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حمایت از شاخص کل ادامه یافت

پیش بینی روزهای آرام 
برای بازار سهام 
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گوگل در گذش��ته به  دفعات محصوالت��ی را معرفی کرده، آنها را فراموش 
ک��رده و در نهای��ت هم��ه را تعطیل کرده اس��ت. جدیدترین ای��ن پروژه ها 

سرویس Google Spaces بود که بسیاری از ما حتی از وجود 
آن هم خبر نداشتیم. امروز 10 سرویس محبوبی را که گوگل...

نگاهی به سرویس هایی که عمر چندانی نداشتند 

شکست خورده های گوگل
14جمادی الثانی 1438 - سـال سوم

شماره 746- 20صفحه - 1000 تومان
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 3 قرارداد خودرویی
در بهار عملیاتی می شود

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به »فرصت امروز«: 
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سرمقـاله
 چرا شراکت

 ایران و کره جنوبی
مهم است

ک��ره جنوب��ی م��دت کوتاهی 
پ��س از جنگ ش��به جزیره کره، 
اصالحات خ��ود را آغ��از کرد و 
پس از دو دهه رش��د ش��تابان، 
ب��ه  عن��وان الگوی دس��تیابی به 
توسعه برای دیگر کشورها مورد 
روابط  پیش��ینه  توجه قرارگرفت. 
تجاری و اقتص��ادی ایران و کره 
جنوبی به حدود ۴0 س��ال پیش 
باز می گ��ردد، زمانی که در آبان 
کمیس��یون  نخس��تین   1۳۵۴
مش��ترک اقتص��ادی و فن��ی دو 
کش��ور برگزار شد و به دنبال آن 
بازرگانی  و  تجاری  همکاری های 
در زمینه های��ی چون نس��اجی، 
صنای��ع  مخاب��رات،  ش��یالت، 
 خودروس��ازی، نفت، گردشگری

 و . . . میان دو کش��ور به وجود 
آمد. به دنبال مس��افرت شهردار 

وقت تهران به سئول در...
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ب��ه دنب��ال نام��ه انتق��ادی تش��کل ها ب��ه 
رئیس جمه��ور در م��ورد ص��ادرات ارزان مواد 
اولیه و مشکالت تامین این کاالها برای صنایع 
داخل، نعمت زاده دستور داد فروش مواد اولیه 

به صنایع داخلی در اولویت باشد. 
ب��ه گزارش مه��ر، پس از نام��ه اعتراض آمیز 
تش��کل های صنعتی به رئیس جمهور در مورد 
ص��ادرات ورق های فوالدی با قیمت پایین تر از 
فروش به داخل، انتقادات زیادی متوجه دولت 
ش��د که چرا مواد اولیه را با قیمتی گران تر در 

اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار می دهد. 
پ��س از گذش��ت چن��د م��اه از ای��ن نام��ه 
اعتراض آمی��ز، س��رانجام وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت با این موضوع موافق��ت کرد که در 
فروش ورق های فوالدی مجتمع فوالد مبارکه 
و دیگ��ران تاکید ش��ود که فروش ب��ه صنایع 

داخلی در اولویت اصلی باشد. 
در ای��ن خص��وص امیرحس��ین کاوه، دبی��ر 
س��ندیکای لوله و پروفیل فوالدی با تایید این 
خب��ر، به مهر گفت: در راس��تای احقاق حقوق 
ش��رکت های عضو سندیکا و تامین نیاز صنایع 
پایین دستی و تکمیلی داخل کشور به ورق های 
ف��والدی که م��اده اولی��ه ۶00 گ��روه کاالیی 
مختلف داخل کشور است. وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت در نامه ای پیرو گ��زارش کار فوالد 
مبارکه،  ابالغ کرده است تا در فروش ورق های 
فوالدی مجتمع فوالد مبارکه و دیگران، فروش 

به صنایع داخلی در اولویت اصلی قرار گیرد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، در نام��ه ای که به 
امض��ای میکائی��ل عظیمی، سرپرس��ت دفتر 
صنای��ع معدن��ی فلزی رس��یده، آمده اس��ت: 
احتراما با عنایت به پی نوشت مقام عالی وزارت 

با عنوان »جناب آقای دکتر سرقینی همان طور 
ک��ه مالحظه می ش��ود مقادیر امس��ال کاهش 
یافته اس��ت؛ اینکه بخواهند ورق بفروشند که 
باید هم به صنایع بفروش��ند، لطفا رس��یدگی 
ش��ود تا تامین ورق صنای��ع داخلی در اولویت 
قرار گیرد« ارس��ال می ش��ود، ضمنا با توجه به 
حمایت های ص��ورت گرفته از تولیدات داخلی 
شایسته است تامین نیاز داخل که اولویت اول 

است نباید روند کاهشی داشته باشد. 
لطفا دس��تور فرمایید در اس��تراتژی فروش 
ورق های تولیدی آن شرکت )تامین نیاز داخلی 
اولویت اول )اصل( باشد( موضوع بررسی، اقدام 
الزم معم��ول و گزارش��ی از اقدام��ات انج��ام 
شده در راس��تای تامین نیاز داخلی واحدها و 
برنامه های آن ش��رکت را برای بهره برداری به 

این دفتر ارسال فرمایند. 

گروه��ی از تنظیم کننده ه��ای اروپ��ا ب��رای 
جلوگی��ری از کند کردن روند فلج مزمن  مالی 
این منطقه، پیش��نهاد تاس��یس »بانک بد« را 

ارائه داده اند. 
ب��ه گزارش بلومب��رگ، س��ران اتحادیه اروپا 
بیشتر یک دهه گذشته را به بحث درخصوص 
مقابله با حجم ب��االی وام های بد در بانک های 
ای��ن منطق��ه پرداخته ان��د که اخی��را بیش از 
یک تریلیون یورو تخمین زده ش��ده است ولی 

تاکنون به راه حل مناسبی دست نیافته اند. 
اما اکنون گروهی از کارشناسان بانکداری در 
اروپا ب��ا حمایت بانک مرکزی ای��ن اتحادیه و 
صندوق کمک مال��ی منطقه یورو تحت عنوان 
مکانیس��م ثبات اروپا برای کم��ک به حل این 
مشکل پیشنهاد تاسیس »بانک بد« با استفاده 

از بودجه عمومی را مطرح کرده اند. 

هدف از تاس��یس این بانک رف��ع ابهامات از 
طریق ارزش گذاری منصفانه دارایی ها و خرید 
بخ��ش بزرگی از آنها با کمک س��رمایه گذاران 

خصوصی خواهد بود. 
این برنام��ه مزیت های متع��ددی دارد: اول 
اینک��ه ب��ا اجب��ار بانک ها ب��رای به رس��میت 
ش��ناختن زیان خود می تواند موجب بازسازی 
بخش بانکی آش��فته اروپا ش��ود. بدین ترتیب 
بانک ه��ای ناس��الم یا باید به افزایش س��رمایه 

بپردازند یا تعطیل خواهند شد.  
دوم اینک��ه این برنامه ب��ا جلوگیری از آتش 
زدن ب��ه بازارهای غیر نق��دی، می تواند موجب 
محدود کردن خسارت های گسترده سیستمی 
شود.  بانک بد عالوه بر این حتی برای دولت ها 
هم که س��رمایه آن را تامین می کنند، سودآور 

خواهد بود. 

ای��ن در حالی اس��ت ک��ه آلم��ان به عنوان 
بزرگ ترین عضو اتحادیه اروپا، به ظاهر به دلیل 
نگرانی از نجات بانک ها در کشورهای دیگر، از 

این برنامه حمایت نمی کند. 
مقام��ات این کش��ور معتقدند که سیس��تم 
نظارت مالی جدید اروپا که در س��ال ۲01۴ به 
تصویب بانک مرکزی این منطقه رسید، قدرت 
کافی برای تعطیلی اجباری یا بازسازی سیستم 

بانکی را دارد. 
تاسیس بانک بد نباید تالش های ایتالیا برای 
تقوی��ت بانک های خود را ب��ه تعویق بیندازد و 
نیازمند افزایش س��رمایه براب��ر تمامی بانک ها 
برای انعطاف پذیری بیشتر کل سیستم است.  

در این صورت آلمان نیز باید با حمایت خود 
از تاس��یس بانک بد، این فرص��ت را در اختیار 

سیستم بانکی اروپا قرار بدهد. 

وزیر بازرگان��ی چین گفت که جنگ تجاری 
میان پکن و واشنگتن به نفع کشور و مردم دو 
ملت نیس��ت و این رون��د می تواند روی فضای 
اعتم��اد صادرکنندگان در س��طح جهان تاثیر 

نامطلوبی بگذارد. 
رویت��رز،   از  نق��ل  ب��ه  ب��ه گ��زارش مه��ر 
»ژانگ ش��ان«، وزیر بازرگان��ی چین اعالم کرد 
جنگ تج��اری میان ایاالت متح��ده آمریکا و 
چین فقط موجب دردسر می شود؛ ضمن اینکه 
وخیم شدن روابط آمریکا و چین احتماال روی 
فضای اعتم��اد تجار و صادرکنن��دگان جهانی 

تاثیر نامطلوبی می گذارد. 
وی تصری��ح کرد که جنگ تجاری نه به نفع 

کش��ور و نه به سود مردم دو ملت است و هیچ 
سود دیگری هم ندارد.  

وزی��ر بازرگان��ی چی��ن گف��ت: بس��یاری از 
آمریکایی ه��ا و دوس��تان غربی ما ب��ر این باور 
هستند که چین بدون آمریکا نمی تواند زندگی 

کند اما این فقط نیمی از واقعیت است.  
 »ش��ان« تصریح ک��رد که ای��االت متحده 
آمریکا هم بدون چی��ن نمی تواند زندگی کند. 
او ب��ه این نکته اش��اره کرد که طی 10 س��ال 
گذشته رش��د صادرات آمریکا به چین موجب 
رشد سریع صادرات چین به آمریکا شده است. 
وزی��ر بازرگانی چی��ن خاطرنش��ان کرد که  
مشتاق دیدار با همتای آمریکایی خود هستم. 

این در حالی اس��ت که وزیر بازرگانی آمریکا 
چندی پی��ش اعالم کرده بود به دنبال مذاکره 
مجدد در مورد روابط تجاری با چین و مکزیک 
اس��ت.   البته مدیریت اختالف نظرها می تواند 
امری پرچالش برای مقامات ارش��د تجاری دو 

کشور باشد. 
به گفته  »ژانگ ش��ان«، چش��م انداز تجارت 
خارج��ی چین با خط��رات و بالتکلیفی زیادی 
روبه رو ش��ده است و صادرات این کشور در دو 
ماه نخست سال جاری میالدی نسبت به مدت 
مشابه س��ال قبل ۴درصد رشد نشان می دهد؛ 
این در حالی اس��ت که این رق��م برای واردات 

این کشور ۲۶.۴درصد ثبت شده است. 

دستور نعمت زاده به صنایع فوالدی: 

صنایع داخلی را در اولویت قرار دهید

 »بانک بد« ناجی اروپا برای جلوگیری از فلج مالی گسترده

عقب نشینی پکن از جنگ تجاری با ترامپ 

رئیس اتاق ایران از مهم ترین معضل اقتصاد کشور در سال 95 گفت 

عدم اولویت بندی در تصمیم گیری ها 
به دلیل دخالت گروه های ذی نفع

خبــــر

ت امروز|
بهاره  تقی آبادی  | فرص
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پیش بینی روسای اتحادیه های تاثیرگذار بازار از اوضاع اقتصادی 6  ماه 
نخست سال آینده

خبرهای خوبی در راه است
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وزی��ر نی��رو گف��ت ک��ه ب��ا 
مش��ارکت  و  دول��ت  حمای��ت 
آینده  س��ال  بخش خصوص��ی، 
700 م��گاوات به ظرفیت تولید 
انرژی ه��ای ن��و و تجدید پذی��ر 

کشور افزوده خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، حمی��د 
افتتاح  حاش��یه  در  چیت چیان 
طرح توسعه نیروگاه بادی کهک 
در شهرس��تان تاکستان استان 
قزوی��ن در جم��ع خبرن��گاران 
افزود: دول��ت حمایت های قابل 
توجه��ی را به منظ��ور تقویت 
بخش خصوص��ی ب��رای افزایش 
تولی��د انرژی های نو در کش��ور 
در نظر گرفته است که از جمله 
آنها می توان ب��ه موضوع خرید 

تضمینی برق اشاره کرد. 
وی اضاف��ه ک��رد: درحالی که 
قیمت فروش ب��رق در هرکیلو 
وات س��اعت 660 ریال اس��ت، 
برق تولید ش��ده از نیروگاه های 
خورش��یدی و بادی را دولت به 
مدت 20 سال به قیمت 3هزار 
و 750 ری��ال در ه��ر کیلووات 

ساعت خریداری می کند. 
چیت چی��ان ب��ا بی��ان اینکه 
باالیی  ظرفی��ت  از  کش��ورمان 
ب��رای تولی��د انرژی ه��ای ن��و 
ب��رای  ک��ه  اس��ت  برخ��وردار 
زمین��ه  ای��ن  در  بهره ب��رداری 
در  خوب��ی  برنامه ریزی ه��ای 
گرفت��ه  ص��ورت  نی��رو  وزارت 
است، در ادامه اظهار امیدواری 
ک��رد ب��ا حمایت ه��ای دول��ت 
در س��ال های آت��ی بت��وان در 
کشور ساالنه ش��اهد راه اندازی 
انرژی  تولید  م��گاوات  یک هزار 

تجدیدپذیر بود. 
وزی��ر نیرو با بی��ان اینکه در 
س��ال گذش��ته 16مگاوات برق 
در کش��ور ب��ه ظرفی��ت تولید 
اضافه  تجدید پذیر  انرژی ه��ای 
شد، اظهار کرد: با این وجود از 
سال جاری شاهد رشد شتابان و 
فزاینده تولید انرژی از خورشید 

و باد در کشور بوده ایم. 
وی در ادامه ب��ه بهره برداری 
از طرح توس��عه نی��روگاه بادی 
که��ک در اس��تان قزوی��ن نیز 
اش��اره ک��رد و گف��ت: یکی از 

ویژگی های ممتاز مربوط به این 
نیروگاه ساخت بیشتر تجهیزات 
مربوط ب��ه آن توس��ط صنایع 

داخلی است. 
وزیر نیرو در ادامه با اشاره به 
وجود بحران کم آبی در کش��ور 
گفت: امس��ال بارش های خوبی 
را در کشور ش��اهد بوده ایم اما 
میهن ما در اقلیم خش��کی قرار 
دارد و باید همیشه صرفه جویی 
در مص��رف آب را م��ورد توجه 

جدی قرار دهیم. 
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
س��ال جاری ق��رار بود ش��اهد 
بهره ب��رداری و آبگی��ری از 14 
سد در حال س��اخت در کشور 
باشیم، اظهار کرد: با تالش های 
ص��ورت گرفته و همت مضاعف 
در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام 
و عم��ل از 15 س��د در کش��ور 

بهره برداری شده است. 
وزی��ر نی��رو در پای��ان گفت: 
بهره ب��رداری  ب��ه  س��دهای 
 2.7 هس��تند  ق��ادر  رس��یده 
میلی��ارد مترمکعب آب کش��ور 
را تنظی��م ک��رده و در اختی��ار 

مصرف کنندگان قرار دهند. 
در این مراس��م، طرح توسعه 
نیروگاه بادی کهک شهرس��تان 
ب��ه  20م��گاوات  از  تاکس��تان 
55م��گاوات م��ورد بهره برداری 

قرار گرفت. 
ظرفی��ت این نی��روگاه بادی 

قرار اس��ت ت��ا 100 م��گاوات 
افزایش پیدا کند. 

ب��ه  تاکس��تان  شهرس��تان 
مرکزی��ت تاکس��تان در غ��رب 
اس��تان قزوین و در مسیر وزش 
باده��ای ش��مالی و تونل بادی 
منجیل به بوئین زهرا قرار دارد. 

95درصد نیازهای صنعت آب 
و برق در داخل تولید می شود

وزیر نیرو همچنین با اش��اره 
ب��ه اهتمام ویژه دولت به تحقق 
اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی 
95درص��د  از  بی��ش  گف��ت: 
نیازهای صنع��ت آب و برق در 

داخل کشور تولید می شود. 
چیت چیان درخصوص تحقق 
اقتصاد مقاومتی در حوزه آب و 
ب��رق گفت: صنع��ت آب و برق 
کشور از ابتدا این اراده را داشته 
تا نیازهای داخل��ی را مبتنی بر 
توانمندی و ظرفیت کش��ور بنا 
کند. وزارت نیرو اهتمام ویژه ای 
مقاومتی  اقتص��اد  اجرای  برای 
داشته و سعی دارد اقتصاد خود 

را درون زا کند. 
چیت چی��ان ب��ا اش��اره ب��ه 
و  تعام��ل  برق��راری  ض��رورت 
ارتب��اط ب��ا جهان گف��ت: هیچ 
کش��وری نه درصدد است و نه 
می تواند ارتب��اط خود را با دنیا 
قط��ع کن��د، چراک��ه در جهان 
هزار دانش��گاه و مرکز پژوهشی 

وجود دارد که اگر هریک از آنها 
یک نوآوری داشته باشند و آن 
ن��وآوری منتقل ش��ود، اتفاقات 

بزرگی می افتد. 
از  بای��د  بی��ان داش��ت:  وی 
خالقیت ه��ای  و  فناوری ه��ا 
دیگران و ازس��رمایه گذاری های 
خارج��ی اس��تفاده ش��ود و ما 
بیش��ترین محص��والت را برای 
عرض��ه خواهی��م داش��ت و با 
تقوی��ت ص��ادرات و برون گ��را 
بیشتر،  اش��تغال  اقتصاد  کردن 
تولی��د ث��روت و رونق توس��عه 
سریع تری را به ارمغان خواهیم 

آورد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: امروز 
در کشور ما پایه صنعتی خوبی 
ش��کل گرفته و ساالنه چندصد 
دانش��گاه های  از  مهندس  هزار 
کش��ور فارغ التحصیل می شوند 
که ب��ا پایه صنعت��ی و کیفیت 
نیروی انسانی این امکان وجود 
دارد که صنعت کشور به صورت 

دانش بنیان رشد کند. 
اینک��ه  ب��ر  تأکی��د  ب��ا  وی 
س��رمایه ها،  ای��ن  وج��ود  ب��ا 
ارزش اف��زوده و ح��ق ث��روت و 
امکان رقاب��ت در بازار صادراتی 
گفت:  داش��ت،  خواهد  وج��ود 
یک��ی ازکارخانج��ات ش��رکت 
صنعتی  درش��هر  دانش بنی��ان 
هشتگرد وجود دارد که مبتنی 
ب��ر دانش ایران��ی و صنعتگران 

بوده و بیش��ترین مواد توس��ط 
سازندگان ایرانی تولید می شود. 
م��واد  البت��ه  گف��ت:  وی 
پالس��تیکی بدنه کنتور در این 
ش��رکت وارداتی است که قصد 
داریم در جلسه ای که با شرکت 
نفت خواهیم داشت، تقاضا شود 
تا ش��رکت پتروش��یمی داخلی 
ای��ن م��واد را تولید کن��د تا از 
این پس ادع��ا کنیم100درصد 
ایران  در  هوش��مند  کنتورهای 

تولید می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: در این 
بازدید مشاهده شد که در همه 
قسمت ها کارکنترل کیفی قدم 
ب��ه قدم انجام می ش��ود و طبق 
گفته مدیرش��رکت از 8میلیون 
کنتور هوش��مند که در اختیار 
ش��رکت برق ق��رار گرفته فقط 
کمتر از 20ه��زار عدد مرجوع 
ش��ده ک��ه ای��ن رک��ورد قابل 

توجهی است. 
چیت چیان افزود: بزرگ ترین 
حمای��ت وزارت نیرو و دولت از 
ش��رکت های دانش بنیان ایجاد 
بازار در داخل کش��ور، حمایت 
از آن ب��رای ص��ادرات، تأمی��ن 
س��رمایه در گ��ردش با حمایت 
از بانک هاس��ت ک��ه م��ا اعالم 
می کنیم ک��ه از مجاری دولتی 
و حاکمیت��ی از این ش��رکت ها 
حمایت خواهیم کرد به ش��رط 
اینکه ش��رکت ها پول خود را به 

موقع پرداخت کنند. 
وی درخصوص واحد تولیدی 
بازدید ش��ده نیز گفت: من 10 
سال پیش ازاین شرکت بازدید 
نخس��تین  زمانی ک��ه  ک��ردم 
هوش��مند  کنتور  تولی��د  خط 
راه اندازی ش��ده بود که اکنون 
با گذشت سال ها پیشرفته ترین 
کنت��ور هوش��مند ب��ا بهترین 
کیفی��ت دراین ش��رکت تولید 

می شود. 
وزیر نیرو افزود: با همکاری 
کارخانجات  و  بخش خصوصی 
سازنده کنتورهای هوشمند و 
با ارائه خدمات و کنترل کیفی 
الزم امکانات بس��یار عظیمی 
به مصرف کنن��ده می دهد که 

مزایای زیادی را دارد. 

وزیرنیرو:700مگاواتبهظرفیتتولیدانرژیهای
نواضافهمیشود

مدیرعامل ش��رکت توس��عه 
مناب��ع آب و نی��روی ایران از 
اجرای 100درصدی طرح های 
این ش��رکت  مقاومتی  اقتصاد 
در س��ال 95 خبر داد و گفت: 
از  ریال  210میلی��ارد  تاکنون 
مطالبات پیمان��کاران در قالب 
انتش��ار اوراق خزان��ه پرداخت 

شده است. 
ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
در  رض��ازاده  س��یدمحمدرضا 
اظهار داشت:  نشس��ت خبری 
امس��ال 39هزار و 80 میلیارد 
ریال اعتبار به این شرکت بابت 
ش��د  پرداخت  پروژه ها  اجرای 
ک��ه عمده این مناب��ع از محل 
صندوق توسعه ملی بوده است. 
وی اف��زود: 36 هزار میلیارد 
ری��ال از ای��ن اعتب��ار از محل 
صندوق توسعه ملی بوده و در 
قبال تولید برق نیروگاه ها مبلغ 
2 هزار و 250 میلیارد ریال در 
اختیار این شرکت قرار گرفت. 
به گفته این مقام مس��ئول، 
210 میلی��ارد ری��ال دیگر از 
مح��ل اس��ناد خزان��ه و اوراق 
مش��ارکت ب��ه پیمان��کاران و 
مطالبات شان  بابت  مش��اوران 
پرداخت شد که امید است در 
ایام باقی مانده از س��ال حدود 
2 ه��زار میلیارد ریال از همین 
مح��ل در اختیار مش��اوران و 

پیمانکاران قرار گیرد. 
وی ادامه داد: امس��ال مبلغ 
450 میلی��ارد ری��ال دیگر نیز 
از محل مناب��ع عمومی دولت 
در اختیار ش��رکت قرار گرفته 

است. 

 پروژه های اقتصاد مقاومتی
رضازاده در ادامه با اشاره به 
توفیق این ش��رکت در اجرای 
پروژه ه��ای  100درص��دی 
اقتص��اد مقاومتی تصریح کرد: 

یک��ی از ای��ن طرح ه��ا، س��د 
»رودبار« لرستان بود که برنامه 
آبگیری آن با حضور وزیر نیرو 

به انجام رسید. 
عملیات آبگیری س��د رودبار 
لرستان 25ش��هریور با حضور 
وزی��ر نی��رو آغ��از ش��د. طرح 
س��د و نیروگاه رودبار لرستان 
کیلومت��ری   100 فاصل��ه  در 
شهرس��تان  ش��رقی  جن��وب 
الیگ��ودرز روی رودخانه رودبار 
از سرش��اخه  های دز اجرا شده 

است. 
ب��ه گفته رضازاده، این س��د 
ق��رار بود پی��ش از اوج مصرف 
ب��رق امس��ال به بهره ب��رداری 
واح��د  نخس��تین  و  برس��د 
نیروگاهی آن، چرخش اولیه را 
بیست و دوم بهمن ماه داشت. 
و  آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نی��رو افزود: تس��ت های بعدی 
نی��روگاه به دلیل ب��روز پدیده 
ب��ه  خوزس��تان  در  ریزگ��رد 
تأخی��ر افتاد اما پنجم اس��فند 
ای��ن کار پایان یاف��ت و طبق 
وعده دیس��پاچینگ کش��وری  

)مرکزهای جمع آوری اطالعات 
و کنت��رل(، بخ��ش دیگری از 
برنامه ه��ا در آین��ده نزدی��ک 

اجرایی می شود. 
وی اضاف��ه ک��رد: ت��ا پایان 
بهره ب��رداری  ب��رای  امس��ال 
آزمایش��ی از واحد نخست این 
نیروگاه آمادگی وجود دارد اما 
احتم��ال م��ی رود بهره برداری 
رسمی فروردین ماه سال آینده 

باشد. 
مدیرعامل ش��رکت توس��عه 
مناب��ع آب و نیروی ای��ران با 
اشاره به آبگیری سد  »داریان« 
در س��فر رئیس جمه��وری به 
استان کرمانش��اه )دوم آذرماه 
امس��ال(، گفت: این س��د سه 
واح��د نیروگاه��ی دارد که در 
چارچ��وب برنامه ه��ای اقتصاد 
مقاومت��ی یک��ی از آنها باید به 

بهره برداری برسد. 
این س��د با حج��م بدنه 10 
میلی��ون مت��ر مکع��ب از نوع 
رسی  هس��ته  با  س��نگریزه ای 
بوده ک��ه طول ت��اج آن 368 
متر، عرض تاج 15 متر، عرش 

در پی 870 متر و ارتفاع سد از 
پی 179 متر است. 

اب��راز  ادام��ه  در  رض��ازاده 
امی��دواری کرد ک��ه فروردین 
آینده همزمان با آماده ش��دن 
خط انتقال برق از س��وی برق 
امر  این  کرمانش��اه،  منطقه ای 

شکل اجرایی به خود بگیرد. 
س��د  داد:  ادام��ه  وی 
آذربایج��ان  در  »سردش��ت« 
اقتصاد  دیگ��ر ط��رح  غرب��ی، 
مقاومتی این ش��رکت به شمار 
می رود که از دوماه پیش آماده 

آبگیری شده است. 
به گفته وی، عملیات اجرایی 
انته��ای  در  »قوچ��م«  س��د  
سامانه انتقال آب از سد »آزاد« 
به »ق��روه- دهگالن« به انجام 
رسیده و هر دو طرح در انتظار 
اع��الم زم��ان افتتاح رس��می 

مسئوالن فرادستی است. 
س��د ب��رق آبی سردش��ت با 
114 متر ارتف��اع از بلندترین 
س��د های ایران اس��ت ک��ه با 
بهره ب��رداری از آن ع��الوه ب��ر 
تولید 150 م��گاوات برق، آب 

م��ورد نی��از اف��زون بر7هزار و 
800هکتار از زمین های پایین 
دست این سد تأمین می شود. 
هدف از س��اخت سد قوچم 
مترمکعب  110میلیون  انتقال 
آب سد آزاد و ذخیره سازی آن 

در سد قوچم است. 
مدیرعامل شرکت آب و نیرو 
درب��اره طرح های ش��بکه های 
آبیاری و زهکش��ی این شرکت 
بی��ان داش��ت: این��ک قطع��ه 
نخست »طرح گرمسیری« در 
شبکه های اصلی و سامانه اجرا 
ش��ده، اما ساخت ش��بکه های 
وزارت  عه��ده  ب��ر  فرع��ی 

جهادکشاورزی است. 
به گفته رضازاده، اکنون سد 
»ازگله« واقع در باالدست طرح 
بهره برداری  آماده  گرمس��یری 
اس��ت و می توان آبگیری آن را 

آغاز کرد. 

 اجرای طرح های شورورزی
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
اج��رای طرح های ش��ورورزی 
و اس��تفاده از آب دریاها برای 
افزای��ش س��رانه آب جمعیت 
کشور و دس��تیابی به توسعه، 
افزود: برای ش��روع کار در 13 
منطق��ه در س��واحل جنوب��ی 
کشور از خوزستان تا سیستان 
و بلوچس��تان نقاطی شناسایی 
)پایل��وت(  نمون��ه  م��زارع  و 
ایجاد شده اس��ت که عالوه بر 
شیرین س��ازی آب، جلبک ها و 
گیاهانی متناس��ب با آب شور 
در آنها پرورش داده می شود. 

آب  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نیرو بیان داش��ت: پ��س از به 
ای��ن طرح ها  رس��یدن  نتیجه 
در مزارع نمونه، الگوی کش��ت 
س��رمایه گذاران  به  منطقه  هر 
خواهد  معرفی  بخش خصوصی 

شد. 

مدیرعامل شرکت توسعه آب و نیروی ایران اعالم کرد 

پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران با اوراق خزانه

نیرو

نفتکشنفت

گاز

عید ایرانی با کاالی ایرانی 
زنگنه: 10 گروه کاالیی پرمصرف 

صنعت نفت در داخل تولید می شود

وزیر نف��ت گف��ت: وزارت نفت تاکن��ون کارهای 
متع��ددی ب��رای حمایت از کاالی ایرانی و س��اخت 
داخ��ل انج��ام داده ک��ه بزرگ تری��ن آنها س��اخت 
10خان��واده کاالی��ی اصل��ی و پرمصرف م��ورد نیاز 

صنعت نفت است. 
 »بیژن زنگنه« در گفت وگو با ایرنا درباره حمایت 
وزارت نفت از کاالی ایرانی افزود: برنامه های وزارت 
نفت برای حمایت از ساخت داخل، طوالنی است که 
از جمله آنها طرح ساخت اقالم مهم و پرمصرف این 

صنعت به شمار می رود. 
وی اضاف��ه ک��رد: احتماال برنامه س��اخت دو قلم 
ب��زرگ از تجهیزات م��ورد نیاز صنع��ت نفت پیش 
از پایان امس��ال به نتیجه می رس��د که یکی از آنها 

لوله های  »سی. آر. ای« است. 
وزیر نفت اعالم کرد: قرار است خرید 600 میلیون 
دالری این لوله ها همراه با ساخت داخل انجام شود، 
بدی��ن ترتیب در س��اخت این لوله ها ک��ه در دوره 
تحریم برای تأمین آنها دچار گرفتاری ش��ده بودیم، 

به خوداتکایی کامل می رسیم. 
زنگنه از مته های حفاری، تجهیزات س��رچاهی و 
درون چاه��ی به عنوان گروه های کاالیی دیگر صنعت 

نفت نام برد که برنامه ساخت آنها دنبال می شود. 
وی ی��ادآوری کرد: در صورت نهایی ش��دن طرح 
س��اخت گروه های ده گان��ه کاالی نفت تا 85 درصد 

تجهیزات صنعت نفت داخلی سازی می شود. 
وزیر نفت درباره برنامه حمایت از س��اخت داخل 
س��ایر تجهیزات صنعت نفت، بیان داش��ت: ساخت 
برخ��ی کاالها صرفه اقتصادی ندارد، بنابراین باید به 
س��راغ کاالهایی رفت که ساخت آنها اقتصادی و به 

صرفه باشد. 
زنگن��ه ادام��ه داد: اینک��ه برخی کااله��ا را همه 
کش��ورها نمی سازند به دلیل مس��ائل مربوط به باال 
ب��ودن فناوری آنها نیس��ت، بلک��ه آن کاالها صرفه 

اقتصادی ندارند. 
به گزارش ایرنا، طرح بومی سازی 10گروه خانواده 
کاالها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت با دس��تور 
وزی��ر نفت و با هدف تقویت توانمندی های داخلی و 
اتکای بیش��تر صنعت نفت به محصوالت سازندگان 
ایران��ی، از اواخر س��ال 1393 در دس��تور کار قرار 

گرفت. 
 

 آغاز خصوصی سازی صنعت
 نفت درکویت

وزارت نفت کویت در راس��تای کاهش هزینه ها از 
واگذاری بخش��ی از فعالیت های نفتی این کشور به 
بخش خصوصی برای نخستین بار در تاریخ این کشور 
خب��ر داد. به گزارش ایرنا، عصام المرزوق، وزیر نفت 
کوی��ت در گفت وگوی مطبوعاتی با اش��اره به برنامه 
دولت این کش��ور در زمینه خصوصی س��ازی صنایع 
نفت��ی گفت: وزارت نفت کوی��ت برخی فعالیت های 
نفت��ی را که هم اکنون درحال اجراس��ت یا در آینده 
وارد مرحله عملیاتی خواهد ش��د به بخش خصوصی 
واگذار می کند و کمیته وی��ژه برنامه ریزی مطالعات 

کارشناسی را در این زمینه انجام می دهد. 
وی تصریح کرد: این طرح از س��وی مؤسسه نفت 
کویت نهایی ش��ده و پروژه هایی که قابلیت واگذاری 
به بخش خصوصی را داشته باشند، عملیاتی می شود. 
ای��ن تصمیم مه��م دولت کویت ب��ه دلیل حیاتی 
ب��ودن و حساس��یت ش��دید تأسیس��ات نفت��ی و 
درآمده��ای آن برای این کش��ور از اهمیت فراوانی 
برخوردار اس��ت و درحالی انجام می ش��ود که دولت 
کویت بخش اعظم درآمدهای خود را با اقتصاد تک 
محصولی از راه فروش نفت به دست می آورد. کویت 
با اجرای این طرح ها از کارشناس��ان بخش خصوصی 
جه��ت کمک به تأمین منابع مال��ی و افزایش تولید 
نفت خود ب��ه مرز 4 میلیون و570 هزار بش��که در 
روز کم��ک می گی��رد. دول��ت کویت قص��د دارد با 
سرمایه گذاری 18میلیاردی دالری در بخش صنایع 
نفتی ب��ا هدف تقویت حج��م تولی��د و افزایش آن 
تا س��ال 2020 موقعیت خود در س��ازمان اوپک را 
تقویت کند. براس��اس آمار ارائه شده از سوی وزارت 
نفت کویت، س��رمایه گذاری در بخش صنایع نفت و 
گاز و انرژی این کش��ور در اولویت برنامه های دولت 
ق��رار دارد. دولت کویت در نظر دارد طی س��ال های 
آین��ده بی��ش از 115 میلی��ارد دالر در صنعت نفت 
خود س��رمایه گذاری کند. با توجه ب��ه اینکه کویت 
در پی اعمال راهبردی س��ه گانه افزایش تولید نفت، 
توس��عه پاالیش��گاه ها و ب��ه جری��ان انداختن طرح 
  )Clean Fuels Peojects(  »سوخت های پاک«
اس��ت، شرکت ملی نفت این کش��ور در نظر دارد تا 
س��ال 2022 میالدی، س��رمایه گذاری گس��ترده ای 
در صنع��ت نف��ت انجام دهد. از س��وی دیگر وزارت 
تجارت و صنایع کویت با طرح پیش��نهادی ش��رکت 
دولتی »نفت کوی��ت« )KPC( مبنی بر ایجاد یک 
ش��رکت زیرمجموعه برای توسعه و اجرای طرح های 
مجموعه های پاالیش��گاهی و پتروش��یمی یکپارچه 
موافقت کرده است. شرکت جدید موسوم به »صنایع 
Integrated Pe - )تتروش��یمی متمرکز کویت« 

rochemical Industries(  که برای ش��روع به 
کار خود س��رمایه ای حدود 6 میلیارد دالر در اختیار 
خواهد داش��ت، قرار اس��ت تعداد زیادی طرح را در 

حوزه صنایع پایین دستی اجرایی کند.  

رئیس امور بیمه شرکت ملی نفت کش مطرح کرد
شرط ورود بیمه گران آمریکایی برای 

پوشش نفتکش های ایرانی
رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش گفت: 
زمانی که ما نمی توانس��تیم از کلوب های IGAپوشش 
بگیری��م و محدودی��ت ورود به مقاصد ص��ادرات نفت 
داشتیم، ش��رکت های بیمه گر ایرانی نیاز ما را برطرف 

می کردند. 
ش��هرام فرحبد، رئیس امور بیمه و دعاوی ش��رکت 
مل��ی نفتک��ش در گفت وگو ب��ا ایلنا  درب��اره اینکه آیا 
در ح��ال حاض��ر نفتکش ه��ای ایرانی تحت پوش��ش 
شرکت های بیمه گر آمریکایی قرار دارند یا خیر، گفت: 
اگر به برج��ام رجوع کنیم می بینیم ک��ه آمریکایی ها 
حق ورود به هرگونه کسب و کار و تجارت را با ایرانی ها 

ندارند. 
وی خاطرنش��ان کرد: خزانه داری آمریکا باید اجازه 
دهد تا بیمه گران آمریکایی حضور داش��ته باش��ند که 
این اجازه داده نش��ده، بنابرای��ن بخش هایی که تحت 
پوش��ش بیمه گران آمریکایی بود ب��ا بیمه گران اتکایی 

غیر آمریکایی جایگزین شد. 
فرحب��د تصری��ح ک��رد: در ح��ال حاض��ر از برخی 
کلوب ه��ای بیمه P&I ک��ه به آنه��ا کلوب های عضو 
IGA گفت��ه می ش��ود نفتکش ه��ای ایران��ی را بیمه 
می کنند، زی��را بدون عضویت در ای��ن کلوب ورود به 

بازارهای بین المللی مشکل است. 
وی درب��اره حضور ش��رکت های بیمه گر ایرانی برای 
پوشش بیمه ای نفتکش ها اظهار داشت: در حال حاضر 
ش��رکت های بیمه گر ایرانی مثل بیمه متقابل کیش و 
قش��م در بیمه نفتکش ها حضور دارن��د و زمانی که ما 
نمی توانس��تیم از کلوب های IGA پوش��ش بگیریم و 
محدودیت ورود به مقاصد صادرات نفت داش��تیم، نیاز 

ما را برطرف می کردند. 

عیدی صنعت نفت به مردم خوزستان
جمع آوری گازهای اسیدی شهر 

اهواز آغاز شد
 پی��رو تعهد وزیر نفت به رئی��س جمهوری و مردم 
خوزس��تان، فاز دوم طرح آماک روز گذشته راه اندازی 
ش��د و این طرح ط��ی روزهای آینده به طور رس��می 

افتتاح می شود. 
به گزارش ش��انا، فاز دوم ط��رح جمع آوری گازهای 
هم��راه آم��اک با هدف جم��ع آوری گازهای اس��یدی 
ب��ه می��زان حداکثر 18میلی��ون فوت مکع��ب در روز 
راه اندازی ش��ده است و از امروز این گاز به پتروشیمی 

رازی تحویل داده می شود. 
بی��ژن عالی پ��ور، مدیرعامل ش��رکت مل��ی مناطق 
نفت خیز جنوب )ش��رکت بهره بردار طرح( این خبر را 
اعالم کرد و افزود: ش��رکت مهندس��ی و توس��عه نفت 
)مجری( با همکاری مدیریت تولید ش��رکت ملی نفت 
ایران و شرکت  بهره برداری نفت و گاز کارون و شرکت 
بهره بردای نفت و گاز آغاجاری، فاز دوم طرح آماک را 
به مرحله راه اندازی رس��انده و این طرح طی روزهای 

آینده به طور رسمی افتتاح می شود. 
وی گف��ت: با راه اندازی ف��از دوم طرح آماک، روزانه 
بی��ن 15 تا 18 میلیون فوت مکعب گازهای اس��یدی 
جم��ع آوری و از طریق یک خط لوله 96 کیلومتری به 

پتروشیمی رازی ارسال می شود. 
عالی پ��ور با بیان اینکه اج��رای کامل طرح آماک به 
کاهش چش��مگیر میزان گازس��وزی در ش��هر اهواز و 
ش��هرهای حومه می انجامد، ادام��ه داد: وزیر نفت در 
سفر اخیر رئیس جمهوری به اس��تان خوزستان اعالم 
کرد که فاز دوم طرح آماک به زودی راه اندازی می شود 
و اکن��ون با راه ان��دازی این طرح، وع��ده وزیر نفت به 
رئیس جمه��وری و همچنین مردم خوزس��تان محقق 

شده است. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، دکت��ر حس��ن روحان��ی، 
رئیس جمه��وری، پنج��م اس��فندماه امس��ال از طرح 
جم��ع آوری گازه��ای هم��راه آم��اک بازدی��د و ب��ر 
بهره برداری هرچه سریع تر از این طرح زیست محیطی 

تأکید کرده بود. 
ب��ا اجرای فاز دوم طرح آم��اک، عالوه بر جمع آوری 
روزانه 241 میلیون ف��وت مکعب گازهای همراه نفت 
الیه بنگس��تان مخازن اه��واز، آب تیم��ور، منصوری، 
کوپال و مارون )اهداف فاز اول طرح که در س��ال 88 
محقق شد(، روزانه تا حداکثر 18 میلیون فوت مکعب 

گازهای اسیدی نیز جمع آوری می شود. 

 

آخرین سکوی فاز 19 پارس جنوبی 
نصب شد

بخش فراس��احل طرح توسعه فاز 19 پارس جنوبی 
با نصب آخرین سکوی این فاز در آب های خلیج فارس 
تکمیل ش��د. به گزارش ایس��نا، حمیدرضا مس��عودی 
مج��ری ف��از 19 پارس جنوبی در ش��رکت نفت و گاز 
می��زان مناب��ع مال��ی صرف ش��ده برای س��اخت این 
س��کو را ح��دود 150میلی��ون دالر عنوان ک��رد و با 
اش��اره به فعالیت های باقیمانده سکو گفت: به منظور 
بهره برداری از این س��کو، عملیات ه��وک آپ  )اتصال 
س��کو و تجهیزات جانبی به چ��اه ها( و راه اندازی روی 
این سکو و در دریا انجام می شود. به گفته مسعودی، از 
اردیبهش��ت ماه امسال تاکنون و در مدت کمتر از یک 
سال از زمان بهره برداری، 7میلیون و 200 هزار بشکه 
میعانات گازی و بالغ بر 5میلیارد متر مکعب گاز در فاز 
19 تولید ش��ده و درآمد حاص��ل از فروش محصوالت 
این فاز برای کش��ور ی��ک میلیارد و 400 میلیون دالر 
بوده اس��ت. وی با تشریح میزان تخصیص منابع مالی 
به این طرح گفت: اعتباری که برای توس��عه این طرح 
از طری��ق مناب��ع مالی داخلی در نظر گرفته ش��ده، با 
جمع هزینه های س��رمایه ای و غیر سرمایه ای بالغ بر 6 
میلیارد دالر بوده اس��ت. مجری فاز 19 گفت : س��قف 
قرارداد منعقد شده با اعضای کنسرسیوم برای توسعه 

کامل این فاز 4.8 میلیارد دالر بوده است. 

دوشنبه
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در راستای حمایت از واحدهای تولیدی 
صندوق ضمانت سرمایه گذاری 
صنایع کوچک با بانک تجارت 

تفاهم نامه امضا کرد

 تفاهم نامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع 
کوچک با بانک تجارت به منظور پوش��ش کس��ری 
وثیقه تسهیالت اعطایی به صنایع کوچک به امضای 
مدی��ران عام��ل بانک تج��ارت و صن��دوق ضمانت 

سرمایه گذاری صنایع کوچک رسید. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی صن��دوق ضمانت 
ای��ن  موض��وع  س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک، 
تفاهم نامه، صدور ضمانت نام��ه به نفع بانک تجارت 
جهت پوش��ش بخشی از وثیقه تسهیالت اعطایی به 

متقاضیان صنایع کوچک است. 
براس��اس این تفاهم نامه، بانک تجارت در صورت 
تقاضای افراد مشمول و پس از اعتبارسنجی، نسبت 
ب��ه معرفی متقاضیان به صندوق جهت اس��تفاده از 
ضمانت نام��ه اعتباری صندوق اقدام می کند. س��قف 
ضمانت نام��ه صندوق برای ه��ر متقاضی 30میلیارد 
ری��ال اس��ت ک��ه 70 درصد تس��هیالت و س��ود را 
پوش��ش می دهد. همچنین میزان پوش��ش صندوق 
ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک در مناطق 
کمتر توس��عه یافته تا 85 درصد تسهیالت و سود را 
شامل می ش��ود. در این تفاهم نامه، صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک متعهد ش��ده اس��ت 
در ص��ورت عدم بازپرداخت بدهی از س��وی گیرنده 
تس��هیالت )صنای��ع کوچک(، مبل��غ ضمانت نامه را 
ب��ه بانک پرداخ��ت کند. همچنین مقرر ش��د بانک 
تج��ارت این تفاهم نامه را به کلیه ش��عب تابعه خود 
در سراسر کش��ور اطالع رسانی کند. براساس قوانین 
موج��ود، صنایع کوچک به واحدهای صنعتی اطالق 
می شود که تعداد پرسنل آنها طبق مجوز های صادر 
ش��ده زیر 50 نفر باش��ند و بر این اس��اس، صندوق 
ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچ��ک می تواند 
ب��رای این واحدهای صنعتی ان��واع ضمانت نامه ها را 
)اعتب��اری و پیمانکاری( صادر کند. صندوق ضمانت 
س��رمایه گذاری صنایع کوچک با بیش��تر بانک ها و 
موسسات مالی کش��ور تفاهم نامه منعقد کرده است 
تا صاحب��ان صنایع کوچک بتوانن��د از این خدمات 

بهره مند شوند. 

