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عبده تبریزی: 

 دولت یازدهم باید افشا می کرد
که چه وضعیت اقتصادی را به ارث برده است

 صنعت خودروسازی
چگونه احیا شد؟ 
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انس��انی در یک فضای کس��ب و کار کمک کند.« رابطه 
مفید و موثر با اجتماعی متشکل از مشتریان، پرسنل...
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شرایط جدید سیاسی جهان 
و آینده اقتصاد

در نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این هفته بررسی می شود
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س��یزدهمین اج��اس مس��ئوالن راه آهن 
کش��ورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی  
)اک��و( روز  دوش��نبه ب��ا حض��ور نماین��ده 
جمهوری اس��امی ایران در باکو آغاز به کار 

کرد. 
به گ��زارش ایرن��ا، در قالب ای��ن اجاس 
همچنی��ن هفتمین نشس��ت کمیته راه آهن 
ش��ورای هماهنگی حمل و نقل ترانزیتی اکو 
و س��ومین نشس��ت گروه کاری طرح ریلی 
قزوین – رش��ت – آستارا  )ایران( – آستارا  
)جمهوری آذربایجان( این سازمان منطقه ای 

برگزار می شود. 
در ای��ن اج��اس مس��ئوالن و نمایندگان 
راه آهن جمهوری اس��امی ایران، جمهوری 
قرقیزستان،  قزاقس��تان،  ترکیه،  آذربایجان، 
تاجیکس��تان، ترکمنس��تان، پاکستان و نیز 
چی��ن، همچنی��ن نمایندگان بانک توس��عه 
اس��امی، س��ازمان بین دولت��ی حمل و نقل 
بین الملل��ی ریل��ی، کمیس��یون اقتص��ادی 
و اجتماع��ی س��ازمان ملل متح��د در امور 
کشورهای آسیا و اقیانوسیه و بانک بازرگانی 
و توسعه س��ازمان همکاری اقتصادی حضور 

دارند. 
حاضران در این اجاس پس از دوازدهمین 
اجاس مس��ئوالن راه آهن کش��ورهای عضو 
اکو - برگزار ش��ده در س��ال 2015 میادی 
در تهران- اقدامات صورت گرفته پس از آن 
در کش��ورهای یاد شده را در راستای اجرای 

برخ��ی طرح های ریل��ی و نی��ز راهکارهای 
تقویت همکاری های ریلی منطقه ای بررسی 

می کنند. 
بهره برداری  معاون��ت  ابراهیم محمدی، 
س��یر و حرکت راه آهن جمهوری اسامی 
ایران در حاش��یه این اجاس در مصاحبه 
با ایرنا با اشاره به جایگاه خاص کشورمان 
در توس��عه حمل و نق��ل ترانزیت��ی ریل��ی 
در منطق��ه گف��ت: ب��ا توجه ب��ه موقعیت 
اس��تراتژیک جغرافیایی کشورمان، جایگاه 
ویژه جمهوری اس��امی ای��ران در منطقه 

کامًا مشخص است. 
وی اف��زود: در چند س��ال اخی��ر توافقات 
حاصل��ه در ح��وزه راه ان��دازی کریدوره��ا و 
حمل و نقل ترانزیتی ریلی با مش��ارکت فعال 
ای��ران ص��ورت گرفت��ه و ای��ن کریدورها از 

کشورمان عبور می کنند. 
محم��دی همچنی��ن گف��ت: در نتیج��ه 
توافق های سال های قبلی با چین در حاشیه 
س��ازمان همکاری اقتصادی  )اکو( است که 
امروز برای نخستین بار هیأت این کشور در 

این جلسه حضور دارد. 
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای 
توس��عه همکاری ها از طریق ای��ران، افزود: 
در هفته دوم س��ال جاری، نخس��تین قطار 
محصوالت کش��اورزی ترانزیتی از پاکستان 
از مرز میرجاوه از طریق ایران به قزاقس��تان 

عبور کرد. 

ای��ن مق��ام ایرانی حجم کل��ی حمل و نقل 
ریلی ایران را 12 میلیون تن در س��ال اعام 
کرد و گفت: رساندن این رقم به 20 میلیون 
تن در س��ال با توسعه ظرفیت های ترانزیتی 

کشورمان در دستور کار قرار دارد. 
راه آه��ن  مع��اون  حس��ین اف،  اقب��ال 
جمه��وری آذربایجان نیز طی س��خنانی 
در ای��ن اجاس کارهای صورت گرفته در 
قالب تکمیل داالن حمل و نقل ش��مال – 
جنوب، ساخت خط ریلی 8.3 کیلومتری 
از ترمینال آس��تارای جمهوری آذربایجان 
تا مرز ایران و نیز به پایان رسیدن ساخت 
پ��ل ریلی در مرز مش��ترک دو کش��ور را 
خاطرنش��ان کرد و گفت: نخس��تین قطار 
آزمایشی مدتی پیش در این مسیر جدید 
می��ان ای��ران و جمه��وری آذربایجان نیز 

حرکت کرد. 
همچنی��ن  روزه  دو  اج��اس  ای��ن  در 
کریدوره��ای  ک��ردن  فع��ال  راهکاره��ای 
راه ان��دازی  جمل��ه  از  دیگ��ر  حمل و نق��ل 
حمل و نق��ل ریل��ی از خلیج ف��ارس از طریق 
ای��ران، آذربایجان، گرجس��تان و بندر پوتی 
این کش��ور به اروپا، کریدور ش��رق به غرب 
و غ��رب به ش��رق از پاکس��تان و ای��ران به 
خلیج ف��ارس و نیز به کش��ورهای آس��یای 
مرک��زی از طریق ترمینال های س��رخس و 
اینچه ب��رون به ترکمنس��تان، ازبکس��تان و 

قزاقستان بررسی می شود. 

مس��ئوالن اتاق فک��ر کره جنوب��ی اعام 
کردن��د در صورت��ی ک��ه محدودیت ه��ای 
تجاری از سوی آمریکا و چین روی صادرات 
یکدیگر اعمال ش��ود، تولید ناخالص داخلی 

کره جنوبی با روند نزولی روبه رو می شود. 
به گزارش مهر به نقل از رویترز، اتاق فکر 
کره جنوبی اعام کرد، در صورتی که دونالد 
ترامپ محدودیت تج��ارت با چین را اعمال 
کند، اقتصاد کره جنوبی آسیب خواهد دید. 
به گفته اعض��ای اتاق فکر کره جنوبی، به 
ازای ه��ر 10درصد کاهش صادرات کاالهای 

چینی ب��ه آمریک��ا، تولید ناخال��ص داخلی 
کره ای ها 31 دهم درصد روند نزولی به خود 

می گیرد. 
مس��ئوالن کره جنوب��ی می گویند، اگرچه 
این مقدار از کاهش رش��د اقتصادی آسیب 
جدی را به بدنه اقتصادی کره وارد نمی کند، 
اما مجبور می شویم که در بازارهای صادراتی 

خود تنوع ایجاد کنیم. 
 حدود یک چه��ارم صادرات کره جنوبی به 
چین است و برآورد می ش��ود اگر واشنگتن 
محدودیت های��ی را علی��ه کااله��ای چینی 

اعم��ال کن��د و ای��ن موج��ب رون��د نزولی 
10درص��دی ص��ادرات کااله��ای چینی به 
آمریکا ش��ود، ص��ادرات کره جنوبی به چین 
س��االنه ۴۴ده��م درصد کاهش پی��دا کند. 
این موضوع همچنین موجب کاهش ۴صدم 
درص��دی در رش��د تولید ناخال��ص داخلی 
کره جنوبی می ش��ود.  بر پای��ه این گزارش، 
ترامپ ب��ه چین تأکید کرده که فاصله مازاد 
تجارت خود با آمریکا را کاهش دهد و ترس 
آن می رود ک��ه رئیس جمهور ایاالت متحده 
مواضع سخت تری را علیه پکن اعمال کند. 

اتاق فکر کره جنوبی اعالم کرد 

دود جنگ تجاری آمریکا و چین به چشم کره ای ها می رود

سیزدهمین اجالس مسئوالن راه آهن کشورهای اکو در باکو آغاز به کار کرد

ژاپن تنها نماینده آسیایی ها در المپیک صادرات است

ردپای کمرنگ پشتکار و انگیزه 
در تولیدات قاره کهن 

قاب اقتصاد
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دوست و همکار گرامی

سرکار خانم مریم غفاری
 مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامی تسلیت می گویم و از درگاه ایزد برای آن مرحومه، رحمت

برای بازماندگان صبر و برای جنابعالی شکیبایی وسامتی و مسألت دارم.
شهریار شمس مستوفی



زنگنه: با انعقاد قراردادهای نفتی 
جدید 100 هزار شغل ایجاد می شود

وزیر نفت گف��ت: اگر قرارداده��ای نفتی جدید 
منعقد شود به صورت مستقیم و غیر مستقیم 100 

هزار شغل در کشور ایجاد می شود. 
بی��ژن نامدار زنگنه در حاش��یه جلس��ه س��تاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومت��ی در جمع خبرنگاران 
محورهای ای��ن جلس��ه را دارای دو بخش عنوان 
ک��رد و اظه��ار داش��ت: نح��وه اجرای بخش��نامه 
رئیس جمهوری در مورد اقداماتی که باید در سال 
96 به ویژه در راستای اقتصاد مقاومتی انجام شود، 
بخش اول جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 

بود. 
وی اف��زود: بخش دوم جلس��ه تکلیف��ی بود که 
امسال دستگاه ها در راستای اجرای مقاومتی باید 

انجام دهند. 
وزی��ر نفت ادام��ه داد: در این جلس��ه همچنین 
بحث های��ی درباره برنامه هایی ک��ه در بخش نفت 
برای امس��ال باید انجام ش��ود و بخش��ی هم برای 
برنامه هایی که تا س��ال 1400 باید صورت بگیرد، 

گفت وگو شد. 
زنگنه یادآور ش��د: تولید نف��ت، تولید میعانات 
گازی، تولید گاز از میدان پارس جنوبی، واحدهای 
پتروش��یمی که باید در مدار قرار گیرند و تکمیل 
فاز پ��ارس جنوبی از دیگ��ر محورهایی بود که در 
ادامه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بحث 

و به وزارت نفت تکلیفی داده شد. 
وی ادامه داد: بهره برداری از میدان های مشترک 
غ��رب کارون که تا آخر امس��ال باید به 300 هزار 
بشکه در روز برسد، 630 میلیون مترمکعب تولید 
از پارس جنوبی و همچنی��ن بهره برداری تعدادی 
پتروش��یمی ب��ه خص��وص آنهایی ک��ه خصوصی 
هستند در جلسه امروز به وزارت نفت تکلیف شد. 
وزی��ر نفت در مورد اش��تغال زایی در حوزه نفت 
هم گفت: ایجاد شغل در این زمینه متفاوت است؛ 
به عنوان مثال گازرسانی روستایی بسیار اشتغال زا 
اس��ت چ��را که کار س��اده ای اس��ت ام��ا کارهای 
ما ب��ه دلیل تخصصی ب��ودن به خص��وص بعد از 

بهره برداری، شغل کمتری ایجاد می کند. 
زنگن��ه با بی��ان اینکه هدف اصل��ی بخش نفت 
ایجاد ش��غل نیست اما می توان اشتغال ایجاد کرد، 
گفت: اگر قراردادهای نفتی منعقد شود، به صورت 
مس��تقیم و غیر مستقیم 100 هزار شغل در کشور 

ایجاد می شود. 
وی ادامه داد: به عن��وان مثال یک دکل حفاری 
200 ت��ا 250 ش��غل ایجاد می کن��د، اگر ما 200 
دکل حفاری داشته باشیم خود آن 40 تا 50 هزار 
ش��غل مستقیم ایجاد می کند و عالوه بر آن به طور 
غیر مس��تقیم نیز تجهیزات سازان کشور مشغول به 

کار می شوند. 
وزیر نفت تصریح کرد: به طور قطع در س��ال 96 
س��طح اشتغال نسبت به س��ال 95 در بخش نفت 
به خصوص اگر چند قرارداد نفتی منعقد کنیم، باال 

می رود. 

یک مسئول در شرکت راه آهن خبر داد 
هدف گذاری راه آهن برای 

 جابه جایی 20 میلیون تن بار و 
43 میلیون مسافر در سال 96

عض��و هیأت مدیره ش��رکت راه آهن با اش��اره به 
هدف گ��ذاری ش��رکت راه آهن برای رس��یدن به 
جابه جایی 20 میلیون تن بار و 43 میلیون مسافر 
در س��ال جاری گفت: در برنامه شش��م توس��عه و 
س��ند تفصیلی نیز دستیابی س��هم بار و مسافر به 

ترتیب30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است. 
به گ��زارش ش��رکت راه آهن جمه��وری ایران،  
»س��عید رس��ولی« افزود: در س��ال 1395 رکورد 
حمل بار از س��وی راه آهن شکس��ته ش��د و شاهد 
حم��ل 40 میلیون و 400 هزار تن بار در ش��بکه 

سراسری راه آهن بودیم. 
به گفت��ه وی، در ایام اوج تردد نوروزی  )از 25 
اسفند ماه 95 تا 17 فروردین ماه 96(، یک  میلیون 

و 700 هزار مسافر جابه جا شد. 
وی افزود: در س��ال گذش��ته نزدی��ک به 350 
واگن فرس��وده ب��ا عمر باالی 45 س��ال از ناوگان 
ریل��ی خارج ش��دند و ب��ا اس��تفاده از روش های 
مختلف بهره وری و برنامه ریزی توانستیم قطارهای 
گردش��گری را راه اندازی و حجم جابه جایی مسافر 

را افزایش دهیم. 
عض��و هیأت مدیره راه آهن گف��ت: در ایام پیک، 
ب��ا بازرس��ی های مس��تمر از رون��د فعالیت ه��ای 
خدمات رس��انی در ایس��تگاه ها، ش��اهد افزای��ش 
خدمات رس��انی باکیفیت در ایستگاه ها و قطارهای 

مسافری بودیم. 
رسولی با تأکید بر اینکه امسال با انرژی مضاعف 
در مجموعه مدیری��ت راه آهن برنامه ها را پیگیری 
می کنیم، افزود: برنامه های توسعه ای مصوب شده 
بس��یاری در دس��ت اج��را داریم که بای��د از همه 
فرصت ها برای دس��تیابی به اهداف استفاده کنیم 
تا در پایان برنامه ش��اهد تحوالت ریلی در کش��ور 

باشیم. 
وی گف��ت: البته اجرا و تکمی��ل پروژه ها نیاز به 
س��رمایه گذاری  دارد، اما با توجه به اینکه ش��رایط 
بین المللی به نفع راه آهن است، باید امیدوار باشیم 
و برای تحقق اه��داف، برنامه های خود را جدی تر 

پیش ببریم. 
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رئی��س س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد 
مقاومتی در جلس��ه این ستاد با اشاره 
به اب��الغ دس��تورالعمل رئیس جمهور 
ب��ه مع��اون اول به عنوان رئیس س��تاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومت��ی و تعیین 
برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به 
رونق تولید و اش��تغال کشور و نیز ابالغ 
دس��تور العمل های جداگانه به برخی از 
دس��تگاه های اجرایی در همین ارتباط، 
تصری��ح ک��رد: اس��تفاده حداکثری از 
بنگاه های  توانمندی ه��ای  و  ظرفیت ها 
بزرگ و ب��ه حداقل رس��انیدن تداخل 
غیرس��ازنده بین بنگاه های خصوصی و 
غیرخصوص��ی در مس��یر رقابتی کردن 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی ک��ه از جمله 
دس��تورات رئیس جمهور به معاون اول 
اس��ت، باید به صورت دقیق مورد توجه 
قرار گیرد و جلساتی برای نحوه اجرایی 

کردن این دستورات برگزار کنیم. 
دکتر اس��حاق جهانگی��ری همچنین 
با اش��اره به جلسات متعدد برگزار شده 
از س��وی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
برای بررسی نحوه مش��ارکت نیروهای 
مس��لح و نهادهای عموم��ی غیردولتی 
در اقتصاد کشور، خواس��تار ارائه نتایج 
این بررس��ی در یکی از جلس��ات ستاد 
ش��د و گفت: در یکی از جلسات آتی از 
نمایندگان نیروهای مس��لح و نهادهای 
عموم��ی غیردولتی نی��ز دعوت به عمل 
خواه��د آمد ت��ا به نتای��ج و تصمیمات 
مناس��ب در خصوص نحوه مش��ارکت 
آنان در اجرای اقتصاد مقاومتی و رونق 
تولید و اش��تغال در س��ال جاری دست 

پیدا کنیم. 
مع��اون اول رئی��س جمه��ور افزود: 
ب��ا توج��ه ب��ه ظرفیت ه��ای خوبی که 
نهادهای عمومی غیردولتی و نیروهای 
مس��لح دارند، از حضور آنان در اجرای 
اقتص��ادی  برنامه ه��ای  و  پروژه ه��ا 
استقبال می کنیم، اما باید توجه داشته 
باش��یم که این حضور نبای��د با فعالیت 

بخش خصوصی تداخل داشته باشد. 
نخس��ت  بن��د  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
دستورالعمل رئیس جمهور برای تحقق 
الزام��ات امنیتی، قضای��ی و قانونی در 

زمینه تحقق شعار سال مبنی بر اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال و نیز اهتمام 
ویژه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی، 
گفت: اتاق بازرگان��ی ایران در حقیقت 
نماینده اصلی بخش خصوصی اس��ت و 
رئیس ای��ن اتاق نیز در اکثر جلس��ات 
تصمیم گی��ری دول��ت حض��ور دارد و 
انتظ��ار این اس��ت ک��ه ات��اق بازرگانی 
مطالبات و نیازه��ای بخش خصوصی را 
برای حضور و فعالیت مؤثرتر در صحنه 
اقتصادی کشور به ستاد منعکس کند. 

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به 
تاکید رهب��ر معظم انقالب در خصوص 
رعای��ت الزامات رونق تولید و اش��تغال 
از جمله تامین امنیت س��رمایه گذاری، 
فعالیت  ب��رای  بخش خصوصی  اف��زود: 
نیازمن��د  س��رمایه گذاری  افزای��ش  و 
برخ��ی الزامات از جمل��ه تأمین امنیت 
روانی و امنیت س��رمایه گذاری اس��ت 
و رف��ع قوانین مزاح��م و مخل فعالیت 
اقتص��ادی نیز از دیگ��ر الزامات فعالیت 
بخش خصوصی اس��ت که انتظار داریم 
ات��اق بازرگانی این نیازه��ا و الزامات را 
احصا و ب��رای تصمیم گیری در س��تاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه 

ستاد ارائه کند. 
رئی��س س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد 
مقاومتی بر لزوم تدوین دس��تورالعمل 
الزم برای تامین امنیت س��رمایه گذاری 
تا پانزدهم اردیبهش��ت و طرح آن برای 
تصمیم گیری در جلسه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و از معاونت 
حقوقی رئیس جمهور نیز خواس��ت در 
اس��رع وقت قوانین مزاح��م و مقرراتی 
را ک��ه مخل فعالیت بخش��ی خصوصی 
همک��اری  و  مش��ارکت  ب��ا  هس��تند، 
دس��تگاه های مربوط��ه شناس��ایی و به 

ستاد ارائه کند. 
دکت��ر جهانگیری همچنی��ن بر لزوم 
توج��ه ویژه به بنگاه ه��ای اقتصادی که 
عملکرد موفقی داش��ته اند تاکید کرد و 
افزود: اگر اقتصاد کشور در سال گذشته 
از رشد مناسبی برخوردار بوده، بخشی 
از این موفقیت مرهون تالش بنگاه های 

اقتصادی بزرگ است و نباید از توجه به 
خواسته های اینگونه واحدهای تولیدی 

غافل شویم. 
رئی��س س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد 
مقاومت��ی ادام��ه داد: در کن��ار تالش 
برای رفع مشکالت بنگاه ها و واحدهای 
اقتص��ادی راک��د و نیم��ه فع��ال، باید 
بنگاه ه��ای اقتصادی موف��ق که میزان 
نی��روی  تع��داد  و  ص��ادرات  ف��روش، 
انسانی ش��ان زیاد اس��ت نیز شناسایی 
ش��وند و اولوی��ت و امتیازاتی برای آنها 
قائل ش��ویم ت��ا بتوانیم بی��ش از پیش 
از ظرفی��ت ای��ن بنگاه ه��ا در افزایش 
س��رمایه گذاری و تحق��ق رونق تولید و 

اشتغال در سال جاری استفاده کنیم. 
معاون اول رئیس جمهور از دبیرخانه 
ستاد به خاطر تالش و فعالیت مناسب 
برای تدوین برنامه های اقتصاد مقاومتی 
برای تحقق ش��عار سال و رونق تولید و 
اشتغال در س��ال جاری قدردانی کرد و 
گفت: اج��رای برنامه های جدید اقتصاد 
مقاومت��ی نیازمن��د اعم��ال اصالحات 
الزم  و  اس��ت  اجرای��ی  و  س��اختاری 
اس��ت دس��تگاه های اجرایی اصالحات 
و پیش��نهادات مورد نظ��ر خود را برای 
اجرای برنامه های تدوین شده در قالب 

بسته پیشنهادی به ستاد اعالم کنند. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
نی��ز با بی��ان اینکه سیاس��ت های کلی 
اقص��اد مقاومتی و سیاس��ت های اصل 
44 قانون اساس��ی، رویکرد و اولویت ها 
را کامال روشن کرده است، گفت: دولت 
باید قاطعانه و با جدیت به دنبال اجرای 

این سیاست ها باشد. 
حقوق��ی  مع��اون  جلس��ه  ای��ن  در 
رئیس جمه��ور هم بر لزوم فراهم ش��دن 
بستر مناس��ب کس��ب و کار تاکید کرد 
و اظهار داش��ت: باید موان��ع پیش روی 
توانمندس��ازی بخش خصوص��ی برطرف 
ش��ود.  در این نشس��ت وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت نیز خواس��تار ش��فاف 
س��ازی و رفع تداخ��ل حضور و فعالیت 
نهادهای عموم��ی غیردولتی با فعالیت 

بخش خصوصی واقعی شد. 
 در این جلس��ه ک��ه وزرای ارتباطات 

و فناوری اطالعات، تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، علوم، تحقیق��ات و فناوری، 
راه و شهرسازی، نفت، جهاد کشاورزی، 
رؤس��ای س��ازمان های برنامه و بودجه 
کش��ور، امور اداری و استخدامی کشور 
و می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری، مع��اون علم��ی و فناوری 
رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، 
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی 
و رئی��س اتاق بازرگانی ایران نیز حضور 
داشتند، دبیر ستاد گزارشی از جلسات 
برگزار شده با دستگاه های اجرایی برای 
بررسی بسته های رونق تولید و اشتغال 

ارائه کرد. 
در این نشست همچنین بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل های رئی��س جمهور به 
دستگاه های اجرایی جهت تحقق شعار 
امسال مبنی بر اقتصاد مقاومتی؛ تولید 
و اش��تغال و شتاب بخش��یدن به تولید 
و اش��تغال م��ورد بحث و تب��ادل نظر 
قرار گرف��ت و راهکارهای اجرا و تحقق 

دستورات رئیس جمهور بررسی شد. 
وزرا و رؤس��ای دس��تگاه های اجرای��ی 
حاضر در جلس��ه نیز هر کدام گزارشی از 
اقدامات صورت گرفته و برنامه ریزی های 
انجام ش��ده ب��رای اج��رای دس��تورات 
رئیس جمه��ور ارائه کردند و به تش��ریح 
برنامه های خود در این زمینه پرداختند. 

در ادام��ه این نشس��ت، بس��ته های 
رونق تولید و اش��تغال در سرفصل های 
ارتقای ت��وان تولید مل��ی، تامین مالی 
و س��رمایه گ��ذاری، جذب، توس��عه و 
تعمی��ق تکنولوژی، تج��ارت خارجی و 
اش��تغال و توانمندسازی نیروی کار که 
براس��اس آن وظایف و تکالیف هر یک 
از دس��تگاه های اجرایی مشخص شده 
اس��ت و در جلسه گذش��ته ستاد مورد 
بررس��ی ق��رار گرفته و مقرر ش��ده بود 
که هر دس��تگاه اجرایی نظرات تکمیلی 
خود را ب��ه دبیرخانه س��تاد ارائه کند، 
بار دیگر مورد بح��ث و تبادل نظر قرار 
گرفت و پ��س از اعمال برخی نظرات و 
پیشنهادات، به جمع بندی نهایی رسید 
تا پ��س از اعمال اصالح��ات الزم برای 

اجرا ابالغ شود. 

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی: 

اتاق بازرگانی ایران مطالبات و نیازهای بخش خصوصی 
را به ستاد منعكس كند

س��تاد  گف��ت:  دول��ت  س��خنگوی 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومت��ی برنامه ای 
را با پن��ج محور در چارچ��وب اقتصاد 
ب��رای  اش��تغال  و  تولی��د  مقاومت��ی، 
ارتق��ای توان تولید مل��ی، تأمین مالی 
فن��اوری، تج��ارت  و س��رمایه گذاری، 
خارجی، اشتغال و توانمندسازی نیروی 
کار تهیه و به همه دستگاه ها ابالغ کرد. 
محمدباقر نوبخت در حاش��یه جلسه 
س��تاد فرماندهی اقتص��اد مقاومتی که 
با حض��ور مع��اون اول رئیس جمهوری 
برگزار ش��د، در جمع خبرنگاران افزود: 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه به عن��وان 
اقتصاد  فرمانده��ی  س��تاد  دبیرخان��ه 
مقاومت��ی پ��س از نامگ��ذاری س��ال 
ب��ا عن��وان اقتص��اد مقاومتی،   1396
تولی��د و اش��تغال، برای پنج ش��اخص 
مهم ارتق��ای توان تولی��د ملی، تأمین 
مالی و سرمایه گذاری، فناوری، تجارت 
خارجی، اشتغال و توانمندسازی نیروی 

کار برنامه ای را تهیه کرد. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن برنام��ه یک 
تقس��یم ک��ار ملی ب��رای هر ک��دام از 
دس��تگاه های مسئول و دس��تگاه هایی 
که در این زمینه ماموریت دارند، انجام 
شده است و در نخستین جلسه به همه 

دستگاه های ملی ابالغ شد. 
رئیس سازمان برنامه و بودجه یادآور 

ش��د: این س��ازمان نظرات خ��ود را در 
خص��وص ای��ن برنامه ها اع��الم کرد و 
مقرر شد دستگاه ها در سطح ملی برای 
تحقق شعار سال دستورالعمل اجرایی 
خود را فراهم کنند، مانند اتفاقی که در 
سال گذش��ته برای رونق تولید صورت 

گرفت. 
نوبخت افزود: یعنی برای 7500 واحد 
تس��هیالت  میلیاردتوم��ان  16ه��زار 
ب��رای ارتق��ای تولید اختص��اص یافت 
که براس��اس گزارش ه��ای موجود این 
7500 واحد به ح��دود 23 هزار واحد 

و تس��هیالت 16هزار میلیارد تومان به 
حد 17 هزار میلیاردتومان تس��هیالت 

پرداخت شده است. 
س��خنگوی دولت گف��ت: در دومین 
جلسه همه استانداران از سراسر کشور 
فراخوان ش��دند و ای��ن برنامه ای را که 
در سطح ملی با دستگاه های اجرایی و 
وزرا در جلسه اول داشتیم در آن جلسه 
با استانداران تش��کیل شد و در جلسه 
امروز جمع بندی نظرات دس��تگاه های 
مل��ی در ای��ن تقس��یم ملی ک��ه چه 

ماموریت و وظایفی دارند بود. 

وی خاطرنش��ان کرد: در این جلسه 
تمامی دس��تگاه ها اعم از بانک مرکزی، 
وزارتخانه های راه و شهرسازی، صنعت 
و معدن، علوم، تحقیق��ات و فناوری و 
وزارت کش��اورزی نظرات شان را نسبت 

به این تقسیم کار ارائه کردند. 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه ادامه 
داد: س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
پن��ج برنام��ه مح��وری ب��رای تولید و 
اش��تغال در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
ب��رای  همه دس��تگاه ها تعیی��ن کرد و 
دستگاه ها دقیقا می دانند که چه کاری 

را باید انجام دهند. 
نوبخت یادآور ش��د: دبیرخانه س��تاد 
اقتصاد مقاومتی به صورت مس��تمر به 
نیاب��ت از س��تاد کل فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی پیگی��ری ای��ن برنامه ه��ای 
ابالغ��ی را انجام می دهد و گزارش های 

دستگاه ها را دریافت می کند. 
وی در پایان گفت: همه دس��تگاه ها 
ب��ا انگی��زه و اعتقاد برای دس��تیابی به 
یک رش��د مستمر و ش��تابان اقتصادی 
ماموریت های ش��ان را در ای��ن جلس��ه 
دریافت کردند و در جلس��ه های آینده 
نتیج��ه اقدامات در س��طح قوه مجریه 
ب��رای تحق��ق ای��ن ش��عار و در واقع 
راهب��ردی که رهب��ری ب��رای تولید و 
اشتغال مشخص کردند، اعالم می شود. 

نوبخت: برنامه ای 5 محوری در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به همه دستگاه ها ابالغ شد

گاز خبر

با حکم قضایی
تماس صوتی تلگرام در ایران 

مسدود شد
در فاصل��ه کمت��ر از چه��ار روز از فعال ش��دن 
س��رویس تماس صوتی ش��بکه اجتماع��ی تلگرام 
برای کاربران ایرانی، این س��رویس با حکم قضایی 
غیرفعال ش��د.  به گزارش مهر، امکان اس��تفاده از 
س��رویس تماس صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام 
برای کاربران ایرانی از ظهر دیروز غیرممکن ش��ده 
اس��ت.  اطالعات به دست آمده نشان می دهد که 

این سرویس به دستور قضایی فیلتر شده است. 
گفته می ش��ود روز گذشته حکم قضایی برای 20 
ش��رکت ارائه کننده خدمات دسترس��ی ارسال شده 
است تا این س��رویس را از دسترسی کاربران خارج 
کنند.  پیش از این وزیر ارتباطات گفته بود که برای 
برقراری تماس صوتی تلگرام با مدیران این ش��بکه 
وارد مذاکره شده است و باید وضعیت این سرویس 
در مواجهه اپراتورهای موبایل کش��ور با آن بررسی 
شود. روز گذش��ته اما محمود واعظی اعالم کرد که 
تماس صوت��ی تلگرام پیرو مج��وز وزارت ارتباطات 
فعال شده اس��ت و اگر مشکلی در این زمینه وجود 
داش��ت، تلگرام صوتی راه اندازی نمی ش��د.  تاکنون 
وزارت ارتباط��ات در م��ورد اختالل ب��ه وجود آمده 
در این س��رویس واکنش نشان نداده است. مسدود 
شدن این سرویس در حالی است که سرویس تماس 
صوتی از طریق س��ایر اپلیکیشن ها و پیام رسان های 
خارجی برای کاربران ایرانی، فعال اس��ت.  ش��بکه 
پیام رسان روسی تلگرام، بیشترین کاربر را در ایران 
دارد و گفته می شود بالغ بر 25 میلیون ایرانی عضو 

این شبکه اجتماعی موبایلی هستند. 

دیلی تلگراف:
 شرکت های انگلیسی به 600 میلیارد 
دالر فرصت سرمایه گذاری در ایران 

چشم دوخته اند
روزنامه دیلی تلگراف روز دوش��نبه در گزارشی 
نوش��ت: ش��رکت های انگلیس��ی بااحتی��اط ب��ه 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در ایران ک��ه انتظار 
می رود طی 10 سال آینده رقم عظیم 600 میلیارد 
دالر باش��د، چش��م دوخته اند.  به گ��زارش ایرنا، 
روزنام��ه دیلی تلگراف در این گ��زارش که به قلم 
»جلی��ان آمبروس« هس��ت، عنوان ک��رد که این 
فرصت های سرمایه گذاری مربوط به بخش تجارت 
و زیرس��اخت های ای��ران در طی 10 س��ال آینده 
اس��ت.  دیلی تلگ��راف افزود: جمهوری اس��المی 
ایران به دنب��ال س��رمایه گذاری های بلند پروازانه، 
متعاقب خروج از دهه ها انزوا، ناشی از تحریم های 

بین المللی است. 
این روزنامه نوش��ت: براس��اس گزارش ش��رکت 
طرح ه��ای  جمل��ه  از  »ایپس��وس«،  مش��اوره ای 
زیرساختی کلیدی ایران که نیازمند سرمایه گذاری 
هستند، توسعه شبکه ریلی دولتی این کشور است 
ک��ه 10 هزار و 223 کیلومتر ط��ول دارد و انتظار 
می رود تا س��ال 2025 می��الدی طول آن تا بیش 
از 25 ه��زار کیلومتر افزایش یاب��د.  دیلی تلگراف 
افزود: ع��الوه ب��ر آن، تمامی 54 فرودگ��اه ایران 
نیازمند ارتقای قابل توجهی هستند و ایران در حال 
برنامه ریزی برای ساخت هفت فرودگاه بین المللی 
جدید در یک دهه آینده است.  این روزنامه نوشت: 
ش��رکت هواپیمایی دولتی ایران،  »ایران ایر«، در 
حال حاضر س��فارش خرید 114 فروند هواپیمای 
جدید را به ش��رکت ایرباس داده اس��ت و تخمین  
زده می ش��ود 600 فروند هواپیم��ای جدید دیگر 
نی��ز برای ی��ک دهه آینده موردنیاز اس��ت.  دیلی 
تلگ��راف در همی��ن حال اف��زود: »آماندا کالک«، 
رئیس شرکت مشاوره ای »EY«، با تأکید بر اینکه 
در ای��ران برای فعاالن تجاری انگلیس فرصت های 
خوبی وجود دارد، به شرکت های انگلیسی هشدار 
داد با دقت مراقب ریسک هایی که مرتبط با ایران 

است، باشند. 
این روزنامه نوشت: آماندا کالک می گوید: شکل 
انج��ام کار یک مس��ئله کلیدی اس��ت و حرفه ای 
بودن می تواند سبب پیروزی شرکت های انگلیسی 
در قراردادها )در ایران( شود.  دیلی تلگراف افزود: 
آخرین آمارهای دولت انگلیس نش��ان می دهد که 
از ژانویه تا اکتب��ر 2016 میالدی، ارزش صادرات 
انگلی��س ب��ه ای��ران همچن��ان افزایش داش��ته و 
42 درص��د بیش از رقم مش��ابه در هم��ان مقطع 
زمان��ی در س��ال 2015 بوده اس��ت.  این روزنامه 
نوش��ت: اتاق بازرگانی ایران و انگلیس گفته است 
ک��ه مش��کل اصلی بر س��ر راه افزای��ش تجارت با 
ایران، فقدان تسهیالت بانکی است به خاطر اینکه 
بانک ه��ای اروپایی همچنان نگ��ران از تحریم های 
اولی��ه آمریک��ا علیه ایران که حتی پ��س از توافق 
هس��ته ای ای��ران در اواخر س��ال 2015 میالدی 
باقی  مانده اند، هس��تند.  دیلی تلگراف افزود: اتاق 
بازرگانی ایران و انگلیس گفت: تا پیش از انتخابات 
)ریاست جمهوری( آمریکا نشانه هایی وجود داشت 
مبن��ی بر اینک��ه برخی بانک ه��ای انگلیس تحت 
ش��رایط خاص به تبادل مس��تقیم با ایران تمایل 
دارند، اما به نظر می رس��د پس از انتخابات آمریکا 

بانک های انگلیس محتاط تر شده اند. 
این روزنامه افزود: ایران نخس��تین محموله های 
گ��از طبیعی و نفت خ��ام خود را در اکتبر س��ال 
گذش��ته می��الدی ب��ه انگلیس فروخت. ش��رکت 
مل��ی نفت ای��ران گفت این ش��رکت یک محموله 
یک میلیون بشکه ای میعانات گازی به »بی پی« و 
دومین محموله را به یک ش��رکت انگلیسی که نام 

آن اعالم نشد، فروخته است. 
دیلی تلگراف نوش��ت: ایران همزمان برای یافتن 
مش��تری های جدید ب��رای نفت خ��ام و میعانات 
گازی اش، به دنبال این است تولید و صادرات خود 
را افزایش دهد. این کش��ور نفت خیز امیدوار است 
تولید روزانه نفت خام خود را بیش از این افزایش 
دهد و در مدت پنج سال آینده به 6 میلیون بشکه 
در روز برساند، اما این مسئله به موفقیت ایران در 
جذب س��رمایه های شرکت های مهم نفتی بستگی 

دارد. 
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یک اقتصاددان با بی��ان اینکه دولت 
یازدهم در افش��ای کیفیت میراثی که 
تحوی��ل گرف��ت، نجابت به خ��رج داد، 
گف��ت: روند کاهش درآم��د خانوارها از 
س��ال 1386 آغاز ش��د و اگر نرخ رشد 
تداوم  اصالح��ات  دولت  5.3 درص��دی 
می یافت، درآمد س��رانه ام��روز ایرانیان 

60 درصد باالتر بود.
»حسین عبده تبریزی« در گفت و گو 
ب��ا ایرن��ا اف��زود: دول��ت یازده��م در 
آغ��از دوره ی فعالی��ت خ��ود باید برای 
م��ردم افش��ا می کرد که چ��ه وضعیت 
اقتص��ادی دش��واری را ب��ه ارث ب��رده 
است و به مردم می گفت وضع بانک ها، 
بودج��ه ی  صندوق های بازنشس��تگی، 
دول��ت، بدهی های دولت و نابس��امانی 
و س��الم نبودن اقتص��اد در دولت های 

نهم و دهم تا چه حد وخیم بوده است.
وی اظه��ار داش��ت: اش��تباه دول��ت 
یازده��م این بود ک��ه با نجاب��ت تمام 
اوضاع اقتصادی کشور را در زمان روی 
کارآمدن، برای مردم روش��ن نکرد، در 
حال��ی ک��ه می بای��د نرخ منفی رش��د 
اقتصادی و بدهی های دولتی س��نگین 
ب��ه جای مان��ده از دولت قب��ل را برای 

مردم روشن می کرد. 
عب��ده تبریزی گفت: اگر نرخ رش��د 
اصالحات  اقتصادی 5.3 درصدی دولت 
ت��داوم می یاف��ت، درآمد س��رانه امروز 
ایرانیان 60 درصد باالتر بود و بس��یاری 
از مش��کالت ج��اری کم تر می ش��د و 
متأسفانه کسانی که جمهوری اسالمی 
اقتص��ادی  کان��ال رش��د  از  را  ای��ران 
5.6 درصد به کانال رش��د منفی س��وق 
دادن��د، امروز خ��ود از دول��ت یازدهم 

طلبکار شده اند. 
این تحلیلگر ارشد اقتصادی در ادامه 
گفت و گ��وی خود ب��ا ایرنا ب��ا تاکید بر 
اینکه باید مس��ئوالن دولت های نهم و 
دهم پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود 
باش��ند، اظهار داش��ت، اگرچه عمده ی 
ش��اخص های اقتص��ادی در دولت قبل 
از س��ال 1386 منف��ی ش��ده، اما اگر 
اصل »اثر مس��یر« که بیانگر تداوم آثار 
عملکرد دولت  ها در سال های بعد است، 
نبود، آمار عملکردی دولت قبل حتی از 

همان سال 84 منفی می شد.
اف��زود: نگاهی به ش��اخص های  وی 
کالن اقتصادی نش��ان می دهد آغاز رو 
به اف��ول  نهادن عمده ی ش��اخص های 
اقتصادی از س��ال 1386 ب��وده، یعنی 
اثر مس��یر عملکرد دولت اصالحات در 
سال های 1384 و 1385 همچنان آثار 
خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان 
س��یاق، آثار تصمیم ها و سیاس��ت های 
نادرس��ت اقتصادی دول��ت دهم، تا دو 
سال بعد از روی کارآمدن دولت یازدهم 
امتداد یافته و اثر خود را بر شاخص های 

کالن اقتصادی حفظ کرده است. 
وی اف��زود: البت��ه منحن��ی حرکت 
عمده ی این شاخص ها نشان می دهد از 
سال 1393 این شاخص ها رو به بهبود 
نهاده اند و در مسیر رشد قرار گرفته اند. 
عبده تبریزی در پاسخ به اینکه رشد 
اقتصادی مثبت و تک  رقمی ش��دن نرخ 
تورم در سال 1395 چه زمانی اثر خود 
را بر سایر شاخص های مرتبط با درآمد 
خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: 
بخش��ی از این رشد اقتصادی مربوط به 
ظرفیت های موجود در اقتصاد بود، و از 

این رو اثر عمده ای بر اش��تغال نداشت. 
برای نمونه، اثر رش��د اقتصادی ناش��ی 
از نف��ت بر اش��تغال ک��م ب��ود، زیرا از 
ظرفیت های موجود بهره گرفته ش��ده 
ب��ود. ام��ا در همی��ن حوزه ه��م که از 
دستاوردهای بزرگ برجام است، به رغم 
کاهش قیمت های نفت، می توان از سال 
آینده شاهد آثار درآمدی آن  باشیم که 
به طور غیرمستقیم اشتغال گسترده ای 

ایجاد می کند. 
ای��ن اقتصاددان تاکی��د کرد: افزایش 
درآمده��ای ناش��ی از ف��روش نفت در 
س��ال های آین��ده از مج��رای بهب��ود 
آن  و هزینه ک��رد  دول��ت  درآمده��ای 
درآمدها در پروژه های عمرانی، اثر خود 

را بیش تر نشان خواهد داد. 

پس انداز حقیقی خانوارها در دولت 
قبل کاهش یافت

عبده تبریزی در ادامه گفت: شاخص 
مربوط ب��ه پس انداز حقیقی خانوارهای 
ایران��ی برای خانوار ش��هری در س��ال 
1385 و ب��رای خان��وار روس��تایی در 
س��ال 1386 به باالترین رقم رس��ید و 

از آن س��ال ها رو به کاهش نهاد. درآمد 
خانوارهای ش��هری در س��ال 1394 به 
میزان 18 درصد و خانوارهای روستایی 
به میزان 35 درصد کمتر از سال 1386 
ب��وده که این تفاوت ب��ه عملکرد دولت 
قب��ل برمی گ��ردد، اما دول��ت یازدهم 
به رغ��م کاه��ش قیمت نفت توانس��ته 
اس��ت این روند کاهش��ی را از سال 94 
متوقف کند. عبده تبریزی یادآور ش��د 
درآم��د واقعی خانواره��ای ایرانی که از 
سال 1374 تا سال 1386 یکسره روند 
صعودی طی ک��رده بود، در دولت قبل 
نرخ رش��د منفی داش��ت و خوشبختانه 
دولت یازدهم در س��ال 1393 و 1394 
توانس��ت این شاخص را بار دیگر مثبت 

کند. 

