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مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمانی نفت:

قدیمی ترین پاالیشگاه کشور 
نوسازی می شود

 آیا تسهیالت لیزینگ مسکن به صرفه است؟ 

کم و کیف ورود لیزینگ ها 
به بخش مسکن

4

امس��ال نیز به مانند س��ال های گذش��ته ش��اهد معرفی پردرآمدترین 
ورزشکاران جهان بودیم که در ادامه به معرفی آنان می پردازیم. کریستیانو 
رونالدو دوس سانتوس آویرو، متولد 5 فوریه سال 1985، در شهر فونچال 

ایالت مادیرا، پرتغال اس��ت.وی عضو باشگاه رئال مادرید اسپانیا 
و کاپیتان تیم ملی پرتغال است.کریس رونالدو...

10ورزشکار پردرآمد دنیا در سال 2016 به انتخاب مجله فوربس

برندهای شخصی پولساز! 
14 جمادی االول 1438 - سـال سوم
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بسته حمایتی تامین اجتماعی
از بنگا های تولیدی رونمایی می شود

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران:

رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ات��اق ای��ران از رونمایی 
آین��ده  روز  چن��د  در  تامین اجتماع��ی  حمایت��ی  بس��ته 
خب��ر داد؛ موضوع��ی ک��ه ب��ه گفت��ه محمد الهوتی س��د 
 س��ختی ب��رای فع��االن اقتص��ادی ب��ود و بخش خصوص��ی

 9 ماه س��خت و پرکار را گذراند ت��ا رضایت تامین اجتماعی 
را برای حل برخی مش��کالت بنگاه ه��ای تولیدی جلب کند. 
الهوتی در نشس��ت خبری فصلی این کنفدراس��یون در این 
باره توضیح داد: مش��کالت زیادی وجود داشت و باوجود قول 

وزیر صنعت و نشس��ت ها و مذاکرات متعدد، تامین اجتماعی 
زیربار حل این مشکالت نمی رفت. درنهایت و با دستور معاون 

اول، در نشس��ت هایی که در دو هفته گذشته بین 
3اتاق های ایران، تهران و سازمان تامین اجتماعی...
سرمقـاله

ارائه آمار صحیح 
حیاتی است 

ارائ��ه آمار صحیح ب��رای یک 
تولید کنن��ده یا فع��ال اقتصادی 
ی��ک امر حیاتی اس��ت. این آمار 
همان نقش��ی را برای یک فعال 
اقتص��ادی یا تج��اری در بر دارد 
که نتیج��ه آزمایش ب��رای یک 
پزش��ک در برخواه��د داش��ت. 
هر دو ب��رای پیش بینی آینده و 
تعیین اس��تراتژی چه درمانی و 
چه اقتصادی نیازمند استفاده از 
آمار البته دقیق و مس��تند است. 
همان گونه ک��ه اعالم نتیجه یک 
آزمایش برای تش��خیص بیماری 
تا ارائه یک نسخه درمانی کامل 
ب��رای یک پزش��ک و بیمار حائز 
اهمی��ت اس��ت، ارائه ی��ک آمار 

دقیق نیز برای ارزیابی ...
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مع��اون اقتصادی وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی با بیان اینکه حجم نیروی انس��انی 
صندوق ه��ای  زیرمجموع��ه  بنگاه ه��ای  در 
بازنشستگی در دولت دهم با افزایش نامتعارف 
همراه ش��د، افزود: به طور نمون��ه تعداد نیروی 
انس��انی در ش��رکت دخانیات از 3هزار نفر به 

7هزار نفر رسید. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا،  »حج��ت میرزای��ی« 
در نشس��ت خب��ری با موض��وع  »نمایش��گاه 
صندوق های بازنشستگی پیشران توسعه ملی« 
در مح��ل وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعی 
افزود: حجم تولیدی که شرکت دخانیات دارد 
در س��ایر کش��ورها با 3٠٠ نی��روی کار انجام 

می شود، اما در ایران ٢٠ برابر است. 
وی با اش��اره به اینکه حج��م نیروی کار در 
ش��رکت های ف��والد از 3هزار به 7ه��زار نفر و 
در ذوب آه��ن از 8هزار نفر ب��ه 15هزار نفر در 
دولت دهم افزایش یافت، افزود: انباشت نیروی 
انس��انی و استفاده نکردن از فناوری های نوین، 
بنگاه ه��ای اقتصادی را با مش��کالت عدیده ای 

مواجه کرد. 
میرزایی بیان داش��ت: هم اکنون 18صندوق 
بازنشس��تگی در کش��ور فعال اس��ت که چهار 
صندوق وابس��ته به وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی هستند. 
وی ارزش دارایی صندوق های بازنشس��تگی 
را  اس��کاندیناوی  منطق��ه  کش��ورهای  در 
18٠درص��د ارزش تولی��د ناخال��ص مل��ی آن 
کش��ورها عنوان کرد و گفت: این میزان به طور 
میانگین در دنیا 35درصد ارزش تولید ناخالص 

ملی است. 
مع��اون اقتصادی وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی تأکید ک��رد: صندوق ه��ا نهادهای 
چند کسب و کاره هستند و تغییرات و نوسانات 

اقتصادی بر آنها بی تأثیر نیست. 
وابس��ته  اقتص��ادی  بنگاه ه��ای  میرزای��ی 
ب��ه صندوق ه��ا را متن��وع ذکر ک��رد و گفت: 
ش��رکت های فوالد، پتروش��یمی، داروس��ازی، 
حمل و نق��ل و گردش��گری س��هامداران اصلی 

صندوق های بازنشستگی هستند. 
وی افزود: ٢3 درصد تولید س��یمان کش��ور، 
3٠ درص��د ف��والد، ٢٠ درص��د س��نگ آهن، 
داروی  4٠درص��د  پتروش��یمی،  1٠درص��د 
تولیدی و 4٠درصد صنعت گردش��گری کشور 
متعلق به چهار صندوق )بازنشستگی کشوری، 
تامین اجتماع��ی، ف��والد و بیم��ه اجتماع��ی 

روستاییان و عشایر کشور( است. 
به گفته معاون اقتص��ادی وزیرتعاون، کار و 
رفاه اجتماعی، 7٠ درصد حمل و نقل ریلی رجا 

متعلق به صندوق های بازنشستگی است. 
در  جمعیت��ی  پوش��ش  درب��اره  میرزای��ی 
صندوق ها گفت: 85 درصد پوش��ش جمعیتی 
کشور تحت نظر چهار صندوق یاد شده است. 
وی دارایی موجود صن��دوق تامین اجتماعی 

را ٢5٠ه��زار میلیارد توم��ان ذکر کرد و گفت: 
هم اکنون پرتفوی )سبد سهام( موجود صندوق 
85 هزار میلیارد تومان است و مابقی مطالبات 
صن��دوق تامین اجتماع��ی از دولت اس��ت. به 
عبارت��ی 7٠ درصد دارایی صندوق یاد ش��ده 

مطالبات از دولت است. 
تامین اجتماعی  هزینه های صندوق  میرزایی 
پرداخ��ت  پرداخ��ت هزینه ه��ای درم��ان،  را 
مس��تمری و س��رمایه گذاری های نوی��ن ذکر 
تامین اجتماع��ی  صن��دوق  گف��ت:  و   ک��رد 
9 بیس��ت و هفت��م از مناب��ع خ��ود را بای��د 
س��رمایه گذاری کند. مصارف ج��اری صندوق 
تامین اجتماع��ی به دلی��ل مصوبه های جدید و 
پرداخ��ت باالی مقرری به ط��ور مرتب افزایش 

یافته است. 

واگذاری بنگاه ها برای رد دیون
مع��اون اقتصادی وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اف��زود: دولت ب��رای پرداخت بدهی 
خود به صن��دوق تامین اجتماعی بنگاه هایی را 
به عن��وان رد دیون واگذار کرده که متأس��فانه 
برخ��ی از این بنگاه ها به دلیل س��ودآور نبودن 

اثر سوئی هم بر صندوق ها داشته اند. 
میرزایی با بیان اینکه با وجود بخش خصوصی 
کوچک، ام��کان واگذاری بنگاه ها به این بخش 
فراهم نشده است، محدودیت در سرمایه گذاری 
خارجی را از دیگر مش��کالت صندوق ها عنوان 
ک��رد و افزود: به عبارت��ی بنگاه های زیان ده در 

پرتفوی صندوق ها باقی مانده اند. 
وی یادآور شد: صندوق ها در سرمایه گذاری 
بخش ه��ای محروم تأثیر بس��زایی داش��ته اند 
و توانس��ته اند ٢٠ پ��روژه بزرگ را در کش��ور 

بهره برداری کنند. 
پ��روژه فاز ٢ فوالد خراس��ان، پ��روژه تولید 
 آهن اسفنجی، صبافوالد بندرعباس با ظرفیت 
یک میلی��ون و 5٠٠ ه��زار تن، پ��روژه تولید 
کنس��انتره آه��ن و تولید الس��تیک ب��ارز در 
کردس��تان، تولی��د مقاطع ف��والدی در یزد و 
پروژه ه��ای تولی��د دام در اس��تان آذربایجان 
غرب��ی از جمل��ه س��رمایه گذاری صندوق های 
بازنشستگی در مناطق محروم کشور است که 
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آنها 

اشاره کرد. 

رصد حساب های مالی شرکت ها 
میرزای��ی درب��اره رصد کردن حس��اب های 
مالی در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شس��تا( گفت: تمام عملی��ات تولید، فروش، 
کس��ب درآمد و به طور کلی تمام پرداخت های 
مال��ی در شس��تا کنترل می ش��ود. این نظارت 
 ب��رای تمام صندوق ها الزامی اس��ت و تا پایان 
ش��هریور ماه س��ال 1396 س��امانه هوشمند 
تج��اری مکل��ف خواهد ش��د بر حس��اب همه 
بنگاه های وابس��ته به بانک ها و بیمه ها نظارت 

کند. 
مع��اون وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی با 
بیان اینکه در 1٠س��ال گذش��ته با رشد پایین 
اقتصادی در کشور مواجه بودیم، میانگین رشد 
اقتصادی کشور در 4٠ سال گذشته را ٢درصد 
اعالم کرد و گفت: به عبارتی در اقتصاد نابارور 

داریم حرکت می کنیم. 
میرزایی تأکید کرد که در س��ال های 139٢ 
ت��ا 1395 بنگاه ه��ای اقتص��ادی وابس��ته به 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی 1٢٠درصد رش��د 
داش��ته و س��ود آنها از 8ه��زار میلی��ارد ریال  
)8٠٠ میلیارد تومان( به ٢٠ هزار میلیارد ریال 

)٢هزار میلیارد تومان( افزایش یافته است. 
وی گفت: صندوق تامین اجتماعی در س��ال 
1394 مع��ادل 4٠ هزار میلی��ارد ریال )4هزار 
میلیارد تومان( س��ود پرداخت کرده که نسبت 

به کل دارایی رقم خوبی بوده است. 
به گفته میرزایی، برخ��ی از بنگاه ها به هیچ 
وجه س��ودده نیستند، زیرا در مکان یابی بنگاه 

دچار خطا بودند. 
همچنی��ن ن��رخ ب��االی بهره ه��ای بانکی به 
نف��ع بنگاه های اقتص��ادی نب��ود به طوری که 
این نرخ بار اصلی را به اقتصاد کش��ور تحمیل 
ک��رد. ذوب آهن ت��ا 65 ه��زار میلی��ارد ریال 
)65٠٠میلی��ارد تومان( بدهی انباش��ته دارد، 
درحالی ک��ه س��االنه 1٠ ه��زار میلی��ارد ریال 

)یک هزار میلیارد تومان( پرداخت دارد. 
مع��اون اقتصادی وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی افزای��ش ب��ار نی��روی انس��انی بر 
صندوق ه��ا را فق��ط هزینه نمی دان��د و معتقد 
اس��ت، این موضوع معضلی غیرقابل حل برای 

صندوق هاست. 
میرزایی در پاس��خ به پرس��ش ایرن��ا درباره 
می��زان خس��ارت های وارد ش��ده ب��ه صندوق 
تامین اجتماعی در س��ال های گذش��ته گفت: 
بررسی صورت های مالی صندوق ها شش سال 
تأخیر داش��ته و تصحیح نشده است. این مهم 
را باید سازمان حسابرسی انجام دهد و این کار 

باید هر سال انجام می شد. 

بنگاه های زیان ده
وی درباره بنگاه های زی��ان ده گفت: در این 
سال ها عالوه بر تحمیل نیروی انسانی، بنگاه ها 
نی��ز ب��ا فناوری های نوی��ن بیگانه ش��ده اند و 

نوسازی در ماشین آالت صورت نگرفته است. 
میرزایی به ش��رکت های چوکا، پتروش��یمی 
آبادان و دخانیات اش��اره کرد و گفت: نوسازی 

صنعتی در این بنگاه ها انجام نشده است. 
مع��اون اقتصادی وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی شرط بهبود عملکرد بنگاه ها را روابط 
اقتصادی مناسب با سایر کشورها، تأمین مالی 
برای نوس��ازی عن��وان کرد و گف��ت: میانگین 
عم��ر ناوگان ریلی در ایران 4٠ س��ال اس��ت، 
درحالی که باید ٢5 س��ال باشد. ما نیاز به 6٠٠ 

افزایش نامتعارف نیروی انسانی بنگاه های صندوق های بازنشستگی در دولت دهم

امیرحسین 
حیدرزاده

دومین اقتصاد بزرگ اروپا با افت رشد اقتصادی مواجه شد

دوران ریاضت فرانسه در راه است؟ 

مدیـران
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رعایت توافق کاهش تولید اوپک  
قیمت نفت را باال برد

خبرگزاری رویترز انگلی��س اعالم کرد که پس از 
انتشار گزارش آژانس بین المللی انرژی که نشان داد 
اعضای اوپک در ماه ژانویه بیش از 90درصد به تعهد 
کاهش تولید نفت خود پایبن��د بوده اند، قیمت های 

نفت روز جمعه باال رفت. 
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، براساس میانگین 
ارزیابی ش��ش منبع ثانوی که س��ازمان کشورهای 
صادرکنن��ده نفت  )اوپک( از آنه��ا برای رصد تولید 
اس��تفاده می کند، عرضه نفت 11 عضو این سازمان 
در ماه ژانویه 2017 در مجموع به 29میلیون و 920 

هزار بشکه در روز کاهش یافته است.
 چنین کاهشی نشان دهنده اطاعت 92درصدی از 

توافق کاهش تولید این سازمان است. 
ان��رژی بین الملل��ی   آژان��س 

 )International Energy Agency( به عنوان 
یکی از منابع یادش��ده دیروز اع��الم کرد که میزان 
کاهش تولید نفت اوپک در ماه ژانویه معادل رعایت 
90درصدی توافق کاهش تولید این س��ازمان است. 
این در حالی است که اوپک توافق سال 2009 خود 

را تنها 60درصد رعایت کرد. 
آژانس بین المللی ان��رژی همچنین تأیید کرد که 
برخی تولیدکنندگان این س��ازمان به ویژه عربستان 
س��عودی حتی بیش از مق��دار الزم در حال کاهش 

تولید نفت خود هستند. 
قیم��ت نفت خام برن��ت دریای ش��مال در پایان 
معام��الت جمعه گذش��ته بازار لندن ب��ا 1.9درصد 
افزای��ش نس��بت ب��ه روز پیش از آن ب��ه 56 دالر و 

70سنت در هر بشکه رسید. 
قیمت نفت برنت دیروز نیز به 56دالر و 88 سنت 
رس��ید. در بازار نایمک��س نیویورک نیز هر بش��که 
نفت خام وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا به بهای 
53دالر و 86 س��نت در هر بش��که معامله ش��د که 
نسبت به روز پیش از آن 1.6درصد افزایش داشت. 
ب��ا این حال، افزایش ش��مار دکل های نفتی فعال 
آمریکا به 591 دستگاه در طول هفته کاری منتهی 
به جمعه  )10 فوریه، 22 بهمن( از ش��دت افزایش 
قیمت ه��ای نفت در روز گذش��ته کاس��ت.  فیلیپ 
فالین، تحلیلگر ش��رکت پرایس فیوچرز در شیکاگو 
ب��ه رویترز گفت: به لحاظ روانی قیمت نفت وس��ت 
تگزاس اینترمدیت می توانست به بیش از 54دالر در 
هر بشکه نیز برسد اما افزایش شمار دکل های فعال 

نفتی در آمریکا مانع آن شد. 

 
  نخستین شناور فرآورشی

 به ایران وارد شد
پتروای��ران  توس��عه  ش��رکت   مدیرعام��ل 
همزمان با ایام مبارک دهه فجر انقالب اس��المی، از 
ورود نخستین شناور فرآورشی خاورمیانه به آب های 

سرزمینی ایران خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی نفت ایران، 
رهام قاسمی، مدیرعامل شرکت توسعه پتروایران اعالم 
کرد: با تالش پیگیر همکاران طرح توس��عه الیه نفتی 
پارس جنوبی در شرکت توسعه پتروایران و با حمایت 
بی دری��غ و مجدانه مدیران بخش های مختلف صنعت 
نفت به ویژه طرح مس��تقل الیه نفتی پارس جنوبی در 
شرکت ملی نفت ایران، در نخستین ساعات بامداد 22 
بهمن ماه، همزمان با سی و هشتمین سالگرد پیروزی 
انقالب ش��کوهمند اس��المی ایران نخس��تین کشتی 
فرآورشی خاورمیانه وارد آب های سرزمینی جمهوری 

اسالمی ایران در خلیج فارس شد. 
قاس��می اف��زود: این کش��تی هم اکن��ون در حال 
حرکت به س��مت موقعیت عملیات��ی خود در حوزه 
الیه نفتی پارس جنوبی اس��ت و در صورت مس��اعد 
بودن ش��رایط جوی ظرف چند روز آینده به منظور 
آغاز عملی��ات اس��تقرار، وارد آب ه��ای این منطقه 
خواهد ش��د.  ش��ایان ذکر اس��ت که پ��س از اتمام 
اس��تقرار و راه اندازی این کشتی فرآورشی، به زودی 
ق��دم نهایی ب��رای بهره برداری از الی��ه نفتی پارس 

جنوبی برداشته می شود. 
 

مدیرعامل ایدرو خبر داد
توافق  ایزو با سوئدی ها برای ۶۰۰ 
کیلومتر خط لوله نفتی در ایران

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از 
امضای پاسخ نامه ای مابین یکی از شرکت های ایزو با یک 
ش��رکت سوئدی در یک مناقصه بزرگ مربوط به 600 
کیلومتر خط لوله در شرکت ملی نفت ایران خبر داد.  
به گزارش ایسنا، منصور معظمی - معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت - در حاش��یه  نشست مشترک هیأت 
اقتصادی و صنعتی متشکل از صاحبان صنایع و مدیران 
عامل چند شرکت سوئدی با معاونان و مدیران سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران با اشاره به توافق نامه ای 
که بین یکی از شرکت های ایزو با یک شرکت سوئدی 
مدنظر قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: ایزو توافق نامه ای 
را ب��ه منظور مش��ارکت یکی از ش��رکت هایش با یک 
ش��رکت س��وئدی در یک مناقصه ب��زرگ مدنظر قرار 
می دهد ک��ه مربوط ب��ه 600 کیلومتر خ��ط لوله در 
ش��رکت ملی نفت ایران اس��ت.  وی اب��راز امیدواری 
 کرد این توافق به صورت مش��ارکتی تبدیل به قرارداد 

دو طرفه شود.
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مل��ی  مدیرعام��ل ش��رکت 
مهندسی و س��اختمان نفت از 
تزری��ق بودجه 2میلیارد و 700 
میلی��ون دالری به پاالیش��گاه 
آبادان که همچنان دولتی است، 
خبر می دهد، این در حالی  است 
که این پاالیش��گاه ساالنه 700 

میلیون دالر ضرر می دهد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
حمید شریف رازی روز گذشته در 
نشستی خبری در تشریح آخرین 
پاالیشگاه های  نوسازی  وضعیت 
کش��ور را تش��ریح و اظهار کرد: 
پاالیش��گاه آبادان از قدیمی ترین 
 پاالیشگاه های دنیاست که ساالنه

 700 میلیون دالر ضرر می دهد. 
این میزان زمانی که قیمت نفت 
خام 110 دالر بود به یک میلیارد 
دالر در س��ال می رس��ید، با این 
وج��ود باید این پاالیش��گاه برای 
تأمین نیاز داخلی و اشتغال زایی در 

کشور حفظ شود. 
مل��ی  مدیرعام��ل ش��رکت 
مهندسی و س��اختمان نفت با 
بیان اینکه نوس��ازی پاالیشگاه 
 آب��ادان در چه��ار ف��از به مدت 
پنج س��ال در دس��تور کار قرار 
گرفته اس��ت، اعالم کرد: طرح 
توس��عه و تثبی��ت پاالیش��گاه 
و میلی��ارد   2 ب��ه   آب��ادان 
 700 میلی��ون دالر هزینه نیاز 

دارد که فاینانس یک میلیارد و 
200 میلیون یورو نخس��ت آن 
از کش��ور چین تأمین می شود، 
همچنین 50درصد طرح توسعه 
و تثبیت این پاالیش��گاه توسط 
شرکت های ایرانی انجام می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه میزان تولید 
نفت کوره این پاالیش��گاه 42 تا 
 43درصد اس��ت ک��ه ارزش آن
یک س��وم نفت خام است، تأکید 
کرد: قرار اس��ت یک پاالیش��گاه 
جدید با ظرفیت 210هزار بشکه 
در کن��ار حفظ واحدهای موجود 
احداث ش��ود ت��ا ظرفی��ت این 
پاالیش��گاه که در حال حاضر 40 
هزار بش��که اس��ت، به 360 هزار 
بش��که در روز برس��د، همچنین 
کیفیت محصوالت این پاالیشگاه 

به یورو 4 و 5 افزایش یابد. 
براساس آمار ارائه شده در این 
جلسه، تولید نفت کوره پاالیشگاه 
آبادان 14 میلیون لیت��ر در روز 
اس��ت که با طرح توسعه ای به 8 
میلیون و 250 هزار لیتر کاهش 
پیدا خواهد کرد. این پاالیش��گاه 
ح��دود 100 ت��ن در روز گوگرد 
تولید می کند ک��ه این میزان به 
700 ت��ن افزایش پی��دا خواهد 
کرد. انتظار می رود بعد از اجرای 
طرح توسعه میزان  تولید بنزین 
معمول��ی ک��ه در ح��ال حاضر 

 13 میلی��ون لیتر در روز اس��ت،
  16درصد افزایش یابد، همچنین 
می��زان تولی��د بنزین س��وپر به 
3 میلی��ون لیتر برس��د. میزان 
تولید نفت سفید این پاالیشگاه 
7 میلی��ون و 200 هزار بش��که 
در روز اس��ت که ای��ن میزان به 
دو براب��ر افزای��ش خواهد یافت. 
میزان گازویی��ل تولیدی نیز که 
17 میلیون لیتر اس��ت، 7درصد 

کاهش خواهد یافت. 
نوسازی س��ایر پاالیشگاه های 
و  اصفه��ان  همچ��ون  کش��ور 
ته��ران موضوع دیگ��ری بود که 
مدیرعامل شرکت ملی مهندسی 
و ساختمان نفت به آن پرداخت. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه س��ایر 
پاالیش��گاه ها به بخش خصوصی 
واگذار شده اند از این رو توسعه و 
نوسازی آنها در اختیار ما نیست 
اما مطالعات نیازسنجی آنها انجام 
شده است، ادامه داد: شرکت های 
ژاپن��ی و کره ای پیش��نهاد خود 
را برای توس��عه پاالیش��گاه های 
اصفهان، بندرعباس و تهران ارائه 
کرده اند و قرار اس��ت مازوت این 
پاالیشگاه ها به فرآورده های مهمی 
مانند بنزی��ن و گازوییل تبدیل 
شود. هم اکنون تفاهم نامه توسعه 
پاالیشگاه اصفهان با شرکت دایلم 
کره امضا شده است و امیدواریم 

فاینانس آن نهایی شود. 
ش��ریف رازی همچنین درباره 
پروژه جاسک با سرمایه 2 میلیارد 
دالری، گف��ت: این پ��روژه خط 
لول��ه 1000 ت��ا 1100 کیلومتر 
و مجری آن ش��رکت متن است 
و ما به ص��ورت مدیریت پیمان 
فعالی��ت می کنی��م. ای��ن طرح 
در چه��ار فاز اس��ت که مناقصه 
عمومی آن به زودی انجام خواهد 
 شد. همچنین پایانه ای به ظرفیت

 10 میلیون بشکه ایجاد می شود 
و از ای��ن مخ��ازن از زی��ر دری��ا 
لوله کش��ی انجام ش��ده و چند 
سکوی شناور ایجاد می شود که 
از طریق آنه��ا فرآورده ها یا نفت 
خام انتقال یابد. البته احداث دو 
پاالیش��گاه جدید و چند شرکت 
پتروش��یمی از دیگر برنامه هایی 
اس��ت که در این پ��روژه تعریف 
شده اند که مطالعات آن در حال 

انجام است. 
وی درب��اره ادع��ای تأمی��ن 
ورق های ساخت لوله های انتقال 
از خارج از کشور نیز این مسئله 
را تکذیب کرد و گفت: عالقه ای 
برای تهیه کاالی م��ورد نیاز از 
خ��ارج نداری��م و معتقدیم باید 
کاالهای س��اخت داخ��ل ارتقا 
یابند ت��ا در مدت زم��ان مقرر 
تحویل داده شوند، البته باید در 

این میان تکنولوژی مورد نیاز را 
وارد کشور کنیم تا کار باکیفیت 
در داخل کش��ور تولید شود،  اما 
در مورد طرح هایی که س��رمایه 
آن از خارج تأمین می ش��ود نیز 
بای��د 51 درصد محص��والت از 

کشور تأمین شود. 
وی درب��اره HSE نی��ز اعالم 
ک��رد: ش��رکت هایی ک��ه برای 
انجام مناقصات مراجعه می کنند 
به طور جداگانه ارزیابی می شوند 
و شرکتی که س��وابق خوبی در 
زمینه HSE نداشته باشد حتی 
اگر در سایر موارد امتیازات الزم 
را کس��ب کند جزو شرکت های 
صاحب صالحیت قرار نمی گیرد. 
ای��ن مق��ام مس��ئول درباره 
حری��م ش��رکت های اروپایی و 
عدم حضور در پروژه  های نفتی 
ای��ران از جمله ف��از 11 پارس 
جنوب��ی،  گف��ت: ش��رکت های 
اروپایی به خوبی مطلع هستند 
ک��ه منافع ش��ان در پی��روی از 
آمری��کا نیس��ت و در ص��ورت 
تحریم ایران، ضرر خواهند کرد 
و نباید خود را به خواس��ته های 
آمریکا گره بزنن��د. هیچ یک از 
شرکت های اروپایی تحت تأثیر 
اظه��ارات رئیس جمهور آمریکا 
قرار نگرفته اند و تمایل دارند در 

ایران سرمایه گذاری کنند. 

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمانی نفت:

قدیمیترینپاالیشگاهکشورنوسازیمیشود

حمید چیت چی��ان، وزیر نیرو که 
ب��رای مدیریت بحران قط��ع برق و 
آب خوزس��تان راهی اهواز شده بود 
از م��ردم باب��ت مش��کالتی که طی 
12س��اعت گذش��ته در این استان 

شدت گرفته بود عذرخواهی کرد. 
چیت چیان گفت: از مردم تشکر و 
به دلیل مشکالتی که تحمل  کرده اند 
عذرخواه��ی می کنم.  وزی��ر نیرو از 
راه ان��دازی تصفیه خانه های آب اهواز 
خب��ر داده و گف��ت: در حال حاضر 
تصفیه خانه ش��ماره یک و شماره 2 
اهواز راه اندازی ش��ده، آب 90درصد 
از مش��ترکین خوزس��تانی وصل و 
مشکالت شبکه سراسری حل شده 
اس��ت.  به گفته وزیر نیرو، ش��رایط 
خ��اص محیط��ی حاکم بر اس��تان 
خوزس��تان سبب ش��د تا گردو غبار 
هم��راه با رطوبت باع��ث خروج پنج 
نیروگاه این استان از مدار سراسری 
و قطع ب��رق در مناطق وس��یعی از 
اس��تان ش��ود.  چیت چیان افزود: از 
صب��ح دیروز عملی��ات اجرایی برای 
بازگرداندن این نیروگاه ها از اس��تان 
آغاز شد و تاکنون چهار نیروگاه وارد 
مدار ش��ده و تالش ب��رای وارد مدار 
ش��دن نیروگاه پنجم ادامه دارد که 

ای��ن نیروگاه نیز ب��ه زودی وارد مدار 
خواهد شد.  وزیر نیرو با تأیید اینکه 
هم اکنون 25درصد از مشترکان برق 
همچنان با مشکل قطع برق روبه رو 
هستند از حل مش��کالت این گروه 

خبر داد. 
1۰۰میلیارد تومان تجهیزات 

برای استان خوزستان 
خریداری می شود 

وزیر نی��رو از خرید 100 میلیارد 
توم��ان تجهی��زات جدی��د ب��رای 
جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی 

در استان خوزستان خبر داد. 
حمی��د چیت چیان توضی��ح داد: 

برای اینک��ه از این گون��ه رخدادهای 
ناگوار جلوگیری ش��ود بودجه ای بالغ 
بر یک هزار میلیارد تومان برای خرید 
تجهیزات مورد نیاز شبکه برق استان 
خوزس��تان در نظر گرفته شده است. 
وزیر نیرو دلیل اصلی بروز مشکل در 
شبکه انتقال برق استان خوزستان را 
ب��روز پدیده گرد و غب��ار و مه غلیظ 
در این اس��تان اعالم ک��رد و توضیح 
داد: زمانی که گ��رد و غبار با رطوبت 
هوا توأم باش��د، گرد و غبار گل آلود 
ش��ده و رله ه��ای حفاظتی ک��ه باید 
عایق باش��ند تبدیل به هادی شده و 
در چنین وضعیتی، رله ها با آرک های 

شدید و اتصال کوتاه باعث می شوند تا 
تأسیسات از مدار خارج شوند.  گفتنی 
است به دلیل بروز پدیده مه 96درصد 
همراه با گرد و غبار در بخش هایی از 
استان خوزستان از نخستین ساعات 
بام��داد دی��روز جری��ان ب��رق و آب 
مشترکین این اس��تان در اهواز و11 
شهر قطع ش��د. این بحران از ساعت 
4 بامداد ش��دت گرفت و وزیر نیرو و 
تعدادی از معاونان��ش برای مدیریت 
مستقیم این بحران به اهواز رفتند و تا 
ساعات اولیه ظهر دیروز بخش زیادی 
از این مش��کل برطرف شد و جریان 
برق 95درصد از مشترکان وصل شد. 

حل بحران خوزستان در یک 
عملیات ۶ ساعته 

آرش کردی،مدیرعام��ل توانی��ر با 
اع��الم ای��ن خبر گفت: ت��الش برای 
کنترل و کاهش مش��کالت قطع برق 
و آب در اس��تان خوزستان از ساعت 
4:45 دقیقه بامداد ش��نبه شروع شد 
و در مدت زمان کمتر از شش ساعت 
ای��ن بح��ران مدیریت و ب��رق تعداد 
زیادی از مش��ترکان این استان وصل 
ش��د.  کردی که به هم��راه وزیر نیرو 
برای مدیریت بحران قطع برق اس��تان 
خوزس��تان به اهواز سفر کرده،توضیح 
داد: هموطنان خوزس��تان از س��اعات 
اولیه بامداد دیروز با اختالل در جریان 
برق روبه رو شدند که متأسفانه با سپری 
شدن چند ساعت این اختالل توسعه 
پیدا کرد به همین دلیل وزیر نیرو برای 
مدیریت این بحران ش��خصاً به استان 
خوزستان سفر کرد تا از نزدیک عملیات 
رفع بح��ران را مدیریت کرده و زیرنظر 
داشته باشد.  به گفته مدیرعامل توانیر، 
هم اکنون در بخش وس��یعی از استان 
خوزس��تان جریان آب و ب��رق به روال 
معمول بازگشته و تنها اندکی از بخش ها 
هنوز دچار مش��کل هستند که تالش 

برای حل این مشکالت نیز ادامه دارد.

معاون برق و ان��رژی وزیر نیرو 
ب��ا رد هرگون��ه حمله س��ایبری 
به تاسیس��ات برقی خوزس��تان، 
ریزگردها و رطوبت 100 درصدی 
هوا را عامل قطع گسترده برق در 
این اس��تان اعالم کرد. »هوشنگ 
فالحتیان« که روز ش��نبه همراه 
با وزی��ر نیرو و جمعی از مدیران 
ارش��د صنع��ت برق کش��ور در 
اهواز به س��ر می ب��رد، در گفت 
وگ��وی تلفنی با ایرنا، ش��ایعات 

منتشر ش��ده در فضای مجازی 
مبنی بر ب��دون آالیندگی بودن 
هوا در اهواز و س��ایر شهرستان 
های استان خوزستان و احتمال 
حمله سایبری به تاسیسات برقی 

این استان را قویا تکذیب کرد.
وی افزود: بروز پدیده ریزگرد 
در هفته ه��ای گذش��ته در این 
آنه��ا روی  و نشس��تن   اس��تان 
ش��بکه های توزیع، ف��وق توزیع 
و پس��ت های ب��رق که ب��ه طور 

ق��رار  آزاد  فض��ای  در  عم��ده 
دارند، ب��ا رطوبت 100 درصدی 
ه��وا که از س��اعت 2 بامداد روز 
گذش��ته همراه ش��د، اتصالی در 
خطوط و ش��بکه ه��ا را رقم زد. 
فالحتی��ان ادام��ه داد: با تالش 
پرس��نل، اکنون بیش��تر خطوط 
انتق��ال ب��رق در اس��تان وصل 
ش��ده و در ی��ک تا دو س��اعت 
 آین��ده ش��بکه به حال��ت پایدار 
در خواهد آمد. وی خاطرنش��ان 

)مراک��ز  دیس��پاچینگ  ک��رد: 
جمع آوری اطالع��ات و کنترل( 
برق کش��ور در ته��ران، پایداری 
برق همه نقاط کشور را به وسیله 
منطق��ه ای  دیس��پاچینگ های 
مورد رص��د و کنترل دائمی قرار 
می دهد و س��عی وزارت نیرو بر 
این اس��ت تا پایداری برق را در 

هر شرایطی حفظ کند.
مع��اون وزیر نی��رو ادامه داد: 
اج��ازه نمی دهیم اگ��ر قطعی و 

مش��کالتی در شبکه این منطقه 
ایجاد شد، به سایر مناطق تسری 
یاب��د. وی ک��ه هن��گام مصاحبه 
تلفن��ی در حال ورود به جلس��ه 
ستاد مدیریت بحران این استان 
بود، یادآورش��د: ب��ه دلیل وجود 
تاسیسات برقی استان خوزستان 
در فضای باز، چنین مش��کالتی 
اجتناب ناپذیر شده و باید همواره 
برای مواجهه با این شرایط آماده 

باشیم.

در پی قطع برق و آب خوزستان به دلیل ریزگردها
وزیر نیرو از مردم خوزستان عذرخواهی کرد 

حمله سایبری به تاسیسات برقی خوزستان تکذیب شد

نیرو

پتروشیمینفت

معاون وزیر نفت به  »اپیک« اعالم کرد 
جزییات تخفیف فروش خوراک به 

طرح های متانول پتروشیمی
مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع پتروش��یمی با 
تش��ریح ساز و کار بسته تش��ویقی طرح های متانول 
صنعت پتروش��یمی گفت: آیین نامه فروش خوراک 

به طرح متانول با تخفیف های پلکانی تدوین شد. 
مهن��دس مرضیه ش��اهدائی در گفت وگ��و با پایگاه 
اطالع رس��انی انجم��ن صنف��ی کارفرمای��ی صنع��ت 
پتروش��یمی، در تش��ریح جزییات ف��روش خوراک با 
تخفیف به طرح های متانول صنعت پتروشیمی، گفت: 
هم اکنون یک بسته تش��ویقی برای سرمایه گذاران به 
منظور تکمیل زنجیره های ارزش در طرح های متانول 

صنعت پتروشیمی تعریف شده است. 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید 
بر اینک��ه در صورتی ک��ه تمامی طرح ه��ای دارای 
مجوز متانول کش��ور س��اخته و در مدار بهره برداری 
 قرار بگیرن��د، ظرفیت تولید متانول ایران به بیش از

 20 میلی��ون ت��ن افزایش می یاب��د، تصریح کرد: بر 
این اس��اس شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دنبال 
ترغی��ب س��رمایه گذاران برای تکمی��ل زنجیره های 
ارزش در طرح های متانولی در صنعت پتروش��یمی 

کشور است. 
معاون وزیر نفت ب��ا بیان اینکه در صورت تکمیل 
زنجیره های ارزش در بی��ن طرح های متانول امکان 
فروش خوراک با تخفیف ب��ه این طرح ها به صورت 
پلکانی وجود دارد، اظهار داش��ت: عالوه بر این برای 
طرح هایی که در مناط��ق ویژه اقتصادی قرار دارند، 
معافیت ه��ای مالیاتی و ب��رای طرح ه��ای خارج از 
مناطق وی��ژه امتیازهایی معادل صادرات محصوالت 

پیش بینی شده است. 
مل��ی  ش��رکت  هیأت مدی��ره  عض��و  ای��ن 
 صنای��ع پتروش��یمی ب��ا بی��ان اینک��ه هم اکن��ون 
آیی��ن نامه ف��روش خوراک ب��ا تخفی��ف پلکانی به 
طرح های متانول تدوین و مصوب ش��ده اس��ت، در 
خص��وص ابطال مجوز برخی طرح های پتروش��یمی 
به ویژه متانول توضیح داد: هم اکنون بررس��ی ابطال 
مج��وز برخی طرح های متانولی در دس��تور کار قرار 
دارد اما تاکنون مجوز هیچ یک از این طرح ها باطل 

نشده است. 
مرضی��ه ش��اهدایی، مع��اون وزی��ر نفت پیش��تر 
تأکی��د کرده ب��ود: مجوز طرح های پتروش��یمی که 
متوقف هس��تند و متولیان تصمیم ب��ه تکمیل آنها 
ندارن��د بازنگری می ش��ود و این فرص��ت در اختیار 
س��رمایه گذاران دیگ��ر که تمایل به س��رمایه گذاری 

داشته باشند قرار می گیرد. 
 

 در 1۰ماهه امسال 
ارزش صادرات پتروشیمی به 

7میلیارد دالر رسید
مجموع صادرات محصوالت پتروشیمی تا پایان دی ماه 
امسال به بیش از 16میلیون و 961هزارتن به ارزش بیش 

از 7میلیارد و 388 میلیون دالر رسید. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 
ارزش صادرات انواع محصوالت متنوع پتروش��یمی تولید 
شده در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تا پایان دی ماه 

به بیش از 4میلیارد و 241میلیون دالر رسید. 
رون��د تولید محص��والت پتروش��یمی در منطقه ویژه 
اقتص��ادی انرژی پارس، منطقه ماهش��هر و دیگر مناطق 
با توجه ب��ه برنامه ریزی های انجام ش��ده روندی مطلوب 
را تجربه می کند و ش��رکت ها با توجه ب��ه میزان خوراک 
دریافتی و نیز برنامه های تعمیراتی به تولید با هدف تأمین 

نیاز داخل و نیز صادرات اقدام می کنند. 
براس��اس این گ��زارش، در منطقه ویژه اقتص��ادی انرژی 
پارس تا پایان دی ماه، مجتمع پتروش��یمی نوری با صادرات 
بی��ش از یک میلی��ارد و 67هزار دالر از نظر ارزش پیش��تاز 
شرکت های تولیدی منطقه عسلویه بود. پتروشیمی زاگرس 
نیز با صادرات بیش از 677میلیون و 287هزار دالر در جایگاه 
دوم قرار گرفت و پتروش��یمی پارس با بیش از640میلیون و 
599هزار دالر صادرات، رتبه س��وم را به خود اختصاص داد. 
پتروشیمی های آریاساسول و پردیس نیز به ترتیب با بیش از 
718. 528 و 993. 226 میلی��ون دالر از دیگر ش��رکت های 
پتروش��یمی صادر کننده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 

بودند. 
براساس این گزارش، مجتمع پتروشیمی جم نیز تا پایان 
دی ماه 474میلیون و439ه��زار دالر صادرات محصوالت 

مختلف را تجربه کرد. 
ای��ن گزارش می افزایدکه درمجم��وع بیش از 9میلیون 
و 656ه��زار تن ان��واع محصوالت پتروش��یمی به ارزش 
بیش از4میلیارد و 241میلیون دالر از سوی پتروشیمی های 
واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس از ابتدای سال 95 تا 

پایان دی ماه به خارج از کشور صادر شده است. 
در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی )ماهشهر(، مجتمع 
پتروش��یمی بندرامام موفق ش��د از ابتدای س��ال تا پایان 
دی م��اه 579میلیون دالر انواع محصوالت تولیدی خود را 

روانه بازارهای بین المللی کند. 
پتروشیمی مارون نیز با بیش از 367میلیون و 915هزار 
دالر صادرات رتبه دوم را میان صادرکنندگان این منطقه 
به دس��ت آورد و پتروش��یمی الله نیز موفق شد صادراتی 

بیش از 211میلیون و 714هزار دالر را تجربه کند. 
گفتنی اس��ت مجتمع های تولیدی منطقه ویژه اقتصادی 
پتروش��یمی تا پایان دی ماه 4میلیون 281هزار تن محصول 
را ب��ه ارزش یک میلی��ارد 959میلیون دالر به کش��ورهای 
مختل��ف صادر کردند. بر پایه این گ��زارش، در دیگر مناطق 
نیز پتروش��یمی خارک پیش��تاز بود و صادرات این مجتمع 
پتروشیمی تا پایان دی ماه به بیش از288میلیون و 584هزار 
دالر رسید و پتروشیمی های ش��ازند با بیش از221 میلیون 
دالر و پلیمرکرمانشاه با 213میلیون دالر در رتبه های بعدی 
قرار گرفتند. بر پایه این گزارش، پتروشیمی های سایر مناطق 
کشور تا پایان دی ماه 3میلیون و 23هزار تن انواع محصوالت 
پتروش��یمی را ب��ه ارزش بی��ش از یک میلی��ارد و 187هزار 
دالر روان��ه بازارهای خارجی کردند. ای��ن گزارش می افزاید: 
صادرات انواع محصوالت پتروش��یمی در دی ماه نیز همانند 
ماه های دیگر امس��ال روندی مطلوب را ش��اهد بود و در این 
م��اه در مجموع یک میلیون و 680هزارتن محصول به ارزش 

899.901میلیون دالر صادر شد.
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قائم مقام وزیر صنعت: 
اجرای طرح رونق تولید سال آتی 

هم تداوم دارد

قائم مقام  وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید 
گفت که اجرای طرح رونق تولید طی س��ال 1396 به 
خصوص در مورد صنوف تولیدی بیش��تری هم ادامه 
خواهد داشت. رضا رحمانی روز شنبه در دیدار از چند 
واحد صنعتی شهرستان چناران واقع در شمال خراسان 
رضوی افزود: پیگیری نوس��ازی و بازسازی صنایع نیز 
طی س��ال آین��ده به عنوان یک اولویت ت��داوم خواهد 
داش��ت.  وی ادام��ه داد: حمایت از تولید ضرورت ملی 
برای همگان اس��ت، لذا یک انتخاب نیست و در طرح 
رونق نیز تا حد قابل قبولی به اهداف خود رس��یده ایم. 
قائ��م مقام  وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید 
گفت: کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در کش��ور 
اردیبهش��ت پارسال تشکیل ش��د و تا امروز 8 هزار و 
100 نشست برگزار کرده و در این چارچوب 49 هزار 
پرونده بررس��ی و 55 هزار مصوبه تصویب ش��ده که از 
این تعداد 28 هزار مورد اجرا شده و 27 هزار مورد نیز 

در حال اجراست. 
رحمانی افزود: تش��کیل کارگروه های رونق تولید در 
سطح کشور بسیار مؤثر بوده و تأثیر خوبی بر فعال سازی 
مجدد واحدهای نیمه تعطیل و تعطیل داشته، به طوری 
که این طرح در بین 121 پروژه کشوری جزو طرح های 
برتر ملی شناخته شد. قائم مقام  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در امور تولید ادامه داد: خراسان رضوی در طرح 
رونق تولید جزو س��ه استان برتر کشور است. او گفت: 
مصوبات کارگروه ها در استان ها با جدیت توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تا رس��یدن به نتیجه پیگیری 
می شود.  اس��تاندار خراسان رضوی نیز در جریان این 
بازدید گفت: چناران بعد از مشهد دومین شهر به لحاظ 
تعداد و حجم پروژه های افتتاحی این استان طی دهه 
مبارک فجر بوده است. علیرضا رشیدیان افزود: طی این 
دهه هزار و 224 طرح با اعتبار هزار و 17 هزار میلیارد 
ریال در خراسان رضوی بهره برداری شد که نسبت به 

دهه فجر پارسال 3 هزار میلیارد ریال بیشتر است.

3 تولید، تجارت، خدمات

رئیس کنفدراسیون صادرات 
اتاق ای��ران از رونمایی بس��ته 
از  تامین اجتماع��ی  حمایت��ی 
تولی��دی در چند  بنگاه ه��ای 
روز آینده خب��ر داد؛ موضوعی 
که ب��ه گفته محم��د الهوتی 
س��د س��ختی ب��رای فع��االن 
 اقتصادی بود و بخش خصوصی
 9 ماه سخت و پرکار را گذراند تا 
رضایت تامین اجتماعی را برای 
حل برخی مشکالت بنگاه های 
تولی��دی جلب کن��د. الهوتی 
در نشس��ت خبری فصلی این 
ب��اره  ای��ن  در  کنفدراس��یون 
توضیح داد: مش��کالت زیادی 
وجود داشت و باوجود قول وزیر 
صنعت و نشست ها و مذاکرات 
متع��دد، تامین اجتماعی زیربار 
حل این مش��کالت نمی رفت. 
درنهای��ت و با دس��تور معاون 
اول، در نشس��ت هایی ک��ه در 
دو هفته گذشته بین اتاق های 
س��ازمان  و  ته��ران  ای��ران، 
تامین اجتماع��ی برگزار ش��د، 
توافقنام��ه ای حاص��ل ش��د و 
امیدواری��م در روزه��ای آینده 
این بسته ابالغ شود. مشکالت 
با  تولی��دی  بنگاه های  عم��ده 
تامین اجتماعی بیشتر  سازمان 
در خصوص رسیدگی به لیست 
بیمه ای کارگاه ها، قراردادها و. . . 

گزارش می شد. 
محم��د الهوت��ی در بخش 
دیگری از س��خنانش نرخ ارز را 
از مهم ترین مش��کالت فعاالن 
اقتص��ادی دانس��ت و گف��ت: 
دولت یازدهم در ثبات قوانین، 
حفظ شرایط بازار و جلوگیری 
از تنش ه��ا و تکانه ه��ای ارزی 
بس��یار تالش کرد و ب��ا وجود 
مانند کاهش  زیادی  مشکالت 
قیمت نفت، بدهی های معوقه، 
پرداخ��ت یارانه و. . . توانس��ت 
حداقل س��ه س��ال سیس��تم 
ارزی کش��ور را ب��دون تن��ش 
مدیری��ت کند و تنه��ا دولتی 

اس��ت که اجازه نداد ن��رخ ارز، 
رش��د هیجانی داشته باشد و از 
این موقعی��ت در مواقع کمبود 
منابع اس��تفاده نکرد، درحالی 
که در سیاس��ت های گذش��ته 
بان��ک مرک��زی در دولت های 
نقدینگ��ی  کمب��ود  مختل��ف 
بالفاصله ب��ا افزایش ن��رخ ارز 
جب��ران می ش��د. الهوتی این 
عملک��رد دول��ت را ارزش��مند 
دانست و گفت: بخش خصوصی 
ب��ه دنبال ثبات نرخ ارز اس��ت 
نه تثبی��ت آن، چرا که تثبیت 
ن��رخ ارز به صورت دس��توری 
انجام می ش��ود و سرکوب نرخ 
آن را به دنبال خواهد داش��ت. 
به گفته ای��ن عضو اتاق تهران، 
ثب��ات ن��رخ ارز باید براس��اس 
برنامه پنجم و شش��م متناسب 
با تورم س��االنه باشد و افزایش 
آن باید مدیریت ش��ود تا مانع 
از آسیب تکانه ها باشد. الهوتی 
ن��رخ واقع��ی ارز را براس��اس 
فرم��ول  در  ک��ه  محاس��باتی 
 برنام��ه پنجم و شش��م آمده،
 4170 توم��ان عن��وان کرد و 
گفت: جهش ی��ک باره نرخ ارز 
لطمه می زند  تولیدکنن��ده  به 
از  را  برنامه ری��زی  ق��درت  و 
صادرکنن��ده می گیرد. هرچند 
زمزمه های��ی مبن��ی بر کاهش 

مجدد نرخ ارز در کش��ور وجود 
 دارد. او به نوس��ان ن��رخ ارز در 
ش��ش ماهه گذشته اشاره کرد 
و ای��ن نوس��ان را عاملی برای 
رسیدن ارز به نرخ واقعی عنوان 
کرد که به گفته او، دو مسئله را 
به دنبال داشت. الهوتی جهش 
یک ب��اره ارز را آس��یب ب��رای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
دانس��ت و در توضیح مس��ئله 
دیگ��ر گف��ت: موض��وع دیگر 
کاهش مجدد آن به نرخ فعلی 
بود. با این تغییرات صادرکننده 
ای��ن  هزین��ه  تولید کنن��ده  و 
افزای��ش را پرداخ��ت می کنند 
و فاصله بین نرخ ارز مبادله ای 
و آزاد باع��ث ش��ده نتوانیم به 
س��مت یکسان س��ازی نرخ ارز 
حرکت کنی��م؛ موضوعی که از 
اهداف اصلی دول��ت و مطالبه 

بخش خصوصی است. 
الهوتی در پاس��خ به س��وال 
»فرص��ت ام��روز« در خصوص 
وضعی��ت حمل و نقل  چگونگی 
ب��رای صادرکنن��دگان گف��ت: 
حمل و نقل دریایی بعد از برجام 
بهبود پیدا کرد و هم اکنون 16 
خ��ط کش��تیرانی از 21 خطی 
که پیش از تحریم ه��ا در ایران 
بودند،  فعال هستند. درحالی که 
در دوران تحریم ها تنها دو خط 

فع��ال ب��ود. به گفت��ه الهوتی، 
فع��ال  ج��اده ای  حمل و نق��ل 
اس��ت اما در زمینه حمل و نقل  
هوایی و ریل��ی- که پرکارترین 
حمل و نقل زمینی در دنیاست- 
ج��ای کار زی��اد اس��ت. رئیس 
ایران  کنفدراس��یون ص��ادرات 
کمب��ود کانتینرهای یخچال دار 
را از مش��کالت عمده این حوزه 
دانس��ت وگف��ت: دول��ت برای 
حمایت از تولی��د داخلی اجازه 
واردات کانتینرهای دست دوم را 
نمی دهد و پیشنهاد ما این است 
ک��ه برای مدت مش��خصی این 
مجوز را صادر کند تا مشکالت 
در این زمنیه برطرف شود.  او به 
سیاست گذاری های اخیر وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اش��اره 
کرد و گفت: این سیاس��ت ها در 
تفس��یر اقتصاد مقاومتی درباره 
صادرات کاالهای با ارزش افزوده 
پایین و وضع عوارض س��نگین 
باعث کاهش صادرات می شود. 