 2 مشکلی که در پسابرجام
حل نشده است

در بررس��ی عملکرد دولت یازدهم نمی توان تنها به 
عملکرد دولت در سال 95 بسنده کرد. باید دید دولت 
روحانی چه چیزی را تحویل گرفته و شرایط اقتصادی 
چه بوده است و در حال حاضر اقتصاد در چه وضعیتی 
به س��ر می برد. به نظر می رسد دولت یازدهم کارش را 

در شرایط سختی شروع کرده است. 
ت��ورم باال، بدهی زیاد دولت ب��ه پیمانکاران، قطع 
روابط با دیگر کش��ورهای دنیا، تحریم ها و مناقشات 
هس��ته ای که بر اقتصاد کش��ور س��ایه انداخته بود، 
کار را ب��رای دولت یازدهم دش��وار می کرد. با توجه 
به این مس��ائل، برطرف کردن مش��کالت اقتصادی 
در داخل و حل مناقش��ات هس��ته ای در سیاس��ت 
خارج��ی در اولویت قرار گرفت و دولت موفق ش��د 
س��ایه تحریم ها را از س��ر اقتصاد کش��ور دور کند و 
تورم نزدیک به 40درصد را به زیر 10درصد برساند. 
زمینه اش��تغال در این مدت در اقتصاد فراهم  ش��ده 
و هزین��ه نقل وانتقال پول و تجارت خارجی به دلیل 
برداش��ته ش��دن تحریم ها کاهش پیدا کرده اس��ت. 
رشد اقتصادی که در ابتدای کار دولت یازدهم منفی 

بود، مثبت شده است. 
دولت توانس��ت از به هم ریختگ��ی و بی انضباطی 
ک��ه در دولت قبل اقتص��اد را فراگرفته بود فاصله 
بگی��رد. ثبات و کنترل دامن��ه ارز، تعامل با بخش 
خصوص��ی و ایج��اد ش��رایط بهتر جه��ت حضور 
بخش خصوصی در دس��تور کار دولت قرار گرفت،  
واحدهای صنعتی تعطی��ل و نیمه فعال به چرخه 
تولید بازگش��تند و دولت توانس��ت با تس��هیالت 
ارزان قیمت به بنگاه های کوچک و متوسط رونق را 
به شهرك های صنعتی برگرداند. باوجود تمام این 
دس��تاوردها اما دولت یازدهم در دو مورد موفقیت 

چندانی نداشته است؛ 
مورد اول بحث خروج از رکود اس��ت. مش��کالت 
رکود واحدهای تولیدی کامال برطرف نش��ده است. 
رکود باعث ش��ده آثار تالش ه��ای دولت آن طور که 
باید در اقتصاد و در س��فره مردم ظاهر نش��ود. تورم 
کاه��ش  یافته اس��ت ام��ا آث��ار آن در زندگی مردم 
ملموس نیس��ت که دلیل اصل��ی آن رکود حاکم بر 
اقتصاد است. رکود، هزینه کاهش تورم است. یا باید 
تن به تورم لجام گس��یخته داد یا باید رکود را تحمل 

کرد. 
م��ورد دوم مرب��وط به تجارت خارجی اس��ت. 
زمینه ه��ا  بیش��تر  در  پس��ابرجام  در  هرچن��د 
تحریم ها برداش��ته  ش��ده و حمل و نقل به حالت 
قبل از تحریم ها برگش��ته اس��ت ول��ی با وجود 
گش��ایش هایی در ارتباطات بانکی شرایط آنطور 
که باید برای تجارت تس��هیل نش��ده اس��ت. در 
بحث جذب س��رمایه خارجی اتفاقات خوبی رخ 
داده ول��ی به دلی��ل مش��کالت در نقل وانتقال، 
ع��دم امکان اس��تفاده از ابزاره��ای نوین بانکی، 
گش��ایش های اعتباری، فاینان��س و ری فاینانس 
مشکالتی داریم که باعث شده نتوانیم در تجهیز 
ماش��ین آالت و تجهیزات جدید گام های اساسی 

برداریم. 
صادرات ایران در س��ال 95 نسبت به سال 94 از 
نظر ارزش تفاوت نداش��ته اما از نظر وزنی 30درصد 
رش��د داش��ته و واردات نیز از نظر ارزش��ی 3درصد 
رش��د داش��ته اس��ت. ولی باید در نظر داشت رشد 
منف��ی 1٦درصدی ص��ادرات و ٢٢درصدی واردات 
س��ال قبل متوقف  شده اس��ت و حجم قابل توجهی 
از تج��ارت ایران با کش��ورهای صاح��ب نامی مثل 
آلمان، کره و ژاپن انجام می ش��ود. در سبد صادراتی 
بیش��تر شاهد رش��د بخش میعانات گازی و گازهای 
طبیعی بوده ایم و به همین دلیل از نظر ارزش رش��د 
چندانی نداش��تیم. ضمن اینکه با هدف گذاری رشد 

٢0درصدی فاصله داریم. 
منبع: اتاق تهران

 

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام :
رشد اندک قیمت مرغ نسبت به 

اسفند سال گذشته 

مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام در رابطه 
با تنظیم بازار مرغ ش��ب عید اع��الم کرد که مرغ با 
تاریخ مصرف 8 ماه الی یک سال توسط این شرکت 
ذخیره سازی ش��ده اس��ت. به گزارش ایلنا، نرخ هر 
کیلوگ��رم م��رغ  زنده در ب��ازار  4850 تومان و مرغ 
آماده طبخ درب کشتارگاه)به صورت نقدی( ٦850 
تومان اس��ت و این در حالی اس��ت که سال گذشته 
در همین تاریخ نرخ این محصوالت به ترتیب 4500 
توم��ان و ٦500 توم��ان بوده اس��ت. گفتنی اس��ت 
علیرضا ولی، مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی امور دام 
نی��ز  در رابط��ه با تنظیم بازار مرغ ش��ب عید اعالم 
کرده اس��ت که مرغ با تاری��خ مصرف 8 ماه الی یک 
س��ال توسط این شرکت ذخیره س��ازی شده و هیچ 
مش��کلی برای تنظیم بازار ش��ب عید وجود ندارد و 
هر زمان که نیاز باش��د این ش��رکت اقدام به توزیع 
مرغ منجمد در راس��تای تنظیم بازار می کند و مرغ 
منجمد با قیم��ت 15 الی ٢0 درصد کمتر از قیمت 

مرغ گرم به بازار عرضه خواهد شد.

3 تولید، تجارت، خدمات

در  ش��افعی  غالمحس��ین 
آخری��ن  دومی��ن  و  بیس��ت 
نشست هیأت نمایندگان سال 
معضالت  ریشه ای ترین  از   95
اقتصاد کشور حرف زد؛ سالی 
ک��ه به تعبیر او س��خت پیش 
رفت و می گذرد تا وارد س��الی 
دشوارتر هم بشود. به گزارش 
»فرصت امروز« او در تش��ریح 
اصلی تری��ن معضالت کش��ور 
ک��ه اخت��الالت متع��ددی را 
کش��ور  اقتصادی  وضعیت  در 
در  ایج��اد کرده ان��د، گف��ت: 
در  موجود  مش��کالت  بررسی 
اقتصاد کش��ور معموال به عدم 
مالی  مناب��ع  وجود س��رمایه، 
می رس��یم  س��رمایه گذاری  و 
که به نظر من مش��کل اصلی 
نیس��تند، بلکه ریش��ه ای ترین 
دالیل را باید در جای دیگری 
جس��ت وجو کرد. به گفته او، 
چالش اصلی در عدم شناخت 
تق��دم و تاخ��ر در تصمیمات 
کاربردی  مفاهیم  و  اتخاذشده 
در اقتصاد ریشه دارد. او گفت: 
متاس��فانه این مسئله به علت 
دخالت گروه ه��ای ذی نفع، به 
وجود آمده و هنوز هم توسط 
آنها تبلیغ می شوند. به گفته او، 
قرار نگرفتن در مسیر توسعه، 
معض��الت موجود در کش��ور 
اقتصادی،  معض��الت  از  اع��م 
اجتماع��ی و حت��ی امنیتی را 
دوچندان کرده اس��ت. او روند 
تخصیص منابع را نادرس��ت و 
نامطلوب دانست و در تشریح 
دیگر مش��کالت گفت: اقتصاد 
کش��ور ظرفیت پذی��رش این 
 همه بانک و موسس��ه مالی و 
اعتب��اری را ندارد و باید ادغام 
آنه��ا را مورد توجه ق��رار داد. 
ش��اید یکی از عل��ل باال بودن 
بهای تمام ش��ده پ��ول، وجود 
این می��زان بانک و موسس��ه 
مالی باشد. به گزارش »فرصت 
ام��روز«، رئیس پارلمان بخش 
خصوصی در بخش دیگری از 
س��خنانش به وضعی��ت تولید 

اش��اره ک��رد و گف��ت: مهم تر 
از مناب��ع مالی آنچ��ه نبود آن 
می شود،  احس��اس  به ش��دت 
و  تولی��د  نب��ودن  اقتص��ادی 
سودآوری امور غیرمولد است. 
ش��افعی توصیه ک��رد که باید 
بخش ه��ای مول��د اقتص��ادی 
را که پیش��رو و توس��عه آفرین 
هس��تند، از بخش های نامولد 
جدا ک��رد و نگاه به آنها تغییر 
کند. به گفته این مقام ارش��د 
بخ��ش خصوصی، بای��د نظام 
راس��تای  در  پول��ی  و  مال��ی 
حمای��ت از این مس��یر به کار 
رفته و در این م��ورد از نقش 

اثرگذار بانک ها غافل نماند. 
شافعی سیاست های کاهش 
ت��ورم دول��ت را از نگاه بخش 

خصوص��ی، مثب��ت و اثرگذار 
دانست و گفت: اما این نگرانی 
وج��ود دارد ک��ه مس��ئوالن 
درصدد اس��تفاده از ابزار پولی 
اقتصاد  کوتاه مدت  رونق  برای 
باش��ند و مجددا ب��دون آنکه 
نهال تولید کاشته شود، بخش 
مالی در جامعه متورم ش��ود. 
او خط��اب ب��ه تصمیم گیران 
با  گف��ت:  سیاس��ت گذاران  و 
تصمیم��ات ع��ادی و قوانین 
به ش��رایط ع��ادی،  مرب��وط 
غیرعادی  وضعیت  نمی ش��ود 
را تغیی��ر داد. رئیس پارلمان 
بخش  در  بخ��ش خصوص��ی 
دیگری از س��خنانش به حجم 
دولت اشاره کرد و گفت: بدنه 
س��نگین دولت به یک چالش 

تبدیل ش��ده و به رغم کاهش 
بهای نفت حاضر نیست هزینه 
خود را کاهش دهد. به همین 
منظور فشار مضاعفی بر سایر 
بخش هایی که باید این هزینه 

را تامین کنند، وارد می آید. 
گ������������زارش   ب�����ه 
آخری��ن  ام��روز«،  »فرص��ت 
جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق 
ای��ران روز گذش��ته با حضور 
سراس��ر  اتاق های  نمایندگان 
کش��ور در ای��ن ات��اق برگزار 
شد. در این جلسه محمدرضا 
اتاق اراك در  جعفری، رئیس 
ل��وازم  خانگی  مورد صنع��ت 
در کش��ور گ��زارش داد. ب��ه 
گفت��ه او، ع��دم اس��تفاده از 
ظرفیت کام��ل واحدها به هر 

را  تولید  هزینه ه��ای  دلی��ل، 
افزای��ش داده و نبود برنامه و 
م��وازی کاری در تولید موجب 
ش��ده صنع��ت لوازم خانگ��ی 
ک��ه  جایگاه��ی  ب��ه  نتوان��د 
از تاس��یس  او  بای��د برس��د. 
کارخانه های��ی ک��ه به اس��م 
و  می ش��وند  ایج��اد  تولی��د، 
درنهایت به مونتاژ محصوالت 
ک��رد.  انتق��اد  می پردازن��د، 
همچنی��ن محمد مس��عودی، 
اتاق  نماین��دگان  هیأت  عضو 
ایران درب��اره وضعیت صنعت 
داد.  گ��زارش  نمایش��گاهی 
او از اینکه بیش��ترین س��هام 
در  نمایش��گاهی  س��ایت های 
تمام استان ها به  غیر از تهران 
به بخش خصوصی تعلق دارد، 
انتقاد و اظهار کرد که چرا در 
تهران هنوز این بخش توسط 
دولت اداره می شود. همچنین 
ظهیرامام��ی،  محمدرض��ا 
اتاق  نماین��دگان  هیأت  عضو 
ای��ران ب��ه معرف��ی طرح��ی 
بخش های  راه ان��دازی   ب��رای 
نیم��ه تعطی��ل و غیر به��ره ور 
پرداخت.  اقتصادی  واحدهای 
به گفته او، این طرح با عنوان 
براس��اس رس��الت و  »پ��ل« 
مسئولیت اجتماعی تهیه شده 
و با همکاری سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان فارس 
و دانش��گاه ش��یراز به مرحله 

اجرا رسیده است. 
همچنین در این نشس��ت از 
سامانه همراه فعاالن اقتصادی 
ای��ران )ات��اق( رونمایی ش��د. 
اتاق های  اعض��ای  دایرکتوری 
و  معادن  بازرگان��ی، صنای��ع، 
کش��اورزی سراس��ر کش��ور با 
سامانه  در  جس��ت وجو  امکان 
هوش��مند،  بازرگان��ی  کارت 
استعالم اعتبار کارت بازرگانی، 
مبدا،  گواهی  اعتبار  اس��تعالم 
ثبت ن��ام هیات ه��ای اعزامی و 
بخش هایی  تجاری  پذیرش��ی 
در  ش��ده  ارائ��ه  خدم��ات  از 

اپلیکیشن »اتاق« است. 

رئیس اتاق ایران از مهم ترین معضل اقتصاد کشور در سال 95 گفت 
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رئیس اتاق اصناف ایران از اولویت های سال 96 گفت 

حمایت از صنوف در مسیر کسب و کارهای نوین 

رئی��س اتاق اصناف انتق��ادات دوگانه 
برخ��ی اف��راد به عملک��رد این ات��اق را 
بی اس��اس خواند. علی فاضلی با گالیه از 
اتهامات��ی که به این اتاق زده می ش��ود، 
گف��ت: برخ��ی به ات��اق اصن��اف انتقاد 
می کنن��د که ما ش��یوه های س��نتی را 
ره��ا نمی کنیم و ب��ه مح��ض اینکه از 
کوچک ترین کس��ب و کار نوین حمایت 
می کنیم این اتهام را به اصناف می زنند 
که این کس��ب و کارها راه��ی برای نفوذ 

دشمن است.
 او کسب و کارهای نوین را اولویت سال 
9٦ و خاستگاه اتاق دانست و در واکنش 
به کس��انی که ادامه الگوهای سنتی در 
این اتاق را نشانه ضعف اصناف می دانند، 
گفت: مجوز تمامی پروندهایی که برای 
کس��ب و کار نوی��ن به اتاق آم��ده، صادر 
شده و تنها دو پرونده تپسی و اسنپ در 
جریان است. به گفته فاضلی، در پرونده 
اسنپ تنها موضوع امنیتی آن باقی مانده 

و به زودی مجوز آن صادر خواهد شد. 
به گ��زارش »فرصت ام��روز«، رئیس 
اتاق اصناف ایران ش��رح جزییات بیشتر 
برنامه سال 9٦ را به نیمه دوم فروردین 
موکول ک��رد و گفت: من در برابر بخش 
س��نتی اصن��اف مس��ئولیت دارم و در 
ص��ورت ایج��اد کس��ب و کارهای نوین 
راضی ب��ه تعطیلی آنها نیس��تم. رئیس 
اتاق اصن��اف ایران گفت: م��ا در بخش 
آموزش در حال برنامه ریزی هس��تیم و 
می خواهیم به صنوفی که فعالیت ش��ان 
تحت تاثی��ر کارهای نوین ق��رار گرفته 
و آس��یب می بین��د کمک کنی��م. اتاق 
اصناف به این صنوف کمک خواهد کرد 
ت��ا آنها هم از این پل عب��ور کرده و وارد 
کسب و کارهای نوین شوند. علی فاضلی 
در بخش دیگری از سخنانش به موضوع 
ادغام اصناف اش��اره کرد و گفت: 8300 
اتحادیه در کش��ور وجود دارد که بودجه 
آنها از ٦ تا 48 میلیون تومان است. این 
تعداد عالوه بر اینکه زیاد اس��ت، صنوف 
موازی و هم عرض هم ایجاد کرده اس��ت 
و به نظر من هیچ نهاد مردمی نمی تواند 
با این بودجه در مسیر توسعه قرار گیرد. 

امس��ال بخش��ی از این ادغام انجام و در 
سال آینده این کار نهایی خواهد شد. 

رئی��س ات��اق اصن��اف ای��ران در این 
نشست خبری هم چنان مخالفتش را با 
برگزاری نمایش��گاه های بهاره اعالم کرد 
و گفت: از سال آینده باید نمایشگاه های 
بهاره به صورت تخصصی برگزار ش��وند. 
ش��یوه ای که در حال حاضر و در برخی 
جاه��ا در زیر چ��ادر برگزار می ش��وند، 
مشکالت زیادی از جمله مسئله امنیتی 
دارد و ات��اق اصناف را با مش��کل مواجه 
می کن��د. به گفته او، براس��اس تفاهمی 
که با ش��هرداری انجام ش��د، مقرر شده 
اس��ت بودجه عمرانی ب��رای ایجاد چند 
فضای نمایش��گاهی مناس��ب در سطح 
تهران اختصاص داده ش��ود که احتمال 
م��ی رود از س��ال آینده عملیاتی ش��ود. 
فاضل��ی ایجاد نه��اد داوری در اتاق های 
اصن��اف و اتحادیه ها را از تعامالت با قوه 
قضاییه عن��وان کرد. به گفته او، با ایجاد 
نهاده��ای داوری پرونده های تش��کیل 
ش��ده در قوه قضاییه ،ک��ه ٢0درصد از 
پرونده های قضایی را ش��امل ش��ده و به  
ح��دود 3 میلیون پرونده می رس��د، در 
اتحادیه های صنفی مورد رسیدگی قرار 
می گیرن��د. فاضلی در بخ��ش دیگری از 
سخنانش از عملکرد مجلس و دولت در 
برنامه شش��م وکوتاهی کردن در نگاه به 
نقش اصناف در این برنامه انتقاد کرد. به 
گزارش »فرصت امروز«، او درباره حقوق 
مصرف کننده و نظارت و بازرسی اصناف 
گفت: ما در سراس��ر کش��ور تنها 1٦50 
بازرس داریم که ب��رای تامین مالی آنها 
دچار مشکل هس��تیم، چراکه یک سوم 
بودج��ه ای که از مح��ل جرایم برای این 
بازرسان در نظر گرفته شده نیز به دست 
اتاق اصناف نمی رسد. این نشان می دهد 
ابزارهایی که برای اجرای وظیفه کنترل 
نظارت در س��طح عرضه در نظر گرفته 

شده پیش بینی نشده است. 
به گزارش» فرصت امروز«  نشس��ت 
خبری عل��ی فاضلی، رئیس اتاق اصناف 
ایران با حضور رسانه ها صبح یکشنبه در 

این اتاق برگزارشد. 

محمدالهوتی
رئیس کنفدراسیون صادرات



رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ورشکس��تگی  پدیده  درب��اره 
ص��وری بنگاه ه��ای اقتصادی 
گفت: در سال های اخیر برخی 
با مراجعه به مراجع قضایی و 
ارائه مس��تندات غلط مبنی بر 
ورشکس��تگی، بنگاه اقتصادی 
اع��ام  ورشکس��ته  را  خ��ود 
می کنن��د که این ام��ر منجر 
به عدم بازگشت تسهیات به 

شبکه بانکی می شود. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
ول��ی اهلل  مرک��زی،  بان��ک  از 
س��یف در جمع مدیران عامل 
بانک ه��ا با اش��اره ب��ه نقش 
اساسی نظام بانکی در اقتصاد 
کش��ور و بان��ک مح��ور بودن 
اقتصادی گفت:  فعالیت ه��ای 
بان��ک مح��ور ب��ودن اقتصاد، 
ایجاب می کند که بانک ها در 
اعطای تسهیات به بنگاه های 
تولیدی، به اص��ل بهره وری و 
ت��وان بازپرداخت تس��هیات 

اعطایی توجه جدی کنند. 
س��یف ثبات ب��ازار ارز را از 
دس��تاوردهای بان��ک مرکزی 
دول��ت  فعالی��ت  دوران  در 
یازدهم برش��مرد و گفت: باید 
از تمرکز افراطی بر استفاده از 
دالر که منطبق با ساختارهای 
اقتصادی کشور نیست، پرهیز 
شود، زیرا به طور عام شرکای 
خارجی ای��ران با دالر فعالیت 
نمی کنند و تکیه بیش از حد 
به دالر غیرمنطقی اس��ت. در 
این مس��یر بانک مرکزی نیز 
موضوع تغییر ارز گزارش��گری 
را در دس��تور کار خ��ود قرار 

داده است. 
در  تع��ادل  نب��ود  ب��ه  وی 
بخش ه��ای  »درآمد-هزینه« 
و »دارایی-بده��ی« در نظ��ام 
بانک��ی اش��اره ک��رد و گفت: 
نظ��ام بانک��ی به دلی��ل نبود 
نامطلوبی  وضعیت  تعادل  این 
بانک ه��ا  اس��ت  الزم  و  دارد 
مناس��ب،  بابرنامه ریزی ه��ای 
رویه های خود را اصاح کنند 
زیرا در غیر این صورت هر روز 
شاهد ضرر و زیان های بیشتر 
و ش��رایط بدت��ری در نظ��ام 

بانکی خواهیم بود. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ل��زوم توجه به اطاع رس��انی 
ش��فاف، به موقع و روشنگر را 
نی��از روز نظ��ام بانکی و بانک 
مرکزی خواند و گفت: عده ای 
در جامعه با بصیرت و آگاهی، 
به منظور اصاح امور از شبکه 
بانکی انتقاد می کنند و شبکه 
بانک��ی نیز با حس��ن نیت به 
انتقاده��ا توج��ه و در مس��یر 
اصاح رویه ه��ا گام برمی دارد 
ام��ا در عین ح��ال برخی نیز 
با اغراض سیاس��ی و نظرهای 
غیرکارشناس��ی دستاوردهای 
بان��ک مرک��زی و بانک ه��ا را 

تخطئه می کنند. 

بانک ها در بازار بین بانکی 
فعال تر شوند

سیف با اشاره به مزایای بازار 
بی��ن بانکی در ش��رایط بانک 
محور اقتصاد کش��ور گفت: با 
توجه ب��ه محدودیت های بازار 
س��رمایه، بانک ها باید با ایجاد 
ب��ازار ثانویه ب��رای خود نقش 

فعالی در این حوزه ایفا کنند 
و بانک مرکزی نیز با طراحی 
و راه اندازی سامانه مناسب در 
این زمین��ه از فعالیت بانک ها 
در ب��ازار بین بانک��ی حمایت 

خواهد کرد. 
ارائه آم��ار حجم  با  س��یف 
حج��م  گف��ت:  نقدینگ��ی 
نقدینگ��ی در پای��ان دی ماه 
امس��ال 1196 ه��زار میلیارد 
توم��ان اس��ت که نس��بت به 
پایان دی ماه س��ال گذش��ته 
26درصد و نس��بت به اسفند 
ماه پارس��ال 17.6درصد رشد 

داشته است. 
ب��ه گفته رئی��س کل بانک 
مرکزی، با توج��ه به این آمار 
باید در نظر داش��ت که رشد 
می تواند  فزاین��ده  نقدینگ��ی 
تهدیدی ج��دی برای یکی از 
دولت  دستاوردهای  مهم ترین 
در اقتصاد ک��ه همان کنترل 
نرخ تورم است، محسوب شود 
و باید تاش کرد روند افزایش 
نقدینگ��ی، کنت��رل و متوقف 

شود. 

انتشار آمار رشد اقتصادی 
در روزهای آتی

سیف با اشاره به انتشار آمار 
رش��د اقتصادی کش��ور ظرف 
یک��ی دو روز آین��ده تصریح 
کرد: آمار رش��د اقتصادی در 
س��ه ماهه سوم امسال نشان از 
آثار مثبت اقتصادی در کشور 
دارد. در سه ماهه سوم امسال 
به رشد مناس��بی با احتساب 
نف��ت و ب��دون احتس��اب آن 
دس��ت یافتی��م، همچنین در 
ای��ن مدت رش��د خوب��ی در 
بخش صنعت محقق شده که 
همه این آم��ار و ارقام حاکی 
از نمایان شدن اثرات مثبت و 
جهت گیری ه��ای مثبت نظام 

بانکی است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ب��ا تأکید بر اینکه تس��هیات 
باید به فعالیت هایی اعطا شود 
که منتج به خلق ارزش ش��ود 
گف��ت: اعطای تس��هیات به 
مبهم  اقتص��ادی  فعالیت های 
و ب��ه دلیل دارا بودن وثایق از 
سوی مش��تری دارای توجیه 
نیس��ت. اتکای بیش از حد به 

وثای��ق، رویه خوبی نیس��ت و 
تجربه نشان داده که در اغلب 
موارد بانک ها نتوانس��ته اند از 
طریق وثایق، مطالبات خود را 
وصول کنند و همین موضوع 
انتقادات ش��دیدی را به نظام 

بانکی وارد کرده است. 
س��یف با اش��اره به اهمیت 
در  اعتب��اری  سیاس��ت های 
کرد:  تصری��ح  فعلی  ش��رایط 
اکن��ون اقتص��اد ب��ا ش��رایط 
زی��را  روبه روس��ت  خاص��ی 
بانک ها با مش��کاتی از قبیل 
نب��ود  و  اعتب��اری  تنگن��ای 
»درآمد-هزینه«  تعادل ه��ای 
مواج��ه  »دارایی-بده��ی«  و 
هستند. از سوی دیگر ممکن 
است این نبود تعادل به اضافه 
برداش��ت از بان��ک مرک��زی 
منجر شود که همین موضوع 
نیز به معنای مدیریت ضعیف 
نقدینگ��ی ی��ک بانک اس��ت. 
بنابراین بانک ه��ا باید با دقت 
فعالیت  بیشتری  و حساسیت 
کنند، چراکه فعالیت نامناسب 
آنها ب��رای بان��ک مرکزی در 
کنترل نقدینگی ایجاد مشکل 

می کند. 
بان��ک مرکزی  وی گف��ت: 
در س��ال گذشته برخی اضافه 
برداشت بانک ها را به خطوط 
اعتباری تبدیل کرد که برخی 
پرداخت  ب��ه خوب��ی  بانک ها 
اقس��اط آن را انج��ام دادند و 
توانستند انضباط را بر فعالیت 
خود حاکم کنند، با این حال 
برخ��ی بانک ه��ا همچن��ان با 

سطح مطلوب فاصله دارند. 
و  پ��ول  ش��ورای  رئی��س 
اعتب��ار درخص��وص تخط��ی 
برخ��ی بانک ها از نرخ س��ود 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار 
گف��ت: بانک ه��ا بای��د به نرخ 
س��ود مصوب ش��ورای پول و 
اعتبار پایبند باش��ند و براین 
اس��اس ام��کان تحقق س��ود 
علی الحس��اب پرداخت��ی ب��ه 
مش��تری را که میزان قطعی 
دس��تورالعمل  براس��اس  آن 
تقسیم س��ود مشاع بین بانک 
و س��پرده گذار تعیین می شود 
فراهم کنند زیرا تحقق نیافتن 
ای��ن امر ب��ه معن��ای اعطای 
حقوق سهامدار به سپرده گذار 

است. 
س��یف با بی��ان اینکه بانک 
مرک��زی ب��ه نقش خ��ود در 
کنت��رل و س��اماندهی ب��ازار 
پول��ی کش��ور واق��ف اس��ت، 
گف��ت: اولویت نخس��ت بانک 
مرک��زی صیان��ت از س��پرده 
در  و  اس��ت  س��پرده گذاران 
صورت��ی ک��ه فعالی��ت ی��ک 
بانک منجر به انتقال بخش��ی 
از مناب��ع س��پرده گذاران ب��ه 
یقین  به طور  شود  سهامداران 
بان��ک مرک��زی در مقابل آن 

سکوت نخواهد کرد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
ورشکس��تگی  پدیده  درب��اره 
ص��وری بنگاه ه��ای اقتصادی 
اخیر  س��ال های  ط��ی  گفت: 
برخی ب��ا مراجعه ب��ه مراجع 
قضایی و ارائه مستندات غلط 
مبنی بر ورشکس��تگی، بنگاه 
را ورشکس��ته  اقتصادی خود 
اع��ام می کنند ک��ه این امر 
بازگش��ت  ب��ه ع��دم  منج��ر 
تس��هیات ب��ه ش��بکه بانکی 
می ش��ود. بر این اس��اس و با 
انع��کاس موضوع ب��ه مقامات 
ارشد قوه قضاییه، این موارد با 
دقت بیشتری از سوی مراجع 

قضایی پیگیری می شود. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
در  را  بانک ه��ا  فعالیت ه��ای 
ارزی مح��دود عنوان  ح��وزه 
ک��رد و گفت: با وج��ود اباغ 
مجوزه��ای الزم نظی��ر امکان 
فعالی��ت بانک ها ب��ا ارز آزاد، 
ب��ه  در  همچن��ان  بانک ه��ا 
دس��ت گرفتن س��هم مناسب 
از خدم��ات بانک��ی مربوط به 
تجارت خارجی گام اساس��ی 

برنداشته اند. 
س��یف در پای��ان از مدیران 
عام��ل بانک ه��ا و موسس��ات 
صورت های  خواست  اعتباری 
مالی س��ال 1395 خود را به 
موق��ع ارائه کنند ت��ا فرصت 
کافی برای بررس��ی و جلسات 
مش��ارکت با بانک ه��ا قبل از 
مجامع عمومی وجود داش��ته 
باشد و تأخیرهایی که امسال 

رخ داد، تکرار نشود. 
برای برخورد با تخلفات 
پولی و بانکی به قضات 

متخصص نیاز داریم

عباس جعفری دولت آبادی، 
دادس��تان ته��ران نی��ز در این 
نشست با بیان اینکه دادسرای 
پولی و بانکی با این ایده شکل 
گرفت که مشکات و تخلفات 
بس��تر تخصص��ی  بانک��ی در 
رسیدگی ش��ود، گفت: جنس 
کار بانک��ی، تخصص��ی اس��ت 
و اح��کام قضایی نی��ز باید در 
بررس��ی  تخصصی  دادس��رای 
ش��ود. وی اف��زود: متأس��فانه 
در گذش��ته مرج��ع تخصصی 
صاحب نظری در ق��وه قضاییه 
نبود و پرونده هایی مانند تخلف 
30 هزار میلیارد ریالی و بابک 
زنجان��ی وج��ود دارد ک��ه به 
بررسی در بخش های تخصصی 
نیاز دارد. جعفری دولت آبادی 
با تفکیک بده��کاران بانکی به 
دو گروه تصریح کرد: یک گروه 
بدهکاران واقعی اند که در تولید 
و اشتغال کشور فعال و درصدد 
پرداخت آن هس��تند اما توان 
بازپرداخت تسهیات را ندارند 
که ش��بکه بانکی الزم است با 

آنها همکاری کند. 
دادس��تان ته��ران ادامه داد: 
دسته دیگر بدهکارانی هستند 
ک��ه ب��ا توصی��ه، تس��هیات 
گرفته ان��د که بانک ه��ا باید با 
جدیت بیش��تری وص��ول آنها 
را پیگیری کنن��د. اگر افراد در 
ح��وزه تولید و اش��تغال فعال 
باشند، بانک ها می توانند با آنها 
تواف��ق کنند اما با گ��روه دوم، 
نبای��د هیچ گونه مس��امحه ای 
ش��ود. ب��ا ای��ن تفکی��ک، کار 
قوه قضاییه نیز بس��یار آسان تر 
می شود.  جعفری دولت آبادی 
درخص��وص ارائه آموزش های 
تخصص��ی ب��ه قضات کش��ور 
گفت: در حوزه های آموزش��ی 
و تخصص��ی، م��ا ب��ه کم��ک 
بان��ک مرکزی و نظ��ام بانکی 
نی��از داریم، چرا که مس��ائل 
اقتص��ادی ب��رای قض��ات در 
ارائ��ه  چن��دان  دانش��گاه ها 
نمی ش��ود و بای��د هم��کاری 
زمین��ه  در  گس��ترده تری 
آموزش��ی بین ش��بکه بانکی 
و ق��وه قضایی��ه ایجاد ش��ود 
زیرا برای برخ��ورد با تخلفات 
پول��ی و بانکی حتما به قضات 

متخصص نیاز داریم. 

اگر ای��ران یکسان س��ازی نرخ 
ارز را زم��ان س��قوط قیمت نفت 
اجرا می ک��رد از مزایای آن بهره 
بیش��تری می برد. ایران باید این 
ط��رح را هر چه زودتر کلید بزند، 
زیرا تفاوت نرخ رسمی و نرخ بازار 
ارز در ای��ران بیش از اس��تاندارد 
2درص��د اس��ت.  ب��ه گ��زارش 
ف��ارس ب��ه نق��ل از فایننش��یال 
تریب��ون، کاتریونا پیورفیلد، یکی 
از کارشناس��ان ارش��د صن��دوق 
بین الملل��ی پ��ول گف��ت ک��ه با 
توجه به اینکه دولت ایران بخش 
زیادی از پیش اقدامات الزم برای 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز را انجام 
داده اس��ت این امکان وجود دارد 
که نرخ ارز در این کشور به زودی 

یکسان سازی شود. 
وی تأکی��د کرد ک��ه نیمی از 
واردات ای��ران براس��اس نرخ ارز 

در بازار انجام می ش��ود و قیمت 
کاالها نیز براس��اس نرخ ارز بازار 

انعطاف پذیر هستند. 
بازار ارز بین بانکی نیز در ایران 
مجددا ش��کل گرفته و به همین 
دلیل نی��ز زیرس��اخت های الزم 
زودهنگام  یکسان س��ازی  ب��رای 
ن��رخ ارز در ای��ران فراهم ش��ده 
اس��ت. وی که مس��ئولیت هیأت 
صن��دوق بین المللی پ��ول  را که 
اخی��را به ای��ران س��فر کردند بر 
عهده داشت، گفت: این صندوق 
از ایران خواس��ته است تا نرخ ارز 
را یکسان س��ازی کند و شناوری 
آن را مدیری��ت کرده و بر همین 
اس��اس از مزای��ای آن اس��تفاده 
پول  بین المللی  کن��د. صن��دوق 
کارشناس��ان  س��االنه  به صورت 
خ��ود را ب��ه کش��ورهای عض��و 
اقتصادی  س��امت  تا  می فرستد 

آنها را م��ورد ارزیابی قرار دهند. 
این کارشناس��ان پس از بازگشت 
به مق��ر ای��ن صن��دوق گزارش 
ارائ��ه داده و مدی��ران  خ��ود را 
ارش��د صن��دوق بین المللی پول 
در دی��دار با مقامات کش��ورهای 
عض��و، توصیه ه��ای الزم خود را 
بر مبنای همین ارزیابی ها به آنها 
ارائه می دهند. ارزیابی اخیر که به 
مدت دو هفت��ه در ایران صورت 
گرف��ت نش��ان داد ک��ه پ��س از 
توافق هسته ای و باز شدن برخی 
گره های اقتصاد ایران، روند خروج 
از رکود آغاز ش��ده است. در سفر 
بین المللی  کارشناس��ان صندوق 
پول به ایران، آنها با مقامات بانک 
مرکزی، وزارتخانه ها و سازمان ها، 
بازرگانی،  ات��اق  بخش خصوصی، 
مردم نهاد، شرکت ها  سازمان های 
و نهادهای اجتماعی جلس��اتی را 

برگزار کردند. پیورفیلد، گفت: در 
اساسی  تفاوت های  امس��ال  سفر 
در اقتصاد ایران نسبت به پارسال 

شاهد بودیم. 
اس��ت  گفت��ه  ادام��ه  در  وی 
درحالی که پارسال رشد اقتصادی 
ایران منفی بود، امس��ال ش��اهد 
تغییرات شگرف و رشد 6 تا 6.5 
درص��دی بودیم. این کارش��ناس 
اقتصادی معتقد است: در صورتی 
که ایران سیاس��ت یکسان سازی 
نرخ ارز را در زمان سقوط قیمت 
نفت در بازار جهانی اجرا می کرد 
می توانس��ت از مزای��ای آن بهره 
ببرد. پیورفیلد ادامه داد: صندوق 
بین الملل��ی پ��ول باره��ا از ایران 
خواس��ته اس��ت تا یکسان سازی 
ن��رخ ارز را هر چ��ه زودتر کلید 
بزند، چرا که تفاوت نرخ رس��می 
و ن��رخ ب��ازار ارز در ای��ران بیش 

از اس��تاندارد 2درصد است. وی 
در پاس��خ به این س��وال که چرا 
صن��دوق بین المللی پ��ول تاریخ 
معین��ی را ب��رای یکسان س��ازی 
نرخ ارز در ایران تعیین نمی کند، 
گف��ت: م��ا تاریخ��ی را معی��ن 
نمی کنی��م چرا ک��ه در آخر این 
دولت ایران اس��ت که تش��خیص 
خواه��د داد چه موقع ب��ازار ارز 
ثبات داشته و به منابع بین المللی 
دسترس��ی کافی دارد تا بتواند از 
افزایش یکباره نرخ ارز جلوگیری 
کند و این سیاس��ت را اجرا کند.  
وی همچنین گفت که در س��فر 
اخیر از مقامات ایرانی خواس��تیم 
تا ب��ازار ارز را ب��ا افزایش قوانین 
مب��ادالت ارزی قانونمند کرده و 
با هدایت معامات ارزی به سوی 
بانک ها به آنها شفافیت بیشتری 

ببخشند. 

کارشناس ارشد صندوق بین المللی پول اعالم کرد

لزوم اجرای سریع یکسان سازی نرخ ارز در ایران به دلیل تفاوت بیشتر نرخ رسمی و بازار

انتقاد رئیس کل بانک مرکزی از منتقدان نظام بانکی

ورشکستگی صوری مانع بازگشت منابع بانکی شده است

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

در راستای رفاه حال مشتریان
بانک پاسارگاد امکانات بانکداری 

مجازی خود را افزایش داد
بانک  پاسارگاد در راس��تای رفاه حال مشتریان 
و س��هولت دسترس��ی به خدمات بانکی از طریق 
بانکداری مجازی، امکان��ات جدیدی فراهم کرده 

است. 
به گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، این 
بانک در اقدامی دیگر امکان انتقال وجه مس��تمر 
کارت ب��ه کارت و همچنی��ن ام��کان انتقال وجه 
کارت ب��ه کارت به صورت گروه��ی را فراهم کرده 
اس��ت. پیش از این انتقال وجه مس��تمر از طریق 
حس��اب بانک  پاس��ارگاد به س��ایر حس��اب ها و 
همچنین انتقال وجه گروهی س��پرده به س��پرده 
در اینترنت بانک  پاسارگاد در اختیار مشتریان قرار 

گرفته بود. 
در همین راس��تا بان��ک  پاس��ارگاد بهره مندی 
از س��امانه همراه بانک پاس��ارگاد  )موبایل بانک( 
را در س��اعت های هوش��مند دارای سیستم عامل 
اندروی��د  )Android Wear(  فراهم کرد. در 
این خدمت مش��تریان با نصب سامانه همراه بانک 
 پاس��ارگاد، قادر خواهند ب��ود به صورت خودکار از 
ای��ن خدمت بهره مند ش��وند. همچنین این بانک 
در اقدامی دیگر امکان انتقال وجه به صورت ساتنا 
را در سامانه همراه بانک پاسارگاد  )موبایل بانک( 

فراهم کرد. 
گفتنی اس��ت بانک  پاسارگاد به عنوان یک بانک 
سبز، نخس��تین بانکی اس��ت که با بهره مندی از 
سیس��تم کربنکینگ  )corebanking( منحصر 
ب��ه خود، ام��کان ارائه ان��واع خدم��ات بانکداری 
الکترونیک را به مش��تریان خ��ود دارد. این بانک 
با ارائه این خدمات، گامی اساسی در جهت حفظ 
محیط زیس��ت، از طریق کاهش رف��ت و آمدهای 
غیرض��روری و صرفه جوی��ی در وق��ت و هزین��ه، 
کاهش اس��تفاده از کاغذ و قطع درختان، اجتناب 

از آلودگی هوا و... برداشته  است. 

اعالم اسامی شعب فعال بیمه 
پاسارگاد در تعطیالت نوروز

شرکت بیمه پاس��ارگاد ضمن عرض تبریک به 
مناس��بت فرا  رسیدن س��ال نو و آرزوی سامتی 
و ش��ادکامی ب��رای هموطنان، به منظ��ور فراهم 
آوردن آرام��ش خاطر برای بیمه گذاران، س��اعات 
کاری ش��عبه های فعال خود را در تعطیات نوروز 

اعام کرد. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیمه پاس��ارگاد، 
شعبه های این ش��رکت بیمه در سراسر کشور در 
روزهای یکشنبه 29 اسفند 1395، چهارشنبه 2 
فروردین و پنجشنبه 3 فروردین 1396 از ساعت 
9 ت��ا 13 آماده ارائه خدمات بیمه ای اعم از صدور 

انواع بیمه نامه و پرداخت خسارت است. 
همچنین در ایام تعطیات نوروز شعبه های پونک، 
تهرانپارس، یادگار و ارمغان در اس��تان تهران، انواع 
خدمات بیم��ه ای را به بیمه گ��ذاران ارائه می دهند. 
هموطنان می توانند برای آگاهی از س��ایر شعبه های 
فع��ال بیم��ه پاس��ارگاد در سراس��ر کش��ور در ایام 
تعطیات نوروز به پایگاه اطاع رس��انی این ش��رکت 
 www. pasargadinsurance. ir ب��ه نش��انی

مراجعه کنند. 

عضو هیأت مدیره بانک ایران زمین: 
به اصل حمایت از محیط زیست 

اعتقاد داریم
عضو هیأت مدیره بانک ایران زمین در مراس��م 
رونمای��ی از پویش محیط زیس��تی  »همین یک 
زمین« گف��ت: هیأت مدیره بانک ای��ران زمین به 
این اصل اعتقاد دارد که یکی از وظایف اصلی اش 
به عنوان یک بنگاه اقتص��ادی، حفاظت از محیط 

زیست است. 
به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ایران زمین، 
ه��ادی قدیمی در مراس��م رونمای��ی از کمپین  
»همی��ن یک زمی��ن« ک��ه در محل س��ازمان 
جنگل ها برگزار ش��د، گفت: بان��ک ایران زمین 
حدود یک س��ال اس��ت ک��ه حوزه مس��ئولیت 
اجتماعی خود را محیط زیست و حفاظت از آن 

تعریف کرده است. 
قدیمی با اشاره به برگزاری دومین دوره پویش  
»همی��ن یک زمی��ن« گفت: فلس��فه این پویش، 
پاکسازی محیط زیست و تاش برای آگاه سازی و 
افزایش حساسیت همه گروه های مردمی به بحث 

آلودگی محیط زیست است. 
همچنین سیدمحمدحسین استاد، مدیر روابط 
عموم��ی بانک ایران زمین در این مراس��م گفت: 
بانک ایران زمین از بدو تأس��یس تمام تاش خود 
را برای حفاظت از محیط زیست با تعریف ابزارها 

و شاخص های مختلفی انجام داده است. 
اس��تاد در توصیف پویش  »همین یک زمین« 
افزود: در سال گذشته بانک ایران زمین پویشی را 
به نام  »همین یک زمین« در راس��تای پاکسازی 
محیط زیس��ت از آلودگی ها با برگزاری مس��ابقه 
عکاسی در فضای مجازی انجام داد که با توجه به 
حساس��یت باالی مردم بازخوردهای بسیار خوبی 

را در این زمینه دریافت کرد. 
وی یادآور ش��د: امسال نیز بر آن شدیم که این 
پوی��ش را با حمایت س��ازمان جنگل ه��ا، مراتع و 
آبخیزداری کش��ور در دو بخش مس��ابقه عکاسی 
و مسابقه نقاش��ی برگزار کنیم. در بخش عکاسی 
ش��رکت برای عموم آزاد اس��ت و به دنبال رقابت 
صرف بین عکاسان نیستیم، بلکه بیشتر به دنبال 
دریاف��ت محتواهای محیط زیس��تی و خاقانه از 

شرکت کنندگان هستیم. 

نرخنــامه
دالر 3.752 تومان

صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را 3.752 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.189.500 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

کاهش قیمت دالر و نوسان قیمت انواع سکه است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.080 توم��ان و هر پوند نیز 
4.709 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
694.500 توم��ان و ه��ر ربع س��که 381.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 248.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طای 18 عیار 112.800 

تومان قیمت خورد.

توزیع اسکناس نو در شعب منتخب بانک ها
 سقف برداشت از خودپردازها

 5۰۰ هزار تومان شد
در حال��ی که قرار ب��ود توزیع اس��کناس نو از 
ابتدای این هفته در شعب منتخب بانک ها شروع 
ش��ود، اما به دلیل حج��م کاری باالی بانک ها در 
روز نخس��ت هفته، توزیع اسکناس نو از دیروز در 
ش��عب منتخب بانک های ملی، ص��ادرات، ملت، 
س��په، اقتصاد نوین، سینا، پست بانک و پارسیان 

آغاز شد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« اس��کناس های نو 
ش��امل یکصد برگ اس��کناس 2 ه��زار تومانی و 
یکص��د برگ اس��کناس 5هزار تومان��ی برای هر 
مشتری است و متقاضیان می توانند با مراجعه به 
شعب منتخب  بانک ها و همراه داشتن کارت ملی 
از هر کدام یک دس��ته 100 برگی دریافت کنند. 
براساس برنامه اعام شده، کار توزیع اسکناس نو 
تا پایان هفته 26 اسفندماه ادامه دارد و قرار است 
7 ه��زار میلیارد ریال اس��کناس نو در تهران و 9 
هزار میلیارد ریال در سایر استان ها توزیع شود. 

همچنی��ن س��قف برداش��ت از خودپردازها به 
مناسبت تعطیات عید نوروز از این هفته تا 500 
هزار تومان افزایش یافته اس��ت. با اینکه س��قف 
برداش��ت از خودپردازها کماکان در این س��ال ها 
200 هزار تومان بوده و باوجود درخواس��ت های 
مکرر مردم و شبکه بانکی، افزایش سقف برداشت 
از خودپ��رداز به دلیل کاهش پول نقد در گردش 
جامع��ه در سیاس��ت های بان��ک مرک��زی جایی 
نداش��ته، اما قرار شده است همانند سال قبل در 
ب��ازه زمانی عید نوروز، میزان برداش��ت روزانه از 

خودپردازها تا 500 هزار تومان افزایش یابد. 
بانک مرکزی در بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی 
اعام کرده اس��ت که همه بانک ها و موسسه های 
اعتباری عضو مرکز ش��تاب از بیستم اسفندماه تا 
پانزدهم  فروردین ماه س��ال 1396 مجاز هستند 
سقف برداشت وجه از خودپردازها را تا 500 هزار 

تومان به صورت درون بانکی افزایش دهند. 
این طرح همانند س��ال گذش��ته در بازه زمانی 
عید نوروز ک��ه تقاضا برای وجوه نقد باال می رود، 
اجرا می ش��ود و براس��اس اعام مدیرکل فناوری 
اطاع��ات بان��ک مرک��زی، بانک ه��ا موظفند از 
15فروردی��ن ماه یعن��ی پایان تعطی��ات نوروز، 
س��قف برداش��ت را مجددا به 200 ه��زار تومان 

کاهش دهند. 
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده است که به 
منظور جلوگیری از سردرگمی مشتریان و امکان 
برگش��ت س��ریع به حالت نخس��ت پس از پایان 
طرح، بای��د کمترین تغییر در منوی نقد س��ریع 
)Fast Cash( دس��تگاه های خودپ��رداز صورت 
گیرد و از این رو پیشنهاد کرده که در این زمینه 
از منوی »سایر مبالغ« برای برداشت های بیش از 

200 هزار تومان استفاده شود. 
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قیمتنوع ارز 

3.752دالر آمریکا

4.080یورو اروپا

4.709پوند انگلیس

1.039درهم امارات

1.039لیر ترکیه

580یوان چین

34ین ژاپن

2.876دالر کانادا

3.791فرانک سوئیس

12.300دینار کویت

1.010ریال عربستان

307دینار عراق

70روپیه هند

898رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

488.800مثقال طا

112.800هر گرم طای 18 عیار

1.181.500سکه بهار آزادی

1.189.500سکه طرح جدید

694.500نیم سکه

381.000ربع سکه

248.000سکه گرمی
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ارزش گذاری دقیق دستاوردهای 
استارتاپ ها در بازار سرمایه

رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار قرار گرفتن 
نام اس��تارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان در تابلوی 
دارایی های فکری ب��ورس را باعث ارزش گذاری دقیق 
دس��تاوردهای این شرکت ها دانست.  به گزارش ایبنا، 
شاپور محمدی گفت: طی سالیان گذشته شرکت های 
کوچک و متوس��ط در بورس و اوراق بهادار کمتر مورد 
توجه قرار گرفته بودن��د؛ اما وضعیت آنها در فرابورس 
متفاوت ب��وده، به طوری که در جهت توانمندس��ازی 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط اهم از ش��رکت های 
دانش بنیان اقدامات قابل توجهی در دس��تور کار قرار 
گرفت. همچنی��ن باید اعالم کرد که در س��ال جاری 
ش��رکت های دانش بنی��ان و ش��رکت های کوچ��ک و 
متوس��ط، معامالت خود را آغاز کردند. رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار اظهارداشت که شرکت های کوچک 
و متوسط معامالت خود در بازار سرمایه را آغاز کردند 
که این مهم موجب کس��ب س��ود برای سرمایه گذاران 
و توس��عه این قبیل ش��رکت ها خواهد شد. وی درباره 
مزیت این ش��رکت ها تصریح کرد: شرکت های کوچک 
و متوس��ط از مزیت ها و قابلیت ه��ای باالیی برخوردار 
هس��تند و از جمله مزیت های این ش��رکت ها می توان 
به کسب سودآوری باال برای سرمایه گذاران اشاره کرد. 
بنا به گفته رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، بازار 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط برای اشخاصی که در 
حوزه دان��ش و فناوری فعالی��ت می کنند یک فرصت 

قابل توجه برای تامین مالی محسوب می شود.

