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 معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد 11/6 درصدی
در 9 ماهه نخست امسال خبر داد

رشد 2 رقمی، تورم تک رقمی

مدیرعامل سایپا در آیین افتتاح طرح امداد نوروزی این شرکت مطرح کرد 

عرضه 35 هزار دستگاه کوییک 
در سال آینده
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روزهای سخت فشارهای اقتصادی به پایان رسیده و به نظر می رسد راه 
توس��عه صنعت حمل و نقل کشور بیش از هر زمان دیگری باز شده است، 

این افق روش��ن در حالی به دست آمده که دو سال قبل حتی 
امکان بررسی بسیاری از گزینه های فعلی پیش روی...
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 مسیر توسعه را
ادامه خواهیم داد

روحانی در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون امید مجلس:
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سرمقـاله
مدیریت تجربه مشتری 

 یک نیاز استراتژیک
اما پر از چالش 

هزینه به دس��ت آوردن یک 
مش��تری جدید بس��یار بیشتر 
از حف��ظ یک مش��تری موجود 
است با این حال تمام مشتریان 
یکس��ان خلق نمی شوند. برخی 
نیاز به توجه بیشتری از دیگران 
دارن��د، بعضی نیاز ب��ه پیگیری 
و راهنمایی ه��ای م��داوم دارند 
و برخ��ی عالق��ه ای ندارن��د که 
باب��ت هر چیز پیش پا افتاده ای 
مزاحم ش��ان ش��وید. با به دست 
آوردن بین��ش درم��ورد نیازها، 
ترجیح��ات و رفت��ار مش��تری 
می ت��وان س��فر مش��تری را در 
نقاط حس��اس بهینه کرد.  ارائه 
مداوم تجارب مثب��ت به ایجاد 
روابطی پایدار منتهی می شود...
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رئیس جمهوری گفت دولت یازدهم دستاوردهای شاخص و برجسته ای در 
حوزه های اقتصادی، سیاس��ی، فرهنگی و دفاعی داشته و مصمم هستیم در 
چارچوب و معیار قانون اساسی، رهبری واحد و آرمان های مشترک، همچنان 

در مسیر توسعه و اعتالی ایران اسالمی حرکت کنیم. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، حجت االسالم والمسلمین 
حس��ن روحانی در دیدار رئیس و اعضای فراکس��یون امید مجلس ش��ورای 
اسالمی، با قدردانی از تعامل و همکاری سازنده مجلس دهم با دولت، تالش 
برای تقویت و اعتالی نظام اس��المی و مردم س��االری دینی و نیز توس��عه و 
آبادانی ایران عزیز را وظیفه همگانی دانس��ت و اظهار داش��ت: بدون تردید 
ش��رایط امروز کش��ور بهتر و امیدبخش تر از گذشته است و باید با امیدواری 
برای سربلندی ایران عزیز و نظام اسالمی، با همکاری و حوصله، امور کشور 

را هر چه بهتر سامان دهیم. 
رئیس جمهوری با اش��اره به برخی دس��تاوردهای دولت در بخش های 
مختل��ف اقتص��ادی و با تأکید ب��ر اینکه همه این اقدام��ات در چارچوب 
اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی قرار دارد، اظهار داش��ت: اقتصاد 
مقاومت��ی به این معناس��ت که اقتصاد کش��ور در برابر تهاجم دش��منان 
مقاوم تر ش��ود و این در حالی اس��ت که در گذشته به خاطر فشار تحریم، 
مق��دار فروش نفت تقریباً نصف ش��د و همگان ش��اهد بودند چه تالطم 
بزرگی در بازارها و قیمت ارز به وجود آمد که این آسیب پذیری و نامقاوم 

بودن اقتصاد را نشان می دهد. 
روحانی اضافه ک��رد: در دولت یازدهم با وجود اینکه درآمد نفت حتی 
در مقطعی به حدود یک سوم الی یک چهارم کاهش یافت و از 120دالر 
به حدود 30دالر رس��ید، ام��ا تالطمی در بازار به وج��ود نیامد و زندگی 
مردم دچار اختالل نش��د که این موضوع می تواند بزرگ ترین معیار برای 

حرکت در مس��یر اقتصاد مقاومتی باشد، چراکه نشان دهنده آن است که 
اقتصاد کش��ور در برابر فش��ار خارجی مقاوم بوده و می تواند امور خود را 

مدیریت کند. 
رئیس جمهوری خاطر نش��ان کرد: براساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار 
به عنوان معیارهای ارزیابی معتبری که در کشور وجود دارند، باید عملکرد و 
کارآمدی دولت  مورد ارزیابی قرار بگیرد که آیا حرکت در بخش های مختلف 
طی 3.5 سال گذشته، رو به جلو بوده، متوقف شده یا عقبگرد داشته است. 
امروز و براساس آمارهای معتبر داخلی و خارجی، حتی یک مورد هم وجود 
ندارد که در چهار زمینه قدرت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دفاعی، شاهد 

رشد و توسعه نباشیم. 
روحانی با اش��اره به گزارش روز گذشته بانک مرکزی در هیأت دولت، که 
رش��د اقتصادی 9ماهه کشور در سال جاری را 11.6 اعالم کرده است، گفت: 
دس��تیابی به رش��د اقتصادی دو رقمی را نه تنها دش��منان، بلکه بسیاری از 
دوستان ما در داخل کشور هم باور نمی کردند و این تحول بسیار بزرگی است. 
رئیس جمهوری اضافه کرد: میزان رش��د اقتصادی برمبنای گزارش مرکز 
آمار هم بیش از 7درصد اس��ت و این در حالی اس��ت که وعده ما در ابتدای 
امسال رسیدن به رشد 5درصدی بود و زمانی هم که این رقم را اعالم کردیم، 

بسیاری دستیابی به آن را سخت می دانستند. 
روحانی خاطر نش��ان کرد: در شتاب رشد و جهش علمی براساس آخرین 
آمار برخی مراکز، ش��تاب رش��د علمی کش��ورمان در میان 25 کشور باالی 

جهانی، رتبه اول را داراست. 
رئیس جمهوری با بیان اینکه باید حقایق را برای مردم با شفافیت بیان کرد 
و در نهایت مردم به خوبی و آگاهانه به قضاوت می نشینند، اظهار داشت: اگر 
 در مس��یر حق حرکت  کنیم، توان ارائه گزارش به مردم را خواهیم داش��ت،

 چرا که امروز شرایط و امکانات ما بسیار بهتر و امیدبخش تر از گذشته بوده 
و مردم هم مثل همیشه، آگاهانه در صحنه حضور دارند. 

روحانی با اشاره به اقدامات دولت در بخش کشاورزی، اظهار داشت: امسال 
ح��دود 14 هزار و 700 میلیارد تومان به کش��اورزان بابت خرید گندم داده 
شده و این رقم حاکی از آن است که در سال جاری کشاورزان گندم کار 5هزار 

میلیارد تومان دریافتی بیشتری داشته اند. 
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: در 11ماهه سال95 به طور متوسط روزانه 
بیش از 2میلیون و 600 هزار بشکه صادرات نفت خام و میعانات گازی داشتیم 
درحالی که این رقم در سال گذشته حدود یک میلیون و 300 هزار بشکه بود 
و از آنجایی که چند بند از سیاست های اقتصاد مقاومتی مربوط به برخورداری 
کش��ور از قدرت صادراتی به ویژه در حوزه انرژی است، اقدام دولت در حوزه 
افزایش صادرات نفت و میعانات بانکی به معنای حرکت ملموس در مس��یر 

اقتصاد مقاومتی است. 
روحان��ی با بیان اینکه در هفته های آین��ده چند فاز مهم در پارس جنوبی 
افتتاح می ش��ود، گف��ت: قبل از دولت یازدهم فقط 10 ف��از در پارس جنوبی 
به بهره برداری رس��یده بود و در این دولت به اندازه همه دولت های گذش��ته 
در پارس جنوب��ی افتتاح فاز های مختلف داریم و با افتتاحی که بزودی انجام 

خواهد شد در میزان برداشت گاز از منابع مشترک پیش خواهیم افتاد. 
رئیس جمهوری افزود: در حوزه نوس��ازی ناوگان هوایی نیز وضعیت امروز 
کش��ور نسبت به گذشته بهتر اس��ت و تاکنون دو فروند هواپیمای جدید به 
کش��ور وارد شده و یک فروند دیگر نیز تا اول فروردین ماه و بقیه هم از سال 

آینده وارد کشور خواهند شد. 
وی اف��زود: در ح��وزه راه آهن نیز نس��بت به سه س��ال گذش��ته ش��اهد 
پیشرفت های بزرگی هستیم و تالش می کنیم تا پایان این دولت پنج مرکز 

استان به خط راه آهن سراسری متصل شوند. 
روحان��ی خاطر نش��ان ک��رد: رس��یدن گاز ب��ه زاه��دان آرزوی م��ردم 
سیستان و بلوچس��تان در طول تاریخ بوده و این کار عظیم و بزرگ در دوره 
دولت یازدهم به انجام رسید؛ همچنین تا پایان امسال قرار بود 14سد افتتاح 
و آبگیری ش��ود که تاکنون 15سد به مرحله آبگیری رسیده و 2.7 میلیارد 
متر مکعب آب پشت این سدها ذخیره سازی شده است که اینها نیز نمادهای 

مهمی از عملی شدن اقتصاد مقاومتی هستند. 
رئیس جمهوری ادام��ه داد: بدون تردید وضعیت ام��روز تاالب ها، دریاچه 
ارومیه، زاینده رود و هامون به مراتب بسیار بهتر از دیروز است، لذا انجام همه 
این اقدامات نشان می دهد که سیاست و مسیر ما درست بوده و باید آن را تا 

رسیدن به نقطه مطلوب ادامه دهیم. 
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بین دولت، 
فراکس��یون امید و مجلس دهم، فاصله ای از لح��اظ اهداف و آرمان ها وجود 
ندارد، اظهار داشت: البته ممکن است در شیوه اجرا و عمل، نظرات مختلفی 
وجود داش��ته باش��د که باید با همفکری، وحدت و اتحاد بیش��تری را برای 

دستیابی به اهداف به وجود آوریم. 
روحانی گفت: دولت و مجلس در کنار هم می توانند فضایی قانونمند، سالم، 
رقابتی و به دور از هرگونه تندروی را برای برگزاری انتخابات و حضور بانشاط 

و حداکثری مردم به وجود آورند. 
رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: اگر در برخورداری از ابزار تبلیغاتی تعادل 
در جامعه وجود ندارد، این بدان معنا است که باید با تالش، جهاد و فعالیت 
بیش��تر کمبودها را جبران کنیم و در این مس��یر س��کوت و ناامیدی هیچ 
فایده ای ندارد. همه باید امیدوار به آینده بوده و دست به دس��ت هم در مسیر 

خدمت به مردم و تعالی کشور گام برداریم. 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی علت فراز و فرود در رسیدگی به الیحه 
برنامه شش��م توس��عه را افزایش مواد آن از 35 ب��ه 135 بیان کرد و گفت: 
تالش مجلس بر این بود اهداف کمی و کیفی به گونه ای مدون شود تا قابل 

ارزیابی باشد. 
ب��ه گزارش ایرنا، علی الریجانی در نشس��ت خبری آخر س��ال 1395 در 
تشریح روند تصویب الیحه برنامه توسعه و بودجه کل کشور، افزود: در مورد 
برنامه فراز و فرودی بین دولت و مجلس برای نحوه برنامه نویسی وجود داشت 
و مقداری طول کشید. الیحه دولت 35 ماده بود که به 135 ماده تبدیل شد. 
وی با اشاره به اهداف مجلس شورای اسالمی نسبت به الیحه برنامه ششم 
توس��عه ادامه داد: وقتی قانون برنام��ه را ورق می زنید در هر بخش جداولی 
هس��ت که باید در طول پنج س��ال مطابق آن حرکت کند. تالش شد یکی 
از مس��ائل کش��ور که بهره وری در رش��د 8درصدی بود، 2.8درصد از طریق 
بهره وری سامان یابد و از نظر رشد سرمایه گذاری در کشور حدود 21.4درصد 

رشد از طریق داخلی وخارجی و فاینانس داشته باشیم. 
رئیس مجلس شورای اسالمی اضافه کرد: از مسائل کشور فاصله بین نرخ 
سود تسهیالت و سپرده بانکی بود که به ضرر تولیدکنندگان است که تالش 
ش��د در هر س��ال 10درصد فاصله کاهش یابد البته سازو کارهای مختلفی 

هست که به تولید ملی کشور کمک می کند. 
الریجانی افزود: در قانون برنامه تعیین شد وابستگی اداره کشور به نفت تا 
سال 1400 بیش از 20درصد نباشد و از دیگر مسائل مطرح آمایش سرزمینی 
کالن نداریم و مدیرانی که در سطح ملی کار می کنند، ریزه کاری مناطق را به 
اندازه استانداران نمی شناسند. بنابراین سهم بودجه عمرانی استان ها کاهش 
یافت. پس ذکر شد 30درصد تملک دارایی استانی به این منظور در شورای 

برنامه ریزی استان تصمیم گیری شود. 
وی یادآور شد: همچنین اختصاص 3درصد درآمد حاصل از نفت وگاز برای 

مناطق نفت خیز وکمتر توسعه یافته به شرایط مردم منطقه و حل مشکالت 
آنها کمک می کند و شرکت هایی که در این مراکز کار می کنند، درصدی را 

برای این مناطق تخصیص دهند. 
رئی��س قوه مقننه اضافه کرد: از دیگر موضوعات، س��قف بدهی دولت بود 
که در کالن اقتصاد مطرح اس��ت. در بودجه 96 هم به شیوه اوراق مشارکت 
می خواستند سامان یابد که البته ضایعه ای است. در قانون برنامه برای بدهی 
دولت سقف گذاشتیم تا دولت های بعد دچار مشکل نشوند و همچنین ایجاد 

ساز و کارهای مختلف برای مقابله با فساد است. 
وی افزود: در مورد دانش��گاه ها چند تصمیم گرفته ش��ده است و جداولی 
دارد که رش��د دانش��گاه ها از نظر هیأت علمی و پژوهش ها چگونه باید باشد 
که بررس��ی کردیم و 3درصد از سود قابل تقس��یم شرکت های دولتی را به 

تجاری سازی پژوهش های دانشگاهی اختصاص دادیم. 
وی اضافه کرد: در مورد فارغ التحصیالن دانشگاهی، سهم بیمه کارفرمایی 

کارورزها را دولت متقبل می شود که برای آنها جاذبه وجود داشته باشد. 
الریجان��ی گفت: یک��ی از کارهایی که ج��زو کارهای نو بود و ش��اید در 
طول تاریخ برنامه ریزی پنج س��اله در کشور این را نداشتیم این بود که برای 
قوه قضاییه شاخص های نظارتی روشن تعریف کردیم که قابل ارزیابی باشند. 
مثاًل اطاله در دادرس��ی و نسبت قاضی به پرونده ها چگونه باشد؛ همه اینها 
روی جداول��ی آمد که قابل ارزیابی باش��د. این برای قوه قضاییه و هم بخش 

نظارتی مجلس خوب است. 
وی ادامه داد: قوه قضاییه را الزام کردیم که بررس��ی سامانه وضع درآمدی 
مقامات و مس��ئوالن را بررسی کند و به مجلس گزارش شفاف دهد. این در 
قانون برنامه آمد و سقفی هم برای حقوق مدیران در نظر گرفته شد که این 

جار و جنجال ها پیش نیاید. 
رئیس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در بودجه 96 سقف بودجه دولت 

6.5درصد افزایش یافت که عمدتا مربوط به بخش عمرانی اس��ت که آن را 
به 73هزار میلیارد تومان رس��اندیم که موتور محرکی برای اتمام طرح های 
عمرانی کشور است.  الریجانی اضافه کرد: مسئله بعدی که در قانون بودجه 
س��ال 96 مطرح بود اوراق مشارکت است، اینکه در سال 95 حدود 40هزار 
میلیارد برای حل مش��کالت دولت بدهیم و س��ال بعد ای��ن رقم به 60هزار 

میلیارد برسد، دولت های بعدی دولت های فرومانده ای می شوند. 
وی تصریح کرد: برای این منظور سقف قرار دادیم تا برای اوراق مشارکت 
درس��ال 96، حدود کمتر از س��ال 95 اوراق مش��ارکت داشته باشند، البته 

بخش های مختلف متنوع از آن بهره مند خواهند شد. 
رئیس مجلس شورای اس��المی اضافه کرد: اوراق مشارکت را باید کنترل 
کنیم ولی با اقدام مجلس شورای اسالمی از 60 هزار میلیارد تومان به حدود 

30 هزار میلیارد تومان رسید. 
الریجان��ی درباره هدفمندی یارانه ها نیز اظهار ک��رد: در مورد هدفمندی 
یارانه ه��ا سمت وس��وی خوب��ی در قان��ون برنامه داده ش��د تا اف��رادی که 
برخوردارهس��تند از یارانه ها اس��تفاده نکنند و اقشارآس��یب پذیرکه زیر نظر 
کمیته امداد و بهزیستی هستند تا 20درصد حداقل حقوق ودستمزد به آنها 
کمک شود.  رئیس مجلس شورای اسالمی ادامه داد: امیدوارم با وجود 500 
هزار میلیارد تومان، طرح های نیمه تمام این اقدام بتواند حل شود. در حوزه 

آب وفاضالب و حمل ونقل ریلی و محیط زیست کارهای خوبی شده است. 
الریجان��ی افزود: برای حقوق های کمت��ر از 2میلیون تومان نیز در حقوق 
بازنشستگان و افراد کم درآمد معافیت مالیاتی را تا سقف 2میلیون رساندیم. 
10هزار میلیارد تومان را برای ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و 

شاغلین قرار دادیم تا متناسب سازی شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: در مورد سود تس��هیالت سرمایه گذاری اشتغال در 
تبص��ره 10، کمک هایی را در نظر گرفتیم. در مورد دانش��گاه ها نیز تصمیم 

گرفته شد درآمد اختصاصی دانشگاه ها 25درصد رشد داشته باشد و ارتباط 
دانشگاه و صنعت را برقرار کنیم. 

رئیس مجلس ش��ورای اس��المی افزود: در زمینه انضباط مالی تصمیمات 
خوبی گرفته ش��د. از جمله در تبصره 21 همه دس��تگاه ها حس��اب ها را به 

خزانه داری کل واریزکنند تا قابل کنترل و نظارت باشد. 
الریجانی افزود: تالش ش��د تا الیحه برنامه توس��عه و بودجه کل کش��ور 

همگون شود. امیدواریم سال آینده سال پر رونقی برای تولید کشور باشد. 

روحانی در دیدار رئیس و اعضای فراکسیون امید مجلس: 

مسیر توسعه را ادامه خواهیم داد

الریجانی: علت تأخیر در رسیدگی به برنامه ششم افزایش مواد آن از 35 به 135 بود

مهمات توپخانه های چهار شنبه سوری از کجا تأمین می شود؟  

 صدرنشینی  بی رقیب  چینی ها
در صادرات مواد محترقه

قاب اقتصاد
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پیام ناوی
 رئیس هیأت علمی اتاق 
مدیریت ارتباط با مشتری

5 ابهام و 5 پاسخ به قراردادهای ایران با بویینگ و ایرباس 

 هواپیماهایی که
رنگ آسمان ایران را آبی می کنند
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تمام تالش ه��ای صورت  با 
یازدهم  دولت  توس��ط  گرفته 
صنع��ت  چ��رخ  همچن��ان 
ام��ا و اگ��ر  ب��ا  پتروش��یمی 
می چرخ��د، به ط��وری ک��ه با 
اس��تناد ب��ه گفت��ه مدی��ران 
مجتمع ه��ای پتروش��یمی ها، 
کمب��ود خوراک و ب��اال بودن 
قیم��ت آن همچن��ان دغدغه 

اصلی است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
خبرن��گاران  گذش��ته  روز 
بازدیدی از س��ای���ت ه���ای 
پتروش��یمی کاوی��ان، تخ��ت 
عس��لویه،  پ��ارس  جمش��ید 
انتخ��اب و مروارید داش��تند 
و مدی��ران در کن��ار تش��ریح 
گرفت��ه  ص��ورت  اقدام��ات 
درب��اره  پروژه ه��ا  افتت��اح  و 
نگرانی های شان سخن گفتند. 
رمض��ان اوالدی، مدیرعامل 
بیان  ب��ا  پتروش��یمی کاویان 
اینک��ه ف��از دوم پتروش��یمی 
اس��می  ب��ا ظرفیت  کاوی��ان 
یک میلی��ون تن به بهره داری 
رسیده اس��ت، گفت: پیش از 
این فاز نخست این پتروشیمی 
در سال 91 با ظرفیت اسمی 
مش��ابه به بهره برداری رسیده 
ب��ود البت��ه در زم��ان افتتاح 

این ف��از، ام��کان بهره برداری 
فاز2 نیز وجود داش��ت اما به 
دلی��ل کمبود خوراک فاز2 به 

بهره برداری نرسید. 
وی با بی��ان اینکه همچنان 
در تأمین خ��وراک مورد نیاز 
با کمب��ود مواجه هس��تیم و 
حداکث��ر با 60 درصد ظرفیت 
کرد:  تأکید  می کنیم،  فعالیت 
در ص��ورت تأمی��ن خ��وراک 
اتیلن مورد  می توانیم خوراک 
نی��از خط لول��ه اتیلن غرب را 
تأمین کنیم، البته با راه اندازی 
 19 و   21 و   20 فازه��ای 
می توان امی��دوار بود که این 
مجتم��ع در دو فاز به ظرفیت 

کامل برسد. 
حمیدرض��ا افتخ��ار، رئیس 
مجتمع پتروشیمی مروارید با 
اش��اره به اینکه در تأمین اتان 
و خ��وراک مورد نیاز همچنان 
با مش��کل مواجه هستیم و با 
ظرفیت کامل فعال نیس��تیم، 
درب��اره واح��د MEG گفت: 
یک س��ال از افتتاح این واحد 
با ظرفیت 550 ه��زار تن در 
تاکن��ون  و  می گ��ذرد  س��ال 
300 میلیون دالر ارز آفرینی 
صورت گرفته است. این واحد 
بودج��ه 1250 میلی��ارد  ب��ا 

تومان به بهره برداری رس��یده 
است.  براساس اطالعات ارائه 
ش��ده 95درص��د از محصول 
MEG به دو کش��ور چین با 
ظرفی��ت 350 هزار تن و هند 

70 هزار تن صادر می شود. 
وی با اش��اره به اینکه واحد

MEG ب��ا ظرفیت 90درصد 
فعال اس��ت، تأکید ک��رد: به 
دلیل کمبود اکس��یژن موفق 
با ظرفیت 100درصد  نشدیم 
در  ای��ن  کنی��م  فعالی��ت 
حالی اس��ت که میزان مصرف 
این محصول در دنیا با رش��د 

6.8 درصد همراه است. 
در ادام��ه بازدید محمدرضا 
ش��رکت  مدیرعامل  اخ��وان، 
پتروش��یمیایی تخت جمشید 
در  نی��ز  عس��لویه  پ��ارس 
جم��ع خبرنگاران به تش��ریح 
از  مجتم��ع  ای��ن  فعالی��ت 
زم��ان بهره ب��رداری پرداخت 
و گف��ت: نیم��ه دوم امس��ال 
 این ش��رکت ک��ه تولید کننده 
پلی استایرن هاس��ت در کمتر 
از 18 م��اه به س��رمایه گذاری 
60 میلی��ون دالر با تجهیزات 
داخلی به بهره برداری رسید. 

وی با بیان اینکه این شرکت 
با ظرفیت تولی��د 65هزار تن 

در س��ال فعالیت خواهد کرد، 
اظه��ار ک��رد: به دلی��ل گران 
ب��ودن خ��وراک م��ورد نیاز و 
باال بودن تعرفه های صادراتی 
به کش��ورها ام��کان رقابت با 
یعن��ی هیوندای  اصلی  رقیب 
ک��ره ضعیف بوده، برای نمونه 
در صورت ص��ادرات به ترکیه 
باید 7درصد و هند 6.5درصد 
این  کنیم.  پرداخ��ت  عوارض 
تج��ارت  س��طح  در  مس��ئله 

بین الملل قابل حل است. 
اعالم  اطالع��ات  براس��اس 
مق��ام  ای��ن  توس��ط  ش��ده 
مس��ئول از زم��ان افتتاح این 
تاکنون  پتروش��یمی  مجتمع 
10ه��زار و 730 تن محصول 
 تولید ش��ده که از این میزان

 3 هزار و 800 تن صادر شده 
اس��ت، بر این اساس می توان 
گف��ت 36درصد از محصوالت 
عسلویه  پارس  تخت جمشید 
ص��ادر ش��ده اس��ت. چی��ن، 
ترکیه، افغانس��تان، پاکستان، 
بازارهای  آذربایجان و یون��ان 

صادراتی این شرکت است. 
در ادام��ه ای��ن بازدی��د از 
مهران  انتخ��اب  پتروش��یمی 
ای��ن  مدیرعام��ل  تربی��ت 
پتروش��یمی با بی��ان اینکه از 

10مهرماه امسال این مجتمع 
به بهره برداری رس��یده است، 
گف��ت: تاکن��ون 9 ه��زار تن 
محص��ول تولی��د کرده ایم که 
6500 ت��ن ب��ه کش��ورهایی 
ام��ارات،  روس��یه،  همچ��ون 
بلغارس��تان و ارمنستان صادر 
ش��ده و 2500 ت��ن نی��ز در 

داخل مصرف شده است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
کمب��ودی در تأمی��ن خوراک 
ن��دارد،  وج��ود  نی��از  م��ورد 
تولید  ظرفی��ت  ک��رد:  تأکید 
ای��ن مجتمع ت��ا خردادماه به 
170 هزار تن خواهد رس��ید، 
همچنی��ن ت��الش داریم این 
میزان در س��ال ب��ه 250هزار 
تن برس��د.  تربیت با تأکید بر 
اینکه مش��کل عمده ما قیمت 
خوراک اس��ت که ب��ا ارز آزاد 
امیدواریم  و  می شود  محاسبه 
ش��ورای رقابت مشکل را حل 
و فص��ل کن��د، اع��الم ک��رد: 
انتظ��ار داریم ش��ورای رقابت 
تصمیم مناس��بی براساس ارز 
رس��می کش��ور درباره قیمت 
خوراک ه��ای بی��ن مجتمعی 
بگی��رد، البت��ه انتظ��ار داریم 
بخش خصوص��ی  از  دول��ت 

حمایت کند. 

در نشست مدیران پتروشیمی عنوان شد

گرانی و کمبود خوراک، معضل جدی صنعت پتروشیمی 

آمار کشتیرانی نش��ان داد واردات نفت 
هند از ایران در فوریه نسبت به ماه پیش 

از آن حدود 17درصد رشد کرد. 
به گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از رویترز، 
افزایش واردات نفت هند از ایران به معنای 
آن اس��ت که ایران جای ع��راق به عنوان 
دومین تأمین کننده ب��زرگ نفت هند را 
گرفته اس��ت. تهران پیش از تحریم های 
غرب��ی علیه برنامه هس��ته ای این جایگاه 
را در اختیار داشت.  درحالی که عربستان 
سعودی همچنان بزرگ ترین صادرکننده 
نفت به هند اس��ت، طبق آمار کشتیرانی 
و گزارش واحد تحقیقات و پیش بینی های 
نفتی تامسون رویترز، واردات نفت هند از 
ایران در فوریه به 67۴ هزار بشکه در روز 
افزای��ش یافت که 16.7درصد نس��بت به 
ژانویه رشد داشت و تقریباً سه برابر میزان 

واردات در فوریه سال 2016 بود. 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
اوپک در نخس��تین تواف��ق کاهش تولید 
خود در هش��ت س��ال اخیر متعهد شده 
اس��ت از اول ژانوی��ه تولی��د گروهی را به 
میزان ح��دود 1.2میلیون بش��که در روز 
کاهش ده��د. این اقدام با هدف کمک به 
حذف عرضه اضافی و حمایت از قیمت ها 
انج��ام می گی��رد با این همه کش��ورهای 
ایران، لیبی و نیجریه از مشارکت در توافق 
کاهش تولید معاف ش��ده اند.  هند در 11 
ماه نخس��ت س��ال مالی جاری در فاصله 

آوریل تا فوریه، ح��دود 5۴2 هزار و ۴00 
هزار بش��که در روز نفت از ایران وارد کرد 
درحالی که در مدت مش��ابه سال گذشته 
میزان وارداتش ح��دود 225 هزار و 522 
بشکه در روز بود. متوسط حجم واردات از 
ایران در مدت مذکور باالترین رکورد ثبت 
شده بوده است.  واردات نفت هند از ایران 
در دو ماه نخس��ت سال میالدی جاری به 
598 هزار و ۴00 بشکه در روز در مقایسه 
با حدود 192 هزار و 500 بشکه در روز در 

مدت مشابه سال 2015 بالغ شد. 
پاالیش��گاه های هندی از جمله شرکت 
ریالینس اینداستریز که اپراتور بزرگ ترین 
مجتمع پاالیش��گاهی جهان در جمناگار 
اس��ت، پس از رفع تحریم ها خرید نفت از 
ایران را از سرگرفتند.  در این بین واردات 
نفت هند از عربستان سعودی و عراق در 
فوریه حدود یک سوم کمتر از مدت مشابه 
سال گذشته بود.  همچنین واردات نفت 
هن��د از نیجریه در فوریه ب��ه 527هزار و 
۴00 بش��که در روز رسید که 9۴ درصد 
نس��بت به ژانویه افزایش داشت و به این 
ترتیب این کش��ور آفریقای��ی، چهارمین 
صادرکننده بزرگ نفت به هند ش��ناخته 
شد.  این کش��ور که شاهد کاهش تولید 
بوده است، برای عمل به تعهداتی که تحت 
توافق نفت در قبال وام با چین و روس��یه 
دارد، ص��ادرات نف��ت به هن��د را کاهش 

می دهد. 

تازه ترین پیش بینی پنج ساله آژانس 
بین المللی انرژی نشان می دهد، پس از 
سال 2020 خطر افزایش قیمت جهانی 
نفت، بازار را تهدید می کند، زیرا ممکن 
است عرضه جهانی نفت از تقاضای آن 
کمتر شود، مگر آنکه پروژه های جدید 

نفتی بزودی آغاز شود. 
به گزارش ایرنا، آژانس یاد ش��ده در 
گزارش نفت سال 2017 خود با عنوان 
»تحلی��ل و پیش بین��ی ب��ازار« اع��الم 
کرد: به نظر می رس��د ظرف س��ه سال 
آینده قیمت ه��ای جهانی نفت با خطر 
افزایش روبه رو نیس��تند، اما پس از آن 
رشد عرضه به طور چشمگیری کاهش 

خواهد داشت. 
بنابر ای��ن گ��زارش، رون��د عرض��ه و 
تقاضای نفت نش��ان می دهد در س��ال 
2022 تولید جهان��ی نفت به کمترین 
س��طح آن در 1۴سال گذشته می رسد 
و بازار با کمبود عرضه روبه رو می شود. 
ط��ی چند س��ال آین��ده عرضه نفت 
در آمریکا، کان��ادا، برزیل و نقاط دیگر 
افزایش خواهد داشت، اما چنانچه افت 
س��رمایه گذاری در صنع��ت نفت بروز 
کن��د، در س��ال های 2015 و 2016، 
این رش��د ممکن است در سال 2020 

متوقف شود. 
در  ش��ده  انج��ام  س��رمایه گذاری 
صنع��ت نفت ش��یل آمریکا به ش��دت 

افزایش خواهد داش��ت، ش��واهد اولیه 
مخارج س��رمایه گذاری در سال 2017 
دلگرم کنن��ده نیس��تند و بناب��ر اعالم 
آژانس مزب��ور، تقاضای جهانی نفت در 
پنج سال آینده، رشد پیدا می کند و در 
س��ال 2019 از مرز 100میلیون بشکه 
در روز خواهد گذشت و در سال 2020 
رک��ورد 10۴میلیون بش��که در روز را 

ثبت می کند. 
پیش بینی شده است، از هر 10بشکه 
تقاض��ای نفت جهان، هفت بش��که آن 
مربوط به آس��یا باش��د و تقاضای نفت 

هند از چین فراتر خواهد رفت. 
وس��ایط نقلیه برقی مهم ترین عامل 
تاثیر گ��ذار ب��ر تقاض��ای نفت اس��ت و 
نف��ت پیش بینی  بین الملل��ی  آژان��س 
می کن��د ک��ه در س��ال 2022، بخش 
ناچی��زی از تقاض��ای س��وخت کاهش 

پیدا کند. 
 فات��ح بی��رول، مدیرعام��ل آژان��س 
بین الملل��ی ان��رژی گفت: ش��اهد آغاز 
دومی��ن تکان��ه عرضه نف��ت در آمریکا 
ب��ه  بزرگ��ی آن بس��تگی  و  هس��تیم 

چگونگی تغییر قیمت های نفت دارد. 
وی افزود: چنانچه سرمایه گذاری در 
صنعت نفت جهان به طور چشمگیری 
افزایش پیدا نکند، دور جدید ناپایداری 
قیم��ت نف��ت را در آین��ده مش��اهده 

خواهیم کرد. 

با افزایش واردات نفت هند از ایران

 ایران دومین صادرکننده بزرگ نفت
به هند شد

پیش بینی افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت 

پس از سال 2020 رشد نرخ های انرژی 
تهدیدی برای بازار

گازنفت

عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی:
نظارت الزم بر مصرف انرژی در 

صنعت ساختمان صورت نمی گیرد
عضو انجمن بهینه سازی مصرف انرژی در نشست 
ب��ا اصحاب رس��انه از تالش این انجمن در راس��تای 
ترغیب ش��رکت های سازنده ساختمان به استفاده از 
تجهیزات و سیس��تم های جدید و ب��ا تکنولوژی باال 

گفت. 
فرزاد کیاست، کارش��ناس حوزه انرژی ساختمان 
و عضو انجمن بهینه س��ازی مص��رف انرژی با تاکید 
بر این نکته که ایرانیان ش��یوه مصرف درست منابع 
و انرژی را نیاموخته اند، از مس��ئوالن خواست که در 
عرصه فرهنگ س��ازی و تغیی��ر رویکردها در جامعه، 

اقدامات الزم را انجام دهند. 
کیاس��ت گفت:  هنوز رس��یدن به مرحله بحرانی 
برای مردم قابل درک نیست درحالی که این اتفاق با 
توجه به روند مصرف انرژی و منابع در کش��ور، دور 
از انتظار نب��وده و اگر بر همین منوال جلو برویم، تا 
سال 1۴05 به یکی از واردکنندگان عمده انرژی در 

جهان تبدیل خواهیم شد. 
وی تاکید ک��رد: در حال حاضر مص��رف انرژی و 
سایر منابع ازجمله آب در ایران کمتر از کشورهایی 
چون کانادا، چین و آمریکاس��ت اما در این کشورها 
شاهد درآمد باال و تولید ناخالص داخلی قابل توجهی 
هس��تیم درحالی ک��ه در ای��ران از ثروت و س��رمایه 
موج��ود خرج ک��رده و چن��د برابر تولی��د، مصرف 

می کنیم. 
کیاس��ت اس��تفاده از تجهیزات قدیمی که مربوط 
به 30 یا ۴0 س��ال قبل بوده و در کشورهای سازنده 
منسوخ شده اند، حضور افراد غیرحرفه ای در صنعت 
س��اختمان که از اصول و اس��تانداردهای این بخش 
اطالعی ندارند، اس��تفاده از نوع معماری که با اقلیم 
ایران سازگار نیس��ت و بی توجهی مسئوالن نظارتی 
بر رعایت اصولی مانند مبحث 19 که چندین سال از 
تصویب  آن می گذرد اما همچنان الزام اجرایی ندارد 
و موضوعاتی ازاین دست را ازجمله چالش های بخش 

صنعت ساختمان دانست. 
عض��و انجمن بهینه س��ازی مصرف ان��رژی افزود: 
اگر بتوانیم از تجهیزات و سیس��تم های گرمایشی و 
سرمایشی به  روز اس��تفاده کنیم تا 80درصد امکان 

حفظ انرژی فراهم می شود. 
این کارشناس حوزه انرژی ساختمان از تالش های 
صورت گرفته برای لحاظ شدن شاخص های مصرف 
بهین��ه در برنامه شش��م توس��عه از س��وی انجمن 
بهینه س��ازی مصرف انرژی خب��ر داد و گفت: برای 
بهب��ود وضعیت مصرف ان��رژی در س��اختمان ها و 
س��ایر بخش ه��ا ازجمله نیروگاه ها، ه��م مردم و هم 
دس��تگاه های حاکمیتی و نظارت��ی باید فعاالنه وارد 
عمل شوند. در حال حاضر راندمان مصرف انرژی در 

نیروگاه ها وضعیت بدی دارد. 
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اجازه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در عرصه نیروگاهی داده نمی ش��ود. 
از طرف دیگر ایران به دلیل داش��تن ظرفیت باال در 
اس��تفاده از انرژی های نو به راحتی می تواند استفاده 
از س��وخت های فس��یلی را کنار بگذارد اما متاسفانه 
تاکنون این اتفاق نیفتاده است. یکی از پیشنهاد هایی 
که البته به مطالعه و بررسی های بیشتری نیاز دارد، 
این اس��ت که به دلیل مزیت وجود گاز در کش��ور، 
به جای اینکه گاز را به طور عمومی مصرف کنیم، آن 
را در اختیار نیروگاه ها ق��رار دهیم تا اقدام به تولید 
ب��رق ارزان تر کنن��د. ای��ن روش می تواند به مصرف 

بهینه انرژی هم منجر شود. 

نفت به کف قیمت 3 ماهه رسید
خبرگ��زاری رویترز انگلیس اعالم کرد که با وجود 
تالش اوپک برای کاهش تولید، قیمت های نفت روز 
دوش��نبه به کمترین س��طح خود در س��ه ماه اخیر 
رس��یدند، زیرا ش��رکت های حفاری آمریکا به شمار 

دکل های فعال خود افزود ه اند. 
ب��ه گزارش ایرنا به نقل از رویترز، قیمت نفت خام 
برنت دریای شمال در س��اعت 05:53 روز دوشنبه 
ب��ه وقت گرینوی��چ در ب��ازار لندن با 39 س��نت یا 
0.8 درصد کاهش نسبت به جمعه گذشته به 50 دالر 
و 98 س��نت در هر بش��که رس��ید و نفت پایه اروپا، 
کمترین قیمت از 30نوامبر )10 آذر( را تجربه کرد. 
هر بش��که نفت خام وس��ت تگ��زاس اینترمدیت 
آمریکا نیز در س��اعت یاد شده در بازار نایمکس این 
کش��ور با ۴5 س��نت یا 0.9 درصد کاهش نسبت به 
جمعه گذشته به بهای ۴8 دالر و چهار سنت معامله 
شد که کمترین قیمت این نفت از 30 نوامبر تاکنون 

است. 
اگ��ر بهای نف��ت برنت در پای��ان روز کاهش یابد، 
این پنجمی��ن روز متوالی خواهد بود که قیمت این 
نف��ت کاهش می یابد و نفت برنت طوالنی ترین دوره 
کاهش قیم��ت خود از چهارم نوامب��ر )1۴ آبان( را 

تجربه خواهد کرد. 
چنانچ��ه بهای نفت خام آمری��کا نیز در پایان روز 
ب��ا کاهش قیمت روبه رو ش��ود، این نف��ت نیز برای 
شش��مین روز متوالی کاهش قیمت را تجربه خواهد 

کرد. 
بن��ا به اعالم ش��رکت نفت��ی بیکر هی��وز آمریکا، 
ش��رکت های حفاری نفت این کش��ور هفته گذشته 
براس هش��تمین هفت��ه متوالی به تع��داد دکل های 

حفاری خود افزودند. 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( در 
نشست رس��می دهم آذر این سازمان در وین، برای 
نخستین بار از س��ال 2008 میالدی با کاهش تولید 
موافقت کرد تا با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها، 

به باال رفتن سطح قیمت ها کمک کند. 
براساس این توافق، قرار است اوپک یک میلیون و 

200هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد. 
ایران، الجزایر، آنگوال، اکوادور، گابن، عراق، کویت، 
لیبی، نیجریه، قطر، عربستان، امارات و ونزوئال عضو 

اوپک هستند. 
ایران، نیجریه و لیبی از برنامه کاهش تولید اوپک 

مستثنی شده اند. 

معاون وزیر نیرو خبر داد
 شست وشو و تعمیر اساسی 3900 

کیلومتر از شبکه برق خوزستان
مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت بعد 
از وقوع بح��ران در بهمن ماه امس��ال، با فراخوان 
وزارت نیرو 39ش��رکت توزی��ع، 16 برق منطقه ای 
و ش��رکت های پیمانکار برای کمک به حل مشکل 
خوزس��تان بس��یج ش��دند که این نیروها در مدت 
20روز 3900کیلومت��ر ش��بکه فش��ار ضعی��ف و 
متوسط را شست وش��و و تعمیرات اساسی را روی 
آنه��ا انج��ام دادند.  به گزارش ایس��نا، هوش��نگ 
فالحتی��ان در آیی��ن قدردانی از ت��الش نیروهای 
صنعت برق کش��ور و خوزس��تان که 22 اسفندماه 
در اهواز برگزار ش��د، اظه��ار کرد: همچنین حدود 
2350 دکل و بیش از 53 پست بزرگ برق نیز در 
این مرحله شست وشو و بهینه سازی شدند که این 
مسئله برای ما یک تجربه بزرگ و مهم است و باید 

از آن درس بگیریم. 
 وی با اش��اره به مس��ئله ریزگردها و تأثیر آن بر 
ش��بکه برق خوزس��تان افزود: صنعت ب��رق قربانی 
ریزگردها شده و همه مسئوالن کشور و استان برای 
حل این معضل بزرگ که خس��ارات فراوانی در همه 

بخش ها به بار آورده، در تالش هستند. 
 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی تصریح کرد: 
این اطمینان را به مردم خوزس��تان می دهیم که ما 
در کنار آنها در همه حال خواهیم بود که بتوانند به 

توسعه صنعت، خدمات و کشاورزی بپردازند. 
 فالحتی��ان عنوان کرد: به دنبال نشس��تن گرد و 
غبار روی ش��بکه ب��رق خوزس��تان و فراخوان همه 
ش��رکت های زیرمجموعه وزارت نیرو و پیمانکاران، 
در یک کار جهادی و بسیجی وار و در زمان کوتاهی 
توانستیم به لطف خداوند شرایط را مدیریت کنیم و 
با سرافرازی به مردم شریف خوزستان اعالم می کنم 
خدمتگزاران شما در صنعت برق کشور همواره آماده 

خدمت رسانی هستند. 
وی افزود:وظیفه خودم می دانس��تم در روز پایانی 
کار گروه های عملیات��ی در اهواز حضور پیدا کنم و 
پیام تش��کر وزیر نیرو را به این نیروها ابالغ کنم که 
در این بحران اخیر و برای تأمین و پایداری ش��بکه 

برق در خوزستان حضور داشتید. 
 فالحتی��ان تصری��ح کرد: صنعت برق کش��ور در 
همه بحران ه��ا از جمله زلزله طبس، رودبار و بارش 
سنگین برق در ش��مال کشور طی سال های اخیر و 
در حوادث س��یل ها همواره حضور فعال و به موقعی 
داشته و برق مناطقی را که دچار مشکل شده بودند 

پایدار کرده است. 
 وی خط��اب به نیروهای عملیات��ی طرح ضربتی 
بیان کرد: وجود نیروهای مخلص و متعهد در صنعت 
برق کش��ور نعمت بزرگی اس��ت و ما به وجود چنین 
نیروهایی که در بحران ها یاور و پش��تیبان هستند، 
افتخار می کنیم. یکی از همکاران شما به نام نصراهلل 
امیرخانلو که به همراه سه فرزندش برای خدمت به 
مردم شهیدپرور خوزس��تان آمده بود، متأسفانه در 
این عملیات جانش را از دست داد و این مسئله، یک 
حرکت جهادی بود و شما سربازان گمنامی هستید 

که در سنگر صنعت برق خدمت می کنید. 
 در این آیین فاتحه ای به یاد مرحوم امیرخانلو که 
از اعض��ای گروه های عملیاتی اس��تان مازندران بود، 
قرائت و لوح تقدیری نیز به سرگروه این گروه جهت 

اهدا به خانواده آن مرحوم تقدیم شد. 