 الهوتی به اقتصاد مقاومتی 
برتصمیم گیری های  تأثیرش  و 
کالن در کش��ور اش��اره کرد و 
گف��ت: به نظر م��ن در اقتصاد 
مقاومت��ی زخم های��ی ک��ه در 
سه دهه گذش��ته داشتیم یک 
به یک باز ش��ده و ابالغیه ها و 
آنها  براساس  دس��تورالعمل ها 

صادر شده اس��ت. اما ما شاهد 
تفس��یر قانون و برداشت قانون 
توس��ط وزارتخانه ها به صورت 
مجزا هس��تیم و ای��ن نظرات 
را در کن��ار هم و دریک بس��ته 
نمی بینیم. رئیس کنفدراسیون 
 صادرات اتاق ایران همچنین از 
ک��م توجهی ب��ه ص��ادرات در 
برنامه ششم و بودجه 96 انتقاد 
کرد.  ب��ه گفته الهوتی، برآورد 
می شود تا پایان سال جاری 42 
میلیارد دالر ص��ادرات در کنار 
38 تا 40 میلیارد دالر واردات 
داشته باش��یم که این امر 5 تا 

6درصد مازاد ایجاد می کند. 
ای��ن عضو ات��اق ته��ران در 
بخش دیگری از س��خنانش به 
آغ��از ممنوعیت نق��ل و انتقال 
پ��ول در صرافی ها در تاریخ 25 
اس��فند اش��اره کرد و این اقدام 
را مثب��ت ارزیابی کرد، اما ایجاد 
برخ��ی زیرس��اخت ها را پیش 
از اجزای��ی ش��دن آن ضروری 
دانست و گفت: با توجه به اینکه 
تنها 40درصد کارگزاری ها قبل 
از تحریم راه اندازی ش��ده است, 
ب��رای  نگرانی های��ی  ای��ن کار 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
قط��ع  اس��ت.  ک��رده   ایج��اد 
نقل و انتقال از طریق صرافی ها 
به نفع بخش خصوصی است اما 
در شرایط فعلی تمام این ضوابط 

کارگزاری ایجاد نشده است. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
نشس��ت فصلی کنفدراس��یون 
صادرات اتاق ایران روز گذش��ته 
در مح��ل این اتاق برگزار ش��د. 
محمد الهوتی در این نشس��ت 
یازدهم  دول��ت  دس��تاوردهای 
را برش��مرد. او عملکرد س��تاد 
اجرایی اقتصاد مقاومتی را قابل 
توجه دانست و به گفته الهوتی 
در آغار س��ال جاری اتاق تهران 
مطالبات��ش را در بیانی��ه ای به 
اطالع دولت رساند و تاکنون پنج 

مورد آن عملیاتی شده است. 

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران:

بستهحمایتیتامیناجتماعیازبنگاههایتولیدیرونماییمیشود سازمان جهانی گمرک گزارش داد
موفقیت ایران در اجرای پنجره 

واحد تجارت فرامرزی 
سازمان جهانی گمرک  )WCO( در گزارشی رسمی 
اج��رای پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک ایران را 
موفقیت آمیز توصیف کرد. این گزارش روز گذشته رسماً 
از سوی س��ازمان جهانی گمرک )wco(منتشر شد که 
یکی از مهم ترین محورهای این گزارش به اجرای موفق 
پنج��ره واحد تجاری در گمرک ایران اختصاص دارد. در 
بخش��ی از این گزارش در خصوص اجرای پنجره واحد 
تجارت فرام��رزی در گمرک ایران آمده اس��ت: گمرک 
جمهوری اسالمی ایران سیستم جامع یکپارچه ترخیص 
گمرکی  )ICCS( را با همکاری دانش��گاه تهران ایجاد 
کرده و در زمان کوتاهی با س��ایر س��ازمان های مرتبط 
جهت دس��تیابی به یک سیس��تم مدرن پنج��ره واحد، 
هماهنگی هایی انجام داده که در آن ارائه اسناد فیزیکی 
حذف شده است. این سیستم قادر است حقوق گمرکی 
و 26 ن��وع عوارض را از طرف س��ایر س��ازمان ها وصول 
کن��د. یک کارکرد جالب در این سیس��تم، امکان انجام 
گفت وگو و ارتباط فوری بین گمرک، واردکننده و سایر 
سازمان های دولتی است. گمرک ایران از طریق سیستم 
پنجره واحد و ساده کردن رویه های گمرکی، زمان انجام 
برای ترخیص را به ش��دت کاهش داده اس��ت. در حال 
حاضر در مس��یر س��بز گمرکی 48 درصد اظهارنامه ها 
بدون دخالت انس��ان پردازش و ترخیص می شود. برای 
جلوگیری از تخلفات مرب��وط به تعیین ارزش گمرکی، 
گمرک ایران با کمک س��امانه جام��ع گمرکی و پنجره 
واح��د تج��ارت فرامرزی تمرک��ز و منابع خ��ود را روی 
بازبینی ارزش قرار داده اس��ت. سیستم TSC به عنوان 
بانک اطالعاتی ارزش و ارزش مرجع ایجاد ش��ده است. 
در حال حاضر گمرک ایران به س��مت حسابرسی پس 
از ترخیص حرکت می کند. کارشناسان WCO متوجه 
شدند که گمرک ایران به اطالعات بازرسی پیش از حمل 
به عنوان ضوابط کلیدی انتخاب مسیر و ابزارهای تسهیلی 
وابسته است. سیستم حسابرسی پس از ترخیص می تواند 
بازبینی ارزش و تعرفه را تسهیل کند و قانون  مداری تجار 
را افزایش دهد. الزم به یادآوری است که بیشتر گمرکات 
دنیا تیم ها و واحدهای مؤثر حسابرسی پس از ترخیص 
دارند و برای پش��تیبانی از حداقل بازرس��ی ها و مداخله 
در مرز متکی به این نوع حسابرسی هستند. کارشناسان 
حسابرس��ی پس از ترخیص باید دانش کارشناس��ی در 
مورد حس��ابداری، تحلیل داده ها، شیوه های بین المللی 
تجارت و حمل ونقل داش��ته باشند، لذا توصیه می شود 
گم��رک ایران آم��وزش کارکنان جوان را در دانش��گاه، 
سازمان مالیاتی و سایر سازمان های مرتبط جهت کسب 
دانش در مورد حسابرس��ی پس از ترخیص مورد توجه 
قرار دهد. گزارش کامل این س��ازمان در سایت گمرک 

جمهوری اسالمی ایران آمده است. 
 

مدیر  اجرایی بخش سرمایه گذاری وزارت 
بازرگانی سوئد: 

شرکت های سوئدی برای 
سرمایه گذاری در ایران عالقه مندند

مدیر اجرایی بخش سرمایه گذاری وزارت بازرگانی 
سوئد از تمایل ش��رکت های سوئدی با انتقال دانش 

فنی برای سرمایه گذاری در ایران خبر داد. 
به گ��زارش ایرنا، خان��م  »ایلوا بری«  ش��نبه در 
حاشیه نشست مش��ترک صاحبان صنایع و مدیران 
ش��رکت های سوئدی در سازمان گسترش و نوسازی 
صنای��ع ایران )ای��درو( در گفت وگو ب��ا خبرنگاران، 
افزود: حضور مدیران ش��رکت های بزرگ س��وئدی 
از جمله ولوو، اس��کانیا، اریکس��ون و بانک دانس��که 
در تهران نش��ان از عالقه مندی این ش��رکت ها برای 

توسعه فعالیت های شان در ایران است. 
او ب��ا اش��اره به اهمیت توس��عه مناس��بات بانکی 
بین ایران و س��وئد، گفت: مقام های بانکی دو کشور 
در تالش��ند در س��فر نخست وزیر س��وئد به تهران، 
همکاری های بانکی بین دو کشور نیز تسهیل شود. 
مدیر اجرایی بخش سرمایه گذاری وزارت بازرگانی سوئد 
بیان کرد: شرکت های سوئدی برای توسعه همکاری های 
خود با ش��رکت های ایرانی اهمیت زیادی قائل هستند، 
به طوری که با تشکیل دفتر تجاری ایران و سوئد، با توسعه 
مناس��بات تجاری و صنعتی بین دو کشور زمینه انتقال 
دان��ش فنی به ایران نیز فراهم خواهد ش��د.  بری با بیان 
اینکه شرکت های سوئدی در بخش انرژی های نو در ایران 
زمینه های هم��کاری زیادی دارند، اظهار داش��ت: در این 
زمینه شرکت های دو کشور می توانند با استفاده از تأمین 
مالی شرکت های سوئدی همکاری های خود را آغاز کنند و 
امیدواریم با حضور نخست وزیر سوئد در تهران، شاهد امضای 
قراردادهای همکاری بین شرکت های ایرانی و سوئدی در 
زمینه انرژی های نو باش��یم.  به گزارش ایرنا،  »اس��تفان 
لوفون« نخست وزیر س��وئد بامداد روز گذشته در رأس 
یک هیأت بزرگ اقتصادی با هدف توس��عه مناسبات 
بین دو کش��ور وارد تهران شد تا در مذاکرات با مدیران 
شرکت های ایرانی همکاری های شرکت های دو کشور در 

زمینه های صنعتی و اقتصادی توسعه یابد. 
 

واردات دام زنده سبک از مرزهای 
شرقی آزاد شد

 سازمان توسعه تجارت در نامه ای به گمرک کشور 
واردات دام زنده س��بک را از مبادی ورودی ش��رق 
کش��ور آزاد اع��الم کرد.  به گ��زارش روابط عمومی 
س��ازمان توس��عه تجارت، ب��ر این اس��اس واردات 
گوسفند و بز زنده از مبادی ورودی شرق کشور اعم 
از گمرکات رس��می و بازارچه های م��رزی با رعایت 
مقررات قرنطینه و تأییدیه سازمان دامپزشکی کشور 
بالمانع است.  این تصمیم با استناد به ماده 1 قانون 
تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت 
جهاد کشاورزی مصوب سال 1391 و پس از ارسال 
نامه  آن وزارتخانه به سازمان توسعه تجارت اتخاذ و 

به گمرک کشور ابالغ شده است. 

تولید گمرک

تجارت

واردات

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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 وزیر صنعت خبر داد
تصویب ۸.۵ میلیارد دالر سرمایه خارجی 

از ابتدای اجرایی شدن برجام

از ابتدای اجرایی ش��دن برجام بیش 
از 8.5میلی��ارد دالر س��رمایه خارج��ی 
ب��ه تصوی��ب دولت رس��یده اس��ت که 
5.5میلی��ارد دالر آن مرب��وط به حوزه 
صنعت و معدن است. به گزارش ایسنا، 
محمدرضا نعمت زاده در حاشیه مراسم 
افتتاحی��ه بزرگ ترین و پیش��رفته ترین 
کارخانه نورد جنوب شرق کشور با اعالم 
این آمار گف��ت: در جهت جلوگیری از 
صدور فروش مواد خام تالش شده و در 
جهت تبدیل آنها به فرآورده ها اقدامات 
مؤثری در دولت تدبیر و امید انجام شده 
اس��ت. او جلوگیری از صدور مواد خام و 
تبدیل آنها ب��ه فرآورده ها را از تأکیدات 
دولت تدبیر و امید دانس��ت و افزود: در 
جهت تکمیل زنجیره فوالد در س��طح 
کش��ور اقدامات مؤثری انج��ام داده ایم 
به طوری که در این راس��تا از ابتدای کار 
دول��ت تدبیر و امید تولید س��نگ آهن 
کشور از 63 میلیون تن به 100 میلیون 
تن در س��ال آینده خواهد رسید و دلیل 
اینکه تولی��د آن را افزایش نداده ایم این 
بوده اس��ت که از خام فروشی جلوگیری 

شود. 
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت ادامه 
داد: همچنین ظرفیت تولید کنس��انتره 
کش��ور را نیز از 28 میلی��ون تن به 48 
میلیون تن رس��انده ایم و به جای صدور 
س��نگ خام، به تولید کنسانتره با ارزش 
افزوده بیشتر پرداختیم که در این راستا 

نیز صادرات خوبی داشتیم. 
نعمت زاده اف��زود: تولی��د گندله نیز 
از 21میلی��ون ت��ن در س��ال آینده به 
40میلیون تن خواهد رسید، همچنین 
تولید آهن اس��فنجی از 28 میلیون تن 
در اوایل س��ال آینده به 35 میلیون تن 
می رس��د.  وی با بیان این مطلب که به 
س��مت ایجاد کارخانه های پایین دستی 
خام فروش��ی  از  ت��ا  برداش��ته ایم  گام 
جلوگیری کنیم، عن��وان کرد: ظرفیت 
تولید فوالد خام کشور نیز از 31 میلیون 

ت��ن به 37 میلیون ت��ن افزایش یافته و 
در حال راه اندازی کارخانه فوالد خراسان 
با ظرفیت یک میلیون تن هستیم. وزیر 
صنع��ت، معدن و تج��ارت ادامه داد: در 
شهرستان های سیرجان، تبریز، اردستان 
و استان های مازندران، هرمزگان و... نیز 
پروژه های��ی در جهت تکمی��ل زنجیره 

فوالد انجام داده ایم. 
وی به پروژه هایی که در استان کرمان 
انجام شده اشاره و اظهار کرد: در استان 
کرمان واحد فوالد س��یرجان ایرانیان با 
ظرفیت تولید 2.5 میلی��ون تن گندله 
در س��ال در ح��ال بهره برداری اس��ت، 
 ضمن آنکه کارخانه تولید آهن اسفنجی 
گل گهر با ظرفی��ت تولید 1.6 میلیون 
تن به صورت آزمایشی در سال گذشته 
راه اندازی شد که به دلیل نداشتن مواد 
اولیه دچار مش��کل ش��د و به دنبال آن 
هس��تیم که بتوانیم در سال جاری این 
کارخان��ه را به طوری رس��می راه اندازی 

کنیم. 
نعم��ت زاده ب��ا بیان اینک��ه از ابتدای 
اجرایی شدن برجام بیش از 8.5 میلیارد 
دالر س��رمایه خارجی به تصویب دولت 
رس��یده اس��ت که 5.5 میلیارد دالر آن 
مربوط به حوزه صنعت و معدن اس��ت، 
به اقدام��ات دولت در جهت رونق تولید 
اشاره و بیان کرد: برای راه اندازی صنایع 
کوچک و متوسط، با تصویب فرماندهی 
اقتص��اد مقاومتی و همکاری بانک ها در 

جهت رونق تولید گام برداشته ایم. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
21ه��زار و 500 واحد صنعتی تولیدی 
مشکل دار برای دریافت 15 هزار میلیارد 
توم��ان تس��هیالت به بانک ه��ا معرفی 
ش��ده اند که از این میان 11 هزار واحد 

صنعتی تسهیالت دریافت کرده اند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری 
از واحده��ا با این اقدام اش��تغال خود را 
حفظ و حدود 400 واحد افزایش تولید 

داشته اند. 
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ب��ا موافق��ت ش��ورای پول و 
اعتب��ار و ب��ا آزاد ش��دن ورود 
لیزینگ ها به بازار مسکن، حاال 
مشتری می تواند برای دریافت 
تسهیالت مسکن از میان بانک 
یا لیزین��گ، یک��ی را انتخاب 
کند، اما همان طور که دبیرکل 
انجم��ن مل��ی لیزین��گ ایران 
بیان ک��رده اس��ت، لیزینگ ها 
نمی توانن��د بالفاصله انتظارات 
مردم در حوزه مسکن را برآورده 
کنند و به نظر می رسد در بحث 
مس��کن،  تس��هیالت  دریافت 
کم��اکان در بر همان پاش��نه 

سابق می چرخد. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
محمدهادی موقع��ی، دبیرکل 
انجمن مل��ی لیزینگ ایران در 
نشست خبری هفته گذشته با 
اشاره به عدم ورود لیزینگ ها به 
حوزه مسکن اجتماعی و خانه 
اولی ها، گفته بود: انتظار مردم 
از دریافت تس��هیالت مسکن، 
داش��تن نرخ سود پایین و دوره 
بازپرداخ��ت طوالن��ی اس��ت، 
درحالی ک��ه س��ود بازپرداخت 
تس��هیالت تا ۲۱درصد و دوره 
بازپرداخت آن پنج س��اله است 
پاس��خگوی  نمی تواند  این  که 
نیاز متقاضی تسهیالت مسکن 

باشد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
انحصار تس��هیالت این بخش 
در ش��بکه بانک��ی هم��واره در 
اختیار بانک مسکن بوده است 
و حتی در مواردی که ش��ورای 
پول و اعتبار اعطای تسهیالت 
مس��کن تا س��قف ۶۰ میلیون 
تومان را برای بانک های تجاری 
آزاد اع��الم کرده ب��ود، با توجه 
به نبود نقدینگ��ی الزم اقدامی 
ص��ورت نگرفت. از این رو بانک 
مرکزی با توجه به تأمین مالی 
بخش عمده ای از اقتصاد ایران 
توسط بانک ها و با بازنگری در 
دستورالعمل مربوط به فعالیت 
لیزینگ ه��ا در اواخ��ر دی ماه 
امس��ال و اب��الغ آن به ش��بکه 
بانکی، س��عی در فعال س��ازی 
ظرفیت ه��ای بالق��وه این نهاد 
مالی به وی��ژه در بخش تأمین 

مالی خرد داشته است. 
با این  هم��ه لیزینگ در بازار 
مسکن با توجه به شرایط کنونی 
و ب��ا افزایش عرض��ه می تواند 
نقش مؤث��ری در خ��روج بازار 
مسکن از رکود داشته باشد، اما 
این امر نیازمند برنامه ریزی های 
گسترده ای است که شامل نرخ 

سود، میزان تس��هیالت، دوره 
بازپرداخ��ت و م��وارد دیگری 
اس��ت.  ایس��نا در گزارشی به 
کم و کیف تس��هیالت لیزینگ 
مس��کن پرداخته و این سوال 
را مط��رح کرده اس��ت که آیا 
ب��ا ش��رایط حاکم ب��ر وام های 
برای  آن  دریاف��ت  لیزینگ��ی، 
متقاضی��ان خرید مس��کن به 

صرفه است یا نه؟ 

اقساط چند میلیونی 
لیزینگ مسکن

اگرچه جزییات کاملی از نحوه 
اس��تفاده از تسهیالت لیزینگ 
مس��کن اعالم نش��ده اس��ت، 
اما براس��اس آنچ��ه که انجمن 
لیزین��گ می گوید قرار اس��ت 
تا س��قف ۷۰ درص��د از هزینه 
خری��د خانه ای که متقاضی آن 
را در نظر گرفته، بعد از ارزیابی 
کارشناس��ی از طریق لیزینگ 
تأمین شود. س��ود بازپرداخت 
این تسهیالت ۲۱درصد خواهد 
بود و بازپرداخ��ت آن نیز دوره 

پنج  ساله را در بر می گیرد. 
اکنون موضوعی که در مورد 
لیزینگ مسکن مطرح می شود 
این اس��ت که تس��هیالتی که 
قرار اس��ت از این بخش تأمین 
ش��ود دارای نرخ س��ود و دوره 
که  ب��ود  بازپرداخت��ی خواهد 
چندان با انتظ��ارات گیرندگان 
وام مس��کن منطبق نب��وده و 
مورد قبول نیست. این درحالی 
اس��ت که برای س��ایر وام های 
مس��کن اکنون حداکثر س��ود 
۱۸درص��د ب��وده و در مواردی 
حتی به ۹درصد هم می رس��د. 
از سویی دیگر دوره بازپرداخت 
وام های موجود ۱۲ ساله تعیین 
ب��رای  می ش��ود، درحالی ک��ه 

لیزینگ پنج ساله بوده و گرچه 
در نهایت موجب کاهش س��ود 
مجموع بازپرداخت خواهد شد، 
ولی اقساط ماهانه آن را به نحو 

قابل توجهی افزایش می دهد. 
براس��اس آنچ��ه ک��ه بانک 
مرکزی اعالم می کند در حال 
حاضر متوس��ط قیمت خرید 
 هر متر خانه در تهران حدود 4
 میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
اس��ت و عم��ده معامالت بین 
واحده��ای ۶۰ ت��ا ۸۰ متری 
انج��ام می ش��ود. بنابراین اگر 
خری��د  خواه��ان  متقاض��ی 
خانه ای ۸۰ مت��ری در تهران 
باش��د، ح��دود ۳۶۰ میلیون 
تومان هزینه خواهد داش��ت. 
بنابراین اگر لیزینگ مسکن تا 
 سقف تعیین ش��ده یعنی ۷۰ 
درص��د هزین��ه را پرداخ��ت 
کند، تس��هیالتی حدود ۲۵۰ 
میلی��ون تومان برای متقاضی 

در نظر گرفته می شود. 
ای��ن حال��ت ب��رای وام  در 
۲۵۰ میلیونی لیزینگ مسکن 
ب��ا دوره بازپرداخ��ت ۶۰ ماهه 
و س��ود ۲۱درص��د باید گفت 
که متقاض��ی در هر م��اه باید 
حدود ۶ میلی��ون و ۷۰۰ هزار 
تومان قس��ط پرداخت کند که 
در مجموع در پایان پنج س��ال 
س��ودی ح��دود ۱۵۵ میلیون 
تومان ب��ه لیزینگ برگردانده و 
در کل بابت وام ۲۵۰ میلیونی 
توم��ان  میلی��ون   4۰۰ رق��م 

بازپرداخت خواهد داشت. 
در این ش��رایط اقس��اط در 
قی��اس ب��ا وام ه��ای موج��ود 
مس��کن حتی ت��ا پن��ج برابر 
بیش��تر خواهد ش��د و رقمی 
ب��رای  حداق��ل  ک��ه  اس��ت 
کارمن��دان یا کارگران به هیچ 

عن��وان به صرفه نیس��ت، چرا 
که حقوق فعل��ی یک کارمند 
 ع��ادی در ای��ران ش��اید ب��ه 
۲ میلی��ون تومان ه��م در ماه 
نرس��د.  ای��ن در حالی اس��ت 
که انجم��ن لیزینگ ایران نیز 
به این موضوع اذعان داش��ته 
و عن��وان می کند که نمی توان 
در ش��رایطی که درخواس��ت 
دریافت کنن��دگان تس��هیالت 
بازپرداخ��ت  دوره  مس��کن، 
بلندمدت و س��ود پایین است، 
انتظار داش��ت لیزینگ مسکن 
از اقب��ال مناس��بی برخوردار 
بتوان��د  بالفاصل��ه  و  ب��وده 
انتظ��ارات را ب��رآورده کن��د.  
انجمن لیزینگ تأکید دارد که 
باید مش��کالت موجود به ویژه 
در دوره بازپرداخت رفع ش��ود 
و افزایش پیدا کند. در شرایط 
موج��ود فقط می ت��وان انتظار 
مس��کن  لیزینگ  که  داش��ت 
بتواند در ارائ��ه  خدمات مالی 
به مالکان و انبوه س��ازان حوزه 
مناسب تری  اقدامات  مس��کن 
انج��ام داده و ب��ا مذاکرات با 
ای��ن بخش در حوزه مس��کن 

موفق تر عمل شود. 

وام های دیگر قسط پایین 
دارند، اما سود همچنان 

باالست
ام��ا دو وام دیگری که اکنون 
به طور رایج در ش��بکه بانکی و 
البت��ه به طور خ��اص در بانک 
مس��کن برای تأمین مالی این 
بخش ارائه می ش��ود، وام هایی 
اس��ت که از طریق خرید اوراق 
خرید حق تق��دم در فرابورس 
به تمام��ی متقاضیان پرداخت 
می ش��ود و برای افراد عادی تا 
۶۰ میلی��ون و زوجین تا ۱۰۰ 

میلیون تومان پرداخت خواهد 
آن  بازپرداخ��ت  س��ود  ش��د. 
۱۸درصد و دوره برگش��ت ۱۲ 

ساله است. 
در این حالت گرچه برای یک 
وام ۶۰ میلیونی که با توجه به 
قیمت متغیر اوراق گاهی به مرز 
۱۰۰ هزار تومان هم می رس��د 
متقاضی ناچار است حتی بین 
۱۰ تا بیش از ۱۲ میلیون تومان 
هزینه خری��د اوراق بپردازد، اما 
اقس��اط ماهانه تا ح��دود یک 
میلیون و س��ود بازپرداخت آن 
به ۸۶ میلیون تومان می رس��د. 
 ۱۰۰ وام  ب��رای  همچنی��ن 
میلیونی زوجین از طریق خرید 
اوراق باید گفت که اقس��اط تا 
یک میلیون و ۶۹۰ هزار تومان 
و سود بازپرداخت ۱44 میلیون 

تومان است. 
از سوی دیگر، گزینه صندوق 
پس انداز مس��کن نی��ز مطرح 
اس��ت که دیگر نیازی به خرید 
اوراق نداش��ته و متقاض��ی ب��ا 
سپرده گذاری یک ساله می تواند 
از این تسهیالت برخوردار شود. 
ب��رای اف��راد خانه اول��ی تا ۸۰ 
میلیون توم��ان امکان دریافت 
تس��هیالت وج��ود دارد که با 
دوره بازپرداخت ۱۲ساله و سود 
۹درص��دی که برای آن تعریف 
ش��ده اقساط ۹۰۰ هزار تومانی 
و مجم��وع س��ود ۵۱ میلیون 
تومان��ی وج��ود دارد. در عین 
حال که برای وام ۱۶۰ میلیونی 
صندوق پس انداز مس��کن یکم 
که برای زوجین تعیین ش��ده 
با دوره ۱۲ساله و سود ۹درصد 
قس��ط ماهانه به ی��ک میلیون 
و ۸۰۰ ه��زار توم��ان و س��ود 
بازپرداخ��ت ت��ا ۱۰۰ میلیون 

تومان تعیین می شود. 
بر این اس��اس، اگرچه س��ود 
مجم��وع بازپرداخت در وام های 
بانک مسکن نسبت به تسهیالت 
دریافتی قابل توج��ه بوده و به 
اندازه آن می رسد و در لیزینگ ها 
ب��ا توج��ه ب��ه دوره بازپرداخت 
کوتاه ت��ری که وج��ود دارد این 
س��ود نیز ب��ه تب��ع آن کاهش 
می یاب��د، اما اقس��اط لیزینگی 
در مقایس��ه با وام های مس��کن 
بسیار باالس��ت و در توان عموم 
جامعه نخواهد بود. این درحالی 
است که حتی خود لیزینگی ها 
عنوان می کنند که تس��هیالت 
این بخش برای حوزه هایی مثل 
مسکن اجتماعی یا خانه اولی ها 

مناسب نیست. 

نخستین جش��نواره و دومین 
فین ت��ک   نوآوران��ه  روی��داد 
ه��دف  ب��ا   )fintechfest(
حمایت و تجاری سازی ایده های 
نو، حل مس��ائل جدید و معرفی 
بانکداری،  حوزه  اس��تارتاپ های 
پرداخ��ت الکترونیک��ی و بورس 

برگزار می شود. 
ای��ن رویداد که ب��رای دومین 
س��ال متوالی در دانش��گاه خاتم 
برگ��زار می ش��ود، فرصتی س��ه 
روزه در اختی��ار صاحب��ان ایده، 
برنامه نویس��ی،  عالقه من��دان 
طراح��ی راب��ط و تجربه کاربری 
نوپا  و صاحبان کس��ب و کارهای 
ق��رار می دهد تا ایده های خود را 
مطرح کنند و حمایت های الزم 
را برای پیاده سازی ایده های شان 

دریافت کنند. 
به گفت��ه مصطفی نقی پورفر، 
مدی��ر ارش��د مرکز ن��وآوری و 
فناوری فناپ، جش��نواره در سه 
بخش اس��تارتاپ وان، هکوان و 

نمایشگاه برگزار خواهد شد. 
او با بی��ان اینک��ه فین تک یا 
  Financial technology
یک��ی از فناوری ه��ای نوظه��ور 
اس��ت که طی س��ال های اخیر 
شاهد رشد باالی سرمایه گذاری 
جهان��ی در آن هس��تیم، گفت: 
ش��رکت های فعال در این حوزه 
ت��الش می کنند ب��ا به کارگیری 
تکنول��وژی، خدم��ات مال��ی را 
س��اده تر، س��ریع تر و کارآمدت��ر 

کنند. 
فین ت��ک  اف��زود:  نقی پورف��ر 
در س��ال های اخی��ر ب��ه یک��ی 

ب��رای  ج��ذاب  حوزه ه��ای  از 
استارتاپ ها و کارآفرینان تبدیل 
تاکنون کس��ب و کارهای  و  شده 
متع��دد و متنوعی ح��ول محور 
این فناوری راه اندازی شده است. 
مدی��ر ارش��د مرکز ن��وآوری 
توضی��ح  در  فن��اپ  فن��اوری  و 
گفت:  روی��داد  این  بخش ه��ای 
وان  اس��تارتاپ  بخ��ش  در 
ش��رکت کنندگان تیم های چهار 
تا شش نفره را تشکیل می دهند. 
پس از آن، ب��ا راهنمایی مربیان 
و دانش و مهارتی که با ش��رکت 
در کارگاه ه��ای جانب��ی کس��ب 
می کنن��د، ب��ه تولی��د کمین��ه 

محص��ول می پردازن��د و در روز 
پایان��ی آن را ب��ه داوران ارائ��ه 

می دهند. 
او هک وان را بخش دیگری از 
رویداد برش��مرد و بیان کرد: در 
این قس��مت، صورت مس��ئله ای 
مش��خص در حوزه فناوری های 
مالی مطرح و به شرکت کنندگان 
فرصتی یک روزه داده می شود تا 
راه حل ه��ای خ��ود را ارائه دهند 
و در پایان به ش��رکت کنندگانی 
ک��ه در کوتاه ترین زمان بهترین 
راه ح��ل را ارائ��ه دهن��د، جوایز 

ارزنده اهدا خواهد شد. 
تصریح  ادام��ه  در  نقی پورف��ر 

ک��رد: اس��تارتاپ های فین ت��ک 
و حامی��ان روی��داد در بخ��ش 
نمایش��گاهی روی��داد می توانند 
محص��والت و خدمات خود را به 

شرکت کنندگان معرفی کنند. 
مدیر ارش��د مرکز ن��وآوری و 
فن��اوری فن��اپ مهم ترین هدف 
برگ��زاری این روی��داد را ترویج 
ایده پردازی،  تیمی،  کار  فرهنگ  
کارآفرین��ی و نوآوری در صنعت 
بانکی کشور دانست و بیان کرد: 
کارکن��ان بانک ها، ش��رکت های 
فناوری اطالعات، بیمه، بورس و 
دانشجویان از مخاطبان مهم این 

رویداد محسوب می شوند. 

او افزود: در برگزاری استارتاپ 
در  آموزش��ی  کارگاه ه��ای  وان، 
حوزه ه��ای فنی و کس��ب و کاری 
رویداد برگزار می ش��ود و پس از 
با دریافت  آن، ش��رکت کنندگان 
بانک��ی،  «ه��ای   API« ان��واع 
محص��ول اولی��ه خود را توس��عه 
و در روز پایان��ی ب��ه داوران ارائه 
می دهن��د.  نقی پورف��ر با تأکید 
ایده ها  ارزیاب��ی  ب��ر معیاره��ای 
بیان کرد: نوآوری ایده، مشخص 
ب��ودن مش��تریان و ب��ازار هدف، 
قابلیت پیاده س��ازی و توانمندی 
تیم مج��ری ط��رح از مهم ترین 
پارامترهایی اس��ت که در ارزیابی 
و  دارد  نق��ش  ایده ه��ا  داوری  و 
شرکت کنندگان در صورت کسب 
موفقیت عالوه ب��ر دریافت جایزه 
نقدی که میزان آن طی هفته های 
آینده اعالم می شود، می توانند از 
حمایت ه��ای تخصص��ی و مالی 
ایده ه��ای  تجاری س��ازی  ب��رای 
خ��ود اس��تفاده کنند.  ب��ه گفته 
او، فین تک فس��ت صرف��اً ماراتن 
برنامه نویس��ی نیس��ت و درصدد 
و  ن��اب  ایده ه��ای  از  حمای��ت 
تیم ه��ای توانمند تا پایان مرحله 
تجاری س��ازی و ورود آنها به بازار 

است. 
گفتنی اس��ت دومی��ن رویداد 
نوآوران��ه فین ت��ک، ۱۸ ت��ا ۲۰ 
اسفندماه در دانشگاه خاتم برگزار 
می شود و عالقه مندان می توانند 
تا تاریخ پنجم اسفندماه از طریق 
 س��ایت ای��ن رویداد به نش��انی
www. fintechfest. ir  ثبت نام 

کنند. 

در دومین رویداد نوآورانه فین تک، ایده ها تا پایان مرحله تجاری سازی حمایت می شوند

 آیا تسهیالت لیزینگ مسکن به صرفه است؟ 

کم و کیف ورود لیزینگ ها به بخش مسکن

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

موفقیت شرکت تجارت 
الکترونیکی ارتباط فردا در جایزه 

ملی تحول دیجیتال 
ش��رکت تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، وابس��ته 
به بانک آینده به عنوان یکی از ش��رکت های برتر در 
فناوری اطالعات و ارتباطات در هر سه بخش جایزه 
ملی تحول دیجیتال، موفق به کس��ب تندیس و لوح 
تقدیر ش��د.  به گزارش رواب��ط عمومی بانک آینده، 
جایزه ملی تحول دیجیتال به بررس��ی وضعیت ۱۹ 
س��ازمان و ش��رکت  فعال در حوزه فناوری اطالعات 
پرداخته و پس از بررس��ی ۷۱ش��اخص و ۱۵مولفه 
در س��ه بخش زبدگی دیجیتال، نوآوری دیجیتال و 
رهبران دیجیتالی، به انتخاب برگزیدگان می پردازد. 
براس��اس بررس��ی ش��اخص ها و مولفه های مذکور، 
ش��رکت تجارت الکترونیک��ی ارتباط ف��ردا موفق به 
دریافت تندیس برنزین در محور نوآوری دیجیتال شده 
است. همچنین در بخش اهتمام به زبدگی دیجیتالی، 
این شرکت توانس��ت لوح تقدیر دریافت کند. از دیگر 
جوایزی که مدیران این ش��رکت موفق به دریافت آن 
ش��دند، تندیس برنزین رهبری دیجیتال اس��ت.  این 
جوای��ز در اختتامیه مراس��م س��ومین کنفرانس ملی 
سیستم های اطالعاتی به شرکت های برتر در این حوزه 
اهدا ش��د و برترین  های نخستین جایزه ملی تحول در 
سطوح زرین، سیمین، برنزین و تقدیرنامه مورد تقدیر 
قرار گرفتند.  گفتنی است محصول ایران کارت شرکت 
تجارت الکترونیکی ارتباط فردا، در ماه گذشته نیز در 
جشنواره دکتر نوربخش که هرساله توسط پژوهشکده 
پولی و بانکی برگزار می شود به عنوان محصول برتر این 

جشنواره شناخته شد. 

 برندگان دومین قرعه کشی
15 تلفن همراه کاربران  

»سامان یار« مشخص شدند
دومی��ن قرعه کش��ی ماهان��ه جش��نواره کاربران 

اپلیکیشن  »سامان یار« بانک سامان برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش اداره روابط عمومی بانک س��امان، در 
این قرعه کش��ی که میان تمام مشتریان بانک که در 
یک ماه گذش��ته از طریق اپلیکیش��ن  »سامان یار« 
تراکنش ه��ای بانکی خ��ود را انج��ام داده اند صورت 
گرفت، برندگان ۱۵ گوش��ی تلفن همراه هوشمند به 
قید قرعه شناخته شدند.  براساس این گزارش، تمام 
مشتریان بانک سامان می توانند با دانلود نسخه جدید 
اپلیکیشن  »سامان یار« از وب سایت بانک سامان، پس 
از دریافت رمز از ش��عب و انجام حداقل سه تراکنش 
مالی  )خرید شارژ یا پرداخت قبض یا انتقال وجه( از 
طریق سامانک، ش��انس خود را در قرعه کشی ماهانه 
تلف��ن همراه هوش��مند افزایش دهن��د.  این گزارش 
حاکی اس��ت،  »س��امان یار« به عنوان س��امانه همراه 
 بانک سامان خدمات مختلفی همچون اتصال سپرده 
به ش��ماره تلفن همراه، مدیریت حس��اب ها، کارت ها، 
شماره های شبای پرمراجعه، پرداخت قبوض مصرفی، 
جریمه خودرو، عوارض ش��هرداری، خرید شارژ تلفن 
هم��راه، انتقال وجوه داخلی و بین بانکی و مش��اهده 
سوابق تراکنش های پرداخت قبض، تماس مستقیم با 
مرکز ۲4ساعته سامان ارتباط و مشاهده نقشه شعب 

سامان، با استقبال کاربران روبه رو شده است. 

افتتاح باجه ویژه نابینایان بانک 
تجارت در یاسوج

همزمان با ایام دهه مبارک فجر انقالب اس��المی، 
باجه ویژه ارائه خدمات بانکی به نابینایان وکم بینایان 

در شعبه امام خمینی یاسوج افتتاح شد. 
 ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بانک تج��ارت، آیین 
افتتاح این باجه در شعبه امام خمینی یاسوج برگزار 
ش��د و از این پس مش��تریان نابین��ا و کم بینا برای 
اس��تفاده از خدمات این باجه به هی��چ وجه نیاز به 
حضور همراه نداشته و می توانند کلیه عملیات بانکی 
همچون افتتاح حس��اب، واریز وجه، تقاضای اعطای 
تس��هیالت و سایر خدمات را با اس��تفاده از دستیار 

صوتی و چاپگرهای بریل شخصاً به انجام رسانند. 
گفتنی اس��ت بانک تجارت پیش از این واحدهای 
بانک��ی وی��ژه نابینایان و ک��م بینایان را در ش��عب 
فرهنگس��رای بهم��ن و دروس ته��ران، همچنی��ن 
احمدآباد مشهد راه اندازی کرده و افتتاح این باجه ها 

در مراکز کلیه استان ها را در برنامه خود دارد. 

افق 1400 بانک ایران زمین 
دستیابی به رتبه اول در بانکداری 

دیجیتال است
قائم مقام مدیرعامل بانک ایران زمین در س��مینار 
سراسری مدیران این بانک گفت: چشم انداز بانک در 
س��ال ۱4۰۰، رسیدن به رتبه اول در بین بانک های 

کشور در حوزه  »بانکداری دیجیتال« است. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک ای��ران زمین، 
مجتب��ی ش��یروانی،عضو هیأت مدی��ره و قائم مقام 
مدیرعامل این بانک در س��مینار سراس��ری مدیران 
ضمن تش��ریح اهمیت برنامه ریزی در دس��تیابی به 
اهداف موردنظر گف��ت: در بانک ایران زمین حرکت 
به س��مت یک س��ازمان برنامه محور از ابتدای سال 
۹۵ آغاز ش��ده و بانک برنامه خود را تا س��ال ۱4۰۰ 

تعریف کرده است. 
ش��یروانی افزود: این برنامه ها از س��ال ۹۵ تا سال 
۱4۰۰ در یک دوره شش س��اله تنظیم شده است و 
ای��ن دوره ها به منظور تثبیت و خروج از فش��ارهای 
موجود تبدیل به س��ه دوره دوساله کوتاه مدت شده 
است تا ضمن به روز رسانی شرایط، ابزار الزم را برای 

یک جهش بلند آماده کند. 
وی درخصوص افقی که بانک برای دستیابی به آن 
دورخیز کرده اس��ت،گفت: در واقع بانک ایران زمین 
تح��ول جدی و بس��یار بزرگ��ی به ن��ام  »بانکداری 

دیجیتال« را هدف گرفته است. 

نرخنــامه
دالر 3.833 تومان

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۸۳۳ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
۱.۱۹۹.۵۰۰ توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

ادامه نوسان قیمت ها است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.۱۶۸ توم��ان و هر پوند نیز 
4.۸۵۱ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۳۷.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۳4۲.۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی ۲۱4.۰۰۰  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۵.4۱۰ 

تومان قیمت خورد.

در نامه کانون نهادهای سرمایه گذاری به سیف 
مطرح شد

آینده سهام بانکی ها مبهم است
نم��اد بانک ها باالخ��ره پس از کش و قوس ه��ای فراوان 
بازگشایی شد. گشایشی که خوب و بدهای بسیاری داشت، 
اما همچنان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که کانون 
نهاده��ای س��رمایه گذاری در نامه ای به رئی��س کل بانک 
مرکزی خواس��تار شفاف سازی و تبیین سیاست های آینده 
و ریس��ک های مدیریتی احتمالی در این راس��تا شدند. به 
گزارش ایسنا، در نامه سعید اسالمی بیدگلی، دبیر کل کانون 
نهادهای س��رمایه گذاری ایران به ولی اهلل سیف، رئیس کل 
بانک مرکزی آمده اس��ت:   »همان طور که استحضار دارید 
شفاف سازی و بازگشایی نماد بانک های ملت و تجارت ده ها 
هزار میلیارد ریال زیان به سهامداران این دو بانک وارد کرد 
و هنوز متأسفانه پاس��خ درخور و قابل قبولی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران، به عن��وان نهاد ناظر، ارائه 
نشده است.  سال هاست که اقتصاددانان درباره مشکالت و 
معضالت سیستم پولی و نظارت های بانک مرکزی بر شبکه 
پولی و بانکی کشور هشدار می دهند و مدت طوالنی قبل از 
این فروپاشی ارزش سهام بانک ها، درباره سودهای موهومی 

موجود در صورت های مالی بانک ها گفته و نوشته بودند. 
سواالت بسیاری پیرامون عملکرد بانک ها و آینده مورد 
انتظار آنان در ذهن س��هامداران بازار سرمایه وجود دارد. 
برای مثال سودهایی که اکنون  )به درستی( مورد تردید 
بانک مرکزی قرار گرفته است، همین چند ماه پیش مورد 
تأیید آن نهاد بود و برخی بانک ها افزایش س��رمایه خود 
را که مبتنی بر سودهای موهومی سال های گذشته بود، 
به تأیید و تصویب بانک مرکزی هم رس��انده بودند. حاال 
چگونه ش��د که ناگهان تمام سودهای انباشته سال های 
گذش��ته  )که در مجامع بانک ها توسط نماینده محترم 
بانک مرکزی تأیید ش��ده بود( ناپدید شده است؟ کدام 
تصمیم گیر در جهت منافع سهامداران قبول کرده زیان 
حاصل از س��وء مدیریت و حتی فساد موسسات مالی را 
پذیرفته و آن را به س��هامداران بانک های بورسی منتقل 
کند؟  تردیدی نیس��ت که سرمایه گذاران بورس و اوراق 
بهادار بیش از هر صنف و گروه دیگری با مفهوم ریسک 
و بازده آشنایی دارند، اما این موضوع سبب نمی شود که 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به عنوان نهاد ناظر، 
سیاست گذار، تعیین کننده و تأییدکننده مدیران بانک ها 

از پاسخگویی مستقیم به ایشان سر باز بزند. 
اینجانب به عنوان دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ای��ران و نماینده نهادهای مالی ک��ه صدها هزار میلیارد 
ری��ال از وجوه خود را در بازارهای مالی س��رمایه گذاری 
کرده ان��د و به طور مس��تقیم  )از طریق س��رمایه گذاران 
صندوق ها و س��هامداران ش��رکت های سرمایه گذاری( و 
به طور غیرمستقیم  )از طریق صندوق های بازنشستگی 
و س��هام عدالت( مس��ئول دارایی ده ها میلی��ون نفر از 
هم وطنان مان هس��تند، از حضرتعالی و مدیران محترم 
بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ایران تقاض��ا دارم تا 
در جهت شفاف س��ازی بیشتر طی جلس��ه ای با مدیران 
عامل شرکت های سرمایه گذاری و نهادهای مالی برخی 
ابهامات این حوزه را مرتفع کرده و سیاست های آینده و 

ریسک های مدیریتی احتمالی را تبیین نمایید.«

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳.۸۳۳دالر آمریکا

4.۱۶۸یورو اروپا

4.۸۵۱پوند انگلیس

۱.۰۶۷درهم امارات

۱.۰۶۹لیر ترکیه

۵۷۸یوان چین

۳4ین ژاپن

۳.۰4۳دالر کانادا

۳.۹۱۰فرانک سوئیس

۱۲.۵۵۰دینار کویت

۱.۰۳۵ریال عربستان

۲۹۸دینار عراق

۷۰روپیه هند

۹۲۸رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۹۹.۹۰۰مثقال طال

۱۱۵.4۱۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۷۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۱۹۹.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۳۷.۰۰۰نیم سکه

۳4۲.۰۰۰ربع سکه

۲۱4.۰۰۰سکه گرمی

دریچه

گزارش2
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برگزاری نخستین کارگاه مشترک 
آموزشی بازارهای سرمایه ایران و آلمان

در پ��ی امضای یادداش��ت تفاهم هم��کاری بین 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار با همتای آلمانی خود  
»بافین« در ش��هریور ماه س��ال جاری و در راستای 
یکی از مفاد این تفاهم نام��ه که در برگیرنده تبادل 
مش��ترک اطالعات و تجربه در حوزه های فعالیت هر 
دو طرف است، نخس��تین کارگاه مشترک آموزشی 
به میزبانی س��ازمان بورس و با شرکت مقامات ارشد 
»بافین« و »دویچه بوندزبانک« در تهران در روزهای 
 19 و 20 بهم��ن م��اه برگزار ش��د. در ای��ن کارگاه 
دو روزه موضوعات و مباحثی همچون مسئولیت های 
نظارتی بافین ش��امل مروری بر »بافین« و همکاری 
بین المللی در طرح نظاراتی بین »بافین« و همتایان 
خارجی به وی��ژه اروپایی، ش��فافیت و انضباط بازار، 
سیستم فناوری اطالعات و نظارت بر معامالت، نقش 
»دویچه بوندزبانک« در انتش��ار اوراق بهادار فدرال 
آلمان ش��امل مدیریت بدهی ف��درال آلمان، فرآیند 
حراج، گروه »حراج انتش��ار اوراق قرضه« و سیستم 
»عرض��ه اوراق قرضه)BBS(، نقدینگی در بانک ها و 
تاثیر آن بر بازار س��رمایه کشور آلمان توسط آقایان 
دکتر یوهانس انگلس، سیاس��ت گذار ارشد و یوخن 
الس��ن، کارشناس سیاس��ت بین المللی و ثبات مالی 
از بافین و دکتر مارتین پونتزن، مدیر همکاری فنی 
بانک مرکزی از دویچه بوندزبانک ارائه ش��د. یادآور 
می شود در حاشیه این کارگاه، مقامات ارشد سازمان 
بورس با همتایان آلمانی، راه های تقویت و گسترش 
سطح همکاری بین دو بازار را مورد بررسی قرار داده 
و برنامه راهبردی را ترسیم کردند. »بافین« نظارت 

بر بازار مالی کشور آلمان را بر عهده دارد. 

عرضه 81 هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در نخس��تین روز 
هفت��ه عرضه 6 هزار و 200 تن قی��ر و 100 تن عایق 
رطوبتی را تجربه کرد. تاالر معامالت بورس کاالی ایران 
روز شنبه 23 بهمن ماه میزبان عرضه 81 هزار و 132 
تن فرآورده های نفتی و پتروشیمی بود. تاالر معامالت 
بورس کاالی ایران در نخستین روز هفته شاهد عرضه 
18 ه��زار تن وکیوم باتوم، یک هزار تن لوب کات، یک 
هزار تن گوگرد، 45 هزار و 300 تن انواع قیر، یک هزار 
تن س��الپس واکس، 3 هزار و 714 تن مواد پلیمری، 
10 هزار تن سودکاستیک، یک هزار و 18 تن آمونیاک 
و 100 ت��ن اوره صنعتی بود. تاالر فرعی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز شاهد عرضه 56 هزار قطعه جوجه 
یک روزه بود. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی 
ایران نیز ش��اهد عرضه 61 ه��زار تن گندم خوراکی، 4 
هزار و 300 تن ش��کر سفید، یک هزار تن شکرخام، 2 
هزار تن گندم دوروم و 100 تن روغن خام س��ویا بود. 
همچنین 158 ه��زار و 40 عدد تخم مرغ نطفه دار به 
قیمت 9 هزار ریال برای هر عدد در این تاالر عرضه شد. 
تاالر محصوالت کش��اورزی در این روز عرضه 10 هزار 
و 709 تن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت تضمینی 
را تجرب��ه می کند که از این می��زان 5 هزار و 623 تن 
آن به صورت فیزیک��ی و 5 هزار و 86 تن آن به صورت 

گواهی سپرده کاالیی بود. 

انتظار برای کاهش میزان مالیات 
بازارهای جهانی را سبزپوش کرد

بازاره��ای جهانی آخری��ن روز کاری هفته را با روند 
صعودی به اتمام رس��اندند در حالی که انتظارها برای 
فرم��ان رئیس جمهور آمریکا مبنی ب��ر کاهش میزان 
مالیات، بازارها را پرتنش کرده اس��ت. به گزارش سنا، 
در بازارهای آمریکا، ش��اخص ها با روند افزایشی همراه 
شدند در حالی که قیمت نفت روند رو به رشد را سپری 
کرده است. در این بازار، شاخص اس اند پی با چهارمین 
روز افزایش همراه شد در حالی که قیمت شرکت های 
نفتی و انرژی با بیش��ترین میزان افزایش شاخص ها را 
صعودی کردند. در بازارهای آمریکا، ش��اخص داوجونز 
رشد 0.4 درصدی داشت در حالی که نزدیک 0.3 درصد 
مثبت ش��د. اما در بازاره��ای اروپایی،نیز فرمان ترامپ 
مبن��ی بر کاه��ش می��زان مالیات دهی ش��رکت های 
سرمایه گذاری، موجب ایجاد روند رو به رشد شاخص ها 
شد. در این بازار هم، شاخص فوتسی لندن 0.4 درصد 
رش��د داش��ت، داکس آلمان با افزای��ش 0.2 درصدی 
رو ب��ه رو ش��د در حالی که ش��اخص کک فرانس��ه با 

رشد0.04 درصدی معامالت را خاتمه داد.  