اشتغال از سال 1386 نزولی شد؛ 
دولت قبل سالی فقط 10 هزار شغل 

ایجاد کرد 
عب��ده تبری��زی به موضوع اش��تغال 
اش��اره کرد و با ی��ادآوری این که اعمال 
سیاس��ت ها و س��رمایه گذاری دولت ها 
در امر اش��تغال زمان بر است و آثار آن 
را می توان در س��ال های بعد مش��اهده 
کرد، گفت: اش��تغال نیز همچون دیگر 
ش��اخص های اقتصادی از سال 1386 
به بعد نزولی ش��د و در دوسال ابتدایی 
دول��ت نهم تحت تأثی��ر عملکرد دولت 
اصالح��ات بود. وی گف��ت: دولت قبل 
س��الی 10 هزار ش��غل ایج��اد کرد، در 
حالی که ساالنه نزدیک به یک میلیون 

نفر وارد بازار کار می شدند.
این اقتص��اددان تاکید کرد: نس��بت 
شاغالن به کل جمعیت کشور بر اساس 
آمارهای رس��می از س��ال 1393 روبه 

بهبود نهاده است.
وی تصریح ک��رد، در دولت های نهم 
و ده��م به رغم درآمده��ای باالی ارزی 
تقریباً هیچ اش��تغالی ایجاد نش��د و بار 
عظی��م بیک��اران آن دوره نیز به دولت 
یازدهم انتق��ال یافت. دولت یازدهم در 
آغاز دوره ی خدمت خود این مشکالت 
را با نجابت و در راس��تای ایجاد همدلی 
و جلوگیری از تنش برای مردم روش��ن 

نکرد، و البته این اشتباه بود.

عبده تبریزی: 

دولتیازدهمبایدافشامیکرد
کهچهوضعیتاقتصادیرابهارثبردهاست

اتاق

رئیس کمیسیون اقتصاد سالمت اتاق تهران: 
پرداخت بدهی های صنعت دارو و 
تجهیزات پزشکی اولویت وزارت 

بهداشت باشد
رئی��س کمیس��یون اقتص��اد س��المت ات��اق تهران 
می گوی��د میزان بدهی های وزارت بهداش��ت و درمان و 
بیمارستان های دولتی به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی 
به عدد بی س��ابقه 5 هزار و 800 میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت که 3 هزار و 800 میلیارد توم��ان آن در صنعت 
دارو و 2 ه��زار میلی��ارد توم��ان آن در بخش تجهیزات 
پزش��کی اس��ت.  محمد نجفی عرب با اشاره به اینکه در 
ماه های گذشته پیگیری های گس��ترده ای برای دریافت 
این مطالبات صورت گرفته است ولی تاکنون حاصلی جز 
پرداخت بخش جزیی از بدهی ها نداشته است، می گوید: 
» به اعتقاد فعاالن بخش صنعت دارو و تجهیزات پزشکی 
در سال جاری مهم ترین اولویت دولت در این حوزه ها باید 
روی پرداخت بدهی ها متمرکز باشد، زیرا واقعا کارخانه ها 
و واحدهای بخش خصوصی با مش��کالت جدی روبه رو 
شده اند و این روند اگر ادامه داشته باشد کشور با کمبود 
دارو مواجه می ش��ود. کما اینکه حاال هم مشکالت خود 
را نش��ان داده اند و برای نخستین بار است که بخشی از 
کارخانه های تولید دارو توان و منابع الزم را برای پرداخت 
حقوق و مزایای کارکنان خود در اختیار ندارند و این در 
صنعت دارو بی س��ابقه است.  این کارشناس صنعت دارو 
با اش��اره به جلس��ات مختلفی که فعاالن صنعت دارو و 
تجهیزات پزشکی با مسئوالن وزارت بهداشت و مقامات 
دولتی از جمله وزیر بهداشت داشته اند، می گوید: »توجه 
داشته باشید بیش از 70درصد دارو و تجهیزات پزشکی 
در کش��ورمان به دلیل س��اختار حوزه بهداشت و درمان 
از سوی بیمارس��تان های دولتی و بخش های وابسته به 
وزارت بهداش��ت خریداری می شود و ما شاهدیم که این 
بخش ها اعالم می کنند منابعی از س��وی بیمه ها به آنها 
پرداخت  نشده است تا بتوانند بدهی های خود را پرداخت 
کنند، از طرف دیگر می بینیم که س��ازمان های بیمه گر 
همچون تامین اجتماعی می گویند که دولت بدهی هایش 
را ب��ه این بخش ها نداده اس��ت و آنها با محدودیت های 
منابع ب��رای پرداخت بدهی های خود به بیمارس��تان ها 
و... مواجه ش��ده اند و در این  بین فعاالن بخش خصوصی 
درگیر این دعواها و این چرخه بی نتیجه ش��ده اند و دود 
اصلی این ماجراها به چشم آنها و البته مردم که خدمات 
دریاف��ت می کنند می رود.  رئیس کمیس��یون اقتصاد 
س��المت اتاق تهران با بیان اینکه وزارت بهداش��ت و 
درمان و سازمان های بیمه گر باید مشکالت خود را در 
یک فضای تعاملی و هرچه س��ریع تر و پیش از اینکه 
ش��اهد ش��کل گیری بحرانی بدون برگشت در کشور 
باشیم حل کنند، می گوید: »بار دیگر تاکید می کنم که 
وزارت بهداشت باید در حوزه صنعت دارو و تجهیزات 
پزش��کی پرداخت بدهی هایش به شرکت های بخش 
خصوصی، کارخانه های داروسازی، شرکت های پخش 

و تجهیزات پزشکی را در اولویت اول قرار دهد.«

گمرک

تصمیمات مهم گمرک و وزارت صنعت برای 
حمایت از پوشاک داخلی

ثبت سفارش تنها پس از ثبت 
برند توسط نمایندگی

گمرک ای��ران از اتخاذ تصمیم��ات مهمی برای 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی پوشاک خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، در جلس��ه ای ک��ه گمرک با 
نمایندگان��ی از وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
اعض��ای انجم��ن تولیدکنندگان صنایع نس��اجی، 
اتحادیه پوشاک داشته است، اجرایی شدن هشت 
برنامه مهم برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک 

در دستور کار قرار گرفت. 
ب��ر این اس��اس، گمرک ایران حسابرس��ی پس از 
ترخیص را درخصوص برخی برندها اجرایی می کند تا 
مشخص شود پوشاک موجود در بازار برخی برندهای 
مع��روف آیا پ��س از طی تش��ریفات کامل گمرکی 
وارد کشور ش��ده یا بدون پرداخت حقوق و عوارض 
گمرک��ی و با دور زدن قان��ون این کار صورت گرفته 
تا در نخستین فرصت نسبت به جریمه های سنگین 
احتمالی برای این برندها اقدام شود.  همچنین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است صرفا پس 
از ثبت برند انواع پوشاک توسط نمایندگی نسبت به 
ثبت سفارش اقدام کند.  جلوگیری از نصب تابلوهای 
تبلیغات��ی برای ش��رکت هایی که فاق��د نمایندگی 
هس��تند از دیگر تصمیمات این جلس��ه اس��ت که 
می تواند در کاهش سوءاس��تفاده از برندهای معروف 

پوشاک موثر باشد. 
  )GTIN( براساس این گزارش، ش��ماره بارکد
و شناس��ه کاال به منظور ش��فافیت هر چه بیشتر 
واردات پوشاک، اجرایی خواهد شد و نمایندگی ها 
مکلف به ثبت قیمت رس��می ارائه شده از شرکت 
مادر که صحت آن ب��ه تایید مقامات صالحیت دار 
کش��ور مبدأ )ات��اق بازرگانی( و رای��زن جمهوری 
اس��المی ایران در کشور مبدأ رسیده باشد هستند 
و ب��ه هنگام اخذ گواهی ثب��ت نمایندگی از مرکز 
اصناف )قبل از واردات کاال( باید شناسه الزم را در 
سامانه TSC اخذ و به گمرک اجرایی ارائه کنند. 
یکی دیگر از تصمیمات مهم در این جلسه آن است 
که ثبت سفارش پوش��اک باید به نام دارنده گواهی 
فعالیت نمایندگی باش��د و در هنگام اظهار پوشاک 
به گمرک مشخصات کاالی وارداتی و نشان تجاری 
پوش��اک ثبت شود.  همچنین ارزش انواع پوشاک با 
برندهای مربوط باید در س��امانه TSC گمرک ایران 

بر مبنای هر ثوب تعیین و اعالم شود. 
این گزارش حاکی اس��ت با توجه به پیاده سازی 
س��امانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت 
فرام��رزی در گمرک انتظار م��ی رود با همکاری و 
هماهنگی بیش��تر س��ازمان و نهاده��ای حاضر در 
این جلس��ه روند کاهش قاچاق پوشاک خارجی و 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی س��رعت بیشتری 

بر خود بگیرد. 

آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران نشان 
می دهد؛ 

1.6 میلیارد دالر بهبود تراز 
تجاری در 10ماهه پارسال نسبت 

به مدت مشابه 94
تراز تج��ارت خارجی 10 ماه��ه 1394 )صادرات 
و واردات ک��اال و میعان��ات( منف��ی ی��ک میلیارد و 
346میلی��ون دالر بود که در مدت مش��ابه امس��ال 
با بهب��ود یک میلی��ارد و 634 میلی��ون دالری، به 
288 میلی��ون دالر رس��ید.  آمار گم��رک جمهوری 
اسالمی ایران درباره عملکرد 10 ماهه 1395 تجارت 
خارج��ی )منتهی به دی ماه( نش��ان می دهد ارزش 
کاالهای وارداتی کشور بیش از سه برابر اقالم صادراتی 
به بازارهای هدف بود که در مقایسه با دوره مشابه در 
سال 1394 رشد 6 درصدی را به ثبت رساند.  در 10 
ماهه 1395 متوس��ط ارزش هر تن کاالی صادراتی 
ایران 346 دالر بود که نس��بت به دوره مش��ابه سال 
1394 ب��ه می��زان 427 دالر، کاهش 19درصدی را 
ثبت کرد.  در این مدت میزان صادرات کاال و میعانات 
گازی به 35 میلیارد و 270 میلیون دالر رسید و در 
مقایسه با دوره مشابه در سال 1394 که 32 میلیارد 
و 546میلیون دالر بود، رش��د 8.4 درصدی را نشان 
می دهد.  متوس��ط قیمت هر تن ک��االی وارداتی در 
دوره این گزارش یک هزار و 270 دالر بود و نسبت به 
میزان یک ه��زار و 195 دالری در 10 ماهه 1394، 

رشد 6درصدی را به ثبت رساند. 
میزان ارزش واردات 10 ماهه پارس��ال )منتهی به 
دی م��اه( 34 میلی��ارد و 982 میلیون دالر بود و در 
مقایسه با دوره مشابه در سال 1394 که 33 میلیارد 
و 892 میلیون دالر بود، رش��د 3 درصدی را نش��ان 

می دهد. 
می��زان وزنی ص��ادرات کاال و میعان��ات گازی در 
دوره این گزارش 102 میلیون و 43 هزار تن را نشان 
می دهد که سهم صادرات کاال 86 میلیون و 693هزار 
تن بود. همچنین واردات ک��اال در 10 ماهه 1395، 
27 میلیون و 555 هزار تن ثبت ش��د.  در 10 ماهه 
1394 برپایه داده های آماری گمرک، 76 میلیون و 
288 ه��زار تن کاال و میعانات گازی صادر ش��د که 
س��هم صادرات کاال 68 میلیون و 5 هزار تن بود. در 
ای��ن مدت واردات کاال 28 میلی��ون و 370هزار تن 
ثبت ش��د.  برابر جدول های آم��اری وزارت صنعت، 
معدن و تجارت میزان صادرات کاال و میعانات گازی 
از لح��اظ وزنی در 10 ماهه 1395 نس��بت به دوره 
مشابه سال 1394 رش��د 34 درصدی را تجربه کرد. 
صادرات کاال نیز در مدت مورد بررس��ی در مقایسه 
با 10 ماهه 1394 از 27 درصد رش��د برخوردار شد.  
می��زان واردات وزن��ی کاال نی��ز در 10 ماهه 1395 
نسبت به مدت مشابه در سال 1394 افت 3 درصدی 
داشت.  به گزارش ایرنا، بررسی جزییات واردات کاال 
در دوره 10 ماهه پارس��ال نش��ان داد چین، امارات 
و کره جنوب��ی ب��ه ترتیب ب��ا 24، 15.7 و 8 درصد از 
مجموع واردات جمهوری اس��المی بیش��ترین سهم 
را به خود اختص��اص دادند.  در این مدت 77 درصد 
واردات ایران از 10 کشور جهان صورت گرفت و این 
سه کشور 47.7 درصد تامین کاالی وارداتی ایران را 

از آن خود ساختند. 

پول جمع کن، توی بانک سپرده کن 
و س��ودش را بگیر و بخ��ور. این توصیه 
در 10س��ال اخیر ج��ای نصایحی مثل 
بدون رنج گنج میس��ر نمی ش��ود و کار 
جوهره انس��ان اس��ت را گرفته اس��ت. 
بانک ه��ا ی��ک ده��ه و اندی اس��ت که 
پ��ول را با وعده س��ود ب��اال می خرند و 
گران به تس��هیالت گیرندگان می دهند. 
هیچ فعالیت تولیدی در کش��ور نیست 
که بتواند س��رمایه را با ای��ن قیمت از 

صاحبش بگیرد و سود بدهد. 
به گزارش س��ایت خبری اتاق تهران، 
سوددهی باالی بانک ها فقط بالی جان 
تولید نیست. سال گذشته بازار سرمایه 
هم از شبکه بانکی و وعده  و وعیدهایش 
گالیه کرد و رئیس سازمان بورس گفت 
که س��ود ب��االی بانکی رقیب س��هام و 
بازار س��رمایه ش��ده اس��ت. هرچند در 
سال 95 براس��اس مصوبه شورای پول 
و اعتبار و هم پیمانی بانک ها نرخ س��ود 
بانکی کاهش  یافته اس��ت اما در اواخر 
سال گذش��ته، با انتشار اوراق بدهی در 
بازار س��رمایه دوباره بانک ها سود را باال 
کش��یدند تا از قافله جذب سپرده عقب 

نمانند. 
 ای��ن ک��ار بانک ه��ا البت��ه بی جواب 
نماند و ولی اهلل س��یف، رئیس  کل بانک 
مرکزی در برنامه تلویزیونی از این گفت 
که هر موسسه مالی و اعتباری و بانکی 
که وعده س��ود باال بده��د وضع خرابی 
دارد و در آس��تانه ورشکس��تگی است. 
سیف در دومین واکنش در سال جاری 
نسبت به مسئله سود بانکی، در دهمین 
نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در تهران 
از احتم��ال کاهش نرخ س��ود بانکی در 

سال 96 گفته است. 
عض��و  اس��دی،  کیمیای��ی  احم��د 
کمیس��یون ب��ازار پول و س��رمایه اتاق 
تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق 
در این باره گفت: در زمینه س��ود بانکی 
به جراح��ی نیاز داریم که امیدواریم در 
س��ال 96 اتفاق بیفتد. اگر این جراحی 
انج��ام نش��ود، مش��کل رک��ود تولید و 
بیک��اری که امروز تعبیر به ابر مش��کل 
اقتصادی کش��ور می ش��ود، ادامه پیدا 

می کند. 
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق تهران 
گفت: س��ود بانکی در س��ال گذش��ته 
فرآیند معقولی را از ابتدای س��ال طی 
کرد. در فرآیندی که سال گذشته طی 
کردیم، سود سپرده بانکی از 20 درصد 
به 18 درص��د و پس  از آن به 15 درصد 
کاه��ش پیدا کرد، اما در انتهای س��ال 

و در عم��ل به دلیل عملیات ناش��ی از 
انتش��ار اوراق بدهی در بازار س��رمایه، 
بانک ه��ا دوب��اره نرخ س��ود س��پرده را 

افزایش دادند. 
فعال صنعت نساجی و پوشاک ادامه 
داد: اگر وضعیت سود بانکی را متناسب 
ب��ا نرخ ت��ورم در نظ��ر بگیری��م، هیچ 
کس��ب وکاری نمی تواند ب��ه این میزان 
سود به س��رمایه گذاران بدهد. از سوی 
دیگر اگ��ر واحد تولیدی منابع مالی اش 
را از بانک ه��ا تامی��ن کن��د، نمی تواند 
تس��هیالت را با درصد باالی 20 درصد 

به بانک بازگرداند. 
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق تهران 
گفت: س��ر و س��امان دادن ب��ه بانک ها 
و رش��د س��رمایه گذاری کلی��د ح��ل 
مش��کالت اقتصادی از جمل��ه بیکاری 
اس��ت. امیدواریم پس از استقرار دولت 
دوازده��م، با تدبیر مس��ائل نظام بانکی 
حل ش��ود و سود س��پرده و تسهیالت 
معق��ول ش��ود. با توج��ه به ت��ورم زیر 
10 درصد، سود باالی 20 درصد معنایی 
ندارد. نرخ س��ود بانکی بای��د در دامنه 
تورم نوس��ان پیدا کن��د و 2 یا 3درصد 
باالتر از آن بایس��تد. فاصله ای که امروز 
بین س��ود بانکی و تورم است، منطقی 

نیست. 
تس��هیل  کمیس��یون  نایب رئی��س 
کس��ب وکار اتاق ته��ران گفت: صنعت 
س��هم عم��ده ای از تس��هیالت بانک ها 
در س��ال گذش��ته داش��ته اس��ت، اما 
بس��یاری از این تسهیالت صرف تمدید 
وام های گذش��ته شده اس��ت. وام هایی 
که در س��ال 95 به صنع��ت اختصاص 
داده ش��د کافی نب��وده ام��ا نمی توان 
تم��ام مش��کالت مجموع��ه صنعت را 
از نظام بانکی دانس��ت. ای��ن کم لطفی 
اس��ت. صنعت غی��ر  از مس��ائل مربوط 
به تس��هیالت دهی بانک ها با معضالت 
تولیدات  بسیاری دست به گریبان است. 
رقابت پذی��ر نیس��ت و حت��ی قابلی��ت 
ف��روش داخلی را هم از دس��ت دادیم.  
امی��د بخش خصوصی این اس��ت که با 
لغ��و تحریم ها بتوانی��م صنایع را از نظر 

فناورانه به روز کنیم. 
حاال تولید، صادرات و بازار س��رمایه 
چش��م ب��ه بان��ک مرک��زی دوختند تا 
ببینند که آیا در س��ال 96 یعنی سالی 
ک��ه تح��ول عظیم��ی مث��ل انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و تغییر دولت در آن 
پیش روست، نرخ س��ود بانکی کاهش 
پی��دا می کن��د و این کاهش اس��تمرار 

می یابد؟ 

 کاهش نرخ سود بانکی
خواسته بخش خصوصی
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نخس��تین نشست مش��ترک صندوق 
بین الملل��ی پول  )IMF(  و گروه بانک 
جهانی  )World Bank Group( از 
زمان انتخاب دونالد ترامپ به ریاس��ت 
جمهوری آمریکا، انته��ای این هفته با 
حضور رؤس��ای کل بانک های مرکزی و 
وزرای اقتص��ادی کش��ورهای جهان در 

واشنگتن برگزار می شود. 
ب��ه گزارش  »فرصت ام��روز« با روی 
کار آم��دن دونالد ترام��پ و همچنین 
مارین لوپن، نامزد راس��ت گرای ریاست 
جمهوری فرانس��ه و اعالم سیاست های 
آنه��ا،  ملی گرایان��ه  و  حمایت گرایان��ه 
تج��ارت  تضعی��ف  درب��اره  نگرانی ه��ا 
جهانی و به خط��ر افتادن نظام تجارت 
آزاد افزای��ش یافته و همین امر اهمیت 
نشست بهاره صندوق بین المللی پول و 

بانک جهانی را دوچندان کرده است. 
سیاس��ت های  راس��تای  در  ترام��پ 
حمایتی خ��ود تهدید کرده اس��ت که 
آمریک��ا را از س��ازمان تجارت جهانی و 
تمام��ی توافق ه��ای تجاری ک��ه منافع 
این کش��ور را ب��ه نوعی تهدی��د کند، 
خ��ارج خواه��د ک��رد و ای��ن در حالی 
اس��ت که آمریکا بزرگ ترین س��هامدار 
بان��ک جهان��ی و صن��دوق بین المللی 
پ��ول به ش��مار م��ی رود و از ای��ن رو، 
برنامه ه��ای ترامپ در رابط��ه با این دو 
نهاد از مهم ترین مس��ائلی است که در 
این نشس��ت مورد بحث و بررسی قرار 

خواهد گرفت. 
نشست مش��ترک صندوق بین المللی 
پ��ول و گ��روه بانک جهانی همه س��اله 
در دو نوب��ت و ب��ا حضور رؤس��ای کل 
بانک های مرک��زی و وزرای اقتصادی و 
دارایی کشورهای عضو برگزار می شود. 
اجالس بهاره به ط��ور معمول در اواخر 
فروردین ماه و اجالس پاییزه در اواسط 
مهرماه برگزار ش��ده و هر سه  سال یک 
بار نیز یکی از کشورهای عضو به عنوان 
میزبان اجالس ساالنه تعیین می شود. 

در اج��الس به��اره امس��ال ک��ه  در 
روزه��ای 21 ت��ا 23 آوری��ل) یک��م تا 
سوم اردیبهش��ت ماه( برگزار می شود، 
هیأتی از بانک مرکزی ایران متش��کل 
ارزی  مع��اون  کامی��اب  غالمعل��ی  از 
و پیم��ان قربان��ی مع��اون اقتص��ادی 

حض��ور خواهن��د داش��ت. از مهم ترین 
نشس��ت های این اج��الس، می توان به 
میزگردهای اقتصادی با حضور مقامات 
ارش��د صندوق بین المللی پول و بانک 
جهان��ی، نشس��ت وزرا و رؤس��ای کل 
گروه 24، نشس��ت معاون��ان گروه 24، 
اجالس کمیته پولی و مالی بین المللی  
 )DC(  و کمیت��ه توس��عه  )IMFC(

اشاره کرد.
 

بیانیه مشترک 3نهاد مهم جهانی 
در حمایت از نظام تجارت آزاد

در آستانه نشس��ت مشترک صندوق 
بین الملل��ی پول و بان��ک جهانی، هفته 
گذش��ته رؤس��ای س��ه نه��اد صندوق 
بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی 
و بان��ک جهانی، در بیانیه ای مش��ترک 
حمای��ت خود را از تجارت جهانی اعالم 
ک��رده و بر دفاع از نظام تجارت آزاد در 
براب��ر حمایت های پیش رون��ده و رو به 
گسترش برخی کشورها از جمله ایاالت 

متحده تأکید کردند. 
بن��ا ب��ه گ��زارش روزنام��ه گاردین، 
این س��ه نهاد پس از نشس��ت سپتامبر 
گذشته G20  در هانگژو چین و در پی 
تصمیم انگلیس برای جدایی از اتحادیه 
اروپ��ا و همچنین افزای��ش نگرانی ها از 
رش��د پوپولیس��م همزمان ب��ا مبارزات 
انتخاباتی ترامپ، تصمیم به انتشار این 

بیانیه گرفتند. 
در گ��زارش مش��ترک این س��ه نهاد 
مهم بین المللی آمده است که »افزایش 
بیکاری در برخی مناطق جهان، بیشتر 
در نتیجه تغییرات گس��ترده تکنولوژی 
است تا تجارتی که اغلب مقصر شناخته 
می ش��ود و افزایش یکپارچگی تجارت 
می تواند به رش��د اقتصادی کشورهای 
توس��عه یافته و در حال توس��عه کمک 
کند. جایگ��اه تجارت در اقتصاد جهانی 
این��ک در بره��ه حساس��ی ق��رار دارد 
و ای��ن امر به موتور رش��د ب��رای همه 
تبدیل شده اس��ت، بنابراین کشورها با 
اتخاذ سیاس��ت های درس��ت می توانند 
از فرصت های بیش��تری به��ره ببرند و 
از طریق تج��ارت، عقب ماندگی خود را 

جبران کنند.«
سیاست های بازار کار فعال که تحرک 
کارگران در شرکت ها، صنایع و مناطق 
را برای به حداقل رس��اندن هزینه ها و 

ترویج اشتغال تسهیل می کند، از جمله 
پیش��نهاداتی اس��ت که در این گزارش 
به آنها اش��اره شده اس��ت: »سیاست ها 
باید متناسب با ش��رایط کشورها برای 
ایجاد امکان اش��تغال مجدد و افزایش 
مه��ارت کارگران از طری��ق کمک های 
و  آموزش��ی  برنامه ه��ای  کاریاب��ی، 
بیمه دس��تمزد باش��د. عالوه ب��ر این، 
سیستم های آموزش��ی باید کارگران را 
برای تغیی��رات بازار مدرن ک��ار آماده 
کنند و سیاست گذاری ها در زمینه هایی 
مثل مس��کن، اعتبار و زیرساخت ها نیز 
به افزای��ش پویایی در این بخش کمک 

کنند.«
در این گزارش تأکید ش��ده است که 
ب��ا توجه به نق��ش توافق ه��ای تجاری 
دو جانب��ه و منطقه ای، نیاز مبرم به یک 
سیستم قدرتمند تجارت جهانی وجود 
دارد تا ب��ه افزایش رقاب��ت و اطمینان 
دوباره به م��ردم در خصوص منصفانه و 
بی طرفانه بودن تجارت بین الملل کمک 

کند. 

اجالس پاییزه صندوق بین المللی 
پول و بانک جهانی در سال 

گذشته
ب��ا اینکه در اج��الس پاییزه صندوق 
بین الملل��ی پ��ول و بان��ک جهان��ی در 
س��ال گذش��ته، دونالد ترامپ هنوز به 
ریاس��ت جمهوری آمریکا نرسیده بود، 
اما با این حال ریس��ک سیاس��ی ناشی 
از انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا بر 
فضای ای��ن اجالس حاکم بود و نگرانی 
از دیدگاه های ض��د تجارت آزاد ترامپ 
در س��خنان کریس��تین الگارد، رئیس 
صن��دوق بین المللی نیز مش��خص بود 
که »اکنون زمان مناسبی برای محدود 

کردن فرآیند جهانی شدن نیست« 
همچنی��ن جیم یونگ کی��م در این 
نشس��ت برای دومین بار با رأی اعضای 
هیأت مدی��ره به ریاس��ت بانک جهانی 
رس��ید و در سمتش ابقا ش��د. انتخاب 
جی��م یونگ کی��م یکی از س��ریع ترین 
فرآیندهای انتخاب رئیس بانک جهانی 
در تاری��خ ای��ن نه��اد بوده اس��ت و به 
گواه کارشناس��ان، در فض��ای ترس از 
انتخ��اب ترام��پ به ریاس��ت جمهوری 
آمریک��ا صورت گرفته و نش��ان می هد 
که احتمال به قدرت رس��یدن ترامپ و 

مداخله احتمالی وی در تعیین ریاست 
یک��ی از نهادهای مه��م مدافع جهانی 
ش��دن در این انتخاب مج��دد بی تأثیر 
نبوده اس��ت، چرا که بنا به عرف، دولت  
آمریکا رئیس  بانک  جهانی  را و اروپا نیز 
رئیس  صندوق  بین المللی  پول  را تعیین  

می کند . 

نگرانی از بابت سیاست های 
حمایتی ترامپ

نگرانی از بابت سیاس��ت های حمایتی 
ترام��پ ب��رای نهادهای حام��ی جهانی 
شدن بس��یار جدی و مخاطره آمیز است 
و ب��ه نظر می رس��د پ��س از برگزیت و 
خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، دومین 
زنگ خط��ر برای نهادهای حامی جهانی 
ش��دن از جمله صندوق بین المللی پول، 
س��ازمان تجارت جهانی و بانک جهانی 
به صدا درآمده اس��ت. دونال��د ترامپ با 
نظام تجارت آزاد مخالف اس��ت و حتی 
تهدی��د کرده ک��ه آمریکا را از س��ازمان 
تجارت جهانی خارج خواه��د کرد. او از 
تعیین  سیاس��ت های حمایتی همچون 

تعرف��ه ب��ر ورود کاال 
آمریکا  اقتص��اد  ب��ه 
می کن��د،  حمای��ت 
آن هم برای اقت�صادی 
بزرگ تری��ن  ک��ه 
ه  ف کنن��د مص��ر
جهان��ی  تولی��دات 
پر واض��ح  و  اس��ت 
اس��ت که ای��ن خط 
مش��ی برخالف آمال 
نهادهایی  آرزوهای  و 
صن��دوق  همچ��ون 
و  پ��ول  بین الملل��ی 

بانک جهانی است. 
و  جال��ب  نکت��ه 
ماج��را  طن��زآمی��ز 
همه  که  اینجاس��ت 
نگرانی ه��ا  ای��ن 
درباره سیاس��ت های 
کش��وری  حمایت��ی 
است که خود روزی 
معم��ار و پرچم��دار 
دنی��ا  آزاد در  ب��ازار 
بوده و این��ک اما به 
تهدی��دی ب��رای آن 

تبدیل شده است. 

با وجود گذش��ت حدود س��ه م��اه از حادثه 
پالس��کو و توافقی که برای پرداخت تسهیالت 
تا س��قف 3۰۰ میلیون تومان برای اصناف آن 
ش��کل گرفته بود، آخرین خبرها حاکی از آن 
اس��ت که فرآین��د پرداخت این تس��هیالت با 
موانعی مواجه ش��ده و از س��وی دیگر تاکنون 
هیچ کس��به ای ب��رای اعالم درخواس��ت خود 

مراجعه نکرده است. 
به گزارش ایس��نا، آخری��ن روزهای دی ماه 
س��ال 13۹۵ با فروریختن س��اختمان تجاری 
پالس��کو هم��راه ش��د. این س��اختمان حدود 
۵۶۰ کس��به را در خود ج��ای داده بود که با 
این اتفاق ضرر قابل توجهی به تولیدکنندگان 
و فروش��ندگان آن وارد ش��د. از ای��ن رو در 
هم��ان روزها رئیس کل بانک مرکزی از ایجاد 
تمهیداتی از س��وی شبکه بانکی برای پوشش 
بخش��ی از هزینه های متحمل شده این کسبه 
خبر داد. به طوری که قرار بود با ورود بانک ها 
و بدون اینکه بانک مرک��زی خطوط اعتباری 
در نظر گرفته باش��د، با ب��رآورد منابعی حدود 
2۰۰ میلیارد تومان از س��وی بانک ها تا سقف 
3۰۰ میلیون به هر کسبه تسهیالت اعطا شود. 
این وام ها با دوره بازپرداخت 3۶ ماهه و س��ود 
1۸درصد در نظر گرفته شد. در عین حال که 
قرار ب��ود دریافت کنندگان با یک دوره تنفس 

حدود شش ماهه بازپرداخت را آغاز کنند. 

از س��وی دیگر اعالم ش��د که احتماال دولت 
بخش��ی از س��ود 1۸درصدی و تا ۹درصد آن 
را به عنوان یارانه س��ود پرداخت کرده و کسبه 
حدود 1۰درصد س��ود تس��هیالت را پرداخت 
کنند، اما با وجود اینکه حدود س��ه ماه از این 
موضوع گذشته آخرین خبرهایی که محمدرضا 
جمش��یدی، دبیر کان��ون بانک های خصوصی 
اعالم کرده اس��ت، حاوی ای��ن توضیحات بود 
که فرآیند پرداخت تسهیالت هنوز آغاز نشده 
و در این رابطه مسائلی وجود دارد.  طبق آنچه 
دبیر کانون بانک های خصوصی عنوان کرده از 
ابت��دا قرار بود که ب��ا تصمیم گیری هیاتی که 
اداره کننده اقدامات پس از انهدام پالسکو بود، 
دبیرخانه ای ب��رای دریافت درخواس��ت ها در 
بانک مرکزی تش��کیل ش��ود، اما در ادامه این 
بانک با این موضوع موافقت نکرد و قرار ش��د 
که از سوی شورای هماهنگی بانک های دولتی 
و همچنین کانون بانک ه��ای خصوصی مورد 
پیگیری قرار گی��رد و بانک مرکزی تنها عضو 

این دبیرخانه باشد. 
ام��ا به ظاهر با وجود درخواس��ت تش��کیل 
دبیرخان��ه از س��وی این دو کان��ون همچنان 
م��ورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفته اس��ت، 
بنابراین دبیرخان��ه ای برای مراجعه متقاضیان 
تش��کیل نشد.  از س��وی دیگر قرار بر این بود 
که تایید درخواست ها براساس دو شرط انجام 

گی��رد؛ تایید و معرفی افراد از س��وی اتحادیه 
پیراه��ن دوزان و پوش��اک و همچنی��ن ات��اق 
اصناف و از س��وی دیگر تایید این موضوع که 
کس��به در محل های معرفی شده مستقر شده 
باش��ند، ولی با این وجود تاکنون معرفی ای از 
سوی این اتحادیه ها نیز حتی به کانون بانک ها 

انجام نشده است. 
موضوع دیگری که جمش��یدی به آن اشاره 
کرد، این بود که در رابطه با بخش��یدگی سود 
تس��هیالت دریافتی کسبه پالس��کو تا قبل از 
فروریخت��ن آن نیز فعال تصمیم گیری نش��ده 
اس��ت. این در حالی است که با توجه به اینکه 
به هر حال کس��به پالس��کو در زمان فعالیت 
تس��هیالتی دریافت کرده بودند، قرار شده بود 
اگر جریم��ه  دیرکردی به آن تعل��ق گرفته از 
س��وی بانک ها ب��رای کمک به آنها بخش��یده 
ش��ود. در عی��ن حال که در مورد س��ودی که 
به تس��هیالت قبلی تعلق می گیرد، توافق شده 
ب��ود ۵۰درصد از س��ود تعلق گرفت��ه به این 
تسهیالت از س��وی بانک ها بخشیده شود که 
ای��ن موضوع در مورد بانک های خصوصی باید 
با تامین منابعی انجام می گرفت و به ظاهر باید 
بانک مرکزی محل تامین این منابع یا خطوط 
اعتب��اری آن را تعیی��ن می کرد که تاکنون در 
ای��ن رابطه هم اعالم و ابالغی وجود نداش��ته 

است. 

در نشست مشترک صندوق بین المللی پول و بانک جهانی این هفته بررسی می شود

شرایط جدید سیاسی جهان و آینده اقتصاد
نرخنــامه

رونمایی بانک تجارت از خدمات 
PDA POS و MPOS

بانک تجارت در راستای تکمیل زنجیره خدمات 
خود، با همکاری ش��رکت ایران کی��ش از دو ابزار 
جدید پرداخت MPOS و PDA POS رونمایی 
ک��رد.  به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این 
بان��ک همزمان با آغاز به کار  »دهمین نمایش��گاه 
بانک، ب��ورس و بیمه« با ه��دف افزایش امنیت و 
حس اطمینان مش��تریان، خدمت  MPOSرا به 

سبد خدمات نوین الکترونیکی خود اضافه کرد. 
بر ای��ن اس��اس فروش��ندگان ک��اال و خدمات 
می توانن��د با نص��ب نرم افزار وی��ژه پرداخت روی 
موبای��ل و تبل��ت اندروی��د ی��ا IOS و در اختیار 
داشتن دس��تگاه MPOS، مبلغ خرید مشتریان 
را در موبایل خود وارد کنند، سپس خریدار کارت 
خود را کش��یده و پس از دیدن مبلغ، با ورود رمز، 
عملیات پرداخت را تکمیل کنند. س��رعت بس��یار 
ب��االی تراکنش به دلیل انجام عملیات به وس��یله 
س��یم کارت، کاهش هزینه نصب و پشتیبانی، ارائه 
رس��ید پرداخت به ص��ورت پیامک یا با اس��تفاده 
از تلگ��رام با نگ��اه زیس��ت محیطی کاهش کاغذ، 
حمل و نقل آسان دس��تگاه، امکان افزودن خدمات 
گس��ترده ارزش افزوده، شارژ سیم کارت، پرداخت 
قب��ض، وجود قابلیت NFC در دس��تگاه از جمله 
مزای��ای متف��اوت خدم��ت MPOS محس��وب 
می ش��وند.  همچنی��ن PDA POS ن��ام خدمت 
دیگری اس��ت ک��ه بان��ک تج��ارت در  »دهمین 
نمایش��گاه بانک، بورس و بیمه« برای نخس��تین 
بار به مش��تریان خ��ود ارائه داده اس��ت. این ابزار 
جدید مجهز به سیستم عامل اندروید بوده و ویژه 
شرکت های پخش، سفارش گیرندگان عمده کاال از 
جمله هایپرمارکت ها، سوپرمارکت ها، داروخانه ها و 

صنوفی از این دست است. 

رونمایی از طرح جدید شركت 
واسپاری حکمت ایرانیان ویژه 

كاركنان ارتش
مراس��م رونمایی از طرح جدید شرکت واسپاری 
حکم��ت ایرانی��ان با حض��ور مدیرعام��ل، اعضای 
هیأت مدیره و جمعی از مقامات کشوری و لشکری 
برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی بانک حکمت 
ایرانی��ان، ش��اهین موس��ی زاده مدیرعامل و عضو 
هیأت مدیره ش��رکت واس��پاری حکم��ت ایرانیان 
ضمن معرفی طرح اعطای تس��هیالت این شرکت 
جهت خری��د خ��ودرو در قالب ق��رارداد لیزینگ 
وی��ژه کارکنان ارتش گفت: تیم مدیریت ش��رکت 
واس��پاری حکمت ایرانیان با حمایت بانک حکمت 
ایرانیان توانس��ته اس��ت ب��ا اس��تفاده از تجربیات 
گذشته خود در راستای خدمت رسانی به کارکنان 
ارتش گام های مؤثری بردارد. موس��ی زاده، درباره 
طرح های در دس��ت اقدام ش��رکت واسپاری ادامه 
داد: طرح های در دس��ت اقدام ش��رکت واسپاری 
ک��ه در س��ال ۹۶ به مرحله اجرا گذاش��ته خواهد 
شد، شامل اعطای تسهیالت جهت خرید جهیزیه، 
تجهیزات پزش��کی برای مراکز درمانی، تش��کیل 
باش��گاه مش��تریان و صدور ک��ارت تخفیف خرید 
اس��ت.  در ادامه این نشس��ت، عباس عسکرزاده، 
مدیرعام��ل بانک حکمت ایرانیان ضمن تبریک به 
مناس��بت فرا  رسیدن 2۹ فروردین  و گرامیداشت 
س��الروز ارتش درخصوص مهم ترین اقدامات اخیر 
بانک گفت: بیش از چهار سال که مجموعه حکمت 
در تالش بود ت��ا مجوز لیزینگ را از بانک مرکزی 
دریافت کند که به فضل پروردگار این مهم محقق 
ش��د.  عس��کرزاده تأکید کرد: ما همواره در صدد 
تکمیل س��بد خدمات بانک حکمت ایرانیان جهت 
بهتری��ن خدمت رس��انی به مش��تریان بوده ایم که 
راه اندازی شرکت واس��پاری حکمت ایرانیان پس 
از اخ��ذ مجوزهای الزم از بان��ک مرکزی از همین 
جمل��ه اس��ت.  وی افزود: یکی دیگ��ر از خدماتی 
که به تازگی در بانک حکمت ایجاد ش��ده اس��ت، 
راه اندازی ش��بکه کس��ب و کار اجتماع��ی با عنوان 
دیدی بود است که از مهم ترین مزایای آن می توان 
به کاهش ترددهای درون شهری، ایجاد عدالت در 
توزی��ع کاال و خدمات و کاهش قیمت تمام ش��ده 
آن، ایجاد چرخه ای منسجم میان تولیدکنندگان، 
توزیع کنندگ��ان و مصرف کنندگان و امکان خرید 
برای تمامی اقش��ار مردم از این شبکه با هر میزان 

توان خرید اشاره کرد. 

اجرای موفق عاملیت خرید 
تضمینی 11.5 میلیون تن گندم 

توسط بانک كشاورزی
مهم تری��ن افتخ��ار بانک کش��اورزی در س��ال 
13۹۵ در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
و سیاس��ت های اقتص��ادی دول��ت تدبی��ر و امید، 
مشارکت در خودکفایی تولید گندم و نقش آفرینی 
در کس��ب رکورد بی سابقه باالترین میزان تولید و 

خرید تضمینی این محصول بوده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک کش��اورزی، این 
بانک ب��ا پرداخت تس��هیالت و حمای��ت مالی از 
گندمک��اران در کنار اجرای موف��ق عاملیت خرید 
تضمین��ی 11.۵ میلیون تن گندم و تأمین و واریز 
147 ه��زار میلی��ارد ریال بهای گن��دم خریداری 
ش��ده به حس��اب گندمکاران، بار دیگر توانمندی 
و شایس��تگی خود را به عنوان ب��ازوی مالی دولت 
در بخش کش��اورزی نش��ان داد و در این راه برای 
مدیری��ت و تأمی��ن نقدینگ��ی الزم، ک��ه به طرز 
بی سابقه ای نسبت به سال 13۹4 بالغ بر ۵۶درصد 
مع��ادل ۵3 هزار میلیارد ریال افزایش داش��ت، از 
تم��ام ت��وان و امکانات خود از جمل��ه بازار بورس 
ک��االی کش��اورزی و ف��روش اوراق مرابح��ه بهره 
گرفت.  بازگشت عاملیت خرید تضمینی گندم به 
بانک کش��اورزی پس از 1۰ س��ال وقفه، از جمله 
دس��تاوردهای دول��ت تدبی��ر و امی��د و موفقیت 
چش��مگیری برای بان��ک کش��اورزی در عمل به 
سیاس��ت های دولت، خدمت به کشاورزان و اقدام 
و عمل برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. 
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آخرین جزییات از وضعیت تسهیالت پرداختی به كسبه ساختمان پالسکو

بن بست تسهیالت پالسکو

 قیمت نیم  سکه
 از مرز 700 هزار تومان گذشت

صراف��ان بازار ارز و طال ن��رخ هر دالر آ مریکا را 
3.7۵۶ توم��ان و هر قطعه تم��ام بهار آزادی طرح 
جدی��د را 1.223.۰۰۰ تومان تعیی��ن کردند که 
نش��ان دهنده کاه��ش اندک ن��رخ دالر و افزایش 
قیمت انواع س��که اس��ت. ه��ر یورو در ب��ازار آزاد 
4.۰۶4 توم��ان و هر پوند نیز 4.7۰7 تومان قیمت 
خورد. همچنین هر نیم س��که 7۰1.۰۰۰ تومان و 
هر ربع س��که 3۹۰.۰۰۰ تومان فروخته ش��د. هر 
سکه یک گرمی 2۵1.۰۰۰  تومان خرید و فروش 
ش��د و هر گرم طالی 1۸ عی��ار 11۸.۸۵۰ تومان 

قیمت خورد.