منابع گاز استرالیا در حال پایان است
گردانندگان بازار انرژی اس��ترالیا معتقدند که این 
کش��ور طی دو س��ال آینده در معرض خطر کمبود 

گسترده گاز و برق قرار می گیرد. 
به گزارش ایرنا، این هش��دار زمانی صادر می شود 
که »جاش فرایدنبرگ« وزیر انرژی فدرال اس��ترالیا 
بعض��ی از دولت ه��ای ایالت��ی را در خص��وص لغ��و 
ممنوعیت ه��ای اعم��ال ش��ده در م��ورد عملی��ات 
اس��تخراج به منظور افزایش تامین گاز تحت فش��ار 
قرار داده اس��ت.  ح��زب کارگر اس��ترالیا نیز دولت 
ائتالف��ی این کش��ور را ب��ه دلیل ع��دم تبیین یک 
سیاست روشن در قبال تغییرات آب و هوایی مقصر 
شناخته است؛ وضعیتی که این حزب از آن با عبارت 

»بحران در حال ظهور انرژی« نام برده است. 
تارنمای ش��بکه »اس. بی. اس« روز دوش��نبه در 
گزارش��ی با عنوان »منابع گاز استرالیا در حال پایان 
اس��ت«، نوش��ت: این نتیجه گیری گزارش جدیدی 
اس��ت که »اپراتور بازار انرژی اس��ترالیا« تهیه کرده 
اس��ت.  در این گزارش آمده اس��ت ک��ه ایالت های 
»نیوس��اوت ولز« و »س��اوت« اس��ترالیا نخس��تین 
ایالت هایی خواهند بود که در سال 2019 با کمبود 
گاز مواجه خواهند شد.  براساس این گزارش، ایالت 
ویکتوریای استرالیا نیز در سال 2021 با کمبود گاز 
روبه رو خواهد شد.  »جاش فرایدنبرگ« وزیر انرژی 
اس��ترالیا معتقد اس��ت که موان��ع و محدودیت های 
موجود در ایالت های مختلف به چرخه انرژی صدمه 
وارد می کند. آنچه ما نیاز داریم تامین بیش��تر گاز و 
تامین کنندگان گاز بیش��تر است. به همین دلیل ما 
به  عنوان دولت فدرال از دولت های ایالتی درخواست 
می کنیم مهلت های متعارف قانونی را برداشته و گاز 

بیشتری را از دل زمین استخراج کنند. 
دولت ایالت ویکتوریای استرالیا هفته گذشته تصمیم 
گرفت اس��تخراج گاز را کامال ممنوع کند و یک مهلت 
قانونی برای اس��تخراج مرس��وم گاز را به اجرا درآورد.  
»مالکوم ترنبول« نخس��ت وزیر اس��ترالیا نیز اظهارات 
وزیر انرژی این کشور در خصوص لغو محدودیت های 
موجود در عملیات استخراج را به نوع دیگری منعکس 
کرد.  ترنبول گفت که به همین منظور فورا مذاکراتی 
را با ش��رکت های گاز انجام خواهد داد.  نخس��ت وزیر 
اس��ترالیا گفت: به همین دلیل است که من خواستار 
مذاک��ره فوری ب��ا مدیران اجرایی ش��رکت های گاز از 
س��واحل ش��رقی ش��ده ام تا آنها توضی��ح دهند برای 
رس��یدگی به این موضوع که مشتریان ش��ان را تهدید 

می کند، چه برنامه هایی دارند. 
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ات��اق  پیش��نهادی  ط��رح 
بازرگان��ی، صنای��ع، مع��ادن و 
کش��اورزی ته��ران مبن��ی بر 
پذی��رش اظهارنامه تس��لیمی 
مالیات��ی واحده��ای تولی��دی 
کوچ��ک و متوس��ط از س��وی 
سازمان امور مالیاتی، سرانجام 
با موافقت این سازمان در ستاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی به 

تصویب رسید. 
روابط عمومی  گ��زارش  ب��ه 
اتاق تهران، این مصوبه مالیاتی 
در حالی در آس��تانه س��ال نو 
از س��وی دولت پذیرفته ش��د 
ک��ه طی چن��د ماه اخی��ر نیز 
برخ��ی دیگر از پیش��نهادهای 
عملیات��ی ات��اق ته��ران برای 
ح��ذف مش��کالت صاحب��ان 
کسب و کار، در ستاد فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی ب��ه تصویب 
راهکاره��ای  اس��ت.  رس��یده 
اجرای��ی اتاق بازرگانی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ته��ران 
ب��رای کاه��ش بار مش��کالت 
اقتصادی  و  بنگاه های صنعتی 
در قالب پیش��نهادهای ده گانه 
از س��وی مس��عود خوانساری 
رئیس اتاق تهران به معاون اول 
رئیس جمهور که ریاست ستاد 
فرماندهی اقتصادی مقاومتی را 

برعهده دارد، ارائه شده بود که 
تاکنون بخش عم��ده ای از آن 

عملیاتی شده است. 
به گفته فریدون طالیی زاده، 
مش��اور رئی��س اتاق ته��ران، 
اتاق  براساس طرح پیشنهادی 
تهران و مصوبه ستاد فرماندهی 
مالی��ات  مقاومت��ی،  اقتص��اد 
عملکرد س��ال 1394 و 1395 
واحده��ای تولی��دی کوچک و 
متوسط با اولویت قطعی کردن 
مالی��ات براس��اس اظهارنام��ه 
تس��لیمی آنان یا تعیین درآمد 
براس��اس  مالی��ات  مش��مول 
رس��یدگی به دفاتر، اس��ناد و 
مدارک اب��رازی مودیان مذکور 

م��ورد عمل تمام��ی اداره های 
امور مالیاتی سراسر کشور قرار 
خواهد گرف��ت. این مصوبه که 
به نوعی عیدی دولت به بخش 
بنگاه های کوچک  و  خصوصی 
و متوس��ط محس��وب می شود 
تس��هیلی در امور مالیاتی آنان 
ایج��اد می کن��د و همچنی��ن 
تعام��ل و اعتماد بی��ن دولت و 
افزایش  را  بخ��ش خصوص��ی 
می دهد. متن مصوبه اخیر ستاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی به 
این ش��رح اس��ت. »در راستای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
و به منظور اعمال مساعدت در 
جهت مرتفع کردن مش��کالت 

مالیات��ی واحده��ای تولی��دی 
کوچک و متوس��ط، س��ازمان 
امور مالیاتی کش��ور در اجرای 
مقررات تبصره الحاقی به ماده 
29آیین نامه اجرایی ماده 219 
مس��تقیم  مالیات های  قان��ون 
ترتیبی اتخاذ کند که ماموران 
مالیات��ی ذی رب��ط ب��ا ملحوظ 
اظهارنامه ها  ق��رار دادن  نظ��ر 
و صورت ه��ای مالی تس��لیمی 
واحدهای تولی��دی موصوف و 
با اولویت قطعی کردن مالیات 
تسلیمی،  اظهارنامه   براس��اس 
ضمن خودداری از صدور برگ 
تشخیص مالیاتی، برگ مالیات 
قطع��ی عملکرد س��ال 1394 

و 1395 آن��ان را صادر و ابالغ 
کنند.

 بدیه��ی اس��ت در صورتی 
که امکان ص��دور برگ قطعی 
به ش��رح فوق میس��ر نباش��د، 
مالیات عملکرد س��ال مزبور با 
رعایت مق��ررات تبصره 2 ماده 
97 قانون مالیات های مستقیم 
مصوب 1380/11/27 صرفا از 
طریق رسیدگی به دفاتر، اسناد 
و مدارک آن��ان تعیین خواهد 
شد.« به گزارش »فرصت امروز« 
پیش از این رئیس اتاق تهران در 
بیست و سومین جلسه هیأت 
نماین��دگان از موافق��ت دولت 
ب��رای پذی��رش اظهارنامه های 
مالیات��ی بنگاه ه��ای کوچک و 
متوسط خبرداده بود؛ موضوعی 
که به گفته مسعود خوانساری 
در کن��ار دیگر مطالبات بخش 
خصوصی خرداد ماه سال جاری 
در نامه ای به معاون اول ریاست 
جمهوری مطرح و مورد توجه او 
قرارگرفت. سازمان امورمالیاتی 
در ابتدا با ای��ن موضوع موافق 
نبوده اما با پیگیری ها، مذاکرات 
بخ��ش  ک��ه  نشس��ت هایی  و 
خصوصی و این سازمان دنبال 
کردند در نهایت این پیش��نهاد 

بخش خصوصی پذیرفته شد. 

دولت با تصویب پیشنهاد اتاق تهران به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط عیدی داد

موافقت سازمان امور مالیاتی با پذیرش اظهارنامه بنگاه های تولیدی

معاون ام��ور دام وزارت جهاد 
کش��اورزی اعالم کرد: در س��ال 
جاری روزانه بیش از 500 رأس 
الشه گوس��فندی گرم در تهران 
عرضه ش��د. از این رو، گوش��ت 
قرمز مورد نیاز ش��ب عید و ایام 
ن��وروز به وف��ور تامین اس��ت و 
کمبودی در ای��ن زمینه نداریم.  
حس��ن رکن��ی روز گذش��ته در 
گفت وگ��وی اختصاصی ب��ا ایرنا 
تاکی��د ک��رد ک��ه هرگ��ز عرضه 
گوش��ت قرم��ز گ��رم در برنامه 
کار هیچ دولتی نبوده اس��ت اما 

امس��ال برای نخس��تین بار بیش 
از 500 رأس الش��ه گوس��فندی 
به صورت گرم با قیمت 310 هزار 
ری��ال در تهران عرضه ش��د.  به 
گزارش ایرنا، امسال برای تنظیم 
بازار نوروزی بخش��ی از دام زنده 
صادراتی ب��رای عرض��ه در بازار 
داخلی اختص��اص یافت.  رکنی 
افزود: در برخی استان های کشور 
نیز به واس��طه ش��رایط مطلوب 
عرضه دام و پوش��ش نیاز استان، 
گوش��ت گرم ب��ا همی��ن قیمت 
عرضه ش��ده اس��ت.  وی اضافه 

ک��رد: در نظر داریم در بلندمدت 
برای متعادل س��ازی بازار گوشت 
قرمز هر شقه گوشت گوسفندی 
گرم ب��ا نرخ 300 ه��زار تا 310 
ه��زار ری��ال عرضه ش��ود که در 
صورت رس��یدن به این هدف به 
ادامه فعالیت ش��رکت پشتیبانی 
گوش��ت  عرض��ه  در  دام  ام��ور 

منجمد نیازی نخواهد بود.
 

نرخ هر کیلو گوشت منجمد 
220 هزار ریال 

وزیر جهاد کش��اورزی  معاون 

گفت: اکنون ش��رکت پشتیبانی 
امور دام نزدی��ک به 15هزار تن 
ذخی��ره گوش��ت قرم��ز منجمد 
دارد که در عرضه هیچ مش��کلی 

نداریم. 
وی افزود: گوشت قرمز منجمد 
باید ب��ا قیمتی بین 220 هزار تا 
230 ه��زار ری��ال ب��دون هیچ 
فروش��گاه های  در  محدودیت��ی 
زنجیره ای سراس��ر کشور عرضه 
ش��ود.  به گ��زارش ایرنا، چندی 
پی��ش رئی��س اتحادیه گوش��ت 
گوس��فندی از کاه��ش 10هزار 

ریالی قیمت گوش��ت گوسفندی 
در دو هفت��ه گذش��ته در ب��ازار 
خب��ر داد.  به گفت��ه علی اصغر 
ملکی، اکنون قیمت هر کیلوگرم 
ش��قه بدون دنبه برای مغازه دار 
340 هزار ت��ا 350 هزار ریال و 
ب��رای مصرف کنن��ده 380 هزار 
ریال اس��ت.  در ب��ازار مصرف و 
خرده فروش��ی های س��طح شهر 
هر کیلوگرم گوش��ت گوسفندی 
و گوس��اله تفکی��ک ش��ده ب��ه 
قیمت هایی بی��ش از 450 هزار 

ریال در حال عرضه است. 

معاون وزیر کشاورزی: گوشت قرمز شب عید به وفور تامین است

رئیس مرکز آمار ایران خبر داد
615هزار نفر امسال به جرگه 

شاغالن پیوستند
رئیس مرکز آمار ای��ران با بیان اینکه نرخ بیکاری 
در س��ال 1395 ب��ه 12.4درصد رس��ید، گفت: در 
س��ال جاری بیش از 615هزار نفر به تعداد شاغالن 
کشور اضافه شد. به گزارش ایرنا، امیدعلی پارسا در 
نشس��ت خبری در محل این مرکز افزود: همچنین 
نرخ مشارکت اقتصادی از 38.2درصد در سال1394 
به 39.4 درصد افزایش یافت. او گفت: طی سال های 
94 و 95 یک میلیون و 90هزار نفر به جمعیت فعال 
کش��ور اضافه شد که 615هزار نفر آنها شاغل شدند 
و 494هزار نفر به تعداد بیکاران کشور افزوده شد. 

درخواست هندی ها از ایران برای 
کاهش تعرفه واردات برنج باسماتی

فدراس��یون س��ازمان های صادرات هند اعالم کرد 
هند و ایران به منظ��ور افزایش تجارت دوجانبه، باید 
گام ه��ای فوری از جمله افزای��ش همکاری در بخش 
بانک��ی و منطقی ک��ردن تعرفه کاالهای کش��اورزی 
بردارند.  به گزارش ایس��نا به نقل از اکونومیک تایمز، 
فدراسیون سازمان های صادرات هند خواستار کاهش 
قابل توجه تعرفه واردات برنج باس��ماتی از سوی ایران 
شده اس��ت. آجی ساهای، مدیرکل این نهاد صادراتی 
اظهار کرد: تعرفه واردات برای برنج باس��ماتی هندی 
حدود 45درصد است. ایران باید این تعرفه را به حدود 
20درصد کاهش دهد. پتانسیل عظیمی برای افزایش 
صادرات برنج باس��ماتی از س��وی هند وجود دارد. ما 
از ایران خواس��ته ایم این تعرف��ه را کاهش دهد. ایران 
ح��دود 2میلیون تن برنج تولی��د می کند در حالی که 
میزان تقاضا در این کشور حدود 3میلیون تن است و 
برای تامین این تقاضا، واردات این کاال عمدتا از هند و 
پاکستان انجام می گیرد. از سوی دیگر ساهای از بانک 
مرکزی هند خواس��ت به بانک های ایرانی اجازه دهد 
در این کش��ور ش��عبه دایر کنند تا به تسهیل تجارت 
دوجانب��ه کمک کند. به گفت��ه وی، پنج بانک ایرانی 
شامل بانک پاسارگاد، سامان، پارسیان، ملت و پرشیا 
اینترنش��نال برای افتتاح ش��عبه در هند درخواس��ت 
کرده اند. او در پاسخ به این پرسش که مسئله پرداخت 
پول میان دو کش��ور چگونه حل خواهد ش��د، گفت: 
بعضی از بانک های هندی برای تسهیل پرداخت پول 
مبادالت تجاری، به افتتاح حس��اب وس��ترو و نسترو 
اقدام کرده اند. حس��اب های نس��ترو و وسترو از سوی 
بانک هایی افتتاح می ش��ود که به عنوان مسئول برای 

تسهیل تجارت عمل می کنند. 

عالقه بازرگانان فرانسوی برای 
فعالیت در ایران از مسیر ارمنستان

نتیج��ه مذاکرات هی��ات اقتصادی ارمنس��تان در 
فرانسه نشان داد که بازرگانان این کشور به حضور در 
بازار ایران با اس��تفاده از همکاری و مسیر ارمنستان 
عالقه دارند. به گزارش ایرن��ا، پایگاه آنالین روزنامه 
»هایاس��تانی هانراپتوتیون« ارمنستان روز دوشنبه 
نوش��ت که در جریان مذاک��رات یک هفته ای هیأت 
بنیاد توس��عه ارمنستان با 23 شرکت فرانسه، امکان 
ورود بازرگانان این کشور به ایران و اوراسیا از طریق 
ارمنستان بررسی شد. کارن مکردچیان، رئیس بنیاد 
توسعه ارمنستان در این باره اعالم کرد که مالقات ها 
با طرف های فرانس��وی در پاریس، مارس��ل و لندن 
نشان می دهد که آنان و سرمایه گذاران بالقوه برنامه 
ورود به بازارهای ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از 

طریق ارمنستان را مدنظر دارند. 
او ادامه داد: تجار فرانسوی بیشتر نسبت به امکان 
س��رمایه گذاری در زمینه ه��ای فن��اوری اطالعات، 
انرژی، پوش��اک، کش��اورزی و اس��تفاده از گیاهان 
داروی��ی در تولی��د مواد غذایی، نوش��یدنی ها و مواد 
آرایش��ی ابراز عالق��ه کرده اند.  روزنامه ارمنس��تانی 
در پایان نوش��ت: در جریان مذاکرات در فرانس��ه و 
همچنی��ن مباحث ی��ک همایش اقتص��ادی، طرح 
اح��داث پاالیش��گاه محصوالت نفتی در ارمنس��تان 
نزدیک مرز ایران با ارزشی بالغ بر 115 میلیون دالر 

مطرح شد. 
س��رژ سرکیس��یان، رئیس جمهوری ارمنستان نیز 
19اس��فند ماه در دی��دار با فرانس��وا اوالند، همتای 
فرانس��وی خود گفت: با توجه به روابط خوب تهران 
و ایروان، حاضریم به ش��رکت های برتر فرانسه برای 
حضور در بازار سودمند ایران کمک کنیم.  به گفته 
او، ای��روان ب��ا تهران روابط خوب��ی دارد و در دوران 
تحریم های ضدایرانی هم این مناسبات خوب حفظ 

شد. 
سرکیس��یان گفت: ارمنس��تان با ش��ناختی که از 
ایران و ایرانیان دارد، می تواند برای شرکت های برتر 
فرانسوی مفید واقع شود و در زمینه توسعه روابط با 
جمهوری اسالمی، بستری برای شرکت های اروپایی 
باشد.  اوهمچنین 12 اسفند ماه بر اهمیت مشارکت 
اقتص��ادی ش��رکت های اروپایی با ای��ران از دیدگاه 
ای��روان تاکید و برای هم��کاری در این زمینه اعالم 
آمادگی کرده بود.  سرکیس��یان گفته بود ارمنستان 
ضمن توس��عه همکاری های مثال زدنی منطقه ای با 
ایران، امکان تبدیل ش��دن به کوتاه ترین و امن ترین 
رهگذر بین بنادر دریای سیاه و خلیج فارس را دارد 
و گ��ذرگاه ش��مال - جنوب نیز ام��کان انتقال بار از 
گرجستان به ارمنستان و سپس به ایران و همچنین 

اروپا را ممکن می کند. 
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بان��ک  اقتص��ادی  مع��اون 
مرکزی نرخ رشد اقتصادی در 
9 ماهه امس��ال را 11.6درصد 

اعالم کرد. 
به گزارش  »فرصت امروز«، 
پیم��ان قربان��ی در نشس��ت 
خب��ری روز گذش��ته، رش��د 
اقتصادی امس��ال را ناش��ی از 
بخ��ش نفت دانس��ت و گفت: 
این رشد ناشی از بازپس گیری 
سهم ایران از بازارهای جهانی 
نفت بوده است و دولت تالش 
می کند در س��ال آینده رشد 
بخش های غیرنفتی را افزایش 

دهد. 
قربانی نرخ رش��د اقتصادی 
کشور بدون نفت را 1.9درصد 
بیان کرد و افزود: رشد بخش 
امس��ال  ابتدای  از  غیرنفت��ی 
رو ب��ه بهبود ب��وده و از منفی 
به��ار  فص��ل  در  1.5درص��د 
ب��ه 2.8درص��د در تابس��تان 
و 4.6درص��د در فص��ل پاییز 

رسیده است. 
بان��ک  اقتص��ادی  مع��اون 
مرک��زی با پیش بین��ی اینکه 
اگ��ر رش��د اقتصادی کش��ور 
امس��ال از 7.1درص��د عب��ور 
کند، می توان رش��د اقتصادی 
را در س��ال های بعد با رش��د 
بخش های غیرنفتی اس��تمرار 
بخش��ید، گف��ت: آغاز رش��د 
اقتصادی امس��ال با نفت بود 
اما این رش��د نشانه های خود 
را ب��ه بخش ه��ای غیرنفت��ی 
تس��ری داده اس��ت. در ای��ن 
فهرست رشد گروه کشاورزی 
نف��ت  گ��روه  4.2درص��د، 
65.4درص��د، گ��روه صنایع و 
معادن 0.3درصد بوده اس��ت 
و در گ��روه خدم��ات رش��د 
2.4درصدی را ش��اهد بودیم. 
در گ��روه صنای��ع و مع��ادن 
نی��ز بخ��ش معدن ب��ا منفی 
و  یافت��ه  بهب��ود  0.2درص��د 
بخش ب��رق، آب و گاز رش��د 
5.8درصد  صنعت  5.1درصد، 
و ساختمان منفی 17.1درصد 

را تجربه کرده است. 
چرا رشد اقتصادی سال 94 

اعالم نشد؟ 
قربانی با اش��اره به ش��وک 
منف��ی قیم��ت نف��ت و اث��ر 
منف��ی آن ب��ر بودج��ه دولت 
در س��ال های 93 و 94 گفت: 
ای��ن امر اث��ر منفی بر رش��د 
اقتصادی کش��ور گذاشت که 
روسیه،  چون  کش��ورها  سایر 
عربس��تان و ام��ارات نیز این 
کردن��د.  تجرب��ه  را  کاه��ش 
پارسال نرخ رشد اقتصادی از 
این ش��وک منفی آسیب دید 
و با مبنای س��ال پایه 1390 
به منفی 1.6درصد با احتساب 
نفت و منفی 3.1درصد بدون 

احتساب نفت رسید. 
وی درب��اره عل��ت انتش��ار 
نیافتن رش��د اقتصادی س��ال 
94 گفت: با توجه به مشکالت 
پیش آمده، دولت برای پرهیز 
از اختالف آماری، اطالعات و 
محاس��بات مرکز آمار ایران را 
مبنا ق��رار داد. در حوزه اعالم 
ن��رخ ت��ورم، بان��ک مرک��زی 
یکس��ری وظایف قانونی دارد 
که باید نرخ تورم را محاس��به 

و اعالم کند. 
بان��ک مرکزی  وی گف��ت: 
برای تغییر س��ال پایه به سال 
90 اقدام ه��ای الزم را انج��ام 
داده و مرکز آم��ار نیز در این 
زمینه اقدام کرده که این کار 
از اختالف آم��اری جلوگیری 

می کند. 
قربانی گفت: در قانون احکام 
دانمی برنامه های توسعه کشور 
ش��ده  مکلف  مرک��زی  بان��ک 
اس��ت ک��ه در ح��دود وظایف 
قانون��ی و در چارچوب ضوابط 
و اس��تانداردهای شورای عالی 
آمار ای��ران، آمارهای تخصصی 
حوزه های خود را تولید و اعالم 

کند. 
قربان��ی با بی��ان اینکه تغییر 
س��ال پایه به سال 90 را انجام 
داده و آن را به آمار س��ال های 

قبل نیز تس��ری داده ایم، گفت: 
پیشتر سال پایه برای محاسبه 
ش��اخص کاال و به��ای مصرفی  
)نرخ تورم( بر مبنای س��ال 90 
و رش��د تولید ناخالص داخلی 
بر مبنای س��ال 83 محاس��به 
می ش��د، اما با اقدام انجام شده 
حداکث��ر تا مرداد س��ال آینده 
س��ال پایه تورم به 95 و رش��د 
اقتصادی به 90 تغییر می یابد. 
بان��ک  اقتص��ادی  مع��اون 
مرک��زی، تقویت رش��د مصرف 
از ش��اخص های  را  خصوص��ی 
رش��د اقتصادی امسال برشمرد 
و گف��ت: این ش��اخص نش��ان 
می ده��د ک��ه مصرف کنندگان 
میل بیشتری برای مصرف پیدا 

کرده اند. 
نق��ش  درب��اره  وی 
س��رمایه گذاری گ��روه صنعت 
رش��د  ش��اخص  بهب��ود  در 
اقتصادی کش��ور نیز گفت: در 
9 ماهه امس��ال این ش��اخص 
منف��ی 8.9درص��د ب��ود ک��ه 
ش��امل 16.1درص��د منفی در 
فص��ل بهار، 5.5درصد در فصل 
تابستان و منفی 19.5درصد در 
فصل پاییز اس��ت که بخشی از 
آن از رک��ود بخش س��اختمان 
و نیز مخ��ارج عمران��ی دولت 

باز می گردد. 
قربانی یادآور ش��د: امس��ال 
اقتصاد ایران از تورم تک رقمی 
مطل��وب  اقتص��ادی  رش��د  و 
برخوردار اس��ت و اگرچه نفت 
نق��ش مهم��ی در ای��ن رش��د 
داش��ته، اما بخش غیرنفتی نیز 
روند بهب��ود را طی می کند که 
دولت امیدوار اس��ت با حمایت 
بیش��تر از ح��وزه کس��ب و کار، 
این رش��د اقتصادی پایدار و در 

سال های بعد تکرار شود. 
وی درباره رشد بخش معدن 
نیز افزود: این بخش در فصول 
بهار و تابس��تان منفی ش��د که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به آن ای��راد گرفت و از این رو 
نشست هایی با کارشناسان این 

وزارتخانه برای بررس��ی آمارها 
برگزار ش��د که در نتیجه سبب 
شد معدن در فصل سوم مثبت 
ش��ود. اما بخش معدن س��هم 
اندکی در تولید ناخالص داخلی 
دارد و آنگون��ه نیس��ت که اثر 

باالیی بر شاخص کل بگذارد. 

 تورم تک رقمی بعد از 
25 سال

بان��ک  اقتص��ادی  مع��اون 
مرک��زی با بیان ای��ن نکته که 
امس��ال پس از 25 سال شاهد 
نرخ ت��ورم تک رقم��ی خواهیم 
دولت  ب��ود، گف��ت: عملک��رد 
یازده��م در حوزه تورم بس��یار 
خوب بوده است و تورم نقطه به 
نقطه 45درصدی در س��ه سال 
گذش��ته کاهش یافت��ه، ضمن 
آنکه نرخ تورم مصرف کننده به 

8.7درصد رسیده است. 
قربانی، نرخ تورم تولید کننده 
را 4.5درص��د ب��رآورد ک��رد و 
افزود: پارس��ال ب��ه دلیل رکود 
در بخ��ش صنعت، تورم در این 
بخ��ش منفی بود ک��ه به دلیل 
خ��روج ای��ن بخ��ش از رکود، 
اکن��ون روند آن مثبت ش��ده 

است. 
قربانی، تورم ش��تابان و رشد 
اقتص��ادی منف��ی را ش��اخصه 
اقتص��ادی دولت قبل دانس��ت 
و گف��ت: ما رش��د نقدینگی را 
به تدری��ج از 30درصد کاهش 
دادی��م ام��ا از اواخر س��ال 93 
شاهد یک ش��وک نفتی بودیم 
ک��ه فعالیت ه��ای اقتصادی در 
س��ال 94 را نی��ز تح��ت تأثیر 
خود ق��رار داد و بانک مرکزی 
با سیاست گذاری خود توانست 

بازار را آرام کند. 
به گفته معاون بانک مرکزی، 
پای��ان  در  نقدینگ��ی  می��زان 
دی م��اه امس��ال 1196 ه��زار 
میلی��ارد تومان بوده اس��ت که 
نس��بت به دی ماه پارسال رشد 

26 درصدی داشته است. 
معاون اقتصادی بانک مرکزی 

اف��زود: رش��د 12.3درص��دی 
پای��ه پول��ی در س��ال ج��اری 
مس��اعدتی  از  ناش��ی  بیش��تر 
بوده ک��ه بخش بانکی به تولید 
داش��ته اس��ت. وی با اشاره به 
اجزای پای��ه پول��ی، گفت: در 
10 ماهه امس��ال سهم خالص 
بانک مرکزی  دارایی خارج��ی 
3.6درصد کاهش داش��ته و در 
مقابل مطالب��ات بانک مرکزی 
از بانک ه��ا 16.7درصد افزایش 
یافته که یکی از عوامل مؤثر در 

رشد پایه پولی بوده است. 
قربانی افزود: یکی از مسائلی 
که بان��ک مرکزی از پارس��ال 
بین بانکی  ب��ازار  ک��رد،  تمرکز 
اس��ت که ب��ه دلی��ل تنگنای 
نقدینگ��ی ک��ه از اواخر س��ال 
1393 ب��ا آن مواج��ه ش��دیم، 
نرخ س��ود به ب��االی 28 درصد 
رس��ید، اما در نهایت پارس��ال 
به 18.8درصد و امس��ال حتی 
به 16درصد رس��ید ولی پس از 
مردادماه در محدوده 19درصد 
بوده اس��ت. عض��و هیأت عامل 
بانک مرکزی تأکید کرد: اینکه 
گفته می شود نرخ سود در بازار 
25 درصد  ب��االی  به  بین بانکی 
رس��یده اس��ت صحیح نیست، 
زیرا ب��رای ما میانگی��ن نرخ ها 
مدنظر است و بانک ها براساس 
اعتب��ار بانک ه��ای متقاضی به 

یکدیگر تسهیالت می دهند. 
وی افزود: امروز مسیر بازار 
نزولی شده و بازار آزاد دوباره 
ب��ه حال��ت ثبات بازگش��ته و 
بانک مرکزی متعهد اس��ت از 
ثب��ات بازار دف��اع کند و نرخ 
ارز را متناس��ب با متغیرهای 
بنیادین اقتصاد هدایت کند. 

پایان درب��اره زمان  وی در 
یکسان س��ازی ن��رخ ارز نی��ز 
گفت: هر زمان ش��رایط مورد 
نظر برای یکسان سازی پایدار 
فراهم ش��ود، نسبت به اجرای 
آن اق��دام می کنیم که یکی از 
این موارد، دسترسی آسان به 

منابع ارزی است. 

در حالی که 10 س��ال اس��ت 
دولت ه��ا وع��ده می دهن��د کام 
اقش��ار کم درآم��د جامع��ه را با 
می کنند،  ش��یرین  سهام عدالت 
اخت��الف بین دول��ت و مجلس 
درباره س��ود این س��هام تنها به 
اندازه مبلغ سه نان سنگک ختم 

می شود. 
ایس��نا، سه ش��نبه  به گزارش 
هفت��ه پی��ش ب��ود که مراس��م 
رونمایی از سامانه سهام عدالت با 
حضور معاون اول رئیس جمهور، 
وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی، 
رئیس س��ازمان خصوصی سازی 
و رئی��س کمیس��یون اقتصادی 
مجلس در س��الن اجالس سران 
برگ��زار ش��د و اع��الم ش��د که 
می توانن��د  س��هامداران عدالت 
ب��ه  س��امانه  ای��ن  طری��ق  از 
صورت حس��اب خود دسترس��ی 

داشته باشند. 
مش��خص  صورت حس��اب  در 
شده اس��ت که 532 هزار تومان 
س��ود از 60 شرکت سرمایه پذیر 

گرفته ش��ده و توس��ط سازمان 
خزان��ه  ب��ه  خصوصی س��ازی 
دولت واریز ش��ده است و مردم 
می توانند این مبلغ را تا س��قف 

یک میلیون تومان پر کنند. 
از  ع��ده ای 
ن  ال مش��مو
که  س��هام عدالت 
نه از س��هام س��ر 
در می آورن��د و نه 
صحبت ه��ای  از 
بع��د  مس��ئوالن، 
 10 گذش��ت  از 
واج  و  س��ال هاج  
مانده ان��د که حاال 
گذش��ت  از  بع��د 
یک  م��دت  ای��ن 

صورت حس��اب که ارزش نقدی 
ندارد به چه دردش��ان می خورد. 
در این می��ان عده ای از اقش��ار 
کم درآم��د جامعه که مش��مول 
س��هام عدالت نش��دند از ای��ن و 
آن می پرس��ند که س��هام عدالت 
چیست؟ عده ای وقتی می بینند 

قرار اس��ت بعد از 10سال وعده 
دولت ه��ا به ج��ای آنکه س��ود 
سهام عدالت کام شان را شیرین 
کند باید مبلغی هم به حس��اب 
خزانه بریزند و بع��د ببینند چه 

اتفاق��ی در آینده رخ خواهد داد، 
صدچندان تعجب می کنند. 

در ای��ن می��ان بی��ن دولت و 
مجلس درباره  سود سهام عدالت 
اخت��الف وج��ود دارد. آن ط��ور 
ک��ه س��ازمان خصوصی س��ازی 
پیش بین��ی و اع��الم ک��رده این 

س��هام س��االنه ح��دود 90هزار 
تومان برای مشموالنش سود به 
همراه دارد. این در حالی اس��ت 
که رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س روز یکش��نبه در نطق 
دس��تورش  میان 
چندمی��ن  ب��رای 
پش��ت  از  ب��ار 
مجلس  تریب��ون 
اعالم کرد که این 
رق��م ن��ه 90هزار 
تنها  بلکه  توم��ان 
توم��ان  36ه��زار 
گفت  وی  اس��ت. 
که »اگ��ر این 36 
س��ود  تومان  هزار 
س��االنه را ب��ر 12 
تقس��یم کنی��م مبل��غ آن معادل 
3ه��زار توم��ان و براب��ر خرید دو 
نان س��نگک می ش��ود.« در عین 
حال اگ��ر فرض را ب��ر همان 90 
هزار تومان بگذاریم س��ود ماهانه 
این س��هام 7500 تومان می شود 
ای��ن مبل��غ مع��ادل خرید  ک��ه 

پنج نان س��نگک اس��ت. بارها از 
تریبون ه��ای مختلف بین مقامات 
سازمان خصوصی سازی و مجلس 
بابت تفاوت دو نان سنگک و پنج 
نان سنگک کشمکش هایی لفظی 
پیش آمده و شاید خیلی ها ندانند 
این صحبت ها تنها بر سر اختالف 
مبلغ��ی معادل با خرید س��ه نان 
س��نگک اس��ت؛ مبلغی که افراد 
کم درآمد جامعه 10س��ال منتظر 

برآورده شدنش بودند. 
آن طور ک��ه تاکنون مش��خص 
ش��ده قرار است در جلسه ای قبل 
از پایان س��ال 1395 این موضوع 
مجلس  اقتصادی  کمیس��یون  در 
مورد بحث و بررس��ی ق��رار گیرد 
و جزییات بیش��تری در این مورد 
مش��خص شود. در آن جلسه علی 
طیب نی��ا، وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارای��ی و عبداهلل پوری حس��ینی، 
رئیس سازمان خصوصی سازی به 
مجلس خواهند رفت و در نهایت 
بای��د دید ک��ه این جلس��ه با چه 

نتیجه ای روبه رو خواهد شد. 

2 نان سنگک یا 5 تا؟!
اختالف بر سر سود سهام عدالت

معاون اقتصادی بانک مرکزی از رشد 11.6درصدی در 9 ماهه امسال خبر داد

رشددورقمی،تورمتکرقمی

بانک، بیمه، توسعه4
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تعهد به وظیفه، تعهد به نجات جان یک 
انسان

پرداخت خسارت بیش از یک میلیارد 
تومانی توسط بیمه پاسارگاد

بیمه گذار با خرید بیمه نامه شخص ثالث به مبلغ 
595 ه��زار تومان ب��ه تعهد یک میلی��ارد و 111 
میلیون و 800 هزار تومانی مصدوم حادثه توس��ط 

بیمه پاسارگاد عمل کرد. 
به گزارش روابط عمومی بیمه پاس��ارگاد، در اثر 
حادثه برخورد یک دس��تگاه پراید و موتورسیکلت، 
در مح��ور امل��ش از توابع اس��تان گی��الن راکب 
موتورس��یکلت به دلیل ش��دت جراحت های وارده 
دچار خس��ارت های متعدد ش��د و بیمه پاسارگاد 
ب��دون ف��وت وقت ب��ه دلی��ل دلجوی��ی و تأمین 
هزینه های بیمارس��تانی حادثه دیده در کوتاه ترین 
زم��ان ممکن ب��ا تش��کیل پرونده ای در راس��تای 
حمایت از مصدوم حادثه دیده مبلغ این خس��ارت 

را طی دو مرحله پرداخت کرد. 
گفتنی اس��ت به اس��تناد اوراق پزش��کی قانونی 
و رأی محاک��م قضایی مبلغ ی��ک میلیارد و 111 
میلی��ون و 800 هزار تومانی خس��ارت ثالث جانی 
برآورد و به مقصر حادثه ابالغ ش��د، بنابراین مقصر 
حادث��ه با تعهد به موقع نس��بت به خرید بیمه نامه 
ش��خص ثالث ب��ه مبلغ 595 ه��زار توم��ان از بار 
وجدانی حادثه و همچنین بار مالی بس��یار سنگین 
این حادثه به مبلغ بی��ش از یک میلیارد تومان از 
مح��ل بیمه نامه برآمده و تعهدات خود را توس��ط 

شرکت بیمه پاسارگاد پرداخت کرد. 

اعالم آمادگی سرمایه گذاران 
خارجی برای خرید سهام شرکت 

به پرداخت ملت
  مراس��م معارف��ه قبل از عرضه س��هام ش��رکت

 به پرداخت ملت با حضور مدیران ارشد بانک ملت 
و جمعی از س��رمایه گذاران، کارگ��زاران، فعاالن و 

سهامداران بورس برگزار شد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مل��ت، هادی 
اخالق��ی فیض آثار، مدیرعام��ل بانک ملت در این 
مراس��م با اعالم این نکته که در فاز نخس��ت قرار 
اس��ت 10درصد س��هام ش��رکت ب��ه پرداخت در 
بازار س��رمایه عرضه ش��ود، گفت: این ش��رکت از 
ش��رکت های وزین پرداخت در کش��ور اس��ت که 
جایگاه نخس��ت را در کش��ور و خاورمیانه به خود 

اختصاص داده است. 
اخالقی تأکید کرد: مجموعه های برون مرزی نیز 
ب��ه محض آگاهی از تصمیم بانک ملت برای عرضه 
س��هام ش��رکت به پرداخت، برای خرید این سهام 

اعالم آمادگی کرده اند. 
وی با اش��اره به تاریخچ��ه ورود فناوری به نظام 
بانک��داری کش��ور گفت: ش��روع بح��ث بانکداری 
الکترونیک در کش��ور به 45 سال قبل بر می گردد 
ک��ه این روند بعد از انقالب نی��ز در اوایل دهه 70 
با توسعه اس��تفاده از تکنولوژی های جدید در این 

حوزه ادامه پیدا کرد. 
اخالقی، توس��عه ابزارهای نوین پرداخت به ویژه 
پایانه ه��ای فروش��گاهی را مرب��وط ب��ه اوایل دهه 
80 خواند و افزود: ب��ا توجه به همت جمعی نظام 
بانکی در یک دوره 10س��اله، بانک ها توانستند به 
صورت گسترده استفاده از ابزارهای نوین بانکداری 
الکترونیک را در داخل کش��ور ترویج دهند که این 
موضوع مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت و بخش 

زیادی از هزینه های مالی تبادالت کاهش یافت. 
وی به تأس��یس ش��رکت به پرداخ��ت ملت در 
س��ال 84 اش��اره کرد و گفت: این ش��رکت از بدو 
تأسیس تاکنون امکانات قابل توجهی را در اختیار 
بانک ملت و صاحبان کس��ب و کار قرار داده اس��ت 
ک��ه از جمله آنها نصب و راه ان��دازی بیش از 840 
هزار کارتخ��وان فروش��گاهی و اختصاص بیش از 
23درص��د تع��داد تراکنش ها و 32درص��د مبالغ 
تراکنش های انجام ش��ده در نظ��ام بانکی از طریق 

این دستگاه هاست. 
اخالقی با بی��ان این نکته که بانک ملت با توجه 
به الزامات قانونی مبنی بر واگذاری بخشی از سهام 
شرکت های پرداخت، عرضه بخشی از سهام شرکت 
به پرداخت ملت را در دس��تور کار قرار داده است، 
اظه��ار امیدواری کرد که این بان��ک در تداوم این 
مسیر، سهام دیگر مجموعه های تحت مالکیت خود 
را نیز عرضه کند ت��ا از این طریق امکانات آنها در 

اختیار سایر سرمایه گذاران نیز قرار بگیرد. 

سقف برداشت روزانه از 
خودپردازهای بانک ملی ایران 

500 هزار تومان شد
براس��اس مجوز بانک مرکزی، س��قف برداش��ت 
روزانه وجه نقد از خودپردازهای بانک ملی ایران به 

500هزار تومان افزایش یافت. 
به گزارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران، بر 
این اس��اس با توجه به نیاز مش��تریان در روزهای 
پایان��ی س��ال و ای��ام ن��وروز، این افزایش س��قف 
 در خودپردازه��ای بان��ک مل��ی ای��ران ت��ا تاریخ

 15 فروردین ماه سال 1396 فعال است. 

نرخنــامه
قیمت انواع سکه افزایش یافت

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.744 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.210.400 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

کاهش قیمت دالر و افزایش قیمت انواع سکه است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.106 توم��ان و هر پوند نیز 
4.709 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
718.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 391.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 249.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 113.263 

تومان قیمت خورد.

همتی پاسخ داد
دلیل پرداخت نشدن خسارت 

شهدای آتش نشان پالسکو

در پی انتش��ار ش��ایعاتی مبنی بر اینکه در پرداخت 
خس��ارت ش��هدای آتش نش��ان س��اختمان پالس��کو 
مشکالتی پیش آمده اس��ت، رئیس کل بیمه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران این موضوع را تکذیب کرد. 
عبدالناصر همتی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
براس��اس قرارداد منعقده بین س��ازمان آتش نشانی و 
ش��رکت بیمه کارآفرین، کلیه 16 آتش نش��ان شهید 
دارای پوش��ش بیمه مس��ئولیت و بیمه عمر و حادثه 
هس��تند و ل��ذا ب��ه بازماندگان ه��ر یک از ش��هدای 
آتش نش��ان مبلغ ح��دود 413 میلیون توم��ان تعلق 

می گیرد. 
رئیس کل بیمه مرکزی اف��زود: علت اینکه تاکنون 
این مبلغ پرداخت نش��ده، مش��خص نب��ودن تکلیف 
انحصار وراثت آنهاست. به محض مشخص شدن وراث 
قانونی آنها که در حال پیگیری است مبلغ تعیین شده 

طبق ضوابط به آنها پرداخت خواهد شد. 

امضای تفاهم نامه میان بانک های 
مرکزی ایران و عمان

بانک ه��ای مرک��زی عمان و ایران ب��ا هدف افزایش 
همکاری های دوجانبه و تقویت مراودات تجاری میان 

دو کشور، تفاهم نامه امضا کردند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از تایمز عمان، پیش از آن 
س��ید بدر بن حماد، دبیرکل وزارت امورخارجه عمان 
با مرتضی س��رمدی، قائم مقام وزارت امورخارجه ایران 
دیدار کرده بود. وی همچنین با ولی اهلل س��یف، رئیس 

بانک مرکزی ایران هم دیدار داشت. 
در ای��ن دیدار حوزه ه��ای هم��کاری دوجانبه برای 
تقویت مراودات تجاری و تشویق سرمایه گذاری مورد 
بررس��ی قرار گرفت. دیداره��ا و رایزنی های متعددی 
می��ان اعضای هیأت عمانی و همتای��ان ایرانی آنها در 
بخش های پولی و بانکی صورت گرفته اس��ت. هدف از 
این دیدارها ارتقای روابط بانکی میان دو کش��ور بوده 
است. در این چارچوب یک تفاهم نامه میان بانک های 
مرکزی دو کشور به امضا رسید. این تفاهم نامه توسط 
حمود بن سانگور الزدجالی، مدیر اجرایی بانک مرکزی 
عمان و ولی اهلل سیف، رئیس بانک مرکزی ایران امضا 

شد. 
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بازدهی 3900 درصدی فرابورس
مدیرعامل فرابورس ضمن تشریح عملکرد و اعالم 
بازگشایی نماد »فبورس« گفت که هر سهم فرابورس 
طی هش��ت س��ال اخیر 3900درصد بازدهی داشته 
اس��ت. به گزارش بورس پرس، در پی بس��ته ش��دن 
نماد فرابورس جهت افزایش سرمایه از شهریورماه و 
پذیرش در بازار پایه الف در مهرماه امسال، مدیرعامل 
و معاون توس��عه بازار این شرکت 70میلیارد تومانی 
در جمع خبرنگاران توضیحاتی را درخصوص عملکرد 
و توسعه بیان کردند تا در روزهای پایانی سال شاهد 
گشایش نماد و امکان معامالت سهام به روش حراج 
پیوس��ته با دامنه نوسان 5درصد باشیم. وی با اشاره 
به گش��ایش نماد بورس ها در تابل��وی بازار پایه الف 
اظهار داشت: فرابورس به عنوان نخستین شرکت این 
بازار در هیأت پذیرش، بررس��ی و درج شد. این مقام 
مس��ئول در مورد مزایای بازار پایه الف گفت: یکی از 
ویژگی های بارز این بازار این اس��ت که س��هامداران 
امکان خریدوفروش آنالین و لحظه ای را دارا هستند. 
ب��ا رایزنی های انجام گرفته امید اس��ت صندوق های 

سرمایه گذاری نیز در سهام بورس ها ورود کنند. 

عرضه بیش از 125 هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

در جریان معامالت دی��روز، 443 تن ذرت دانه ای 
در قال��ب طرح قیمت تضمین��ی و به صورت فیزیکی 
در ت��االر محص��والت کش��اورزی عرضه ش��د.تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران 
روز گذش��ته میزب��ان عرضه 125 ه��زار و 865 تن 
انواع قیر، گوگرد، وکیوم باتوم، مواد شیمیایی و مواد 
پلیم��ری بود. در این روز 47 ه��زار و 300 تن انواع 
قیر و 100تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی عرضه 
شد.تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز 
در ای��ن روز عرضه 32هزار تن گندم خوراکی، 4هزار 
تن گندم دوروم، 2هزار و 50تن شکر، 300تن روغن 
و 718 ه��زار عدد تخم مرغ نطف��ه دار را تجربه کرد.

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران 
نیز ش��اهد عرضه 10 کیلوگرم شمش طال بود. عالوه 
ب��ر این 2هزار و 500 تن پتاس در بازار فرعی بورس 

کاالی ایران عرضه شد. 

سقوط بورس استانبول در پی 
کشمکش های سیاسی

کش��مکش های بی��ن ترکیه و هلند، س��قوط بورس 
اس��تانبول را در پی داش��ت. دولت هلند روز شنبه از 
ورود وزیر خانواده و امور اجتماعی ترکیه به این کشور 
جلوگیری کرد. ماموران م��رزی هلند خودروی حامل 
فاطمه بتول س��ایان کای��ا را به خاک این کش��ور راه 
نداده اند.این مقام ترکیه ای که در آلمان به سر می برد، 
از مس��یر زمینی راهی هلند شده بود تا در تجمعی که 
قرار اس��ت در حمایت از اصالح قانون اساس��ی ترکیه 
در روتردام برگزار ش��ود، سخنرانی کند. این در حالی 
اس��ت که دولت ترکیه ممانعت هلن��د از ورود وزرای 
این کشور را اقدامی »خصومت آمیز« توصیف کرد. این 
کش��مکش های سیاسی موجب تنش های اقتصادی در 
استانبول شد و سقوط شاخص های بورس استانبول را 
در پی داش��ت. بر این اس��اس، نخستین روز معامالتی 
هفته در بورس اس��تانبول با افت حدود 61واحدی در 
شاخص اصلی همراه شد و این متغیر را به مرز 89هزار 
واحد رس��اند. ش��اخص BIST 100 در ای��ن بازار با 
کاهش 0.07 درصدی همراه شد در حالی که شاخص 
س��هام بانک ها افت 0.06درصدی را داشت و شاخص 
ش��رکت های هلدینگ با کاه��ش 0.2درصدی روبه رو 
ش��د. در صنایع مختلف دیگر، ش��اخص ش��رکت های 
س��اختمانی تنها متغیر مثبت در بورس این کشور بود 
که توانس��ت با رش��د 0.9درصدی مواجه شود. در این 
بین قیمت سهام شرکت های ورزشی و سالمت کاهش 

0.6درصدی را از آن خود کرد.

 

نخستین پیش بینی »کروی« در 
سال 96

شرکت توسعه معادن روی ایران پیش بینی درآمد 
هر سهم س��ال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را 
با س��رمایه 2هزار و 413میلیارد و 950میلیون ریال 
به صورت حسابرسی شده اعالم کرد. شرکت توسعه 
معادن روی ایران نخستین پیش بینی سود هر سهم 
سال مالی 96 را مبلغ 142 ریال اعالم کرده است که 
نس��بت به EPS سال جاری 3ریال افزایش را نشان 
می دهد.»کروی« س��ود خالص در سال مالی منتهی 
به 29 اسفند 96 را مبلغ 430میلیارد و 398میلیون 
ریال برآورد کرده است.یادآوری می شود سود خالص 
این ش��رکت در سال مالی منتهی به 30 اسفند 95، 
مبل��غ 525 میلیارد و 852 میلیون ریال و س��ود به 

ازای هر سهم 218ریال اعالم شده است. 

صورت های مالی 3 ماهه »سهرمز«
ش��رکت س��یمان هرمز اطالع��ات و صورت های 
مالی دوره س��ه ماهه منتهی ب��ه 30 بهمن ماه 95 را 
با س��رمایه 542میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی 
نشده منتش��ر کرد. شرکت س��یمان هرمز در دوره 
س��ه ماهه س��ال مالی منتهی به 30 آب��ان ماه 96، 
مبل��غ 55میلیارد و 801میلیون ریال س��ود خالص 
شناس��ایی کرد و بر این اساس مبلغ 103 ریال سود 
به هر س��هم اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه 
در س��ال گذش��ته معادل 50درصد کاهش را نشان 
می دهد.»سهرمز« س��ود انباشته پایان دوره را مبلغ 

175 میلیارد و 70 میلیون ریال اعالم کرد.