کسب 447 میلیارد ریال سود 
انباشته »سهرمز«

شرکت سیمان هرمزگان صورت های مالی 12 ماهه 
منتهی به 30 آبان ماه 95 را با س��رمایه 542 میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی ش��ده منتشر کرد. شرکت 
سیمان هرمزگان در سال مالی منتهی به 30 آبان 95، 
مبل��غ 2 هزار و 23 میلیارد و 626 میلیون ریال درآمد 
عملیاتی داش��ت. از درآمد این شرکت بهای تمام  شده 
درآمدهای عملیاتی کس��ر شد و سود ناخالص دوره به 
مبلغ 603 میلیارد و 810 میلیون ریال رسید. از سود 
ناخالص دوره نیز هزینه ه��ای فروش، اداری و عمومی 
کس��ر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه ش��د و سود 
عملیات��ی دوره برابر 273 میلیارد و 444 میلیون ریال 
به دست آمد. همچنین از سود عملیاتی دوره هزینه های 
غیر عملیاتی و مالیات کسر شد و سود خالص دوره نیز 
به مبلغ 357 میلیارد و 84 میلیون ریال رسید و بر این 
اساس مبلغ 659 ریال س��ود به ازای هر سهم محقق 
شد که نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 

42 درصد کاهش را نشان می دهد.

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع

کل  ش��اخص  ش��نبه  روز 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
24 واحد رش��د کرد و به رقم 
76 هزار و 816 واحدی رسید. 
در معامالت روز گذشته نماد 
ملی صنایع مس ایران با 110 
واحد تاثیر مثبت در ش��اخص 
در  را  نق��ش  بیش��ترین  کل، 
نوس��انات مثبت دماسنج بازار 
سهام داشت. پس از آن، نماد 
و  بندرعباس  نف��ت  پاالی��ش 
پتروش��یمی خارک بیشترین 
نقش را در نوس��انات صعودی 
شاخص کل داشتند. از طرف 
مقابل نماد صنایع پتروشیمی 
واح��د   55 ب��ا  خلیج ف��ارس 
تاثی��ر منفی بر ش��اخص کل 
بیشترین نقش را در نوسانات 
نزولی ش��اخص کل گذاشت. 
پ��س از آن، نم��اد معدن��ی و 
صنعتی گل گهر، سایپا و فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان بیش��ترین 
نق��ش را در نوس��انات نزولی 
دماسنج بازار س��هام داشتند. 
معام��الت  روز  نخس��تین  در 
ب��ورس اوراق بهادار تهران در 
این هفته خودرویی ها ش��اهد 
روند کاهش��ی قیم��ت بودند. 
همچنین نماد برکت که هفته 
تهران  ب��ورس  وارد  گذش��ته 
شد، برای چندمین روز پیاپی 
روند کاهش قیم��ت را پیش 
گرفت. ب��ه این ترتی��ب نماد 
گ��روه دارویی برکت که هفته 
گذش��ته ب��رای نخس��تین بار 
وارد بورس تهران ش��د، برای 
چندمی��ن روز پیاپ��ی رون��د 
کاهش��ی در قیم��ت پایانی را 
تجربه ک��رد. در این نماد کل 
فروش ها مربوط به سهامداران 
حقیقی و ح��دود 44 درصد از 
خریدها مربوط به سهامداران 
حقوقی ب��ود. در عی��ن حال 
تمامی نمادها در گروه خودرو 
روند کاهشی قیمت را تجربه 
کردن��د و تع��دادی از نمادها 
ایران خودرو  نم��اد  همچ��ون 

شاهد صف فروش بودند. 

با گروه های بازار سهام
نوس��انی  ب��ا  گذش��ته  روز 
ش��دن رو ب��ه ب��االی قیمت 
بازاره��ای  در  کامودیتی ه��ا 
ش��اهد  تهران  بورس  جهانی، 
خودنمایی گروه فلزات اساسی 
به رهبری مل��ی صنایع مس 
ای��ران بود. در گروه معدنی ها، 
اگرچ��ه جذابیت ب��ا توجه به 
قیمت های س��هام ای��ن گروه 
وج��ود دارد، اما برخی ابهام ها 
در کنار عدم گردش نقدینگی 
کل��ی  فض��ای  در  مناس��ب 
معامالت باعث شده همچنان 
اس��تراتژی نوس��ان گیری ب��ر 
گروه  این  معامله گ��ران  رفتار 
غلبه داش��ته باش��د. در گروه 
پاالیش��ی ها نیز اصالح قیمت 
س��هام در اغلب نمادها باعث 
ش��د قیم��ت س��هام در این 
در  ش��ود.   متع��ادل  گ��روه 
نم��اد  پتروش��یمی ها  گ��روه 
معامالتی پتروش��یمی خارک 
با معامالتی به نسبت پرحجم 
قیمت ه��ای  ب��ا  همچن��ان 
مناس��بی در حال معامله بود. 
همزم��ان در گ��روه بانک ه��ا 
نیز جذابیت قیمت س��هام در 
ش��ده  باعث  معامالت  تابلوی 
تقاضا برای جمع آوری س��هام 

بانک ه��ای پایین ت��ر از قیمت 
یابد، هر چند  افزایش  اس��می 
که بازارگردانی س��هام مانع از 
هر گون��ه صف پای��دار در این 
نمادها ش��ده اس��ت. در گروه 
بانک��ی س��هامداران منتظ��ر 
بانک صادرات  نماد  بازگشایی 
ای��ران و پای��ان بلوکه ش��دن 
هس��تند.  دارایی های ش��ان 
هرچن��د پیش بینی می ش��ود 
بازگش��ایی این نماد همچون 
بازگش��ایی دیگ��ر نماده��ای 
بانک��ی ب��ا توجه ب��ه کاهش 
قیمت، ش��وک منفی دیگری 
را ب��ه کل بازار س��هام تزریق 
کند. در کل روز گذشته بازار 
س��هام بازاری متعادل بود که 
با خودنمایی گ��روه معدنی ها 
گروه  تک س��هم های  برخی  و 
توانس��ت  اساس��ی،  فل��زات 

سبزپوش باقی بماند. 

رشد کمتر از یک واحدی 
شاخص کل فرابورس

 فراب��ورس ای��ران معامالت 
هفت��ه  ای��ن  روز  نخس��تین 
معامالتی را با رشد چشمگیر 
حج��م و ارزش معامالتی آغاز 
کرد؛ به گونه ای که دادوس��تد 
بیش از 625 میلیون ورقه به 

ارزش بالغ ب��ر 7 هزار و 500 
میلی��ارد ریال نتیجه مبادالت 
دی��روز بازاره��ای ش��ش گانه 
فراب��ورس ایران ب��ود. به این 
ترتی��ب روز 23 بهمن م��اه در 
مقایس��ه با چهار ماه گذشته، 
فراب��ورس  بازاره��ای  ارزش 
ای��ران باالتری��ن رق��م را ب��ه 
خود اختصاص داد. ش��اخص 
کل فراب��ورس ای��ران نیز در 
نخس��تین س��اعات معامالتی 
در  2.4 واح��دی  رش��د  ب��ا 
مح��دوده 837 واح��دی قرار 
گرف��ت و در نهایت در جریان 
افت وخیزهایی، با کمتر از یک 
واحد رش��د در ارتف��اع 835 
واح��دی ایس��تاد. در همی��ن 
ح��ال نماده��ای »بمپن��ا« و 
»دماون��د« کمتر از یک واحد 
اث��ر مثب��ت بر ش��اخص کل 
فرابورس گذاشتند و در مقابل 
نمادهای »ش��راز« و »اتکای« 
ب��ا کمت��ر از یک واح��د مانع 
از رشد بیش��تر آن شدند. در 
جریان معامالت روز گذش��ته 
اول،  بازاره��ای  مجم��وع  در 
دوم و پایه ش��اهد نقل وانتقال 
بی��ش از 127 میلی��ون ورقه 
ب��ه ارزش نزدی��ک ب��ه 515 
میلی��ارد ریال بودی��م که این 

حج��م از معام��الت در بیش 
از 21 هزار نوبت دادوس��تدی 
صورت گرف��ت. در این میان 
نماد »حریل« بیشترین حجم 
و نم��اد »اپ��رداز« باالتری��ن 
ارزش معامالت��ی بازار س��هام 
را به خود اختصاص دادند. در 
همین حال نمادهای »بمپنا«،  
»ساینا« و »بهپاک« تا سقف 
افزایش  4.9 درصد بیش��ترین 
قیم��ت را در بی��ن نمادهای 
در  کردند.  تجربه  فرابورس��ی 
نمادهای  نی��ز  س��مت مقابل 
ب��ه  »بس��اما«  و  »ات��کای« 
ترتی��ب ب��ا 4.8 و 4.5 درصد، 
بیش��ترین کاه��ش قیمتی را 
به خ��ود دیدند.  همچنین در 
ص��در ج��دول پربیننده ترین 
نماده��ا، نماده��ای »غگلپا«، 
دیده  »اپ��رداز«  و  »بکهنوج« 
می ش��وند. نگاهی به معامالت 
بازار تس��هیالت مسکن نشان 
می دهد ک��ه بیش از 62 هزار 
ورقه ب��ه ارزش 47 هزار 640 
میلی��ارد ری��ال در ای��ن بازار 
مورد دادوس��تد قرار گرفته و 
نقل وانتقال  با  »تس��ه9510« 
اف��زون ب��ر 25 ه��زار ورقه به 
ارزش بیش از 19هزار میلیارد 
ریال، بیشترین حجم و ارزش 
معامالت��ی را به نام خود ثبت 
کرد. اوراق تس��هیالت مسکن 
در بازه قیمت��ی 758 تا 775 
هزار ری��ال قرار داش��تند. در 
ب��ازار اوراق ب��ا درآم��د ثابت 
نی��ز افزون ب��ر 5 میلیون ورقه 
ب��ه ارزش بی��ش از 5 هزار و 
350 میلی��ارد ری��ال معامل��ه 
ش��د ک��ه اوراق مرابحه دولت 
ب��ا  »س��المت2«  نم��اد  در 
دادوس��تد 3 میلیون ورقه به 
ارزش 3 ه��زار میلیارد ریال، 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معامالت��ی را در ای��ن بازار به 
خ��ود اختصاص دادن��د. بازار 
شرکت های کوچک و متوسط 
نی��ز معامالت ای��ن هفته را با 
دادوس��تد افزون ب��ر 32 هزار 
 ورق��ه ب��ه ارزش نزدی��ک به 

2 میلیارد ریال آغاز کرد. 

رشد قیمت جهانی کامودیتی ها رقم زد

خودنمایی گروه فلزات اساسی در بازار سهام

با تحلیل  یک کارگزار ب��ورس 
کل��ی حال و آینده بازار س��هام و 
ش��اخص در ماه های پایانی سال 
و س��ال آینده، معتقد اس��ت که 
احتم��اال برخی ش��رکت های دو 
صنعت ب��ا اقبال بهت��ری روبه رو 
آقادوس��ت  ابوالقاس��م  ش��وند. 
در گفت وگ��و ب��ا ب��ورس پرس، 
در خصوص وضعیت روند شاخص 
کل در روزهای پایانی سال اظهار 
داش��ت: بازار در ح��ال حاضر از 
رنج  به ش��دت  نقدینگی  فق��دان 
می برد و با توجه به سیاست های 
انقباضی دولت در دو تا سه سال 
اخیر، بسیاری از کسب و کارها نیز 
با این مش��کل مواجه هس��تند و 
به تبع آن بازار س��هام به همین 
ص��ورت با فق��دان پ��ول روبه رو 
اس��ت. وی ادام��ه داد: در صورت 
ادامه روند گذشته و جاری، اتفاق 
خاصی در بازار سهام رخ نخواهد 

داد. اما احتمال می رود در صورت 
ثابت ب��ودن ش��اخص در همین 
ارق��ام 77-76 ه��زار واحدی، تا 
پایان سال حدود 8-7 درصد رشد 
کرده و بتواند ب��ه 80 هزار واحد 
نزدیک شود، هرچند که شاخص 
گوی��ای وضعی��ت ح��ال و آیینه 
تمام نم��ای ب��ازار نیس��ت. حتی 
ممکن است بسیاری از سبدهای 
س��هام در این مدت بیش از آنچه 
ش��اخص نش��ان می دهد رش��د 
داشته باشند. این کارگزار افزود: 
اگ��ر قرار باش��د ش��اخص بورس 
براس��اس روال تاریخی بررس��ی 
شود که همیشه قبل از ایام عید 
وضعی��ت بهتر می ش��د، محتمل 
اس��ت ش��اخص 10 تا 12 درصد 
حتی در خوش��بینانه ترین حالت 
15 درص��د بهب��ود پی��دا کن��د. 
آقادوس��ت با اش��اره به اینکه در 
ص��ورت ع��دم حمایت از س��وی 

دول��ت و در نظر نگرفتن س��از و 
کار مناس��ب از س��وی س��ازمان 
بورس برای جلوگیری از افزایش 
اورق بدهی بعید به نظر می رسد 
ک��ه وضعیت ب��ازار بهب��ود پیدا 
کن��د، گف��ت: ب��رای رش��د بازار 
س��هام نیاز به حمای��ت دولت نه 
به این معنی که به طور مس��تقیم 
ای��ن کار را انج��ام ده��د بلکه با 
مختلف  از ش��یوه های  اس��تفاده 
مانند کمک گرفتن از ش��رکت ها 
ی��ا صندوق های س��رمایه گذاری 
اس��ت که البته چن��دان محتمل 
نیست. وی تصریح کرد: ممانعت 
سازمان از افزایش اوراق بدهی یا 
سایر مکانیسم هایی که در اختیار 
آن است برای به جریان انداختن 
نقدینگ��ی در ب��ازار، از عوامل��ی 
است که در صورت اجرا می تواند 
به روند مثبت ب��ازار کمک کند. 
این کارش��ناس گفت: با توجه به 

در پیش بودن انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری و همچنی��ن افزایش 
ریسک های سیاسی و بین المللی 
و زیاد ش��دن لفاظی ها، احتمال 
رشد بازار در سال جدید و تا قبل 
از انتخاب��ات هم وج��ود نخواهد 
داش��ت. آقادوس��ت ب��ا تأکید بر 
اینکه فضا نسبت به گذشته تغییر 
و س��ازمان نیز ارائه گزارش های 
یک ماه��ه را الزامی کرده، اظهار 
از تحلیلگران  داش��ت: بس��یاری 
ب��ازار با توجه به اطالع از گزارش 
معتقدن��د  ش��رکت ها  دوره ای 
گزارش ه��ای 9 ماه��ه آن چیزی 
نیس��ت که آنه��ا را ش��گفت زده 
کن��د. انتظ��ار اتف��اق خاصی هم 
از ای��ن گزارش ها وج��ود ندارد. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه هرچند 
در گروه خودروی��ی، قراردادهای 
خوب��ی منعقد ش��ده اما ب��ا این 
حال مش��کالت مالی زیادی برای 

آنها وج��ود دارد، به بورس پرس 
گف��ت: وضعی��ت این ش��رکت ها 
نی��ز مانند خیلی از ش��رکت های 
دیگ��ر مش��خص و معلوم اس��ت 
که چ��ه اتفاقاتی در ح��ال وقوع 
اس��ت. این فعال بازار س��هام به 
احتم��ال جهش در ش��رکت های 
صادرات محور اشاره کرد و افزود: 
س��ال آینده احتم��ال جهش در 
مانند  پتروش��یمی  ش��رکت های 
فن��اوران، زاگرس، خ��ارک و در 
میان گ��روه روی و معدنی ها نیز 
در گل گهر دیده می شود که البته 
افزایش نرخ ارز نیز به رشد بیشتر 
آقادوس��ت  آنها کم��ک می کند. 
ادامه داد: با توجه به اوضاع تقریباً 
نامساعد بانک ها، شفافیت بیشتر 
و حمایت می تواند وضعیت آنها را 
بهبود ده��د، در غیر  این صورت 
ای��ن گروه ها  گردش مثب��ت در 

بعید به نظرمی رسد. 

س��هامدارانش  و  س��هام  ب��ازار 
منتظرن��د مدیران بان��ک صادرات 
ک��ه نماد معامالتی بانک ش��ان در 
روز 29 تیرماه امس��ال بسته شده 
است، سرانجام کمر همت خود را 
برای بازگش��ت به بورس ببندند و 
به چشم انتظاری س��هامداران این 
بانک و نیز »بدون صادرات ماندن 
ب��ورس« پایان  دهن��د. به گزارش 
تسنیم، با در نظر گرفتن معامالت 
روز گذش��ته بازار سهام، 208 روز 
می ش��ود که نماد معامالتی بانک 
صادرات در بورس متوقف اس��ت؛ 
نماد معامالتی که همزمان با سایر 
بانک های ب��زرگ از جمله ملت و 
تج��ارت در 29 تیرم��اه امس��ال با 
قیمت پایان��ی 979 ریال برای هر 

س��هم وبصادر بس��ته شده است و 
حاال خبری از بازگشت آن به تاالر 
شیشه ای شنیده نمی شود. طلسم 
بازگش��ایی بانکی ه��ا در بورس در 
حالی در چند هفته گذشته پس از 
کش و قوس های طوالنی و پرابهام 
شکس��ته شد که بانک ملت با افت 
ارزش بیش از 37 درصدی سهام و 
از بین رفتن حدود 3600 میلیارد 
تومان از سرمایه های خود در هفته 
اول بهمن و بان��ک تجارت با افت 
33.27 واحدی ارزش س��هام و از 
بین رفتن حدود 1.5 هزار میلیارد 
تومان از سرمایه های خود در هفته 
دوم بهمن ماه به بورس بازگشتند. 
بان��ک  س��هامداران  رو  ای��ن  از 
صادرات نیز منتظرند با بازگش��ت 
دس��ت کم  معامالتی ش��ان  نم��اد 
حب��س طوالنی م��دت نقدینگ��ی 

خ��ود را پایان یافت��ه ببینن��د. در 
حال��ی این روزها بازگش��ایی نماد 
معامالتی بانک صادرات در بورس 
به عن��وان اگ��ر و امای��ی بی جواب 
ب��رای س��هامداران تبدیل ش��ده 
است که ش��نیده می ش��ود بانک 
ص��ادرات با زی��ان 47 تومانی هر 
س��هم تا به ام��روز اطالعات الزم 
برای بازگش��ت به ب��ورس را ارائه 
نک��رده اس��ت و این یعن��ی ادامه 
حب��س نقدینگ��ی س��هامداران و 
نیز ابهام در بازار س��هام. از س��وی 
نامه نگاری ها برای پایان  اما،  دیگر 
دادن به مشکالت و ابهامات گروه 
بانک��ی در بورس ادامه دارد و پس 
از اظهار نظ��ر رئی��س کل بان��ک 
مرک��زی در ای��ن زمین��ه و نامه و 
واکنش 150 فعال بورس��ی به این 
اظه��ارات، تازگی ها نی��ز دبیر کل 

س��رمایه گذاری  نهادهای  کان��ون 
ایران دس��ت به قلم ش��ده اس��ت 
و در نام��ه ای به رئی��س کل بانک 
مرک��زی گفت��ه، شفاف س��ازی و 
بازگش��ایی نماد بانک های ملت و 
تج��ارت ده ها هزار میلی��ارد ریال 
زیان به س��هامداران این دو بانک 
وارد کرد و هنوز متأس��فانه پاسخ 
درخور و قابل  قبولی از سوی بانک 
ایران  اس��المی  مرکزی جمهوری 
به عن��وان نه��اد ناظر، ارائه نش��ده 
است. این اتفاق باعث بی اعتمادی 
س��هامداران و س��رمایه گذاران به 
ای��ن صنعت ش��د و به خوبی واقف 
هستید که این بی اعتمادی به طور 
مس��تقیم ب��ه بانک ه��ا و به ط��ور 
غیرمس��تقیم ب��ه س��ایر صنایع و 
ش��رکت های دیگر بورس��ی که با 
بانک ها در ارتباط هستند، سرایت 

خواه��د ک��رد و موج��ب افزایش 
ریسک بازار خواهد شد. 

ب��ا هم��ه ای��ن تفاس��یر اما چه 
نامه نگاری  ها ادامه داش��ته باش��د 
ی��ا ن��ه و چ��ه ابهام��ات بانکی به 
پایان برس��د یا نرس��د، بازار سهام 
و س��هامدارانش فع��اًل منتظرن��د 
مدی��ران بانک ص��ادرات که نماد 
معامالت��ی بانک ش��ان در روز 29 
تیرم��اه امس��ال با قیم��ت پایانی 
979 ریال بس��ته شده است، پس 
روز،   200 از  بی��ش  گذش��ت  از 
س��رانجام کمر همت خود را برای 
بازگش��ت به ب��ورس ببندن��د و با 
انتش��ار گزارش حسابرس��ی شده 
ش��ش ماهه و عملکرد 9 ماهه در 
کدال به چشم انتظاری سهامداران 
ای��ن بانک و نیز »ب��دون صادرات 

ماندن بورس« پایان  دهند. 

تحلیل حال و آینده بورس و شاخص کل

بورس ۲۰8 روز بدون »صادرات«

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

فوالد امیرکبیر کاشان در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که فرآوری 
مواد معدنی ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

10.7395.32فجر
12.1084.99فرآور

3.9384.99فاسمین

2.0294.97ثفارس
7.5584.94کاما

3.4714.83شلعاب
15.6494.78کبافق

 بیشترین درصد کاهش
ریخته گری تراکتورس��ازی ایران صدر نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش ش��د. مارگاری��ن در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. کابل البرز هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.86(3.801ختراک
)4.57(5.947غمارگ
)4.57(2.525بالبر
)4.42(2.765شکلر
)4.25(5.568قصفها
)3.71(3.816سخزر

)3.67(2.307خچرخش

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم بانک انصار پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
شناخته شد. بانک تجارت در رده دوم این گروه ایستاد. 
ملی صنایع مس ایران هم در رده های باال قرار گرفت. 

تعداد دفعهقیمتنام
63.138 770وانصارح

54.082 743وتجارت
52.419 2070فملي

35.253 328ولساپاح
35.250 1213خساپا
32.087 3292فاذر
23.820 2209برکت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیشترین ارزش معامله را ملی صنایع 
مس ایران به خ��ود اختصاص داد و صنایع آذرآب رتبه 
دوم را به دست آورد. باما هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

108.515 2070فملي
105.636 3292فاذر
60.109 7558کاما
52.615 2209برکت

48.617 770وانصارح
42.743 1213خساپا

40.166 743وتجارت

بیشترین سهام معامله شده
گ��روه دارویی برک��ت در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد که ملی 
صنایع مس ایران در این گروه دوم شد و سایپا در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

22094469برکت
20702328فملی
12131878خساپا

7431759وتجارت
32921719فاذر
22721164کگل

3281140ولساپاح

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
لنت ترمز ایران به دست آورد. کاشی سعدی در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
26702670خلنت

17391739کسعدی
27681384خمحور
30141005سصوفی
849849خزامیا
2340780شیراز
1519304کساپا

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
10701.98واعتبار
7532.01وخارزم
10033.00پردیس
33763.02پتایر
17693.36وبانک

17773.93پارسیان
11953.96وصنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

اولویت با اتصال تمامی مراکز 
استان ها به شبکه »ریلی« است

معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با بیان 
اینکه س��اخت 3500 کیلومتر خط ریلی در کش��ور 
در حال اجراست، گفت: اولویت ما در زمینه ساخت 
راه آهن، اتصال تمامی مراکز استان ها به شبکه ریلی 
کش��ور است.  خیراهلل خادمی در گفت و گو با ایسنا، 
با بی��ان اینکه 9000 کیلومتر موافقت نامه س��اخت 
راه آه��ن درکش��ور وجود دارد، گف��ت: از این میزان 
حدود 3500 کیلومت��ر در مرحله اجرایی قرار دارد 

و پیمانکار در این پروژه ها فعال است. 
وی اف��زود: 4500 کیلومتر خطوط ریلی دیگر نیز 
در دست مطالعه اس��ت و برای هزار کیلومتر مابقی 

تاکنون اقدام خاصی صورت نگرفته است. 
خادمی تصری��ح کرد: اولویت م��ا در بخش ریلی 
اتصال تمامی مراکز اس��تان ها به شبکه ریلی کشور 
اس��ت و پنج اولویت اصلی ما در این زمینه در سال 
جاری و س��ال آینده مراکز اس��تان های کرمانش��اه، 
گیالن، آذربایجان شرقی، همدان و آذربایجان غربی 
اس��ت.  مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: مابقی 
اس��تان ها نیز از جمله اردبیل که فاقد ش��بکه ریلی 
اس��ت در برنامه ه��ای آتی ما ق��رار دارد.  خادمی با 
اشاره به پیشرفت باالی راه آهن غرب کشور در مسیر 
مالیر-کرمانشاه، گفت: اولویت ما در استان کرمانشاه 
تکمیل این محور اس��ت که عملیات زیرسازی آن به 
اتمام رس��یده و ریل گذاری آن از س��مت کرمانشاه 
ش��روع شده اس��ت.  وی تصریح کرد: تمام تالش ما 
این است این پروژه تا بهار سال آینده به اتمام برسد 

و قطار بهار 96 به کرمانشاه برسد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ادام��ه مس��یر راه آه��ن غرب 
کش��ور تا مرز خس��روی، گفت: کار در این قس��مت 
 در دو ف��از در ح��ال اجراس��ت ک��ه ف��از اول محور 
کرمانشاه-اسالم آبادغرب به طول 110 کیلومتر و فاز دوم 

نیز محور اسالم آبادغرب به سمت مرز خسروی است. 
خادمی افزود: کار با جدیت در این مس��یر نیز در 
حال انجام اس��ت و امیدواریم سال آینده زیرسازی 

پروژه تا اسالم آبادغرب به پایان برسد. 
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه با بیان اینکه 
ساخت 7500 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کشور 
در دس��ت اجراس��ت، گفت: یکی از پروژه های مهم 
بزرگراهی ما پروژه بزرگراه کربالس��ت که کار آن در 
قطعات مختلف در حال انجام اس��ت.  وی افزود: در 
حال حاضر از تهران تا کرمانشاه به صورت چهارخطه 
بزرگراهی موجود اس��ت و بزرگ��راه کربال ادامه این 
مسیر تا مرز خسروی را نیز شامل می شود.  خادمی 
افزود: پروژه بزرگراه کربال تا اس��الم آبادغرب برعهده 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است 
که کار در این قس��مت در حال انجام است و اعتبار 
س��ال آین��ده آن را افزایش دادیم و ادامه مس��یر با 
خود وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت و اطالع دقیقی 

از آن نداریم. 

سال تمام شد؛ بودجه راهداری 
نرسید

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از پیگیری ها برای 
تخصیص ۲500 میلیارد ری��ال اعتبار جهت تجهیز 
راهدارخانه های کش��ور خبر داد.  داوود کشاورزیان 
در گفت وگو با مهر، افزود: در الیحه بودجه سال 95، 
مبلغ مناس��بی برای تجهیز راهدارخانه های کش��ور 

اختصاص نیافته است. 
کش��اورزیان ادامه داد: در ردیف بودجه س��ازمان 
راه��داری و حمل ونقل جاده ای درس��ال گذش��ته، 
حدود 500 میلیارد تومان از محل منابع ماده 10 و 
1۲ مدیریت بحران برای تجهیز راهدارخانه ها درنظر 
گرفته ش��ده بود که تخصیص این ردیف بودجه هم 

مشابه سایر ردیف بودجه ها، درحد ۲0 درصد بود. 
 ب��ه گفت��ه وی، در الیحه بودجه س��ال95 ردیف 
بودج��ه ای از مح��ل منابع این دو م��اده )10 و 1۲( 
برای تجهیز راهدارخانه ها درنظرگرفته نشده است. 

رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اضافه 
کرد: به تازگی نامه ای از س��وی وزیر راه و شهرس��ازی 
و وزیر کش��ور برای تامین اعتب��ار از محل منابع ماده 
10و 1۲ به س��ازمان برنامه و بودجه ارسال شده است 
تا براساس آن، رقمی حدود ۲500 میلیارد ریال برای 
تجهی��ز راهدارخانه ها تخصیص یابد.  معاون وزیر راه و 
شهرسازی اظهار داش��ت: اختصاص این مبلغ )۲500 
میلیارد ریال( در کمیسیون های مختلف هیأت دولت 
درحال بررسی است و باتوجه به اینکه تنها حدود یک 
ماه از س��ال 95 باقی مانده اس��ت این مبلغ باید تا تیر 
ماه س��ال آینده در راهداری هزینه شود.  گفتنی است 
در الیحه بودجه س��ال 94،  5000 میلیارد ریال برای 
تجهی��ز راهدارخانه ها در نظر گرفته ش��د که به گفته 
رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نق��ل جاده ای، تنها 
۲0 درص��د از این مبلغ اختصاص یافت درحالی که با 
توجه به اهمیت راهدارخانه ها در تامین امنیت جاده ها، 
کاهش تصادفات جاده ای و. . . انتظار می رفت که مبلغ 

بیشتری در این زمینه هزینه شود.

 تفاهم پروازی ایران و هند
از سال 89 برقرار است

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی گفت: آخرین 
یادداش��ت تفاهم ایران و هند ب��رای برقراری پرواز های 
دو جانبه، سال 13۸9 بود که این تفاهم  نامه همچنان 
برقرار اس��ت و به همان تعداد که ایرالین  های داخلی 
پروازی به کش��وری برق��رار می کنند ، آن کش��ور هم 
می تواند پرواز ب��ه ایران برقرار کند.  رضا جعفرزاده در 
گفت  وگو با فارس اظهار داش��ت: صحت و س��قم خبر 
توق��ف پروازهای هند به ایران مطرح ش��ده از س��وی 
برخی رس��انه  های خارجی، تایید نمی شود.  وی ادامه 
داد: هیچ یک  از شرکت های هواپیمایی هند پروازی به 
ایران ندارند، اما پرواز ایرالین های ایرانی به هندوستان 

برقرار است و روال عادی دارد. 

عمران

از  ش��ده  ارائ��ه  آماره��ای 
وضعیت بازار مس��کن در طول 
س��ال های گذش��ته، یک وجه 
اش��تراک غالب داش��ته و آن 
ت��داوم رون��د کاهش��ی صدور 
واحده��ای  س��اخت  مج��وز 
مس��کونی جدید بوده اس��ت. 
س��رمایه گذاران مسکن از بازار 
قهر کرده اند و مشخص نیست 
چ��ه زمانی ب��ار دیگ��ر به این 

عرصه باز خواهند گشت. 
ب��ا وجود آنک��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی در طول سال های 
گذشته تالش کرده با همکاری 
نهادهای مالی دولت و شورای 
پول و اعتبار نسبت به افزایش 
قدرت خرید مردم اقدام کرده 
اهرم ه��ای  ای��ن طری��ق  از  و 
متوقف شده صنعت ساختمان 
را بار دیگر ب��ه حرکت وادارد، 
ام��ا هن��وز آنچ��ه در ماه های 
گذش��ته اتفاق افتاده فاصله ای 
قابل توجه با اولویت های دولت 

در این عرصه دارد. 
هرچن��د آماره��ای ماه های 
گذشته نشان از آن دارد که بار 
دیگ��ر خریدوفروش ها در بازار 
افزایش��ی مح��دود را به ثبت 
رس��انده و از این طریق الاقل 
حرکت رکود متوقف ش��ده اما 
س��رمایه گذاران این بازار هنوز 
تصمیم خود برای بازگشت به 
این عرصه را نهایی نکرده اند و 
این به معنای تداوم مشکالتی 
اس��ت که از چند سال قبل به 
وجود آمده و هنوز ادامه دارد. 
ای��ن ش��رایط در حال��ی به 
وجود آم��ده که در راس��تای 
حمای��ت همزم��ان از عرض��ه 
و تقاض��ا، دولت ت��الش کرده 
تس��هیالت س��اخت مسکن را 
نی��ز باال ببرد و اقب��ال به بازار 
را افزایش دهد اما صحبت های 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
نش��ان از آن دارد ک��ه هن��وز 

آنچه دولت به دنبال آن بوده، 
محقق نشده است. 

مظاهریان در این رابطه گفته 
بین سال های 1390 تا اواسط 
سال 139۲ ما شاهد رونق در 
بازار مسکن بودیم و پس از آن 
این بازار با رکود مواجه ش��د و 
تاکنون نیز ادامه داشته است. 
متناسب نبودن افزایش شدید 
میزان سرمایه گذاری در بخش 
گذشته  س��ال های  در  مسکن 
با افزای��ش ظرفیت های کالن 
اقتص��ادی، منجر ب��ه افزایش 
بخش  در  سرمایه گذاری  سهم 
مس��کن ش��د و ب��ا افزای��ش 
س��رمایه گذاری  نامتناس��ب 
در ای��ن بخش، امروزه ش��اهد 
تعمی��ق رک��ود در ای��ن بازار 
صحبت ه��ا  ای��ن  هس��تیم.  
نش��ان از یک دوگانه پیچیده 
در ب��ازار مس��کن دارد. از یک 
سو س��رمایه گذاری های بسیار 
زیادی در س��ال های گذش��ته 
رخ داده و باعث ش��کل گیری 
در  مازاد  مس��کونی  واحدهای 
کش��ور شده و از س��وی دیگر 
نی��ازی که ام��روز ب��ه جذب 
جدی��د  س��رمایه گذاری های 
وج��ود دارد اما ب��ه دلیل نبود 

قدرت خرید در متقاضیان و به 
فروش نرفتن واحدهای ساخته 
شده، اقبال چندانی برای ورود 

دوباره به بازار وجود ندارد. 

بهبود اقتصاد کالن، راه 
عبور از رکود

یک کارش��ناس بازار مسکن 
معتقد است با توجه به افزایش 
قابل توجه نفوذ دالالن در بازار 
مس��کن، رکود ام��روز در بازار 
بس��یار پیچیده ش��ده و تا این 
مش��کالت حل نشود نمی توان 
تغیی��ری در  داش��ت  انتظ��ار 

شرایط رخ دهد. 
در  س��رحدی  احمدرض��ا 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
تاکید ک��رد: باال ب��ودن تقاضا 
و س��وددهی قاب��ل توجه بازار 
مسکن در س��ال های دهه 70 
و ۸0 باعث شد سرمایه گذاران 
واقعی ب��ازار جای خ��ود را به 
دالالنی بدهند که تنها به فکر 
سودآوری بودند و این موضوع 
باعث افزایش قابل توجه قیمت 

خانه در چند مرحله شد. 
به گفته وی، باال رفتن قابل 
توجه قیمت خان��ه در مرحله 
آخر باعث شد نرخ های موجود 

در بازار با آنچ��ه قدرت خرید 
واقع��ی م��ردم اس��ت تفاوتی 
ج��دی پی��دا کند و رک��ود به 
وجود آم��ده در این چارچوب 
تعری��ف می ش��ود.  س��رحدی 
ادام��ه داد: برای آغ��از دوباره 
باید  ابت��دا  س��رمایه گذاری ها، 
فکری جدی به حال واحدهای 
ش��ده ای  س��اخته  مس��کونی 
ش��ود که در طول س��ال های 
گذشته مش��تری نداشته اند و 
م��ازاد چند صد ه��زار واحدی 
به وج��ود آورده اند. فروش این 
واحدها تنه��ا با افزایش قدرت 
خرید مردم ممکن خواهد شد 
و این موض��وع نیاز ب��ه رونق 
در سراس��ر اقتص��اد و افزایش 
درآم��د دارد. پ��س اگر وزارت 
راه و شهرس��ازی ب��ه دنب��ال 
ورود دوباره س��رمایه گذاران به 
بازار اس��ت، بای��د ابتدا تکلیف 
را  مان��ده  باق��ی   واحده��ای 
روش��ن کند و سپس به جذب 

سرمایه گذار امیدوار باشد. 
احس��ان رجبی، کارش��ناس و 
فعال بازار مسکن نیز در گفت وگو 
با »فرصت امروز« به دغدغه های 
برای  س��رمایه گذاران  ج��دی 
بازگش��ت به بازار اش��اره کرد 

ک��ه  ش��رایطی  در  گف��ت:  و 
اقتصادی  مختل��ف  بخش های 
گذش��ته  ماه ه��ای  ط��ول  در 
تحرکاتی را به ثبت رسانده اند، 
بازار مسکن هنوز با مشکالتی 
رو  زمین��ه  ای��ن  در  ج��دی 
به روس��ت و یکی از اصلی ترین 
دالیل��ی که هن��وز رونق اتفاق 
نیفتاده ش��فاف نب��ودن آینده 

بازار است. 
به گفت��ه وی، وقت��ی هنوز 
واحدهای مس��کونی س��اخته 
س��ال های  ط��ول  در  ش��ده 
گذش��ته ب��ا مش��کالت جدی 
مواج��ه هس��تند  ف��روش  در 
داش��ت  انتظ��ار  نمی ت��وان 
س��رمایه گذاران با حجم منابع 
مال��ی جدید وارد بازار ش��وند. 
همچون  حمایت هایی  هرچند 
پرداخ��ت تس��هیالت می تواند 
گروه��ی از س��رمایه گذاران را 
مجاب کن��د، اما در نگاه کالن 
شرایط باید تفاوت هایی جدی 
را پشت سر بگذارد.  به اعتقاد 
وی، اگر دولت ش��رایطی را به 
وج��ود آورد ک��ه واحدهای از 
پیش ساخته ش��ده به فروش 
برس��ند و راه ب��رای رون��ق در 
بخش تقاضا باز ش��ود، بهترین 
اتفاق برای س��رمایه گذاران در 
انج��ام تصمیم ه��ای جدید به 
وجود خواه��د آمد.  هرچند با 
اجرای برج��ام و ایجاد تحرک 
دوب��اره در بخش های مختلف 
اقتص��اد ایران ب��ار دیگر امید 
در صنای��ع مختل��ف به وجود 
آم��ده اما هنوز بخش مس��کن 
ای��ران ب��ا چالش ه��ا و ام��ا و 
اگرهای جدی مواجه اس��ت و 
س��رمایه گذاران  چالش ها  این 
را در انجام سرمایه گذاری های 
جدید با تردید مواجه می کند؛ 
تردیدهایی که ب��ا وجود آنکه 
پیش بینی ها خالف آن را نشان 
م��ی داد ام��ا در عرص��ه عمل 
س��رمایه های  ورود  همچن��ان 

جدید را متوقف کرده است. 

کاهش مازاد، شفافیت آینده بازار و افزایش قدرت خرید

بسازبفروش ها چگونه به بازار مسکن باز می گردند؟ 
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 رکود بازار، میزان سرمایه گذاری
در بخش مسکن را کاهش داد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه  و  شهرسازی با 
اشاره به منفی ش��دن رشد بخش مسکن در کشور، 
گفت: بخش مس��کن در س��ال های 1390 تا 139۲ 
رونق داش��ت، اما پ��س از آن با رکود ب��ازار، میزان 

سرمایه گذاری ها در این بخش کاهش یافت. 
حامد مظاهریان در گفت و گو با ایرنا افزود: بخش 
مس��کن مانند س��ایر بازار دارایی ها در اکثر کشورها 
هم��واره با دوره های رونق و رکود مواجه می ش��ود و 
بررس��ی روند گذش��ته این بخش در ایران نیز توالی 

دوره های رونق و رکود را تایید می کند. 
وی تاکید کرد در سنوات گذشته پس از یک دوره 
رونق دو تا س��ه س��اله، بازار مسکن کشور وارد دوره 
رکود دو تا س��ه ساله شده، اما مس��ئله مهم و قابل 
تامل در دوره های رونق و رکود اخیر، ش��دت باالی 

آن نسبت به دوره های پیشین است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: بین سال های 
1390 تا اواس��ط سال 139۲ ما شاهد رونق در بازار 
مس��کن بودیم و پ��س از آن این بازار با رکود مواجه 

شد و تاکنون نیز ادامه داشته است. 
مظاهری��ان تاکید ک��رد: با توجه ب��ه تاثیرپذیری 
میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن از ظرفیت های 
اقتص��ادی موجود در کل اقتص��اد ملی و به تبع آن 
توان اقتصادی س��رمایه گذاران حوزه مس��کن، نحوه 
تخصیص و توزی��ع منابع در بین بخش های مختلف 
اقتص��ادی و نیاز به مس��کن و ق��درت خرید خانوار 
)تقاضای موثر(، به نظر می رس��د تحول نامتناسب با 
روند گذش��ته در حوزه مس��کن به طور عمده ناشی 
از مازاد س��رمایه گذاری در این بخش در س��ال های 

گذشته بوده است. 
وی با بیان اینکه متناس��ب نبودن افزایش ش��دید 
میزان س��رمایه گذاری در بخش مس��کن در سال های 
گذش��ته با افزایش ظرفیت های کالن اقتصادی، منجر 
به افزایش س��هم سرمایه گذاری در بخش مسکن شد، 
افزود: با افزایش نامتناسب سرمایه گذاری در این بخش 

امروزه شاهد تعمیق رکود در این بازار هستیم. 
مع��اون وزیر راه وشهرس��ازی یادآورش��د: این در 
حالی اس��ت که در س��ال های اخیر به دلیل کاهش 
توان مالی خانوارها و رکود اقتصادی )ناشی از حاکم 
بودن شرایط تحریم بر اقتصاد کشور(، تقاضای موثر 
در بازار مس��کن نیز کاهش ملموسی یافته و به نظر 
می رسد این روند در سایر بازارهای حوزه ساختمان 

)تجاری، اداری و...( نیز حاکم بوده است. 
ب��ه گفت��ه وی، در س��ال های اخیر، س��هم بخش 
مسکن از تسهیالت بانکی به عنوان یکی از ابزارهای 
سیاست پولی که در حالت رکود برای تحرک اقتصاد 
و تولید در قالب سیاس��ت انبس��اطی می توان از آن 

بهره جست، به شدت کاهش یافته است. 

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com



رئیس سابق فاو به دلیل دریافت 
رشوه به زندان افتاد

رئیس هیأت مدیره س��ابق غول خودروس��ازی فاو 
چین، به دلی��ل دریافت بیش از ی��ک میلیون دالر 

رشوه به زندان افتاد. 
به گزارش ایس��نا، شو جیان یی ۶۳ ساله به دلیل 
دریاف��ت بیش از ۱۲ میلیون ی��وان  )۱.۷۵ میلیون 
دالر( پ��ول در قبال کمک ب��ه فعالیت های تجاری و 
ارتقا و جابه جایی س��ایرین، به ۱۱ سال و نیم زندان 

محکوم شد. 
دادگاه رس��یدگی ب��ه تخلف رئی��س هیأت مدیره 
س��ابق فاو اعالم کرد که این رشوه بگیری در فاصله 

سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ روی داده است. 
فاو سومین خودروساز بزرگ چین است که طبق 
آمار انجم��ن تولیدکنندگان خودروی چین، س��ال 

گذشته بیش از ۳میلیون خودرو فروخت. 
این خودروس��از که در شهر چانگ چون در شمال 
شرقی استان جیلین مستقر است، یک جوینت ونچر 
با فولکس واگ��ن دارد که خودروهای برند آئودی را 

تولید می کند. 
طبق زندگینامه ش��و که در یک وب سایت دولتی 
منتش��ر شده اس��ت، وی عالوه بر حضور در صنعت 
خودرو، سمت های دولتی و حزبی در جیلین داشته 

است. 
ش��ی تائو، مدیر سابق جوینت ونچر فاو و فولکس 
واگن در س��ال ۲۰۱۵ برای دریافت رشوه، به زندان 

ابد محکوم شد. 
وان��گ تیان پو، رئیس س��ابق غول ان��رژی دولتی 
س��ینوپک در ژانویه به جرم فساد، به ۱۵ سال و نیم 

زندان محکوم شد. 
شی جین پینگ، رئیس جمهور چین پس از اینکه 
پنج س��ال قبل به قدرت رس��ید، مقابله گسترده با 

فساد را آغاز کرد. 
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، نهاد ضدرشوه 
حزب کمونیس��ت در س��ال ۲۰۱۵ اع��الم کرد که 
قصد دارد همه ش��رکت های ب��زرگ دولتی را برای 
ریش��ه کنی فساد مورد تحقیق قرار دهد اما منتقدان 
می گویند عدم وجود شفافیت درباره این پاکسازی، 
نگرانی هایی را برانگیخته که اقدامات مذکور بهانه ای 
برای سرکوب دشمنان سیاسی رئیس جمهور چین 

است.  

استعفای غیرمنتظره رئیس واحد 
کامیون دایملر

لفگانگ برنهارد، رئیس واح��د کامیون دایملر که 
یکی از گزینه های جانش��ینی دیتر زتچه، مدیرعامل 
این خودروس��از آلمانی به ش��مار می رفت، پیش از 
اتمام مدت خدمتش، از سمت خود کناره گیری کرد. 
به گزارش ایس��نا، رویت��رز به نق��ل از منابع آگاه 
نوش��ت: اقدام��ات برنه��ارد در س��ازماندهی مجدد 
فعالی��ت، رهب��ران اتحادیه قدرتمن��د کارگری را به 
خش��م آورده بود و آنها مانع پیشرفت وی در دایملر 
شده بودند تا حائز کسب سمت عالی در این شرکت 

نشود. 
دایملر در بیانیه ای اعالم کرد برنهارد به درخواست 
خود و به دالیل شخصی از سمتش کناره گیری کرده 
و پس از تقدیم اس��تعفا، بالفاصله مسئولیت هاش را 

واگذار کرده است. 
معلوم نیس��ت وی قرار اس��ت چ��ه کاری کند اما 
گفته ش��ده که دیتر زتچه، مدیرعامل دایملر وظایف 
وی در واح��د کامیون ه��ا و اتوبوس ه��ای دایملر را 

برعهده خواهد گرفت. 
هی��ات نظارت ۲۰نف��ره دایمل��ر روز جمعه برای 
گفت وگو درب��اره برنهارد و احتم��ال تمدید قرارداد 
وی دیدار کردند اما برنهارد در عوض خواستار ترک 

سمتش شد. 
برنهارد در س��ال ۱۹۹۴ کار در دایملر را آغاز کرد 
و با پیش��رفت در کار، مدیر مرس��دس بنز ون، عضو 
هیأت مدیره برای تولید خودروهای مرس��دس بنز و 

در نهایت، مدیر واحد کامیون ها شد. 
اما دایملر سال گذش��ته قرارداد زتچه را سه سال 
دیگر تمدید کرد و این اقدام احتمال جانش��ینی وی 
را منتف��ی کرد، زی��را این ش��رکت ترجیح می دهد 

گزینه مورد نظر، مدت زیادی در قدرت بماند. 
یک س��ال قبل دایملر اوالً کالنیوس ۴۷ س��اله را 
مدیر بخش تحقیقات و توس��عه کرد. به گفته منابع 
داخل��ی، این اق��دام وی را جانش��ین طبیعی زتچه 

می سازد. 
دایمل��ر روز جمع��ه ق��رارداد کالنی��وس را تا ۳۱ 

دسامبر سال ۲۰۲۲ تمدید کرد. 
برنه��ارد مدتی در کرایس��لر که از س��وی دایملر 
فروخته ش��د، مدیر عملیاتی بود و این تجربه ممکن 
اس��ت وی را گزینه مناسبی برای جانشینی سرجیو 
مارچیونه، مدیرعامل کنونی فیات کرایسلر سازد که 

در سال ۲۰۱۹ بازنشسته می شود. 
براس��اس گزارش رویترز، از س��وی دیگر اعضای 
هیأت مدی��ره فولکس واگ��ن روز جمعه برای بازبینی 
پیش��رفتی که هربرت دیس، مدیر برند فولکس واگن 
در تالش برای س��ازماندهی مجدد فعالیت این برند 

بازار انبوه داشته است، دیدار کردند. 
دی��س که به عنوان گزینه ب��رای مدیرعاملی گروه 
فولکس واگن در آینده ش��ناخته می شود، با رهبران 

اتحادیه کارگری قدرتمند درگیر شده است. 

مدیرعامل سابق سایپا: 
فعاًل زمان حذف پراید و 405 

نیست
در ش��رایطی ک��ه ای��ن روزه��ا بح��ث ب��ر س��ر 
خص��وص  ب��ه  قدیم��ی  خودروه��ای   ح��ذف 
پ��ژو ۴۰۵ و پرای��د داغ اس��ت، مدیرعامل پیش��ین 
س��ایپا می گوید کنار گذاش��تن ای��ن محصوالت از 
خودروس��ازی و بازار کش��ور نیاز ب��ه برنامه ریزی و 

معرفی محصوالت جایگزین دارد. 
ب��ه گزارش خودروکار، خیلی ه��ا معتقدند پراید و 
پ��ژو ۴۰۵ به دلیل قدیمی بودن و س��طح کیفی نه 
چندان مناس��ب، باید از پروس��ه تولید حذف شوند 
زیرا ادامه تولید آنها به صالح صنعت و بازار خودروی 
ایران نیست. در مقابل اما برخی نیز بر این باورند که 
حذف این محصوالت پر تی��راژ و پر  فروش به صورت 
ناگهانی، س��بب وارد آمدن شوک به خودروسازان و 

بازار خواهد شد. 
در این بین سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا 
می گوی��د: ممکن اس��ت برخی بگوین��د خودروهای 
قدیم��ی را باید همین حاال حذف کنیم؛ با این حال 

به اعتقاد بنده این کار باید به تدریج انجام شود. 
او می افزای��د: به عبارت بهت��ر، ابتدا باید فکری به 
ح��ال محصوالت جایگزین کرد و س��پس قدیمی ها 

را کنار گذاشت. 
مدنی با اش��اره به اینکه در دنیا نیز از همین روش 
اس��تفاده می کنن��د، ادامه می دهد: به عن��وان مثال، 
اگر می خواهی��م خودرویی مانند پژو ۲۰۶ را از خط 
 تولی��د خارج کنی��م، باید محص��ول جایگزین آن را 
رفته رفته روانه بازار کرده و با همان سرعت از تیراژ 
۲۰۶ بکاهی��م. یا مثاًل همین پراید که بحث بر س��ر 
حذف آن باال گرفته، بهتر اس��ت رفته رفته تیراژش 
کم ش��ده و به میزان تولید تیبا  )به عنوان جایگزین 

آن( اضافه شود. 
مدیرعام��ل پیش��ین س��ایپا تأکی��د می کن��د: با 
توج��ه به فرصت توافق هس��ته ای )برجام(، می توان 
 خودروهای��ی مناس��ب ب��رای طبقه متوس��ط ایران 
 )ح��وزه قیمتی زیر ۵۰ میلیون توم��ان( طراحی و 
تولید کرد، به خصوص اگر میزان داخلی س��ازی باال 

باشد. 
او البته این را هم می گوید که باید قبول کنیم توان 
فعلی خودروسازی ایران در حد همین پژو ۴۰۵ و پراید 
است، بنابراین اگر می خواهیم محصوالت جدید بسازیم، 
راهی جز مش��ارکت با شرکت های خارجی نداریم.  به 
گفته مدنی، در حال حاضر برخی خودروسازان خارجی 
که قصد مشارکت با ش��رکت های خودروساز ایرانی را 
دارند، به دنبال اقدامات عمیق و جدی در حوزه تولید 
محصول و طراحی هستند و این بهترین فرصت برای 
ارتق��ای تکنولوژی در دومین صنع��ت بزرگ داخل به 

حساب می آید. 