 

عرضه بیش از 211 هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

در دومین روز هفت��ه، 36 هزار و 800 تن انواع قیر 
و عای��ق رطوبت��ی در تاالر صادراتی عرضه ش��د. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران روز 
یکشنبه 21 اسفند ماه میزبان عرضه 211 هزار و 815 
ت��ن انواع مواد پلیمری، ل��وب کات، قیر، وکیوم باتوم، 
گوگرد و مواد شیمیایی بود. تاالر محصوالت کشاورزی 
ش��اهد عرضه 32 هزار تن گن��دم خوراکی، 4 هزار تن 
گندم دوروم، 270 تن عدس درش��ت، 300 تن روغن، 
2 هزار و 50 تن ش��کر، 5 هزار تن جو دامی، یک هزار 
ت��ن ذرت دانه ای و 717 هزار ع��دد تخم مرغ نطفه دار 
ب��ود. افزون بر این، 85 تن ذرت دانه ای در قالب طرح 
قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی در این تاالر عرضه 
شدند. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی 
ای��ران نیز در این روز عرضه 2 هزار و 101 تن س��بد 
میلگرد و تیرآهن و 4 هزار و 820 تن ش��مش و بیلت 
آلومینی��وم بود. همچنین یک هزار و 235 تن خوراک 
دام و طیور در بازار فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد. 

پرترافیک ترین روز سال در رینگ 
داخلی بازار فیزیکی

روز گذش��ته با حجم باالی عرضه ه��ا پرترافیک ترین 
روز رین��گ داخل��ی ب��ازار فیزیکی در س��ال 95 رقم 
خورد. در جلس��ه معامالتی روز یکشنبه 22 اسفندماه 
95، کااله��ای آیزوفی��د، آیزوریس��ایکل، حالل 402، 
ح��الل404، حالل 410، ح��الل 404 )عمده(، نفتای 
س��نگین تصفیه نش��ده و بلندینگ نفتای حالل 410 
پاالیش نف��ت ش��یراز، گاز مایع صنعت��ی، گاز بوتان، 
گاز پروپ��ان و ب��رش س��نگین پتروش��یمی بندر امام، 
برش سنگین، س��وخت کوره س��بک و نیتروژن مایع 
پتروش��یمی تبری��ز، آیزوریس��ایکل، نفتای س��بک و 
س��نگین، پروپان، ح��الل 402، 406 و 410 پاالیش 
نفت تهران و برش س��نگین پتروشیمی جم در رینگ 
داخلی عرضه ش��دند. همچنین ح��الل 402 پاالیش 
نفت تبریز در رینگ بین الملل بازار فیزیکی عرضه شد. 

 نخستین پیش بینی »بورس« 
در سال 96

ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی درآمد 
هر سهم س��ال مالی منتهی به 29 اس��فند ماه 96 را 
با س��رمایه یک ه��زار و 250 میلیارد ری��ال به صورت 

حسابرسی شده اعالم کرد. 
ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران نخس��تین 
پیش بینی س��ود هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 289 
ریال اعالم کرده اس��ت که نسبت به EPS سال جاری 
معادل 33 درصد افزایش را نش��ان می دهد. پیش بینی 
درآمد این شرکت در سال مالی 96 در مقایسه با سال 
مالی جاری شامل افزایش 29درصدی فروش خالص و 
ارائه خدمات، افزایش 35درصدی سود ناخالص و سود 
عملیاتی و همچنین افزایش 33درصدی س��ود خالص 
اس��ت. »بورس« س��ود خالص در سال مالی منتهی به 
29اس��فندماه 96 را مبلغ 435 میلیارد و 958میلیون 

ریال برآورد کرده است.

»شنفت« و پیش بینی سود 823 ریالی
شرکت نفت پارس پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منتهی به 29 اس��فند ماه 96 را با سرمایه ثبت شده یک 
هزار میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی شده اعالم کرد. 
شرکت نفت پارس نخستین پیش بینی سود هر سهم سال 
مالی 96 را مبلغ 823ریال اعالم کرده اس��ت که نسبت 
به EPS س��ال ج��اری معادل 4درصد افزایش را نش��ان 
می دهد. پیش بینی درآمد این ش��رکت در سال مالی 96 
در مقایسه با سال مالی جاری شامل افزایش 22درصدی 
فروش خال��ص و درآمد ارائه خدمات، افزایش 6درصدی 
س��ود ناخالص، افزایش 4درصدی سود عملیاتی و سود 
خالص است. »شنفت« سود خالص در سال مالی منتهی 
به 29 اسفندماه 96 را مبلغ یک هزار و 28 میلیارد و 173 

میلیون ریال برآورد کرده است.

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل بورس اوراق 
جری��ان  در  ته��ران  به��ادار 
دادوس��تدهای روز یکش��نبه 
13واحد رشد کرد. در جریان 
معامالت دیروز بازار سهام با 
میلیون س��هم  تعداد 2339 
و حق تق��دم ب��ه ارزش 526 
میلیارد توم��ان در 49 هزار 
قرار  نوبت م��ورد دادوس��تد 
گرفت و ش��اخص کل بورس 
در ارتف��اع 77 ه��زار و 329 
تاثیر  بیشترین  ایستاد.  واحد 
مثبت بر رش��د دماسنج بازار 
س��هام در روز گذش��ته ب��ه 
ن��ام نماده��ای مل��ی صنایع 
م��س ایران، مخاب��رات ایران 
ثب��ت  فج��ر  پتروش��یمی  و 
ش��د و در مقاب��ل نمادهای 
ماشین س��ازی  معامالت��ی 
و  غدیر  اراک، سرمایه گذاری 
گروه مپنا ب��ا افت خود مانع 
افزایش بیش��تر شاخص کل 
ش��دند. ش��اخص های اصلی 
بازار س��هام هم روز متعادلی 
گذاش��تند  پشت س��ر  را 
ش��اخص  ک��ه  به ط��وری 
قیم��ت وزن��ی ���� ارزش��ی 
 چه��ار واح��د، ش��اخص کل 
هم وزن 20 واحد، ش��اخص 
واحد،   16 ه��م وزن  قیم��ت 
شاخص آزاد شناور 49 واحد 
و شاخص بازار اول 30 واحد 
افزایش یافتند. روز گذش��ته 
فرا بورس  بازار  کل  ش��اخص 
نیز با ریزش چهار واحدی به 
پله 846واحدی رس��ید.  در 
معامالت بازار فرا بورس تعداد 
309 هزار و 83 س��هم اوراق 
به��ادار ب��ه ارزش 5 میلیارد 
و 736 میلی��ون و 8 ه��زار 
ری��ال در بی��ش از 16 هزار 
دادوس��تد  معامالتی  نوب��ت 
ب��ازار  معام��الت  در  ش��د.  
فراب��ورس صنایع بهداش��تی 
داده پ��رداز،  آتی��ه  س��اینا، 
مرجان  تولیدی  و  بازرگان��ی 
کار، معدن��ی کیمیای زنجان 
شیرپاس��توریزه  و  گس��تران 

پگاه گلپایگان روند صعودی، 
ت��وکا رنگ فوالد س��پاهان و 
میراث  گروه س��رمایه گذاری 
فرهنگی ب��ا روند صعودی به 

کار خود پایان دادند. 

روزگار خوش سهامداران 
شرکت های کامودیتی 

محور
ش��اخص کل بورس تهران 
در ح��ال حاض��ر از حمایت 
مس��تحکمی برخوردار است. 
با اینک��ه انتظ��ار می رفت با 
نزدیک��ی به روزه��ای پایانی 
فشار  افزایش  ش��اهد  س��ال 
نقدینگی  تامی��ن  و  ف��روش 
مورد نیاز بنگاه های اقتصادی 
مس��ئوالن  گوی��ا  باش��یم، 
س��ازمان بورس قص��د دارند 
نهای��ت همت اهتم��ام خود 
را ب��رای مثبت نگه داش��تن 
ش��اخص کل ب��ورس تهران 
ب��ه کار بندن��د تا واپس��ین 

روزهای س��ال نی��ز با جوی 
آرام ب��ه پایان برس��د. بدین 
ترتیب ش��اهد تالطم خاصی 
در ب��ازار س��هام نیس��تیم و 
بازیگران حقیق��ی و حقوقی 
مش��غول رصد بازار هس��تند 
و کارنامه مال��ی اکثر آنها در 
سال جاری خنثی است. این 
در حالی اس��ت که دارندگان 
س��پرده های بانکی ی��ا اوراق 
خزان��ه،  اوراق  و  مش��ارکت 
صاحب بازدهی بدون ریسک 
تا 25درصدی ش��ده اند.   20
البت��ه س��هامداران برخی از 
نماده��ا نظی��ر ش��رکت های 
روزگ���ار  کامودیتی مح��ور، 
خوب��ی در ب��ورس دارند و با 
توجه ب��ه دالر 3750 تومانی 
و افزایش قیمت کامودیتی ها 
در بازاره��ای جهان��ی، ای��ام 
خوشی را س��پری می سازند. 
اکثر نماده��ای گروه معدنی، 
تولید کنندگان س��رب و روی 

از  پتروش��یمی  و محصوالت 
ای��ن جمله اند و توانس��ته اند 
در رک��ود حاک��م ب��ر ب��ازار 
س��هام، س��هامداران خود را 
ب��ا س��ود هم��راه س��ازند. با 
از مهم ترین  این حال یک��ی 
بازار  روزه��ای  ای��ن  دغدغه 
س��هام فش��ار عرضه حاصل 
و  اعتباری ه��ا  تس��ویه  از 
 بازگشایی س��هامی است که 
م��دت زمان زی��ادی متوقف 
بوده ان��د؛ نمادهایی که بعضا 
توق��ف آنه��ا از ی��ک س��ال 
ه��م گذش��ته و ب��ه جه��ت 
شفاف س��ازی بسته شده اند و 
با بازگشایی شان باعث ریزش 
نماگر بازار س��هام و افزایش 
ریس��ک در این بازار خواهند 

شد. 

معرفی بزرگان تاالر 
شیشه ای

س��پرده گذاری  ش��رکت 

و  به��ادار  اوراق  مرک��زی 
)س��مات(،  وج��وه  تس��ویه 
اس��امی 20ش��رکت ب��زرگ 
بورس اوراق به��ادار تهران و 
فراب��ورس ای��ران را در پایان 
بهمن م��اه 95 اعالم کرد که 
تغییری در صدر بزرگان تاالر 
شیش��ه ای ایجاد نشده است. 
ش��رکت صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس ب��ا ارزش بازار 
234 ه��زار و 400 میلی��ارد 
ریال همچن��ان جایگاه خود 
را در ص��در ج��دول بزرگان 
ش��رکت های بورس��ی حفظ 
کرد. ش��رکت ارتباطات سیار 
ای��ران با 137 ه��زار و 892 
میلی��ارد ری��ال و بانک ملت 
با 118ه��زار و 450 میلیارد 
و  دوم  رتبه ه��ای  در  ری��ال 
شرکت های  بزرگ ترین  سوم 
همچنین  دارند.  قرار  بورسی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
ب��ا 108 هزار و 600 میلیارد 
ریال، مخابرات ایران با 102 
ه��زار و 711 میلی��ارد ریال، 
پتروش��یمی فجر با 99 هزار 
و 450میلی��ارد ری��ال و ملی 
صنای��ع م��س ایران ب��ا 97 
ه��زار و 250 میلی��ارد ریال 
در رتبه های س��وم تا شش��م 

ایستادند.
 براس��اس ای��ن گ��زارش، 
ارزش  با  مارون  پتروش��یمی 
 976 و  ه��زار   127 ب��ازار 
میلی��ارد ری��ال همچنان در 
شرکت های  بزرگ ترین  صدر 
و  دارد  ق��رار  فرابورس��ی 
پتروش��یمی زاگ��رس با 44 
ه��زار و 160 میلی��ارد ریال 
و هلدینگ توس��عه معادن و 
صنایع معدن��ی خاورمیانه با 
37هزار و 65 میلیارد ریال در 
رده ه��ای بعدی قرار گرفتند. 
ش��رکت های فوالد هرمزگان 
جنوب، پتروشیمی امیر کبیر، 
تولی��د نیروی ب��رق دماوند، 
ذوب آه��ن اصفه��ان و بانک 
آینده در مکان های س��وم تا 
هش��تم برترین ش��رکت های 

فرابورسی ایستادند.  

حمایت از شاخص کل ادامه یافت

پیش بینی روزهای آرام برای بازار سهام 

یک کارش��ناس بازار س��هام 
گفت: افزایش تمایل کارگزاران 
ب��رای تس��ویه اعتب��ارات و نیز 
کاه��ش و اجتن��اب کارگزاران 
از اعطای اعتب��ارات جدید، هر 
موجب  س��نتی  به صورت  ساله 
اف��ت معام��الت اس��فندماه در 
بورس می ش��ود. علی زارعی در 
گفت وگ��و با تس��نیم با اش��اره 
ب��ه اینکه ش��رایط ب��ورس در 
سال  برعکس  امسال  اسفندماه 
گذش��ته همراه با ابهام و رکود 
اس��ت، گفت: با توجه به پایان 
س��ال مالی بخش قابل توجهی 
از ش��رکت های کارگزاری فعال 

در ب��ورس، در انته��ای س��ال 
تمایل کارگزاران برای تس��ویه 
اعتب��ارات افزایش پیدا می کند 
و از س��وی دیگر ای��ن موضوع 
اجتن��اب  و  کاه��ش  موج��ب 
کارگزاران از اعط��ای اعتبارات 
جدید می ش��ود؛ از این رو این 
رخداد به صورت سنتی و ساالنه 
موجب افت معامالت اسفندماه 
ای��ن  می ش��ود.  ب��ورس  در 
کارشناس بازار سهام با اشاره به 
اینکه تمایالت نقد کردن سهام 
از  از ط��رف معامله گران��ی که 
اعتبارات اس��تفاده می کنند در 
پایان هر س��ال بیشتر می شود 

اف��زود: ای��ن موض��وع موجب 
معامله گران  تمای��الت  افزایش 
برای فروش سهام خود می شود 
چ��را که از یک س��و متقاضیان 
برای خرید  اعتب��ارات  دریافت 
سهام مجبور هس��تند تا پایان 
سال صبر کنند و از طرف دیگر 
خریداران س��هام نی��ز احتیاط 
بیش��تری در معام��الت از خود 
نش��ان می دهند تا از کنار فشار 
فروش در بازار عبور کنند. وی 
اضافه ک��رد: همچنین با توجه 
به اینکه ش��رکت های بورس��ی 
که س��ال مالی آنه��ا منتهی به 
آخر اس��فندماه اس��ت، موظف 

هستند تا آخرین روز بهمن ماه 
نخس��تین پیش بینی س��ود هر 
س��هم خود را برای س��ال مالی 
بع��د در ک��دال منتش��ر کنند، 
ب��ه همین دلیل رفت��ار فعاالن 
ب��ازار در آخری��ن ماه س��ال به 
نخس��تین پیش بینی ها بستگی 
دارد. این کارشناس بازار سهام 
در خص��وص تف��اوت معامالت 
اس��فندماه امس��ال ب��ورس در 
مقایسه با س��ال گذشته گفت: 
گذش��ته  س��ال  زمس��تان  در 
ب��ورس ش��رایط پررونقی را در 
پ��ی انتش��ار خبره��ای مربوط 
ب��ه اجرای برجام س��پری کرد، 

در حالی که ش��رایط بورس در 
اس��فندماه امس��ال تحت تاثیر 
م��واردی همچون افت ش��دید 
ارزش س��هام بانک ه��ا، ابه��ام 
در اج��رای برج��ام و انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری در آمریکا 
و ایران اس��ت. وی در خصوص 
ش��رایط ب��ورس در س��ال 95 
اذع��ان داش��ت: در مجموع در 
س��الی که گذش��ت بازار سهام 
شاهد معامالت کم رمقی بود و 
به دلی��ل ابهاماتی که در کالن 
اقتص��اد کش��ور و نی��ز صنایع 
رغبتی  نقدینگی  داشت،  وجود 

برای ورود به بورس نداشت. 

اج��رای برنامه عرض��ه اولیه 
یک��ی از جذاب تری��ن برنامه ها 
در بازار سهام به شمار می رود. 
چرا که همواره س��هامداران به 
دلیل رشد مناسب قیمت سهام 
ش��رکت های ت��ازه وارد پس از 
روز عرض��ه خاطره خوش��ی از 
اج��رای این برنام��ه دارند. این 
در حالی اس��ت که در برخی از 
موارد اج��رای این برنامه بنا به 
دالیل متع��ددی همچون عدم 
حمایت سهامدار عمده ناموفق 
گ��زارش  براس��اس  می ش��ود. 
بورس نی��وز، در س��ال جاری 
14 برنامه عرضه اولیه در بازار 
س��هام انجام پذیرف��ت که 13 
عرضه اولی��ه در بازار فرابورس 
و یک عرضه نیز یعنی ش��رکت 
دارویی برکت در ب��ازار بورس 
ص��ورت پذیرف��ت ک��ه عنوان 
ناموفق ترین عرضه  و  بدتری��ن 
اولی��ه در بازار س��هام را از آن 

خود س��اخت. همچنین عرضه 
بخش��ی از س��هام گ��روه کاغذ 
برنامه عرضه  پارس نخس��تین 
اولی��ه در س��ال 95 و حض��ور 
»برک��ت« در ب��ورس آخری��ن 
برنامه عرضه اولیه ای اس��ت که 

امسال به اجرا در آمده است.
 براس��اس اطالعات موجود، 
ک��ه  ش��رکت   14 می��ان  از 
در س��ال ج��اری پ��ا به ب��ازار 
س��هام گذاش��تند، بیش��ترین 
رش��د قیمتی توس��ط شرکت 
خ��ورد.  رق��م  آتیه داده پ��رداز 
به گونه ای که »اپرداز« با رش��د 
قیمت��ی 328 درص��دی ط��ی 
بی��ش از هفت م��اه حضور در 
بورس ب��ه یکی از مطلوب ترین 
برنامه عرضه اولیه تبدیل ش��د. 
سهام این مجموعه در نخستین 
روز عرضه در مبلغ 1500ریال 
کش��ف قیمت ش��د و ت��ا 21 
اس��فندماه جاری ب��ه محدوده 

قیمت��ی 2720 ری��ال نزدیک 
شد. بعد از آن شرکت پاکدیس 
در نم��اد »غدیس« که 19دی 
ماه سال جاری با کشف قیمت 
2310 ریال��ی پا ب��ه فرابورس 
گذاشت، دومین شرکتی است 
که بیش��ترین رش��د قیمتی را 
در مدت حض��ورش در بورس 
رق��م زده اس��ت، »غدیس« از 
روز عرضه اولیه تا 21 اس��فند 
م��اه ج��اری بازده��ی مثب��ت 
ب��ه  را  ح��دود 141درص��دی 
ثبت رسانده اس��ت. بعد از آن 
که  پ��ارس  کاغذ س��ازی  گروه 
اردیبهش��ت ماه سال جاری در 
مح��دوده 1500 ریال کش��ف 
قیمت شد، بیش��ترین بازدهی 
را به دس��ت آورده و »چکاپا« با 
ثبت رش��د قیمتی 82درصدی 
در جایگاه سوم از نظر بازدهی 
مثب��ت قرار می گیرد. در مقابل 
ام��ا، همان طور که عنوان ش��د 

به عنوان  برکت  دارویی  شرکت 
نخس��تین برنامه عرض��ه اولیه 
ش��رکت بورس و آخرین برنامه 
عرضه اولیه در بازار س��هام در 
حالی طی 21بهمن ماه س��ال 
ج��اری با قیم��ت 2420 ریال 
وارد ب��ازار س��هام ش��د که با 
گذشت حدود یک ماه از حضور 
آن در ب��ورس ب��ا اف��ت حدود 
18درصدی مواجه ش��ده و در 
معامله  ری��ال   1930 محدوده 
می ش��ود. از ای��ن رو می ت��وان 
»برکت«  اولی��ه  عرض��ه  گفت 
زی��ان 18درص��دی را نصی��ب 
س��هامداران خود کرده اس��ت. 
همچنی��ن می توان ب��ه عرضه 
اولی��ه ناموف��ق ش��رکت تولید 
برق ماهتاب کهنوج اشاره کرد 
که در 12مهر ماه س��ال جاری 
ب��ا قیم��ت 9300 ری��ال پا به 
فرابورس گذاش��ت و حتی طی 
دوره زمان��ی به کمتر از قیمت 

خود در روز عرضه اولیه رسید 
ام��ا در نهای��ت تا 21 اس��فند 
ماه س��ال جاری رش��د قیمتی 
5درص��دی را محقق س��اخت. 
همچنین شرکت هایی همچون 
سرمایه گذاری الوند و واسپاری 
را  اندکی  بازدهی ه��ای  مل��ت 
به دس��ت آوردن��د و در م��دت 
حضور خود در بورس موجبات 
را  س��هامداران  رضایتمن��دی 
فراهم نکردند. تعداد زیادی از 
شرکت ها در صف عرضه اولیه 
ق��رار دارن��د و متقاضی حضور 
در بازار س��هام هستند، این در 
حالی اس��ت که رئیس سازمان 
اظهارات  تازه تری��ن  در  بورس 
خود اعالم داش��ت که به دلیل 
ش��رایط نامناس��ب بازار سهام 
طی چن��د وقت اخی��ر اجرای 
برنامه عرضه اولیه برای س��ایر 
شرکت ها به سال آینده موکول 

شده است. 

دالیل افت شاخص کل بورس در اسفندماه

نگاهی به عرضه های اولیه در سال 95

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

سرمایه گذاری س��په در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که معادن 

بافق در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
1,2465.24وسپه
12,2245کبافق
3,2604.99دانا

2,5924,9فباهنر
2,1904,78وساخت
3,2124,73کسرا
6,3124,71کاما

 بیشترین درصد کاهش
ماش��ین س��ازی اراک صدرنش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش شد. آلومراد در رده دوم این گروه ایستاد. 
پس��ت بانک ایران هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)16.59(2,167فاراک
)5(3,706فمراد
)4.99(1,598وپست
)4,96(5,274خنصیر
)4,66(3,127چکارن
)4,5(2,251قزوین
)4,24(1,175وصنا

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
ماشین سازی اراک در رده دوم این گروه ایستاد. فوالد 

مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

24.996 1177خساپا

21,102 2167فاراک
18,751 1385فوالد

16,875 1274ومعادن
16,007 1598وپست
15,533 809ثمسکن
13,748 728خاور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را گروه مپنا به 
خود اختصاص داد و ایران ترانسفو رتبه دوم را به دست 
آورد. ماشین سازی اراک هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

72.668 7492رمپنا
66,517 13642بترانس
45,721 2167فاراک
37,376 6087بفجر

36,801 4848شبندر
34,233 16409آپ

29,421 1177خساپا

بیشترین سهام معامله شده
ماش��ین س��ازی اراک در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا 
در این گروه دوم ش��د و آسان پرداخت پرشین در رتبه 

سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
21671670فاراک
11771634خساپا
164091149آپ

3184998حتوکا
809972ثمسکن
728865خاور
1385823فوالد

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

جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
18501850کسعدی
2652663خمحور
1137379خریخت
3706265فمراد
2193199تکنو
2612187خلنت
2036185خشرق

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

7021.87وخارزم
10882.01واعتبار
10543.16پردیس

9773.26ورنا
18853.62وبانک

18033.85پارسیان
11753.89وصنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی تا 
پایان برنامه ششم توسعه

معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و شهرسازی، 
گفت که بهره برداری از ۵۰۰ هزار واحد مس��کونی در 
قالب  »مسکن حمایتی« و »مسکن اجتماعی« تا سال 
۱۴۰۰ انجام می شود. به گزارش مهر، حامد مظاهریان 
اف��زود: تامین مس��کن اقش��ار کم درآم��د در دو قالب 
مس��کن  اجتماعی و مس��کن  حمایتی طرح ریزی شده 
و براس��اس مصوبه هیأت وزیران، مس��ئولیت اجرایی 
تامی��ن مس��کن اقش��ار کم درآمد در ای��ن دو قالب بر 
عهده بنیاد مس��کن انقاب اس��امی است. معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی تصریح کرد: در طول برنامه شش��م 
و از س��ال آینده )۹۶( تا س��ال ۱۴۰۰، حمایت ساالنه 
از ۱۰۰ه��زار واحد مس��کونی اقش��ار کم درآمد در دو 
قالب یاد ش��ده )مسکن حمایتی و مسکن اجتماعی( در 
دستور کار اس��ت که در مجموع تا پایان سال ۱۴۰۰، 
س��اخت ۵۰۰ هزار واحد مس��کونی در این طرح مورد 
حمایت قرار می گیرد. به گفته مظاهریان در این طرح، 
بخش های مختلف��ی مورد توجه ق��رار گرفته که یک 
بخش آن مسکن حمایتی است، در این بخش کمک به 
س��اخت و خرید مسکن ملکی و کمک باعوض مطرح 
اس��ت و وظایفی را بر عهده بانک  مرکزی برای تعیین 
بانک عام��ل و اعطای تس��هیات موضوع مورد تصویب 
گذاش��ته اس��ت. مظاهریان یکی دیگ��ر از ابعاد تامین 
مسکن اقشار کم درآمد را مسکن اجتماعی و کمک به 
ساخت مسکن اس��تیجاری برشمرد و گفت: در زمینه 
مس��کن اس��تیجاری نهادهای خوب و حرفه ای نداریم 
و در حقیقت مس��کن اس��تیجاری به صورت ش��خصی 
اداره می شود و افراد ساختمان های مازاد خود را اجاره 
می دهن��د، در حال��ی  که این طرح در تاش اس��ت تا 
ساخت مسکن اس��تیجاری را در دستور کار قرار داده 
و این فعالیت را در بازار مس��کن ب��ه صورت حرفه ای 
نهادین��ه کن��د ضمن اینک��ه پرداخت کم��ک اجاره و 
وام قرض الحس��نه از دیگر ابعاد این برنامه اس��ت. وی 
س��اخت مسکن اس��تیجاری- ملکی به نسبت ۶۰-۴۰ 
از کل واحدهای س��اخته ش��ده، پرداخت تسهیات به 
س��ازندگان مسکن  اجتماعی در برابر تسهیات مسکن 
حمایتی در این طرح، پرداخت کمک اجاره متناس��ب 
به ش��هرهای زیر ۵۰۰هزار نفر و شهرهای باالی ۵۰۰ 
هزار نفر و وام قرض الحس��نه ودیعه مس��کن را از انواع 
کمک های مسکن اجتماعی برشمرد. این مقام مسئول 
 گفت: س��اخت مس��کن اس��تیجاری- ملکی به نسبت 
۴۰-۶۰ از کل واحدهای س��اخته شده طی پنج سال 
و هر س��ال ۱۰هزار واحد مس��کونی اس��ت که جمعا 
در پایان پنج س��ال، ۵۰ هزار واحد مس��کونی را در بر 
می گیرد، همچنین پرداخت تس��هیات به سازندگان 
مسکن اجتماعی طی س��ال های ۹۶ تا ۱۴۰۰، ساالنه 
به میزان ۱۵هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است. 

آزادراه رودبار به انزلی می رسد 
مع��اون س��اخت آزادراه های کش��ور با بی��ان اینکه 
پنجشنبه هفته جاری باند رفت فاز اول آزادراه منجیل 
به رودبار به افتتاح می رسد، گفت: این آزادراه تا انزلی 
ادامه خواهد داش��ت. ب��ه گزارش ایلنا، سیدحس��ین 
میرش��فیع با اش��اره به تکمیل آزادراه قزوین–رشت با 
س��اخت قطعه منجیل–رودبار اظهار داش��ت: عملیات 
س��اخت آزادراه قزوین-رش��ت از س��ال 83 آغاز شد 
و در س��ال 88 به پایان رس��ید. این آزادراه از منطقه 
قزوین–زنجان تا امامزاده هاش��م ۱38کیلومتر اس��ت 
ک��ه ۱۱کیلومتر از منطقه منجیل ب��ه رودبار به دلیل 
باال بودن هزینه کار توس��ط سرمایه گذار و پیمانکار به 
اجرا نرس��ید. وی افزود: از آخر س��ال ۹3 کار ساخت 
قطعه منجیل به رودبار را ش��روع کردیم و با دس��تور 
آقای نوبخت ساخت این قطعه از منابع دولتی و بدون 

مشارکت سرمایه گذار بخش خصوصی شروع شد. 
معاون س��اخت آزادراه های شرکت س��اخت با بیان 
اینک��ه فاز اول آزادراه منجیل به رودبار در باند رفت به 
طول 32۰۰متر تا پایان امسال به بهره برداری می رسد 
و تا قبل از شروع سفرهای نوروزی این قطعه را تحویل 
می دهیم. میرش��فیع درباره وضعیت این منطقه گفت: 
آزادراه منجی��ل به رودب��ار در ف��از اول هفت کیلومتر 
)3۵۰۰ متر باند رفت و 3۵۰۰ متر باند برگش��ت طول 
دارد( که این آزادراه در حاش��یه س��د حاشیه رودخانه 
منطقه لرزه خیر و منطقه مسکونی واقع شده است که 

این شرایط هزینه پروژه را افزایش می دهد. 
وی ادامه داد: از 32۰۰ متر باند رفت فاز اول ۱2۰۰متر 
آن تونل اس��ت و در هفت کیلومتر این مس��یر ۵3۴ متر 
پل باید ساخته ش��ود. معاون ساخت آزادراه های شرکت 
ساخت با اشاره به فاز دوم آزادراه منجیل به رودبار گفت: 
طول این آزادراه هشت کیلومتر است و حدفاصل آن بعد 
از منجیل تا بعد از رودبار تعریف ش��ده و در حال حاضر 
مطالعات نهایی آن به اتمام رسیده و قرارداد مشارکت با 
سرمایه گذار غیردولتی در حال انعقاد است. میرشفیع با 
بیان اینکه برای فاز اول این آزادراه به طول هفت کیلومتر 
۱8۰میلیارد تومان هزینه برآورد شده است، گفت: 32۰۰ 
مت��ر باند رفت رودبار به منجیل پنجش��نبه این هفته به 
بهره ب��رداری می رس��د. وی با بیان اینکه ت��ا قبل از عید 
هزین��ه ای به عوارضی آزادراه قزوین–رش��ت با س��اخت 
بخشی از آزادراه منجیل به رودبار اضافه نمی شود، گفت: 
در ح��ال حاضر در آزادراه قزوین–رش��ت در یک مقطع 
۴۵۰۰و در نقطه دیگر ۱8۰۰تومان عوارضی از مسافران 
دریافت می شود. وی با اشاره به اینکه طرح آزادراه منجیل 
ب��ه رودبار در حال بازنگری اس��ت، گفت: ادام��ه آزادراه 
منجیل به رودبار تا انزلی را در دستور کار داریم که برای 
ادامه این پروژه تا انزلی به ۴۰۰میلیون یورو سرمایه نیاز 
اس��ت که تضمین 2۰۰میلیون یورو از طریق فاینانس را 
دولت بر عهده گرفته و تضمین 2۰۰میلیون یوروی دیگر 

را یک بانک داخلی بر عهده گرفته است. 

 قابل توجه سرمایه گذاران
صندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد
طبق تصمیمات مجمع صندوق در تاریخ ۱3۹۵/۱۱/۱7 نرخ 

 پیش بینی سود صندوق از ساالنه 2۰درصد به ۱8درصد
 کاهش یافت. برای آگاهی از جزئیات به وب سایت

 www.azpfund.com مراجعه فرمایید.

عمران

اعتب��ار اباغی به وزارت خانه 
راه و شهرس��ازی در بودجه سال 
میلیارد  ۱3۹۵ ح��دود 77۰۰ 
توم��ان ب��ود ک��ه از ای��ن رقم 
تاکنون تنها 8۰ میلیارد تومان 
تخصی��ص پیدا ک��رده که این 
به معن��ای محقق ش��دن تنها 
یک درص��د از بودج��ه س��االنه 
اس��ت. اگر به این رقم انتش��ار 
2۵۶۰ میلی��ارد تومان اس��ناد 
خزانه را اضافه کنیم، می بینیم 
که بودج��ه عمومی چه تاثیری 
و  راه  وزارت  اقدام��ات  در 

شهرسازی داشته است. 
این بخشی از آخرین گزارشی  
اس��ت که وزیر راه و شهرسازی 
در آغاز فصل زمستان ۹۵ ارائه 
ک��رده و حت��ی اگ��ر آمارهای 
نهای��ی پایان س��ال نش��ان از 
تخصیص ه��ا  س��طح  ارتق��ای 
انتظار  باش��د، نمی توان  داشته 
در  ج��دی  تغیی��ری  داش��ت 
وضعیت مناب��ع اعتباری دولت 
به وجود آید و راه را برای ادامه 

دادن به شیوه فعلی باز کند. 
در چنی��ن ش��رایطی جمله 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در به 
پای��ان رس��یدن دوران دول��ت 
س��االری اقتصادی بیش از هر 
زم��ان دیگری معن��ای خود را 

نشان می دهد. 
مختلف  بخش ه��ای  هرچند 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
س��ازمان های  و  ش��رکت ها 
ب��ه ط��ور  زیربنای��ی هری��ک 
جداگان��ه ردیف ه��ای بودج��ه 
دریاف��ت می کنند ام��ا باز هم 
رقم نهای��ی و آنچه در عمل به 
دست آنها می رسد فاصله قابل 
هدف گذاری های  ب��ا  توجه��ی 
ک��ه  فاصل��ه ای  دارد؛  کان 
برنام��ه  مع��اون  صحبت ه��ای 
و مدیری��ت مناب��ع وزی��ر راه و 
شهرس��ازی ب��ه خوب��ی آن را 

روش��ن می کن��د. طب��ق گفته 
امینی نخس��تین س��ند توسعه 
و طرح جام��ع حمل و نقل برای 
نخس��تین بار در سال گذشته 
نهایی و گزارش آن ارائه ش��د. 
این س��ند حرکت کلی کش��ور 
در مس��یر توس��عه حمل و نقل 
را مش��خص می کن��د و ب��رای 
رسیدن به اهداف آن ۵۰۰هزار 
میلیارد توم��ان منابع اعتباری 

نیاز خواهد بود. 
فاصله چند صد هزار میلیارد 
و  راه  وزارت  بودج��ه  تومان��ی 
شهرس��ازی با آنچ��ه در عمل 
ب��ه آن احتیاج اس��ت به خوبی 
نشان می دهد تغییر در رویکرد 
رس��اندن منابع اعتباری نه یک 
انتخ��اب که یک اجبار اس��ت، 
موضوع��ی ک��ه البت��ه عملکرد 
س��ال های گذش��ته دول��ت در 
از  نش��ان  زیرس��اخت ها  حوزه 
درک و ت��اش ب��رای عبور از 

آن دارد. 
ای��ن عملک��رد در دو ح��وزه 
مج��زا تعریف ش��ده اس��ت. از 
یک سو وزارت راه و شهرسازی 
به فاصل��ه چند هفت��ه پس از 
اجرایی شدن برجام با برگزاری 
همایش��ی رس��می، تعداد قابل 

توجه��ی از پروژه ه��ای خود را 
ب��ه س��رمایه گذاران داخل��ی و 
خارج��ی ارائه کرد ک��ه خبر از 
نهایی ش��دن قراردادهای چند 
ه��زار میلی��ارد تومانی نش��ان 
از موفقیت��ی ابتدای��ی در ای��ن 
عرص��ه دارد. از س��وی دیگ��ر 
حاال ک��ه امکان تزری��ق منابع 
ندارد  وج��ود  نقدی  اعتب��اری 
دول��ت ترجیح داده با انتش��ار 
اس��ناد خزانه و اوراق مشارکت 
س��رمایه های خ��رد را تجمیع 
کرده و از اعتب��ارات غیر نقدی 
خود برای پوشش مالی طرح ها 
اس��تفاده کند، موضوعی که به 
نظر می رسد در سال آینده نیز 

ادامه خواهد یافت. 

س�رمایه گذاران  ب�ه  ات�کا 
خصوصی تنها راه موجود

مس��ائل  کارش��ناس  ی��ک 
اقتص��ادی معتق��د اس��ت ب��ا 
توجه ب��ه اتفاقاتی که در طول 
س��ال های گذش��ته در مس��یر 
تکمی��ل طرح ه��ای عمرانی به 
وج��ود آمده، به وج��ود آوردن 
راه ه��ای مال��ی جدی��د و مدد 
گرفتن از آنها تنها گزینه ممکن 
خواهد بود. علی اکبر نیکو اقبال 

در گفت وگ��و با »فرصت امروز« 
تاکی��د ک��رد: دول��ت در طول 
سال های گذشته با تعداد قابل 
توجهی از طرح ها و برنامه های 
اقتص��ادی روب��ه رو ب��وده ک��ه 
از یک س��و کلنگ زنی ش��ده و 
نیازمن��د تکمیل اند و از س��وی 
دیگر مناب��ع مالی دولت کفاف 
اتمام آنها را نمی دهد از این رو 
چالش هایی در مس��یر تکمیل 
آنها به وجود آم��ده که نیاز به 

ارائه راه حل های جدی دارد. 
به گفته وی به وجود آوردن 
یک نقش��ه راه ثاب��ت و مدون و 
البت��ه برنامه هایی که حاش��یه 
سود بخش خصوصی را تضمین 
کن��د، بهترین مقدم��ه را برای 
تغیی��ر مس��یر و جابه جایی از 
پ��ول دولت��ی ب��ه غیر دولت��ی 
فراهم خواهد کرد. زیرا بودجه 
دولت��ی در قیاس ب��ا طرح ها و 
برنامه های فعلی بسیار محدود 
اس��ت، ام��کان تخصیص کامل 
ن��دارد و در نهای��ت دولت را از 
اولویت ه��ای اصلی خ��ود دور 
می کند آن هم در شرایطی که 
می ت��وان از مناب��ع جدید برای 

تغییر در این مسیر بهره برد. 
مرتضی دلخوش، کارش��ناس 

اقتصاد کان نی��ز در گفت و گو 
ب��ا »فرصت امروز« ت��داوم اتکا 
ب��ه درآمدهای نفت��ی دولتی را 
غیر ممک��ن دانس��ت و گفت: تا 
زمانی که ما قصد داشته باشیم 
تم��ام ب��ار اقتصادی کش��ور را 
روی دوش مناب��ع مالی دولتی 
بیندازی��م چ��اره ای قطعی پیدا 
نخواهی��م ک��رد. ب��ه گفته وی 
برجام این فرص��ت را به وجود 
آورده که دولت از ظرفیت های 
اقتص��ادی بین المللی اس��تفاده 
و البت��ه از س��وی دیگر معایب 
خ��ود را برط��رف کن��د، اگر ما 
س��رمایه گذاران  می خواهی��م 
طرح ه��ای  وارد  خارج��ی 
زیرس��اختی ایران شوند باید به 
طور دقیق مش��خص کنیم که 
دولت تضمین کننده خواهد بود 
و در نهایت حاشیه سود مدنظر 
مش��ارکت کنندگان  تمام  برای 
باق��ی می ماند. با توجه به تعداد 
باالی طرح ه��ای نیمه تمام این 
تصور ک��ه اتکا به بودجه دولتی 
گره گشایی خواهد کرد قطعا راه 
به جایی نخواهد برد اما می توان 
از اعتب��ار دولت ب��رای بودجه 
غیر نقدی مانند انتش��ار اسناد و 
اوراق اس��تفاده کرد و از این رو 
شاید بودجه نقدی جایگاه خود 
را در این طرح ها متزلزل ببیند. 
هرچند طبق برآوردهای وزارت 
راه در س��ال آین��ده نیز بودجه 
یافته  افزایش  بخش حمل و نقل 
و در ای��ن بین عرص��ه ریلی با 
رش��د ۶8درصدی صدرنش��ین 
اس��ت، اما باز هم آنچه اهمیت 
زی��ادی دارد فاصل��ه این منابع 
با ش��اخص های کان  اعتباری 
که  موضوعی  است،  زیرساختی 
اس��ناد خزانه و اوراق مشارکت 
توانس��ته بخش��ی از خاءهای 
آن را پوش��ش دهد و این شاید 
حامل پی��ام به پایان رس��یدن 
عص��ر بودج��ه عمران��ی نقدی 

باشد. 

بودجه عمرانی کفاف طرح های زیرساختی را نمی دهد

آغاز دوران اعتبارات غیر نقدی دولتی
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آمریکایی ها دیگر محبوب نیستند

آمار فروش دو ماه اول س��ال 2017 نش��ان دهنده 
یک بحران برای خودروس��ازان آمریکایی است. پس 
از اینکه خودروس��ازان دریافتند ب��ازار آمریکا دیگر 
ج��ای خوبی برای س��رمایه گذاری نیس��ت، به بازار 

چین روی آوردند. 
به گ��زارش خودروکار، ش��رکت ف��ورد در دو ماه 
ابتدایی سال 2017، در چین 2درصد افزایش فروش 
داش��ته که در واقع این ع��دد از آنچه به نظر می آید 

بسیار نا امیدکننده تر است. 
پس از پش��ت سر گذاشتن س��الی نه چندان خوب، 
آنها امید داش��تند در ماه ژانویه س��ال 2017 بتوانند 
ضرر هایشان را جبران کنند اما این اتفاق رخ نداد. آمار 
فروش فورد طی ماه های ژانویه و فوریه امسال نسبت به 

سال گذشته 21درصد کاهش پیدا کرده است. 
ام��ا خبر های خوبی هم برای این ش��رکت وجود 
داش��ت؛ شاس��ی بلند های فورد، یعن��ی مدل های 
»Edge« و »Everest« به ترتیب 20 و 34درصد 
در میزان فروش رش��د داش��تند. یکی از امید های 
فورد به میزان مدل »F150« در چین اس��ت. اگر 
چینی ها به پیکاپ ها عالقه داش��ته باش��ند، مسلما 
این مدل فروش بس��یار خوبی در این کشور خواهد 

داشت. 
در همی��ن حال، رقیب ف��ورد یعنی جنرال موتورز 
نیز آمار فروش نه چندان خوبی در ماه فوریه داشت. 
آمار فروش جنرال موتورز در چین در مقایسه با سال 
پیش، تنها 0.4درصد افزایش یافته اس��ت. نمی توان 
منکر افزایش 24درصدی ماه اول س��ال 2017 شد 
اما اگر بخواهیم مجموع این دو ماه را با سال گذشته 
قی��اس کنی��م، در مجموع این ش��رکت یک کاهش 
فروش 15درصدی را نس��بت به سال 2016 به خود 

دیده است. 
در نهایت هنوز جای نگرانی برای این خودروسازان 
نیس��ت به این دلیل که این آم��ار تنها در دو ماه به 
دس��ت آمده است. کارشناسان نیز از قبل پیش بینی 
می کردند که با افزای��ش 2.5درصدی مالیات خرید 
)از 5 درص��د به 7.5 درصد( پیش بینی می ش��د که 
آمار ف��روش خودرو ه��ای وارداتی کاه��ش یابد اما 
شاس��ی بلند های این دو خودروساز می توانند ناجی 

آنها در سال 2017 باشند. 

افزایش سودآوری بی ام و در سال 
۲۰۱۶

خودروس��از لوکس آلمانی بی ام و میزان س��ود در 
سال 2016 را به دنبال رکورد فروش باال افزایش داد 

و سود سهام بیشتری عرضه کرد. 
به گزارش ایس��نا، س��ود خالص ب��ی ام و 8درصد 
نس��بت به سال 2015 رش��د کرد و به 6.۹ میلیارد 
یورو )7.3میلیارد دالر( رس��ید. درآمد این ش��رکت 
2.2درصد رش��د کرد و به ۹4.1میلیارد یورو رس��ید 

که رکورد جدیدی برای بی ام و بود. 
سود عملیاتی به میزان 2.2درصد در سال 2016 

کاهش یافت و به ۹.4 میلیارد یورو رسید. 
هارالد کروگر، مدیرعامل بی ام و گفت: این شرکت 
برای سال جاری حجم فروش باالتری را هدف گرفته 
اس��ت اما گروه بی ام و ب��ه دلیل خ��روج انگلیس از 
عضوی��ت اتحادیه اروپا )برگزی��ت( و محدودیت های 
تج��اری احتمال��ی در آمری��کا، انتظ��ار دارد فضای 

اقتصادی و سیاسی جهانی متالطم باقی بماند. 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای 
در ژانوی��ه، بی ام و را هدف حمله قرار داد و هش��دار 
داد اگر این ش��رکت آلمانی برنامه س��اخت کارخانه 
در مکزی��ک را اجرا کند، با مالیات مرزی س��نگینی 

روبه رو خواهد شد. 
گروه بی ام و که مالک برندهای مینی و رولزرویس 
اس��ت، مجموعا 2.4 میلیون خودرو در سال 2016 

فروخته است. 
اما رکورد فروش این ش��رکت برای سبقت گرفتن 
از دایملر کافی نبود و مرس��دس بنز که برند لوکس 
این ش��رکت است، برای نخستین بار در بیش از یک 

دهه اخیر خودروهای بیشتری از بی ام و فروخت. 
ب��ی ام و قصد دارد به س��هامدارانش 3.50 یورو به 
ازای هر س��هم پرداخت کند که باالتر از 3.20 یورو 

پرداختی برای سال مالی 2015 است. 
اما سرمایه گذاران به نتایج مالی سال 2016 بی ام و 
واکنش س��ردی نشان دادند که کاهش ارزش سهام 
این شرکت در معامالت بازار بورس فرانکفورت را به 

همراه داشت. 
براس��اس گ��زارش رویت��رز، معامله گران نس��بت 
به کاهش س��ود ناخال��ص بی ام و و معیار س��نجش 
عملکرد عملیاتی این ش��رکت ابراز نگرانی کرده اند. 
س��ود ناخال��ص گروه ب��ی ام و 2.2 درصد در س��ال 
2016 کاهش یافت و بخش خودروی این ش��رکت 

1.8درصد کاهش داشت. 

چشم انداز بازار خودرو در پسابرجام 
در حالی که مش��تریان انتظار داشتند پس از توافق 
هس��ته ای و اجرایی شدن برجام، بازار خودروی کشور 
با تغییر جدی چهره مواجه ش��ده و سهم شرکت های 
عرضه کننده در آن باال و پایین شود، برخی کارشناسان 
معتقدند تغییر چندان چش��مگیری در کوتاه مدت رخ 
نخواهد داد.  به گزارش خودروکار، در حال حاضر سهم 
اصل��ی در بازار خودروی کش��ور را ایران خودرو و گروه 
سایپا در اختیار دارند و پس از آنها، شرکت های بخش 
خصوصی و همچنین واردکنندگان، دیگر بازیگران بازار 
به شمار می روند.  اگر خودروهای وارداتی و مونتاژی های 
بخش خصوصی را مجزا کنیم، بیشتر محصوالت فعلی 
بازار خودروی کش��ور را قدیمی ها تش��کیل می دهند، 
با این حال مش��تریان انتظار داش��تند و دارند با ورود 
ش��رکت های جدید خارج��ی به ایران، چه��ره بازار به 
واسطه جایگزینی محصوالت جدید با قدیمی ها تغییر 
کند.  در این ش��رایط، اما برخی کارشناسان معتقدند 
برای پیش بینی آینده ب��ازار خودرو باید دو بعد زمانی 
کوتاه مدت و بلند مدت را در نظر گرفت، به نحوی که در 
کوتاه مدت هیچ تغییری در آرایش بازار محتمل نیست 
و ایران خودرو و س��ایپا همچنان بازیگ��ران اصلی بازار 
خواهند بود و سهم باقی خودروسازان و واردکنندگان 

در حد 10 تا 15درصد فعلی باقی می ماند. 
کارشناس��ان اما در مورد چش��م انداز بلندمدت بازار 
خ��ودروی کش��ور معتقدند با توجه به سیاس��ت های 
دولت، می توان به تغییر آرایش کلی بازار امید داش��ت. 
به گفته آنها، تغییر مدیریت برخی شرکت ها از جمله 
گروه بهمن و همچنین ورود شرکت هایی مانند فولکس 
واگن و شاید نیسان، نقش مهمی در عوض شدن چهره 

کلی بازار خواهد داشت. 
از سوی دیگر اما کارشناسان عنوان می کنند که اگر 
دولت تصمیم به عدم دخال��ت در بازار خودرو بگیرد، 
ممکن اس��ت سهم بازار شرکت هایی مانند پژو کاهش 
یافته و خودروس��ازانی مانند رنو یا هیوندای جای پژو 
را ب��ه راحتی بگیرند. از نظر آنها، رنو پتانس��یل خوبی 
برای کس��ب سهم بازار بزرگ تر از بازار ایران دارد و در 
صورتی که بازار )توسط دولت( مهندسی نشود می تواند 
به قلمرو پژو آسیب جدی وارد کند. در عین حال سایر 
بازیگران خصوصی توانایی و پتانسیل افزایش سهم بازار 
خود و همچنین ایجاد قطب های سوم و چهارم و حتی 

ایجاد توازن در بازار را خواهند داشت. 
کارشناسان بر این باورند که در کل همه این تغییرات 
به سیاس��ت های کالن دولت و دخالت های مستمر آن 
در کنترل و مدیریت بازار خودرو بستگی دارد. در واقع 
دولت اگر بخواهد همچنان مدیریت بازار خودرو را در 
انحصار خود داشته باش��د، وضعیت تغییر محسوسی 
نخواهد داشت، اما با خروج دولت از تصمیم گیری های 
به اصطالح خرد، مطمئنا آرایش بازار تغییر عمده ای به 

خود خواهد دید. 