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

در معامالت س��ومین روز 
هفت��ه ب��ورس اوراق بهادار 
بازار سهام  تهران دماس��نج 
دو واح��د تقویت ش��د. این 
مه��م در حالی اتف��اق افتاد 
که روز دوشنبه شاخص کل 
از ابتدای باز شدن معامالت 
روند صعودی را طی کرد و تا 
رقم 76 هزار و 458 واحدی 
ب��اال رفت، اما در نهایت افت 
تقریبا 100واحدی را تجربه 
ک��رد و در رق��م 76ه��زار و 
332واحدی ایستاد. شاخص 
 73.99 نی��ز  ه��م وزن  کل 
واحد رش��د ک��رد و به رقم 
واح��دی   428 و  15ه��زار 
رس��ید. همچنین ش��اخص 
آزاد شناور رشد 39 واحدی 
را تجربه ک��رد و تا رقم 83 
ه��زار و 570 واح��دی باال 
رفت. ش��اخص بازار اول نیز 
رش��د 12 واحدی را تجربه 
ک��رد، ام��ا ش��اخص ب��ازار 
دوم 52واح��د اف��ت ک��رد. 
در معام��الت دی��روز نم��اد 
س��رمایه گذاری غدیر با 56 
واحد تاثیر منفی بر شاخص 
کل بیش��ترین نق��ش را در 
نوسانات نزولی دماسنج بازار 
س��هام ایفا کرد. پس از این 
نم��اد، ایران خ��ودرو و فوالد 
مبارک��ه اصفهان بیش��ترین 
نقش را در نوس��انات منفی 

شاخص کل داشتند. 

پیشرو شدن گروه های 
معدنی و فلزات اساسی

ف��ارغ  دوش��نبه  روز 
و  بلوک��ی  معام��الت   از 
س��هامداران  گروه��ی  درون 
عمده و حقوق��ی و برخی از 
س��رمایه گذاری  شرکت های 
شاخص ساز،  ش��رکت های  و 
بورس تهران ش��اهد پیش��رو 
ش��رکت های  نم��اد  ش��دن 
از جمله  کامودیت��ی مح��ور 
گ��روه معدنی ه��ا و س��پس 
فلزات اساس��ی با خودنمایی 

تک س��هم های گروه سرب و 
روی بود. هر چند که با وجود 
بازارگردانی س��هام از س��وی 
ش��رکت های  یا  صندوق ه��ا 
سرمایه گذاری سهامدار عمده 
را  مثبت  معامالتی  معدنی ها 
ش��اهد بودند اما ضعف حجم 
معامالت و در مقابل افزایش 
عرضه سهام در مقابل تقاضا 
تاب تحمل را از دس��ت همه 
معامله گران ربود و در انتهای 
افزای��ش  ش��اهد  معام��الت 
عرضه ها در بازار سهام بودیم. 
نکت��ه مه��م در ای��ن زمینه 
اینکه ب��ا توجه به برآوردهای 
بودجه های سال  خوش بینانه 
مالی 96 اغلب ش��رکت های 
بورس��ی اما بازار سهام با افت 
قیمت روز س��هام بسیاری از 
گروه ه��ا در تابلوی معامالت 
مواجه اس��ت. ش��رایطی که 
باعث شده نس��بت قیمت بر 
درآمدی کل س��هام به کمتر 

از هفت مرتبه برسد.

 با گروه های بازار سهام
گ��روه  در  گذش��ته  روز 
خودرویی ه��ا وضع نس��بت 
ب��ه روزه��ای گذش��ته ت��ا 
حدودی بهتر ب��ود هر چند 
همچ��ون  نمادهای��ی  ک��ه 
آهنگ��ری  ایران خ��ودرو، 
و  ای��ران  تراکتورس��ازی 
مهندس��ی نصی��ر ماش��ین 
افت قابل توجهی را ش��اهد 
بودن��د. در نبود ایران خودرو 
53درصد از خریدها مربوط 
به اف��راد حقیق��ی و مابقی 
مرب��وط ب��ه اف��راد حقوقی 
بود ام��ا با بازگش��ایی نماد 
ایران خودرو در روز گذشته، 
این نم��اد در آخرین قیمت 
از  بی��ش  حت��ی  معامل��ه 
5درصد افت را تجربه کرد. 

در گ��روه م��واد داروی��ی 
نبود  مساعد  چندان  شرایط 
و همچون روزهای گذش��ته 
نمادهای این گروه در قیمت 
پایان��ی و آخری��ن قیم��ت 

معام��الت روند کاهش��ی را 
تجرب��ه کردند. نم��اد گروه 
داروی��ی برک��ت ک��ه مدتی 
اس��ت وارد ب��ورس ته��ران 
شده در روزهای گذشته نیز 
ش��اهد ادامه روند کاهش��ی 
در قیم��ت پایانی خود بوده 
اس��ت. قیمت این سهم روز 
گذش��ته تا 191 تومان هم 

پایین آمد. 
ای��ن در حالی اس��ت که 
قیم��ت کفی که ب��رای آن 
س��هم در زم��ان عرضه اش 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده بود، 
240توم��ان ب��ود. در گروه 
س��یمانی ها اما تعداد زیادی 
از نمادها روند رو به رشدی 
را تجرب��ه کردن��د هر چند 
که تعدادی از آنها تا س��قف 

5درصد ریزش داشتند. 
محص��والت  گ��روه  در 
ش��یمیایی ش��رایط متفاوت 
ب��ود و اکثر نمادها ش��رایط 

کاهشی را تجربه کردند. 

 رشد 6 واحدی شاخص 
کل فرابورس

روز  معام��الت  پای��ان  در 
دوش��نبه نم��اد معامالت��ی 
غدیر  سرمایه گذاری  شرکت 
مجم��ع  برگ��زاری  جه��ت 
عموم��ی ع��ادی س��االنه به 
منظ��ور تصویب صورت های 
مالی، ش��رکت فوالد مبارکه 
اصفه��ان جه��ت برگ��زاری 
به  ع��ادی  عمومی  مجم��ع 
ط��ور فوق العاده ب��ه منظور 
هیات مدیره  اعضای  انتخاب 
شازند  پتروشیمی  و شرکت 
مجم��ع  برگ��زاری  جه��ت 
عمومی فوق العاده به منظور 
خصوص  در  تصمیم گی��ری 
افزای��ش س��رمایه متوق��ف 

شدند. 
س��هامداران  روز گذش��ته 
برای خرید اوراق مش��ارکت 
شهرداری سبزوار، واحدهای 
صن��دوق امین یک��م، پارند 
پایدار س��پهر، کی��ان، اوراق 
س��ایپا  مرابح��ه  صک��وک 
و س��هام کاش��ی تکس��رام 
بیش��ترین تقاض��ا را ثب��ت 
کردند. این در حالی بود که 
س��هام فوالد خراسان، اوراق 
ایران،  نفت  ملی  مش��ارکت 
س��هام پلی اکریل، واحدهای 
پای��دار  پارن��د  صن��دوق 
سپهر، س��هام توسعه صنایع 
بهش��هر، صکوک بناگس��تر 
کران��ه و س��هام حمل و نقل 
ت��وکا با بیش��ترین عرضه ها 
س��نگین ترین صف ه��ای  و 
ش��دند.  مواج��ه  ف��روش 
نیز روز دوش��نبه  آیفک��س 
ش��ش واحد باال رف��ت و به 
رق��م 853.6 رس��ید. ارزش 
معام��الت فرابورس ایران به 
رق��م 261 میلی��ارد و 607 
میلی��ون و 900 هزار تومان 
بالغ ش��د که این رقم ناشی 
از دست به دست شدن 472 
میلیون و 932 هزار س��هم 
و اوراق مال��ی قاب��ل معامله 
طی 25ه��زار و 684 نوبت 

دادوستد بود. 

بازگشایی نماد ایران خودرو مسیر صعودی شاخص کل را تغییر داد

درخشش شرکت های کامودیتی محور در بورس

بازار س��هام برای  روند کلی 
عوام��ل  از  منت��ج   96 س��ال 
دیدگاه های  که  است  مختلفی 
متفاوتی در ای��ن خصوص در 
بین فعاالن بازار س��هام مطرح 
ام��ا مهم تری��ن آنه��ا  اس��ت، 
سیاست کاهش نرخ بهره، رشد 
اقتصادی و وضعیت اشتغال در 
کش��ور اس��ت. یک کارشناس 
ب��ازار س��هام ضمن بی��ان این 
مطلب در گفت وگ��و با بورس 
نی��وز اظه��ار داش��ت: کاهش 
اولویت  نرخ بهره به عنوان یک 

اقتصادی مطرح است که باعث 
رکود بازار س��هام نیز ش��ده و 
سرمایه ها را از این بازار فراری 
داده و در بع��د کالن نیز باعث 
شده بازار کار و تولید شرکت ها 

نیز مختل شود.
 پس از این عامل رکود بازار 
اشتغال نیز مطرح است و بحثی 
است که مدت هاست اقتصاد با 
آن دست و پنجه نرم می کند، 
هرچند که طی چند ماه اخیر 
رشد اقتصادی داشتیم، اما این 
رشد ناشی از افزایش اشتغال و 

تغییر در وضعیت زندگی افراد 
جامعه نبوده و بخش عمده آن 
تح��ت تاثیر افزای��ش صادرات 
نفت��ی کش��ور  درآمده��ای  و 
اس��ت که خود ای��ن درآمدها 
نیز با مش��کل برگش��ت منابع 
از طریق سیس��تم بانکی که با 
پرونده ه��ای مختلف��ی روبه رو 
اس��ت، مواجه اس��ت. مرتضی 
رضازاده در ادام��ه تاکید کرد: 
اگر عوامل مذکور ش��فاف تر یا 
رفع ش��ود چشم انداز اقتصادی 
کش��ور در س��ال 96 را قاب��ل 

پیش بینی و روش��ن تر خواهد 
ک��رد. وی در رابطه با وضعیت 
س��ال  در  جهان��ی  بازاره��ای 
انتظارها  96 پیش بینی ک��رد: 
در رابط��ه ب��ا قیم��ت جهانی 
بازار ه��ای  در  کامودیتی ه��ا 
از روندی  بین المللی حکای��ت 
مثبت دارد که این امر می تواند 
در بازه زمانی میان مدت رش��د 
ش��اخص بازار بورس را در پی 

داشته باشد.
 وی در خاتمه خاطرنش��ان 
کرد: رش��دی برای بازار بورس 

مناس��ب و معق��ول اس��ت که 
همراه با رش��د تولی��د، فروش 
و سودآوری ش��رکت ها قیمت 
سهام ش��ان نی��ز ب��ه نس��بت 

افزایش یابد.
 بنابرای��ن ب��رای س��ال 96 
رش��دی منطق��ی اس��ت ک��ه 
اتف��اق  تدریج��ی  به ص��ورت 
افتد، مگر اینک��ه در نرخ بهره 
شاهد  را  دخالت های سنگینی 
باش��یم که این موض��وع نیز با 
توجه به ش��رایط فعلی بعید به 

نظر می رسد.

نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه 
محلی مناسب برای اجتماع تمام 
نهاده��ای مال��ی و ش��رکت های 
بورس��ی اس��ت و امکان تعامل و 
ارتباط بیش��تر میان شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس را مهیا 
می کن��د. ب��ه گ��زارش ش��رکت 
بورس، روح اهلل حس��ینی مقدم، 
معاون ناش��ران و اعضای بورس 
تهران ب��ا بیان مطلب فوق گفت: 
شرکت های بورسی می توانند در 
این نمایشگاه از خدمات نهادهای 
مالی مطلع شوند و فضایی برای 
پیگیری مس��ائل س��هامداران از 
بازار س��هام  ش��رکت ها و ارکان 
فراهم آورن��د. وی ادامه داد: هر 
س��ال در این نمایش��گاه ش��اهد 
حضور س��هامداران فع��ال و نیز 
س��رمایه گذاران خارجی هستیم. 
نمایش��گاه بورس، بان��ک و بیمه 
هرچند ب��ا ایده آل ها فاصله دارد، 
اما حضور سرمایه گذاران خارجی 
در این نمایش��گاه بسیار پررنگ 
اس��ت. معاون ناش��ران و اعضا به 
از س��رمایه گذاران  لزوم دع��وت 
خارج��ی جدی��د در نمایش��گاه 
ب��ورس، بان��ک و بیم��ه اش��اره 
ک��رد و اف��زود: عم��ال در تم��ام 

نمایشگاه ها با تعداد محدودی از 
بازدید کنندگان مواجه هس��تیم. 
بهتر اس��ت در این نمایش��گاه از 
و خارجی  داخلی  سرمایه گذاران 
قاعدتا  بیش��تری دعوت کنی��م. 
این نمایشگاه فرصت خوبی برای 
افرادی اس��ت تا در فض��ا و بازه 
زمانی مش��خص با بازارس��رمایه 
آشنا شوند. حس��ینی مقدم ابراز 
امیدواری کرد که امس��ال شاهد 
حض��ور جدی تر س��رمایه گذاران 
خارجی و شرکت های بین المللی 
ای��ن  باش��یم.  نمایش��گاه  در 
نمایش��گاه فرصت مناسبی برای 
ش��رکت های  محصوالت  معرفی 
می کن��د.  فراه��م  بین الملل��ی 
وجود کنفرانس ه��ای بین المللی 
مختلف برای شناخت بازار سهام 
در حاش��یه نمایش��گاه و س��ایر 
اقدام��ات جانب��ی ش��امل تقدیر 
اقدام��ات  از پیشکس��وتان ه��م 
مناس��بی اس��ت که می توان در 
نمایش��گاه ش��اهد آن بود.وی با 
اش��اره ب��ه وج��ود ظرفیت های 
مانن��د  نمایش��گاه  در  متف��اوت 
مراس��م  کنفران��س،  برگ��زاری 
تقدیر، فرهنگ س��ازی و آموزش 
در  نوج��وان  و  ک��ودک  نس��ل 

نمایش��گاه اش��اره و خاطرنشان 
کرد: س��ال گذش��ته از یک سری 
امکانات برای حض��ور مدارس و 
دانش��گاه ها بهره بردی��م. چنین 
اقداماتی در کنار معرفی خدمات 
به ش��رکت ها و نهاده��ای مالی 
فرصت آش��نایی و فرهنگ سازی 
ب��رای نس��ل های آین��ده را ب��ه 
وج��ود می آورد. حس��ینی مقدم 
درخصوص اقدامات و برنامه های 
در  اعض��ا  و  ناش��ران  معاون��ت 
نمایش��گاه س��ال 96 گف��ت: ما 
یکس��ری از برنامه های تبلیغاتی، 
در  را  بازاریاب��ی  و  رس��انه ای 
نمایش��گاه پیگیری می کنیم، به 
این ترتی��ب برنامه های بازاریابی 
و معرفی خدم��ات بورس تهران 
را در س��ال 96 از این نمایشگاه 
ادام��ه  وی  می کنی��م.  ش��روع 
داد: در ای��ن نمایش��گاه آخرین 
پذی��رش  واح��د  دس��تاوردهای 
و ناش��ران ب��ه متقاضی��ان ارائه 
می شود. ازآنجایی که بخش قابل 
توجهی از شرکت های کارگزاری 
در نمایش��گاه حاض��ر می ش��وند 
این نمایش��گاه فرصت مناس��بی 
ب��رای ارتباط و تعامل بیش��تر با 
بورس  و ذی نفع��ان  کارگ��زاران 

ته��ران ایجاد می کن��د. در حال 
حاضر امکان شناسایی مشکالت 
و چالش های کارگزاران نیز وجود 
دارد. حسینی مقدم با بیان اینکه 
ارتب��اط نزدیک و خوب��ی با بدنه 
کارگ��زاری وج��ود دارد، تصریح 
کرد: در فضای نمایش��گاه امکان 
ارتباط حرفه ای و کارشناس��ی تر 
فراهم می ش��ود. برهمین اساس 
واح��د اعض��ا در این نمایش��گاه 
حضور می یابد و آخرین خدمات 
خود را معرفی می کند. از س��ال 
95 اصالح فرآیندها برای افزایش 
س��رعت صدور برخی مجوزها به 
کارگزاران ص��ورت گرفت. واحد 
ش��رکت های  از  امس��ال  اعض��ا 
انج��ام  نظرس��نجی  کارگ��زاری 
می دهد و میزان رضایت و نقطه 
نظرات آنه��ا را در زمینه افزایش 
مجوزها  برخ��ی  س��رعت صدور 
دریاف��ت و بررس��ی می کند. وی 
درخص��وص حض��ور هم��کاران 
ای��ن  در  منطق��ه ای  تاالر ه��ای 
نمایش��گاه گفت: به طور معمول 
در  منطقه ای  تاالرهای  همکاران 
نمایش��گاه حضور دارند و برخی 
توس��ط  آموزش��ی  کارگاه ه��ای 
آنها پیگی��ری می ش��ود و مانند 

س��ال های گذش��ته حض��ور در 
این ح��وزه هم پررن��گ خواهد 
ناش��ران و اعضای  بود.معاون��ت 
بورس ته��ران پیش��نهاد داد: از 
ه��ر ابزاری که ب��رای بین المللی 
ش��دن نمایش��گاه بورس بانک و 
بیم��ه وجود دارد باید اس��تفاده 
نمایش��گاه ج��زو  ای��ن  کنی��م. 
معدود نمایش��گاه هایی است که 
در منطق��ه خاورمیان��ه به طور 
لذا  برگ��زار می ش��ود،  مس��تمر 
دهمین س��ال برگزاری آن باید 
نسبت به نخس��تین سال تفاوت 
قابل مالحظه ای داش��ته باش��د. 
بای��د بتوانی��م از اب��زار موج��ود 
اس��تفاده کنیم تا خیلی از افراد 
را از کش��ورهای همس��ایه برای 
حضور در این نمایش��گاه دعوت 
کنی��م.وی در خاتم��ه بر حضور 
خارجی  س��رمایه گذاران  فعال تر 
در نمایشگاه تاکید کرد و افزود: 
حض��ور بازدیدکنندگان خارجی 
سال های گذشته موجب می شود 
آخرین دس��تاوردها وتجربیات و 
نقطه نظرات آنها به بازار س��هام 
منعکس ش��ود و نام بازار س��هام 
ایران در مجامع مالی دنیا بر سر 

زبان ها قرار بگیرد.  

عوامل تاثیرگذار اقتصادی بر بازار سهام

معرفی بورس تهران به سرمایه گذاران خارجی در دهمین نمایشگاه بورس

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

معادن بافق در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که فرآوری مواد معدنی 

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

12.8355کبافق
8.8885فرآور
1.3254.99ولیز

13.9344.98دپارس
6.9384.98فلوله
9784.94کترام
2.7194.9فباهنر

 بیشترین درصد کاهش
پلی اکریل صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. حمل و نق��ل توکا در رده دوم این گروه ایس��تاد. 
سیمان قائن هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(456شپلي
)4.99(3.025حتوکا
)4.94(19.718سقاین
)4.6(4.668تکشا

)4.58(1.960شفارس
)4.49(2.211خاهن
)4.49(2.150قزوین

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

ملت هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

34.967 1188خساپا

33.051 2094فاراک
23.620 1064وبملت
22.910 2675خودرو
20.466 1373فوالد
19.296 759خاور
17.056 2070وبیمه

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ماش��ین 
س��ازی اراک ب��ه خود اختص��اص داد و ای��ران خودرو 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. س��ایپا هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

69.194 2094فاراک
61.281 2675خودرو
41.532 1188خساپا
35.308 2070وبیمه
29.738 16147آپ

28.575 7456رمپنا
28.106 1373فوالد

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 ایران خودرو در رتبه سوم قرار 

گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
20942881فاراک
11882788خساپا
26751803خودرو
7591319خاور
12701091وغدیر
10641061وبملت
1373926فوالد

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

بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
18401840کسعدی
1436718کساپا

2650662خمحور
1179393خریخت
3769269فمراد
2299209تکنو

2130194خشرق

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
7281.94وخارزم
10922.02واعتبار
10543.16پردیس

9873.29ورنا
18743.60وبانک
11693.87وصنا

18313.91پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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امروز هزار واحد مسکن مهر پردیس 
افتتاح می شود 

امروز هزار واحد مسکن مهر پردیس فاز 8 در دره 
بهشت با حضور مقامات به افتتاح می شود. 

به گ��زارش ایلنا، ام��روز هزار واحد مس��کن مهر 
پردیس فاز 8 در دره بهش��ت به افتتاح می رس��د. از 
این هزار واحد، 600 واحد مسکونی در محله سبالن 
و 400 واحد مس��کن مهر محله سهند به متقاضیان 

تحویل داده می شود. 
همچنی��ن پروژه تندی��س امیرکبیر، بل��وار غربی 
امیرکبی��ر و مس��جد عالمه محمدتق��ی جعفری در 

محله سبالن افتتاح می شود. 
وزارت راه و شهرس��ازی، مرکز آموزش��ی آیت اهلل 
آی��ت اهلل  آموزش��ی  مرک��ز  هاشمی رفس��نجانی، 
مهدوی کنی و کالنتری ش��هید عباس دوران در دره 
بهشت و بوس��تان بنفشه در محله سبالن را تکمیل 
کرده اس��ت که تمامی این پروژه ها روزهای آینده با 
حضور مقامات محلی به بهره برداری خواهد رسید. 

 پروژه مس��کن مهر پردیس شش فاز دارد که فاز 
س��وم مس��کن مهر پردیس 9063 واحد، فاز پنجم 
6232 واح��د، فاز 9 جدید 3190 واحد، فاز 9 قدیم 
3937 واحد، فاز 8 26184 واحد و فاز 11 33225 
واحد دارد که از مجموعه این فازها، فازهای 3 و 11 
به افتتاح رسیده است و امروز هم بخشی از فاز 8 به 

متقاضیان تحویل داده می شود. 

60 هزار مستاجر یارانه اجاره 
می گیرند

طرح کمک ساالنه به 60 هزار مستاجری که بعضا 
اجاره بها تا 50درص��د درآمدهای آنها را می بلعد از 

سال آینده کلید می خورد. 
به گزارش ایس��نا، خانوارهای اجاره نشین که بعضا 
بی��ن 30 ت��ا 50درصد از درآمده��ای خود را صرف 
پرداخت اجاره به��ا می کنند می توانن��د گروه هدف 
مسکن اجتماعی )اس��تیجاری( باشند که بناست از 
این طریق تا س��ال 1404 ساالنه به 60 هزار خانوار 

برای تامین هزینه های اجاره بها کمک شود. 
طب��ق آمارهای رس��می هم اکنون مس��کن )اعم 
از اس��تیجاری و ملکی( 28.4درص��د از هزینه های 
خانواره��ای ایران��ی را ب��ه خود اختص��اص می دهد 
ام��ا ای��ن میانگین مربوط به کل کش��ور اس��ت که 
نمی تواند مبنای دقیقی از برآورد فشار اجاره بها روی 
دهک های پایین باش��د. با این حال برآوردها نش��ان 
می دهد در کش��ورهای توس��عه یافته مسکن حدود 
10ت��ا 15درصد از کل هزین��ه اقتصادی مردم را در 
بر می گیرد و این رقم هم اکنون در ایران 28.4درصد 
است. البته در س��ال 1375 این عدد 37درصد بود 
که تا س��ال 1384 به 31درصد رسید و با روی کار 
آمدن دولت نهم، س��هم مسکن در اقتصاد خانوار به 

45درصد در سال 1392 افزایش یافت. 
بر این اساس مش��خص شد مسکن مهر به دالیلی 
همچون در برگیری گس��ترده آحاد جامعه، طوالنی 
ش��دن پروژه و تاثی��ر دیابتی بر اقتص��اد کالن، اثر 
معک��وس در اقتص��اد خانواره��ا ایجاد کرده اس��ت. 
بنابراین دولت یازدهم ضمن تصمیم بر کنار گذاشتن 
طرح مسکن مهر، مس��کن اجتماعی )استیجاری( و 
حمایتی )کمک به س��اخت و خرید مس��کن ملکی 
و کم��ک بالع��وض( را جایگزین آن ک��رد و در نظر 
دارد تا سال 1404 تامین 500هزار مسکن اجاری و 
خودمالکی افرادی که نیازمند واقعی مسکن هستند 

را بر عهده بگیرد. 
در ای��ن خصوص مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 
گفته اس��ت: در طول برنامه شش��م و از سال آینده 
)96( تا س��ال 1400، حمایت س��االنه از 100هزار 
 واح��د مس��کونی اقش��ار کم درآم��د در دو قال��ب

 یاد ش��ده )مسکن حمایتی و مس��کن اجتماعی( در 
دس��تور کار اس��ت که در مجموع ت��ا پایان 1400 
س��اخت 500هزار واحد مسکونی در این طرح مورد 

حمایت قرار خواهد گرفت. 
حام��د مظاهریان ب��ا بیان اینک��ه در این طرح 
بخش ه��ای مختلفی مورد توجه ق��رار گرفته که 
یک بخش آن مس��کن حمایتی است، اظهار کرد: 
در این بخش کمک به س��اخت و خرید مس��کن 
ملک��ی و کمک بالعوض مطرح اس��ت و وظایفی 
را برعه��ده بانک مرکزی برای تعیین بانک عامل و 
اعطای تس��هیالت موضوع مورد تصویب، گذاشته 

است. 
وی ن��وع کمک ه��ا در ط��رح مس��کن حمایتی را 
شامل تس��هیالت ساخت مس��کن ملکی، تسهیالت 
خرید مس��کن ملکی، کمک بالع��وض به متقاضیان 
مس��کن مهر فاقد متقاضی به هر واحد مس��کونی تا 
70 میلیون ریال عنوان کرد و افزود: تعداد تسهیالت 
س��اخت ملکی ساالنه از س��ال آتی تا 1400، برای 
10هزار واحد مسکونی است که در جمع پنج سال، 

50هزار فقره وام خواهد شد.
 همچنین تعداد تس��هیالت خرید مس��کن ملکی 
ب��رای س��ال های 96 ت��ا 1400 به ازای هر س��ال، 
20هزار واحد مس��کونی و جمعا 100هزار فقره طی 
پنج سال آتی است. در کمک بالعوض به متقاضیان 
مسکن مهر که به ازای هر واحد مسکونی 70میلیون 
ریال تعلق می گیرد در طی پنج س��ال آتی، س��االنه 
5ه��زار واحد و جمعا برای 25هزار واحد مس��کونی 

است. 
مظاهریان یکی دیگر از ابعاد تامین مس��کن اقشار 
کم درآم��د را مس��کن اجتماعی و کمک به س��اخت 
مس��کن اس��تیجاری برش��مرد و گفت: ما در زمینه 
مسکن استیجاری نهادهای خوب و حرفه ای نداریم 
و در حقیقت مسکن اس��تیجاری به صورت شخصی 
اداره می ش��ود و افراد س��اختمان های مازاد خود را 

اجاره می دهند.
 در حالی که این طرح در تالش اس��ت تا س��اخت 
مس��کن اس��تیجاری را در دس��تور کار قرار داده و 
ای��ن فعالیت را در بازار مس��کن به ص��ورت حرفه ای 
نهادینه کند. همچنی��ن پرداخت کمک اجاره و وام 

قرض الحسنه از دیگر ابعاد این برنامه است. 

افتتاح ۴۵0 کیلومتر باند دوم 
بزرگراهی برای نوروز ۹6

مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل ونقل کش��ور گفت: برای تس��هیل س��فرهای 
نوروزی بیش از 450 کیلومتر باند دوم بزرگراهی به 
بهره برداری می رسد که با استفاده از توانمندی های 

داخلی ساخته شده است. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی 
خی��ر اهلل خادم��ی از افتتاح 450 کیلومت��ر باند دوم 
بزرگراهی برای تسهیل س��فرهای نوروزی 96 خبر 
داد و گف��ت: خوش��بختانه م��ا در هم��ه بخش های 
زیرساخت های حمل ونقل کش��ور از طراحی تا اجرا 
و تامی��ن مصال��ح مورد نی��از ب��ه خود کفایی کامل 

رسیده ایم. 
مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی ی��ادآوری کرد: ریل 
ملی نیز توس��ط ش��رکت ذوب آهن در ح��ال تولید 
 اس��ت که با تولید آن به ط��ور تقریبی همه قطعات
 مورد نیاز س��اخت شبکه ریلی و خط آهن از داخل 

تامین می شود. 
وی تاکید کرد که همه شرایط الزم در کشور برای 
اس��تفاده از نی��روی کار ایرانی، مصال��ح و تجهیزات 

داخلی مورد نیاز فراهم شده است. 
خادم��ی اعالم کرد: خوش��بختانه ب��ا تالش همه 
دس��ت اندرکاران، متخصص��ان و مهندس��ان ایرانی 
بخشی از باند دوم بزرگراهی در محورهای متصل به 
شمال از جمله هزار، فیروزکوه و منجیل به قزوین و 

رشت در حال آماده سازی است. 
ب��ه گفت��ه وی، ب��رای تس��هیل ت��ردد ن��وروزی 
هموطنان، بی��ش از 450 کیلومتر از محورهای باند 
دوم که به صورت بزرگراه س��اخته شده است، زیر بار 

ترافیک می رود. 
مدیرعامل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نق��ل در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا، بر اس��تفاده از 
کاالهای ایرانی در هم��ه بخش های اقتصادی تاکید 
کرد و گفت: اس��تفاده از کاالی ایرانی افزون بر رونق 
کس��ب و کار و تولید در کشور، میزان بیکاری جوانان 

ایرانی را کاهش می دهد. 

۴ عاملی که تصادفات جاده ای در 
نوروز را افزایش می دهد

مدی��ر کل آم��ار و ترافی��ک س��ازمان حمل و نقل 
ج��اده ای چه��ار عامل موث��ر در افزای��ش تصادفات 

جاده ای در ایام نوروز را تشریح کرد. 
ج��واد هدایتی، مدیرکل آمار س��ازمان حمل و نقل 
جاده ای در گفت وگو با ایلنا، با اش��اره به عواملی که 
میزان تصادف��ات جاده ای در ایام ن��وروز را افزایش 
می دهند، اظهار داش��ت: چهار عامل بیشترین تاثیر 
را در افزایش تصادف��ات نوروزی دارند که در تالش 
هس��تیم با فرهنگ س��ازی ش��یوه صحیح رانندگی 
و ارتق��ای ایمنی جاده ها می��زان تصادفات جاده ای 
در ای��ام نوروز 96 را کاهش دهیم. وی با اش��اره به 
نخستین عامل که مهم ترین عامل در بروز تصادفات 
در ایام نوروز است، گفت: عامل سرعت غیرمطمئنه 
باعث بخش عمده ای از تصادفات می ش��ود. س��رعت 
عاملی اس��ت که در باال رفتن شدت تصادفات بسیار 

نقش دارد. 
وی در توضی��ح س��رعت مطمئنه گفت: س��رعت 
مطمئنه با س��رعت غیرمجاز متفاوت اس��ت. ش��اید 
در یک س��ری از آزادراه های کش��ور س��رعت مجاز 
ب��ه 120 کیلومتر هم برس��د، اما در ش��رایط جوی 
نامناس��ب مانند بارش برف و باران و عدم دید کافی 
راننده، س��رعت مطمئنه اجازه تردد با سرعت 120 

کیلومتر در این مسیر را نمی دهد. 
مدی��ر کل آم��ار و ترافی��ک س��ازمان حمل و نقل 
جاده ای ادامه داد: رانندگان باید برای افزایش ایمنی 
تردد در ایام نوروز عامل س��رعت مطمئنه را در نظر 

داشته باشند و رعایت کنند. 
هدایتی درباره عام��ل دوم که تاثیر زیادی در باال 
رفتن تصادفات در ایام عید را دارد، اظهار داش��ت: از 
دیگر عوامل دخیل در افزایش تصادفات، خس��تگی 
و خواب آلودگ��ی رانن��دگان اس��ت. از آنجای��ی که 
سفرهای نوروزی معموال طوالنی هستند و رانندگان 
استراحت کافی ندارند، همین عامل میزان تصادفات 

را در ایام نوروز افزایش می دهد. 
وی گف��ت: مهم ترین دلی��ل واژگون��ی خودروها 

همین خواب آلودگی و خستگی رانندگان است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه حواس پرتی راننده 
از دیگر عواملی است که میزان تصادفات جاده ای در 
ایام نوروز را افزایش می دهد، افزود: معتقد هستم از 
مهم ترین عوامل حواس پرتی استفاده از گوشی های 
همراه اس��ت که باعث عدم تمرک��ز راننده در حین 

رانندگی می شود. 
هدایتی با اش��اره به عامل چهارم در افزایش تعداد 
تصادفات نوروزی گفت: از دیگر عوامل ش��تابزدگی 
و عجله رانندگان اس��ت که این موجب س��بقت های 

غیرمجاز و انحراف به چپ می شود. 
مدیر کل آمار و ترافیک سازمان حمل و نقل جاده ای 
با بیان اینکه عمده ش��بکه راهی کشورمان دو خطه 
اس��ت، گفت: چیزی حدود 15 هزار کیلومتر آزادراه 
و بزرگراه در کش��ور داریم و مابقی ش��بکه جاده ای 
راه های دوخطه هس��تند که همین عامل شتابزدگی 
که منجر به س��بقت های غیرمجاز می شود، می تواند 

منجر به افزایش تصادفات در ایام نوروز باشد. 
هدایت��ی ب��ا بیان اینک��ه در ایام نوروز بیش��ترین 
تصادفات در س��اعات 17 تا 23 ش��ب رخ می دهد، 
گفت: از آنجایی که طول سفر در ایام نوروز طوالنی 
اس��ت و رانن��دگان مدت زم��ان بیش��تری را صرف 
رانندگی کرده اند، در نیمه دوم روز خس��تگی راننده 

عامل وقوع تصادفات می شود. 
وی ادامه داد: دالیل تصادفات رانندگی تک بعدی 
نب��وده و عوامل متعددی در آن دخیل هس��تند که 
ای��ن عوامل هر یک منجر به افزایش تعداد تصادفات 
می ش��وند و مهار و کنترل تصادفات هم فرابخش��ی 
اس��ت و تنها یک بخ��ش و یک نه��اد نمی تواند در 

کاهش آن تاثیرگذار باشند. 

عمران

فشارهای  س��خت  روزهای 
اقتص��ادی به پایان رس��یده و 
به نظر می رس��د راه توس��عه 
صنع��ت حمل و نق��ل کش��ور 
بیش از هر زم��ان دیگری باز 
شده است، این افق روشن در 
حالی به دس��ت آم��ده که دو 
سال قبل حتی امکان بررسی 
فعلی  گزینه های  از  بس��یاری 
پی��ش روی صنع��ت هوای��ی 

کشور نیز ممکن نبود. 
اگ��ر در س��ال های ابتدایی 
ده��ه 90 صف��ی طوالن��ی از 
و  داخل��ی  س��رمایه گذاران 
خارجی تش��کیل شده بود که 
قص��د داش��تند در کوتاه ترین 
زم��ان ممکن عط��ای ماندن 
در صنع��ت هوای��ی ای��ران را 
ب��ه لقای��ش ببخش��ند، حاال 
س��ازمان هواپیمای��ی ایران با 
تعداد باالیی از درخواست های 
جدید رو به رواس��ت که برای 
بازگش��ت ب��ه آس��مان ایران 

لحظه شماری می کنند. 
این تغییر فضا که زیر سایه 
عملیاتی  برجام  اجرایی شدن 
ش��ده، در دو مح��ور عم��ده 
اجرایی شده است. از یک سو 
وزارت راه و شهرسازی تالش 
کرده با نوسازی ناوگان هوایی 
و خری��د هواپیماه��ای جدید 
ش��رایط را ب��رای رقابت میان 
ایرالین های ای��ران و حریفان 
خارجی ش��ان به وج��ود آورد 
و از س��وی دیگ��ر ب��ا بهبود 
از طریق آزادسازی  ساختارها 
به روز س��ازی  و  بلی��ت  ن��رخ 
تجهی��زات راه را برای افزایش 

سودآوری صنعت باز کند. 

ب��ا وج��ود آنک��ه ق��رارداد 
خری��د 180 فروند هواپیما از 
ایرب��اس و بویینگ برای ایران 
آب  دالر  میلی��ارد   18 تنه��ا 
خ��ورده ک��ه از این رق��م نیز 
ب��رای پیش پرداخت تنها یک 
میلی��ارد دالر ارائه می ش��ود، 
اما هنوز برخ��ی از ابهامات و 
مسائل باعث ایجاد خدشه در 

اصل قراردادها می شود. 
روز گذشته نامه ای از سوی 
از تحلیلگ��ران  ی��ک ش��بکه 
اقتصادی منتش��ر شد که پنج 
سوال در مسیر اجرای قرارداد 
خرید هواپیماه��ای جدید به 
وج��ود آورده و به بخش های 
ب��ا  ق��رارداد  ای��ن  مختل��ف 
پرداختن به این سوال ها نگاه 
کرده اس��ت. خری��د هواپیما 
ب��ه  عن��وان اولوی��ت ح��وزه 
حمل و نق��ل کش��ور، جزییات 
هواپیماه��ای  مال��ی  تامی��ن 
تدابی��ر  ش��ده،  خری��داری 
اندیشیده ش��ده برای پوشش 
ریس��ک های احتمالی ناش��ی 
از بازگش��ت تحریم ها، بررسی 
ش��رایط تمامی فروش��ندگان 
هواپیما و میزان داخلی سازی 
دان��ش فن��ی و بهره گیری از 
نیروی کار ایرانی پنج س��والی 
است که در این زمینه مطرح 
ش��ده و م��ورد بررس��ی قرار 

گرفته است. 
نگاهی به پاسخ های ارائه شده 
از س��وی مقام��ات وزارت راه و 
شهرسازی درباره چگونگی عقد 
این قراردادها به خوبی نش��ان 
می ده��د  ایران ای��ر و مقامات 
مذاکره کنن��ده ای��ران در طول 
مذاک��رات خود ب��ه طور جدی 
تمام این موارد را مورد بررسی 

قرار داده اند. تخفیف قابل توجه 
و قیم��ت تم��ام ش��ده  ای که 
50 درصد قیمت در نظر گرفته 
ش��ده در کاتالوگ های ایرباس 
و بویینگ اس��ت، شفاف کردن 
نحوه تامین مالی پیش قراردادها 
و ارائه جزییات مصوبه صندوق 
توسعه ملی در این زمینه، تاکید 
بر حفظ قراردادهای بسته شده 
و هواپیماهای اضافه ش��ده به 
بازگش��ت  ن��اوگان در صورت 
با  تحریم ها، مذاک��ره همزمان 
تمام ش��رکت های هواپیما ساز 
مطرح جهان و تاکی��د بر وارد 
کردن فناوری های الزم و لحاظ 
کردن ش��رکت های داخلی در 
تامی��ن قطع��ات و تجهی��زات 
مدنظر بخش��ی از پاس��خ هایی 
اس��ت که در این زمین��ه ارائه 
ش��ده و به نظر می رسد ابهامی 

باقی نگذاشته است. 

ورود هواپیما، مقدمه 
توسعه صنعت

کارش��ناس صنع��ت  ی��ک 
هوانوردی معتقد اس��ت اینکه 
صرفا ورود هواپیماهای جدید 
از ی��ک بع��د م��ورد بررس��ی 
ق��رار گی��رد ب��ا واقعیت های 
صنع��ت فاصله داش��ته و باید 
قراردادهای خری��د را از چند 

بعد مورد بررسی قرار داد. 
در بحیرای����ی   علی رض��ا 
 گف��ت وگو با »فرصت امروز« 
تصریح کرد: در طول سال های 
ایرالین های  و  ایران  گذش��ته 
ای��ران زی��ان قاب��ل توجه��ی 
متحمل ش��ده اند تنها به این 
دلیل که ناوگان ایران از آنچه 
در دیگر کش��ورها فعال است، 
عق��ب افتاده و ام��کان رقابت 

با آنها را از دس��ت داده است. 
وقتی میانگین س��نی فعالیت 
ایرالین ه��ای  هواپیماه��ای 
منطقه به کمتر از پنج س��ال 
رسیده و در ایران این سن در 
مرز 20 س��ال قرار دارد، قطعا 
باید تغییری در فرآیند کار به 

وجود آورد. 
کن��ار  در  وی  گفت��ه  ب��ه 
هواپیماهای  خری��د  اولوی��ت 
جدی��د، آنچه اهمی��ت باالیی 
دارد از بی��ن رفتن واس��طه ها 
و امکان پذی��ر ش��دن خری��د 
هواپیماه��ای جدی��د به طور 
مستقیم از شرکت های سازنده 
اس��ت. اگر در سال های پیش 
مجبور  ایران��ی  ایرالین ه��ای 
با عمر  بودن��د هواپیماهای��ی 
طوالنی را از طریق واس��طه و 
ب��اال خریداری  با قیمت هایی 
کنند، حاال ام��کان آن وجود 
دارد که از طریق شرکت های 
مشخصی  قیمت های  سازنده، 
ارائ��ه ش��ود و قرارداده��ا ب��ا 

شفافیت بسته شوند. 
بحیرای��ی اف��زود: ب��ا ورود 
مس��ائل  جدید  هواپیماه��ای 
جانب��ی کار نیز تقویت خواهد 
شد. اش��تغال زایی و باال بردن 
نیروهای  می��ان  کار  ضری��ب 
متخص��ص، اس��تفاده از توان 
خلبانان��ی ک��ه در ط��ول این 
سال ها بیکار مانده اند و توسعه 
دیگر حوزه های اقتصادی تنها 
بخشی از اتفاقات مثبتی است 
ک��ه در ای��ن حوزه ب��ه وجود 

می آید. 
محمد بش��ارتی، کارشناس 
صنع��ت حمل و نق��ل نی��ز در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
ورود هواپیماه��ای جدی��د به 

صنع��ت حمل و نق��ل هوای��ی 
ایران را حاوی پیام مش��خص 
تحریم ه��ا  رفت��ن  بی��ن  از 
دانس��ت و گف��ت: در ط��ول 
بسیاری  گذش��ته  س��ال های 
از بخش ه��ای فع��ال در این 
صنع��ت ب��ا مش��کالت جدی 
مواجه ش��ده بودن��د، اما حاال 
که هواپیماهای جدید رسیده 
می توان انتظار داش��ت امکان 
جذب سرمایه گذاران جدید و 

توسعه بخش فراهم شود. 
به گفت��ه وی ورود هواپیما 
ب��ه معن��ی توس��عه فعالی��ت  
جذب  افزای��ش  فرودگاه ه��ا، 
س��ودآوری  گردش��گران، 
س��رمایه گذاری و اس��تفاده از 
نیروه��ای متخصص اس��ت و 
این امر تنه��ا مقدمه ای برای 
ورود به بازارهای جهانی است. 
ایران ب��ازاری قابل توجه دارد 
که رقابت می��ان تمام فعاالن 
جهانی را تشدید می کند و ما 
می توانیم از این فرصت نهایت 

استفاده را ببریم. 
تم�����ام  وج���ود  ب���ا 
سنگ اندازی های صورت گرفته، 
صرف ورود هواپیماهای جدید 
ب��ه ایران افق روش��نی را پدید 
آورده که می توان��د راه را برای 
بس��یاری از تحوالت بعدی باز 
کند. شاید امکان مطرح کردن 
س��واالت و ابهام��ات در ای��ن 
قرارداد مانند بس��یاری از دیگر 
توافقات اقتصادی وجود داشته 
باشد، اما صرف این سنت شکنی 
40 س��اله و عق��د قراردادهای 
بزرگ در صنعت هوایی بستری 
جدید به وجود آورده که شاید 
برای نمایان شدن تمام تاثیرات 
آن به چند ماه زمان نیاز باشد. 

به  ش��مال  کریدور  مدی��رکل 
اینکه  جنوب کش��ور ب��ا بی��ان 
کری��دور ش��ماره 10 )کری��دور 
غرب کش��ور( در حال حاضر در 
37 قطعه در حال ساخت و اجرا 
است، گفت: تاکنون شرکت های 
سه کش��ور ایتالیا، ترکیه و چین 
ب��رای ورود به این پ��روژه اعالم 

آمادگی کرده اند.
ب��ه گ��زارش ایلن��ا، غالمرضا 
خب��ری  نشس��ت  در  خرم��ی 
ب��ا اش��اره ب��ه رویک��رد وزارت 
ب��ر  مبن��ی  شهرس��ازی  و  راه 
مهم  کریدورهای  یکپارچه سازی 
کشور اظهار داش��ت: با توجه به 
رویکرد مق��ام عال��ی وزارت در 
س��ال 95 با هماهنگی س��ازمان 
برنامه و بودجه، قرار بر این ش��د 
که اعتبارات به پروژه هایی که در 

اولویت هستند تخصیص یابد.
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر 
10 کریدور اصلی در کش��ورمان 
تعریف شده است و از این تعداد 
در س��ال جاری سازمان برنامه و 
بودجه ب��رای تکمیل دو کریدور 
شماره 10 و کریدور شماره یک 

اعتباراتی را مصوب کرد.
به  ش��مال  کریدور  مدی��رکل 

جنوب کشور با اشاره به کریدور 
ش��ماره 10 اظهار داش��ت: این 
غرب  کریدور  به عن��وان  کریدور 
کشور از بندر امام شروع و تا مرز 
بازرگان ادام��ه دارد و طول این 

کریدور 1485 کیلومتر است.
خرمی با بی��ان اینکه کریدور 
ش��ماره 10 از لح��اظ اقتصادی، 
سوق الجیش��ی  و  سیاس��ی 
مهم تری��ن کری��دور کش��ورمان 
محس��وب می ش��ود، گف��ت: از 
طریق این کری��دور می توانیم با 
اروپا و کشورهای همسایه غربی 

کشورمان ارتباط داشته باشیم.
به  ش��مال  کریدور  مدی��رکل 
جنوب کشور با اش��اره به اعالم 
آمادگی س��رمایه گذاران خارجی 
برای س��اخت و تکمیل کریدور 
غ��رب کش��ور )کریدور ش��ماره 
10( اظهار داش��ت: یک شرکت 
ایتالیای��ی برای س��رمایه گذاری 
به ص��ورت BOT و BLT اعالم 
آمادگ��ی ک��رده اس��ت ک��ه در 
بخش های آزادراهی این کریدور 

سرمایه گذاری کند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال 
و  ایران��ی  مش��اور  دو  حاض��ر 
این  مطالعاتی  خارج��ی ط��رح 

پ��روژه را انجام می دهند، گفت: 
در طرح ه��ای مطالعاتی کریدور 
ش��ماره 10 ب��ه ای��ن نتیج��ه 
رس��یدیم که این کری��دور راه 
ارتباط��ی بس��یار مهم��ی برای 
کش��ورهای همس��ایه محسوب 
می ش��ود و از ای��ن رو چن��دی 
پی��ش یک ش��رکت از کش��ور 
ترکیه ب��رای ورود به این پروژه 
اع��الم آمادگی ک��رد. همچنین 
چینی ها ه��م مذاکرات��ی برای 
مش��ارکت در س��اخت کریدور 
غرب کشور داشتند اما چینی ها 

را نپذیرفتیم.
وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه این 
کری��دور از بن��در ام��ام ت��ا مرز 
امت��داد دارد، اظه��ار  ب��ازرگان 
داشت: این کریدور از  استان های 
آذربایج��ان غرب��ی، کرمانش��اه، 
لرستان، خوزستان و چند استان 
دیگ��ر عبور می کن��د و می تواند 
بس��یار مهمی  اقتصادی  مزایای 
برای این مناطق به دنبال داشته 

باشد.
مدی��رکل کریدور ش��مال به 
جنوب کش��ور ب��ا بی��ان اینکه 
برای س��اخت 830 کیلومتر از 
این کریدور اعتبارات ابالغ شده 

اس��ت، گفت: 180 کیلومتر این 
کری��دور ترانزیت��ی از ارومیه و 
همچنین  می گ��ذرد.  میاندوآب 
از میاندوآب تا کرمانش��اه طول 
این کریدور 405 کیلومتر است 
و 350 کیلومت��ر ای��ن مس��یر 
ترانزیتی از اس��تان کردس��تان 
عب��ور می کن��د. همچنین 175 
کیلومت��ر کریدور غرب کش��ور 
حدفاصل کرمانش��اه ت��ا قزوین 
و نورآب��اد اس��ت. 55 کیلومتر 
آن ه��م از اس��تان خوزس��تان 

می گذرد.
خرم��ی ب��ا تاکی��د ب��ر روند 
صعودی ساخت شبکه های راهی 
در اس��تان کردستان گفت: تنها 
350 کیلومتر از کریدور ش��ماره 
10 کش��ور از اس��تان کردستان 
می گ��ذرد ای��ن در حالی اس��ت 
که طی 40 س��ال گذشته توجه 
زیادی به شبکه راهی این استان 

نشده بود.
به  ش��مال  کریدور  مدی��رکل 
از  داد:  ادام��ه  کش��ور  جن��وب 
1485 کیلومتر کریدور ش��ماره 
ب��رای س��اخت  اعتب��ارات   ،10
830کیلومت��ر اب��الغ ش��ده و از 
ای��ن می��زان 318 کیلومتر زیر 

ب��ار ترافی��ک ق��رار دارد و 265 
کیلومتر آن در دس��ت اجراست. 
همچنی��ن 217 کیلومتر آن در 
دست مطالعه و برگزاری مناقصه 
برای واگذاری به پیمانکار است.