 
هت تریک DS در نمایشگاه 

خودروی تهران
ش��رکت آرین موتور تابان به عنوان نماینده رسمی 
DS در ای��ران، قص��د دارد س��ومین محص��ول این 

شرکت را در بازار ایران معرفی کند. 
به گزارش خودروکار، ش��رکت آری��ن موتور تابان 
به عنوان نماینده رس��می ش��رکت DS فرانس��ه در 
 DS و DS 5 ایران، بعد از معرفی موفق خودروهای
6 حاال قصد دارد محصول DS 3 را هم در نمایشگاه 

خودروی تهران رونمایی و عرضه کند. 
به گفته مسئوالن این ش��رکت، DS 3 صبح روز 
افتتاحیه در نمایشگاه خودرو و در حضور نمایندگان 
ش��رکت های معتبر خودروس��ازی جه��ان که برای 
حض��ور در همایش بین المللی خ��ودرو راهی تهران 

شده اند، رونمایی می شود. 
DS 3   را می توان یکی از خاص ترین خودروهای 
لوک��س کوچک ب��ازار خودروی جه��ان عنوان کرد 
ک��ه با فروش بی��ش از ۳۶۰ هزار دس��تگاه از زمان 
تولی��دش تا به ام��روز و همچنین ب��ا تجربه حضور 
در بازارهای لندن، توکیو، بوینس آیرس و س��یدنی، 
حاال نوبت خیابان های تهران است تا میزبان یکی از 

لوکس ترین مینی هاچ بک ها باشد. 
گفتنی اس��ت DS 3 دو رکورد ه��م در کارنامه اش 
دارد؛ س��ال ۲۰۱۳ این فرانس��وی به تنهایی ۴۰درصد 
بازار فروش خودروهای کوچک لوکس اروپا را در اختیار 
داشت. رکورد دیگر این خودرو در حجم صندوق است که 
بیشترین میزان را درمیان همکالسانش دارد.  این خودرو 
در مدل پایه موتور ۲. ۱ لیتری از گیربکس شش سرعته 
 دس��تی با سیستم تزریق س��وخت مستقیم و سیستم 
تورب��و ش��ارژر بهره برده که ۱۶۱ اس��ب بخ��ار قدرت 
نیوت��ن مت��ر گش��تاور در   را در ۶۰۰۰ دور و ۲۴۰ 
۱۷۵۰ دور تولید می کند. حداکثر س��رعت این موتور 
۲۱۷ کیلومتر بر ساعت و شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر 
بر ساعت آن ۵. ۷ ثانیه است.  الزم به ذکر است مصرف 
 س��وخت ترکیبی نمونه های ۲. ۱ لیت��ری، تقریباً برابر
 ۵/۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر و ظرفیت باک س��وخت 

آن ۵۰ لیتر است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

رئی��س هی��أت اقتص��ادی، 
صنعت��ی و بازرگانی س��وئد از 
ورود دو ش��رکت خودروی��ی 
اس��کانیا و ولوو ب��ا خط کامل 

تولید به ایران خبر داد. 
النابرگ  ایس��نا،  گزارش  به 
 - رئی��س هی��أت اقتص��ادی، 
صنعت��ی و بازرگانی س��وئد - 
در نشس��ت مش��ترک هیأت 
اقتصادی و صنعتی متش��کل 
از صاحب��ان صنایع و مدیران 
عامل چند ش��رکت س��وئدی 
با معاونان و مدیران س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنایع 
ایران عنوان کرد: س��وئدی ها 
برنامه ه��ای درازمدت��ی را در 

خصوص ای��ران مدنظ��ر قرار 
دادند و ش��رکت های بسیاری 
از س��وئد عالقه مند هستند با 
همتایان خود در ایران فعالیت 

مشترک داشته باشند. 
خص��وص  در  وی 
ش��رکت های  ش��اخص ترین 
س��وئدی ک��ه در غالب هیأت 
اعزام��ی ب��ه ای��ران حض��ور 
کرد:  خاطر نش��ان  یافته ان��د، 
ش��رکت های زی��ادی در این 
اع��زام حض��ور دارن��د که در 
بخش ه��ای مختلف هس��تند 
و می ت��وان در ای��ن زمینه به 
نام هایی همچون ولوو، اسکانیا 

و اریکسون اشاره کرد. 

رئی��س هی��أت اقتص��ادی، 
صنعت��ی و بازرگان��ی س��وئد 
وضعی��ت  ب��ه  همچنی��ن 
بی��ن  بین بانک��ی  ارتباط��ات 
ای��ران اش��اره ک��رد و افزود: 
مدت زیادی اس��ت ک��ه این 
ارتباطات شکل گرفته است و 
مذاکراتی نیز با بانک مرکزی 
برطرف کردن مشکالت  برای 
انجام شده تا همتایان اروپایی 
بتوانند به س��رعت کار خود را 

با ایران آغاز کنند. 
الناب��رگ همچنین در مورد 
انتقال دانش فنی از س��وئد به 
ایران، اظهار کرد: دفتر تجاری 
می ش��ود  افتت��اح  ای��ران  در 

که مس��ئوالن مربوط��ه و نیز 
وزرای محترم در این مراس��م 
حضور دارن��د و همان طور که 
همکاری ه��ا ب��ه م��رور زمان 
ش��کل گرفته و ادامه می یابد 
انتقال دانش فنی و تکنولوژی 

نیز صورت خواهد گرفت. 
وی در پاس��خ ب��ه س��وال 
دیگری مبنی بر اینکه تمرکز 
شرکت ها و مسئوالن سوئدی 
در همکاری با ایران روی چه 
شرکت هایی خواهد بود، بیان 
ک��رد: در م��ورد انرژی ه��ای 
نوی��ن، س��وئد کش��ور بزرگی 
مهمی  راهکاره��ای  و  اس��ت 
برای همکاری ب��ا ایران دارد، 

در زمینه  فاینانس و مس��ائل 
مالی نی��ز راهکارهای دیگری 
به منظ��ور فعالیت مش��ترک 
ق��رار  مدنظ��ر  ایرانی ه��ا  ب��ا 
گرفت��ه و ع��الوه ب��ر این در 
حمل ونقل،  خ��ودرو،  زمین��ه 
بهداش��ت و انرژی ه��ای نوین 
نی��ز همکاری های��ی ص��ورت 

می گیرد. 
رئی��س هی��أت اقتص��ادی، 
س��وئد،  بازرگانی  و  صنعت��ی 
ادام��ه داد: همچنی��ن چن��د 
MOU امضا می ش��ود که در 
از جمله  مختل��ف  زمینه های 
دانمارک  پورت کپنه��اگ در 

خواهد بود. 

مدیرعام��ل گ��روه صنعتی 
ای��ران خ��ودرو از عرضه ۱۰ 
محصول جدید در هشت سال  

آینده خبر داد. 
هاش��م  ایس��نا،  گزارش  به 
یک��ه زارع اظه��ار ک��رد: ایران 
خ��ودرو در فاصله س��ال های 
۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ میالدی، ۱۰ 
محص��ول جدی��د را از طریق 
توس��عه دو پلتف��رم جدید به 

بازار عرضه خواهد کرد. 
وی ادام��ه داد: م��ا ب��ا این 
س��طح  می خواهیم  رویک��رد 
همکاری های خود را گسترش 
دهیم و نکته مهم این اس��ت 
که دیگر به دنبال یک شریک 
امکان  خارجی نیستیم. وقتی 
برق��راری هم��کاری با س��ایر 
خودروس��ازان جهان��ی وجود 
دارد م��ا نباید مانند دوره های 
به یک خودروس��از  گذش��ته 

بین المللی وابسته شویم. 
مدیرعام��ل گ��روه صنعتی 
ایران خودرو اف��زود: با توجه 
ب��ه  آنکه در آس��تانه برگزاری 
بین المللی  همایش  چهارمین 
صنع��ت خ��ودرو هس��تیم و 
قطع��اً در ای��ن مرحله حضور 
بیش  خارج��ی  ش��رکت های 
از س��ال های گذش��ته خواهد 
خودروس��ازان،  س��ایر  ب��ود 
تم��ام  و  قطعه س��ازان 
بخش هایی ک��ه در این حوزه 
پیشنهادات  می کنند  فعالیت 
ت��ا  کنن��د  آم��اده  را  خ��ود 
ش��رکت های خارج��ی بدانند 
چ��ه فرصت های��ی در صنعت 

خودروی ایران وجود دارد. 

در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
همای��ش س��ال گذش��ته ما 
بی��ش از س��ه پیش��نهاد به 
ش��رکت های خارجی دادیم، 
خاطرنش��ان ک��رد: یک آنکه 
سایت های موجود خودمان را 
می توانیم به تولید محصوالت 
هر یک از شرکای استراتژیک 
اختصاص دهیم. دوم این بود 
ای��ران خ��ودرو می تواند  که 
و شبکه  س��ایت های موجود 
خدمات فروش و پس از فروش 

اختصاصی این ش��رکا را نیز 
ایج��اد کند. س��ومین گزینه 
پیش��نهادی م��ا طراح��ی و 
توسعه خودروهای هیبریدی 
و تأس��یس مراک��ز تحقیق و 

توسعه مشترک بود. 
ب��ا  داد:  ادام��ه  یک��ه زارع 
برگزاری سه همایش متناوب 
تم��ام  خ��ودرو  بین الملل��ی 
خودروس��ازی  ش��رکت های 
جه��ان می دانن��د ک��ه ایران 
دیگ��ر مونت��اژ کار نیس��ت و 

می خواه��د در زمینه تولید و 
طراح��ی گام بردارد و در این 
زمینه سیاست های راهبردی 
مکتوب��ی دارد، بنابراین برای 
تحقق اهداف ترس��یم ش��ده 
باید مذاکرات را جدی گرفت 
تا نتیجه رضایت بخش حاصل 

شود. 
وی اف��زود: س��ال گذش��ته 
همایش  س��ومین  زمانی ک��ه 
بین الملل��ی صنع��ت خ��ودرو 
برگزار ش��د، سه هدف تا سال 

۲۰۱۷ می��الدی مدنظ��ر قرار 
گرفت؛ نخس��ت هم��کاری با 
جهانی  مطرح  خودروس��ازان 
برای تولید خ��ودروی جدید، 
دوم بهبود بهره وری و کیفیت 
و در نهای��ت به کارگیری توان 
رس��یدن  برای  برون س��پاری 
ب��ه کیفیت جهان��ی با قیمت 

رقابتی. 
وی ب��ا بیان اینک��ه در آن 
زمان به دلیل اینکه تحریم ها 
چند ماهی برداشته شده بود 
و برجام رنگ و بوی عملیاتی 
به خ��ود گرفته ب��ود و وعده 
برای رسیدن به سه هدف در 
سطح بین المللی کار دشواری 
بود، اظهار کرد: اما با گذشت 
نتیجه بخ��ش  و  م��اه  چن��د 
خودرویی  مذاک��رات  ب��ودن 
فاز اول اهداف عملیاتی ش��د 
و توانس��تیم با ش��رکت های 
مختلف��ی گفت وگو کنیم که 
نتایج آن مش��خص شده و در 
ادامه ط��ی ماه های آینده نیز 

پدیدار خواهد شد. 
خاطرنش��ان  یک��ه زارع 
ک��رد: نمون��ه ب��ه س��رانجام 
رس��یدن بخش��ی از مذاکرات 
ق��رارداد  در  می ت��وان   را 
ای��ران خودرو با ش��رکت های 
بین الملل��ی پ��ژو و بن��ز دید. 
در ای��ن همکاری ه��ا یکی از 
۳۰ درصدی  صادرات  الزامات، 
محصوالت مشترک و دیگری 
داخلی س��ازی محص��والت از 
ش��روع ۴۰ درص��د در س��ال 
نخست و حداقل ۷۰ درصد در 

سه سال بعد است. 

اسکانیا و ولوو با خط کامل تولید به ایران می آیند

مدیرعامل ایران خودرو خبر داد

عرضه ۱۰ محصول جدید در 8 سال  آینده

و مع��ادن  عض��و کمیس��یون صنای��ع 
مجلس گفت: اگ��ر می خواهیم مانع ورود 
خودروه��ای بی کیفیت به کش��ور ش��ویم 
محکوم به ارتقای کیفی در صنعت خودرو 

هستیم. 
به گزارش ایلنا، س��یدمهدی مقدس��ی، 
عضو کمیس��یون صنایع مجلس ش��ورای 
اس��المی، با بیان اهمی��ت خدمات پس از 
ف��روش اظهار داش��ت: هر چن��د وضعیت 
صنع��ت خودرو در مقایس��ه با س��ال های 
گذشته ش��رایط بهتری یافته و در بخش 
R&D نیز گام هایی برداش��ته ش��ده، اما 

کافی نیست. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه امروز خواس��ت 
مردم، بهبود کیفی��ت خودروهای داخلی 
اس��ت، تصری��ح کرد: ب��ا وج��ود گام های 
برداش��ته ش��ده در جهت ارتق��ای کیفی 
تولیدات، اما همچنان مشتریان از صنعت 
خودروی کش��ور، رضایت ندارند از این رو 
نیاز اس��ت در حوزه ارتقای کیفیت خودرو 

و قطعات تالش بیشتری صورت گیرد. 
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ض��رورت اختصاص 
بخش��ی از درآمد واحدهای بزرگ تولیدی 
به ویژه خودروس��ازان ب��ه بخش تحقیق و 
توس��عه، افزود: رمز موفقیت بس��یاری از 
کش��ورهایی که در صنعت خودرو عملکرد 
موفقی داش��ته و هم اکن��ون حرفی برای 
گفت��ن دارند، تخصیص بخش��ی از س��ود 
و در آم��د ش��رکت ها به ح��وزه R&D  و 
تقویت تحقیق و توس��عه است؛ امروز این 

امر ضرورتی اجتناب ناپذیر است. 
وی همچنین به نقش موثر تولید قطعه 
اس��تاندارد در ارائه محص��ول با کیفیت و 
خدمات مناس��ب پرداخت و اظهار داشت: 
اس��تفاده از قطعات با کیفیت و استاندارد 

ع��الوه بر تولید محصول��ی کیفی، در ارائه 
خدمات پس از فروش مناس��ب نیز نقش 
موثری دارد. هر چند با به کارگیری قطعات 
با کیفیت و اس��تاندارد در خودروها اساسا 
تولیدات نی��از کمتری به تعمیر و دریافت 

خدمات پس از فروش خواهند داشت. 
وی تصریح کرد: چنانچه استانداردهای 
تولید در جریان تامین قطعات رعایت شده 
و در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه گذاری 
مناس��بی صورت گیرد، ضم��ن اینکه هر 
روز به آپش��ن ها و کیفیت تولیدات افزوده 
می ش��ود، رضایت مشتریان از خودروهای 

داخلی نیز بیشتر خواهد شد. 
رضای��ت  ع��دم  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
۱۰۰ درصدی مشتریان از صنعت خودرو، 
خاطر نش��ان ک��رد: هر چن��د نس��بت ب��ه 
س��ال های قبل حرکت هایی در راس��تای 
جل��ب رضای��ت مصرف کنن��دگان صورت 
گرفت��ه اما همچنان تا دس��تیابی به نقطه 

ایده آل، فاصله زیادی وجود دارد. 
نماینده اراک در مجلس دهم در ادامه با 
توجه به آغاز برخی همکاری های مشترک 
با ش��رکت های خارج��ی، اظهار داش��ت: 
انتظار می رود قراردادهای اخیر همکاری با 
شرکت های خارجی عالوه بر ارتقای کیفی 
خودروها در حوزه ایمنی و اس��تاندارد، در 
جلب رضایت مش��تریان نیز نقش موثری 

داشته باشند. 
مقدس��ی تاکی��د کرد: اگ��ر می خواهیم 
مانع ورود خودروهای بی کیفیت به کشور 
شویم، محکوم به ارتقای کیفی در صنعت 

خودرو هستیم. 
وی در ادام��ه ب��ا توج��ه ب��ه برگزاری 
بین المللی صنعت  چهارمی��ن همای��ش 
برگ��زاری  داش��ت:  اظه��ار  خ��ودرو 

همایش ه��ای بین الملل��ی و تبادل نظر با 
ش��رکت های خارج��ی عالوه ب��ر انتقال 
تکنولوژی، در تغییر نگاه و ارتقای کیفی 
تولی��دات خودروس��ازان نق��ش موثری 

خواهد داشت. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ض��رورت برگزاری 
همایش��ی با رویک��رد ف��روش و خدمات 
پس از فروش یادآور ش��د: ب��ه هر میزان 
نس��بت به برگزاری این همایش ها تالش 
شود و از توان و تخصص نیروهای کارآمد 
و متخصصان خارجی استفاده شود، قطعا 
ش��اهد ارتق��ای تولید و خدم��ات پس از 

فروش در صنعت خودرو خواهیم بود. 
وی گف��ت: البت��ه صرف��ا ب��ا برگزاری 
همایش ه��ا، ش��رایط در صنعت خودروی 
ایران تغییر نمی کند ام��ا قطعا در ارتقای 

کیفی��ت و افزایش اس��تانداردهای تولید، 
سهم مناسبی خواهد داشت. 

وی با تاکید بر لزوم عملکرد سیس��تمی 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات  ح��وزه  در 
خودروس��ازان اف��زود: برگ��زاری همایش 
صنعت خ��ودرو در صورتی موجب تحول 
در کیفی��ت و به کارگیری الگو ها و تجارب 
موفق می شود که تبادل اطالعات صرفا در 
حد ارائه مباح��ث تئوری نبوده و اقدامات 

عملی در این راستا صورت گیرد. 
چهارمی��ن همای��ش بین المللی صنعت 
خودرو ب��ا محوریت فروش و خدمات پس 
از ف��روش، در روزه��ای ۲۴ و ۲۵ بهم��ن 
ماه س��ال ج��اری در مرک��ز همایش های 
بین الملل��ی ب��رج می��الد ته��ران برگزار 

می شود. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس خواستار شد 

لزوم عملکرد سیستمی در حوزه خدمات پس از فروش خودروسازان

گفتوگو
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نخست وزیر سوئد روز گذشته با رهبر معظم انقالب دیدار کرد.

رئی��س کمیس��یون س��امت، محی��ط 
زیس��ت و خدمات شهری، ش��ورای شهر 
تهران از احضار ۲۰۰ نفر در پرونده اماک 

نجومی خبر داد. 
رحم��ت اهلل حافظ��ی در گفت وگ��و ب��ا 
ایلنا در واکن��ش به اظه��ارات پیرهادی، 
عضو هیأت رئیس��ه ش��ورای ش��هر تهران 
مبنی ب��ر اینکه افتخ��ار می کنم که فقط 
۱۷۰ میلی��ون توم��ان بابت خری��د خانه 
تخفی��ف گرفت��ه ام، گف��ت: این مس��ائل 
نشانه وجود آنارش��ی و بی انضباطی مالی 
و درون س��ازمانی در مجموعه ش��هرداری 
است. معتقدم مقصر اصلی در بروز چنین 
مواردی ش��ورای ش��هر تهران است و این 
نهاد با مصوباتش زمینه ساز چنین تخلفات 

و انحرافاتی شده است. 
وی ادام��ه داد: ممک��ن اس��ت از نظ��ر 

صوری ش��ورای ش��هر مصوباتی داشته و 
این اقدامات در چارچوب آنها انجام ش��ده 
باشد، اما قطعا افکار عمومی چنین بذل و 
بخشش ها و ریخت  و پاش هایی را از منابع 

عمومی و جیب مردم نمی پذیرد. 
حافظی با اش��اره به اینکه دستگاه های 
مختل��ف در چارچ��وب قانون ب��ه تعاونی 
مس��کن س��ازمان ها کم��ک می کنن��د و 
این کمک ها مس��تقیم به تعاونی مس��کن 
پرداخ��ت می ش��ود، اظهار ک��رد: به این 
صورت نیس��ت که وقتی افراد می خواهند 
ملک��ی را تحوی��ل بگیرن��د، دس��تگاه ها 
مس��تقیماً تخفیف��ی به آنها اعط��ا کنند. 
بلکه باید تعاونی مس��کن تش��کیل ش��ده 
و عضوگی��ری کند و براس��اس مصوبات از 

تخفیفاتی بهره مند شود. 
وی ادامه داد: حاال ممکن است شهردار 

ه��م از محل مناب��ع در اختی��ار خود آن 
هم در سقف تعیین ش��ده در تبصره های 
بودج��ه -ک��ه می��زان آن برای اش��خاص 
حقیقی و حقوقی مش��خص ش��ده است- 

تخفیقاتی را منظور کند. 
رئی��س کمیس��یون س��امت و محیط 
زیست شورای شهر تصریح کرد: اینکه به 
یک مدیر ش��هرداری ملکی واگذار شود و 
بخش��ی از قیمت ملک تخفیف داده شود 
ت��ا جایی که من اط��اع دارم در مصوبات 
و اختیارات تفویضی به ش��هرداری به این 
صورت پیش بینی نش��ده و همه این موارد 
ناش��ی از بی انضباطی مالی است و سال ها 

هم چنین جریانی حاکم بوده است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه پرون��ده اماک 
ش��هرداری در دستور کار قوه قضائیه قرار 
داش��ته و باجدی��ت هم دنبال می ش��ود، 

عن��وان کرد: تاکنون ح��دود ۲۰۰ نفر در 
خصوص این پرونده احضار ش��ده و مورد 
بازپرس��ی قرار گرفته اند. باید اجازه دهیم 
که قوه قضائیه به موضوع رسیدگی کرده و 
رأی نهایی توسط این دستگاه صادر شود. 
حافظ��ی همچنی��ن درب��اره دروغگ��و 
خواندن برخی اعضای ش��ورای ش��هر در 
مس��ئله اماک نجومی توس��ط پیرهادی 
گف��ت: این مس��ائل باید توس��ط مردم و 
افکار عمومی به قضاوت گذاش��ته ش��ود. 
مردم رفتارها را ب��ه خوبی رصد می کنند 
درب��اره را  نهای��ی  قض��اوت  بایس��تی   و 

 تک تک ۳۱ عضوی که در این چهار سال 
نمایندگی آنها را برعهده داش��تند، انجام 
دهند. پس قضاوت نهایی را برعهده مردم 
بگذارید، زیرا بهترین هیأت منصفه مردم 

و افکار عمومی هستند. 

سخنگوی شورای نگهبان درباره وظیفه 
این نهاد پیرامون بحث »رجل سیاس��ی« 
با توجه به سیاس��ت های کل��ی انتخابات، 
 گف��ت: کاره��ای کارشناس��ی مقدمات��ی 
انجام ش��ده و سعی داریم قبل از انتخابات 

بررسی ها را نهایی کنیم. 
به گزارش ایسنا، عباس��علی کدخدایی 
در نشس��ت خبری دی��روز در پاس��خ به 
سوال خبرنگاری مبنی بر آخرین وضعیت 
فراخوان پیرامون رجل سیاس��ی، تصریح 
کرد: خود ش��ورای نگهب��ان درگیر برنامه 
شش��م بود، چرا ک��ه برنام��ه ای وقت گیر 
بود. همزمان کار کارشناس��ی بحث رجل 
سیاس��ی در پژوهشگاه شورای نگهبان در 
حال بررس��ی بود. امروز هم با کارشناسان 
این پژوهشگاه جلسه ای داشتیم و کارهای 
اولیه انجام ش��ده اس��ت. س��عی می کنیم 
هرچه زودتر این مورد را جمع کنیم. هنوز 
نتوانس��ته ایم این موضوع را در دستور کار 

قرار دهیم. ت��اش داریم تا قبل انتخابات 
آن را نهایی کنیم. 

وی بار دیگر به موضوع رجل سیاس��ی 
اش��اره کرد و گفت: ای��ن موضوع نیازمند 
بحث کارشناسی است و بعد از آن نظرمان 
را اع��ام می کنیم که بع��د از جمع بندی 
کارشناس��ی نیاز به مصوبه شورای نگهبان 
است. در بند 5 ذکر شده اعام این شرایط 
توس��ط شورای نگهبان اس��ت و به مفهوم 
مصوبه الز م االجرا برای تمام دس��تگاه ها از 

سوی شورای نگهبان باشد. 
کدخدای��ی در رابط��ه با آخری��ن موارد 
مرب��وط ب��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری، 
گف��ت: هیات های نظارت اس��تانی تعیین 
ش��ده، ۲۰۰ هی��أت نظارت شهرس��تانی 
هم تعیین ش��د و در این هفته اقداماتش 
تمام می ش��ود. در خصوص هیأت نظارت 
خارج از کشور هم بررسی ها انجام شده و 
کارهای مقدماتی شکل گرفته که آن هم 

در جلسه این هفته شورای نگهبان بررسی  
و نظر شورای نگهبان اعام می شود. 

کدخدای��ی در ادام��ه در پاس��خ ب��ه 
س��وال دیگری مبنی بر اینکه سه ماه تا 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری زمان باقی 
اس��ت، آیا ش��ورای نگهبان بر تبلیغات 
زودرس برخ��ی اف��راد سیاس��ی نظارت 
می کند، گفت: به دلیل اینکه قانون برای 
گذشته اس��ت و هیچ سازوکاری در این 
باره مش��خص نش��ده و طبق قانون ابزار 
رصد درباره این مس��ئله وجود ندارد، تا 
زمانی که وارد بررسی صاحیت ها نشویم 
کاری نمی توانیم انج��ام دهیم، ولی اگر 
گزارش هایی در این باره در زمان بررسی 
صاحیت ها به ما برس��د، آنها را مدنظر 

قرار خواهیم داد. 
خبرنگار دیگری پرسید که علی مطهری 
معتقدن��د در صورت تصویب استفس��اریه 
قان��ون انتخابات ممکن اس��ت خانم مینو 

خالق��ی به مجلس ش��ورای اس��امی راه 
پی��دا کنند در این ب��اره توضیح دهید که 
کدخدایی گفت: قب��ا هم به این موضوع 
پاس��خ دادم، این مصوبه عطف بماس��بق 

نخواهد شد. 
س��خنگوی ش��ورای نگهبان در پاس��خ 
ب��ه س��وال دیگ��ری مبن��ی ب��ر اینکه بر 
وحدت ملی همیش��ه تأکید شده و برخی 
رد صاحیت های  معتقدن��د  تحلیلگ��ران 
موج��ب کدورت هایی  نگهب��ان  ش��ورای 
می ش��ود، نظرتان را در ای��ن باره بگویید، 
گف��ت: فکر می کن��م اتحاد مل��ی باید در 
چارچ��وب قانون اساس��ی، رعایت قوانین 
موضوع��ه و پی��روی از فرمایش��ات مقام 
معظ��م رهبری پیگیری ش��ود و ش��ورای 
نگهبان هم در این چارچوب عمل می کند 
و فکر می کنم بهترین راه تمسک به قانون 
اساس��ی، قوانی��ن موضوع��ه و پی��روی از 

فرمایشات مقام معظم رهبری است. 

احضار ۲۰۰ نفر در پرونده امالک نجومی
تخفیف ۱۷۰ میلیون تومانی بابت خرید خانه خارج از مصوبه های شورا است

سخنگوی شورای نگهبان خبر داد 
سعی ما نهایی شدن  »رجل سیاسی« تا قبل از انتخابات است

معاون وزیر خارجه انگلیس:

لندن به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند است
معاون امور خاورمیانه و آفریقای وزارت خارجه انگلیس 
با بیان اینکه مواضع لندن در قبال توافق هسته ای ایران، 
روشن و مس��تقل از سیاست های واشنگتن است، تصریح 
کرد کش��ورش ب��ه تعهداتش در چارچ��وب برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( پایبند است. 
به گزارش ایرنا، ال وود گفت: سیاس��ت دولت انگلیس 
در قبال برجام تغییری نکرده اس��ت. ما از توافق هسته ای 
استقبال و فکر می کنیم که این فرصت خوبی برای ایران 
اس��ت که فصل جدیدی از روابط��ش را با جامعه جهانی 
بگش��اید. همچنین امیدواریم که تمام کشورها نیز از این 

توافق حمایت کنند.  
این مقام انگلیس��ی اف��زود: ما آگاه هس��تیم که دولت 
جدی��دی در آمری��کا روی کار آمده اس��ت و بالمال همه 
مشغول تطبیق ]با سیاس��ت های این دولت[ هستند. اما 
بریتانی��ا به بهره ب��رداری از فرصت ه��ای ]برجام[ متعهد 

است. 
وی همچنین رابطه مس��تقیم لندن - تهران را از دیگر 
دس��تاوردهای برجام برش��مرد و گفت: م��ا در خصوص 

چالش ه��ای موج��ود ب��ا مقام��ات ایرانی به ط��ور صریح 
گفت وگو می کنیم. 

ال وود با اش��اره به سفر اخیرش به ایران گفت: چندی 
پیش به تهران س��فر کردم و به گرمی مورد استقبال قرار 
گرفتم. ما در آنجا در مورد بسیاری از فرصت های تجاری 
و راهکاره��ای توس��عه همکاری های اقتص��ادی میان دو 

کشور گفت وگو کردیم. 
وی افزود: هنوز مس��ائلی باقی مانده که باید روی آنها 
کار کنی��م. ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که باقی 
مان��ده تحریم ها که روی مراودات بانک��ی و تجاری تأثیر 

منفی گذاشته است، برطرف شود. 
معاون وزیر خارجه انگلیس با اشاره به تحویل نخستین 
هواپیم��ای ایرباس به ایران بیان داش��ت که این مس��ئله  
نش��ان می ده��د که از س��رگیری همکاری ه��ای تجاری 

امکان پذیر است.
وی افزود: در همین حال ما شاهد افزایش همکاری های 
پارلمانی میان دو کشور هستیم و در همین رابطه چندی 
پیش، هیاتی از نمایندگان پارلمان برای اخذ ویزای ایران 
به س��فارت این کش��ور مراجعه کردند. همه این اتفاقات 

نشان می دهد که ما در مسیر درستی گام بر می داریم. 
ال وود در پاس��خ به پرسش��ی در رابطه با موضع لندن 
در ش��رایطی که دولت ترامپ مواض��ع خصمانه ای علیه 
برج��ام دارد، گفت: ما سیاس��ت ها و مواض��ع خودمان را 
داریم. موضع ما کاما مش��خص و به نظر ما برجام اقدام 

مثبتی است. 
وی با بیان اینکه  »توافق هسته ای به نفع تمام طرف ها 
اس��ت«، افزود: زمانی که تمام طرف ها تصور می کنند که 
توافق خوبی صورت گرفته، پس حتما توافق خوبی است. 
این مقام انگلیس��ی بیان داش��ت: ما می خواهیم که با 
تم��ام دولت ها و س��ازمان ملل هم��کاری کنیم و بگوییم 
ک��ه بگذارید برجام ادامه پیدا کند تا زمینه س��از تحوالت 

آتی شود. 
وی در پاسخ به پرسش دیگری در رابطه با تحریم های 
اخیر کاخ سفید علیه تهران به بهانه آزمایش های موشکی 
گفت: موضع ما این اس��ت که کمیته سازمان ملل متحد 
در این زمینه تحقی��ق خواهد کرد؛ به هر روی موضع ما 
کامًا مستقل است و ما منتظر می مانیم تا ببینیم نتیجه 

گزارش کمیته سازمان ملل متحد چه خواهد بود. 

دبی��ر ش��ورای عال��ی امنیت مل��ی، رواب��ط و همکاری 
جمه��وری اس��امی ای��ران و روس��یه در زمین��ه مبارزه 
ب��ا تروریس��م را کاما راهبردی دانس��ت و گف��ت: عبور 
هواپیماهای روسی از آسمان ایران منوط به طی مقدمات 
و تصمیمات مش��ترکی است که به نیازمندی های میدانی 

در مبارزه با تروریسم مرتبط است. 
به گزارش ایرنا، دریابان علی ش��مخانی روز ش��نبه در 
گفت وگویی افزود: همکاری مشترک ایران و روسیه برای 
مبارزه با تروریس��م در س��وریه ابعاد جامع و گس��ترده ای 
دارد و در ص��ورت ل��زوم با اع��ام نیاز مس��ئوالن دفاعی 

کشور امکان صدور مجوز برای عبور هواپیماهای روسی از 
فضای ایران برای پش��تیبانی از عملیات زمینی در سوریه 
وجود دارد.  وی اظهار داشت: عبور هواپیماهای روسیه از 
آسمان ایران منوط به طی مقدمات و تصمیمات مشترکی 
اس��ت که به نیازمندی های میدانی در مبارزه با تروریسم 

مرتبط است. 
دبیر شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: صدور مجوز 
عب��ور، فرآیند پیچیده ای دارد که مس��تلزم بررس��ی های 
کارشناس��ی در ابعاد مختلف، نیاز س��نجی دقیق و تعیین 

زمانبندی از پیش مشخص شده است. 

 عبور هواپیماهای روسی از ایران
منوط به تصمیمات مشترک در مبارزه با تروریسم است

  عض�و مجم�ع روحانی�ون مبارز 
گف�ت ک�ه اصالح طلب�ان به ش�کل 
قوی ت�ری وارد انتخابات این دوره از 

انتخابات شورای شهر می شوند. 
 حجت االسالم والمسلمین موسوی 
الری در گفت وگ�و ب�ا ایس�نا اظهار 
ک�رد: اصالح طلبان فعالی�ت خود را 
ب�رای انتخابات ش�وراها ب�ا آهنگ 
واحد آغاز کرده و برای این انتخابات 
برنامه ریزی کردند و به نظر می رسد 
ش�اید در اکثر مناطق بتوانند موفق 

باشند. 

محمدرضا عارف رئیس فراکس�یون امید: جریانی می خواهد فضای انتخابات 
آینده سرد و بی رمق باشد

تیتر اخبار

عیس��ی فرهادی فرماندار تهران گفت: بهزیستی استان 
تهران، 8میلیارد تومان به خانواده های کودکان کار کمک 
کرده است.  او با اشاره به طرح جمع آوری کودکان متکدی 
در تهران توضیح داد: این طرح از روز ش��نبه به مدت ۱۰ 
روز در تهران اجرا می ش��ود.  به گفته فرهادی، این طرح 
به وی��ژه مربوط به کودکانی اس��ت ک��ه از طریق باندهای 
مختلف به بیگاری گرفته ش��ده اند.  فرماندار تهران ضمن 

درخواست از مردم برای همکاری با ماموران بهزیستی در 
اجرای این طرح اظهار کرد: مردم مطمئن باشند کودکانی 
که از طریق ماموران بهزیستی جمع آوری می شوند، حتما 

به وضعیت آنان رسیدگی می شود و رها نمی شوند. 
به گفته فرهادی، طی چند ماه گذشته بهزیستی استان 
تهران، 8میلیارد تومان به خانواده های این کودکان کمک 

کرده است. 

فرماندار تهران:  کمک 8 میلیاردی بهزیستی به کودکان کار 

  احمد مس�جدجامعی: اگر سندی 

دارید که نشان دهد خواستار امتیاز 
ویژه ای ش�ده ام، منتش�ر کنید. این 
عضو شورای شهر در کانال تلگرامی 
خود نوش�ت: با اینکه احقاق حقوق 
س�نگینی  هزینه ه�ای  ش�هروندان 
دارد، از پیگی�ری این موضوع کوتاه 
نخواه�م آمد. یکی از ای�ن هزینه ها 
تهمت ها و بی اخالقی هایی است که 
در فضای مجازی منتش�ر می ش�ود. 
عامالن این بی  اخالقی ها و ناش�ران 
این تهمت ها اگر س�ندی، توصیه ای، 
دست خطی یا نامه ای از من داشتند 
ک�ه خواس�تار امتیاز ویژه ای ش�ده 
بودم، تا به حال منتشر کرده بودند.

محققان دریافتند اسکن های مغزی نوزادان برای شناسایی عالئم اولیه افسردگی 
و اضطراب کارایی دارد. 

تیتر اخبار

نمایش  »مان��وس« که از امروز در تئاتر ش��هر نمایش 
داده می شود بدون هیچ دخل و تصرفی حاصل مصاحبه با 
افراد حقیقی داخل کمپ های مانوس و نائورو است و تئاتر 
ورباتیم است. تحقیقات مانوس از یک تیتر خبر، یک سال 
و نیم پیش آغاز ش��د تا امروز که به مرحله اجرا رس��یده 
اس��ت. این نمایش روایتی مستند از پناهندگی و اتفاقات 
پیرامون آن اس��ت.  برگزیده سومین جشنواره تئاتر شهر، 
دریافت تندیس نخس��ت بازیگری زن و دریافت دو تقدیر 

بازیگری زن، دریافت تندی��س کارگردانی، نامزد دریافت 
جای��زه نمایشنامه نویس��ی، نامزد دریاف��ت جایزه طراحی 
صحنه ازجمله عناوینی هستند که این نمایش در سومین 
جش��نواره تئاتر ش��هر کسب کرده اس��ت.  این نمایش به 
کارگردانی نازنین س��هامی زاده از ام��روز ۲4 بهمن ماه در 
تئاتر ش��هر روی صحنه می رود. س��هامی زاده پیش از این 
نمایش  »چش��م دربرابر چش��م« را براساس زندگی آمنه 
بهرامی یکی از قربانیان اسیدپاشی روی صحنه برده بود.  

روایتی مستند از پناهندگی و اتفاقات پیرامون آن در تئاترشهر

  آلن اس�کرلی مدیرعامل ش�رکت 
جنس�یس«  ای،  »ال،  ایتالیای�ی  
در دی�دار ب�ا مدیرعام�ل صن�دوق 
احی�ا با اب�راز تمای�ل ب�رای احیای 
گرمس�ار- مس�یر  کاروانس�راهای 
اصفهان گفت: اگر ای�ن پروژه کلید 
بخورد، ما آمادگ�ی داریم که مرمت 
عم�ارت زیب�ا و نفی�س مس�عودیه 
ته�ران را به عنوان ی�ک هدیه برای 
صندوق احیا به صورت رایگان انجام 

دهیم. 

نخستین آلبوم محمدرضا فروتن، با ترانه هایی از افشین یداللهی، ۲6 بهمن ماه 
به صورت سراسری در کل کشور منتشر می شود. 

تیتر اخبار

تیم بس��کتبال جوان��ان ایران با تیم های آمری��کا، ایتالیا و 
آنگوال در گروه چهارم مس��ابقات قهرمان��ی جوانان زیر ۱9 
سال جهان قرار گرفت.  به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های 
مصر، مسابقات بسکتبال جوانان زیر ۱9سال جهان در قاهره 
قرعه کشی شد. ایران در گروه چهار با آمریکا، آنگوال و ایتالیا 
همگروه اس��ت.  مس��ابقات بس��کتبال جوانان زیر ۱9سال 
جهان ژوئن ۲۰۱۷ میادی به میزبانی مصر در قاهره برگزار 

می ش��ود.  مراسم قرعه کشی این مسابقات با حضور نماینده 
فدراسیون بین المللی بسکتبال، خالد عبدالعزیز وزیر ورزش 
و جوانان مصر و مجدی ابوفریخه رئیس فدراسیون بسکتبال 
مصر برگزار ش��د.  خوان آنتونیو اورینگا، سرمربی اسپانیایی 
تیم بس��کتبال مصر پس از این مراس��م گفت: تیم مصر در 
گروه س��ختی قرار گرفته و نیاز است که برنامه ای قوی برای 

آماده سازی این تیم تدارک دیده شود. 

بسکتبال قهرمانی جوانان جهان؛ ایران با آمریکا، ایتالیا و آنگوال همگروه شد

س�رمربی  منصوری�ان،  علیرض�ا    
اس�تقالل: جایگاه خوب پرسپولیس 
ب�ه ما ان�رژی می دهد ت�ا برویم و این 
جای�گاه را به�م بریزیم. ام�روز برای 
ما نقط�ه عطف�ی خواهد ب�ود، چون 
جوانان ما روند خوبی را طی کرده اند. 
پرسپولیس جایگاه خوبی دارد و فکر 

می کنم داربی خوبی را شاهد باشیم. 
 جعفر کاش�انی، رئی�س هیأت مدیره 
باش�گاه پرس�پولیس گفت:  ای�ن روزها 
حال بازیکنان استقالل به خاطر شکست 
تیم الس�د قط�ر ک�ه یک�ی از بهترین 
فوتبالیست های جهان را در اختیار دارد، 
خیلی خوب است و با این روحیه، شانس 

زیادی برای برنده شدن دارند. 

دور نخس�ت رقابت های شطرنج قهرمانی بانوان جهان عصر روز شنبه در تهران 
آغاز شد. 63 شطرنج باز برتر جهان که در میان آن سه شطرنج باز ایرانی نیز حضور 

دارند، برای کسب مقام قهرمانی جهان در سال ۲۰۱۷ با یکدیگر رقابت می کنند.

تیتر اخبار
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ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )46(
وسواس در ویرایش متن

 اگر تاکنون دس��ت به قلم ش��ده باشید، به خوبی
 می دانید که پس از نوشتن یک متن وسواس خاصی 
به ذهن خطور کرده و فرد را وادار به ویرایش مجدد 
اثرش خواه��د کرد. این وس��واس در اصطالح میل 
ب��ه کامل تر کردن اث��ر نام دارد. ش��اید تصور کنید 
ک��ه چنین نگرانی هایی تنها مخصوص نویس��ندگان 
ج��وان و تازه کار اس��ت، ب��ا این حال نویس��ندگان 
بزرگی مانند مارس��ل پروس��ت، خالق اث��ر ماندگار 
 در جس��ت وجوی زمان از دس��ت رفته نیز با چنین 
مسئله ای دس��ت وپنجه نرم می کردند. اگرچه گفته 
می شود مارسل پروس��ت برای نوشتن هر پاراگراف 
کت��اب  خود چندین روز وقت صرف کرده اس��ت، با 
این حال منطقی تر آن اس��ت که ای��ن زمان را تنها 
چند س��اعت در نظ��ر بگیریم. در ه��ر صورت آنچه 
مشکل بسیاری از نویسندگان بزرگ دنیاست، برای 

طراحان آگهی هم وجود دارد. 
طراح��ان آگه��ی به نوع��ی در یک ب��رزخ گرفتار 
ش��ده اند. از ی��ک جهت ن��گارش متن ه��ای زیبا و 
ادبی برای آنان جذاب اس��ت و از سوی دیگر وجهه 
تبلیغاتی فعالیت شان. ایجاد هماهنگی میان این دو 
قسمت ش��اید در وهله نخست بس��یار راحت باشد. 
در واقع اکثر افراد معتقدند که تنها باید به قس��مت 
تبلیغاتی توجه کرد. اما اندکی تفکر مشخص خواهد 
ک��رد که حتی در آثار تبلیغات��ی نیز به ویژگی هایی 
از قبیل روان بودن متن، ش��فافیت و بسیاری موارد 
دیگر نیاز اس��ت. همین خصوصیات می تواند موجب 
ایجاد وسواس��ی مش��ابه نویس��ندگان ب��زرگ برای 

طراحان آگهی شود. 

ایده
ایده این ش��ماره را براساس تجربه شخصی خود 
از طراحی بروشور برای برندهای مختلف نوشته ام. 
چند س��ال پیش درگیر س��ه پروژه طراحی آگهی 
نفس گی��ر بودم. پ��روژه اول، طراح��ی آگهی برای 
یک ش��رکت در لندن بود. پروژه دوم و س��وم نیز 
به ترتیب مربوط به طراحی بروشور برای یک برند 
ژاپنی در توکیو و یک موسسه خدمات کامپیوتری 

در نیویورک می شد. 
در آن زمان من در لندن اقامت داشتم. ساعت در 
توکیو 11:30 دقیقه را نشان می داد. در همین میان 
توکیو 6:30 صبح و نیوی��ورک 8:30 بعدازظهر بود. 
آن روز صبح س��اعت 4 از خواب بیدار شدم تا بتوانم 
کنفران��س ویدئویی خود در نیویورک را برگزار کنم. 
اگرچ��ه متن را از چند روز پی��ش آماده کرده بودم، 
ب��ا این حال آخرین لحظ��ات را نیز در حال تصحیح  
 متن بروش��ور س��پری کردم. این نگرانی در ساعت
 11:30 دقیق��ه ب��ه اوج خود رس��ید. ش��اید گمان 
کنی��د علت اصل��ی آن بی خوابی بوده اس��ت، با این 
 حال اکثر افراد در هنگام ارائه سخنرانی دچار چنین

 اس��ترس هایی می ش��وند. حال در نظ��ر بگیرید که 
 بخواهید س��ه کنفرانس در ی��ک روز  برگزار کنید،

 آن هم به صورت تلفنی! 
در کنفرانس نخس��ت ابتدا ت��ام و مایکل )مدیران 
ارشد ش��رکت موردنظر( ش��روع به صحبت کردند. 
محت��وای دقیق حرف ه��ای آن دو نف��ر را به دلیل 
نگرانی فراوان به یاد ندارم، با این حال منظور اصلی 
آنها بیان انتظارات ش��ان از بروش��ور م��ن بود. بیان 
انتظ��ارات آن دو نفر نگرانی های من را چندین برابر 
کرد. بدون ش��ک برای هرکس��ی که در این شرایط 
قرار گیرد، لحظات به کندی و عذاب آور طی خواهد 

شد. 
در ای��ن میان یک لحظه با خ��ود فکر کردم: »اگر 
قرار باشد طرح من پذیرفته نشود، این نگرانی ها من 
را از پا در خواهد آورد.« در نتیجه تالش کردم خود 
را نس��بتا بی تفاوت نش��ان دهم. با آرامش اندک که 
ب��رای خود فراهم کرده بودم، به ارائه طرح های خود 
پرداختم. اگرچه ش��رکت ژاپن��ی حاضر به همکاری 
با من نش��د، با این حال دو پیش��نهاد کاری دیگر را 

دریافت کردم. 
اگرچه مهار نگرانی های شغلی بسیار دشوار است، 
 با این حال کمک گرفتن از روش های روان شناس��ی

 می تواند کمک ش��ایانی به ش��ما در کن��ار آمدن با 
این مس��ائل کند. منظور من در اینجا مهار و کنترل 
کام��ل نگرانی ها نیس��ت. در واقع چنی��ن کاری نیز 
بسیار خطرناک است. اگر فرد نسبت به فعالیتی که 
انجام می دهد نگران نباش��د، در نهایت اهمیتی نیز 
ب��رای آن قائل نخواهد بود. نکته مهم در اینجا ایجاد 

تناسب میان نگرانی فراوان و حالت آرامش است. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

 - درک این نکته که آگهی یک وس��یله اس��ت نه
 اثر هنری می تواند به ش��ما در راس��تای کنار آمدن 
با وسواس تان کمک کند. از یک وسیله تنها کارکرد 
مناسب انتظار می رود. اگر عالقه مند به حوزه ادبیات 
هس��تید، شانس خود را با نگارش یک رمان امتحان 
کنی��د. حوزه تبلیغات محل مناس��بی برای این نوع 

ماجراجویی ها نیست. 
- یک راهکار مناس��ب برای غلبه ب��ر نگرانی های 
پیش از ارائه کنفرانس، برگزاری یک نمونه آزمایشی 

در حضور دوستان است. 

9
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تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

ایکیا و »سندروم شست چاق«

 Where Life« کمپین اخیر س��وئدی ایکیا با نام
Happens«  درب��اره به تصویر کش��یدن زندگی در 
جهان واقعی و در خانه های واقعی است. تبلیغات اخیر 
آژان��س Akestam Holst، والدین مطلقه و دختر 
نوجوان نگران را نش��ان می داد. اما حاال این فروشنده 
روش��ی واقع گرایانه تر را وارد تبلیغ��ات مبتنی بر بنر 

می کند. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نی��وز همان طور ک��ه در این 
ویدئ��وی تبلیغات��ی توضی��ح داده می ش��ود، معموال 
غیر عامدان��ه روی ی��ک بنر تبلیغی کلی��ک می کنید. 
ایکیا می گوید 60 درصد از این کلیک ها تصادفی و به 
واسطه »سندروم شست چاق« است. حاال این بنرهای 
ایکیا به جای آزار دادن شما و باز کردن صفحه ای که 
دوس��ت ندارید، با پرسیدن س��واالتی شما را غافلگیر 

می کند. 
پی��ام  ب��ا  تبلی��غ  ای��ن   ارتب��اط 
»Where life happens« حرکت��ی هوش��مندانه 

است که مشتریان را وادار به لبخند زدن می کند.

شماره 722 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

ترجمه: علی آل علی

طی س��ال ها، کوکاک��وال و پپس��ی، دو 
صنع��ت  در  رقی��ب  و  پیش��رو  کمپان��ی 
دو  ای��ن  بوده ان��د.  گاز دار  نوش��ابه های 
شرکت برای به دس��ت گرفتن سهم بازار، 
دائم��ا با یکدیگر در حال مبارزه هس��تند. 
در ح��ال حاضر، هر ی��ک از این دو رقیب 
تالش می کنند با تحت الش��عاع قرار دادن 
دیگری، بیشترین سهم بازار نوشیدنی های 
ب��دون الکل را که ارزش س��االنه آن بیش 
از 30 میلی��ارد دالر تخمی��ن زده ش��ده 
اس��ت از آن خ��ود کنند. به ای��ن منظور، 
هر دو ش��رکت روی ایده ه��ا و محصوالت 
اثر گذاری  جدید س��رمایه گذاری کرده اند. 
بازاریابی،  و خالقی��ت در اس��تراتژی های 
از  جمل��ه برنامه ه��ای ای��ن دو کمپان��ی 
به منظور کس��ب س��ود و وفا داری بیش��تر 

مصرف کنندگان است. 
کوکاکوال و پپسی، کمپین های تبلیغاتی 
گس��ترده ای برگزار می کنن��د که برخی از 
آنها ش��امل پش��تیبانی مال��ی رویداد های 
ورزشی و اس��تفاده از رس��انه های جمعی 
اس��ت. در رابطه با کوکاک��وال، دو کمپین 
محبوب و معروف تبلیغاتی برای باال بردن 
می��زان فروش مورد اس��تفاده قرار گرفت. 
این دو کمپین ، شامل کمپین  »تعطیالت 
در راه است« و حمایت مالی از رویداد های 
ورزش��ی بود که هر دوی ای��ن کمپین ها، 
 ب��رای مدت زمان طوالنی اس��تفاده ش��د. 
ب��رای مث��ال، کمپین  »تعطی��الت در راه 
اس��ت«، کامیون های حمل باری بودند که 
نام برند کوکاکوال روی آنها حک شده بود. 
این کامیون ها که به وس��یله المپ نورانی 
ش��ده بودن��د، در جاده ها حرک��ت کرده و 
هم��ه جا را روش��ن می کردن��د. کوکاکوال 
قصد داش��ت با ای��ن روش تبلیغاتی، این 
پیام را القا کند که نوش��یدن نوش��ابه های 
این کمپانی، حتی در فصل س��رد زمستان 
نیز روش��نی بخش منازل م��ا خواهد بود، 
ب��ا این ح��ال ای��ن کمپی��ن تبلیغاتی به 
دلیل اینکه تنه��ا روی بخش های جنوبی 
ای��االت متح��ده، ب��ه خص��وص آتالنت��ا 
 تمرکز داش��ت، م��ورد انتقاد ق��رار گرفت.