نوسانقیمتنوع ارز 

3.7۵۶دالر آمریکا

4.۰۶4یورو اروپا

4.7۰7پوند انگلیس

1.۰33درهم امارات

1.۰۵3لیر ترکیه

۵۸4یوان چین

3۵ین ژاپن

2.۹21دالر کانادا

3.۸2۶فرانک سوئیس

12.3۵۰دینار کویت

1.۰۰۵ریال عربستان

32۰دینار عراق

7۰روپیه هند

۸۹۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمتعنوان

۵14.۸۰۰مثقال طال

11۸.۸۵۰هر گرم طالی 1۸ عیار

1.1۹3.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.223.۰۰۰سکه طرح جدید

7۰1.۰۰۰نیم سکه

3۹۰.۰۰۰ربع سکه

2۵1.۰۰۰سکه گرمی

بانکنــامه
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شاخص کل بورس در پایان معامالت 
روز دوش��نبه 28 فروردین م��اه با 224 
واح��د کاهش به رقم 78ه��زار و 247 
واحد رسید. شاخص کل با معیار وزنی 
نی��ز با 88 واحد افت ب��ه رقم 17 هزار 
و 2 واح��د رس��ید. در عین حال ارزش 
روز بازار س��هام به 326 ه��زار میلیارد 
تومان رس��ید. روز گذشته بیش از یک 
میلیارد برگه به��ادار در قالب 80 هزار 
نوبت معامله ش��د. همچنین ش��اخص 
قیمت با معیار وزنی ارزش��ی 77 واحد 
س��قوط کرد و به 27 هزار و 168 واحد 
رسید. شاخص آزاد شناور با 419 واحد 
کاهش به 86 هزار و 338 واحد رسید. 
ش��اخص بازار اول با 254 واحد کاهش 
به 54 هزار و 695 واحد و شاخص بازار 
دوم ب��ا 51 واحد تقوی��ت به 171 هزار 
و 240 واح��د رس��یدند. روز گذش��ته 
و   خلیج فارس  پتروش��یمی  نماده��ای 
آس��ان پرداخ��ت پرش��ین در تقوی��ت 
شاخص بورس اثرگذار بوده و نمادهای 
ای��ران خ��ودرو، س��ایپا، گ��روه مپنا و 
مخابرات ایران در کاهش ش��اخص کل 
اثرگ��ذار بودند. در فراب��ورس ایران نیز 
شاخص کل 4 واحد عقب نشست و به 
902 واحد رسید. ارزش روز بازار اول و 
دوم فرابورس ایران به 56 هزار میلیارد 
تومان رس��ید. روز دوشنبه معامله گران 

فرابورس��ی بی��ش از 747میلیون برگه 
بهادار در قالب 54 هزار نوبت معامله و 
به ارزش 195 میلیارد تومان دادوستد 
کردند. نمادهای پتروش��یمی زاگرس، 
پتروش��یمی شیراز و پتروشیمی مارون 
در تقویت ش��اخص کل فرابورس مؤثر 
بوده و نمادهای فوالد هرمزگان جنوب، 
گ��روه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی، 
هلدین��گ صنایع معدن��ی خاورمیانه و 
ذوب آهن اصفهان در کاهش ش��اخص 
کل فراب��ورس مؤث��ر بودن��د. از جمله 
رویداده��ای مهم پیرامون بازار س��هام 
اینک��ه در پایان معام��الت دیروز نماد 
دو ش��رکت بورس��ی بسته ش��د. بدین 
ترتی��ب در پ��ی اتمام س��ال مالی 30 
آذرماه گذشته فرآورده های   نسوز پارس  
و س��رمایه گذاری ملت ، این دو شرکت 
بورس��ی زمان برگزاری مجمع س��االنه 
را چهارش��نبه جاری تعیی��ن کرده اند. 
ب��ر همین اس��اس در پای��ان معامالت 
روز گذش��ته نمادهای کفپارس و ملت 

متوقف شدند. 

تسویه اعتباری ها بازار را منفی 
کرد

هر چند روز گذش��ته نخس��تین روز 
منف��ی بازار س��هام در س��ال 96 بود و 
بازار س��هام ب��ا عرضه های ش��دید در 
اکث��ر نماده��ا و گروه ها روب��ه رو بود، 
ول��ی خریداران بازار س��هام نیز خوش 

درخش��یدند و تقریب��اً اکث��ر صف های 
فروش جم��ع آوری ش��د. به طوری که 
بی��ش از 422میلیارد تومان از س��هام 
ش��رکت های مختلف ب��ه انضمام اوراق 
بدهی ها در بورس دادوستد شد و تنور 
معامالت همچنان گرم بود. خوشبختانه 
جریان ورود سنگین نقدینگی به فضای 
بورس ته��ران همچنان ادام��ه دارد و 
طیف وسیعی از مردم و سرمایه گذاران، 
ب��رای خرید س��هام ش��رکت ها در این 
بازار رو به رش��د، اقبال نشان می دهند. 
از س��وی دیگ��ر روز گذش��ته به دلیل 
اینکه آخرین فرصت تسویه اعتبارهای 
ب��ود،  فروردین م��اه  در  کارگزاری ه��ا 
باتوجه به خرید اعتباری سهام بسیاری 
از ش��رکت ها توسط س��هامداران، روز 
گذشته شاهد پر عرضه بودن گروه های 
مختلف بورس��ی بودی��م. در عین حال 
این اصالح قیمتی، ش��رایط مناسبی را 
ب��رای خریدارانی ک��ه تاکنون موفق به 

خرید نشده بودند فراهم آورده است. 

بازار سهام در انتظار موج صعودی 
دیگر

چن��ان که گفته ش��د روز گذش��ته 
نماده��ای بس��یاری از گروه ه��ا اصالح 
بی��ش از 4 درصدی را تجربه کردند. در 
این میان نماد ایران خودرو در آس��تانه 
منفی کامل و قیمت پایانی 284 تومان 
با صف فروش نسبتا سبکی به کار خود 

پای��ان داد، اما نماد س��ایپا موفق ش��د 
صف فروش خود را جمع کند و با افت 
4 درصدی در قیمت پایانی 131 تومان 
زامی��اد،  نماده��ای  گرف��ت.  ق��رار 
ایران خودرو دیزل، س��رمایه گذاری رنا، 
س��ایپا آذین، نیرو محرکه، رینگ سازی 
مشهد، مهندس��ی صنعتی روان فن آور 
و مهرک��ام پ��ارس نی��ز اف��ت قیمتی 
درحاشیه 4 درصد منفی داشتند که در 
بین این نمادها، س��ایپا آذین و مهرکام 
پارس در ص��ف فروش باقی ماندند. در 
روز دوشنبه و در گروه خودرو تنها نماد 
س��ایپا دیزل افزایش قیمت داشت. این 
نماد پس از انتخاب اعضای هیأت مدیره 
در جو منفی خودرویی ها بازگشایی شد 
و رشد قیمتی در آستانه مثبت کامل و 
صف خرید را تجربه کرد، اما در نهایت 
صف خ��ود را عرضه ک��رد و در قیمت 
پایانی 95.7 تومان جای گرفت. باوجود 
جو منف��ی موج��ود در گ��روه خودرو 
و دیگ��ر گروه های بازار س��هام، به نظر 
می رس��د ریزش های کنون��ی اصالحی 
زودگ��ذر باش��د و یک م��وج صعودی 
قدرتمند دیگر را در بازار سهام به زودی 
شاهد خواهیم بود. با این حال با توجه 
به رشد قیمت اکثر گروه ها در روزهای 
گذشته، عده کثیری در معامالت سعی 
در نق��د ک��ردن و فروش س��هام خود 
داش��تند تا ب��ا ذخیره س��ود، روزهای 

آینده به بازار بازگردند. 

نخستین کاهش شاخص کل در سال 96 رقم خورد

بازار سهام در فاز اصالح

حس��ن قالیباف اص��ل، مدی��ر عامل 
شرکت بورس تهران در حاشیه دهمین 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه 
)فاینک��س 2017( در جمع خبرنگاران 
حاض��ر ش��ده و آخرین آم��ار مرتبط با 
فعالی��ت بورس را بیان ک��رد. به گزارش 
س��نا، قالیباف با اش��اره ب��ه ارزش بازار 
در سال 95 گفت: س��ال گذشته ارزش 
ب��ازار 322هزار میلی��ارد تومان و ارزش 
اس��می 138 ه��زار میلی��ارد تومان بود 
در حالی که ارزش اس��می بازار در سال 
94مع��ادل 117 ه��زار میلی��ارد تومان 
بود که حاکی از رش��د 18درصدی این 
ش��اخص در سال 95 است. وی در ادامه 
افزود: شاخص کل ابتدای سال 80038 
واحد بود ک��ه این آمار انتهای س��ال با 
کاه��ش 3.5درصدی ب��ه 77230 واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن ابتدای سال 
1392 واحد بود که با رشد 19درصدی 
به 15723 واحد رس��ید. قالیباف درباره 
ارزش کل معام��الت در پایان س��ال 95 
اظهار داش��ت: انتهای س��ال 95 ارزش 
معامالت 64 میلیارد تومان بود درحالی 
که س��ال قب��ل ارزش کل معامالت در 

ب��ورس تهران به 56 هزار میلیارد تومان 
رس��ید که حاکی از رش��د 14درصدی 
این ش��اخص در س��ال 95 ب��ود. وی با 
بیان اینکه س��هامداران حقیقی مالکیت 
20درصد سهام بازار را در اختیار دارند، 
اظهار داش��ت: با وج��ود آنکه یک پنجم 
سهام بازار در اختیار سهامداران حقیقی 
اس��ت، اما 50درصد معامالت متعلق به 
سهامداران حقیقی است و از این نظر با 
سهامداران حقوقی کامال برابری می کند. 
این مقام مسئول اظهار داشت: سال 94 
بده��ی 8700  ب��ازار  معام��الت  ارزش 
میلیارد تومان بوده که با رشد 8درصدی 
ب��ه 9300 میلی��ارد تومان رس��ید و در 
انتهای س��ال ارزش ب��ازار بدهی به رقم 
10هزار میلیارد تومان رس��ید. وی یکی 
از اقدامات مهم در سال 95 را راه اندازی 
معامالت آپش��ن خواند و گفت: در پایان 
سال 95 چهار دارایی پایه امکان اختیار 
معامله خریدوفروش ش��ان فراهم ش��د و 
به ای��ن ترتیب 30 هزار قرارداد آپش��ن 
در ب��ازار س��رمایه م��ورد معامل��ه قرار 
گرفت، البته برنامه توس��عه ای آپشن در 
س��ال جاری به طور ج��دی مورد توجه 

ش��رکت بورس اس��ت. وی با بیان اینکه 
در س��ال ج��اری معاونت بازار ش��رکت 
ب��ورس به دنبال آن اس��ت ک��ه دارایی 
پای��ه را به 20درصد برس��اند، گفت: در 
حوزه پذیرش س��ال گذشته 20 جلسه 
برگزار شد که 23 شرکت پذیرش شده، 
9شرکت درج ش��ده و مجموعا در هفت 
ش��رکت عرضه ش��ده اند و ادامه عرضه 
شرکت های پذیرفته شده در سال جاری 
در صورت مس��اعد بودن بازار و آمادگی 
س��هامدار عمده انجام می گیرد. قالیباف 
با بیان اینکه هفت ش��رکت عرضه شده 
سال گذش��ته 10هزار میلیارد تومان به 
ارزش بازار اضافه کرده اند، گفت: در سال 
95 ب��ا درج 11اوراق بدهی مجموعا 13 
اوراق بدهی در بازار سرمایه مورد معامله 
قرار گرفتند. همچنین پنج صندوق قابل 
معامله در این سال در بورس تهران درج 
ش��د. وی با بیان اینکه معامالت بر خط 
از رش��د خوب��ی در س��ال 95 برخوردار 
بوده است، گفت: سال گذشته 30درصد 
معامالت به ص��ورت برخط انجام گرفت، 
بر این اس��اس 28700 میلیارد تومان از 
معامالت آنالین انجام گرفت در حالی که 

س��ال 94 ای��ن آم��ار 23000 میلیارد 
تومان بود که حاکی از رشد 23درصدی 
معامالت برخط در س��ال 95 نسبت به 
مدت مشابه است. قالیباف درباره کدهای 
معامالتی گفت: سال 95 نسبت به سال 
94 کدهای معامالتی رش��د 26درصدی 
داش��ت. بر این اس��اس 145 ه��زار کد 
س��ال گذش��ته صادر ش��د. س��خنگوی 
ش��رکت بورس درباره P/E بازار در سال 
95 گف��ت ک��ه P/E بازار انتهای س��ال 
6.8درصد بسته ش��د. وی با بیان اینکه 
س��ال گذش��ته 167هزار میلی��ارد ریال 
افزایش س��رمایه صورت گرفته اس��ت، 
گفت: مج��وز 220 هزار میلی��ارد ریال 
افزایش سرمایه گرفته شده بود که مبلغ 
فوق درصورت های مالی شرکت ها اعمال 
شد، این آمار در سال گذشته حدود 19 
هزار میلیارد ریال بوده است. قالیباف با 
اشاره به 105کارگزاری گفت: هم اکنون 
1617 ایس��تگاه کاری وجود دارد؛ 123 
تاالر اختصاصی در ته��ران و 152 تاالر 
اختصاص��ی در مناطق وجود دارد که در 
مجموع 275 تاالر اختصاصی مشغول به 

فعالیت هستند. 

عضو هیات مدیره کان��ون کارگزاران 
می گوید اگر در س��ال ج��اری قوانین 
ش��ود،  برداش��ته  پاگی��ر  و  دس��ت 
اتفاق های��ی مانند افزایش نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها به ی��ک ب��اره در بازار 
س��رمایه رخ ندهد و نتایج برجام به بار 
بنشیند، سال 1396 سال خوبی برای 
فعاالن ب��ورس خواهد بود.  به گزارش 
ایس��نا، در حاش��یه برگزاری نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه حمیدرضا مهرآور 
در نشستی خبری گفت: سال گذشته 
دولت به دلیل اینکه می خواس��ت یک 
س��ری از مخارج مال��ی را تامین کند 
اوراق بدهی را رون��ق داد و این کار او 
را به یک رقیب جدی برای بازار سهام 
تبدیل کرد، در نتیجه مردم سهام شان 
را فروختن��د و اوراق بده��ی خریدن��د 
و بازار س��هام رش��د نکرد. مدیرعامل 

کارگ��زاری بانک س��امان ادام��ه داد: 
م��ا انتظ��ار داریم که در س��ال 1396 
قوانی��ن و مقررات��ی بلند م��دت وضع 
ش��ود. این طور نباشد که نرخ خوراک 
را از 3 س��نت به یکباره به 13 س��نت 
افزایش دهند. اینطور نباش��د که بانک 
مرک��زی به یک باره اس��تانداردی مثل 
IFRS را مط��رح و بانک های��ی را که 
س��ال ها س��ودآور بودند متالطم کند. 
وی افزود: اگر این اتفاقات غیرمنتظره 
نیفت��د و نتای��ج برجام به بار بنش��یند 
س��ال 1396 را بس��یار خوب ارزیابی 
می کنیم، همچنین مقرراتی که دست 
و پا گیر بودند می توانند حذف ش��وند. 
به عنوان مثال حجم مبنا و محدودیتی 
که ب��رای معام��الت کارگزار ها وجود 
دارد و باز و بس��ته شدن طوالنی مدت 
نمادها می توانند حذف ش��وند. مهرآور 

درباره سامانه معامالتی سامان پیشتاز 
نیز گفت: بعد از ورود ش��اپور محمدی 
به عنوان رئیس س��ازمان بورس یکی از 
بزرگ ترین اتفاق هایی که افتاد این بود 
که او اجازه داد شرکت های کارگزاری 
با کمک oms های خودش��ان، سامانه 
آنالی��ن  کارب��ران  ب��رای  معامالت��ی 
اختصاصی خود داش��ته باش��ند و هر 
ش��رکت  عملیات  بتوان��د  کارگ��زاری 
کارگزاری خود را متناس��ب با س��لیقه 
خ��ود طراحی و به مش��تری های خود 
معرفی کن��د. این عضو هی��ات مدیره 
کان��ون کارگزاران ادامه داد: بس��یاری 
از مش��تری ها همیش��ه می خواس��تند 
وقتی تحلیل می کنن��د کلیه اطالعات 
تحلیلی در اختیارش��ان باشد از جمله 
این تحلیل ه��ا، تحلیل های تکنیکی و 
بنیادی هس��تند. نیاز مشتری این بود 

که تمام اطالع��ات را روی یک صفحه 
داشته باشد و با این نرم افزار توانستیم 
ب��رای س��هامداران  ای��ن موض��وع را 
محقق کنیم. مهرآور اف��زود: امکاناتی 
ک��ه نرم افزار ها در اختی��ار می گذارند 
تکنیکال��ی،  نرم افزاره��ای  مخصوص��ا 
محدود است. آنها حداکثر 10 اسیالتور 

را برمی گزینند. 
م��ا بیش��تر اس��یالتور هایی را ک��ه 
کاربرده��ای فراوان��ی دارن��د در ای��ن 
نرم اف��زار جمع کرده ایم. وی تش��ریح 
ک��رد: قبال س��اعت معامالت همیش��ه 
چن��د ثانیه ای بود و با س��اعاتی که ما 
داش��تیم فرق می کرد. در حال حاضر 
این نرم افزار س��اعت دارد که با ساعت 
کامپیوت��ر بورس که از س��پرده گذاری 
تنظیم می ش��ود قابل انطباق اس��ت و 

سفارش ها به موقع ثبت می شوند. 

حضور پررنگ حقیقی ها در بازار سال 95

پیش بینی وضعیت امسال بورس

گاز خبر

عرضه فوق العاده ۱۰۰ هزار تن 
فرآورده  نفتی در بورس انرژی

مدی��ر عامل ب��ورس انرژی گف��ت: در این هفته 
عالوه بر عرضه  مس��تمر فرآورده های پاالیشگاهی، 
3هزار تن نفت کوره 380 س��انتی اس��توک شرکت 
مل��ی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ای��ران در تاالر 
س��بز عرضه می ش��ود. به گزارش فارس، سیدعلی 
حس��ینی در ای��ن خص��وص، اف��زود: در جری��ان 
معام��الت در ب��ازار فیزیکی بورس ان��رژی ایران، 
در مجموع 16 ه��زار و 162 تن انواع فرآورده  نفتی 
مورد معامله قرار گرفت که ارزش معامالت صورت 
گرفته بال��غ بر 243 میلیارد ریال ب��ود. وی با بیان 
اینک��ه این حجم از معامله روی فرآورده های نفتی 
در حالی صورت گرفته ک��ه ارزش معامالت هفته 
ج��اری تاکنون بیش از 452 میلیارد ریال اس��ت. 
عنوان ک��رد: در ای��ن هفته عالوه ب��ر عرضه های 
مس��تمر فرآورده های پاالیشگاهی، 3هزار تن نفت 
کوره 380 س��انتی اس��توک ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفتی ایران از مح��ل انبارهای نفت 
تبریز، مش��هد و اصفهان از طریق حمل زمینی به 
کش��ورهای همجوار عرضه خواهد شد. وی افزود: 
همچنین ب��ورس انرژی میزبان عرضه بیش از 12 
هزار تن گاز مایع از مبادی پاالیش نفت ش��ازند و 
آبادان، پاالیش گاز فجر جم، تاسیسات بندرعباس 
و عرض��ه 10 هزار تن میعان��ات گازی پاالیش گاز 

ایالم خواهد بود.

دردسرهای ژئوپولیتیکی بر جان 
بازارهای آسیایی

نوسان در بازارهای آس��یایی در حالی به ثبت رسید 
که تعطیالت رسمی بسیاری از بازارهای جهانی به پایان 
رس��یده و ریسک های ژئوپولیتیکی شاخص ها را تهدید 
می کند. شاخص آسیا  پاس��یفیک با رشد 0.2 درصدی 
همراه ش��د در حالی که تعداد ش��رکت هایی که با روند 
کاهش��ی قیمت س��هام همراه ش��دند با تعداد س��هام 
شرکت هایی که با افزایش رو به رو بودند، برابر بود. براساس 
این گزارش، قیمت سهام ش��رکت های موجود در بازار 
کره جنوبی با افت همراه ش��دند در حالی که اختالل در 
رونمایی از جنگنده پیونگ یانگ در هفته گذشته، بازارها 
را با آشفتگی همراه کرد. در این میان، شاخص تاپیکس 
ژاپن با افزای��ش 0.2 درصدی رو به رو ش��د در حالی که 
شاخص آتی اس. اند. پی 0.1 درصد منفی شد و بازارهای 
استرالیا، نیوزیلند و هنگ کنگ در تعطیالت رسمی به سر 
بردند.اختالل در رونمایی از جنگنده بالستیک کره شمالی 
در هفته گذش��ته کمی از نگرانی های جهانی را نسبت 
به وقوع کشمکش��ی جدید در جهان برط��رف کرد. اما 
همچنان آش��فتگی در بازارها موج می زند. در بازارهای 
آسیایی، شاخص تاپیکس ژاپن با رشد 0.2 درصدی همراه 
شد در حالی که شاخص نیکی کاهش 0.2درصدی را از 
آن خود کرد. شانگهای چین رشد 1.3 درصدی داشت در 
حالی که بورس تای��وان با افت 0.1 درصدی معامالت را 
به پایان برد.در این میان، شاخص اصلی بورس فیلیپین 
افزایش 0.5 درصدی داش��ت در حالی که بورس جاکارتا 

کاهش 0.2 درصدی را به ثبت رساند.

پیش بینی سود 736 ریالی»کاما« 
در سال 96

ش��رکت باما پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
منتهی به 29 اس��فند ماه 96 را با سرمایه ثبت شده 
500 میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی ش��ده اعالم 
کرد. ش��رکت باما نخستین پیش بینی سود هر سهم 
سال مالی 96 را مبلغ 736 ریال اعالم کرد که نسبت 
به EPS س��ال گذش��ته معادل 29 درصد کاهش را 
نش��ان می دهد. »کاما« س��ود خالص در سال مالی 
منتهی به 29 اس��فندماه 96 را مبلغ 368 میلیارد و 
99 میلیون ریال برآورد کرده است.یادآوری می شود 
س��ود خالص این ش��رکت در س��ال مالی منتهی به 
30 اسفندماه 95، مبلغ 514 میلیارد و 918 میلیون 
ریال و س��ود به ازای هر س��هم یک هزار و 30 ریال 

اعالم شده است.

نخستین پیش بینی »حفاری« در 
سال 96

شرکت حفاری شمال پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه ثبت شده 
2 ه��زار و 605 میلی��ارد و 405 میلیون ریال به صورت 
حسابرس��ی ش��ده اعالم کرد. ش��رکت حفاری شمال 
نخستین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 
374 ریال اعالم کرد که نس��بت به EPS سال گذشته 
معادل 2 درصد افزایش را نشان می دهد. »حفاری« سود 
خالص در سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را مبلغ 
974میلیارد و 84 میلیون ریال برآورد کرده است.یادآوری 
می شود سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به 
30 اسفندماه 95، مبلغ 995میلیارد و 996 میلیون ریال 

و سود به ازای هر سهم 367 ریال اعالم شده است.

صورت های مالی ۱2 ماهه » دتولید«
شرکت داروس��ازی تولید دارو اطالعات و صورت های 
مال��ی دوره 12 ماهه منتهی به 30 اس��فند ماه 1395 را 
با سرمایه 300 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد.شرکت داروس��ازی تولید دارو ایران در دوره 
12 ماهه نخس��ت س��ال مالی منتهی به 30 اس��فند ماه 
1395، مبل��غ 300 میلی��ارد و  64 میلیون ریال س��ود 
خالص شناس��ایی کرد و بر این اساس به هر سهم مبلغ 
یک هزار و یک ریال س��ود اختصاص داد که نس��بت به 
دوره مش��ابه در سال گذشته معادل 14 درصد کاهش را 
نشان  می دهد .»دتولید« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 
306 هزار و 741 میلیارد و 692 میلیون ریال اعالم کرد.

یادآور می شود این شرکت فرابورسی در دوره منتهی به 
30 اس��فند ماه 1394، سود خالص را مبلغ 268 میلیارد 
و 494میلیون ریال و سود به ازای هر سهم را یک هزار و 

167 ریال اعالم کرد.

بیشترین درصد افزایش
آس��ان پرداخت پرشین در حالی عنوان نخست 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد 
که سیمان اصفهان در جایگاه دوم این گروه قرار 

گرفت.  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
23.4025آپ

13.9945سصفها
4.1825غشان

9574.93خکاوه
3.7714.87لسرما
1.5894.82وپست

5.4504.81غبهنوش

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان هگمتان صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. لوله و ماشین سازی ایران در رده دوم این 
گروه ایس��تاد. پلی اکری��ل هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)7.06(2.804سهگمت

)5(6.404فلوله
)4.93(714شپلي
)4.81(4.215شلعاب
)4.77(3.453کساوه

)4.73(2.176خمحرکه

)4.72(4.098لبوتان

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
پ��ارس خودرو در رده دوم این گروه ایس��تاد. س��رمایه 

گذاری سایپا هم در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام
93.022 1307خساپا

39.116 1085خپارس
36.225 1039وساپا
34.089 928خزامیا
32.224 830وخارزم
25.154 914خاور
24.578 1451قثابت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را س��ایپا به 
خ��ود اختص��اص داد. ایران ارقام رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول بیش��ترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
121.598 1307خساپا
69.955 7963مرقام
68.168 2840خودرو
59.818 2967شپنا
52.133 23402آپ

49.365 2020کترام
42.427 1085خپارس

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که پارس خودرو در این 

گروه دوم شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
13075178خساپا
10852822خپارس
28402176خودرو
9282147خزامیا
10651839پالسک
10391839وساپا
20201634کترام

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز 
گذش��ته داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست 

آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
59351187ددام
1654827کساپا

2939735خمحور
1338446خریخت
4787342فمراد

2407267کسعدی
2389217تکنو

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

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
8302.21وخارزم
11972.22واعتبار
49782.40کگاز

10603.17پردیس
11693.90ورنا

18894.04پارسیان 
21754.18وبانک

نگـــاه

دریچـه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورسبینالملل

شرکتهاومجامع
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اهواز- خبرنگار فرصت امروز - شرکت 
 ABERDEEN ملی حفاری ایران و شرکت
ق��رارداد    DRILLING SCHOOL
همکاری های آموزشی امضاء و مبادله کردند. 
این قرار داد در ساختمان مرکزی ملی حفاری 
در اهواز از سوی محمدرضا تاکایدی، قائم مقام 
مدیرعامل ش��رکت و جیمز دیوید س��اترلند، 
مدیرعامل شرکت ADS  به امضاء رسید.  در 
مراسم امضاِی این قرارداد رئیس اداره آموزش 
و تجهیز نیروی انسانی شرکت گفت: همزمان با 
برنامه ریزی برای انعقاد  قرارداد و لزوم برگزاری 
دوره های آموزشی، همکاری میان دو شرکت از 
مهرماه گذشته در ارتباط با برگزاری دوره های 
 س��طح دو کنترل فوران چاه ه��ای نفت و گاز
 )  IWCF ( آغاز شد.  سید عبدالرضا موسوی 
اف��زود: در این مدت با اعزام مدرس از س��وی 
ش��رکت ADS  به عنوان یکی از  شرکتهای 
معتبر آموزشی در صنعت حفاری، هشت دوره 

آموزشی برای متخصصان شرکت های نفتی و 
حفاری داخلی برگزار گردیده  است.  وی مدت 
زمان این قرارداد همکاری را پنج س��ال عنوان 
و اظهار کرد: در چارچوب این همکاری، عالوه 
بر دوره های پیشرفته کنترل فوران، دوره های 
حفاری نی��ز برگزار خواهد ش��د.  رئیس اداره 
آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت با اشاره 
به تش��کیل دوره های سطح دو کنترل فوران 
چاه ها در نیمه دوم سال گذشته برای اساتید 
دانشگاه صنعت نفت، مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران و متخصصان ش��رکت، گفت: 
با توجه به درخواس��ت های دریافتی از سوی 
 ،  CNPC  ،شرکت های عملیات اکتش��اف
مناطق نفتخی��ز جنوب، نفت و گ��از اروندان،  
نفت و گاز زاگرس و مدیریت اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران، برنامه ریزی برای تشکیل این 
دوره ها در دس��تور کار ق��رار دارد.  وی افزود: 
کارشناسان و متخصصان صنعت نفت و حفاری 

ش��رکت کنن��ده در دوره های کنت��رل فوران 
براساس استانداردهای تعریف شده در صورت 
موفقی��ت، گواهینامه های بین المللی دریافت 
می کنند.  موسوی اظهار کرد: براساس توافق 
 به عمل آمده با ش��رکت طرف قرارداد، اساتید،

 ن��رم افزارها و مس��تندات آموزش��ی از طریق 
شرکتADS  و امکانات سخت افزاری و فضای 
استاندارد از سوی ملی حفاری تامین می  شود.  
رئی��س اداره آموزش و تجهیز نیروی انس��انی 

 ش��رکت ملی حفاری ایران با بی��ان اینکه این 
دوره ها در س��ال های قبل به صورت موردی 
تش��کیل می ش��د، گفت: با پیگیری مستمر 
مدیریت ارش��د ش��رکت ، ملی حف��اری تنها 
مرکزی است که مجوز برگزاری این دوره ها را 
در کشور دارد و از این پس افزون بر کارشناسان 
صنعت نفت ، متخصصان س��ایر کش��ورهای 
منطق��ه نیز ب��رای گذران��دن دوره از امکانات 

آموزشی این شرکت استفاده می کنند.  

اخبار

برگزاری جشنواره شعر و داستان 
منطقه ای شاهوار در شاهرود

حس�ین  ش�اهرود- 
بابامحمدی- آیین پایانی 
دهمین جشنواره منطقه ای 
شعر و داستان کوتاه شاهوار، 
که طی روزه��ای 26 و 27 

فروردین در ش��اهرود برگزار ش��د، با حضور عالقمندان به 
هنر داس��تان نویسی، شاعران و جمعی از مسووالن استانی 
و شهرستانی در سالن هالل احمر این شهر برگزار شد. این 
جش��نواره برای دهمین س��ال پیاپی با هدف نشر و ترویج 
فرهنگ ایرانی اس��المی و تولید آثار فاخر با رویکرد ادبیات 
بومی و با حضور هنرمندانی از اس��تان های سمنان، تهران، 
مازندران، گیالن و خراس��ان ش��مالی برگزار شد و در پایان 
شش اثر برگزیده و چهار اثر نیز شایسته تقدیر معرفی شدند. 
در بخش داستان کوتاه سه اثر از استان های سمنان، گیالن 
و خراسان شمالی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به دست 
آورده و دو اثر از مازندران و س��منان شایسته تقدیر معرفی 
شدند. در بخش شعر نیز، حسن اسحاقی به عنوان دریافت 
کننده رتبه نخست از گیالن اعالم شد اما وی پس از آن که 
به روی صحنه آمد، با یک دوبیتی خود را اهل کرج معرفی 
کرد. با این حال، رتبه های دوم و سوم هم از آن گیالنی ها 
شد و در بخش آثار شایسته تقدیر، باز هم اثری از گیالن و 

دیگری از گلستان، موفق به دریافت لوح سپاس شدند. 

طي حكمي از طرف مدير عامل شركت ملي 
نفت ايران

مدير عامل شركت نفت مناطق 
مركزي ايران منصوب شد

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز_ 
ط��ي حکم��ي از طرف مدی��ر عامل 
ش��رکت ملي نفت ای��ران ، مهندس 
رامین حاتمي ب��ه عنوان مدیر عامل 
جدید ش��رکت نفت مناطق مرکزي 

ایران منصوب ش��د. به گزارش روابط عمومي شرکت نفت 
مناطق مرکزي ایران در حکم مهندس علی کاردر خطاب به 
رامین حاتمی آمده است: با عنایت به پیشنهاد معاون محترم 
تولید و با توجه به مراتب تخصص، تعهد و تجارب ارزشمند 
جنابعالی به موجب این حکم به عنوان مدیرعامل ش��رکت 
نفت مناطق مرکزی ایران منصوب می شوید. بر اساس این 
گ��زارش،  برنامه ریزی و اتخ��اذ تدابیر الزم به منظور تولید 
صیانتی و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز، برنامه 
ریزی جهت تولید حداکثری از میادین مشترک نفت و گاز، 
برنامه ریزی و پیگیری مس��تمر جهت تکمیل و راه اندازی 
طرح ها و پروژه های توسعه ای و خصوصا نگهداشت تولید 
در چارچوب برنامه های ابالغ ش��ده از س��وی شرکت ملی 
نف��ت ایران، برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم جهت تربیت 
و بکارگیری نیروهای متعهد، متخصص و جوان، اتخاد تدابیر 
پیش��گیرانه تعمیراتی جهت افزایش بهره وری تجهیزات و 
تاسیسات و همچنین برنامه ریزی جهت نوسازی و بهسازی 
تاسیسات موجود و توجه ویژه به موضوع HSE  و نظارت 
مستمر بر اجرای دستورالعمل های ابالغ شده از بندهاي این 
حکم است. همچنین انجام پیش بینی های الزم جهت ایجاد 
انعطاف در تولید گاز، متناسب با برنامه های تولید و ضرورت 
های فصل سرما و اتخاذ تدابیر و راهبردهای الزم به منظور 
ارتقای سالمت اداری و شفاف سازی تعامالت مالی در تمامی 
فعالیت های ش��رکت از دیگر م��وارد ابالغي به مدیر عامل 

جدید شرکت نفت مناطق مرکزي ایران است. 

مديرعامل منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس 
مطرح كرد

راه اندازی همزمان ۸ مگا پروژه 
نقطه عطفی در توسعه صنعت 

نفت
 بوش�هر- خبرنگار فرص�ت امروز- مهدی یوس��فی 
راه ان��دازی 6 فاز و الیه نفتی پارس جنوبی و نیز چهار طرح 
پتروش��یمی را نقطه عطفی در توس��عه صنعت نفت ایران 
برش��مرد. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در 
گفتگو با خبرنگار سایت منطقه ویژه با بیان این که راه اندازی 
همزمان 6 فاز پارس جنوبی، ۴ پروژه پتروش��یمی و نیز الیه 
نفتی پارس جنوبی در تاریخ توس��عه میدان مشترک پارس 
جنوبی بی سابقه است، گفت: تنها در فازهای ۱7 تا 2۱ پارس 
جنوبی بیش از ۱۸ میلیارد دالر سرمایه گذاری صورت گرفته 
که این میزان معادل یک پنجم کل س��رمایه گذاری صورت 
گرفته در میدان مشترک پارس جنوبی به شمار می آید. وی 
 با تاکید بر این ک��ه راه اندازی ۸ مگا پروژه در پارس جنوبی 
نمی تواند شانسی و اتفاقی باشد، اظهار کرد: تحقق این اتفاق 
لزوما یک تدبیر و برنامه ریزی بلند مدت نیاز داشت، که در 
سطح وزارت نفت انجام و به دست بیش از 6۱.۵ هزار ایرانی 
که در منطقه ویژه اقتصاد انرژی پارس فعال اند به سرانجام 
رس��ید. مدیرعامل منطقه وی��ژه اقتصادی ان��رژی پارس با 
یادآوری این موضوع که در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم 
مجموع تولید گاز از میدان مشترک پارس جنوبی حدود 2۵۰ 
میلیون متر مکعب بود، گفت: این میزان هم اکنون با گذشتن 

از مرز دوبرابری به مرز تولید رقیبان قطر رسیده است.

 مراسم سالروز میالد حضرت 
علی )ع( و گرامیداشت روز پدر در 

مخابرات منطقه آذربايجان غربی
 ارومی�ه- خبرن�گار فرص�ت ام�روز - جش��ن میالد 
با س��عادت مولی الموحدین، حضرت علی )ع( و بزرگداشت 
مقام پدر با حض��ور مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربي ، 
معاونین و کارکنان در س��الن اجتماعات برگزار ش��د. مدیر 
مخابرات منطقه آذربایجان غربي در این مراسم ضمن تبریک 
سالروز والدت حضرت علي )ع( با اشاره به معرفی شخصیت 
حضرت علی )ع( اظهارداشت: آن امام بزرگوار، با پرهیزگاری، 
تالش و مجاهدت درراه خدا به مکتب و آرمان اس��الم کمک 
نمود. دکتر اس��معیل زاده مدیر مخابرات منطقه آذربایجان 
غربي ضمن تقدیر و تش��کر از تالش��های همکاران در سال 
گذش��ته با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم 
رهبري به نام اقتصاد مقاومتي ، تولید واشتغال گفت: امیدوارم 
با با سعی و تالش در راستای تحقق بیانات مقام معظم رهبری 
گامهای بسیار مهمی توسط کارکنان شرکت برداشته شود  و 
با تولید سرویس ها وایجاد زیرساخت هاي الزم بتوانیم به شعار 
مقام معظم رهبري جامه عمل بپوشانیم . در پایان این مراسم 
از تعدادي از همکاران در حوزه هاي مختلف که عملکرد قابل 

قبولي داشتند با اهداي لوح وجوایز تقدیر بعمل آمد.

اخبار

نمايشگاه صنعت دام، طیور، 
دامپزشكی، ژنتیک و اصالح نژاد دام 

به همراه پاويون آلمان در اصفهان
اصفه�ان- خبرن�گار فرصت ام�روز - پانزدهمین 
نمایش��گاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزش��کی، 
 ژنتی��ک و اص��الح ن��ژاد دام از 29 فروردی��ن ت��ا اول
 اردیبهشت ماه در محل نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار می شود. به گزارش 
واحد رس��انه ش��رکت نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان، در این نمایش��گاه ۱۴2 مشارکت کننده برتر در 
چهار س��الن نمایشگاهی و بالغ بر 9۰۰۰ متر مربع فضای 
نمایش��گاهی حضور خواهن��د یافت.  نمایندگان اس��تان 
ه��ای اصفهان، تهران، یزد، مرکزی، گلس��تان، خراس��ان 
رضوی، لرستان، البرز و مازندران در این نمایشگاه به ارایه 
دستاوردها و خدمات جدید خود در زمینه های دامپروری، 
تأسیسات، تجهیزات، ماش��ین آالت صنعتی دام و طیور، 
داروهای دامپزش��کی و البراتوارها و تجهیزات دامپزشکی، 
خ��وراک، افزودنی ها و مکمل ه��ای خوراکی دام و طیور، 
ژنتی��ک و اصالح ن��ژاد دام و طیور می پردازند.  همچنین 
6 شرکت از کشور آلمان در پاویون نمایشگاهی این کشور 
در زمینه تولید دس��تگاه های بس��ته بندی علوفه، تولید 
پ��الک های شناس��ایی دام، ص��ادرات و واردات دام زنده، 
تولید خ��وراک دام و عرضه تجهیزات نگهداری دام و یک 
شرکت از کشور ترکیه در زمینه تولید واکسن و سرم های 
دامپزش��کی به ارایه محصوالت و تکنولوژی های خود می 
پردازند. قرار گرفتن ش��رکت های فعال در زمینه ژنتیک 
و اصالح نژاد در سالنی به صورت مستقل، افزایش حضور 
مشارکت کنندگان بخش تجهیزات، حضور برندهایی در 
زمینه کفپوش دامداری ها و روشنایی سالن های مرغداری، 
برگزاری 9 همایش تخصصی همزمان با نمایشگاه با حضور 
اساتیدی از کشورهای ایران، اتریش و آلمان از ویژگی های 
نمایشگاه امس��ال است. پانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت دام، طیور و دامپزش��کی، ژنتیک و اصالح نژاد دام 
از ساعت ۱6 الی 22 تاریخ مذکور پذیرای بازدیدکنندگان 
اس��ت و بازدید متخصصین نیز س��اعت ۱۰ تا ۱3 روز 3۱ 
فروردین ماه پیش بینی شده است.  این نمایشگاه ساعت 
۱6 روز سه شنبه 29 فروردین ماه با برگزاری مراسم رسمی 

با حضور مسووالن آغاز به کار خواهد کرد.

مدير امور آب و فاضالب منطقه رامیان خبر داد
تعويض يک هزارو 245 فقره كنتور 

خراب مشتركین در سال 95
گرگان - خبرنگار فرصت ام�روز - به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب وفاضالب استان گلستان،  مدیر امور آب 
و فاضالب منطقه رامیان در گفتگو با پایگاه خبري شرکت 
گفت این امور در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با 
پیگیرهای مستمر ،برنامه ریزی های جدی را برای کاهش 
هدر رفت آب و استفاده بهینه از آب شرب انجام داده است با 
تالش مجموعه همکاران یک هزارو 2۴۵ فقره کنتور خراب 
مشترکین در س��ال 9۵ تعویض نموده است.مهندس رضا 
واحدی خاطر نشان کرد در این مدت 7۰۰متر از شبکه هاي 
آب شرب شهرهاي رامیان،دلندوخان ببین اصالح و توسعه 
یافت که از این مقدار 2۰۰ متر مربوط به اصالح ش��بکه و 
۵۰۰ متر مربوط به توس��عه شبکه  بوده است.وي واگذاري 
و فروش 2۸6 فقره انش��عاب آب ،اصالح و تعویض انشعاب 
های فرسوده ۱۱3 رشته ،شستشوي ۵۴ کیلومتر از شبکه 
هاي توزیع و خطوط انتقال همچنین ۵۱۴ فقره رفع اتفاقات 
در ش��بکه هاي توزیع ،خطوط انتقال و انش��عابات و مرئی 
س��ازی ۱3 دستگاه شیرآالت شبکه را از مهمترین اقدامات 
این امور بر ش��مرد.مدیر امور آب و فاضالب منطقه رامیان 
شستش��و و گندزدائی مخازن 2 هزار متر مکعبی شهرهای 
رامیان خان ببی��ن و دلند از فعالیتهای دیگر بخش کیفی 
منطقه  اعالم نمودونصب 2 دس��تگاه فشار سنج روی خط 
شبکه دزدک محله و مسکن مهر رامیان و نصب ۴ دستگاه 
کنتور مغناطیسی برای چاههای 2و3 رامیان ،چاه شماره 2 
تاسیس��ات خان ببین و چاه ش��ماره ۴ پارک جنگلی دلند 
را از دیگ��ر فعالیتهای ام��ور آب و فاضالب رامیان در جهت 
مدیریت صحیح فش��ار  اعالم کرد.مهندس واحدی از دیگر 
اقدامات امور آب وفاضالب رامیان را اصالح زون بندی چهار 
مس��یر جهت آبرسانی به جنوب شهر)مس��کن مهر و بلوار 
دانشجو(،بازسازی چاه شماره 2 رامیان  افزایش دبی ۱6 به 
2۸ لیتر بر ثانیه و لوله گذاری خط انتقال چشمه نیلبرگ به 
طول 9۰۰ متر با لوله پلی اتیلن 3۱۵ میلیمتربهبود تامین 

آب در شهر برشمرد.