خرمی افزود: ش��ش قطعه این 
کریدور در حوزه استان کردستان 
قرار دارد که مناقصه ای به ارزش 
600 میلی��ارد توم��ان برای این 
قطعات در حال برگزاری اس��ت 
ک��ه تا پایان اردیبهش��ت س��ال 
آین��ده پیمان��کاران آن معرف��ی 

می شوند.
وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت 
کری��دور ش��ماره 10 در س��ایر 
استان ها ادامه داد: این کریدور از 
استان های متعددی می گذرد که 
به ص��ورت بزرگراهی و آزادراهی 
در حال س��اخت است و هر یک 
از ای��ن پروژه ه��ا از 20درصد تا 
90 درص��د در قال��ب 37 قطعه 

پیشرفت فیزیکی دارند.
ش��مال  کری��دور  مدی��رکل 
ب��ه جن��وب کش��ور همچنین با 
اش��اره به پ��روژه کنارگذر غربی 
کرمانشاه گفت: کمربندی غربی 
اس��تان کرمانش��اه تا قبل از ایام 

عید زیر بار ترافیک می رود.
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 احتمال تولید خودروهای تویوتا
در عربستان

تویوتا موت��ور به هم��راه دولت عربس��تان مطالعات 
امکان سنجی برای تولید خودرو را در این کشور انجام 
خواهد داد.  به گزارش ایس��نا، این ش��رکت در جریان 
دیدار سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی از 
ژاپن یک تفاهم نامه امضا کرد.  عربستان سعودی برای 
فاصل��ه گرفتن از یک اقتص��اد متکی به نفت، به دنبال 
متنوع کردن اقتصاد و توس��عه صنایع کشور از جمله 
صنعت تولید اس��ت و عالق��ه خاصی به جذب صنعت 
خودرو دارد.  طبق گزارش ش��رکت تحقیقاتی فورین، 
بازار خودرو در عربس��تان رشد س��االنه داشته و شمار 
خودروهایی که در سال ۲۰۱۵ در این کشور به فروش 
رفت، به حدود ۸۸۰ هزار دستگاه رسید. تویوتا از ژاپن 
و سایر نقاط به عربستان سعودی خودرو صادر کرده و با 
حدود ۳۰درصد سهم، بزرگ ترین سهم را در این بازار 
دارد بنابراین انتظارات برای تقاضای باال وجود دارد.  از 
سوی دیگر ژاپن برای ۳۰درصد از واردات نفت خود به 
عربستان متکی است. بنابراین دولت ژاپن قصد دارد به 
توسعه فعالیت تویوتا در این کشور کمک کند.  شرکت 
ایسوزو موتورز هم از سال ۲۰۱۲ در عربستان سعودی 
وانت تولید کرده اس��ت.  براس��اس گزارش یومیوری 
شیمبون، فعالیت شرکت ها در عربستان به دلیل عدم 
وجود صنایع حمایت کننده مانند قطعه س��ازان دشوار 
خواه��د ب��ود و تویوتا با دقت امکان تولی��د خودرو در 

عربستان را بررسی می کند. 

تولید شاسی  بلندهای لوکس 
لینکلن در چین

لینکلن که برند لوکس شرکت فورد موتور است، برای 
توس��عه حضور در بزرگ ترین ب��ازار خودروی جهان و 
عقب نماندن از رقیبان آلمانی، قصد دارد تا اواخر سال 
۲۰۱۹، شاس��ی بلندهای لوکس در چین تولید کند.  
به گزارش ایس��نا، ش��رکت لینکلن چین در بیانیه ای 
اعالم کرد هدف لینکلن ساخت شاسی بلندهای جدید 
مناسب ذائقه چینی اس��ت.  به گفته سخنگوی فورد 
در ش��انگهای، فورد قصد دارد از ی��ک کارخانه مونتاژ 
فعلی که در چین دارد برای فعالیت مشترک با شرکت 
چونگ کینگ اتومبیل برای تولید خودروهای لینکلن 
اس��تفاده کند.  خودروهای لینکل��ن در حال حاضر به 
چین وارد می شوند و فروش آنها در سال ۲۰۱۶ حدود 
۱۸۰درصد رش��د کرده است.  اقدام برای بومی کردن 
تولی��د، گام بعدی در تحول لینکلن در چین اس��ت و 
ادامه واردات از آمریکای ش��مالی را تکمیل می کند. در 
بیانیه فورد جزییات دیگری درب��اره برنامه های تولید 
لینکلن داده نشده و همچنین نام مدلی که قرار است 

در چین تولید شود، اعالم نشده است. 

راه طوالنی بومی سازی خودروهای 
پسابرجامی

این روزها در حالی بحث بر سر میزان داخلی سازی 
خودروهای پس��ابرجامی کشور داغ است که به نظر 
می رس��د با توجه به سیاس��ت های شرکای خارجی 
و همچنی��ن ت��وان قطعه  س��ازان ایران��ی، نمی توان 
انتظار بومی س��ازی این خودروها را به این زودی ها 
داش��ت. از یک سو ش��رکت های خارجی مانند پژو 
و رن��و و فولکس، س��ختگیری های خاص خود را در 
داخلی س��ازی قطعات محصوالت شان در ایران دارند 
و از سوی دیگر، قطعه سازان ایرانی نیز چندان میلی 
به سرمایه گذاری های جدید از خود نشان نداده اند. 

به گزارش خودروکار، جدای از اینکه داخلی سازی 
خودروه��ای جدید خارجی یک��ی از الزامات وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و به طبع باید از سوی 
شرکای خارجی رعایت ش��ود، این موضوع به دلیل 
اثرگذاری مس��تقیم ب��ر هزینه های تولی��د و قیمت 
نهای��ی، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نمی توان 
نس��بت به آن بی تفاوت بود. به عبارت بهتر، ساخت 
داخل قطع��ات خودروه��ای پس��ابرجامی می تواند 
سبب تولید آنها با قیمتی پایین تر و در نتیجه جلب 
رضایت مشتریان شود.  از سوی دیگر، هرچه ساخت 
داخل خودروهای موردنظر افزایش یابد، از وابستگی 
خودروسازان داخلی به خارجی ها نیز کم خواهد شد 
و این موضوع می توان��د تا حد قابل توجهی از تکرار 
اتفاق��ات تلخ دوران تحریم )کاهش ش��دید تولید و 

افزایش بی سابقه قیمت ها( جلوگیری کند. 
این در حالی اس��ت ک��ه به نظر می رس��د به این 
زودی ه��ا نمی ت��وان انتظ��ار داخلی س��ازی چندان 
چش��مگیری را برای خودروهای پسابرجامی داشت، 
زی��را در درج��ه اول، ش��رکای خارج��ی رویک��ردی 
سختگیرانه در این ماجرا اتخاذ کرده و در درجه دوم 
نی��ز بیش��تر قطعه س��ازان داخل��ی نمی خواهند یا 
نمی توانن��د ب��رای به روزت��ر کردن خ��ود، اقدام به 

سرمایه گذاری های جدید کنند. 
در این ش��رایط البته نظارت س��ختگیرانه شرکای 
خارجی بر تولید محصوالت ش��ان در ایران می تواند 
نفع مش��تریان داخلی را در ح��وزه کیفی به همراه 
داش��ته باش��د، زیرا هرچه تولید زی��ر ذره بین امثال 
پژو و رنو و فولکس انجام ش��ود، کیفیت محصوالت 
نی��ز افزایش خواه��د یافت. بنابرای��ن وجود نظارت 
س��ختگیرانه ش��رکت های خارج��ی بر رون��د تولید 
محصوالت ش��ان در ایران، حداق��ل در حوزه کیفی 
س��بب خیر ب��وده و ایرادی ب��ه آن نیس��ت، با این 
حال اگر قطعه س��ازان و خودروسازان داخلی خود را 
متناس��ب با این رویکرد ارتقا ندهند،»داخلی سازی« 
محدود مانده و در نتیج��ه هزینه تولید خودروهای 

پسابرجامی و قیمت آنها باال می رود. 

خبر بینالملل

7 خودرو

گروه خودروسازی سایپا هفته 
گذشته از محصول جدید خود 
با نام »کوییک« رونمایی کرد؛ 
محصولی که با دنده اتوماتیک 
و آپش��ن های مناسب تر نسبت 
ب��ه محص��والت ارزان قیم��ت 
س��ایپا قرار است با قیمتی زیر 
4۰ میلی��ون توم��ان ب��ه بازار 
عرضه ش��ود. ح��اال مدیرعامل 
این ش��رکت می گوی��د که این 
محصول از تیر ماه سال آینده و 
با تیراژی قابل توجه در مرحله 
اول وارد ب��ازار ای��ران خواه��د 
شد.  مهدی جمالی، مدیرعامل 
گروه خودروس��ازی سایپا، روز 
گذش��ته در آیین افتتاح طرح 
امداد نوروزی س��ایپا در جمع 
خبرنگاران آمد و در پاس��خ به 
مبنی  امروز«  پرسش »فرصت 
بر اینکه خودروی جدید سایپا با 
چه تیراژی در مرحله اول تولید 
و از ک��ی روانه بازار می ش��ود، 
بی��ان کرد: خ��ودروی کوییک 
در ف��از اول تی��راژی ۳۵ هزار 
دس��تگاهی خواهد داشت و در 
سال دوم تیراژ این محصول به 
۸۰ هزار دستگاه خواهد رسید. 
برنامه ری��زی ما این اس��ت که 
کوییک از ابتدای تیرماه س��ال 

آینده روانه بازار خودرو شود. 
او در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا 
کوییک جایگزین پراید خواهد 
ش��د؟ تصریح کرد: تالش سایپا 
این است که همچنان در طبقه 
قیمتی ارزان خودرو تولید کند و 
بماند و خودروی کوییک قابلیت 
جایگزین شدن با هر خودروی 
دیگ��ری را دارد.  جمال��ی در 
مورد تولی��د و عرضه خودروی 
کویی��ک گفت: این خ��ودرو با 
همین ن��ام اصیل و ایرانی خود 
تولی��د و عرضه خواهد ش��د و 
ای��ن خودرو  ت��الش می کنیم 
در آپش��ن های مختل��ف از ۳۶ 
میلیون تا 4۰ میلی��ون تومان 

عرضه ش��ود.  مدیرعامل سایپا 
با اش��اره به تولی��د خودروهای 
جدی��د در گروه س��ایپا گفت: 
همانطور که از ابتدای مدیریت 
خ��ود وع��ده داده ب��ودم، ه��ر 
س��ال یک خ��ودروی جدید به 
اضافه  سبد محصوالت س��ایپا 
و در همی��ن راس��تا کوییک با 
ن��ام قدیمی و چند هزار س��اله 
ایران��ی خود وارد ب��ازار خواهد 
ش��د.  جمال��ی همچنی��ن ب��ا 
اش��اره به طرح ام��داد نوروزی 
س��ایپا، بیان کرد: ما مدت زمان 
خدمت رس��انی امداد خودروی 
ن��وروزی را ۱۰ درص��د افزایش 
دادیم و این طرح امسال از ۲۵ 
اسفندماه تا ۱4 فروردین خواهد 
بود.  همچنی��ن تعداد ناوگان و 
نمایندگی ه��ای خدمت رس��ان 
افزای��ش  را ۲۰ درص��د  خ��ود 
دادیم و ب��ه تمام مس��افران با 
هر ن��وع خودرویی که باش��ند 
خواهد  انج��ام  خدمت رس��انی 
گرفت.  مدیرعامل سایپا با بیان 
اینکه سال گذشته سایپا شیوه 
نوینی را در خدمت رسانی ارائه 
کرد و امسال ادامه همان راه را 
خواهیم رفت، اظه��ار کرد: اگر 
خ��ودرو تولید می کنی��م، برای 

رفاه مردم است و ارائه خدمات 
برای آن یک خدمت فوق العاده 
اس��ت.  او خطاب ب��ه نیروهای 
امدادی این ش��رکت بیان کرد: 
نیروهای امدادی مانند سفیران 
س��ایپا با مردم برخورد کنند و 
ادب و احت��رام را الگ��وی رفتار 
خود ق��رار دهن��د.  مدیرعامل 
گروه س��ایپا ادامه داد: فرم های 
نظرسنجی پس از ارائه خدمات 
در اختیار مشتریان قرار خواهد 
گرفت و س��ایپا براس��اس نظر 
مردم شیوه خدمت رسانی خود 
را اصالح خواهد کرد. هیچ کدام 
از مشتریان ما نباید در نوروز از 
ارائه خدمات ما ناراضی باشند. 

جمالی با بیان اینکه رضایت 
مش��تریان ب��رای م��ا اهمیت 
وی��ژه ای دارد، تصریح کرد: اگر 
مشتریان ما در نوروز که نقطه 
عطف فعالیت ما اس��ت، با نگاه 
خوبی از س��ایپا جدا شوند، در 
توسعه بازار ما بسیار تاثیرگذار 

خواهد بود.
 

میانگین زمان انتظار 
مشتریان به 30 دقیقه 
کاهش پیدا خواهد کرد

رحی��م  مراس��م،  ای��ن  در 

علیشاهی، مدیرعامل سایپا یدک 
نیز گفت: ما باید یک برندسازی 
رفتاری داشته باشیم تا خودمان 
را از رقب��ا متمای��ز کنیم، برای 
این��کار باید خودم��ان را جای 
مش��تری بگذاری��م.  او با بیان 
اینک��ه ش��رکت س��ایپا یدک و 
امداد خ��ودرو ویترین ش��رکت 
س��ایپا اس��ت و عملکرد ما در 
نوروز می تواند نش��انگر فعالیت 
خوب ما باش��د، تصری��ح کرد: 
مش��تریان ما در موقعیت های 
مختلف��ی در طول س��ال قرار 
می گیرند که ممکن اس��ت آنها 
را دچار اس��ترس کن��د، اما اگر 
فعالی��ت ما به درس��تی صورت 
بگیرد، می تواند استرس آنها را از 
بین ببرد.  مدیرعامل سایپا یدک 
ادام��ه داد: ش��اخص انتظار در 
س��ال پیش ۳4 دقیقه بوده که 
می خواهیم این ش��اخص را به 

۳۰ دقیقه کاهش دهیم. 
علیش��اهی با اشاره به حضور 
غیرمج��از،  امداد خودروه��ای 
اظه��ار ک��رد: امدادخودروهای 
مش��تریان  از  غ���یرم����جاز 
سوءاستفاده می کنند و خواهش 
ما این است که مشتریان حتما با 
امدادخودروهای رسمی تماس 

گرفت��ه و از امدادهای رس��می 
کم��ک بگیرن��د.  مدیرعام��ل 
سایپا یدک با بیان اینکه شکایت 
مشتریان ۵۰ درصد کاهش پیدا 
کرده است، تصریح کرد: بیش 
از ۱۲۰ واحد امدادی در س��ال 
آینده به ش��بکه امدادی سایپا 
اضافه خواهد ش��د و امیدواریم 
در این س��ال بتوانی��م جایگاه 
س��ایپا یدک را در ارائه خدمات 

افزایش دهیم. 

290 نمایندگی سایپا آماده ارائه 
خدمات به مسافران نوروزی

مع��اون  فخ��اری،  محم��د 
امداد خودروی س��ایپا  عملیات 
نی��ز در این مراس��م ب��ا بیان 
اینکه هر سال این طرح برگزار 
می ش��ود، گف��ت: ط��رح امداد 
نوروزی س��ایپا از ۲۵ اسفند تا 

۱4 فروردین برگزار می شود. 
پیش بین��ی  داد:  ادام��ه  او 
س��بد قطعات، تجهی��ز ناوگان 
 ام��دادی و پیش بین��ی ۶ هزار
 و ۵۰۰ نف��ر- روز کش��یک از 
جمل��ه اقدامات م��ا برای طرح 

امداد نوروزی سایپا است. 
فخ��اری اظه��ار ک��رد: ۲۹۰ 
نمایندگ��ی در ش��یفت اول و 
نمایندگ��ی در ش��یفت   ۲۵۰
دوم و همچنین ۲۳ نمایندگی 
شبانه روز در ش��هرهای بزرگ 

فعال خواهند بود. 
معاون عملیات امداد خودروی 
س��ایپا با بیان اینکه س��اختار 
نظارتی برای ای��ن طرح وجود 
دارد، تصری��ح ک��رد: نظ��ارت 
از طری��ق س��تاد ط��رح، دفاتر 
منطق��ه ای، انجمن های صنفی 
و مدیری��ت بازرس��ی ش��رکت 

سایپا یدک صورت می پذیرد. 
او ب��ا اش��اره به اس��تفاده از 
نرم افزارها، گفت: امسال حدود 
۱۰ درصد کاه��ش زمان انتظار 

خواهیم داشت. 

مدیرعامل سایپا در آیین افتتاح طرح امداد نوروزی این شرکت مطرح کرد 

عرضه 35 هزار دستگاه کوییک در سال آینده
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علی معلم، مدیر مسئول و سردبیر نشریه دنیای تصویر و بنیانگذار جشن سینمای حافظ، مدرس و مجری صدا و سیما دیروز در پی ایست قلبی درگذشت.

س��خنگوی فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اسالمی 
گفت: در جلسه امروز فراکسیون با رئیس جمهور، اعضا به 
رئیس جمهور گفتند که باید به عنوان مجری قانون بیش از 
این به موضوع ممنوع التصویری آقای خاتمی توجه می کرد. 
بهرام پارس��ایی در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به برگزاری 
دی��دار مجمع عمومی فراکس��یون امید با رئیس جمهوری 
اعالم کرد: در این جلسه ابتدا دکتر عارف درباره اقدامات و 
برنامه های فراکسیون امید صحبت هایی را مطرح و درباره 

جزییات این فعالیت ها توضیحاتی ارائه کردند. 
او گفت: در ادامه بنده نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون 
امید، گزارش��ی از عملکرد فراکس��یون ارائه داده و درباره 
انتظارات��ی ک��ه در دولت آین��ده از آقای روحان��ی داریم، 

مسائلی را مطرح کردم. 
س��خنگوی فراکس��یون امید مجلس ش��ورای اسالمی 
تصریح کرد: براین اس��اس تأکید ش��د در راستای توسعه 
کش��ور نیاز به تش��کیل کابینه ای یک دست تر و توانمندتر 
احس��اس می ش��ود و باید کابین��ه آینده ب��ا کابینه ای که 

براساس مجلس نهم تشکیل شده، متفاوت باشد. 
پارس��ایی بر لزوم افزایش تعامل میان فراکسیون امید و 
دول��ت در آینده تأکید کرد و گفت: در این جلس��ه تأکید 
داش��تیم برای دستیابی به توسعه نیاز به افزایش تعامل و 

همکاری است. 
او همچنی��ن ب��ا اش��اره به س��خنرانی بعض��ی اعضا در 
ادامه جلس��ه صبح دیروز مجمع عمومی فراکس��یون امید 
با رئیس جمهوری یادآور ش��د: در این س��خنان، نکاتی را 
درباره اقدامات دولت در برجام، کاهش تورم و برخی دیگر 
از اقدام��ات دولت بیان ش��د و به طور کلی دس��تاوردهای 

دولت در این راستا مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت. 

سخنگوی فراکسیون امید اضافه کرد: همچنین تعدادی 
از اعضا انتظاراتی  را که درباره وضعیت معیش��تی مردم و 

مسائل اقتصادی را داشتند مطرح کردند. 
او گف��ت: ع��الوه بر آن، بعضی دیگ��ر از اعضا نیز درباره 
مس��ائل سیاس��ی از جمله لزوم افزایش س��طح آزادی در 
دانش��گاه ها تأکید کرده و خواس��تار توجه بیشتر دولت به 
موضوع آزادی بیان ش��دند. به گفته اعضای فراکسیون امید 
اینکه بسیاری از تشکل های دانشجویی هنوز برای دریافت 
مجوز فعالیت مشکل دارند و فضای دانشگاه های کشور در 
آستانه انتخابات آنچنان که انتظار می رود، گرم نیست باید 

بیش از این مورد توجه دولت باشد. 
پارسایی تصریح کرد: بحث ممنوع التصویری آقای خاتمی 
نی��ز از دیگر نکاتی بود که در این جلس��ه مطرح و تأکید 
کردیم آقای رئیس جمهور باید به عنوان مجری قانون باید 
بی��ش از این به موض��وع ممنوع التصوی��ری آقای خاتمی 
توج��ه می ک��رد و همچنی��ن در مورد بح��ث زندانی های 

سیاسی اقدامات مؤثرتری انجام می داد. 
نماین��ده اصالح طل��ب مردم ش��یراز در مجل��س اضافه 
کرد: دیگر اعضای فراکس��یون ه��م بر اینکه دولت باید در 
چینش مدیریت ها و انتخاب مدیران و دادن مس��ئولیت ها 
با رویکرد ملی نگاه کند، تأکید داشتند و همین طور برخی 
از دوستان اهل تسنن نیز بر لزوم توجه به این مهم تأکید 

کردند. 
او به مطالبه برخی بانوان فراکس��یون امید در راس��تای 
اس��تفاده بیش��تر از ظرفیت زنان توانمن��د در عرصه های 
مدیریتی اش��اره کرد و با یادآوری موضوع انتخابات گفت: 
باتوج��ه به اینکه فراکس��یون امید، یک جریان سیاس��ی 
منس��جم داخل جریان اصالح طلبی اس��ت، در این جلسه 

درباره اینکه به طور کلی دو جریان در کشور داریم، تأکید 
ش��د که جریان سومی وجود ندارد که قطعا  این مسئله در 

انتخابات عینیت خواهد یافت. 
سخنگوی فراکسیون امید همچنین به برخی از سخنان 
رئیس جمهوری در این جلس��ه اش��اره کرد و گفت: آقای 
روحانی با تأکید بر بحث اقتصاد مقاومتی، اعالم کردند که 
این مهم در عرصه های مختلف ملموس اس��ت و می توانند 

در این رابطه گزارشی با جزییات ارائه کنند. 
او گفت: دکتر روحانی همچنین درباره مطالبات اعضای 
فراکس��یون قول مساعدت داده و ابراز امیدواری کردند در 
آینده تعامل بیشتری میان دولت و این فراکسیون حاصل 

شود. 
 سخنگوی فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: روحانی 
همچنی��ن گفت ک��ه آزادی احزاب و مطبوعات بیش��تر و 
برخ��ورد با آنها کمتر ش��ده اس��ت و در بخش فرهنگی و 
در انتش��ار کتاب نی��ز محدودیت ها کاهش چش��مگیری 
داشته اس��ت.  او گفت: دکتر روحانی به وضعیت خود در 
انتخابات بس��یار امیدوار بودند و گزارش��ی درباره عملکرد 
دولت نیز ارائه کردند و در پایان س��خنان خود از اعتمادی 
که ش��ورای عالی اصالحات به او داشت، تشکر کرد و گفت 
همان ط��ور که در انتخابات ۹۴ با کمک ش��ما این توفیق 
حاصل ش��د، امیدواریم در ای��ن دوره نیز با یاری همدیگر 

به موفقیت برسیم. 
پارس��ایی در پای��ان تصری��ح ک��رد: باتوجه ب��ه اینکه 
فراکس��یون امید همراه جریان اصالحات اس��ت و باتوجه 
به حمایت ش��ب گذش��ته ش��ورای عالی سیاس��ت گذاری 
اصالح طلبان از آقای روحانی، این فراکس��یون نیز همگام 

جریان اصالحات از روحانی حمایت خواهد. 

در حالی آس��تانه امروز )سه ش��نبه( ش��اهد دور جدید 
مذاکرات س��وری اس��ت ک��ه هیأت اعزامی دمش��ق برای 
ش��رکت در دور جدید مذاکرات آستانه به قزاقستان رفته، 
ام��ا مخالف��ان اعالم کردند ک��ه در ای��ن دور از مذاکرات 

شرکت نمی کنند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از روزنامه مس��تقل رأی الیوم، 
مخالفان س��وری که قبال نیز درخواست های مکرر درباره 
تعوی��ق در مذاک��رات را مطرح کرده بودن��د، دیروز اعالم 

کردند در این دور از مذاکرات شرکت نمی کنند. 
اسامه ابوزید، س��خنگوی مخالفان سوری به خبرگزاری 
فرانس��ه گفت: تصمیم گرفتیم در مذاکرات آستانه شرکت 
نکنیم و دالیل مان هم این است که نمی خواهیم هیچ یک 
از تعه��دات در زمینه آتش بس��ی را رعایت کنیم که تحت 

نظارت روسیه و ترکیه امضا شد. 
غیرت عبدالرحمانف، وزیر خارجه قزاقس��تان اعالم کرد 
که این مذاکرات در موعد مقرر خود یعنی ۱۴ و ۱۵ مارس 

جاری )۲۴ و ۲۵ اسفند( برگزار می شود. 
هیأت اعزامی دولت سوریه نیز به ریاست بشار جعفری، 
نماینده دائم س��وریه در سازمان ملل برای شرکت در این 

مذاکرات به آستانه رفت. 

ی��ک منب��ع در ای��ن هیأت اع��الم کرد که هی��چ گونه 
تغییراتی در هیأت اعزامی دمشق صورت نگرفته است. 

هیأت نظام��ی مخالفان س��وریه با اینک��ه دعوتنامه ای 
را ب��رای ش��رکت در این مذاک��رات دریاف��ت کرده اند اما 
مشارکت شان را به اجرای چند خواسته از جمله پایبندی 
به آتش بس و »پایان دادن به مهاجرت اجباری سوری ها« 

در مناطق تحت سیطره مخالفان مشروط کرده اند. 
وزارت خارج��ه قزاقس��تان اعالم کرده بود که روس��یه، 
ترکیه و ایران در مذاکرات آتی آس��تانه ش��رکت خواهند 

کرد. 
نشس��ت نخست آستانه، ژانویه گذشته با نظارت ترکیه، 
روسیه و مش��ارکت ایران، آمریکا و حضور دولت دمشق و 
مخالفان س��وری برای بررسی تثبیت آتش بس برگزار شد. 
آتش بس در س��وریه از ۲۹ دس��امبر گذشته با تالش های 
روس��یه و ترکیه اجرایی شد. از جمله نتایج این نشست ها 
توافق روس��یه، ایران و ترکیه با ایجاد مکانیس��می جدی 

برای نظارت بر آتش بس سوریه است. 
وزی��ر خارج��ه قزاقس��تان روز دوش��نبه در س��خنانی 
در مقاب��ل پارلم��ان این کش��ور گفت: ام��روز هیأت های 
ش��رکت کننده در دور جدید نشست آستانه که هدف آن 

حل و فصل بحران س��وریه است، وارد قزاقستان می شوند. 
من هن��وز نمی توانم بگویم چه کس��انی در این نشس��ت 
حاضر می شوند اما به بیانیه رسمی از سوی روسیه درباره 
مشارکت فرس��تاده ویژه رئیس جمهور این کشور، معاونان 
وزیر خارجه ایران و ترکیه دست یافته ایم و منتظر حضور 

دیگر شرکت کنندگان هستیم. 
وی تأکید کرد: س��اختار و دس��تور کار این نشس��ت بر 
دیدگاه کش��ورهای ضامن ش��امل روس��یه، ترکیه و ایران 
مبتنی اس��ت. اردن به عنوان ناظر به این نشس��ت دعوت 
ش��ده اس��ت و وضعی��ت این کش��ور نی��ز مثل اس��تفان 
دی میس��تورا، فرستاده س��ازمان ملل به سوریه و نماینده 

آمریکاست. 
عبدالرحمانف گفت: حضور اردن در یکی از نشست های 
فنی که پنجم فوریه برگزار ش��د شرایط حضور نمایندگان 

گروه های مسلح در جنوب سوریه را فراهم آورد. 
از س��وی دیگر یک منبع آگاه بعید ندانست که مصر نیز 

در نشست آستانه به عنوان ناظر شرکت کند. 
س��رگئی الوروف، وزیر خارجه روس��یه دسامبر گذشته 
اع��الم ک��رده بود که مس��کو آماده دع��وت از قاهره برای 

پیوستن به توافق ها درخصوص آتش بس سوریه است. 

در جلسه فراکسیون امید با رئیس جمهور مطرح شد  

ضرورت رسیدگی به ممنوع التصویری خاتمی و وضعیت زندانیان سیاسی

نشست آستانه امروز در قزاقستان برگزار می شود

هیأت دمشق به آستانه رفت اما مخالفان نه

آخرین اخبار از ستاد انتخاباتی روحانی
س��تاد مرک��زی انتخابات��ی حس��ن روحان��ی ب��ا 
نمایندگان��ی  جنت��ی،  بروج��ردی،  ش��ریعتمداری، 
از فراکس��یون امی��د و برخ��ی اعضای ش��ورای عالی 

سیاست گذاری اصالح طلبان تشکیل شده است. 
به گزارش ایس��نا، س��تاد تبلیغاتی حسن روحانی 
برای حمایت از کاندیداتوری وی در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۹6 تشکیل ش��ده است و همان طور 
ک��ه پیش از ای��ن در اخبار و فض��ای مجازی مطرح 

شده بود محمد ش��ریعتمداری به عنوان رئیس ستاد 
انتخابات حسن روحانی، اش��رف بروجردی به عنوان 
رئی��س کمیته زنان و علی جنتی نیز به عنوان رئیس 

کمیته اطالع رسانی این ستاد انتخاب شده اند. 
این س��تاد تا زمان قانونی تبلیغ��ات هیچ فعالیت 
تبلیغاتی نخواهد داش��ت و اعضا، تنها بسترهای الزم 

برای فعالیت در زمان مقرر را مهیا می کنند. 
محمدرضا عارف ش��ب گذش��ته در نشست خبری 

پس از جلسه فوق العاده شورای عالی سیاست گذاری 
انتخابات��ی اصالح طلب��ان خاطر نش��ان ک��رد که در 
اس��تان تهران اصالح طلبان و حامی��ان روحانی یک 
س��تاد مرکزی واحد را تش��کیل خواهن��د داد که به 
جز روسای کمیته های مختلف، اعضای شورای عالی 
اصالح طلب��ان و نمایندگانی از فراکس��یون امید نیز 
در آن حض��ور داش��ته و در آن ب��ه فعالیت خواهند 

پرداخت. 

انتقادات شدید کابل به نشست افغانستان در مسکو سبب 
ش��ده است تا روسیه ترغیب شود ایران، هند و افغانستان را 

نیز به دور بعدی این مذاکرات دعوت کند. 
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری آریانا نیوز، مسکو 
در ماه دس��امبر نشس��تی را با حضور مقامات بلندپایه چین 
و پاکستان با موضوع حل پیچیدگی های امنیتی افغانستان 
برگزار کرد. این نشست با واکنش و انتقادات شدید مقامات 
افغان به دلیل عدم حضورش��ان در این رایزنی ها مواجه شد. 
هیچ نماینده ای از افغانستان در این نشست حضور نداشت. 

چین و روسیه که نگران افزایش نفوذ داعش در افغانستان 
هس��تند، تالش می کنند در دیپلماس��ی افغانس��تان نقش 

جدی تری ایفا کنند. 

ام��ا واکن��ش کابل، مس��کو را ترغی��ب کرده اس��ت تا از 
نمایندگانی از ایران، افغانس��تان و هند برای شرکت در دور 
دوم این نشس��ت دعوت کند. این در حالی است که آمریکا 
به عنوان یک بازیگر کلیدی در افغانستان به هیچ یک از این 

نشست ها دعوت نشده است. 
والدیمیر س��افرونکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان 
روز جمع��ه در نشس��تی در ش��ورای امنیت گف��ت: ما فکر 
می کنیم که اکنون زمان آن اس��ت متحدان مان در آس��یای 
میانه و آمریکا نیز در این روند مشارکت داشته باشند.  در این 
راستا قرار است حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان روز 
۱7 مارس  )۲7 اسفند ماه( در مسکو با سرگئی الوروف وزیر 

امور خارجه روسیه دیدار و گفت وگو کند. 

تمایل روسیه به دعوت از ایران برای حضور در نشست افغانستان در مسکو

  سیدحس�ین هاش�می اس�تاندار 
ته�ران از تش�کیل کمیت�ه ای برای 
س�اختمان های  وضعی�ت  بررس�ی 
ناایم�ن خب�ر داد و گف�ت: الزامات 
قانون�ی در این بخش وجود دارد، اما 
در اجرا با مش�کالتی مواجه هستیم 
ک�ه مق�رر ش�د کمیته ای تش�کیل 
ش�ود تا علت اجرایی نش�دن برخی 
از قوانی�ن س�اخت س�اختمان ها در 

استان مشخص شود. 

 حس�ین مرعش�ی، رئیس کارگروه اس�تان های ش�ورای عالی سیاست  گذاری 
اصالح طلبان گفت: طبق توافق صورت گرفته مقرر شد هیچ شخص و یا گروهی 

از شورا سهم خواهی نکند.

تیتر اخبار

مدیرکل پیش بینی و هشدارس��ریع سازمان هواشناسی 
اس��تان های پربارش کش��ور در روز آین��ده را اعالم کرد و 
گفت: از اواس��ط روز چهارشنبه ۲۵ اسفند، این سامانه از 

کشور خارج خواهد شد. 
احد وظیفه افزود: براس��اس تحلی��ل آخرین اطالعات و 
نقش��ه های پیش یابی هواشناسی، نفوذ یک سامانه بارشی 
از س��مت جنوب غرب و غرب کش��ور، ابتدا غرب، جنوب 
غرب کش��ور و دامنه های زاگرس و به تدریج شمال غرب، 
مرک��ز، دامنه های جنوبی الب��رز را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد. پیامد ورود این س��امانه افزای��ش ابر، در پاره ای نقاط 
وزش باد به نس��بت شدید، بارش باران، گاهی رعد و برق، 
در مناطق مس��تعد ب��ارش تگرگ و در مناط��ق مرتفع و 

گردنه های کوهستانی بارش برف پیش بینی می شود. 
وی اف��زود: ش��دت ب��ارش امروز نی��ز در کردس��تان، 
کرمانش��اه، لرس��تان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و 
بویراحم��د، زنج��ان، مرکزی، همدان، جن��وب آذربایجان 
غربی، جنوب آذربایجان شرقی، شمال و شرق خوزستان، 
ش��مال ایالم و ارتفاع��ات البرز مرکزی اس��ت.  مدیرکل 
پیش بینی و هشدارس��ریع سازمان هواشناس��ی با اشاره به 
اینکه عمده فعالیت این س��امانه روز سه شنبه ۲۴ اسفند، در 
شمال، شمال شرق و قسمت هایی از شرق کشور خواهد بود، 
گفت: شدت بارش روز سه شنبه در خراسان شمالی، خراسان 
رضوی و شمال سمنان خواهد بود و از اواسط روز چهارشنبه 

۲۵ اسفند، این سامانه از کشور خارج خواهد شد. 

استان های پربارش امروز

  11 میلیون نفر از اعضای آسیب پذیر 

کشور سبد غذایی شامل گوشت قرمز، 
مرغ،  برنج، ماکارونی،  حبوبات، لبنیات، 
روغ�ن مای�ع،  رب و خرم�ا دریاف�ت 
می کنند. هیأت دولت تأمین این سبد 
را ب�رای 3میلی�ون و 753 خان�وار که 
جمعا 11 میلیون جمعیت دارند تصویب 
کرد. این افراد تحت پوش�ش سازمان 
بهزیستی و کمیته امدام امام هستند و 
چگونگی توزیع سبد های غذایی نیز بر 

عهده این دو نهاد خواهد بود. 

س�رهنگ رضا گودرزی، رئیس پلیس راه البرز گفت که جاده کرج - چالوس در 
روزهای 26 و 27 اس�فند ماه جاری به منظور تخلیه بارترافیکی به سمت شمال 

یک طرفه می شود. 

تیتر اخبار

نماینده ولی فقیه و سرپرس��ت حجاج ایرانی با اش��اره به 
اینکه مذاکرات حج آینده در حال نهایی شدن است، تصریح 
ک��رد: تاکنون توافقات با طرف س��عودی به صورت مطلوبی 

انجام شده است. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی حج، حجت االس��الم 
والمس��لمین سیدعلی قاضی عسکر در جمع اعضای شورای 
برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و س��ازمان 
ح��ج و زیارت با اعالم این مطلب افزود: امیدواریم با توجه به 
توافق های ص��ورت گرفته، راه برای برگزاری حجی مطلوب، 

آرام و عزت مندانه فراهم شود. 
سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: درصورتی که نظرات 
جمهوری اسالمی ایران با نهایی شدن همه محورها تأمین و 
به امضای توافقنامه حج منجر ش��ود، خبرهای تکمیلی را به 

اطالع مردم خواهیم رس��اند.  پیش از این نیز سازمان حج و 
زیارت در بیانیه ای اعالم کرده بود: »پیرو اطالعیه قبلی درباره 
مذاکرات حج س��ال آتی به اطالع هموطنان عزیز می رساند 
فرآیند مذاکرات تاکنون با تأمین نظر جمهوری اسالمی ایران 
پیش��رفت نسبی داشته اس��ت، ضمن احترام به عزیزانی که 
دغدغه های به حق خود را از طریق رس��انه ها بیان می کنند، 
اعالم می دارد رایزنی ها در راس��تای تحقق انتظارات منطقی 

حجاج جمهوری اسالمی همچنان ادامه دارد. 
بدیهی اس��ت، همچنانکه کرارا اعالم ش��ده است، هرگونه 
تواف��ق نهایی صرفا در صورت فراهم ش��دن بس��تر حضور 
عزت مندانه حجاج جمهوری اس��المی ای��ران در حج، انجام 
خواهد گرفت. بر این اساس نتایج مذاکرات طی روزهای آتی 

به اطالع مردم شریف ایران خواهد رسید.«

حجت االسالم قاضی عسکر:  مذاکرات حج در حال نهایی شدن است

از  خبرهای�ی  پی�ش  چن�دی    
اس�تعفای حج�ت اهلل ایوب�ی معاون 
س�ینمایی وزارت ارشاد در رسانه ها 
منتش�ر ش�د. روز بعد خبر انتصاب 
محمدمه�دی حیدری�ان به س�مت 
رئیس س�ازمان س�ینمایی از سوی 
وزیر فرهنگ ارشاد منتشر شد. حاال 
بعد از گذش�ت چند روز خبر رسمی 
انتصاب ایوبی به س�مت مشاور وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد. 

»خوب، بد، جلف« نخس�تین تجربه کارگردانی پیمان قاسم خانی که سال ها 
در سینما و تلویزیون می نویسد. در زمان کمتر از یک ماه پنج میلیارد تومان 

فروخته است. 

تیتر اخبار

تی��م ملی کش��تی فرنگی روس��یه برای ش��رکت در 
جام جهانی ۲0۱7 آبادان وارد این شهر شد. 

به گزارش ایس��نا، جام جهانی کش��تی فرنگی ۲0۱7 
پنجش��نبه و جمعه هفته جاری در س��الن کوثر ش��هر 
آبادان برگزار می ش��ود و هش��ت تیم برتر دنیا ش��امل 
ایران، آلم��ان، بالروس، روس��یه، ترکی��ه، آذربایجان، 
اوکراین و قزاقس��تان در دو گروه چهار تیمی به مصاف 

یکدیگر خواهند رفت. 
تیم ملی کش��تی روسیه با چهره های شاخص خود از 
جمله رومن والسوف و داوید چاکوتادزه در این رقابت ها 
حاضر شده است. این تیم با هدایت گوگیاشویلی دیروز 
وارد آبادان، محل برگزاری رقابت های جام جهانی ش��د. 
همچنین تیم ه��ای آذربایجان و ایران نی��ز امروز وارد 

محل رقابت های جام جهانی شدند. 

ورود تیم ملی کشتی فرنگی روسیه به آبادان

بزرگس�االن  مل�ی  تی�م  اردوی    
کارات�ه ب�رای حض�ور در بازی ه�ای 
کشورهای اس�المی و قهرمانی آسیا، 
ته�ران  در   13۹6 1۹فروردین م�اه 
تشکیل می شود. این اردو در شرایطی 
در س�ال جدی�د آغ�از می ش�ود که 
ملی پوشان کاراته اردیبهشت ماه باید 
در بازی های کش�ورهای اس�المی در 
تاتامی باک�وی آذربایج�ان به میدان 
بروند و تیرماه در پیکارهای قهرمانی 
آس�یا در قزاقس�تان در مص�اف ب�ا 

حریفان قاره ای صف آرایی کنند. 
سمیرا ملکی پور، کاپیتان تیم   ملی کاراته بانوان و دارنده مدال برنز بازی های 

آسیایی گوانگژو با تیم ملی خداحافظی کرد. 
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خواسته های آنها را برآورده کنید

 هنگامی که مش��تری تصمیم به خرید چیزی دارد، 
به عنوان یک فروشنده حتما دوس��ت دارید نخستین 
فردی باشید که به شما مراجعه می کند ولی رقبای شما 
نیز آماده پاس��خگویی به نیازهای مش��تریان هستند. 
چه عاملی موجب می شود که مشتری مکان خاصی یا 
بهتر اس��ت بگوییم از بین رقبای مختلف یکی را برای 
خرید انتخاب می کند. این همان چیزی است که ذهن 
شرکت های مختلف را به خود مش��غول ساخته است. 
بهتر است بدانید که حتی مش��تریان نیز اغلب مواقع 
پاسخی برای این سوال پیدا نمی کنند. بدون شک افراد 
زمانی اقدام به خرید می کنند که به چیزی نیاز دارند. 
برای مثال علت اینکه افراد تحت پوشش بیمه عمر قرار 
می گیرند، به این خاطر است که نیاز دارند. ممکن است 
این بیمه در مقایسه با زمانی که یک کاال مانند کفش را 
می خرند، آنها را خشنود نکند. با این حال این اقدامی 
اس��ت که ضروری می دانند. با این حال ممکن اس��ت 
نیاز مش��تری فراتر یا کمتر از خدمتی باش��د که ارائه 

می دهید. تحت این شرایط چه باید کرد؟ 

ایده
هر فردی دوست دارد که خریدی فوق العاده را تجربه 
کند. درواقع افراد این انتظار را دارند که بهترین گزینه را 
از بین بازار متنوع حال حاضر، در اختیار داشته باشند. 
با این حال بهترین گزینه چیست؟ برای مثال در رابطه 
با گوش��ی تلفن همراه، ه��ر فردی براس��اس نیازهای 
خود برند را انتخاب می کند و بهترین گزینه برای وی 
گزینه ای اس��ت که بتواند به بهترین شکل نیازهایش 
را برآورده کند. این یک اصل اس��ت که مشتری راضی 
مایل اس��ت برای کاالها و خدمات پول کافی بپردازد، 
چون آنها را دارای ارزش می یابد. قیمتی را که مشتری 
می پردازد، بیشتر از مقداری است که شرکت، خود برای 
تولید کاالها و خدماتش پرداخته است. مشتریانی که 
از ش��رکت رضایت زیادی دارند، تجربیات مثبت خود 
را به دیگران منتق��ل می کنند و بدین ترتیب وس��یله 
تبلیغ برای ش��رکت ش��ده و در نتیج��ه هزینه جذب 
مش��تری جدید را کاه��ش می دهند. این ن��وع تبلیغ 
دهان به دهان جزو ارزان ترین و موثرترین ش��یوه های 
تبلیغاتی محسوب می ش��ود. این ایده از یک موسسه 
گرفته شده است که در زمینه پرستاری کودک فعالیت 
می کند. درواقع این موسس��ه در راستای ایجاد مزیت 
رقابتی با سایر موسس��ات فعال در این زمینه، شیوه ای 
جدید را پیاده کرد. در واقع آنه��ا دریافتند که یکی از 
موقعیت هایی که باعث می شود والدین دچار استرس و 
سردرگمی شوند، مواقعی است که کودک گریه می کند. 
بس��یاری از والدین در مدیریت این گونه شرایط ناتوان 
هستند. با این حال این موسس��ه به آموزش نحوه آرام 
کردن کودک در این شرایط می پردازد و این امر باعث 
شده اس��ت تا نیاز افراد بهتر پاس��خ داده شود که خود 

باعث موفقیت بیشتر این شرکت شده است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- روی کیفیت بیش از ظاهر کاال توجه داشته باشید. 
مش��تریان می خواهند بدانند کاالی خریداری ش��ده 
چه مزایایی را در آینده برای آنان در بر خواهد داش��ت 
و مورد مذکور با توان زیاد آنان را به س��وی خرید کاال 

سوق می دهد. 
- نهایی س��ازی فروش، بخش پایان��ی و مهم فروش 
است، یعنی وقتی مش��تری آماده خریدن شده، نباید 
بگذارید کار به جایی بکش��د که او بگوید بس��یار خب، 
حاال می روم و فکر می کنم و. . . باید طوری رفتار کنید 
که مش��تری در همان لحظه به تصمیم برسد. عملکرد 

شما در آن لحظه، بسیار مهم است. 
- اگر محصول جدید و پیشرفته ای دارید که به آسانی 
می ش��ود مدل های ارزان تر آن را عرضه کرد، در اسرع 
وقت این کار را انجام دهی��د که نبض بازار همچنان در 

دست شما باشد.
- ایجاد رابطه برد-برد )win-win( در موفقیت شما 
در ارتباط با مشتری سهم زیادی دارد به همین خاطر 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
اصل ه��ر رابطه تج��اری ادامه دار ب��ودن آن و نفع و 
برد طرفین اس��ت. فروش��ندگانی که پ��ول را دریافت 
می کنند و پشت سرش��ان را نگاه نمی کنند، در نهایت 
خود را در موقعیتی چندان مناسب حس نمی کنند. اما 
فروشندگانی که دریافت سفارش را فقط شروعی برای 
شناخت بیشتر مشتری می دانند در آینده سفارش های 

بیشتر و محکم تری را دریافت می کنند. 
-ممکن اس��ت محصول یا خدمت شما به خوبی نیاز 
مش��تری را برطرف کند، با این حال هم��واره می توان 
مواردی را یافت که مش��تری ممکن اس��ت به آن نیاز 
داش��ته باش��د. با برآورده کردن آنها می توانید در بازار 
حال حاضر که فضا به ش��دت رقابتی است، به توفیقات 

زیادی دست پیدا کنید. 
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ایده های طالیی

در  نیس��ان  چش��مک زن  بیلبورده��ای 
خیابان های تهران را دیده اید؟ این بیلبوردها 
ک��ه مدت زی��ادی از اکران آنه��ا نمی گذرد 
به ش��دت م��ورد توج��ه عم��وم م��ردم قرار 
گرفته اند؛ بیلبوردهایی که در ظاهر به دنبال 
معرفی ایک��س تریل یا همان شاس��ی بلند 
مقتدر نیس��ان هس��تند اما اگر کمی دقیق 
ش��ویم، این بیلبوردها تمایل شدید مدیران 
نیس��ان برای متفاوت عمل کردن و متفاوت 

دیده شدن را نشان می دهند. 