کمپین های تبلیغاتی
همانط��ور ک��ه پیش ت��ر اش��اره ش��د، 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی دیگ��ر کوکاکوال، 
روی رشته های ورزش��ی متمرکز بود. این 
بس��کتبال،  فوتبال،  ورزش��ی  رش��ته های 
هاکی و بیس��بال را شامل می شد. احتماال 
محبوب تری��ن ورزش ک��ه فوتبال باش��د، 
کوکاکوال را در بازار نوش��یدنی های گاز دار 
پی��ش انداخت. از س��ال 1978، کوکاکوال 
رس��ما به عنوان حامی مالی فیفا و س��ایر 
رقابت های فوتبالی، معرفی ش��د. عالوه بر 
این، ای��ن کمپانی تنها حام��ی مالی لیگ 
فوتبال انگلس��تان نیز قلمداد می ش��د. به 
این ترتیب، کوکاکوال ب��ا هدف قرار دادن 
مسابقات ورزشی، اطمینان حاصل کرد که 

با توجه به محبوبیت گس��ترده فوتبال در 
میان مردم، فارغ از رده س��نی آنها، حجم 
عظیمی از طرفداران این ورزش را به خود 

جذب خواهد کرد. 
کوکاک��وال تنه��ا کمپانی نیس��ت که با 
بهره گیری از مسابقات ورزشی به موفقیت 
دست پیدا کرده. س��ایر رقبای این عرصه 
از جمله پپس��ی نیز از این شیوه تبلیغاتی 

برای کس��ب س��هم بازار بهره برده اند. 
برای مثال، پپس��ی اعالم کرد که قصد 
دارد ب��ا کمک کمپانی مایکروس��افت، 
کمپی��ن تبلیغ��ات دیجیتال��ی ب��رای 
مس��ابقات تابس��تانی فوتب��ال 2011، 
تولی��د کند. ای��ن کمپین ک��ه در 14 
کش��ور مختلف دنیا سازمان دهی شده 
بود، متعصب��ان بین الملل��ی فوتبال را 
ه��دف ق��رار داده. این کمپین هش��ت 
نفر از ستارگان فوتبال از جمله دروگبا، 
انتخ��اب  مس��ی، کاکا و آرش��اوین را 

کرد. با این ایده، پپس��ی قادر بود س��طح 
وس��یعی از جمعی��ت جه��ان، به خصوص 
جوان��ان را ک��ه از طرف��داران متعص��ب 
فوتبال بودن��د تحت تأثیر قرار دهد. عالوه 
بر این، پپس��ی اخیرا مش��ارکت خود را با 
ش��بکه های تلویزیونی آغاز کرده است که 
با این اس��تراتژی می تواند رابطه خود را با 

مخاطبان تلویزیون بیشتر کند. 
ط��ی س��ال ها، ه��ر دو کمپان��ی در گیر 
به کار گی��ری ایده ه��ا و محص��والت جدید 
برای کس��ب سهم بیش��تری از بازار بودند 
و هس��تند. پپس��ی و کوکاک��وال اه��داف 
مشترکی دارند اما استراتژی های بازاریابی 

و تبلیغاتی آنها، با هم متفاوت است. 
پپسی همیشه در معرفی محصوالت تازه، 
از کوکاکوال جلو تر بوده؛ با این وجود، کوکا 
به برخی از اسرار پپسی پی برد و ایده های 
خالقانه مش��ابهی را برای تولید محصوالت 
جدی��دش در پی��ش گرف��ت. در رابطه با 
استخدام کارشناسان بازاریابی بسیار ماهر، 
کوکاکوال دوره های آموزشی برای مدیران 

خ��ود در  نظر گرفت تا از باال رفتن کیفیت 
محصوالتش در مقایس��ه ب��ا رقبا اطمینان 
حاص��ل کند. در مقابل، پپس��ی خطر کرد 
و با ایج��اد فرهنگ توس��عه ایده های تازه 
برای آگهی های تبلیغاتی خود، به اقدامات 
کوکاکوال واکنش نشان می داد. پیدا کردن 
بازار ه��ای جدید در کش��ور های مختلف، 
استراتژی هر دو کمپانی به شمار می رفت، 
ام��ا در ای��ن زمین��ه، کوکاک��وال موفقیت 

بیشتری به دست آورد. 
کوکاک��وال- بح��ران روزاف��زون چاقی و 
مخالفان نوش��ابه های گاز دار باعث شد که 
کوکاکوال به ناچ��ار خود را با این تغییرات 

هم راس��تا کند. کوکاکوال روی محصوالت 
ویتامی��ن دار  آب ه��ای  مث��ل  س��الم تری 
سرمایه گذاری کرد. با این وجود، 75درصد 
از فروش این شرکت را نوشابه های گازدار 
به خود اختص��اص داده اند. ای��ن کمپانی 
بودجه تبلیغات خ��ود را یک میلیارد دالر 
 افزای��ش داده و در س��ال 2013، بیش از 

3 میلیارد دالر را صرف تبلیغات کرد. 
معرف��ی زیرو کوک ک��ه جایگزینی 
برای نوشابه های معمولی این کمپانی 
بود، به موفقیت رس��ید و دوازدهمین 
برن��د ای��ن کمپان��ی بود که با س��ود 
جهانی گس��ترده ای مواجه ش��د. در 
سال 2014، کمپین  »یک کوکاکوال 
ب��ده«، ف��روش ای��ن کمپان��ی را به 
ش��کلی افزایش داد که طی 10 سال 
گذشته بی سابقه بود. طی این کمپین 
کوکا کوال، 250 عدد از پر کاربرد ترین 
نام هایی را ک��ه نوجوانان آمریکایی با 
آنها نام گذاری شده بودند روی قوطی های 

خود چاپ کرد. 
پپس��ی- درحالی ک��ه ف��روش کوکاکوال 
از پپس��ی بیش��تر بود، مدیرعامل پپس��ی 
ب��ه فکر تغیی��ر رویک��رد مصرف کنندگان 
درمورد ناسالم بودن نوشیدنی های پر شکر 
و پر کال��ری افت��اد. او تمرک��ز کمپان��ی را 
روی س��ایر نوش��یدنی ها مثل آب، چای، 
آب می��وه و نوش��یدنی های ان��رژی زا قرار 
داد. عملکرد قوی پپس��ی در این زمینه و 
اختصاص 50درصد از س��ود این ش��رکت 
از نوش��یدنی های س��الم، آن را در جایگاه 

بهتری نسبت به کوکاکوال قرار داد. 

کمپین تبلیغاتی پپسی در سال 2015، 
با نام  »چالش پپسی«، آگاهی این کمپانی 
را از جایگاه حال حاضر بازار نشان می داد. 
در ای��ن چالش، ش��رکت کنن��دگان باید 
لیوان ه��ای محتوی پپس��ی و کوکاکوال را 
با چش��مان بسته می نوش��یدند، سپس از 
آنها پرس��یده می ش��د که طعم کدام یک 
را ترجیح می دهند. پپس��ی به این نتیجه 
رسیده بود که کوکاکوال دیگر رقیب اصلی 
او به حساب نمی آید. از سوی دیگر، تغییر 
طعم و تولید محصوالت س��الم تر، نش��ان 
می داد ک��ه پپس��ی س��عی دارد ارتباطی 
عاطفی با مصرف کنندگان خود برقرار کند. 

نتیجه گیری
درحالی که کوکاکوال و پپس��ی همچنان 
به رقاب��ت خود ادامه می  دهن��د، این باور 
وج��ود دارد که ه��ر دو کمپان��ی باید به 
خواسته روزافزون مصرف کنندگان که هم 
تنوع نوش��یدنی ها و هم سالم بودن آنها را 
در بر می گیرد، توجه بیشتری نشان دهند. 
پپسی با تولید برند Frito   Lay     ، تا حدود 
زیادی در این مسیر گام برداشته و فروش 
نوش��ابه های گاز دار خود را کاهش داده. از 
ط��رف دیگر، کوکاکوال با بودجه ای برابر با 
4میلیارد دالر، همچنان روی نوش��ابه های 
گازدار خود سرمایه گذاری می کند. به نظر 
می رس��د که این دو کمپان��ی، روی تنوع 
پرتفولیوی خود تمرکز کرده اند. در آینده 
باید منتظ��ر بود و دید ک��دام  یک از این 
دو شرکت خواهد توانست بیشترین جلب 

رضایت را از آن خود کند.

بررسی کمپین های تبلیغاتی دو کمپانی کوکاکوال و پپسی

رقابت نوشیدنی ها 

کوکاکوال و پپسی، کمپین های تبلیغاتی گسترده ای 
برگزار می کنند که برخی از آنها شامل پشتیبانی مالی 
رویداد های ورزشی و استفاده از رسانه های جمعی 

است. در رابطه با کوکاکوال، دو کمپین محبوب و معروف 
تبلیغاتی برای باال بردن میزان فروش مورد استفاده 

قرار گرفت. این دو کمپین ، شامل کمپین  »تعطیالت در 
راه است« و حمایت مالی از رویداد های ورزشی بود

الهام مشعوف



مانن��د  ب��ه  نی��ز  امس��ال 
سال های گذشته شاهد معرفی 
ورزش��کاران  پردرآمدتری��ن 
جه��ان بودیم ک��ه در ادامه به 

معرفی آنان می پردازیم.

1-کریستیانو رونالدو
دوس  رونال��دو  کریس��تیانو 
سانتوس آویرو، متولد 5 فوریه 
س��ال 1985، در شهر فونچال 
ایال��ت مادیرا، پرتغال اس��ت.
وی عضو باش��گاه رئال مادرید 
اس��پانیا و کاپیت��ان تیم ملی 
پرتغ��ال اس��ت.کریس رونالدو 
در سن 23 س��الگی نخستین 
توپ طالی خ��ود را دریافت و 
در س��ال های 2013 و 2014 
دومین و س��ومین توپ طالی 
خ��ود را کس��ب کرد.رونال��دو 
در سن 28 س��الگی 400 گل 
خ��ودش را در رده حرفه ای به 
ثمر رس��اند.رونالدو نخس��تین 
پرتغال��ی اس��ت که س��ه توپ 
طال برده و نخس��تین بازیکنی 
اس��ت که چه��ار کفش طال ی 
اروپ��ا را در کارنام��ه دارد.در 
صدمین س��الگرد فدراس��یون 
رونال��دو  پرتغ��ال،  فوتب��ال 
بازیک��ن  بهتری��ن  به عن��وان 
پرتغال معرفی  فوتب��ال  تاریخ 
به  ش��د، همچنی��ن رونال��دو 
همراه منچس��تریونایتد و رئال 
مادرید 16 جام کس��ب کرده 
اس��ت.رونالدو در فین��ال لیگ 
قهرمانان اروپا در سال 2016 
موفق ش��د که آخرین پنالتی 
را ب��رای رئ��ال مادری��د وارد 
دروازه کند و قهرمانی یازدهم 
 کهکشانی ها را رقم بزند.آنها در 
اتلتیکو  مقاب��ل  س��یرو  س��ن 
مادری��د در 120 دقیق��ه ب��ه 
نتیجه مس��اوی 1–1 رس��یده 
بودند، رونالدو همین طور آقای 
گل مسابقات ش��د و به جمع 
بازیکنان��ی پیوس��ت که س��ه 
قهرمان��ی اروپ��ا را در کارنامه 
اروپا  ملت های  دارند.در ج��ام 
2016 تیم پرتغال موفق ش��د 
به قهرمانی این سری رقابت ها 
دس��ت یابد.ای��ن در حالی بود 
که رونال��دو در نیمه اول بازی 
مصدوم ش��د و چ��ون قادر به 
ادامه بازی نبود، در دقیقه 25 
بازی تعویض ش��د.با این حال 
وی به عنوان هشتمین بازیکن 
برتر این مسابقات انتخاب شد 
و نق��ش غیر قابل ان��کاری در 
راهیابی تیمش ت��ا فینال این 
امر  داش��ت.همین  مس��ابقات 
باعث ش��د تا وی بتواند س��ال 
گذش��ته ب��ه چهارمی��ن توپ 

طالی خود دست پیدا کند.
توانست  رونالدو  کریس��تیانو 
ژوئ��ن  )از   2016 س��ال  در 
2015 ت��ا ژوئ��ن 2016( باالتر 
از لیونل مس��ی و لبرون جیمز، 
ورزش��کار جهان  پردرآمدترین 
لقب بگیرد.رونالدو امسال موفق 
ش��د 88 میلی��ون دالر درآمد 
کسب کند که از این مقدار 56 
میلیون دالر حقوق��ش از رئال 
مادری��د بوده و 32 میلیون دالر 
نیز از راه های تبلیغاتی به دست 
آورده اس��ت.الزم به ذکر است 
که از سال 2000 فلوید می ودر 
آمریکایی  سرش��ناس  بوکسور 
در صدر فهرس��ت ورزش��کاران 
پردرآمد ق��رار داش��ت ولی در 
نهایت رکورد او را کریس��تیانو 
امس��ال  تا  رونال��دو شکس��ت 
ای��ن مهاج��م پرتغال��ی بتواند 
پردرآمدترین ورزشکار جهان در 

سال 2016 لقب بگیرد.

2-  لیونل مسی
مس��ی در روزاریو، س��انتافه 
)کش��ور آرژانتین( به دنیا آمد.
پدرش خورخه هوراکیو مسی، 
م��ادرش  و  کارخان��ه  کارگ��ر 
س��لیا ماریا کوچیتین��ی، یک 
نظافتچ��ی نیم��ه وق��ت ب��ود.
اصلیت والدین مس��ی ایتالیایی 
آنکون��ا  ش��هر  ب��ه  و   اس��ت 
باز می گردد.جد او، آنجلو مسی 
در س��ال 1883 ب��ه آرژانتی��ن 
مهاجرت کرده اس��ت. او از پنج 
س��الگی فوتبال خ��ودش را در 
تیم گراندول��ی آغاز کرد؛ تیمی 
که پدرش در آن زمان مربی اش 
بود.او در س��ال 1995 به نیوولز 
اول��د بوی��ز رفت تیم��ی که در 
همان شهر روزاریو قرار داشت.

در سن 11 س��الگی تشخیص 
داده شد که او با کمبود هورمون 
رش��د مواجه است.ریور پالته به 
پیشرفت مسی عالقه نشان داد 
اما پ��ول کافی ب��رای پرداخت 
هزینه ه��ای درم��ان بیم��اری 
مسی که 911 دالر در ماه بود، 
مدیر  رکس��اچ،  نداشت.کارلس 
ورزشی وقت باش��گاه بارسلونا، 
توسط بستگان مس��ی در لیدا 
و کاتالونی��ا، از اس��تعداد او آگاه 
شده بود و مسی و پدرش آماده 
برای ترتی��ب دادن مذاکره با او 
بودند.رکس��اچ بدون کاغذی در 
دست، پیش��نهاد قرارداد مسی 
را روی دستمال کاغذی نوشت.

بارسلونا پیشنهاد برای پرداخت 
هزینه های درمان��ی را پذیرفت 
به شرط آنکه مس��ی حاضر به 
نقل مکان به اسپانیا باشد.مسی 
و پدرش به بارسلون نقل مکان 
کردن��د؛ جایی که او در آکادمی 

جوانان باشگاه ثبت نام کرد.
وی  افتخ��ارات  نظ��ر  از 
توانسته است به عنوان بهترین 
بازیک��ن س��ال فوتب��ال جهان 
 ،2010  ،2009 س��ال های  در 
ب��وده   2011 2012 و 2015 

و از این حیث رکورددار 
می شود.جالب  محسوب 
اس��ت بدانی��د ک��ه وی 
جوان تری��ن آرژانتین��ی 
است که در جام جهانی 
بازی ک��رده و موفق به 
این  است.با  گلزنی شده 
ح��ال تاکنون ب��ه غیر از 
م��دال ط��الی المپیک 
باوج��ود  س��ال 2008، 
ب��ه دو فینال  رس��یدن 
کوپا آمریکا و فینال جام 
جهانی نتوانسته است با 
تی��م ملی خود  پیراهن 

جامی به دست آورد.
 2015-2016 فصل  مس��ی 
اللی��گا را در ترکی��ب اصل��ی 
آب��ی اناری ها آغاز ک��رد و آنها 
توانس��تند به پنج برد در شش 
هفته نخست دست پیدا کنند.
در بازی مقاب��ل الس پالماس 
بود که به دلیل آسیب دیدگی 
در دقیقه دهم تعویض ش��د و 
شش هفته اس��تراحت کرد، به 
ترکیب بازگشت و در شرایطی 
که در برخی مس��ابقات بازوبند 
کاپیتان��ی را بر بازو می بس��ت، 
از دیدار مقاب��ل رئال مادید در 
هفته دوازده��م تا دیدار مقابل 
 رئال مادرید در هفته سی و یکم 
ماندند.در  باقی  ناپذیر  شکست 
این بین توانست برای پنجمین 
بار به توپ طالی اروپا دس��ت 

پیدا ک��رده و رکوردی بی نظیر 
را ب��ر ج��ا بگ��ذارد.در لی��گ 
قهرمان��ان ب��ا شکس��ت مقابل 
اتلتیک��و مادری��د در دور یک 
چه��ارم نهای��ی حذف ش��دند 
اما در جام حذفی با شکس��ت 
س��ویا به قهرمانی دس��ت پیدا 
امسال موفق شد  کردند..مسی 

درآم��د  دالر  میلی��ون   81.4  
کس��ب کند که از ای��ن مقدار 
53.4 میلی��ون دالر حقوق��ش 
از بارس��لونا بوده و 28 میلیون 
دالر نیز از راه های تبلیغاتی به 

دست آورده است.

3-  لبران جیمز
در  جیم��ز  لب��ران 
آک��رون  در  30دس��امبر1984 
اوهایو به دنیا آمد.مادرش گلوریا 
جیمز 16 ساله بود که وی را به 
دنیا آورد و پدرش پس از به دنیا 
آم��دن وی آنها را ت��رک کرد و 
م��ادرش وی را به تنهایی بزرگ 
کرد.ب��ه همین دلیل او از فامیل 
مادرش استفاده می کند.مادر وی 
به خوبی می دانس��ت که هزینه 
الزم برای محافظت از پس��رش 
را ن��دارد و به همین خاطر او را 

به خانواده فرانک واکر سپرد؛یک 
مرب��ی فوتب��ال که لب��ران را با 
بسکتبال آشنا کرد.در نوجوانی، 
جیمز و س��ه نفر از دوس��تانش 
به موفقیت در س��طح بسکتبال 
آمات��ور رس��یدند.آنها در اتفاقی 
ک��ه ب��رای اوهای��و غیرمنتظره 
 به نظر می رس��ید، به مدرس��ه 
سنت وینسنت رفتند؛مدرسه ای 
سفیدپوس��تان  برای  خصوصی 
عمدت��ا کاتولیک.لب��ران جیمز 
دبیرستان  بسکتبال  تیم  ستاره 
لق��ب  زود  خیل��ی   ش��د.او 
»مستر بس��کتبال« را در اوهایو 
به دس��ت آورد.لب��ران به عنوان 
بس��کتبال  بازیک��ن  بهتری��ن 
دانش��گاهی در آمری��کا معرفی 
ش��د و همی��ن موض��وع راه را 

ب��رای حض��ور حرف��ه ای او در 
این رش��ته باز کرد.او در س��ال 
ق��رارداد  نخس��تین   2003
حرف��ه ای با کلیون��د کاوالیرز را 
به امضا رساند.در فصل گذشته 
ک��ه برابر ب��ا هفتادمین س��ال 
برگ��زاری ان بی ای ب��ود، لبران 
س��یزدهمین  31س��اله  جیمز 
س��ال حضور در لیگ حرفه ای 
ان ب��ی ای را تجرب��ه می کرد.در 
طی فصل لب��ران از نقش خود 
در نق��اط مختل��ف زمین انتقاد 
کرد و این انتقاد منجر به بیرون 
کردن مربی دیوید بالت ش��د و 
مربی 39س��اله آقای تایرون لو 
مربیگری فینالیست فصل قبل 
کلیولن��د کاوالی��رز را بر عهده 
گرفت.کلیولند آندرسون وارژاوو 
را ب��ه گل��دن اس��تیت واریورز 
انتق��ال داد و چنین��گ فرای از 
اورالندو مجیک قرارداد بس��ت 
و او را اس��تخدام کرد.کلیولن��د 
کاوالی��رز بعد از گلدن اس��تیت 
واریورز بهترین تیم سه امتیازی 
زن فص��ل ش��د و ب��ا 5۷برد و 
25باخت نس��بت به فصل قبل 
عملکرد بهتری داش��ت و رتبه 
اول کنفرانس شرق و رتبه سوم 
کل را کس��ب کرد.لبران 
در ۷6 ب��ازی با میانگین 
و  ب��ازی  6/35دقیق��ه 
4/۷ریباند  و  3/25امتیاز 
و 8/6پاس گل و 4/1توپ 
ربای��ی و 6/0بالک فصل 
پش��ت س��ر  را  خوب��ی 
گذاشت.او در طول فصل 
پنج ب��ار بهترین بازیکن 
هفته و س��ه بار بهترین 
بازیکن ماه ش��د )سه ماه 
پایان��ی( و بار دیگر یکی 
از مدعی��ان باارزش ترین 
بازیک��ن فصل ش��د ولی 
اس��تفن کری که تیمش 
گلدن استیت واریورز با ۷3برد و 
9باخت فصل بهتری را گذراندند 
این لقب را به دس��ت آورد ولی 
با این حال چیزی از ارزش های 
پادش��اه جیم��ز کم نمی ش��ود 
و او پادش��اه بس��کتبال باق��ی 
پرفروش ترین  از  می ماند.یک��ی 
محصوالت کمپانی نایک کفش 
و وس��ایل مرب��وط ب��ه لب��ران 
جمی��ز اس��ت.در س��ال 2016 
 ش��رکت نایک با وی قراردادی

 مادام العمر بست.
لب��ران امس��ال موفق ش��د 
درآم��د  دالر  میلی��ون   ۷۷.2
کس��ب کند که از ای��ن مقدار 
میلی��ون دالر حقوقش   23.2
از کلیولن��د کاوالی��رز ب��وده و 
54 میلیون دالر نیز از راه های 

تبلیغاتی به دست آورده است.
4- راجر فدرر

راج��ر ف��درر در 8 آگوس��ت 
1981 در بازل س��وییس به دنیا 
آمد.پدرش رابرت فدرر و مادرش 
لین��ت ف��درر ن��ام دارند.پس از 
تولد راج��ر به هم��راه خانواده، 
به منطقه ای به نام مانچس��ین 
سوییس نقل مکان کردند که در 
حومه شهر بازل کشور سوییس 
واقع اس��ت.فدرر تا 16 س��الگی 
مدام مصدوم بود و نمی توانست 
خ��وب و مرت��ب ب��ه تمری��ن 
بپ��ردازد، اما س��رانجام با بهبود 
در  توانس��ت  مصدومیت هایش 
س��ال 1998 به دنیای حرفه ای 
تنی��س وارد ش��ود و به اتحادیه 
جهان  حرف��ه ای  تنیس��ورهای 
بیون  با  بپیوندد.رویاروی��ی وی 
بورگ در اوایل ورودش به جمع 
حرفه ای ها که با شکس��ت راجر 
همراه ب��ود درس ه��ای بزرگی 
به وی داد و پس از شکس��ت از 
این قهرمان پر آوازه آن سال ها، 
فدرر در مس��یر رو به رشد قرار 
گرفت.راجر در سال 1998 وارد 
تیم دیویس کاپ سوییس شد و 
در حالی که کم سن و سال ترین 
عضو تیم سوییس بود به عنوان 
بهترین تنیس��ور تی��م برگزیده 
در ح��ال حاض��ر  ش��د.اگرچه 
وی در جایگاه ده��م رده بندی 
برتری��ن تنیس بازان جهان قرار 
دارد، با این ح��ال تعداد زیادی 
از مفس��ران ورزش��ی، منتقدان 
تنیس، بازیگران گذشته و حال، 
وی را برتری��ن تنیس��ور تاریخ 
بدانید که  است  می دانند.جالب 
وی تنها بازیکنی است که موفق 
شده هم مس��ابقات تنیس آزاد 
آمری��کا و هم اوپن ویمبلدون را 
در پنج س��ال متوالی، فتح کند.

چنین افتخاری، تاکنون نصیب 
تنیس��وری نشده اس��ت و برای 
همین آقای ف��درر، یک برند و 
یک رس��انه ورزش��ی محسوب 
می ش��ود ک��ه همچ��ون لیونل 
مس��ی و کری��س رونال��دو در 
مستطیل سبز اللیگا، سلبریتی 
پر طرفدار دنیای تنیس اس��ت.

فدرر با قهرمانی در مسابقات آزاد 
استرالیا در سال 201۷ تبدیل به 
مسن ترین قهرمان گرند اسلم ها 

طی 45 سال گذشته شد.
راجر امسال موفق شد 6۷.8 
میلیون دالر درآمد کسب کند 
که از این مق��دار ۷.8 میلیون 
کلیولن��د  از  حقوق��ش  دالر 
کاوالی��رز ب��وده و 60 میلیون 
دالر نیز از راه های تبلیغاتی به 

دست آورده است.

 برنامه رسانه ای
و مشکالت دائمی آن

برنامه  ری��زی رس��انه ای در حقیق��ت مجموعه ای از 
پارامترهای تاثیرگذار در یک ارائه تبلیغاتی اس��ت که 
پیام را به خریداران یا کاربران بالقوه و بالفعل محصول 
ی��ا نام تجاری منتق��ل می کند. برنامه ریزی رس��انه ای 
ش��امل تعدادی تصمیم گیر خواهد بود که با تغییر هر 
یک بخشی از برنامه تغییر مشخصی خواهد کرد. اهداف 
و اس��تراتژی های رس��انه ای برگرفته از طرح، تدوین و 
انتخاب رسانه خواهد بود و برای متخصصان دارای روند 
مشخص و فرمول بندی معینی است. دسته  های متنوع 
رس��انه  ای هریک به ش��یوه ای پیام را انتقال می دهد و 
ویژگی ها، مزیت ها و مش��کالت نس��بی مخصوص به 
خود را دارند. این شیوه ها خط مشی اصلی برنامه ریزی 
خواهد بود. تعداد مخاطبان بالقوه یک پیام در طول یک 
زمان معین و میزان دسترسی آنها نیز اهمیت ویژه ای 
در برنامه ریزی خواهد داشت. پس از بررسی شیوه های 
انتقال پیام و تعداد مخاطب، در نهایت میزان تکرار در 
انتش��ار آگهی دارای اهمیت خواهد بود و برنامه ریزی 

رسانه ای بر آن تاکید دارد. 

برنامه رسانه ای
یک برنامه برای رس��انه، بهترین راه برای رس��اندن 
ی��ک پیام بازاریابی )یا تبلیغاتی( به ب��ازار را، در مقابل 
ش��ما قرار می دهد. به بیان دیگر، هدف از برنامه ریزی 
رس��انه ای یافتن ترکیبی از رسانه هاست که بازاریاب را 
قادر می سازد ارتباطی موثر با بیشترین تعداد مشتریان 
بالقوه و با کمترین هزینه ایجاد کند. فعالیت های مربوط 
به توسعه یک برنامه رسانه ای در شکل زیر آمده است 
که نش��ان می دهد در طول اج��رای این فرآیند برخی 
تصمیم ها به مرور به دس��ت می آید که حاصل از نتایج 
حی��ن کار، اتفاق��ات، تغییرات، به روزرس��انی اهداف و 

استراتژی ها خواهد بود. 

بروز مشکالت در برنامه ریزی رسانه ای
متاسفانه از آنجا که استراتژی رسانه ای دارای قالب و 
فرآیند استانداردی نیست، برنامه ریزی دچار مشکالت 
مختلفی می شود. اغلب این مشکالت به دشواری ایجاد 
طرح وکاهش اثربخشی منجر می شوند و معموال ناشی از 
اطالعات ناقص، موقعیت های متناقض، محدودیت های 

زمان و عدم اندازه گیری صحیح اثربخشی است. 

 اطالعات ناقص
هرچند مق��دار زیادی اطالع��ات در خصوص رفتار 
بازارهای مختلف و همچنین رس��انه ها موجود اس��ت 
اما استراتژیست ها همیش��ه با کمبود اطالعات مواجه 
هس��تند. برخی اطالعات م��ورد نیاز فق��ط داده های 
آماری نیس��تند یا به هر دلیل جمع آوری آنها س��خت 
یا بس��یار گران اس��ت. برای مثال مطالعات شنوندگان 
رادی��و در دوره ای خ��اص و با توج��ه به حجم و هزینه 
یک نمونه مشخص صورت گرفته است که قطعا کافی 
نیس��ت. این معضالت برای مخاطبان همه رس��انه ها 
صادق اس��ت. زمان نیز در اندازه گیری اهمیت ویژه ای 
دارد. بس��یاری از اقدامات مخاطبان تنها در زمان های 
خاصی از س��ال ص��ورت می گیرد. برای مثال ش��ما از 
اندازه گیری پارامترهایی که در ماه رمضان یا عید نوروز 
به دس��ت می آید نمی توانید در کل طول سال استفاده 
کنید زیرا قطعا رفتارهای درست را منعکس نمی کند. 
تابستان، زمستان و حتی دمای هوا می تواند رفتارهای 
متفاوت��ی را در مخاطبان نس��بت به رس��انه به وجود 
آورد. این ش��رایط )عدم وجود اطالع��ات کافی( برای 
ش��رکت های کوچک تر که قادر به پرداخت هزینه های 
 خرید اطالعات هم نیس��تند، ناراحت کننده تر اس��ت. 
در نتیجه، تصمیم گیری های خود را براساس داده های 
محدود، بدون توجه به زمان، طبق اطالعاتی که معموال 
خود رس��انه ها منتش��ر می کنند و حت��ی گاهی بدون 

هیچ گونه اطالعاتی، انجام می دهند. 

موقعیت های متناقض
مشکالتی که آنها شرایط متناقض را به وجود می آورند 
اغلب به دلیل عدم هماهنگی هزینه رسانه ها به نسبت 
میزان مخاطب اس��ت. یعنی دقیقا مشخص نیست که 
به ازای ی��ک ریال هزینه، چند نفر ش��ما را می بینند 
و از ای��ن تعداد چند نفر مش��تری ش��ما خواهند بود. 
گاهی گمان می کنید تلویزیون می تواند رس��انه خوبی 
برای ایجاد آگاهی باش��د اما بعد با حس��اب هزینه ها و 
اختالف آنها بین دو رسانه متوجه می شوید یک مجله 
می تواند بازدهی بیشتری داشته باشد و این برای شما 
و تصمیم گیری های رس��انه یک تناقض است. بنابراین 
اطالعات مربوط به میزان دسترسی و پوشش، آمارهای 
متناقضی را به ش��ما می دهد که تنها با هوشمندی و 
تجربه فراوان می توانید به نتایج درس��تی از آنها دست 

یابید. 

 عدم اندازه گیری اثربخشی
همان طور که اندازه گیری اثربخشی تبلیغات، فرآیند 
س��ختی اس��ت، تعیین اثربخشی نسبی رس��انه ها نیز 
کار دشواری محسوب می ش��ود. با اینکه سیستم های 
ارزیابی اثربخش��ی روز به روز در حال پیشرفت هستند، 
هنوز بسیاری از استراتژیست ها و تیم های برنامه ریزی 
رسانه از »تخمین« اثربخشی استفاده می کنند و سعی 
دارند در انتخاب گزینه ها حدس صحیحی داشته باشند. 
دلیل اصلی این مشکل از آنجا ناشی می شود که تمامی 
تصمیم گیری های رس��انه ای براس��اس اطالعات کمی 
انجام نمی شود. به همین دلیل گاهی اوقات مدیران با 
توجه به اینکه تصویر مناس��بی از یک رس��انه در یک 
بازار خاص ندارند یا نمی توانند پیش بینی درستی داشته 
باشند، بدون داشتن دانش الزم، درخصوص رسانه هایی 

که در دسترس دارند، تصمیم گیری می کنند. 
با توجه به وجود تمامی این مشکالتی که وجود دارد، 
برنامه ریزی رسانه ای یک ورزش ذهنی تلقی می شود و 
فرآیند پیچیده تصمیم گیری با همه جزییات آن به هر 
ح��ال صورت می گیرد؛ فرآیندی که اتفاقا گاهی اوقات 

بسیار موفق و ارزشمند برگزار می شود. 

قوانین شکست در کسب و کار
 بخش چهارم 

در این بخش به یکی از مهم ترین قوانین شکست 
اش��اره خواهیم کرد؛ قانونی که موجبات شکس��ت 
خیل��ی از س��ازمان ها را فراه��م س��اخته و آنها را با 
ع��دم رعایت این قانون به ورطه نابودی کش��انده و 
خسارات جبران ناپذیری به سازمان ها و برند ها وارد 
کرده است. حقیقت این است که این قانون به حدی 
س��اده و روشن اس��ت که خیلی از سازمان ها خیلی 
بی تفاوت یا بی اهمیت از کنارش رد می شوند بی آنکه 
متوجه آن باشند که این قانون می تواند نجات بخش 
یا نابود کننده آنها باش��د و این قانون چیزی نیست 
جز مبحث درک مصرف کننده و مشتری از محصول 
که بس��یار پررنگ و پراهمیت است. این قانون ساده 
را به خوبی بیاموزید زیرا که نجات بخش سازمان ها و 
برندهاست، مخصوصا برند هایی که درگیری بسیاری 

با واحد تولیدی و مهندسی دارند. 
4- قانون ادراک

بس��یاری از س��ازمان ها و برند ها بر این باورند که 
بای��د ثابت کنند که محص��ول آنها از کیفیت باالیی 
برخوردار اس��ت و حتما وارد رقابت ش��دیدی برای 
اثب��ات کیفیت محص��والت خود ش��وند در صورتی 
کیفیت مهم اس��ت ولی نه در مقام اول اهمیت برای 
ارتب��اط ب��ا مخاطبان،چراکه کیفیت یک ش��اخص 
نس��بی و بسته به افراد مختلف در حال تغییر است. 
به عنوان مث��ال یک کیف اداری ب��رای یک کارمند 
می تواند باکیفیت باش��د ولی ب��رای نفر دوم خیلی 
کیفی��ت خوبی نداش��ته باش��د. باید گف��ت چیزی 
به عن��وان بهترین وجود ن��دارد، چی��زی که وجود 
دارد، درک مش��تریان از محصول و چگونگی ادراک 
مش��تری است که حقیقت اس��ت، چراکه حقیقت و 
ادراک در مغز ترکیب می ش��وند و تش��خیص تمایز 
بی��ن آن دو عمال غیر ممکن اس��ت. پس باید گفت 
ک��ه بازاریابی جنگ درک مردم از محصول اس��ت، 

ن��ه چگونگی آن یا به عبارت دیگ��ر بازاریابی جنگ 
محص��والت نیس��ت، جنگ چگونگی ادراک اس��ت. 
به عن��وان مث��ال تکمیلی باید اش��اره ک��رد که اگر 
س��وال ش��ود دلیل خرید خودروی پراید چیس��ت؟ 
در نخس��تین پاس��خ قیمت مطرح می شود پس به 
جرات می توان گفت در این محصول فاکتور کیفیت 
به خاطر قیمت نادیده گرفته می شود ولی حال باید 
س��وال کرد چرا بخش��ی از مردمی که دغدغه ای از 
باب��ت قیم��ت ندارند، ای��ن محص��ول را می خرند؟ 
در پاس��خ ب��ه س��وال دوم می ت��وان بح��ث ادراک 
مخاطب��ان را بیان ک��رد و آن این اس��ت که برخی 
مش��تریان پراید، مشتریانی هس��تند که توان خرید 
باالت��ر و با کیفیت ت��ر را نیز دارند اما ممکن اس��ت 
به علت اخذ گواهینامه ش��ان ب��رای مصرف تمرینی 
و دس��ت گرمی و ایجاد مهارت اق��دام به خرید این 
محصول به ظاهر قیم��ت پایین کنند. پس می توان 
گف��ت این نوع مخاطبان نه دغدغ��ه قیمت دارند و 
ن��ه کیفیت و فقط براس��اس درکی ک��ه از محصول 
در ذه��ن دارند اقدام به خری��د می کنند. باید اضافه 
ک��رد که مش��کل خیلی از س��ازمان ها و برند ها این 
اس��ت که می خواهند با استفاده از حقیقت به عنوان 
یک اسلحه، درک اش��تباهی را که فکر می کنند در 
ذهن مش��تریان اس��ت، اصالح کنند. باید پذیرفت 
که تغییر تفکر مش��تریان خود مقوله دیگری اس��ت 
که بس��یار سخت اس��ت. حال با این تفاسیر مسئله 
مهم تری که وجود دارد این اس��ت که بعضی وقت ها 
مش��تریان تصمیمات خرید خود را بر مبنای درک 
درجه دوم یا القای��ی می گیرند و به جای تصمیم با 
ادراک خود به ادراک دیگران اعتماد و براس��اس آن 
اقدام به خرید می کنند. به عنوان مثال همه می دانند 
که ماش��ین های ژاپنی باکیفیت هستند و این کار را 
بسیار سخت تر می کند، چراکه باید با ادراک جامعه 

مواجه شوند. 
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مشتریان ابدیبازیابی مجانی 10ورزشکار پردرآمد دنیا در سال 2016 به انتخاب مجله فوربس

برندهای شخصی پولساز! 

10ورزشکار ثروتمند جهان در یک 
سال گذشته به شرح زیر است: 

 1-کریستیانو رونالدو  88 میلیون دالر
2- لیونل مسی 81.4 میلیون دالر 
3- لبران جیمز  77.2 میلیون دالر 
4- راجر فدرر 67.8 میلیون دالر 

5- کوین دورانت 56.2 میلیون دالر 
6- نواک جوکوویچ  55.8 میلیون دالر 

 7- کام نیوتن 53.1 میلیون دالر 
 8- فیل میکلسون 53 میلیون دالر

  9- یوردان اسپیث 52.8 میلیون دالر
 10- کوبی برایانت  50 میلیون دالر

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.ir شماره 722

مترجم: امیرآل علی
رضا مافی شیراز

مشاور توسعه بازار و تبلیغات مهرداد انوری 
دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار 



برای مطالعه 347 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
ارزش های خود را پایه گذاری کنید

بخ�ش دوم

در بخش قبلی به بررسی دو نمونه جالب در مورد 
اهمیت پایه گذاری ارزش های شرکت پرداختیم.

 در ای��ن بخ��ش ب��ه یک نمون��ه دیگ��ر خواهیم 
پرداخت و در نهایت نتیجه گیری کلی از این مثال ها 

می گیریم. 
س��ابراتی باقچی یکی از معدود کارآفرینان موفق 
هندی اس��ت. دلی��ل کمیاب بودن ش��خصیت هایی 
ش��بیه به باقچی، قدرت ب��االی وی در انطباقش با 
ش��رایط متغی��ر و تکنولوژی های جدید اس��ت. وی 
یکی از بنیان گذاران ش��رکت MindTree اس��ت 
  MindTree IT فعالی��ت دارد.  ک��ه در زمین��ه 
دو دفت��ر مرک��زی در هن��د و نیوجرس��ی آمری��کا 
دارد ک��ه نش��ان دهنده موفقیت این برن��د در بازار 
آمریکای ش��مالی اس��ت. ایده جالبی که این شرکت 
به هن��گام اس��تخدام کارمندانش ب��ه کارگرفت در 
ارائه چنین پرسش��ی است: »به نظر شما ارزش های 
ضروری که یک ش��رکت ملزم به رعایت آنهاس��ت، 

چگونه باید باشد؟«
طیف پاس��خ ها به این س��وال گس��ترده ب��ود. با 
این ح��ال پنج ارزش اصلی در اغلب آنها به چش��م 

می خورد. این ارزش ها عبارتند از: 
1- مراقبت از کارمندان که شامل توجه به شرایط 

ساعات کاری و وضعیت سالمت آنان است. 
2- آموزش کارمندان در راس��تای افزایش کیفیت 

کاری و مهارت آنها. 
3- تقویت روحی��ه رقابت طلبی به منظور نمایش 
عملکرد بهتر در راستای تقویت موقعیت شرکت در 

برابر سایر رقبا. 
4- اش��تراک گذاری که به طور کلی شامل تقسیم 

منصفانه و عادالنه درآمدها در شرکت است. 
5- حساس��یت به ام��ور اجتماعی. ای��ن مورد در 
برگیرن��ده حمایت ش��رکت از جریان های اجتماعی 
عدالت طل��ب اس��ت. یک نمون��ه کوچ��ک آنکه در 
پاسخ های خانم ها بیشتر به چشم می آمد، حمایت از 

جریان های فمینیستی است. 
س��ابراتی باقچی در مورد به کارگیری پیشنهادات 
کارمن��دان و تاثی��ر آن چنین اعتق��ادی دارد: » در 
دنیای ام��روز به هر میزانی ک��ه کارمندان تان را به 
ش��رکت بیشتر عالقه مند سازید، سود باالتری را هم 
به دس��ت خواهید آورد. این یک معادله بسیار ساده 

است. 
تعج��ب من این اس��ت که چ��را در ط��ول تاریخ 
بس��یاری از شرکت ها نس��بت به این نکته بی توجه 

بوده اند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ارزش ه��ای ه��ر ش��رکتی ب��ه ط��ور طبیعی از 
نقطه نظ��ر مدیر آن سرچش��مه می گیرند. به همین 
دلی��ل در این مورد نحوه تفک��ر و باور مدیر اهمیت 
حیاتی دارد. همچنین باید ارزش های پذیرفته شده 
ش��رکت را به خوبی برای کارمندان و مشتریان بیان 
کنید تا بتوان انتظار واکنش مناسب را از آنها داشت. 
- ارزش ه��ای یک ش��رکت نبای��د برخالف عرف 
جامع��ه باش��ند. در غیر این صورت تص��ور پذیرش 
عمومی و اس��تقبال از ان تنه��ا در حد آرزویی خام 

باقی خواهد ماند. 
- تف��اوت در برخورد با کارمندان می تواند موجب 
ایج��اد ش��ک و تردید در میان افراد ش��ود. این نوع 
تبعیض ها معموال با پاسخ های غیرقابل پیش بینی از 

سوی کارمندان همراه است. 
- ارائه ارزش های ش��رکت به ص��ورت واضح باعث 
خواهد ش��د که هم��کاری می��ان ش��رکت هایی با 
ارزش های یکسان بسیار راحت تر صورت گیرد. البته 
باید توجه داش��ت که عکس این قاع��ده نیز جاری 

است و مشکالتی به همراه دارد. 

11  کار مدیریت کسب و

پاس��خ: شرط اجرای این سیس��تم آن است که طرف 
مقابل بداند بابت چه چیزی تنبیه می ش��ود. تش��ویق و 
تنبیه در سازمان ها مانند یک بخاری است که باید افراد 
بدانن��د این بخاری چقدر داغ اس��ت و هر کس��ی به هر 
اندازه که به آن نزدیک می شود می سوزد و اگر کسی به 
آن دس��ت زد، آثار دو یا سه بار دست زدن آن مشخص 

باشد و میزان سوختگی را بیشتر کند. 
اینک��ه افراد از گرم��ای بخاری آگاه نباش��ند و به آن 
دست بزنند و بسوزند، بی عدالتی است و اینکه ما تالش 

کنیم سیستمی درست کنیم که صرفا کارش سوزاندن 
باش��د هم دور از نرم و اس��تاندارد انسانی است. کسر از 
حقوق ممکن است راهکار زود پاسخ دهنده و مؤثری به 
نظر برسد، اما در مقابل عدم ثبات این سیستم یا شفاف 
نبودن آن می تواند به سرعت توسط کارکنان درک شده 
و ب��ا عکس العمل های سیاس��ی و رفتارهای غیر منتظره 
س��ازمانی روبه رو ش��ود. هر تغییری که به رفتار انسان 
مربوط می شود و قرار است به فرهنگ تبدیل شود باید 
گام ب��ه گام صورت بگیرد، بنابراین در گام اول کارکنان 
س��ازمان باید آگاه ش��وند که چه سیستمی اجرا خواهد 
ش��د. در گام دوم باید به کارکنان بازخورد داده شود اما 

مبلغی از حقوق آنها کس��ر نشود. در مرحله بعدی نتایج 
بازخورده��ا نش��ان می دهد که رفت��ار نامطلوب کاهش 

یافته است. 
گام بعدی این اس��ت که به افراد اخطاریه داده شود، 
به عنوان مثال ب��ه جای 500هزار توم��ان جریمه فقط 
100هزار تومان از حقوق ش��ان کس��ر شود. پس از یک 
دوره می��ان م��دت که بس��ته به توافق مدی��ران تعیین 
می شود، این سیس��تم به صورت یک استاندارد تعریف 
می شود و قاعدتا کارکنان نیز از آن تبعیت خواهند کرد، 
زیرا آگاهی آنها به حدی رس��یده که در ذهن شان ملکه 

شده است.

تنبیه و جریمه

پرسش: گاهی پیش می آید که در سازمان ها بی نظمی هایی به وجود می آید. در این هنگام مدیران سازمان ها درصدد برقراری 
نظم برمی آیند و تدابیری می اندیشند تا آرامش و نظم را در سازمان برقرار کنند. یکی از روش هایی که توسط برخی مدیران 
مورد استفاده قرار می گیرد جریمه کسر از حقوق است. اما چگونه باید جریمه کسر از حقوق را اجرا کرد تا نتیجه مثبتی به 

همراه داشته باشد؟ و آیا این روش همیشه مؤثر خواهد بود؟ 

کلینیککسبوکار

شایعه در شرکت را چگونه مدیریت 
و مهار کنیم

شایعه در شرکت یا دروغ پیچیده شده در شرکت 
یکی از معضالتی اس��ت که ش��رکت ها با آن مواجه 
هس��تند و چنانچه ش��ایعه در شرکت کنترل و مهار 
نش��ود در بسیاری از موارد س��ازمان را دچار ضرر و 
زیان های غیر قابل جبران می کند، بنابراین شناخت 
شایعه در ش��رکت و مهارت مهار کردن آن بسیار با 
اهمیت است. در هر سازمان روابط بین افراد دو وجه 
دارد؛ یکی روابطی که به صورت رس��می و سازمانی 
اس��ت و دیگری روابط  غیر رس��می و غیر سازمانی. 
الزم به ذکر است که بیش��تر شایعات حاصل روابط 
غیر رس��می و غیر س��ازمانی اس��ت ک��ه می تواند در 
زمینه ه��ای گوناگونی گفته ش��ود نظی��ر موضوعات 
مهم اجتماعی، استخدام منابع انسانی، ارتقای سمت 

کارمندان، اخراج کارمندان، انتخابات و… 
دس��ته ای از شایعات نیز مربوط به گذشته است و 
دسته ای دیگر مربوط به آینده و برخی از شایعات در 
سازمان مربوط به مسائل و موضوعات جاری سازمان 
است، به هر ترتیب بسیاری از این شایعات می تواند 
س��ازمان را دچار هرج و م��رج کند. این هرج و مرج 
حتی می تواند ش��امل بخش بازاریاب��ی و تحقیقات 
بازار نیز ش��ود که مطمئنا س��ازمان را دچار ضرر و 
زیان بس��یاری می کند و باید از پیدایش و رواج آنها 

جلوگیری کرد. 
همان طور که مالحظه کردید ش��ایعه در ش��رکت 
دس��ته بندی های گوناگونی دارد ک��ه در این مقاله 
نویسنده س��عی دارد به انواع و روش های مدیریت و 

جایگاه شان در زمینه رفتار گروهی بپردازد. 
چگونه شایعه در شرکت به وجود می آید؟ 

ش��ایعه در شرکت به عنوان یک معضل اجتماعی و 
جنگ روانی در ابعاد وس��یع اتفاق می افتد و چنانچه 
سازمان در شرایطی حاد قرار گرفته باشد، این اتفاق 
در سازمان به صورت وسیع تری حادث می شود. نکته 
حائز اهمیت این است که شایعه در شرکت در تمامی 
گروه ها و س��مت های سازمانی پیچیده خواهد شد و 
عموم��ا اف��راد به جای اینکه آن را س��رکوب کنند به 
آن دام��ن می زنند. ش��ما به عنوان ی��ک مدیر موفق 
باید توانمندی استفاده از شایعه در شرکت را داشته 
باش��ید و به نفع س��ازمان از آن استفاده کنید. وقتی 
با شایعات مواجه می شوید به دو مسئله توجه کنید؛ 
اول به میزان اهمیت آن ش��ایعه در شرکت و دوم به 
می��زان ابهام انگیزی آن.نکته الزم به ذکر این اس��ت 
که چنانچه یکی از دو عامل ذکر ش��ده وجود نداشته 
باش��د دیگر موضوع مطرح شده در شرکت شایعه به 
حساب نمی آید و اگر میزان اهمیت و ابهام شایعه در 
شرکت باال رود آن شایعه هیجان انگیزتر خواهد شد. 
وقتی شایعه در ش��رکت اتفاق می افتد مهم است 
افرادی ک��ه آن را می ش��نوند تا چه می��زان قدرت 
ادراک خوب، حافظه قوی و گزارشگر ماهری باشند. 
وقت��ی ف��ردی ش��ایعه ای را به فرد دیگ��ری منتقل 

می کند ممکن است اتفاقات زیر حادث شود: 
1- فرد انتقال دهنده به علت اینکه برخی مس��ائل 

را مهم نمی داند آن را به فرد دیگر منتقل نکند. 
2- ف��رد انتقال دهنده جزییات را به خوبی منتقل 

نمی کند زیرا جزییات قابلیت پایداری ندارند. 
3- برخی افراد در هنگام انتقال شایعه در شرکت، 

آن را به نفع خود نقل می کنند. 
شایعه در شرکت به سه دسته تقسیم می شود: 

1- ش��ایعه هایی که سریع و همه گیر هستند و در 
زمان کمی همه از آن با خبر می شوند. 