استاندار گلستان بر لزوم افزايش 
جمعیت تحت پوشش طرح فاضالب 

شهرهای استان تاكید كرد
گرگان - خبرن�گار فرصت امروز - ب��ه گزارش پایگاه 
خبری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان گلستان در جلسه ای 
که با حضور اس��تاندار،معاون عمرانی اس��تانداری گلستان ، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه استان و ش��هردار گرگان در 
محل اس��تانداری گلستان برگزار ش��د دکتر صادقلو استاندار 
گلستان بر لزوم افزایش جمعیت تحت پوشش طرح فاضالب 
در شهرهای استان خصوصاً شهر گرگان به جهت بهره مندی 
بیشتر مردم از خدمات دولت تدبیر و امید و ایجاد اشتغال تاکید 
کردو خواستار همکاری بیشتر دستگاه های اجرایی مذکور در 
این خصوص شد. استاندار گلس��تان ضرورت افزایش ارتباط  
وتعامل  سازنده با سازمان ذیربط و ذینفع از جمله شهرداری 
ها با ش��رکت آب  و فاضالب را در تسریع در اجرای و توسعه  
طرح فاضالب در راس��تای تحقق برنامه دولت تدبیر و امید و 
در راس��تای برطرف نمودن مشکالت مردم ضروری دانستند 
و گفتند برای حل مش��کالت زیس��ت محیطی در استان به 
 خصوص شهر گرگان به عنوان بزرگترین شهر سازمان مدیریت 
برنامه ریزی اس��تان ، استانداری و سایر سازمان های مرتبط 
با ش��رکت آب وفاضالب استان گلستان تالش داشته باشند. 
به گفت��ه وی برای حل چالش و مش��کالت مرتبط با اجرای 
طرح فاضالب گرگان خواس��تار مش��ارکت و همکاری جدی 
کلیه دس��تگاه های اجرایی مرتبط از جمله شهرداری شد.در 
همین راستا مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان 
اظهار داشت با وجود محدودیت منابع اعتبارت تملک دارایی 
طی سالهای اخیر اقدامات صورت گرفته در زمینه طرح های 
شبکه جمع آوری،تصفیه و دفع فاضالب در سه سال گذشته 
در اس��تان اجرا ش��ده در مقایسه با سال هایی که محدودیت 
اعتباری وجود نداشت چش��مگیر بوده و با همکاری و همت 
شرکت آب وفاضالب پروژه های متوقف شده دوباره فعال شده 
و با توسعه شبکه فاضالب قدم بزرگی در راستای توسعه استان 

برداشته شده است.

با هدف توسعه فعالیت های آموزشی صورت گرفت

ADS قرارداد همکاری میان شرکت ملی حفاری ایران و شرکت انگلیسی

تبري�ز - ماهان ف�الح- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
آذربایجان ش��رقی از بروز خس��ارت بی��ش از ۵۰ میلیارد ریال به 
تاسیسات وش��بکه  های آب و فاضالب اس��تان بر اثر سیل اخیر 
خب��ر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی 
ش��رکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، مهندس علیرضا 
ایمانلو، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
در نشس��ت ستاد مدیریت بحران این استان در محل استانداری، 
اظهار کرد: در سطح استان با تالش شبانه روزی همکاران از بابت 
تامین آب ش��رب مورد نیاز و ارائه خدم��ات جمع آوری فاضالب 
مشکلی وجود ندارد و همه  چاه های ذخیره نیز در مدار بهره برداری 
قرار گرفته اس��ت. مهندس ایمانلو در خصوص خس��ارت وارده به 
تاسیس��ات آب و فاضالب تبریز گف��ت: در بارندگی اخیر و در اثر 
جاری ش��دن س��یل در تبریز خط آبرسانی چاه های هروی دچار 
شکستگی شد، همچنین سیالب به ش��بکه انتقال فاضالب وارد 
و موج��ب پس زدگی فاض��الب به منازل تعدادی از مش��ترکین 
شهروندان و بروز خسارت گردید .وی افزود: در این سیل ایستگاه 
پمپاژ آب مهرانه رود و ش��هرک امام نیز دچارآسیب شد و کال به 

مبلغ ۱6۵۰۰ میلیون ریال به تاسیس��ات و شبکه آب و فاضالب 
تبریز خسارت وارد آمد .مدیرعامل شرکت آبفا استان ادامه داد: در 
شهرستان مراغه سیالب  وارد شبکه فاضالب شده و باعث گرفتگی 
و پس زدگی آن به منازل مس��کونی مشترکین شده وهمچنین 
به تاسیس��ات تصفیه خانه آب شهر مراغه و شبکه فاضالب خط 
اصلی و منازل کال به مبلغ 36۵۰ میلیون ریال خسارت وارد کرده، 
در آذرش��هر س��یالب به قنات گورانالرو 3 حلقه میل چاه و به 7 
 کیلومتر مجرای خط انتقال قنات حدود ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و در 
عجب شیر نیز به شبکه فاضالب و تاسیسات تصفیه خانه فاضالب 
به مبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال خس��ارت وارد کرده اس��ت. مهندس 
ایمانلو تاکید کرد: در بخش لیالن شهرستان ملکان به دلیل آسیب 
خط انتقال آب شهرمبلغ ۴۰۰۰ میلیون ریال و در بستان آباد نیز 
به س��اختمان ایس��تگاه پمپاژ و خط انتقال آب اوجان چای مبلغ 
7۵۰۰ میلیون ریال خس��ارت برآورد شده است. وی بیان کرد: در 
 قره آغاج به تاسیسات تامین آب چشمه و اطاقک و خط انتقال آب 
چشمه س��ار به مبلغ 3۵۰۰ میلیون ریال و در شهرستان ورزقان 
نیز به خط انتقال، چاه شماره 2 ورزقان و مخزن ذخیره آب و خط 

انتقال چش��مه سار خاروانا مبلغ2۵۰۰ میلیون ریال خسارت وارد 
ش��ده اس��ت. الزم به یاد آوری است مهندس حمید چیت چیان، 
 وزیر نیرو در راس هیاتی بعنوان نماینده ریاست جمهوری از مناطق 
سیل زده استان آذربایجان شرقی بازدید کرد .در این بازدید مهندس 
جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور و مهندس ایمانلو، 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز حضور 
داش��تند و از محل های خسارت دیده و از تاسیسات آسیب دیده 
آب و برق نیز بازدید و آخرین وضعیت آبرسانی روستاها و شهرهای 
سیل زده را بررسی کردند .شایان ذکر است وقوع سیل روز جمعه 
مورخ 96/۱/2۵ خسارت جانی و مالی زیادی در استان آذربایجان 

شرقی داشته است.

تبريز -  فالح- رئیس ش��ورای اس��المی شهر تبریز با تاکید 
 ب��ر ض��رورت آمادگی برای مواق��ع بحران و ح��وادث غیر مترقبه 
خدمت رس��انی و آماده باش ش��هرداری از شب قبل از وقوع سیل 
اخیر را چشمگیر و تاثیرگذار دانست. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
دکتر ش��هرام دبیری در جلسه علنی شورای شهر تبریز با تسلیت 
جانباختن تعدادی از مردم آذربایجان در شهرهای آذرشهر و عجب 
شیر گفت: تالش هایی که توسط استانداری، سپاه، بسیج، ارتش، 
ستاد مدیریت بحران و بخصوص شهرداری انجام شد جای تقدیر 
و تش��کر دارد طوری که در ش��هر تبریز آمادگی نیروهای خدمت 
رس��ان باعث بروز حداقل صدمات مالی به شهروندان و همچنین 
تاسیسات عمومی شهر شد. وی افزود: در سطح شهر تبریز نیروهای 

خدمات ش��هری و سایر بخش 
های شهرداری  حضور داشتند 
و به دنبال ورود سیالب به منزل 
تعدادی از شهروندان، این افراد 
بالفاصله در محل های از پیش 
تعیین شده برای مواقع بحرانی 
اس��کان داده ش��دند عالوه بر 

این نیروهای خدماتی شهرداری تبریز در کمترین زمان نسبت به 
پاکسازی آثار سیل اخیر از سطح شهر اقدام کردند. رئیس شورای 
شهر تبریز گفت: حوادث غیرمترقبه اتفاق می افتد و با توجه به اینکه 
ستاد مدیریت بحران از قبل وقوع سیل در بخش هایی از استان را 

پیش بینی کرده بود ش��هروندان باید به هشدارهای اعالم شده در 
خصوص این حوادث با حساسیت بیشتری توجه داشته باشند، باید 
همیش��ه آماده بود و طوری برنامه ریزی کرد که در مواقع سیل و 
حوادث غیرمترقبه خسارات مادی و معنوی به حداقل کاهش یابد. 
دکتر دبیری در ادامه با اش��اره به حل مشکل تعدادی از رانندگان 
س��ازمان پسماند و با تاکید بر اینکه بر اساس بخشنامه مدیرعامل 
این سازمان پیمانکاران بدون هماهنگی حق اخراج هیچ کارگری را 
ندارند، گفت: در حال حاضر بودجه سال جاری در فرمانداری تبریز 
منتظر بررسی و تایید است و از نماینده فرماندار درخواست داریم 
بودجه سال جاری به فوریت در فرمانداری بررسی و تصویب شود تا 

بتوانیم امورات شهر را پیش ببریم.

ساری -دهقان - عبوري شهردار ساري در 
مراسم افتتاحیه مسابقات بین المللي تکواندو 
طي س��خناني بر ضرورت توجه به گردشگري 
ورزش��ي براي ش��کوفایي مازندران و س��اري 
تاکید کرد و گفت: توریس��م ورزشي و پذیرش 
گردش��گران در این حوزه در بعد قهرماني آن 
مي تواند در ذیل گردش��گرپذیر ش��دن ساري 
و مازن��دران تعریف ش��ود. مه��دي عبوري در 
س��خنان خود با درود و سالم به روح ملکوتي 
امام راحل )س( و تمامي شهداي اسالم از صدر 
ت��ا به اعتالي عصر حاضر و آرزوي طول عمر با 
عزت براي مقام معظم رهبري به تمام شرکت 
کنندگان در این رخداد جهاني خیر مقدم گفت 
و تاکید کرد:برگزاري این مسابقات هم فرصتي 

اس��ت براي به نمایش گذاشتن میهمان نوازي 
مردم مازندران و به ویژه ساري و هم اثبات این 
امر مهم که امروزه ساري تفرجگاه خوبان جهان 
مي تواند باشد .وي سپس خطاب به ورزشکاران 
و ورزش دوس��تان ساري اعالم کرد: تا فرصتي 
هست که مهدي عبوري خادم شما در شهرداري 
باشد این نهاد را خانه خود و پشتوانه امید آفریني 
وخلق افتخار براي خود و شهرتان بدانید.شهردار 
ساري سپس با اشاره به این مطلب که خرسندم 
من و همکاران عزیزم در تیم مدیریت ش��هري 
توانس��ته ایم اینک در عرصه اي جهاني آنچه را 
که برآن مساعي نموده ایم نشان دهیم و ثابت 
کنیم که راه برون رفت این شهر و حتي استان 
از معضالت پیش روي آن ، گردش��گري است.

وي در همین پیوند تصریح کرد : بارها گفته ام 
و از این مقام هم باز مي گویم ش��هرداري ساري 
امروز براي گردشگري استان مازندران برنامه دارد 
البته اگر دولتمردان س��رزمین اساطیري ایران 
زمین طبرستان را قطب گردشگري اعالم نمایند.

این عضو ش��وراي ش��هرداران و دهیاران کشور 
در ادام��ه با تقدیر از رییس فدراس��یون تکواندو 
کشور که میزباني مس��ابقات را به ساري واگذار 
کرد، گفت: به مسئوالن ورزش ایران توصیه مي 
کنم اگر مي خواهید ره��اورد تیم هاي ملي از 

مسابقات آسیایي و جهاني در اکثر رشته هاي 
 ورزش��ي مدال هاي خوشرنگ باشد مازندران و

 مازندران��ي ه��ا را دریابید زیرا که این اس��تان 
چشمه جوشان پهلوانان با اخالق و سختکوش 
است.شایان گفتن است در مراسم افتتاحیه این 
مسابقات که سفیر کره جنوبي نیز حضور داشت 
پوالدگر رییس فدراس��یون تکواندو کش��ور در 
سخناني از مهدي عبوري شهردار ساري بخاطر 
حمایت و مدیریت خوب این مسابقات قدرداني 
کرد.درادامه مراسم مهدي عبوري شهردار ساري 
و پوالدگر رییس فدراس��یون تکواندو از خانواده 
ش��هید مدافع حرم س��ید جواد اس��دي که از 
ورزش��کاران بنام تکواندو کشور بود با اهدا لوح 

تجلیل به عمل آورند.

مديرعامل شركت آب و فاضالب استان خبر داد
خسارت بیش از 5۰ میلیارد ريالی سیل بر تاسیسات و شبكه  های آب و فاضالب آذربايجان شرقی

رئیس شورای اسالمی شهر تبريز:
طبق بخشنامه مديرعامل سازمان پسماند،  پیمانكاران بدون هماهنگی حق اخراج هیچ كارگری را ندارند

توريسم ورزشي مي تواند در ذيل گردشگرپذير شدن مازندران تعريف شود

 ك�رج- خبرن�گار فرصت ام�روز - مدیرعامل ش��رکت 
ش��هرک های صنعتی از آغاز اجرای عملیات شهرک صنعتی 
نج��م آباد در این اس��تان خبر داد. به گ��زارش روزنامه فرصت 
امروز جهانگیر شاه مرادی در مورد ظرفیت های استان البرز در 
حوزه صنعت اظهار داشت: شهرک های صنعتی برای فعالیت و 
 تمرکز واحدهای کوچک و متوسط فعالیت می کنند. وی افزود: 
سرمایه گذاری در این واحدها با میزان سرمایه کم صورت می گیرد 
و صنایع متوس��ط تکمیل کننده زنجیره های تولید واحدهای 
بزرگ و یا خدمات رس��انی به واحده��ای بزرگ، با محصوالت 
 پایین دستی واحدهای بزرگ هستند که به نوعی کاال را برای 

مصرف کنندگان قابل استفاده می کنند. مدیرعامل شرکت شهرک 
 های صنعتی اس��تان البرز بیان کرد: یکی از بحث هایی که در 
ش��کل گیری ش��هرک های صنعتی وجود دارد  این است که 
واحده��ای کوچک و متوس��ط را در یک جا جمع و خدمات را 
به آنان ارائه کنیم تا ریس��ک و آسیب هایی که به آنها وارد می 
شود، کاهش یابد. وی خاطرنش��ان کرد: وقتی این واحدها در 
ی��ک مجموعه در کنار هم قرار می گیرند مانند زنجیره و تار و 
پود یک مجموعه تولیدی در ارتباط هستند. وی با بیان اینکه 
باتوجه به اینکه زمین محدود است، این زمین را باید حفظ کنیم 
و پراکندگی واحدهای صنعتی سبب از بین رفتن زمین ها می 

شودعنوان کرد: با 
اهمیت  به  توجه 
زمی��ن،  ب��االی 

چون استان کوچکی هستیم برای حفظ منابع طبیعی و کاهش 
هزینه های واحدهای صنایع کوچک و اعمال مدیریت مشترک 
باید به دنبال ایجاد شهرک های صنعتی باشیم.  وی خاطرنشان 
کرد: دو نوع شهرک صنعتی در استان و کشور فعال است، یکی 
ش��هرک صنعتی که دولت متولی آن ب��وده و دولت اجرا و در 
نهایت این را به هیات مدیره شرکت خدماتی که منتخب خود 

واگذار می کند و دیگر شهرک های صنعتی خصوصی است. 

مدير عامل شركت شهرک های صنعتی البرز:

عملیات اجرايی شهرک صنعتی نجم آباد در البرز آغاز می شود

تبري�ز - ماهان فالح- تالش های ش��بانه روزی 
کلیه پرس��نل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
ش��رقی در تمام��ي بخ��ش ه��ا برای تامی��ن و توزیع 
مناس��ب آب قابل تقدیر بوده و امیدواریم برای س��ال 
جدی��د با برنامه ریزی اساس��ی خدم��ات قابل قبولی 
را به مش��ترکین ارائه نماییم .به گ��زارش خبرنگار ما 
در تبری��ز، مهندس ایمانلو، مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب استان در جلسه معاونین و مدیران ستادی با 
اعالم این مطلب افزود:  مس��ئولیت پذیري در شرکت 
آب و فاض��الب یک اصل مهم اس��ت و کلیه همکاران 
و مدی��ران بر این امر واقف هس��تند .وی اضافه کرد: 
ش��رکت آب و فاضالب استان در طول سال گذشته با 
تالش پرسنل زحمتکش در تمامي زمینه هاي کاري 
توانسته اس��ت خدمات قابل قبولي را به شهروندان و 
مش��ترکین ارائه نماید و امیدواریم امس��ال نیز طبق 
فرمایش��ات مقام معظ��م رهبری که " س��ال اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اش��تغال " نامگذاری ش��ده است با 

پویای��ي و خالقی��ت در کارهاي محوله ش��اهد تداوم 
خدمات رس��اني مطلوب به مشترکین عزیز باشیم لذا 
تالش هاي ش��بانه روزي پرسنل ش��رکت در تمامي 
بخش ها برای  تامین و توزیع مناسب آب قابل تقدیر 
است. مهندس ایمانلو ضمن اشاره مشارکت کارکنان 
با ارائه پیش��نهاد های س��ازنده در چند سال گذشته 
و به تبع آن نتایج چش��مگیر اخذ ش��ده در ش��رکت 
مهندسی و همچنین جشنواره ملی نظام پیشنهادها،  
بر ضرورت مش��ارکت بیش از پیش همکاران و حفظ 

جایگ��اه مناس��ب ش��رکت تاکی��د ک��رد و از مدیران 
خواس��ت زمینه های الزم برای مشارکت همگانی در 
دس��تیابی به اهداف در س��ال ۱396 را فراهم کنند. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان افزود: براي 
رس��یدن به وضعیت ایده آل تر همواره باید س��عی و 
تالش کرد تا مش��ترکین عزیز با مشکل مواجه نشوند 
که در این راستا ش��رکت آب و فاضالب استان عالوه 
بر کس��ب رتبه های متعدد توانسته است در سال 9۵ 
براس��اس ارزیابی های بعمل آمده توس��ط استانداری 
آذربایجان ش��رقی برای دومین سال پیاپی رتبه دوم 
ش��هید رجایی در بین دس��تگاه های اجرایی اس��تان 
را کس��ب کند .الزم به ذکر اس��ت در این جلس��ه که 
معاونین ش��رکت و بیش از ۴۰ نفر از مدیران ستادی 
حضور داشتند جلس��ه پرسش و پاسخ انجام گرفت و 
مدیران به طرح س��واالت  و مشکالت خود پرداختند 
و راهنمایی ها و راهکارهای الزم توس��ط مدیرعامل و 

معاونین انجام گرفت.

مديرعامل آبفای آذربايجان شرقی بر افزايش مشاركت فعاالنه كاركنان و ارائه 
راهكارهای بهبود برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده تاكید كرد
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درحال��ی ک��ه صنعت خودروس��ازی 
پ��س از تحریم ه��ا جایگاه خ��ود را در 
بی��ن صنایع برتر خودروی��ی در دنیا از 
دس��ت داده بود، در دولت یازدهم پس 
از برجام این صنعت احیا شد، به طوری 
که ب��ا ورود ش��رکت های خودروس��از 
بین المللی در یک س��ال، تولید در این 
بخش نزدیک 40 درصد افزایش یافت. 

احیای صنعت خودروسازی در 
دولت یازدهم

به گزارش ایرنا، صنعت خودروسازی 
کش��ورمان در دوران��ی تولید س��االنه 
دس��تگاه  ه��زار   600 و  یک میلی��ون 
خ��ودرو را تجرب��ه ک��رد و ج��زو 11 
صنعت برتر خودروس��ازی در دنیا قرار 
گرف��ت ام��ا در س��ال 1391، دس��تور 
مس��تقیم رئیس جمهوری سابق آمریکا 
مبنی ب��ر اج��رای تحریم ه��ای خاص 
علی��ه این بخش از صنعت کش��ورمان، 
خودروس��ازان ب��ه م��رز ورشکس��تگی 
رس��یدند و رتبه ایران در این بخش تا 

7 پله سقوط کرد. 
صنعت خ��ودرو از جمله صنایعی بود 
که به طور مس��تقیم تح��ت تحریم های 
غ��رب ق��رار گرفت و اتفاق��ا از صنایعی 
بود که توانس��ت در مدت کوتاهی پس 
از برجام بیش��ترین بهره را از فضای به 
وجود آمده ببرد. امروز با گذشت بیش 
از یک س��ال از برجام، چندین شرکت 
معتب��ر بین الملل��ی خودروس��ازی که 
از ش��رکای س��نتی صنع��ت خودرویی 
کشورمان محس��وب می شوند، از جمله 
پ��ژو، رنو، هیوندای، فولک��س واگن و... 
به ب��ازار ایران برگش��ته اند و نکته قابل 
توجه این است که تمام شرط و شروط 
طرف ه��ای ایرانی را ب��رای همکاری با 

خودروسازها پذیرفته اند. 
صنع��ت خ��ودرو پی��ش از تش��دید 
تحریم ها توانس��ت در 10 سال یعنی از 
سال 1378 تا سال 1388 میزان تولید 
خ��ود را تا 10برابر افزایش دهد و حتی 
توانسته بود به تولید محصول مشترک 
ب��ا برخی برندهای اروپایی دس��ت پیدا 
کند ولی با تش��دید تحریم ها و کاهش 
قابل توجه تولید، ضربه سنگینی به این 
حوزه وارد آمد و میزان بیکاری افزایش 

یافت. 
ام��ا پ��س از برجام ش��رایط ب��ه نفع 
خودروس��ازان ایرانی برگشت، به طوری 
که پ��س از اج��رای توافق هس��ته ای، 
ایران  نخستین قرارداد خودرویی میان 
خ��ودرو و پژو ب��ه امضا رس��ید. بعد از 
تفاهم نامه سایپا و سیتروئن، هیوندای و 
فولکس واگن با بخش خصوصی، از همه 
مهم تر تفاهم نامه مستقل رنو با سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران به 
امضا رس��ید. طبق گفته کارشناس��ان، 

تولی��د در بخ��ش خ��ودرو طی س��ال 
گذشته نس��بت به سال 1394 بیش از 

40درصد افزایش یافت. 

هدف گذاری تولید 1.5 میلیون 
دستگاه خودرو در سال جاری 

 »س��عید مدنی« مشاور وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت با اش��اره ب��ه عملکرد 
دولت یازدهم در صنعت خودروس��ازی 
اظه��ار داش��ت: عمده موفقی��ت دولت 
یازده��م در بخش خودرو ب��ه اقدامات 
پ��س از برج��ام برمی گ��ردد. می توان 
گفت برجام جان دوب��اره ای به صنعت 

خودروسازی بخشید. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه پ��س از برجام 
طلس��م صنعت خودروسازی شکست و 
این صنعت به روزه��ای قبل از تحریم 
از  پ��س  بالفاصل��ه  برگش��ت، گف��ت: 
امضای برجام ش��رکای قدیمی و سنتی 
خودروسازی ایران از جمله فرانسوی ها 
به ایران بازگشتند و همکاری خود را با 

خودروسازان ایرانی شروع کردند. 
مدنی با تأکید بر اینکه شرکای سنتی 
ش��رکت های خودروس��ازی ب��ا فضای 
کس��ب و کار ایران آش��نا بودند و زودتر 
اق��دام به بازگش��ت به بازار کش��ورمان 
کردند، ادامه داد: برخالف ش��رکت های 
قدیم��ی  همک��اران  تأس��یس،  ت��ازه 
شرکت های خودروس��ازی کشورمان از 
فضای سرمایه گذاری در ایران اطمینان 
داشتند و به س��رعت برای ورود به این 

بازار اعالم آمادگی کردند. 
مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ب��ا بیان اینک��ه حتی ش��رکت هایی که 
منافعی در آمریکا داشتند برای فعالیت 
در صنع��ت خودروی کش��ورمان اعالم 
آمادگی کردن��د، گفت: از بین برندهای 
معتبر خودروسازی در دنیا تنها شرکت  
»نیس��ان« وارد مذاک��ره با ایران نش��د 
ک��ه معتقد هس��تم با کاه��ش واردات 
خودروهای نیسان، این برند هم به طور 
رس��می فعالیت خود را در ایران شروع 

می کند. 
وی با اش��اره ب��ه عملک��رد مثبت و 
کارنامه موفق دولت یازدهم در صنعت 
خودروس��ازی اظه��ار داش��ت: تولی��د 
خودرو در س��ال 1395 نسبت به سال 
1394 بیش از 36درصد افزایش یافت 
و پیش بینی می ش��ود امس��ال به تولید 
یک میلیون و 500 هزار خودرو برسیم. 
مدنی با بی��ان اینکه قبل از تحریم ها 
یعن��ی در س��ال 1390 می��زان تولید 
س��االنه خودرو در کش��ورمان بیش از 
ی��ک میلیون و 600هزار دس��تگاه بود، 
ادامه داد: پس از تحریم های مس��تقیم 
علیه صنعت خودروس��ازی کش��ورمان، 
ب��ا افت ش��دید تولی��د خ��ودرو مواجه 
تولید کنن��ده  ش��رکت های  و  ش��دیم 

کمت��ر از ظرفی��ت خود ک��ار کردند و 
بس��یاری از فرصت های ش��غلی در این 
صنعت از بین رفت.  مدیرعامل س��ابق 
ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا با بیان 
اینکه پ��س از برجام، ورق برگش��ت و 
صنعت خودروس��ازی ب��ه روزهای قبل 
از ش��روع تحریم ها نزدیک ش��د، ادامه 
داد: س��ال گذشته صنعت خودروسازی 
توانست سهم 2.5 درصدی از نرخ رشد 
اقتصادی داش��ته باش��د و میزان تولید 
افزای��ش یافت و این بخ��ش از صنعت 

کشورمان به رونق نسبی رسید. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه اگ��ر میزان 
تولی��د خودرو در س��ال ب��ه 2 میلیون 
دس��تگاه برس��د این صنع��ت می تواند 
س��هم 5درص��دی در تولی��د ناخالص 
ملی را از آن خ��ود کند، گفت: صنعت 
خودروسازی سهم 20درصدی از ارزش 
کل صنایع کش��ورمان دارد و 15درصد 
از کل اقتص��اد کش��ورمان ه��م س��هم 

صنایع محسوب می شود. 
مدنی با اش��اره ب��ه وضعیت صنعت 
خودروس��ازی درس��ال 1394، اظه��ار 
داش��ت: به دلیل تحریم های سال های 
گذش��ته و تحریم ه��ای خ��اص حوزه 
خودروس��ازی س��ال 1394 این بخش 
از صنع��ت کش��ورمان دچ��ار س��کته 
ش��د اما بالفاصله پس از برجام ش��اهد 
اقدامات مؤثر برای بهبود اوضاع صنعت 
خودروس��ازی بودی��م. البته بخش��ی از 
مش��کالت صنع��ت خودروس��ازی ب��ه 
مشکالت داخلی شرکت های خودرویی 
در دول��ت قب��ل بازمی گش��ت از جمله 
اینکه شرکت س��ایپا برای خرید سهام 
نقدینگی خود را از دست داد و با بحران 

اقتصادی مواجه شد. 
وی اف��زود: در س��ال 1394 هن��وز 
چن��د روزی از امضای تفاهم نامه برجام 
نگذش��ته ب��ود که ب��ا هج��وم تقاضای 
ش��رکت های خارجی ب��رای همکاری و 
مش��ارکت در این حوزه مواجه ش��دیم 
و این روند ادامه داش��ت تا اینکه امروز 
با ش��رکت هایی از جمله سیتروئن، پژو، 
فولکس واگن، هیوندای و حتی بنز وارد 
مذاکرات نهایی و عقد قرارداد شده ایم. 
مش��اور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: به طور قطع نخس��تین پیامد 
مثبت گسترش صنایع تولیدی از جمله 
خودروسازی ها افزایش تولید و افزایش 
اش��تغال زایی اس��ت که این موضوع در 

راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. 

برگشت عزتمندانه خودروسازهای 
ایرانی به بازارهای بین المللی 

در ح��ال حاض��ر که عم��ر برجام به 
بیش از یک سال رسیده، شش قرارداد 
همکاری می��ان ش��رکت های ایرانی و 
ش��رکت های برت��ر خودروس��ازی دنیا 

قطعی شده است. پنج شرکت اروپایی و 
یک شرکت آسیایی وارد بازار خودروی 
کشورمان ش��ده اند که از این تعداد سه 
شرکت فرانس��وی، دو شرکت آلمانی و 
یک ش��رکت کره ای با پنج خودروس��از 
ایران��ی و یک س��ازمان صنعتی قرارداد 

همکاری امضا کرده اند. 
یک��ی از ش��رکای س��نتی ای��ران در 
ش��رکت پ��ژو بوده اس��ت ک��ه در یک 
قرارداد س��رمایه گذاری  سال گذش��ته 
مش��ترک با س��هم برابر 50 درصد بین 
دو ش��رکت پ��ژو و ایران خ��ودرو برای 
تأسیس ش��رکت ایکاپ در ایران قطعی 
ش��د. دیگر قراردادی ک��ه در این حوزه 
به امضا رس��ید ق��رارداد بین س��ایپا و 
س��یتروئن ب��ود که براس��اس ق��رارداد 
گروه خودروسازی س��ایپا با سیتروئن، 
50درصد س��هام کارخانه سایپا کاشان 
به س��یتروئن واگذار شده است تا تولید 
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در این کارخانه صورت گیرد. 
در س��ال گذش��ته ش��رکت رن��و هم 
قرارداد خود را با س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران  )ایدرو( منعقد 
کرد. براس��اس این قرارداد، شرکت رنو 
60 درصد سهام شرکت سرمایه گذاری 
مش��ترک با ایدرو را به نام خود خواهد 
ک��رد و ایدرو تنها 40درصد س��هم این 
ش��رکت را در اختی��ار خواهد داش��ت. 
از دیگ��ر قرارداده��ای بی��ن ای��ران و 
ش��رکت های خارجی، قرارداد همکاری 
می��ان هیوندای کره جنوب��ی و کرمان 
موت��ور ایران اس��ت که براس��اس این 
قرارداد خودروهای i10 و i20 توس��ط 

کرمان موتور به بازار ایران می آیند. 
البت��ه ش��رکت ماموت هم توانس��ت 
ق��رارداد س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا 
فولک��س واگ��ن منعق��د کن��د. طب��ق 
قرارداد این دو شرکت، قرار شده هر دو 
50درصد از شرکت تازه تأسیس ماموت 
خ��ودرو را در اختیار داش��ته باش��ند و 
بتوانن��د خودروهای فولکس واگن را در 

ایران تولید کنند. 
اما در تمام ای��ن قراردادها نکته ای که 
بس��یار حائز اهمیت است، پذیرش شرط 
و شروط ش��رکت های ایرانی است. طبق 
تدبیر دول��ت و وزارت صنع��ت، تنها در 
شرایطی با حضور ش��رکت های خارجی 
در ب��ازار خ��ودروی کش��ورمان موافقت 
می ش��ود که س��رمایه گذاری مشترک با 
خودروسازان، باید با سرمایه گذاری باالی 
40 درصدی شرکای خارجی انجام شود. 
تولید خودروهایی به روز اس��ت که کمتر 
از س��ه سال از عرضه آنها در دنیا گذشته 
باشد. همچنین الزام صادرات محصوالت 
تولیدی به کش��ورهای منطقه یا س��ایر 
کشورها از دیگر شروط شرکت های ایرانی 

در این قراردادها بوده است. 

صنعت خودروسازی چگونه احیا شد؟ 

گزارش2

خسارت خواب خودرو را دریافت 
کنید! 

حتما برای ش��ما پیش  آم��ده که خودروی خود 
را در دوران گارانتی ب��رای رفع عیب به تعمیرگاه 
خودروس��ازان و واردکنندگان خودرو برده باشید ، 
اما به دلی��ل نبود قطعه یدکی مورد نیاز یا ناتوانی 
و ضعف در تش��خیص و رفع عیب، خودروی شما 
برای مدت زمان زیادی در تعمیرگاه متوقف ش��ده 

است. 
در ای��ن موارد اگرچه راهی جز صبر کردن برای 
تأمی��ن قطعه یدکی مورد نی��از و رفع عیب وجود 
ندارد اما طبق قانون، خودروسازان و واردکنندگان 
خ��ودرو مکلف هس��تند به مالکان ای��ن خودروها 
خس��ارتی را تحت عنوان خس��ارت خواب خودرو  

)در تعمیرگاه( پرداخت کنند. 
در این زمینه طبق اصالحی��ه آیین نامه اجرایی 
قانون حمایت  از حق��وق مصرف کنندگان خودرو، 
عرضه کنندگ��ان ای��ن محصول در ای��ران موظف 
ش��ده اند در صورتی ک��ه خودروی تح��ت گارانتی 
 )تضمی��ن( آنها بیش از دو روز کاری یا مدت زمان 
اس��تاندارد تعمیرات به دلیل نبود قطعه یا ناتوانی 
در رفع عیب در تعمیرگاه ها متوقف شود، خسارت 

توقف خودرو را به مالک آن پرداخت کنند. 
در م��اده 17 ای��ن قان��ون تأکید ش��ده اس��ت: 
»عرضه کنن��ده خودرو موظف اس��ت چنانچه رفع 
عیب خودرو در دوره تضمین که ناشی از خسارت 
حاصل از حادثه یا تصادف نباش��د، بیش از دو روز 
کاری یا زمان اس��تاندارد تعمیرات تأیید شده، به 
طول انجامد، به تأمین خودروی مش��ابه جایگزین 
در ط��ول مدت تعمی��رات و در صورت عدم امکان 

پرداخت خسارت حق توقف خودرو اقدام کند.«
اصالحی��ه آیین نام��ه اجرایی قان��ون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب هیأت دولت 
بوده و اوایل سال گذشته  )1395( از سوی معاون 
اول رئیس جمهوری برای اج��را به وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، خودروس��ازان و واردکنندگان 

خودرو ابالغ شد. 
بنابرای��ن در ح��ال حاضر تمام خودروس��ازان و 
واردکنندگ��ان خودرو موظف هس��تند در صورت 
متوقف ش��دن خ��ودروی تحت گارانت��ی آنها در 
نمایندگی های خدمات پس از فروش به دلیل نبود 
قطعات یدک��ی یا ناتوانی در رفع عیب، خس��ارت 
خ��واب خودرو را به صورت روزش��مار به مالک آن 

پرداخت کنند. 
در این قانون خسارت توقف خودروهای سواری در 
تعمیرگاه های خودروسازان و واردکنندگان خودرو به 
ازای هر روز توقف مازاد، معادل پانزده ده هزارم قیمت 
خودرو تعیین ش��ده اس��ت. به عنوان مثال خسارت 
خواب یک دستگاه خودروی تندر E2 90  )با قیمت 
رسمی حدود 38 میلیون تومان( معادل روزانه حدود 
57 ه��زار تومان و برای یک ماه حدود یک میلیون و 

700 هزار تومان خواهد بود. 
در م��اده 18 این قان��ون آمده اس��ت: »ضوابط 
پرداخت خس��ارت توقف خودروهای س��واری در 
تعمیرگاه ها به اس��تثنای خس��ارت ناشی از حادثه 
ی��ا تصادف ب��ه این ص��ورت اس��ت ک��ه از زمان 
تحویل خ��ودرو ب��ه نمایندگی مجاز ب��ه ازای هر 
روز توق��ف م��ازاد بر میزان یاد ش��ده در ماده 17 
 این قانون  )که در باال ذکر ش��ده اس��ت( به مقدار 
پانزده ده ه��زارم )0.0015( بهای خودرو به عنوان 
هزین��ه توق��ف توس��ط عرضه کنن��ده خ��ودرو به 

مصرف کننده پرداخت می شود.«
اما الزم است بدانید که به رغم این صراحت قانونی، 
بیشتر خودروسازان و واردکنندگان خودرو از پرداخت 
خسارت خواب خودرو اس��تنکاف می کنند و بیشتر 
مش��تریان نیز به دلیل ناآگاه��ی از این حق قانونی، 
اص��والً دریافت خس��ارت خ��واب خ��ودرو را مطالبه 
نمی کنند.  بنابراین اگر دچار چنین مش��کلی شدید، 
از نمایندگی ارائه دهنده خدمات پس از فروش شرکت 
خودروس��از یا واردکننده خودرو بخواهید خس��ارت 
خواب خودرو را به صورت روزش��مار و براساس تعداد 
روزهای توقف خودرو در تعمیرگاه به ش��ما پرداخت 
کند و در صورت خودداری آنها از اجرای این قانون، به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان های صنعت، 

معدن و تجارت استانی مراجعه و شکایت کنید. 
طب��ق قان��ون وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
مس��ئول نظارت بر حس��ن اجرای قان��ون حمایت 
س��وی  از  خ��ودرو  مصرف کنندگ��ان  حق��وق  از 
خودروس��ازان و واردکنندگان خ��ودرو بوده و این 
ش��رکت ها را موظف به انجام تعهدات قانونی شان 

خواهد کرد. 

خبر

گزارش ارزیابی ملی خودروهای 
ساخت داخل منتشر شد

در حالی که میزان تولیدات خودرو در اس��فندماه 
نس��بت به ماه ماقبل افت 14 هزار 621 دس��تگاه را 
به ثبت رسانده، کیا سراتو محصول سایپا توانست در 
کنار نیومزدا 3، گرند ویتارا و س��اندرو، چهار س��تاره 
کیفیت را از آن خود کند.   ش��رکت بازرسی کیفیت 
و استاندارد ایران با تاخیر چند روزه گزارش ارزشیابی 
ملی خودروهای س��اخت داخل تولید اس��فندماه را 
منتش��ر کرد و این در حالی است که در این گزارش 
خبری از اطالعات تکمیلی همچون میزان نفوذ آب 
به داخل خودرو، مشکالت رنگ، مشکالت سروصدای 
غیر متعارف و. . . درج نشده است.  در اسفندماه سال 
گذش��ته 72 هزار و 666 دستگاه خودرو تولید شده 
که 99 درصد تولیدات در بخش خودروهای سبک و 
یک درصد در بخش خودروهای سنگین بوده است، 
الزم به ذکر است که در بخش خودروهای سبک 41 
مدل خودرو که وانت هش��ت مدل از آن را تش��کیل 
می دهد، در اسفندماه تولید خودرو ثبت شده است.  
ای��ن در حالی اس��ت که در بهمن 87 ه��زار و 621 
دس��تگاه خودرو در کشور تولید ش��ده و این تعداد 
خودرو در قالب 40 مدل خودروی س��واری و هشت 
مدل خودروی سنگین دسته بندی شده اند.  بررسی 
ابتدایی نشان می دهد که در اسفندماه با وجود افت 
میزان تولید، یک مدل به تعداد گروه س��بک و یک 

مدل به گروه سنگین افزوده شده است.
 بخش سواری 

در بخ��ش س��واری خودروهای نیوم��زدا 3، گرند 
ویتارا، کیا سراتو و ساندرو چهار ستاره از پنج ستاره را 
از آن خود کرده اند که نسبت به بهمن ماه کیا سراتو 
تازه وارد آس��مان چهار ستاره محسوب می شود.  در 
این بخش، خودرو آسا محصول بهمن  موتور از لیست 
بررسی های اس��فندماه ISQI حذف شده و این در 
حالی است که این خودرو در بهمن ماه در رده قیمت 
75 میلیون تا 100 میلیون تومان، دو ستاره را از آن 
خود کرده بود.  حال جدول خودروهای مورد بررسی 
در اس��فندماه نشان از آن دارد که در رده قیمتی 75 
میلیون تا 100 میلی��ون تومان خودروهای آریزو 5، 
چانگان CS35  و آریو به لیست افزوده شده که دو 
خودرو آریزو 5 و چانگان س��ه ستاره و آریو دو ستاره 

از کیفیت را از آن خود کرده اند. 
بخش وانت 

بررس��ی کلی بخش وان��ت نش��ان از آن دارد که 
باالترین کیفیت با س��ه س��تاره همچون بهمن ماه 
برای وانت تندر تولید ایران خودرو به ثبت رس��یده 
است.  این گروه به دو رده قیمتی 50 میلیون تومان 
به باال و پایین تر از 50 میلیون تومان تقس��یم شده 
که خودروی وانت پیکان فوتون دیزلی در رده باالتر 
از 50 میلی��ون توم��ان و در رده قیمتی کمتر از 50 
میلیون تومان، وانت تندر، وانت سایپا x151، وانت 
مزدا کارا، وانت نیسان تک سوز، وانت آریسان و وانت 
نیسان دوگانه سوز قرار دارند.  بررسی اجمالی نشان از 
آن دارد که وانت آریس��ان در لیست بهمن ماه نبوده 
 ISQI و در اسفندماه نام وانت دیزل زامیاد از لیست
حذف شده است.  در بخش وانت همانطور که گفته 
شد وانت تندر سه ستاره، وانت پیکاپ فوتون دیزلی 
دو ستاره و مابقی تولیدات این بخش تنها یک ستاره 

را از آن خود کرده اند. 
گروه سنگین 

در بخ��ش خودروهای س��نگین در اس��فندماه 
سال گذش��ته یک دس��تگاه اتوبوس، سه دستگاه 
کامیون��ت، یک دس��تگاه کامیون، چهار دس��تگاه 
کش��نده تولید ش��ده که در لیست اس��فندماه نام 
محصول کامیون ایس��وزو FVR، حذف شده و از 
سوی دیگر دو کشنده اسکانیا G410 و R460 به 
لیست اس��فندماه اضافه شده است.  در این بخش 
چه��ار محصول که تماما کش��نده هس��تند چهار 
س��تاره کیفی، یک محص��ول در رده اتوبوس با دو 
ستاره کیفی و مابقی محصوالت تولیدی اسفندماه 
1395 تنه��ا یک س��تاره را از آن خ��ود کرده اند.  
اطالع��ات تکمیلی نش��ان از آن دارد که کامیونت 
ایس��وزو NPR75K تولید بهمن دیزل نسبت به 
بهمن ماه یک ستاره خود را از دست داده است. 