 کمپینی با طرح های طاووس، اسب 
و ببر 

ممکن اس��ت کمپین محیط��ی راه اندازی 
ش��رکت جهان نوین آریا، نماینده رس��می 
نیس��ان در ایران را به خاطر داش��ته باشید؛ 
کمپین��ی با طرح های طاووس، اس��ب و ببر 
که همگان را جذب و متعجب کرد؛ کمپینی 
ک��ه از همه نظر با تبلیغ��ات رایج خودرویی 
در س��ال های اخیر متفاوت بود؛ کمپینی که 
نه تنها در اعالم ورود دوباره نیس��ان به بازار 
موفق بود، بلکه در همین مدت اندکی که از 
آن می گذرد انواع جوایز تبلیغات و بازاریابی 
را برای مجریان خ��الق ایرانی آن به همراه 

آورده است. 

معم��وال نمایندگی های برنده��ای معتبر 
در ای��ران، ب��ه اس��تفاده بی کم وکاس��ت از 
طرح های خارجی ارس��الی از شرکت اصلی 
در کمپین های محیطی خود اکتفا می کنند 
زیرا تغییر آن طرح ها یا استفاده از طرح های 
نوآوران��ه داخلی می تواند با ریس��ک همراه 

باش��د. به همین دلیل اج��رای کمپینی 
بومی ب��ا طرح هایی چنی��ن نوآورانه، به 

معنای واقعی جسورانه بود. 

 رفتار نیسان
در حوزه نمایشگاه های خودرو

ای��ن رفتار متفاوت را می توان در دیگر 
اقدامات نمایندگی نیس��ان در ایران نیز 
به وضوح مش��اهده کرد. ب��رای مثال به 
رفتار این شرکت در حوزه نمایشگاه های 
خودرو دقت کنید.  این ش��رکت از زمان 
نمایش��گاه های  تم��ام  در  ش��کل گیری 
استانی، حضوری قدرتمند داشته است. 

برای نمونه، نمایش خودروهای نیسان در 
نمایش��گاه های کرمان، اصفه��ان و گرگان با 
اس��تقبال فراوان عالقه مندان خودرو روبه رو 
ش��د. این در حالی اس��ت که معموال دیگر 
واردکنندگان خودرو بر دو یا س��ه نمایشگاه 

بزرگ کشور متمرکز می شوند.

 در کم��ال تعج��ب هم��گان، نیس��ان در 
نمایشگاه خودروی تهران شرکت نکرد و بار 
دیگر همان رفتار متفاوت را نمایان ساخت. 
در نمایشگاه تهران، به واسطه حضور انبوه 
بازدیدکنندگان، عمال امکان معرفی مناسب 

خودرو ها و امکانات آنها فراهم نبود.

 عالقه مندان خودرو که خود را به سختی 
به محل نمایشگاه در بیرون از تهران رسانده 
بودند، مجب��ور بودند با خس��تگی در میان 
موج فش��رده جمعی��ت از این غرف��ه به آن 
غرفه بروند و فرصت مکث و بررسی با دقت 
خودروها برای آنها فراهم نبود اما نمایندگی 

نیسان زمین بازی رقابت را عوض کرد. 

کمپین دیجیتال »هیجان با نیسان«
 همزمان با نمایشگاه خودروی تهران، این 
شرکت کمپین دیجیتال »هیجان با نیسان« 

را آغاز کرد.
 بررسی این کمپین که با هدف معرفی 
خودروی ج��وک )Juke( طراحی و اجرا 

شده، چند نکته مهم را نمایان می کند:
1- این کمپی��ن در فضای دیجیتال 
طرح ریزی ش��ده که به راحتی می تواند 
صدها هزار بیننده از تمام نقاط کش��ور 

را به خود جلب کند.
2- اس��تفاده از گیمیفیکیشن یا همان 
استفاده درس��ت از عناصر و مکانیک های 
ب��ازی در موقعیت ه��ای غیرب��ازی باعث 
می ش��ود که این کمپین بیشترین میزان 
توجه و مش��ارکت را به خ��ود جلب کند.  
3-طراح��ی کمپین خ��ودروی جوک در 
فض��ای هیجان، ب��ه خوبی هرچ��ه تمام تر پیام 
»نوآوری هیجان انگیز« یا همان شعار نیسان را 
برای مخاطب ایرانی عمدتا جوان تداعی می کند.

4- مخاطب��ان ای��ن کمپی��ن در زم��ان 
فراغ��ت و عمدتا در من��زل و با تمرکز کامل 
در مس��ابقه »هیجان با نیس��ان« شرکت و 

خودروی جوک را به خود معرفی می کنند. 

دیدن و شنیدن کافی نیست، باید طعم 
هیجان را تست کرد

این رفتار متمایز به همین جا ختم نشد و به 
فاصله اندکی پس از نمایشگاه خودروی تهران، 
نمایندگی نیسان از فراهم آوردن امکان تست 
درایو یا رانندگی آزمایش��ی با خودروی جوک 
در قلب شهر تهران برای عالقه مندان خبر داد. 
در اع��الم خبر مربوطه آمده ب��ود که دیدن و 
شنیدن کافی نیست و اینکه باید طعم هیجان 
را تس��ت کرد؛ یک حرکت حساب شده برای 
جذب عالقه مندانی که پیش از این با خودروی 

جوک آشنا شده اند. 
باز هم فضای جذب مخاطب آنالین است 
و افراد می توانند روز و س��اعت مناسب برای 
تست درایو را مطابق میل خود رزرو کنند. 

همین مرور اندک بر فعالیت های ش��رکت 
جهان نوی��ن آریا یا همان نماینده رس��می 
نیس��ان ژاپن در ای��ران نش��ان می دهد که 
ای��ن ش��رکت نه تنه��ا از جس��ارت نوآوری 
برخوردار است، بلکه بر رفتار متمایز به ویژه 
در حوزه بازاریابی پافشاری دارد. همین امر 
نویدبخش رقابت��ی جانانه و متفاوت در بازار 

خودروی ایران در سال 1396 است.    

تبلیغات خالق

آگهی مداد نوکی  pilot  - شعار: مقاومت زیاد 

ایستگاه تبلیغات

 ورود فیس بوک
به عرصه کاریابی

می توانن��د  کس��ب و کار  »صاحب��ان  فیس ب��وک: 
نیازمندهای خود را مس��تقیما روی صفحات شان قرار 

دهند.« 
به گزارش ام بی ای نی��وز، فیس بوک می خواهد این 
ام��کان را به کاربرانش بدهد که مس��تقیما و از طریق 
پلتف��رم درخواس��ت کار بدهند که موجب می ش��ود 
ب��ا ش��بکه های مربوط به محی��ط کس��ب و کار مانند 
لینکداین وارد رقابتی تنگاتنگ ش��وند. در یک پست 
اینترنتی که روز پنجشنبه، 16 فوریه منتشر شد، این 
کمپانی گفته اس��ت که در تالش است تا به صاحبان 
کس��ب و کارها این امکان را بدهد که نیروی درس��ت 
مورد نیاز خود را ساده تر و مستقیماً از طریق صفحات 

فیس بوک شان به خدمت بگیرند. 

تمایز،بیکموکاست

 کمپین محیطی شرکت جهان نوین آریا با 
طرح های طاووس، اسب و ببر همگان را 

جذب و متعجب کرد؛ کمپینی که از همه نظر 
با تبلیغات رایج خودرویی در سال های اخیر 

متفاوت بود؛ کمپینی که نه تنها در اعالم 
ورود دوباره نیسان به بازار موفق بود، بلکه 

در همین مدت اندکی که از آن می گذرد انواع 
جوایز تبلیغات و بازاریابی را برای مجریان 

خالق ایرانی آن به همراه آورده است. 
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کمک به استراتژی های 
بلند مدت 

گل حسینی در مورد هدف 
و مزی��ت رقابت��ی این کمپین 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
به ط��ور کلی ای��ن کمپین ها 
به ص��ورت کوتاه م��دت و برای 
اس��تراتژی های  و  اه��داف 
قابل  بلند مدت  و  کوتاه م��دت 
اجراس��ت. بنابرای��ن داش��تن 
کمپین های��ی تعاملی با کاربر 
ب��رای اه��داف کوتاه م��دت و 
اس��تراتژی های  ب��ه  کم��ک 
مناس��ب  کام��ا  بلند م��دت 
اس��ت ام��ا در نهای��ت زمان، 
استراتژی های  مشخص کننده 
کل��ی و موفقیت حض��ور برند 
در ش��بکه اجتماع��ی اس��ت. 
نمی ت��وان برای ی��ک کمپین 
مزی��ت رقابت��ی تعریف کرد و 
تنها تمایز در خاقیت اس��ت 
که می تواند با این س��نجش با 

رقبا مقایسه شود.
 

برقراری ارتباط با مخاطبان 
خانم 

او در م��ورد مخاطبان هدف 
و کانال ترفیع اس��تفاده شده 
است  آنچه مشخص  می گوید: 
این است که هدف آن بر قرار 
ک��ردن ارتب��اط ب��ا مخاطبان 
خانم اس��ت و تولید محتوایی 
که توسط آنها ساخته می شود 
و نتیج��ه اینک��ه می توان دید 
عکس ه��ای باکیفیت )هرچند 
اس��ت.  ش��ده  تولی��د  ک��م( 
اجتماعی  ش��بکه  همچنی��ن 
استفاده شده اینستاگرام است 
پس حتما مسابقات تاحدودی 
به عکاسی ربط خواهد داشت. 

شرطی که جالب نیست 
ارزیاب��ی خود  او در م��ورد 
از اس��تقبال مخاطبان چنین 
می  توان  تقریبا  می  دهد:  ادامه 
گفت کمتر از 100 نفر در این 
مسابقه شرکت کرده اند و البته 
این به معنای این نیس��ت که 
اس��تقبال کم بوده، بلکه باید 
دید ه��دف  و ابزار معرفی آن 
چه بوده که قطعا یک کمپین 
بزرگ هدفگذاری نشده است. 
نکته ای ک��ه در کمپین وجود 
دارد ش��رط دعوت و منش��ن 
کردن دوستان است که جالب 
ب��ه نظر نمی رس��د. کمپین ها 
بای��د آنق��در قوی باش��ند که 
نی��ازی ب��ه فش��ار آوردن به 
مخاطب برای اشتراک گذاری، 
شرکت کردن یا هر چیز دیگر 

نباشد!
 

تمرکز روی فضای دیجیتال 
تیم مارکتین��گ البورن نیز 
در م��ورد هدف ای��ن کمپین 

به »فرصت ام��روز« می گوید: 
فض��ای دیجیت��ال و مج��ازی 
این روزه��ا به صورت تدریجی 
عرص��ه را برای فضای حقیقی 
تنگ کرده اس��ت و هر کسی 
قصد داش��تن جایگاه مناسبی 
در آینده را دارد باید تمرکزی 
خ��اص و ویژه روی این فضای 
جذاب و گیرا داش��ته باش��د. 
از ای��ن رو برند ه��ای مختلف 
مختل��ف  زمینه ه��ای  در 
فعالیت های خود  و  تبلیغ��ات 
را در ای��ن فض��ای مهیج چند 
براب��ر کرده اند. برند آرایش��ی 
بهداشتی البورن نیز که از ابتدا 
توجه ویژه ای نسبت به فضای 
دیجیتال داش��ته برای معرفی 
محص��والت باکیفی��ت خود و 
جلب رضایت مش��تریان عزیز 
در طول ای��ن مدت کمپین ها 
را  متنوع��ی  مس��ابقه های  و 

طراح��ی کرده و از آنها 
تقدیر و تجلیل به عمل 
آورده اس��ت. یک��ی از 
تیم  ویژه  فعالیت ه��ای 
مارکتینگ برند آرایشی 
الب��ورن  بهداش��تی 
طراح��ی کمپین ه��ای 
ج��ذاب و متف��اوت در 
اینس��تاگرام  فض��ای 
ک��ه  مزیت��ی  اس��ت؛ 
تبلیغاتی  کمپین ه��ای 
اینس��تاگرام  فضای  در 

نسبت به سایر فضاها دارد این 
اس��ت که می توان به راحتی و 
تنها با اعمال ایده های خاقانه 
مطالب را بدون هیچ هزینه ای 
انتش��ار داد و به ه��دف خود 
یعنی آگاهی رسانی محصوالت 
خ��ود رس��ید. برند خوش��نام 
برگ��زاری  از  پ��س  الب��ورن 
کمپی��ن اول خ��ود ب��ا ن��ام 
توجه  با  مهربان«  »دست های 
استقبال ش��رکت کنندگان  به 
و پیشنهاد های متعدد عزیزان 
مبنی ب��ر طراحی کمپین های 
مجدد، هفته س��وم بهمن ماه 
س��ال جاری کمپینی متفاوت 
و خاقان��ه با نام »کرم بزنیم« 
در فضای اینستاگرام کلید زد. 
نامی ک��ه برای ای��ن کمپین 
در نظ��ر گرفته ش��ده اس��ت 
دارای پیام��ی آموزن��ده مبنی 
 بر تش��ویق افراد ب��ه فرهنگ 
ک��رم زدن در روز های س��رد 
سال است تا از خشکی پوست 

خود جلوگیری کنند. 

جامعه هدف 15 تا 30 ساله 
ای��ن تی��م در م��ورد کانال 
ترفی��ع ای��ن کمپی��ن ادام��ه 
نیز  ای��ن کمپی��ن  می ده��د: 
همانند کمپین اول در فضای 
برگزار  اینس��تاگرام  دیجیتال 
ش��د و دلی��ل این ام��ر مبنی 

بر حض��ور تعداد قاب��ل توجه 
مخاطبان محصوالت آرایش��ی 
بهداش��تی الب��ورن در فضای 
جامعه  اس��ت.  بوده  دیجیتال 
هدف��ی که ب��رای برند البورن 
بس��یار حائ��ز اهمی��ت بوده و 
پیوس��ته ب��رای آن س��رمایه 
گذاری های ویژه در نظر گرفته 
می ش��ود، افراد بین 15تا 30 
سال اس��ت. جذابیت ابزار های 
ارتباطی از جمله گوش��ی های 
هوش��مند و تبلت و لپ تاپ ها 
برای این طیف س��نی از افراد 
روش��ن  همگان  ب��ر  جامع��ه 
اس��ت و ب��ه کمک ای��ن اهرم 
را  اطاع��ات مفیدی  می توان 
در دس��ترس عزیزان قرار داد. 
محصوالت آرایش��ی بهداشتی 
الب��ورن برای هم��ه گروه های 
س��نی توصی��ه می ش��ود ولی 
در ح��ال حاضر طیف س��نی 

بی��ن 15 ت��ا 30 بیش��ترین 
مخاطبان ما هستند و این امر 
سیاس��ت های ما را به سمتی 
سوق داده اس��ت که برنامه ها 
و کمپین ه��ای خ��ود را برای 
ای��ن طیف س��نی پررنگ تر از 
سابق و متناسب با سایق آنها 

طراحی و به انجام برسانیم.
 امروزه نقاش��ی  کش��یدن 
و طراح��ی ک��ردن یک��ی از 
و  ج��ذاب  س��رگرمی های 
به ش��مار می آید  خاقانه ای 
ک��ه در بی��ن افراد ج��وان و 
طرف��داران  دارای  نوج��وان 
زی��ادی اس��ت. ب��ا توجه به 
این امر در این مس��ابقه افراد 
باید با کرم روی دس��ت های 
خود طرح و نقاش��ی کشیده 
و از این ط��رح عکس گرفته 
ای��ن  دادن  ق��رار  ضم��ن  و 
اینستاگرام  در صفحه  عکس 
خود، ب��رای صفح��ه البورن 
نیز ارس��ال و س��ه نفر را به 
این مس��ابقه دع��وت کنند و 
در نهای��ت 10ف��رد برگزیده 
ش��رکت کنندگان  بی��ن  از 
به ص��ورت تصادف��ی انتخاب 
دیجیتال  کمپین های  شوند. 
براس��اس طرح و نوع داوری، 
جامعه هدف خود را مشخص 
می کنند و برای ما این نکته 
بسیار مهم تلقی شده است. 

انتخاب برندگان براساس 
شانس 

تی��م مارکتینگ الب��ورن در 
تفاوت های کمپین »کرم  مورد 
بزنیم« با کمپین »دس��ت های 
کمپین  این  می گوید:  مهربان« 
دارای ویژگی های مش��ترکی با 
مهربان«  »دس��ت های  کمپین 
ب��ود ول��ی از زوایای��ی دیگ��ر 
دارای تفاوت های��ی نیز بوده که 
ب��ه جذابیت های ای��ن کمپین 
افزوده اس��ت. ای��ن کمپین نیز 
همانن��د کمپین اول برندگانش 
به ص��ورت تصادفی و براس��اس 
شانس انتخاب شده است تا در 
ن��وع داوری آن هیچ گونه ابهام 
و شکی وجود نداشته باشد. بعد 
از بازخ��وردی ک��ه از نظرات و 
پیشنهادات شرکت کنندگان در 
کمپین های پیش��ین گرفته ایم 
و  قرع��ه  براس��اس  را  داوری 
تا  گذاش��ته ایم  ش��انس 
حق کسی نادیده گرفته 
اینکه  منظور  به  نش��ود. 
کمپی��ن »ک��رم بزنیم« 
ارزش اف��زوده ای بی��ش 
از س��ایر کمپین ها برای 
داش��ته  الب��ورن  برن��د 
افرادی که  برای  باش��د، 
خ��ود  عکس ه��ای  در 
الب��ورن  محص��والت  از 
استفاده کرده باشند، دو 
شانس اضافی لحاظ شده 
اس��ت که در مجموع همه افراد 
می توانس��تند در ای��ن کمپین 
ش��رکت کنند و تنه��ا افرادی 
تصاویرش��ان  در  کرم ه��ا  ک��ه 
هویدا بود با ش��انس سه برابری 
داده  ش��رکت  قرعه کش��ی  در 
می ش��دند. ب��رای اینک��ه افراد 
مشتاق بتوانند محصوالت مورد 
نظر خود را به آس��ودگی تهیه 
کنند، ب��ا توجه ب��ه اینکه این 
دیجیتال  فض��ای  در  کمپی��ن 
سایت های  در  می ش��د،  برگزار 
محص��والت  آنای��ن  ف��روش 
البورن را همراه با تخفیف های 
ویژه و ارس��ال به سراسر کشور 
گس��ترش دادی��م. ب��ه نوع��ی 
بزرگ ترین  از  یک��ی  می ت��وان 
اهداف این کمپین را آش��نایی 
بهداشتی  آرایش��ی  محصوالت 
با کیفیت الب��ورن که با اهدای 
جوایز همراه بود، نام برد. برای 
به صورت  کمپی��ن  ای��ن  اینکه 
گس��ترده در بین افراد فعال در 
صفحات اینستاگرام به اشتراک 
گذاش��ته ش��ود، ش��رط حضور 
در قرعه کش��ی را ب��ه این نحو 
طراحی کردیم که هر فرد باید 
سه نفر را به این کمپین دعوت 
کند. ب��ا توجه به ای��ن تصمیم 
اخذ ش��ده، تعداد شرکت کننده 
در ای��ن کمپی��ن روز ب��ه روز 
به ص��ورت تصاع��دی افزای��ش 

یافت. تجرب��ه کمپین های قبل 
م��ا را ب��ه این ب��اور رس��انیده 
اس��ت ک��ه در مس��ابقاتی که 
برای ش��رکت در آن افراد هنر 
و خاقی��ت خود را نیز س��هیم 
ش��ایان  اس��تقبال  می کنن��د، 
توجهی را ش��اهد خواهیم بود. 
برای افزایش گس��تره فراخوان 
ای��ن کمپین، تی��م مارکتینگ 
البورن تصمیم گرفتند فراخوان 
ای��ن کمپی��ن را در صفح��ات 
س��ایت  و  تاثیر گ��ذار  اف��راد 
رس��می الب��ورن و همچنی��ن 
تلگرامی رس��م زیبایی  کان��ال 
ک��ه مرجع��ی از مطالب مربوط 
به زیبایی و پوس��ت اس��ت، به 
اش��تراک بگذارند. بعد از پایان 
مهل��ت  کمپی��ن،  از  روز   10
شرکت در آن به اتمام رسید و 
همانند قواعدی که پیشتر ذکر 
شد به صورت تصادفی 10برنده 
برگزی��ده انتخاب ش��دند و به 
 برندگان کارت هدیه ای به مبلغ 
200 ه��زار توم��ان در جش��ن 
بزرگ البورن توس��ط مدیریت 
اه��دا و از آنه��ا تقدیر و تمجید 
ب��ه عمل آمد و برای افرادی که 
برن��ده  از شهرس��تان های دور 
مسابقه ما شده بودند و قادر به 
حضور در جش��ن نبودند، هدایا 
به صورت پست ارس��ال شد. با 
توجه به اینکه داش��تن تصویر 
الزم  ش��رط  البورن  کرم ه��ای 
برای ش��رکت در این مس��ابقه 
محس��وب نمی ش��د ولی تعداد 
ش��رکت کنندگان  از  زی��ادی 
با خل��ق تصاوی��ری هم��راه با 
الب��ورن، ش��انس  محص��والت 
خود را برای قرعه کش��ی س��ه 
براب��ر کردند. برای مس��ابقاتی 
که در فض��ای دیجیتال و برای 
عم��وم مردم طراحی می ش��ود 
س��ادگی و پیچیده نبودن یک 
شرط بسیار حائز اهمیت است 
که ای��ن کمپی��ن از این لحاظ 
بسیار خوب و سنجیده طراحی 
شده بود. مدیریت محترم برند 
آرایش��ی بهداش��تی البورن به 
همراهی  از  قدردان��ی  منظ��ور 
مصرف کنن��دگان  صمیمان��ه 
فروش  نماین��دگان محت��رم  و 
در هفتم اس��فند م��اه همایش 
ب��زرگ خان��واده الب��ورن را با 
دع��وت بی��ش از 700 نف��ر از 
و  جمله شخصیت های سیاسی 
اقتصادی و دانشگاهی در سالن 
همایش ه��ای بین المللی صدا و 
س��یما برگزار ک��رد و از همگی 
مهمان��ان ب��ا اعط��ای جوایزی 
نفی��س تقدی��ر شایس��ته ای به 
عم��ل آورد. در پای��ان همایش 
بزرگ البورن رسالت اصلی برند 
الب��ورن یعنی کس��ب رضایت 
مش��تریان بی��ش از پی��ش بر 

همگان روشن و آشکار شد.  

مدیریت تجربه مشتری یک نیاز 
استراتژیک اما پر از چالش 

هزینه به دست آوردن یک مشتری جدید بسیار 
بیش��تر از حفظ یک مش��تری موجود است با این 
حال تمام مشتریان یکسان خلق نمی شوند. برخی 
نیاز به توجه بیش��تری از دیگران دارند، بعضی نیاز 
ب��ه پیگیری و راهنمایی های م��داوم دارند و برخی 
عاق��ه ای ندارند که بابت هر چیز پیش پا افتاده ای 
مزاحم شان شوید. با به دست آوردن بینش درمورد 
نیازها، ترجیحات و رفتار مش��تری می توان س��فر 

مشتری را در نقاط حساس بهینه کرد. 
 ارائ��ه م��داوم تج��ارب مثبت به ایج��اد روابطی 
پایدار منتهی می شود و روابط قوی کمک به ایجاد 

وفاداری، رشد و سودآوری می کند. 
مدیری��ت تجرب��ه مش��تری )CEM( ب��ر ایجاد 
تجارب متفاوت در مرحله ای که مش��تری تصمیم 
به تعامل با شرکت می گیرد تمرکز دارد و از طرفی 
تمرکز روی CEM به عنوان یک اس��تراتژی کمک 
می کند تا قابلیت ارائ��ه خدمات، هم تراز و منطبق 
با تغیی��رات رفتاری مخاطبان هدف ش��ما ش��ود. 
در ای��ن ش��رایط مزایای حاصله فرات��ر از بهبود در 
رضایت مش��تری است. شما یک وفاداری پایدار در 
مشتریان تان خلق کرده اید، مشتریان وفادار خرید 
بیشتری انجام می دهند و تجربه خود را با دوستان 
و خانواده به اش��تراک می گذارند. آنها همچنین به 
توسعه افزایشی فروش از طریق توصیه کردن شما 
به مخاطبان در ش��بکه های اجتماع��ی و حرفه ای 
کمک می کنند. به عبارتی آنها تجارب ش��ان با شما 

را در شبکه ها به اشتراک خواهند گذاشت. 
در فض��ای کس��ب و کار امروز، س��رعت نوآوری و 
ش��دت رقاب��ت، کار را برای عموم ش��رکت ها برای 
س��بقت گرفت��ن از رقبا براس��اس دی��دگاه صرفا 
محصول گرا س��خت تر کرده است زیرا آنچه در بازار 
ام��روز اتفاق می افت��د کپی ب��رداری از ویژگی های 
محصول و معرفی محصول مش��ابه در بازار توسط 
رقباس��ت هر چقدر ه��م که ای��ن ویژگی ها جدید 
باش��د. به بازارهای لوازم خانگی، موبایل، پوش��اک 
و بس��یاری از بازارهای دیگر دقت کنید در چنین 
شرایطی است که کیفیت تجربه مشتری از اهمیت 
بیشتری برخوردار می شود و حتی در برخی موارد 
کیفی��ت تجرب��ه می تواند به توجی��ه قیمت گذاری 

اولیه شما نیزکمک کند. 
مدیری��ت تجربه مش��تری می تواند یک پروس��ه 
طوالنی باش��د. هر نقط��ه تماس��ی از کمپین های 
تبلیغات��ی تا پش��تیبانی پس از خری��د می تواند بر 
ادراک مش��تری و وف��اداری او تاثی��ر بگذارد. برای 
تحت تاثیر قرار دادن این تعامات، سازمان ها اغلب 
نیاز ب��ه ایجاد تحول در خود، تطبیق سیس��تم ها، 
فرآینده��ا و زیرساخت های ش��ان دارند برای اینکه 
مش��تری را در مرکز تمامی فعالیت های ش��ان قرار 

دهند. 
لذا این ت��اش واقعا ارزش س��رمایه گذاری دارد 
چراک��ه تجربه مثبت مش��تری می تواند باعث یک 
انرژی حرکتی بسیار باال برای هر دو طرف سازمان 
و مش��تری ش��ود،  ایجاد یک اکوسیستم از حسن 
نی��ت که اتفاقا هزینه نس��بتا کمی ب��رای حفظ و 
نگه��داری الزم دارد، اما می تواند ب��ا همراه کردن 
طرفداران وفادار به یک بازخورد ملموس رو به رشد 

برای سازمان شما منتج شود. 
اما چرا مدیریت تجربه مشتری سخت است؟ 

اگرچه بس��یاری از س��ازمان ها سیستم پیگیری 
و ثب��ت داده ه��ای مش��تری و اندازه گیری رضایت 
مش��تری دارند، اما تعداد کمی از س��ازمان ها یک 
دی��دگاه جامع و کلی نگر از تجربه مش��تری را در 
اختیار دارن��د. برنامه های صدای مش��تری قادرند 
ش��اخص امتیاز خالص ترویج کنندگان )NPS( را 
تعیین کنند ولی معموال این سنجش ها عملگرایانه 

نیست. 
ابزاره��ای هوش تج��اری نیز بین��ش و دیدی را 
روی ماهی��ت پویای رفتار مش��تری ارائه می دهند، 
اما بدون پش��تیبانی فناوری اطاعات و تفسیرهای 
تحلیلگران آمار قابل بهره برداری و اثربخش نخواهد 

بود. 
از س��وی دیگر مس��ئولیت ابتدا تا انتهای س��فر 
مش��تری در کارکردهای کس��ب وکاری متعددی 
در ی��ک ش��رکت توزیع ش��ده ک��ه اغل��ب اوقات 
ارس��ال پیام ها و ارائه خدمات برنامه ریزی نش��ده و 
غیرهماهن��گ به یک چالش مداوم برای مش��تری 
و حتی س��ازمان بدل می ش��ود و دقیق��ا در چنین 
ش��رایطی مش��کل زمان��ی حادتر خواهد ش��د که 
اطاعات مش��تریان در طول چرخه عمر مش��تری 

انباشته شود. 
عاوه براین زمانی که ش��رکت ها توس��عه یافته و 
رشد می کنند، اغلب سیستم های جدید، برنامه های 
کارب��ردی و فرآینده��ای آن��ان تنه��ا ت��ا حدی با 
زیرس��اخت های موروث��ی و به ج��ا مان��ده از قبل 
یکپارچه هستند  و در اکثر مواقع منجر به تکه تکه 
و جزیره ای ش��دن داده ه��ا، طبقه بندی متناقض از 

آنها و گزارش های نادرست می شود. 
مالکیت فرآیند تجربه مش��تری نیز در بس��یاری 
از س��ازمان ها معموال بین واحد مهندسی محصول، 
بازاریاب��ی و گروه ه��ای فروش تکه تکه می ش��ود یا 
ممکن اس��ت حتی از انس��جام کمی در میان این 
دپارتمان ه��ا برخوردار باش��د. در چنین ش��رایطی 
اس��ت ک��ه بهره ب��رداری از پیاده س��ازی مدیریت 
تجربه مش��تری صرفا برای پرداخت��ن به فروش و 
تجزیه و تحلیل اطاعات مش��تری مورد اس��تفاده 
ق��رار می گی��رد و خلق تجرب��ه ای خیال انگیز برای 
مش��تری در تمامی طول سفرش و نقاط تماس آن 

به فراموشی سپرده خواهد شد. 
 Email: payam. navi@gmail. com

هر آن چیزی که باید در مورد 
داستان سرایی در بازاریابی بدانید 

اگ��ر از اهمی��ت داستان س��رایی در بازاریاب��ی و 
چگونگی تأثیر آن روی عملکرد مغز انسان و کنترل 
واکنش ه��ای مغز هنگام تصمیم گی��ری برای خرید 
آگاه باش��ید، مطمئنا از روش های قدیمی بازاریابی 
که ب��رای افزایش ف��روش خود اس��تفاده می کنید 

صرف نظر خواهید کرد. 
تحقیق��ات انجام ش��ده حاکی از آن اس��ت که در 
فرآین��د داستان س��رایی دو هورم��ون کورتی��زول 
و اوکسی توس��ین در مغ��ز تولی��د می ش��ود. تولید 
کورتیزول در مغز س��بب افزایش تمرکز می ش��ود، 
بنابراین معموال در بخش حس��اس داستان س��رایی 
ای��ن هورمون در مغز مش��تری ترش��ح می ش��ود تا 
تمرکز فرد را بیشتر کند. اوکسی توسین نیز هورمون 
شادی بخش است که برای همدلی و برقراری ارتباط 

در مغز انسان ترشح می شود. 
به عب��ارت دیگر داستان س��رایی س��بب افزایش 
س��طح اوکسی توس��ین مغز می ش��ود. ای��ن امر نیز 
باعث افزایش احتمال خرید خریداران در مواجهه با 
کاالی جدید شده و به تبع آن فروش را نیز افزایش 

می دهد. 
س��وال مهمی ک��ه در بازاریابی با داستان س��رایی 
مطرح می ش��ود این است که چه اصولی باید در آن 
رعایت شوند؟ فراموش نکنید که برای برقراری یک 
ارتباط مؤثر با مشتریان خود الزم است به گونه ای به 
معرفی محصول خود بپردازیم که اعتماد مشتری را 
جل��ب کنیم. رعایت این ن��کات در بازاریابی ایمیلی 
و س��ایر روش های بازاریابی آناین نیز الزم اس��ت. 
بازاریابی با داستان س��رایی نیز از این امر مس��تثنی 
نیس��ت. در ادامه به بررس��ی نکات کلیدی که الزم 
اس��ت در بازاریابی با داستان س��رایی رعایت ش��وند 

می پردازیم. 
1- از مشتریان بالقوه خود برای جلب اعتماد 

و اثبات اجتماعی برند خود استفاده کنید
انس��ان ذاتا موج��ودی اجتماعی اس��ت و همین 
موضوع باعث می ش��ود که همواره ب��ه کارهایی که 
دیگران انجام می دهند عاقه نش��ان دهد. بنابراین 
هر فعالیتی که بتوان��د اطاعات جدیدی در اختیار 
انس��ان ق��رار دهد ب��رای او جذاب خواهد ب��ود. اما 
اگر به عن��وان یک بازاریاب، موفق ب��ه ایجاد اعتماد 
الزم در مش��تری نش��وید، هیچ دلیل قانع کننده ای 
وج��ود ندارد که مش��تری برای کس��ب منافعی که 
ش��ما به او پیشنهاد می دهید به ش��ما اعتماد کند. 
اثبات اجتماع��ی نقش به س��زایی در ایجاد اعتماد 
در مش��تری دارد. ای��ن نکته را فرام��وش نکنید که 
خریداران شما هیچ تعهدی برای کمک به برند شما 
ندارند، بلکه این شما هستید که باید میزان رضایت 
مش��تریان خود را از محصول خریداری شده توسط 

آنها پیگیر باشید. 
استفاده از جمات مناسب در داستان سرایی نقش 
مؤثری در ایجاد اعتماد مشتریان شما خواهد داشت. 
به عنوان مثال به جای اینکه بگویید »ش��رکت ما به 
شما کمک می کند تا در سریع ترین زمان ممکن فرد 
مورد نظر خود را استخدام کنید«، بهتر است بگویید 
»به گفته یکی از مشتریان ما که به دنبال استخدام 
مدیر فروش مناسبی بود و در مدت شش ماه موفق 
به استخدام فرد مناسبی در این زمینه نشده بود، به 
کمک پکیج ارائه ش��ده توسط شرکت ما موفق شد 
در م��دت دو هفته فرد مورد نظر خود را اس��تخدام 
کن��د.« ه��ر چند مفه��وم هر دو ای��ن جمات یک 
واقعیت را بیان می کنند، اما داستان س��رایی مناسب 
و اس��تفاده از اثبات اجتماعی اعتماد بیشتری را در 

مشتری نسبت به برند شما ایجاد می کند. 
2- داستان سرایی خود را با خریداران واقعی 

خود پیش ببرید
تجربه محیطی می تواند نقش مؤثری در بازاریابی 
به کمک داستان س��رایی داش��ته باش��د، ام��ا برای 
بازاریاب��ی موفق الزم نیس��ت حتما داس��تان افراد 
شناخته شده و معروفی را که در اخبار و تلویزیون از 
آنها یاد می شود، ذکر کنید. کافی است داستان های 
مرتبط��ی را از زبان مش��تریان واقع��ی خود تعریف 
کنید. به عنوان مثال برای بازاریابی محصوالت خود 
به کمک داستان سرایی می توانید به شکل زیر عمل 

کنید: 
ط��ی گفت وگویی که هفته گذش��ته ب��ا مدیران 
از  یک��ی  ش��دیم  متوج��ه  داش��ته ایم  بازاریاب��ی 
خس��ته کننده ترین کارهای��ی که در ف��روش با آن 
مواجه هستند عدم استفاده از جدیدترین و بهترین 

شیوه های بازاریابی است.
 اگر شما هم به عنوان مدیر بازاریابی شرکت خود 
با این مش��کل مواجه هس��تید، می توانید به کمک 
پکیج شرکت ما کنترل آسان و سریعی بر شیوه های 
بازاریاب��ی جدید در فروش محصوالت خود داش��ته 
باش��ید. به یاد داشته باش��ید که استفاده از جمات 
مناسب و مثال های واقعی می تواند اعتماد خریداران 

را به سمت محصوالت شما جلب کند. 
3- در داستان س�رایی خ�ود ذه�ن مردم را 

درگیر کنید
مطمئنا بارها این اتفاق برای تان پیش آمده است 
ک��ه با اینک��ه قصد دارید بعد از دیدن یک قس��مت 
سریال به تختخواب خود بروید، اما اصا متوجه گذر 
زمان نمی ش��وید و خود را در حال تماشای قسمت 
پنجم آن می یابید ،درحالی که س��اعت از نیمه شب 
هم گذش��ته اس��ت. این موضوع از جذابیت سریال 
ناشی می شود زیرا موفق شده است که ذهن شما را 

به بهترین شکل ممکن درگیر موضوع کند. 
در بازاریابی به کمک داستان سرایی نیز می توانید 
به کمک جماتی جذاب و کنجکاو کننده مش��تریان 
خ��ود را درگیر کنی��د. این نکت��ه را فراموش نکنید 
که استفاده از س��والی های بی جواب مشتریان شما 
را ترغیب می کند تا با ش��ما ارتب��اط برقرار کنند و 
به س��واالت خود پاسخ دهند. همین درگیری ذهنی 
می تواند گام مؤثری در بازاریابی و فروش محصوالت 

شما باشد. 
ibazaryabi. com :منبع
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مشتریان ابدیکافه بازاریابی کمپین »کرم بزنیم« برند البورن زیر ذره بین »فرصت امروز«

بازی در زمین خالقیت
کمپی�ن جدید برن�د البورن به نام »ک�رم بزنیم« 
ب�ا تمرک�ز روی فض�ای دیجیت�ال و اس�تفاده از 
اینس�تاگرام و مس�ابقه عکاسی س�عی در استفاده 
هرچه تمام ت�ر از این فضای جذاب و گیرا دارد. این 

برن�د برای معرفی محصوالت خ�ود و جلب رضایت 
مس�ابقه های  دیجیتال�ی  کمپین ه�ای  مش�تریان 
متنوع�ی را طراح�ی ک�رده اس�ت که در مس�ابقه 
اخیر خ�ود به نام »کرم بزنیم« از ش�رکت کنندگان 
 درخواس�ت ک�رد ب�ا خالقی�ت ب�ه خ�رج دادن و 
کرم زدن روی دست شان یک تصویر ساخته و از آن 

عکس گرفته و به پیج اینستاگرام البورن بفرستند 
تا ش�انس خ�ود را در قرعه کش�ی بیازمایند. برای 
ارزیابی این کمپین دیجیتال با حسین گل حسینی، 
کارش�ناس دیجیتال مارکتینگ مصاحبه ای ترتیب 
دادی�م و در ادامه نظر تی�م مارکتینگ البورن را در 

مورد جزییات اجرای کمپین جویا شدیم. 

 امروزه نقاشی کشیدن و طراحی 
کردن یکی از سرگرمی های جذاب و 
خالقانه ای به شمار می آید که در بین 
افراد جوان و نوجوان دارای طرفداران 

زیادی است. با توجه به این امر در 
این مسابقه افراد باید با کرم روی 

دست های خود طرح و نقاشی کشیده 
و از این طرح عکس بکیرند.

تلفنمستقیم:86073279 www.forsatnet.ir شماره747

پیام ناوی
         رئیس هیأت علمی اتاق مدیریت ارتباط با مشتری ایران

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com



برای مطالعه 657 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
فاصله و نزدیکی؛ مشکلی جدید 

برای مدیران نوین

براساس آنچه در ایده های قبلی بیان شد، سلسله 
مراتب سنتی موجود در ش��رکت ها تا حدود زیادی 
جای خود را به سلس��له مراتب های نوین داده است. 
این سلس��له مراتب های جدی��د، برخالف نمونه های 
س��نتی، کمت��ر روی تمایز آش��کار می��ان مدیران 
و کارمن��دان تمرک��ز داش��ته و بیش��تر از هر زمان 
دیگری به روابط انس��انی و القای حس فرا س��ازمانی 
به مشتریان توجه نش��ان می دهند. به منظور تأیید 
چنی��ن نظریه ای کافی اس��ت نگاهی ب��ه انتظارات 
مش��تریان عص��ر حاضر انداخته و اخت��الف آن را با 

انتظارات مشتریان چند دهه پیش مقایسه کنیم. 
تغییرات س��اختاری در ش��رکت ها ک��ه به همراه 
 تغیی��ر ماهی��ت تقاض��ای مش��تریان بوده اس��ت،

 به رغم مزیت هایی که به همراه دارد، دردس��رهایی 
را نیز ب��رای مدیران ش��رکت ها به ارمغ��ان خواهد 
آورد. در واقع مش��کل اساس��ی که مدیران مدرن با 
آن مواجه اند، تنظیم فاصله ش��ان با مشتریان است. 
ش��اید در نگاه نخس��ت این مش��کل اندکی عجیب 
ب��ه نظر برس��د، با این ح��ال باید توجه داش��ت که 
در ح��ال حاضر رابطه میان ش��رکت ها و مش��تریان 
به گونه ای میان دو الگوی س��نتی و مدرن قرار دارد. 
در الگوی س��نتی فاصله معناداری میان ش��رکت و 
مش��تری برقرار ب��ود و رابطه این دو گ��روه تنها در 
بازار برقرار و پس از آن بسته می شد. برخالف روش 
س��نتی، ش��یوه مدرن براساس خواس��ت مشتریان 
مبنی بر نزدیک تر شدن رابطه شرکت ها با خریداران 
س��امان یافته است. بر این اساس و با توسعه تجارت 
جهانی، ارتباط مش��تریان و ش��رکت ها پس از انجام 
فرآین��د خریدوفروش ب��ه پایان نخواهد رس��ید. به 
عبارت س��اده، در روش مدرن پای��ان یافتن فرآیند 
خریدوف��روش به معنای آغاز ف��از جدیدی از رابطه 

شرکت و مشتری است. 

ایده
شارل دوگل، ژنرال و رئیس جمهور سابق فرانسه، 
نمونه جالبی از افراد مش��هوری اس��ت که شهرت و 
مقبولیت خود را از طریق روش مخصوص خودشان 
کسب  کرده اند. دوگل در یک جمله مشهور به نکته 
ظریفی اش��اره کرده اس��ت که می تواند الهام بخش 
بس��یاری از مدیران تازه کار در زمینه نحوه کس��ب 
و  »ق��درت  باش��د:  کاری  محی��ط  در  محبوبی��ت 
خوش��نامی ب��دون اعتب��ار به دس��ت نخواه��د آمد. 
همچنی��ن اعتبار نیز بدون حفظ فاصله مناس��ب از 

افراد، قابل دستیابی نیست.«
 ب��دون ش��ک ژن��رال فرانس��وی به دلی��ل قدرت 
دیکتاتوری اش مش��هور شده اس��ت. با این حال باید 
توجه داش��ت ک��ه دوگل با اس��تفاده از روش خاص 
خ��ود )حفظ فاصله مناس��ب ب��ا مردم( توانس��ت به 
چنین جایگاهی دس��ت  یابد. به این ترتیب اس��تبداد 
وی در زمینه ه��ای مختلف به میزان��ی که ما امروزه 
تصور می کنیم، برای فرانس��وی های آن زمان دشوار 
نب��وده اس��ت. اگر ش��ارل دوگل در زمینه سیاس��ت 
روش دوری از افراد را به کار گرفته اس��ت، در زمینه 
کس��ب وکار نیز دو تن از مش��هورترین نویسندگان و 
اس��اتید دانشکده کسب وکار لندن چنین توصیه  ای را 
مطرح س��اخته اند. راب گافی و گ��رت جونز معتقدند 
که یک مدیر مدرن باید فاصله مناس��بی با کارمندان 
و به طور کلی تمامی افراد مرتبط با شرکت اش داشته 
باش��د. چنین فاصله ای به وی اجازه خواهد داد نحوه 
فعالیت ش��رکت و جایگاه واقعی اش را بهتر مشاهده 
کند. البته باید توجه داش��ت که نظرات گافی و جونز 
تفاوت هایی هم با ش��یوه خ��ام دوگل دارد. به عبارت 
س��اده، همانطور که زاویه دی��د از باال برای یک مدیر 
الزم اس��ت، کن��دوکاو دقیق در امور ش��رکت نیز از 
ضرورت های مدیریت مدرن اس��ت. بهتر اس��ت برای 
پایان دادن به ای��ده حاضر به یک دیدگاه تکمیلی از 
راب و گ��رت توجه کنیم: »ام��روزه دیگر عصر برتری 
یک روش مش��خص بر دیگری به س��ر رسیده است. 
شاید بهتر باش��د بگوییم که دنیای مدرن عصر میانه 
نظریات بزرگ است. در زمینه مدیریت فاصله مدیران 
از ش��رکت نیز باید به همین نکته اشاره کرد. در واقع 
دوری مطلق از برند به همان اندازه غیر منطقی است 
که نزدیکی بیش از حد نسبت به برند در نظر تداعی 
می شود. باید یاد بگیریم که به عنوان یک مدیر فاصله 
مناسبی را با آن برند داشته باشیم و گاهی نیز سرکی 

به درون جزییات آن بکشیم. «

آنچه در عمل باید انجام دهیم
همانطور که اشاره ش��د، مدیران عصر حاضر باید 
اندکی از شرکت ش��ان فاصله بگیرند و ش��رایط را به 
صورت کلی تحلیل کنند. با این حال توجه داش��ته 
باش��ید ک��ه فاصله بی��ش از اندازه از یک س��ازمان      
می توان��د در نهایت منجر ب��ه بی اطالعی تان از امور 
ج��اری ش��ود. -نزدیکی ب��ه فرآین��د و فعالیت های 
شرکت یکی از ضروریت های مدیریت مدرن است. با 
این حال باید توجه داش��ت که نزدیکی بیش از حد 

نیز خطراتی برای شما به همراه دارد. 