بازگشت شاسی بلند بیابانی روسی 
به ایران

خودروساز روسی UAZ تولید خودروهای بیابانی 
خود در ایران را آغاز خواهد کرد. 

به گزارش ایس��نا به نقل از اس��پوتنیک، ش��رکت 
 UAZ اولیانوفس��کی اتومبیلی زاود ک��ه در دنیا به
معروف است، اعالم کرده قرار است تولید شاسی بلند 

و پیکاپ UAZ پاتریوت را در ایران آغاز کند. 
 توافق ه��ای الزم ب��ه همراه امض��ای قراردادهای 
مربوطه متعدد در زمان برگزاری نمایشگاه خودروی 
ای��ران 2017 که م��اه فوریه در تهران برگزار ش��د، 

انجام گرفته اند. 
 UAZ آن��دری دوروفیف، مدیر ف��روش صادرات
به اسپوتنیک گفته اس��ت: این شرکت پیش از آغاز 
تولید، ابتدا الزم اس��ت ظرفیت ب��ازار ایران و تقاضا 

برای محصوالتش را ارزیابی کند. 
وی اظه��ار کرده اس��ت: صنعت خ��ودروی ایران 
توسعه یافته و دولت با مالیات های واردات سنگین از 
آن حمایت می کند. بنابراین به منظور داشتن حجم 
ف��روش قابل توجه، الزم اس��ت خودروه��ا در ایران 
مونتاژ ش��وند، اما به منظور درک نیازهای مشتریان 
ایران��ی در ابتدا الزم اس��ت خودروهایی که پیش از 
این تولید شده اند به مش��تریان ایرانی عرضه شوند. 
این ش��رکت به همراه توزی��ع کنندگانش آماده آغاز 

این روند پس از دریافت مجوزهای الزم است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

معاون  محس��ن صالحی نیا، 
ام��ور صنای��ع وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت از عملیاتی 
بن��ز،  ق��رارداد  س��ه  ش��دن 
س��یتروئن و رن��و ت��ا یک ماه 

آینده خبر داد. 
خبرن��گار  گ��زارش  ب��ه 
»فرصت امروز« صالحی نیا روز 
گذش��ته در نشس��تی خبری 
در پاس��خ به پرسش »فرصت 
ام��روز«، مبنی ب��ر اینکه قرار 
بود تا پایان امسال دو قرارداد 
خودروی��ی دیگر امضا ش��ود، 
ام��ا همچنان هی��چ خبری از 
امضای سه قرارداد طرف های 
ایرانی با بنز، س��یتروئن و رنو 
نیس��ت، بی��ان کرد: ق��رارداد 
اصلی س��ایپا و سیتروئن امضا 
شده و اکنون در حال بررسی 
فن��ی- اقتص��ادی 1۹ قرارداد 
و  دیگر هس��تند  زیرمجموعه 
ای��ن قرارداد  به احتمال زیاد 
در اردیبهشت ماه سال آینده 
عملیاتی خواهد شد. همچنین 
قرارداد بن��ز و ایران خودرو با 
51 درص��دی  مش��ارکت 
ایران خودرو و 41 درصدی بنز 
در زمین��ه تولی��د خودروهای 
بود سه ش��نبه  قرار  س��واری، 
این هفته به امضا برسد که به 
دلیل عدم حضور مدیران بنز 
به زمان دیگری موکول شد و 
قطعاً تا هفته س��وم فروردین 
س��ال آینده به امض��ا خواهد 

رسید. 
او درب��اره ق��رارداد ایدرو و 
رنو نیز گفت: پیش نویس این 
قرارداد نیز امضا شده، اما طی 
مراحل بررسی فنی-اقتصادی 
قرارداد زمانبر بوده و به زودی 

امضا خواهد شد. 
صالحی نیا با تشریح عملکرد 
وزارتخان��ه در ام��ور صنای��ع، 
اظهار ک��رد: در حوزه خودرو 
در 11 ماهه با رش��دی حدود 
3۹ درص��د مواج��ه بودیم که 
این رشد در سواری 41 درصد 

تج��اری حدود  و خودروهای 
36/5 درص��د بوده اس��ت. در 
۹ ماهه س��ال ج��اری بخش 
به  نس��بت  صنعت 6/4 درصد 
مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
رشد داشته است و رشد تولید 
ناخال��ص داخل��ی 3/7 درصد 

بوده است. 
او افزود: رشد تولید خودرو 
در 11 ماهه امس��ال منجر به 
تولید یک میلیون و 222 هزار 
دس��تگاه ش��ده که در انتهای 
و 350  اس��فند یک میلی��ون 
هزار دس��تگاه خواه��د بود و 
در مجموع رش��د ما در بخش 
خ��ودرو به 38 درص��د خواهد 

رسید. 
معاون وزیر صنعت با اشاره 
اختصاص��ی  تس��هیالت  ب��ه 
ب��ه بخ��ش صنع��ت و معدن، 
تصری��ح ک��رد: اگ��ر امس��ال 

م��ا می توانس��تیم 170 هزار 
تس��هیالت  توم��ان  میلی��ارد 
اختص��اص دهیم، ارقام خوبی 
در  می کردی��م.  پای��ش  را 
10 ماهه گذش��ته م��ا حدود 
124 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
تس��هیالت اختصاص داده ایم 
که 2۹ درصد از کل تسهیالت 

بانکی است. 
صالحی نیا درباره رشد تولید 
تایر بیان ک��رد: تولید تایر در 
کش��ور حدود 16 درصد رشد 
داش��ته که امیدواریم تا پایان 
س��ال این رقم ب��ه 230 هزار 

تن برسد. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه تولی��د 
هیچ خودرویی تا پایان س��ال 
اظه��ار  نمی ش��ود،  متوق��ف 
ک��رد: تولی��د خ��ودرو مطابق 
ب��ا اس��تانداردهای ایمن��ی و 
کیفی��ت، آالیندگی و مصرف 

می ش��ود.  تولی��د  س��وخت 
داریم  براس��اس مصوباتی که 
قصد ما این است که تا انتهای 
اس��تانداردهای   ،۹7 س��ال 
م��ورد   81 ب��ه  را  خ��ودرو 
برس��انیم که این استانداردها 
از پلتف��رم ت��ا ق��وای محرکه 
خودرو را شامل می شود. قطعاً 
خودروهایی که نتوانند به این 
اس��تانداردها برسند از چرخه 

تولید خارج خواهند شد. 
او همچنی��ن در پاس��خ به 
این پرس��ش که برنامه وزارت 
صنعت ب��رای ارتق��ای کیفی 
نظر مصرف  از  خودروس��ازان 
سوخت، سبک سازی خودروها 
نس��ل  قطعات  جایگزین��ی  و 
قدیم چیس��ت؟ تصریح کرد: 
ما چند پارامتر را بررس��ی  و 
ب��ر همین اس��اس اه��داف را 
تعری��ف می کنیم. یکی از این 

ارزیابی  گزارش های  پارامترها 
کیف��ی اس��ت. م��ا در بخش 
س��واری هنوز خ��ودروی پنج 
س��تاره نداریم ام��ا ۹ درصد از 
خودروهای تولید داخل چهار 

ستاره هستند. 
او ادام��ه داد: ما حدود ۹0 
مدل خودرو را ارزیابی کردیم 
ک��ه فق��ط 22 م��دل خودرو 
به اه��داف م��ا رس��یده اند و 
توانس��تند با این استانداردها 

هماهنگ شوند. 

ممنوعیت شماره گذاری 
خودروهای غیرمنطبق با 

استانداردهای مصرف سوخت
ای��ن نشس��ت خب��ری  در 
نیرومحرکه  دفت��ر  مدی��رکل 
وزارت  خ��ودروی  صنای��ع  و 
ممنوعی��ت  از  نی��ز  صنع��ت 
خودروهای��ی  ش��ماره گذاری 
ک��ه نتوانند با اس��تانداردهای 
آالیندگ��ی منطب��ق ش��وند، 
خب��ر داد. امیر حس��ین قناتی 
در پاس��خ به این پرس��ش که 
برنامه ای  چ��ه  وزارت صنعت 
ب��رای بهبود ش��رایط مصرف 
آالیندگی  کاهش  و  س��وخت 
خودروه��ا دارد؟ گفت: اکنون 
س��وخت  مص��رف  متوس��ط 
معی��ار  براس��اس  خودروه��ا 
اس��تاندارد س��نجش آن ک��ه 
co2  مصرفی خودروها است، 
175 گ��رم اس��ت.  او ادام��ه 
داد: س��ال گذش��ته این عدد 
180 گ��رم ب��وده و براس��اس 
ص��ورت  ک��ه  هدف گ��ذاری 
گرفت��ه، این عدد بای��د برای 
امس��ال 163 گرم، برای سال 
بعد 150 گرم و برای سال بعد 

از آن 130 گرم باشد. 
قنات��ی تصری��ح ک��رد: اگر 
خودرویی نتوان��د در این بازه 
مصرف��ی ش��رایط اس��تاندارد 
ممنوعی��ت  کن��د،  اخ��ذ  را 
شماره گذاری آن اعالم خواهد 

شد. 

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به »فرصت امروز«: 

3قراردادخودروییدربهارعملیاتیمیشود

در س��الی ک��ه گذش��ت فعالی��ت چند 
شرکت واردکننده خودرو به دلیل تغییر و 
اصالح قوانین واردات خودرو متوقف شد. 

به گزارش ایس��نا، در سال های گذشته 
به دلیل شرایط تحریم، برخی شرکت های 
داخلی مج��وز نمایندگی واردات کاالهای 
گروه خودرویی )اعم از خودروهای سبک، 
سنگین و ماشین آالت( را نه از تولیدکننده 
خارجی صاحب برند بلکه از ش��رکت های 

واسطه اخذ کردند. 
با ای��ن حال در س��ال 13۹4 با اجرایی 
ش��دن برج��ام، وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت از این ش��رکت ها خواس��ت هر چه 
زودت��ر نس��بت ب��ه مذاک��ره با ش��رکت 
تولیدکننده خارجی صاحب برند و کسب 
نمایندگی مس��تقیم اق��دام کنند، در غیر  
ای��ن ص��ورت مج��وز فعالیت آنه��ا باطل 

خواهد شد. 
ب��ه دنبال آن 16 آبان ماه س��ال 13۹5 
رئیس مرکز اصن��اف و بازرگانان ایران )از 
زیرمجموعه ه��ای وزارت صنع��ت، معدن 
و تج��ارت( در نام��ه ای به دفت��ر مقررات 
صادرات و واردات س��ازمان توسعه تجارت 
نام ش��رکت هایی را که با واسطه اقدام به 
اخ��ذ نمایندگ��ی واردات محصوالت گروه 
خودرویی کرده اند اع��الم و ابالغ کرد که 
از 18 آذر ماه گواهی فعالیت صادره برای 

این شرکت ها ابطال خواهد شد. 
طبق این لیست شرکت های توان خودرو 
 ،)OPEL(  ج��ی واردکننده محص��والت
فامیل��ی موت��ور )HONDA(، ایده برنا 
گروه موتور )SKODA(، پرش��یا خودرو 
 SEAT( کیه��ان موتور آرین ،)BMW(
و HONDA(، داتی��س فرا دی��زل آری��ا 
)DAF(، ره آوران ج��اده تجارت گامبرون 
و  تولی��دی  ش��رکت   ،)KOMATSU(
صنعتی جه��ان رو )TAZZARI(، یکتاز 
س��یکلت کوی��ر )KTM(، آریان یس��ان 
ماه��ان )HBM NOBAS(، ف��ن آوری 
پاس��ارگاد منطقه آزاد انزلی )AUDI( و 
 )CHEVROLET( س��هام پژوهان مهر
مج��وز نمایندگی خود را از ش��رکت های 

واسطه اخذ کرده بودند. 
پ��س از آن اگرچه رئیس مرکز اصناف و 
بازرگانان ایران خبر داد که تا اطالع ثانوی 
مهلت فعالیت این ش��رکت ها تمدید شده 
است، با این حال اواسط دی ماه سال ۹5 
اعالم شد که با دستورالعمل جدید ابالغی 
از سوی معاون اول رئیس جمهوری برخی 
از این شرکت ها به دلیل اینکه نتوانسته اند 

نس��بت به اخذ مجوز نمایندگی مستقیم 
از خودروس��ازان خارجی تولیدکننده این 
برنده��ای خودرویی اق��دام کنند، از ادامه 

فعالیت  منع شدند. 
به ای��ن ترتیب با دس��تورالعمل ابالغی 
در زمینه س��اماندهی واردات و بازار ارز از 
سوی معاون اول رئیس جمهوری در اواسط 
مهر ماه ۹5 گذش��ته، فعالیت شرکت های 
واردکنن��ده خ��ودروی فاق��د نمایندگ��ی 
مس��تقیم از خودروسازان خارجی از سوی 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت متوقف 
ش��ده و این ش��رکت ها دیگر قادر به ثبت 

سفارش و واردات خودرو نبودند. 
در آن زمان نگاهی به سایت »ثبتارش« 
)س��امانه سیس��تم مدیریت ثبت سفارش 
واردات/ تح��ت مدیری��ت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت که در آن لیست برندهای 
خودرویی مجاز وارداتی درج شده است(، 
نش��ان داد که برخی برنده��ای خودرویی 
از جمل��ه اوپ��ل، هوندا، اش��کودا، بی ام  و، 
س��ئات و آئ��ودی از لیس��ت خودروهای 
مجاز وارداتی حذف ش��ده و ش��رکت های 
واردکننده این خودروها دیگر قادر به ثبت 
س��فارش و واردات این خودروها نخواهند 

بود. 
همچنی��ن نگاهی به س��امانه »ایرانیان 
اصناف« )تحت مدیری��ت وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت( ک��ه در آن لیس��ت 
نمایندگ��ی  واردکنن��ده برندهای خارجی 
ثبت ش��ده اس��ت، نش��ان داد که گواهی 
فعالی��ت برخی از ش��رکت های واردکننده 
این برندها همچنان اعتبار دارد، اما آنطور 
که رئیس مرکز اصن��اف و بازرگانان ایران 
خب��ر داد، این ش��رکت ها ب��ه دلیل اینکه 
نتوانسته اند نسبت به اخذ مجوز نمایندگی 
مس��تقیم از خودروسازان خارجی مربوطه 
اق��دام کنند، دیگر مجاز ب��ه فعالیت ثبت 
س��فارش و واردات خودرو نخواهند بود و 
اگر چه اعتبار گواهی )مجوز( فعالیت برخی 
از این ش��رکت ها هنوز به پایان نرس��یده 
است، اما با روش��ن شدن نتیجه مکاتبات 
ص��ورت گرفته ب��ا خودروس��ازان خارجی 
مربوطه، گواهی فعالیت ش��رکت هایی که 
موفق به اخذ نمایندگی مستقیم نشده اند 

نیز باطل خواهد شد. 
در آن زمان ی��داهلل صادقی اظهار کرده 
بود: »براس��اس بند 6 دستورالعمل جدید 
دولت در 12 دی ماه امس��ال، شرط ثبت 
س��فارش خودرو و دیگر کاالهای با دوام به 
تش��خیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 

داشتن نمایندگی مجاز آن برند وارداتی و 
شبکه خدمات پس از فروش خواهد بود«. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ای��ن زمینه با 
تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
ک��ه  خ��ودرو  واردکنن��ده  ش��رکت های 
نمایندگ��ی خود را با واس��طه و به صورت 
غیرمس��تقیم اخذ کرده ان��د دیگر مجاز به 
واردات نخواهن��د بود، خاطرنش��ان کرده 
بود: »البته در گذشته نیز به این شرکت ها 
اخطار داده ش��ده بود که نس��بت به اخذ 
نمایندگی مس��تقیم از خودروساز خارجی 

صاحب برند اقدام کنند«. 
رئیس مرکز اصن��اف و بازرگانان ایران 
در پاس��خ ب��ه اینکه چرا ب��ا وجود حذف 
برنده��ای خودروی��ی مربوطه از لیس��ت 
خودروهای مجاز وارداتی در س��ایت ثبت 
سفارش، در سایت ایرانیان اصناف گواهی 
فعالیت شرکت های واردکننده این برندها 
همچنان معتبر اس��ت؟ اظهار کرده بود: 
»ش��رکت های نمایندگ��ی غیرمس��تقیم 
گواهی فعالیت ش��ان باطل نش��ده، اما از 

ای��ن پس امکان ثبت س��فارش و واردات 
خ��ودرو را نخواهن��د داش��ت. در زمینه 
اعتبار گواهی فعالیت این ش��رکت ها نیز 
تا زمان مش��خص ش��دن نتیجه مکاتبات 
ص��ورت گرفته با خودروس��ازان خارجی 
صاحب برند مربوطه، صبر می کنیم و در 
صورت منفی ب��ودن نتیجه این مکاتبات 
در زمینه اعط��ای نمایندگی مس��تقیم، 
گواه��ی فعالیت این ش��رکت ها نیز باطل 

خواهد شد«. 
البته در زمان تنظیم این گزارش نگاهی 
به س��امانه »ثبتارش« نش��ان می دهد که 
برن��د خودروی��ی بی ام  و مج��ددا به جمع 
خودروهای مجاز وارداتی بازگشته است.  

در این ش��رایط باید دید در سال جدید 
ترکیب شرکت های واردکننده خودرو چه 
تغییری ک��رده و احتماال کدام یک از این 
ش��رکت ها می توانند با ارتباط مس��تقیم و 
عق��د قرارداد با خودروس��از مادر خارجی، 
مجددا ب��ه جمع ش��رکت های واردکننده 

خودرو باز گردند. 

توقف فعالیت چند واردکننده خودرو در سال ۹۵
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سی و سومین نشست شورای معاونان دادستانی تهران 
ب��ا موضوع ارج��اع گ��زارش و پرونده با حض��ور معاونان 
دادستان، سرپرس��تان نواحی دادسرای تهران و دادیاران 

ارجاع به ریاست دادستان تهران برگزار شد. 
ب��ه گزارش ایلنا، عب��اس جعفری دول��ت آبادی ضمن 
تشکر از سرپرستان دادس��راها و معاونان بابت تالش ها و 
اقدامات مفید در س��ال جاری، چند اقدام مهم دادستانی 
ته��ران در حوزه های فرهنگ��ی، اجتماعی، اقتصادی و. . . 

را مورد توجه قرار داد. 
جعفری دولت آبادی با اشاره به جلسات هفتگی شورای 
معاونان دادستانی در موضوعات مختلف به ویژه زندان ها، 
اجرای احکام، دفاع از کیفرخواس��ت و اظهارنظر نس��بت 
به قرارها، اظهار داش��ت: در سال ۱۳۹۵ دادستانی تهران 
۱۶جلسه ش��ورای معاونان را به موضوع زندان اختصاص 
داد و اج��رای مصوب��ات ای��ن جلس��ات موج��ب کاهش 
۹درصدی جمعیت کیفری زندان های اس��تان تهران شد 
که ب��ا عنایت به روند رو به رش��د پرونده ه��ای وارده در 

س��ال های اخیر و تعداد زندانیان استان تهران، این میزان 
کاهش شایان توجه است. 

او در خصوص چن��د پرونده مهم در حوزه فرهنگی که 
طی س��ال جاری در دادس��رای تهران مفت��وح و منتهی 
به صدور کیفرخواس��ت شده، اطالع رس��انی کرد. پرونده 
نخس��ت مربوط ب��ه متهمانی بود ک��ه در قالب فرقه های 

نوظهور، تشویق به فساد و فحشا می کردند. 
جعف��ری در توضیح ای��ن پرونده اظهارک��رد: متهمان 
متش��کل از یک زن و یک مرد، ب��ا راه اندازی یک فرقه و 
جذب افراد، در زمینه جاذبه های انحرافی جنسی فعالیت 
می کردند و این پرونده به اتهام افساد فی االرض به صدور 
حکم اعدام منتهی ش��ده و هم اکنون در مرحله رسیدگی 

به اعتراض در دیوان عالی کشور است. 

کشف 4هزار لیتر مشروب الکلی دست ساز
دومی��ن پرونده ای ک��ه در حوزه فرهنگی مورد اش��اره 
دادستان تهران قرار گرفت، پرونده اتهامی زن و مردی بود 

که اقدامات مجرمانه خود را در راس��تای تهیه مش��روبات 
الکلی، تش��ویق به فساد و فحشا از طریق تشکیل مجالس 

مهمانی مختلط و. . . قرار داده بودند. 
جعفری دولت آبادی با اعالم صدور کیفرخواس��ت 
در پرونده مذکور از سوی سرپرست دادسرای شهید 
مق��دس، در توضیح افزود: متهم مرد این پرونده که 
دارای تابعیت مضاعف ایرانی-آمریکایی بوده و مالک 
س��اختمان چند هزار متری در ش��مال غرب تهران 
اس��ت، با به کارگیری ش��ش تبعه افغ��ان، زیرزمین 
س��اختمان را محل س��اخت و تهیه مشروبات الکلی 
ک��رده بود و قریب به ۴ هزار لیتر مش��روب الکلی از 

محل مذکور کشف شد. 
نکته دیگری که در این پرونده مورد اش��اره دادس��تان 
ته��ران قرار گرفت، اقدامات متهم��ان در جذب و تطمیع 
برخ��ی افراد به تهیه تابلوه��ای متضمن تصاویر مبتذل و 
مس��تهجن و به دنبال آن، برگ��زاری گالری و فروش این 

گونه تابلوها بود. 

رئیس کمیس��یون س��المت، محیط زیس��ت و خدمات 
ش��هری شورای شهر تهران با بیان اینکه تنها ۱۴ درصد از 
بودجه س��ازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران، صرف 
برنامه ه��ای فرهنگی می ش��ود، گفت: براس��اس گزارش 
حس��ابرس ش��ورا، ۴.۳ میلیارد تومان در قالب س��پرده و 
پیش پرداخت ه��ا و خرید چهار باب مغ��ازه از بودجه این 
سازمان هزینه شده که اسناد متقنی برای آن وجود ندارد. 
رحمت اهلل حافظی در جلس��ه دیروز شورای شهر تهران 
در بررس��ی گ��زارش حس��ابرس در مورد عملکرد س��ال 
مالی ۹۳ س��ازمان فرهنگی و هنری ش��هرداری تهران با 
بیان اینکه یکی از افتخارات ش��هرداری این اس��ت که به 
نه��اد فرهنگی و اجتماعی تبدیل ش��ده ، اظهار کرد: این 
در حالی  اس��ت که عملک��رد س��ازمان فرهنگی و هنری 

شهرداری تهران از نظر حسابرس شورا مردود است. 
وی با اش��اره ب��ه بند ۱۱ ای��ن گ��زارش، تصریح کرد: 
س��پرده ها و پیش پرداخت ه��ا ش��امل ۳.2 میلیارد تومان 
تحت عنوان س��پرده وج��وه نقد بوده اس��ت و هیچ گونه 

تضمینی از صاحبان امضای مجاز اخذ نشده است. 
رئیس کمیس��یون س��المت، محیط زیس��ت و خدمات 

ش��هری ش��ورای ش��هر تهران درب��اره بن��د ۱۹ گزارش 
حس��ابرس نیز گفت: براس��اس این بند چه��ار باب مغازه 
به مبل��غ ۱.۳ میلیارد تومان خریداری ش��ده اس��ت، اما 
مستنداتی از بابت صورت ریز و مالکیت آن از سوی مقام 

مسئول به موسسه حسابرسی ارائه نشده است. 
حافظی همچنین درباره بند 28 گزارش حس��ابرس نیز 
اعالم کرد: ماده ۱۵ دس��تورالعمل اجرایی ابالغی شهردار 
تهران در خص��وص اخذ مجوز از بابت هر گونه پرداخت و 
کمک س��ازمان به اش��خاص داخل یا خارج از شهرداری 
تهران رعایت نش��ده و معادل ۳.۶ میلیارد تومان در قالب 
اه��دای هدیه و کت��اب و همچنین کمک به مس��اجد و 
هیات ه��ای مذهبی از محل کمک بودج��ه جاری هزینه 

شده است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در بند 2۹ این گ��زارش درباره 
اس��تخدام نیروی انس��انی جدی��د در س��ازمان فرهنگی 
و هنری مواردی ذکر ش��ده اس��ت، تاکید کرد: ماده 2۵ 
دستورالعمل اجرایی ابالغی شهردار در خصوص استخدام 
هرگونه نیروی انس��انی جدید در سازمان رعایت نشده و 

تعداد کارمندان جدید در سال ۹۳ بیشتر شده است. 

رئیس کمیسیون س��المت، محیط زیست و خدمات 
ش��هری شورای شهر تهران با اش��اره به یکی ازجداول 
پیوس��ت این گزارش، تصریح کرد: با س��ازمانی مواجه 
هستیم که ۶۶.2 میلیارد تومان هزینه پرسنلی، ۵۴.۳ 
میلیارد تومان هزینه اداری و 20 میلیارد تومان هزینه 
برنام��ه ای دارد؛ یعن��ی ۱20 میلیارد تومان س��ازمان 
هزینه می کند تا 20 میلیارد تومان برنامه اجرا کند در 
حقیقت ۱۴ درصد از منابع این سازمان صرف برنامه ها 
و 8۶ درصد صرف هزینه ها می ش��ود. حال س��وال این 
است که با این اوصاف آیا سازمان عملکرد قابل دفاعی 

دارد؟ 
وی با بیان اینکه برخی از دوس��تان ب��ر این باورند که 
چون مدیریت این س��ازمان تغییر یافته است، نباید کسی 
پاس��خگو باشد، گفت: رئیس مجمع این سازمان، شهردار 
است، هر شرکت یا س��ازمان جایگاه حقوقی دارد و نباید 
گف��ت که چون مدی��ران قدیمی رفته ان��د تکلیفی وجود 
ندارد، حتی اگر ش��هردار جابه جا ش��ود، باید پاسخگوی 
عملکرد خود و زیرمجموعه های خود در زمان مسئولیتش 

باشد. 

صدور حکم اعدام برای رهبران فرقه های نوظهور
کشف 4هزار لیتر مشروب الکلی دست ساز

حافظی با اشاره به عملکرد مردود سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اعالم کرد 

ابهام در سرنوشت 4.3 میلیارد تومان در بودجه سازمان فرهنگی و هنری 

 هشدار دادستانی کل کشور
به عوامل حادثه آفرین چهارشنبه آخر سال

معاون دادستان کل کشور با صدور بخشنامه ای به دادستان های مراکز استان ها، از آنان 
خواست با تشکیل شعب ویژه رسیدگی، نسبت به پیشگیری و برخورد جدی با عوامل تهیه، 
نگه��داری و توزیع مواد محترقه و آتش زای غیرمجاز و غیراس��تاندارد و جلوگیری از بروز 
حوادث و خس��ارت های جانی و مالی در روزهای باقی مانده تا چهارش��نبه آخر سال اقدام 
کنند.  به گزارش ایس��نا به نقل از دادس��تانی کل کشور، در بخشی از این بخشنامه که با 
امضای رحیمی، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور خطاب به دادستان های مراکز 
استان ها صادر و از آنان خواسته شده مراتب به تمامی دادستان های شهرستان ها در سراسر 
کش��ور نیز ابالغ ش��ود، آمده است: در مواجهه با موارد هنجارشکن که منجر به وقوع جرم 
می گردد، در اجرای مواد ۶۱8، ۶۱۹ و ۶20 قانون مجازات اسالمی، بخش تعزیرات و تبصره 
ذیل ماده ۱2 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال ۱۳۹0 و ماده ۳ آیین نامه 
اجرایی قانون مجازات قانون اسلحه و مهمات و دارندگان سالح و مهمات غیرمجاز مصوب 
2۱/ ۱0/ ۱۳۹2 نسبت به برخورد با مرتکبین جرائم مذکور در روزهای منتهی به چهارشنبه 
آخر س��ال اقدام قانونی الزم معمول و ش��عب ویژه ای به منظور رسیدگی به آن اختصاص 
دهن��د.  در بخش دیگری از این بخش��نامه بر لزوم انجام اقدامات پیش��گیرانه و مقابله ای 
از طریق نیروی انتظامی با نظر مقام قضایی تاکید ش��ده است.  همچنین از دادستان های 
سراسر کشور و فرماندهان انتظامی خواسته شده از طریق رسانه ها و مراکز صدا و سیمای 
اس��تانی عموم هموطنان و خانواده ها را نسبت به عوارض و تبعات جانی و مالی استفاده از 

مواد محترقه غیرمجاز و غیر استاندارد آگاه و هشدارهای الزم را ارائه کنند. 

 پاسخ معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری
به ادعاهای احمدی نژاد

معاون سیاس��ی دفتر رئیس جمهوری به ادعاهای اخیر رئیس دولت های نهم و دهم 
پاسخ داد. 

ب��ه گزارش ایلنا، حمید ابوطالب��ی در واکنش به بیانیه های اخیر محمود احمدی نژاد 
در توییتر خود نوشت: 

تاکنون ازسوی مسئول دولت پیشین سه بیانیه، چند سوال و یک کاندیدا صادرشده 
اس��ت. جالب است که در عالم سیاست هیچ کس وقعی به این حضور مجازی نگذاشته 

است. 
به ظاهر می خواهند »دوقطبی حضور« به »قطبی س��ازی بیانیه ای و حضور مجازی-

جانشینی« تبدیل شود لذا جامعه سیاسی درحال گذر از کنار آن به آرامی است. 
اصولگرایان پایدار می دانند کوچک ترین س��خنی در این رابطه، شراکت تاریخی شان 

در اقدامات دولت قبل را برای مردم زنده خواهدکرد لذا سکوت بهترین روش است. 
اصالح طلبان نیز که س��ال های ۹2-8۴ را سال های س��قوط کشور می دانند، در این 
زمینه به صورت پراکنده سخنانی گفته اند. آنان هم حاضر به ورود به این بازی نیستند. 
دولت هم حاضر نیست ارزش خدمت رسانی به مردم را صرف پرداختن به آنانی کند 

که خسارات بیشمار هشت ساله شان به کشور در کوتاه مدت غیرقابل اصالح است. 
یکی از نزدیک ترین خس��ارات پیچیده آن هش��ت س��ال، اتالف 8-7میلیارد دالر از 
دارایی ه��ای ملت در خالل س��ال های 8۹-8۶ در نیویورک و لوگزامبورگ و از س��وی 

بابک زنجانی است. 

پیرو اظهارات یکی از اعضای ش��ورای شهر تهران مبنی 
بر پیش��نهاد نامگذاری خیابان سرو به نام آیت اهلل هاشمی 
رفس��نجانی، خانواده هاش��می با انتش��ار اطالعیه ای این 

اظهارات را فاقد صحت دانست. 
ب��ه گزارش ایس��نا،  در اطالعیه خانواده هاش��می آمده 
اس��ت:  » بنا بر اعالم رس��انه ها، یکی از اعضای ش��ورای 
شهر تهران در جلس��ه امروز، اظهاراتی مبنی بر پیشنهاد 
نامگذاری خیابان س��رو به نام آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
از س��وی خانواده ایشان را طرح کرده است که بدینوسیله 
ضم��ن فاقد صحت دانس��تن مطلب ف��وق، همان گونه که 

پی��ش از این اعض��ای خانواده هاش��می در مصاحبه های 
عمومی و گفت وگوها اعالم کرده اند، دخالتی در نامگذاری 
مکانی به نام آیت اهلل هاشمی نداشته و در این مورد خاص 
نیز فرزند آیت اهلل هاشمی صراحتا به عضو محترم شورای 
شهر اعالم نموده است که نظری ابراز نکرده ودر مورد این 
خیابان خاص نیز اگر بنا بر اظهار نظر باش��د نظر خانواده 

مثبت نخواهد بود. 
لذا ضمن تشکر از لطف اعضای شورا، انتظار می رود که 
تصمیمات آن ش��ورا، منتسب به خانواده آیت اهلل هاشمی 

یا به پیشنهاد این خانواده تلقی نگردد.«

واکنش خانواده هاشمی به تغییر نام خیابان سرو: 
نه پیشنهاد دادیم، نه موافقیم

  »کرار«، نخستین تانک پیشرفته 
بومی کش�ور که در س�ازمان صنایع 
دفاع وزارت دفاع طراحی و س�اخته 
شده اس�ت با حضور سردار سرتیپ 
پاسدار حسین دهقان، وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، رونمایی 
و به طور همزمان خط تولید انبوه آن 
در صنایع زرهی بنی  هاش�م دورود 

افتتاح شد. 
س�ردار دهقان در مراس�م رونمایی 
از تان�ک کرار افزود: روزآمد س�ازی 
تجهی�زات زرهی یکی از اصلی ترین 
راهبرده�ای وزارت دف�اع در حوزه 

رزم زمینی به شمار می رود. 
ناوگروه کش�ور پاکستان متشکل از ناوش�کن تیپ سلطان و ناوموشک انداز 

جرات در منطقه یکم واقع در استان هرمزگان پهلو گرفت. 

تیتر اخبار

وزارت امور خارجه کش��ورمان با توج��ه به در پیش 
بودن تعطیالت ن��وروز و برنامه تع��دادی از هم وطنان 
جهت سفر به ترکیه از آنها خواست در جریان این سفر 

احتیاط الزم را داشته باشند. 
به گزارش ایس��نا، در توصیه مس��افرتی وزارت امور 
خارجه که در پایگاه اطالع رس��انی این وزارتخانه آمده 
است: با توجه به در پیش بودن تعطیالت نوروز و برنامه 

تعدادی از هموطنان جهت س��فر گردشگری به خارج 
از کش��ور و نظر به ش��رایط امنیتی ترکی��ه در ماه های 
گذش��ته و نگرانی برای امنیت و س��المت ش��هروندان 
ایران��ی در این کش��ور، ب��ه کلیه هموطنان��ی که قصد 
مس��افرت به ترکی��ه را دارند توصیه اکید می ش��ود در 
صورت ضرورت غیرقابل اجتناب به انجام سفر احتیاط 

الزم را داشته باشند. 

توصیه وزارت خارجه به مسافران ترکیه در نوروز

  پرویز فتاح، رئی�س کمیته امداد 

ام�ام خمین�ی )ره( گف�ت: درآم�د 
کمیت�ه ام�داد از مح�ل کمک ه�ای 
مردم�ی 1150 میلیارد تومان اس�ت 
و ب�ه ترتی�ب خانوارهای ی�ک و دو 
نف�ره کمت�ر از 180 ه�زار توم�ان و 
خانواده های س�ه نفر ب�ه باال بیش از 

این مبلغ دریافت خواهند کرد. 
رئی�س کمیته ام�داد با بی�ان اینکه 
افزایش مستمری از محل هدفمندی 
یارانه ه�ا اس�ت، اظهار ک�رد: مقرر 
ش�د 4 هزار میلی�ارد تومان از محل 
افزای�ش  ب�ه  یارانه ه�ا  هدفمن�دی 
مستمری مددجویان کمیته امداد و 

بهزیستی اختصاص یابد. 
مهدی علی اکبرزاده، مدیرکل فرهنگی و هنری اردوها و فضاهای پرورشی گفت: 

طرح همیاران پلیس، نشانه بلوغ فکری دانش آموزان است. 

تیتر اخبار

حامد جعفرنژاد - متولی نمایشگاه »عشق و آتش« - از 
حض��ور 80 قاب عکس در نگارخانه ممیز خانه هنرمندان 
و انتشار کتاب عکسی از آثار عکاسان حادثه پالسکو خبر 
داد.  »هدف از برگزاری نمایش��گاه عکس »عشق و آتش« 
گرامیداش��ت یاد و خاطره ۱۶ شهید آتش نشانی است که 

هن��گام انجام ماموریت در کام آتش و آوار گرفتار ش��دند 
و این نمایش��گاه نمایش��ی از ۹ ش��بانه روز تالش بی وقفه 
نیروه��ای آتش نش��ان و امدادگر در عملی��ات آواربرداری 
و مهار آتش اس��ت.« این نمایش��گاه از ۱7 تا 22 اس��فند 

برپاست. 

نمایش 80 عکس از حادثه تلخ پالسکو

  ایران در بین 184 کشور حاضر در 
بورس بین المللی گردشگری آلمان، 
ج�زو 10 غرفه برتر انتخاب ش�د. 10 
 ۲01۷ ITB کاندیدای برتر نمایشگاه
که از میان 10 هزار غرفه دار انتخاب 
ش�ده اند، مقاص�دی چون ش�ارجه، 
ابوظب�ی، دوب�ی، رأس الخیم�ه و. . . 
بوده ان�د ک�ه ایران در جای�گاه دهم 

برگزیده های امسال ایستاده است.

فیلم سینمایی »گش�ت ۲« به کارگردانی سعید سهیلی که پس از جشنواره 
فیلم فجر، حواشی بس�یاری برایش به وجود آمد، چهارشنبه، ۲5اسفند ماه 

به عنوان یکی از فیلم های نوروزی، وارد چرخه اکران می شود. 

تیتر اخبار

س��رمربی تی��م   ملی کش��تی فرنگ��ی با بی��ان اینکه 
شاگردانش به دنبال کسب بهترین نتیجه در جام جهانی 
هس��تند، گفت: این رقابت ها فرصت بس��یار خوبی برای 

محک کشتی گیران جوان ایران است.
علی اش��کانی در گفت وگو با ایس��نا، درب��اره آخرین 
وضعیت تیم   ملی کش��تی فرنگی ایران در آستانه حضور 
در رقابت های ج��ام جهانی 20۱7 آب��ادان، اظهار کرد: 
خوش��بختانه تمرینات بس��یار خوبی را در ماه های اخیر 
در خانه کش��تی پشت س��ر گذاش��تیم و همه نفرات با 
انگیزه تر از همیش��ه مصمم تر هس��تند تا با کسب نتایج 
خوب، عیدی مناس��بی به م��ردم ایران بدهند و دل آنها 

را شاد کنند. 

س��رمربی تیم   ملی کش��تی فرنگی، بیان  کرد: بیشتر 
ترکی��ب تیم را کش��تی گیران جوان تش��کیل می دهند 
ک��ه جام جهانی فرصت بس��یار خوبی برای آنهاس��ت تا 
ضمن کس��ب تجربه مقابل بزرگان کشتی جهان محک 
ج��دی بخورند. نمی خواه��م بگویم نتیجه  ب��رای ما در 
اولوی��ت قرار ندارد چرا که این حرف ش��بیه یک ش��عار 
اس��ت، اما معتقدم که مصاف کش��تی گیران جوان ایران 
مقابل بهترین های جهان می تواند راه کش��تی فرنگی را 
برای چهار سال آینده روش��ن کند. پس از المپیک ریو 
 کشتی ایران دوران پوست اندازی خود را آغاز کرده است

و جام جهانی در آغ��از این راه می تواند کمک زیادی به 
کشتی فرنگی ایران داشته باشد. 

کشتی گیرانی دارم که می توانند دست به کارهای بزرگ بزنند
می خواهیم به مردم عیدی بدهیم

  مهدی علی نژاد، رئیس فدراسیون 
ووش�و ب�ا بیان اینک�ه متاس�فانه با 
نزدیک ش�دن به انتخابات ریاس�ت 
جریان ه�ای  برخ�ی  جمه�وری 
سیاس�ی مخالف دولت با اس�تفاده 
ابزاری از برخی اش�خاص و چهره ها 
ب�ه دنبال تخری�ب دولت هس�تند، 
گف�ت: مخالف�ان دولت از کش�اندن 
ورزش�کاران به اهداف سیاسی خود 

پرهیز کنند. 
اردوی تیم ملی فوتبال بزرگس�االن بانوان برای حضور در دور مقدماتی جام 

زنان فوتبال آسیا از ۲5 تا ۲8 اسفندماه در بندرعباس برپا خواهد شد. 

تیتر اخبار

سیاست
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به خوبی مذاکره کنید

مذاکره بخش��ی اجتناب ناپذیر در کسب و کار است. 
ش��ما با تولیدکنندگان، پخش کنندگان و مش��تریان 
مذاک��ره می کنید. مذاک��رات مفید می توان��د منجر به 
موفقیت ش��ود و مذاکرات غیر مفید می تواند به کسب 
شما خس��ارت برس��اند. در مورد این مهارت و فعالیت 
مهم بیشتر بیاموزید. به نظر می رسد که مذاکرات اغلب 
بحث برانگیز هستند زیرا هر یک از طرفین سعی می کند 
بهترین معامله ای را که می تواند به دست آورد. به همین 
دلیل مذاکرات می توانند مثبت باشند. شما یک رابطه 
و شاید شروع یک همکاری بزرگ را بنیان می گذارید. 
سعی کنید راه حلی  بیابید که برای همه خوشایند باشد. 
چیزی که مسلم اس��ت این اس��ت که مذاکره یک فن 
خاص در کسب و کار نیس��ت و هر کسی نمی تواند با آن 
احساس راحتی داشته باشد. دالیل زیادی در این زمینه 
وجود دارند؛ چه بسا ترس��ناک و نگران کننده باشد اگر 
بخواهیم چیزی را به ارباب رجوع یا فروش��نده بگوییم 
که او هیچ تمایلی به ش��نیدن آن حرف ندارد. مدیران 
هرروزه با موقعیت های مختلفی ب��رای مذاکره مواجه 
می ش��وند؛ خواه فروش یک محصول به مشتری جدید 
)مذاکره رس��می(، خواه اس��تخدام یک کارمند جدید 
)مذاکره غیررسمی(. اگر شما از مهارت های الزم برای 
مذاکره بهره نبرید و یک مذاکره کننده راحت و آسوده 
نباشید، آنگاه هر کدام از موقعیت های مزبور می توانند 
برای شما استرس آفرین باش��ند. در این صورت شما به 
هر مذاکره ای که به نفع ش��ما نخواهد ب��ود، خیلی زود 
خاتمه می دهید، اما این اتفاق به هیچ وجه شایسته شما 
و شرکت تان نیست. برنامه ریزی برای مذاکره از جمله 
مراحل مهمی است که متاسفانه اکثر مذاکره کنندگان 
به دلیل تنش های زیادی که بر مذاکرات حاکم است، آن 
را فراموش کرده و مستقیما و بدون آمادگی قبلی وارد 

فرآیند مذاکره می شوند.
 

ایده
چند ویژگی که باید در مذاک�رات خود رعایت 

کنید عبارتند از:
 احساسات: احساسات ش��ما می توانند به نفع یا به 
ضرر شما عمل کنند. نشان دادن احساسات صحیح در 
زمان مناسب می تواند نشان دهنده عقیده شما در مورد 
یک پیشنهاد باشد. این مسئله می تواند شخصی را که به 
شما پیشنهاد می دهد تشویق کند که پیشنهاد را بدون 
اینکه از طرف ش��ما مخالفتی عرضه شود تعدیل کند. 
از طرف دیگر، احساس��ات بیش از ح��د می تواند منجر 
به ضرر شما شود. اگر ش��ما اجازه دهید که احساسات 
راهنمای شما در مذاکرات باشد، به آسانی می توانید یک 
معامله نامناسب را قبول کنید یا یک معامله مناسب را 

از دست بدهید.
 صبر و تحمل: هیچ مذاکره ای آنقدر مهم نیست که 
الزم باشد با عجله انجام گیرد. بگذارید شخصی که طرف 
مذاکره شماست حرفش را تمام کند. سعی کنید حرفش 
را قطع نکنید. به این طریق به طرف شما موقعیتی داده 
می شود که پیشنهاد خود را به طور کامل ارائه دهد. به 
شما نیز فرصتی می دهد که پیشنهاد ارائه شده را به طور 

کامل بررسی کنید.
 به خود استراحت دهید: دور ش��دن از مذاکرات 
برای مدتی خوب اس��ت. اس��تراحت به ش��ما فرصت 
جمع آوری افکارتان را برای دادن پیشنهاد یا پیشنهاد 
مخالف ک��ه مورد نظ��ر شماس��ت می ده��د. حداقل، 
اس��تراحت می تواند باعث کم کردن فش��ار روی شما 
بش��ود، به خصوص اگر احس��اس کنید که برای قبول 
یک معامله برخالف میل تان تحت فشار قرار گرفته اید.

 محل را ترک کنید: شما اجباری ندارید که معامله 
را قبول کنید. یک معامله نامناسب بدتر از انجام نشدن 
یک معامله اس��ت. اگر نمی توانید راه��ی پیدا کنید که 
حداقل مس��ائل مورد نظرتان قبل از ش��روع معامله را 
تامین کند، از میز مذاکره برخیزید و محل را ترک کنید. 
همواره فراموش نکنید که مذاک��ره تنها زمانی مفید 
خواهد بود که در ابتدا به خواسته های خود دست پیدا 

کرده باشید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- افراد را از مش��کل جدا کنید. مباحث��ه را در مورد 
موضوعی که مورد مذاکره است انجام دهید نه شخصی 

که مذاکره را انجام می دهد. 
- روی موارد مورد نظر تمرکز کنی��د نه موقعیت ها. 
هردو طرف مایل هس��تند چیزی کس��ب کنند. روی 
اهداف نهایی تمرکز کنید نه اینکه چطور می خواهید به 

این اهداف برسید. 
- گزینه هایی را ک��ه به نفع هردو طرف اس��ت ابداع 
کنید. مذاک��رات را با این هدف که فقط خواس��ته های 
شما در آن برآورده شود انجام ندهید. هدف را بر مبنای 
بهره مندی هردو طرف ق��رار دهید. از معیارهای واقعی 
استفاده کنید. مذاکرات را بر مبنای قیمت مناسب بازار 
یا تجربه های مرسوم انجام دهید نه بر مبنای چیزی که 

شما فکر می کنید ارزش دارد. 
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ایده های طالیی

ای��ران نوی��ن برای  کان��ون تبلیغات��ی 
تبلیغ��ات محص��والت برن��دی جدید در 
حوزه ش��وینده ها با شعار »همه چیز مثل 
رووف روش��نه« ق��درت پاک کنندگی این 
محصول را نمایش می دهد. عنوان شعار از 
ضرب المثل »همه چیز مثل روز روش��نه« 

برگرفته شده است. 
در رس��انه های  رووف  برن��د  تبلیغ��ات 
محیطی، تلویزی��ون و دیجیتال به معرض 
نمایش درآمده اس��ت که »فرصت امروز« 
به بررس��ی تبلیغات محیطی آن توس��ط 
علی جمش��یدی، مدیر خانه س��ی ان تی 
و مشاور خالقیت پرداخته است. در ادامه 
نیز محمدرضا هاشمیان، مدیر ایده پردازی 
کانون ای��ران نوین درم��ورد نحوه اجرای 

تبلیغات برند رووف توضیح می دهد. 