خطرناک ترین و امن ترین کشورهای 
دنیا برای رانندگی کجاست؟ 

براس��اس آخرین آمار س��ازمان بهداش��ت جهانی 
»اریت��ره« یکی از خطرناک ترین کش��ورهای جهان 
برای رانندگی اس��ت. این کش��ور با نرخ 48.4 مرگ 
و می��ر در تصادفات ج��اده ای در ازای هر 100هزار 
ش��هروند در سال در جایگاه نخس��تین کشورها در 
کشتار و تصادفات رانندگی و جاده ای قرار می گیرد.  
ب��ه گزارش گروه عصر ایران و به نقل از تلگراف، پس 
از اریت��ره، لیبی و عراق نیز ب��ه ترتیب با نرخ مرگ 
و می��ر جاده ای 40.5 و 31.5 ب��ه ازای هر 100هزار 
نفر در لیس��ت خطرناک ترین کشورهای جهان قرار 
دارن��د. اگرچه لیبی می تواند برای مردم جهان عاری 
از ویژگی های توریستی باشد، اما تایلند با نرخ مرگ 
و میر جاده ای 38.1 و آفریقای جنوبی با مرگ و میر 
31.9 به ازای هر 100هزار نفر در شمار محبوب ترین 

مقاصد گردشگری جهان محسوب می شوند. 
آم��ار جالب دیگری که در این گزارش می توان به آن 
استناد کرد درخصوص آمریکای شمالی است. رانندگی 
در آمریکا دو برابر خطرناک تر از رانندگی در کاناداست. 
پرتغال نیز کمتر از بقیه اروپای غربی برای رانندگی امن 
محسوب می شود. اکوادور، ویتنام، برزیل، پاراگوئه، کنیا 
و الئوس نیز در ش��مار پرخطرترین کش��ورهای جهان 
برای رانندگی محس��وب می ش��وند. )آمار مرگ و میر 
جاده ای این کشورها در زیر مطرح شده است( اما شاید 
باورش سخت باشد که در کشور کوچکی مانند مالدیو با 
امنیت زیادی رانندگی خواهید کرد. در این کشور نرخ 
م��رگ و میر جاده ای 1.9 مرگ ب��ه ازای هر 100هزار 
نفر خواهد بود. هرچند روبه راه نبودن ش��رایط جاده ها 
و زیرس��اخت های اولیه به افزایش این رقم کمک کرده 
اس��ت.  نروژ )2.9(، دانمارک )3(، س��وئد )3(، سوییس 
)3.4( و بریتانی��ا با ن��رخ  )3.5( مرگ و میر جاده ای به 
ازای هر 100 هزار نفر در ش��مار امن ترین کش��ورهای 

جان محسوب می شوند. 

ت��ا زمانی ک��ه تقاضا وج��ود دارد و 
می توان تأییدیه اس��تاندارد را گرفت، 
پرای��د تولی��د می ش��ود و نمی توان به 

تقاضای بازار پاسخ نداد. 
مه��دی جمال��ی، در واکن��ش ب��ه 
اظه��ارات رئیس س��ازمان اس��تاندارد 
مبن��ی ب��ر توقف خ��ط تولی��د چند 
خودروی غیراستاندارد، گفت: سازمان 
اس��تاندارد ورود و خ��روج خ��ودرو از 
خ��ط تولی��د را اعالم نمی کن��د، بلکه 

استانداردهای آن را تعیین می کند. 
90درص��د  داد:  ادام��ه  جمال��ی 
محصوالت س��ایپا در س��ال 89 پراید 
ب��وده که در س��ال 95 ب��ه 34درصد 

محصوالت سایپا رسیده است. 
او با بیان اینکه مقرر شده که در سال 
96 ح��دود 22درصد تولیدات س��ایپا 
پراید باش��د، یادآور ش��د: برنامه ریزی 
صحیحی طراحی ش��ده ک��ه با توجه 
به تقاضای بازار و وضعیت اس��تاندارد 

تولید محصوالت مدیریت شود. 
خودروس��ازی  گ��روه  مدیرعام��ل   
س��ایپا تصریح کرد: بحث از رده خارج 
ش��دن پراید وجود ندارد و تا زمانی که 
تقاض��ا وجود دارد و می ت��وان تأییدیه 
اس��تاندارد را گرف��ت، پرای��د تولی��د 
می ش��ود و نمی توان ب��ه تقاضای بازار 

پاسخ نداد. 

مدیرعامل سایپا: 

پراید از رده خارج نمی شود



معاون حزب مردم جمهوری خواه ترکیه با اش��اره 
ب��ه تخلف ها در جری��ان رای گیری روز یکش��نبه از 
هیأت انتخاباتی کشورش خواست تا نتیجه رفراندوم 
را باط��ل اعالم کنند. به گفته این مقام تنها یک راه 
برای خاتمه بحث ها درباره مشروعیت این رای گیری 
و راح��ت ک��ردن خیال مردم وج��ود دارد و آن این 
اس��ت که هیأت عالی انتخابات، نتای��ج رفراندوم را 

لغو کند. 
 اق��دام هیأت عال��ی انتخاب��ات در پذی��رش برگ 
رای هایی که مهر رس��می روی ش��ان وجود نداشت، 
موجب خش��م احزاب اپوزیسیون ترکیه شد. معاون 
حزب مردم جمهوری خواه گفت: مقام ها نمی توانند 
مش��خص کنن��د ک��ه چند برگ��ه رأی ب��ه صورت 
غیرقانونی انداخته شده است. هیأت عالی انتخابات 

ترکیه حین انجام رای گیری در روز یکشنبه تصمیم 
گرفت قوانین رای گیری را تغییر دهد و همین اقدام 
به گفته اپوزیسیون موجب شد تا تخلفاتی رخ دهد. 
اپوزیسیون حامی کردهای ترکیه نیز روز دوشنبه با 
بیان اینکه میزان برگه رای های بدون مهر به حدی 
بوده اس��ت که ب��رای تغییر نتیج��ه رفراندوم کافی 
بوده باش��د، گفت که: مقام های انتخاباتی »کودتا« 
کرده اند. س��خنگوی حزب دموکراتیک خلق ترکیه 
گفت 3 میلیون رای دهنده تحت تأثیر تصمیم دقیقه 
ن��ودی هیأت عالی انتخابات ترکیه ق��رار گرفتند. او 
همچنین گفت تفاوت هایی میان اطالعات ارائه شده 
توس��ط هیأت عال��ی انتخابات و اطالعات به دس��ت 
آمده توسط حزب دموکراتیک خلق درباره شمارش 

آرا در صدها صندوق رأی وجود دارد. 

اپوزیسیون ترکیه خواستار ابطال نتایج رفراندوم شد

  وزیر امور خارجه بحرین بر ادامه 
گفت وگ�و میان ایران و کش�ورهای 
عضو ش�ورای همکاری خلیج فارس 

تأکید کرد. 
  فاطم�ه، فرزند آیت اهلل هاش�می 
رفس�نجانی گف�ت: س�فر اخیرم به 
لندن برای شرکت در جلسه ساالنه 
هیأت مدیره بنیاد تاالس�می بود که 
طبق روال هر ساله موظف به شرکت 

در آن هستم. 

 آنجال مرکل، از اردوغان خواس�ت تا بعد از پیروزی دش�وارش در 
همه پرسی اخیر درصدد برقراری »گفت وگوی محترمانه« در داخل 

این کشور باشد. 

تیتر اخبار

احد وظیفه در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه امروز 
ش��دت بارش در کهگیلویه و بویراحمد و شمال خراسان 
رضوی خواهد بود، اظهار کرد: روز سه ش��نبه 29 فروردین 
بارش پراکنده محدود به نواحی جنوب، دامنه های زاگرس 
مرکزی، ش��رق و شمال شرق کشور و پاره ای نقاط کرمان 
می ش��ود. مدیر کل پیش بینی و هشدارس��ریع س��ازمان 
هواشناسی افزود: از اوایل وقت چهارشنبه 30 فروردین، با 
ورود سامانه جدیدی از شمال غرب و غرب بارش در شمال 
غرب، غرب و دامنه های زاگرس آغاز می ش��ود و به تدریج 
گستره بارش به دامنه های البرز و شمال شرق کشور خواهد 

رسید. پیامد ورود این سامانه نیز رگبار باران، رعد و برق و 
وزش باد به نسبت شدید خواهد بود. 

وظیفه با بیان اینکه از امروز تا روز جمعه اول اردیبهشت، 
خلیج فارس و تنگه هرمز به س��بب وزش باد شدید مواج 
خواهد بود، اظهار کرد: س��رعت وزش باد و ارتفاع امواج از 
چهارشنبه بعدازظهر و طی روزهای پنجشنبه و جمعه روی 
خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش خواهد یافت. وی افزود: 
طی س��ه روز آینده وزش باد ش��دید در پاره ای از مناطق 
جنوب شرق و شرق کش��ور پیش بینی می شود، بنابراین 

پدیده گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود. 

ورود سامانه جدید بارشی به کشور از چهارشنبه

بهداش�ت  وزارت  س�خنگوی    

ضمن تش�ریح برخی مسائل درباره 
فوت عارف لرس�تانی، در عین حال 
از کاندیداه�ای ریاس�ت جمه�وری 
خواس�ت ت�ا موضع ش�ان را درباره 

»سالمت مردم« مشخص کنند. 
هواشناس�ی  س�ازمان  رئی�س   
کش�ور گفت: با وجود ارائه اطالعات 
س�ازمان  س�وی  از  هش�دارها  و 
س�یل  در  تلف�ات  هواشناس�ی، 
آذربایجان فقط ب�ه علت بی توجهی 

هموطنان بوده است. 

 در مجموع 42 نفر در اثر س�یل مفقود ش�ده یا جان خود را از دست 
دادند که تاکنون اجساد 36 تن کشف شده است. 

تیتر اخبار

عارف لرس��تانی، هنرپیشه طناز سینما و تلویزیون 
ام��روز چه��ره در نقاب خ��اک کش��ید و در آرامگاه 
خانوادگ��ی و در ج��وار پدربزرگ��ش عبدالحس��ین 
لرس��تانی در روس��تای س��یمینه برای همیشه آرام 
گرفت. مراس��م تش��ییع پیکر زنده یاد عارف لرستانی 
از صبحدی��روز  )2۸ فروردین م��اه( با حضور خانواده 
او، چند ت��ن از هنرمندان و جمع��ی از مردم برگزار 
شد. پیکر این هنرمند از کرمانشاه به سمت روستای 
سیمینه تشییع شده است تا در جوار پدربزرگ خود 

به خاک سپرده شود. 
سیدجواد هاش��می، برزو ارجمند، هادی کاظمی، 
عل��ی اوجی، فرهاد مدی��ری، جواد عزتی، س��یاوش 
مفیدی و برخی از اعضای باش��گاه فوتبال هنرمندان 
در مراس��م تش��ییع پیکر زنده یاد عارف لرستانی در 

کرمانشاه شرکت کردند. 
 »ع��ارف لرس��تانی« 2۶ فروردی��ن  ماه در س��ن 
۴۵س��الگی درگذش��ت. این بازیگر تئاتر و تلویزیون 
ایران متولد ۱۵ بهمن ۱3۵0 در کرمانش��اه بود. او با 
مجموع��ه  »جنگ ۷۷« به کارگردانی مهران مدیری 
پا به عرصه بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین 
مجموع��ه دیگر از جمله »قهوه تل��خ« با او همکاری 

کرد. 
از جمله آث��ار تلویزیونی این بازیگ��ر فقید به »در 
حاشیه«، »کوچه مروارید«، »شوخی کردم«، »ویالی 

من« و »مرد دوهزار چهره« می توان اشاره کرد. 
او همچنین در فیلم های سینمایی »شام عروسی«  
)۱3۸۴(، »انتخ��اب«،  )۱3۸3(، »معادله«  )۱3۸2( 

و »مانی و ندا«  )۱3۷9( بازی کرده است. 

 »عارف« به خانه پدربزرگ رسید

اساس�نامه  درب�اره  مرادخان�ی    
جشنواره موس�یقی فجر گفت: در این 
اساس�نامه، درباره چگونگی دعوت ها، 
وضعیت کاری افراد و شرایط فراخوان 

پیش بینی های الزم شده است. 
  نماین�ده ول�ی فقیه در ام�ور حج و 

زی�ارت از احتم�ال ص�دور فراخ�وان 
اولویت های بیشتر برای تشرف به حج 

تمتع خبر داد. 

 کیومرث منش�ی زاده، ش�اعر پیشکس�وت، در س�ن ۷۹س�الگی 
درگذشت

تیتر اخبار

صبح دیروز نشست تخصصی تبیین راهبردهای ورزش 
بانوان در برنامه شش��م توسعه کش��ور، با رویکرد »تولید و 
اشتغال« در هتل المپیک تهران آغاز شد و فریبا محمدیان، 
معاون��ت ورزش بان��وان وزارت ورزش و جوانان در ش��روع 
مراس��م از برنامه های آین��ده در ورزش بانوان گفت  و بیان  
ک��رد: به دنبال تدوی��ن و اجرای آیین نامه  مناسب س��ازی 
ورزشگاه های کشور برای حضور خانواده ها به عنوان تماشاگر 
در رویدادهای ورزش��ی هس��تیم.  او همچنین در ادامه  به 
س��ایر برنامه های آینده در ورزش زنان اش��اره و بیان  کرد: 
ارتقای محیط حقوقی ورزش بانوان، ساماندهی روند کسب 

کرسی های بین المللی ورزش برای بانوان واجد شرایط، ایجاد 
سازوکارهای مناسب با فدراسیون های جهانی برای حضور 
بانوان محجبه ایرانی، اجرای طرح های ملی »فراغت بانوان 
با ورزش با هدف افزایش س��هم ورزش��ی در فراغت بانوان، 
اجرای جشنواره فرهنگی – ورزشی بانوان شاغل با ورزش، 
اجرای طرح ملی قامت و حرکت، تدوین و اجرای طرح ملی 
2030 تا نشاط و تندرستی، اجرای طرح الو ورزش با هدف 
افزایش ثبات حرکتی بانوان و تدوین و اجرای طرح توسعه 
کسب و کارهای ورزش ویژه  بانوان« از دیگر برنامه های آینده 

ما در ورزش بانوان است. 

وزارت ورزش به دنبال حضور خانواده ها در ورزشگاه هاست

  سرمربی پرس�پولیس عنوان کرد 
پیشنهادهایی به دس�ت او رسیده، 
ول�ی او در ح�ال مذاک�ره با س�ران 

باشگاه پرسپولیس است. 
اع�الم  جوان�ان  و  ورزش    وزی�ر 

ک�رد در س�ال جاری می�زان حقوق 
بازنشس�تگان و قهرمانان را افزایش 

خواهیم داد. 
 رئیس کمیته فنی و توس�عه جوانان فدراس�یون فوتبال از حضور 

قطعی امید نورافکن در جام جهانی کمتر از 2۰ سال خبر داد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

س�پاه پاس�داران انقالب اسالمی در بیانیه ای با گرامیداشت 2۹ فروردین ماه، »روز ارتش جمهوری اسالمی ایران« را فرصتی برای بازخوانی وحدت و 
هم افزایی راهبردی و اقتدار آفرین ارتش و سپاه برای پایدارسازی امنیت ملی و خلل ناپذیری شبکه دفاعی کشور دانست. 

س��الم���ت،  کم����یس��یون   رئی��س 
محیط زیس��ت و خدمات شهری شورای 
ش��هر تأکید کرد: نباید نمایندگان مردم 
در ش��ورای ش��هر دچار خودسانسوری و 

مماشات  شوند. 
رحم��ت اهلل حافظ��ی در نشس��ت نقد و 
ارزیابی مدیریت ش��هری در شهرداری 
تهران که در دانش��گاه ش��هید بهشتی 
برگزار ش��د از مردم به خصوص فعاالن 
عرص��ه عل��م خواس��ت ت��ا مش��ارکت 
حداکث��ری در انتخاب��ات آت��ی را ک��ه 
خواست رهبری اس��ت، داشته باشند و 
گف��ت: نباید از انتخابات قهر کرد تجربه 
اثبات ک��رده تنها با حض��ور حداکثری 
اس��ت که خروج��ی مورد نظ��ر حاصل 
می ش��ود.  وی با بیان اینکه شورای شهر 
تهران نتوانس��ته اس��ت به وظایف قانونی 
خود در بخش سیاس��ت گذاری و نظارت 
و هماهنگی میان دس��تگاه ها عمل کند، 
تأکید کرد: جابه جایی یک سوم از بودجه 
مصوب شهرداری در سال 93 با همراهی 

رئیس ش��ورا در قال��ب دو فوریت, نه تنها 
شان ش��ورا را رعایت نمی کند بلکه راه را 
برای بررسی نهادها و سیستم های نظارتی 

می بندد. 
رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست 
و خدمات شهری شورای شهر با تأکید بر 
اینکه نباید نمایندگان مردم در شورای 
ش��هر دچار خودسانس��وری و مماشات 
ش��وند، گفت: هر نماینده در ش��ورا در 
سال ۶0 میلیون تومان دریافتی دارد که 
مجموع آن در چهار سال 2۴0 میلیون 
می ش��ود حال چگون��ه بپذیریم که یک 
فرد ب��رای حضور در انتخابات ش��وراها 
میلیاردها هزین��ه می کند؟ چرا این کار 
انجام می شود مگر در پشت صندلی های 
سبز چه خبر است که این میزان هزینه 
می ش��ود. مردم بدانند اگر سطح شهر از 
پوس��تر تبلیغاتی پر ب��ود باید با دقت و 

حساسیت بیشتری رأی دهند. 
 حافظی با اشاره به اینکه به جای اینکه 
ش��ورا راهب��ری ش��هرداری را برعهده 

داشته باشد به صورت وارونه شهرداری 
راهبری ش��ورا را برعهده گرفته اس��ت، 
تصرب��ح کرد: ش��هرداری نی��ز به جای 
اینکه روی ریل قانون و تخصص حرکت 
کن��د خود را ب��ه نظام س��رمایه گذاری 
نوکیس��ه واگذار کرده است. شهر تهران 
سیاه چاله ای شده که نمی تواند پشتوانه 
اقتصادی  بهره من��دی  معن��وی،  حیات 
م��ردم و ظرفیت ه��ای زیس��ت محیطی 
ب��رای زندگی م��ردم باش��د و حتی در 

تعارض با آن گام برمی دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ش��هرداری تهران 
میلیارده��ا تومان هزینه می کند اما مردم 
رضایت ندارند زیرا این هزینه ها اثربخش 
نیس��ت، اعالم کرد: حال مدیر شهری به 
دنبال این است که مدیریت فراتر از شهر 

تهران را داشته باشد. 
حافظی ادامه داد: صحبت ش��ده که تغییر 
سیاست مالیاتی به نفع مردم عمل می کند. 
آیا این فرد موفق شده مشکالت ۱۵ درصد از 
جمعیت شهر تهران را که در بافت فرسوده 

ساکن هستند حل کند؟ آیا توانسته باغات 
شهر را حفظ کند؟ آیا توانسته پسماند شهر 
تهران را طبق قانون مدیریت کند؟ با وجود 
مشکالت متعدد مردم با چه انگیزه ای کشور 

را به دست این فرد بسپارند؟ 
حافظی درباره واگذاری برخی پروژه ها به 
نهادهای خاص نیز گفت: اگر واگذاری ها 
قانون محور و براس��اس رعایت تشریفات 
صورت گی��رد، واگ��ذاری پروژه ها به این 
نهادها اشکالی ندارد اما گاهی دیوار قانون 
شکسته می شود اینجاست که شورا باید 
وظای��ف نظارتی خود را ب��ه خوبی انجام   

دهد. 
وی درباره فعالیت مؤسسه همشهری نیز 
اعالم کرد: نگرش حاکم در این خصوص 
اش��کال دارد. مؤسسه همشهری به جای 
اینکه ابزار نظارتی باشد ابزار تبلیغاتی برای 
شهرداری ش��ده است این در حالی  است 
که روزنامه همشهری می بایست مشکالت 
مردم را رصد و منتشر کند و در حل این 

مسائل به مردم کمک کند. 

نخس��تین نشس��ت خبری س��خنگوی 
وزارت خارج��ه با خبرنگ��اران داخلی و 
خارجی مس��تقر در تهران در سال 9۶ 
برگزار ش��د. این مق��ام وزارت خارجه با 
تأکید ب��ر اینکه ای��ران پیش قدم برای 
نق��ض برجام نخواه��د ب��ود، ادامه داد: 
برجام برآمده از یک عزم ملی است و هر 
دول��ت و هر فردی که در ایران در رأس 
حاکمی��ت و دولت قرار بگیرد در نهایت 
برجام را ادام��ه خواهد داد و همان طور 
که پیش از این نیز اعالم کرده ایم ایران 
پیش قدم برای نقض برجام نخواهد بود، 

مگر اینک��ه طرف های مقابل به تعهدات 
خود عمل نکنن��د. در آن صورت ایران 
اقدامات��ی مناس��ب را انج��ام می دهد. 
خبرنگاری با اش��اره به همراهی روحانی 
توس��ط ظریف در مراسم افتتاحیه چند 
فاز پارس جنوبی در روز یکش��نبه هفته 
جاری و برداش��ت به وجود آمده مبنی 
بر اینکه این اقدام جنبه تبلیغاتی داشته 
اس��ت، با رد چنین موضوعی گفت: این 
موضوع بستگی به نگاه شما دارد. به هر 
س��ازندگی، تولید و اقدام��ی که در هر 
کجای دنیا انجام می ش��ود براساس این 

نگ��اه می توان از آن برداش��ت تبلیغاتی 
کرد. واقعیت این اس��ت که روز گذشته 
اقدام مثبت و بزرگی در کش��ور رخ داد 
و یکی از بزرگ ترین پروژه های کش��ور 
افتتاح شد و ما امیدواریم که این پروژه 
آثار پربرکتی ب��رای مردم این منطقه و 

کل مردم ایران داشته باشد. 
ب��ا  ارتب��اط  در  ادام��ه  در  قاس��می 
گفت وگوه��ای بی��ن ای��ران و عمان در 
ارتب��اط ب��ا پول های بلوکه ش��ده ایران 
در این کش��ور و روند ای��ن گفت وگوها 
اظهار کرد: ای��ن یک بحث فنی بود. در 

ارتباط با بازگش��ت این پول ها و انتقال 
آن برخی مش��کالت فنی وجود داشت 
که در ماه های گذش��ته بین هیات های 
دو کش��ور مذاکراتی صورت گرفت و در 
پی ای��ن مذاک��رات راه حل هایی حاصل 
ش��د. س��خنگوی دس��تگاه دیپلماسی 
ادامه داد: فکر می کنم این یک مس��ئله 
تمام ش��ده اس��ت و در چارچوب تفاهم 
بین مقامات دو کش��ور و تیم های فنی 
و بانکی چارچوب بازگش��ت این پول ها 
و چگونگی آن مش��خص ش��ده و تصور 
نمی کنم که ابهامی وجود داشته باشد. 

رئی��س هی��أت عال��ی نظ��ارت ب��ر 
انتخابات ش��وراهای اس��المی استان 
ته��ران از تأیی��د صالحی��ت 92۸۸ 
کاندیدای انتخابات شوراها در استان 
تهران در هیات های اجرایی خبر داد 
و گفت ک��ه از این تع��داد ۷۶3 نفر 
در هیات های اجرای��ی رد صالحیت 

ش��دند. 
علیرض��ا رحیم��ی در گفت وگ��و ب��ا 

ایس��نا اظه��ار ک��رد: م��دت زم��ان 
بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات 
ش��وراها در هیات ه��ای اجرای��ی در 
2۴ فروردین م��اه ب��ه اتمام رس��ید، 
هیأت های اجرایی نتیجه بررس��ی ها 
را به هیأت نظارت ارس��ال کردند که 
از مجم��وع کل داوطلبان ثبت نامی، 
92۸۸ کاندیدا در هیأت های اجرایی 
تأیی��د صالحیت ش��دند. وی تأکید 

کرد: با توجه به این اکنون در مرحله 
بررس��ی صالحیت ه��ا در هیأت های 
نظارت هستیم، نمی توان این آمار را 
نهایی دانست، آمار نهایی مرحله اول 
دوم اردیبهشت ماه به صورت رسمی 
از س��وی فرمانداری ها ب��ه داوطلبان 
اعالم می ش��ود تا اگر آنها ش��کایتی 
داشتند ظرف چهار روز هیأت نظارت 

اس��تان اعالم کند. 

رحیم��ی توضی��ح داد: کس��انی که 
صالحی��ت آنها در هیأت های اجرایی 
رد شده اس��ت و آنهایی که از سوی 
هی��أت نظ��ارت نی��ز رد صالحی��ت 
می شوند، با در دست داشتن مدارک 
رسمی از سوم تا ششم اردیبهشت ماه 
می توانن��د ب��ه هیأت ه��ای نظ��ارت 
استان شکایت کرده تا ظرف ۱0 روز 

به ش��کایت آنها رس��یدگی ش��ود. 

نوج��وان،  و  ۷2 هنرمن��د ک��ودک 
نقاش��ی های خود را ب��رای حمایت از 
کودکان س��رطانی، روزهای پنجشنبه 
3۱ فروردین و جمعه اول اردیبهش��ت 
۱39۶ در مح��ل موسس��ه مح��ک از 
س��اعت ۱۶ ت��ا 20 در مع��رض دی��د 
عالقمن��دان ق��رار م��ی دهن��د. این 
نمایش��گاه دو روزه ب��ا عنوان »خبری 
در راه اس��ت...« حاصل تالش ساالنه 
شاگردان تارا بهبهانی نقاش و مدرس 
دانش��گاه اس��ت که در قالب ۷2 تابلو 
نقاش��ی بر پا خواهد ش��د و خبری را 

که انتظار ش��نیدنش را دارند از طریق 
نقاش��ی های خود نمایش می دهند و 
گامی در مس��یر روش��ن ماندن چراغ 
انسان دوس��تی و حمایت از همنوعان 
و همس��االن مبت��ال به س��رطان خود 

بر می دارند.
ت��ارا بهبهانی مدرس ای��ن کودکان 

هنرمند درباره نمایشگاه می گوید: 
ای��ن یازدهمی��ن س��ال اس��ت که 
نمایشگاه نقاشی کودکان و نوجوانان را 
به نف��ع کودکان محک برگزار می کنم. 
ب��ا این امی��د که هم نقاش��ان کوچک 

نمایش��گاه ی��اد بگیرند ک��ه می توانند 
باع��ث تغییر در زندگی همنوعانش��ان 
باش��ند و هم عواید این نمایش��گاه ها 
مرهمی ش��ود بر دل دردمند کودکان 
مبتال به سرطان.... و چه خوب می شد 
ک��ه فردا صب��ح با این خب��ر بیدار می 
ش��دیم:  خب��ری در راه اس��ت...دیگر 
سرطانی وجود ندارد...غول سرطان زانو 
زد...  و آن روز دیگر این بالی ناگهانی 
مسیر زندگی هیچ کودک سرزمین مان 
را تغیی��ر نمی دهد . ب��ه امید آن روز 
که جز خبر س��المتی و نشاط و شادی 

ب��رای کودکان و نوجوانان خبر دیگری 
نباش��د.  گفتنی است این نمایشگاه دو 
روزه ساعت ۱۶ پنجشنبه 3۱ فروردین 
۱39۶ افتتاح خواهد شد و عالقمندان 
می توانن��د در روزهای 3۱ فروردین و 
جمعه اول اردیبهشت از ساعت ۱۶ الی 
20 برای بازدی��د از این آثار به آدرس 
میدان اقدس��یه، ابتدای بزرگراه ارتش، 
س��ه راه ازگل، بلوار شهید مژدی، بلوار 
محک، موسس��ه خیریه و بیمارس��تان 
فوق تخصصی سرطان کودکان محک 

مراجعه کنند.

حافظی در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی: 

اعضای شورای شهر دچار خودسانسوری و مماشات نشوند

سخنگوی وزارت خارجه جنبه تبلیغاتی حضور ظریف را در افتتاح فازهای پارس جنوبی رد کرد

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان 
امروز

مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی
شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی
چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49
دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

سازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073317

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

سمت راست

بیانیه سپاه به مناسبت روز ارتش: 

به احدی اجازه نخواهیم داد امنیت و آرامش مثال زدنی ایران را تهدید کند

۷63 نفر رد صالحیت شدند
تأیید صالحیت ۹288 کاندیدای ش�وراهای اس�تان تهران در هیأت اجرایی

خبر خوش کودکان هنرمند برای موسس�ه محک
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 داستان سرایی
12و تاثیرآن در موفقیت برندها

مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی

بررسی آگهی تبلیغاتی بیمه نوین

تکیه بر عصای سادگی

 »CRM یک فلسفه و استراتژی کسب و کار است که توسط فناوری و روش هایی پشتیبانی می شود تا به 
ارتقای روابط عناصر انسانی در یک فضای کسب و کار کمک کند.« رابطه مفید و موثر با اجتماعی متشکل از 
مشتریان، پرسنل و همکاران تجاری و حتی مشتریان بالقوه از دغدغه های اصلی تمامی صاحبان کسب و کار 
اس��ت. سازمان ها برای منظم کردن این رابطه دائما منشی های خود را تغییر می دهند، نرم افزارهای مختلف 
خریداری می کنند، ش��رکت های مش��اور را به کار می گیرند، دوره های آموزش برگزار می کنند و... تا بتوانند 

کمی بر تعارضات پیچیدگی روابط غلبه کنند. 
پیچیدگی روابط بین مشتریان و کسب و کار ها همواره به چند دلیل ایجاد می شود: 

- ارزش های��ی که هر یک از طرفین مراودات تجاری قصد دارند از مراودات خود به دس��ت آورند، نه فقط 
بسیار متفاوت بلکه گاهی با یکدیگر متناقض اند. 

- مش��تری از آنجایی که یک ش��خص اس��ت – حقیقی یا حقوقی - می خواهد تجربه ای منحصر به فرد و 
تک داشته باشد. 

- کسب و کار ما از آنجایی که یک موسسه یا سازمان است و با همه  آن شخصیت های منحصربه فرد سر 
و کار دارد باید بفهمد چگونه بدون دستورهای بی چون و چرای حرفه ای آسیب زا، مشتریان را آرام کند. 

برای درک بهتر سه مورد باال تاکید می کنم که مشتری ما دیگر یک ظرف منفعل پر از پیغام نیست بلکه 
یک شریک و همراه پیگیر و فعال است که خودش تصمیم می گیرد چگونه بخشی از زندگی اش را با کسب 

و کار شما قسمت کند. خالصه اینکه مشتریان یک اجتماع هستند و رفتاری اجتماعی دارند. 
حال بیایید نگاه تازه ای به چیستی این اجتماع بیندازیم. اجتماعی مملو از انسان هایی که کارها...

یکی از پرطرفدار ترین انواع بیمه در سراس��ر جهان بیمه عمر اس��ت که روزبه روز طرفداران بیشتری 
را در اکثر کش��ورها به خود جلب می کند. در کش��ور ما ایران بیمه عمر با وجود گس��تره خدماتی که 
می تواند برای ش��هروندان داشته باشد، به دلیل ناآش��نا بودن مردم با خدمات آن هنوز جایگاه خود را 

به دست نیاورده است که این مهم با اقدام های فرهنگی حاصل می شود. 
تبلیغات یکی از روش ها برای فرهنگ س��ازی اس��ت و بیمه نوین در تبلیغات محیطی ش��رکت خود 
به تبلیغ بیمه عمر پرداخته اس��ت.  برای بررس��ی آگهی تبلیغاتی بیمه نوین به سراغ یاسمن کریم پور، 
تحلیلگ��ر بازاریاب��ی و تبلیغات رفتی��م و در ادامه نیز گالویژ نادری، مس��ئول روابط عمومی ش��رکت 
ایده پروران تبلیغ درباره آن توضیحاتی را ارائه می دهد.  یاسمن کریم پور، تحلیلگر بازاریابی و تبلیغات 
درباره ایده کار و هماهنگی ایده با نحوه اجرای کار گفت: در یک جمله درباره این طرح می توانم بگویم 
»اتفاقی متفاوت در فضای تبلیغات ش��رکت های بیمه.« در حالی که همگی کم وبیش از حال و هوای 
تکراری و آگهی های کم جان و خس��ته کننده این صنعت باخبریم، این طرح از معدود کارهایی بود که 

حرفی تازه برای گفتن داشت. 
درهم آمیختن مفهوم عصا که یادآور دوران کهنسالی و ورزشی مثل گلف که تداعی کننده ...

گزارش »فرصت امروز« از بازار 
الستیک، روغن و تیوب اتومبیل و 

موتورسیکلت در ایران

اشتغال زایی 
10هزار نفری

13

10

11

 قیمت روز بیش از 1000 کاال و خدمات را
در سایت روزنامه فرصت امروز دنبال کنید.

قیمت روز انواع خودرو،  قیمت ارز، طال و سکه،  قیمت نفت  و...

p r i c e . f o r s a t n e t . i r
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قواعدنوشتاری؛نکتهایمهمو
درعینحالموردغفلت

اگ��ر حافظه ت��ان قوی ب��وده و ایده ه��ای این 
مجموعه توجه ش��ما را به خود جلب کرده باشد، 
ب��ه احتمال زیاد ب��ه یاد خواهید داش��ت که در 
ایده ش��ماره 10 بر اهمیت محتوا بر گرامر اشاره 
کردیم. در آن مورد س��عی بر این بود تا شما را از 
قفس قواعد نوشتاری و زبان شناختی رها سازیم. 
با این حال در تحلیل نهایی نمی توان منکر تأثیر 
قواعد نوشتاری روی زیبایی و جذابیت متن شد. 
تفاوت یک نوش��ته جذاب و معمولی، عالوه بر 
ایده خالقانه طراح آن، بستگی به نوع ساختاری 
ک��ه انتخاب می کنید نی��ز دارد. برای مثال به دو 

نمونه زیر توجه کنید. 
1-پیش��نهاد ویژه م��ا برخ��ورداری از تخفیف 
30درصدی در خرید این محصول است. می توانم 
این اطمینان را به ش��ما بده��م که این محصول 
را تاکن��ون تجرب��ه نکرده اید. اس��تفاد از چنین 
محصولی که از تجربه مهندس��انی از شرایط دنیا 

نشات گرفته بسیار لذتبخش است.
2-پیش��نهاد وی��ژه ش��رکت برای مش��تریان 
گرامی اس��تفاده از 30درصد تخفیف اس��ت. تیم 
}ن��ام برن��د{ باتوجه ب��ه س��ابقه و تجربه ای که 
دارد، همیش��ه به دنبال برترین مهندس��ان بوده 
و برای تکمیل تیم رویایی خود نیاز به مشتریان 
اس��تثنایی نی��ز دارد. محص��ول کارآم��د نتیجه 

استفاده از تکنولوژی های برتر است. 
همانط��ور که قابل مش��اهده اس��ت، در نمونه 
نخست قواعد نگارشی در س��طح بسیار ضعیفی 
قرار دارد. البته کمتر پیش خواهد آمد که چنین 
نمونه ضعیفی را بتوان در دنیای تبلیغات مشاهده 
کرد، با این حال به منظور درک بهتر این موضوع 
از مثالی واضح اس��تفاده کردم. بدون شک چنین 
متن ناموزونی رادارهای هر خواننده ای را متوجه 
س��اخته و احتمال تأثیرگذاری آگهی موردنظر را 

به شدت کاهش می دهد.
 

ایده
ایده این شماره براساس فعالیت یک برند تولید 

خودرو طراحی شده است. 
م��ن یک موزه کوچک از آگهی هایی که به نظرم 
جالب هس��تند، تهیه کرده ام. در این موزه یکی از 
بهترین آثار من بروش��وری است که نام شرکت به 
صورت بسیار خالقانه ای روی آن درج شده است. در 
واقع روی این بروشور که بیشتر شبیه کارت ویزیت 
است، حروف مربوط به شرکت به وسیله چسب به 
یکدیگر متصل ش��ده اند. برای مثال اگر هدف بیان 
کلمه AB باشد، AوB  با فاصله از هم و به وسیله 

چسب در کنار یکدیگر قرار داده شده اند. 
 X هنگامی که برای نخستین بار تبلیغات برند
)یک گروه موس��یقی( را در سطح شهر مشاهده 
ک��ردم به یاد ک��ارت ویزیت موج��ود در موزه ام 
افتادم. در واقع این تبلی��غ روی پس زمینه ای از 
چرم گاو به وسعت 15 یارد مربع نقش بسته بود. 
همچنین کلم��ات این تبلیغ با نوارهای رنگارنگ 
و درخش��ان تزیین ش��ده بود. درخش��ندگی این 
نوارها به علت المپ ه��ای LED موجود در آنها 
بود. اگرچه بسیاری از افراد در وهله نخست تنها 
به درخشندگی آگهی مذکور توجه می کردند، با 
این حال متن آگه��ی کیفیتی به مراتب باالتر از 
خالقیت به کار رفته در زیبایی بصری آن داشت. 
»قدرتمندتر از گذشته؛ اکنون تماشاگران ما 
می توانن��د به همراه موزیک الکتریکی، تبلیغات 
الکتریکی و نشس��تن روی صندل��ی الکتریکی 
را نی��ز تجرب��ه کنند« مطالعه مت��ن آگهی من 
را به خن��ده انداخ��ت. در واقع موس��یقی این 
گ��روه بیش��تر ب��ه وس��یله گیت��ار الکترونیک 
نواخته می ش��د و ایجاد هماهنگی میان تبلیغ، 
موزی��ک و صندلی ب��ه نوبه خود ج��ای تقدیر 
داش��ت. همچنین مش��اهده افرادی ک��ه تنها 
به درخش��ش آگه��ی توجه می کردن��د نیز من 
را متعجب می س��اخت. در واقع اگر کس��ی آن 
متن قوی و محکم را مش��اهده می کرد، حداقل 
 X باید تغییری در دیدگاه وی نس��بت به برند
به وجود می آم��د. البته نگرانی من زیاد طوالنی 
نشد. شروع کنسرت های این گروه نشان دهنده 

موفقیت کمپین تبلیغاتی اش بود. 
اگر ش��ما قص��د فروش ی��ک محص��ول ارزان 
را داری��د، مت��ن آگهی ت��ان از اهمی��ت زی��ادی 
برخ��وردار نخواه��د بود. ب��ا این ح��ال در مورد 
تبلیغات خدماتی مانند موس��یقی و س��ینما باید 
اندک��ی خالقی��ت و جدیت به خ��رج داد. نمونه 
این خالقیت را می توان در کار برند X مش��اهده 
کرد. متن آگهی فوق در عین س��ادگی، جذابیت 
و استحکام گرامری الزم را نیز در اختیار داشت. 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- متن خود را به س��اده ترین ش��کل  طراحی 
کنید. در واقع یک آگهی نباید به قدری از قواعد 
دش��وار اس��تفاده کند که مطالعه و فهم آن برای 

افراد سخت شود. 
- اگ��ر در مورد ی��ک قاعده یا س��اختار جمله 
مطمئن نیس��تید، حتماً ب��ه کتاب های مرجع و 

دستور زبان مراجعه کنید. 

یکی از پرطرفدار ترین انواع بیمه در سراس��ر جهان 
بیمه عمر است که روزبه روز طرفداران بیشتری را در 
اکثر کشورها به خود جلب می کند. در کشور ما ایران 
بیمه عمر با وجود گس��تره خدماتی که می تواند برای 
ش��هروندان داشته باشد، به دلیل ناآشنا بودن مردم با 
خدمات آن هنوز جایگاه خود را به دست نیاورده است 

که این مهم با اقدام های فرهنگی حاصل می شود. 
تبلیغات یکی از روش ها برای فرهنگ سازی است و 
بیمه نوین در تبلیغات محیطی شرکت خود به تبلیغ 

بیمه عمر پرداخته است. 
برای بررس��ی آگهی تبلیغاتی بیمه نوین به س��راغ 
یاس��من کریم پور، تحلیلگر بازاریابی و تبلیغات رفتیم 
و در ادامه نیز گالویژ نادری، مس��ئول روابط عمومی 
شرکت ایده پروران تبلیغ درباره آن توضیحاتی را ارائه 

می دهد. 

تناسبایدهواجرا
یاس��من کریم پور، تحلیلگ��ر بازاریاب��ی و تبلیغات 
درب��اره ای��ده کار و هماهنگ��ی ایده با نح��وه اجرای 
ک��ار گفت: در ی��ک جمله درباره این ط��رح می توانم 
بگویم »اتفاقی متفاوت در فضای تبلیغات شرکت های 
بیم��ه.« در حالی که همگی کم وبیش از حال و هوای 
تک��راری و آگهی ه��ای کم جان و خس��ته کننده این 
صنع��ت باخبریم، این طرح از معدود کارهایی بود که 

حرفی تازه برای گفتن داشت. 
درهم آمیخت��ن مفه��وم عص��ا ک��ه ی��ادآور دوران 
کهنس��الی و ورزش��ی مثل گل��ف ک��ه تداعی کننده 
آس��ایش و رفاه اس��ت، با محصولی مانن��د بیمه عمر 
ایده ای نو و درخور تحس��ین اس��ت. ای��ن یعنی ورود 
ب��ه عم��ق ماهیت محص��ول و بیان مزیت��ش به یک 
ش��یوه جدید. به هر حال هر ایده ای از یک فکر شروع 
می ش��ود، ولی اجرای آن داس��تان متفاوتی است که 
در مورد بس��یاری از کاره��ای تبلیغاتی، خوب از کار 
درنمی آی��د. در مورد بیمه نوین ایده و اجرا به زیبایی 

با هم تناسب دارد.  

فرداییبدوننگرانی
او درباره ش��عار تبلیغاتی و ایده ش��عار افزود: شعار 
»فردایی بدون نگرانی« دارد حرف خود را به سادگی 
تمام می زند. ش��عار فارغ از پیچیدگی اس��ت و حتی 
تکراری و بسیار مشابه شعار دیگر شرکت های بیمه ای 
ی��ا محصوالتی که ویژگی امنی��ت را در خود دارند به 
نظر می رس��د.  با این حال می توان س��اده بودن بیش 
از حد ش��عار را با توجه به استفاده از سبک مینیمال 
تبلیغ که نیاز به تفکر و رمزگش��ایی دارد توجیه کرد. 
در حقیقت زمانی ک��ه مخاطب باید برای درک طرح 
تبلیغاتی وقت بگذارد، دیگر نیاز نیس��ت با یک شعار 

پیچیده ذهن او را بیشتر درگیر کنیم. 
کریم پور درباره کیفیت بصری طرح آگهی گفت: با 
توجه به اس��تفاده از رنگ بنفش، که رنگ اصلی بیمه 
نوین اس��ت، طرح از فاصله زیاد هم گیرایی مناسبی 
دارد. وج��ود رن��گ س��بز چمنی هم که خ��ود رنگ 
متمایزی اس��ت، در زمینه بنفش و در قسمت تقریبا 
مرکزی طرح ترکی��ب جذابی را ایجاد کرده و عصای 
طالی��ی هم که جای خود دارد؛ هرچند از فاصله زیاد 
قابل تشخیص نیست و ممکن است ذهن مخاطب در 
هنگ��ام پردازش اطالعات آن را ب��ا همان چوب گلف 

اشتباه بگیرد. 
با این ح��ال حجم کم محتوای متنی باعث ش��ده 
توجه مخاطب بیش��تر ب��ر تصویر متمرکز ش��ود. در 
حقیقت این طرح نشان از یک نگاه اصولی و دقیق به 

رسانه محیطی دارد. 