11  کار مدیریت کسب و

پاسخ: پرسش��ی با پاسخ سخت. تک تک کارمندان یک 
شرکت می توانند در میزان موفقیت یا شکست آن شرکت 
س��هیم باشند؛ برخی از آنها به میزان ناچیز و برخی دیگر 
به ان��دازه ای قابل توجه. با وجود اینکه ش��اید تجربه های 
ناخوش��ایندی که از اخ��راج کارمندان تان داش��ته اید این 
کار را به یکی از جنبه های ناخوش��ایند ش��غل تان تبدیل 
کرده اس��ت، بر عهده گرفتن این مس��ئولیت الزمه حیات 
هر کس��ب و کاری اس��ت. لزومی نیس��ت که تجربه اخراج 
یکی از کارمندان به بدترین تجربه سال کاری شما تبدیل 
ش��ود؛ همواره می توانید ت��الش کنید تا رابط��ه کاری را 

ب��ه بهترین نح��و ممکن خاتمه دهید. به عن��وان مثال اگر 
اخراج فرد مذک��ور بنا بر عدم مطابقت با ویژگی های الزم 
ب��رای موقعی��ت کاری او ص��ورت گرفته، ش��ما می توانید 
راهنمایی های��ی در رابطه ب��ا زمینه های ش��غلی که بهتر 
اس��ت برای آنها درخواس��ت بدهد، برای او داشته باشید. 
حتی زمانی که اخراج بنا بر مش��اهده عملکرد نامناس��ب 
اتفاق افتاده اس��ت، بهتر است سعی کنید ارتباط تان را به 
نحو مثبتی به پایان رس��انید. یک دلیل خوب باید ارتباط 
موجهی با تداوم عملکرد ضعیف داش��ته باش��د. دالیلی از 
قبیل جنس��یت، نژاد، سن و. . . می تواند دردسر بزرگی را 
برای شما به دنبال داش��ته باشد. اگر کارمندی که اخراج 
می کنید در گروه اقلیت قرار داش��ته باش��د، ضرورت این 

مس��ئله پررنگ تر می ش��ود و الزم اس��ت دالیل اخراج آن 
ش��خص را به طور کامل مستندسازی کنید. توجه داشته 
باشید نکته اساسی در اینجا رفتار یکسان داشتن با تمامی 

کارمندان است. 
به عنوان مثال اگر تع��دادی از کارمندان تان با تاخیر به 
مح��ل کار مراجعه می کنند اما ش��ما در این میان تنها با 
یک نف��ر برخورد جدی می کنید، حتم��ا باید برای اخراج 
او دلیلی به غیر  از تاخیرهای مداوم داش��ته باشید، در غیر 
  این صورت امکان دارد در آینده با مش��کلی جدی روبه رو 
شوید. اما اگر به تمامی کارمندانی که تاخیر دارند تذکری 
کتب��ی داده اید و از این میان تنه��ا یک نفر به تاخیر خود 

ادامه داده است، این مسئله می تواند دلیلی موجه باشد. 

اخراج خوب! 

پرس�ش: اخراج کردن کار س�ختی است و همیشه موجب نگرانی من می شود. چطور مطمئن ش�وم که این کار را عادالنه و 
درست انجام داده ام؟  کلینیککسبوکار

بازار این فروشندگان هر روز 
کسادتر می شود

خوش��رویی به معن��ای ایجاد بس��تر الزم و زمینه 
مناسب برای ارتباطات اجتماعی میان انسان ها جهت 
انس گیری و بهره من��دی از توانایی ها و ظرفیت های 
یکدیگر در راستای دستیابی به کمال و خواسته های 

خود است. 
در پایه و بنیاد هر ارتباط اجتماعی میان انس��ان ها 
با مس��ئله ای به نام خوشرویی روبه رو می شویم، زیرا 
ای��ن صفت پیوندهای انس��ان را با دیگ��ری افزایش 
می دهد و زمینه را برای بهره گیری از توانمندی های 
دیگری فراهم می آورد و در مس��یر موفق شدن های 

پیاپی به او یاری می رساند. 
خوش رفتاری و خوش��رویی با مش��تریان بهترین 
س��رمایه ای اس��ت که تاکنون برای هر کسب و کاری 
خرج ش��ده. اگ��ر یک فروش��گاه ب��زرگ در بهترین 
مکان همراه با شیک ترین ویترین و بهترین تبلیغات 
را داش��ته باش��ید، ولی پرسنل ش��ما رفتار خوبی با 
مشتری نداشته باشند همه هزینه های شما بی فایده 

است. 
درادامه رفتارهایی از فروش��ندگان که باعث رکود 

کسب و کارشان می شود، آورده شده است: 
1- فروش��ندگانی ک��ه ب��ه مش��تری خود س��الم 

نمی کنند و ترش رو هستند. 
2- فروشندگانی که پشت تلفن و هنگام صحبت با 

مشتری خود، لبخند نمی زنند. 
3- فروش��ندگانی که روی شیشه های مغازه خود 
نوشته اند:  »لطفا تکیه ندهید«،  »لطفا دست نزنید«،  
»لطفا با خوراکی وارد نش��وید«… انگار که نوش��ته 

باشند:  »کال وارد نشوید! «
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مغازه شان نوشته اند:  »لطفا دست نزنید.«
5- فروش��نده هایی ک��ه وقت��ی خری��دار از آنه��ا 
می خواهد جنس��ی را نشان ش��ان بده��د  )معموال با 

لحنی تند( می گویند:  »اگر می خری بیارم!«
6- فروشندگانی که به ظاهر خود نمی رسند، موی 

ژولیده و نامرتب دارند و بدن شان خوش بو نیست. 
7- فروش��ندگانی که متناسب با شغل خود لباس 
نمی پوشند. مثل فروش��نده کت و شلوارهای رسمی 
که شلوار جین و لباس اسپورت می پوشد و موهایش 

را فشن درست می کند! 
8- فروش��ندگانی که بی  دلیل ب��ا خریدار صمیمی 

می شوند و جوک می گویند. 
9- فروش��ندگانی ک��ه جلوی مش��تری، با س��ایر 

همکاران خود جروبحث می کنند. 
10- فروش��ندگانی که همان جا در برابر مشتری، 
درب��اره کاالها و قیمت ها ب��ا ویزیتورها یا نمایندگان 
ش��رکت ها صحبت های��ی می کنند ک��ه لزومی ندارد 

مشتریان در جریان آنها باشند. 
11- فروش��ندگانی ک��ه اصال گ��وش نمی کنند و 
توجه ندارند خریدار دنبال چه نوع جنس��ی اس��ت و 

می خواهند سلیقه خود را به او تحمیل کنند. 
12- فروش��ندگانی که خریداران را برای خرید، با 

اصرار زیاد و…، در رودربایستی قرار می دهند. 
13- فروشندگانی که قسم های الکی می خورند. 

14- فروش��ندگانی ک��ه ن��زد خری��دار، از دیگ��ر 
بدگوی��ی  ویزیتوره��ا و…  تولی��دی،  ش��رکت های 

می کنند. 
15- فروشندگانی که نزد خریدار، از همکاران خود 

نیز بدگویی می کنند. 
16- فروش��ندگانی که پس از خرید، از مش��تری 

خود به خاطر خریدش تشکر نمی کنند. 
17- فروش��ندگانی ک��ه از بس حواس ش��ان پرت 
چیزهای دیگر اس��ت، خریدار را مجبور می کنند یک 
چیز را چند بار از آنها بخواهد  )حتی ش��ده مشتری 
جنس را برداش��ته و می خواهد پولش را بدهد، بارها 
باید بپرس��د چقدر ش��د تا پولش را بدهد و از مغازه 

برود بیرون!(. 
18- فروشندگانی که وقتی خریدار از آنها مشورت 
و راهنمایی نخواس��ته، اصرار دارند که به او مشورت 

بدهند و راهنمایی اش کنند. 
19- فروش��ندگانی که در مورد کیفیت و کارآیی 

کاالها یا خدمات خود، اغراق می کنند. 
20- فروش��ندگانی که اگر خریدار برای یک خرید 
نس��بتا کم، تراول 50 هزار تومانی به آنها بدهد، اخم 

می کنند. 
21- فروشندگانی که فکر می کنند خودشان همه 

چیز را بلدند و دنبال آموزش های بیشتر نمی روند. 
22- فروش��ندگانی که اگر مش��تری سوالی درباره 
جنسی داش��ته باش��د که آنها ندارند  )اما می توانند 
درب��اره اش راهنمایی کنند، یا مغازه ه��ای اطراف را 
معرفی کنند(، فقط سرش��ان را به عالمت ندانس��تن 
ب��اال می برن��د و به خودش��ان زحم��ت کوچک ترین 
راهنمایی را هم نمی دهند  )یا حداقل اینکه بگویند: 

متأسفانه من در این مورد اطالعی ندارم(.
23- فروش��ندگانی که فقط می خواهند مشتری را 
هیجانی کنند تا بخ��رد، اما اصال توجه نمی کنند که 
شاید مشتری به آن کاال یا خدمات نیاز نداشته باشد. 
24- فروش��ندگانی که اگر س��واالت مشتری زیاد 

شود، از کوره در می روند. 
25- فروش��ندگانی ک��ه بقی��ه پول مش��تری را با 
کااله��ای کم قیمت دیگر می دهن��د، اما عذرخواهی 
نمی کنن��د که چون پول ُخ��رد ندارند مجبور به این 
کار هستند و حق انتخاب هم به مشتری نمی دهند. 
26- فروش��ندگانی که ته ذهن شان فکر می کنند 

فروش یعنی قالب کردن چیزی به دیگران. 
27- فروش��ندگانی که رفقای خود را پشت دخل 
می برند و در حضور مش��تری، صحبت های بی ربط با 

هم می کنند. 
28- فروش��ندگانی که ویترین یا داخل مغازه شان 

شلخته است. 
29- فروش��ندگانی ک��ه جن��س خاک گرفته را از 
قفس��ه به مشتری می دهند و وقتی مشتری خواهش 
می کند آن را با یک دستمال پاک کنند یا یک کاالی 
خاک نگرفته به او بدهند، با مشتری بحث می کنند و 

در نهایت با اکراه این کار را انجام می دهند. 
منبع: سایت مدیران ایران 

مدیریت امروز

اسکای یک شبکه ماهواره ای 
اروپایی اس��ت که در دهه 80 
شروع به فعالیت کرد. فعالیت 
ش��بکه اس��کای بریتانیا شامل 
تلویزیون��ی،  خدم��ات  ارائ��ه 
تلف��ن  و خدم��ات  اینترنت��ی 
هم��راه ب��ه مصرف کنندگان و 
کسب و کار هاس��ت.  صاحب��ان 
تلویزیونی  ش��بکه های  اسکای 
حوزه ه��ای  در  را  مختلف��ی 
تج��ارت،  از جمل��ه  گوناگ��ون 
ورزش و خب��ر راه اندازی کرده 
و حتی شبکه رادیویی اسکای 
عم��وم  دس��ترس  در  نی��ز  را 
مصرف کنندگان��ش ق��رار داده 
اس��کای نیوز عالوه ب��ر  اس��ت. 
بریتانیا در اس��ترالیا و نیوزیلند 

نیز بخش منطقه ای دارد. 

نوآوری
به دنبال  اس��کای همیش��ه 
و  ب��وده  ن��و آوری  ایج��اد 
س��عی داش��ته ت��ا بهتری��ن و 
در  را  امکان��ات  جدید تری��ن 
اختی��ار بینندگانش قرار دهد، 
این موضوع باعث ش��د تا این 
رسانه مورد استقبال مردم قرار 
بگیرد. به گفته مدیر اس��کای، 
این کمپانی قصد دارد در قلب 
زندگی ق��رن 21 قرار گرفته و 
تجربه فوق العاده و کم نظیری 
مصرف کنندگان ش��ان  ب��ه  را 
عرض��ه کنن��د. آنه��ا متعه��د 
ش��دند تا در زمینه سرگرمی و 
اطالعات پیشرو بوده و با ادامه 
نو آوری و خالقی��ت در عرصه 
رس��انه، بهترین تجرب��ه را به 

بیننده ارائه کنند. 
این ش��رکت از پرسنل خود 
می خواه��د ک��ه در کار خ��ود 
ب��ا اعتم��اد به نف��س، بی پرده 
ای��ن  ب��ه  باش��ند.  متعه��د  و 
ترتی��ب کارکن��ان اس��کای بر 
می کنند  تمرکز  فعالیت های��ی 
که ب��رای کمپان��ی از اهمیت 

بیشتری بر خوردار است. 
استراتژی بازاریابی

اس��کای ب��رای ایج��اد یک 
اس��تراتژی بازاریاب��ی موف��ق، 
تبعیت  قوانی��ن  یک س��ری  از 

می کند: 
بازتاب ارزش های هسته   -1

برند: زمانی که پی��ام یک برند 
قاب��ل درک باش��د، احتم��ال 
را  آن  مصرف کنن��ده  اینک��ه 
درک ک��رده و در ذه��ن خود 
نگ��ه دارد بیش��تر اس��ت. این 
مس��ئله به خص��وص در بحث 
اهمی��ت ویژه ای  از  بازاریاب��ی 
برنامه های  اس��ت.  بر خ��وردار 
بازاریاب��ی بای��د ب��ا ارزش های 
برند در ارتباط باشد در غیر این 

صورت مصرف کنندگان 
دچ��ار بد بینی خواهند 
برنامه های  اگ��ر  ش��د. 
نقش  بتواند  بازاریاب��ی 
زن��ده  در  را  جامع��ه 
کردن یک برند پر رنگ 
کند، مصرف کنندگان با 
س��رعت بیشتری آن را 

خواهند پذیرفت. 
مزای��ای  درک   -2

ن  گ���ا ف کنند مصر : ت تبلیغا
پذیرفته اند که ش��رکت ها باید 
در آمد زای��ی کنن��د. تحقیقات 
نشان داده اگر مصرف کنندگان 
از مزای��ای اجتماعی س��اخت 
آگاه  تبلیغات��ی  آگاهی ه��ای 
شوند، آن را خواهند پذیرفت. 
نس��بت  غیر ای��ن ص��ورت  در 
به برن��د بد بین ش��ده و تصور 
می کنند که آن کمپانی سعی 
دارد حقیقتی را از آنها مخفی 
کند و تنه��ا به دنب��ال منافع 

شخصی خود است.  
3-- س��هی����م ک�����ردن 

و  مص���رف کن���ندگ������ان 
کارکنان:یکی از استراتژی های 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  بازاریاب��ی 
و  کمپان��ی  می��ان  ش��کاف 
مصرف کنندگان و کارکنان آن 
از بین برود. ش��رکت هایی که 
این مس��ئله را رعایت می کنند 
روبه رو  گس��ترده ای  فوای��د  با 
به وجود  ازجمله  خواهند ش��د 
آم��دن مصرف کنندگان جدید 

و وف��ا دار، ب��اال ب��ردن س��طح 
مصرف کنن��دگان  وف��اداری 
قدیمی کمپان��ی، ایجاد انگیزه 
بین کارکنان و پیشرفت آنها و 

نیز افزایش اعتبار شرکت. 
هویت بصری برند

اس��کای دائم��ا ب��ه دنب��ال 
م��ردم  توج��ه  می��زان  درک 
نس��بت ب��ه ای��ن برند اس��ت. 
حضور همیش��گی این برند در 
تبلیغات چاپی، تصویری، روی 
ون ه��ا و غیره کمک می کند تا 
مصرف کنندگان بیش��تر با آن 
آشنا ش��ده و از سوی دیگر به 

کمپانی کمک می کند تا تقاضا 
برای محصوالت و خدماتش را 

افزایش دهد. 
ب���خ��ش  آش��کار تری����ن 
هویت س��ازی برن��د  لوگ��وی 
اس��کای اس��ت ک��ه نماینده و 
کس��ب و کار  آن  ارائه دهن��ده 
اس��ت. لوگ��و معم��وال با یک 
توضیح کوتاه همراه اس��ت که 
مصرف کنن��دگان  مخص��وص 
ب��وده و ب��ه خدمتی که 
می کند،  ارائ��ه  کمپانی 

اشاره دارد. 
یکی  رنگ  از  استفاده 
از مهم تری��ن بخش های 
هوی��ت  بصری س��ازی 
برن��د اس��ت. بس��یاری 
از کمپانی ه��ا از طری��ق 
لوگوی  در  ک��ه  رنگ��ی 
اس��ت���فاده می کنن��د، 
می ش��وند.  ش�ناس��ایی 
ب��رای مث��ال رن��گ لوگ��وی 
کوکا کوال قرمز رنگ یا لوگوی 
کمپانی اورنج نارنجی و مشکی 
است. اسکای رنگ آبی تیره را 
برای خود انتخاب کرده اس��ت. 
یکی دیگ��ر از مواردی که برای 
بصری س��ازی هویت برند مورد 
توجه اس��ت، ش��کل حروف و 
تصوی��ر نهایی لوگو اس��ت که 
مجموعه اینها در نهایت هویت 
بصری برند اس��کای را به وجود 

آورده است.
اهداف بازاریابی

چند دهه از آغاز به کار شبکه 

اسکای در بریتانیا می گذرد. در 
گذشته ش��بکه های تلویزیونی 
بریتانیا مح��دود بودند. هنگام 
آغاز به کار اس��کای در بریتانیا 
ط��ی س��ال 1989، ب��ا ارائ��ه 
ش��بکه های متن��وع و متعدد، 
دنیای رس��انه را متحول کرد. 
طی س��ال های اخیر اس��کای 
س��عی در ج��ذب مخاطب��ان 
بیشتر داش��ته و در این راستا 
ب��ه مخاطب��ان این ام��کان را 
داده تا ب��ه برنامه های مختلف 
این ش��بکه دسترس��ی داشته 
باش��ند. برای نمون��ه دیجیتال 
اس��کای ب��ه بینن��دگان ای��ن 
توانای��ی را می دهد ت��ا بتوانند 
هر برنامه ای را در هر زمان که 
بخواهند، تماشا کنند. عالوه بر 
این، مصرف کنندگان قادرند به 
وسیله این رسانه خرید کنند، 
ب��ه حس��اب های بانک��ی خود 
دسترس��ی داش��ته و از طریق 
تلویزیون با یکدیگر در ارتباط 
باش��ند. تجارت اسکای بر پایه 
ارتباطات  اطالعات،  سر گرمی، 
و آینده بنا ش��ده است. اهداف 

بازاریابی اسکای شامل: 
مصرف کنن��دگان  -ج��ذب 

جدید
-افزایش وفاداری به خصوص 
در بی��ن مصرف کنندگان حال 

حاضر این کمپانی
-توسعه برند 

بعد از گذشت سال ها اسکای 
توانس��ت مقتدرانه ب��ه یکی از 
برند های ش��ماره یک در بازار 
رس��انه بریتانیا تبدیل شود. با 
این حال اس��کای همچنان به 
فکر توسعه برند است تا نیاز ها 
و انتظ��ارات م��ردم را بیش از 
پیش پاس��خگو باش��د. به باور 
اس��کای، رمز موفقیت بیش��تر 
آن در جذب مشتریان جدید و 

افزایش وفاداری آنهاست. 
تحقیق بازار نش��ان داده که 
تلویزیونی  شبکه های  موفقیت 
افزای��ش  ب��ه  مح��دود  تنه��ا 
ش��بکه های آنه��ا و دادن حق 
انتخ��اب بیش��تر ب��ه بینن��ده 
جهت دهی  ب��ه  بلکه  نیس��ت، 
درست استراتژی های بازاریابی 
و آموزش بیننده برای استفاده 
بهین��ه از ش��بکه های مختلف 

تلویزیونی نیز بستگی دارد.  

کارتابل

بررسی شیوه کسب و کار کمپانی اسکای

آسمان را لمس کنید

استفاده از رنگ یکی از 
مهم ترین بخش های 

بصری سازی هویت برند 
است. بسیاری از کمپانی ها 
از طریق رنگی که در لوگوی 

خود استفاده می کنند، 
شناسایی می شوند. 
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مبارزه با قاچاق مواد محترقه

وجود مواد محترقه در کشورهای مختلف، موضوعی 
عجیب نیس��ت، اما یکی از اتفاقات منفی و ناگوار برای 
اقتصاد کشورهای مختلف، مواد محترقه ای است که به 
ش��کل قاچاق و بدون آنکه از صافی های وارداتی عبور 

کرده باشند، وارد مرزهای کشورها می شوند.
 ای��ن موضوع از یک س��و باعث می ش��ود س��امت 
ش��هروندانی که از این مواد استفاده می کنند به خطر 
بیفتد و از سوی دیگر زمینه را برای بروز انواع مشکات 
مختلف در ب��ازار فروش مواد محترق��ه قانونی فراهم 

می کند. 
چندنرخی ش��دن م��واد محترقه، بروز مش��کات 
متع��دد در بخش توزیع و پخش این م��واد و افزایش 
تع��داد مارک های تقلبی موجود در ب��ازار از مهم ترین 
تبعات اس��تفاده از این مواد محس��وب می شود. با این 
وجود کش��ورهای مختلف برای مبارزه ب��ا واردات این 
م��واد و جلوگیری از قاچاق م��واد محترقه تمهیداتی 

اندیشیده اند. 

یک جنگ تمام عیار بین المللی
مبارزه با قاچاق انواع کاال فرآیندی پیچیده ندارد، اما 
وضعیت مبارزه با قاچاق مواد محترقه اندکی متفاوت تر 

از سایر حوزه ها محسوب می شود.
 در برخ��ی از کش��ورها، م��واد محترق��ه، به عنوان 
زیرمجموع��ه ای از س��اح های گ��رم در نظ��ر گرفته 
می شوند و در نتیجه مبارزه با قاچاق این مواد مشمول 
قوانینی می شود که در مورد انواع ساح اعمال می شود. 
پلیس بین الملل )INTERPOL ( نیز برای مبارزه 
با قاچاق این نوع کاالها، ش��یوه های مبارزه ای مشابه با 
انواع کلت و اسلحه های خطرناک را در نظر گرفته است. 
استفاده از سگ های پلیس، بازرسی از طریق اسکنرهای 
جدید و هوشمند و مواردی مشابه از مهم ترین مواردی 
هس��تند که در هنگام بازرسی و کش��ف این نوع مواد 

مورد استفاده قرار می گیرند. 
اخیرا بس��یاری از کشورهایی که در مبارزه با قاچاق 
مواد محترقه با مش��کل رو به رو ش��ده اند از روش های 

ردیابی پیشرفته استفاده می کنند.
از  اس��تفاده  ب��ا  ای��االت متح��ده  ب��رای مث��ال   
تکنیک ه��ای»IWETS« به ردیابی هوش��مند انواع 
ساح و مواد منفجره می پردازد، اما تشخیص اینکه یک 
فرد مواد محترقه را برای تفریح و سرگرمی تهیه کرده 
یا قصد دارد با کمک این مواد برای افراد مختلف ایجاد 

مشکل کند، چندان ساده نیست. 

قوانینی که راه حل می سازند
در بس��یاری از م��وارد افرادی ک��ه در فرودگاه ها یا 
ترمینال های مختلف مس��افربری با مش��کل ورود به 
کش��ور رو به رو می شوند، ادعا می کنند که هدف شان از 
وارد کردن این مواد تفریحات شخصی یا عمومی بوده 
و قصد استفاده از این مواد را برای آزار دیگران یا ایجاد 

ارعاب و خشونت نداشتند. 
اگرچه تش��خیص اینکه مواد محترقه با چه اهدافی 
اس��تفاده می شوند، چندان ساده نیست، اما کشورهای 
مختلف هر یک قوانینی دارند که پیدا کردن راه حل های 

مناسب برای این مشکل را تسهیل می کنند.
 برای مثال کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای مبارزه 
با قاچاق مواد محترقه برنامه ریزی و قوانینی منس��جم 

دارند. 
در بخش��ی از این قوانین می  خوانیم:هر نوع محموله 
مواد محترقه یا اشتعال زا باید واجد مهرهای استاندارد و 
تأیید اعتبار باشد و پیش از ورود به کشورهای مختلف 
اتحادیه از س��وی مقام های واردکننده مورد تأیید قرار 

گیرد. 
محموله ه��ای م��واد محترقه و منفج��ره باید دارای 
درصدی معین از ریسک پذیری ایجاد خطر باشند و در 
صورتی که این مواد از حدی معین خطرناک تر باشند، 
جزو س��اح های گرم طبقه بندی شده و از رده واردات 

خارج می شوند. 
شرکت های واردکننده محموله های اشتعال زا باید از 
دانش و اطاعات کافی در حوزه موادمحترقه برخوردار 

باشند.
 ای��ن دانش و اطاعات کمک می کند در صورتی که 
هر نوع خط��ر محموله های صادرات��ی را تهدید کند، 
شرکت های مذکور براساس دانش موجود و تمهیداتی 

که اندیشیده اند موفق تر عمل کنند. 
این نوع قوانین و قوانینی مشابه کمک کرده بسیاری 
از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حوزه مواد محترقه 
ش��رایطی متعادل تر از سایر کش��ورهای جهان داشته 

باشند. 

 تربیت نیروهای پلیس برای شناسایی 
مواد محترقه خطرناک 

بس��یاری از کشورهای جهان، مثل هند و پاکستان، 
سال هاس��ت با واردات مواد خطرناکی مثل انواع بمب 
و نارنجک مبارزه می کنند، موادی که به طور کامل در 
گروه مواد خطرناک و تروریستی طبقه بندی می شوند 
و به جز نیروهای امنیتی و پلیس نباید مورد اس��تفاده 

سایر افراد جامعه قرار داشته باشند. 
متأس��فانه یکی از علل اصل��ی واردات مواد محترقه 
خطرناک، عدم آگاهی  های الزم در این خصوص است. 
نیروهای نظامی و امنیتی برخی از کش��ورها، به سبب 
بی مباالتی یا حجم کاری باال از مدیریت صحیح ورود 
این نوع مواد باز  می مانند و در نتیجه، موفق نمی شوند 

وظایف خود را آنچنان که باید به انجام برسانند. 
برهمین اس��اس اس��ت که برخ��ی از دولت ها، مثل 
دولت هند از سال 2012 تاکنون کارگاه های آموزشی 
متعددی را برای آموزش نیروهای نظامی خود ترتیب 

داده است.
 کارگاه های��ی که با هدف ریش��ه کن کردن صادرات 
غیرقانونی مهمات و اس��لحه تش��کیل می شوند و در 
نهای��ت در کالب��دی بزرگ تر ن��رخ ورود موادمحترقه 

خطرناک به کشور را نیز کنترل می کنند. 
با توج��ه به تجارب باالی ای��االت متحده در بخش 
مبارزه با قاچاق انواع س��اح و مهمات، هند نیز از این 
کشور برای آموزش نیروهای خود کمک گرفته است. 

جشن با چاشنی انفجار 

ما ایرانیان تصور می کنیم تنها مردمی هس��تیم که 
در جریان جش��ن های مان س��روصدا به پاکرده یا از 
انواع مواد محترقه اس��تفاده می کنیم. اما جالب است 
بدانیم بس��یاری از کشورها در ش��رایطی مشابه با ما 
به برگزاری جش��ن ها و کارناوال ه��ای متفاوت اقدام  
می کنند؛ جش��ن هایی پرهیجان و جذاب که در نوع 
خود منحصر  به فرد هستند، اما آتش هیجان شان بر 

محور مواد محترقه می چرخد. 

مکزیک 
فستیوال»بمب و آتش« مکزیک یکی از مهم ترین 
رخدادهایی اس��ت که سالی یک بار مردم این کشور 
را به جش��ن ش��ادی و صدا دعوت می کند. تاریخچه 
این جش��ن نی��ز در نوع خود بس��یار جالب اس��ت. 
براس��اس یک افس��انه قدیمی، 400 سال پیش، یک 
معدنچی ثروتمند به نام خوآن آکوئینو دالوگا بخشی 
از طاهای��ی را که نزدش به امانت مانده و متعلق به 

مردم دیگر بود، با کمک راهزنان به سرقت برد. 
اما پس از مدتی از این حرکت خود پش��یمان شد 
و با توکل به اعتقادات مس��یحی خود، ثروت به تاراج 
رفت��ه مردم را به آنان ب��از گرداند. پس از آن بود که 
خوآن آکوئینو، به همین شیوه ادامه داد و بین مردم 
به  »رابین هود« شهرت یافت. این لقب از این جهت 
ب��ه خوآن آکوئینو اطاق ش��د ک��ه وی دقیقا همان 
کاری را می ک��رد که رابین ه��ود انجام می داد. یعنی 
اعط��ای ثروت متمولین و ثروتمن��دان به افرادی که 

نیازمند بودند. 
اکنون با گذش��ت بیش از چه��ار قرن از آن تاریخ، 
س��نتی که وی پایه گذاری کرده به ش��کلی نمادین 
ادامه پیدا کرده اس��ت. درواقع هر س��ال در تاریخی 
مشخص، افراد با در دست داشتن چکش هایی طایی 
و موادمحترقه به میادین اصلی شهر می روند و هزاران 
بس��ته مواد محترق��ه را منفجر می کنن��د. این اقدام 
نمادین پیر و جوان نمی شناسد و افرادی از گروه های 
سنی مختلف در این فرآیند شرکت می کنند؛جشنی 
که هر سال پرشورتر و شلوغ تر از سال گذشته برگزار 
می شود و حتی نظر گردشگران را نیز به سمت خود 
جذب می کن��د. از نکات جالب در مورد این جش��ن 
باال رفتن آمار خریدوفروش مواد محترقه تا س��ه روز 
پیاپی است. اما متأس��فانه این جشن اغلب با تلفاتی 
نیز همراه می ش��ود. درواقع تقسیم مردم به دو گروه 
راهزنان و مردم مبارز در جبهه آکوئینو باعث می شود 
بس��یاری از افراد بی رحمانه به یکدیگر حمله کنند و 

باعث بروز اتفاقاتی ناخوشایند شوند. 

تایوان 
یکی از خطرناک ترین جش��ن هایی که به چاشنی 
مواد محترقه آمیخته است، جشن کندوی آتش است 

که برگزاری آن در تایوان رواج دارد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری الجزیره، بس��یار س��خت 
اس��ت که در جریان برگزاری این جش��ن در تایوان 

حضور داشته باشید و به نوعی خسارت زده نشوید. 
شاید باورکردنی نباش��د، اما پوشیدن کاه ایمنی، 
لباس های ضداش��تعال و مواردی مشابه از ملزومات 
مهم حضور در این همایش بزرگ محسوب می شود. 
به ط��ور میانگین در هر دوره از برگزاری این جش��ن 
بالغ بر 600 هزار راکت آتش زن مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. افس��انه های محلی حکایت از آن دارند که 
نخس��تین بار این جش��ن در قرن 19 میادی، آغاز 
ش��ده اس��ت. یعنی زمانی که دش��منان به یک معبد 
محلی حمله ک��رده بودند، اما پ��س از آنکه کاهنان 
معبد از خدایگان خود کمک گرفتند، بارانی از آتش 
بر س��ر آنان باریدن گرفت و در نتیجه معبد را نجات 

داد. 
افزون بر اینها، افسانه ای مکمل نیز وجود دارد که 
می گوید ب��ارش باران آتش از س��وی خدایان منجر 
ب��ه از بین رفتن بیماری وبا ش��د. توجیه این اعتقاد 
نیز وجود گوگرد در باران آتش اس��ت؛ گوگردی که 
محلی ها معتقدند می تواند بر کنترل بیماری وبا مؤثر 

واقع می شود. 
اکنون سال هاس��ت که مردم محلی جنوب تایوان 
در تاریخی مش��خص، ضرادخانه های بمب افکن خود 
را ب��ه راه می اندازن��د و ش��هر را زیر ت��وپ بمباران 
آت��ش حمات مواد محترقه می گیرن��د. بنابراین اگر 
اهل تایوان نیس��تید، با این جشن آش��نایی ندارید، 
یا گردشگر هس��تید، در ایام برگزاری جشن کندوی 

آتش با احتیاط بیشتری عمل کنید. 

جشن های چینی ها
مردم چین، فس��تیوال ها و جش��ن های پرشماری 
دارند و اغلب با چاشنی مواد محترقه همراه هستند. 
جش��نواره فانوس ها، جشنواره ش��بح، جشن سال نو 
و.. . از جمل��ه مراس��م مهمی هس��تند که در جریان 
برگزاری شان مواد آتش زنه و محترقه متعددی مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
 اگرچ��ه چی��ن خ��ود بزرگ تری��ن صادرکنن��ده

 مواد محترقه محس��وب می ش��ود، اما این کش��ور از 
زاوی��ه ای دیگر، بزرگ ترین مصرف کننده این گروه از 

مواد نیز به حساب می آید. 

دیدگاهدریچه

ایرانی باش�ید یا نه، اگر روز سه ش�نبه آخر س�ال 
را در ش�هرهای مختلف این کشور بگذرانید، بدون 
هیچ توضیح اضافی متوجه می شوید که یک جشن 
پرسروصدا در حال برگزاری است؛ جشنی که گاهی 
از چند روز پیش از این روز آغاز می شود و تا شامگاه 
سه ش�نبه آخر س�ال ادامه پیدا می کند. از فلس�فه 
برگزاری این آیین باستانی و ریشه هایش که بگذریم، 
به حواش�ی برگزاری  این آیین می رس�یم؛ حواشی 
خطرن�اک و پر هیاهویی که گاه منجر به خس�ارات 
جانی و مالی پرشماری می شود. درواقع سال هاست 
که دوران قاش�ق زنی، پریدن از روی آتش، خواندن 
شعر مشهور زردی من از تو سرخی تو از من و گرفتن 
آجی�ل در پیاله های س�فالی از همس�ایه ها به پایان 
رس�یده و جای خود را ب�ه یک گردهمایی خطرناک 

داده اس�ت. متأسفانه اغلب شرکت کنندگان در این 
گردهمایی را جوانان، نوجوانان و کودکانی تش�کیل 

می دهند که سن و سال زیادی ندارند. 
ش�ادی حق همه افراد اس�ت، اما به نظر می رسد 
برخی از جوانان در اس�تفاده از مواد محترقه افراط 
می کنند و نه تنها فضایی ش�اد خلق نمی کنند، بلکه 
جان خود را به خطر می اندازند و سالمتی بسیاری از 
هموطنان خود را نیز تهدید می کنند. این موضوعی 
اس�ت که افزون بر خسارات جانی متعدد، خسارات 
مالی پرش�ماری را نی�ز به جامعه تحمی�ل می کند. 
نیروهای مثلث امدادی کش�ور )پلی�س، اورژانس و 
آتش نش�انی( را به حال�ت آماده باش درم�ی آورد و 
در نهای�ت باعث هدررفت بخش�ی از س�رمایه ملی 

می شود. 
در خصوص تبعات و علل برگزاری چهارشنبه سوری 
گمانه های متعددی وجود دارد؛ گمانه هایی که بخشی 

از آن ب�ه عوامل فردی و فقر فرهنگی و قس�متی از 
آن نیز ب�ه عوامل بیرونی مرتبط اس�ت. برای مثال 
ع�ده ای معتقدند عدم فرهنگ س�ازی و بی توجهی 
به نیازهای عاطفی و هیجانی قش�ر جوان زمینه ساز 
بروز رفتارهای نابهنجاری مثل پرتاب مواد آتش زا و 

محترقه می شود. 
در مقابل، ع�ده ای دیگر معتقدند واردات قاچاقی 
و بی روی�ه مواد محترقه که اغلب ب�دون مجوزهای 
قانون�ی الزم انج�ام می ش�ود، به فض�ای پرالتهاب 
چهارشنبه س�وری دامن می زند. از عوامل انس�انی 
که بگذریم، به هم�ان عامل دوم یعنی مواد محترقه 
می رس�یم. شاید برای بس�یاری از افراد جالب باشد 
با کش�ورهایی که بخش عمده تولید و صادرات مواد 
محترقه را در دس�ت دارند، آش�نا ش�وند. بر همین 
اس�اس، در ادامه این مطلب نگاه�ی داریم به حجم 

تولید و صادرات کشورهای فعال در این حوزه. 

کش��ور اس��پانیا با فاصله ای نزدیک به ایاالت متحده و با حجم صادرات 
1.4 درصدی رتبه س��وم را به خود اختصاص داده، درواقع تنها وجه تمایز 
دو کش��ور اسپانیا و ایاالت متحده در حوزه صادرات، به موضوع حجم سود 
صادراتی باز می گردد. رکورد سود صادراتی اسپانیا 12.6 میلیون دالر است؛ 
رقمی که اندکی کمتر از س��ود ایاالت متحده ارزیابی می شود. از سال های 
پایانی دهه 80 تاکنون، اس��پانیا روند رو به رش��دی را در حوزه تولید مواد 
محترقه پش��ت سر گذاشت؛ روندی که نه تنها شامل انواع بمب، دینامیت، 
 ب��اروت و. . . می ش��د، بلکه بس��یاری از م��واد محترقه تفریح��ی را نیز در

 بر می گرفت. جالب است که اغلب کارخانه های تولید مواد محترقه و وسایل 
آتش بازی در منطقهmumi قرار دارند؛ منطقه ای که به لحاظ ایمنی نیز در 
شرایط ایده آلی قرار دارد. محوطه اطراف این کارخانه ها را خانه های مسکونی 
تشکیل نمی دهند و در نتیجه می توان اسپانیا را یکی از محتاط ترین کشورها 
در ح��وزه تولید مواد محترقه ارزیابی کرد. یکی از خصایص مثبت در مورد 
تولید مواد محترقه اسپانیا به وجهه مثبت این کشور در فدراسیون تولید مواد 
محترقه اروپا باز می گردد. اسپانیا بارها موفق شده نام خود را بین کشورهای 

برتر تولید کننده مواد محترقه ثبت و جوایزی را دریافت کند.

آلمان
مقام چهارم تولی��د و صادرات مواد محترقه در 
اختیار آلمان اس��ت؛ کش��وری اروپایی که قطب 
صنعتی اروپا نیز محس��وب می ش��ود. این کشور 
1.1 درص��د از صادرات جه��ان را در اختیار دارد 
و مبلغ س��ود صادراتی این م��واد از آلمان بالغ بر 
10.6 میلی��ون دالر ارزیابی می ش��ود. آلمان جزو 
کشورهایی است که بزرگ ترین کارخانه های مواد 
ش��یمیایی را در خود جای داده است. برای مثال 
کارخان��ه مش��هور BASF یک��ی از کارخانه های 
مشهور تولید مواد محترقه در سطح جهان است. این کارخانه با رکورد باالی تولید 

خود، بار بزرگ صادرات مواد محترقه آلمان را نیز بر دوش دارد. 
اما این تولیدات انبوه بدون هیچ چالش��ی نیس��ت. این ش��رکت عظیم در س��ال 
گذش��ته میادی براثر یک بی احتیاطی کوچک دچار انفجار و آتش س��وزی ش��د؛ 
اتفاقی که نه تنها خس��ارتی س��نگین به این ش��رکت زد، بلک��ه اعتراضات مردمی 

گسترده ای را هم علیه تولید کاالهای محترقه بدون مجوز به راه انداخت. 
ام��ا کارخانه های تولید مواد محترقه آلمان زمینه را برای اش��تغال هزاران کارگر 
فراه��م کرده ان��د. تنها کارخانه BASF بالغ بر 130هزار کارگر دارد که بخش��ی از 
این افراد را زنان کارگر تش��کیل می دهن��د. بنابراین آلمان چه به لحاظ تولید مواد 

محترقه و چه به لحاظ اشتغال زایی در این بخش موفق عمل کرده است. 

چین 
چی��ن پرچمدار تولید مواد محترقه در س��طح 
جهان اس��ت. این کش��ور بی��ش از 91درصد از 
حج��م تولید و صادرات م��واد محترقه دنیا را در 
دست دارد. این رکورد خیره کننده زمانی کامل تر 
می ش��ود که بدانیم این حجم ص��ادرات، به طور 
س��االنه بالغ بر 846.8 میلیون س��ود را به جیب 

دولت واریز می کند. 
اما رم��ز موفقیت چین برای ثب��ت این رکورد 
خیره کننده چیست؟ علت را می توان در سنت ها 
و فرهنگ قدیمی چین جس��ت وجو کرد. فرقی ندارد عروس��ی باش��د، یا مهمانی، 
جش��ن و کارناوال باش��د یا مراس��م عزاداری، درواقع هر خبری که باش��د، باز هم 
چینی ها به اس��تفاده از انواع فشفش��ه، ترق��ه، مواد محترقه و ش��مع های نورانی 

عاقه مند هستند. 
 بنابراین طبیعی به نظر می رس��د که چینی ها به س��بب تجربه طوالنی ش��ان در
 به کارگیری مواد محترقه طی مراس��م مختلف، در تولید و صادرات این مواد نیز 
موفق عمل کنند. به گزارش س��ی ان ان، منطقه لیویانگ واقع در اس��تان هونان 
بزرگ ترین منطقه تولید مواد محترقه در س��طح این کش��ور محس��وب می شود؛ 
منطقه ای که بالغ بر 60درصد از س��هم صادرات چین در بازار بین المللی را تأمین 

می کند. 
این منطقه افزون بر یک هزار کارخانه را در خود جای داده اس��ت. نکته عجیب و 
نگران کنن��ده در مورد این منطقه، عدم رعایت موارد امنیتی اس��ت. درواقع روزانه 

صدها کودک در کنار این کارخانه های خطرناک مشغول بازی هستند. 

 لهستان 
لهس��تان در ش��رایطی مقام پنجم صادرات مواد 
محترقه را به نام خود ثبت کرده که یکی از نخستین 
کانون های تولید انواع مواد آتش زا در س��طح جهان 
ارزیابی می ش��ود. این کشور 0.8 در صد از صادرات 
م��واد محترقه جهان را در اختی��ار دارد. نرخی که 
کمک کرده بالغ بر 7.2 میلیون دالر سود صادراتی 
به جیب دولت  واریز ش��ود؛رقمی که البته با در نظر 
گرفتن پیشینه این کش��ور در تولید مواد محترقه 
چن��دان باال تلقی نمی ش��ود. ش��رکت تولید مواد 

محترقه NITRO-CHEM از نخستین شرکت هایی است که از سال 1948 تاکنون، 
در بخش تولید مواد آتش زا و محترقه فعالیت می کند. این شرکت که جزو کارخانه های 

هلدینگ )مادر( طبقه بندی می شود، یکی از رهبران تولید TNT جهان نیز است. 
اگرچه ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که استانداردهای تولید مواد محترقه در 
لهستان بسیار باالست. این موضوع باعث شده بسیاری از افراد شاغل در این کارخانه ها، 
بدون متحمل ش��دن خسارات انسانی با مالی به تولید اقام مختلف بپردازند. برهمین 
اساس است که فدراسیون جهانی تولید مواد محترقه اروپا نیز لهستان را بین کشورهای 
موفق تولیدکننده در سطح جهان طبقه بندی کرده است. نکته جالب در خصوص تولید 
مواد محترقه در لهستان، وابسته بودن تولید مواد محترقه به سازمان های نظامی و ارتش 

است. این موضوع نه تنها امنیت، بلکه اعتبار این شرکت ها را تضمین می کند. 

ایاالت متحده
بی��ن کش��ورهای صادرکننده م��واد محترقه، 
درواق��ع  دارد.  وج��ود  باور نکردن��ی  فاصل��ه ای 
درحالی ک��ه چین بی��ش از 91درصد از س��هم 
صادرات��ی م��واد محترق��ه جه��ان را ب��ه خود 
 اختصاص داده اس��ت، آمریکا ب��ا دارا بودن تنها 
1.4 درصد از س��هم بازار جهان��ی در مقام دوم 
ایستاده است. نرخ سود صادراتی این کشور نیز، 

12.7میلیون دالر است. 
 اگرچ��ه نرخ صادرات آمریکا نس��بت به چین 

فاصله ای قابل توجه دارد، اما ایستادن در مقام دوم نیز بی اهمیت نیست. 
این کش��ور در حوزه ه��ای مهم و کلیدی دیگری مثل نفت، ماش��ین آالت، انواع 
اقام خوراکی و. . . در جایگاهی مهم قرار دارد و در نتیجه چندان منطقی به نظر 

نمی رسد که نگرانی عمده ای برای فاصله اش با چین داشته باشد. 
آمریکایی ها هم عادت دارند برای جش��ن ها و مراس��م گوناگون از مواد محترقه 
اس��تفاده کنن��د؛ موادی که از فشفش��ه های روی کیک تولد تا م��واد آتش زا و پر 

سروصدای سال نوگسترده اند. 
جالب اس��ت که ای��االت متحده برای برگزاری هرچه بهتر برخی از جش��ن ها و 
فس��تیوال های خود دس��ت به واردات این مواد از چین می زند؛ اما یک وجه تمایز 
مهم بین صنعت تولید مواد محترقه در ایاالت متحده و چین به کیفیت مواد تولید 

شده در دوکشور و نحوه نظارت بر تولید است. 
قوانین فدرال آمریکا درحوزه تولید و صادرات مواد محترقه بسیار سختگیرانه تر 

از چین است. 

 اسپانیا
 

مهمات توپخانه های چهارشنبه سوری از کجا تأمین می شود؟  

صدرنشینی بی رقیب چینی ها در صادرات مواد محترقه

پریا بهنام
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باران اخوت نیا 
baranokhovatnia@gmail.com

تلفن مستقیم: 86073274قاب اقتصاد12 www.forsatnet.ir
سه شنبه

24 اسفند 1395
شماره 747

ن |
ارا

رنگ
خب

اه 
شگ

| با
ی  

ضای
م ر

هرا
ش



مقایسه هوآوی واچ و سامسونگ گیر اس 
کدام پرچمدار بهتر است؟ 

چندی اس��ت که از رونمایی س��اعت هوشمند هوآوی 
واچ ۲ می گذرد و با توجه به مدرن بودن س��ومین نس��ل 
س��اعت هوشمند گیر اس سامسونگ بد نیست این دو را 
در کنار یکدیگر بگذاریم. به همین بهانه امروز قصد داریم 
به مقایسه هوآوی واچ ۲ با سامسونگ گیر اس ۳ بپردازیم. 

اندازه
وقتی گیر اس ۳ عرضه شد، ما آن را یک ساعت بسیار 
بزرگ خطاب کردیم. اما حاال تعداد ساعت های هوشمند 
بزرگ جثه زیاد ش��ده اس��ت. نس��خه اصلی و کالسیک 
ه��وآوی واچ ۲ از ابعاد ۴۹ در ۴۵ در ۱۲.۶ میلی متر بهره 
می برند. در آن سمت دو مدل کالسیک و فرانتیر گیر اس 

۳ دارای ابعاد ۴۹ در ۴۶ در ۱۲.۹ میلی متر است. 

بند
هوآوی واچ ۲ از یک بند پالس��تیکی برخوردار است و 
نسخه کالسیک آن حاوی یک بند چرمی خواهد بود که 
می توانید با اغلب لباس های خود آن را ست کنید. در آن 
سمت هر دو مدل سامسونگ گیر اس ۳ همراه با بند های 

چرمی و سیلیکونی عرضه می شوند. 
این نکته را در نظر داش��ته باشید که تمامی مدل های 
این س��اعت ها حاوی بند های قاب��ل تعویض خواهند بود. 
بنابراین اگر ش��ما از بند های ساعت خود لذت نمی برید، 
می توانید از بندهای دیگر توس��عه دهندگان شخص ثالث 

موجود در بازار استفاده کنید. 
اندازه نمایشگر

دو ساعت هوآوی واچ ۲ از نمایشگری ۱.۲ اینچی و دو 
ساعت سامس��ونگ گیر اس ۳ از نمایشگری ۱.۳ اینچی 
برخوردارند. نمایش��گر ساعت های سامسونگ ۱۰۰ درصد 
قاب گرد آنها را تش��کیل می دهند که ۲۰درصد بیش��تر 
از نمایش��گر س��اعت های کمپانی هوآوی است. نمایشگر 
س��اعت هوآوی از تعداد پیکسل بیشتری برخوردار است 
ک��ه با توج��ه به اندازه کوچک تر خود نس��بت ب��ه اندازه 
نمایشگر سامس��ونگ گیر می تواند تصاویر را شفاف تر به 
نمایش بگذارد. هر دو مدل ساعت هوآوی و سامسونگ از 
قابلیت نمایشگر همیشه روشن بهره می برند؛ بنابراین شما 
می توانید ساعت و نوتیفیکیشن های دریافتی را بدون نیاز 
به روشن کردن نمایشگر اصلی مشاهده کنید. ساعت های 
 Watch Mode هوآوی همچنین از یک حالت س��اده
بهره می برند که گام های کاربران را نیز می تواند بشمارد. 