جمله، ساختار ساده اما دلنشین
علی جمش��یدی، مدیر خانه س��ی ان تی 
و مش��اور خالقی��ت درب��اره ای��ده کار و 
هماهنگی ایده ب��ا نحوه اجرای کار در فاز 
اول گفت: نخس��تین بار که بیلبورد را در 
خیابان دیدم، تکنیک کپی رایتینگ ساده 
نظرم را جلب کرد، از حداقل ها اس��تفاده 
ش��ده بود تا بیش��ترین مفهوم برداش��ت 
ش��ود. جمله ساختار س��اده اما دلنشینی 
داش��ت و کامال در خدمت برند بود. بدون 
اضافه کاری از وزن اسم برند استفاده شده 
بود تا مفهوم عملکرد رس��انده شود و این 
که قرار ب��ود حدس بزنی ک��ه این آگهی 
مربوط به یک ش��وینده اس��ت واقعا آسان 
بود. آگهی با تمام مسائلی که می توانست 
اج��رای بهت��ر را در خود داش��ته باش��د، 
صحیح عمل کرده بود. به نظر من در این 
مرحله آگهی پیام رسانی کرده و همه چیز 

تمام شده است. 
تبلیغات باز و بسته

وی درباره ف��از دوم گف��ت: از اینجا به 
بعد انگار با پایان های باز فیلم های فارسی 
س��روکار داریم که قرار است به زور بسته 
ش��ود. یادم نمی آید که چه کسی تکنیک 
تیزین��گ را برای نخس��تین ب��ار در ایران 
باب کرد. ش��اید نخستین ها متعلق به یک 
آگه��ی بانک بود که کودکی دائم می گفت 
بعدا می گم یا تبلیغ کتاب اول که انش��ای 

آن به تدریج روی بیلبورد کامل می شد. 
تبلیغ��ات باز و بس��ته سال هاس��ت که 
خاصی��ت خ��ود را در دنیا از دس��ت داده 
و بس��ته به این که قرار اس��ت چه اتفاقی 
در نهایت پدیدار ش��ود در ذهن مخاطب 
تولید هیجان و سوال می کند. حال اینکه 
این س��وال و این کمپین چه چالش��ی را 
تولید می کند تا سوال در ذهن حک شود 
و زوای��ای تاریکی که قرار اس��ت در ذهن 
روشن ش��وند کل هدف است. می خواهم 
بگوی��م 99 درص��د ولی می توان��م به جد 
بگوی��م صددرص��د تبلیغ��ات تیزینگ در 
ایران بیهوده ساخته می شوند. برایم خیلی 
جذاب اس��ت که هنوز س��فارش دهنده ای 
وجود دارد که قرار است با ایده باز و بسته 

غافلگیر شود. 
 او در ادام��ه درب��اره کمپی��ن تبلیغاتی 

رووف افزود: اما کمپین باز و بس��ته رووف 
در تبیین یک اس��تراتژی برای برند مثال 
»ت��وزرد از آب درآم��دن« اس��ت. ویژوال 
بع��دی نه تنها غافلگیرکننده نیس��ت بلکه 
اجرای ضعیفی هم دارد. نوش��تاری که در 
ابتدا در نقش��ی قدرتمند ظاهر شده بود و 
تنها یک بس��ته بندی کم داشت این بار به 
حاش��یه می رود و یک ایده دیگر که هیچ 
بوی��ی از تکنیک و زیبایی ن��دارد هم در 

عرشه پل جاخوش می کند. 

از کیفیت بصری چه انتظاری داریم 
علی جمشیدی درباره کیفیت بصری طرح 
آگهی در فاز اول و دوم گفت:  شاید بهتر است 
راج��ع به ویژوال صحبتی نکنم چون حتی از 
وضوح نیز بی بهره است. انگار قرار است نوشتار 
تاثیرگذار این بار پرده از یک خرابکاری بصری 
ب��ردارد و ل��ی اوت لحظه به لحظ��ه پراکنده 
می شود و در نهایت پک شات به این مجموعه 
اضافه می ش��ود تا همه این عناصر کال با هم 
فریاد بزنند: عزیزان س��خت در اشتباه بودید! 
ش��امپو ف��رش! منظورمان ش��امپو فرش بود 
ه��ا! حتما تا االن فک��ر می کردید رووف مایع 
ظرفش��ویی است. آیا واقعا پاسخ به این سوال 
انتظاری طاقت فرسا الزم داشت و مستلزم یک 

هزینه مضاعف برای رسانه بود؟ 

در مورد فاز بسته نکته ای که به سادگی به 
ذهن طراح می رسد قرار دادن لوگو به جای 
کلمه اس��ت. اما اگ��ر در این فاز این تکنیک 
اعمال نمی شد و تنها با یک نوشته ساده سر 
و کار داش��تیم، باز زمینه پیش آمدن سوال 
فراهم تر ب��ود و ویژوال نیز به رغم بی تکنیک 

بودن به ش��دت تاثیرگذار می شد، اما همین 
امید هم در نهایت تبدیل به یاس شده است.   
ب��ا این ح��ال تک��رار می کنم که فاز بس��ته 
کمپین مرا راضی می کرد چون تنها یک پک 
شات کم داش��ت، اما نمی دانستم قرار است 
این بال بر س��ر وی��ژوال بیاید. می توان گفت 
گاهی اوقات اصرار سفارش دهنده منتهی به 

تضعیف آرت ورک می شود. 

از ایده تا نتیجه 
او افزود: اگر رسیدن به حس پاکیزگی، 
رسالت این مسیر باشد در پایان از آن نیز 

بازمانده ایم.
 پروان��ه مهم تری��ن کاراکت��ر ای��ن فاز 
به هیچ عن��وان ویژگی ه��ای خود یعنی 
لطافت، س��بک و ش��فاف بودن را ندارد، 
بلک��ه س��نگین و تیره اس��ت، ه��ر گونه 
خالقیت با عناصر تعیین شده در ویژوال 
می توانس��ت اتفاقی بهتر و پاکیزه تر خلق 
کن��د که مطرح کردن آنها از حوصله این 
نقد خارج اس��ت. خالصه اینکه تعبیری 
از آث��ار نظاف��ت را در ل��ی اوت و تصویر 

نمی یابیم. 
در اکث��ر آث��ار تبلیغاتی، ای��ده اولیه به 
تنهایی بس��یار جذاب است. این ماموریت 
ما اس��ت که با هدایت و اس��تفاده از ابعاد 
صحی��ح، این ایده را درخش��ان به مقصد 
برس��انیم. هرگون��ه مس��یری ک��ه اثبات 
توانایی ها را به ش��کلی اشتباه مطرح سازد 
می تواند منجر به تخریب یک فکر ش��ود. 
در عم��ده نقدها س��عی بر این ب��وده که 
منش��ا این اتفاقات را نش��ان دهم، این بار 
ترجی��ح می دهم دنبال مقصر نگردم. مهم 
نتیجه ای اس��ت که زیبا نیست و هزینه ای 

که بی فایده است. 

شناسایی برند رووف
محمدرضا هاشمیان، مدیر ایده پردازی کانون 
ایران نوین درب��اره طرح وایده پ��ردازی آگهی 
گفت: رووف برندی اس��ت در حوزه شوینده که 
به تازگی وارد بازار شده است. در بریفی که در 
اختیار اتاق فکر قرار گرفته بود ما باید ابتدا توجه 
مخاطبان را به س��مت این برن��د جدید جلب 
می کردیم. بنابراین س��مت و سوی ایده پردازی 

را به سوی شناسایی برند رووف بردیم. 

 همه چیز مثل رووف روشنه
 او درباره ش��عار و ایده ش��عار گفت: در 
کالم محاوره وقت��ی می خواهیم از وضوح 
و اثب��ات یک ادعا صحبت کنیم می گوییم 
»مثل روز روش��نه« با جایگذاری نام برند 
که هم آوا و هم وزن کلمه »روز« اس��ت، 
در متن این کالم به ترکیب نهایی ش��عار 
رس��یدیم. در معن��ی دوم ش��عار به حس 
روش��نی و پاکیزگی می رس��یم که بسیار 

متناسب با یک برند شوینده است. 
هاشمیان درباره تکنیک های به کار رفته 
دراین طرح گفت: با توجه به قدرت شعار 
»هم��ه چیز مثل رووف روش��نه« تصمیم 
بر آن ش��د ت��ا ابتدا در یک ف��از تیزینگ 
تنها ش��عار را النچ کنیم و س��پس در فاز 

اوپنینگ به معرفی محصوالت بپردازیم.

تبلیغات خالق

آگهی مک دونالد - شعار: تعطیالت مبارک  

ایستگاه تبلیغات

فریاد شادی در کمپین نشاط بخش 
گردشگری آرژانتین

در قالب یک کمپین خنده دار و جدید گردش��گری 
دول��ت آرژانتین، منظره های باورنکردنی این کش��ور، 
احساس��ات و هیجان��ات زوج های پیر و ج��وان را بر 

می انگیزند. 
به گزارش  ام بی ای نی��وز، تازه ترین آگهی تبلیغاتی 
یک زوج مس��ن تر را در حال ابراز احساس��ات ش��دید 
و کش��یدن فریادهایی از س��ر شوق و اش��تیاق حین 
ماهیگیری و دوچرخه س��واری در زمین های خاکی به 
تصویر می کش��د. آگهی تبلیغات��ی قبلی زوجی جوان 
را در حال کش��ف پنج مکانی نش��ان می داد که برای 
گذاش��تن نخستین قرار باید آنها را مدنظر قرار دهید. 
پس از انجام یک سری اقدامات جسورانه )کوهنوردی، 
اس��ب سواری بدون زین، پریدن از صخره درون آب و 
هیپنوتیزم کردن یک تمساح(، هر دو در نهایت بر سر 
این موضوع با هم به توافق می رسند که به اندازه کافی 

خود را به مخاطره انداخته اند. 

نگاهی به آگهی محیطی برند رووف 

اثبات یک ادعا

 در اكثر آثار تبلیغاتی، ایده اولیه 
به تنهایی بسیار جذاب است. 
این ماموریت ما است كه با 

هدایت و استفاده از ابعاد صحیح، 
این ایده را درخشان به مقصد 
برسانیم. هرگونه مسیری كه 
اثبات توانایی ها را به شكلی 
اشتباه مطرح سازد می تواند 

منجر به تخریب یك فكر شود. 
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مسیر درست برای رسیدن به هدف 
مصطفی ریحانی کیا، کپی رایتر و مش��اور مدیریت 
آژان��س بلندگو، یکی از آژانس های ش��رکت کننده در 
این مس��ابقه ارزیابی خود را از این حرکت چنین بیان 
می کن��د: در واق��ع حرک��ت و نوع بریفی که ش��رکت 
تکدانه از محصوالت خود ارائه داد، نخستین گام برای 
انجام یک پروژه به صورت حرفه ای و ثمربخش است؛ 
کاری ک��ه تا به االن کمتر دیده ش��ده بود و این گونه 
اقدام��ات حرفه ای، مش��خصا آژانس و مش��تری را در 
مسیر درس��ت تری برای رس��یدن به هدف راهنمایی 
می کند چون آژانس کاماًل به تارگت و محصول مسلط 
می ش��ود و از این مرحله به بعد توانایی آژانس مطرح 

خواهد شد. 

بهره گیری از ظرفیت آژانس ها 
او در مورد هدف کلی این برند از برگزاری مس��ابقه 
ادامه می دهد: قطعاً هدف از این مسابقه را تکدانه بهتر 
از آژانس های دعوت ش��ده می داند ولی به عقیده من 
بهره گیری از ظرفیت آژانس ها و داشتن قدرت انتخاب 
بیش��تر اس��ت چون تمامی آژانس ها کاماًل نس��بت به 
محص��ول بریف ش��ده و س��عی می کنند ب��رای برنده 
ش��دن، بهترین کار خود را ارائ��ه کنند. پس تکدانه از 
بین بهترین کارها، بهترین را براس��اس هدف و سلیقه 

خود انتخاب می کند. 

نگاه حرفه ای و آینده نگری 
این کارشناس در پاس��خ به این سوال که نظر شما 
در مورد برگزاری مسابقه و ارائه بریف طی یک جلسه 
رس��می چیس��ت، می افزاید: این مس��ابقه نشانه نگاه 
حرفه ای و آینده نگری کمپانی تکدانه اس��ت. مهم تر از 
هرچیز این اس��ت که آژانس ها کاماًل در یک جلسه و 
به صورت هماهنگ بریف شده اند. این حرکت می تواند 
به رقابت آژانس ها هم کمک کند تا برداشت شان را با 
خالقیت همسو کنند و بهترین کار خود را ارائه کنند 
و تکدانه برنده اصلی این رقابت خواهد شد چون نگاه 

حرفه ای نتیجه خوب و حرفه ای خواهد داشت. 

خالقیت و شایستگی 
او ارزیاب��ی خ��ود را از این پیش��نهاد خالقانه که به 
صورت مسابقه برگزار شده به عنوان یکی از آژانس های 
اس��تقبال کننده از این حرکت چنین بیان می کند که 
امی��دوارم این حرکت جامع تر و فراگیر تر ش��ود چون 
در نهایت مش��تری ها برن��ده خواهند ب��ود. آژانس ها 
براس��اس شایس��تگی و توان خود کار خواهند کرد و 
مسیر پیش��رفت هر آژانس، خالقیت و شایستگی آن 
آژانس خواهد شد. بنابراین من به  نمایندگی از شرکت 
بلندگو از تکدانه به عنوان یکی از پیش��گامان این نگاه 

حرفه ای تشکر می کنم. 

نتیجه خوبی حاصل می شود
عباس تاجیک، مدیر پروژه ش��رکت تبلیغاتی آفتاب 
یکی از آژانس های ش��رکت کننده در این مسابقه نظر 
خودرا درباره این مس��ابقه ب��ه »فرصت امروز« چنین 
بیان می کند: برگزاری پیچ س��نت مرس��ومی در عالم 
تبلیغات اس��ت، اما برای حوزه بس��ته بندی و شرکت 
تکدانه نخستین بار است که انجام می شود، البته برای 
لوگ��و و کمپین پیش از این به انجام رس��یده بود. به 
نظر من کار جالبی اس��ت، آژانس های مختلفی در آن 
ش��رکت کردند و کارهای خوبی ارائه ش��د. با توجه به 
افرادی که به عن��وان رای دهنده دعوت کرده اند که به 
دو قش��ر تقس��یم می ش��وند: نیروهای فروش سازمان 
تکدانه که از نیاز بازار آگاه هس��تند و قشر هنرمندان 
و آژانس ه��ای تبلیغاتی که بح��ث طراحی را به عهده 
گرفتن��د. از این دو منظر اگر بس��ته بندی مورد توجه 
ق��رار گیرد، حتم��اً نتیجه خوبی حاصل خواهد ش��د. 
او در مورد میزان اس��تقبال می گوی��د: از میان تعداد 
آژانس هایی که دعوت ش��دند، همه در طرح ش��رکت 
کردند و چون برای ش��رکت کردن در این مسابقه نیز 
مبلغی به عنوان جایزه تعیین ش��ده ب��ود، آژانس های 
کوچک تر نیز ترغیب و تشویق به شرکت شدند تا فارغ 
از اینکه برنده ش��وند یا خیر، شانس ش��ان را امتحان 
کنند. امیدواریم برنده آژانس��ی باش��د که از هر لحاظ 

الیق است. 

نگرش های متفاوت
منص��وره پیرگزی، مدیر واحد تحقیقات بازار آژانس 
تبلیغاتی مات و مجری دیگر آژانس ش��رکت کننده در 
این مس��ابقه نیز ارزیابی خ��ود را از این حرکت چنین 
اع��الم می کند ک��ه به نظر می رس��د ارائ��ه این طرح 
براساس جمع آوری نگرش ها و ایده های متفاوت افراد 
و گروه ه��ای مختلف صورت پذیرفته اس��ت که از این 
منظر حرکتی قابل س��تایش به شمار می رود. به ویژه 
اینکه در بس��یاری از م��وارد »موض��وع نگرش های« 
مختل��ف در م��ورد یک س��وژه ثاب��ت نادی��ده گرفته 
می شود و همین موضوع سبب عدم توجه به اطالعاتی 
ارزش��مند می ش��ود که می توانند مسیر پیش روی هر 
برندی را روش��ن تر کند و فاکتوره��ای متنوعی را که 
در پارامتر »موفقیت برند« مؤثر هس��تند کشف کنند. 
به نظر ما ش��ناخت نگرش ها و رویکردهای مختلف در 
مورد برن��د، جایگاه برند و تصویری ک��ه مخاطبان از 
برند دارند و تجلی آنها در مسیر تغییر برند هدف این 
ایونت است. او در مورد برگزاری مسابقه به این شکل 
توضیح می دهد: تفاوت رویکردهای فردی و آژانس ها 
موضوعی است که برکسی پوش��یده نیست. برگزاری 

مس��ابقه از طرفی می توان��د ایده های خالقانه ای را که 
افراد مس��تقل نس��بت به موضوع دارند آشکار کند و 
از طرف��ی برگزاری جلس��ات بریف ب��رای آژانس های 
تبلیغاتی می تواند اطالعات مورد نیاز آنها که با رویکرد 
آژانس ها ب��ه موضوع نگاه می کنند را در اختیارش��ان 
قرار ده��د و با گروه ه��ا و افراد مختلف آشنای ش��ان 
کند و در نهایت برآیند این طرح هرچه که باش��د در 
خ��الل همین چرخش اطالعات و توف��ان ایده ها برند 
بخش های کمتر شناخته و پرداخته شده از خویش را 
کش��ف خواهد کرد و از طرف دیگر ضمن جلب تعامل 
مخاطب عام این پیام را به او می رس��اند که ما به شما 

احترام می گذاریم. 
 

به چالش کشیدن آژانس ها 
دیگر چهره آشنا در حوزه تبلیغات که جزو مدعوین 
ای��ن ایونت بود امیرحس��ین نوریان، س��ردبیر دنیای 
تبلیغات و تحلیلگر تبلیغ��ات و کمپین های تبلیغاتی 
اس��ت که در مورد این رویداد می گوید: به نظر من هر 
رویدادی که آژانس ها را به چالش بکشد جذاب است، 
مخصوصا این موضوع که برای نخس��تین بار است که 
اتف��اق می افتد و آژانس ها همیش��ه از موضع قدرت با 
مش��تری رفتار می کردند و اکنون مدتی اس��ت که به 
خاطر رسانه هایی که وارد بازی شده و نشر آگاهی که 

انجام می ش��ود، آژانس های وارد کارزاری شدند که رو 
در روی یکدیگر ق��رار بگیرند. این ایونت هم می تواند 
برای به چالش کش��یدن آژانس ه��ا و رقابت میان آنها 
و کس��ب تجربه رقابت جالبی باش��د. این کار یک کار 
مارکتینگی حرفه ای اس��ت و دس��ت تکدانه را با یک 
هزینه باز می گذارد، در واقع با برگزاری یک مس��ابقه، 
با هم��ان هزینه ها، تعداد بیش��تری از افراد متخصص 
را گ��رد هم می آوری��د. باتوجه به ظرفیت س��الن نیز 
به نظر می رس��د اس��تقبال خوبی از طرف مدعوین به 
انجام رس��یده اس��ت. امیدوارم باز هم ش��اهد چنین 
حرکت هایی باش��یم و آژانس ها از پوسته خود بیرون 

آمده و مجبور شوند مبارزه کنند. 

اعتماد به داوری و انتخاب 
میر دامون، مدیرعام��ل آژانس 360درجه خالقیت 
زیگما 8، برنده این مس��ابقه درخصوص دلیل شرکت 
کردن آژانس زیگما8 در این مسابقه و ارائه طرح قبل 
از عق��د قرارداد چنین توضیح می دهد: کامال درس��ت 
اس��ت، سیاس��ت ما همین بوده و هست. همانطور که 
می دانید در جهان برندهای بزرگ از ش��یوه مس��ابقه  
» pitch « ب��رای انتخ��اب پارتنر در حوزه تبلیغات و 
برندینگ استفاده می کنند اما آنچه مهم است جزییات 
و نحوه برگزاری و وجود پیش نیازها برای ضایع نشدن 

حقوق ش��رکت کنندگان اس��ت و صد البته اعتماد به 
شیوه انتخاب و داوری. آنچه ما در ایران کمتر دیده ایم 
وجود یک سفارش مشخص بوده، یعنی تیم بازاریابی 
یک ش��رکت به درس��تی بداند آن برند به چه چیزی 
نیاز دارد و مش��خصات آن را اس��تخراج و درك کرده 
باش��د. در این مرحله وظیفه آژان��س خلق آن اثر در 
آن چارچوب برای پاس��خگویی به نیازهای مشخص و 
بیشتر از آن اس��ت. معموالً یا شرح سفارش مشخص 
و م��دون که به عبارت دیگ��ر بریف دقیق وجود ندارد 
یا در موارد نادری که وجود دارد آژانس ها در تالش��ند 
کارفرما را قانع کنند که شرح سفارش باید تغییر کند. 
به ط��ور خالصه ما با مطالعه بری��ف تکدانه جذب این 
رویداد ش��دیم و با ش��نیدن توضیحات مدیران بخش 
بازاریابی و وجد آنها از برگزاری این مس��ابقه هدفمند 
و نتیجه گرا به ش��عف آمدیم و تصمیم گرفتیم این بار 
برخ��الف تعاریف قبلی مان در این مس��ابقه ش��رکت 

کنیم. 

ورود به چالش طراحی 
او در پاس��خ به این سوال که به نظر شما مهم ترین 
المان��ی ک��ه رعایت آن س��بب موفقی��ت در طراحی 
بسته بندی آژانس شما شده چیست ،گفت: ما بریف را 
مطالعه و کمی تحقیق کردیم و به این باور رس��یدیم 
که بریف کامل اس��ت و اگر خودمان هم به سراغ تهیه 
بریف پ��روژه می رفتیم همین نتیجه حاصل می ش��د. 
پس با اعتقاد به درس��ت بودن بریف براساس اولویت 
م��وارد ذکر ش��ده را در نظ��ر گرفتی��م و وارد چالش 
طراحی ش��دیم و البته هدف و انگیزه اصلی ما از این 
پروژه انجام دادن طراحی بسته بندی در کالس جهانی 

بود. 
ب��ه نظرم همی��ن دو مورد منتج به نتیجه ش��د: ١- 

درك و پایبندی و رعایت موارد ذکر شده در بریف
٢-انجام تک تک بخش ها در کالس جهانی.

همراهی با اتفاقی درست 
این کارش��ناس در مورد داوری و ریاست ادامه داد: 
هم��ه چیز مرت��ب و منظ��م و اعتماد برانگی��ز به نظر 
می رس��ید و تمام اسالیدها و موارد ارایه شده از طرف 
آژانس ها همانطور به نمایش گذاش��ته شده بود، مثاًل 
ما نمونه کارهای مان را در سایز بزرگ چاپ هم کردیم 
و آژانس بلندگو و تتراپ��ک ماکت فیزیکی ارایه کرده 
بودند. در مسابقه ش��ش آژانس شرکت کرده بودند و 
در رای گیری هفت اثر حضور داشت که جای تعجب 
ب��ود و اتفاقا اثری که متعلق ب��ه هیچ یک از آژانس ها 
نبود در رای گیری رقیب اصلی ما بود و بعد از زیگما8 
باالتری��ن رای را از آن خ��ود کرد. اگر م��ا برنده نمی 
ش��دیم حتماً جواب این سوال که آن طرح مربوط به 
کدام آژانس است و چطور در رای گیری آمده برای مان 

مهم می شد. 
دام��ون در انته��ا ارزیابی کلی خ��ود را از رویکردی 
که تکدانه در اجرای این مس��ابقه اتخاذ کرده اس��ت، 
می گوید: اولین قدم برای رس��یدن به هدف این است 
ک��ه صاحبان برند بدانند که چ��ه می خواهند. معموالً 
روال ای��ن ب��وده ک��ه بعد از انج��ام طراح��ی متوجه 
می شوند که چه چیز را نمی خواهند. این بار تکدانه به 
درستی می دانست چه می خواهد و ما هم باور کردیم 
آنچه می خواهد پاس��خ درس��ت به نیاز خودش و بازار 
اس��ت. این رویکرد را تحسین و س��تایش می کنیم و 
خوش��حالیم که ما هم در این اتفاق درس��ت و بزرگ 

همراه شدیم و خوشحال تریم که برنده بودیم. 

جامعه هدف متنوع 
دکت��ر مهرداد انوری، مش��اور اس��تراتژی و برند تکدانه 
ه��دف این طرح را بازگش��ت ب��ه ماهیت اولی��ه برند در 
بسته بندی دانس��ته و می افزاید: با استفاده از مورد کاوی 
برند های برتر این حوزه در س��طح بین المللی و همچنین 
تحقی��ق و پژوهش در مورد ش��اخص ها و اس��تاندارد های 
طراحی در بس��ته بندی آبمیوه و ارزیابی معیارها به بریف 
اولیه رس��یدیم. نخس��تین قدم در ای��ن کار بحث تعریف 
اصطالحات اس��ت. او س��پس به جامعه هدف محصوالت 
خود اش��اره و بیان کرد: 75درص��د جامعه هدف ما گروه 
هدف عمومی جامعه هستند که زنان و افراد١5تا 50 سال 
را تشکیل می دهند. گروه دوم محصوالت ورزشی هستند 
که افراد ٢0تا40 سال را در برمی گیرند و محصولی خاص 
با مزیتی خاص مانند افزایش اکس��یژن و کاهش خستگی 
را عرضه می کند. گروه س��وم نیز گروه محصوالت سالمت 
محور هستند که زنان و مردان 30تا50 سال را هدف قرار 
داده و محصوالت��ی مانند آب گوجه، پرتقال غنی ش��ده و 

آب سیب و لبو را در سبد خود تعریف کرده است. 

طراحی برای بازارهای خاص 
او در مورد ویژگی های بس��ته بندی مدنظر برند و اصول 
طراح��ی که از آژانس ه��ا انتظار می رود آنه��ا را در طرح 
بس��ته بندی خود رعایت کنند به م��واردی مانند وضوح و 
س��ادگی، صداقت، اصالت، چیدمان پذی��ری و هم آوایی، 
توس��عه پذیر بودن، ارتباطات، منحصربه فرد بودن، طراحی 
برای بازارهای خاص مانند ورزشی و سالمت محور، فونت 
ساده و خوانا، رعایت عناصر چک لیست اقالم، تغییر رنگ 
قس��متی از بس��ته بندی، کپی نکردن آثار هن��ری، ایجاد 
حاش��یه ام��ن برای لوگو و... اش��اره کرد. این کارش��ناس 
پاس��خ های مورد انتظار مش��تری را شناسایی سریع برند، 
اس��تفاده کاربردی و... دانس��ت و پاس��خ های احساسی را 
اعتم��اد، جلب توجه، حس برتری، حس مهم بودن، حس 

دوستدار محیط زیست بودن و... برشمرد.

خدمات شگفت انگیز 

آیا ش��ما می توانید از هر مش��تری یک میلیون 
دالر کس��ب درآمد کنید؟ ای��ن عنوان به اهمیت 
حفظ و وفادار س��ازی مشتریان می پردازد و طبق 
وع��ده ای که داده بودم هر هفته یک نکته مهم را 

با شما در این خصوص در میان می گذارم. 
ایج��اد کس��ب و کار تکرارش��ونده، هزینه جذب 
مشتریان و تبلیغات را کاهش می  دهد. همچنین 
کس��ب و کارهای تکرارش��ونده ارزش ش��رکت را 
افزای��ش می دهند. ش��رکت هایی که مش��تریان 
تکراری کمی دارند،نسبت به آنهایی که مشتریان 
تک��راری زی��ادی دارن��د، قیمت ه��ای باالتری را 

پیشنهاد می کنند. 
برنامه ش��ما ب��رای ارائه خدمات ش��گفت انگیز 
چیس��ت؟ البته برای ارائه خدمات ش��گفت انگیز 
بای��د به چن��د نکته دق��ت کنیم و ه��ر خدماتی 

شگفت انگیز نخواهد بود! 
منظور از شگفت انگیز بودن یعنی به صورتی که 
تقلیدی نباشد، مشتری فکرش را هم نکند و توقع 

نداشته باشد. 
به یک فروش��گاه تعویض روغنی مراجعه کردم 
و دائما غر می زد که مش��تری نیست و بازار خرابه 
و انگار حتی مردم دیگ��ه روغن هم نمی ریزن تو 
ماشین هاش��ون! گفت خیل��ی هزینه تبلیغات هم 
می کن��م ولی فایده ن��داره! گفت��م معلومه فایده 
ن��داره، دیدم با تعجب داره به م��ن نگاه می کنه، 
گفتم بدتر از این هم میش��ه، دوس��ت داری چند 
تا پیش��نهاد بهت بدم که مشتری هاتو شگفت زده 
کنی و مش��تری ثابت بش��ن برات؟ ١000 تومان 
هم هزینه تبلیغات نکنی، داشت روغن می ریخت 
تو ماش��ینم ک��ه دیدم بی خیال ش��د و زل زد تو 
چشمام، گفت چطوری؟ گفتم من کاری می کنم 
که مش��تری هات حداقل سه برابر بشن و همشون 
 ه��م ثابت بش��ن، فقط اگ��ر به نتیجه رس��یدی

 س��ه بار ماش��ین من رو رای��گان تعویض روغن 
می کن��ی، موافق��ی؟ ش��وکه ش��ده بود، داش��تم 
باهاش معامله می ک��ردم که بهش ثابت کنم من 
الکی حرفی رو نمی زنم، گفت قبوله، منم ش��روع 
کردم به گفتن چند ایده برای ش��گفت زده کردن 

مشتری: 
١- هر مش��تری که اومد کارتی که بهت میگم 
ک��ه از کجا تهی��ه کنی رو بهش می��دی و میگی 
هربار ک��ه مراجعه کن��ی و کارت را جلوی تبلت 
بگی��ری ١0امتی��از دریافت می کنی، ب��رای این 
کار کارتخوان مش��تری را جل��وی دوربین تبلت 
می گی��ری و اطالع��ات که ش��امل نام و ش��ماره 
موبایل و کیلومتر ماش��ین میش��ه، ثبت می کنی 
تا وارد سیس��تم بش��ه، بعد تعری��ف می کنی که 
هردفعه مراجعه کرد چه کاری براش انجام ش��د. 
بعد خ��ودت هم برای اینکه حس��ن نیت خودت 
رو نش��ون بدی برای ب��ار اول ٢0 امتیاز به کارت 
مش��تری اضافه می کنی، به مشتری میگی اگر به 
١00 امتیاز رس��یدی تعویض روغن کامال رایگان 

انجام میشه. 
٢- به مش��تری ها اعالم می کنی که از این پس 
قب��ل از اینکه بیان باید تماس بگیرن و رزرو کنن 
س��اعت رو، دقیقا مثل آرایش��گاه های مردانه که 

جدیدا همگی میگن قبلش هماهنگ کن! 
3- برو فالن اسپری تمیز کننده موتور رو بخر و 
هربار که روغن ماشین را تعویض کردی، اسپری 
بزن و موتور ماش��ین رو س��ریع تمی��ز کن و برق 

بنداز و بگو این خدمات کامال رایگانه.
4- در هنگام خروج هرمش��تری باد الستیک را 

تنظیم کن و بگو این خدمات هم رایگانه.
و چند مورد دیگه... 

بع��د از چهارم��اه برای تعویض روغ��ن مراجعه 
کردم، دیدم یه شاگرد هم گرفته و داره روی یک 
ماش��ین کار می کنه، تا منو دی��د خندید و گفت 

مهندس وقت گرفتی؟ 
گفت��م اوض��اع چط��وره گف��ت در ی��ک کلمه 
فوق العاده، همه چی عالی پیش میره و اصال نگران 
جذب مشتری نیستم، تازه زمان هم بعضی روزها 
ک��م میاریم، برای تمیز کردن موتور هم ش��اگرد 
گرفتم و مش��تریان معموال انعامی هم به شاگردم 
می��دن و فوق العاده از دریافت این خدمات راضی 
هستند، بعد از اینکه روغن ماشینم رو عوض کرد، 

گفتم چقدر میشه؟ گفت برای شما: رایگان! 
آیا به نظر ش��ما، مش��تری پس از دریافت این 
خدمات شگفت انگیز مشتری ثابت این فروشگاه 

نمی شود؟ 
آی��ا تا به حال کمی فک��ر کرده ایم چطور حفظ 
مش��تریان فعلی می توان��د درآمدهای هنگفتی را 

برای مجموعه ما به ارمغان بیاورد؟ 
منتظ��ر راهکاره��ای ویژه من ب��رای حفظ هر 
مشتری در کسب وکارها و افزایش درآمد باشید.

پس ق��دم اول برای دریافت ی��ک میلیون دالر 
از هر مشتری، ارائه خدمات شگفت انگیز است.

www.hatamtehrani. com :وب سایت

دوشنبه
23اسفند1395 بازاریابی و فروش10

مدیریت ارتباط با مشتری
نخستین مسابقه خالقیت در طراحی بسته بندی شرکت تکدانه 

کارزاری برای رقابت آژانس های تبلیغاتی 

تکدانه یکی از برندهای نوشیدنی در ایران است که سابقه فعالیت 
ح�دود 20س�اله در بازار دارد. بنا به گفته مش�اور اس�تراتژی و برند 
این مجموعه، بس�ته بندی اولیه محصوالت این برند س�فید بوده،  اما 
در دوسال گذش�ته به تغییر بسته بندی اقدام کرده که با عدم اقبال 
مش�تریان مواجه شده است. در اذهان مش�تریان این ذهنیت نقش 
بس�ته که بسته بندی با رنگ سبز، بس�ته بندی دوم تکدانه است. به 

همین دلیل امس�ال تکدان�ه تصمیم گرفت مس�ابقه ای تحت عنوان 
خالقی�ت در طراحی بس�ته بندی برگ�زار کند و ط�ی آن از اعضای 
منتخ�ب آژانس های تبلیغات�ی برای ارائه بهترین طرح ها و ش�رکت 
در این مس�ابقه دعوت به عمل آمد. قرعه کش�ی و نتایج بهترین اثر 
نیز روز 14 اس�فندماه با حضور آژانس های شرکت کننده، نمایندگان 
برتر کش�وری، داوران و اهالی رس�انه به انجام رس�ید. برای ارزیابی 
این مسابقه خالقیت در بس�ته بندی»فرصت امروز« مصاحبه ای را با 
مصطف�ی ریحانی کیا کپی رایتر و مش�اور مدیری�ت آژانس بلندگو و 

عباس تاجیک مدیر پروژه شرکت تبلیغاتی آفتاب، منصوره پیرگزی 
مدی�ر واحد تحقیقات ب�ازار آژانس تبلیغاتی مات و از مجریان س�ه 
آژان�س از آژانس های ش�رکت کننده در این مس�ابقه و امیرحس�ین 
نوری�ان س�ردبیر دنیای تبلیغ�ات و تحلیلگر کمپین ه�ای تبلیغاتی 
ترتیب داده و برای کس�ب جزییات بیش�تر در م�ورد داوری و هدف 
تکدانه از این مسابقه به ترتیب با میر دامون، مدیرعامل آژانس 360 
درج�ه خالقیت زیگما 8، برنده این مس�ابقه و دکت�ر مهرداد انوری، 

مشاور استراتژی و برند تکدانه به گفت وگو نشسته ایم. 

تلفنمستقیم:86073279 www.forsatnet.ir شماره746

هدی رضایی حمید حاتم طهرانی
مشاور و مدرس در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری

hoda.rezaeii@yahoo.com



برای مطالعه 656 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
پیروان تان را خلق کنید )23(

مدیران هر ش��رکتی نیاز به کارمندان و گروه های 
هدفمندی دارند )نگاه کنید به ایده 22( که به طور 
کامل از آنها حمایت و اطاعت کنند. البته باید توجه 
داش��ت که ماهیت چنین حمای��ت و اطاعتی نباید 
به خاطر اینکه ش��ما رئیس هستید، باشد. در واقع 
اطاعت کارمندان باید به این دلیل صورت گیرد که 
دس��تورات شما را مناس��ب ترین گزینه برای بهبود 
ش��رایط شرکت تلقی کنند. تجربه ثابت کرده است 
که ارائ��ه فرمان های مش��خص و ب��دون هیچ گونه 

توجیهی سرانجام مناسبی در پی نخواهد داشت. 
براس��اس آنچه بیان ش��د، مدیران باید از فرمان 
دادن به ش��یوه دیکتاتورها پرهی��ز کنند. جایگزین 
دیکتات��وری س��ازمانی را به طور کل��ی مفهومی به 
  )Follower Creation(نام خلق کردن پی��روان
معرفی کرده اس��ت. به عبارت س��اده، شما به عنوان 
یک مدیر باید پیروانی داش��ته باش��ید که پیروی از 
شما و دس��تورات تان را انتخاب کرده باشند. چنین 
کارمندان��ی ب��ه مراتب عملکرد بهت��ری را در مورد 

فرمان های شما از خود نشان خواهند داد. 
اگرچ��ه در اختی��ار داش��تن چنی��ن کارمن��دان 
خارق العاده ای آرزوی هر مدیری اس��ت، با این حال 
فرآیند دس��تیابی یا ب��ه عبارت بهت��ر خلق چنین 

کارمندانی به هیچ وجه آسان نیست. 

ایده
آن مولکاهی، مدیر اجرایی سابق شرکت زیراکس، 
باور جالب��ی در مورد ارتباط کارمن��دان با مدیران 
دارد. در واق��ع مولکاه��ی معتقد اس��ت کارمندان 
بای��د در جریان محتوایی که ش��رکت به دنبال آن 
است، باش��ند. این محتوا به طور کلی شامل دیدگاه 
رئیس، راهکارهای انتخاب ش��ده برای دسترسی به 
اهداف و س��ایر موارد جزئی اس��ت. ب��ه این ترتیب 
کارمندان بهتر قادر به درک اهداف شرکت و به تبع 
آن پذی��رش این امر خواهند ب��ود. در ادامه یکی از 
مصاحبه های اخیر مدیر اجرایی سابق برند زیراکس 
را با هم مطالعه خواهیم کرد: »ش��روع هر داستانی 
برای مردم بسیار مهم و جذاب است. داستان کسب 
وکار ش��ما نیز به ط��ور قطع ب��رای کارمندان تان از 
اهمیت و جذابیت باالیی برخوردار اس��ت. اگر مایل 
به در اختیار داشتن کارمندانی با اعتقادی راسخ به 
ایده های تان هس��تید، باید تکلیف خود را با شرایط 
اس��تخدام و کار آنها مش��خص س��ازید. منظور من 
القای این حس به کارمندان اس��ت که آنها مجبور 
به فعالیت در برند شما نیستند. این تفویض اختیار 
ب��ه کارمندان که در صورت صالحدید قادر به ترک 
شرکت بدون نیاز به پیگیری حقوقی شده اند، ممکن 
اس��ت در کوتاه مدت نتایج ناگواری را برای شما به 
ارمغان بیاورد. با این حال توجه داش��ته باش��ید که 
س��رانجام چنین امری دارای اهمیت بسیاری است. 
در اختیار داش��تن کارمندانی با می��زان باور باال به 
دیدگاه ش��ما می تواند منجر ب��ه رقم زدن تغییرات 

اساسی در کسب وکارتان شود.«
اگ��ر مولکاهی س��خنان بس��یار ارزش��مندی در 
زمین��ه خل��ق پی��روان دارد، برن��د دبلیو.ال.گور و 
 )W. L. Gore and Associates( هم��کاران 
چنی��ن دیدگاهی را به مرحله اجرا در آورده اس��ت. 
این برند در راس��تای تحقق ش��عار معروف خود که 
ایجاد تکنولوژی جهانی اس��ت، ش��رایط کاری ویژه 
را برای کارمندانش فراهم کرده اس��ت. اگر ش��انس 
همکاری با این برند را داش��ته باشید، آنگاه با تنوع 
بی نظیری در انتخاب مواجه خواهید شد. به عبارت 
س��اده، انتخاب چگونگی فعالیت در این برند شاغل 
در زمینه تهیه م��واد پلیمری به طور کامل بر عهده 
کارمندان است. بر این اساس هر کدام از کارمندان 
ش��رکت گور و همکاران قادر به انتخاب پروژه مورد 
عالقه شان هستند. با این حال باید توجه داشت که 
این افراد در قبال نتایج کار تحقیقاتی ش��ان مسئول 

هستند. 
بدون ش��ک بهره گیری از ای��ده مولکاهی و برند 
گور و همکاران می تواند ش��رایط کاری هر شرکتی 
را تغییر دهد. بر همین اس��اس پیشنهاد ما به شما 
اس��تفاده از چنین توصیه هایی در فضای شرکت تان 
اس��ت. همچنین به منظور تسهیل کاربرد این ایده 
در ادامه نکات تخصصی تری را نیز با ش��ما در میان 

خواهیم گذاشت. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-براساس آنچه در بخش ایده مطرح شد، مدیران 
بای��د به دنبال خلق کارمن��دان و دنبال کننده های 
خود باش��ند. گام مهم در این راستا انتقال اطالعات 
موردنیاز به کارمندان اس��ت تا قادر به انتخاب شما 
باش��ند. اینکه کارمندان با اختیار ش��ما را انتخاب 
کنند، ارزش و نتایج مثبت فراوانی به همراه خواهد 

داشت. 
- اس��تفاده از ایده برند گ��ور و همکاران می تواند 
برای هر ش��رکتی در هر کسب وکاری مناسب باشد. 
در واقع براساس تحقیقات روانشناختی افراد نسبت 
به فعالیت هایی که خودشان انتخاب می کنند، توجه 
بیش��تری خواهند داش��ت. این توجه بیشتر بدون 

شک به عملکرد بهتر کارمندان منجر می شود. 
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پاس�خ: راه حل روش��نی وجود ندارد. حتی این موضوع 
مهم اس��ت که کس��ب و کار ش��ما چقدر به کار آن کارمند 
بدقل��ق نیاز دارد. تاخیر همیش��گی یا کم کاری، تندخویی 
با مش��تریان و جروبحث با کارمندان از نمونه های متداول 
رفتار این افراد محس��وب می شود. صرف نظر از شکلی که 
رفتار این افراد بدقلق به خود می گیرد، این رفتار خسارت 
قابل توجهی به ش��رکت ها وارد می سازد. هزینه ها در کنار 

کاه��ش به��ره وری و تضعیف روحیه ش��امل میزان باالی 
جایگزینی و کارگریزی اس��ت. مدیران دلس��رد و پریشان 
از رفت��ار بدقل��ق، زمان و ان��رژی اندکی ب��رای اختصاص 
دادن به مس��ئولیت اصلی خود یعنی انجام امور به واسطه 
دیگران خواهند داش��ت. همه این رفتارهای دردسرساز و 
بدقلق در نهایت به یک چیز منتهی می ش��ود؛ آس��یب به 
ترازنامه ش��رکت. به جای توضیحات بسیار شما را دعوت 
می کنم به خواندن کتاب:»چگونه با کارمندان بدقلق رفتار 
کنیم«  که با رویکردی روانشناس��انه به بررسی معضالت 
رفتاری کارکنان بدقلق پرداخته و با ارائه ش��یوه های نوین 

به چگونگ��ی تصحیح ای��ن برخوردها، ایج��اد آرامش در 
محی��ط کار و افزایش بهره وری می پ��ردازد. در این کتاب 
می آموزی��م که روابط بین کارکن��ان را چگونه تقویت و از 
درگیری های بدون منطق جلوگیری و همچنین کارمندان 
بدقل��ق را هدایت کنیم. خواندن ای��ن کتاب برای مدیران 
در همه س��طوح بنگاه های تجاری و خدماتی سازمان ها و 
نهادهای دولتی و اس��اتید دانشگاه ها توصیه می شود. این 
کت��اب توس��ط آر. برایتون باون و همکاران��ش تالیف و به 
قلم مجید نوریان ترجمه ش��ده و در 112 صفحه توس��ط 

انتشارات مبلغان به چاپ رسیده است. 

کارمندان بدقلق

پرسش: همه جا کارمند بدقلق پیدا می شود. آیا راه حل روشنی برای برخورد با اینگونه کارکنان وجود دارد؟  کلینیککسبوکار

حقیقت تلخ درباره راه اندازی 
کسب و کار جدید 

آی��ا می دانس��تید هر دقیق��ه یک کس��ب و کار جدید 
در آمری��کا راه ان��دازی می ش��ود؟ هیچ چی��ز جالب تر و 
هیجان انگیزتر از این نیست که بتوانید کسب و کار خودتان 
را آغاز کنید و رئیس خودتان باش��ید. برای اینکه بتوانید 
رؤی��ای خود را محقق کنی��د، باید خوش بی��ن و دارای 
اعتماد به نفس باش��ید، زیرا این مسیر چالش های زیادی 
دارد که باید به تنهایی با آنها مواجه ش��وید. در این مقاله 
ش��ش حقیقت را بازگو می کنیم که شاید کمتر در مورد 
آنها شنیده باشید، ولی برای راه اندازی یک کار جدید، باید 

خودتان را برای روبه رو شدن با آنها آماده کنید. 
1- این مسیر ترسناک و ناخوشایند است

اکث��ر ما تا به حال داس��تان هایی درب��اره چالش ها و 
شکس��ت هایی که کارآفرینان با آنه��ا مواجه بوده اند، 
شنیده ایم، اما تابه حال کمتر کسی درباره خالی شدن 
حس��اب های بانکی و نداش��تن توانایی  برای پرداخت 
قبض ها صحبت کرده اس��ت. این ش��رایط انسان را از 
نظ��ر روحی تضعیف می کند و بدترین قس��مت ماجرا 
این اس��ت که صبح روز بع��د باید با انرژی تمام به کار 
خود ادام��ه دهید. مطمئنا راه اندازی یک کس��ب و کار 
هیجان انگیز اس��ت، ام��ا اضطراب، ت��رس و بی خوابی 
اعضای جدانش��دنی این مس��یر هستند و ممکن است 
ش��رایطی پیش بیاید که بارها در مورد درس��ت بودن 

تصمیمات خود شک کنید. 
بهتری��ن راه این اس��ت که از ت��رس و اضطراب تان 
انگیزه بگیرید و از آن به نفع خودتان اس��تفاده کنید. 
از این انرژی به عنوان یک محرک اس��تفاده کنید؛ مثال 
وبالگ نویسی کنید یا در یک کنفرانس صحبت کنید. 
به سیس��تم پش��تیبانی خود تکیه کنید و هر زمان که 
احتیاج دارید، از ای��ن راه برای آرامش تان بهره ببرید. 
اگر سیس��تم پش��تیبانی ندارید، هیچ ایرادی ندارد که 
در مورد ترس  و اضطرابی که دارید با خودتان صحبت 

کنید. 
2- تمام نصیحت ها خوب نیستند

داش��تن ی��ک سیس��تم پش��تیبانی می تواند کمک 
بزرگی به ش��ما کن��د. اما در عین ح��ال باید در مورد 
نصیحت هایی که می شنوید نیز محتاط باشید. آدم های 
ش��کاکی وجود دارند که به شما پیشنهاد می دهند از 
ادامه مسیر دست بکشید و همچنین آدم هایی هستند 
ک��ه نیت خوبی دارند، اما با نصیحت هایی که می کنند 

اجازه پیشرفت به شما نمی دهند. 
به یاد داش��ته باش��ید هر ش��خص نظ��ری دارد، اما 
هم��ه آنها صاحب یک کس��ب و کار نیس��تند، پس در 
م��ورد نصیحت هایی که مخصوصا از جانب مخالفان به 
ش��ما می شود، محتاط باشید و در عوض سعی کنید از 
نصیحت  مربیان یا کس��انی که خودشان در این مسیر 

قرار گرفته اند استفاده کنید. 
3- الزم نیست همه را راضی نگه  دارید

هم��ه ما به  ط��ور طبیعی دوس��ت داریم هم��ه را از 
خودم��ان راضی نگه  داریم، اما در حقیقت این موضوع 
غیر ممک��ن اس��ت، همانط��ور که ش��رکت هایی مانند 
وال مارت و فیس بوک نتوانسته اند رضایت همه را جلب 

کنند، اما شرکت های موفقی هستند. 
به ج��ای اینکه وقت خود را هدر دهید و س��عی کنید 
هم��ه را راضی نگه دارید، اف��رادی وجود دارند که از تمام 
محصوالت و خدمات شما راضی هستند و شما باید این 
اف��راد را هدف ق��رار دهید. نکته دیگری ک��ه باید به یاد 
داشته باشید این است که همیشه حق با مشتری نیست. 
منظور این نیست که نسبت به بازخوردها و شکایاتی که 
از شما می شود بی اهمیت باشید، بلکه باید به حرف آنها 
گ��وش دهید و حقایق را بپذیری��د. گاهی اوقات پذیرش 
اش��تباه برای حل مشکل کافی اس��ت، اما گاهی اوقات 
هم مشتریانی هستند که فارغ از کاری که برای آنها انجام 

می دهید، فقط می خواهند ایراد بگیرند. 
۴- هدف مجرمان سایبری قرار خواهید گرفت

مجرمان س��ایبری تنها کس��ب و کارهای س��ازمانی 
را ه��دف ق��رار نمی دهن��د، در واق��ع ۴۳درص��د آنها 
کسب و کارهای کوچک را هدف می گیرند. این حمالت 
می توانن��د تمام برنامه های ش��ما را نابود کنند و طبق 
اع��الم س��ازمان امنیت س��ایبری آمری��کا، ۶۰درصد 
کس��ب و کارهای کوچک بعد از گذش��ت ش��ش ماه از 

حمله سایبری، قادر به ادامه مسیر خود نیستند. 
بنابراین تصور نکنید که شرکت شما از دست حمالت 
س��ایبری در امان است. برقراری امنیت آنالین را یکی از 
اولویت های خود قرار دهید. همیشه گوش به زنگ باشید 
و از آخرین روش های تهدید و کالهبرداری آگاه ش��وید، 
تکنولوژی خود را به روز نگه دارید و هر فعالیت مشکوکی 
را م��ورد توجه ق��رار دهید و ای��ن اطالع��ات را با دیگر 

همکاران و صاحبان مشاغل به اشتراک بگذارید. 
5- تغییر اجتناب ناپذیر است

اگ��ر با یک ایده عالی ش��روع کرده اید، عاش��ق تیم و 
محصول نهایی خود هستید و به کسب وکار خود افتخار 
می کنی��د، ب��ه این معنا نیس��ت که بای��د در جای خود 
ثابت بمانید. موفق ترین کسب و کارها آنهایی هستند که 
انعطاف پذیر و متغیرند. این اس��تراتژی برای شرکت های 
معروفی مانند توییتر، نوکیا، اس��تارباکس و پی پل جواب 
داده است، بنابراین انتظار نداشته باشید که همیشه طبق 
پیش بینی ها جلو بروید، زیرا در این مس��یر، تغییر کردن 

اجتناب ناپذیر است. 
6- سختگیری برای تان گران تمام خواهد شد

تص��ور کنید ب��ه منزل جدی��د نقل م��کان کرده اید و 
می خواهید اجاق گاز جدی��د خریداری کنید، برای انجام 
ای��ن کار دو راه پیش رو دارید، اینکه وس��یله مورد نیاز 
خ��ود را از مغازه های دس��ت دوم فروش��ی تهیه کنید یا 
اینکه هزینه بیشتری کنید و اجاق گاز نو و باکیفیت تری 
بخری��د. اگر راه اول را انتخاب کنید، مطمئنا چندین بار 
مجبور خواهید ش��د اجاق گاز خ��ود را عوض کنید، زیرا 
محصوالت بی کیفیت زودتر خراب می شوند و در نهایت 
این تعویض ها هزینه بیش��تری نسبت به خریداری یک 
اجاق گاز نو و باکیفیت برای شما خواهند داشت. در مورد 
راه اندازی یک کس��ب و کار هم این موضوع حقیقت دارد؛ 
درس��ت اس��ت که باید در هزینه های خود صرفه جویی 
کنید، اما مضایقه کردن برای تهیه سخت افزار و نرم افزار 
قدرتمند و باکیفیت هزینه بیش��تری در آینده برای شما 

خواهد داشت. 
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مدیریت امروز

یک ش��رکت  کارز  جگ��وار 
بریتانیای��ی  خودرو س��ازی 
اس��ت که دفتر مرک��ز آن در 
ش��هر وایتلی انگلس��تان واقع 
ش��ده. در حال حاض��ر جگوار 
جگوار لن��درور  زیر مجموع��ه 

است. 
س��ال  در  کمپان��ی  ای��ن 
198۴، خ��ود را به عنوان یک 
شرکت مس��تقل معرفی کرد، 
اما در س��ال 199۰، ش��رکت 
خودرو س��ازی فورد، جگوار را 
به طور کامل خری��داری کرد. 
ط��ی س��ال 2۰۰8، ش��رکت 
هن��دی تات��ا موتورز، س��هام 
جگ��وار را از ف��ورد خرید و با 
ادغام لندرور و جگوار، کمپانی 
جگوار لندرور را به وجود آورد. 