جلباعتمادمردم
ای��ن تحلیلگر تبلیغ��ات درباره انتخاب این رس��انه 
ب��رای این تبلیغ اف��زود: مخاطبان بیم��ه عمر عموم 
جامعه اند بنابراین اطالع رسانی از طریق تبلیغات انبوه 
و رسانه های محیطی اقدام مناسبی است. با این حال 
چیزی که ب��ه طور کلی می توان گف��ت دانش اندک 
جامعه ما نس��بت به موضوع بیمه است. ماهیت بیمه 
به گونه ای اس��ت که افراد تا نیاز آن را احساس نکنند 
یا درباره مزیت ها و کارکرد های آن اطالعاتی دریافت 
نکنن��د، به ص��ورت خودجوش به س��راغش نمی روند. 

ش��اید ما قبل از هر تبلیغ انبوهی نیاز به یک آموزش 
انبوه درباره بیمه داریم. طوری که جامعه ما نسبت به 
نیاز به این محصول حساس شود. بدون شک اگر یکی 
از ش��رکت های بیمه ای بتواند چنی��ن برنامه ای را در 
قالب یک کمپین یا طرح روابط عمومی به ش��یوه ای 
غیرمستقیم اجرا کند، می تواند در جلب اعتماد مردم 

نیز موفق باشد. 

رمزگشاییازطرح
کریم پور درب��اره روند ارائه این آگه��ی تبلیغاتی و 
می��زان گویایی تصویر و تاثیرگ��ذاری آن بر مخاطب 
گفت: به عقیده من این مهم ترین س��والی اس��ت که 
می توان درباره این طرح تبلیغاتی مطرح کرد. دوست 
دارم ابتدا بپرس��م که چند درص��د از افراد جامعه ما 
واقع��ا می دانند که بیمه عمر چیس��ت؟ می دانیم که 
بیم��ه از جمل��ه محصوالت س��خت فروش اس��ت و 
افراد ناخودآگاه نس��بت به خری��د آن مقاومت دارند. 
همان طور که قبال اش��اره ک��ردم، دانش جامعه ما نیز 

نسبت به انواع مختلف بیمه محدود است.  
ح��اال ما داریم از یک طرح مینیمال حرف می زنیم؛ 
طرحی که نیاز به رمزگش��ایی دارد. در اینجا ما چند 
الم��ان داریم ک��ه مخاطب  باید ارتباط آنه��ا را با هم 
درک کند؛ یکی عصا که وس��یله ای است برای دوران 
کهنس��الی، دیگری گلف که یک ورزش لوکس برای 
قش��ر مرفه جامعه اس��ت و در نهای��ت بیمه عمر که 
احتم��اال مخاط��ب اطالعات اندک��ی از آن دارد. حاال 
تم��ام اینها را بگذارید در کن��ار هم روی یک بیلبورد 
ک��ه مخاطب تنه��ا چند ثانیه ب��رای فکرکردن به آن 

زمان دارد. 
از ای��ن نظر عقیده دارم ک��ه درک ارتباط این اجزا 
با هم اندکی دش��وار اس��ت و رمزگش��ایی از طرح به 
س��رعت اتفاق نمی افتد و این می تواند روی اثربخشی 
ای��ن آگهی نی��ز موثر بوده و باعث ش��ود که مخاطب 
پردغدغ��ه ام��روزی در درازم��دت به دلی��ل نیاز به 

پردازش زیاد فکری به تابلو بی تفاوت شود. 
البته اس��تفاده از س��بک مینیمال به طور کلی در 
تبلیغ��ات ما پدیده ای نوظهور اس��ت و ت��ا جا افتادن 

کامل آن به زمان نیاز داریم. بنابراین ش��اید استفاده 
از این سبک برای محصوالتی که در ذات خود قدری 
پیچیدگ��ی دارند، هنوز زود باش��د. ب��ا این حال این 
م��وارد چی��زی از ارزش های آگهی بیم��ه عمر نوین 
ک��م نمی کند و هنوز می توان آن را کاری درخش��ان 
و حرکت��ی رو ب��ه جل��و در صنعت بیم��ه و تبلیغات 

کشورمان دانست. 

ساختارتبلیغاتیموفق
 گالویژ ن��ادری، مس��ئول روابط عمومی ش��رکت 
ایده پروران تبلیغ، درب��اره طرح تبلیغاتی بیمه نوین 
توضیح داد: وقتی این کانسپت برای اجرا به ما ارجاع 
داده ش��د با چکش کاری در اتاق فکر و ایده پردازی به 
ایده ای رسیدیم که قابلیت اجرا داشته باشد. از همان 
ابتدا به دلیل ارسال پیام، چشمگیر بودن، جلب توجه 
کردن و ایج��اد تعلیق برای برند ای��ن طرح را دارای 
یک ساختار تبلیغاتی موفق می دانستیم. برای طراحی 
تصویری که تمامی این قابلیت  ها را داشته باشد، باید 
از بهتری��ن زاوی��ه تصویر را ب��ه نمای��ش بگذاریم تا 
مخاطب متوجه تمامی اجزا و جزییات آن ش��ود. اگر 
می خواس��تیم یک زمین گلف را با پای ورزش��کار به 
شکل رئالیس��تی ببینیم، اهدافی که می خواستیم به 
آنها برسیم، به دست نمی آمد. در نتیجه از عکاسی در 
زمی��ن گلف صرف نظر کردی��م و المان  های دیگر هم 
حذف ش��د. در آخر به طرح اجرا شده فعلی رسیدیم 

که هم پیام را می رساند و هم زیبایی بصری دارد. 

المانهایکهنسالی
 او درب��اره ایده پردازی این تبلیغ گفت: در بریف بیمه 
نوین، از ما خواس��ته ش��ده بود در این طرح تبلیغاتی از 
المان های روتین وکلیش��ه ای برای بیمه عمر مثل افراد 
مس��ن و. . . اس��تفاده نکنیم، در ضم��ن این طراحی به 
طرح  ه��ای برندینگ »بیم��ه نوین« هم نزدیک باش��د 
به ط��وری که یونیک ب��وده و اگر لوگ��و را برداریم این 
بیلب��ورد را نتوان برای بیمه دیگری اس��تفاده کرد. ما با 
استفاده از رنگ بیلبوردهای قبلی تا حدی توانستیم این 
بیلبورد را بیمه نوینی کنیم. از س��وی دیگر اس��تراتژی 
»بیمه نوین« در این بیلبوردها هجومی نبود که بخواهد 
مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری را به صورت گل درشت 
در بیلبورد به نمایش بگذارد. ما با درنظر گرفتن تمامی 
ای��ن موارد درواقع مزیتی را که در آینده برای ش��خص 
بیمه شده به وجود می آید تصویرسازی کردیم. به عبارت 
دیگر، آینده خوبی را که با س��رمایه گذاری در این بیمه 
ب��رای هر فرد ممکن اس��ت به وجود آی��د، با یک طرح 
گرافیکی به نمایش گذاشتیم. الزمه این کار این بود که 
از المان های کهنسالی استفاده کنیم، شاخص ترین این 
المان ها عصا اس��ت که با یکی از نمادهای جوانی یعنی 
ورزش، ش��ادی و خوش��حال بودن درآمیختیم تا هم با 
اهداف »بیمه نوین« هماهنگ شود، هم متناسب با بیمه 
سرمایه  گذاری و عمر باشد و هم پیام را به طور مشخص 

به بیننده منتقل کند. 

داشتنآیندهایبهتر
نادری درمورد ش��عار و ایده ش��عارآگهی افزود: در 
مرحله ایده کانس��پت کلی، جایگزینی بود نه جبران. 
در این تصویر المانی از کهولت و پیری را در موقعیت 
دیگ��ری جایگزی��ن کردیم یعن��ی ورزش گلف را که 
المانی از ش��ادابی، ش��ور و نش��اط  اس��ت جایگزین 
المان ه��ای پی��ری و کهول��ت ک��رده و در موقعی��ت 
ناخوش��ایند پیری به نمایش گذاشتیم. از سوی دیگر 
ورزش گل��ف در ذهن مردم با طبقه اجتماعی خاصی 
پیوند دارد و بیمه هم از ما خواس��ته بود بیمه عمر را 
نه با مرگ و میر و نقص عضو، بلکه با س��رمایه گذاری 
و آینده نگری نش��ان دهیم. بنابراین بریف این بود که 
روی وجه سرمایه گذاری و داشتن آینده ای بهتر تکیه 
کنیم. در نتیجه ما به این ش��عار رس��یدیم که نگرانی 
ب��رای آین��ده را با آس��ودگی جایگزی��ن کنیم. عالوه 
براینها شعار باید با تصویر هماهنگ می بود، در نهایت 
به این شعار یعنی »فردایی بدون نگرانی« رسیدیم.  

تبلیغات خالق

آگهی:au bon pain)ارسالغذا(-شعار:هنگامرانندگیچیزینخورید.

ایستگاه تبلیغات

نرمافزارواقعیتمجازیوشانس
تجربهحضوردرجنگلهایآمازون

س��ازم���ان زیس��ت م����حیطی غ�����یر دولتی 
»Greenpeace« م��اه ج��اری نخس��تین نرم افزار 
واقعی��ت مجازی خ��ود تح��ت عنوان »اکس��پلورر 
مجازی« را معرفی کرده اس��ت که در وهله نخست 
به حامیان شانس تجربه حضور در مکان های عجیبی 
نظیر جنگل های آمازون و قطب شمال و سپس اقدام 
ب��رای دفاع از آنه��ا را می دهد.  ب��ه گزارش ام.بی. ای 
نیوز، ایده پردازی و تولید این نرم افزار توسط شرکت 
مش��اوره طراحی AllofUs صورت گرفت. نرم افزار 
فوق فرصت تماشای برخی مکان های گنجانده شده 
در کمپی��ن Greenpeace را به وجود می آورد.  در 
این راستا یک سری فیلم های سه بعدی ضمن ایجاد 
امکان تماش��ای حیرت انگیز ترین و ارزش��مند ترین 
نق��اط روی ک��ره زمی��ن، ش��رایط مناس��ب ب��رای 
برداشتن گام هایی به سوی حفاظت از آنها به وسیله 

دادخواست ها و کمک های مالی را فراهم می کنند. 

بررسیآگهیتبلیغاتیبیمهنوین

تکیه بر عصای سادگی

الههعسگری
Elh.asgari@gmail.com

ایده های طالیی
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ارتباط با مشتری
و  فلس��فه  ی��ک   CRM«  
استراتژی کس��ب و کار است که 
توس��ط فن��اوری و روش های��ی 
پش��تیبانی می شود تا به ارتقای 
رواب��ط عناصر انس��انی در یک 
فضای کسب و کار کمک کند.« 
رابطه مفی��د و موثر با اجتماعی 
متش��کل از مش��تریان، پرسنل 
و همک��اران تج��اری و حت��ی 
مش��تریان بالقوه از دغدغه های 
صاحب��ان  تمام��ی  اصل��ی 
کس��ب و کار اس��ت. س��ازمان ها 
ب��رای منظم کردن ای��ن رابطه 
دائما منش��ی های خود را تغییر 
می دهن��د، نرم افزارهای مختلف 
می کنند، شرکت های  خریداری 
مش��اور را ب��ه ک��ار می گیرند، 
برگ��زار  آم��وزش  دوره ه��ای 
می کنند و... ت��ا بتوانند کمی بر 
تعارضات پیچیدگی روابط غلبه 

کنند. 
بی��ن  رواب��ط  پیچیدگ��ی 
کار ه��ا  و  و کس��ب  مش��تریان 
هم��واره ب��ه چند دلی��ل ایجاد 

می شود: 
- ارزش های��ی ک��ه ه��ر یک 
از طرفی��ن م��راودات تج��اری 
قص��د دارن��د از م��راودات خود 
به دس��ت آورند، نه فقط بس��یار 
متفاوت بلکه گاه��ی با یکدیگر 

متناقض اند. 
- مش��تری از آنجای��ی ک��ه 
یک شخص اس��ت – حقیقی یا 
حقوقی - می خواه��د تجربه ای 
منحصر ب��ه فرد و تک داش��ته 

باشد. 
- کس��ب و کار م��ا از آنجایی 
که یک موسسه یا سازمان است 
و ب��ا هم��ه  آن ش��خصیت های 
منحصربه فرد سر و کار دارد باید 
بفهمد چگونه بدون دستورهای 
حرف��ه ای  چ��رای  و  بی چ��ون 
آسیب زا، مشتریان را آرام کند. 

ب��رای درک بهتر س��ه مورد 
باال تاکید می کنم که مش��تری 
م��ا دیگر یک ظ��رف منفعل پر 
از پیغام نیست بلکه یک شریک 
و همراه پیگیر و فعال اس��ت که 
خودش تصمیم می گیرد چگونه 
بخشی از زندگی اش را با کسب 
و کار شما قسمت کند. خالصه 
اجتماع  ی��ک  مش��تریان  اینکه 

هس��تند و رفت��اری اجتماع��ی 
دارند. 

ح��ال بیایید نگاه ت��ازه ای به 
چیس��تی این اجتماع بیندازیم. 
اجتماع��ی مملو از انس��ان هایی 
که کارها را مش��خصا با راه های 
می دهن��د،  انج��ام  متفاوت��ی 
راه هایی که روی حرفه و تجارت 

ما تاثیرگذار است. 

شبكه اجتماعی مشتریان
می دان��م مث��ل ک��اه کهن��ه 
ب��اد دادن اس��ت ام��ا ای��رادی 
ن��دارد، گاه��ی ای��ن ک��ار زیاد 
هم بد نیس��ت. از س��ال 2011 
ش��بکه های اجتماع��ی بخ��ش 
جدانش��دنی و مسلمی از جامعه 
تجارت و کسب و کارها شد. برای 
روش��ن ش��دن موضوع می توان 
گف��ت که ی��ک عض��و در یک 
ش��بکه اجتماعی دارای شرایط 

زیر است: 
- دارای ابزار های تسهیل کننده 
و  واس��طه  ب��دون   ارتب��اط 
ش��بکه های  در  جانب��ه  هم��ه 

اجتماعی. 
ابزاره��ای  ب��ه  آش��نا 
از  نگرانی  بدون  ارتباطی 
اس��تفاده  از آنها با دالیل 

مثبت، منفی و خنثی. 
- متمرک��ز ب��ر ارتباط 
ش��بکه ای«  »رفقای  ب��ا 
به عن��وان  دوس��تان  و 
معتبرترین مرجع ممکن 
و تلق��ی آنه��ا به عن��وان 
»کسی که آنها را دوست 
دارد« نه »کسی که آنها 

می شناسند«
یک عض��و ش��بکه اجتماعی 
می داند می تواند با گفت وگوهای 
خود بر برند یک شرکت اثرگذار 
باش��د و اینکه آن حرفه توانایی 
ندارد با یک اقدام پیش��گیرانه از 
آن کار جلوگی��ری کند.  )البته 
می توانند هر عکس العملی به آن 

داشته باشند.(
اجتماع��ی  ش��بکه  عض��و   -
درصدد است با شرکت هایی که 
به آنها عالقه مند اس��ت بیش��تر 
ارتباط داش��ته باش��د. صاحبان 
حرفه ه��ا و مش��اغل باید توجه 
داشته باشند: یک مشتری عضو 
در ش��بکه اجتماعی که مشتاق 
به ارتباط عمیق تری با ش��رکت 
شماس��ت، فرص��ت خوب��ی در 
اختیار شما می گذارد که باید با 

آغوش باز پذیرای آن باشید. نه 
اینکه از آن بترسید. 

یک مش��تری عضو در شبکه 
ی��ک  می خواه��د  اجتماع��ی 
تجربه ش��خصی با شرکت شما 
داشته باش��د، تجربه ای براساس 
یافته ه��ای ش��خصی خودش نه 

براساس سرشماری و آمار. 
او می داند مس��تمعینی وجود 
دارند که عالقه مند به ش��نیدن 
تجربه ه��ای او در م��ورد ی��ک 

شرکت خاص هستند. 
مش��تریان عض��و در ش��بکه 
اجتماع��ی از طری��ق چندی��ن 
کانال با دیگ��ران ارتباط برقرار 
می کنن��د، گاهی با محدودیت و 

گاهی بدون آن. 
و در نهای��ت، راض��ی ک��ردن 
ش��بکه  در  عض��و  مش��تریان 
مش��تریان  از  اجتماع��ی 
گذش��ته بسیار دش��وارتر است.  
)به عنوان مث��ال، مقاله جدیدی 
 در م��ورد ی��ک نظرس��نجی از

نش��ان    Yankee Group  
رضای��ت  ن��رخ  ک��ه  می ده��د 
مشتریانی که خدمات مشتریان 

اجتماع��ی  کانال ه��ای  از  را 
دریاف��ت می کنن��د 65 درصد، 
یعن��ی 11درصد کمت��ر از نرخ 
کلی رضایت مش��تریان براساس 
مش��تری  رضای��ت  ش��اخص 

آمریکاست(

 مشتریان عضو 
در شبكه اجتماعی

- اکثریت مشتریان دنیا را در 
برنمی گیرد. 

- به برنده��ای خاص تعصب 
ندارند بلکه ارتباط ش��ان با اکثر 
برنده��ا به خاطر س��ودمندی و 

مطلوبیت آن است. 
- تمایل��ی به بی��ان نارضایتی 
خود به خود شرکت ها را ندارند، 
 بلکه بیش��تر به مستمعینی که 

تعدادش��ان بیشتر است شکایت 
می کنن��د و می نالند، چه آنها را 
بشناسند و چه نشناسند چراکه 

تنها این کار از آنها برمی آید. 

کسب و کار شما می بایست 
چه کند؟ 

اگر فک��ر می کنید راهکارهای 
حرفه ای موفقی که با مشتریان 
موج��ود به ک��ار می بری��د،  ب��ر 
ش��بکه  در  عض��و  مش��تریان 
اس��ت،  تاثیرگذار  نیز  اجتماعی 

کامال در اشتباه هستید. 
شرکت دیس��نی دستینیشن، 
برن��د مس��افرتی ش��رکت والت 
دیسنی، در س��ال 2006 اعالم 
کرد که در نظر دارد برنامه  های 
خدم��ات مش��تری خ��ود را از 
CRM  ب��ه CMR  تغییر دهد. 
دلی��ل این اق��دام این ب��ود که 
دیس��نی متوجه ش��د مشتریان 
ملزوم��ات  و  چش��م اندازها  از 
برنامه ریزی یک س��فر دیس��نی 
رضای��ت ندارند. این مس��ئله را 
بیش��تر از طری��ق آژانس ه��ای 
مسافرتی که اغلب کارهای شان 
را با تلفن انجام می دادند 
ای��ن  ک��رد.  دریاف��ت 
کار مس��تلزم س��اعت ها 
خسته کننده  گفت وگوی 
و م��الل آور با آژانس های 
مس��افرتی بود که باعث 
نارضایت��ی  و  خس��تگی 

خانواده ها می شد. 
مس��ئله  این  طبیعت��ا 
دیس��نی  کمپانی  ب��رای 
خ��وب نب��ود. ب��ه همین 
دلیل بود ک��ه اعالم کرد 
CRM یعن��ی مدیری��ت ارتباط 
با مش��تری را ب��ه CMR  یعنی 
»روابط مدیریت شده  با مشتری« 
تغیی��ر می ده��د و در نظ��ر دارد 
ابزاره��ای آنالین و اینترنتی برای 
پش��تیبانی برنامه ریزان سفر دایر 
کند. آنها با انجام این کار نه تنها 
 توانستند این ابزارها را 24 ساعته 
در اختی��ار مش��تریان قرار دهند 
بلکه  توانس��تند در میان��ه راه نیز 
برنامه ریزی سفرها را براساس نیاز 
مش��تریان به سرعت تغییر دهند. 
این کار تغییر بزرگی در این حرفه 

ایجاد کرد. 
جدای از منافع آنی که باعث 
باال رفتن سود این شرکت شد، 
س��ود بلندمدتی هم نصیب این 
کمپانی ش��د که شایس��ته یک 

اجتماعی  دارنده شبکه  سیستم 
اس��ت و از نیازمندی ه��ای یک 

حرفه پشتیبانی می کند. 
مش��تری ب��ر تجربه خ��ود با 
کمپانی دیس��نی کنترل دارد و 
و  ابزارها  خدم��ات،  محصوالت، 
تجربیات مفیدی برای اس��تفاده 
از طری��ق کانال های موردنظر را 

از شرکت دریافت می کند. 

درس هایی که آموختیم
از کمپانی هایی مثل دیس��نی 
دستینیش��ن چ��ه درس های��ی 

می توان گرفت؟ 
اول اینکه، پذیرفتن این نکته 
ک��ه تنها این تقدیر نیس��ت که 
مش��تری را تح��ت کنترل خود 
دارد، بلکه این مش��تری اس��ت 
که ب��ر کس��ب و کار ش��ما تاثیر 
می گذارد طوری ک��ه از اختیار 
و کنت��رل ش��ما خارج اس��ت و 
احتم��اال این کار ب��ا روش ها و 
کانال های��ی صورت می گیرد که 
متعلق به ش��ما نیس��تند. یعنی 
یک ش��بکه  اجتماع��ی که در 
اختیار شما نیست یا شما در آن 

فعالیتی نمی کنید. 
ی��ک  تاس��یس  اینک��ه،  دوم 
ش��بکه اجتماعی از طریق ایجاد 
یک باشگاه مش��تریان، یک وب 
س��ایت اینترنتی ی��ا عضویت در 
یک شبکه اجتماعی روشی برای 
بهبود روابط بین کمپانی ش��ما و 
مش��تریان تان اس��ت. اگر درست 
بازی کنید می توانید مش��تریانی 
داشته باشید که کسب و کار شما 
را طوری پش��تیبانی کنند که از 
کنترل شما خارج باشد. اگر وقت 
کافی صرف کنی��د و نیازهای او 
را بفهمید، خواس��ته های او را از 
تجارت تان و همچنین بودجه اش 
را بررسی کنید، برنامه ای ترتیب 
دهی��د و آنچ��ه را او برای کنترل 
تجربه و رابطه اش با تجارت شما 
به آن نیاز دارد برایش فراهم کنید 
در مس��یری قرار خواهید گرفت 
ک��ه این مش��تریان را به حامیان 
و طرف��داران حرفه خ��ود تبدیل 

خواهید کرد. 
راه ش��وید.  ای��ن  وارد  پ��س 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های 
باشگاه های مشتریان را دریابید، 
بپذیرید و برای اس��تفاده از آنها 
برنامه ری��زی کنی��د چراکه آنها 
وج��ود دارند، چه ش��ما در آنها 

فعال باشید، چه نباشید. 

افكار یک تبلیغاتچی –) بخش سوم( 

چه تبلیغاتی مناسب است؟ سوال مهمی که ذهن و 
فکر صاحبان برند و فعاالن حوزه تبلیغات را به شدت 
درگیر خود می کند و همیشه دغدغه ای است بزرگ 
برای این قش��ر، چراکه در نهای��ت پس از هزینه کرد 
و اختصاص زمان و ان��رژی نتیجه ای مطلوب حاصل 
می شود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال و این دغدغه 
بزرگ باید گفت تا زمانی که موضع گیری محصول تان 
درست تعیین نشود تبلیغات هر چقدر هم که خالقانه 
باش��د، باز هم اثربخش نخواهد ب��ود. در بازار رقابتی 
ام��روز باید جایگاه مناس��بی ب��رای محصول مان در 
بازار طراحی کنیم که این طراحی نیازمند ش��ناخت 
دقیق مخاطبان و بازار هدف تان اس��ت و اینکه دقیقا 
محصول تان مناس��ب ترین محصول ب��رای چه بازار 
هدفی اس��ت. ام��روزه نمی توان گ��روه مخاطب کلی 
برای محصول تعیین ک��رد. به عنوان مثال گفت این 
محص��ول برای آقایان اس��ت و محص��ول دیگر برای 
خانم ها. باید گفت در تعیین موضع گیری در بازارهای 
رقابت��ی عالوه بر ای��ن فاکتور المان ه��ای دیگری نیز 
تأثیرگذار هس��تند. آل ریس و جک تروت معتقدند 
که در جنگل ارتباطی که آن بیرون اس��ت، تنها امید 
موفقیت، دستچین کردن، تمرکز روی اهداف کوچک 
و تمرین دسته بندی آنهاست. آیا تا به حال این سوال 
ب��ه ذهن تان خطور کرده ک��ه خمیردندان کلوزآپ و 
س��ینگال چه تفاوت هایی دارند؟ ی��ا اینکه کوکاکوال 
و پپس��ی تفاوت های ش��ان در چیس��ت؟ باید گفت 
ممکن است در ساختار شیمیایی و فرموالسیون شان 
تفاوت هایی باش��د ولی واقعاً این تفاوت فرموالسیون 
را چن��د درص��د از مردم درک می کنن��د؟ و آیا تا به 
حال برای خرید نوشابه ابتدا فرموالسیون آن را چک 
کردید و س��پس اقدام به خرید کردید؟ مسلما خیر. 
بای��د صادقانه گفت دلی��ل تفاوت های محصوالت در 
یک حوزه موضع گیری و موقعیت یابی آنهاس��ت. باید 
افزود این همان قانونی است که آل ریس و لورا ریس 
به آن اشاره می کنند که بازاریابی جنگ درک مردم از 
محصول است نه چگونگی آن و این درک از محصول 
توس��ط م��ردم به کم��ک جایگاه یاب��ی و موضع یابی 
به دست می آید. فرآیند پیچیده بازاریابی در حقیقت 
اتفاقی که رخ می دهد فروش جایگاه محصول است نه 
خ��ود محصول، چراکه در واقع ما در انتخاب های مان 
توسط میل باطنی و ضمیر ناخودآگاه بهره می بریم و 
هدایت می شویم. برای اینکه مصرف کننده و مشتری 
را به سمت کاالی خود جذب کنید باید با هوشیاری 
و هوش��مندی محصول ت��ان را در ب��ازار ق��رار دهید 
یعنی در جایگاه مناس��ب و این فرآیند آس��انی برای 
بازارهای رقابتی نیس��ت چراکه ممکن است در یک 
جایگاه حضور رقبای بالفعل و بالقوه بسیار چشمگیر 
باش��د. باید گفت جایگاه یاب��ی آگاهانه می تواند یکی 
از اصلی تری��ن رموز موفقیت در ف��روش و در نهایت 
تحقق برند شود. فراموش نباید شود که یک محصول 
نمی تواند چندین جایگ��اه را به خود اختصاص دهد 
و اگر برندی در راس��تای این ه��دف قدم بر می دارد 
مسلما نه تنها با موفقیت روبه رو نمی شود بلکه ممکن 
است حتی کمپانی های بزرگ را هم تحت تأثیر قرار 
ده��د و از موفقیتش کم کند. به عنوان مثال اگر قرار 
بود که ساعت رولکس محصول یک میلیونی تومانی 
ه��م تولید کند دیگر جایگاه خاص و لوکس را که در 
این س��ال ها به خود اختصاص داده بود تحت الشعاع 
قرار می داد و جایگاهی که به زحمت و تالش بی شمار 

ایجاد شده بود دچار آسیب می شد. 

آیا همیشه حق با مشتری است؟
جمله »همیش��ه حق با مش��تری اس��ت« را به 
قدری زیاد شنیده اید که به نظر می رسد حقیقتی 
محض باش��د. اما آیا واقعا اینطور اس��ت؟ در واقع 
کسب وکارهایی که عملکرد خوب دارند، هر زمان 
که مشتری ش��کایتی می کند، نباید خود را مقصر 
محض بدانند. سه موقعیت را باید بشناسیم که در 
آن نه تنها حق با مشتری نیست، بلکه بهترین کار 

این است که بر موضع خود پافشاری کنید.

وقتی روحیه کارمندتان در خطر است
ش��کایت های مش��تری می توان��د از نح��وه کار 
نامطلوب ت��ا خدمات دهی ضعی��ف را دربربگیرد. 
بس��یاری از ش��کایاتی ک��ه از مش��تری دریافت 
می کنید، در مورد مس��ائلی هس��تند که کارمند 
ش��ما ی��ا آن را انج��ام داده یا انجام نداده اس��ت. 
آس��ان ترین راه این است که بپذیرید کارمند شما 
اش��تباه کرده، اما اگر او کارمند خوبی باشد، قبل 
از اینک��ه بخواهی��د او را س��رزنش کنید، احتیاط 
را رعای��ت کنید. وقتی کارمندان ش��ما به وضوح 
قوانین تعیین شده یا فرآیندهای شرکت را دنبال 
می کنند، نیاز دارند بدانند که شما از آنها حمایت 
می کنید. از دس��ت دادن یک مشتری و جایگزین 
کردن مش��تری جدید شاید کار هزینه بری باشد؛ 
اما از دس��ت دادن یک کارمند خوب، پرهزینه تر 

است.
وقتی نمی توانید مشتری را راضی نگه دارید

تقریب��ا می ت��وان گف��ت هر کس��ب وکاری یک 
مش��تری دارد که نمی تواند هیچ گ��اه او را راضی 
نگه دارد. این مش��تری می تواند هر هفته با بخش 
پاسخگویی شرکت ش��ما تماس بگیرد و داستانی 
ت��ازه از نارضایتی خود تعریف کند . بدون ش��ک، 
اولین شکایات این مش��تری را جدی گرفته اید و 
تالش کردید ش��رایط را آرام کنی��د، اما به تدریج 
مش��خص ش��ده که هیچ راهی ب��رای راضی نگه 
داش��تن این فرد وجود ندارد و باید دست از تالش 
بکش��ید. این کار هم برای شما و هم کارمندان تان 
وقت تلف کردن اس��ت. در عوض، به این مشتری 
بگویی��د که ناراحتی او را درک می کنید و از اینکه 
نمی توانی��د انتظاراتش را ب��رآورده کنید، معذرت 
خواهی کنید. او همچنان تا مدتی با ش��ما تماس 
می گیرد، اما وقتی پاسخ مطلوبش را دریافت نکند، 

منصرف خواهد شد.
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نكات مهمی که باید در عصر بازاریابی 
مدرن مورد توجه قرار گیرند

بازاریاب��ی موثر نیازمن��د آگاهی م��داوم از روند 
تغییرات و آش��نایی با کانال های جدید اس��ت. در 
عص��ر بازاریاب��ی مدرن حت��ی اگر از اس��تراتژی و 
رون��د فعلی کس��ب و کار خود مطمئن باش��ید نیز 
بای��د همواره ب��ه روز فکر کنید زیرا کس��ب مزیت 
رقابتی در عصری که همواره در حال تغییر اس��ت 
بس��یار دشوارتر از گذش��ته خواهد بود. با توجه به 
پیدایش موقعیت های جدی��دی که تاکنون وجود 
نداشته اس��ت نیز مسائل مختلفی باید مورد توجه 
ق��رار گیرن��د. در ای��ن مطلب نکات مهم��ی را که 
کسب و کارهای کوچک در عصر بازاریابی مدرن به 

آنها نیاز دارند با هم بررسی می کنیم. 

نكات پراهمیت عصر بازاریابی مدرن
داشتن وبالگ تخصصی

اگر در عصر بازاریابی مدرن فعالیت داش��ته باشید 
مطمئن��ا از اهمیت داش��تن یک وب��الگ تخصصی 
آگاه هس��تید زیرا وبالگ نویس��ی راه حلی عالی برای 
بهینه سازی موتورهای جست وجو است اما متاسفانه 
بسیاری از کسب و کارها درگیر کمیت مطالب وبالگ 
خود هس��تند و کیفیت را فرام��وش کرده اند. توجه 
داشته باشید که بهبود سئوی سایت سبب باال آمدن 
س��ایت شما در موتورهای جس��ت وجو و بهبود رتبه 
آن می ش��ود. این امر نیز کارب��ران و بازدیدکنندگان 
بیش��تری را به سمت س��ایت ش��ما هدایت خواهد 
کرد. بهبود رتبه و س��ئوی سایت به تنهایی می تواند 
تاثیر بس��زایی در رش��د و توسعه کس��ب و کارتان در 
عصر بازاریابی مدرن داش��ته باشد.  تهیه پست های 
وبالگی با کلمات کلیدی پرجست وجو که با زمانبندی 
مشخصی منتشر شوند، تاثیر بسزایی در بهبود رتبه 
س��ایت شما خواهد داش��ت. البته به این نکته توجه 
داشته باشید که محتوای باکیفیت، مهم ترین بخش 
کار است. بنابراین تا جای ممکن روی محتوای خوب 
تمرکز کنید. حتی اگر الزم باشد تعداد مطالب خود 
را به یک پس��ت در ماه هم کاهش دهید.  داش��تن 
یک وب��الگ تخصصی با محت��وای باکیفیت یکی از 

تکنیک های اساسی در عصر بازاریابی مدرن است. 

توجه به بازاریابی موبایلی
می توان گفت که فناوری موبایل به عضو جدایی 
ناپذیری از اس��تراتژی های عص��ر بازاریابی مدرن 
تبدیل ش��ده اس��ت. بازاریابی پیامکی، رسانه های 
اجتماعی و اس��تفاده از نس��خه موبایلی س��ایت ها 
ازجمل��ه مهم ترین کاربردهای بازاریابی موبایلی در 
عصر مدرن است. با توجه به دسترس پذیری موبایل 
در موقعیت ه��ای مختلف می ت��وان آن را به عنوان 
یک اب��زار قدرتمند بازاریابی تلقی ک��رد. بنابراین 
برای موفقیت اس��تراتژی بازاریاب��ی خود در عصر 
مدرن بهتر است توجه ویژه ای به بازاریابی موبایلی 
داش��ته باش��ید. امروزه نرم افزارها و اپلیکیشن های 
بسیاری برای پیشبرد اس��تراتژی بازاریابی آنالین 
طراحی شده اند که به کمک تلفن همراه به اهداف 
خ��ود جامه عمل می پوش��انند. از س��وی دیگر نیز 
بخ��ش تبلیغات محص��والت به کم��ک تکنولوژی 
موبایل ساده تر و س��ریع تر می تواند استراتژی های 
خ��ود را عملی کن��د.  فناوری موبای��ل و بازاریابی 
موبایلی به عضو جدایی ناپذیری از اس��تراتژی های 

عصر بازاریابی مدرن تبدیل شده است.  

شخصی سازی بازاریابی رسانه های اجتماعی
ام��روزه بازاریابی از طریق رس��انه های اجتماعی 
ب��ه یک��ی از قدرتمندترین ابزاره��ای بازاریابی در 
عصر مدرن تبدیل ش��ده اس��ت. بنابراین داش��تن 
استراتژی دقیقی برای رسانه های اجتماعی، توجه 
به تکنیک های بازاریابی شخصی، پیش بینی رفتار 
مصرف کننده و شناسایی مخاطبان هدف مهم ترین 
ابزاره��ا در عصر بازاریابی مدرن هس��تند. تعامل با 
کاربران، شخصی س��ازی برند برای مشتری، توجه 
ب��ه نیازه��ای مصرف کنن��ده و سفارشی س��ازی از 
جمله مهم ترین تکنیک هایی هستند که می توانند 
سبب پیشبرد اس��تراتژی بازاریابی مدرن در عصر 
رسانه های اجتماعی ش��وند. انتشار تجربه استفاده 
از محصول کاربران با اس��م خودشان در رسانه های 
اجتماعی نیز می تواند س��بب جلب اعتماد نس��بت 
به برند ش��ود. از طرفی رس��انه های اجتماعی یکی 
از قدرتمندتری��ن ابزارهای افزایش نرخ بازگش��ت 

سرمایه تلقی می شوند. 

توجه به استراتژی بصری و بهبود آن
محتوای بص��ری و ویدئویی یکی از مهم ترین و 
موثرتری��ن ابزارها برای بازاریاب��ی در عصر مدرن 
هس��تند. توجه ب��ه کیفیت گرافیک��ی محتواهای 
بص��ری و ملموس کردن آن ب��رای مردم می تواند 
بازاریاب��ی  فرآین��د  بهب��ود  در  موث��ری  نق��ش 
کس��ب و کارها داشته باش��د. محتوای ویدئویی با 
افزای��ش پویایی برنده��ا امکان تعامل بیش��تر با 
مخاطبان را افزایش می دهد. از سوی دیگر امکان 
برق��راری جریان زنده از رویداده��ا و کنفرانس ها 
می تواند با جلب نظر کاربران سبب بهبود کارایی 
اس��تراتژی بازاریابی ش��ود. اس��تفاده از محتوای 
گرافیک��ی قوی هنگام معرف��ی محصول نیز یکی 
از موثرتری��ن راه های افزایش تعامل با مخاطبان و 
گرفتن بازخورد مثبت برای کس��ب و کارها خواهد 

بود. 

بازاریابی ایمیلی
هرچن��د ممک��ن اس��ت ک��ه بازاریاب��ی ایمیلی 
روش مدرن��ی برای بازاریابی نباش��د اما اثربخش��ی 
فوق الع��اده ای دارد زیرا امکان ارائه جزییات محصول 
از طریق بازاریابی ایمیلی میس��ر می شود و می تواند 
کسب و کارهای کوچک را دچار تحوالت بسیاری کند. 
این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که در عصر 
حاض��ر توجه به تهیه ایمیل هایی با محتوای خوب و 
مناس��ب به یک مزیت رقابتی در بین کس��ب و کارها 
تبدیل شده است. از این رو کسب و کاری در پیشبرد 
استراتژی بازاریابی ایمیلی خود موفق خواهد بود که 
بتواند ایمیل های باکیفیت تری را برای مشتریان هدف 

منبع: ibazaryabi. comخود تهیه کند. 

با هم رشد کنیمکلید

ارتباط

مدیریت ارتباط با مشتری در شبکه های اجتماعی

تاسیس یك شبكه اجتماعی از طریق 
ایجاد یك باشگاه مشتریان، یك وب 

سایت اینترنتی یا عضویت در یك 
شبكه اجتماعی روشی برای بهبود 

روابط بین کمپانی شما و مشتریان تان 
است. اگر درست بازی کنید می توانید 
مشتریانی داشته باشید که کسب و کار 

شما را طوری پشتیبانی کنند که از 
کنترل شما خارج باشد

مهندس مهدی بدیعی 
مدیرعامل اتاق مدیریت 



تلفن مستقیم: 86073274مدیریت کسب و کار12 www.forsatnet.ir
سه شنبه

29 فروردین 1396
شماره 762

ترجمه:امیرآلعلی

افشینمعماریان
کارشناسارشدبازاریابی

سازش،بازیدرصدها

علت اصل��ی طوالنی بودن فرآیند ارتقای جایگاه 
بسیاری از کارمندان در ش��رکت عدم توانایی آنها 
در سازش با ش��رایط است. موفقیت در کسب وکار 
نیازمند تجربه شکست های مختلف است. در واقع 
شما باید در مبارزه های مختلف شکست بخورید تا 
توانایی پیروزی در جنگ های بزرگ را کسب کنید. 
من عالقه زیادی دارم دنیای کسب وکار را با میدان 
جنگ مقایسه کنم. در این مبارزه سازمان هر کسی 
که توانایی  و مهارت های بیش��تری را داشته باشد، 
به موفقیت دست خواهد یافت. یکی از عرصه های 
نزاع درون س��ازمانی، مبارزه میان کارمندان است. 
به عن��وان یک کارمند هیچ گاه نمی توانید از جایگاه 
خود مطمئن باش��ید. این به علت بدخواهی دیگر 
همکاران تان  نیس��ت، بلکه نتیج��ه طبیعی توزیع 
موقعیت های یک ش��رکت براس��اس شایس��تگی 
کارمندان است. در چنین موقعیتی هر که توانایی و 
استعداد خود را بهتر به نمایش گذاشته و شرکت را 
از آن بهره من��د کند، توجه مدیران را به خود جلب 
خواهد کرد. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری 
از افراد موفق در زمینه کسب وکار به نقش با اهمیت 
آموزش و افزایش مهارت ها توجه دارند. هرچه باشد، 
ش��ما باید در وهله نخس��ت در این رقابت فشرده 
جایگاه فعلی تان را حفظ و س��پس اقدام به ارتقای 
موقعیت خود کنید. در چنین رقابت های سازمانی 
هرگز نباید به دیگران اعتماد کامل داشته باشید. در 
این مورد بهتر است دیدگاه منفی ایده نخست را به 
ک��ار گیرید. همچنین به طور معمول در هر رقابتی 
عده ای پیروز و دیگران شکست خواهند خورد. توجه 
داش��ته باشید همکاران شما ش��اید در تعامل های 
روزمره بس��یار عادی رفتار کنن��د، اما هرگز طعم 
شکستی را که از شما خورده اند فراموش نمی کنند. 
در این مورد اشاره به یک اصطالح مشهور خالی از 
فایده نیست. روان شناسان معتقدند که افراد بسیار 
راحت دیگران را می بخشند، اما فراموش نمی کنند. 
من معتقدم در دنیای کس��ب وکار این جمله کاماًل 
برعکس است. در واقع افراد فراموش خواهند کرد، 
اما هیچ گاه شما را نخواهند بخشید و ذهنیت منفی 

در ناخودآگاه شان باقی خواهد ماند. 
یکی از ش��رایطی ک��ه در ش��رکت ها زیاد رخ 
می دهد، آزمایش کارمندان توسط مدیران است. 
بر این اساس مدیر موردنظر درخواست انجام کار 
معینی را به ش��ما خواه��د داد. این یک موقعیت 
عالی برای اثب��ات توانایی های شماس��ت. با این 
حال توجه داش��ته باشید که چنین امری درست 
مانند یک تیغ دولبه عم��ل خواهد کرد. اگر کار 
درخواس��تی را به صورت مناس��ب انجام دهید، 
نتیجه الق��ای ذهنیت مثبت به مدی��ر موردنظر 
خواهد بود. با این حال در حالت عکس این ماجرا 
شما دیگر شانسی برای جبران خطای رخ داده یا 

اثبات توانایی های خود نخواهید داشت. 
چنی��ن  س��رانجام  پیش بین��ی  از  صرف نظ��ر 
کارهایی، نحوه انجام درس��ت ماموریت های ارائه 
ش��ده از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. در این 
راستا توصیه من اس��تفاده از جدول برنامه ریزی 
زمانی و اولویت بندی اس��ت. ب��ه این ترتیب هم 
از نگرانی ه��ای بی مورد رهایی یافته و هم توانایی 
برنامه ری��زی و تخصیص منابع موردنیاز برای هر 
مرحل��ه از ماموریت را خواهید داش��ت. هر جای 
فعالی��ت که احس��اس ناتوانی کردی��د، به جای 
اقدام ناآگاهانه بهتر است از مدیر موردنظر کمک 
بگیرید. هیچ ف��ردی از کمک به دیگران ناراحت 
نمی شود. با این حال توجه داشته باشید که برای 
هر مسئله کوچکی وقت افراد را نگیرید. همانطور 
که بیان ش��د، وق��ت افراد بلند پایه ش��رکت ها از 

اهمیت باالیی برخوردار است. 
در پای��ان باید اش��اره کرد که موفقیت ش��ما در 
فعالیت های  س��ازمانی بستگی به میزان سازش تان 
با شرایط دشوار )مانند رقابت های درون سازمانی و 
انجام فعالیت ه��ای داوطلبانه( دارد. همچنین الزم 
اس��ت تفکیکی میان نوع دیدگاه به دیگر همکاران 
و پروژه های داوطلبانه داش��ته باشید. بر این اساس 
ضروری اس��ت نسبت به تمام همکاران خود با دید 
منفی نگریسته و در عین حال نسبت به فعالیت های 

داوطلبانه نگاهی مثبت داشته باشید. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
یکی از دوس��تانم ماجرای جالب��ی را از تجربه 
ش��خصی فعالیت در یک ش��رکت تازه تأس��یس 
تعریف کرده اس��ت:» هنگام��ی که تازه به عرصه 
فروش و بازاریابی وارد ش��ده بودم، در ش��رکتی 
مشغول به کار شدم که تازه تأسیس شده بود. در 
آن شرکت من و یک فرد دیگر به نام آلن وظیفه 
بازاریاب��ی و مدیریت فروش را بر عهده داش��تیم. 
هنگامی که نخس��تین ماموریت خود را از سوی 
رئیس شرکت دریافت کردیم، من هیچ شکایتی 
از دش��واری فعالیت موردنظر نکردم. با این حال 
آلن مدام از س��ختی کار صحبت می کرد. اگرچه 
من هم در انجام کامل این پروژه موفق نبودم، با 
این حال شکایت های آلن موجب اخراج وی شد. 
در این ماجرا عدم اعتراض من حداقل باعث شد 

کار خود را از دست ندهم.«
ش��ما نیز الزم نیست از دش��واری ماموریت ها 
صحبت کنید. هیچ کس حوصله شنیدن شکایات 

شما را ندارد، مخصوصا مدیران شرکت. 