2- شایعه هایی که سرعت کمی دارند و افراد آن را 
به صورت مخفی به یکدیگر منتقل می کنند، البته در 
آخر همه گروه ها در سازمان از آن با خبر می شوند. 
3- ش��ایعاتی که حالت ش��ناور دارن��د و هر وقت 
ش��رایط برای پخش این نوع ش��ایعات فراهم ش��ود 
اوج می گیرند که در غیر این صورت به حالت مخفی 
می مانن��د و در واق��ع این نوع ش��ایعات برای پخش 

شدن زمان دارد. 
روش ه��ای مدیریت و جلوگیری از پخش ش��ایعه 

در شرکت: 
1- به سرعت با گروه های انتقال شایعه در شرکت 
ارتباط برقرار کنید و در جهت کاهش و از بین بردن 

شایعات اقدام کنید. 
2- ابزارهایی را که می توان ش��ایعه در ش��رکت را 
به وسیله آن منتقل کرد کنترل و جمع آوری کنید. 
3- به س��رعت ش��ایعات غل��ط و غیر واقعی را به 

تمامی گروه های سازمان اطالع رسانی کنید. 
4- س��ریعا نظم و انضب��اط س��ازمانی را با هدف 
تقویت قوانین س��ازمان برای تمامی رده ها عملیاتی 

کنید. 
5- ساخت سیستم آموزش علمی و سازمانی برای 

تمام گروه ها. 
البته خوب اس��ت بدانید که ش��ایعه در ش��رکت 
جنبه های خوبی نیز می تواند به همراه داشته باشد، 
مث��ال افراد س��ازمان به وس��یله آن می توانند تخلیه 
احساسی یا کاهش استرس و ایجاد جذابیت محیط 

کاری را تجربه کنند. 
http://qmpmarketing.com

مدیریت امروز

تسکو در سال 1919 توسط 
جک کوهن و در حومه ش��هر 
لندن تاسیس شد. امروزه این 
ش��رکت، یک��ی از بزرگ ترین 
فروشگاه های خرده فروشی در 
دنیا به ش��مار می رود. حدود 
60درصد از فروش و سود این 
کمپانی، مختص بریتانیاست. 

تس��کو بزرگ ترین فروشگاه 
بریتانیاس��ت  خرده فروش��ی 
متنوع��ی  خدم��ات  ک��ه 
محص��والت  ارائ��ه  از جمل��ه 
را  غیر خوراک��ی  و  خوراک��ی 
عرضه  مصرف کنن��دگان  ب��ه 
می کن��د. ای��ن کمپانی 440 
هزار کارمند در سراس��ر دنیا 
دارد ک��ه 280 ه��زار نف��ر از 
آنه��ا در بریتانیا مش��غول به 
 کار هس��تند. تس��کو بیش از
 2 هزار فروش��گاه در بریتانیا 
دارد و تع��داد فروش��گاه های 
نظی��ر  کش��ور هایی  در  آن 
 تایلن��د، چین، مجارس��تان و 
ایاالت متحده رو به گسترش 

است. 
بزرگ تری��ن   تس��کو 
بخ��ش خصوص��ی در بریتانیا 
به ش��مار می رود و نقش های 
بخش  از جمل��ه  تخصصی ت��ر 
مالی و نیروی انس��انی آن، در 
دفتر مرکزی این کمپانی واقع 
قرار گرفته  در هرتفوردش��ایر 

است. 
ارزش های اصلی

ارزش های اصلی این کمپانی 
ش��امل تعه��د آن در حف��ظ 
به عن��وان  مس��ئولیت پذیری 
ی��ک فرش��گاه خرده فروش��ی 
اس��ت. با توجه به اینکه گروه  
 ش��رکت های تس��کو س��االنه
ت��ن میلی��ون   4   

تولی��د  اکس��ید  کرب��ن دی   
 2010 س��ال  در  می کنن��د، 
نخس��تین  ش��رکت  ای��ن 
آالینده های  فاقد  سوپر مارکت 
کربن دی اکس��ید خ��ود را در 
کمبریج ش��ایر افتتاح کرد. در 
نتیج��ه این اقدام تس��کو، این 
 کمپان��ی جایزه س��ازگاری با
در  زیس��ت  محی��ط   
فروش��گاه های  می��ان 
عن��وان  ب��ا   خرده فروش��ی 
 Annual Grocer Gold
را به خود اختصاص داد. تسکو 
قصد دارد تا س��ال 2050، به 
کسب و کاری فاقد آالینده های 
تبدیل شود.  اکسید  کربن دی 
یک��ی دیگر از اهداف تس��کو، 

جلب وفاداری مشتریان است 
و در ای��ن راه، ی��ک میلی��ارد 
ی��ورو س��رمایه گذاری ک��رده 
استراتژی های  بنابراین،  است. 
رقابتی در این رابطه توس��عه 
پیدا ک��رد و قیمت، کیفیت و 
نو آوری در کنار ارائه مجرا های 
مختلف خدماتی، در دس��تور 

کار قرار گرفت. 
چشم انداز و ماموریت

کمپانی های��ی نظیر تس��کو 
ک��ه از موفقیت های بلند مدت 
کسب و کار هایی  می برند،  بهره 
آنه��ا  هس��تند.  متمرک��ز 
دارند  بنیادی  چشم انداز هایی 
ک��ه همیش��ه ثابت هس��تند، 
اس��تراتژی های  در حالی ک��ه 

کس��ب و کار دائم��ا ب��ا 
تغییر و تح��والت دنیا 
تطابق پی��دا می کنند. 
در ی��ک فضای رقابتی 
جهانی، یک کسب و کار 
داش��تن  ب��دون 
چش��م اندازی آشکار و 
بدون داش��تن مسیری 
خواهد  نابود  مشخص، 

شد. 
چش��م انداز،  ی��ک 

دیدگاهی آرمانی است که یک 
کس��ب و کار انتظار دارد به آن 
دست پیدا کند. در این رابطه، 
بنچمارک هایی تهیه می ش��ود 
که اه��داف آت��ی کمپانی در 
آنها لحاظ ش��ده است. تسکو 
کمپان��ی ای اس��ت ک��ه حول 
کارمندان  و  مش��تریان  محور 

ساخته شده است. 
چشم انداز تسکو، پنج عامل 

را شامل می شود: 
- تبدیل شدن به آنچه افراد 

می خواهند و نیاز دارند
- کس��ب و کاری رو به رشد، 

پر از فرصت های متنوع
از  - م��درن، ن��وآور و پ��ر 

ایده های خالقانه
- ش��ماره یک بودن در بازار 
داخلی، در کن��ار به کار گیری 

مهارت ها به شکل جهانی
ب��ودن،  الهام بخ��ش   -
جل��ب اطمین��ان و وف��اداری 
مصرف کنن��دگان، همکاران و 

اجتماعات.
مدیریت و رهبری

بی��ن مدیری��ت و رهب��ری 
تف��اوت وج��ود دارد. مدیریت 
مجموع��ه  ب��ا  رابط��ه  در 
کارهای��ی اس��ت ک��ه باید به 
انجام برس��د. مدی��ران منابع 

انس��انی و فیزیکی را در جهت 
اهداف ش��رکت، سازمان دهی 
می کنن��د. رهبری ب��ه معنی 
انگیزه بخش��یدن  تاثیر گذاری، 
و روحی��ه دادن ب��ه کارکنان 
است. رهبری ش��امل هدایت 
برخورد  کارکنان،  پیش��برد  و 
محترمان��ه و در عین حال، به 
چالش کش��یدن آنه��ا خواهد 
ب��ود. رهبر ب��ه دنب��ال ایجاد 
اس��ت که  قدرتمن��د  تیم��ی 
متش��کل از افرادی اس��ت که 
به اهداف کلی سازمان متعهد 

باشند. 
در  کارمن��دان  تس��کو،  در 
هر س��طحی از مس��ئولیت ها 
و وظایف��ی ک��ه دارن��د، ب��ه 

روش ها و سبک های متفاوتی 
می کنن��د.  تصمیم گی��ری 
روی  می توان��د  ش��یوه  ای��ن 
مناس��ب ترین س��بک رهبری 
مرب��وط به بخش مش��خصی 
از کار ی��ا پ��روژه، تاثیر گ��ذار 
باش��د. مدیران تس��کو هم در 
رابطه ب��ا کارکن��ان و هم در 
م��ورد مصرف کنندگان ش��ان، 
یک  هس��تند.  مسئولیت پذیر 
مدی��ر پیش از ه��ر تصمیمی، 
اف��رادی را ک��ه از این تصمیم 
متاثر خواهند ش��د نیز در نظر 
می گیرد. از سوی دیگر، عوامل 
داخل��ی و خارج��ی مختل��ف 
دیگری نیز در تصمیمات آنها 

دخیل خواهد بود. 
تئوری انگیزشی تیلور

 ،1911 س��ال  در 
ن��ام  ب��ه   مهندس��ی 
از  یک��ی  تیل��ور،  فردری��ک 
نخستین تئوری های انگیزشی 
براس��اس  ک��رد.  منتش��ر  را 
تحقیق��ات تیلور، افراد تنها به 
دالیل مالی، حاضر می ش��وند 
در  بدهن��د.  انج��ام  را  کاری 
س��ال های اولیه آغ��از صنعت 
خ��ودرو،  قطع��ات  مونت��اژ 
تع��داد  بر اس��اس  کارگ��ران 
قطعات��ی که مونتاژ می کردند، 

روزان��ه دس��تمزد  به ص��ورت 
می گرفتند. 

ای��ن رویکرد ک��ه هر کارگر 
طب��ق حجم کاری ک��ه انجام 
م��ی داد، وجه مال��ی دریافت 
می کرد، برای این کس��ب و کار 
بس��یار مفید واقع شد. بازده و 
تولید این قبیل کس��ب و کار ها 
انگیزه  باال بود، ولی فرص��ت ، 
و زم��ان کمی را ب��ه کارکنان 
ب��رای فکر کردن ب��ه فعالیتی 
که انج��ام می دهن��د و ایجاد 
نو آوری، ب��ه آنها ارائه می کرد. 
ای��ن کار از ارتق��ای کارکنان 

جلوگیری می کرد. 
پاداش کارکنان

برنامه پاداش دهی به کارکنان 
ح��دی  ت��ا  تس��کو،  در 
تیل��ور  تئ��وری  مش��ابه 
اس��ت. پاداش مالی این 
کارکنانش،  ب��ه  کمپانی 
انگیزشی  عوامل  از  یکی 
آن ب��ه ش��مار م��ی رود. 
اگرچ��ه عوامل غیر مادی 
دیگری نیز جهت انگیزه 
بخش��یدن ب��ه کارکنان 
از  تس��کو  دارد.  وج��ود 
تئوری تیل��ور پا را فرا تر 
گذاش��ته و پاداش��ی بیشتر از 
افزای��ش حقوق ب��ه کارمندان 

خود ارائه می کند. 
از عوامل غیر مادی  بسیاری 
دیگ��ری وجود دارد که انگیزه 
کارکن��ان و باز ده��ی آنه��ا را 
ب��اال می ب��رد. از جمل��ه ای��ن 
عوامل، خدمت به مردم، رشد 
مهارت ه��ا و ارتق��ای ش��غلی 
اس��ت. برای مث��ال، یک فرد 
می تواند با انگیزه تبدیل شدن 
به یک بازیکن حرفه ای فوتبال 
وارد این عرصه شود و تنها به 
دلیل عالقه ای که به این رشته 
دارد در آن حرفه ای شود و نه 

انگیزه های مالی. 
تاثیر مایو

عوام��ل داخل��ی و خارجی 
و  عملک��رد  در  می توانن��د 
انگی��زه کارکن��ان تاثیر گ��ذار 
ب��رای مث��ال، عامل  باش��ند. 
داخل��ی می تواند عالقه فرد به 
باش��د.  تازه  یادگیری مهارتی 
به عنوان  می تواند  موضوع  این 
پاداش��ی ب��رای ف��رد تلق��ی 
ش��ود. از جمله عوامل خارجی 
می ت��وان به اه��داف فروش و 

انگیزه ها اشاره کرد. 
در اوای��ل دهه 30 میالدی، 
ش��خصی به ن��ام الت��ون مایو 

اظه��ار ک��رد ک��ه انگی��زه در 
محی��ط کار، ب��ه ای��ن عوامل 

بستگی دارد: 
- ارتباطات بهتر

- کار تیمی خوب
- روی خوش نشان دادن به 

اطرافیان
- س��هیم ک��ردن دیگ��ران 

هنگام تصمیم گیری
- ایجاد اطمینان در سایرین
- اطمین��ان بخش��یدن در 
رابط��ه با جذاب ب��ودن کار و 

عدم تکرار در آن.
ب��ه عقی��ده او، یکنواخ��ت 
ب��ودن وظایف باع��ث کاهش 
انگیزه می ش��ود. او باور داشت 
که انگیزه با تش��ویق کارکنان 
و ی��اد آور ش��دن ای��ن نکت��ه 
که حضورش��ان در س��ازمان 
مهم اس��ت و دادن آزادی در 
تصمیم گیری ب��ه آنها حاصل 

می شود. 
در تس��کو، به نظر می رسد 
تئوری مایو در حال اجراست. 
در ای��ن کمپان��ی، ارتباط��ات 
یکی از عوامل بس��یار مهم در 
به ش��مار  انگی��زش کارکنان 

می رود. 
مدیران روزان��ه با گروه های 
مختلف کاری سازمان، جلسه 
برگ��زار می کنن��د و در ای��ن 
جلسات اتفاقاتی را که در یک 
روز رخ داده مورد بررسی قرار 
می دهن��د و در نهای��ت نیز به 
اهدا  پاداشی  گروه های موفق، 

می شود. 
نتیجه گیری

انگی��زش کارکن��ان یکی از 
مهم تری��ن وظای��ف مدی��ران 
اس��ت. تئوری های انگیزش��ی 
مثل آنچ��ه تیل��ور ارائه کرد، 
ب��ه انگیزه دادن ب��ه کارکنان 
اش��اره داش��ت که در نهایت 
باعث افزایش بازدهی و تولید 

می شود. 
تسکو برای مدیران و پرسنل 
خ��ود فرصت های��ی را فراه��م 
می کن��د تا از این طریق، به کار 
خ��ود عالقه و توجه بیش��تری 
نش��ان دهند. با توجه به اینکه 
نیاز ها و خواسته های کارمندان 
ب��ا یکدیگ��ر متف��اوت اس��ت، 
برنامه های  و  بررس��ی  پروس��ه 
توس��عه فردی، این امکان را به 
س��ازمان می دهد که توانایی ها 
و دس��تاورد های هر یک از آنها 
را به صورت جدا گانه شناس��ایی 

کرده و رشد دهد.

کارتابل

بررسی استراتژی کسب و کار کمپانی تسکو

زیاد انبار کن و ارزان بفروش

کمپانی هایی نظیر تسکو که از 
موفقیت های بلند مدت بهره می برند، 

کسب و کار هایی متمرکز هستند. 
آنها چشم انداز هایی بنیادی دارند 

که همیشه ثابت هستند، در حالی که 
استراتژی های کسب و کار دائما با 
تغییر و تحوالت دنیا تطابق پیدا 

می کنند
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انتخابات ابرهای ابهام اقتصادی را 
پس می زند 

رقابت های انتخاباتی در کشورهای مختلف همیشه 
س��وژه ای داغ و جالب برای رسانه هاس��ت؛ س��وژه ای 
که با توجه به ش��رایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
کشورهای مختلف سمت و سویی منحصربه فرد خواهد 
داش��ت. فرانس��ه نیز چش��م انتظار برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری اس��ت. اگرچه به اعتقاد بسیاری از 
سیاستمداران کهنه کار، انتخابات پیش روی فرانسه با 

سال های پیش تفاوت های قابل توجهی دارد. 

از شایعات تا اتهامات 
تبعات اقتصادی ای��ن انتخابات مهم ترین موضوعی 
است که رسانه های بین المللی را درگیر خود کرده است. 
آن هم در شرایطی که جنجال های مالی کاندیدا ها یکی 
پس از دیگری شهروندان فرانسه را شوک زده می کند. 
کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری فرانسه با جنجال های 
متعددی همراه ش��ده و رسوایی مالی پنه لوپه، همسر 
فرانس��وآ فیون، نام��زد جمهوریخواهان فرانس��ه برای 
ریاس��ت جمهوری ۲۰۱۷ این کش��ور در کانون توجه 

رسانه ها قرار گرفته است. 
براس��اس گزارش هفته نامه »کنر آنش��نه« پنه لوپه 
عالوه بر دریافت حقوق برای یک شغل ساختگی، مبلغ 
۴۵۰۰۰ یورو نیز به عنوان بازخرید دریافت کرده است. 
همزم��ان ب��ا ادام��ه تحقیق��ات در م��ورد ای��ن 
جنج��ال مال��ی نام��زد جمهوریخواه��ان، پرون��ده 
 معروف به  »بیگمالیون« بر س��ر سوءاس��تفاده مالی 
نیکال سارکوزی، نامزد شکست خورده این حزب نیز 
مجددا به جریان افتاده و رس��یدگی به اتهامات وی 
به زودی آغاز می ش��ود. نیکال س��ارکوزی در جریان 
رس��وایی مالی مرتبط با به پن��ه لوپه فیون، از نامزد 

جمهوریخواهان حمایت کرده است. 
مارین لوپن، نامزد جبهه ملی نیز از سوی پارلمان 
اروپا به اس��تفاده از منابع مالی ای��ن نهاد اروپایی و 
پرداخت بیش از ۳۴۰هزار یورو به دس��تیاران خود 
برای شغل های ساختگی متهم شده درحالی که این 
افراد در این حزب ش��اغل ب��وده و هرگز در پارلمان 

اروپا سمتی نداشته اند. 
اینها موضوعاتی هستند که در صورت اثبات شدن 
نه تنها خش��م عموم��ی را برمی انگیزند، بلکه هزاران 

یورو بدهی را رقم می زنند. 

شانس با چه افرادی است؟ 
نامزد مس��تقل  امانوئ��ل ماکرون،  نظرس��نجی ها 
را ب��ا ۲۳درصد، ش��انس دوم ب��رای راهیابی به دور 
دوم انتخابات معرفی می کند، اما ش��ایعاتی مبنی بر 
مش��کالت اخالقی وی منتشر شده است. در همین 
راس��تا رادیو فرانسه مصاحبه ای ش��نیدنی را با وی 
ترتیب داد که ماتئو گاله، رئیس رادیو فرانسه شخصاً 
ب��ا ماکرون مصاحبه کرد. اگرچه این مصاحبه وجهه 
ماک��رون را تا حد زیادی ترمیم ک��رد، اما هنوز هم 

شایعاتی کمرنگ شنیده می شوند. 
اما نکته مهم اینجاست که به نظر می رسد اعتماد 
عموم��ی مردم فرانس��ه نس��بت به سیاس��تمداران 
خدش��ه دار شده اس��ت. بنا بر یک نظرسنجی جدید 
۴۵درص��د م��ردم معتقدند سیاس��تمداران، اعضای 
دولت و پارلمان فس��اد مالی دارند و 8۰درصد مردم 
خواهان تحول در قشر سیاسی کشورشان هستند. 

 در  »فهرس��ت فساد« کش��ورهای دنیا که توسط 
سازمان ش��فافیت بین الملل منتشر می شود، فرانسه 
در میان کشورهای اروپایی جزو بدترین هاست و در 
میان ۱۷۶ کشور دنیا در رده بیست وسوم قرار دارد. 
یکی از ش��عارهایی که اغلب کاندیداهای ریاس��ت 
جمهوری فرانسه بر آن تأکید دارند، تصویب قوانین 
جدید و تش��دید مجازات ه��ا برای متخلف��ان مالی 
اس��ت. این وعده ای اس��ت که قصد دارد وضعیت را 
تغییر دهد،اما موضوع اینجاست که حتی کاندیداها 
هم مظنون به فس��اد مالی هس��تند. ب��رای مثال در 
صورتی که ش��ائبه های مرتبط با فس��اد مالی مارین 
لوپن، رهبر راس��تگرای افراطی فرانس��ه اثبات شود، 
خبری تکان دهنده با اثرگذاری همه جانبه بر اقتصاد 

و سیاست فرانسه خواهد بود. 

ماکرون ترامپ دوم است؟ 
دونال��د ترام��پ در آمری��کا ب��ا ش��عار مخالفت با 
نظام سیاس��ی و تصمیم گیری ه��ای اقتصادی حزب 
حاکم به پیروزی رس��ید. حاال به نظر می رس��د این 
موج به فرانس��ه هم رسیده اس��ت. امانوئل ماکرون، 
سیاس��تمدار جاه طلب فرانس��وی ک��ه داوطلبانه از 
کابینه فرانس��وا اوالند خارج شد  با همین شعار وارد 
کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شده است. 
لورن هایم، س��خنگوی س��تاد انتخابات��ی امانوئل 
ماکرون می گوید:  »ش��ور و شوق مردم برای احیای 
حیات سیاسی در فرانسه و آزمودن گزینه ای جدید 
مردم را به اینجا کش��انده است. ما شاهد دموکراسی 
هس��تیم که مردم در آن مشارکت دارند و این اتفاق 

جدیدی است.«
ماک��رون زمانی که نامزدی خود را اعالم کرد گفته 
بود از نزدیک ش��اهد پوچی تصمیم های اقتصادی و 
سیاس��ی فرانسه بوده اس��ت. ژرار کولومب، شهردار 
لیون می گوید:  »در ش��رایط کنون��ی که همه چیز 
در ح��ال تغییر اس��ت، اروپا باید متحد ش��ود. برای 
اینکه اروپا بتواند به اتحاد برس��د، فرانس��ه نیاز دارد 
که صدای خود را قوی کند. و برای داش��تن صدای 
قدرتمن��د، نی��از داریم که اصالحات هم��ه جانبه را 
در کش��ورمان عملی کنیم تا بتوانی��م الگویی برای 

کشورهای دیگر باشیم.«
تا دو س��ال قبل کمتر فردی امانوئ��ل ماکرون را 
می شناخت، اما این روزها وی پیشتاز نظرسنجی های 
انتخاباتی است. عده ای معتقدند وعده های اقتصادی 
و سیاس��ی این سیاس��تمدار ۳۹س��اله باع��ث این، 
پیش��رفت قابل مالحظه شده اس��ت؛ شعارهایی که 
به عقیده بس��یاری از افراد، مشابهت هایی آشکارا با 

موضع گیری های دونالد ترامپ دارند. 

مروری بر اقتصاد و صنعت فرانسه

صحب��ت از فرانس��ه ک��ه می ش��ود، بس��یاری از 
م��ردم ب��ه ی��اد س��ینما، هن��ر و فرهن��گ، بناهای 
تاریخ��ی و ش��ام های رمانتی��ک می افتن��د. اما این 
کش��ور تاریخی، افزون بر جذابیت های ذکر ش��ده، 
یک��ی از قطب ه��ای اقتصادی اروپاس��ت. کش��وری 
ک��ه نه تنه��ا در عرص��ه منابع انس��انی در ش��رایط 
 ای��ده آل ق��رار دارد، بلک��ه از حیث زیرس��اخت های 
صنعت و مع��دن نیز در جای��گاه بس��یار مثبتی قرار 

گرفته است. 

از ایرفرانس تا کشاورزی 
ن��ام ش��رکت های مش��هوری ایرفران��س، فرانس 
تل��ه کام، رنو و تالس ب��رای اغل��ب م��ردم جه��ان 
آشناس��ت. ش��رکت هایی که افزون بر بازدهی مالی، 
 اعتبار قابل توجهی نیز برای دولت فرانسه به ارمغان 
آورده ان��د. قرارداده��ای متع��دد و بین الملل��ی این 
شرکت ها باعث شده نام فرانسه در اقصی نقاط جهان 

به عنوان کشوری مولد و خوش آتیه مطرح شود. 
افزون ب��ر اینها، فرانس��ه به عن��وان دومین قطب 
اقتص��ادی اتحادیه اروپا در حوزه صنایع مهمی مثل 
خودروس��ازی، فلزکاری، پتروش��یمی، منس��وجات، 
آرایشی و بهداشتی و. . . فعال است. در نتیجه حجم 
صادرات این کشور در عرصه بین الملل در مقایسه با 
بس��یاری از کشورهای اروپایی خیره کننده محسوب 
می ش��ود. درواقع صادرات فرانسه از آهن تا گندم و 
جو گس��ترده اس��ت و به نظر می رسد دولت فرانسه 
از هیچ فرصتی برای جذب س��رمایه به کشورش به 

راحتی نمی گذرد. 
فرانس��ه در دهه ه��ای اخیر، بین ۷۰ ت��ا 8۰ درصد 
اش��تغالزایی خود را مرهون برنامه ریزی دقیق در مورد 
 صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت. تا جایی که بالغ بر 
۶۵ درصد از اقتصاد این کش��ور به واسطه فعالیت های 
 اقتصادی در بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط تامین  
می شود. این نوع برنامه ریزی که ریشه در دهه های ۶۰ 
و ۷۰ می��الدی دارد، دیدگاهی آینده نگر را به صنایع و 

اقتصاد فرانسه تزریق کرده است. 

تأکید بر نیروی انسانی 
بخش مهمی از رشد اقتصادی فرانسه به بهره وری 
باالی نیروی کار مرتبط اس��ت. ش��اخص بهره وری 
در فرانس��ه از رق��م ۲۰ در س��ال ۱۹۵۰ به بیش از 
۱۱۲ در س��ال ۲۰۱۵ رس��یده  )حدود ش��ش برابر( 
ای��ن رش��د خیره کننده، نش��ان می ده��د که دولت 
ب��رای نیروی انس��انی تا چه حد اهمیت قائل ش��ده 
و برنامه ری��زی نظام دار ترتیب داده اس��ت. بهره وری 
نیروی کار در فرانس��ه از بس��یاری از رقبای اروپایی 
بیش��تر اس��ت؛ حتی به الگویی برای کشورهای در 
حال توس��عه تبدیل ش��ده اس��ت. توجه به مواردی 
مثل روانشناسی صنعتی، اهمیت به انگیزش نیروی 
انس��انی و تدوی��ن برنامه هایی برای رف��اه و امنیت 
ش��غلی کارمن��دان در برهه های ریاض��ت اقتصادی 
از مهم ترین مواردی اس��ت که رش��د پای��دار و توام 
ب��ا رفاه اقتصادی را ب��ه ارمغان آورده،  از یک س��و 
برنامه های موسوم به آموزش ضمن خدمت کارکنان 
 ن��ه توس��ط کارفرماها، بلکه توس��ط دول��ت تدوین 
ش��ده، از س��وی دیگر برنامه های دولت��ی که برای 
آم��وزش و ارتق��ای مهارت ه��ای نی��روی کار ارائه 
می ش��وند، کم��ک می کنن��د اقتص��اد این کش��ور 
دانش بنی��ان و ب��ه روز ش��ود و نیروهای انس��انی با 

باالترین سطح بازدهی فعالیت کنند. 

استراسبورگ؛ شهری مهم و استراتژیک 
ب��رای اغلب مردم جه��ان، نام فرانس��ه به پاریس 
گ��ره خورده اس��ت. اگرچ��ه پاری��س پایتخت مهم 
تجاری، اقتصادی و گردش��گری فرانس��ه اس��ت، اما 
این کش��ور به جز پاریس ش��هرهای مه��م دیگری 
هم دارد. استراس��بورگ یکی از همین شهرهاس��ت 
ک��ه نه تنها ب��رای فرانس��ه، بلکه ب��رای کل اتحادیه 
اروپ��ا مهم و تأثیرگ��ذار ارزیابی می ش��ود. اما چرا؟ 
ای��ن ش��هر از س��ال ۱۹۴۹ مق��ر اصل��ی ش��ورای 
اروپ��ا، از س��ال ۱۹۹۲ مقر مجلس اروپا و از س��ال 
کاخ  در  اروپ��ا  بش��ر  دادگاه حق��وق  مق��ر   ۱۹۹8 
حقوق بشر است. به همین دلیل است که به این شهر 
لقب پایتخت اروپا را داده اند. ش��هر استراس��بورگ 
نهمی��ن بخ��ش پرجمعی��ت فرانس��ه و از مهم ترین 

قطب های اقتصادی شمال شرقی این کشور است. 
ام��ا اهمی��ت استراس��بورگ به همی��ن جا ختم 
نمی ش��ود. این ش��هر با کش��ور آلمان هم مرز است 
و ش��هری، دوفرهنگی محس��وب می شود. به همین 
دلیل بسیاری از نشست های تجاری فعاالن اقتصادی 
دو کش��ور در همین شهر تشکیل می شود. افزون بر 
اینها، استراسبورگ نماد آشتی فرانسه و آلمان و در 
دیدی جامع تر نماد اتحادیه اروپا محسوب می شود. 
 این ش��هر درگذر س��ال ها در زمینه های سیاست 
و فرهن��گ جای��گاه وی��ژه ای پی��دا ک��رده اس��ت. 
استراس��بورگ، نیویورک و ژنو تنها شهرهای جهان  
هس��تند که با آنکه پایتخت نیستند، تبدیل به مقر 
سازمان های بین المللی ش��ده اند. این شهر، به لطف 
شرایط جغرافیایی همواره گذرگاه کاالها و مسافران 
بین المللی است چرا که در مرکز اروپا، استراسبورگ 
نقط��ه تالقی یک��ی از محورهای ش��مال به جنوب 
اس��ت. به همین دالیل اس��ت که دفتر بس��یاری از 
ش��رکت ها بزرگ و مطرح داخلی و خارجی در شهر 

استراسبورگ نیز شعبه دارند. 

دیدگاهدریچه

از روزهای  اروپ��ا  اتحادی��ه 
تاکنون،  نخست ش��کل گیری 
رون��د تح��والت متع��ددی را 
اس��ت.  گذاش��ته  پشت س��ر 
ارزش  ب��رای حف��ظ  ت��الش 
یورو و افزای��ش اعتبار آن در 
همبستگی  حفظ  و  بلندمدت 
کش��ورهای عضو از مهم ترین 
محس��وب  اتحادی��ه  اه��داف 
وج��ود،  ای��ن  ب��ا  می ش��ود. 
استقراض های پی در پی برخی 
کشورهای عضو، نا آرامی های 
سیاسی، کوک شدن سازهای 
م��واردی  و  جدایی طلب��ی 
مشابه، همواره این اتحادیه را 
با چالش های اقتصادی روبه رو 

کرده است. 
با ای��ن وج��ود دو کش��ور 
یعن��ی  اتحادی��ه،  قدرتمن��د 
آلمان و فرانس��ه با اس��تفاده 
از اه��رم حمای��ت اقتصادی و 
تکنیک ه��ای مختلف بانکی و 
مالی تالش کرده اند، وضعیت 
اتحادیه را در تعادلی نس��بی 
قرار دهند. اما به نظر می رسد 
شرایط اقتصادی این روزهای 
فرانس��ه اندکی اف��ت کرده و 
با روزه��ای اوج خ��ود فاصله 

گرفته است. 
براساس جدیدترین آمارهای 
اروپ��ا،  اتحادی��ه  اقتص��ادی 
پیش بین��ی می ش��ود، اقتصاد 
 فرانسه در طول یک سوم ابتدایی 
س��ال جاری میالدی ۰.۳ درصد 
رش��د را تجرب��ه کن��د. اما این 
میزان رش��د نس��بت به س��ال 
۲۰۱۶ میالدی، ۰.۱ درصد افت 
دارد. ای��ن موضوع از این جهت 
حائز اهمیت بسیاری است که 
فرانسه به عنوان دومین اقتصاد 
اروپا ش��ناخته می شود  بزرگ 
و در نتیج��ه، هر ن��وع کاهش 
رش��د اقتصادی این کش��ور بر 
اقتص��ادی  کل  ش��اخص های 
اتحادیه اروپ��ا تاثیری ملموس 

خواهد داشت. 
نگاهی به آمارهای منتش��ر 
کمیس��یون  توس��ط  ش��ده 

اقتصادی اتحادیه اروپا نش��ان 
می دهد، فرانس��ه موفق نشده 
در بخ��ش صنعت آن گونه که 
انتظ��ار می رفت عم��ل کند، 
بخش  ش��اخص های  اگرچ��ه 
خدم��ات پیش��رفتی نس��بی 

داشتند. 

 همیشه پای ترامپ
در میان است 

و  ترام��پ  داس��تان 
تاثیرگ��ذاری اش ب��ر اقتص��اد 
بین الملل بی ش��باهت به یک 
کمدی سریالی نیست. درواقع 
ب��ه نظر می رس��د درس��ت از 
روزی ک��ه ترام��پ پای��ش را 
ب��ه ات��اق ریاس��ت جمهوری 
گذاش��ته،  متح��ده  ای��االت 
جنجال ه��ای عجیب و غری��ب 
هم به شکل پیوسته ای شروع 
ش��ده اند. درواقع روزی نیست 
ک��ه خبره��ای بین الملل��ی و 
اقتص��ادی را دنب��ال کنید و 
از کالف ه��ای  س��رنخ یک��ی 
ترامپ  ب��ه  س��ردرگم جهان، 

مرتبط نباشد. 
ب��ه همین دلیل اس��ت که 
در خص��وص اقتصاد فرانس��ه 
و کاهش رش��د اقتصادی این 
کش��ور نیز، ترام��پ به عنوان 
یک��ی از متهمین درجه س��ه 
می ش��ود،  گرفت��ه  نظ��ر  در 
متهمی ک��ه گرچ��ه هنوز به 
شکل آشکارا با فرانسه تضاد و 
تقابل جدی پیدا نکرده است، 
اما ب��ه نظ��ر می رس��د نقطه 
نظراتش مورد توجه بس��یاری 
از سیاستمداران و کارشناسان 
گرفته  ق��رار  فرانس��ه  اقتصاد 

است. 
برای مثال یکی ازجدیدترین 
مقام��ات  موضع گیری ه��ای 
دراگ��ی  م��اروی  را  فرانس��ه 
 مطرح کرده است. به گزارش 
رادی��و  خب��ری  وب س��ایت 
فرانس��ه، ماریو دراگی، رئیس 
اتحادی��ه  مرک��زی  بان��ک 
اخی��ر  س��خنرانی  در  اروپ��ا، 
خ��ود سیاس��ت های ترام��پ 
گرف��ت.  انتق��اد  ب��اد  ب��ه  را 

کارنام��ه  از  دف��اع  ب��ا  وی 
 کاری خ��ود گف��ت: کاه��ش 
بر  نظارت��ی  و کاره��ای  س��از 
عملکرد بانکی و مالی مشکلی 
اس��ت که در درازمدت زمینه 
را ب��رای فس��اد اقتص��ادی و 
کاهش امنیت اقتصادی فراهم 

می کند. 
به نظر می رس��د بخش��ی از 
این انتق��اد به تصمی��م اخیر 
ترامپ درحوزه سیاس��ت های 
نظارت��ی ب��از می گ��ردد. وی 
اخیراً دس��تورالعملی جدید را 
امضا ک��رده که قوانین نظارت 
بر ام��ور مال��ی و تج��اری را 
خواه��د  ق��رار  تحت الش��عاع 
داد. ای��ن موض��وع می توان��د 
اقتص��اد  سیاس��ت های   ب��ر 
و  آمری��کا  بی��ن  بین المل��ل 
قدرت ه��ای اقتصادی اتحادیه 
اروپا تاثیر گذار باش��د، و حتی 
این روابط را به سمت وسویی 

منفی سوق دهد. 
اروپا  مرک��زی  بانک  رئیس 
در ای��ن ب��اره گف��ت:  »ای��ن 
موضوع که ش��اهد خطر قابل 
توجهی برای ثبات بخش مالی 
مثبت  عملک��رد  به  نیس��تیم 
قانون گذاران، نهادهای ناظر و 
تنظیم کنن��دگان از زمان آغاز 
بح��ران اقتصادی برمی گردد« 
وی در ادام��ه اتهامات دونالد 
مرکزی  بانک ه��ای  به  ترامپ 
مبنی بر دس��تکاری در واحد 
پولی و پایین آوردن ارزش آن 
به صورت مصنوعی را رد کرد. 
آق��ای دراگی گف��ت:  »در 
ابت��دا باید گفت م��ا در واحد 
پول��ی دس��تکاری نمی کنیم. 
سیاس��ت های  اینک��ه  دوم 
پول��ی ک��ه اعم��ال می کنیم 
وضعی��ت  منعکس کنن��ده 
یورو  پول��ی  اقتص��ادی حوزه 
آمری��کا  متح��ده  ای��االت  و 
اعتق��اد  دراگ��ی  اس��ت«. 
دارد بازگش��تن ب��ه ش��رایط 
 پی��ش از بح��ران اقتصادی با 
س��از وکاره��ای کنترل��ی آن 
نگران کنن��ده  بس��یار  زم��ان 

خواهد بود. 

اما مروری بر این اظهار نظر و 
وضعیت اقتصادی فرانسه تا چه 
حد نگران کننده است؟ پاسخ به 
این سوال تا حد زیادی منوط به 
گذشت چند ماه از فعالیت های 
ترامپ اس��ت. درواق��ع اگرچه 
وی موضع گیری ه��ا کلی خود 
در خصوص اقتصاد کش��ورش 
را تعیی��ن کرده اس��ت. اما باز 
هم نمی توان از غافلگیری های 
بع��دی وی اطمین��ان چندانی 

داشت. 

اتحاد آلمان و فرانسه 
خلل ناپذیر نشان می دهد 

با وج��ود هم��ه نگرانی ها و 
فضای  در  موج��ود  ش��ایعات 
اقتص��اد و سیاس��ت، یکی از 
نق��اط روش��ن اقتص��اد امروز 
اتحادی��ه اروپا، روابط نس��بتا 
پایدار و محک��م بین دو غول 
اقتص��اد اتحادیه، یعنی آلمان 
و فرانس��ه اس��ت. کشورهایی 
ک��ه در عین رقابت رفاقت هم 

دارند. 
یک��ی از جدیدترین اتفاقات 
و  فرانس��ه  بی��ن  اقتص��ادی 
آلمان نشس��ت وزرای دارایی 
در پاری��س ب��ود. درواق��ع به 
مناس��بت چهل و هش��تمین 
ش��ورای  تش��کیل  س��الگرد 
اقتص��ادی و مال��ی آلم��ان و 
و  دارای��ی  وزی��ران  فرانس��ه 
مقام��ات اقتصادی دو کش��ور 
در پاریس جلس��ه ای تشکیل 
دادند و به توافقاتی مثبت نیز 

رسیدند. 
این نشس��ت،  در چارچوب 
رؤس��ای بانک مرکزی فرانسه 
و آلم��ان برای تقوی��ت اتحاد 
اقتصادی  حاکمی��ت  و  بانکی 
کارآمد تر از گذش��ته در حوزه 
پولی یورو نس��بت به تشکیل 
دارایی  مش��ترک  وزارتخان��ه 
در این منطق��ه تأکید کردند. 
اقدام��ی که به نظر می رس��د 
نوعی پیشگیری قبل از شیوع 
بیماری های اقتصادی باشد. به 
اعتقاد بسیاری از کارشناسان 
اقتصادی حوزه یورو، آلمان و 

فرانس��ه خطرهای پیش روی 
احس��اس  را  منطقه  اقتص��اد 
کرده ان��د و در تالش��ند ای��ن 
مخاطرات احتمالی را پیش از 
آنکه دردسر ساز شوند حذف 

کنند یا به حداقل برسانند. 
گمان ه��ا  و   ح��دس  ای��ن 
وقت��ی تقوی��ت می ش��د ک��ه 
به اظه��ار نظ��ر مقام های دو 
ولفگانگ  کنیم.  کش��ور دقت 
ش��ویبله، وزی��ر دارایی آلمان 
در حاش��یه این نشست گفت:  
اعمال اصالحات  به  »نس��بت 
تقویت  ب��رای  معاهده ه��ا  در 
اتح��اد پول��ی توافق هایی بین 
ماحاص��ل ش��ده اس��ت. ام��ا 
در ح��ال حاض��ر ابع��اد ای��ن 
توافقات به ش��کل دقیق قابل 
ارائه نیس��ت. افزون بر این، به 
 تدابیری مش��ترک دست پیدا 
کرده ای��م، تدابی��ری ک��ه ب��ا 
کم��ک آنها می توانی��م بدون 
 اعم��ال تغیی��ر در معاه��دات 
دو طرفه م��ان آنه��ا را اج��را 
کنیم. از امروز  )روز برگزاری 
نشس��ت( تا هفته ها و ماه های 
متوالی در مورد این مس��ائل 
کار می کنی��م و ای��ن روند را 
ادامه خواهیم داد تا به نتایجی 

درخشان دست پیدا کنیم.«
منتق��دان روابط دو کش��ور 
تش��یکل  ط��رح  معتقدن��د 
وزارتخان��ه مش��ترک دارای��ی 
مستلزم مذاکرات و رایزنی های 
فراوانی اس��ت و منج��ر به زیر 
سوال رفتن بخشی از حاکمیت 
ملی می شود. به خصوص اینکه، 
بر طرح تقویت قواعد  و مقررات 
بودجه ای نیز پافش��اری ش��ده 

است. 
ام��ا مدافع��ان ای��ن ط��رح 
دو  همکاری ه��ای  معتقدن��د 
کشور نه تنها هویت و تمامیت 
ملی را از بی��ن نمی برد، بلکه 
اقتصاد فرانس��ه و آلمان را در 
اقتصادی  تهدیده��ای  براب��ر 
تعبیری  می کن��د،  واکس��ینه 
 کنایه آمیز که تی��ر پیکان آن 
بیش از هر کشوری، آمریکا را 

هدف قرار داده است. 

دومین اقتصاد بزرگ اروپا با افت رشد اقتصادی مواجه شد

دوران ریاضت فرانسه در راه است؟ 

یکشنبه
24 بهمن 1395

شماره 722

۱۰8 س��ال پی��ش در چنی��ن روزی، بنی��ادی 
ش��کل گرفت که هدفش ارتقای س��طح معیشت 
رنگین پوس��تان ب��ود. بنی��اد NAACP یکی از 
معدود تش��کل هایی اس��ت که دو ه��دف موازی 
حمایت از حقوق مدنی و اقتصادی رنگین پوستان 
آفریقایی/آمریکایی را طی بیش از یک قرن با تمام 

توان پیگیری کرده است. 
اهمی��ت این بنیاد ب��رای اقتصاد جه��ان از این 
حیث اس��ت که رنگین پوس��تان آفریقایی تبار طی 
س��ال های متمادی با وجود به دوش کش��یدن بار 
اقتص��اد جهان، از امتی��ازات قانون��ی و اقتصادی 
بهره ای ناچیز داش��تند. درواق��ع گرچه چرخ های 
س��نگین صنایع و خدمات بر دوش سیاهپوستان 
سنگینی می کرد، اما آنچه عایدشان می شد ظلم و 

دستمزدهایی ناعادالنه بود. 
در چنی��ن ش��رایطی ب��ود ک��ه NAACP با 
ه��دف کاهش تبعیض ن��ژادی، براب��ری اقتصادی، 
مش��اغل  از  حمای��ت  اجتماع��ی،  و  سیاس��ی 

رنگین پوس��تان و افزای��ش دس��تمزدهای آن��ان 
تش��کیل ش��د. این بنی��اد در ش��هرهای مختلفی 
مث��ل میش��یگان، جورجیا، نیوی��ورک، بالتیمور و 

 تگ��زاس ش��عبه دارد و تحت نظ��ارت بیش از ۶۴
 عضو هیأت مدیره سرپرستی می شود. 

شاید سه بنیانگذار این مؤسسه  )موریفیلد استری، 

مری وای��ت اوینگتون و دبلیو ای بی دو بویس( هرگز 
تصور نمی کردند بنیادشان تا این حد مورد استقبال 
و حمای��ت قرار گرفت��ه و در طول بیش از یک قرن، 
پابرجا بماند. اما داستان از کجا شروع شد؟ اوینگتون، 
روزنامه ن��گار نیویورکی که با دغدغه های اجتماعی و 
اقتصادی رنگین پوس��تان نیویورکی آش��نایی کامل 
داش��ت به استری و بویس پیش��نهاد داد تا تشکلی 
کوچک و سازمان یافته برای حمایت از حقوق مدنی 

و اقتصادی سیاهپوستان تشکیل دهند. 
این بنیاد نوپا به س��رعت بین مردم مشهور شد 
و اعض��ای مختلف را به خود جذب کرد، علت این 
موضوع شاید به تمول و خوشنامی هیأت موسس 
و ش��اید به همزمانی این تش��کل ب��ا جنبش های 
روشنفکری در ایاالت متحده مرتبط باشد. اما علت 
هر چه که هس��ت، NAACP هن��وز هم بنیادی 
حامی و اثرگ��ذار برای فع��االن اقتصادی و مدنی 
 اس��ت که دغدغه حمایت از شهروندان کم سواد یا 

کم درآمد سیاهپوست را دارند. 

رخدادنگار دوازدهم فوریه 

پریا بهنام
paryabehnam66@gmail.com باران اخوت نیا 

baranokhovatnia@gmail.com

رویا پاک سرشت 
royapakseresht@gmail.com
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مخابرات  ش��رکت  مع��اون 
از اج��رای نخس��تین  ای��ران 
ارائ��ه  ساده س��ازی  مرحل��ه 
مخابراتی  مراک��ز  در  خدمات 
خب��ر داد و گفت امکان تغییر 
ن��ام تلفن ثابت ب��دون حضور 
مالک اولیه فراهم شده است. 
به گزارش  »فرصت امروز«، 
داوود زارعیان گفت: نخستین 
مرحل��ه اصالح دس��تورالعمل 
اجرای��ی »آیین نام��ه تقاضا و 
اش��تراک تلفن ثابت وخدمات 
منظ��ور  ب��ه  مخابرات��ی« 
ساده س��ازی ارائ��ه خدم��ات، 
برای ی��ک دوره ش��ش ماهه 
ب��ه تمام��ی مدی��ران مناطق 
سراسرکش��ور  در  مخابرات��ی 

ابالغ شد. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه 
ای��ن دس��تورالعمل ب��ا هدف 
حداکث��ری  رضای��ت  جل��ب 
مصوبات  رعایت  و  مش��تریان 
س��ازمان تنظی��م مق��ررات و 
ارتباط��ات رادیویی، به منظور 
ارائ��ه خدم��ات  ساده س��ازی 
تکری��م  و  مش��ترکان   ب��ه 
ش��ده  تدوی��ن  ارباب رج��وع 
اس��ت، اظهار داش��ت: در این 
ثب��ت  نح��وه  دس��تورالعمل 
نام، تغییر ن��ام و تغییر مکان 
قطع  ثاب��ت، ش��رایط  تلف��ن 
وتخلیه تلفن های مش��ترکین 
بدهکار، ثبت   نام و درخواس��ت 
اینترنت پرس��رعت، خدمات و 
و  مخابراتی  محصوالت جدید 
س��ایر موارد م��ورد توجه قرار 

گرفته است.  

تغییر نام تلفن ثابت بدون 
حضور مالک اولیه

مش��تریان  ام��ور  مع��اون 
شرکت مخابرات ایران با اعالم 
در خصوص  بیش��تر  جزییات 
اظه��ار  دس��تورالعمل،  ای��ن 
داش��ت: برای تغییر نام تلفن 
ثابت نیازی ب��ه حضور مالک 
نیس��ت  در مراک��ز مخابراتی 
و تمام��ی مراک��ز موظفند با 
دریاف��ت م��دارک قانون��ی از 
قبی��ل وکالت نامه و هر س��ند 
قانون��ی که به خری��دار اجازه 
انتقال خط تلفن را داده باشد، 
به درخواست مذکور  نس��بت 

اقدام کنند. 
وی اف��زود: اص��ل و کپ��ی 
کارت ملی خری��دار و اصل و 
کپ��ی هر س��ند قانونی که به 
نحوی صاح��ب یا مالک تلفن 
اقرار به فروش خط تلفن خود 
همراه با م��کان نصب تلفن یا 
به صورت جداگانه کرده باشد 
برای انتقال تلفن به نام مالک 

جدید کفایت می کند. 
زارعی��ان اضاف��ه ک��رد: در 
صورت ع��دم وج��ود مدارک 
فوق فقط با ارائه س��ند مکان 
م��ورد نظر  )جای��ی که تلفن 
ثاب��ت نصب اس��ت( تغییر نام 
اما از خریدار  انجام می ش��ود 
تعهد گرفته ش��ود که چنانچه 

درخواس��ت خط  تلفن  مالک 
تلفن ب��ه نام خود را داش��ته 
باش��د، خط تلفن به ایش��ان 

بازگردانده شود. 
ن��ام  تغیی��ر  درب��اره  وی 
تلفن ه��ای مال��کان حقوق��ی 
گف��ت: اصل یا کپ��ی روزنامه 
رس��می ی��ا آگه��ی آخری��ن 
تغییرات ی��ا ارائه گواهی اداره 
ثبت ش��رکت ها و معرفی نامه 
ب��رای اش��خاص حقوق��ی در 
سربرگ شرکت با مهر شرکت 
مدارک مورد نیاز نقل و انتقال 
این دس��ته از مشترکان است. 
چنانچ��ه مال��ک ی��ا نماینده 
در  خری��دار  و  وی  قانون��ی 
دفاتر امور مشترکین یا دفاتر 
خدمات مشترکین حضور پیدا 
کنند انتقال خط تلفن فقط با 
اخذ کپ��ی کارت ملی خریدار 

انجام می شود. 

ثبت نام تلفن ثابت فقط با 
کارت ملی

مش��تریان  ام��ور  مع��اون 
ایران گفت:  شرکت مخابرات 
با  ثاب��ت  تلف��ن  متقاضی��ان 
تکمی��ل فرم ثبت ن��ام و ارائه 
می توانند صاحب  ملی  کارت 
تلف��ن ش��وند و متقاضی��ان 
حقوق��ی نی��ز کاف��ی اس��ت 
یکی از مدارک ثبت ش��رکت 
را ب��رای ثبت نام ب��ه همراه 
اش��خاص  باش��ند.  داش��ته 
حقوق��ی دولتی و موسس��ات 
عام المنفع��ه نیز برای ثبت نام 
تلف��ن بای��د تقاض��ای کتبی 
و معرف��ی نماین��ده ب��ا مهر 
و امض��ای یک��ی از مقام��ات 
)مدیرعامل، مدیر،  اجرای��ی  
مع��اون مدیر ی��ا مدیر کل و 
سمت های قانونی و حقوقی(، 
مل��ی  و کپ��ی کارت  اص��ل 
نماینده معرفی شده و تکمیل 

فرم ثبت نام را ارائه کنند. 