چشم انداز
کیفی��ت،  جگ��وار  ه��دف 
مدیری��ت  و  مش��تری مداری 
بخ��ش منابع انس��انی بود. بر 
این اساس، چشم انداز کمپانی 

شامل این موارد می شد: 
- تولی��د خودرو های جگوار 
ب��رای  جهان��ی  کالس  در 
خری��داران خودرو های لوکس 
و باالتری��ن درص��د امنیت و 

رضایت شغلی برای کارکنان.
- فراهم آوردن فضای کاری 
ایمن و کارکنانی با انگیزه  که با 
افتخار و لذت در این کمپانی 
کار کرده که برای پیش��رفت 
ش��غلی دائما در ح��ال تالش 

هستند. 
- مدی��ری ک��ه ب��رای تمام 
بوده  قائ��ل  احترام  کارکن��ان 
و متعه��د ش��ده تا ب��ا تمرین 
و آم��وزش کارمن��دان و نی��ز 
فراه��م کردن آس��ایش و رفاه 
ب��رای آنها، در جهت رش��د و 
موفقیت کمپان��ی گام بردارد. 
مدیر و کارکنان شانه به شانه 
ه��م کار می کنند تا به اهداف 
مش��ترک خ��ود دس��ت پیدا 
کنند. کارکنان کمپانی جگوار 
نیز در هر روز کاری، متعهدند 

تا این موارد را رعایت کنند: 
م��داوم  ارائ��ه  کیفی�ت: 
محصوالت و خدمات با کیفیت 

و در سطح جهانی.
توج�ه ب�ه مصرف کننده: 
جه��ت  کوش��ش  و  س��عی 
انتظ��ارات  ب��ردن  ب��اال 

مصرف کنندگان.
ی��ی  س�����خ��گو پا
پاسخگو  ومسئولیت پذیری: 
در  و مس��ئولیت پذیری  بودن 

قبال هر آنچه انجام می دهند.
احت�رام: رعای��ت احت��رام 
نس��بت به یکدیگ��ر، تواضع و 
داشتن تعصب نسبت به کاری 

که انجام می دهند.
تعامل  داش��تن  ارتباطات: 
و ارتب��اط نزدیک ب��ا یکدیگر، 
فارغ از اینکه چه جایگاهی در 

کمپانی دارند.
کار گروه�ی: هم��کاری با 
یکدیگر، در قالب اعضای یک 

تیم.
آمادگی  و  تعهد  سازگاری: 
ب��رای س��ازگاری در مقاب��ل 

هر گونه تغییر و دگرگونی.
جگوار  کمپانی  برنامه ه��ای 

ب��ر رابطه نزدیک میان 
کارمندان و مدیران بنا 
نهاده شده، زیرا از دید 
این کمپان��ی کارکنان 
تصمیم گی��رندگ���ان 
کلیدی جگوار هستند. 

استراتژی
موسس جگوار بر این 
باور اس��ت که فرهنگ 
س��اختار و اس��تراتژی 
بای��د  س��ازمان  ی��ک 

در کن��ار یکدیگر ق��رار بگیرد. 
تغییر  از  پی��ش  س��ازمانی که 
فرهنگ خود ب��ه دنبال تغییر 
استراتژی باشد، کاری از پیش 
نخواهد برد. استراتژی سازمان 
کلی  جهت گیری های  ش��امل 
کسب و کار و برنامه ریزی برای 
دس��تیابی ب��ه آن خواهد بود. 
ایجاد  سازمان هایی که در گیر 
تغیی��ر هس��تند، اغل��ب روی 
استراتژی و س��اختار سازمان 
تأکید ک��رده و تغییر فرهنگ 
نا دیده می گیرند.  را  س��ازمان 

س��ازمانی،  فرهنگ  در  نتیجه، 
نق��ش لنگ��ر نامرئ��ی را بازی 
می کن��د که در ص��ورت عدم 
توجه به حض��ور آن، می تواند 
پایین کشیده،  را  کس��ب و کار 

نابود کند. 
کارکن��ان ای��ن کمپانی در 
اوایل دوران فعالیت آن، دائما 
منتظ��ر بودند ت��ا از مقام های 
باال دستور بگیرند و خودشان 
اختیار هیچ گونه تصمیم گیری 
نداش��تند. زمانی ک��ه جگ��وار 
رویکرد خ��ود را تغییر داده و 
خود- مدیریتی و کار گروهی 
را در شرکت رواج داد، فضایی 
ایجاد ش��د ک��ه کارکن��ان را 

تش��ویق می کرد تا مسئولیت 
فعالیت های  تصمیم گی��ری  و 

خود را بر عهده بگیرند. 
تولید  استاندارد های  جگوار 
خ��ود را ط��وری طراحی کرد 
تا از هرگون��ه اتالف جلوگیری 
ش��ود. ب��رای مث��ال مراحلی 
از تولی��د ک��ه ارزش��ی برای 
کمپانی در پی نداش��ت حذف 
می ش��دند تا به ای��ن ترتیب، 
تمرکز کارکنان بیشتر متوجه 
مراحلی باشد که برای کمپانی 

ارزش آفرین هستند. 

اهداف
به گفت��ه مدیر این کمپانی، 
تم��ام تالش جگوار ب��ر تولید 
جدی��د  نس��ل  خودرو ه��ای 
از  ک��ه  اس��ت  متمرک��ز  آن 
لح��اظ طراح��ی و عملک��رد، 
مصرف کنن��ده را تح��ت تأثیر 
ق��رار داده و ج��ذب کند. تیم 
اداره  اس��ت  جگ��وار معتق��د 
ب��رای  کمپان��ی،  متعهدان��ه 
رشد و پیش��رفت تمام اجزای 
تجارت آنها را الزم است. آنها 
با ساخت خودرو هایی که هم 
از لحاظ عملکرد و هم از لحاظ 
زیستی  محیط  استاندارد های 
قاب��ل قبول هس��تند، خود را 
ب��ه چالش کش��یده اند. 
از جمل��ه اه��داف ای��ن 
کمپانی ک��ه قصد دارد 
ت��ا س��ال 2۰2۰ به آن 
دس��ت پیدا کند شامل 

موارد زیر است:
- تولی��د خودرو هایی 
که گاز دی اکسید کربن 

کمتری تولید کنند.
- کاهش پس��ماند ها 
زباله،  دفن  و محل های 
جهت کاه��ش تأثیرات 

مخرب روی محیط زیست.

توجه به کیفیت
ب��رای ب��اال ب��ردن کیفیت 
محصوالت، جگوار متعهد شده 
هر گونه مشکلی را شناسایی و 
بر طرف کنن��د. جگوار هر گونه 
مش��کل یا نقصی را درست در 
شناسایی  تولید  ابتدای  همان 
هر گونه  احتم��ال  و  می کن��د 
خطایی را به صفر می رس��اند. 
ای��ن  س��اخت  خودرو ه��ای 
کمپانی، پیش از ورود به بازار 

و گذراندن مراحل بعدی، باید 
1۰۰درصد سالم و بدون نقص 

باشند. 
برای اعم��ال هر گونه تغییر، 
مدیران و سر پرس��تان جگوار 
با تیم��ی از مش��اوران خارج 
س��ازمانی، همکاری می کنند. 
با وجود تأکید جگوار بر حفظ 
پیوسته  محصوالتش،  کیفیت 
به دنبال روش هایی اس��ت تا 
دائما کیفیت خودرو های خود 
را به روز کند. بر اساس رویکرد 
باالی  مقامات  جگوار،  قدیمی 
را  کارکنان  وظایف  س��ازمان، 
به آنها دیکت��ه می کردند، اما 
در رویکرد ت��ازه این کمپانی، 
انتظ��ار م��ی رود ک��ه تمامی 
مس��ئولیت  جگ��وار  اعض��ای 
کار های خود را بر عهده گرفته 
و در صورت نیاز، از مدیر خود 
کم��ک بگیرن��د. کارکن��ان با 
رضایت کام��ل از این رویکرد 
جدی��د اس��تقبال کردند، زیرا 
تأثیر گذاری  این روش، میزان 
و مسئولیت کارکنان را بیشتر 
ک��رده و الگو های کاری آنها را 

بهبود می بخشید. 

ساخت نخستین خودروی 
برقی جگوار

رقیبان��ی مثل  درحالی ک��ه 
مرس��دس بن��ز و بی.ام.دبلیو، 
به طور مداوم در باره برنامه های 
خود برای ساخت خودرو های 
برقی که بدون سر نشین قادر 
ب��ه حرکت هس��تند، صحبت 
زمانی  اما جگ��وار  می کنن��د، 
خودرو ه��ای خود را ب��ه دنیا 
معرفی می کند که کامال آماده 
ورود به بازار باشند. خودروی 
 I-PACE برقی جگوار با نام

به بازار عرضه شد. 
خودرو س��ازی  کمپانی  این 
بریتانیای��ی، خیل��ی دیر وارد 
ب��ازار رو  ب��ه رش��د و بس��یار 
برق��ی  خودرو ه��ای  رقابت��ی 
کمپان��ی  ک��ه  جای��ی  ش��د، 
تس��ال، ب��رای خودرو س��ازانی 
همچ��ون جگ��وار، تهدی��د به 
ش��مار می رود. بسیاری بر این 
باورن��د که جگوار نس��بت به 
سایر شرکت ها، در این زمینه 
موفق نخواهد بود. با این حال 
مدیر عامل این کمپانی، نظری 
خ��الف آنها داش��ته و معتقد 
اس��ت ک��ه جگ��وار ش��رکتی 
خالق و پیش��رو بوده و تولید 
I-PACE، این ادعای او را به 

اثبات خواهد رساند. 

کارتابل

بررسی شیوه کسب و کار کمپانی خودروسازی جگوار
ظرافت، وسعت، سرعت

 بر اساس رویکرد قدیمی جگوار، 
مقامات باالی سازمان، وظایف 

کارکنان را به آنها دیکته می کردند، 
اما در رویکرد تازه این کمپانی، 
انتظار می رود که تمامی اعضای 
جگوار مسئولیت کار های خود را 

بر عهده گرفته و در صورت نیاز، از 
مدیر خود کمک بگیرند
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چرا شراکت ایران و کره جنوبی 
مهم است

کره جنوبی مدت کوتاهی پس از جنگ شبه جزیره 
ک��ره، اصالحات خود را آغاز ک��رد و پس از دو دهه 
رشد ش��تابان، به  عنوان الگوی دس��تیابی به توسعه 
برای دیگر کش��ورها مورد توجه قرارگرفت. پیش��ینه 
رواب��ط تج��اری و اقتصادی ایران و ک��ره جنوبی به 
حدود ۴۰ سال پیش باز می گردد، زمانی که در آبان 
۱۳۵۴ نخستین کمیسیون مشترک اقتصادی و فنی 
دو کش��ور برگزار ش��د و به دنبال آن همکاری های 
تج��اری و بازرگان��ی در زمینه هایی چون نس��اجی، 
ش��یالت، مخاب��رات، صنای��ع خودروس��ازی، نفت، 

گردشگری و . . . میان دو کشور به وجود آمد. 
به دنبال مسافرت شهردار وقت تهران به سئول در 
سال ۱۳۵۴، به نشانه دوستی دو کشور، سنگ بنای 
دو خیابان بزرگ در پایتخت دو کشور گذاشته شد. 
خیابانی در تهران به نام سئول و خیابانی در سئول به 
نام تهران نام گذاری ش��د. پس از انقالب اسالمی نیز 
همکاری های دو کش��ور، ابعاد تازه ای به خود گرفت 
و روابط و همکاری های دو کشور در زمینه های فنی 
و صنعت��ی ارتقا یاف��ت. کره جنوبی و ش��رکت های 
بزرگ آن از گس��ترش همکاری ها اس��تقبال کردند 
و حج��م مبادالت تجاری دو کش��ور از ۵۰۰ میلیون 
دالر در س��ال ۱۳۵۷، ب��ه ۱۷ میلیارد دالر در س��ال 
۱۳۷۶ افزایش یافت. طی س��ال های گذشته، ایران 
اصلی ترین کش��ور صادرکننده نف��ت به کره جنوبی 
بوده و به طور متقابل، کره جنوبی اصلی ترین کشور 
صادرکننده تجهیزات اتومبیل سازی، ماشین سازی و 

صنایع الکترونیکی به ایران بوده است. 

ایران و کره جنوبی در دوران تحریم
ک��ره جنوب��ی در زمینه ه��ای سیاس��ی، نظامی و 
اقتصادی از متحدان نزدیک آمریکا در آسیا محسوب 
شده که مناقشه دو کره و حمایت همه جانبه آمریکا 
از کره جنوبی از عوامل اصلی این اتحاد بوده اس��ت. 
از این رو، در پی تحریم های گس��ترده آمریکا و اروپا 
علیه ایران بر س��ر پرونده هسته ای در سال ۲۰۱۲، 
کره جنوبی نیز به موج تحریم ها علیه ایران پیوست 
و حجم تج��ارت خود را به  ش��دت کاهش داد، این 
در حالی اس��ت که تا سال ۲۰۱۲ و پیش از تشدید 
تحریم ها، کره جنوبی چهارمین شریک تجاری ایران 

به حساب می آمده است. 
سیاس��ت های تجاری کره جنوبی طی چند س��ال 
اخیر، روابط دو کش��ور را به پایین ترین س��طح خود 
رساند و موجب ش��د این کشور جایگاه ویژه خود را 
در ب��ازار ایران از دس��ت بدهد. ایران پیش از س��ال 
۲۰۱۱ می��الدی از مهم ترین صادرکنندگان نفت به 
کره بود، ولی تحریم ها باعث ش��د که به تدریج رقم 
واردات کاه��ش یابد و به نزدیک ۱۱۵ هزار بش��که 

در روز برسد. 
با این وجود و پس از حصول توافق جامع هسته ای 
ک��ه موجب رف��ع تحریم ه��ای اقتصادی گس��ترده 
بین الملل��ی علیه ایران ش��د، خانم پارک گئون هی، 
رئیس جمهور کره جنوبی به همراه هیاتی اقتصادی 
به تهران س��فر کرد تا ضمن دیدار با مقامات ایرانی، 
زمینه را برای توس��عه و گس��ترش همکاری های دو 
ط��رف در حوزه های اقتص��اد و ان��رژی فراهم کند. 
گفتنی است تعداد همراهان تجاری در سفر به ایران 
باالترین تعداد همراهان ش��رکت های خصوصی بوده 
که رئیس جمهور این کش��ور را در س��فری خارجی 
همراهی کرده اند که این مسئله بیانگر اهمیت ایران 

برای سئول است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که برخالف ک��ره جنوبی در 
دوران تحریم ه��ا، چین مناس��بات اقتصادی خود 
را ب��ا ایران حفظ کرد و ش��ریک اول تجاری ایران 
ه��م در صادرات و ه��م در واردات ب��ود، برخالف 
ژاپن و کره جنوبی که سیاس��تی متفاوت را اتخاذ 
کردن��د و نه تنها تحریم ها را کام��ال رعایت و اجرا 
کردن��د بلکه برای خوش��ایندی غ��رب و خصوصا 
واش��نگتن از آن هم فراتر رفت��ه و در مواردی که 
ش��امل تحریم ها نبود هم ارتباط خ��ود را با ایران 
قط��ع کردند. مقامات کش��ورمان نی��ز بارها اعالم 
کرده اند که به رغم تمایل جمهوری اسالمی ایران 
به ادامه همکاری های اقتصادی با کشورهای جهان 
و امضای سندهای همکاری متعدد، کشورهایی که 
در دوران تحری��م روابط اقتصادی و تجاری خود با 
ای��ران را حفظ کرده اند، در اولویت قرار داش��ته و 
تهران تمایل دارد مناس��بات اقتص��ادی خود را با 

آنان گسترش دهد. 
توس��عه مناس��بات ایران و کره جنوبی پس از 
رفع تحریم های اقتصادی وضع شده علیه تهران، 
موجب نگرانی پکن شده است چرا که بدون شک 
حضور جدی تر کره جنوبی در بازار ایران منجر به 
کاهش سهم چین از این بازار خواهد شد و روابط 
تجاری تهران – س��ئول نقش بس��یار مهمی در 
تعدیل روابط تجاری چین و ایران خواهد داشت. 
ص��در  در  اقتص��ادی  همکاری ه��ای  اگرچ��ه 
موضوعات مورد مذاکره میان جمهوری اس��المی 
ایران و کره جنوبی قرار داش��ته اس��ت، براساس 
برخی گزارش ها مقامات س��ئول تالش می کنند 
تا از طریق توس��عه همه جانبه مناس��بات تجاری 
خود ب��ا تهران، زمینه هم��کاری و روابط ایران و 
کره شمالی را به ش��دت محدود کنند. تهران که 
مدت هاس��ت روابط نزدیکی با پیونگ یانگ دارد، 
ب��ه نظر نمی رس��د تح��ت تاثیر درخواس��ت های 
مقامات کره جنوبی روابط خود با کره ش��مالی را 

کاهش داده یا متوقف کند. 

دریچه

پ��ارک گئ��ون ه��ی،  برکن��اری خان��م 
دلی��ل  ب��ه  رئیس جمه��ور ک��ره جنوب��ی 
سوء اس��تفاده از ق��درت و دریاف��ت رش��وه 
اگرچه توانس��ته اس��ت فض��ای مبهم پیش 
روی چهارمی��ن اقتص��اد بزرگ آس��یا را تا 
حدودی از بین ببرد، اما همچنان مشکالت 
اقتص��ادی کره جنوب��ی را احاطه کرده و به 
نظر نمی رسد صرف برکناری رئیس جمهور 
بتواند مشکالت اقتصادی این کشور را حل 

کند. 
س��رانجام دادگاه قانون��ی اساس��ی ک��ره 
جنوبی خانم پارک گئون هی، رئیس جمهور 
ای��ن کش��ور را در پرون��ده فس��اد مال��ی و 
سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته و رأی 
ب��ه برکناری وی داد. براس��اس قوانین کره 
جنوبی، انتخابات جدید برای مشخص شدن 
رئیس جمهور جدید این کشور باید طی ۶۰ 

روز آینده برگزار شود. 
در همین راستا کریس��تال تان، تحلیلگر 
ارش��د حوزه اقتصاد و سیاس��ت در موسسه 
می گوی��د:   Capital Economics
»برگ��زاری انتخاب��ات و به قدرت رس��یدن 
رئیس جمهور جدید در کوتاه مدت می تواند 
موج��ب رش��د و بهبود وضعی��ت اقتصادی 
کره جنوبی ش��ود.« وی افزود: »بازگش��ت 
عرص��ه سیاس��ی ک��ره جنوبی به ش��رایط 
ع��ادی می توان��د موج��ب افزای��ش انگیزه 
مردم ش��ود که در پی ماه ه��ا جنجال های 
سیاس��ی به شدت آس��یب دیده است«؛ این 
جنجال های سیاس��ی خسارات فراوانی را به 
اقتص��اد کره جنوبی وارد کرده و ضمن کند 
کردن رش��د اقتصادی این کشور، زمینه ساز 
بروز و ظهور مش��کالت و موان��ع متعددی 

برای اقتصاد کره جنوبی شده است. 
در ادام��ه نگاه��ی خواهی��م داش��ت ب��ه 
چالش ه��ای پی��ش روی ک��ره جنوبی که 
می توان��د تاثی��ر قاب��ل توجهی ب��ر اقتصاد 

چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا داشته باشد.
 

تنش با چین
تصمیم مقامات کره جنوبی برای استقرار 
سیس��تم دفاع ضد موش��کی تاد آمریکا در 
خاک خود خشم پکن را برانگیخته و روابط 
سئول با بزرگ ترین شریک اقتصادی اش را 
در معرض خطر قرار داده اس��ت. در همین 
ارتب��اط چین به اظه��ار نگرانی و عصبانیت 
از اس��تقرار سامانه ضد موش��کی آمریکا در 
خاک کره جنوب��ی اکتفا نکرده و فش��ارها 
ب��ر کره جنوبی را افزایش داده اس��ت. برای 
نمونه مقامات پکن به  صورت غیررس��می از 
آژانس های مسافرتی این کشور خواسته اند 
در زمینه س��فر اتباع چین ب��ه کره جنوبی 
خ��ود داری کرده و از ای��ن طریق به صنعت 
گردش��گری این کش��ور فش��ار وارد آورند. 
همچنین براس��اس گزارش های غیررسمی، 
چی��ن س��خت گیری های گس��ترده ای ب��ر 

فعالیت های تجاری ش��رکت های کره ای در 
این کشور اعمال کرده است. 

این اقدام چین زمانی اهمیت پیدا می کند 
که در می یابیم نیمی از صادرات کره جنوبی 
ب��ه چین ص��ورت پذیرفت��ه و یک چهارم از 
گردش��گرانی ک��ه از کره بازدی��د می کنند 
چینی هس��تند. این موضوع بیانگر آن است 
که اقتصاد کره جنوبی وابس��تگی ش��دیدی 
به اقتصاد چین داش��ته و در مقابل اقدامات 

مقامات چینی آسیب پذیر است.
 

فشارهای گسترده مقامات کره جنوبی 
بر صاحبان کسب و کارها

جنجال ه��ای سیاس��ی و اقتصادی که در 
نهایت منجر به برکن��اری پارک گئون هی 
رئیس جمه��ور کره جنوبی ش��د، هم اکنون 
گریبانگی��ر برخی رهبران و مدیران ارش��د 
اقتص��ادی این کش��ور و در رأس آنها مدیر 

شرکت سامسونگ شده است. 
لی جائ��ه یونگ، مدیر ای��ن غول تجاری 
کره ای هم اکنون به اتهام پرداخت رش��وه و 
س��ایر اتهامات مالی در زندان به سر می برد 
و در انتظ��ار ص��دور رأی دادگاه اس��ت. با 
وجود آنکه آقای یونگ و سایر مدیران ارشد 

شرکت سامسونگ اتهامات وارده علیه خود 
را رد می کنند، در صورت گناهکار شناخته 
ش��دن ممکن اس��ت س��ال های طوالنی را 

پشت میله های زندان سپری کنند. 
الکترونیک��ی  ل��وازم  تولی��د  ش��رکت 
سامس��ونگ در ص��ورت محک��وم ش��دن 
مدیران ارش��د خ��ود و زندانی ش��دن آنها 
ممکن است با مشکالت متعددی در زمینه 
مدیریت و تعیین اس��تراتژی های اقتصادی 
و تج��اری خ��ود در ب��ازار مواجه ش��ده و 
س��رمایه گذاری های جدید این ش��رکت تا 
زمان نامعلوم��ی به تاخی��ر بیفتد. گفتنی 
است براس��اس تخمین های صورت گرفته 
از س��وی کارشناس��ان اقتص��ادی، فعالیت 
تجاری سامسونگ ۱۵ درصد از کل اقتصاد 

کره جنوبی را در بر می گیرد.
 

بحران در صنعت کشتی سازی
بزرگ ترین صنعت کره جنوبی این روزها 
حال خوبی نداشته و در یک بحران عمیق به 
س��ر می برد. کارشناسان اقتصادی معتقدند 
ک��ه کاهش ش��دید م��راودات تج��اری در 
جهان و کند ش��دن رشد اقتصادی کشورها 
سبب بروز رکود در صنایع کشتی سازی در 

جهان شده اس��ت. خالی ماندن کشتی های 
عظیم باری جهان سبب عدم ثبت سفارش 
برای س��اخت این کشتی های بزرگ شده و 
ش��رکت های بزرگ کشتی س��ازی را به زانو 

درآورده است. 
 ش������رک������ت ک��ش�����تی س��ازی 
Hanjin Shipping ک��ره جنوبی س��ال 
گذش��ته میالدی ب��ه دلیل کاهش ش��دید 
تقاضا برای کش��تی های باری با مش��کالت 
مال��ی عمیقی مواجه ش��ده و رس��ما اعالم 
ورشکستگی کرد. در واکنش به این موضوع 
دولت ک��ره جنوبی اعالم کرد که میلیاردها 
دالر برای نجات صنعت کشتی س��ازی این 
کش��ور هزینه خواهد کرد تا از ورشکستگی 
این شرکت ها و از دست رفتن هزاران شغل 

جلوگیری کند.
  

عدم تالش برای اصالحات اقتصادی
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در 
س��ال جاری میالدی، آینده روشنی برای 
اقتصاد ک��ره جنوبی متصور نیس��تند. در 
همین چارچوب کریستال تان از موسسه 
 Capital Economics تحقیقات��ی 
درباره وضعیت اقتص��ادی کره جنوبی در 

س��ال ۲۰۱۷ میالدی می گوی��د: »انتظار 
نم��ی رود ک��ه اقتص��اد ک��ره جنوبی یک 
بازیابی س��ریع را در س��ال جاری میالدی 
تجرب��ه کند چراکه مق��روض بودن بخش 
قاب��ل توجهی از مردم کره جنوبی به نظام 
مال��ی این کش��ور از جمله موان��ع اصلی 
رش��د اقتصادی آن محس��وب می شود. از 
س��وی دیگر ادامه تزری��ق میلیاردها دالر 
پول از س��وی دولت برای احیا و بازسازی 
صنعت کشتی سازی و در نهایت فشارهای 
اقتصادی خارجی س��بب کند شدن رشد 
اقتصادی چهارمین اقتصاد برتر آسیا شده 

است.«
انتخ��اب رئیس جمهور جدید نیز اگرچه 
منجر به از میان رفتن فضای بی اعتمادی 
در کره جنوبی می شود، اما هنوز مشخص 
نیس��ت که آیا رئیس جمه��ور جدید کره 
جنوب��ی می تواند مش��کالت و بحران های 
اقتص��ادی این کش��ور را حل و فصل کند 
یا خیر. پیر ش��دن جمعی��ت کره جنوبی 
و همچنی��ن ب��ازارکار انعطاف ناپذیر آن از 
جمل��ه دیگر چالش های جدی اس��ت که 
پیرامون سیاس��تمداران این کش��ور قرار 

دارد. 

در پی بروز بحران سیاسی در کره جنوبی

برکناری رئیس جمهور هم مشکالت اقتصادی سئول را حل نخواهد کرد

اقتصاد کره جنوبی در ۴۰س��ال گذش��ته 
رش��د خیره کنن��ده ای را تجربه ک��رده و با 
برنامه ریزی های گس��ترده موفق شده اس��ت 
با افزایش پیوس��تگی خود با اقتصاد جهانی 
خ��ود را به عن��وان ی��ک اقتص��اد ش��کوفا، 
توس��عه یافته و صنعت��ی در آس��یا و جهان 
معرف��ی کن��د. در س��ال های نخس��ت دهه 
۶۰ می��الدی میزان تولی��د ناخالص داخلی 
کره جنوب��ی با فقیرترین کش��ورهای جهان 
در آفریقا و آس��یا برابر بود، اما با گس��ترش 
فعالیت ه��ای اقتصادی این کش��ور، اقتصاد 
س��ئول در س��ال ۲۰۰۴ میالدی به باشگاه 
اقتصادهای تریلیون دالری جهان پیوس��ت؛ 
موضوعی که س��بب ورود رسمی کره جنوبی 

به میان کشورهای توسعه یافته جهان شد. 
حمایت دولت از کسب و کارهای خصوصی 
در قال��ب اعم��ال تعرفه ه��ای اقتص��ادی بر 
واردات و اعط��ای اعتب��ار و کمک های مالی 
به کس��ب و کارهای داخلی پای��ه اصلی این 
موفقیت اقتص��ادی بوده اس��ت. دولت وقت 
کره جنوبی با باز کردن مس��یر واردات مواد 
خام و تکنول��وژی به فرآین��د تولید در این 
کش��ور کم��ک ک��رده و در مقاب��ل از مردم 
خواس��ت ت��ا ضم��ن پس ان��داز درآمد خود 
آن را ب��رای خرید کاالهای تولید ش��ده در 

کره جنوبی صرف کنند. 
با این وجود بحران اقتصادی گسترده قاره 
آسیا در س��ال های ۱99۷ و ۱998 میالدی 
نقطه ضعف های مدل اقتصادی کره جنوبی را 
آشکار کرد چراکه استقراض های کوتاه مدت 
و بدهی های قابل توجه اقتصاد رو به رش��د 
آن روزهای این کش��ور کوچک ش��رق آسیا 
را با مش��کالت جدی مواجه ک��رده بود. در 
نتیجه این بحران رشد تولید ناخالص داخلی 

کره جنوبی در سال ۱998 به میزان ۷درصد 
کاهش یافت و سپس در حد فاصل سال های 
۲۰۰۰ – ۱999 با افزایش 8درصدی مواجه 

شد. 
پس از بحران اقتصادی مذکور، کره جنوبی 
اصالح��ات اقتص��ادی متع��ددی را اعم��ال 
ک��رده و دره��ای اقتص��اد خ��ود را به روی 

سرمایه گذاری های خارجی و واردات بیشتر 
گش��ود. پس از این اصالحات میزان رش��د 
اقتصادی کره جنوبی بین س��ال های ۲۰۰۳ 
ت��ا ۲۰۰۷ می��الدی به رقم ۴درصد رس��ید 
که رش��دی متعادل به شمار می رود. اقتصاد 
کره جنوب��ی که یک اقتص��اد صادرات محور 
اس��ت به ش��دت از بحران اقتصادی گسترده 

جهانی در سال ۲۰۰8 میالدی ضربه خورد، 
اما به سرعت و در سال های پس از آن خود 
را بازیابی و رش��د اقتصادی ۶درصدی را در 

سال ۲۰۱۰ میالدی تجربه کرد. 
موافقت نامه تجارت آزاد میان ایاالت متحده 
آمریکا و کره جنوبی در سال ۲۰۱۱ میالدی 
به امضای دو کشور رسیده و در سال ۲۰۱۲ 

اجرایی ش��د؛ موضوعی ک��ه انتظار می رفت 
زمینه را برای رش��د و توسعه بیشتر اقتصاد 
چهارمین اقتصاد برتر آس��یا فراهم کند، اما 
در نهای��ت و پس از امض��ای این قرارداد در 
س��ال های ۲۰۱۳ ت��ا ۲۰۱۵ میالدی رش��د 
اقتص��ادی کره جنوبی کند ش��ده و به ۲ الی 
۳ درصد در س��ال رسید که براساس نظرات 
اقتصاددان��ان و تحلیلگران اقتصادی، کاهش 
میزان س��رمایه گذاری و همچنین کم شدن 
تمای��ل مردم به خرید کااله��ای مصرفی از 
جمله دالیل کند شدن رشد اقتصادی سئول 

به شمار می رود. 
در سال ۲۰۱۵ میالدی دولت وقت تصمیم 
گرفت از میزان وابستگی اقتصاد کره جنوبی 
به صادرات بکاهد و از این رو تالش کرد بخش 
جدیدی تح��ت عنوان بخش ارائه خدمات را 
در اقتص��اد کره جنوبی راه اندازی کند. با این 
حال مشکالت عمده اقتصاد کره جنوبی نظیر 
پیر ش��دن جمعیت و بازار کار انعطاف ناپذیر 
آن و در نهایت وابس��تگی ش��دید چهارمین 
اقتصاد آسیا به صادرات همچنان پابرجا بوده 
و از جمل��ه چالش های اصل��ی دولت جدید 
کره جنوبی پس از برکناری خانم پارک گئون 

هی به شمار می رود. 
الزم به ذکر اس��ت که اعم��ال اصالحات 
اقتص��ادی س��اختاری، کاه��ش مق��ررات و 
قوانین دس��ت و پاگیر، تشویق به کارآفرینی 
و توس��عه صنای��ع مبتنی ب��ر خالقیت و در 
نهایت حمایت از کس��ب و کارهای کوچک و 
متوس��ط از جمله راهکارهایی بود که دولت 
خان��م پارک گئ��ون هی برای ح��ل و فصل 
اتخاذ  کره جنوب��ی  اقتص��ادی  چالش ه��ای 
کرده اس��ت. حال با برکناری رئیس جمهور 
کره جنوبی به جرم سوء اس��تفاده از قدرت و 
فساد مالی باید دید دولت جدید کره جنوبی 
چه برنامه هایی برای بهبود شرایط اقتصادی 

این کشور دارد.

ورود کره جنوبی به دوران رکود پس از تجربه رشد اقتصادی خیره کننده 
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گوگل در گذش��ته به  دفعات 
محصوالت��ی را معرف��ی کرده، 
آنه��ا را فرام��وش ک��رده و در 
نهای��ت همه را تعطی��ل کرده 
اس��ت. جدیدترین این پروژه ها 
 Google Spaces س��رویس
بود که بس��یاری از ما حتی از 
نداش��تیم.  آن ه��م خبر  وجود 
ام��روز 10 س��رویس محبوبی 
را ک��ه گوگل در طول س��ال ها 
آنها را تعطیل کرده است باهم 

بررسی می کنیم. 
فارن��ت گ��زارش   ب��ه 
س��ال  در   Google Buzz  
2010 می��ادی معرفی  ش��ده 
و در س��ال 2011 هم تعطیل 
ش��د. Buzz اساسا ش��بیه به 
فیس ب��وک عم��ل می ک��رد، با 
این تف��اوت که بنا به دالیلی با 
ایمیل شخص یکپارچه می شد. 
عک��س،  آن  در  می توانس��تید 
ویدئو و لینک هایی را به صورت 
مس��تقیم برای مخاطبان خود 
ارس��ال ک��رده ی��ا به ص��ورت 

عمومی به اشتراک بگذارید. 
و  س��ریع  پای��ان   Buzz
چراکه  داشت،  بی س��روصدایی 
نب��ود کاربران  دقیق��ا معل��وم 
ب��ه چه منظ��وری بای��د از آن 
اس��تفاده کنند اما توانست بذر 
ایده های تازه ای را برای رقیبش 
فیس بوک بکارد. چند سال بعد 
گوگل پاس جایگزین سرویس 
ام��ا  ش��د،   Google Buzz
از این س��رویس نیز اس��تفاده 

آنچنانی نمی شود. 

Picnik
ابزار آناین رایگان   Picnik
ویرای��ش عکس ب��ود که ایجاد 
اصاح��ات کوچک در عکس ها 
را بدون نیاز ب��ه نصب نرم افزار 
آسان  کامپیوتر،  در  دس��کتاپ 
می کرد. بع��د از آپل��ود کردن 
عکس ها می توانستید به سادگی 
نور، رنگ و دیگ��ر ویژگی ها را 
تغیی��ر دهی��د، درنهای��ت هم 
عک��س ویرای��ش ش��ده را در 

هارددرایو خود ذخیره کنید. 
س��رویس های  نمونه  امروزه 
اینچنینی در وب فراوان است. 
 Picnik حتی وقتی س��رویس
در س��ال 2012 تعطیل ش��د، 
 Google+ Photos سرویس
از خود گوگل بهترین جایگزین 
آن ب��ود. در نهای��ت کمپان��ی 
 Google برنامه بس��یار بهت��ر
Photos را ب��ا تمرکز بر حریم 

خصوصی افراد معرفی کرد. 

Picasa
نرم اف��زار  ی��ک  اب��زار  ای��ن 
دس��کتاپ بود که می ت��وان از 
از  کتابخان��ه ای  به عن��وان  آن 
یادکرد.  دیجیت��ال  عکس های 
ک��ردن  مرت��ب  کار   Picasa
انج��ام  به خوب��ی  را  عکس ه��ا 
می داد ت��ا اینکه گوگل تصمیم 
ب��ه تعطیل کردن آن در س��ال 
2016 می��ادی گرف��ت. خبر 
قابلیت های  بیشتر  اینکه  خوب 
ب��ه  را  خ��ود  راه   Picasa

Google Photos باز کردند. 
 Google Photos با اینکه
مدیریت��ی  ابزاره��ای  فاق��د 
دسکتاپ Picasa است، نسخه 
آنای��ن آن به عنوان جایگزینی 
البته  می کن��د.  عمل  قدرتمند 
 ،Apple Photos دیگر به جز
دس��کتاپ  اپلیکیش��ن های 
چندان��ی درزمین��ه مدیری��ت 

عکس باقی نمانده است. 

Google Answers
گوگل مدت ها قبل در س��ال 
 Google 2006 به س��رویس
پای��ان  خ��ود   Answers
داد. برخ��اف رقب��ای فعل��ی 
 Stack Exchange، نظی��ر 
 Yahoo و   Quora
Answers که همیش��ه پاسخ 
دارد،  آس��تین  در  را  مناس��ب 
Google Answers جه��ت 
انگی��زه دادن ب��ه اف��رادی که 
پاسخ های خوب ارائه می دادند، 
ب��ه آنه��ا وج��ه نق��د پرداخت 

می کرد. 
 Google وقت��ی کاربری در
Answers سوالی می پرسید، 
می توانس��ت مبلغ��ی بین 2 تا 
200 دالر ب��رای پاس��خ دهنده 
آن ه��م در نظر بگی��رد. اگر از 
یک پاس��خ ک��ه از س��ر دانش 
ب��ود  ارائه ش��ده  تحقی��ق  و 
راض��ی می ش��د، می توانس��ت 
مبل��غ در نظ��ر گرفته ش��ده را 
به ع��اوه مبلغ��ی اضاف��ی ب��ه 
آن پاس��خ دهنده بده��د. قبل 
 ،Google Answers از 
به  گوگل س��رویس مش��ابهی 
 Google Questions ن��ام 
and Answers داش��ت که 
در آن کارب��ران می توانس��تند 
س��وال خ��ود را از کارمن��دان 
گوگل بپرسند و در ازای مبلغ 
س��ه دالر از پاس��خ آن مطلع 
شوند. بااینکه Quora بهترین 
است،  س��رویس  آن  جایگزین 
هی��چ پول��ی بین پرسش��گر و 
پاسخ دهنده ردوبدل نمی شود، 
اما اگر دنبال افرادی می گردید 
ک��ه برای ت��ان تحقی��ق انجام 
دهن��د، بهتر اس��ت بدانید که 
 Fiverr نظیر  س��رویس هایی 
 Amazon Mechanical و
Turk نیز رویکرد مش��ابهی را 

در پیش گرفته اند. 

Google Wave
از  ک��ه   Google Wave
س��ال 2010 ت��ا 2012 زن��ده 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  ب��ود، 
گوگل  ش��رکت  شکس��ت های 
آن  موفقیت  محسوب می شود. 
غیرمحتمل به نظر می رس��ید، 
دقیق��ا  هیچ ک��س  چراک��ه 
ای��ن  از  نمی دانس��ت چگون��ه 
ابزار فعال در حوزه های متنوع 
ایمیل، پیام رسانی، همکاری در 
ویرایش اس��ناد، ویکی، انجمن 
و وباگ نویس��ی استفاده کند. 
بعد از اینکه گوگل به سرویس 
آپاچ��ی  داد،  پای��ان   Wave
برخی از پروتکل های آن را کار 
گرفت که محصول چشمگیری 

از آنها تولید نشد. 
 Google Wave با اینک��ه
برای عمده کاربران گیج کننده 
از  بس��یاری  اس��اس  ب��ود، 
اکن��ون  ک��ه  س��رویس هایی 
دس��ت یافته اند  ش��هرت  ب��ه 
 Discord و   Slack مث��ل 
را بن��ا ک��رد. این س��رویس ها 
برای  جایگزی��ن  نزدیک تری��ن 
گفت وگ��وی  سیس��تم های 
Wave محسوب می شوند. اگر 
امکان  برای  دنبال جایگزین��ی 
اس��ناد  ویرایش  در  هم��کاری 
س��رویس Wave می گردی��د، 
 Google Drive، می توانی��د
 Office ی��ا حتی Dropbox

را امتحان کنید. 

Google Helpouts
کارب��ران به کمک س��رویس 
 Google Helpouts
می توانس��تند ب��ا متخصص��ان 
تم��اس ویدئویی برق��رار کنند. 
ای��ن س��رویس ب��ه م��دت دو 
س��ال به کار خ��ود ادامه داد و 
کارک��ردی مش��ابه وب س��ایت 
Quora داش��ت، ام��ا ب��ا این 
تفاوت که سوال و جواب در آن 
به صورت زنده و ویدئویی انجام 

می شد. 
ایده کلی پشت این سرویس، 
متصل کردن ی��ک کاربر عادی 
گوگل به کارشناس مربوطه بود 
تا بتواند س��وال خود را به صورت 
اس��تفاده  ب��رای  بپرس��د.  زنده 

از برخ��ی کانال ه��ای آن بای��د 
هزینه ای پرداخت می کردید، اما 
استفاده از بیشتر آنها رایگان بود 
و به همین علت در طوالنی مدت 
باعث ش��د که سرویس شکست 
بخ��ورد. بااین وجود تئ��وری آن 
کاربردی به نظر می رسید و ایده 
اینک��ه بتوان درب��اره هر چیزی 
از تعمی��رات من��زل گرفت��ه تا 
انجام کار خاصی در فتوش��اپ از 
متخصصان به صورت زنده سوال 

پرسید، جذاب بود. 
برای  زی��ادی  جایگزین های 
س��رویس Helpouts وج��ود 
ن��دارد، ام��ا اگر در اس��تارتاپ 
و کس��ب وکار خ��ود ب��ه کمک 
احتیاج دارید، بد نیست بدانید 
 Clarity.fm ک��ه وب س��ایت

کار مشابهی را انجام می دهد. 

Google Notebook
گوگل نس��خه پای��دار این 
س��رویس را در س��ال 2008 
میادی معرفی کرده و چهار 
س��ال بع��د ب��ه کار آن پایان 
از نظر استانداردهای  اما  داد، 
گوگل ه��م زندگی طوالنی و 
پرباری داش��ت. همان طور که 
 Google ،از نام آن پیداست
Notebook پلتفرم آناینی 
در  می توانس��تید  ک��ه  ب��ود 
را  خ��ود  یادداش��ت های  آن 
ذخی��ره کرده و حت��ی اگر از 
مرورگر اینترنت اکس��پلورر یا 
فایرفاکس استفاده می کردید، 
بخش��ی از صفحات وب را به 
ضمیمه  خود  یادداش��ت های 
کنی��د. اگر ایده و رویکرد این 
سرویس آشنا به نظر می رسد، 
اس��ت ک��ه کارک��رد  ازآن رو 
س��رویس  در  را  مش��ابهی 

Evernote دیده ایم. 
اینک��ه جایگزین  خبر خوب 
سرویس های اینچنینی، همه جا 
سبز می شوند و از گوشه و کنار 
دنی��ای وب س��ر برمی آورن��د. 
 Google Notebook شاید 
یک��ی از نخس��تین برنامه های 
یادداش��ت  ذخی��ره  آنای��ن 
ب��وده باش��د، ام��ا ای��ن روزها 
 Evenote، OneNote،
 Google و   Simplenote
Keep خ��أ آن را پر می کنند. 
مدرن  جایگزین های  اینک��ه  با 

بیش��تری  بس��یار  قابلیت های 
 Google ،را ارائ��ه می دهن��د
Notebook به عن��وان یک��ی 
از نخس��تین برنامه های بخش 
خود، جایگاه ویژه ای در قلب ما 

خواهد داشت. 

Google Labs
آزمایش��ی  قابلیت ه��ای 
Google Labs ت��ا مدت ه��ا 
دوس��تداران  مجل��س  نق��ل 
اس��ت. ب��وده   تکنول��وژی 
 Google Labs به عموم مردم 
امکان تس��ت ان��واع قابلیت ها، 
اپلیکیش��ن ها و س��رویس های 
 عجیب وغری��ب گ��وگل مث��ل 
و   Google Calender
در  را   Google Chrome

زمان خودشان می داد. 
وب  اصلی  بااینک��ه صفح��ه 
Google Labs دیگ��ر وجود 
ندارد، مفهوم آن در بخش های 
دیگر گوگل دمیده شده است. 
می توانید در مرورگر کروم خود 
را   chrome://flags عب��ارت 
تای��پ کرده و در صورت تمایل 
را  آن  آزمایش��ی  قابلیت ه��ای 
فع��ال کنی��د یا ب��ه کمک این 
صفح��ه قابلیت های آزمایش��ی 
جی می��ل خود را فع��ال کنید. 
شاید Google Labs از لحاظ 
فن��ی به پایان رس��یده باش��د، 
ام��ا به ای��ن معنی نیس��ت که 
دیگر ش��رکت گوگل به سرعت 
عجیب وغری��ب  برنامه ه��ای 
تولید نکرده و به همان سرعت 
هم آنها را به دس��ت فراموشی 

نسپارد. 
iGoogle

این سرویس که در ابتدا کار 
خود را به عن��وان صفحه اصلی 
گوگل  ش��ده  سفارشی س��ازی 
آغ��از ک��رد، از س��ال 2005 تا 
2013 عم��ر پرب��اری داش��ت. 
جامع��ه مجازی نی��ز از تعطیل 
ش��دن آن بس��ی نومید ش��د. 
iGoogle صفح��ه آغازی��ن و 
شده ای  سفارشی س��ازی  کاما 
ب��ود ک��ه می توانس��تید آن را 
با ه��ر چیزی ک��ه می خواهید 
پرکنید. مدت هاس��ت که دیگر 
چنی��ن قابلیتی توس��ط برنامه 
نمی ش��ود.  تولی��د  نویس��ان، 
راه های��ی  هن��وز  بااین وج��ود 
برای سفارشی س��ازی نخستین 
صفح��ه مرورگ��ر وج��ود دارد. 
ب��ه  هن��وز   myYahoo
می ده��د،  ادام��ه  خ��ود  کار 
igHome ش��باهت زیادی به 
 Netvibes دارد و iGoogle
بین  نمون��ه  نی��ز مدرن تری��ن 
سفارشی سازی  داش��بوردهای 

شده مرورگر وب است.
 