۶ویژگیمدیرانموفق
برایکارگروهیبهتر

ویژگی مدیران موفق برای انجام بهتر کارهای 
گروه��ی همواره یکی از موضوعات قابل بحث در 

مسائل مدیریتی است. 
از  یک��ی  در هم��ه س��ازمان ها و ش��رکت ها 
اصلی تری��ن نقش ها و وظایف مدیران، هماهنگی 
کارکن��ان ب��رای انجام ک��ار گروهی اس��ت. این 
مس��ئله تا آنجایی مهم اس��ت که داشتن روحیه 
کار تیمی و گروهی به یکی از آیتم های پذیرش 
و استخدام افراد در سازمان ها تبدیل شده است. 
ک��ار ک��ردن تیمی اه��داف س��ازمان را کاماًل 
مش��خص می کند. مش��کالت را بررس��ی و حل 
می کن��د و راه حل ه��ا را اجرا می س��ازد و همین 
موضوع منجر به مس��ئولیت پذیری بیش��تر افراد 

می شود که خود را مسئول نتایج می دانند. 
عالوه بر ای��ن برخی مزیت های احساس��ی یا 
روانش��ناختی ک��ه در قال��ب دس��تورالعمل ها و 
س��اختارهای ک��اری نمی گنجند نی��ز از منافع 
کار گروهی اس��ت؛ مواردی نظیر س��طوح باالی 
ارتباط��ی، اطمین��ان و اعتم��اد، خوش بین��ی، 
انتظ��ارات باال از یکدیگر، مش��ارکت همه اعضا، 
تعهد به اهداف مش��ترک و بسیاری موارد دیگر 

حاصل یک کار گروهی خوب است. 
در مسیر دستیابی سازمان به یک فرهنگ کار 
گروهی منس��جم و درست، نقش مدیران حیاتی 
و پررنگ اس��ت و نیز شرایط سازمان می تواند به 

مدیران در این مسیر کمک شایانی کند. 
چند اصل اساس��ی برای دستیابی هرچه بهتر 

به کار تیمی وجود دارد. 
اصل اول این اس��ت که تعداد افراد کم باش��د 
)برخی پژوهش��گران کمتر از ۱۲ نفر را برای کار 

تیمی مناسب می دانند(. 
اصل دوم مهارت های تکمیل کننده افراد است. 
ب��ه این صورت که هر ف��ردی بتواند مهارت های 
فرد دوم را تکمیل کند و هر شخصی کامل  کننده 

یک قسمت مهم از این پازل باشد. 
اصل س��وم داشتن نیت مش��ترک است. افراد 
باید همه یک مقصد و نیت داشته باشند و برای 

این هدف شان مبارزه و کار کنند. 
اصل چهارم پذیرش رویکرد کاری توسط تمام 
اعضای تیم است. کارکنان و در واقع اعضای تیم 
همه باید رویکردهای کاری سازمان و تصمیمات 
مدیر را قبول داش��ته باشند تا به وظایف خود به 

خوبی عمل کنند. 
اصل پنجم مس��ئولیت و پاسخگویی همگانی 
است. شاید بتوان گفت مهم ترین خصوصیت کار 
گروهی و کار تیمی همین جدایی از پاسخگویی 

فردی باشد. 
این ک��ه تم��ام اف��راد در مقام یک مس��ئول 
پاس��خگو ظاهر ش��وند عالوه بر اینکه سازمان را 
رو ب��ه جلو و پیش��رفت هدای��ت می کند، منجر 
به اعتماد مش��تریان به خدم��ات و فعالیت های 
س��ازمان نیز می ش��ود. در این راه مدیری موفق 
اس��ت که برخی ویژگی های مدیریتی مخصوص 

کار گروهی را داشته باشد. 
در اینجا به ش��ش ویژگی مدی��ران موفق که 
می تواند از کار گروهی نتایج عالی بگیرد اش��اره 

می کنیم. 
۱. ی��ک مدیر خوب ب��رای ک��ار گروهی باید 
توانایی مدیریت بحران و حل مناقش��ات و تنش 
داخلی سازمان را داشته باشد. او باید بتواند میان 

کارکنان روابط خوب و حسنه ای برقرار کند. 
۲. آش��نایی کامل با ش��رایط ب��ازار رقابتی و 
اقتصادی حاکم بر جامعه داش��ته باشد. مدیری 
که از اخبار روز اقتصادی و اجتماعی جامعه خود 
و حاکم بر کش��ور خود بی اطالع باشد، نمی تواند 
گروه کاری خود را به مس��یر درس��ت و اصولی 
هدایت کن��د و توصیه های رقابت��ی و اقتصادی 

خوبی برای تیم خود داشته باشد. 
۳. از ویژگی مدیران موفق این اس��ت که باید 
ق��درت برنامه ری��زی حرفه ای و روش��ن کردن 
اهداف س��ازمانی را برای اعضای تیم خود داشته 
باش��ند و از هرگونه شائبه و دودلی و بی برنامگی 

پرهیز کنند. 
۴. داش��تن قدرت پیش بینی مش��کالت و در 
نظر داشتن راه حل ها و مسیرهای جایگزین برای 
مش��کالت احتمالی هر گروه کاری را از شکست 
نج��ات می ده��د. یک مدی��ر خوب بای��د بتواند 
ش��رایط کاری فردای تیم خود را پیش بینی کند 
و همیشه راه حل هایی برای مشکالت شان داشته 

باشد. 
۵. برخ��ورداری از توانایی اجرای قانون گذاری 
و اجرای رویه های س��ازمانی عاملی مهم و مؤثر 
برای جلوگیری از تنش های حاصل از فامیل بازی 
و روابط خویشاوندی در سازمان است. مدیر برتر 
باید تمام قوانینی را برای اعضای تیم کاری خود 
اج��را کند و به پایبندی همه سیاس��ت ها همت 

گمارد. 
۶. مدی��ر ب��ا برق��راری روابط خوب ک��اری با 
س��ایر گروه های ک��اری و نیز ب��ا جامعه، دولت 
و س��رمایه گذاران بای��د در جهت س��ودآوری و 
درآمدزای��ی س��ازمان خود بکوش��د و این عامل 
انگیزش��ی خوب��ی برای هم��ه افراد تی��م کاری 
محس��وب می شود که به کار و حرکتی که انجام 

می دهند خوش بینانه بیندیشند. 
در مجم��وع می توان گفت کار کردن به ش��کل 
گروهی و تیمی منافع و مزایای بی ش��ماری برای 
سازمان، مدیر و خود کارکنان دارد؛ مزایایی مانند 
خالقیت بیش��تر، افزایش انگیزه، افزایش توجه به 
هم افزایی و خالقیت، کاهش ریزش کارکنان )رفتن 
کارکنان از س��ازمان(، افزایش ارتباطات، استفاده 
بهتر از منابع، تصمیم گیری بهتر، فضای کاری بهتر 
می تواند دوام و پایایی سازمان را بیشتر کند، اما در 
این راه نقش مدیران برای هماهنگی و به سرانجام 
رسانیدن فعالیت های کار گروهی بسیار حساس و 

حیاتی است. 
bazdeh.org:منبع

داستان س��رایی برند مفهوم جدیدی 
نیس��ت، اما با رشد انفجاری رسانه های 
اجتماع��ی و بازاریابی محتوا، فرصت ها 
برای گفتن داس��تان به عنوان بخش��ی 
از طرح ه��ای بازاریابی ب��ه یک اولویت 

استراتژیک تبدیل شده اند. 
بازاریابان سال هاس��ت ک��ه از طریق 
تبلیغات و تجربی��ات افرادی که زمینه 
اس��تفاده ی��ا آش��نایی با محص��ول یا 
س��ازمان را دارند، برای برندها داستان 
می گوین��د، اما هنر نوش��تن داس��تان 
برند به عنوان قطعه ای موثر از محتوای 
آنالین، چالشی است که تعداد کمی از 
آنها ب��رای انجام آن آم��وزش دیده اند. 
دلی��ل آن هم این اس��ت ک��ه بهترین 
داستان س��رایان برن��د ب��ا درک عناصر 
حیات��ی داستان نویس��ی، مهارت ه��ای 
بازاریابی را به طور رس��می فراگرفته و 

آنها را با هم تلفیق کرده اند. 
تیم ه��ای بازاریاب��ی ق��وی ام��روزه 
ت��الش می کنن��د ب��ا ایج��اد محتوای 
خالق ضمن افزای��ش درگیری عاطفی 
مصرف کنندگ��ان ب��ا برن��د از طری��ق 
رس��انه های اجتماعی، داس��تان برند را 
ب��ه طرح های بازارباب��ی و آنالین پیوند 
دهن��د. راه هایی وج��ود دارند که باعث 
می ش��وند با درک و اس��تفاده مناسب 
از داستان س��رایی برند، ی��ک ارتباط و 
تعلق عاطفی موثر ب��ا مصرف کنندگان 

ایجاد شود. 
اص��ول  برگیرن��ده  در  راه ه��ا  ای��ن 
برندس��ازی و نوش��تن اص��ول اولی��ه 
و  درک  ب��ا  اس��ت.  داستان س��رایی 

ترکیب صنع��ت و هنر، داس��تان هایی 
برنامه  ی��ک  براس��اس  متقاعدکنن��ده 
بازاریاب��ی محت��وا و یکپارچ��ه تدوین 

کنید. 

صادقانهصحبتکنید
صداقت و شفافیت در داستان سرایی 
برای برندها بس��یار مهم هستند. شما 
باید واقعیت ها و حقایقی را که در مورد 
صنع��ت و محصوالت تان وج��ود دارد 
بدانید. مردم می خواهند بدانند که چه 
واقعیت ها و حقایقی در ش��کل گیری و 
به وجود آمدن برند ش��ما وجود داشته 

است. 
ثب��ات، تداوم و خویش��تنداری س��ه 
اصل مهمی اس��ت که در س��اخت یک 
داس��تان صادقانه هم��واره باید در نظر 
گرفت. اگر داستان برند شما از واقعیت 
و حقیقت آن چیزی که مشتری تجربه 
کرده یا انتظ��ار دارد در تعامالت خود 
ب��ه آن دسترس��ی یابد، فاصله داش��ته 
باشد، باورپذیری را محدود و مخدوش 
می س��ازد. در بیان صادقانه باید خالق 
ب��ود و از تعه��د و وع��ده برن��د فاصله 
نگرفت زیرا باعث سردرگمی و انحراف 

مخاطبان می شود. 

روحدادنبهشخصیتهایداستان
برند

داس��تان های برند داده های بازاریابی 
نیس��تند. داس��تان ها تبلیغات نیستند. 
ش��خصیت ها  برن��د  داس��تان های  در 
بای��د ب��ه درس��تی تعری��ف ش��وند و 
کس��ی که مسئولیت نوش��تن داستان 
را برعه��ده دارد ب��ا درک پیامده��ای 

و  نامناس��ب  ش��خصیت پردازی 
کس��ل کننده و فقدان وضعیت هایی با 
انگیزه و محرک قوی در خلق داس��تان 
س��عی می کن��د ب��ا خالقی��ت و درک 
واقعیت ه��ای موجود، جذابیت و انگیزه 

الزم را برای مخاطب ایجاد کند. 

خلقشخصیتهاییکهمخاطبانتان
باآنهارشدکنند

ب��ه ش��خصیت هایی نی��از دارید تا 
مخاطبان با دیدن ش��ان آنها را دوست 
داشته و برای پیگیری و دنبال کردن 
آنها تش��ویق ش��وند. این شخصیت ها 
الزم نیس��ت که همیشه واقعی باشند 
یا همیشه مثبت باشند. آنها می توانند 
پلید یا تخیلی باش��ند. مهم این است 
که داس��تان با ش��خصیت و تعهدتان 
گره خ��ورده و زمینه ه��ای ارتباط را 
ایجاد کند مثال شخصیت یک خریدار 
را خل��ق می کنی��م و دیدگاه ه��ای او 
را بی��ان می کنی��م. ی��ا داس��تان را از 
نقطه نظر کارکنان یا سوم شخص بیان 
می کنیم. موضوع مهم این اس��ت که 
خل��ق ش��خصیت، مخاطب��ان را قادر 
می کن��د تا در ی��ک ارتب��اط عاطفی 
قرار گرفته وخودش��ان را در داخل آن 

بگذارند. 

ساختارداستان
هر داس��تان تابع ساختاری است که 
در برگیرنده یک ش��روع، متن و پایان 
است. داستان سازی در برندها نیز شامل 
همی��ن قاعده اس��ت. در ابت��دا به یک 
تعریف از ش��خصیت ها و مجموعه های 
قدرتمن��د نیاز دارید و باید آنها را خلق 

کنید. موضوع اصلی داس��تان چیست؟ 
عناصر اصلی و تاثیر گذار بر داس��تان و 
جهت گیری های کلی آن چگونه است؟ 
بع��د از آن با کمی جلو رفتن، مش��کل 
مطرح ش��ده و تضاد در داستان شکل 
می گیرد. در ای��ن مرحله خواننده را از 
مسیر خطی خارج می کنیم و این آغاز 
با  شکل گیری درگیری ذهنی خواننده 

داستان است. 
اگر بتوانید خواننده را در این مرحله 
با خود همراه کنید و او لذت و اهمیت 
داس��تان ش��ما را درک کن��د،  موفق 
خواهید ش��د ت��ا در ادام��ه او را همراه 
کنید. مخاطب ش��ما کس��ی است که 
می تواند داس��تان تان را باره��ا و بارها 
ب��رای دیگ��ران تعریف کن��د و لذت و 
خاطره  خود را به دیگران منتقل و آنها 

را با خود سهیم کند. 

اینفرصتراازدستندهید
بهتری��ن  بازاریاب��ی  تاکتیک ه��ای 
فرص��ت را فراهم می کنن��د تا از طریق 
مش��تریان،  )باش��گاه  آفالین  بازاریابی 
حمایت��ی،  و  مش��ارکتی  طرح ه��ای 
رویداده��ا،  در  س��خنرانی  خبرنام��ه، 
نوشتن یادداشت در مطبوعات، ارسال 
نامه، ش��رکت در نمایش��گاه ها، جشن 
و مناس��بت ها و. . . ( و موبای��ل ابتکار 
عمل در داستان س��رایی برن��د خود را 
در اختیار داش��ته باشید. با تعریف یک 
داستان منحصربه فرد می توان تالش ها 
و برنامه های بازاریاب��ی را تقویت کرد، 
ارتباط موثر و مناسبی با مشریان ایجاد 

و آنها را همراه کرد. 
afshin_am2@yahoo.com

داستان سرایی و تاثیرآن در موفقیت برندها

برایمطالعه۶۶9پرسشوپاسخقبلیمطرحشدهدرکلینیککسبوکارمیتوانیدبهسایتclinic.forsatnet.irمراجعهکنید.

پاس�خ: یک توصیه کلی برای همه موارد وجود ندارد. 
گاهی ش��رکت به نیروی تازه نفس در سطوح مدیریتی 
نی��از دارد و گاهی در بین کارکنان موجود آدم مناس��ب 
برای پست های مدیریتی وجود ندارد. اما در صورت امکان 
ترفیع کارکنان موجود روش عاقالنه تری اس��ت. براساس 
اطالعاتی که از تحقیقات گروهی توس��ط مدرسه کسب 
وکار وارتون به دس��ت آمده، درحالی که اس��تخدام های 
خارجی به نظر جالب توجه هس��تند و می توانند کمک 

کنن��د، اما در واقع ب��ه اندازه ترفی��ع دادن به کارمندان 
داخلی تأثیرگذار و کارآمد نیس��تند یا باعث صرفه جویی 
در هزینه ها نمی ش��وند. ارتق��ا دادن کارمندان داخلی با 
مزیت های بس��یاری همراه اس��ت که به س��رعت آشکار 
نمی ش��وند.  یکی از بزرگ تری��ن و بارزترین مزایای ارتقا 
دادن کارمندان درون ش��رکت به جای اس��تخدام کردن 
نیروی جدید از بیرون این است که کارمندی را که ارتقا 
می دهید با فرهنگ ش��رکت شما آشنایی دارد و بخشی 
از آن است. به تشریفات کسب وکارتان و عملکرد داخلی 
سازمان کاماًل آگاهی دارد. این به معنای یک دوره کوتاه 

یادگیری در جایگاه جدید کارمند ارتقا یافته و بازگشت 
سریع تر بهره وری اس��ت. بنابراین روابط کاری کارمندی 
که در داخل شرکت ارتقا داده اید، حفظ شده و در نهایت 
ارتباطات و بهره وری تس��هیل می ش��ود. در واقع با اتخاذ 
چنین تصمیمی یک سیستم پاداش داخلی در شرکت تان 
ب��ه وجود می آوری��د. اگر ارتق��ای داخل��ی کارمندان به 
سیاست شرکت تان تبدیل شود، کارمندان سطح پایین تر 
هم تش��ویق می ش��وند تا برای ارتقا یافتن تالش کنند و 
هدفی در محیط کار برای شان به وجود بیاید و در نتیجه 

اخالق کاری و میزان مشارکت باالتر می رود. 

استخدامجدیدیاترفیعقدیمیها؟

پرسش:برایانجامامورشرکتمدربخشهایمدیریتیدرشرایطمساویبهتراستنیرویجدیداستخدامکنمیابه
کارمندانموجوددرشرکتترفیعبدهموبهجایآنهاکارمندمعمولیاستخدامکنم؟ کلینیک کسب و کار

کلیدکارتابل
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4هزار فروشنده الستیک و روغن 
بی��ش از 4ه��زار فروش��نده الس��تیک و روغ��ن اتومبیل در 
تهران فعالیت می کنند که با توجه به نامس��اعد بودن بازار، 30 
ت��ا 40درصد از اعض��ای صنفی  یا کار را ره��ا کرده اند یا تغییر 
ش��غل داده اند. شایان ذکر است که س��هم تولید داخلی از بازار 
ایران ح��دود 40درصد و مابقی را وارداتی ه��ا تأمین می کنند. 
چین، تایلن��د، تایوان، هند و کره جنوبی مهم ترین کش��ورهای 

صادرکننده الستیک و روغن به بازار ایران هستند. 

از 200هزار تا 30میلیون تومان
الس��تیک ان��واع کامیون ها، س��واری ها و الس��تیک هایی 
برای ماش��ین آالت کش��اورزی، معدنی و راه س��ازی ازجمله 
پرفروش های بازار محس��وب می ش��وند. ارزان ترین الستیک 
پرای��د اس��ت که هر جفت��ش تا 250ه��زار تومان اس��ت و 
گران ترین ه��ا ه��م مربوط ب��ه دس��تگاه ها و ماش��ین آالت 
کش��اورزی و معدنی و راه سازی است که قیمت شان برای هر 

جفت به 30میلیون تومان هم می رسد. 

8تولیدکننده الستیک در ایران
هشت تولیدکننده الستیک در ایران فعالیت می کنند که دنا، 
یزدتایر، البرز و ایران تایر بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند. 
این کارخانجات بیش��تر در س��ال های پیش از انقالب تأسیس 
ش��ده اند و طی 40س��ال اخیر تنها دو کارخانه تولید تایر یعنی 
یزد و بارز دایر ش��ده اند که ای��ن کارخانجات نیز که محصوالت 
تقریب��اً به روز تر و نزدیک ت��ر به اس��تاندارد را تولید می کنند با 
ماشین آالت دست دوم ش��روع به کار کرده اند و احتماال بعد از 

گذشت چند سال، کارایی الزم را نخواهند داشت. 

350هزار تن
کاچو طبیعی و مصنوعی دو مواد اولیه برای تولید الس��تیک 
هستند که نوع مصنوعی از صنایع پتروشیمی تأمین می شود و 
در ایران موجود اس��ت اما نوع طبیعی اش وارد می شود. در واقع 
آنچه به نام تولید داخلی هم معرفی می ش��ود تا 80درصد مواد 
اولیه اش وارداتی اس��ت، موادی مانند نخ، سیم، کاچوی طبیعی 
و س��ایر مواد افزودنی. به طور کلی ساالنه 350هزار تن الستیک 
در ایران مصرف می ش��ود؛ چه از بخش تولی��د داخلی و چه از 

کاالهای وارداتی. 

50برند تولیدکننده روغن
از دیگ��ر کاالهای��ی که در این صنف خریدوفروش می ش��ود، 
روغ��ن اتومبیل اس��ت. در حال حاضر بی��ش از 50برند در این 
زمین��ه در بازار ایران فعالی��ت می کنند اما تنها 50درصد روغن 
نزدیک به س��طح اس��تاندارد تولید می کنن��د و 50درصد دیگر 
روغن تصفیه تولید می کنند، یعنی روغنی که س��وخته است و 
دوباره تصفیه شده و با لیبل های متنوع راهی بازار می شود و از 
جمله دالیل آلودگی هوا هم به ش��مار می رود. شایان ذکر است 
ک��ه همه افزدونی های الزم برای تولی��د روغن مصرفی وارداتی 
است. در ایران تنها روغن پایه تولید می شود که از شرکت نفت 

تأمین می شود. 

تجهیزات 50ساله و تولید بی کیفیت
س��ابقه تولی��د روغ��ن موت��ور در ای��ران به 30س��ال قبل از 
انقالب برمی گردد و تجهی��زات تولید در ایران مربوط به همان 
سال هاست و جدیدترین تجهیزات مربوط به 50سال پیش است 
و ب��ه دالیل متعدد که یکی از آنها تحریم های چند س��ال اخیر 
بوده، خرید جدیدی در این زمینه انجام نشده است. بنابراین با 
این تجهیزات نمی توان تولید باکیفیتی راهی بازار کرد و امکان 
رقابت با کاالی وارداتی برای تولیدکننده داخلی ممکن نیست. 

40درصد؛ ظرفیت استفاده شده
تولید تیوب هم انگار نفس های آخرش را در ایران می کش��د. 
تیوب به عن��وان محصول مکمل الس��تیک از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار اس��ت اما بنا به اظهارات فعاالن این بخش، اوضاعش 
وخیم اس��ت چون بازار این محصول در ایران اش��باع شده و با 
وجود اینکه تنها چهار کارخانه تولیدکننده در این زمینه داریم 
ام��ا انبارهای کارخانه ها از تیوب هایی ک��ه به فروش نرفته اند پر 
شده است. به همین دلیل این کارخانجات و از جمله شهاب تایر 
تنها با 40درصد ظرفیت خود کار می کنند و به جای سه شیفت 
کاری تنها یک ش��یف ک��ار می کنند که همین ام��ر به تعدیل 

نیروی های زیادی منجر شده است. 

10میلیون عدد
نی��از بازار به تیوب س��االنه 10میلیون عدد اس��ت اما همین 
چهار کارخانه س��االنه 20میلیون تیوب تولید می کنند و به این 
حجم باید میزان زیادی از واردات را هم اضافه کرد. کارخانجاتی 
چون شهاب تایر ساالنه 2میلیون تیوب تولید می کند، همچنین 
کارخان��ه یزد تایر، 5میلیون عدد در س��ال و ایران یاس��ا بیش از 

10میلیون عدد تیوب تولید می کنند. 

گزارش »فرصت امروز« از بازار الستیک، روغن و تیوب اتومبیل و موتورسیکلت در ایران

اشتغال زایی 10هزار نفری
بازار الستیک، تیوپ و روغن؛ در گزارش امروزمان به بررسی این کاالهای پرمصرف پرداخته ایم؛ بازاری که برای پی بردن به اهمیتش باید نگاهی به خیابان ها و جاده ها و تردد موتورسیکلت و انواع اتومبیل بیندازیم. 
وجود میلیون ها وسیله نقلیه با استفاده های متنوع و گوناگون، بازار این کاالها را از اهمیت بسیاری برخوردار می کند. وضعیت تولید این محصوالت در ایران و بحث کیفیت شان که مستقیماً با جان انسان ها در ارتباط 

است نیز بر اهمیت بازار این کاال اضافه می کند. بنابراین دالیل محکمی برای پرداختن به این بازار داشته ایم. 

10هزار نفر
ش��هاب تایر بیش از 100نیروی کار دارد، ایران یاس��ا بیش از هزار نفر و 
در یزدتایر بیش از 2هزار نفر مش��غول به کار ش��ده اند و اگر چرخه تأمین 
م��واد اولیه، بس��ته بندی، حمل و نقل و بخش عرضه و ف��روش را هم اضافه 
کنیم به عددی 10هزار نفری برای اشتغال زایی این حوزه می رسیم که اگر 
هر کارخانه با همه ظرفیت های نصب ش��ده اش تولید کند، این اشتغال زایی 

چندین برابر می شود. 

رشد 4درصدی
با توجه به تولید انبوه وس��ایل نقلیه در س��طح جهان و نقش مهمی که در زندگی روزمره مردم ایفا می کنند، صنعت 
الستیک به عنوان یکی از وسایل مهم در وسایل نقلیه، جایگاه مهمی در اقتصاد جهانی پیدا کرده است. تقاضای جهانی 
برای صنعت تایر تا سال 2019 به رشدی 4درصدی می  رسد یعنی تولیدی برابر با 3میلیارد واحد. طبق نظر تحلیلگران، 
پیش بینی می ش��ود که از نظر ارزش افزوده، فروش الس��تیک به صورت س��االنه 7درصد رش��د یابد و به ارزشی برابر با 
258میلیارد دالر برسد. در این میان یکی از عوامل کلیدی که به رشد تقاضای تایر در جهان منجر شده، افزایش میزان 

درآمد کشورهای در حال توسعه است که باعث رونق و تحرک و رشد وسایل نقلیه شده است. 

40درصد
وس��ایل نقلیه به ویژه خودروه��ا، بزرگ ترین مصرف کنندگان 
تایر در سطح جهان را تشکیل می دهند، به طوری که پیش بینی 
ش��ده بی��ش از نیمی از ای��ن تقاضا را در س��ال 2019 به خود 
اختصاص دهند. در این میان اروپای غربی و آمریکای ش��مالی، 
دو ب��ازار قابل توجه در جهان هس��تند که 40درصد از تقاضای 
این بازار را تشکیل  می دهند و در مقایسه با بازارهای دیگر که 
تنه��ا 0ادرصد از تقاضای این بازار را ارائه می دهند، بازاری قابل 

توجه محسوب می شوند. 

990میلیون واحد
همچنین پیش بینی ش��ده که تقاضای تایر برای موتورسیکلت و دیگر 
کاربردهای آن تا س��ال 2019، با س��بقت گرفت��ن از میانگین جهانی به 
990میلیون واحد برس��د. فروش تایر در این بازار نیز بیش��تر در مناطق 
در حال توس��عه متمرکز شده است که در آن موتورسیکلت به عنوان یک 
وس��یله نقلیه کم هزینه، می تواند جایگزینی مناسب برای خودروها باشد. 
ف��روش تایر در دیگ��ر زمینه های کاربردی آن مانن��د هواپیما، تراکتور و 
وس��ایل نقلیه صنعتی نیز با س��رعتی س��الم و متعادل حرکت و تولید و 

استفاده از این وسایل نقلیه نیز روند رو به رشدی را طی خواهد کرد. 

آسیا؛ ارائه بهترین فرصت های رشد
در حال حاضر مناطق آسیایی بزرگ ترین سهم مصرف را از بازار تایر داشته اند و پیش بینی می شود تا سال 2019 
تقاضا برای این بازار رش��د س��ریع تری در این مناطق داشته باشد. چین با داشتن یک چهارم تقاضای جهانی تایر در 
س��ال 2014، یک��ی از مهم ترین بازارهای این صنعت باقی خواهد ماند. هن��د، اندونزی، تایلند و ویتنام نیز از جمله 
کش��ورهای آسیایی هس��تند که پیشرفت های سریع در زمینه تقاضای تایر داش��ته اند. ژاپن نیز با داشتن چهارمین 
بازار جهانی تایر از جمله کشورهایی است که رشد زیادی در این بازار را نشان  داده اند. پیش بینی می شود به دنبال 
متوس��ط جهانی بازار تایر، رش��د تقاضا برای این محصول در آمریکا شمالی و اروپای غربی تا سال 2019 ادامه یابد. 
بازار تعویض تایر در این مناطق با توجه به نرخ مالکیت خودرو در س��طح بس��یار باالیی قرار گرفته است. در اروپای 

شرقی نیز تقاضا برای تایر ادامه دارد که البته بیشتر با افزایش تولید وسایل نقلیه برای صادرات همراه است. 
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توانایی هایی که می توانند چندین 
برابر شوند

اغلب افرادی که برای نخستین بار، در مورد شغل 
م��ن اطالع پیدا می کنند، در مورد علت عالقه من به 
فعالیت در آس��یا می پرسند. در واقع برای بسیاری از 
دوستان جدیدم جالب است که چرا آسیا را به عنوان 
کانون اصلی فعالیت های شغلی خود انتخاب کرده ام. 
اگرچ��ه من از اواخ��ر دهه 90 در بس��یاری از نقاط 
خاورمیانه و آسیا فعالیت کرده ام، اما تقریبا 10 سال 
است که آسیا را برای ارائه مشاوره و خدمات تولیدی 
خود برگزیده ام. اکنون قصد دارم در ادامه این مطلب 
به ارائه اطالعاتی در مورد علت انتخاب آسیا توضیح 

دهم: 

بازارهای اشباع شده و نوظهور
با توجه به عالقه ش��دید من به حوزه فعالیت های 
تجاری و کس��ب و کار، طبیعی اس��ت که درست پس 
از فارغ التحصیل شدن، جذب فعالیت های مشاوره ای 
شرکت های تولید کننده شدم. با این وجود، بازارهای 
اروپایی سرش��ار از مش��اورانی بود ک��ه مانند من به 
ش��رکت های تولیدکننده برای افزایش سطح کیفی 
محصوالت ش��ان مش��اوره می دادن��د. بنابراین تالش 
کردم بازارهایی را کشف کنم که افزون بر عدم اشباع 
به دانش من نیاز داشته باشند. در واقع ابتدا در اغلب 
پروژه های مقطعی و س��پس به صورت همکاری های 

بلندمدت جذب کشورهای آسیایی شدم. 
آس��یا جزو بازارهای رو به رش��د و قدرتمند جهان 
است؛ رشدی که انتظار می رود به واسطه بهبود سطح 
کیفی نیروی کار و افزایش بهره وری افراد ش��اغل در 
سازمان ها و موسسات، روندی رو به باال را تجربه کند. 
در حال حاضر بس��یاری از کش��ورهای منطقه مثل 
استرالیا، ژاپن، کره و س��نگاپور، قابلیت های تولید و 
خدمات خ��ود را گس��ترش داده اند. ای��ن توانایی ها 
به واس��طه توس��عه زیرس��اخت های بخش قوانین و 
مقررات، تقوی��ت نهادهای نظارت بر تولید و کیفیت 

و کاهش هزینه های بیهوده و اضافی میسر شده اند. 
این همان مس��یری اس��ت که کش��ورهایی مثل 
هن��د، ویتنام، تایلند، چی��ن و اندونزی نیز در تالش 
برای دستیابی به آن هس��تند. به همین دلیل است 
که بازار حمایت از فناوری های نوین به س��رعت بین 
کشورهای مطرح آسیایی محبوب شده و بسیاری از 
کشورهای شناخته شده در حال توسعه، در استفاده 
از آن ت��الش می کنند. بنابراین ه��ر اندازه نرخ توجه 
به زیرس��اخت های فنی و تکنولوژیک در این منطقه 
بیش��تر شود، می توان انتظار داشت تولیدات این قاره 

نیز روند رو به رشدی را تجربه کند.
 

لزوم افزایش کیفیت خدمات به مشتریان 
توجی��ه و ارائ��ه اطالع��ات در خص��وص اهمیت 
افزایش کیفیت و خدمات یکی از چالش هایی اس��ت 
ک��ه همواره در حین فعالیت ه��ای تجاری، برای من 
وجود دارد. این مس��ئله به طور اخص در کشورهای 
آسیایی حائز اهمیت است. بسیاری از تولیدکنندگان 
نام آشنای آسیایی، سنگ بنای فعالیت های خود را با 
روش های س��نتی پایه ریزی کرده ان��د و در نتیجه به 

راحتی حاضر به تغییر شرایط موجود نیستند. 
توجیه افراد برای پذیرفتن این موضوع که می توان 
مسیر افزایش کیفیت کاالها را از طریق ایجاد تحوالت 
س��اختاری و زیرس��اختی پیم��ود، فرآیندی دش��وار 
و زمانب��ر اس��ت. کش��ورهای در حال توس��عه و  گذار 
آس��یایی، اغلب یک سپر اطالعاتی و فرهنگی ویژه در 
براب��ر تغییرات ایجاد کرده ان��د و تصور می کنند زمین 
گذاش��تن این س��پر هم مفهوم با شکست در تجارت 
اس��ت. اما مواردی ک��ه مطرح کردم تنها بخش��ی از 
مش��کالت موجود را تشکیل می دهد. توجیه صاحبان 
برندها برای اس��تفاده از تبلیغ��ات و تحوالت بازاریابی 
موض��وع مهم دیگری اس��ت ک��ه برای م��ن به عنوان 
یک فع��ال حوزه کیفیت به عنوان موضوعی حس��اس 
و کلی��دی در نظر گرفته می ش��ود، اما متاس��فانه در 
این بخش نیز بس��یاری از تولید کنندگان آس��یایی از 
کلیشه های قدیمی استفاده می کنند. این وابستگی به 
رفتاره��ای تکراری چه در بخش تولید و چه در بخش 
تبلیغات باعث می شود تعداد زیادی از تولید کنندگان 
آس��یایی به رغم شایس��تگی برای حضور در بازارهای 
جهان��ی، از فعالیت های بین الملل��ی بازمانند.  در واقع 
تعداد زیاد برندهای مشهور در جهان و داغ بودن بازار 
رقاب��ت، فرصتی برای تکرار مکررات باقی نمی گذارد و 
تولیدکننده های محتاط و ریسک ناپذیر، فرآیند تولید و 
خدمات خود را به شکست بلندمدت محکوم می کنند. 
اگرچه این موارد به معن��ای بی توجهی به موفقیت ها 
و دس��تاوردهای درون مرزی نیس��ت، اما حضور موفق 

جهانی به رشد در بازارهای بین الملل وابسته است.
 

استانداردهای بین المللی را دریابید
 توجه به استانداردهای بین المللی موضوع دیگری 
است که می تواند به افزایش کیفیت کاالهای آسیایی 
کمک کند. اغلب تولید کنندگان آس��یایی بلندپرواز 
نیستند و اخذ چند مجوز تولید و نشان کیفیت ساده 
داخلی را به مثابه موفقیتی چشمگیر تلقی می کنند. 
این در حالی  است که تولیدکننده های خارجی عمال 
روشی دیگر را برای افزایش کیفیت محصوالت خود 
در پیش گرفته اند.  کشورهای اتحادیه اروپا برای قرار 
گرفتن در فهرس��ت برترین تولی��دات جهان، ابتدا از 
فیلتر کیفی درون کشوری خود عبور می کنند، سپس 
تالش می کنند برای ورود به گردش کاالهای صادراتی 
اتحادیه اروپا، مجوزهای کیفی اتحادیه را به نام خود 
سند بزنند و در نهایت برای صادرات به سراسر جهان 
به سایر استانداردهای بین المللی توجه می کنند. این 
عبور چند مرحله ای از فیلترهای کیفیت جهانی باعث 
ش��ده نام بسیاری از کشورهای اتحادیه با شایستگی 
هر چه تمام تر بین محبوب ترین ها جای گیرد. ش��اید 
یک��ی از راهکارهای مثب��ت برای افزای��ش صادرات 
آس��یایی ها نیز همین باش��د ک��ه با ایج��اد مقررات 
سختگیرانه تری در حوزه تولید و صادرات و پایبندی 
به این موارد، نرخ موفقیت تجاری و صادراتی خود را 

در بازارهای بین المللی افزایش دهند. 
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پییر الندایس
کارشناس ارشد مهندسی فروش

سوت پایان رقابت در دستان 
کیفیت است 

یک ضرب المثل بریتانیایی هست که می گوید: 
»هن��وز آنقدر پولدار نش��ده ام ک��ه جنس ارزان 
بخ��رم.« ضرب المثلی که بیش از آنکه به قیمت 
متمرکز باش��د ح��اوی پیام مبتنی ب��ر اهمیت 
کیفی��ت اس��ت. اگر ب��ا نگاهی منطق��ی به این 
ضرب المثل نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد، این 
طرز فکر تا چه حد اقتصادی و به صرفه اس��ت. 
درواقع اگر قرار باش��د کاالیی را خریداری کنیم 
ک��ه با وجود قیمت پایی��ن در برهه زمانی کوتاه 
و در س��طح پایین خدمات ارائه می کند، ش��اید 
بازی خرید را باخته ایم. بر همین اساس است که 
اغلب خریداران تمایل دارند کاالهایی را انتخاب 
کنند که نه تنها قیمت مناس��بی دارند، بلکه به 

همان میزان با کیفیت هم هستند. 
قد کشیدن در سایه دوام 

برخ��ی از کااله��ای موجود در ب��ازار با وجود 
اینک��ه ماه هاس��ت وارد فرآیند رقابت ش��ده اند، 
اما همچنان ناش��ناخته باق��ی مانده اند و برخی 
دیگ��ر با وج��ود اینکه تنه��ا چن��د روز از عمر 
تولیدش��ان می گذرد، گویی ماه هاس��ت در سبد 
خری��د خانواده ها جای داش��ته اند. اما علت این 
اتف��اق عجی��ب چیس��ت؟ در علم رقاب��ت بازار، 
یکی از مهم ترین علل این ماجرا، کیفیت کاالها 
در نظر گرفته می ش��ود. برای ش��فاف شدن این 
موضوع می توان از یک مثال ساده استفاده کرد: 
یک بان��وی خانه دار برای خرید به فروش��گاهی 
بزرگ وارد می ش��ود. با دیدن قفسه های متعدد 
مواد ش��وینده، بین انتخاب محصوالت جدید و 
ناشناخته مردد است که ناگهان کدبانویی دیگر 
به وی پیشنهاد می دهد از محصولی که او دیروز 
خریده و از کیفیتش راضی بوده اس��تفاده کند. 
بان��وی دوم پس از خرید محص��ول و رضایت از 
کیفی��ت آن، به دوس��تان و اقوام نیز پیش��نهاد 
می ده��د کاالی مورد نظ��ر را خریداری کنند و 
ای��ن چرخ��ه و زنجیره به اش��کال مختلف و در 

مقیاس وسیع ادامه پیدا می کند. 
طبعا تبلیغات بازرگانی و تجاری نیز ش��هرت 
محص��ول را دو چندان می کنند و در بازه زمانی 
کوتاهی، کاالی مورد بحث به محبوبیتی بی نظیر 
می رس��د. در فرآیندی معک��وس، وقتی کاالیی 
مش��خص و نوظه��ور از کیفی��ت و بازدهی قابل 
مالحظه ای برخوردار نیست نه تنها شهرتی پیدا 
نمی کند، بلکه در کنار رش��د محصوالت رقیب، 
کمرنگ و کمرنگ تر خواهد شد. بر همین اساس 
است که بسیاری از برندهای قدیمی و با کیفیت 
در ط��ول چند ده��ه موفق به حف��ظ موقعیت 
تجاری خود ش��ده اند و برخی دیگر با گذش��ت 
چندین م��اه یا در نهایت چند س��ال، از چرخه 
رقابت حذف ش��ده اند. در جهانی که تبلیغات پر 
زرق و ب��رق محصوالت هم نمی توانند مخاطبان 
را ب��ه طور کامل جذب کنن��د و در برخی موارد 
تنها مثل یک مس��کن موقتی عم��ل می کنند، 
پایین ب��ودن کیفیت محصوالت یک آفت جدی 
برای ادامه حیات گروه ه��ای صنعتی و تولیدی 

خواهد بود. 

تغییراتی که همگام با پیشرفت 
اجتماعی اند

در کن��ار حفظ اصال��ت و کیفیت محصوالت، 
نمی ت��وان برخی تغییر و تح��والت اجتماعی را 
نادی��ده گرفت. بس��یاری از کش��ورهای مختلف 
در ح��وزه تولید و ص��ادرات، آموخته اند که باید 
همپ��ای تغییرات اجتماعی، فرهنگی و زیس��ت 
محیط��ی حرکت کنن��د و در باتالق ایس��تایی 
قرار نگیرند. به همین دلیل اس��ت که بسیاری از 
گواهینامه های معتبر کیفیت در سطح بین الملل 
از گزین��ه تغیی��ر و تح��والت مثب��ت، به عنوان 
گزینه ای مه��م یاد می کنن��د. محصوالت تولید 
کش��ور ژاپن، ج��زو کاالهایی هس��تند که اخیرا 
به ش��دت با مس��ائل روز مرتبط با محیط زیست 
همراه ش��ده اند؛ موضوعی که ن��ه تنها به حفظ 
س��المت شهروندان و بقای محیط زیست کمک 
می کند، بلکه محصوالت این کشور را برای اخذ 
گواهینامه های کیفیت یاری می کند. برای مثال 
گروه صنعتی تولید در  و پنجره کیوتو که عمری 
کمتر از یک دهه دارد، با کمک همین فرمول به 

شهرتی کم نظیر دست پیدا کرده است. 
ای��ن ش��رکت دو گزین��ه اصلی را س��رلوحه 
فعالیت ه��ای خ��ود ق��رار داده اس��ت؛ حف��ظ 
کیفی��ت در س��طح بین المل��ل و احت��رام ب��ه 
محیط زیس��ت. کلیه فعالیت های این ش��رکت 
به ش��یوه ای سازماندهی می ش��وند که کمترین 
نرخ آلودگی های زیس��ت محیط��ی را رقم بزنند 
و از پایین ترین س��طح تولید گازهای گلخانه ای 

برخوردار باشند.
 افزون بر اینها فعالیت های مثبت این شرکت 
برای تولید مواد اولیه از سیس��تم بازیافت زباله، 
کاه��ش هدررفت س��رما و گرم��ای محیط های 
داخلی و مواردی مشابه باعث شده نرخ صادرات 
ش��رکت مذکور نسبت به س��ایر رقبای داخلی و 

خارجی قابل توجه باشد. 
اگر شرکت در و پنجره کیوتو، مثل بسیاری از 
شرکت های مشابه تمام تمرکز خود را بر تولید و 
فروش باال متمرکز می کرد و اهمیتی به مس��ائل 
روز دنی��ا مثل لزوم کاهش گازهای گلخانه ای یا 
حف��ظ انرژی های داخلی خانه نم��ی داد، اکنون 

شهرت و فروشی بسیار پایین تر داشت. 
بر همین اساس است که به اعتقاد بسیاری از 
کارشناس��ان تولید و صنعت، این روزها کیفیت 
همگام با خواست های اجتماعی حرکت می کند. 
به عب��ارت دیگر صرف اینکه ی��ک کاال کیفیت 
مناس��ب یا قیمت قابل قبولی دارد، خریداران را 
راضی نمی کند. مشتریان امروزی افزون بر موارد 
فوق، به مس��ائل اجتماع��ی و فرهنگی نیز توجه 
دارند و کاالهایی را می خرند که اس��تنباط های 

اجتماعی و فرهنگی آنان را نیز راضی کند. 