تغییر مکان تلفن ثابت با 
احراز هویت

زمین��ه  در  زارعی��ان 
تغییرمکان تلفن یادآور ش��د: 
درخواس��ت  باید  مش��ترکین 
خ��ود را به هم��راه ارائه اصل 
وکپ��ی کارت مل��ی و تکمیل 
بررس��ی  درخواس��ت  ف��رم 
امکان��ات ارائه کنن��د تا تغییر 
مکان تلفن ثابت صورت گیرد. 

تخلیه تلفن های مشترکین 
بدهکار با رضایت مشترک

مع��اون امور مش��تریان در 
مورد ش��رایط قط��ع و تخلیه 
تلفن های مش��ترکین بدهکار 
اظهار داش��ت: برنام��ه ما در 
ش��رکت مخابرات ایران حفظ 
و تکریم مش��تریان است و بنا 
نداریم تلفنی را تخلیه کنیم، 
از این رو تالش بر این اس��ت 
ت��ا قبل از هرگون��ه اقدامی با 
مشترک ارتباط برقرار شود و 
بعد از تأیید یا اقرار به رضایت 
از تخلی��ه، ای��ن کار ص��ورت 

گیرد. 
وی گفت: در زمینه قطع یک 
یا دو طرف��ه تلفن های بدهکار 
براساس مصوبه سازمان تنظیم 
عمل می ش��ود، اما به همکاران 
در سراس��ر کش��ور اعالم شده 
با اطالع رس��انی از مش��ترکان 
بخواهند نس��بت ب��ه پرداخت 
قب��وض در زمان مق��رر اقدام 

کنند. 

ثبت نام اینترنت پرسرعت 
مثل تلفن

مع��اون ام��ور مش��تریان با 
اشاره به اینکه برای ثبت نام و 
اینترنت پرسرعت،  درخواست 
وکپی  اصل  حقیقی،  اشخاص 
کارت مل��ی، تکمیل فرم ثبت 
اس��ت،گفت:  ض��روری  ن��ام 
مال��ک  متقاض��ی  چنانچ��ه 

تلفن نباش��د، حت��ی االمکان 
س��رویس پیش پرداخت دایر 
ش��ود، درغیر این صورت ارائه 
اجاره نام��ه ک��ه ن��ام مالک و 
مستاجر و شماره تلفن در آن 
ذکرشده باش��د، یا هر مدرک 
بهره برداری  اجازه  که  دیگری 
از تلفن به مستاجر داده شده 

باشد قابل قبول است. 
زارعیان تصریح کرد: اشخاص 
حقوق��ی خصوصی نی��ز برای 
ثبت نام و درخواس��ت اینترنت 
پرس��رعت بای��د اص��ل و کپی 
آگهی مندرج درروزنامه رسمی 
یا آگهی آخرین تغییرات یا ارائه 
گواه��ی اداره ثبت ش��رکت ها، 
اصل وکپی کارت ملی نماینده 
معرفی شده ش��رکت، تکمیل 
ف��رم ثبت ن��ام را ارائ��ه دهند. 
اش��خاص حقوق��ی دولت��ی و 
موسسات عام المنفعه، همچنین 
در ای��ن زمین��ه بای��د تقاضای 
س��ازمان مربوط��ه را با امضای 
مدیرعامل،  )مدی��ر،  رس��می  
مع��اون و...( به هم��راه معرفی 
نماینده و تکمیل فرم ثبت نام 

را ارسال کنند. 

ثبت نام و درخواست 
سایرخدمات و محصوالت 

مخابراتی
ثب��ت  م��ورد  در  زارعی��ان 
س��ایر  درخواس��ت  و  ن��ام 
خدم��ات و محص��والت برای 
مش��ترکان گفت: ارائه س��ایر 
مخابرات��ی  س��رویس های 
دارای  ب��ه مش��ترکینی ک��ه 
پرون��ده در مراک��ز مخابراتی 
با تکمیل فرم   هس��تند صرفاً 

ثبت نام انجام خواهد شد. 

پاسخگویی سریع در 
نخستین مراجعه به مشترکین
معاون امور مشتریان شرکت 
پاسخگویی  بر  ایران  مخابرات 

سریع به مشترکینی که برای 
دریاف��ت س��رویس و خدمات 
مراجعه می کنن��د تأکید کرد 
و گفت: در نخس��تین مراجعه 
بای��د ام��کان یا ع��دم امکان 
واگذاری س��رویس اعالم شود 
در غیر این ص��ورت با مراجعه 
ب��ه س��ایت مرکز تم��اس یا 
صورت  اطالع رس��انی  پیامک 

گیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تغییر 
مکان و ثبت نام به طور برابر در 
اولویت راه اندازی تلفن ثابت و 
اینترنت پرس��رعت قرار دارد، 
اظهار داش��ت: در ثبت  نام های 
تلفن��ی، الکترونیکی و فروش 
با هدف  ویژه )غیر حض��وری( 
ع��دم نیاز به مراجعه حضوری 
مش��تری، احراز هویت و اخذ 
م��درک در مح��ل مش��ترک 
و توس��ط نماین��ده ش��رکت 
مخابرات ایران صورت خواهد 

گرفت. 
اینکه  اع��الم  ب��ا  زارعی��ان 
فروش محص��والت و خدمات 
پیش پرداخت به مس��تاجرین 
و اف��راد غیر مال��ک به صورت 
حضوری و غیر حضوری بدون 
نی��از به دریافت مدارک مالک 
خ��ط تلف��ن انجام می ش��ود، 
تصری��ح ک��رد: هم��ه م��ردم 
باید ب��ا س��اده ترین روش به 
امکانات مخابراتی دسترس��ی 
داش��ته باش��ند.  وی با اشاره 
به اینکه تمامی هزینه ها طبق 
تنظیم  سازمان  مصوب  تعرفه 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی 
محاس��به و دریافت می شود، 
هزینه ه��ای  ش��د:  ی��ادآور 
در  اف��زوده  ارزش  خدم��ات 
تلفن  صورت حساب  نخستین 

مشترک منظور می شود. 
مع��اون ام��ور مش��تریان با 
تاکید بر اینکه ارائه خدمات به 
صورت غیر حضوری در اولویت 
بوده و در ثبت نام های جدید 
ن��ام کارب��ری و رم��ز عبور به 
گفت:  می شود  ارائه  مشتریان 
مدارک الزم باید با مراجعه به 
مح��ل کار یا منزل مس��کونی 

مشترک دریافت شود. 
وی ب��ا اع��الم اینک��ه ارائه 
خدمات جدید به مش��ترکان 
بده��کار، با توجه به س��وابق، 
عملکرد و. . . ب��ا نظر مدیران 
اس��ت، گفت:  بالمانع  مناطق 
به مدی��ران امور مش��ترکین، 
اختی��ار  مراک��ز  و  مناط��ق 
داده می ش��ود ک��ه براس��اس 
ارائ��ه خدمات  برای  ش��رایط 
در  و  کنن��د  تصمیم گی��ری 
صورتی که مش��ترک خدمات 
متقاض��ی خدم��ات  تلفن��ی، 
ارزش افزوده یا سایر خدمات 
ب��رای  و  ب��وده  مخابرات��ی 
سرویس پیشین مدارک خود 
را تحوی��ل داده باش��د جهت 
برقراری س��رویس های جدید 
درخواس��ت  فرم  تکمیل  تنها 

خدمات کفایت می کند. 

ویرایش ویدئو 
ActionDirector با ظاهری ساده و نکات آموزشی 
کمک می کند تا شما ویدئو هایی با افکت های اکشن را 
به صورت س��ریع بس��ازید.  حتما ویدئوه��ای زیادی با 
افکت های جذاب و تردس��تی های جال��ب در اینترنت 
دیده اید، این نرم افزار همراه ش��ما در س��اخت این نوع 
ویدئوهاس��ت. موزیک های دلخواه ت��ان را به پس زمینه 
ویدئو اضافه کرده و در نرم افزار های مسنجر یا شبکه های 
اجتماعی به اشتراک بگذارید. همچنین امکان کند یا تند 

کردن سرعت ویدئو نیز امکان پذیر است. 
برخ��ی از امکانات نرم اف��زار ویرایش فیلم اندروید 

 :ActionDirector
– ضبط لحظه ای و ویرایش فیلم

– بهبود نور فیلم، کنتراست و تنظیم غلظت رنگ
– افزودن متن به قسمت های مختلف ویدئو

– افزودن موسیقی به فیلم
– ساخت و اشتراک گذاری فیلم های فول  اچ دی.

تست سرعت اینترنت 
نرم افزار Speedtest. net معروف ترین و ساده ترین 
روش جهت تس��ت سرعت کانکشن اینترنت شما زیر 
30 ثانیه اس��ت. محبوبیت نرم افزار به خاطر سیس��تم 
جهان��ی آن بوده و اطالعات آن دقیق و معتبر اس��ت، 
همچنی��ن Speedtest. net که معتبر ترین س��ایت 

بررسی سرعت اینترنت است سازنده نرم افزار است. 
برخی امکانات نرم افزار: 

– نمایش سرعت دانلود، آپلود و پینگ
– گراف تصویری جهت نمایش لحظه ای سرعت

– عیب یابی مشکل سرعت شما
– ثبت و دنبال کردن سوابق قبلی سرعت شما

– اشتراک گذاری آسان نتایج.

نصب کپی های متعدد از یک برنامه 
در اندروید

با استفاده از App Cloner می توانید کپی های 
متعددی از نرم افزار های موجود روی گوشی خود را 
نصب کنید. بع��د از آن، دیگر نرم افزارها کار خود را 
ب��ه صورت موازی و مس��تقل از نرم افزار اصلی انجام 
می دهن��د. نرم افزارهای موازی به ص��ورت خودکار 
آپدیت نمی ش��وند پس می توانید یک نسخه ثابت را 
در کنار نرم افزار اصلی داشته باشید.   با این نرم افزار 
می توانید از چند اکانت خود در یک س��رویس مثل 
اس��کایپ، فیس بوک، توییتر و… همزمان استفاده 
کنید. نرم افزار امکان دس��تکاری های متعددی را در 
نرم افزار کپی شده مثل اسم نرم افزار یا شکل آیکون 
آن فراهم کرده است. شما قادرید نرم افزار های کپی 
شده را مجبور به انجام دستورات خاصی نیز کنید. 

امکانات نرم افزار App Cloner اندروید: 
– تغییر آیکون نرم افزار

– جلوگی��ری ی��ا اج��ازه دادن به نرم اف��زار جهت 
بکاپ گیری

– غیر فعال کردن نرم افزار های پیش فرض
– غیر فعال کردن شروع خودکار نرم افزارها

– استفاده از گوگل مپ در نرم افزار های کپی شده
– افزودن پسورد به نرم افزار.

مدیریت پسوردهای اینترنتی
ن��ام   LastPass Password Manager
نرم اف��زاری قدرتمند در زمینه مدیریت پس��ورد های 
اینترنتی است که با استفاده و کمک گرفتن از آن دیگر 
نگرانی کارب��ران از فراموش کردن رمزهای اکانت های 
مختل��ف که در س��ایت های متفاوت از آنها اس��تفاده 
 LastPass می کنند از بی��ن خواهد رفت.  نرم اف��زار
Password Manager از مرورگره��ای پرکاربردی 
 Internet Explorer, Firefox, Google مانن��د
Chrome, Opera و Safari پشتیبانی می کند.  با 
کمک گرفتن از این نرم افزار شما این امکان را دارید تا 
در استفاده کردن از هر پسوردی در اینترنت، تنها یک 
بار وارد کردن آن کافی باشد و این نرم افزار است که آن 
را به خاطر می آورد و در زمان مناسب استفاده می کند. 
با استفاده از این نرم افزار شما به راحتی می توانید 
پس��ورد هایی با ضریب اطمینان ب��اال انتخاب کنید 
 LastPass ،و نگ��ران فراموش کردن آنها نباش��ید
Password Manager ای��ن رمز ها را در س��رور 
خ��ود ذخیره می کند و در مواردی که ش��ما مجددا 
به سایت های مورد نظر مراجعه می کنید، بخش های 
مربوط به نام کاربری و کلمه عبور شما را به صورت 

خودکار برای شما پر می کند.
توانایی های کلی��دی نرم افزار مدیریت و نگهداری 

 :LastPass Password Manager پسورد
– از بی��ن رفتن مش��کل از یاد بردن پس��وردهای 

مختلف و سخت
– توانایی به خاطر سپردن و پر کردن فرم ها و فیلد های 

مربوط به مشخصات شخصی شما به شکل خودکار
– حفاظت از پسوردها

– وجود محیط کاربری ساده و راحت
– استفاده از یک دیتابیس آنالین و قابل در دسترس
– امکان دسترسی داشتن و مدیریت اطالعات این 

نرم افزار از چندین کامپیوتر مختلف

آنالیز شبکه بیسیم 
با اس��تفاده از برنامه اندرویدی WiFi Warden قادر 
خواهید بود فرکانس، شبکه، سازنده  مودم، نوع رمزگذاری، 
فاصله تا مودم، میزان قدرت س��یگنال، اسم و مک آدرس 
دس��تگاه های اطراف ش��ما و مواردی را که به مودم شما 
متصل ش��ده اند مش��اهده کنید. در کل این نرم افزار یک 

آنالیزگر حرفه ای شبکه های وایرلس برای اندروید است. 
امکانات نرم افزار برای اندروید: 

– آنالیز وایرلس  )شبکه بی سیم وای فای(
– ساخت پسوردهای قوی برای مودم

– بازیابی رمزهای وایرلس  )نیازمند روت(
– اسکنر شبکه های وایرلس

– مشاهده  دستگاه های متصل به مودم
– راهنمای افزایش امنیت مودم

 – افزودن الگوریتم های بیشتر به نرم افزار.
www. p30world. com :منبع

 

افزایش امنیت واتس اپ با استفاده 
از سیستم ورود 2 مرحله ای

واتس اپ برای افزای��ش امنیت کاربران، یک فرآیند 
دو مرحله ای ورود به حس��اب کاربری را پیاده س��ازی 
می کند. این سیس��تم امنیتی اختیاری، ورود اشخاص 
ثالث و کاربران غیرمجاز را به حس��اب کاربری بس��یار 
دشوارتر از قبل می کند.  به گزارش ایرنا، کاربران برای 
استفاده از این ویژگی باید وارد حساب کاربری واتس اپ 
ش��وند و در بخش تنظیمات حس��اب، گزینه ورود دو 
مرحل��ه ای را انتخاب کنن��د.  هنگام اس��تفاده از این 
ویژگی، کاربران باید عالوه بر شماره تلفن و پیغام متنی 
یا صوتی تأییدیه حساب، از یک کد امنیتی شش رقمی 
نیز بهره بگیرند. همچنین از آنها خواسته می شود که 
ه��ر هفته کد امنیتی خود را مج��ددا وارد کنند. الزم 
اس��ت کاربران یک آدرس ایمیل صحیح در سیس��تم 
ثبت کنند تا در صورت فراموش��ی کد امنیتی بتوانند 
با اس��تفاده از آن ورود دو مرحله ای را غیرفعال کنند، 
در غیر این صورت برای ورود به حس��اب کاربری بدون 
اس��تفاده از کد امنیتی، باید یک هفته منتظر بمانند 
و پس از ورود نیز تمام پیغام های مش��اهده نشده آنها 
حذف می ش��ود.  امکان ورود دو مرحله ای به حس��اب 
کاربری چند هفته بعد از انتشار خبر وجود نقاط ضعف 
امنیتی در پروتکل های رمزگذاری واتس اپ فراهم شده 

است. 

تایپ کردن با هدست های واقعیت 
مجازی ممکن شد

برای کنترل فعالیت ها در محیط واقعیت مجازی به 
ابزار کنترلی خاصی نیاز است، اما فیس بوک از چندی 
قبل اب��زار خاصی برای این کار ابداع کرده اس��ت.  به 
گزارش ف��ارس، ش��رکت Oculus ک��ه در مالکیت 
فیس بوک است، دستکش های خاصی را طراحی کرده 
که به کاربران امکان می دهد با محیط واقعیت مجازی 
و واقعیت افزوده تعامل داشته باشند و بدون در دست 
نگه داشتن ابزار خاصی اعم از دسته کنترل های فیزیکی 
بتوانند کارهایی مانند تایپ کردن را انجام دهند.  این 
نخستین بار اس��ت که تایپ کردن در محیط واقعیت 
مجازی با اس��تفاده از ابزار اینچنینی ممکن می شود. 
م��ارک زاکرب��رگ، مدیرعام��ل فیس بوک ش��خصاً با 
پوشیدن دستکش های یاد شده تایپ کردن در محیط 

واقعیت مجازی را تجربه کرد. 
وی در این مورد گفته اس��ت: م��ا به دنبال یافتن 
راه ه��ای جدیدی به منظور اس��تفاده از دس��تان در 
محیط واقعی��ت مجازی و واقعیت افزوده هس��تیم. 
کاربران با پوش��یدن این دس��تکش ها قادر به تایپ 
ک��ردن، نقاش��ی ک��ردن و حت��ی اج��رای جذاب تر 
بازی های ویدئویی هس��تند.  زاکربرگ هدف از این 
اخت��راع را افزای��ش جذابیت سیس��تم های واقعیت 
مج��ازی و واقعیت اف��زوده برای کاربران دانس��ته و 
اظهار امیدواری کرده در آینده استفاده از محصوالت 

اینچنینی باز هم افزایش یابد. 

صفحات ال ای دی خود شارژ
محققان دانش��گاه ایلینوی ی��ک صفحه ال ای دی 
چند منظوره س��اخته اند که نور محیط را جذب و از 

آن برای شارژ کردن خود استفاده می کند. 
به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، این محققان موفق 
به ساخت صفحه ای متشکل از مواد خاصی شده اند که 
عالوه بر انتش��ار نور موج��ود در محیط، قابلیت جذب 
و تبدیل آن ب��ه انرژی را دارد. این صفحه های نمایش 
ال ای دی حاوی میله های نانویی بسیار  ریزی هستند 
که به شکل یک فیلم نازک در کنار هم قرار گرفته اند. 
میله ها از سه نوع ماده نیمه رسانا ساخته شده و قطری 
کمتر از پنج نانومتر دارند.  یکی از این س��ه ماده نیمه 
رس��انا نور قابل مش��اهده در محیط را منتشر و جذب 
می کند. دو ماده دیگر مس��یر جریان یافتن الکترون ها 
به ماده نیمه رس��انای نخست را تسهیل می کنند. این 
ترکی��ب به صفحات ال ای دی کمک می کند تا توانایی 
انتش��ار، حس و عکس العمل به نور قابل مش��اهده را 

داشته باشند. 
جالب آنکه این مواد در مدت زمانی کوتاه از وضعیت 
انتش��ار به ردیابی نور تغییر می کنند. این تغییر چنان 
س��ریع اتفاق می افتد که چش��م انس��ان نمی تواند آن 
را ببین��د. به عبارت دیگر به نظر می رس��د این صفحه 
نمایش به طور مداوم روش��ن است.  صفحه نمایش در 
وضعیت جذب نور عملکردی مانند صفحات خورشیدی 
دارد. البته ای��ن فناوری هم اکنون در مقیاس بس��یار 
کوچک انجام ش��ده است اما محققان با توجه به نتایج 
موفقیت آمی��ز آزمایش های اولی��ه معتقدند می توان با 
استفاده از این روش صفحات نمایش ال ای دی ساخت 
که نیروی خود را تأمین می کنند، بنابراین عملکرد آنها 

هیچ گاه تعویق نخواهد داشت. 

مایکروسافت ابزار جدید امنیتی 
عرضه می کند

تعداد ش��رکت هایی ک��ه دارای نگرانی های امنیتی 
هستند، روز به روز در حال افزایش است و مایکروسافت 
برای رفع این نگرانی ها قصد دارد مجموعه ابزار امنیتی 
ت��ازه ای را در کنفرانس امنیتی RSA عرضه کند.  به 
گزارش پی س��ی ورلد، کنفرانس یاد شده هفته آینده 
در ش��هر سان فرانسیسکو برگزار می ش��ود و به گفته 
منابع آگاه مایکروسافت در جریان برگزاری آن از امکان 
استفاده از Active Directory در ویندوز هلو خبر 
خواهد داد که سیس��تم اختصاصی این ش��رکت برای 
ورود به ویندوز 10 با استفاده از قابلیت های بیومتریک 
محسوب می شود.   مایکروسافت همچنین ابزار تازه ای 
برای کمک به س��ازمان ها برای تسهیل مدیریت ابزار 
موبایل و انجام امور ش��غلی از این طریق عرضه خواهد 
کرد. این ابزار اعمال تنظیمات مربوط به سیاست گذاری 
اس��تفاده کاربران از ویندوز را روی محصوالت سیار و 
همچنین مدیریت این فرآیند از طریق س��رویس های 

کلود تسهیل می کند. 
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گزارشی از اوضاع اقتصادی حاکم بر سرسبزترین استان کشور 

گیالن در انتظار بارش باران رونق مروری بر اخبار اقتصادی استان گیالن
نخستین خط تولید فنرهای خورشیدی 

کالچ خودرو به بهره برداری رسید
طرح توسعه واحد صنعتی پایاکالچ با حضور وزیر دفاع 
و اس��تاندار گیالن در شهر صنعتی رش��ت افتتاح شد. با 
افتتاح طرح توس��عه تولید پای��اکالچ 450 هزار عدد فنر 
خورش��یدی کالچ خودرو برای نخس��تین بار در کش��ور 
توسط این ش��رکت تولید خواهد ش��د. به گزارش روابط 
عموم��ی اتاق بازرگانی گیالن، با اجرای این طرح صنعتی 
با سرمایه گذاری 300میلیارد ریال توسط بخش خصوصی، 
برای 20 نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است. این گزارش 
می افزاید: با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
اجرای طرح توس��عه ش��رکت فرآوری و س��اخت قطعات 
خ��ودرو پای��اکالچ نی��ز آغاز ب��ه کار کرد. گفتنی اس��ت 
بخش خصوصی برای اجرای این طرح با اشتغال زایی 500 
نفر 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری خواهد کرد. با اجرای 
 طرح توس��عه ش��رکت فرآوری و س��اخت قطعات خودرو

 4 میلیون عدد به تولید س��االنه کمک فنر خودرو توسط 
ای��ن واح��د صنعتی افزوده می ش��ود و ای��ن مجموعه به 
بزرگ ترین تولیدکننده کمک فنر خودرو در کشور تبدیل 

خواهد شد. 

با سرمایه گذاری 100 میلیارد ریالی صورت گرفت

بزرگ ترین هایپرمارکت شمال کشور 
در رشت به بهره برداری رسید

ب��ا حض��ور رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان گیالن، بزرگ ترین هایپرمارکت ش��مال کشور با 
سرمایه گذاری 100 میلیارد ریالی در رشت به بهره برداری 
رس��ید. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن در 
آیین افتتاح رسمی بزرگ ترین هایپر مارکت شمال کشور 
در رشت بر لزوم توسعه خدمات رسانی به شهروندان برای 
ایجاد س��هولت در تأمین ارزاق عمومی در قالب توس��عه 
فروش��گاه های بزرگ تأکید کرد. عل��ی منتظری با بیان 
افزایش ش��مار فروشگاه های بزرگ و عرضه مستقیم کاال 
در س��طح استان طی س��ال های اخیر افزود: تا سال 92، 
تعداد 20 فروش��گاه بزرگ با مساحت 10 هزار مترمربع 
در س��طح استان در حال فعالیت بودند. وی تصریح کرد: 
خوشبختانه با رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در 
گسترش عرضه کاالهای تولید داخلی و حمایت از تولید 
داخلی در قالب ایجاد فروش��گاه های بزرگ، از س��ال 92 
تاکنون بیش از 100فروشگاه با مساحت 55 هزار مترمربع 
در س��طح استان راه اندازی ش��د. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تج��ارت گیالن در ادامه ب��ا تأکید بر حمایت از 
فروش��گاه های خرد و کوچک در سطح استان بر ضرورت 
اولویت دهی به عرضه و فروش کاالهای تولید داخل استان 
توسط فروشگاه های بزرگ و هایپرهای سطح استان تأکید 
کرد و افزود: برای حمایت از صنایع داخل استان این مهم 
باید همواره مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه با اشاره به 
آمادگی افتتاح 19 طرح تولیدی و تجاری با سرمایه گذاری 
1100میلی��ارد تومان، تصریح ک��رد: این طرح ها با ایجاد 
اشتغال مس��تقیم برای 1500 نفر در حوزه های مختلف 
صنعت، معدن و تجارت آماده بهره برداری هس��تند. وی 
افتتاح بزرگ ترین صنایع س��لولزی کش��ور و منطقه در 
استان گیالن را از برنامه های افتتاحی استان عنوان کرد و 
افزود: استان گیالن قطب صنایع سلولزی کشور است و با 
توجه به تأمین مواد اولیه مورد نیاز برای این صنعت عظیم 
در استان، شاهد اش��تغال زایی گسترده در بخش زراعت 
چوب خواهیم بود. شایان ذکر است هایپرمارکت احمدی 
در فضایی برابر با 10 هزار مترمربع با ایجاد اشتغال برای 
200 نفر به طور مستقیم و 600 نفر به طور غیرمستقیم و 
با سرمایه گذاری 100 میلیارد ریال، در بلوار شهید مدرس 

رشت راه اندازی شده است. 

ظرفیت کشتیرانی دریای خزر 
مکمل مجتمع بندری کاسپین

کاپیتان مهرداد باقری نژاد، مدیرعامل کشتیرانی دریای 
خزر همراه با معاونان خود در دیدار با مهندس رضا مسرور، 
مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد انزلی تشریح کرد ظرفیت 
کش��تیرانی دریای خزر مکمل مجتمع بندری کاسپین در 
توس��عه مبادالت تجاری ایران با کش��ورهای حاشیه خزر 
خواهد بود. به گزارش گیل خبر، در این دیدار رضا مسرور، 
ریاست هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی 
با اس��تقبال از آمادگی کش��تیرانی دری��ای خزر به منظور 
سرمایه گذاری در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین افزود: در 
حال حاضر چهار پست اسکله، مخازن سوخت، تعدادی انبار 
و سردخانه با س��رمایه گذاری بخش خصوصی و یک پست 
اسکله با سرمایه گذاری سازمان در مجتمع بندری کاسپین 
درحال ساخت است که دو پست این اسکله ها آماده افتتاح 
است و شرکت کش��تیرانی دریای خزر با سرمایه گذاری و 
فعالیت در این مجتمع بندری و افزایش حمل و نقل دریایی 
می تواند مکمل مجتمع بندری کاسپین در توسعه مبادالت 
تجاری ایران با کش��ورهای حاشیه خزر باشد و باید تالش 
کنیم ت��ا از ظرفیت دری��ای خزر حداکثر بهره ب��رداری را 
برای کشور داشته باشیم. کاپیتان باقری نژاد ضمن تبیین 
اهداف و عملکرد کشتیرانی دریای خزر در نخستین دیدار 
کاری خود با مدیرعامل سازمان با تشریح اهمیت کریدور 
نستراک، اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاسپین گفت: 
مسیر کریدور نستراک امن ترین مسیر فعالیت های تجاری 
برای انتقال کاال از اروپا به آسیا محسوب می شود و منطقه 
آزاد انزلی به خوبی توانسته است در همایش ها و تعامالت 
بین الملل��ی توانمندی ها و ظرفیت های ای��ن کریدور را به 
فع��االن اقتصادی و تجار در س��طح داخلی و خارجی ارائه 
ده��د و با اتصال ریل به این مجتمع بن��دری، کاال پس از 
تخلیه در منطقه آزاد انزلی از طریق ریل به بندر چابهار و 
از آن طریق به دریاهای آزاد انتقال پیدا می کند. مدیرعامل 
کشتیرانی دریای خزر در ادامه با اعالم آمادگی این شرکت 
برای سرمایه گذاری ساخت انبار در پسکرانه مجتمع بندری 
کاس��پین گفت: منطقه آزاد انزلی با قرارگرفتن در خارج از 
محدوده ش��هری پسکرانه بسیار مناس��بی را برای ساخت 
انواع انبار و سردخانه به منظور ارائه خدمات بیشتر به تجار 
و فعاالن اقتصادی دارد و ش��رکت کش��تیرانی دریای خزر 
آمادگی الزم را دارد تا در بخش ساخت سردخانه و انبار در 
مجتمع بندری کاسپین فعالیت کند. گفتنی است حدود 
35درصد از حمل کاالها در بنادر ش��مالی کش��ور توسط 
شرکت کش��تیرانی دریای خزر انجام می شود و 24 فروند 

کشتی در مالکیت کشتیرانی دریای خزر است.

گیالن با همه سرسبزی و زیبایی ظاهری اش، 
با همه ارتفاعات ش��گفت انگیزش از اشکورات 
گرفت��ه تا تال��ش و امل��ش و هم��ه چم و خم 
جنگل ه��ای انبوه��ش، درون پرامیدی را نوید 
نمی ده��د. برفی اگر بیاید، س��قف کومه هایش 
فرومی ریزد و بارانی اگ��ر ببارد، چینه هایش از 
پای می افتند. داس��تان پرغصه گیالن سر دراز 
دارد. اس��تانی که نمون��ه ای به جامانده از عصر 
کش��اورزی اس��ت و هنوز هم تصاوی��ر مربوط 
ب��ه حضور زنان و مردان گیالنی در ش��الیزارها 
مش��هورترین تصاوی��ر مربوط به این اس��تان 
سرس��بز اس��ت. اما آنچه در مورد این خطه از 
ایران امروز مش��خص شده و حقیقت دارد، این 
است که چنین منطقه ای جزو مناطق محروم 
کشور است و اقتصاد ضعیفی دارد. باغ های چای 
الهیجانش سال هاست که عطر و بویی ندارند و 
ساقه بلند ش��الیزارهایش زیر بار نام های ریز و 

درشت برنج وارداتی خم شده است. 
بنابر آمار و ارقام موجود در ارتباط با وضعیت 
اقتصادی گیالن، سرمایه گذاری کمتری نسبت 
به سایر اس��تان ها در آن صورت گرفته است. 
ای��ن امر موجب ش��ده تا ق��درت خرید مردم 
هم در این اس��تان کاهش یابد. ش��اید ظاهر 
دلربای طبیع��ت زیبایش چنین می نماید که 
گی��الن به تنهایی همه چی��ز دارد. اما کمبود 
س��رمایه گذاری در این استان از حدود هشت 
س��ال بعد از انقالب خود را نش��ان داد و امروز 
گیالن به لحاظ اقتصادی از استان های ضعیف 
ایران محس��وب می ش��ود. گی��الن در جذب 
سرمایه گذاران از سایر استان ها هم ضعیف عمل 
کرده و با داشتن زمینه های معدنی، کشاورزی 
و صنعتی هرگز نتوانس��ته از ظرفیت های این 
بخش های مهم استفاده بهینه را داشته باشد. 
گیالن امروز در حالی چنین اوضاعی را به خود 
می بیند که نخستین شهرک های صنعتی در 
آن احداث شد، نخس��تین کارخانجات تولید 
فرش خاورمیانه را داشته و بزرگ ترین کارخانه 
نس��اجی به نام صنایع پوش��ش در این استان 
احداث شده بود. کارخانه سیم و کابل سیمکو 
از دیگر نخس��تین هایی اس��ت که در اس��تان 
گیالن ریش��ه دوانده بود و حتی چینی سازی 
پارس را هم باید به این فهرس��ت اضافه کرد. 
اما همه روی خوب و خوش گیالن در نهایت تا 
یک دهه بعد از انقالب ادامه داشت و بعد از آن 
س��رمایه گذاران این استان یکی یکی از استان 
رفتند تا این اس��تان با ش��هرهای بندری اش 
و قرارگی��ری در کن��ار یکی از حس��اس ترین 
مرزه��ای آب��ی ای��ران اینچنی��ن بی بضاعت 
بماند. حتی کارخانجات متناسب به وضعیت 
جغرافیایی این اس��تان هم رو به نابودی نهاده 
اس��ت. مثاًل شیالت که باید منحصر به گیالن 
باشد در استان های کویری سوددهی بیشتری 
دارد تا در گیالن. فرهنگ گیالن غنی است اما 

اقتصادش ضعیف است. بندرانزلی در کنار دریا 
قرار دارد ولی با داشتن چنین پتانسیلی چقدر 
به گردش��گر بها می دهد؟ حتی پاسخ موثقی 
برای این سوال هم وجود ندارد و بندر انزلی با 
این همه پتانس��یل باالترین آمار بیکاری را در 

این استان دارد.
 

گیالن استان معین صادرات کاال به 
روسیه 

یک��ی از امیدهای بازرگان��ان ایرانی دردوران 
پساتحریم، حضور در بازار روسیه است؛ بازاری 
که باوجود اغتش��اش در روابط ترکیه و روسیه 
تا حدودی جا را برای حضور س��ایر کش��ورها 
ب��از کرده اس��ت. ایرانی��ان از ای��ن جمله اند و 
امید اس��ت که گیالن به عنوان اس��تان هم مرز 
با روس��یه، به نقطه ثقل صادرات تبدیل شود. 
هادی تیزهوش تاب��ان، رئیس ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی گی��الن در این 
ارتب��اط می گوی��د: گواهی فرم ه��ای این اتاق 
مورد اعتماد کشور روسیه است و گیالن استان 
معین صادرات کاال به روسیه است. رئیس اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی گیالن 
گفته که تنها گواهی فرم های دو اتاق رش��ت و 

تهران مورد اعتماد طرف روسی است. 

ایجاد زمینه توسعه فضای کسب و کار 
در گیالن

به نظر می رس��د که مسئوالن استان گیالن 
رفته رفت��ه به فک��ر اقتصاد کلی اس��تان افتاده 
باش��ند. در ای��ن میان خانه صنع��ت، معدن و 
تجارت قدم هایی را برمی دارد. در همین رابطه 
و ب��ه گ��زارش خانه صنعت، مع��دن و تجارت 
این اس��تان محمود خانزاده در مراسم تجلیل 
از مدیران ش��رکت کننده در نمایشگاه صنفی 
و صنعت��ی گی��الن اظه��ار کرده ک��ه معرفی 
توانمندی ه��ا و محصوالت تولی��دی در بخش 
صنع��ت و اصن��اف اس��تان، برق��راری ارتباط 
مستقیم با مشتریان و ش��ناخت نیازهای آنها 
از برنامه های س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
گیالن اس��ت. وی بر شناخت رقبا و آشنایی با 
خدمات، محص��والت و برنامه ه��ای واحدهای 
تولیدی تأکید کرده و می افزاید: فرصت جذب 
سرمایه گذار و توسعه فعالیت واحدهای صنفی 
و صنعت��ی ارتباط با تأمین کنندگان موادخام و 
ارائه دهن��دگان خدمات صنعت��ی از برنامه های 
پیش بینی ش��ده در س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت گیالن است. سرپرست معاون بازرگانی و 
توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت 
گیالن با بیان اینکه ش��ناخت شرایط کلی بازار 

و امکان برنامه ریزی براس��اس آن از برنامه های 
این س��ازمان اس��ت، تصری��ح ک��رد: تعامل با 
ش��رکت های همکار به منظور برون س��پاری و 
ام��ور پیمان��کاری، به روزرس��انی دانش فنی و 
آش��نایی با دستاوردهای جدید صنعت و انجام 
مذاکرات بازرگانی و انعقاد قراردادهای همکاری 
از مهم ترین اهداف برگزاری نمایش��گاه مذکور 
اس��ت. خان��زاده، گی��الن را دارای توانایی های 
بس��یار در بخش های مختلف صنفی و صنعتی 
خوان��د و بیان کرد: شناس��اندن توانمندی ها و 
ایجاد زمینه های توس��عه کسب و کار وظیفه ای 
است که باید در راستای حمایت از تولید داخلی 

همواره مدنظر داشته باشیم. 

گیالن نیازمند سرمایه گذار
بخش صنعت، معدن و تجارت به عنوان موتور 
پرتوان توسعه همواره مورد توجه صاحب نظران 
برنامه های توسعه بوده و به عنوان عاملی برای 
دس��تیابی ب��ه رش��د اقتصادی و رس��یدن به 
پیش��رفت های تکنولوژی شناخته شده است. 
از طرف��ی باتوجه به مطالعات انجام ش��ده در 
خصوص توسعه استان گیالن، بخش صنعت، 
معدن و تج��ارت در حال حاضر به عنوان پایه 
توسعه استان مطرح شده که به موازات توسعه 

بخش های کش��اورزی و گردش��گری مس��یر 
توس��عه استان را هموار خواهد کرد. به گزارش 
سایت اتاق بازرگانی و معادن استان گیالن این 
اس��تان از ظرفیت های باالیی در این حوزه ها 
برخوردار است. هرچند تاکنون سرمایه گذاری 
الزم در این حوزه ها انجام نشده است. بنابراین 
الزم است با شناخت موقعیت موجود و با توجه 
به چش��م انداز و اه��داف کمی و کیفی تعیین 
ش��ده بخش صنعت، معدن و تجارت در پنج 
س��ال آینده و با در نظر گرفتن سیاس��ت های 
کالن محیطی و بخش��ی و با شناس��ایی نقاط 
ضعف و قوت داخلی و فرصت ها و تهدیدهای 
محیطی، اس��تراتژی های مناسب برای ارتقای 
جایگاه اس��تان به س��مت جایگاهی شایسته 
متناس��ب با توانمندی های اس��تان ارائه شود. 
در ای��ن راس��تا چرای��ی و اهمی��ت صنعت، 
معدن و تجارت بررس��ی آینده آن ترس��یم و 
راه های رس��یدن به آن طراحی شده و تالش 
ش��ده با اتکا بر بخش خصوصی و جهت گیری 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از 
مزیت های نس��بی در جهت ایجاد مزیت های 
رقابتی گام هایی برداشته شود و رشد بهره وری 
عوام��ل تولی��د از طری��ق ارتقای به��ره وری 
س��رمایه و منابع انسانی تحقق یابد و با ایجاد 
صنایع متکی بر مناب��ع طبیعی،  صنایع نوین 
در بخ��ش صنعت و در بخ��ش معدن با انجام 
عملیات زمین شناس��ی و تهیه اطالعات پایه و 
برنامه ریزی در جهت انجام و توس��عه عملیات 
اکتشاف و بهره برداری و فرآوری مواد معدنی و 
تولید محصوالت صنایع معدنی و ایجاد صنایع 
پایین و باالدستی بخش معدن مورد توجه قرار 
گیرد. آنچه اهمیت دارد این اس��ت که جهت 
دستیابی به این اهداف نقش مسؤوالن استانی 
در جهت دهی و شتاب دهی توسعه اقتصادی، 
صنعت��ی، معدن��ی و تجاری بس��یار پررنگ و 
تعیین کنن��ده خواهد بود و باید تالش ش��ود 
با ایجاد ارتباطات و پیوندهای بین بخش��ی و 
با تربیت مش��اوران خدمات فنی و مهندس��ی 
قوی و بهره گیری از خدمات آنان برای توسعه 
زیرس��اخت ها و رشد س��رمایه گذاری اقدامات 

مضاعفی معمول شود.

اخبار

اس��تان گیالن با مس��احت 14۷11کیلومتر مربع در میان 
رشته کوه های البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. 
این استان به واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر تعلق دارد و 
با اس��تان های اردبیل در غرب، مازندران در ش��رق، زنجان در 
جنوب و کش��ور اس��تقالل یافته آذربایجان و دریای خزر در 
ش��مال هم مرز و همس��ایه است. رود س��فید تمشک که بین 
چابکس��ر و رامسر جاری اس��ت، آن را از استان مازندران جدا 
می کند. براس��اس تقس��یمات کشور س��ال ۷5 این استان به 
مرکزیت رشت، 12شهرستان، 35شهر، 30 بخش، 99دهستان 
و 2۷63 آبادی دارد. شهرس��تان های استان عبارتند از آستارا، 
آس��تانه اش��رفیه، بندر انزلی، رش��ت، رودبار، رودسر، شفت، 

صومعه سرا، تالش، فومن، الهیجان و لنگرود. 
آمار و اطالعات استان در حوزه تجارت

ش��اخص کلی عملکرد س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
گیالن در سال 93 در بخش بازرگانی داخلی: 

1-ص��دور 9889 فقره پروانه کس��ب و تمدید 2806 مورد 
پروانه کسب برای واحدهای صنفی استان

2- هم��کاری در برگزاری 119 مورد انتخابات اتحادیه های 
صنفی در سراسر استان

3- بافت 44۷00 مترمربع فرش دستباف توسط بافندگان 
فرش در سطح استان گیالن

4- برپایی بیش از 25نمایش��گاه عرضه مس��تقیم کاال در 
مناسبت های مختلف در سطح رشت و شهرستان های گیالن

بخش بازرگانی خارجی 
1-صدور 189 فق��ره کارت بازرگان��ی و تمدید 391 فقره 

کارت دیگر برای متقاضیان مربوطه در سطح استان
2- صادرات بیش از یک میلیون و 200هزار تن کاال به ارزش 

بیش از 399 میلیون دالر از مرزهای استان
3- واردات بیش از 2میلیون تن کاال به استان به ارزش بیش 

از یک میلیارد و 365میلیون دالر
4- ص��ادرات 134۷6 تن کاال به ارزش بیش از 25 میلیون 

دالر به صورت چمدانی از استان گیالن
5- ص��دور مج��وز برگ��زاری 30نمایش��گاه تخصص��ی در 

زمینه های مختلف صنعتی و تجاری در سطح استان
6- ثبت مشخصات 55نفر از صادرکنندگان استان در بانک 

اطالعاتی صادرکنندگان گیالن.
آمار و اطالعات استان در حوزه معدن

شاخص کلی عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن در 
سال 93 در بخش معدن عبارت است از: 

1-استخراج بیش از 10میلیون و 800هزار تن انواع مواد معدنی 
از معادن استان گیالن

2- صدور 11 فقره پروانه اکتشاف و گواهینامه کشف مواد معدنی

3- صدور 403 فقره مجوز برداش��ت موقت موادمعدنی در 
سطح استان گیالن

4- صدور دو فقره پروان��ه بهره برداری موادمعدنی با میزان 
سرمایه گذاری 20میلیارد ریال

5- وص��ول بی��ش از 1/9 میلی��ارد ریال حق��وق دولتی از 
بهره برداران معادن استان گیالن.

مهم ترین برنامه های حوزه تجارت
-تعداد واحدهای صنفی استان گیالن: حدود 100هزار واحد

-اشتغال در واحدهای صنفی: حدود 200هزار نفر
-تعداد س��ردخانه های فعال: 40 واحد ب��ا ظرفیت بیش از 

80هزار تن
-تعداد انبارهای ذخی��ره کاال: 102 انبار با ظرفیت بیش از 

305هزار تن
-تعداد شرکت های پخش: 191 شرکت

-تعداد قالیبافان اس��تان: بیش از 13هزار نفر و بیمه ش��دن 
9500 قالیباف

-تعداد کارگاه قالیبافی متمرکز و غیر متمرکز: 39 کارگاه
آمار و اطالعات استان در حوزه صنعت

ش��اخص کلی عملکرد س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت 
گیالن در سال 93 در بخش صنعت عبارت است از: 

1-ص��دور 14۷ فقره پروانه بهره ب��رداری صنعتی با میزان 
سرمایه گذاری ۷630میلیارد ریال و اشتغال بیش از 4800 نفر

2- صدور 332 فقره جواز تأس��یس صنعتی با برآورد میزان 
سرمایه گذاری بالغ بر 13هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 

6500 نفر
3- ص��دور 44 فقره مجوز طرح توس��عه با ب��رآورد میزان 
سرمایه گذاری حدود 3هزار میلیارد ریال و پیش بینی اشتغال 

1800 نفر
مهم ترین برنامه های بخش صنعت

جذب حداکثری سرمایه گذاری داخلی و خارجی متناسب با 
مزیت های استان، توسعه صادرات صنعتی و معدنی و حمایت 
از واحدهای��ی که توان بالقوه حض��ور در عرصه های صادراتی 
را دارا هس��تند، افزایش مشارکت شرکت های خدمات فنی و 
مهندسی و شرکت های مشاور استانی و استفاده از ظرفیت های 
تشکل های غیردولتی و ان جی اوها، افزایش سهم سرمایه گذاری 
به تولید ناخالص داخلی اس��تان، افزایش سهم اشتغال بخش 
صنعت و معدن به اش��تغال کل استان، افزایش سهم صادرات 
کاالهای صنعتی با فناوری پیش��رفته و افزایش سطح توسعه 
یافتگی صنعت تا رس��یدن ب��ه رتبه هفتم کش��ور و افزایش 
سرمایه گذاری صنعتی به گونه ای که حداقل 10درصد صنایع 
استان از گروه صنایع نوین و High-Tec و 10درصد صنایع 

متوسط و بزرگ باشد.

گی��الن یکی از مرزهای صادراتی کش��ور اس��ت 
و ب��ا بهره گیری از تمامی زیرس��اخت ها در اس��تان 
می توانیم ش��اهد رشد صادرات محصوالت غیرنفتی 

بیش از پیش باشیم.
 به گ��زارش روابط عمومی خانه صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان گیالن، رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت این اس��تان افزود: محصوالت س��یمان خزر 
یکی از قابلیت های صادراتی گیالن اس��ت و همواره 
محص��والت باکیفیت در بازارهای داخلی و خارجی 

پشتوانه محکمی برای مصرف کننده هستند. 
عل��ی منتظری با اش��اره ب��ه افتت��اح پروژه های 
صنعتی بزرگ و نمونه کشوری در گیالن همزمان با 
دهه فجر انقالب اس��المی تصریح کرد: در دهه فجر 
امس��ال 19پروژه صنعتی با سرمایه گذاری 11هزار 

میلیارد ریال در استان به بهره برداری می رسد. 
رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت گیالن 
با اش��اره به اینکه تع��دادی از طرح های مذکور در 
س��طح کش��ور و خاورمیان��ه نمونه اس��ت، تصریح 
کرد: راه ان��دازی طرح های تولیدی تأثیر بس��یاری 
در صنع��ت، تولید اش��تغال و اقتصاد اس��تان دارد. 
منتظ��ری در ادام��ه ب��ا اش��اره به پیگی��ری و رفع 
مش��کالت واحده��ای تولیدی و صنعت��ی گفت: با 
همکاری استاندار محترم گیالن و تمامی مسئوالن 
اس��تان تالش کرده ایم مشکالت واحدهای تولیدی 
را در کارگروه رفع موانع تولید استان برطرف کنیم. 
وی ب��ا بیان رف��ع 40درصد از مش��کالت مطروحه 
واحده��ای تولی��دی گی��الن در راس��تای اج��رای 
مصوبات کارگ��روه رفع موانع تولی��د در حوزه های 
مختل��ف بیمه ای، بانکی، مالیاتی، محیط زیس��تی، 
انرژی و. . . گفت: در سال جاری در قالب تسهیالت 
ایج��اد رونق در صنایع کوچک و متوس��ط 4هزار و 
300میلیارد ریال تس��هیالت به واحدهای تولیدی 

در استان پرداخت شده است. 
رئیس س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت گیالن 
در ادامه با اش��اره به اینکه اعتق��اد داریم صنعت و 
تولید روزهای سختی را پشت سر می گذارد، تصریح 
کرد: با استقبال سرمایه گذاران صنعتی و راه اندازی 
واحدهای بزرگ و ش��اخص کش��وری در اس��تان، 
آماده سازی زیرساخت های حمل و نقلی مانند پروژه 
راه آهن و. . . چش��م انداز بس��یار روش��نی در حوزه 

صنعت استان خواهیم داشت. 
منتظری در ادامه گیالن را قطب صنایع سلولزی 

در کش��ور عن��وان کرد و یادآور ش��د: ام��ر مذکور 
افتخار بزرگی برای اس��تان محسوب می شود و این 
توانمن��دی با قابلیت ه��ای اقلیمی گیالن همخوانی 
دارد. وی با بیان وجود ش��رایط ب��رای تأمین مواد 
اولی��ه صنایع س��لولزی در گیالن، توس��عه زراعت 
چوب را نیازمند فرهنگ س��ازی دانست و بیان کرد: 
تا دو س��ال آینده زراعت چوب پررونق ترین زراعت 
در استان خواهد شد. مدیرعامل و عضو هیأت مدیره 
س��یمان خزر نیز در ادامه این نشس��ت با اشاره به 
تولید600هزار تن س��یمان در ای��ن واحد صنعتی 
گفت: سیمان خزر مقام اول تولید سیمان باکیفیت 
را در کش��ور دارد که تأمین سیمان پروژه های ملی 

در سطح کشور بیانگر این مطلب است.
 منص��ور نجفی خاطرنش��ان ک��رد: ب��ا توجه به 
امکان��ات موجود، تولید و عرضه ی همزمان ش��ش 
نوع محصول سیمانی با کیفیت در سال جاری را در 
دس��تور کار داریم و همواره درصدد ارتقای کیفیت 

محصوالت هستیم. 
وی با بیان قدمت30ساله سیمان خزر در استان گیالن 
گفت: س��یمان خزر در این مدت طوالنی توانسته با به 
کارگیری سیستم ها و دستگاه های مدرن و همچنین با 
رعایت مصالح زیست محیطی، عالوه بر تأمین نیاز منطقه 
و داخلی اس��تان نسبت به گس��ترش بازارهای همسایه 
اقدام کرده و گامی بلند در مس��یر رش��د و ش��کوفایی 
صنعت استان و کشور بردارد. وی با بیان اینکه امکانات 
س��خت افزاری و نرم افزاری ارزشمندی در سیمان خزر 
وجود دارد، افزود: سیمان خزر با بهره گیری از تکنولوژی 
روز دنیا و همچنین ماشین آالتی از کمپانی های معروف 
آلمان و دانمارک به عنوان یک بنیه اقتصادی در استان 

مشغول به فعالیت است. 
مدیرعامل سیمان خزر گفت: با ورود سرمایه های انسانی 
متخصص و ارزشمند، مهم ترین اولویتی که در سال 95 در 
دستور کار قرار گرفته است، ایجاد تنوع در تولید محصوالت 
و ارتقای کیفیت اس��ت. نجفی با بیان اینکه سیمان خزر از 
واحدهای صنعتی بزرگ اس��تان است، ادامه داد: 500 نفر 
به صورت مس��تقیم، 3هزار نفر به صورت غیرمستقیم در 

سیمان خزر مشغول به فعالیت هستند.
 وی با بیان اینکه به علت رکود ساختمان سازی صنعت 
س��یمان با مشکل مواجه است، اضافه کرد: خوشبختانه با 
حمایت و پش��توانه مسئوالن استان، فعالیت سیمان خزر 
افزایش داشته شده است، به طوری که امروزه کیفیت برتر 

منطقه در تولید سیمان را داریم.
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24 بهمن 1395
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از نظر کارشناسان اقتصادی، استناد به آمارهای دقیق و شفاف در 
تصمیم گیری های فعاالن اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود، به عبارتی با 

دسترسی به آمار درست و دقیق در تصمیم گیری های تجاری داخلی و 
خارجی بهتر می توان نسبت به میزان تولید تا صادرات یا سایر اطالعات 

مورد نیاز تجاری اقدام کرد. کارشناسان بر این باورند که ارائه آمار درست و 
دقیق می تواند در تعیین استراتژی های بازار هدف 
برای کارآفرینان و فعاالن اقتصادی تأثیرگذار باشد 

اما از سوی دیگر آنان معتقدند که مراکز ارائه آمار در 
کشور، دولتی هستند. به عنوان مثال مرکز آمار بانک 

مرکزی که رئیس آن توسط دولت و رئیس دولت تعیین 
می شود، قاعدتاً اطالعاتی برخالف میل دولت را منتشر 

نخواهد کرد.  از این رو تشکیل یک مرکز اطالعات و مرکز 
آمار مستقل بیش از اندازه برای اقتصاددانان یا فعاالن اقتصادی و 

بخش خصوصی ضرورت دارد.