ناوبری ورودی
برخی گوش��ی های ب��ازار از یک راه ح��ل فیزیکی بهره 
می برند که می تواند برای کاربران ناوبری در اپلیکیشن ها 
و محتوا را بدون نیاز به ضربه زدن روی نمایش��گر لمسی 
گوشی به ارمغان آورد. این قابلیت در ساعت های گیر اس 
۳ وجود دارد که می توانید با چرخاندن لبه  گرد دور ساعت 
ناوبری را انجام دهید. اما متأسفانه ساعت های هوآوی فاقد 

چنین قابلیتی هستند. 
مقاومت در برابر آب

هر دو مدل ساعت های هوآوی و سامسونگ از تأییدیه 
IP68 برخوردارن��د که می تواند آنه��ا را در برابر نفوذ آب 
مقاوم کند، اما بند های چرمی این س��اعت ها احتماال در 

برابر نفوذ آب مقاوم نخواهند بود. 
GPS و LTE

از بین هر چهار س��اعت، تنها هوآوی واچ ۲ کالس��یک 
است که فاقد یک مدل تنها LTE است. 

هر چهار س��اعت از جی پی اس داخلی بهره می برند که 
می توان از آنها برای ناوبری نقشه ای و گام شمار استفاده 
کرد. عالوه ب��ر جی پی اس، در تمامی س��اعت های فوق، 
سنس��ور ضربان قلب نیز تعبیه ش��ده اس��ت که کاربران 

می توانند از آن استفاده کنند. 
باتری

ساعت های هوآوی از باتری بزرگ تر ۴۲۰ میلی آمپری 
بهره می برند، اما ظرفیت باتری تنها فاکتور دس��ت یافتن 
به عمر باتری نیس��ت. در آن سمت دو ساعت سامسونگ 
از باتری ۳۸۰ میلی آمپر ساعتی بهره می برند که به ادعای 

سامسونگ تا چهار روز عمر خواهند کرد. 
سازگاری با گوشی هوشمند

تمامی س��اعت های ف��وق از گوش��ی های اندرویدی و 
 آی اواس��ی پش��تیبانی می کنند. اگرچه آنها می توانند با 
گوشی های اندرویدی س��ازگاری بیشتری داشته باشند. 
به طور مثال باید به Android Pay اشاره کرد که فاقد 

نسخه آیفون است. 
نرم افزار

ه��وآوی واچ ۲ از سیس��تم عامل اندروی��د ویر ۲ بهره 
می برد، درحالی که گیر اس ۳ از سیستم عامل تایزن خود 

شرکت سامسونگ برخوردار است. 
اندروید ویر ۲ از ابتدای ماه جاری در اختیار بسیاری از 
ساعت های هوشمند اندرویدی قرار گرفته است که حاوی 
مزیت های مختلفی نس��بت به نسل اول آن است. یکی از 
بزرگ ترین مزیت های آن قابلیت دانلود اپلیکیش��ن های 
مخصوص از پلی اس��تور گوگل به صورت مستقیم از روی 
س��اعت است، بنابراین نیازی نیست ش��ما آنها را ابتدا از 
کامپیوتر یا گوشی خود دانلود کرده و سپس روی ساعت 
خود بریزید. این سیس��تم عامل همچنین حاوی دستیار 
گوگل اس��ت، بنابراین ساعت شما می تواند از این پس از 

فرامین صوتی پشتیبانی کند. 
قیمت

ظاهراً هوآوی واچ ۲ با قیمت ۳۴۵ دالر، مدل LTE آن 
۴۰۰ دالر و مدل کالس��یک آن نی��ز ۴۲۰ دالر به فروش 
می رس��ند. در آن سمت دو ساعت سامسونگ گیر اس ۳ 
کالس��یک و فرانتیر با قیم��ت ۳۵۰ دالر قابل خریداری 

هستند. 
www. barsam. ir :منبع
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معاون وزی��ر ارتباطات معتقد 
اس��ت که ب��رای تبدی��ل ایران 
ب��ه ه��اب ارتباطی منطق��ه، به 
ارتباطات  چابک سازی ش��رکت 
زیرس��اخت و ش��ریک ک��ردن 
نیاز  بخش خصوصی در ترانزیت 

است. 
به گزارش ایس��نا، محمدجواد 
آذری جهرمی به ارائه توضیحاتی 
درب��اره تغییرات��ی که ق��رار بود 
در س��اختار ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت ایجاد شود پرداخت و 
گفت: بنا بر اساسنامه زیرساخت، 
ترانزی��ت بین الملل��ی از س��وی 
مراج��ع قانون گ��ذار ب��ه صورت 
انحصاری در اختیار این شرکت 
اس��ت. مدیرعامل  قرار گرفت��ه 
ارتباط��ات زیرس��اخت در عین 
حال عنوان کرد: در برنامه ششم 
توسعه نیز این گونه دیده شده که 
تا پایان این برنامه ایران به هاب 
منطقه تبدیل ش��ود. حال آنکه 
دس��تیابی به این هدف به اجرا و 
فراهم سازی برخی مقدمات مانند 
زیرساخت  ساختار  چابک سازی 
نی��از دارد. جهرم��ی ادام��ه داد: 
در برنامه پنج س��اله، مجلس بر 
اساس چش��م انداز تدوین شده، 
وزارت ارتباط��ات را ب��ه افزایش 
ظرفی��ت ترانزی��ت بین الملل از 
۵۶۰ گیگابی��ت فعل��ی ب��ه ۳۰ 
ترابیت بر ثانیه مکلف کرده است. 
به عبارت دیگر، الزم است در این 
حوزه شاهد افزایشی ۶۰ برابری 
باشیم که این موضوع نیازمند در 
اختیار داشتن مقدمات بوده و با 
ابزارها و امکانات فعلی امکان پذیر 

نیست. 
مع��اون وزیر ارتباط��ات ادامه 
داد: برای اج��رای این مهم ما از 
مجلس خواستیم اجازه مشارکت 
بخش خصوص��ی در ترانزی��ت را 
صادر کند و برای چابک س��ازی 
زیرس��اخت نیز اج��ازه دهد این 
بخش های مختلف  به  ش��رکت 
تقس��یم شود، چراکه در دنیا نیز 
نمونه ه��ای موفق هم��ه به این 
ش��کل عمل کرده اند و ساختار 
تجارت بین المل��ل آنها از بخش 
دولتی جدا شده است. بر همین 
اس��اس ما نیز درخواست کردیم 

ش��رکت زیرس��اخت ب��ه ی��ک 
هلدینگ تبدیل شود که بخشی 
از آن مسئولیت بخش داخلی و 
بخش��ی دیگر امور بین الملل را 
برعهده گی��رد. وی افزود: به این 
ترتیب بخشی که مربوط به داخل 
می شود به تحقق زیرساخت های 
ش��بکه ملی اطالعات پرداخته و 
بخش بین الملل می تواند تحقق 
برنامه ه��ای توس��عه ای را دنبال 
کند ک��ه این موض��وع می تواند 
۵۰۰۰ میلی��ارد توم��ان درآمد 
ارزی برای کشور به همراه داشته 
و موقعیت اس��تراتژیک کشور را 

به شدت بهبود بخشد. 

کاهش 5درصدی درآمد 
زیرساخت 

مدیرعامل ارتباطات زیرساخت 
در ادامه صحبت های خود عنوان 
کرد: در حال حاضر ایراداتی که 
ش��ورای نگهبان نسبت به تغییر 
اساس��نامه ش��رکت زیرساخت 
گرفت��ه ب��ود برط��رف و برخی 
موضوعات در مجمع تش��خیص 
مصلحت مطرح شده است که در 
این خصوص نیز جلساتی برگزار 
خواهد شد و ظرف همین هفته 
مشخص می شود که این کار به 

سرانجام می رسد یا خیر. 
جهرمی در ادامه با اش��اره به 
ایجاد شبکه IXP کشور، اظهار 
کرد: پیش از ایجاد این ش��بکه 
تمام اتصاالت از طریق اینترنت 
بین المل��ل برق��رار می ش��د که 

این موض��وع هزینه های اضافی 
و کاه��ش کیفیت را ب��ه دنبال 
داش��ت، اما اکنون ب��ا ایجاد این 
شبکه می توان در موارد مختلف 
بدون اتصال به اینترنت بین الملل 
اتصال س��ایت هایی را که منشا 
داخلی دارند از طریق مسیرهای 
داخلی برقرار کرد، البته در حال 
حاضر با توجه به محدودیت های 
ش��بکه ای نمی توان کل ظرفیت 
کش��ور را به این ش��بکه متصل 
کرد اما براس��اس ارزیابی های ما 
بالغ بر ۵درصد ظرفیت اتصاالتی 
که در ش��رکت زیرساخت وجود 
داشت، منشا داخلی داشتند. وی 
با تأکید بر اینکه ایجاد این شبکه 
IXP از الزام��ات ش��بکه مل��ی 
افزود:  به شمار می رود،  اطالعات 
با اتصال به این شبکه هزینه های 
انتقال و تبادل به ش��دت کاهش 
می یابد و کیفیت دسترس��ی نیز 
بهتر می ش��ود. هرچن��د که این 
موضوع موجب کاهش ۵درصدی 
درآمدهای زیرس��اخت می شود، 
ام��ا برای ما تحقق ش��بکه ملی 
اطالعات اهمیت بیشتری نسبت 

به درآمد دارد. 

انتقاد مجدد از عملکرد 
ایرانیان نت

معاون وزیر ارتباطات در بخش 
دیگ��ری از صحبت های خود در 
پاسخ به سوالی که درباره آخرین 
وضعیت اپراتور فیبر نوری مطرح 
شده بود، اظهار کرد: باید توجه 

 FTTX داش��ت که در بح��ث
انحصاری در کشور وجود ندارد، 
چراکه شرکت های FCP مجوز 
فعالی��ت در بخ��ش FTTC را 
دارا هس��تند و در نهای��ت تنها 
یک بخش FTTH اس��ت که 
در انحصار ش��رکت ایرانیان نت 
ق��رار دارد. وی ادامه داد: در این 
میان نکته مه��م آنکه این طرح 
نیاز ب��ه س��رمایه گذاری عظیم 
دارد و ن��وع س��رمایه گذاری آن 
از جن��س دیرب��ازده اس��ت. اما 
اکنون آنچه ش��اهدیم آنکه اکثر 
ش��رکت ها از مخاب��رات گرفته 
ت��ا ش��رکت های FCP با وجود 
ادعاهای متع��ددی که در حوزه 
ط��ی  دارن��د،  س��رمایه گذاری 
یک س��ال اخیر س��رمایه گذاری  
عمده ای انجام نداده اند. شرکت 
ایرانی��ان نت در همین ش��رایط 
قرار دارد درحالی که مطلوب آن 
است که برای اجرای این پروژه 
س��رمایه گذاری و نقدینگی الزم 
تأمین شود. مدیرعامل ارتباطات 
زیرساخت در ادامه با بیان اینکه 
اکنون یک شرکت خارجی برای 
س��رمایه گذاری در ای��ن بخش 
اع��الم آمادگی ک��رده، گفت: به 
هر صورت ش��رکت ها زمانی که 
انجام می دهند  س��رمایه گذاری 
نیاز ب��ه تضمین س��رمایه  خود 
دارند، اکنون نیز در حوزه اپراتور 
فیبر نوری به نظر می رسد آنچه 
مشکل ساز شده بحث نقدینگی 
نیس��ت، بلک��ه بیش��تر موضوع 

دیربازده بودن این سرمایه گذاری 
اس��ت که مشکل ایجاد می کند. 
اکنون  نیز  سرمایه گذار خارجی 
ای��ن حضور را امری پرریس��ک 
می دان��د و بر این تأکید دارد که 
اگر بازگشت این سرمایه گذاری 
تضمین نش��ود، قادر به فعالیت 
نخواهد بود. جهرم��ی افزود: به 
هر ص��ورت این م��وارد باید در 
کمیسیون تنظیم مقررات به طور 
دقیق بررسی شوند تا در نهایت 
با در نظر گرفتن شرایط رقابتی 
بازار مش��خص شود که وضعیت 
س��رمایه گذار خارجی این طرح 

چه خواهد شد. 

چه شد که اپراتورها در جایزه 
ملی کیفیت شرکت نکردند؟ 
ارتباط��ات  مدیرعام��ل  ام��ا 
زیرس��اخت در پاس��خ به سوالی 
در خصوص غیبت فعاالن اصلی 
عرصه تلکام در ششمین جایزه 
ملی کیفیت، بی��ان کرد: الزامی 
برای حضور تمام ش��رکت ها در 
این جای��زه وجود ن��دارد، البته 
قطعاً هرچه تعداد ش��رکت های 
حاضر در این رویداد بیشتر باشد 
رقابت جدی تری صورت خواهد 
گرفت اما در هر صورت امس��ال 
 IT در شرایطی که شرکت های
ای��ن رویداد  ش��رکت کننده در 
افزایش داشتند، در حوزه تلکام 
اپراتورهای بزرگ مایل به حضور 
در ای��ن بخش نبودن��د که گویا 
بخش��ی از مش��کل آنها به نحوه 
برگزاری این مراسم در سال های 

قبل مربوط می شد. 
جهرمی ادام��ه داد: به هرحال 
باید توجه داش��ت برای شرکت 
زیرس��اخت هیچ تفاوت��ی ندارد 
که کدام شرکت ها برنده یا بازنده 
این رقابت باشند. دو اپراتور تلفن 
هم��راه در ای��ن مراس��م حضور 
نداش��تند ام��ا به نظر می رس��د 
ش��رکت های بزرگ به دنبال آن 
هس��تند وقتی در یک جشنواره 
شرکت می کنند، چندین جایزه 
پنج ستاره به آنها اعطا شود، اما 
جای��زه را به بهانه ب��زرگ  بودن 
ش��رکت ها نمی دهن��د، بلکه به 

بهای کیفیت می دهند. 

مخص�����وص  اپلیکیش������ن 
ای��ن  از  ویدئوی��ی  کنفرانس ه��ای 
پ��س با ن��ام  »هنگ اوت��س میت« 
اپلیکیش��ن  و  می ش��ود  معرف��ی 
مخص��وص پیام رس��انی و گفت وگو 
هم  »هنگ اوت��س چت« نامگذاری 

شده است. 
ش��رکت  موبن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
گ��وگل به منظ��ور تثبی��ت جایگاه 
اپلیکیش��ن ارتباطی خود موسوم به  
جدید  تصمیم های  »هنگ اوت��س« 
اتخ��اذ و به موجب آن ابزار کاربردی 

مذکور ک��ه از زمان تول��د آن چهار 
س��ال می گذرد را به دو نیم تقسیم 

کرد. 
با این اتفاق اپلیکیشن مخصوص 
کنفرانس ه��ای ویدئویی از این پس 
با نام  »هنگ اوت��س میت« معرفی 
می ش��ود و اپلیکیش��ن مخص��وص 
ه��م   گفت وگ��و  و  پیام رس��انی 
نامگذاری شده  »هنگ اوتس َچت« 
است که در اختیار کاربران سازمانی 
ق��رار می گی��رد و مش��ابه آن برای 
کاربران خانگی اپلیکیشن های  »الو« 

و  »دیُو« گوگل عرضه شده است. 
اپلیکیشن  »میت« که به منظور 
کاه��ش هرچه بیش��تر مش��کالت 
در جری��ان مالقات های س��ازمانی 
راه ان��دازی ش��ده اس��ت و برقراری 
کنفرانس ه��ای صوتی و تصویری را 
آس��ان می کند، هم اکنون به صورت 

عمومی عرضه شده است.
 اپلیکیش��ن  »هنگ اوتس َچت« 
که به صورت مس��تقیم با ابزارهای 
کاربردی  »اِسلک« و  »مایکروسافت 
تیمز« رقابت دارد، هم اکنون در قالب 

نس��خه بتا در اختیار کارب��ران قرار 
می گی��رد و گ��وگل آن را در مرحله 

آزمایشی پیش می برد. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت گ��وگل از 
زمانی ک��ه  »هنگ اوتس« را معرفی 
کرد ت��الش فراوان داش��ت تا آن را 
به عن��وان یک اپلیکیش��ن کاربردی 
س��ازمانی به همگان معرفی کند و 
البته این ابزار پیش از عرضه  »الو« 
و  »دیو« گوگل وارد بازار ش��ده بود. 
شرکت گوگل برای سال های طوالنی 
در زمینه توسعه ابزارهای ارتباطی و 

پیام رسان مشکالت فراوانی را پیش 
روی خود می دید و هرگز نتوانس��ته 
ب��ود در ای��ن زمین��ه موفقیت قابل 

مالحظه ای به دست آورد. 
گفت��ه می ش��ود ش��رکت گوگل 
هم اکنون دس��ت کم ۹ اپلیکیش��ن 
پیام رس��ان را در اختی��ار دارد ک��ه 
ب��ا نام ه��ای  »هنگ اوت��س میت«،  
»گ��وگل  چ��ت«،   »هنگ اوت��س 
مسنجر«،  »گوگل َچت«،  »گوگل 
ُویس«،  »جایب«،  »الو«،  »دیو« و  

»اسِپیِسز« شناخته می شوند. 

 »هنگ اوتس« به 2 قسمت تقسیم شد
گزارش2

ژاکت هوشمند گوگل از راه 
می رسد

دو س��ال بع��د از آغاز همکاری های دو ش��رکت 
گوگل و لوی برای تولید البسه هوشمند، سرانجام 
نخس��تین حاصل همکاری این دو شرکت در پاییز 

آینده به قیمت ۳۵۰ دالر عرضه خواهد شد. 
به گزارش فارس، ژاکت هوش��مند یاد ش��ده که 
کامیوتر ن��ام دارد از فن��اوری Jacquard گوگل 
ب��رای تبدیل پارچ��ه جین به اب��زاری برای درک 
فرامین صادر شده از طریق حرکات دست و صورت 

استفاده می کند. 
ژاکت یاد شده مجهز به یک دکمه بلوتوث است 
که قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند را دارد و 
از این طریق می توان از این ژاکت برای مسیریابی، 
کم و زیادکردن صدای موس��یقی یا پاسخ دادن به 
تماس تلفنی اس��تفاده کرد. ب��رای انجام همه این 
کارها کافی اس��ت تنها انگش��ت را روی دکمه یاد 

شده کشید. 
در س��ال های اخیر طراحی البس��ه هوشمند که 
مجه��ز به حس��گرهایی ب��رای مس��یریابی، پخش 
موسیقی و...  هستند افزایش یافته است. گوگل در 
این ژاکت از برچس��ب یا تگ کوچک قابل شارژی 
استفاده کرده که به سطح بیرونی آستین چسبیده 
و ش��بیه به یک دکمه سردس��ت است. عمر باتری 
این برچس��ب دو روز اس��ت و البته بسته به نحوه 

استفاده این مدت زمان افزایش می یابد. 
بخش پش��تی این لباس از پارچ��ه خاصی بافته 
ش��ده که رساناس��ت و البته تفاوت ای��ن لباس با 
لباس ه��ای عادی در ظاهر برای افراد مختلف قابل 
درک نیس��ت. گ��وگل قص��د دارد در آینده باز هم 

نمونه های دیگری از این البسه را تولید کند. 

تالش توییتر برای افزایش امنیت
توییتر در حال تس��ت ویژگی جدیدی است که 
می تواند ش��ما را از محتوای آزاردهنده در پروفایل 

مطلع کند. 
به گزارش ایس��نا، مانند بس��یاری از شرکت های 
فناوری مانند گوگل و فیس بوک، توییتر نیز تست 
چندین ویژگی را به طور منظم بررس��ی می کند تا 

به ایده اجرای جهانی آن برسد. 
توییت��ر تالش کرده اس��ت ویژگی های جدید را 
برای شناس��ایی حس��اب هایی که به صورت بالقوه 
دارای محت��وای آزاردهنده هس��تند آزمایش کند. 
این ت��الش ب��رای محدود ک��ردن هر ن��وع رفتار 

ناخواسته و توهین آمیز است. 
گزارش ش��ده اس��ت که در این ویژگ��ی، توییتر 
به کاربران در برابر حس��اب هایی که ممکن اس��ت 
شامل هر نوع از اطالعات آزاردهنده یا سوءاستفاده 
باشند، هش��دار می دهد. به این ترتیب به کاربرانی 
که می خواهند از این حساب ها بازدید کنند هشدار 
داده می ش��ود: احتیاط کنید»این پروفایل ممکن 
اس��ت ش��امل محتوای آزاردهنده باش��د«. بدین 
ترتی��ب کارب��ر نمی توان��د ادامه بدهد مگ��ر اینکه 
گزینه  »بله می خواهم پروفایل را مش��اهده کنم« 

را انتخاب کند. 
با این حال به نظر می رس��د تمام کاربران توییتر 
از این به روزرس��انی جدید خوش��حال نباشند و به 

نوعی آن را سانسور می دانند.
 البته سخنگوی توییتر اعالم کرده است که این 
ویژگی دائمی نیس��ت بلکه آنه��ا در حال آزمایش 
ویژگی هایی هس��تند برای اینک��ه توییتر را امن تر 

کنند. 

بلندگوی آمازون گوشی های 
گمشده  را پیدا می کند

بلندگوی هوش��مند ش��رکت آمازون موسوم به 
اک��و تاکنون کارکرده��ای مختلفی داش��ته اما به 
تازگی گوشی های تلفن همراه گم شده را هم پیدا 

می کند. 
ب��ه گزارش تک تایمز، این بلندگو که برای خرید 
آنالی��ن، جس��ت وجوی اینترنت��ی، اع��الم اخبار و 
وضعیت آب و هوا قابل اس��تفاده است، با استفاده 
از قابلیت شناس��ایی صوت خود می تواند در آینده 

برای کارهای متنوع تری نیز برنامه ریزی شود. 
بلندگوی یاد شده از این به بعد به دو شیوه قابل 
برنامه ریزی اس��ت تا در صورت گم ش��دن گوشی 
هوشمند با ارسال فرامینی صوتی به شما در یافتن 
تلفن همراه تان کمک کن��د. بدین منظور کاربران 
باید ی��ک برنامه ثالث را روی گوش��ی همراه خود 
نصب و س��پس از س��رویس های آنالین ارائه شده 
توسط الکس��ا برای مکان یابی گوشی خود استفاده 

کنند. 
از جمل��ه ای��ن برنامه ه��ا برنام��ه ۳۵ مگابایتی 
TrackR اس��ت که در صورت گم ش��دن گوشی 
حتی اگر کارب��ر آن را در وضعیت بی صدا هم قرار 
داده باش��د، زنگ گوش��ی را به صدا درمی آورد. در 
مرحله بعد کاربران باید برنامه یاد شده را باز کردن 
 Find Your و گزینه یافتن گوش��ی با الکس��ا یا

Phone with Alexa را انتخاب کنند. 
س��پس کاربران خطاب به الکسا عبارت » الکسا 
قابلی��ت یافتن گوش��ی من را فعال ک��ن« را بیان 
می کنند. س��پس با جفت ک��ردن بلندگوی اکو با 
گوش��ی خود از طریق این برنام��ه می توانید برای 
یافت��ن آن در آین��ده اق��دام کنی��د. از آن پس در 
صورت گم کردن گوش��ی خ��ود می توانید با بیان 
عبارت »الکسا از TrackR بخواه تا به گوشی من 
زن��گ بزند« ص��دای زنگ گوش��ی را فعال کرده و 

آن را بیابید. 
اما روش دیگر برای این کار استفاده از یک سرویس 
تحت وب به نش��انی ifttt. com است که از برنامه ای 
خاص برای اتصال گوش��ی به خ��ود بهره می گیرد و با 
اس��تفاده از آن هم می توانید به صورتی مش��ابه برای 

یافتن گوشی خود از طریق الکسا اقدام کنید. 
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شات

شرکت ZVE محافظ خالقانه ای را برای گوشی های آیفون 7، عرضه کرده که مجهز به یک فندک و دربازکن انواع نوشیدنی ها است . در پشت این قاب محافظ 
یک فندک برقی قرار گرفته که روش�ن کردن س�یگار در سریع ترین زمان را امکان پذیرمی کند. این فندک می تواند 540 سیگار را با یک بار شارژ روشن کند. 
عالوه بر این یک درباز کن مخفی در گوشه این قاب تعبیه شده که به وسیله آن می توانید درهای انواع نوشیدنی ها را به راحتی باز کنید. این قاب محافظ  قیمتی 

برابر با 20 دالر دارد.
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فروشگاههایزنجیرهای
بهقصدتسخیرجهانآمدهاند

به طور کلی، گویی کسب و کارهای زنجیره ای برای تصرف جهان آمده اند، امروزه در بسیاری از نقاط جهان به ویژه کالنشهرها، 
فروشگاه های زنجیره ای یکی از مهم ترین مراکز خرید مردم به شمار می روند و مردم بسیاری از مایحتاج اصلی خود را در این مراکز خرید 

پیدا می کنند، پدیدار شدن فرهنگ خرید عمده در سال های اخیر باعث شده است که بسیاری از مایحتاج زندگی یک خانوار به صورت 
ماهانه یا هفتگی از طریق سبدهای خرید این فروشگاه های زنجیره ای حاصل شود، اگرچه هنوز هم مردم از سوپرمارکت ها خرید می کنند، 

اما خرید عمده و یک جای آنها بیشتر در این مراکز بزرگ انجام می شود. وفور طیف عظیمی از مایحتاج زندگی در این خرده فروشی ها، 
بسیاری از محصوالت مورد نیاز را در دسترس عموم قرار داده و مشتری با گذراندن ساعاتی از وقت خود در این فروشگاه ها که عموما 

دارای چندین طبقه و بخش هستند، می تواند بسیاری از کاالهای مورد نیاز خود را به صورت یک جا ببیند و خرید کند. 
شاید تا 20سال قبل در ایران مفهوم فروشگاه های زنجیره ای در فروشگاه های تعاونی مصرف گرد و خاک گرفته و غیرجذابی خالصه 
می شد که مشتریان اغلب برای دریافت کاالهای کوپنی و برای خرید کاال به قیمت های تعاونی قدم در آنها می گذاشتند، ولی امروزه 
فروشگاه های زنجیره ای به سمبل زندگی مدرن در ایران تبدیل شده اند، اما ایجاد فروشگاه های زنجیره ای در دنیا به سبک و سیاق 

امروزی آن، به اواسط قرن نوزدهم میالدی و به کشور آمریکا برمی گردد و به تدریج کاالهای عرضه شده در این فروشگاه ها از خواربار 
و ارزاق به حوزه های دیگر تسری پیدا کرد. در ایران هم نخستین فروشگاه  زنجیره ای یعنی تعاونی مصرف سپه در سال 1328 تاسیس 
شد و بعدها فروشگاه های کوروش، تعاونی مصرف شهر و روستا، رفاه، شهروند و. . . هم وارد عرصه فعالیت شدند و هم اکنون در حالی 
که پای سرمایه گذاران خارجی هم به این عرصه باز شده است، 52 فروشگاه زنجیره ای با یک هزار و 400شعبه در کشور فعال هستند. 

در حالی که در برخی از کشورهای دنیا 80 تا 90درصد کاالها در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود، در کشورمان 4 تا 5درصد 
کاالهای تولید داخل در این فروشگاه ها ارائه می شود. 

 نگاهی به جهان خارج و شیوه های
کسب وکار فروشگاه های زنجیره ای در آمریکا

فروشگاه های زنجیره ای بازارهایی خرده فروش هستند که اغلب از طریق به اشتراک گذاشتن یک نام 
تجاری و با استفاده از مدیریت مرکزی، کسب و کار خود را راه می اندازند و معموال روش های تجاری و 

شیوه های مدیریتی آنها مطابق با استانداردهای کسب و کار جهانی است. امروزه این فروشگاه های بزرگ در 
جهان کامال شناخته شده هستند و یکی از کسب و کارهای موفق جهانی به شمار می روند. در اینجا قصد داریم 

به تاریخچه شکل گیری این صنعت و روند رشد آن در ایاالت متحده آمریکا بپردازیم که در حال حاضر با 
داشتن فروشگاه های معروفی مانند وال مارت، سهمی عمده در تجارت جهانی این خرده فروشی ها ایفا می کند 

و یکی از بزرگ ترین بازارهای خرده فروشی زنجیره ای در جهان به شمار می رود.
 

700میلیون دالر
در حال حاضر آمریکا با داشتن چیزی بیش 

از 12000 فروشگاه زنجیره ای و با درآمد ساالنه بالغ 
بر 700میلیارد دالر، یکی از مهم ترین مناطق اقتصادی 

جهان در زمینه بازار فروشگاه های زنجیره ای است. امروزه 
از 250 کمپانی خرده فروشی موجود در جهان، 33درصد در 
ایاالت متحده آمریکا هستند و بر این اساس آمریکا به عنوان 
بزرگ ترین بازار فروشگاه ها و خرده فروشی های زنجیره ای در 

جهان محسوب می شود که خصوصا در سال های اخیر با 
گسترش خرده فروشی ها خود به دیگر نقاط جهان، 
سعی در تسلط هرچه بیشتر در بازار خرده فروشی  

زنجیره ای جهان دارد. 

1903
فروشگاه های زنجیره ای تقریبا تا قبل 

از قرن بیستم ناشناخته بودند. در سال 1903 
انجمن ملی خرده فروشی خواربار در آمریکا، بحث 

خریدوفروش محصوالت خواربار را به صورت عمده مطرح 
کرد و طی چند سال بعد، بازار معامالت فردی کمرنگ تر 
شده و بحث عمده فروشی جدی تر دنبال شد. این موضوع 
که )یک بقال با داشتن 100فروشگاه می تواند محصول 
خود را ارزان تر از یک بقال که تنها یک فروشگاه  دارد، 

بفروشد( تقریبا به یکی از بحث های مهم اقتصادی 
آن زمان تبدیل شده بود که البته در میان تجار 

کوچک مخالفان فراوانی داشت. 

افزایش به 2500شعبه
طبق آخرین آمار 52فروشگاه زنجیره ای از اتاق 

اصناف مجوز دریافت کرده اند و دارای یک هزار و 400شعبه 
در سطح کشور هستند که این میزان با توجه به جمعیت 

و مساحت کشورمان از نرم جهانی بسیار پایین تر است. البته 
در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر از 
ایجاد فروشگاه های زنجیره ای حمایت می کند، پیشنهاد بخش 

خصوصی این است که تعداد فروشگاه های زنجیره ای از یک هزار 
و 400شعبه به 2هزار و 500شعبه افزایش پیدا کند اما این 

موضوع هنوز مصوب نشده است. در حال حاضر بیش از 
300سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری در زمینه 

تاسیس فروشگاه های زنجیره ای دارند. 

50هزار میلیارد تومان
پیش بینی این است که تا پایان 

برنامه ششم توسعه حداقل تا 15درصد 
خرده فروشی از طریق فروشگاه های زنجیره ای 
انجام شود و میزان سرمایه گذاری در زمینه 
این فروشگاه ها به 50هزار میلیارد تومان 

افزایش پیدا کند.
 

260میلیون مشتری
وال مارت، بزرگ ترین فروشگاه زنجیره ای 
جهان، یک شرکت چند ملیتی فروش در 

آمریکاست که در سال 1962 توسط سام والتون 
تاسیس شد. این شرکت زنجیره ای در حال حاضر 

11هزار و 500 فروشگاه در 28کشور جهان دارد و تقریبا 
260میلیون مشتری را در فروشگاه های خود حفظ کرده 
است. جالب است بدانید در سال 2015، فروش خالص 
این کمپانی بزرگ484میلیارد دالر برآورد شده است، 

همچنین وال مارت حدود 2.2میلیون همکار را 
در سراسر جهان استخدام کرده که تنها یک 

میلیون نفر از این تعداد در آمریکا 
هستند.

1920
به هرحال فروشگاه های زنجیره ای از دهه 

1920 کار خود را به صورت جدی در آمریکا آغاز 
کرده و در دهه 1930 به یک موقعیت ثابت دست یافتند. 

فرشگاه هایی مانند کمپانی چای)A&P(، وول ورث و فروشگاه 
سیگار به عنوان برخی از خرده فروشی های مهم در آمریکا 

شناخته شدند. جالب است بدانید رونق این کسب و کار در همان 
سال های آغازین خود، شروع شده بود. طبق آمارهای ارائه 
شده، در سال 1929 تعداد فروشندگان در این فروشگاه ها 

1.4میلیون نفر بود که این تعداد تا سال 1948 به 
1.7میلیون نفر رسید و طی همین دوره تعداد این 

خرده فروشی ها تقریبا به دو برابر رسید. 

خرده فروشی در 
ایران؛ 4 تا 5درصد

در کشورهای آمریکا و ژاپن بیش از 80درصد 
و در انگلستان حدود 90درصد خرده فروشی از طریق 

فروشگاه های زنجیره ای انجام می شود، اما در ایران حدود 
4 تا 5درصد خرده فروشی از طریق این فروشگاه هاست. 

اتاق اصناف ایران و مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با همکاری یکدیگر برنامه راهبردی توسعه 
فروشگاه های زنجیره ای را تهیه و تدوین کرده اند که در 
این برنامه، توسعه و نحوه ارائه خدمات فروشگاه های 

زنجیره ای مطابق با پیش بینی های برنامه ششم 
توسعه مشخص شده است. 

 4 رویکرد
برای توسعه

در این راستا چهار رویکرد تشویق 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اصالح و دانش 

بنیان کردن شبکه های توزیع، حمایت از تولید داخلی 
و توسعه صادرات و بهبود فضای کسب وکار مدنظر است. 
در برنامه راهبردی توسعه فروشگاه های زنجیره ای موضوع 
جذب سرمایه گذاران خارجی نیز لحاظ شده است و هیچ 

محدودیتی جهت جذب سرمایه گذاری خارجی وجود 
ندارد، به جز محدودیت های خاصی که در اقتصاد 

مقاومتی و در مورد تاسیس فروشگاه هایی که 
نماد کشور آمریکا هستند، هستند. 

3میلیون متر مربع
اگرچه فروشگاه میسی در نیویورک، 

کماکان وسیع ترین فروشگاه خرده فروشی در 
جهان است، اما طی سال های اخیر بازار فروشگاه های 

خرده فروشی در جهان پیشرفت چشمگیری داشته است. 
در سال 2009 فروشگاه شین سه گائه در شهر بوسان 

کره جنوبی به عنوان یکی از بزرگ ترین خرده فروشی های 
جهان شناخته شد. این فروشگاه با داشتن مساحت 

3میلیون متر مربع، وسیع ترین خرده فروشی محسوب 
شد که از فروشگاه میسی نیز یک میلیون متر مربع 

بیشتر مساحت دارد.  
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اخبار

در راستای رفع آلودگی های ناشی از ریزگردها
شست وشوی 12 پست برق در 
ناحیه شمال امور بهره برداری 
شرکت برق منطقه ای خوزستان 

اه�واز - خبرن�گار فرصت ام�روز : ب��ا توجه به 
آلودگی های ناش��ی از هجوم ریزگرده��ا برتجهیزات و 
مقره های پس��ت های ب��رق ناحیه انتقال نیرو ش��مال 
معاونت بهره برداری ش��رکت برق منطقه ای خوزستان 
تجهی��زات برق این ناحیه شستش��و ش��دند . حس��ن 
صدری زاده سرپرس��ت امور بهره برداری ناحیه ش��مال 
ش��رکت  با اعالم ای��ن خبر گفت:  به منظور جلوگیری 
از  بروز هرگونه خاموش��ی گس��ترده در ش��بکه برق و 
نیز ایجاد رضایتمندی مردم ش��ریف منطقه،  با برنامه 
ری��زی های بعمل آمده، تعداد 12 پس��ت برق ش��امل 
آهودش��ت، عبدالخان، چغازنبی��ل، دانیال، اصلی هفت 
تپه، اصلی شوش، صفی آباد،فرعی آباد، فرعی هفت تپه، 
اصلی اندیمش��ک، پیام دزفول و فرعی دزفول سشتشو 
ورفع آلودگی گردیدند . وی ادامه داد:  خوش��بختانه با 
شست وشوی این پست های برق و اقدامات انجام شده،  
مانع از بروز خاموشی در منطقه شده ایم که در این رابطه 
با توجه به گستردگی و حجم باالی کار از دستگاه هایی 
مانن��د ش��هرداری دزف��ول، عبدالخان و آتش نش��انی 
کارخانجات هفت تپه کمک گرفته شد، که از همیاری 

ومساعدت این عزیزان نیز قدردانی می گردد .

کسب رتبه رشد موثر ارزیابی 
عملکرد نظام پیشنهادها توسط 

شرکت آب وفاضالب گلستان
 گ�رگان- خبرن�گار فرص�ت ام�روز : مع��اون

 برنامه ریزی و منابع انس��انی آبفای گلس��تان گفت 
در س��ومین جش��نواره نظام پیش��نهادهای صنعت 
آب وفاض��الب کش��ور که ب��ا حضور مقام��ات عالی 
وزارت نیرو و اس��تاندار و مقامات علی رتبه اس��تان 
قم برگزار ش��د شرکت آب وفاضالب استان گلستان 
موفق به کسب رتبه رشد موثر ارزیابی عملکرد نظام 
پیش��نهادها شد.به گزارش پایگاه خبری شرکت آب 
وفاضالب اس��تان گلستان مهندس علیرضا عسگری 
این موفقیت را حاصل تالش ش��رکت س��ازنده کلیه 
هم��کاران ش��رکت آب وفاضالب اس��تان گلس��تان 
ب��ر ش��مرد و اف��زود فرهنگ س��ازی مبح��ث نظام 
پیشنهادها و استفاده از افکار کارکنان از اولویت های 
ش��رکت در راس��تای پیش��برد اهداف س��ازمانی ما 
خواه��د بود.وی خاطرنش��ان کرد ک��ه موفقیت هر 
مجموعه ای به فعالیت و پویایی اعضای آن مجموعه 
وابس��ته است که خالقیت های کاربردی اعضای یک 
مجموع��ه تحقق اهداف را س��رعت می دهد و نظام 
پیش��نهادها یکی از راه های ثبت و اس��تفاده از این 
خالقیت ها می باش��د وپیشنهادهایی که در راستای 
صرفه جویی های اقتصادی ارائه می گردند در مالک 
بهترین پیش��نهاد قرار دارند.عسگری اظهار داشت: 
آنچه در نظام پیش��نهادها به عن��وان اهداف آرمانی 
و در حقیقت به عنوان فلس��فه بکارگیری آن مطرح 
اس��ت افزایش توان س��ازمان در مقابل خواست های 
مشترکان و متقاضیان از طریق همسو کردن اهداف 
کارکنان ب��ا اهداف  س��ازمان و در نهایت اس��تفاده 
صحی��ح از تجربه، اندیش��ه،  آرا و عقای��د آنها در هر 
رده شغلی و بخش س��ازمانی است.به گفته وی ارج 
نهادن به فضایل و توانایی ه��ای کارکنان در محیط 
کار، بهب��ود روحی��ه و ایج��اد انگی��زه در کارکنان، 
افزایش توانمندس��ازی مدی��ران و کارکنان، افزایش 
پویایی و انعطاف پذیری، تقویت مس��ئولیت پذیری و 
تعلق سازمانی در کارکنان، افزایش میزان خالقیت، 
ن��وآوری و ابتکار و بهبود به��ره وری، کیفیت و ارائه 
بهتر خدمات پس از فروش از جمله مواردی اس��ت 
ک��ه اجرای نظام پیش��نهادها به دنب��ال دارد.معاون 
برنامه ریزی و منابع انس��انی شرکت آبفای گلستان 
با اشاره به اهمیت  همکاری و مشارکت کارکنان در 
ارتقای سیس��تم و ارائه مطلوب تر خدمات به مردم 
خاطر نشان کرد؛ از کسانی که پیشنهادهای سازنده 

ای ارائه نمایند استقبال خواهد شد.

دیدار و تجدید میثاق با خانواده 
معزز شهداي استان توسط 

کارشناسان اداره کل استاندارد 
آذربایجان غربی

ارومیه - خبرنگار فرصت ام�روز - معاونت محترم 
اداري و پش��تیباني و جمعی دیگر از کارشناسان اداره کل 
استاندارد استان آذربایجان غربی با حضور در منزل خانواده 
ش��هیدان معزز، با آنان دیدار و گفتگ��و کردند. به گزارش 
رواب��ط عمومی اداره کل اس��تاندارد آذربایجان غربی،ظهر 
روز گذشته مورخه 95/12/21 ، معاون اداري و پشتیباني 
از نیروي انس��اني اداره کل استاندارد استان، به همراه چند 
تن از کارشناس��ان این مجموعه، به مناسبت گرامیداشت 
22 اس��فند روز شهداء با حضور در منزل شهیدان خانعلی 
محمدی و اکبر نعمتی گزن��ق ، با پدر، مادر و خانواده این 
شهیدان واال مقام دیدار و یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند. 
مهندس علیرضا نیازي معاون اداري و پشتیباني از نیروي 
انساني اداره کل استاندارد استان و فرمانده پایگاه بسیج امام 
علي مستقر در این اداره کل با بیان اینکه خانواده شهدا مایه 
ی افتخار و سربلندی ما هستند، تصریح کرد: هرچند وقت 
یکبار دیدار با شما عزیزان را سرلوحه کار خود قرار می دهیم 
تا گوش��ه ای از فداکاری های ش��هدا و ایثارگران را جبران 
نمائیم. وی افزود: ما هرمقدار به خانواده معظم شاهد خدمت 
کنیم باز پاسخگوی جانفشانی های آنان نخواهیم بود چرا 
ک��ه آنان بهترین و واالترین عمل در ن��زد خداوند را انجام 
دادند. نیازی گفت: امروز جامعه اسالمی مرهون خون پاک 
ش��هیدانی است که در راه احیای ارزش های اسالمی جان 
خود را نثار کردند. در این دیدار خانواده های معظم شهدا 
به ارائه خاطراتی از س��جایای اخالقی و رشادتهای فرزندان 
شهید خود پرداختند و پاره ای از مشکالت و مسائل خود 
را با مسئولین اداره کل استاندارد استان در میان گذاشته و 
خواس��تار رفع این مسائل شدند. شایان ذکر است در پایان 
این بازدید با اهدای لوح تقدیر از مقام صبر و شکیبایی و ایثار 

خانواده های معظم شهداء تجلیل بعمل آمد.

استاندار خوزستان عنوان کرد
امسال 270 کیلومتر جاده در 
استان به بهره برداری رسید

اهواز  - خبرنگار فرصت امروز : غالمرضا شریعتي 
در حاش��یه افتتاح و کلنگ زني چهار پروژه راهس��ازی 
بین اس��تاني اظهار کرد: این پروژه ها که امروز افتتاح و 
کلنگ زني ش��دند از مطالبات مردمي بوده اند که امروز 
محقق ش��ده اس��ت و به اجراي آن ها ادامه مي دهیم. 
وي با بیان اینکه این پروژه ها در مس��یر اس��تان هاي 
خوزس��تان- بوش��هر و کهگیلویه و بویر احمد هستند، 
اف��زود: از پیمانکار پروژه 8 کیلومتري چهارخطه محور 
امیدی��ه به دیلم قول گرفته ام که به جاي یک و س��ال 
نیم این پروژه را در مدت یکسال اجرا کند. شریعتي ابراز 
امی��دواري کرد با اتمام این پروژه ها ارتباطات تجاري و 
مبادالت بین سه استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و 
بویراحمد گسترش یابد و سفرهاي گردشگري نیز در این 
مسیرها به ویژه در ایام نوروز افزایش پیدا کند. وي بیان 
کرد: امیدوارم مهمانان نوروزي در آرامش و ایمني تردد 
کنند و از تالش نیروهاي اداره کل راه و شهرسازي که در 
ایام نوروز و تعطیالت در جاده ها به مردم خدمت رساني 
مي کنند قدرداني مي کنم. ش��ریعتي افزود: امیدوارم با 
کاهش سوانح در سفرهاي نوروزي خستگي از تن همه 
بیرون برود و دعوت مي کنم از مهمانان نوروزي استان 
هاي همجوار با توجه به بهبود جاده هاي استان و افزایش 
ضریب ایمني تردد در جاده هاي اس��تان، به خوزستان 
سفر کنند و از طبیعت، مناطق تفریحي، گردشگري و 
زیارتي بازدید کنند. استاندار خوزستان گفت: من قول 
م��ي دهم و در کن��ار اداره کل راه و شهرس��ازي تالش 
خواهم کرد تا اعتبارات پروژه هاي بین اس��تاني تامین 
شود. وی اظهار کرد:خوزستان در حمل و نقل جاده ای 
کاال رتبه نخس��ت، در جابجایی مس��افر رتبه سوم و در 
زیر ساخت های جاده در رتبه ششم کشوری قرار دارد. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم: 
به مناطق آزاد نمره قبولی می دهم

بندرعباس- خبرن�گار فرصت امروز : مدیرعامل 
س��ازمان منطقه آزاد قش��م گفت: برای نقد و بررس��ی 
منصفانه عملکرد مناط��ق آزاد باید به منابع، اختیارات 
قانون��ی و امکانات آنها توجه کرد و با نگاه به این جوانب 
به عملکرد مناطق آزاد نمره قبولی می دهم.  به گزارش 
روابط عمومی منطقه آزاد قش��م حمیدرضا مومنی در 
قسمت پایانی برنامه »وطنم ایران« بیان داشت: مناطق 
آزاد دستگاه های حاکمیتی و فرابخشی هستند و قوای 
سه گانه کشور باید برای جبران کاستی ها و دست یابی 
به چش��م اندازهای از پیش تعیین شده این مناطق، با 
مدی��ران عامل ای��ن مناطق همکاری کنن��د. وی ادامه 
داد: با فراهم ش��دن زیرس��اخت ها و ابزارهای مورد نیاز 
سرمایه گذاری در این مناطق، می توان به جذب بیشتر 
س��رمایه گذاری های داخلی و خارج��ی در این مناطق 
امیدوار بود. به گفته مومنی، تاکنون به مناطق آزاد کم 
لطفی شده و برای رونق و شکوفایی آنها به همت و خرد 
جمعی قوای س��ه گانه کش��ور نیاز است و تا این همت 
جمعی به وجود نیاید ایجاد مناطق آزاد جدید منطقی 
نیست. رییس هیات مدیره س��ازمان منطقه آزاد قشم 
گفت: جهت گیری امسال و سال های آینده مناطق آزاد به 
سمت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی 
شده و نرخ رشد صادرات در مناطق  آزاد هم معادل ٣٠ 
درصد برای هر سال تعیین شده است. به گفته وی، آمار 
محصوالت صادراتی منطقه آزاد قشم در سال 95 بیش 
از ٣٠ درصد سیاست گذاری اعالم شده برای مناطق آزاد 
کشور بوده و این نشان از عملکرد مثبت برنامه های در 
حال اجرا در این منطقه دارد. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد قشم در بخشی دیگر از سخنان خود به فعالیت ستاد 
اجرایی خدمات سفر قشم اشاره کرد و افزود: این ستاد در 
طول سال فعال است و برنامه های فرهنگی، پروژه های 
عمرانی و ارائه خدمات در تعطیالت نوروز را هدف گذاری 
و اج��را می کند. او گفت: تاکن��ون بیش از 85 درصد از 
اهداف این ستاد محقق شده و تالش همه جانبه اعضای 
س��تاد برای برگزاری نوروزی مناسب و مفرح در جزیره 
قشم ادامه دارد. مومنی افزایش پروازهای هوایی به قشم، 
احداث کمپ پارک های کامال مجهز با امکانات رفاهی و 
خدماتی، تامین آب و موادغذایی مورد نیاز گردشگران و 
حاکمیت امنیت را از مهمترین موضوعاتی دانست که در 
آخرین جلسه این ستاد مورد بررسی قرار گرفته تا در ایام 

نوروز در بهترین شکل ممکن ارائه شود. 