Google Reader
 ،92 تی��ر   10 تاری��خ  در 
اینترنت یکی از ی��اران باوفای 
خود Google Reader را از 
 RSS دست داد. این خبرخوان
که بسیاری از س��ال 2005 از 
آن به صورت گس��ترده استفاده 

می کردند، تعطیل شد. 

معرفی بهترین سرگرمی های مجازی

خیلی وقت است که بازی های ویدئویی را به عنوان 
یک��ی از ش��اخص ترین س��رگرمی های عصر حاضر 
می شناس��یم. واقعیت یک بازی ویدئویی این اس��ت 
که مخاطبش را در مرحله اول سرگرم کند و سپس 
به مضامین مختلفش بپردازد. خوشبختانه در جریان 
نس��ل هش��تم بازی ها، تعداد عناوینی که جنبه های 
مختلفی از س��رگرمی را به نمایش می گذارند روز به 
روز درح��ال افزایش اس��ت و در این میان عناوین با 
کیفیتی س��ر از میدان رقابت درآورده اند. امروز قصد 
داریم به معرفی چند مورد از بازی های سرگرم کننده 
بپردازیم. ش��اید برای کسانی که بازی های ویدئویی 
را صرف��ا در جهت س��رگرمی و گذران��دن اوقات بر 
می گزینند، لیس��ت زیر از اهمی��ت باالیی برخوردار 
باش��د. در اینجا نه نقطه ای برای پیش��رفت در بازی 
وجود دارد و نه جزییات خیره  کننده ای در جلوه های 
بصری، تنها دلیلی که شما را برای تجربه این بازی ها 
مجاب می کند، س��رگرم کننده بودن و جذابیت کلی 

آنهاست که موجب شادی شما خواهد شد. 

Slime Rancher
تجرب��ه  مش��غول  ک��ه  اس��ت  س��خت   خیل��ی 
ب��ه  نس��بت  و  باش��ید   Slime Rancher
 موقیع��ت کنون��ی خ��ود احس��اس ش��ادی نکنید.
 Slime Rancher یک بازی اول شخص و در سبک 
اکش��ن ماجراجویی اس��ت که مخاطبان را به خوبی 
سرگرم خواهد کرد. طبیعت Slime Rancher را 
محیطی رنگارنگ تش��کیل می دهد که در آن ش��ما 
ب��ه طور م��داوم در تعقیب موج��ودات عجیب بازی 
خواهید بود. این بازی توس��ط اس��تودیوی مستقلی 
به نام Monomi Park ساخته و پرداخته شده و 
در سال 2016 به میزبانی پلتفرم های مایکروسافت، 
یعنی رایانه های ش��خصی و ایک��س باکس وان رفته 
اس��ت. ش��ما در بازی به طور مداوم در جس��ت وجو 
و کش��ف منابع و امکانات بیش��تر خواهید بود تا از 
ای��ن طریق موجودات بازی را از پ��ای درآورید. این 
بازی اول شخص در حال حاضر فاقد هر گونه بخش 
آناین است و بازیکنان تنها می توانند به صورت تک 
نفره در بازی پیش��روی کنند. واقعا سخت است که 
پ��س از ورود به دنی��ای بازی تصمیم ب��ر ترک آن 
بگیرید، چرا که محیط Slime Rancher به شدت 

گیرا و جذاب طراحی شده است. 
محیط های ب��ازی Slime Rancher به ش��دت 
وس��یع و در عین ح��ال متنوع طراحی ش��ده اند. از 
آن جایی که این بازی به عنوان نخس��تین س��اخته 
اس��تودیوی Monomi Park به ش��مار می رود، 
باید گفت که آنها عملکرد خیره  کننده ای داش��ته اند. 
بازی Slime Rancher هم اکنون برای رایانه های 
ش��خصی و ایکس باکس وان در دسترس قرار دارد و 
دارندگان این دو پلتفرم می توانند یکی از متفاوت ترین 
 تجربه های گیمی خود را رقم بزنند. به جرات می توان

 Slime Rancher را یک��ی از بهتری��ن بازی های 
سرگرم کننده در چند سال اخیر دانست. 

Tearaway
Tearaway را به جرات می توان به عنوان یکی از 
قدرتمند ترین بازی های س��رگرم کننده منتشر شده 
برای پلتفرم PS Vita از ابتدا تاکنون دانس��ت. در 
دنیای Tearaway گاه��ی اوقات می مانید که چه 
واژه ای را در وصف طبیعت کاغذی و شگفت انگیزش 
ب��ه کار ببرید؛ محیطی که از کاراکترها گرفته تا تک 
تک اجزایش شما را به یاد نقاشی ها و کاردستی های 

کودکی تان می اندازد. 
 ب��ازی Tearaway توس��ط اس��تودیوی خاقی 
به اس��م Media Molecule س��اخته و پرداخته 
ش��ده اس��ت. Tearaway برای ه��ر بازیکنی، اعم 
از کودکان یک موقعی��ت ایده آل فراهم می کند و با 
توج��ه به المان هایی که در بط��ن گیم پلی گنجانده 
ش��ده است، قطعا برای ساعاتی طوالنی از اجرای آن 

لذت خواهید برد. 
 PS در ابت��دا برای کنس��ول Tearaway ب��ازی
Vita عرضه ش��ده بود، اما مدتی نگذشت که نسخه 
 پلی استیشن 4 این بازی نیز توسط سونی تایید شد. 

Overcooked
Overcooked نیز مانند سایر بازی های نام برده، 
توس��ط سازنده ای مستقل فرآیند تولیدش را سپری 
ک��رده و همان طور ک��ه در جریان هس��تید، عنوان 
مذکور به موفقیت های بس��یار زیادی دس��ت یافته 
 The Game Awards اس��ت و حتی در مراس��م
2016 نیز حضور پررنگی در میان رقبای سرشناس 

دنیای سرگرمی داشت. 
 Overcooked یک بازی گروهی آفاین است که 
شما را در آش��پزخانه های عجیب و غریبش رها کرده 
و کلی مش��تری عصبانی تحویل ت��ان می دهد. وظیفه 
ش��ما آماده کردن خوراک و غذاهای درخواس��تی این 
مش��تریان عصبانی خواهد بود. با پیش��روی در دنیای 
Overcooked شما باید دستورالعمل پخت غذاهای 
مختلف��ی را ی��اد بگیری��د و در مواقع ض��روری از آن 
استفاده کنید. عاوه بر بخش آفاین تک نفره/چند نفره 
Overcooked، یک بخش آناین نیز برای رقابت های 
گروه��ی تدارک دیده ش��ده اس��ت ت��ا از این طریق 
محدودیتی برای پیشروی در دنیای بازی وجود نداشته 
باشد. بازی به این شکل دنبال می شود که یک سرآشپز 
و حداکثر 14 آش��پز دیگر در داخل محیطی شروع به 
فعالیت می کنند و سرآشپز باید دستور العمل های الزم 
برای تدارک خوراک های موجود را به س��ایرین بدهد 
و در عی��ن حال وضعیت فعلی آش��پزخانه را به ثبات 
برس��اند. بازی Overcooked به طور کلی در بخش 
آفای��ن، بالغ بر 28مرحل��ه دارد و پس از اتمام آن، در 
بخش آناین ویژگی های زیادی انتظارتان را می کشد. 
بازی Overcooked آنقدر س��رگرم کننده و جذاب 
اس��ت که برای ه��ر بازیکنی می تواند لحظات ش��اد و 
مفرحی را رقم بزند. عنوان مذکور تا به این لحظه برای 
پلی استیشن 4، ایکس باکس وان و رایانه های شخصی 

عرضه شده است. 

 به روزرسانی بزرگ کورتانا
 برای اپلی ها

کورتانا به عنوان س��ومین و یک��ی از پرقدرت ترین 
دس��تیار های صوتی با سیس��تم عامل ویندوز عرضه 
ش��د اما پس از مدتی پای خ��ودش را به اندروید و 
ios باز کرد. این دس��تیار صوتی قابلیت های بسیار 
خوب��ی دارد و تاکن��ون به خوبی توانس��ته اس��ت با 
س��یری و گوگل رقاب��ت کند. مایکروس��افت تاش 
می کند اکوسیس��تم نرم افزاری خ��ودش را به دیگر 
سیس��تم عامل ها هم بیاورد، به همین دلیل ش��اهد 
هس��تیم که نس��خه iOS کورتانا آپدی��ت بزرگی را 

دریافت کرده است. 
زمان��ی که آپدی��ت را انجام می دهی��د، نکته اول 
ظاهر بس��یار تازه نفس آن اس��ت. ظاهر اپلیکیشن 
ب��ه کلی عوض ش��ده و حال و هوای بس��یار خوبی 
به خ��ود گرفته و این در حالی اس��ت ک��ه تغیرات 
در موتور اپلیکیش��ن را هم ب��ه خوبی می توان درک 
کرد. به طورکلی کورتانا کاما زیر و رو ش��ده اس��ت 
و در نس��خه iOS تغییرات بزرگی را تجربه می کند. 
عملکرد و میزان تشخیص باالتر رفته و فعالیت های 
بیشتری می تواند داشته باشد، حتی قابلیت پاسخ به 

سواالت بیشتری هم اضافه شده است. 
ه��ر چقدر هم ک��ه کورتانا خوب و بس��یار جامع 
باش��د، نمی توانید هیچ قابلیتی از کورتانا را بیرون از 
اپلیکیشن داش��ته باشید! این خاصیت اپل است که 
اجازه نمی دهد از دس��تیار دیگری به عنوان دستیار 
اصلی اس��تفاده کنید به همین دلیل مجبور هستید 
که فعا با کورتانا در درون اپلیکیشن سازگار شوید. 

پشتیبانی از افزونه ها در جی میل 
گوگل اخیرا محدودیت حجم ایمیل های دریافتی 
را ب��ه 50 مگابایت افزایش داده اس��ت، اما این مورد 
تنها ویژگی جدیدی نیس��ت که گوگل به اپلیکیشن 
جی می��ل اضافه ک��رده و عاوه ب��ر آن قابلیت های 

جدیدی را برای این اپ در نظر گرفته است. 
غول جست وجوگر اینترنتی جهان اعام کرده که 
اکنون اپلیکیشن اندرویدی سرویس ایمیل جی میل 
از اکانت های Exchange پشتیبانی می کند، عاوه 
بر این بهبودهایی در این اپلیکیش��ن اعمال شده که 
به کارب��ران اجازه می دهد ت��ا از مزایای این ویژگی 
جدید در شغل و  کارهای شخصی خود بهره ببرند. 
 Exchange گوگل از چند روز قبل پشتیبانی از
Tasks را به نس��خه  اندرویدی اپلیکیشن جی میل 
اضافه کرده اس��ت. همان طور ک��ه از نام این ویژگی 
پیداس��ت، با استفاده از آن کاربران می توانند لیست 
وظایف خود را با Exchange همگام س��ازی کنند. 
ع��اوه بر این ب��ا قابلیت جدید م��ورد بحث، امکان 
س��اخت وظایف جدید و ویرای��ش تاریخ یا ویرایش 
اولوی��ت وظایف نیز در اختیار کارب��ران قرار خواهد 
گرف��ت. کاربران همچنی��ن می توانند با بهره گرفتن 
از ای��ن امکان جدید، ایمیل های م��ورد نظر خود را 
به عن��وان یک وظیفه  کاری عامت گ��ذاری کنند تا 

بتوانند بعدا به آن پاسخ دهند. 
بنا به اعام گوگل، اضافه شدن این ویژگی جدید 
هی��چ تغییر خاص��ی در راب��ط کاربری اپلیکیش��ن 
اندروی��دی جی میل ایجاد نکرده اس��ت و به همین 
دلیل احتمال دارد متوجه تغییرات اعمال ش��ده در 

جی میل نشوید. 
از Exchange Tasks کارب��ران  ب��ا اس��تفاده 
می توانن��د بر وظایف مهم کاری خ��ود تمرکز کرده 
و ایمیل ه��ا و لیس��ت کارهای خود را همیش��ه در 
دسترس داش��ته باش��ند. الزم به ذکر است که این 
قابلی��ت جدی��د طی چند روز و به م��رور برای همه  
کاربران اپلیکیشن اندرویدی جی  میل در سراسر دنیا 

در دسترس قرار خواهد گرفت. 

گوگل از سخت افزار ایمن خود برای 
دیتاسنترها رونمایی کرد

 در کن��ار اپلیکیش��ن ها و س��رویس های جدیدی 
 Cloud Next که به تازگی در جری��ان کنفرانس
گ��وگل معرفی ش��دند، این کمپان��ی چندین مورد 
توسعه سخت افزاری را نیز به اطاع همگان رساند. 

 Cloud Platform به گفته گوگل، ماه گذشته
به پردازش��گر گرافیکی )GPU( مجهز ش��ده است. 
Compute Engine تعداد هس��ته های پردازنده 
در اختیار ماش��ین های مجازی را تا دو برابر افزایش 
 Titan داده و همچنین جدیدتری��ن چیپ امنیتی

نیز در اختیار دیتا سرورها قرار گرفته است. 
در به روز رس��انی Compute Engine کاربران 
می توانند نرم اف��زار و دیگر فعالیت های خود را روی 
ماش��ین های مجازی با حداکثر 64 هسته پردازشی 
به اج��را درآورند. همچنین حداکث��ر حافظه رم در 
اختیار هر کاربر نیز به رقم 416 گیگابایت می رس��د 
که اجرای عملیات سنگین برای حافظه را به مراتب 
س��اده تر می س��ازد. ای��ن گزینه ها در ح��ال حاضر 

به صورت استاندارد یا سفارشی موجود هستند. 
گ��وگل همچنین اعام کرد تا پایان س��ال جاری، 
کارب��ران ای��ن موت��ور پردازش��ی کاود ب��ه تعداد 
هس��ته های بیش��تر و بیش از یک ترابایت رم دست 

خواهند یافت. 
در جریان این مراسم، نایب رئیس زیرساخت های 
فن��ی کاود گ��وگل ب��ه معرف��ی س��خت افزارهای 
سفارشی جدید این کمپانی پرداخت و کنترلر شبکه 
اختصاصی دیتا سنترها را رونمایی کرد که به چیپ 
تایتان روی بورد مجهز اس��ت. ب��ه گفته گوگل، این 
چیپ مس��ئول برق��راری اطمین��ان و امنیت کامل 
بین کامپیوترها و لوازم جانبی در زیرس��اخت کاود 
است و شناسایی و احراز هویت مطمئن را در سطح 

سخت افزاری میسر می سازد. 
گفتنی اس��ت گ��وگل به تازگی فعالی��ت خود در 
زمینه سخت افزاری و به خصوص چیپ های پردازشی 
را توس��عه داده است. متخصصان این شرکت چندی 
 Tensor( »پی��ش از »واحدهای پردازش تنس��ور
از ح��وزه  ب��رای اس��تفاده   )Processing Unit

یادگیری ماشینی رونمایی کردند. 
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TrackR Pixel ،نام گجت هوشمندی است که می تواند با توجه به اندازه کوچکش به راحتی به تمامی وسایل متصل شده و خیال کاربر را از گم شدن یا دزدیده 
شدن آن ها آسوده کند. این GPS کوچک در هنگام ناپدید شدن اشیا ،محل دقیق آن را روی گوشی کاربر نشان می دهد. قیمت این گجت 50 دالر است.

سجاد محمدی پور
www. gameshot. ir



 دبی��رکل کان��ون انجمن ه��ای صنای��ع 
غذای��ی ایران با اش��اره به تاثی��رات مثبت 
برجام در وجهه بین المللی ایران می گوید: 
باوجود اینکه غ��ذا و دارو جزو تحریم های 
ام��ا  نمی ش��وند  محس��وب  بین الملل��ی 
تحریم های بانکی باعث ش��د ک��ه واردات 
اقالم مواد غذایی به کش��ور دچار مش��کل 
ش��ود. طبیعتا در ادامه چنین روندی برای 
انتقال پول مواد اولیه و کاالهای اساس��ی 
مورد نیاز کشور ناچار بودیم رقمی بین 6تا 
10درصد هزینه انتقال پول پرداخت کنیم.
از  می افزای��د:  پ��س  ادام��ه  در  وی   
برجام با حذف کش��ورهای واس��طه برای 
واردات کااله��ای م��ورد نیاز به کش��ور و 
خری��د کاالهای اساس��ی از مناب��ع اصلی، 
پیش��رفت هایی در ح��وزه تامی��ن اق��الم 

موردنیاز حاصل شد.
 همچنی��ن در نقل و انتق��االت مالی نیز 

دیگ��ر هزینه های کمتری برای انتقال پول 
پرداخت می ش��ود. در کنار تمام این موارد 
یکی دیگر از برکات برجام دریافت خطوط 
اعتب��اری برای واحده��ای تولیدی بود که 
امیدواری��م این روند در آین��ده برای تمام 
شرکت های ایرانی امکان پذیر شود. زرگران 
با بیان اینک��ه بازار مواد غذایی در س��طح 
کاالهای اساس��ی تاثیرپذی��ر از قیمت های 
جهانی اس��ت، ادامه می ده��د: البته خود 
این روند نیز بس��ته ب��ه قیمت نفت متغیر 

خواهد بود.
 طبیعت��ا در س��ال آین��ده ب��ا افزای��ش 
یا کاه��ش قیمت نف��ت ش��اهد تغییر در 
قیمت کاالهای��ی نظی��ر غ��الت و روغن ها 
خواهی��م بود اما پیش بین��ی کلی من این 
اس��ت که در س��طح جهانی تغییر خاصی 
نسبت به قیمت های فعلی رخ نخواهد داد. 
در بعد داخلی نیز قیمت محصوالت غذایی 

با توجه به قیمت تمام ش��ده محصوالت در 
مواد غذایی،  میزان دستمزدی  کارخانجات 
که دولت تعیین می کند و همچنین تعیین 
نرخ پول توسط بانک ها تغییر خواهد کرد. 
وی در رابط��ه با پیش بین��ی خود از تغییر 
قیمت مواد غذایی در سال آینده می گوید: 
در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال آینده اگر 
تغییرات��ی در ن��رخ ارز و تعرف��ه کاالهای 
وارداتی ص��ورت گیرد قطعا ب��ا کاهش یا 
افزای��ش اقالم عم��ده مواد غذای��ی روبه رو 

خواهیم بود.
 پیش بین��ی من این اس��ت که دولت به 
دلیل فضای انتخاباتی تا قبل از انتخابات با 
مدیریت قیمت کاالهای اساسی،  قیمت ها 

را ثابت نگه می دارد.
 در بازار جهانی نیز شاهد افزایش قیمتی 
نخواهیم بود. دبی��رکل کانون انجمن های 
صنایع غذای��ی ایران با اش��اره به افزایش 

تولی��د و کاه��ش واردات موادغذای��ی در 
س��ال آینده اضافه می کند: در حوزه  هایی 
ک��ه میزان تولید داخل ب��ا میزان نیاز بازار 
همخوانی ندارد ناچار به واردات هس��تیم. 
طبیعتا هیچ کش��وری در دنی��ا نمی تواند 
تم��ام اق��الم مصرفی م��ورد نی��از خود را 
تولی��د کن��د و در بس��یاری از حوزه  ه��ا با 
بررس��ی میزان برداش��ت و مصرف داخل 
در صورت احس��اس کمبود،  اجازه واردات 
صادر می شود. در حوزه اقالم اساسی مثل 
گندم نیز با دارا بودن حدود 9 میلیون تن 
گندم در س��یلوها، با یک ذخیره بزرگ به 
اس��تقبال س��ال آینده می رویم، در نتیجه 
نیاز به واردات در این حوزه حس نمی شود. 
البته تمام این نیازها پس از فصل برداشت 
با اولویت حمایت از تولید داخلی بررس��ی 
می ش��ود و اگ��ر کمب��ودی وجود داش��ت 

مابه التفاوت آن وارد می شود. 

 رئی��س اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفت و گو با 
»فرصت امروز« با بیان اینکه پس از برجام در بسیاری 
از عرصه های اقتصادی کش��ور ش��اهد رفع مشکالت 
بوده ایم و رفع تحریم ها توانس��ته به بهبود و پیشرفت 
اقتصادی کش��ور کمک کند، ادامه می دهد: در دوران 
تحریم و قبل از برج��ام مواد غذایی به صورت آذوقه در 

حال آمد و رفت بود اما 
قطع��ا گرفت وگیرهایی 
نی��ز وجود داش��ت که 
از  پ��س  خوش��بختانه 
برجام دیگر شاهد چنین 
خلل ه��ای کوچکی نیز 
نیس��تیم. به طور مثال، 
با حذف واسطه ها دیگر 
مواد غذای��ی راحت تر به 
کش��ور وارد می شود در 
صورت��ی ک��ه در دوران 

تحریم رس��اندن پول و ارز به ش��خصی ک��ه کاال را در 
اختیار ما قرار می داد مش��کالتی را به وجود آورده بود. 
وی در رابط��ه ب��ا افزایش تولید مواد غذای��ی و واردات 
اقالمی نظیر عدس به کش��ور می گوید: این موضوع ها 
تاح��دی ج��دا از بحث ه��ای برجام اس��ت زیرا عدس 
تولیدی کشور تنها برای سه ماه از سال جوابگوی نیاز 
بازار داخل اس��ت و ما ناگزیر از بح��ث واردات برای 9 
ماه دیگر س��ال هستیم. این محصول در دوران تحریم 
نیز به طور منظم وارد کش��ور می ش��د تا جایی که در 
حال حاضر این محصول در بین حبوبات دیگر، کمترین 

افزایش واردات را شاهد بوده است. در بحث خودکفایی 
و افزایش تولیدات موادغذایی نیز باید به دنبال مزیت ها 
بود. اینکه چه محصولی کاشته شود که در عین مصرف 
کم آب، بیشترین میزان بهره وری را داشته باشد. تمام 
این روندها نیازمند مطالعه اس��ت و امری نیس��ت که 
بتوان بعد از یک س��ال و رفع تحریم ها به آن دس��ت 

یافت.
 وی با اش��اره به این 
موضوع  که افزایش تولید 
مواد غذای��ی  در ح��وزه 
برای س��ال آینده بسته 
به بارندگی های کشور و 
کشاورزان داشته،  اضافه 
مواقع  برخ��ی  می کند: 
افزای��ش تولید  ش��اهد 
در برخ��ی اق��الم مثل 
سیب زمینی هستیم اما 
متاس��فانه روند صادرات برای چنین محصوالتی مهیا 

نمی شود.
 در س��ال آینده بای��د تدابیری ب��رای چنین امری 
اندیش��یده ش��ود و مدیریت هایی صورت گیرد تا اگر 
ش��اهد افزایش تولید بودیم بتوانیم صادرات را تحقق 

بخشیم. 
 آقاطاهر در پایان با پیش بینی وضعیت اقتصادی شش 
ماهه نخست سال 96،  می افزاید: اگر اتفاقی در حوزه دالر 
رخ ندهد با توجه به اینکه دیگر ش��اهد تحریم نیستیم، 

افزایشی در قیمت محصوالت غذایی نخواهیم داشت.

 مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی تولیدکنندگان فرش 
دستباف نیز در رابطه با وضعیت صادرات این حوزه پس از 
رفع تحریم های اقتصادی به »فرصت امروز« می گوید: گرچه 
در حوزه فروش خارجی و صادرات فرش دس��تباف نسبت 
به س��ال گذش��ته ش��اهد یک رونق کوچک چند درصدی 
بوده ایم،  اما در حوزه فروش داخلی افت بس��یار شدیدی را 

تجربه کردیم، تا جایی که 
قدرت خرید ب��ازار داخل 
از 15 درص��د به 5 درصد 
کاهش پیدا کرده اس��ت. 
وی با اش��اره به مشکالتی 
که این صنف در طول این 
س��ال ها با آن درگیر بوده 
است،  ادامه می دهد: بحث 
تامین س��رمایه از بانک ها 
هم به لح��اظ بهره  بانکی 
ک��ه دیگر زی��ر 18درصد 

وجود ندارد و هم به لحاظ پروس��ه اخذ وام بس��یار دشوار 
ش��ده است. مجموع این عوامل مانع تولید و صادرات فرش 
دس��تباف طی سال های گذشته بوده است. بهرامی با اشاره 
به نقش بدنه اصناف در کس��ب و کارآفرینی و ایجاد اشتغال 
اضافه می کند: این اتحادیه تا به امروز یک ریال از منابع مالی 
دولتی برخوردار نبوده و هیچ بودجه ای دریافت نکرده است. 
اگر بازار و اش��تغالی هم در این دوران رکود وجود داش��ته 
است ناشی از فعالیت های خود اعضا به لحاظ تامین نیروی 
انس��انی و مالی بوده اس��ت. مدیرعامل اتحادیه سراس��ری 
تعاونی تولیدکنندگان فرش دس��تباف با بیان اینکه س��ال 

آینده نیز سال خوشایندی برای صنعت فرش دستباف ایران 
نخواهد بود،  می افزاید: در بودجه س��ال 96 نیز هیچ ردیف 
بودجه ای برای این حوزه تعریف نش��ده و برنامه ای از سوی 
وزارت صنایع برای افزایش تولید و صادرات فرش دستباف 
ص��ورت نگرفته اس��ت، به همین جهت نمی توان به س��ال 
آینده نیز خوش��بین بود. ضمن اینکه در ش��ش ماهه سال 
آینده که شاهد بحث های 
انتخابات��ی خواهی��م بود 
بحث اقتصادی زیر س��ایه 
بحث های سیاسی مغفول 
خواهند ماند. وی در پاسخ 
به این س��وال که باید چه 
اتفاق مثبت��ی رخ دهد تا 
ش��اهد تحول در صادرات 
صنع��ت فرش دس��تباف 
ای��ران باش��یم،  می گوید: 
ت��ا زمانی ک��ه بحث های 
سیاسی بر اقتصاد ایران غالب باشد نمی توان به پیش بینی 
آینده اقتصادی ایران پرداخت. باید فرآیندی به وجود آید تا 
دولت فعلی و دولت های دیگر از نگاه صرف اقتصادی خارج 
شوند و دیدگاه های تجاری را مدنظر قرار دهند. مادامی که 
جناح بندی های سیاسی بر اقتصاد کشور سایه انداخته باشد 
نه می توان پیش بینی از وضع اقتصادی کش��ور داشت و نه 
آینده مطلوبی را ب��رای آن متصور بود. حفظ وضع موجود 
در س��ال آینده بهترین اتفاقی است که برای صنعت فرش 
دس��تباف ایران می تواند رخ دهد. تنه��ا امیدواریم اوضاع از 

آنچه هست، خراب تر نشود. 
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پیش بینی روسای اتحادیه های تاثیرگذار بازار از اوضاع اقتصادی 6  ماه نخست سال آینده

خبرهای خوبی در راه است
بس��یاری معتقدند که اجرای برجام از سیر 
صع��ودی تحریم ها طی س��ال های 1۳89 تا 
1۳9۲ جلوگی��ری و اث��رات فلج کننده آن بر 
اقتصاد کش��ور را متوقف ک��رد. پس از اجرای 
برج��ام در بس��یاری از حوزه ها ش��اهد ورود 
هیأت  ه��ای تجاری به کش��ور بودی��م. توقف 
تحریم ها و رون��ق بنگاه های اقتصادی به روند 
تولید و تأمین م��واد اولیه ضروری کمک و با 
حذف واسطه ها نقش مهمی در اقتصاد کشور 
ایفا کرد تا جایی که بس��یاری از مس��ئوالن، 
آثار برجام را در تم��ام حوزه ها مثبت ارزیابی 
کردن��د. پی��رو صحبت های رئی��س جمهور 
مبنی بر نمایان ش��دن آثار ملموس برجام در 
زندگی مردم و اقتصاد کش��ور به سراغ رؤسای 
بخش های  مختلف رفته ایم تا ضمن پرس��ش 
در ای��ن حوزه، از پیش بین��ی اوضاع اقتصادی 
کش��ور در سال آینده جویا شویم که در ادامه 

خواهید خواند. 

سال آینده سال خوبی برای پوشاک 
خواهد بود اگر. . . 

سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان نس��اجی و پوش��اک ایران 
در رابطه با تأثیر برجام بر صادرات پوش��اک 
ایرانی به  »فرصت ام��روز« می گوید: تا قبل 
از تحریم ه��ا پوش��اک ایرانی به کش��ورهای 
اروپایی صادر می ش��د، اما به دو دلیل عمده، 
تغییر نرخ ارز و تحریم ها تولیدکنندگان دیگر 
نتوانستند به روند صادرات خود ادامه دهند. 
به همین جهت در خالل سال های 90 تا 91 
ما بس��یاری از بازارهای صادرات��ی خود را از 
دس��ت دادیم. پس از برجام گرچه به برخی 
بازارها مثل بازار روسیه دسترسی هایی صورت 
گرفت، اما دستیابی به بازارهای از دست رفته 
نیز دچار مشکل ش��د. بازاری که به یک باره 
از بین رفت س��ال ها ب��رای آن برنامه ریزی و 
زمان صرف ش��ده بود. وی ب��ا بیان اینکه در 
حال حاضر بازار روس��یه بازار مناسبی پیش 

روی کشور ما است در رابطه با واردات پوشاک 
به کش��ور  می افزاید:  واردات پوشاک به ایران 
عمدتا غیرقانونی، بی رویه و به صورت قاچاق 
است. براساس آمارها حدود 99درصد پوشاک 
وارداتی به کشور از طریق مبادی غیرقانونی 
صورت می گیرد که هیچ کدام قواعد و قوانین 
گمرکی و عوارض یا حقوق دولتی را پرداخت 
نمی کنند. در حال حاض��ر واردات بی رویه و 
غیرقانونی مش��کل اصلی و اساس��ی صنعت 
پوشاک ایران اس��ت، به طوری که روزانه بین 
100 ت��ا ۲00 کانتینر پوش��اک قاچاق وارد 
کش��ور می ش��ود. قدیری در ادامه می گوید: 
دستورالعملی را در وزارت صنایع با همکاری 
کارگروه های بخش خصوصی پوشاک تدارک 
دیده ایم تا بتوان وارد کنن��دگان را به واردات 
پوش��اک براساس دس��تورالعمل های مبادی 

قانونی و توسط نمایندگی های معتبر موظف 
کرد. 

وی با اشاره به استوک و تقلبی بودن عمده 

پوش��اک وارداتی به کش��ور  می افزاید: معموال 
چنین پوش��اکی که از مبادی غیرقانونی وارد 
کش��ور می ش��ود تقلبی و بعضا تاریخ مصرف 
گذش��ته اس��ت. چنی��ن پوش��اکی در داخل 
به آنها مارک زده می ش��ود و با اس��م برند در 

فروشگاه های بزرگ سطح کشور با قیمت های 
گزاف به فروش می رسند. ادامه چنین روندی 
نه تنها حقوق دولت، بلکه حقوق مصرف کننده 
را نیز زیر پا می گذارد. قدیری ضمن اشاره به 
حجم باالی پوش��اک وارداتی به کشور ادامه 
می ده��د: واردات ۳میلیارد دالری پوش��اک 
آماری اس��ت که بس��یار محافظه کارانه است. 
اگر مصرف سرانه پوشاک در کشور 1۲میلیارد 
دالر باش��د 6 میلیارد دالر آن وارداتی اس��ت، 
 از ای��ن 6 میلی��ارد دالر قطع��ا 99 درصد به 
صورت قاچاق تأمین می ش��ود. این در حالی 
است که آمار رس��می گمرک در سال جاری 
60 میلی��ون دالر را ب��رای واردات پوش��اک 
اظهار می کند. گفتنی اس��ت این رقم در سال 
گذش��ته 14میلیون دالر ذکر ش��ده بود. این 
شکاف وحشتناک واردات غیرقانونی ما را نشان 

می دهد. دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی 
و پوش��اک ایران با بیان اینکه باید عزمی برای 
اجرایی شدن دس��تورالعمل اتخاذ شده وجود 
داش��ته باش��د،  ادامه می دهد: متأس��فانه در 
تصویب و اجرایی شدن این دستورالعمل افراد 
ذی نفع خلل هایی وارد می کنند و تا زمانی که 
این دس��تورالعمل اجرایی نش��ود شاهد هیچ 
تغییری در صنعت پوش��اک ای��ران نخواهیم 
بود. قدیری تصری��ح می کند: عده ای به دلیل 
منافع شخصی منافع ملی را زیر پا می گذارند 
که این در بلندمدت به ضرر صنعت پوش��اک 
ایران تمام می شود. این مقام صنفی با اشاره به 
ناگوار بودن حادثه پالسکو، در خصوص ارتباط 
این موضوع با صنعت پوشاک ایران می گوید: 
 آتش سوزی پالسکو گرچه ضایعه عظیمی بود، 
اما چندان در صنعت پوشاک کشور تأثیرگذار 
نیس��ت، زیرا این محل بیش��تر مح��ل توزیع 
پوش��اک بوده و یک شو روم محسوب می شد. 
بازار پوش��اک ایران بس��یار وسیع است ضمن 
اینکه پوش��اک مردانه بخش بسیار کوچکی از 
صنعت پوش��اک ایران را دربرمی گیرد و عمده 
مصرف پوش��اک ایران تحت س��لطه پوشاک 
زنانه و بچگانه است. پیش بینی من برای سال 
آینده پوش��اک این است که اگر دستورالعمل 
اجرایی ش��ود و واردکنندگانی که با ایران کار 
می کنند به قوانین تن در بدهند س��ال آینده 
سال درخشانی برای پوشاک ایران خواهد بود، 
اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و دستورالعمل 
اجرایی نش��ود یک سال دیگر به افول صنعت 
پوشاک نزدیک تر می ش��ویم. واردات بی رویه 
بیماری است که مثل س��رطان در حال رشد 
اس��ت و اگر جلوی آن گرفته نشود همانطور 
که س��اختمان پالس��کو با یک آتش س��وزی 
کوچک فروریخت، صنعت پوشاک نیز با یک 
تلنگر فرومی ریزد. قدیری می گوید:  موضوعی 
که بس��یار برای من جالب است این است که 
پوش��اک ما در روس��یه با کاالی ترک رقابت 
می کند، اما در کش��ور خودم��ان نمی توانیم با 
ترک ها رقابت کنیم. این سوال بزرگی است که 

باید دالیل آن موشکافی شود. 
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اگر دستورالعمل اجرایی 
شود و واردکنندگانی که 

با ایران کار می کنند به 
قوانین تن در بدهند سال 

آینده سال درخشانی برای 
پوشاک ایران خواهد بود 

اقتصاد ایران در سالی که گذشت
میل به سرمایه گذاری در ایران 

بیشتر شد
یک مق��ام مس��ئول کارگ��ری می گوی��د: عملکرد 
دول��ت روحانی در مذاکرات هس��ته ای و برجام موفق 
ب��ود و همین امر در س��طح روابط اقتص��ادی و جلب 
سرمایه گذاری ها تاثیر گذاشت. به گزارش ایسنا، رئیس 
اتحادی��ه کارگران قراردادی و پیمانی، دس��تاوردهای 
برج��ام در حوزه ه��ای اقتص��ادی را مهم ترین اتفاق و 
پیامد مثبت اقتصاد ایران در س��ال جاری عنوان کرد. 
وی گف��ت: دولت روحانی در اجرای برجام و مذاکراتی 
ک��ه با ابرقدرت های جهان ص��ورت گرفت موفق عمل 
کرد و توانست کشور را از بحران جدی و حالت نزاع و 
ستیزی که علیه کشورمان بود خارج و آرامش روانی و 
سیاسی در کشور برقرار کند. بیات تصریح کرد: برجام 
عالوه بر آنکه باعث ش��د تا از ای��ران چهره دیگری به 
نمایش گذاشته شود و ایران را اهل گفت وگو و تعامل 
در عرص��ه بین المللی نش��ان داد، به گس��ترش روابط 
اقتص��ادی و مناس��بات میان کش��ورها به ویژه حضور 

هیات های تجاری منجر شد. 
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: 
بسیاری از کش��ورهای دنیا عالقه مند حضور در ایران 
شدند و فرانس��وی ها که از دیرباز در کشورمان حضور 
داش��تند تمایل بیش��تری به س��رمایه گذاری در ایران 
نشان دادند و تمام این مناسبات روابط سیاسی خوب 
میان ایران و کشورهای خارجی نشات گرفته که قطعا 
به پیش��رفت اقتصادی ایران و رونق تولید و کارخانه ها 
خواه��د انجامی��د. بی��ات امنیت را مهم ترین مس��ئله 
برای سرمایه گذاری دانس��ت و ادامه داد: خوشبختانه 
کش��ورهای خارجی به این مسئله رسیده اند که ایران 
در منطقه از امنیت باالیی برخوردار است و همین امر 
زمینه جلب و جذب س��رمایه گذاری خارجی را فراهم 
ک��رده و اعالم آمادگی کش��ورها را به دنبال داش��ته 
اس��ت، در نتیجه وقتی منطقه در آرامش و ثبات باشد 
س��رمایه گذاری مورد استقبال واقع می شود. به اعتقاد 
وی، گس��ترش مذاکرات و رفت وآمدهای دیپلماتیک 
موج��ب تقویت ارتباطات و باز ش��دن فضای گفت وگو 
شده و اختالفات و تنش ها را به حداقل رسانده و حل 

و فصل می کند. 
رئی��س اتحادیه کارگ��ران ق��راردادی و پیمانی در 
بخ��ش دیگری از گفت وگو با ایس��نا، ع��دم ارتباط با 
بانک ه��ای دنیا را چالش اساس��ی اقتصاد ایران عنوان 
ک��رد و گفت: اگر چ��ه این مس��ئله در بخش هایی از 
اقتصاد و حوزه صادرات تاحدودی تاثیرگذار بوده ولی 
ای��ران همواره از تحریم های بانکی و مش��کالتی که به 
لحاظ عدم گش��ایش LC پیش آمده س��ربلند بیرون 
آمده است. وی درعین حال نرخ باالی سود تسهیالت 
بانکی را از مش��کالت اقتصاد برشمرد و گفت: فعاالن 
اقتص��ادی و صنعتی از باال بودن ن��رخ وام های بانکی 
به شدت گله مندند چون تا این وام را به کارخانه تزریق 
کنند حداقل دو س��ال طول می کش��د تا به سوددهی 
برس��ند ولی رویه بانکی در کش��ور ما به گونه ای است 
ک��ه بالفاصله بعد از زمان پرداخت وام، اقس��اط آن به 
جریان می افتد به همین دلیل تولید نمی تواند خود را 
باال بکشد و چرخ کارخانه ها از حرکت می ایستد. بیات 
اب��راز امیدواری کرد که وزارت ام��ور اقتصاد و دارایی 
و بان��ک مرک��زی در این زمینه چاره اندیش��ی کنند و 
مش��کالت پیش روی تولیدگران و فعاالن اقتصادی را 

از میان بردارند. 
وی در پایان انجام بازرس��ی و کار کارشناسی دقیق 
را قب��ل از تزریق منابع به بنگاه ها ضروری دانس��ت و 
افزود: دولت امس��ال با اختص��اص وام بانکی به برخی 
بنگاه ها تالش کرد ت��ا زمینه احیای مجدد آنها فراهم 
شود اما متاسفانه برخی کارخانه ها به خیال گرفتن وام 
کالن، تولی��د را متوق��ف و کارگران را تهدید به اخراج 
می کنند و این حرکت باعث می شود کارخانه هایی که 
به ش��دت نیازمند تزریق منابع مالی هستند ضعیف و 
ناتوان بمانند و رفته رفته از گردونه خارج ش��وند. اگر 
بازرس��ی و نظ��ارت دقیق از وضعی��ت بنگاه ها صورت 
گی��رد کارخانه هایی که مس��تحق کمک هس��تند به 
خاطر برخی سوء استفاده ها از گرفتن تسهیالت محروم 

و تعطیل نمی شوند. 

معاون وزیر کار:
لزوم توجه به صادرات صنایع دستی

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
از فعالیت ۲7 اتحادیه استانی صنایع دستی در سراسر 
کش��ور خبر داد و دس��تیابی به بازار فروش و صادرات 
را مهم ترین رکن ارتقای این بخش دانست. به گزارش 
ایرن��ا، س��یدحمید کالنت��ری در بازدید از فروش��گاه 
اتحادیه سراس��ری صنایع دستی کش��ور، افزود: تولید 
صنایع دس��تی با محور صادرات می تواند ارزش افزوده 
باالیی ایجاد کند. کالنتری دیگر ویژگی صنایع دستی 
را اش��تغال از طریق آم��وزش کوتاه مدت عنوان کرد و 
گفت: وظیفه اتحادیه صنایع دس��تی کش��ور باید ارائه 
آموزش برای بس��ط اش��تغال در این بخش باشد زیرا 
صنایع دستی، اشتغال زایی باال با سرمایه گذاری اندک 
را در پی دارد. وی اضافه کرد: این صنعت می تواند در 
توس��عه فرهنگ اقوام ایرانی تاثیر بسزایی داشته باشد 
و ایران را به س��ایر کش��ورها معرفی کند. این مسئول 
دیگر ویژگی صنایع دس��تی را ام��کان عرضه در همه 
نمایشگاه ها، فرهنگسراها و مکان های عمومی دانست. 
وی ش��مار تعاونی های فعال در کش��ور را یک هزار و 
600 مورد اعالم کرد و گفت: تعاونی ها و اتحادیه های 
صنایع دستی می توانند نقش موثری در توسعه صنایع 
دستی داشته باشند اما باید روی پاهای خود بایستند 
زی��را دول��ت فقط می توان��د کمک های معن��وی ارائه 
کند. کالنتری به مدیرعامل اتحادیه سراس��ری صنایع 
دس��تی کش��ور پیش��نهاد کرد از راه تعامل با سازمان 
فرودگاه های کشور غرفه صنایع دستی در این مکان ها 

ایجاد شود. 
وی تاکید کرد صنعت گردشگری در حال رشد است 
بنابراین به تولیدات بیش��تر صنایع دستی نیاز داریم. 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری صنایع دستی کشور در 
ای��ن بازدید گفت: اگر دولت حمای��ت معنوی خود را 

تداوم بخشد این صنعت می تواند تولید ثروت کند. 
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مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس مطرح کرد

رویدادهای کارآفرینی و 
شرکت های دانش بنیان موتور 
محرکه توسعه کشور هستند

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز   : مدیرعامل 
س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره 
به حمایت های جدی از توس��عه فعالیت های پارک 
علم و فناوری استان بوشهر گفت: اجرای رویدادهای 
کارآفرین��ی مصداق ب��ارزی از موت��ور محرکه برای 
توس��عه کش��ور اس��ت که برای شتاب بیش��تر این 
رویداد ها و ش��کل گیری ش��رکت های دانش بنیان 
س��ازمان منطقه ویژه پارس آمادگ��ی کامل دارد. به 
گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی منطقه وی��ژه پارس،  
مهدی یوس��فی، مدیرعام��ل س��ازمان منطقه ویژه 
اقتص��ادی انرژی پ��ارس در جریان آیی��ن اختتامیه 
مسابقات مش��ترک رویداد کارآفرینی پسران دانش 
آموز مقطع متوس��طه شهر عس��لویه و تهران که در 
مرکز رشد منطقه دو آموزش و پرورش تهران برگزار 
شد، اظهار داشت: محیط کس��ب و کار همواره باید 
برای فعالیت ش��رکت های دانش بنیان و نوپا آماده 
باش��د تا آنها بتوانند بدون هی��چ محدودیتی در یک 
فض��ای باز ایده های خ��ود را اجرایی و عملی کنند. 
وی افزود: حمایت از رویدادهای کارآفرینی و شرکت 
ه��ای دانش بنی��ان همواره یک��ی از محیط هایی به 
ش��مار می رود ک��ه در فراهم کردن محیط کس��ب 
و کار، رفع بیکاری، شناس��ایی اس��تعدادها، پویایی 
ذهن��ی و بروز خالقیت ها برای جوانان موثر اس��ت و 
بهره مندی از پتانس��یل ه��ا، ظرفیت ها و توانمندی  
این رویدادها برای پیش��برد اه��داف کالن اقتصادی 
کشور میسر است. یوسفی شرکت های دانش بنیان 
و کارآفرین را از پیشگامان توسعه در کشور برشمرد 
و تصری��ح کرد: گرایش جوانان به این رویدادها برای 
بروز خالقیت ها و ایده های نو ش��اخص های توسعه 
را بهبود می بخش��د و با طرح ای��ده های نو و خالق 
امکان جهش در پیش��رفت اقتصادی کشور را فراهم 
می کند. مهدی یوس��فی ادامه داد: برگزاری دوره ها 
و مس��ابقات کارآفرین��ی ب��ا هدف تربی��ت نیروهای 
متخصص در جهت رفع نیازها و با انطباق بر رویکرد 
تولید و توسعه دانش رفاه اجتماعی و مهارت آموزی 
متناس��ب با نیاز جامعه بدون تردید برای رسیدن به 
تحقق توس��عه کشور موثر اس��ت.  به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی منطقه ویژه پارس، مسابقات مشترک 
رویدادکارآفرینی پسران عس��لویه و تهران با حضور 
80 دانش آموز پس��ر از مدارس شهر تهران و عسلویه 
در قال��ب 9 تیم در مرکز رش��د منطق��ه دو آموزش 
و پ��رورش تهران با حمایت و مش��ارکت همه جانبه 
س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی ان��رژی پارس برگزار 
شد که پس از سه روز رقابت، دو تیم از دانش آموزان 
پس��ر عس��لویه و یک تیم از تهران در این مسابقات 
برای ارائه ای��ده در حوزه فناوری ب��ه مقام قهرمانی 

دست یافتند.

چهارانتصابدرشرکتبرق
منطقهایخوزستان

اه�واز-خبرنگارفرصتامروز-توس��طرییس
هیئتمدی��رهومدیرعاملش��رکتب��رقمنطقهای
خوزستاناعضایدوکارگروه،یککمیتهویکرییس
ادارهمنصوبش��دند.محموددشتبزرگطیاحکام
جداگان��هایاعضایکارگروهخریدواجرایپوش��ش
عایق��یوزنجیرهمقرههایس��لیکونی،طرحوبرنامه،
کمیتهسیس��تماطالعاتجغرافیایی)GIS(ورییس
ادارهجدیدخدماتاینشرکترامنصوبکرد.ازسوی
مدیرعامل،مهرادسروش)نمایندهمدیرعاملورئیس(،
مسعودقنواتی)دبیر(،کیوانخورسند،مهدیباسطی
نیا،وحیدمعرف،منصورکرمی،منصورپورعابدی،علی
امینی،عبدالکریمرافعی،غالمرضااحمدی،رضانریمانی
فر،رامینگلشنیراد،علیاصغرفرخیراد،رضابدیعی
فر،ه��ادیرخفروز،رضاطحان،محمدداناییفر،علی
مصطفایینیا،ادیبروس��تایی،ماش��اا...احسانیزاده،
مجتبیعلیرضاپورواسماعیلخاناحمدلو)نمایندگان
شرکتتوانیر(،حسنریحانیمفرد،محسننصرالهی،
محسنعربانیورضامحمدی)مشاورانخریدواجرا(
وسودابهسیاوشپوریونگارمهرانفربهعنواناعضای
کارگروهخریدواجرایپوش��شعایقیوزنجیرهمقره
هایس��لیکونیدرش��رکتبرقمنطقهایخوزستان
منصوبشدند.همچنینمهردادبالدیموسوی)رییس(،
افش��ینصحتنیا)دبیر(،مهدیابوعل��یگلهداری،
مهدیزیباییفر،ابراهیمزلقی،بهنامکاهکشیانهیبتی،
کیومرثزمانی،رضامهدیپور،بهنامکردزنگنهولیلی
اصالنپورکلبلن��دیبهعنواناعضایکارگروهطرحو

برنامهاینشرکتانتخابشدند.