دیدگاهدریچه

 
 سالیان سال پیش، وقتی یکی از اقوام و دوستان 
از مسافرت خارج از کشور باز می گشت، مراسم باز 
ش�دن چمدان وی و دریافت هدایای فرنگی آداب 
و رسومی هیجان انگیز محسوب می شد. آن  روزها، 
فرنگ رفتن چه به س�بب ادامه تحصیل بود و چه 
به خاطر کار و زندگی، پدیده ای لوکس محس�وب 
می شد؛ سفری که هر فردی قادر به انجام دادنش 
نبود. طبیعی است که به همین دلیل، کاالهایی که 
به واسطه این سفرهای نایاب وارد کشور می شدند، 
بس�یار عزیز کرده محس�وب ش�ده و حتی گاهی 
اوق�ات در گنجه ها و پس�توهای ویژه خانه مخفی 

می ش�دند. اما ای�ن روزها وضعیت ب�ه کل تغییر 
کرده اس�ت. در واقع خرید کاالهای فرنگی آنقدر 
ساده شده که حتی می توان از طریق چند کلیک 
س�اده اینترنتی، به خرید اق�ام مختلف خارجی 
پرداخت. در ای�ن میان تعداد زیادی از کش�ورها 
هم هس�تند که ب�رای رس�یدن به ی�ک جایگاه 
معتب�ر تولید و صادرات، تمام تاش خود را به کار 
می بندند. جالب اس�ت که اخیرا نشریه فوربس با 
ارائه آماری، محبوب ترین کشورهای تولید کننده 
از دید خریداران را معرفی کرده اس�ت. فهرستی 
که با نام آلمان، س�وییس و اعض�ای اتحادیه اروپا 
آغاز می ش�ود، اما یکی از مهم ترین نام های حاضر 
در این فهرست برای آسیایی ها، نام ژاپن در رتبه 

هش�تم اس�ت. با توجه به اهمیت حض�ور موفق 
کش�ورها در عرصه تولید و صادرات بین الملل، در 
ادامه این مطل�ب نگاهی داریم به نقطه نظرات دو 
کارشناس مطرح اقتصادی یکی از این مصاحبه ها 
با پاول تمپورال، دکترای برندسازی و فعال در امور 
بازرگانی انجام شده است؛  فردی که چه در حوزه 
آسیا و چه در سطح جهان چهره ای شناخته شده 
اس�ت. گفت و گوی دوم با جوی سنگ تای انجام 
ش�ده؛ کارآفرین و تولید کننده نمونه آسیایی که 
نه تنها در بخش محصوالت کش�اورزی ش�ناخته 
شده اس�ت، بلکه با بسیاری از شرکت های مطرح 
تولید کنن�ده منطقه نی�ز همکاری هایی مبتنی بر 

مشاوره دارد. 

ش�ما بارها در گفته های خود بر اهمیت کیفیت برندس�ازی در آس�یا و 
حفظ کیفیت کاالهای این کش�ور تاکید کرده اید، پرس�ش من از شما نیز 
دقیقا به همین موضوع مرتبط است، تفاوت تجارت آسیایی و غیرآسیایی 

چیست؟ 
به عنوان فردی که سال هاس��ت در عرصه برندسازی و مدیریت کیفیت کاالهای 
آسیایی فعالیت کرده  معتقدم بخش مهمی از بار افزایش کیفیت کاالهای آسیایی 
بر دوش توسعه فرهنگی و فرهنگ سازی در این کشورها است. متاسفانه بسیاری 
از برندهای آسیایی از همان مرحله نخست، یعنی از گام تاسیس یک برند جدید، 
دچار اش��تباهاتی قابل توجه می شوند. انتخاب نام تجاری نامناسب باعث می شود 

از همان ابتدای راه، بسیاری از نقشه های رشد و پیشرفت نقش بر آب شوند. 
در بین کش��ورهای آس��یایی کمتر کش��وری را پیدا می کنید که از طریق نام 
تجاری خود پر آوازه ش��ده باشد؛ نام هایی مثل سونی و سامسونگ نیز بعدها و در 
طول تاریخ به الگویی برای تقلید بسیاری از شرکت هایی تبدیل شدند که جویای 

نام و نشان یک شبه بودند. 

چرا مشکات ابتدایی و اولیه تا این حد در آسیا شایع است؟ 
به عنوان پاس��خ اولیه می توانم بگویم متاس��فانه بسیاری از شرکت های آسیایی 
از مشکل »نزدیک بینی اس��تراتژیک«رنج می برند. این مشکل باعث می شود این 
ش��رکت ها عمال به دنبال موفقیت های کوتاه مدت و س��وددهی س��ریع باشند. به 
همین دلیل است که طول عمر تعدادی از شرکت های تولید کننده آسیایی بسیار 
کوتاه تر از آن اس��ت که انتظار م��ی رود. فعاالن اقتصادی آس��یایی، اغلب نه تنها 
نگرش جامعی نس��بت به تحوالت اقتصادی موجود در فض��ای بین الملل ندارند، 
بلکه از ضعف برنامه ریزی های بلندمدت رنج می برند. در نتیجه کیفیت محصوالت 

خود را فدای کمیت و ارزش های مقطعی می کنند. 
مش��کل دوم به عدم پیگیری روند عملیاتی شدن برنامه های آسیایی ها مرتبط 
است. تعداد زیادی از شرکت های آسیایی در مرحله طراحی و برنامه ریزی قوی و 
در مرحله بهره  وری عملیاتی بس��یار ضعیف ظاهر می شوند. حقیقت این است که 
برنامه ریزی، اجرا، توس��عه و خالقیت زنجیره هایی به هم پیوس��ته و مهم هستند. 
بس��یاری از فعاالن اقتصادی آسیایی مطلع نیس��تند که سودآوری، کیفیت و نام 

تجاری سه محور اصلی موفقیت تجارت را تشکیل می دهند. 
البته نمی توان این حقیقت را نیز نادیده گرفت که برخی ش��رکت های آسیایی 
به ویژه اعضای آ سه آن در خلق اتحاد تجاری و افزایش کیفیت تولید محصوالت 
خود ناکام مانده اند. این همان مش��کلی اس��ت که از دید بسیاری از کارشناسان 
به عدم برنامه ریزی های دولت ها برای حمایت از کس��ب و کارهای تولیدی مرتبط 

است. 
بنابراین ش�ما معتقدی�د که دولت ها نقش مهم�ی در افزایش کیفیت و 

رشد خدمات گروه های تولیدی در آسیا ایفا می کنند، اما چگونه؟ 
بل��ه من تاکید زیادی دارم که دولت ه��ا می توانند نرخ تولید کاالهای با کیفیت 
کش��ورهای خود را به حداکثر برسانند. این موضوع به خصوص به واسطه افزایش 
اعتبار نام های تجاری میسر می شود. برای مثال سنگاپور و مالزی جزو کشورهایی 
هستند که با ایجاد مشوق های مالی و حمایتی، موفق شده اند نه تنها نرخ تولیدات 

خود را افزایش دهند، بلکه کیفیت این کاالها و خدمات را ارتقا بخشند. 
من معتقدم امکان در اختیار داش��تن ابتکار عمل برای بخش تولید،  بیش از هر 
نهاد دیگر در دس��تان مس��ئوالن دولتی است. این یک زنگ خطر بزرگ خواهد بود 
که مدیران دولتی و تصمیم گیرندگانی که در رأس امور ایستاده اند، از رقابت شدید و 
حضور در میدان تولید و تجارت هراس داشته باشند. خرید امتیاز یک نام تجاری و 
تاسیس برند تولید و خدمات یک موضوع است و ایجاد تحول کیفی در ارائه خدمات 
و ورود به بازار گرم رقابت موضوعی دیگر. در واقع نمی توان کنار آب ایس��تاد و شنا 
کردن آموخت. این بس��یار مهم اس��ت که مدیران دولتی همگام با تولید کنندگان و 

برای حمایت از تولیدات آنان وارد جریان های رقابت بین المللی شوند. 

آق�ای تای ش�ما یکی از برترین ش�رکت های تولید کننده آس�یا در 
حوزه مواد پاس�تیکی و پلیمری را مدیری�ت می کنید افزون بر اینها 
در حیطه های مش�اوره در کس�ب و کار نیز فعال هستید. بگذارید یک 

سوال کلیشه ای بپرسم؛ راز موفقیت شما چیست؟ 
یکی از مهم ترین مواردی که من اغلب در هنگام فعالیت های تجاری رعایت 
می کنم و البته به دیگران نیز توصیه می کنم، رعایت اصل شبیه س��ازی است. 
در واق��ع م��ن در تمامی مراحل کارم به شبیه س��ازی و آینده نگری آنچه قرار 

است رخ دهد می پردازم.
 از مرحل��ه تعیین هدف تا اجرای پروژه ه��ا را در ذهنم تعیین و زمانبندی 
می کنم و در نتیجه طبق یک برنامه از پیش تعیین ش��ده در مسیر پیشرفت 

گام بر می دارم.
 اف��زون بر اینها من برای حفظ کیفیت، همواره چهار اصل مهم را به خاطر 
دارم، ن��وآوری، پرهی��ز از تقلید، جلب اعتماد مخاطب و اس��تفاده از باالترین 

سطح کیفیت مواد اولیه و خدمات.
 

شما نه تنها در حوزه آسیا، بلکه در حوزه بین الملل نیز فعال هستید، 
بنابراین می توانید با ذهنی باز به این پرس�ش پاس�خ دهید که آینده 
قاره را چگونه می بینید و چشم انداز این منطقه در رقابت با سایر نقاط 

جهان تا چه حد روشن است؟ 
مدت ها پیش بیش��تر مواد با کیفیت به س��ایر نقاط جهان ارس��ال می شد، 
اما خوش��بختانه این روزها بخش بزرگی از تولیدات با کیفیت آس��یایی ها در 
همین منطق��ه خواهان دارد، در واقع در برهه زمانی کنونی، به مدد تحوالت 
در بس��ته بندی، طراحی و به طور کل��ی جذابیت های بصری و کاربردی بودن 

کاالها، حجم سفارشات نیز رشدی قابل توجه دارد. 
اما اگر بخواهم پرسش شما را در سطح کالن پاسخ دهم باید بگویم؛ از یک 
س��و با توجه به رشد شهرنش��ینی، افزایش جمعیت و افزایش نیازهای جامعه 
به کاالهای باکیفیت تر، آس��یا به طور ناخواس��ته تبدیل به یکی از کانون های 

بزرگ مصرف شده است. 
از سویی دیگر تمایل جامعه به کاهش هدر رفت انرژی و کاهش هزینه های 
زندگی نیز زمینه را برای افزایش تقاضای کاالهای با  کیفیت فراهم کرده است. 
بر همین اس��اس اس��ت که من معتقدم آینده اقتصاد آسیا روشن خواهد بود، 
مشروط بر آنکه به افزایش کیفیت کاالهای خود تمرکز بیشتری داشته باشد 

و سطح تولیدات خود را با سطح انتظارات جامعه همگام کند.
 

 دیدگاه شما برای تمایل در سرمایه گذاری در بازارهای آسیا چگونه 
است؟ 

به نظر من بازارهای آس��یا پتانس��یل های قدرتمندی برای جذب س��رمایه 
دارند، اما نباید از این موضوع به س��ادگی بگذریم که رش��د جذب سرمایه با 

افزایش کیفیت کاالهای این منطقه همبستگی آَشکاری دارد.
 نمی ت��وان انتظ��ار داش��ت س��رمایه گذاران خارج��ی جذب همک��اری در 
پروژه هایی شوند که به لحاظ کیفیت از پایین ترین سطح برخوردارند. اگر یک 
تولید کننده انتظار حمایت مالی و جذب پشتیبان دارد، بهتر است پیش از هر 

چیز بر رفع نواقص خود متمرکز شود.
این بسیار تاسف برانگیز است که بسیاری از تولید کنندگان آسیایی خارج از 
دایره کیفیت گام برمی دارند و انتظار دارند مورد حمایت های مس��تقیم دولت 

یا نهادهای بخش خصوصی قرار گیرند.
 توس��عه پای��دار در کش��ورهای آس��یایی بی��ش از هر چیز به عزم راس��خ 
تولید کنندگان و فعاالن اقتصادی برای خلق کاالهای با کیفیت وابس��ته است؛ 
کاالهای��ی که چه برای مصرف کنندگان داخلی و چ��ه برای مصرف کنندگان 

برون مرزی جذابیت داشته باشند.  

ژاپن تنها نماینده آسیایی ها در المپیک صادرات است
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مونترال، نیویورک، دوبی 
بزرگ ترین چرخ و فلک های 

خود را می سازند 
چرخ و فلک ب��زرگ مونترال که به ارتفاع 60 
متر خواهد بود در تابس��تان نصب خواهد ش��د. 
ای��ن چ��رخ و فلک بزرگ ترین چ��رخ و فلک در 
کش��ور کانادا خواهد ب��ود و هیچ کدام از چرخ و 
فلک ها به نزدیکی بزرگی آن هم نخواهند رسید. 
کانادا می خواهد این چرخ و فلک را که در ش��هر 
مونترال در منطقه بندر قدیمی این ش��هر نصب 
خواهد ش��د، ب��ه یکی از جاذبه ه��ای جدید این 
کش��ور اضافه کند. این چ��رخ و فلک که ارتفاع 
آن به 60 متر می رس��د ش��امل 42 کابین است 
که مجه��ز به تهویه مطبوع هواس��ت. این چرخ 
و فلک تمام س��ال به ارائ��ه خدمات می پردازد و 
طراحان آن اعتقاد دارن��د که روزانه تا 18 هزار 
نف��ر می توانند از این جاذبه اس��تفاده کنند. این 
چرخ و فلک در هر 15 دقیقه می تواند س��ه دور 

کامل بزند.
 تا س��ال 2018 دو چرخ و فلک غول پیکر در 
جهان راه اندازی می ش��وند؛ یکی در دوبی به نام 
العین »چش��م دوبی« با 210 متر و دیگری در 
نیویورک با 192 مت��ر ارتفاع راه اندازی خواهند 

شد.
س��اخت  مقدمات��ی  کاره��ای  تازگ��ی  ب��ه   
 Staten بزرگ تری��ن چ��رخ و فلک جه��ان در
Island نیویورک آغاز ش��ده است. این چرخ و 
فلک عظی��م 192 متر ارتفاع دارد و با هزینه ای 
بالغ بر 500 میلیون دالر ساخته خواهد شد. این 

چرخ و فلک ظرفیت حمل 1440 نفر را دارد. 
ش��رکت هلندی Starneth BV که پیشتر 
چرخ و فلک عظیم لندن یعنی »چش��م لندن« 
را ساخته بود کار ساخت چرخ و فلک نیویورک 
را بر عهده خواهد داشت. این سازه عظیم بخشی 
از پروژه یک میلیارد دالری توسعه سنت جورج 
در Staten Island  نیویورک به شمار می آید. 
نکته جالب توجه هزینه قابل توجهی اس��ت که 
برای نورپ��ردازی LED این چرخ و فلک صرف 
خواهد ش��د. گفته می شود این رقم در حدود ۷ 

میلیون دالر است.
 در این چرخ و فلک از ۳6 کپس��ول یا کابین 
برای س��وار کردن عالقه مندان اس��تفاده خواهد 
ش��د که هر ی��ک ظرفیت 40 نف��ر را دارد. یک 
دور کامل این س��ازه عظی��م ۳8 دقیقه به طول 

می انجامد. 
س��ازندگان این پ��روژه امیدوارند که س��االنه 
بی��ش از 4 میلیون نف��ر از آن اس��تفاده کنند. 
ایجاد ۳50 فرصت شغلی در بخش ساخت و ساز 
و 600 فرصت دائمی در بخش بلیت فروش��ی از 
مهم ترین ویژگی های دیگر این پروژه به ش��مار 
می آید. در حالی که صحبت از ساخت این چرخ 
و فلک عظیم می شود هم اکنون کار ساخت چرخ 
و فلک »چشم دوبی« به عنوان بزرگ ترین چرخ 

و فلک جهان در امیرنشین امارات ادامه دارد.
BFMtv :منبع

مهندسی که آیفون را با قطعات 
یدکی می سازد

ی��ک مهن��دس 
س��اکن  آمریکایی 
چین کاری را آغاز 
کرده است که می تواند موبایل آیفون را با قطعات 

یدکی تولید کند. 
در چی��ن امکان خری��د انواع مختل��ف قطعات 
الکترونیک��ی بازیافتی وجود دارد و هر بخش��ی از 
گوش��ی هوشمند ش��ما که مشکل داش��ته باشد، 
می توانی��د ل��وازم اصل ی��ا کپی آن را ب��ه راحتی 
تهیه کنید.»اس��کاتی آلِن« که به واس��طه صفحه 
اختصاص��ی خود در یوتیوب ش��هرت جهانی دارد 
نش��ان داد ک��ه چگونه با ای��ن قطع��ات بازیافتی 
توانس��ته اس��ت یک دس��تگاه گوش��ی هوشمند 
»آیفون 6اس« بس��ازد. او ابتدا تصمیم به س��اخت 
یک دس��تگاه »آیف��ون 6اس« گرف��ت و برای این 
کار لوازم و قطعات گوش��ی را از مغازه های مختلف 
در چی��ن تهیه ک��رد. او در نهایت موفق ش��د یک 
دس��تگاه گوشی هوش��مند »آیفون 6« را با هزینه 
کمتر از ۳00 دالر درست کند. تصویر ویدئویی که  
»اس��کاتی آلِن« منتش��ر کرده است نشان می دهد 
او در کمت��ر از 24 دقیقه این گوش��ی هوش��مند 
را س��رهم می کن��د و تک ت��ک قطع��ات آن را از 
دستفروش ها و مغازه های عرضه کننده لوازم یدکی 
گوش��ی تهیه کرده اس��ت. این قطعات برای تمام 
برندهای بزرگ از جمله اپل، سامسونگ، شیائومی، 
هوآوی و. . . عرضه می شود و به همین خاطر خرید 
لوازم یدکی گوشی در خیابان های چین کار بسیار 
آس��انی است. پیچیده ترین بخشی که برای ساخت 
این گوش��ی پیش روی »اس��کاتی آلِن« بود به برد 
منطقی دستگاه مربوط می شود که چندین تراشه 
کوچک را ش��امل می ش��د و به درس��تی مشخص 
نبود این تراش��ه ها چگونه باید ب��ا یکدیگر ارتباط 
داش��ته باش��ند. به هر حال این جوان عالقه مند با 
چند بار آزمون و خطا متوجه ش��د که تراش��ه های 
مذکور را چگون��ه باید در کنار یکدیگر قرار دهد و 
در پایان موفق ش��د»آیفون 6اس« بسازد. ساخت 
گوش��ی موبایل مدت هاس��ت که دیگر در انحصار 
چند کمپانی خاص نیس��ت؛ شرکت های مختلفی 
در سراسر دنیا سنسور دوربین، رم، چیپست، پنل 
صفحه نمایش و دیگر قطعات گوش��ی های موبایل 
را تولید کرده و اغلب ش��رکت های گوشی ساز تنها 
حک��م متصل کننده قطعات را دارند. البته خالقیت 
در این کار و همچنین بازاریابی مناس��ب، س��بب 
می ش��وند یک شرکت نس��بت به رقبا برتری پیدا 
کن��د. وقتی به بازار کش��ور چین نگ��اه می کنیم، 
می بینیم بیشتر از هر مکان دیگری در دنیا قطعات 
سخت افزاری گوش��ی موبایل در آن پیدا می شود. 
 Scotty( یک کارب��ر یوتیوب به نام اس��کاتی آلن
Allen( مدت��ی قب��ل ب��رای اثبات ای��ن حرف به 
کارب��ران جهان، ب��ا خرید قطعات س��خت افزاری، 
آن هم از دستفروش��ان در کشور چین، به ساخت 

آیفون 6اس خود پرداخت! 

به گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه از قاهره، 
وزارت کش��ور مص��ر روز یکش��نبه اع��الم 
کرد س��رویس های امنیتی این کش��ور 1۳ 
تروریس��ت را که قصد حمله به مراکز مهم 
دولتی و مس��یحیان را داش��تند، بازداشت 
کردند. وزارت کش��ور مص��ر در بیانیه ای از 
متالشی شدن یک باند تروریستی متشکل 
از 1۳نفر در اس��تان های دمی��اط، البحیره، 
اس��کندریه و کفرالشیخ خبر داد. یک هفته 
پس از حمله خونین به دو کلیسای قبطی ها 
در شهرهای طنطا و اسکندریه که 45کشته 
و بی��ش از 100زخم��ی ب��ر جا گذاش��ت، 
وزارت کش��ور مصر در بیانی��ه ای اعالم کرد 
مام��وران امنیتی 1۳ تن از عناصر وابس��ته 
به گروه های تروریس��تی را دستگیر کردند. 
وزارت کش��ور مص��ر در حالی از بازداش��ت 
1۳تروریس��ت خبر داد که مراسم عید پاک 
مس��یحیان قبطی این کش��ور روز یکشنبه 
در میان تدابیر امنیتی ش��دید برگزار ش��د. 
وزارت کش��ور مص��ر در بیانی��ه ای ش��اخه 

نظامی گروه اخوان المسلمین در استان های 
دمیاط، البحیره، اس��کندریه و کفرالش��یخ 
را ب��ه طراح��ی ب��رای اج��رای یک رش��ته 
انفجارهای تروریس��تی و حمالت خصمانه 
علی��ه مراک��ز، ادارات و تأسیس��ات دولتی، 
حمله به مس��یحیان و برخی شخصیت های 
دولتی و نیروهای پلیس مصر با هدف ایجاد 
ه��رج و م��رج، بی ثباتی، ناامنی و ش��عله ور 
کردن فتنه های داخل��ی متهم کرد. وزارت 
کش��ور مصر تأکی��د کرد مام��وران امنیتی 
1۳عام��ل تروریس��تی را در دو مزرع��ه در 
محدوده اس��تان های البحیره و اس��کندریه 
بازداش��ت و تعدادی از مخفیگاه های سری 
و زیرزمین��ی آنان را کش��ف و ضبط کردند. 
تروریست ها از این مخفیگاه ها برای ساخت 
ان��واع بمب و نگه��داری س��الح و مهمات 
استفاده می کردند. در این بیانیه آمده است 
که باند مذکور ب��ه منظور ایجاد هرج و مرج 
و بی ثباتی در کش��ور و اجرای عملیات های 
تروریس��تی و انفجار جهت هدف قرار دادن 
نهاده��ای دولت، تأسیس��ات دولتی، اماکن 
و  از ش��خصیت ها  تع��دادی  و  مس��یحیان 

نیروه��ای پلیس برنامه ری��زی کرده بودند. 
خبرگزاری آلمان با اعالم این خبر افزود که 
در داخل دو مزرعه در استان های البحیره و 
اس��کندریه تعدادی مخفیگاه های زیرزمینی 
پیدا شده اس��ت که از آنها برای تولید مواد 
منفجره، انبار کردن اسلحه و مهمات جهت 
تحویل آن به عناصر تروریس��تی اس��تفاده 
می شده است. در این بیانیه همچنین اشاره 
ش��ده اس��ت که نیروهای امنیتی مقادیری 
م��اده  » ار دی اکس«  ک��ه برای تولید مواد 
منفجره قوی استفاده می شود، تعداد زیادی 
اس��لحه خودکار، مسلسل، گلوله ساچمه ای، 
مقادیری مهمات، مین و بمب های دست ساز 
کش��ف و ضبط کرده اند. نهاد امنیتی وزارت 
کش��ور مصر اخیرا اعالم کرد ک��ه دو متهم 
را در ارتب��اط ب��ا انفجار کلیس��اهای مذکور 
دستگیر کرده است که این دو نفر از اعضای 
بانده��ای تروریس��تی و تکفیری هس��تند. 
یکش��نبه گذشته مصر شاهد دو انفجار یکی 
در کلیس��ای طنط��ا و دیگری در کلیس��ای 
اس��کندریه بود ک��ه در نتیج��ه آن 45 نفر 
کشته و بیش از 100 نفر نیز زخمی شدند. 

یک گروه از مهندس��ان ب��ه دولت آمریکا و 
مکزیک پیش��نهاد کرده به جای ساخت دیوار 
پر هزین��ه در م��رز ای��ن دو کش��ور، یک خط 
هایپرل��وپ در امت��داد مرزش��ان ایجاد کنند. 
اخبار و ش��ایعات اخیر حاکی از آن هس��تند 
که اج��رای طرح دونالد ترامپ ب��رای احداث 
دی��وار در م��رز آمریکا و مکزی��ک، احتماال به 
دلی��ل عدم تأمین به موقع بودجه در کنگره با 
تأخیر مواجه خواهد شد؛ این در حالی  است که 

گروهی از مهندسان مکزیکی 
و آمریکای��ی و برنامه ری��زان 
برای ساخت  شهری، طرحی 
ش��بکه حمل و نقل هایپرلوپ 
هایپرل��وپ  داده ان��د.  ارائ��ه 
از  ن��وع جدی��دی  واق��ع  در 
حمل و نقل س��ریع اس��ت که 
ایده آن برای نخس��تین بار از 
سوی ایالن ماسک، بنیانگذار 
شرکت های تسال موتورز، پی 
پل و اس��پیس ایکس مطرح 
ش��د. این سیستم حمل و نقل 
به کم��ک کپس��ول هایی در 
ش��رایط خأل حرکت می کند 
تا بدون اصطکاک با س��رعتی 
بال��غ ب��ر 1220 کیلومتر بر 
س��اعت حرکت کند. در واقع 
هایپر لوپ با اس��تفاده از فشار 

هوایی که از پش��ت وس��یله نقلی��ه وارد و از 
خروجی های پایین آن به بیرون رانده می شود 

حرکت می کند.
 

طرح جایگزین دیوار مرزی
دونالد ترامپ ژانویه س��ال جاری با امضای 
یک فرمان اجرایی دستور ساخت دیواری بین 
آمریکا و مکزیک را صادر و اعالم کرد ساختن 
دیوار مرزی بین دو کش��ور در عرض چند ماه 
آغاز خواهد شد. آمریکا بیش از ۳200 کیلومتر 
مرز مش��ترک با مکزیک دارد و برآورد ش��ده 
که س��اخت چنین دی��واری 21 میلیارد دالر 
هزینه خواهد داشت، اما یک گروه آمریکایی-

مکزیک��ی متش��کل از مهندس��ان، طراحان، 
معم��اران و حرفه ای های دنیای ساخت و س��از 

به جای ساخت دیوار در مرز دو کشور آمریکا 
و مکزی��ک ایده بهتری دارند. این گروه در ماه 
گذشته، طرح پیشنهادی خود را به تأیید اداره 
گمرک و محافظت مرزی ایاالت متحده آمریکا 

رسانده اند. 
اعضای این گروه ادعا می کنند که س��اخت 
دیوار کاری هزینه بر  و بیهوده است، در حالی  
ک��ه با ایجاد خ��ط هایپرلوپ ع��الوه بر اینکه 
ارزان تر تمام می ش��ود، خ��ود هایپرلوپ یک 
موقعیت اقتصادی برای دو کش��ور محس��وب 
می ش��ود و آث��ار آن باقی می مان��د. این گروه 

امیدوار اس��ت دولت های مکزیک و مخصوصا 
آمریکا درباره ایده ساخت دیوار تجدید نظر و به 

جای آن ایده هایپرلوپ را اجرایی کنند. 
ایده این گروه تش��کیل ش��ده از مهندسان 
و معم��اران، برقراری راه ارتباطی پرس��رعتی 
میان خلیج مکزیک و اقیانوس آرام اس��ت که 
مسافت ۳ هزار کیلومتری را تنها در سه ساعت 
ط��ی کند. ایده آنها فرات��ر از یک خط راه آهن 
 Otra  سراس��ری اس��ت. این پروژه که نام آن
Nation  اس��ت در نظ��ر دارد مح��دوده ای 
۳ هزار کیلومتری حمل و نقلی ایجاد کند که 10 
کیلومتر آن میان دو کش��ور مکزیک و آمریکا 
مشترک است. به عقیده گروه ذکر شده، پروژه 
آنها فضای اقتصادی جدید برای آمریکا و شش 
ایالت مکزیک ایجاد می کند که 80 میلیون نفر 

)معادل جمعیت یک کش��ور( در آنها زندگی 
می کنن��د. پ��روژه Otra Nation به لطف 
تجارت، کش��اورزی، انرژی های تجدید پذیر و 
گردشگری می تواند برای ده ها هزار نفر شغل 
ایجاد کند و خودش به تنهایی تولید ناخالصی 
برابر ب��ا ۳ میلی��ارد و 800 میلی��ون دالر به 
همراه می آورد. گروهی که ایده اوترا نیش��ن را 
پیشنهاد کرده، وعده داده که با ایجاد مزرعه ای 
خورشیدی به مس��احت 90 هزار کیلومتر در 
امتداد این خط حمل و نقل می تواند ۷ میلیون 
و 942 ه��زار و 811 گیگاوات انرژی  برق پاک 
تولید کند که بخش��ی از برق 
آمریک��ا و مکزی��ک را تأمین 
می گویند  طراح��ان  می کند. 
تعداد مس��اوی از آمریکایی ها 
و مکزیکی ه��ا این ش��بکه را 
خواهند ساخت. در این طرح 
همچنین یک دیوار با پنل های 
پ��ارک  ی��ک  خورش��یدی، 
دو ملیت��ی و یک دی��وار که از 
حباب های پالستیکی ساخته 
می شود، گنجانده خواهند شد. 
هر دو کش��ور از مزایای این 
پ��روژه س��ود خواهن��د برد و 
هزینه 15 میلیاردی س��اخت 
آن )ک��ه 6 میلیارد دالر کمتر 
از احداث دیوار مرزی اس��ت( 
را می توانند میان خود تقسیم 
کنند. ب��ه عقیده مدافعان این 
طرح، ساخت دیوار جدا کننده مکزیک و آمریکا 
فقط جدایی به دنبال دارد و دیگر هیچ منفعت 
اقتصادی و دیگری در پی نخواهد داشت، چه 
بس��ا فرصت های زیادی را هم از بین می برد. 
در حال��ی  که هر دو کش��ور مکزیک و آمریکا 
می توانن��د به کم��ک این خ��ط هایپر لوپ، از 
امکانات و زیرس��اخت های آموزشی، پزشکی، 
اجتماعی، ورزشی و تفریحی یکدیگر بهره مند 
ش��وند. طراحان این طرح در وب س��ایت خود 
نوش��ته اند: »ق��رن نوزدهم برای م��ا مرز را به 
ارمغ��ان آورد، در قرن بیس��تم دیوار س��اخته 
شد و قرن بعد ملل را براساس اصول مشترک 
انعطاف پذیری اقتصادی، استقالل انرژی و یک 
جامعه مبتنی بر اعتم��اد به هم پیوند خواهد 

داد.«

 ماموران امنیتی مصر 13 تن از عناصر وابسته به گروه های تروریستی را بازداشت کردند

سودآوری به جای تفرقه 

مردم دنیا ژاپنی ها را به عنوان افرادی با وجدان کاری قوی می شناسند که این وجدان 
کاری به اضافه کاری های بدون حقوق، کار کردن در تعطیالت رسمی و گاهی اوقات 
کاروشی )مرگ ناشی از کار زیاد( می انجامد. این اعتقاد به سختکوشی ژاپنی ها آن قدر 
فراگیر شده که تصویر یک کارمند ژاپنی که پس از یک روز کاری طاقت فرسا از فرط 
خستگی در کف مترو نقش بر زمین شده تبدیل به نماد غیر رسمی زندگی کاری در 
ژاپن ش��ده است. در حقیقت کارمندان ژاپنی می توانند مانند همه کارمندان در سایر 

نقاط دنیا باشند. پس چگونه هنوز همه فکر می کنند که آنها این قدر سختکوشند؟ 
نخستین برداشت غلط: ژاپنی ها به خاطر کار زیاد از مرخصی های شان استفاده 
نمی کنند. در ژاپن داشتن 10 روز مرخصی با حقوق در سال متعارف است، اما بیشتر 
کارمندان از این مرخصی های با حقوق استفاده نمی کنند. نه به خاطر آنکه به آنها اجازه 

داده نمی شود، بلکه چون خودشان نمی خواهند. 
 چرا این تصور غلط اس��ت: تصور همه این اس��ت که کارمندان ژاپنی داوطلبانه از 
مرخصی ه��ای با حقوق صرف نظر می کنند، چون ک��ار را ترجیح می دهند. این تصور 
نه تنها غلط است، بلکه باعث بخشیدن اعتبار زیادی به کارمندان ژاپنی شده و سبب 
می شود مشکل اصلی که دلیل قبول نکردن این مرخصی هاست پنهان بماند. استفاده 
از مرخصی های با حقوق به معنی آن است که بار کار در نبود شما به دوش همکاران تان 
می افتد و در جامعه ژاپن که کار گروهی اولویت دارد این مس��ئله امری ناپسند است. 
همچنین از آنجا که پیشرفت در یک کمپانی ژاپنی تا حد زیادی بستگی به رفتارتان 
دارد هی��چ کس نمی خواهد فردی تنبل به نظر بیاید. همچنین تعطیالت عمومی در 
تقویم ژاپن بس��یار زیاد است. در آخر سال یک هفته کامل تعطیل است و تعطیالت 
جداگانه دیگری نی��ز در هرماه وجود دارد. در جامعه کارمحوری مانند ژاپن وقتی در 
تعطیالت رسمی زیادی با فاصله نه چندان زیاد از هم وجود دارد، چرا باید پیش مدیر 
رفت و درخواس��ت مرخصی با حقوق کرد. هرچند استفاده نکردن از مرخصی های با 
حقوق در ژاپن حقیقت دارد، اما این لزوما به معنای سختکوشی و فداکاری برای کار 

نیست. 
دومین برداشت غلط: کارمندان ژاپنی به خاطر سنگینی کار مجبورند ساعت های 
زیادی را اضافه کار کنند. من این جمله ها را از بسیاری شنیده ام: »من نمی خواهم در 
ژاپن کار کنم، چون کارمندان ژاپنی تا نیمه شب درگیر کارند.« قطعا ژاپنی ها اضافه 
کاری زیاد می کنند و آخرین واگن مترو در هر شب پر از کارمندان مرد و زنی است که 

از خستگی انگار که به کما رفته اند! 
چرا این تصور غلط اس��ت؟ کار کردن در س��اعت های اضافه لزوما به معنای بیشتر 
کارکردن نیس��ت، به ویژه در ژاپن که بارها دیده شده کارمندان کارهای شان را عقب 
می اندازند تا ساعت کاری شان را افزایش دهند. بسیاری از این اضافه کاری ها به خاطر 
دالیل س��اده ای مانند»همه این کار را می کنند« و »اگر زودتر از رئیس��م محل کار را 
ترک کنم باعث شرمندگی خانواده و زخم زبان شنیدن از همکاران می شوم« جریان 
دارد. هرچند ژاپنی ها بیشتر از سایر افراد در نقاط دیگر دنیا زمان بیشتری را در محل 
کارشان سپری می کنند، اما این به معنای بازدهی بیشتر نیست. با وجود جلسه های 
ک��اری بیش از حد طوالنی، کاغذ بازی های پرمش��قت و بی فای��ده و چرت زدن های 
یواش��کی همین که بعض��ی از افراد در ژاپن می توانند کارش��ان را انجام بدهند جای 

تعجب دارد. 

سومین برداشت غلط: به خاطر حجم کار زیاد کارمندان ژاپنی همیشه خسته اند.
آن کارمند مردی که از فرط خس��تگی کنترل بدنش را از دس��ت داده و به گوشه ای 
افتاده، کارمند زنی که روی شانه بقیه خر وپف  می کند و آب دهانش می ریزد، حتما 

باید با تمام وجود کارکرده باشند. 
چرا این تصور غلط اس��ت؟ همانطور که اشاره شد، ژاپنی ها عادت به وقت کشی در 
حین کار و تقس��یم کردن کارهای ش��ان برای انجام آن در یک روز کامل کاری دارند. 
عصر ها در ژاپن دورهمی کارمندان )نوماکی( و معاش��رت و آشنایی در این مهمانی ها 
بخش��ی کلیدی از آشنایی کارمندان با یکدیگر و بهتر هماهنگ شدن در کار گروهی 
است. هرچند نمی شود از روزهای کاری طوالنی و معاشرت های خسته کننده با مقامات 

باالتر کمپانی غافل شد، اما آیا این به معنای سختکوشی و انجام کار بیشتر است؟ 
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جان مک کین، سناتور جمهوریخواه آمریکایی در توضیح خطرات تهدید کره شمالی 
تأکید کرد که این تهدید بس��یار جدی است و احتماال نخس��تین آزمون واقعی برای 
رئیس جمهور کنونی آمریکا محس��وب می شود. س��ناتور جان مک کین در مصاحبه با 
شبکه تلویزیونی ان بی سی به توضیح مفصل خطرات تهدید بسیار جدی و رو به رشد 
کره شمالی پرداخت. در ساعات گذشته کره شمالی تالش کرد آزمایش موشکی دیگری 
انجام دهد و آزمایشش ناموفق بود. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
در توییتی از تصمیمش برای گرم گرفتن با چین دفاع کرد و نوش��ت: وقتی که چین 
درخصوص مس��ئله کره شمالی با ما همکاری می کند، چرا باید آن را دستکاری کننده 
ارزش پول بنامند. مک کین درخصوص این توییتر ترامپ اظهار کرد: چین اصلی ترین 
نقش را در حل مس��ئله کره ش��مالی دارد. اگر چینی ها بخواهن��د می توانند مانع این 
مشکل شوند، چراکه بر اقتصاد کره شمالی کنترل دارند. وی اشاره کرد: در حال حاضر 
توپخانه ای در مرز میان کره ش��مالی و کره  جنوب��ی وجود دارد و پیش از آنکه آمریکا 
یا کشور دیگری بتواند واکنشی نشان دهد ممکن است سئول مورد حمله قرار گیرد، 
اما چین می تواند مانع این رویداد ش��ود و ما باید از آنها انتظار داش��ته باشیم. چینی ها 
چه کنترل کننده ارزش پول باش��ند یا خیر برای جلوگیری از وقوع یک رویداد عظیم 
باید کاری انجام دهیم. مک کین همچنین از عقب نش��ینی ترامپ درخصوص برخی از 
اظه��ارات تن��دش علیه چین در زمینه تجارت و ارزش پ��ول حمایت و تأکید کرد که 
این اقدام ترامپ برای جلب حمایت چین در راس��تای کمک به آمریکایی ها برای حل 
مشکل کره ش��مالی صورت گرفته اس��ت. مک کین باوجود تعریف از تکنولوژی دفاع 
موش��کی آمریکا، گزارش ها مبنی بر اینکه آمریکا در پرتاب جدیدترین موش��ک کره 
شمالی »خرابکاری« کرده است را تأیید نکرد. وی گفت: فکر نمی کنم که آمریکا در این 
آزمایش موشکی خرابکاری کرده باشد، اما نمی توانم این مسئله را نیز به طور قطعی رد 
کنم. مک کین افزود: افزایش تنش ها در منطقه تقصیر ترامپ نیست. زمانی که رؤسای 
جمهور سابق ما دائما حرف از به توافق رسیدن با کره شمالی می زدند پیونگ یانگ با 
سرعت در زمینه برنامه های اتمی و موشکی اش در حال پیشرفت بود. به همین خاطر 
من ترامپ را مقصر این مس��ئله نمی دانم. مقصران اصلی رؤس��ای جمهور دموکرات و 
جمهوریخواه 20 سال گذشته آمریکا هستند. وی همچنین درخصوص کیم جونگ اون، 
رهبر کره شمالی گفت: رهبر ۳۳ساله پیونگ یانگ با پدر و پدربزرگش کامال متفاوت 
اس��ت. کیم جونگ اون هیچ منطقی ندارد، در حالی که پدر و پدربزرگش نسبت به او 
منطقی تر بودند. به همین خاطر هرگز نمی خواهیم از گزینه نظامی در شبه جزیره کره 
استفاده کنیم، چراکه آتشبار کره شمالی به سئول بسیار نزدیک است، اما ما می توانیم 
به توانایی مان برای رهگیری خطرات تکیه کنیم. مک کین گفت: این می تواند نخستین 
آزمون واقعی برای ریاس��ت جمهوری ترامپ باشد. من معتقدم که ترامپ مشاوره های 
بس��یار خوبی را از ماتیس و مک مستر می گیرد. ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور در 
حال رشد است. او یک تیم امنیت ملی قوی را دور خود جمع کرده و به توصیه های آنها 
گوش می دهد. افرادی که در حال حاضر در رأس قدرت هس��تند مسئول ناکامی های 
آمریکا در سیاست خارجه در دهه های اخیر نیستند. ما اساسا به مدت هشت سال در 
واکنش به »جرائم جنگی وحش��تناک« در تاریخ هیچ کاری انجام ندادیم. دس��ت کم 
ترامپ کاری انجام داد. در حال حاضر من امیدوارم که برای ادامه این روند استراتژی ای 
وجود داش��ته باشد. وی افزود: آمریکا به برتری اخالقی خود مبنی بر اینکه در تمامی 
جنگ ها وارد نمی ش��ود پایبند است، اما دست کم باید به اقدامات وحشتناک انسانی و 
جنایات جنگی واکنش نشان دهد.                                                منبع: رویترز

کره شمالی نخستین آزمون واقعی 
ترامپ
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