مدیر کل کمیته امداد استان هرمزگان :
اولویت کمیته امداد ، توانمندسازی 

مددجویان نیازمند است
بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت ام�روز : کمیته 
امداد با طرح های توانمند سازی ایجاد فرصت شغلی ، 
آموزش، تامین مسکن که در اولویت قرار دارند  خانواده 
ه��ا را به خود اتکایی می رس��اند . نشس��ت مش��ترک 
مدی��ران کل اوق��اف و امور خیریه و کمیت��ه امداد امام 
)ره( اس��تان هرمزگان در خصوص انعق��اد تفاهم نامه 
مشترک بین این دو نهاد برای ترویج انفاق ، نوع دوستی 
و نیکوکاری به گفت وگو پرداختند . به گزارش س��ایت 
خب��ری کمیته امداد هرمزگان ؛ علی الهیاری مدیر کل 
کمیته امداد اس��تان هرم��زگان  ضمن تبریک انتصاب 
مدیر کل اوقاف و امورخیریه استان گفت : کمیته امداد 
با طرح های توانمند سازی ایجاد فرصت شغلی، آموزش، 
 تامین مس��کن که در اولویت قرار دارند تالش می کند 
خانواده های تحت پوشش را به خوداتکایی برساند. وی 
افزود: ظرفیت های خوبی در اس��تان است که می توان  
از تم��ام ظرفیت های به خوبی در جهت توانمند کردن 
خانواده های نیازمند  استفاده کرد . علی الهیاری به انعقاد 
تفاهم نامه مش��ترک امداد و اوقاف اشاره و تصریح کرد: 
اگر همه بر وظایف و تکالیف اجتماعی خود عمل کنند 
و انفاق و نیکوکاری در جامعه توسعه پیدا کند می توان 
از ظرفیت های جذب مش��ارکت های مردمی به خوبی 
اس��تفاده و بخش زیادی از نیازهای فوری نیازمندان را 
رفع کرد . مدیر کل کمیته امداداستان هرمزگان  اشاره 
کرد: در مناسبت های طول سال در محل زیارتگاه ها و  
بقعه امامزاده ها با همکاری اوقاف می توان پایگاه ثبت 
نام حامی ب��رای ایتام و صندوق جمع آوری کمک های 

مردمی ایجاد کرد.

اخبار

اه�واز - خبرنگار فرصت 
ام�روز :  مدیرعامل ش��رکت 
ملی حفاری ای��ران گفت: این 
ش��رکت اولی��ن و بزرگتری��ن 
شرکت حفاری در کشور است 
که ع��الوه بر انج��ام عملیات 
ه��ای  زمین��ه  در  حف��اری  
مختلف ارائه خدمات مهندسی 
و فن��ی تخصص��ی در صنعت 
نفت نق��ش اساس��ی ایفا می 
کند. مهندس حی��در بهمنی 
در همای��ش » ارائ��ه و صدور 
خدمات فنی و مهندس��ی در 
کشور« در دانشکده مهندسی 
دانشگاه ش��هید چمران اهواز 
افزود: تدوین مجموعه مقررات 
حفاری از س��وی این ش��رکت 
بدین معنا است که ما در ارائه 
هر یک از خدمات مهندس��ی 
و تخصص��ی مربوط به حفاری 
چ��اه های نف��ت و گاز صاحب 
دان��ش فنی و س��بک خاصی 
هس��تیم.  وی اظهار کرد: این 
ش��رکت افزون بر ارائه خدمات 
به ش��رکت ه��ای متقاصی در 
کش��ور در کش��ورهای لیبی، 
ترکمنس��تان و کوی��ت نیز در 

زمینه های مختلف تخصصی 
از طراحی عملیات سیمانکاری 
 ت��ا حف��اری و کنت��رل فوران 
چ��اه ه��ا، فعالیت ه��ای قابل 
اس��ت.    داده  ارائ��ه  توجه��ی 
مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران با اش��اره ب��ه ایجاد مرکز 
تحقیقات حفاری در دانش��گاه 
ش��هید چمران که از 1٠ سال 
پیش در نتیجه هم افزایی میان 
این ش��رکت و دانشگاه آغاز به 
کار کرد، گف��ت: فعالیت های 
تحقیقات��ی و پژوهش��ی مورد 
نی��از این صنع��ت حاصل این 
تعام��ل و همکاری می باش��د.  
وی اف��زود: در ش��رکت مل��ی 
حف��اری بالغ بر دو هزار و 5٠٠ 
نفر متخص��ص در قالب روزانه 
ح��دود 25٠ گ��روه عملیاتی 
از دو ت��ا 2٠ نفر اف��زون بر ٣٠ 
نوع خدمات فنی مهندس��ی را 
در مراحل اکتش��اف، توس��عه، 
تولید و بهره برداری از مخازن 
هیدروکربوری ارائه می دهند.   
بهمنی در تشریح دستاوردهای 
ش��رکت ملی حفاری ایران در 
بیش از سه دهه فعالیت، اظهار 

کرد:  در حالی که این صنعت 
راهب��ردی در ایران ت��ا قبل از 
انق��الب توس��ط 46 ش��رکت 
 خارج��ی مدیری��ت و انج��ام 
می ش��د با پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی امروز از صفر تا 
صد عملیات حفاری و خدمات 
فن��ی و تخصص��ی مرتب��ط با 
آن بدس��ت متخصصان ایرانی 
انجام می ش��ود و ب��ا توج��ه به 
تج��ارب و توانمن��دی ه��ای 
داخل��ی، هم اکن��ون ظرفیت 
صدور خدم��ات به هر نقطه از 
جه��ان را داری��م.  مدیرعامل 
ش��رکت ملی حف��اری ایران با 
تاکید بر لزوم توسعه و تقویت 
هم��کاری ه��ای تحقیقاتی و 
پژوهش��ی میان این شرکت و 
دانش��گاه های معتبر از جمله 
دانشگاه ش��هید چمران گفت: 
طراحی و س��اخت  نزدیک به 
2٠ ه��زار قطع��ه و تجهیز پر 
مصرف با همکاری س��ازندگان 
و صنعتگ��ران داخل��ی و بومی 
س��ازی س��اخت دکل ه��ای 
حف��اری به م��وازات اهتمام به 
دانش فنی حفاری از توفیقاتی 

است که در نتیجه این همکاری 
ها حاصل شده است. 

وی با اش��اره به افزوده شدن 
رش��ته مهندس��ی حفاری به 
رشته های دانشکده مهندسی 
دانشگاه شهید چمران در سال 
آینده ، افزود:  ضمن استقبال از 
این موضوع آماده همکاری های 
تخصصی در این زمینه هستیم 
و ب��ا توجه به توانمن��دی ها و 
تجارب متخصصان این شرکت، 
آمادگ��ی داریم این تجربه را به 
اش��تراک بگذاریم.  بهمنی در 
پایان ضمن بزرگداش��ت یاد و 
خاطره شهدا و تجلیل از خانواده 
های شهدا و ایثارگران سرافراز به 
بیان خاطرات��ی از دوران دفاع 
مقدس و نقش کارکنان صنعت 
نفت در پشتیبانی از جبهه ها 
و حفظ تولید نفت و نگهداشت 
و روز آم��د س��ازی تاسیس��ات 
پرداخ��ت.  در این همایش که 
اساتید و دانشجویان دانشکده 
مهندس��ی دانش��گاه، مع��اون 
مدیریت پژوه��ش و فناوری و 
چند تن از روس��ا و مس��ئوالن 
بخ��ش ه��ای مختل��ف ای��ن 

مدیریت حضور داشتند، معاون 
پژوه��ش و فناوری دانش��گاه 
 ش��هید چمران ب��ا اش��اره به

 همکاری های مس��تمر میان 
ای��ن معاونت با ش��رکت ملی 
حفاری ایران، گف��ت: تاکنون 
14 قرارداد پروژه پژوهش��ی به 
مبلغ 6٠ میلیارد ریال میان این 
دانشگاه و شرکت مبادله شده 
اس��ت که از آن جمله طراحی 
درون  تجهی��زات  س��اخت  و 
چاهی نمودارگیری، خوردگی در 
موتورهای درون چاهی و شبیه 
ساز کنترل فوران چاه های نفت 
و گاز است.  دکتر حاجی دوللو  
اف��زود: همکاری در تاس��یس 
مرکز تحقیقات حفاری در سال 
84، تاس��یس دفتر هماهنگی 
پژوهشی در مرکز رشد دانشگاه 
در س��ال 89، برگزاری بیش از 
1٠ مورد همایش های علمی 
تخصص��ی در محل دانش��گاه، 
حمای��ت از پای��ان نام��ه های 
کارشناس��ی ارش��د و دکتری 
مرتب��ط به صنعت حف��اری از 
جمله همکاری های دو جانبه به 

شمار می آید.  

مهندس بهمنی در همایش ارائه خدمات فنی و مهندسی در دانشگاه شهید چمران ؛

شرکت ملی حفاری ایران بزرگترین ارائه دهنده 
خدمات فنی مهندسی حفاری در کشور است

تبری�ز - ماهان فالح: مدی��رکل بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المي آذربایجان شرقي 
گف��ت: مش��ارکت مردمی، عام��ل اصلی از 
بین بردن س��اختمان هاي گلي وخش��تي، 
قدیم��ي و کم دوام در روس��تاها اس��ت. به 
گ��زارش خبرنگار م��ا در تبری��ز، مهندس 
حافظ باباپورافزود: نوس��ازی و مقاوم سازي 
واحدهاي گلي و خشتي در روستاها، نیازمند 
راهبردها و سیاست های کالنی است که مي 
تواند از منظر کالبدی، اقتصادی  و زیس��ت 
محیطی بس��تر اقدامات از بی��ن بردن این 
بافت های س��نتي وبي دوام را فراهم سازد. 
 وی اظهار کرد: مشارکت همه جانبه مردم با
 فرمان��داري ها، بخش��داري ها، دهیاري ها و 

مخصوصا با نهاد بنیاد مس��کن در روستاها 
حائز اهمیت است. مهندس باباپور یادآور شد: 
متاسفانه امروزه بافت های فرسوده و قدیمي 
به دلیل نبود کیفیت مناسب و کم دوام بودن 
در مقاب��ل خطراتی همچ��ون زلزله، طوفان 
و سیل تخریب ش��ده و باعث بوجود آمدن 
حوادث ناخواسته و ناگواری در سطح جامعه 
می شوند. مدیرکل بنیاد مسکن استان ادامه 
داد: دادن آگاه��ی الزم به مردم و ترغیب و 
تشویق آنها در مش��ارکت به بهسازی بافت 
های فرس��وده ک��ه در آن زندگی می کنند 
نکته مهمی است که باید مدنظر مسئولین 
و کارشناسان  قرار گیرد تا چالش های پیش 
روی این مسئله مهم از بین رود. وی در پایان 

خاطرنش��ان کرد: در جوامع روستایی ایران 
ویژگی هایی چون وجود اعتماد بین اعضای 
جامعه روستایی، همبستگی موجود بین آنان 
و ضرورت پایبندی به آن، ارجحیت همنوایی 
و همرنگ��ی، همگ��ی زمینه ه��ای ظهور و 
پایداری مش��ارکت اجتماع��ی و مردمي را 
فراهم نموده و چون همدلي جوامع روستایی 
ایران مبتنی بر نظام ایلی و قومی اس��ت لذا 
مشارکت افراد روس��تایی در امور اجتماعی 
نه به خاطر انگیزه ه��ای فردی بلکه عمیقاً 
تحت س��یطرۀ گروه گرایی و دسته جمعي 
اس��ت و داش��تن اینگونه اتحاد و صمیمت 
مابین روستائیان عزیز و مسئولین نقطه قوتي 
است که روند اجرایي پروژه هاي عمراني در 

 روستا روز به روز توسعه و در حال پیشرفت 
مي باشد. الزم به ذکر است بنیاد مسکن انقالب 
اس��المی آذربایجان شرقی توانسته است تا به 
حال در 7٠٣ روستای تقریبا ٣8 درصد طرح 
هادی روستاهای استان را انجام دهد و مردم 

این روستاها را از این نعمت برخوردار سازد.

در  نوب�ری:  مهن�از  رش�ت- 
نخس��تین کنگره ملی زن��ان موفق 
ایران و دومی��ن همایش ملی بانوان 
فرهیخته وزارت نیرو جمعی از بانوان 
این شرکت حضور یافتند. نخستین 
کنگره مل��ی زنان موفق ای��ران 16 
اس��فندماه در مرک��ز همایش های 
بین المللی دانش��گاه شهید بهشتی 
تهران با هدف به��ره مندی جامعه 
از س��رمایه انس��انی بانوان توانمند 
در فرآیند توس��عه پای��دار و افزایش 
حضور آن��ان در مناصب مدیریتی و 

سیاس��ی کشور برگزار ش��د. در این 
کنگره که با حضور وزرای ارتباطات 
و فناوری اطالعات و وزیر، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و همچنین نماینده 
س��ازمان یونسکو افتتاح شد بیش از 
1٠٠٠ نفر از بانوان توانمند کشور از 
٣1 استان حضور داشتند و از آبفای 
گیالن س��یده ضحی حجازی مدیر 
دفتر کنترل کیف��ی، مارال محبوب 
خانواده مدیر دفتر فنی و لیال علیزاده 
مش��اور مدیرعامل در ام��ور زنان و 
خان��واده آبفای گی��الن نیز حضور 

داشتند. همچنین در همایش ملی 
بانوان فرهیخته صنع��ت آب و برق 
که به همت دفتر امور زنان و خانواده 
وزارت نی��رو با حضور قائم مقام وزیر 

نیرو افتتاح ش��د طی روزهای 16 و 
17 اس��فندماه محورهایی همچون 
شاخص ها و معیارهای فرهیختگی 
زنان، زن، فعالیت های دانشی، ابداع 
و نوآوری، زنان و رس��انه های نوین، 
تهدیدها و فرصت ها، مدیریت مصرف، 
اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار مورد 
بحث قرار گرفت. در این همایش نیز 
که با حضور جم��ع کثیری از بانوان 
صنعت آب و برق کش��ور برگزار شد 
دکتر سیده ضحی حجازی مدیر دفتر 
کنترل کیفیت و بهداشت، دکتر مریم 

صفاری رئیس گ��روه تحول اداری و 
دکتر مریم وزیری کارشناس مسئول 
آزمایشگاه ریز آالینده آبفای گیالن 
حضور داشتند. گفتنی است حضور 
بانوان آبفای گی��الن در کنگره ملی 
زنان موفق ای��ران و دومین همایش 
بین المللی بانوان فرهیخته صنعت 
آب و ب��رق با حمایت مدیرعامل این 
ش��رکت بوده که حاکی از نگاه ویژه 
مهن��دس حس��ینی رئی��س هیأت 
مدی��ره و مدیرعامل آبفای گیالن به 

توانمندی بانوان صنعت می باشد.

فرص�ت  بوش�هر- خبرن�گار 
ام�روز: در آئینی با حض��ور معاون 
توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی 
اس��تاندار بوش��هر کلینیک قلب در 
بزرگتری��ن مرکز درمانی س��رپایی 
تامی��ن اجتماع��ی اس��تان افتتاح و 
مورد به��ره برداری ق��رار گرفت . به 
گ��زارش رواب��ط عموم��ی مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان، زرین 
فر معاون توس��عه مدیری��ت ومنابع 
انسانی استانداربوشهر در آئین افتتاح 
کلینیک قلب پلی کلینیک تخصصی 

مبعث ارائه خدمات درمانی این مرکز 
درمانی را مطلوب ارزیابی کرد و گفت 
:بیمه شدگان تامین اجتماعی از اقشار 
زحمتکش و پر تالش جامعه هستند 
و توس��عه خدمات و تجهی��زات این 
مرک��ز درمانی می تواند گامی مثبت 
در جهت آرامش و رفع دغدغه های 
درمانی آنان باشد . زرین فر افزود :این 
مرکز درمانی بعنوان بزرگترین مرکز 
درمانی س��رپایی تامین اجتماعی در 
اس��تان نقش پر رنگی در پوش��ش 
خدمات درمانی استان علی الخصوص 

شهرس��تان بوش��هر دارد و با حجم 
گسترده مراجعین بار قابل مالحظه ای 
از خدمات درمانی استان را بر دوش 
می کشد. دانش مدیر پلی کلینیک 
تخصصی مبعث در این مراسم با اشاره 
به بالغ بر  25٠٠بار مراجعه روزانه به 
این مرکز درمانی گفت :پلی کلینیک 
تخصصی مبعث بعن��وان بزرگترین 
ارائه دهنده خدمات سرپایی در بین 
مراکز درمانی تامین اجتماعی استان 
توانس��ته اس��ت با ظرفیت و فضای 
موجود خدمات درمانی گسترده ای 

به مراجعین ارائه نماید . دانش توسعه 
خدم��ات درمانی این مرکز را یکی از 
راهبردها و خط مشی های مدیریت 
درمان تامین اجتماعی استان دانست 
و گفت :تالش ش��ده خدمات متنوع 
پزش��کی و درمان��ی در این مرکز به 
مراجعین ارائه شود و با حضور بالغ بر 
48پزشک متخصص و عمومی و بهره 
مندی ازامکانات و تجهیزات مناسب 
درمانی در تالش هستیم با توسعه و 
گسترش خدمات به نحو شایسته و 
مطلوب پذیرای جامعه بیمه شدگان 

تامین اجتماعی استان باشیم. دانش 
به اقدامات صورت گرفته در راستای 
رضایتمن��دی مراجعین اش��اره کرد 
و گف��ت :راه ان��دازی کلینیک قلب 
،بهس��ازی فض��ای دندانپزش��کی و 
افزایش یونیت های دندانپزش��کی، 
بهس��ازی فضای فیزیکی آزمایشگاه 
و واحد رادیولوژی وسایر بخش های 
ای��ن مرکز و خرید تجهی��زات تمام 
دیجیتال  و م��درن جهت واحدهای 
مذک��ور از جمله اقداماتی اس��ت که 

درسال جاری صورت گرفته است . 

مشارکت مردمي عامل اصلي از بین بردن بافت هاي قدیمي و کم دوام در روستاها است

 حضور بانوان آبفای گیالن در نخستین کنگره ملی زنان موفق ایران 
و دومین همایش ملی بانوان فرهیخته

کلینیک قلب پلی کلینیک تخصصی مبعث مورد بهره برداری قرار گرفت

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي آذربایجان شرقي:



ترامپ دادستان  دوران اوباما را 
اخراج کرد

ممانعت دادس��تان  فدرال دولت پیش��ین آمریکا 
از اس��تعفا ک��ردن، موجب ش��د حک��م اخراج وی 
ص��ادر ش��ود. »دونال��د ترام��پ« رئیس جمهوری 
آمریکا دادس��تان فدرال نیوی��ورک را برکنار کرد. 
»پریت بهارارا« دادستان ش��عبه جنوبی نیویورک 
روز ش��نبه ب��ه دلیل ممانعت از اس��تعفا کردن، به 
دستور ترامپ اخراج شد. باهارا گفت: »من استعفا 
نکردم. دقایقی قبل اخراج ش��دم. فعالیت به عنوان 
افتخ��ار زندگی  دادس��تان نیوی��ورک بزرگ ترین 
م��ن خواهد بود«. »جف سش��نز« دادس��تان کل 
آمری��کا، روز جمعه از تمام دادس��تان های فدرال 
که در دوران دولت »ب��اراک اوباما« رئیس جمهور 
س��ابق این کشور منصوب ش��ده اند، خواست نامه 
اس��تعفای خود را تحویل دهند. وزارت دادگستری 
آمری��کا هدف از این اق��دام را »اطمینان از انتقال 
یکپارچه« قدرت اعالم کرده اس��ت. آمریکا حدود 
۹۳ دادس��تان فدرال دارد که این دادس��تان ها به 
غیر  از دادس��تانی که مشترکا مس��ئولیت »گوام« 
و جزای��ر »مارین��ای ش��مالی« را بر عه��ده دارد، 
مسئولیت یک ناحیه قضایی را عهده دار هستند. به 
نقل از  »هیل« نش��ریه کنگره آمریکا، پریت باهارا 
دادستان بخش جنوبی نیویورک که در دوره باراک 
اوباما منصوب ش��ده اس��ت، تمایلی به کناره گیری 
از س��مت خود ن��دارد. وزارت دادگس��تری آمریکا 
روز جمع��ه اعالم کرد که جف سش��نز، دادس��تان 
کل این کش��ور از 46 دادس��تان منصوب شده در 
دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خواسته است 
ک��ه فورا کناره گیری کنن��د. البته مقام های وزارت 
دادگس��تری اعالم کرده بودند که مطمئن نیستند 
باهارا دادس��تان سرشناس و مس��تقل منهتن نیز 
وادار ب��ه کناره گیری خواهد ش��د یا خی��ر. دونالد 
ترامپ در ماه نوامبر ش��خصا از باهارا خواس��ته بود 
که بمان��د. پریت باهارا که در هند متولد ش��ده و 
در کودک��ی به آمریکا مهاجرت کرده اس��ت، یکی 
از بلندپایه ترین دادستان های ایاالت متحده است. 
دادس��تان های فدرال در آمری��کا به عنوان نماینده 
دولت مرکزی در دادگاه های حوزه ای و دادگاه های 
اس��تیناف عمل می کنند. دولت هایی که در آمریکا 
به قدرت می رس��ند کس��انی را به  عنوان دادستان 
فدرال انتخاب می کنند که به آنها نزدیک تر باشد. 
 »Sarah Isgur Flores« سارا ایزگار فلورس
س��خنگوی وزارت دادگس��تری آمریکا اعالم کرد:  
»جف سنش��نز وزیر دادگس��تری از 46 دادستان 
باقیمانده که توس��ط رئیس جمه��ور اوباما منصوب 
ش��ده بودند، خواس��ته اس��ت به منظور اطمینان 
یافتن از انتقالی آرام اس��تعفا کنند «.  این سخنگو 
افزود: »تا منصوب شدن دادستان های جدید، این 
دادس��تان های حرفه ای که در وزارت دادگس��تری 
کار می کنند ب��ه کار اجتناب ناپذیر خود مبتنی بر 
سرپرس��تی تحقیقات، پیگیری کردن و جلوگیری 
از جرائم خشن ادامه خواهند داد«. کمی بعد پیتر 
کار Peter Carr ی��ک س��خنگوی دیگ��ر وزارت 
دادگستری نیز اعالم کرد که رئیس جمهور ترامپ 
استعفای دو تن از این دادستان ها را رد کرده است. 
 Dana Boente این دو نفر عبارتند از: دانا بوئنته
معاون وزیر دادگس��تری کنونی و رود روزن استاین 
Rod Rosenstein ک��ه خ��ود دونال��د ترام��پ 
پیش تر او را دوباره در همین سمت منصوب کرده 
بود. اینکه یک رئیس جمهور جدید از برخی از افراد 
بخواهد اس��تعفا کنند، موضوع تازه ای نیس��ت اما 
ناگهانی بودن این تصمیم و تعداد دادس��تان هایی 
که ه��دف آن قرار گرفته اند، تعجب برانگیز اس��ت. 
رئی��س   Chuck Schumer ش��ومر  چ��اک 
دموکرات های س��نا در فیس بوک سردرگمی خود 
را از ای��ن برکناری جمعی ابراز کرد. وی نوش��ت: 
»رئیس جمهور با درخواس��ت برای استعفای فوری 
همه دادس��تان های فعلی بدون منتظر ماندن قبل 
از اینکه جانشین های آنها به طور موثر کار خود را 
آغاز کنند یا حتی نام دادستان های بعدی مشخص 
باش��د، تحقیق��ات و پرونده های ج��اری را متوقف 
می کند و بر حسن اجرای عدالت تاثیر می گذارد«. 
latribune :منبع

اکسپریا XZ پریمیوم سونی بهترین 
گوشی 2017

کنگره جهانی موبایل بارس��لونا در سال 2017 شاهد 
معرفی گوش��ی های هوش��مند زی��ادی بود، اما ش��اید 
س��تاره های این نمایشگاه اکس��پریا ایکس زد پریمیوم، 
ال جی جی 6، هوآوی پی 10 و گوش��ی های هوش��مند 
و البت��ه غیرهوش��مند نوکیا بودن��د. کارب��ران در بین 
گوشی های معرفی ش��ده اکسپریا ایکس زد پریمیوم را 

بهترین گوشی دانستند. 
س��ونی در این گوش��ی از یک نمایش��گر ۵.۵ اینچی 
با رزولوش��ن ۳۸40×2160 اس��تفاده کرده اس��ت. این 

نمایشگر از فناوری HDR نیز پشتیبانی می کند. 
سونی به نمایشگر پرچمدار جدید خود، پشتیبانی از 
 TRILUMINOS فناوری های اختصاصی خود را نظیر
 Dynamic Contrast و   Display، X-Reality

Enhancementt، اضافه کرده است.
 س��ونی به  ص��ورت غیرمنتظره ای، پرچم��دار جدید 
خود را به پردازنده اسنپدراگون ۸۳۵ مجهز کرده است. 
اکس��پریا ایکس  زد از حافظ��ه رم چهار گیگابایتی و 64 
گیگابایت حافظه داخلی بهره می برد، ضمن آنکه امکان 
ارتقای حافظه گوشی از طریق درگاه کارت حافظه میکرو 
 اس دی وجود دارد. در گوش��ی جدید سونی یک باتری 
با ظرفیت ۳2۳0 میلی آمپر ساعت وظیفه تامین انرژی 

مورد نیاز قطعات آن را بر عهده دارد. 
در این نظرسنجی، 2.۹6۸ رأی به اسم اکسپریا ایکس 
زد پریمیوم س��ونی ثبت ش��د تا این گوشی پرچمدار با 
4۹.۸۹ درصد از آرا از دید کاربران زومیت بهترین گوشی  

هوشمند معرفی شده در MWC 2017 باشد. 

ده ها ش��رکت چینی درخواس��ت هایی را 
برای اس��تفاده از ن��ام »ایوان��کا« به  عنوان 
برند تجاری ثبت ش��ده برای افزایش فروش 
کاالهای ش��ان ارائه کردند. به نقل از شبکه 
خبری راش��ا تودی، رسانه های چینی اعالم 
کردند شرکت هایی که درخواست تبدیل نام 
»ایوانکا« دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا به  عنوان برند تجاری ثبت ش��ده را 
داده ان��د در زمینه فروش تولیدات متعددی 
فعالیت دارند. تجار دیگری نیز برای رقابت بر 
سر این برند تجاری درخواست خود را برای 
دفتر ملی چین ارسال کرده اند. یک شرکت 
چینی 10 درخواست را برای استفاده از نام 

ایوان��کا روی مکمل های 
کاهش دهن��ده  غذای��ی 
وزن ارائ��ه کرده اس��ت. 
ایوان��کا نق��ش مهمی را 
انتخابات��ی  کمپی��ن  در 
پدرش ایفا ک��رد. بعد از 
پدرش  رس��می  انتصاب 
رئیس جمهور  به عن��وان 
ایوانکا  بس��یاری  آمریکا 
را »شیکپوش و جذاب« 
ایوانکا  کرده اند.  توصیف 
آمریکایی  نام  نخس��تین 
نیس��ت که در برندهای 
تج��اری چین اس��تفاده 
می ش��ود. مایکل جردن، 
بازیکن مشهور بسکتبال 
آمری��کا نی��ز پیش��تر از 
سوءاس��تفاده از نام��ش 
شکایت کرده بود. جردن 

با اس��تفاده از نامش به  عنوان برند از سوی 
ی��ک ش��رکت تولید کننده کف��ش مخالفت 
کرده بود. دادگاه عالی چین دسامبر گذشته 
حکم��ی را به نف��ع وی صادر ک��رد. دونالد 
ترامپ حقوق اس��تفاده از نام تجاری ترامپ 
در چین را بعد از حدود 10 سال درگیری و 

اختالفات حقوقی به دست آورد. 
در حال��ی که روابط دول��ت جدید آمریکا 
و چی��ن با ام��ا و اگرهایی همراه ش��ده، اما 
محبوبی��ت »ایوانکا ترام��پ« در چین هیچ 
زمانی بیش��تر از این زمان نبوده و بسیاری 
از تاجران چین عالقه مند به اس��تفاده از نام 
وی در محص��والت تج��اری خود هس��تند. 
در پ��ی پیروزی دونال��د ترامپ در انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تالش 
ش��رکت های چینی ب��رای اس��تفاده از نام 
ایوانکا در محص��والت خود، افزایش یافته و 
حتی یک شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی 

چین به مش��تریان خود ش��انس ش��باهت 
یافتن به ایوانکا را پیش��نهاد کرده است. در 
فاصل��ه بین 10 نوامبر تا پایان س��ال 2016 
حدود 2۵۸ مورد اس��تفاده از ن��ام ایوانکا با 
عنوان های مختلف مانند »ایوانکا«،  »ایوانکا 
ترامپ« و . . . به وسیله تاجران چینی ثبت 
شده است. این در حالی است که هیچ کدام 
از این ش��رکت ها در رابطه مستقیم تجاری 
با ایوانکا ترامپ نبوده اند. شرکت های چینی 
از ن��ام ایوانکا در طیف��ی از محصوالت خود 
مانند انواع قرص های الغ��ری و حتی انواع 
جراح��ی زیبایی اس��تفاده کرده ان��د. عالوه 
ب��ر این طیف��ی از محص��والت مانند طال و 
جواهرات نیز از نام ایوانکا استفاده می کنند 
که هیچ گونه مراوده تجاری با ایوانکا ندارند. 

این در حالی است که خود ایوانکا ترامپ نیز 
حدود 10 نام تجاری را در چین ثبت کرده 
است و بسیاری از شرکت ها قصد سود بردن 
از ش��هرت وی را دارند. عالوه بر این ایوانکا 
ترام��پ ویدئویی را در صفحه اینس��تاگرام 
منتش��ر کرده که در آن دخترش »آرابیال« 
با بر تن کردن لباس س��نتی چین در حال 
خواندن یک شعر چینی در آغاز سال جدید 
چینی است؛ این اقدام ایوانکا نیز با استقبال 
گس��ترده در چین مواجه ش��ده است. یکی 
دیگر از عواملی که باعث افزایش محبوبیت 
ترامپ در چین ش��ده بازدید وی از سفارت 
چین در آمریکا بوده که این اقدام ایوانکا نیز 
باعث افزایش محبوبی��ت وی در بین مردم 

چین شده است. 
ترام��پ  دونال��د  دخت��ر  می��ل،  دیل��ی 
رئیس جمه��وری آمری��کا را اس��تثنای پدر 
برای ترویج خرید کاالهای س��اخت آمریکا 

دانس��ت و نوش��ت: خط تولید لباس متعلق 
به ایوانکا دختر ب��زرگ  ترامپ هنوز هم در 
چین فعالیت دارد. این روزنامه با اش��اره به 
هش��دارهای متعدد ترامپ به شرکت هایی 
که در خارج از کشور کاالهای خود را تولید 
می کنند و تهدید آنها به جریمه های سنگین 
افزود: ترامپ در سخنرانی افتتاحیه خود به 
صراح��ت گفت که آمری��کا باید از دو قانون 
ساده »کاالی آمریکایی بخرید، آمریکایی ها 
را استخدام کنید« پیروی کند، اما به  ظاهر 
دخترش استثنا بود زیرا درست همان زمان 
که پدرش این س��خنان را به زبان می آورد، 
هش��ت کش��تی پر از کفش، کیف و لباس 
متعل��ق به برند ایوانکا ب��ه وزن بیش از ۵۳ 
تن از چین به س��وی آمریکا در حرکت بود. 
اضافه کرد:  می��ل  دیلی 
در حالی  ک��ه ترامپ به 
از  گس��ترده ای  ش��کل 
ریاست جمهوری  قدرت 
خ��ود ب��رای حمل��ه به 
از  ک��ه  صنعتکاران��ی 
نی��روی کار خارج��ی به 
استفاده  آمریکایی  جای 
می کن��د اما سفارش��ات 
کارگران  ب��ه  دخت��رش 
چین��ی همچن��ان ادامه 
دارد. این تولیدات توسط 
سه شرکت آمریکایی که 
مجوز تولی��د کاال را در 
چین دارند، برای ایوانکا 
ای��ن  می ش��ود.  انج��ام 
روزنامه انگلیسی تصریح 
کرد: پس از آنکه شرکت 
مسئول  که  نورداس��ترم 
پخش محصوالت ایوانکا در آمریکا بود اعالم 
کرد ک��ه دیگر به خاطر ن��رخ پایین فروش 
این کاالها ای��ن کار را متوقف خواهد کرد، 
به  ش��دت مورد حمله قرار گرفت به طوری 
ک��ه کلیان کانوی، مش��اور ارش��د ترامپ با 
سوء استفاده از موقعیت خود از آمریکایی ها 
خواس��ت محصوالت ش��رکت های ایوانکا را 
خری��داری کنند. دیلی میل ادامه داد: البته 
ترام��پ از تولی��د محصوالت ش��رکت های 
متعل��ق به خانواده خود در چین دفاع کرده 
و آن را تجارت هوش��مندانه نامیده اس��ت. 
این در حالی اس��ت که او هم��واره چین را 
ب��ه دزدیدن ش��غل آمریکایی ه��ا از طریق 
رفتارهای تجاری غیرمنصفانه و سوءاستفاده 
از ارز مته��م کرده و از برخی ش��رکت های 
آمریکای��ی مانند فورد و نابیس��کو به خاطر 
تولید محص��ول در خارج از خ��اک آمریکا 

انتقاد کرده است. 

صنعت ب��ا تکنولوژی ب��اال در ولینگتون 
پایتخت نیوزیلند پر رونق اس��ت. به طوری 
که شرکت ها برای استخدام نیروی کار ماهر 
دست به کار شده اند و مقامات این شرکت ها 
حت��ی هزینه بلیت هواپیم��ا و اقامت اتباع 
خارجی را در این کشور پرداخت می کنند. 
ب��رای ج��ذب  نیوزیلن��د راه جدی��دی را 
اس��تعداد های خارجی از جاهای دیگر دنیا 
ابداع کرده است. در ولینگتون نیروی بخش 
فناوری پر رونق است، اما در واقع شرکت ها 
برای پی��دا کردن کارگران ماه��ر در میان 
س��اکنان این کشور که جمعیتی نزدیک به 

4 میلیون نفر دارد تالش می کنند. پایتخت 
نیوزیلن��د قصد دارد برنام��ه جدیدی با نام 
LookSee Wellington را برای جذب 
استعداد های خارجی راه اندازی کند. در این 
برنامه نیوزیلن��د بلیت هواپیما و اقامت این 
استعداد ها را تقبل می کند. این استعداد ها 
فقط باید مواد غذای��ی و هزینه های مربوط 
به فراغت خود را فراهم کنند. عالقه مندان 
باید به  ص��ورت آنالین تا 20 مارس 2017 
ش��رایط خ��ود را بفرس��تند. هنگام��ی که 
مش��خصات خود را فرس��تادند، کارفرمایان 
مختل��ف در زمینه فناوری آنه��ا را انتخاب 

می کنند. پروفایل اشخاصی که از بقیه بهتر 
باش��ند، بلیت نیوزیلند را دریافت می کنند 
و حت��ی یک خودرو در ف��رودگاه در انتظار 
آنه��ا خواهد ب��ود و آنها را ب��ه هتل خواهد 
برد. در این م��دت که در آنجا اقامت دارید 
بازدیدی از شهرس��تان ها خواهید داش��ت 
و کنفرانس ه��ای مختل��ف درب��اره مراحل 
مهاجرت، م��دارس و نظام س��المت را نیز 
خواهید دید. هدف این اس��ت که ش��ما را 
به وض��وح با همه مراحل آش��نا و ش��ما و 
خانواده تان را برای مهاجرت به آنجا متقاعد 

کنند. 

»ایوانکا« برند تجاری چینی می شود

پیشنهاد سفر نیوزیلند برای جذب استعدادهای خارجی 

هیچ چی��ز بهتر از دورهمی های خانوادگی در مناس��بت های خاص نیس��ت. همه ما 
عاشق خانواده های مان هستیم، اما بعضی اوقات به خاطر سوال های معذب کننده ای که 
در این مهمانی ها پرس��یده می ش��ود، در رفتن به آنها دودل می شویم. تقریبا هیچ کس 
نمی تواند از دس��ت این س��وال های خجال��ت آور فرار کند. وقتی مج��رد بودم عمه ام با 
س��وال »چرا مجردی؟« و »چرا اینقدر س��خت می گیری؟ « مرا به ستوه آورده بود. از 
وقتی فهمیده اس��ت با مردی آشنا ش��ده ام، می پرسد »کی قرار است ازدواج کنی؟« و 
به احتمال زیاد س��وال بعدی اش »کی بچه دار می شوی؟« خواهد بود. از قرار معلوم ما 
تنها نیستیم. این گونه سواالت نقطه اشتراکی در همه خانواده ها- چه پرجمعیت و چه 
کم جمعیت- اس��ت. بدترین شکل زمانی است که شما از جواب دادن طفره می روید و 
آنها به خاطر این جواب ندادن از ش��خصیت و رفتارتان انتقاد می کنند. »به شما ربطی 
ندارد« می تواند ساده ترین جواب برای سوال های شان باشد، اما گفتنش سبب می شود 
ش��ما را فردی بی ادب که سن  و سال سرش نمی ش��ود بدانند. دست آخر هیچ کدام از 
م��ا نمی خواهیم ک��ه کدورتی در روابط خانوادگی ما ایجاد ش��ود، اما جواب های کوتاه 
دادن همیش��ه موثر نیس��ت. »فعال برنامه ای ندارم« پاسخی نس��بتا مبهم است و همه 
نمی فهمن��د که ش��ما در واقع می گویی��د »محض رضای خدا دیگ��ه چیزی نپرس« و 
در عوض آنها ش��اید سواالت بیش��تری بپرس��ند. خیلی زود می فهمید پاسخ دادن به 
پرس��ش های بی پایان آنان چقدر خسته کننده اس��ت. یک راه موثرتر برای کنار آمدن 
با این س��وال ها درک نیت س��وال کنند ه آن است. مردم هیچ گاه س��والی را بدون نیت 
نمی پرسند. پرسیدن درباره نیت سوال کردن شان، شما را از نقش منفعل همیشگی تان 
در می آورد و نقش فعال تری به ش��ما می دهد. با این چرخش س��اده شما می توانید به 
مکالمه مسلط شوید. سوال کردن متعدد از آنها یکی از بهترین راه ها برای کشف نیت 

آنها و در عین حال جلوگیری از پیشامد سوءتفاهم است. 
 اگر پرسیدند: »چرا هنوز مجردی؟ خیلی برای پیدا کردن آدم مورد عالقه ات سخت گیری؟«

بگویید: شما نگرانی که شاید تنها بمونم؟ 
اگر پرسیدند: »باالخره کی می خواهی ازدواج کنی؟« 

بگویید:»شما نگرانی که سن ازدواج من رد بشه؟« 
خیلی س��ریع شما تش��خیص خواهید داد که افراد فامیل تان چه می خواهند بدانند. 
آنهایی که با نیتی مهربانانه س��وال می پرسند شاید می خواهند نگرانی شان درباره شما 
را با خودتان به اش��تراک بگذارند و مکالمه را به س��مت و س��ویی دلپذیر و هدفمند 
س��وق دهند. حتی اگر آنها فضول باش��ند یا واقعا بخواهن��د خجالت زده تان کنند، این 
تکنیک به ش��ما اجازه می دهد تا کنترل مکالمه را در دس��ت داش��ته باشید و تمرکز 
بح��ث را از زندگ��ی ش��خصی تان منحرف کنی��د. از زبان بدن و لح��ن صدای تان آگاه 
باش��ید. بعضی وقت ها سوال های بدی که می پرسند ممکن است عصبانی تان بکند، اما 
باید نفس عمیق بکش��ید و در هنگام پاس��خ دادن آرام باشید تا لحن تان حالت تدافعی 
نداش��ته باش��د.  بعضی از مردم صرفا فضول هس��تند. آنها به مس��ائل شخصی زندگی 
ش��ما آنقدر که تصور می کنید، اهمیت نمی دهند که به نفع شماس��ت و به این معنی 
که وقتی س��والی می پرس��ند که نمی خواهید جواب بدهی��د، می توانید جوکی تعریف 
کنید یا جواب بی ربطی بدهید. بس��یاری از آنها وقتی بفهمند سوال ش��ان جواب داده 
نمی ش��ود دست از مواخذه می کشند. بعضی ها از س��ر مهربانی و اهمیت دادن زیاد به 
ش��ما سوال می پرس��ند. آنان افرادی هستند که در هر س��ال به ندرت فرصت مالقات 
با یکدیگر را دارید و به همین خاطر با س��وال پرس��یدن به دنبال گرم تر کردن رابطه 
هس��تند. شاید آنها ندانند که این س��واالت باعث معذب شدن شما می شود. چرا شما 
اول نکته ای از زندگی شخصی تان را با آنان در میان نگذارید؟ با این کار شما می توانید 
مکالمه را در مس��یری که خودتان می خواهید به جریان بیندازید و ماهرانه سوال های 
حساسیت برانگیز را مانع شوید.  برای پیش بردن مکالمه درباره عالقه تان حرف بزنید. 
تحقیقات اخیر نشان می دهند که حرف زدن از عالیق خود یکی از بهترین راه ها برای 
فرار از موقعیت های آزار دهنده است. شاید نخواهید این نکته را بپذیرید اما بهتر است با 
واقعیت کنار بیایید. بسیاری از اعضای خانواده یا اقوام دوست دارند که ما را آزار دهند 
و خجالت زده کنند. هر چند نمی توانیم اعضای خانواده یا اقوام مان را انتخاب کنیم، اما 
برای وقت گذراندن با آنها حق انتخاب داریم. دانستن نیات اقوام تان از سوال پرسیدن 
باعث می شود کنترل بیشتری روی خود داشته باشید و از شخصی گرفتن سواالت شان 
پرهیز کنید. اگر احساس کردید که به خاطر سوال های عذاب آور عموی تان از مهمانی 
خانوادگی بعدی هراس دارید، خودتان را اذیت نکنید. خونس��رد باشید و از آنها سوال 
بپرسید تا به نیت شان پی ببرید و مکالمه را به دست بگیرید. با تمرین این روند آنقدر 
طبیعی می شود که حتی خودتان هم متوجه انجامش نمی شوید و عالوه بر اینها برای 
آزمایش چه کسانی بهتر از اعضای خانواده تان؟ با این تکنیک ساده شما قادر خواهید 
بود به ش��کلی دلچس��ب در هر موقعیت ناخوشایندی احس��اس راحتی کنید؛ چه این 

موقعیت یک دورهمی خانوادگی باشد چه هر ارتباط اجتماعی دیگری. 

 چگونه به پرسش های معذب کننده
 در دورهمی های خانوادگی پاسخ دهیم؟ 
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مدرسه مدیریت

حدود 2000 نفر در حمایت از قانون ضد فساد و اعتراض به پیشنهاد عفو زندانیان متهم به فساد، در خیابان های رومانی تجمع 
کردند. به نقل از خبرگزاری آسوش�یتدپرس، معترضان رومانیایی عصر یکش�نبه پس از تجمع مقابل دفاتر دولتی به س�مت 
خیابان های مرکز رومانی حرکت کردند و پرچم های رومانی را با فریاد »اس�تعفا«، »تس�لیم نمی شویم« و »شما دزدید« حمل 
می کردند. هفته گذش�ته یکی از قانونگذاران حزب حاکم سوس�یال دموکراتیک از تمایل برای ارائه الیحه ای س�خن گفت که 

متهمان در پرونده های فساد را عفو می کند. نخست وزیر رومانی مخالفت خودش را با این پیشنهاد اعالم کرده است.  تلفن مستقیم: 86073283شماره 747 www.forsatnet.ir

ترجمه: محمد رضا حمیدی
bfmtv :منبع

ترجمه: رامین پروین گنابادی
Lifehack  :منبع

یونیسف اعالم کرد سال گذشته میالدی با 6۵2 کشته در میان کودکان سوری 
در جریان درگیری ها، این کشور شاهد باالترین سطح خشونت علیه این کودکان 
طی سه س��ال گذشته بوده است. به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، صندوق 
حمایت از کودکان س��ازمان ملل  )یونیس��ف( در گزارش��ی که در ژنو در آستانه 
هفتمین س��الگرد انقالب س��وریه اعالم کرد، دس��ت کم 6۵2 ک��ودک در جریان 
درگیری ها در سوریه در سال گذشته میالدی  )2016( کشته شدند که این عدد 
باالترین آمار ثبت ش��ده طی س��ه سال گذشته اس��ت. در ادامه این گزارش آمده 
است: جنگ هیچ تفاوتی میان اماکنی که این کودکان در آنجا کشته شده اند چه 
مدرس��ه، چه زمین ورزشی، چه پارک یا خانه های این کودکان قائل نیست. طبق 
این گزارش، دس��ت کم 2۵۵ کودک در مدرسه های شان یا در نزدیکی این محل ها 
کش��ته ش��دند. عالوه بر این، جنگ بسیاری از کودکان سوری را مجبور به کار در 
س��نین پایین کرد. از طرف دیگر، با نبود خدمات درمانی و بهداش��تی تعدادی از 
کودکان به دلیل شیوع بیماری های واگیردار جان خود را از دست دادند. یونیسف 
در ادام��ه تأکید کرد:کودکان در س��وریه نه فقط با خمپ��اره و تیراندازی، بلکه به 
دلی��ل نبود پزش��ک و خدمات اولیه پزش��کی می میرند. این س��ازمان در ادامه با 
اش��اره به افزایش ش��دید قتل و زخمی ش��دن و به عضویت درآوردن کودکان در 
گروه های مختلف مس��لح در سال گذش��ته میالدی تأکید کرد: مشکالت کودکان 
در س��وریه به شکل چشمگیری افزایش یافته است. طبق گزارش سازمان مذکور، 
تعداد کودکانی که در درگیری ها در س��وریه مش��ارکت داده می شوند به بیش از 
۸۵0 کودک رس��یده که این به معنای افزایش دو برابری این آمار نسبت به سال 

201۵ است.
 خیرت کاباالری، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای یونیسف که در حال 
حاضر به س��وریه س��فر کرده اس��ت، گفت: تعداد کودکانی که تحت تأثیر بحران 
س��وریه هستند به حدود ۳میلیون تن می رسد که از این تعداد بیش از 220 هزار 
کودک در محاصره و وضعیتی هس��تند که تقریبا بدون کمک های بشردوستانه به 
س��ر می برند. کاباالری با اشاره به اینکه زندگی حدود 6میلیون کودک در سوریه 
متکی بر کمک های بشردوس��تانه اس��ت، گفت: عمق فاجعه و مشکالت کودکان 
س��وری بی س��ابقه اس��ت. حدود یک چهارم کودکان در مناطق محاصره شده اند 
و از کمک های بشردوس��تانه محروم هس��تند، تعداد بسیار دیگری نیز در مناطق 
صعب الوص��ول زندگی می کنن��د. اکنون میلیون ها کودک در داخل س��وریه آواره 
هس��تند و بیش از 2میلیون کودک نیز از طریق مرزها به دیگر کشورهای منطقه 

گریخته اند. 
 

 201۶ بدترین سال برای کودکان سوری بود

خبر
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