کسبعنوانحراستبرترتوسط
حراستمنطقه9مازندراندر

سطحشرکتملیگاز
س�اری–دهقان:معاونسازمانورییسشرکت
ملیایراندرلوحتقدیریازعملکردحراستمنطقهنه
عملیاتتقدیرنمود.درمتناینلوحآوردهشدهاست؛بر
اساسنتایجحاصلازارزیابیعملکردحراستهایتابعه
شرکتملیگازایراندرسال1395حراستمنطقه9
موفقبهکس��برتبهبرتردرحوزهفناوریواطالعات
وانتش��ارگردیدهاست.معاونسازمانورییسشرکت
ملیایراندرلوحتقدیریازعملکردحراس��تمنطقه
ن��هعملیاتتقدیرنمود.درمتناینلوحآوردهش��ده
است؛براساسنتیاجحاصلازارزیابیعملکردحراست
هایتابعهشرکتملیگازایراندرسال1395حراست
منطقه9موفقبهکس��برتبهبرتردرحوزهفناوریو
اطالعاتوانتشارگردیدهاست.بدینوسیلهازتالشهای
جنابعالیوهمکارانمحترمحراستیآنشرکتدرانجام
وظایفمحولهقدردانینمودهواینلوحبهعنوانیادبود
تقدیممیگردد.اینموفقیتدرآستانهپایانسال95
برگزریندیگریبرایهمههمکارانمنطقهمیباشد
کهپسازکسبرتبهدومHSEکامهمههمکارانرا

شیریننمودهاست.

باحضورمدیرعاملشرکتتوانیر
مهندسنهالپروریسرپرست
شرکتتوزیعنیرویبرقتبریزشد
تبریز–ماهانفالح:باحضورمدیرعاملش��رکت
توانیر،مهندسحبیبالهنهالپروریبهعنوانسرپرست
شرکتتوزیعنیرویبرقتبریزمنصوبشد.بهگزارش
خبرنگارمادرتبریز،مدیرعاملسابقشرکتتوزیعنیروی
برقتبریزدرمراس��متودی��عومعارفهگفت:هرچقدر
م��دارجمدیریتیباالترم��یرودگرههاودوگانگیهای
کاربیشترمیش��ود.دکترافشینروشنمیالنیضمن
قدردانیاززحماتمدیرانپیشینشرکتبرقمنطقه
ایآذربایجاناظهارکرد:فعالیتدرشاخههایمختلف
باروشبهینهآمیختهاستوماامیدواریممدیرانارشد
صنعتبرققیودمسائلموجودرادرراستایحلبهینه
معادالتبازکنند.ویافزود:منبرایتوس��عهبهینهدر
مجموعهصنعتبرقدستیاریبهسمتهمکارانخود
درس��متجدیددرازمیکنمتاهمهباهمبهپاس��خ
مناسبدس��تپیداکنیم.دکترمیالنیتأکیدکرد:در
سمتپیش��ینخودبهرهفراوانیازآموزههایانسانی،
اخالقی،فنیوتخصصیهم��کارانخودگرفتهامودر
عرصهجدیدخدمت،علمودانشوتجربهدوس��تانرا
بهکمکمیطلبم.دکترروشنمیالنیدرپایانگفت:
ازمدیرعاملش��رکتتوانیرقولحلبرخیمشکالترا
گرفتهایموامیدواریمکهبایاریوهمکاریتماممدیران
مجموعهوزارتنیروبتوانیممش��کالتومعضالتاین
عرصهرابهنحواحسنحلکنیم.الزمبهذکراستطی
حکمیازطرفمدیرعاملش��رکتتوانیر،دکترافشین
روشنمیالنیبهعنوانمدیرعاملشرکتبرقمنطقهای
آذربایجانومهندسحبی��بالهنهالپروریبهعنوان
سرپرستشرکتتوزیعنیرویبرقتبریزمعرفیشدند.


مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریگلستان:
مرتعداراننسبتبهحفاظت

ازمراتعحساسباشندواینمساله
رابهعنواناولویتخودقراردهند

گ�رگان-خبرنگارفرصتامروز:درهمایشاس��تانی
»منابعطبیعی،بسیجسازندگی،همیارانطبیعتوجوامع
محلی«کهدرسومینروزازهفتهمنابعطبیعیوآبخیزداری
باحضورجانشینفرماندهسپاهنینواگلستان،مسئولسازمان
بسیجسازندگیسپاهنینوایگلستان،فرماندارگنبدکاووس،
مدی��رکلمنابعطبیع��یوآبخیزداریگلس��تان،جمعیاز
مس��ئولینشهرس��تانیوش��رکتهایتعاونیمرتعداریو
دامداراندردانشگاهشمسشهرس��تانگنبدکاووسبرگزار
ش��دمهندسابوطالبقزلسفلوگفت:مرتعداراننسبتبه
حفاظتازمراتعحساسباشندواینمسالهرابهعنواناولویت
خودقراردهند.مدیرکلمنابعطبیعیوآبخیزداریگلستان
اف��زود:اجرایطرحمرتعداریچندمنظورهدرمراتعاس��تان
گلستانباهدفاصالح،احیاوتقویتمراتعانجاممیشودو
دراینطرحبهجایاستفادهازعلوفهمراتعبرایدامها،کشت
گیاه��اندارویی،نهالهایمثمروغیرمثمروتولیدعلوفهو
یونجهنیزانجاممیشود.ویباتاکیداینکهشرکتهایتعاونی
مرتعدارانگلس��تانبایدحفاظتبیشترازمراتعرادراولویت
خودقراردهند،افزود:محافظتازمراتعوجلوگیریازتجاوز
شخموشیاربهمراتعتوسطبرخیافرادسودجوبایددرمراتع
موردتوجهباشد.ازطرفیباتوجهبهاینکهکارکردهایزیست
محیطیواکولوژیکیمراتعبیشترازکارکردعلوفهایآناست
بای��دمراتعرابهگونهایمدیریتوبه��رهبرداریکنیمتااز
شخموش��یارجلوگیریوپوششگیاهیمراتعحفظشود.
مهندسقزلس��فلودرادامهصحبتهایخودتصریحکرد:
نگهداریوحفاظتازمنابعطبیعیومحیطزیس��تتنهابر
عهدهیکس��ازمانودستگاهنیس��تبلکهبهمشارکتهمه
جامعهنیازمنداست.ویادامهداد:حفظمنابعطبیعیومحیط
زیستازضروریاتجامعهاستوتخریباینمنابعبافلسفه
وجودیانساندرتعارضاست.مهندسقزلسفلوتاکیدکرد:
درکوتاهمدتامکانبازس��ازیوجبرانمنابعطبیعیوجود
نداردوهشدارکارشناساندرخصوصتخریبمحیطزیست
ومنابعطبیعیبایدجدیگرفتهشود.مدیرکلمنابعطبیعیو
آبخیزداریگلستاناظهارکرد:حساسیتهایمردمدرسال
هایاخیربهمس��ایلمنابعطبیعیومحیطزیستبیشترو
همینمسالهباعثافزایشمشارکتمردممیشودبهطوری
کهشاهدنهالکاریهایگس��تردهمردمهستیم.ویتصریح
کرد:مردمسرمایهوپشتوانهاصلیدرصیانتازمنابعطبیعی
هستندوامروزحرفهادراینحوزهبهعملتبدیلشدهاست.
درادامهاینمراس��م،رئیسادارهمنابعطبیعیوآبخیزداری
شهرس��تانگنبدکاووساظهارکرد:اصالحواحیایمراتعبا
عملیاتفاروزنیوبذرپاشیبهمساحت810هکتاربهصورت
مش��ارکتیبانمایندگانطرحهایمرتعداریدراراضیخلع
یدیصورتگرفتهوعملیاتانتقالوغرسبوتههایگلدانی
بهصورتمش��ارکتیدرسطححدود212هکتارانجامشده
اس��ت.مهندسصفرسیجانیبابیاناینکهدرسالجاری۷3
فقرهبهمساحت۴میلیونو588هزارو۷۷۴مترمربعحکم
خلعیداراضیملیدرشهرستانگنبدکاووساجراشده،افزود:
درسالجاریتعدادآراءاخذشده31فقره،مقدارمساحتآراء
له5میلیونو۴58هزارو۴۴9هکتار،مقدارمساحتآراعلیه
۴6۷هزارو۴۷9هکتاروتعدادآرادرحالرسیدگی52فقرهو

تعداداعتراضاتثبتشدهمعترضان22فقرهاست.

برگزاریجلسهپیشبینیتولید
نفتوگازمسجدسلیمان

اهواز-خبرنگارفرصتامروز:جلسهپیشبینیتولید
وبهرهدهیچاههایشرکتنفتوگازمسجدسلیمانبرای
ش��شماههنخستس��ال1396برگزارش��د.اینجلسهبا
حضورمدیرانوکارشناس��انش��رکتملیمناطقنفتخیز
جنوبوش��رکتبهرهبردارینفتوگازمسجدس��لیماندر
مجتمعفرهنگیامامرضا)ع(ش��هرکنف��تاهوازبرگزار
ش��د.طیاینجلس��ه۴ساعتهکارشناسانفنیوعملیاتی
دوشرکتضمنبررسیعملکردتولیدسال1395بهبررسی
برنامهتعهدوپیشبینیتولیدبابرنامهواقعیپرداختهوپس
ازبحثوتبادلنظردرزمینهتنگناهایعملیاتیدرخصوص
تولیدنفتوگازدرششماههنخست1396تصمیمگیری
نمودند.یادآوریمینمایدش��رکتبه��رهبردارینفتوگاز
مسجدسلیمانیکیاز5شرکتبهرهبردارتابعشرکتملی
مناطقنفتخیزجنوباستکهراهبریاز20میداننفتو5
مخزنگازیرادرگسترهایبهوسعت2۷000کیلومترمربع

وحوزهیجغرافیایی13شهرستانبرعهدهدارد.

اخبار

تبری�ز – ماهان ف�الح: تفاهم 
نامه هم��کاری بین ش��رکت آب و 
فاضالب استان آذربایجان شرقی و 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان 
آذربایجان شرقی در راستای توسعه 
همکاری های مشترک در زمینه های 
فرهنگ س��ازی شیوه مصرف آب و 
صرفه جویی و استفاده سالم و پایدار 
و نقش دانش آموزان و خانواده های 
محترم در این زمینه به امضاء رسید. 
به گزارش خبرن��گار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی، 
مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت در 
خصوص امضاء تفاهم نامه گفت: این 
تفاهم نامه در راستاي تحقق منویات 
مقام معظم رهبري )مدظله العالي( 
در باب فرهنگ سازی شیوه مصرف 
آب و صرفه جوی��ی واصالح الگوي 
مصرف تنظیم و مبادله مي گردد و 
از آنجائي که یک��ي از ارکان اقتصاد 
سیاست هاي  و  راهبردها  مقاومتي، 
دولت خدمتگزار، مصرف بهینه آب 
در س��ال »اقتصاد مقاومتي، اقدام و 
عمل« اس��ت لذا این تفاهم نامه و 

دستورالعمل نحوه همکاري شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی با 
اداره کل آموزش و پرورش استان در 
جهت فرهنگ سازی شیوه مصرف 
آب  و صرفه جویی  و استفاده سالم 
و پای��دار و نق��ش دانش آم��وزان و 
خانواده ه��ای محترم در این زمینه 
را مش��خص می نمای��د .مهندس 
ایمانلو در خصوص اهمیت تفاهم نامه 
همکاری با آموزش و پرورش استان 
گفت: با توجه به اینکه کشور ایران 
در منطق��ه آب و هوایی خش��ک و 
نیمه خش��ک واقع ش��ده و میزان 
متوس��ط بارندگ��ی در آن ح��دود 
یک سوم متوسط جهانی می باشد 
لذا ض��رورت مدیری��ت مصرف آب 
ب��ه عنوان یک��ی از اج��زای اقتصاد 
مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری 
و برنامه ریزی در جهت آن واقعیتی 
اجتناب ناپذیر اس��ت لذا با توجه به 
نقش ارزشمند آموزش و پرورش در 
زمینه فرهنگ سازی شیوه مصرف 
آب و صرفه جویی و اس��تفاده سالم 
و پای��دار دان��ش آم��وزان و خانواده 
هایش��ان در جهت اص��الح الگوي 

مص��رف را در پی خواهد داش��ت. 
مدیرعامل شرکت در ادامه به اهداف 
تفاه��م نامه همکاری اش��اره کرد و 
افزود: فرهنگ سازی شیوه صحیح 
مصرف آب در می��ان دانش آموزان 
دوره ابتدای��ی، آم��وزش روش های 
صرفه جویی مصرف آب در مدرسه 
و خانه و توس��عه مش��ارکت دانش 
آموزان، معلمان و مدارس و خانواده 
ها در زمین��ه اصالح الگوی مصرف 
آب از اهداف این تفاهم نامه اس��ت. 
مهندس ایمانلو، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان به تعهدات و 
اقدامات ش��رکت اشاره کرد و افزود: 
برگ��زاری جلس��ات و کارگاه های 
آموزش��ی و توجیهی ویژه مدیران و 
معلمان در خصوص مدیریت مصرف 
آب و هماهنگ��ی، تهی��ه و تحویل 
بسته های فرهنگی و آموزشی برای 
توزیع در میان دانش آموزان ابتدایی، 
اس��تفاده از ظرفیت ها و توانمندی 
های سازمان های مردم نهاد جهت 
آم��وزش دان��ش آم��وزان و اولیاء، 
برگزاری جشنواره نخستین واژه آب 
و نصب رایگان لوازم کاهنده مصرف 

آب در انش��عابات آب شرب مدارس 
ابتدایی و راهنمایی ادارات کل استان 
و تشویق ایده ها و طرح ها با موضوع 
آب، دانش آموزان شرکت کننده در 
جشنواره جابربن حیان از تعهدات و 

اقدامات شرکت خواهد بود .
در ادامه دکتر پاشایی در مراسم 
امض��اء تفاهم نامه هم��کاری بین 
شرکت آب و فاضالب استان و اداره 
کل آموزش و پرورش استان ضمن 
تقدیر و تش��کر از مهندس ایمانلو 
و کلی��ه معاونی��ن و همکاری های 
ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان، 
موفقی��ت ه��ای حاصله و کس��ب 
رتبه های برتردر حوزه آب و فاضالب 
توسط شرکت آب و فاضالب استان 
را تبریک گف��ت. وی اضافه کرد: با 
توجه به بحران کم آبی که هم اکنون 
کشور ما  و علی الخصوص در استان 
ما با آن روبرو اس��ت، ضرورت دارد 
فرهنگ سازی در خصوص مصرف 
بهینه آب مدنظ��ر قرار گیرد که در 
این در این میان می توان از ظرفیت 
ها و پتانسیل های آموزش و پرورش 
در خصوص فرهنگ س��ازی شیوه 

مصرف صحیح آب اس��تفاده کرد. 
.وی در ادام��ه افزود: در حال حاضر 
در استان آذربایجان شرقی نزدیک 
به 8500 مدرس��ه، 50 هزار معلم و 
700 هزار دانش آموز وجود دارد که 
این بزرگترین ظرفیت محسوب می 
ش��ود که می توان از آن استفاده و 
فرهنگ سازی کرد .  وی ادامه داد: با 
توجه به برنامه ششم دولت که لزوم 
توجه دول��ت  و مجلس به اهمیت 
موضوع مصرف بهینه آب مشخص 
است در این میان نقش مردم در این 
موضوع بسیار پراهمیت است که در 
این راس��تا نقش آموزش و پرورش 
بعنوان دس��تگاه تعلیم و تربیت در 
بین دانش آموزان در خصوص شیوه 
فرهنگ سازی مصرف صحیح آب 
مشهود است، اگر اطالعات فنی در 
اختیار دس��تگاه تعلیم تربیت قرار 
بگیرد مطمئن باشید ما هم با اعضاء 
شورای معاونین در اداره کل آموزش 
و پرورش ب��ا هماهنگی معلمان به 
موضوع صرفه جویی و نقش حیاتی 
آب به نحو شایس��ته ای  پرداخت 

خواهد شد. 

در جهت فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

آبفای آذربایجان شرقی و اداره کل آموزش و پرورش 
استان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

س�اری-دهقان:9دس��تگاهآمبوالنس
باحضورای��رجحریرچيمع��اونکلوزارت
بهداش��ت،درمانوآموزشپزش��کي،سعید
نمکيمعاوناموراجتماعيسازمانمدیریت
وبرنامهریزيکشوردرمرکزمدیریتحوادث
وفوریتهايپزش��کيدانشگاهعلومپزشکي
مازندرانتحویلایندانش��گاهش��دهاس��ت.
مراس��متحویلآمبوالنسهايبنزاسپرینتر
بهن��اوگاناورژانسمازندرانب��احضورایرج
حریرچيمعاونکلوزارتبهداش��ت،درمان
وآموزشپزشکي،س��عیدنمکيمعاونامور
اجتماعيوبرنامهریزيوزارتبهداشت،درمان
وآموزشپزش��کيدرمرکزمدیریتحوادث
وفوریتهايپزش��کيدانشگاهعلومپزشکي
مازندرانانجامش��دهاست.معاونکلوزارت
بهداش��ت،درمانوآموزشپزشکيگفت:در

س��الجاري50آمبوالنسبنزاس��پرینتردر
مازندرانتوزیعش��دهوظرفیتاستانيرادر
اینزمینه50درصدافزایشدادهاست.دکتر
ایرجحریرچيبیانکرد:امروزنیز9دستگاه
آمبوالن��ساس��تانداردومجهزبهش��هرهاي
س��وادکوه،آمل،بابلس��ر،محمودآباد،بهشهر،
چال��وس،قائمش��هر،نوروس��ارياختصاص
یاف��ت.ويب��ابیاناینک��هدرح��الحاضر
پوششناوگاناورژانس115مازندرانبه9۴
درصدرسیدهاس��ت،افزود:باتوجهبهاینکه
جادههاياستانبهدلیلترددبسیارنیازمند
چنینامکاناتيبودندوزارتبهداشتوظیفه
خودرادراینزمینهت��احدامکانانجامداد
وم��ردمنیزبایدایمن��يرادرجادههارعایت
کنند.همچنیندکترای��رجحریرچيمعاون
کلوزارتبهداش��ت،دکترنمکيمعاونامور

اجتماع��يس��ازمانمدیری��توبرنامهریزي
کشورورئیسدانشگاهعلومپزشکيمازندران
ازمراک��زخدماتجامعس��المتروس��تایي
ذغالچالودنگسرکبازدیدکردند.دکترقاسم
اویس،معاوناجرایيمرکزبهداشتمازندران
ب��ابیاناینک��همرکزخدماتجامعس��المت
روستایيذغالچالدردوطبقهو500مترمربع
احداثشدهاست،گفت:اینمرکزباهزینهاي
بالغبر800میلیونتوماناحداثشدکهازاین
رقم200میلیونتومانبرايتجهیزانهزینه
شدهاس��ت.ويافزود:زمیناهدایياینمرکز
توسطخیریناحداثشدهاستو6هزارنفررا
تحتپوششقرارميدهد.اویسيدرادامهبه
مرکزخدماتيدنگسرکاشارهکردوگفت:این
مرکزدرزمینيبهمس��احت3هزارمترمربع
وزیربناي500متراحداثش��دهاست.معاون

اجرایيمرکزبهداش��تمازندرانبابیاناینکه
زمیناینمرکزتوسطاعضايشورايروستایي
اهداشدهاست،گفت:برايتجهیزواحداثاین
مرکز900میلیونتومانهزینهش��دهاست.
ويبابیاناینک��هدرهرمرکزدهنفرفعالیت
م��يکنند،گفت:دراینمراکزخدماتویزیت
سرپایي،نظارتبراماکنوکارگاههايتوزیع

موادغذایيو...ارائهميشود.

کرج-خبرنگارفرص�تامروز-
رئیسمرکزتوانمندسازیوتسهیلگری
کس��بوکارهاینوپایشهرداریکرج
ازرونماییاپلیکیش��نوینت��ودرکرج
خب��رداد.بهگ��زارشخبرنگارفرصت
امروزاحم��دخیریدرمراس��مرونمایی
ازاپلیکیش��نوینتوکهباحضورمعاون
وزیرارتباط��اتومدی��رکلارتباطاتو
فنآوریاطالعاتاس��تانالبرزواعضای

شورایش��هرکرجبرگزارش��د،اظهار
داش��ت:درپیابالغسیاس��تهایکلی
مق��اممعظمرهب��ریدرجهتاقتصاد
مقاومت��یوبههمتجوان��انکارآفرین
ایران��یوباحمایتمرکزتس��هیلگری
وتوانمندسازیکس��بوکارهاینوپای
کرج،ن��رماف��زار»وینتو«ب��رایرونق
اقتص��ادیوگردان��دنچرخ��هاقتصاد
درکرجرونماییش��د.ویافزود:وینتو

برایرفعمشکلیبهنامعدماثرگذاری
تبلیغاتشرکتهابوجودآمدوبرایرفع
آنفروشگاهیطراحیکردکهخریداران
بدوننیازبهپرداختهزینهدرآنخرید
میکنند.رئیسمرکزتوانمندس��ازی
وتسهیلگریکس��بوکارهاینوپای
کرجبیانکرد:نرمافزاروینتواینامکان
رابرایکاربرانوجودآوردهکهکاربرانبا
دیدنتبلیغاتهدفمندشرکتهاکسب

درآمدکردهودرفروش��گاهوینتوخرید
میکنند.مشاورش��هردارک��رجبابیان
اینکهایناپلیکشنباتوانمندیوظرفیت
علمیجواناننخبهک��رجطراحیوراه
اندازیشدهاس��ت،گفت:اینفرصتو
ایدهبرایاولینباردراختیارش��رکتها
قرارمیگیرد،بهصورتیکهاینفرصت
رادارن��دکاالیخودرافقطبهآقایانیا
بانوان،گروهسنیمتفاوت،پخشآگهی

فقطدریکشهروتعدادیهدفمندی
دیگرانتخابکنند.خیریادامهداد:با
ای��نکاربودجههزینههایشاضافهدر
حوزهتبلیغاتبسیارکاهشپیداکرده
وبامش��تریانخواه��انتبلیغاتکاالو
خدماتتبلیغاتخودرابهگروهدقیق
موردخوداثرگذاریبس��یاربیشتریرا
شاهدبودهورونقکس��بوکارخودرا

احساسکنند.

بندرعباس-خبرنگارفرصت
امروز-برنامهزندهرادیویی»مردم
ومس��ئوالن«ش��بکهاستانیمرکز
خلیجفارسکهبهبیاندستاوردهای
دولتمیپردازد،فرصتمغتنمیبود
تامدیرکلومع��اوندریاییبنادرو
دریانوردیاستانهرمزگاناقدامات
طرحن��وروزیس��فرهایدریاییو
دستاوردهایحوزهدریاییوبندری
راب��ام��ردمدرمی��انبگذارن��د.به
گزارشواحداطالعاتواخبارروابط

عموم��یادارهکلبنادرودریانوردی
هرمزگان،»اهللم��رادعفیفیپور«
مدیرکلبنادرودریانوردیاس��تان
هرمزگاندربخشنخستصحبت
هایخودبهتبیینوتشریحوظایف
ورسالتهایسازمانبنادرپرداخت
وگفت:اینسازمانعالوهبرسروکار
داشتنباطیفگستردهایازمردم،
باسازمانهاونهادهایبینالمللی
نیزارتباطدارد.ویبابیاناینکهطرح
ساماندهیسفرهایدریایینوروز96

از25اس��فندآغازوتا15فروردین
ادامهخواهدداشت،گفت:اینطرح
درپنجحوزهایمنیش��ناور،ایمنی
س��فر،ایمنیبندر،ش��رایطاضطرار
واطالعرس��انیعملیاتیمیش��ود.
عفیفیپ��ورالیروبیبن��ادرملکی،
بازرس��یش��ناورهاوآموزشخدمه
آنهاراازجملهاقداماتصورتگرفته
درراستایاجرایاینطرحدانست.
مدیرکلبنادرودریانوردیاس��تان
هرمزگانب��ااعالماینکهتاکنون60

فروندشناورمسافریباظرفیت6هزار
و951صندلیب��رایطرحنوروزی
آمادهش��دهاس��ت،افزود:همچنین
58فروندش��ناورلندینگکرافتبا
ظرفیت2هزارو۴80دستگاهآماده
انتقالخودروهایمس��افراندریایی
اس��ت.اینمقاممس��ئولازفعالیت
ش��بانهروزیبنادرپه��لوالفتو
چارکس��خنبهمیانآوردوگفت:
دربن��ادرحقانی،ذاکریوهرمزنیز
آمادگیترابریمس��افرانتاساعت

12شبوجودداردوهرزمانمسافر
دربنادرحضورداشتهباشند،ناوگان
مسافریفعالخواهندبود.عفیفیپور
ضمنتأکیدبراینکهس��ازمانبنادر
متولیومسئولقیمتگذاریبلیت
ش��ناورهانیست،خاطرنش��انکرد:
مذاکراتیباتعاونیهاصورتگرفته
ت��اهیچگونهافزای��شقیمتبلیت
شناورهادرنوروز96نداشتهباشیمو
صرفادرکالسبندیشناورهاتفاوت

قیمتوجوددارد.

تحویل 9 دستگاه آمبوالنس به  مرکز مدیریت حوادث و فوریت هاي پزشكي 
دانشگاه علوم پزشكي مازندران 

نرمافزاروینتوباحضورمعاونوزیرارتباطاترونماییشد

آمادگیکاملبنادرمسافریهرمزگانبراینوروز96

با حضور معاون کل وزارت بهداشت معاون امور اجتماعي سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور

رئیسمرکزتوانمندسازیوتسهیلگریکسبوکارهاینوینکرج:

عفیفیپوردربرنامهزندهرادیوییاعالمکرد



ممنوعیت ورود وزیر ترکیه به خاک 
هلند

ب��ه نق��ل از خبرگ��زاری آناتول��ی بنعل��ی یلدریم 
نخست وزیر ترکیه در یک گفت وگوی تلفنی با کانال 
تلویزیون��ی TV24 در واکن��ش ب��ه ممانعت پلیس 
هلن��د از حض��ور وزیر ترکیه در اجتماع ش��هروندان 
ت��رک گفت: »چهارده��م مارس در هلن��د انتخابات 
برگزار خواهد ش��د. این کشور دارای برخی مشکالت 
در سیاس��ت داخلی خود اس��ت. ح��وادث این روزها 
نیز ناش��ی از همان سیاس��ت داخلی است، اما در هر 
حال این از نظر ما پذیرفتنی نیس��ت و طبیعتا پاسخ 

مناسب به اقدامات آنها خواهیم داد.«
ادامه س��خنان یلدریم در ای��ن گفت وگوی تلفنی 
به ش��رح زیر اس��ت: هلند تمام اصول دپیلماتیک را 
نقض کرده است. از شهروندان می خواهیم در معرض 
تحریک ق��رار نگیرند و به خانه خ��ود برگردند. فعال 
همین مقدار اعتراض کافی اس��ت. ش��هروندان ترک 
مقیم هلن��د نیز آرامش خود را حفظ و عاقالنه رفتار 

کنند.
 بهترین ج��واب ممکن به حکوم��ت هلند حضور 
بر س��ر صندوق های رأی در روز 16 آوریل است. این 
واکنش ثابت کرد که اگر از خارج رفتاری نادرس��ت 
علی��ه ترکیه صورت گیرد، مردم م��ا تمام اختالفات 
را کن��ار گذاش��ته و رفت��اری ک��ه توام ب��ا وحدت و 
همبس��تگی و نش��ان دهنده موضع ملی است انجام 
خواهن��د داد.  در حال حاضر اهداف ما چه در داخل 
و چه در هلند تامین شده است. از مردم می خواهیم 
به خانه های شان برگردند. بحران رفع شده است. این 
رفتار هلند تبعاتی در بر خواهد داش��ت و پاسخ الزم 

به آن داده خواهد شد.
 ب��ن بوت، وزیر خارجه س��ابق هلند ضمن ارزیابی 
اقدام دولت کش��ورش در قبال مولود چاووش اوغلو، 
وزیر امور خارجه ترکیه و ممانعت از فرود هواپیمای 
حامل وی در هلند، اذعان کرد: »هیچ چیز نمی تواند 
ممانعت از ف��رود آمدن هواپیم��ای حامل وزیر امور 
خارجه ترکیه به خاک هلند را توجیه کند. به گمان 
من این رویکردی اس��ت که مس��تقیما به انتخابات 
کش��ور مرتبط است«.  وی با بیان اینکه اقدام دولت 
هلند خالف ارزش های بش��ری و دموکراس��ی است، 
تصریح ک��رد: ممنوعیت ورود وزی��ر ترکیه به خاک 
هلند اقدامی اشتباه و خالف ارزش های ما است. بوت 
ضمن اینکه مارک روت، نخست وزیر هلند را مسبب 
این بحران دانس��ت، از آسیب دیدن روابط اقتصادی 
میان دو کش��ور ب��ه دلیل این اق��دام نگرانی خود را 

ابراز کرد. 

latribune :منبع

لیام، روبات بازیافت کننده اپل

س��الی  ی��ک   تقریب��ا 
می ش��ود که اپل با هدف 
و رویک��رد محافظ��ت از 
از روبات  محیط زیس��ت 
لی��ام  بازیافت کنن��ده 
و  ک��رده   پرده ب��رداری 
اکنون در کالیفرنیا و اروپا مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت. این روبات قادر اس��ت یک گوشی آیفون 6 را 
در کمت��ر از پنج دقیقه به ط��ور کامل بازیافت کند. 
هر دس��تگاه روبات لیام می تواند یک میلیون و 200 
آیفون را در یک سال بازیافت کند. این روبات گوشی 
آیفون را قطعه قطعه و هر قس��مت را نیز به ش��کل 
جداگانه دسته بندی می کند تا برخی بخش ها دوباره 
مورد اس��تفاده قرار گیرند. لی��ام، یک روبات صنعتی 
پیش��رفته است که صرفا برای از هم گشایی آیفون ها 
توس��عه  یافته اس��ت. این روبات به گون��ه ای طراحی 
ش��ده که بخش های مختلف ب��ه کار رفته در آیفون 
را می شناس��د و ه��ر ک��دام را به صورت��ی جداگانه 
دس��ته بندی می کند ت��ا کار بازیافت آنها به ش��دت 
ساده تر ش��ود. روبات بازیافت لیام می تواند عناصری 
نظی��ر »لیتیوم« و »کبال��ت« را از باتری جدا کرده،  
»طال« یا »مس« را از دوربین ها جدا کند، »پالتین« 
و »نقره« را نیز از الجیک برد )مادربرد موبایل( جدا 

کند. 
اپل گزارش می دهد که از بازیافت 10 هزار گوش��ی 
آیف��ون 190 کیلوگرم آلومینیوم، 80 کیلوگرم مس، 
130 گ��رم طال، 40 گرم پالتی��ن، 700 گرم نقره و 
5.5 کیلوگ��رم قلع و 2.4 کیلوگ��رم فلزات کمیاب و 
ب��ا ارزش دیگر بازیافت می ش��ود. ش��رکت اپل برای 
برق��راری بهینه جریان رس��انا و همچنی��ن افزایش 
مقاومت قطع��ات در مقابل خوردگی از تکه های طال 

در محصوالت خود استفاده می کند. 
در کنار بازیافت طال، ش��رکت اپل در س��ال 2015 
می��الدی 10.4 میلیون تن اس��تیل، 2 میلیون کیلو 
آلومینیوم، 1.3 میلی��ون تن مس و 3 هزار کیلو نقره 
را بازیافت کرد. ش��رکت اپل با اجرای برنامه بازیافت 
محص��والت خ��ود این اطمین��ان را به مش��تریانش 
می دهد که تولیدات این ش��رکت کامال قابل بازیافت 
اس��ت و برای س��المتی افراد و محیط زیس��ت مضر 

نیستند. 
ب��رای کمپانی اپل موضوع محیط زیس��ت اهمیت 
زی��ادی دارد و ب��ه همین دلیل روی ان��رژی پاک و 
تجدیدپذیر س��رمایه گذاری زیادی کرده اس��ت و در 
حال حاضر 93 درصد از تاسیسات و کارخانه های اپل 

از انرژی تجدیدپذیر استفاده می کنند. 

آژانس رتبه بندی مودی )Moody( شنبه 
11 مارس خبری را منتش��ر کرد و معتقد بود 
که ای��ن احتمال که فرانس��ه اتحادیه اروپا را 
ترک و یورو را رها کند در حال افزایش است. 
این آژانس معتقد است که  احتمال این خطر 
صفر نیس��ت و خروج فرانسه از اتحادیه اروپا 
روز ب��ه روز در ح��ال افزایش اس��ت و ممکن 
است که این کش��ور حوزه یورو را ترک کند. 
خط��ر »فرگزیت« در ص��ورت نتایج انتخابات 
ممکن اس��ت رخ دهد. در آن صورت احتمال 
نگهداری فرانسه در اتحادیه اروپا و استفاده از 
یک واحد ارزی یکسان در فرانسه کم خواهد 
بود. با این وجود این خطر روز به روز در حال 
افزایش اس��ت. آژانس مودی گفت که تاکید 

بر فرضیه »فرگزیت« ممکن اس��ت. با وجود 
ای��ن بوده اس��ت که خبر های ت��ازه ای درباره 
رویداد های سیاس��ی از جمله همه پرس��ی ها 
می تواند مس��ائل غیر منتظره ای را به ما نشان 
ده��د. این آژان��س که تجزی��ه و تحلیل های 
جدید در مورد فرانسه و چشم اندازهای مرتبط 
با مس��ائل بعد از انتخابات و قانونگذاری ها را 
ب��ر عه��ده دارد گفت دیگر اینک��ه یک تغییر 
رادی��کال رخ ده��د که این ه��م بعید به نظر 
می رس��د. البت��ه بازی بی��ن رش��د و پویایی 
بودجه با تصمیم خ��ود دولت مرکزی خواهد 
ب��ود. این فرضیه که مارین لوپن، نامزد جبهه 
ملی رئیس جمهور آینده فرانسه شود می تواند 
احتمال خ��روج فرانس��ه را از منطقه یورو را 
افزایش ده��د. لوپن گفت: در صورت پیروزی 
در انتخاب��ات، از اتحادی��ه اروپا می خواهد که 

حق حاکمیت را به فرانسه بازگرداند و در باره 
نتیج��ه مذاکراتی که انتظ��ار دارد پس از آن 
برگزار ش��ود، همه پرس��ی برگزار خواهد کرد. 
وی افزود: در صورت مخالف��ت اتحادیه اروپا 
با این درخواس��ت، به مردم فرانس��ه پیشنهاد 
خواه��م ک��رد که از ای��ن نهاد خارج ش��وند. 
رئیس جمهوری فرانسه یادآوری کرد که »در 
صورت پیروزی جبهه ملی در انتخابات پیش 
رو، لوپن به س��رعت فرآیند خروج این کشور 
از منطق��ه یورو و حتی اتحادی��ه اروپا را آغاز 

می کند.«
 این احتمال ک��ه در هفته های اخیر پیش 
آم��ده باع��ث نگرانی های س��رمایه گذاران در 
فرانس��ه شده اس��ت. فرانس��ه در حال حاضر 
امتیاز Aa2 را توس��ط آژانس مودی دریافت 

کرده است. 

هنگامی ک��ه پیرامون تغیی��رات آب و هوایی 
صحبت می کنیم، ارتباطی بی��ن تغییرات آب و 
هوایی و رفتار های انس��انی مشاهده می کنیم. در 

اینجا چند نمونه از آنها را بررسی می کنیم. 

رانندگی کردن
 اس��تفاده از سوخت های فسیلی برای حرکت 
وسایل نقلیه موتوری است که منبع اصلی تولید 
گاز های گلخانه ای و مسئول گرم شدن کره زمین 
است. براساس گزارش سازمان جهانی هواشناسی 
)WMO( دلی��ل گرمایش ک��ره زمین افزایش 
تعداد وسایل نقلیه موتوری و حوادثی مانند توفان، 

سیل و موج گرما است. 

تراکم جمعیت
 لخته شدن و تراکم جمعیت انسانی در مراکز 
بزرگ شهری باعث استفاده بیش از حد از خودرو 
و ترویج حمل و نقل عمومی می شود. با این حال، 
گسترش ساختمان ها، پیاده رو ها و جاده ها باعث 
ایجاد موج گرما در فصل تابستان یا موج سرما و 

توفان یخ در فصل زمستان می شود. 

کشاورزی
کاش��ت ذرت اثر بس��یار مهمی روی شاخص 
رطوبت می گذارد و باعث تبخیر و تعریق متشکل 
از تبخیر آب در گیاهان به دلیل گرما می شود. این 

پدیده که ترکیبی از رطوبت و گرما است به نوبه 
خود می تواند منجر به تشدید امواج گرمایی کره 
زمین  شود. در بررسی های انجام شده دیده شده 
که به دلیل این پدیده درجه حرارت به 55 درجه 

سانتیگراد رسیده است. 

مصرف گوشت
تولید دام با توجه به فضوالت آنها می تواند یکی 
از منابع اصلی گاز های گلخانه ای باشد. در فرآیند 
گوارش حیوانات گاز متان تولید می شود. عالوه بر 
این حیوانات منابع آب و خاک را مصرف می کنند. 

ازدیاد جمعیت
 س��ازمان ملل تخمین زده است که کره زمین 
دارای ظرفیت چهار تا 16 میلیارد نفری اس��ت. 
فراتر از این تعداد افراد اختالل ش��دیدی به کره 
زمین وارد می کنند و نگهداری از کره زمین بیش 

از حد مهم می شود. 

ساخت و ساز جاده ای
 نی��روی جاذبه زمین به راحتی اجازه نفوذ آب 
ب��ه منابع زیر زمینی را می دهد که ساخت و س��از 
ج��اده ای مانع��ی برای آن اس��ت. ساخت و س��از 
جاده ای ب��ا اس��تفاده از م��واد نفوذ ناپذیر مانند 
آسفالت یا سیمان مانع نفوذ آب به زمین می شود 
و احتمال روان آب و جاری شدن سیل را افزایش 

می دهد. 
مصرف برق

 ب��رق آبی به عن��وان یک منبع ان��رژی پاک و 
تجدید پذیر به رسمیت ش��ناخته شده است، اما 
بهره برداری از رودخانه ها باعث جاری شدن سیل 
از مناطق اطراف و تغییر در اکو سیستم می شود. 

حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی تاثی��ر قابل توجهی در گرم 
ش��دن کره زمین دارد و عبور ساده یک هواپیما 
در آسمان هنگامی که خط سفیدی در جو ایجاد 
می کند می تواند باعث خراب شدن جو کره زمین 
شود. در این صورت تراکم ابرها به سرعت توسط 
هواپیما پراکن��ده  و باعث تخریب الیه های اولیه 

جو کره زمین می شود. 
انرژی هسته ای

 نیروگاه های هس��ته ای با آزاد کردن توده های 
بزرگ بخار و تماس آنها با هوای س��رد و خشک 
باعث ایجاد برف می ش��ود. این پدیده بسیار نادر 

است، اما باعث پخش مواد رادیو اکتیو می شود. 

مواد آرایشی
 فراتر از ظاهر مشکوک مواد آرایشی، این مواد 
دارای اشعه فرابنفش هستند. اسپری های آرایش 
مانن��د تاف��ت دارای گاز هایی هس��تند که باعث 

سوراخ شدن الیه ازون می شود. 

افزایش خطر »فرگزیت« 
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 آیا تا به حال از خود پرس��یده اید که چگونه بعضی ها به باالترین درجات موفقیت 
می رس��ند در حالی که بعضی دیگر در تمام ط��ول عمر درگیر یک زندگی میان مایه 
هستند؟ چرا بعضی ها طعم بزرگ ترین موفقیت ها را می چشند در حالی که دیگران با 
وجود تالش های زیاد ناکام می مانند؟ تمام کسانی که شما آنها را موفق می دانید یک 
ویژگی مش��ترک دارند؛ هیچ وقت به کمتر از بهترین قناعت نکرده اند. اگر می خواهید 

غیر ممکن ها را ممکن کنید، باید از حریم امن تان بیرون بیایید. 

چرا حریم امن برای شما بد است؟ 
ب��رای بس��یاری از مردم ه��دف نهایی، داش��تن ی��ک زندگی راحت اس��ت. تمام 
سخت کوش��ی و ت��الش آنان معطوف به دس��تیابی به یک س��بک زندگی بی دغدغه 
است. اکثر مردم تالش می کنند پول کافی به دست بیاورند تا نگران نیازهای مختلف 
زندگی نباش��ند و این کار درس��تی اس��ت. تا زمانی که نیازهای اولیه انسان برطرف 
نش��ود، نمی ت��وان روی اهداف بزرگ تمرکز کرد، اما هنگام��ی که در زندگی تصمیم 
گرفته اید که حریم امن خود را پش��ت س��ر بگذارید زمانی اس��ت که شروع به رشد 
می کنید چه از نظر کاری چه در زندگی ش��خصی. آس��ایش، دشمن رشد شخصیت 

است.
 به محض آنکه در حریم امن س��اکن ش��وید از ریس��ک کردن امتناع می کنید و با 
ش��رایط موجود کنار می آیید. این آسایش چشم شما را روی موقعیت های خوبی که 

در اطراف تان است، می بندد و این فرصت ها نصیب افراد دیگری می شود. 
مطمئنا از موقعیت فعلی در حریم امن تان راضی هس��تید اما اگر به همین رضایت 
اکتفا کنید، شانس تان برای موفق شدن و دستاوردهای بزرگ از بین می رود. چند بار 
در زندگی تان بدون ریس��ک کردن دستاوردی قابل توجه داشته اید؟ جواب مشخص 
اس��ت؛ خیلی کم. شکس��ت موقعیت آزاردهنده اس��ت اما مقدمه موفقیت محسوب 
می ش��ود. هر چند هیچ کس دوست ندارد در زندگی احس��اس آزار دهنده اضطراب را 

تجربه کند اما مقداری از آن باعث پیشرفت عملکرد شما می شود.

از شکست نترسید
هر چیزی که پیش  آید خوش آید. بزرگ ترین دشمن ما ترس از شکست است که 
مانع شکستن مرزهای خودساخته ما می شود. اما اگر می خواهید به چیزی دست پیدا 

کنید باید بدون در نظر گرفتن نتیجه به سمت آن هدف بروید. 
در  موفقی��ت  معن��ای  ب��ه  هیچ وج��ه  ب��ه  امن ت��ان  حری��م  از  ش��دن  خ��ارج 
نخس��تین تالش ت��ان نیس��ت،بلکه بیش��تر ب��ه معن��ای خ��الص ش��دن از ت��رس 
 از شکس��ت و اج��ازه دادن ب��ه خودت��ان ب��رای رش��د ف��ارغ از نتایج اولیه اس��ت. 

برای موفقیت قدم های کوچک بردارید
ش��اید از دس��ت رئی��س قلدرتان خس��ته ش��ده اید و می خواهید اس��تعفا دهید و 
ش��غلی ت��ازه را امتحان کنید، اما از ف��رط تنبلی هیچ کاری نمی کنید. ش��اید تصور 
ی��ک فضا، همکاران و رئیس��ی جدید ش��ما را مضطرب می کند. در ه��ر صورت اگر 
 می خواهی��د ب��ه هدف ت��ان برس��ید باید ب��ا قدم های کوچ��ک کار را ش��روع کنید. 

برنامه روزانه تان را بازبینی کنید
نخس��تین چی��زی که باید تغییر بدهید برنامه روزانه تان اس��ت چ��ون این برنامه در 
جه��ت ارضای س��بک زندگی قبلی تان اجرا می ش��ود. تا زمانی ک��ه برنامه روزانه تان 
را تغیی��ر ندهی��د برای تان آس��ان نخواه��د بود ک��ه از حریم امن خارج ش��وید. در 
ابت��دا نبای��د تغیی��ر بزرگ��ی در برنامه بدهی��د. تغیی��رات ظریفی که باع��ث تغییر 
دیدگاهتان ش��ود در مراحل ابتدایی کافی اس��ت. وقتی این تغییرات کوچک تبدیل 
 به عادت ش��دند به س��ادگی می توانید به دنب��ال اهداف و تغیی��رات بزرگ تر بروید. 

ش�وید آش�نا  جدی�د  اف�راد  ب�ا  و  کنی�د  امتح�ان  را  جدی�د   کاره�ای 
انجام کارهای جدید باعث باز شدن درهای ذهن روی دیدگاه های تازه ای می شود که 
پیش از این وجود نداش��ته اند. به همین ش��کل مالقات با افراد جدید باعث گسترش 
افق دید و آش��نایی با روش های تازه برای به دس��ت آوردن اهداف یکس��ان می شود. 
بعض��ی اوقات کاری که انجام می دهیم تغییری ایج��اد نمی کند بلکه چگونگی انجام 
کار مهم است. گوش کردن به داستان زندگی مردم مطمئنا باعث کاهش اضطراب و 

شناخت مسائل تازه و به وجود آوردن انگیزه مورد نظر در ما می شود. 

چگونه از حریم امن مان خارج شویم؟

قــاب
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محیط زیست

به گزارش سازمان ملل متحد، گرسنگی در آفریقا بدترین بحران انسانی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون است. حدود 20 
میلیون نفر در 3 کشور آفریقایی، سودان جنوبی، سومالی و نیجریه زندگی می کنند. دبیر کل امور انسان دوستانه سازمان 

ملل گفت که مبلغ و بودجه مورد نیاز برای جلو گیری از این فاجعه انسانی 4.4 میلیارد دالر در سال است. 
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هر چه ما می خواهیم روزهای آخر س��ال را با صحت و س��المت روح و روان و جسم 
و جان پش��ت سر بگذاریم، نه تنها مقدور نیست؛ بلکه اسبابی پدید می آید که هم حال 
خودمان خطخطی می ش��ود و هم اس��کی می کنیم روی سایر تپه ها و کوه ها و سلسله 
جبال جهان. هر چه باش��د، هشت س��ال تحت تاثیر مدیریتی جهانی نفس کشیده ایم، 
چه کش��یدنی؛ در فالن جای جهان پل و فرودگاه س��اخته ایم، چه ساختنی؛ در بهمان 
جا حتی بنای استادیوم ورزشی باال آورده ایم، چه باال آوردنی؛ دکل محو نموده ایم، چه 
نمودنی؛ اصال بگذارید این طوری بگوییم که برایتان جا بیفتد، کوه یخ ش��نیده اید که 
فقط قد و قامت کوتاه و اندکی از آن بیرون زده و الباقی هنوز قد راست نکرده است تا 

مولود جهانی اش درک و شناخته شود؟ اینکه می گوییم، همان است. 
ممک��ن اس��ت از خودتان بپرس��ید حاال چ��را این ان��دازه با ابهام و در پرده س��خن 
می گوییم. راس��تش می هراسیم. هراس از اینکه کس��ی دنبال نمایش و ارائه خویشتن 
باشد و ما همچون جرثومه ای این ابزار را برایش مهیا سازیم. دیگر از سایه خودمان هم 
می ترسیم. البته این روش نیز برای خودش ثبت شده و دارای سرقفلی است. مدیر آن 
باشد که نه تنها خودش تشخیص می دهد چه مسائلی را با همکارانش در میان بگذارد، 
بلکه خودش هم س��رش را زیر برف فرو می برد، چه فرو بردنی. حتی س��تون انتظارات 
بشری را نیز جابه جا می کند. اگر به اینچنین مدیرانی بود که نمی گذاشتند خبر هفت 

تا سیاره جدید هم به گوش ما برسد. 
تا تکیه بر جای بزرگان زده اند، شیوه شان مستوری است و تا دست شان از دنیا کوتاه 

می شود، شهرآشوب می گردند. از هر دو روی چنین سکه هایی نباید ترسید آیا؟ 
 من بنده

شیوه مستوری نجومی

کارگروپ فرصت ویژه

مدرسه مدیریت
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