یکشنبه
2415 بهمن 1395 کافه مدیران

ارائه آمار صحیح حیاتی است 

ارائ��ه آمار صحیح برای ی��ک تولید کننده یا فعال 
اقتصادی یک امر حیاتی است. این آمار همان نقشی 
را ب��رای یک فعال اقتصادی یا تجاری در بر دارد که 
نتیجه آزمایش برای یک پزشک در برخواهد داشت. 
هر دو برای پیش بینی آینده و تعیین استراتژی چه 
درمانی و چه اقتصادی نیازمند استفاده از آمار البته 
دقیق و مستند است. همان گونه که اعالم نتیجه یک 
آزمایش برای تش��خیص بیماری تا ارائه یک نسخه 
درمانی کامل برای یک پزشک و بیمار حائز اهمیت 
است، ارائه یک آمار دقیق نیز برای ارزیابی آسیب ها 
و فرصت ها و ارائه یک توان تحلیل مناسب به جهت 
تصمیم گیری درس��ت در بخ��ش اقتصادی نیز برای 

یک مدیر یا کارآفرین حائز اهمیت است. 
در بخش ه��ای فعالیت��ی مختلف نظیر س��نگ و 
س��اختمان ش��اید آمارها اشتباه نباش��د اما باید به 
این مهم اذعان داش��ت که قطع��اً آمارها از درصدی 
تناقض برخ��وردار بوده وهمی��ن آمارهای متناقض 
بعضاً ایجاد س��ردرگمی نیز کرده است، در ارائه آمار 
برای بحث های صادراتی تا معادن یا مبادی خروجی 
و گم��رکات این آمارها بعض��اً از دقت الزم برخوردار 
نب��وده و متناقض بوده، بنابراین ض��رورت ارائه یک 
آم��ار دقی��ق و صحیح و البته ش��فاف در بحث هایی 
نظیر مطالعات بازار برای شناسایی بازارهای هدف و 
صادرات که نیازمند آمارهای دقیقی هستند خودش 

را نشان خواهد داد. 

ارائه این آمارهای درست و البته شفاف و دقیق برای 
به دس��ت آوردن تحقیقاتی پیرامون تعیین یا مشخص 
ش��دن درآمد س��رانه هر کش��ور یا بازار هدف و حتی 
نقش��ی که در توس��عه یک کش��ور دارند تعیین کننده 
است. از این رو اگر این آمارها به صورت صحیح و دقیق 
اطالع رس��انی نش��وند، می توانند در طوالنی مدت برای 
تعیین اس��تراتژی یک خط تولید یا استراتژی صادرات 
یک مجموعه تولیدی به قدر کافی دردسرس��از باشند. 
از س��وی دیگر آمارهایی که از س��وی سازمان توسعه 
تجارت درخصوص نمایشگاه هایی که در خارج از کشور 
برگزار می شود یا میزان تولیدات تا میزان صادرات این 
تولیدکنندگان یا مجموعه ش��رکت کنندگان حاضر در 
این نمایش��گاه های برای تولیدکنندگان یا هر فعالیت 
اقتصادی دیگری حائز اهمیت است.بنابراین باید توجه 
داش��ت مباحثی ک��ه در آمار گنجانده خواهد ش��د به 
ش��کل شفاف و دقیق از س��وی این سازمان تهیه شده 
و دراختیار تولیدکنندگان یا صادرکنندگان قرار گیرد 
تا بتوانند در پیش��برد اهداف صادرات��ی و پیدا کردن 

بازارهای هدف نقش بسزایی را ایفا کنند. 
درخصوص ارائه آمار از س��وی سازمان های بخش 
خصوص بای��د گفت این موارد هن��وز در بین مردم 
نهادینه نش��ده اس��ت. س��ازمان هایی که بانک ها را 
رتبه بندی می کنند یا س��ازمان هایی که مس��ئولیت 
اعتبار س��نجی این آمارها را برعه��ده دارند. هنوز از 
رش��د قابل توجهی برخوردار نیس��تند ک��ه بتوانند 
آمارهایی کاماًل دقیق را ارائه دهند و تولیدکنندگان 
نیز بتوانند ارزیابی های مؤثری از این آمارها داش��ته 

باشند. 
باید یادآور ش��د هنوز آمارهایی که توسط سازمان آمار 
ارائه می شود به دلیل وابستگی به سازمان برنامه و بودجه 
و تصمیم گیری های دولتی که در آن دخیل است تا حدی 
قابل استناد هستند چراکه این قبیل آمارها میدانی بوده و 
می توان برای راهگشایی در امر اقتصادی به آن استناد کرد. 
درخصوص تشکیل یک س��ازمان یا نهاد خصوصی 
نیز باید افزود که داشتن یک نهاد خصوصی یا سازمان 
خصوص��ی در مورد ارائ��ه اطالعات این مه��م ایده آل 
بخش خصوصی است اما مشروط به آنکه آمارهای ارائه 
شده از س��وی این سازمان یا نهاد های خصوصی قابل 
اطمینان باش��د یا اگرهم چنین سازمان یا نهادی برای 
ثبت و درج آمار تش��کیل یا هزینه می ش��ود اطالعات 
آن در اختی��ار عموم ق��رار بگیرد که تا ب��ه امروز اگر 
چنین اتفاقی افتاده اطالعات در اختیار عام قرار نگرفته 
است. البته ناگفته نماند که اگر این اطالعات از طریق 
بخش خصوصی جمع آوری شود جامعه اعتماد بیشتری 
پی��دا خواهد کرد چراکه یکی از آس��یب ها و عوارضی 
که به صورت میدانی جمع آوری می ش��ود، درصدی از 
جامع��ه اطالعات غلط می دهند چون ب��اور دارند این 
اطالعات در راستای سیاس��ت های تنبیهی مثل اخذ 

مالیات بیشتر یا قطع یارانه ها و غیره است. 
درخص��وص اعتبار ای��ن قبیل مراکز آم��اری نیز 
بای��د افزود ک��ه این اعتب��ار یا باید از س��وی دولت 
ارائه شود یا از س��وی ارگان هایی که نقش حامی را 
دارند مثل اتاق های بازرگان��ی چراکه اتاق ها، ارگان 
بخش خصوصی و مش��اور هر سه قوه در زمینه تولید 

یا معادن و کشاورزی هستند. 
باید افزود اتاق های بازرگانی از قلب بخش خصوصی به 
وجود آمده اند و دولت نیز به عنوان مشاور آنها را پذیرفته 
است. در ش��رایط فعلی نیز اگر نهادهایی از درون همین 
اتاق های بازرگانی یا تش��کل های مردمی که نقش جدی 
درون دولت دارند تشکیل شوند و دولت نیز آنها را حمایت 
کند قاعدتاً نقش بسزا و مطلوبی برای ارائه آمار در راستای 

تولید و توسعه خواهند داشت. 

شفافیت و به روز رسانی آمار 
پیش شرط هر گونه تغییر و تحول 

اقتصادی  

اخی��راً اطالع��ات مختصری از تولی��د ناخالص 
داخل��ی در بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی از 
طرف بان��ک مرکزی و مرکز آم��ار ایران به طور 
رس��می و غیر رسمی انتشار یافته است که نشان 
می ده��د آمار این دو مرکز تهی��ه آمارهای ملی 
چقدر ب��ا هم تف��اوت دارند. ای��ن اختالف آمار 
یکب��ار دیگر ض��رورت توجه جدی ب��ه آمارهای 
اقتص��ادی را گوش��زد می کند. ب��رای یک مدیر 
اقتصادی یا کارش��ناس اقتصادی بس��یار سخت 
اس��ت که یک آمار ملی را نفی و از آمار دیگری 
استفاده کند. در این میان شاید بیشتر مدیران، 
کارشناس��ان و محققاق اقتص��ادی راه حل را در 
بی توجه��ی به آمار بدانند و تالش کنند بیش��تر 
از منابع خارجی اس��تفاده کنند. فقدان آمارهای 
مناس��ب و بهن��گام موجب می ش��ود که س��طح 
آبژکتیویس��م اقتص��ادی کاه��ش یاب��د و راه را 
ب��رای نظریه پردازی، گمانه زنی، تخمین و اعمال 
نظر باز کند؛ چیزی ک��ه به طور جدی مانع حل 
مسائل اقتصادی می ش��ود. اقتصاد ایران همانند 
خانواده ای می ش��ود ک��ه حتی نمی دان��د تعداد 
اعض��ای خانواده اش چقدر اس��ت. درآمدش��ان 
چقدر اس��ت و آی��ا پس انداز دارند ی��ا نه. وقتی 
هیچ کدام از این اطالعات وجود نداش��ته باش��د، 
طبیعی اس��ت که سرپرس��ت خانواده با چشمان 
بس��ته بای��د خان��واده را مدیریت کند، درس��ت 
همانند دولت ایران ک��ه چاره ای ندارد و مجبور 
اس��ت با س��عی و خطا کارها را جلو ببرد. وقتی 
این اطالعات و آمار وجود نداشته باشد، چاره ای 
نیس��ت باید ب��ا تخمین ش��خصی  )و آن  هم نه 
تخمین سیس��تمی( سیاس��تگذاری کنیم. وقتی 
هن��وز آمار بدهی های دولت به جامعه مش��خص 
نیست، چگونه و با چه سیاستی و با چه اندازه ای 
می خواهی��م اوراق بدهی چاپ کنیم؟ وقتی آمار 
تولی��دات صنعتی بین مرکز آمار ایران ش��کافی 
باور نکردنی دارد و وقتی نرخ رش��د محاس��باتی 
بانک مرکزی ٧/٤ درصد است و همین نرخ رشد 
را مرکز آمار ایران ٦/٥ درصد برآورد کرده است، 
چگونه م��ا می توانی��م آثار سیاس��ت های انجام 
ش��ده را ارزیاب��ی کنیم  )حتی اگ��ر این تفاوت 
نرخ رش��د ناش��ی از تفاوت س��ال پایه هم باشد 
باز مشکل س��رجای خودش است(. برای همین 
اس��ت که تا چش��مان خود را ب��از نکنیم، حتی 
نمی دانی��م به کدام س��مت داریم می رویم. برای 
حرکت هوش��مندانه باید هوشمند باشیم و برای 
هوش��مندی الزم اس��ت به آم��ار و اطالعات به 

ش��رح زیر مس��لح باش��یم: 
- آمار ه��ا باید کافی باش��ند. خالءهای آماری 
موجب خ��الء سیاس��تگذاری می ش��ود و راه را 
ب��رای اظهار نظر، گمانی زنی و اعمال س��لیقه باز 

می کن��د. 
- آمارها باید تناس��ب داشته باش��ند. تناسب 
یعنی همانی باش��د ک��ه عامالن اقتص��ادی نیاز 
دارن��د. بنابرای��ن بخ��ش مهم��ی از آماره��ای 
متناس��ب باید با س��فارش عام��الن اقتصادی و 

به خصوص بخش خصوصی باش��د. 
- آمارها بای��د بهنگام باش��ند. وقتی آمار دیر 
انتش��ار می یابد، ب��ه درد هیچ کس نمی خورد، به 
محض انتش��ار باید بایگانی شود. بنابراین انتشار 
آم��ار تولید س��ه ماهه اول س��ال ج��اری بعد از 
ش��ش ماه به درد عامالن اقتص��ادی نمی خورد. 
تنها آنهای��ی از آن اس��تفاده می کنند که دارند 

کارهای تحقیق��ی زم��ان دار انج��ام می دهن��د. 
- آمارها باید در سطح تجربه و توسط عامالن 
اقتصادی س��وهان کاری ش��وند و به مرور زمان 
دقت آنها بیش��تر شود. س��ازمان های مردم نهاد، 
س��ازمان های وابس��ته ب��ه بخ��ش خصوص��ی و 
از س��ازمان های  ش��رکت های بزرگ نمونه هایی 
موجود در کش��ور برای ارزیابی صحت آمارها به 

ش��مار می روند. 
- اگر تهیه آمارهایی زمان بر باش��د، الزم است 
برآوردهایی از این آمار تهیه و در اختیار جامعه 

قرار داده ش��ود. 
- ه��ر آماری باید توس��ط یک س��ازمان تهیه 
ش��ود و زم��ان انتش��ار و صحت آم��ار در حوزه 
وظایف آن س��ازمان قرار گی��رد و جامعه بتواند 
این س��ازمان ها را به نقد بکشد و از آنها تقاضای 

ض��رر  و   زی��ان بکن��د. 
و نهایتاً برای اس��تقرار پیش شرط های توسعه، 
الزم اس��ت ب��رای یک بار ه��م که ش��ده تقویم 
اقتص��ادی در ایران تهیه و جه��ت اطالع عموم 
چاپ ش��ود و در این تقویم مش��خص ش��ود که 
چه س��ازمانی در چ��ه تاریخی چه آماری را قرار 
است منتشر کند، یعنی همان کاری که بسیاری 
از کش��ورهای نظیر م��ا و حت��ی ضعیف تر از ما 

سال هاس��ت که دارند می کنند. 
 

نگاه دیدگاه

به��ادر احرامی��ان، کارش��ناس حوزه 
معدن و عض��و هیأت نماین��دگان اتاق 

بازرگانی تهران و ایران است. 
او در خص��وص ض��رورت ارائ��ه آمار 
دقیق و ش��فاف معتقد است آمار درست 
و دقی��ق و ض��رورت دسترس��ی به آن 
همچ��ون ضرورت رانندگی با چش��مان 
باز اس��ت و به همان اندازه که رانندگی 
با چشمان بسته خطرات احتمالی برای 
رانن��ده در بر دارد، ارائه آمار نادرس��ت 
یا اش��تباه نیز به هم��ان میزان خطرات 
احتمالی برای یک فعال اقتصادی در بر 

خواهد داشت. 
 بعض�ًا آمار ارائه ش�ده از س�وی 
برخ�ی مراکز آماری ب�ا هم متفاوت 
اس�ت. تفاوت های درص�دی تا چه 
ان�دازه در کار ش�ما به عن�وان یک 
فعال اقتص�ادی تأثیر گ�ذار خواهد 

بود؟ 
به همان اندازه که رانندگی با چش��مان 
بس��ته برای یک راننده خطرناک اس��ت، 
آمار نادرست نیز برای یک فعال اقتصادی 
خطرناک اس��ت و ضرورت ارائه یک آمار 
درس��ت و دقیق برای همه آش��کار است 
ام��ا در خص��وص اینکه آیا م��ا مجهز به 
س��ازمان های ارائه آمار هس��تیم یا خیر، 
باید گفت برای ارائه آمار و اطالعات دقیق 
از مراک��ز تجاری یا س��ایر اطالعات الزم 
برای استفاده فعاالن اقتصادی مرکز آمار 
ای��ران در کنار انجمن ها یا حتی اتاق های 
بازرگان��ی و وزارتخانه ه��ا آماره��ای قابل 
اس��تناد مناسبی دارند که می توان به آنها 
استناد کرد و استفاده های الزم را برد. الزم 
به یادآوری اس��ت ارائ��ه آمار از این جهت 
که باید در زمان الزم و س��ریع در اختیار 
ی��ک فعال اقتصادی ق��رار بگیرد ضروری 
است تا از سوی این سازمان ها آمار دقیق 
و درست و قابل استناد به فعاالن اقتصادی 

ارائه شود. 
ت�ا چ�ه ان�دازه از صحت و س�قم 

آمارهای مختلف�ی که پیرامون یک 
موض�وع ارائ�ه می ش�ود، مطمئ�ن 

هستید؟ 
حرفه ما فوالد و آهن اس��ت و چندان 
هم حرفه س��خت و پیچیده ای نیست و 
آمارهای ارائه شده در این حرفه نیز تا به 
امروز ش��فاف و دقیق بوده است چرا که 
بیش��تر با تعداد و حجم قطعات فیزیکی 
قابل رویت سرکار داشته است. از سوی 
دیگر بحث شفافیت و دقت در ارائه آمار 
بیش��تر در حرفه های��ی همچون بانک و 
بانک��داری و مواردی که ب��ا اقالم ریز و 
درشت مالی سرو کار دارند مهم تر است 
و این دقت مدنظر در ارائه آمار دقیق در 
آن موضوع بیش��تر از همه حائز اهمیت 

است. 
چه ارزیابی از نح�وه ارائه آمار در 

کشور دارید؟ 
طی دو تا سه ساله اخیر، در ارائه آمار 
به نسبت سال های گذش��ته بهتر عمل 

کرده ایم. 
در برخ��ی موارد از جمله ایجاد برخی 
ش��رکت های  در  مال��ی  ش��فافیت های 
مختل��ف و همچنی��ن ارائه آم��ار دقیق 
ک��ه با تصوی��ب قوانین توس��ط مجلس 
و دس��تور مقام معظم رهب��ری صورت 
گرف��ت م��ا پیش��رفت های خوب��ی و به 
نس��بت بهت��ری نس��بت به چند س��ال 
گذش��ته داش��ته ایم.باید یادآور شوم که 
ما در بخش آمار تا چند س��ال گذش��ته 
وضعیت مطلوبی نداش��تیم و چه بسا از 
معدود کش��ورهایی بودیم که اصاًل آمار 
رش��د اقتصادی را منتشر نمی کردیم؛ به 
عبارتی در دوره دوم ریاس��ت جمهوری 
دولت احمدی نژاد ما آمار رشد اقتصادی 
را منتش��ر نمی کردیم که در حال حاضر 
ای��ن وضعیت ب��ه حالت ع��ادی و قبلی 
بازگشته و ش��اخص های آماری طی دو 
تا س��ه س��اله اخیر از روند مطلوب تری 

برخوردار شده است.

عباس آرگون، فعال اقتصادی و عضو هیات 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اس��ت. او در 
خصوص ضرورت دسترس��ی به منبع آماری 
واح��د و ض��رورت ارائه آمار واح��د، دقیق و 
ش��فاف ب��ر این باور اس��ت ک��ه ارائه هرچه 
دقیق تر آمارها و سرعت دسترسی به آمار به 
افزایش فرصت های سرمایه گذاری و توسعه 

در یک فعالیت اقتصادی منجر خواهد شد.
از نظ�ر ش�ما ب�ه عن�وان ی�ک فعال 
اقتصادی تا چه اندازه دسترسی به آمار 
دقیق و درس�ت برای فعاالن اقتصادی 

یک کشور الزم و ضروری است؟
امروزه، آماری که تنظیم و ارائه می شوند 
باید مبتنی بر واقعیات باشند بنابراین الزمه 
توس��عه در هر کش��وری ارائه آم��اری قوی 
اس��ت که از ش��فافیت، صحت و درس��تی 
کاف��ی برخ��وردار باش��ند تا بر مبن��ای آن 
برنامه ریزی های الزم در راستای پیشرفت و 
توس��عه صورت گیرند. یک تصمیم درست 
تجاری و خوب می تواند مبتنی بر چند عامل 
باش��د؛ یکی از آنها آمار و اطالعات درس��ت 
اس��ت و دیگری ناش��ی از بینش کافی یک 

تصمیم گیرنده یا فعال اقتصادی است.
از این رو اطالعات و تصمیم گیری های ما 
باید مبتنی بر آمار و اطالعات درست باشد و 
ضروری است این آمار و اطالعات از شفافیت 
الزم نیز برخوردار باشند. این آمار تجاری باید 
از صحت و س��قم باالیی برخوردار باشند تا 
بتوان بر مبنای آنها تصمیمات درس��تی نیز 
اتخاذ کرد. در ادامه باید گفت الزم است  این 
مراکز آماری از یک جامعیت برخوردار شوند 
تا بتوان اطالعات درخواستی از کلیه افراد یا 
فعاالن اقتصادی یا سایر موارد مورد نیاز را در 
اختیار فع��االن اقتصادی قرار دهیم، هرچند 
بس��یاری از اطالع��ات به ص��ورت جزیره ای 
است و به عنوان نمونه ارائه یک آمار پیرامون 
جمعیت کشور بعضا از سه کانال مختلف با 
س��ه آمار جمعیتی مختلف ارائه می شود اما 
در نهایت برای اس��تفاده یک فعال اقتصادی 
یا فردی که قرار است برمبنای این اطالعات 

اقدامات��ی خاص اقتصادی انج��ام دهد الزم 
اس��ت به یک آمار واحد دسترسی داشت. از 
این رو ضروری است این جزایر اطالعاتی به 
هم متصل باش��ند تا آمار درستی در اختیار 
کاربران که در اینجا موضوع فعالیت اقتصادی 
است قرار گیرد تا بتوانند در زمینه دلخواه به 

سرمایه گذاری ادامه دهند
درخصوص شرکت های خارجی یا ارائه 
آم�ار از فعاالن اقتصادی خارج از کش�ور 
برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری 

داخلی یا خارجی چه نظری دارید؟ 
امروز برای برنامه ریزی و تامین منافع ملی 
نیازمند اطالعات درس��ت، دقیق و هدفمند 
هس��تیم تا بتوانیم بر مبنای آن برای جذب 
س��رمایه گذار داخلی و خارجی اقدام کنیم. 
الزمه توس��عه اقتصادی کشور داشتن نظام 
کارآمد آماری است. همه بحث ها باید نسبت 
به این موضع احس��اس مس��ئولیت داشته 
باشند تا موجب ارتقای نظام آماری کشور و 
تهیه و انتشار آمار و اطالعات درست باشند. 

جهت دسترسی به آمارهای مورد نیاز 
یا قابل اس�تناد در خصوص شرکت های 
خارجی یا فعاالن خارج از کشور به چه 

منبعی می توانید استناد کنید ؟ 
در امور خارجی نی��ز می توان به آمارهای 
سازمان  گمرک  یا سازمان توسعه و تجارت 
و وزارت صنع��ت و معدن اس��تناد کرد، این 
در حالی اس��ت که در بسیاری از بخش های 
کش��ور برای دسترس��ی به آمار با مش��کل 
روبه رو هس��تیم مث��ل اینکه برخ��ی آمارها 
در کش��ور منتشر نمی ش��وند و عمال برخی 
از آنه��ا نیز ب��ا تاخیر در اختی��ار متقاضیان 
ق��رار می گیرند. بنابراین ب��ه دلیل تاخیر در 
سرعت و تاخیر در دسترسی به اطالعات در 
قدرت تصمیم گیری یک فعال اقتصادی نیز 
 اثرگذار هستند و چه بسا منجر به تاخیر در 
تصمیم گیری آنان نیز بشوند یا بعضا منجر به 
س��ردرگمی شوند. از این  رو الزم است مرکز 
آمار مستقلی داش��ته باشیم با بهبود نسبی 

بیشتری مواجه شویم.

امیر کش��انی، عضو کمیس��یون 
ب��ازار پول��ی و مالی ات��اق بازرگانی 
ایران اس��ت. او در خصوص ضرورت 
ارائه آمار دقیق و مطمئن به فعاالن 
اقتصادی بر این باور است که داشتن 
آمار درست و دقیق نیاز واقعی یک 
مصرف کننده و تولید کننده اس��ت. 
او به آم��اری که از می��زان مصرف 
تا می��زان مصرف کنندگان یک کاال 
برای یک فعال اقتصادی است اشاره 
دارد و می افزاید در هیچ کجای دنیا 
با چشمان بسته حرکت نمی کنند، 
درحالی که با ارائه بعضاً آمارهای ضد 
و نقیض در ایران انس��ان را مجبور 
می کنند که این گونه حرکت کنند. 

از نظر شما به عنوان یک فعال 
اقتص�ادی دسترس�ی ب�ه آمار 
درس�ت و دقیق تا چه اندازه در 

این حرفه تأثیر گذار خواهد بود؟  
ب��ه عبارتی ض��رورت ارائ��ه آمار 
درس��ت و دقی��ق برای ی��ک فعال 
اقتصادی ی��ا ی��ک تولید کننده در 
تمام دنیا امری ثابت ش��ده اس��ت، 
ام��ا در ایران مرکز آماری مس��تقل 
وجود ندارد که فعال اقتصادی بتواند 
با اطمین��ان از آمار آن مرکز جهت 
رفع مشکالت یا خالءهای اطالعاتی 
حوزه فعالیت خودش استفاده کند. 

باید یادآور شد آمارهایی که در 
آمارهایی  می ش��وند  منتشر  ایران 
نیستند که بتوان به راحتی به آنها 
اس��تناد کرد. مراکز آماری ایران از 
ق��درت کافی برای ارائه آمار دقیق 
به فع��االن اقتص��ادی برخ��وردار 
نیس��ت، به عبارت بهتر چون این 
مراکز دولتی اس��ت بیش��تر متاثر 

از تصمیم گیری های دولت اس��ت 
بنابرای��ن بعضاً ش��اید ه��م آماری 
در موردی خاص اصاًل ارائه ندهد. 
پ��س در ادام��ه برای ی��ک فعال 
اقتص��ادی ض��رورت داش��تن یک 
مرک��ز آماری مس��تقل ضروری به 

نظر می رسد. 
ش�ما  حاض�ر  ح�ال  در 
آمارهای مورد نیاز را از کدام 

منبع تأمین می کنید؟  
من به عن��وان یک فعال اقتصادی 
در م��ورد تولید یک محصول خاص 
 شاید به اطالعاتی نظیر میزان مصرف 
مصرف کنندگان ت��ا تمایل یا میل 
قطعی مردم نس��بت ب��ه موضوعی 
خاص داش��ته باش��م ک��ه در حال 
حاضر دسترسی به این آمار از طریق 
سایت هایی نظیر گوگل برای من هم 

مقرون به صرفه تر است و هم ارزان تر 
و قابل اطمینان تر. 

به عن��وان مث��ال ض��رورت ارائه 
آمارهایی در خصوص میزان عالقه 
مردم ی��ک منطقه به چای یا کدام 
ب��وی چای ب��رای ک��دام منطقه از 
 کش��ور ممنوع ی��ا مطلوب اس��ت 
از جمل��ه آمارهای م��ورد نیاز یک 
تولید کننده و فعال اقتصادی است 
که در حال حاضر یک مرکز آماری 
مس��تقل که بت��وان به ای��ن قبیل 
م��وارد و آمار دسترس��ی داش��ت 
ی��ا وجود ن��دارد یا اگر هم هس��ت 
چندان اطمینانی به آن نیست. اگر 
یک مرکز آمار مس��تقل هم وجود 
داشته باشد یا حتی بخش خصوصی 
نس��بت ب��ه تأمین و تأس��یس این 
مرکز آمار مس��تقل اق��دام کند که 

وابس��تگی دولتی نیز نداشته باشد 
و قابل اتکا هم باش��د مطمئناً این 
مه��م در نهایت ب��ه افزایش قدرت 
تصمیم گیری فع��االن اقتصادی در 
بازارهای داخل��ی و خارجی منجر 

خواهد شد. 
در حال حاضر از کدام منابع 

آماری استفاده می کنید؟
گمرک کشور یا برخی منابع آماری 
غیر رسمی مثل س��ایت ها و در ادامه 
نیز مراکز آماری بانک مرکزی یا مرکز 
آمار ایران و سایر پژوهشگاه ها تاکنون 
تأمین کننده آمار و اطالعات مورد نیاز 
 ما بودند، ه��ر چند در ادامه آمارهای 
ضد و نقیض برای ما سردرگمی هم 
داش��ت، از این رو ضرورت داش��تن 
یک مرکز آمار مستقل بیش از همه 

احساس می شود. 

کارشناسان و فعاالن اقتصادی
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بازیافتن انرژی در پایان هفته 
پس از یک هفته پرکار و پر از اس��ترس کاری، 
بعد از ق��رار مالقات های طوالنی و صبح زود بیدار 
شدن ها و شب دیر خوابیدن ها، آخر هفته فرصتی 
است تا انرژی خود را برای یک هفته جدید بازیابی 
کنی��د. به کمک این راهکار ه��ا می توانید انرژی از 

دست رفته خود را دوباره به دست بیاورید. 

تلفن همراه خود را خاموش کنید
در ط��ول تعطیالت آخر هفته نباید وقت خود را 
جلوی صفحه نمایش گوشی همراه یا لپ تاپ خود 
بگذرانی��د. تا جایی که امکان دارد س��عی کنید از 
تکنول��وژی دوری کنید تا بتوانید راحت تر بخوابید 
و ذهن خود را از مشغله های کاری دور نگه دارید.

 
آشپزی کنید

احتم��اال تمام ط��ول هفته، غ��ذا را دور از خانه 
و خان��واده میل کرده اید. به همین خاطر به ش��ما 
توصی��ه می کنیم با تهیه غذایی س��اده ذهن خود 
را اس��تراحت دهید. آشپزی کردن، عالوه بر اینکه 
باعث می ش��ود ب��ا آنچه می خورید ارتب��اط برقرار 
کنی��د، فضای خوبی را فراه��م می کند تا در کنار 
اعضای خانواده و کس��انی که دوست شان دارید از 

یک غذای سالم و خانگی لذت ببرید. 

با خانواده و دوستان وقت بگذرانید 
آخ��ر هفته ها فرصت خوبی اس��ت تا به افزایش 
کیفیت ارتباط خود با اعضای خانواده و دوس��تان 

کمک کنید.
 حتی س��عی کنید به همراه خانواده و دوستان 
به س��فر های یک روزه بروید و از طبیعت بهره مند 

شوید تا انرژی از دست رفته خود را بازیابید. 

ورزش کنید 
اف��راد موفق از تأثیر ورزش روی ذهن و جس��م 
خ��ود آگاهن��د. به همی��ن دلیل س��عی می کنند 
در مواقعی که مش��غله کاری ندارن��د و وقت آزاد 
بیشتری دارند، به انجام تمرینات ورزشی بپردازند. 

مطالعه کنید
خواندن کتاب یا رمان راهی اس��ت برای س��فر 
ک��ردن به دنیای��ی دیگ��ر و آزاد ک��ردن ذهن از 
مش��غله های معم��ول کاری. به طور کل��ی مطالعه 
کردن به ش��ما کم��ک می کند تا ضم��ن افزایش 

آگاهی، سبک زندگی خود را بهبود بخشید. 

انجام فعالیت های گروهی و داوطلبانه 
آخ��ر  هفته های خ��ود را با س��ایر روز های هفته 
متفاوت س��پری کنید. مش��ارکت در فعالیت های 
خیرخواهانه، ش��رکت در فعالیت های اجتماعی و 
گروهی و پرداختن به س��رگرمی های مورد عالقه 

می تواند شما را خوشحال سازد.
 می توانی��د آخر هفته ب��ه فعالیت هایی بپردازید 
ک��ه در طول هفته فرصت کافی برای رس��یدن به 

آنها را ندارید.
 ای��ن فعالیت ه��ا چ��ون دارای تن��ش کمتری 
هس��تند، می توانند به افزایش بهره وری ش��ما در 

هفته پیش رویتان کمک کنند. 

فیس بوک پیشگام در کمک رسانی 
در دنیای مجازی

فیس ب��وک پس از س��رویس س��المت و امنی��ت، روز 
چهارش��نبه گذش��ته، در اقدامی جدید س��رویس کمک 
اجتماعی را به عنوان زیرمجموعه ای از س��رویس بررس��ی 

ایمنی و سالمت راه اندازی کرده است.
 کمک اجتماعی یا CommunityHelp سرویس��ی 
اس��ت که در هن��گام وقوع بالیای طبیع��ی یا غیر مترقبه 
فعال می ش��ود و ب��ه کاربران کمک می کند ب��ا اتصال به 
فض��ای مجازی ب��ه یکدیگر کمک کنند، ب��ه این ترتیب 
ک��ه در زم��ان حادث��ه کاربران ب��ه کمک این س��رویس 
 می توانند دیگ��ران را ردیابی کنند و در کمک رس��انی به 
آسیب دیدگان حادثه مشارکت داشته باشند. همچنین به 
کمک این اب��زار جدید فیس بوک، به عنوان مثال در زمان 
سقوط یک ساختمان یا آتش سوزی در جنگل، کاربرانی که 
در حاش��یه این حوادث قرار دارند می توانند به درخواست 
کمک و پناه و مواد غذایی مصدومان و آسیب دیدگان پاسخ 
دهند. ایده راه اندازی این سرویس از کمک های داوطلبانه 
کاربران فیس بوک که ح��اال دیگر تعداد آنها به 2میلیارد 
نفر می رسد، در مواقع بحرانی و حوادث گرفته شده است. 
نائوم��ی گالی��ت  فیس ب��وک،  کمپان��ی  س��خنگوی 
درای��ن باره می گوی��د: »در زم��ان وق��وع حادثه، متصل 
 ب��ودن ب��رای کم��ک بیش��تر از همیش��ه مهم اس��ت.«

 پیرتی چتان، از طراحان محصوالت فیس بوک نیز اظهار 
کرد: »سرویس امکان کمک اجتماعی در حوادث مختلف 
طبیعی و غیر طبیعی، کسانی را که نیازمند کمک هستند 
به کسانی که مایل به کمک رسانی اند متصل خواهد کرد.« 
طراحان این س��رویس برای راه اندازی آن با س��ازمان های 
جهانی کمک رسانی مانند صلیب سرخ همکاری کرده اند و 
در حال حاضر فقط در کشور های آمریکا، کانادا، استرالیا، 
نیوزیلند، هند و عربستان فعال خواهد بود. فیس بوک وعده 
داده  است که به زودی این سرویس در سایر نقاط دنیا قابل 

استفاده خواهد بود. 
پیشتاز در کمک رسانی

فیس بوک پیش از این در س��ال 2014 سرویس 
بررس��ی امنیت و سالمت در زمان وقوع حوادث را 
راه اندازی ک��رد که به کمک آن کاربران می توانند 
خبر س��المت خود را با دوس��تان و آشنایان خود 
در میان بگذراند. این امکان با فعال ش��دن در پی 
حادثه تروریس��تی برلین در دسامبر سال گذشته 
به بس��یاری از س��اکنان پایتخت آلمان اجازه داد 
ب��ا کلی��ک روی آن به عزی��زان و نزدیکان ش��ان 
ای��ن پی��ام را مخاب��ره کنند ک��ه در این س��انحه 
 آس��یبی ندیده ان��د. همچنی��ن این س��رویس در
 24 س��اعت پس از حادثه س��الن تئاتر بتکالن در 
نوابر 2015 در فرانسه، توسط بیش از 4.1 میلیون 
 کاربر استفاده شد که خبر سالمتی خود را در صفحه 

شخصیشان مخابره کردند. 
Latribune

داعش ب��رای جبران کمب��ود بودجه خود 
ب��ه راهکاره��ای مختلفی روی آورده اس��ت 
ک��ه از آن جمله می توان ب��ه قاچاق اعضای 
بدن انس��ان، م��واد مخدر، س��رقت و قاچاق 
آثار باس��تانی و تاریخی اشاره کرد که حدود 
20 درص��د از درآم��د کل داع��ش را به خود 
اختص��اص می دهد. به عالوه درآمد حاصل از 
مالیات و اخاذی و کسب و کار در سرزمین های 
اش��غالی 40 درص��د دیگ��ر از درآمد داعش 
را تش��کیل می ده��د. ع��الوه بر ای��ن موارد 
می توان به قاچاق مهاجران توس��ط این گروه 
تروریستی اشاره کرد که یکی از منابع درآمد 
جدید داعش به حساب می آید. سرویس های 
اطالعاتی ایتالیا بر ای��ن باورند که گروه های 
تروریس��تی از جمله داعش از قاچاق مهاجر 
به عنوان یک منبع درآمد اس��تفاده می کنند. 
مدی��ر اداره اطالع��ات و امنی��ت الس��اندرو 
پانس��ا در مصاحب��ه ای با روزنامه الاس��تامپا 
گفت که گروه های تروریس��تی با استفاده از 
قاچاق مهاج��ران هزینه های خ��ود را تامین 
می کنند. آقای پانسا اضافه کرد که در آفریقا 
ش��بکه های قاچاق مهاجر منبع درآمد خوبی 
برای برخی گروه های تروریس��تی اس��ت، در 
ای��ن منطقه یک همکاری بین س��ازمان های 
 تروریس��تی و گروه های جنای��ی وجود دارد. 
بن��ا بر آمار رس��می از وزارت داخلی کش��ور 
ایتالیا، رکورد تعداد مهاجران در این کش��ور 
در س��ال 2016 بی��ش از 181 هزار نفر بوده 
اس��ت. به تازگ��ی داع��ش تعداد زی��ادی از 
مواض��ع و منابع درآمدی خ��ود را که به ویژه 
قاچ��اق نفت و گنجینه های باس��تانی بوده از 
دس��ت داده اس��ت. آقای پانس��ا گفت که ما 
گمان می کنیم تروریس��ت ها از قاچاق انسان 
به عن��وان یک منب��ع جدید درآمد اس��تفاده 

می کنند. 

مهاجرت و مافیا یک بازار پرسود 
مهاجران��ی ک��ه از خاورمیان��ه و آفریق��ا با 
مقدار زیادی پول کش��ور خود را برای رفتن 
ب��ه اروپا ترک می کنند، توس��ط ش��بکه های 
ساختاریافته منتقل می ش��وند. بدیهی است 
که قاچ��اق انس��ان از قاچاق م��واد مخدر و 
جع��ل و تقلب س��ودآوری کمتری دارد اما از 
خطر کمتری نیز برخوردار اس��ت. جغرافیای 
سیاس��ی مهاجرت با مافیا آمیخته شده است 
که باعث جرم و جنایت های فراوانی می شود. 

براساس برآورد های سازمان همبستگی مالی 
جهانی هر س��ال گردش مالی جرم و جنایت 

جهانی به شرح زیر است: 
قاچاق مواد مخدر: 320 میلیارد دالر

جعل و تقلب: 250 میلیارد دالر 
کار اجباری و قاچاق انس��ان: 150 میلیارد 

دالر 
قاچاق سوخت: 11 میلیارد دالر 

قاچاق گونه های حفاظت شده: 10میلیارد 
دالر 

قاچاق آثار باستانی: 4 میلیارد دالر 
قاچاق الماس و طال: 4 میلیارد دالر 

قاچاق اعضای بدن انسان: یک میلیارد دالر 
قاچ��اق س��الح های کوچک: ی��ک میلیارد 

دالر .
مثل همیش��ه، این ارقام تقریبی هستند و 
گ��زارش درباره این ج��رم و جنایت ها مطلق 
نیست. با این حال قاچاق انسان در رده سوم 
پرس��ود ترین جنایت ها به شمار می رود. برای 
اروپ��ا، مافیا در آفریقا و خاورمیانه- جایی که 
برای خروج بسیار تش��ویق می شوند- است. 
آنه��ا می دانن��د که ب��ا پرداخت پ��ول با یک 
حمل و نقل مناس��ب می توانن��د از آنجا خارج 
ش��وند و به اروپا بروند. مافی��ای آلبانیایی در 
ح��ال حاضر بزرگ ترین گ��روه قاچاق مهاجر 
اس��ت در حالی که بی رحمانه ترین گروه نیز 
اس��ت. این گ��روه با اس��تفاده از هرج و مرج 
موجود در کوزوو توانسته به بزرگ ترین گروه 

قاچاق مهاجر تبدیل شود. 

مهاجرت و جرائم سازمان یافته 
ب��ا توج��ه ب��ه گفت��ه یوروپ��ل، 90 درصد 
غیر قانون��ی  قاچ��اق  س��ازمان یافته  جرائ��م 
 مهاج��ر ب��ه اروپاس��ت که س��االنه بی��ن 3 تا 
6 میلی��ارد یورو گردش مالی دارد. صد ها قایق 
ب��رای حمل و نق��ل این مهاج��ران در مدیترانه 
وج��ود دارد. عالوه بر ای��ن، مقامات مافیا خود 
فاس��د هستند و به کس��انی که مدارک جعلی 
دارن��د کمک می کنند و حت��ی به آنها مدارک 
ارائ��ه می دهند. مافی��ای آلبانی در حال حاضر 
در س��واحل لیب��ی و آفریق��ا در اردوگاه های 
موقت مشغول تصرف کاالی مهاجران هستند. 
همچنین با توجه به گفته یوروپل، 250 مرکز 
غیر قانونی حمل و نق��ل مهاجر در اتحادیه اروپا 
و 10 مرک��ز در خ��ارج از اروپا توس��ط پلیس 
ش��ناخته شده اس��ت. عبور هر مهاجر از بوس 
آلمان در آغاز س��ال 2016 حدودا 2500 یورو 
هزینه دارد، در صورتی که هزینه ویزای جعلی 

ش��ینگن 4500 یورو اس��ت و یک پاس��پورت 
جعلی بیش از یک وی��زای جعلی 8000 یورو 
هزینه دارد. اینترپل تعداد 200 هزار گذرنامه را 
که توسط داعش جعل شده کشف کرده است. 
ای��ن گذرنامه ها به فروش می رس��ند یا اینکه 
برای ارسال مبارزان این گروه به اروپا استفاده 
می ش��وند. بمبگذاری های اخیر در س��ال های 
2015 و 2016 با اس��تفاده از این روش برای 
ارس��ال مبارزان صورت گرفته اس��ت. آنها در 
اروپ��ا از ش��بکه های اجتماع��ی مختلف برای 
حرکت های مخفیانه خود استفاده می کردند و 
باعث ایجاد بس��یاری از مش��کالت شده اند. در 
فوریه 2016، پلیس فرانسه یک شبکه قاچاق 
سند هویت را از بین برد که در آن میان 124 
گذرنامه فرانس��ه پیدا ش��د که خال��ی بودند و 
فقط آماده پر ش��دن و اس��تفاده کردن بودند. 
در ترکی��ه، پناهن��دگان یک ب��ازار 2 میلیارد 
دالری در سال را نشان می دهند. کشور ترکیه 
تخمی��ن می زند که 85 درص��د از مهاجران از 
س��وریه و عراق هس��تند. این یک ثروت است 
،ب��ه طوری که کش��ور برای جبران خس��ارات 
ناشی از دست دادن گردشگر به دلیل حمالت 
 تروریس��تی می تواند اس��تفاده کند. در س��ال 
2015، 853ه��زار مهاج��ر از طری��ق ترکی��ه 
ترانزیت شده اند که به این کشور اجازه می دهد 
بتواند به اتحادیه اروپا فش��ار بی��اورد و بتواند 
کمک های مالی ب��رای ایجاد اردوگاه برای این 
مهاجران بگیرد. بدیهی است که در این صورت 

مهاجرت یک کسب و کار پرسود است.
 

رشد افراط گرایی 
بنا بر گزارش��ی که وزارت کش��ور فرانس��ه 
در فوریه 2016 اعالم ک��رد، میزان اقدامات 
افراط��ی م��ردم در ای��ن س��ال 8250 فقره 
گزارش ش��ده که نسبت به سال 2015 -که 
4015 بوده- رش��د را نشان می دهد. در این 
میان معدنچی��ان با 1632 نفر که 20 درصد 
از کل را نش��ان می دهند بیش��ترین تعداد را 
دارند. این گزارش نش��ان می دهد که اعضای 
این گروه جهادی )داعش( اکثرا افراد ضعیف، 
احمق یا بی س��واد هستند و بس��یاری نیز از 
طبقه متوس��ط جامع��ه هس��تند. همچنین 
تروریس��ت حمله لندن یک لیسانسه فیزیک 
بوده است. یک دیدگاه جامعه شناختی نشان 
می دهد که فقر و جهاد گرایی نس��بت موازی 
با هم دارند و اکثر تروریست ها از طبقه فقیر 
جامعه هس��تند. اکثر افراد این گروه به دنبال 

ماجراجویی و انتقام هستند. 

قاچاق مهاجر یکی از منابع درآمد داعش 
قاچاق پرسود انسان 

ثروتمندان برای جمع آوری ثروت، پول خود را با بی توجهی خرج نمی کنند. برخی افراد ثروتمند 
خودساخته صرفه جویی را در زندگی خود در پیش می گیرند، درحالی که دیگران ترجیح می دهند 
کمتر خرج کرده و پول بیشتری جمع کنند. در هر صورت چیزهایی وجود دارد که ثروتمندان 

به راحتی پول خرج آن نمی کنند. 
خودرو

طبق صحبت های برایان داویس، س��رمایه گذار اصلی در spark rental، افراد موفق 
هرگز همه پول خود را خرج ماشین نمی کنند. ثروتمندان می دانند که هرچیز در زندگی 
جای بحث دارد. پول خرج کردن برای هرگونه خدمات، کاال و حتی محصوالت فیزیکی 
نیز جای بحث دارد. فوت و فن مذاکره نیز یافتن چیزهایی اس��ت که فروش��نده در کنار 

پول از خریدار می خواهد. 
فروشندگان خودرو و نمایندگی ها تالش می کنند به همان اندازه قیمت اصلی، از فروش 
ماش��ین سهمیه جداگانه نیز دریافت کنند. یک خریدار زرنگ و باهوش ممکن است در 
روزهای آخر ماه این طور نش��ان بدهد که قصد خرید یک ماش��ین را دارد و از فروشنده 
بخواهد به طور مثال از بین س��ه مدل ماش��ین مدلی که پایین ترین قیمت را دارد به او 
معرفی کند زیرا او قصد ندارد همه پول خود را خرج ماشین کند. تنها ثروتمندان نیستند 
که نباید همه پول خود را خرج خریدن ماشین کنند بلکه صرفه جویی در این زمینه برای 
دیگران حتی ضروری تر نیز اس��ت. داویس توصیه می کند اگر قصد خرید یک ماش��ین 
جدید را دارید ابتدا قیمت مدل هایی را که دوس��ت دارید از طریق اینترنت پیدا کرده و 
تمام قیمت ها را باهم مقایسه کنید بعد از آن اقدام به خرید کنید زیرا ممکن است قیمتی 
که فروشنده به شما پیشنهاد می کند با قیمت اصلی و ارزش واقعی خودرو تفاوت زیادی 

داشته باشد. 

کاالهای کوچک لوکس
اکث��ر ثروتمن��دان از زندگ��ی در خان��ه ای ک��ه ب��ا وس��ایل کوچ��ک تزیین��ی و 
گران قیم��ت چی��ده ش��ده اس��ت ل��ذت می برند، ام��ا حقیقت این اس��ت ک��ه آنها 
ب��ه ن��درت پ��ول خ��ود را در ای��ن راه خ��رج می کنند. یک س��ایت خب��ری که در 
ح��وزه مدیری��ت ث��روت فعالی��ت می کن��د از 1200 س��رمایه گذار درباره وس��ایل 
 کوچ��ک قیمت��ی و وس��ایلی ک��ه اغل��ب می خرن��د س��وال ک��رده اس��ت. از بی��ن 
پاس��خ دهندگانی که مالک ثروتی معادل 5 میلیون دالر یا بیشتر هستند بیشتر آنها 
از فروش��گاه هایی که وس��ایل زینتی با قیمت متوس��ط دارند خرید می کنند. اگر به 
فروشگاه های وسایل زینتی و کاالهای کوچک لوکس سر بزنید کمتر ثروتمندان را در 
حال خرید از این فروش��گاه ها خواهید دید، زیرا بسیاری از افراد ثروتمند خرید خود 
را به صورت اینترنتی انجام می دهند چون در فروشگاه های اینترنتی اجناس بیشتری 
ش��امل تخفیف می ش��وند. و همانطور که می دانیم ثروتمندان پول خود را بدون فکر 

کردن و با بی توجهی خرج می کنند. 
مسافرت

هرچ��ه ش��ما ثروتمندتر باش��ید پول کمتری خ��رج کارهای تجمالت��ی می کنید. 
بعضی مس��افرت ها هم ممکن اس��ت در گ��روه این کارهای تجمالت��ی جای بگیرند. 
طبق تحقیقی که اخیراً انجام ش��ده اغلب صاحبان کارت ه��ای اعتباری، کارت هایی 
را به صورت جایزه دریافت می کنن��د. چنانچه بازپرداخت نقدی از مهم ترین جایزه ها 
محسوب می شوند، مسافرت های رایگان نیز در لیست بهترین جایزه ها قرار می گیرند. 
ثروتمندان بیش��تر س��عی می کنند از طریق جایزه س��فرهای رایگانی که دریافت 
می کنند به مسافرت بروند زیرا آنها بیشترین حجم پول را در کارت های اعتباری خود 
دارند و بیش��ترین و بهترین جایزه ها نصیب آنها می شود اما حتی اگر فردی ثروتمند 
هم نباش��ید راه هایی وج��ود دارد که بتوانید از س��فرهای گران قیمت با تخفیف های 
خوبی بهره مند ش��وید. کافی اس��ت کمی زرنگ باش��ید و آژانس هایی را که بهترین 

تورهای مسافرتی را با قیمت مناسب و تخفیف ویژه ارائه می دهند پیدا کنید. 

مشاور امالک
درحالی ک��ه افراد طبقه متوس��ط جامعه 6 درصد از مبلغ معامل��ه خود را به عنوان 
هزینه کمیسیون به آژانس های مشاور امالک می دهند، به نظر می رسد افراد ثروتمند 
درصد بسیار پایین تری را پرداخت می کنند. مخصوصا زمانی که این افراد قصد فروش 
خانه ه��ای گران قیمت خود را دارند هرگز درصد باالیی از مبلغ معامله را به مش��اور 
امالک نمی دهند. آنها قبل از فکر کردن این هزینه را کرده و با مشاور امالک درمورد 
س��ود معامله بحث می کنند. این بهترین راه است زیرا فردی که قصد فروش خانه ای 
به ارزش میلیون ها دالر را دارد اگر قبل از فروش با دفتر آژانس صحبت نکند ممکن 
است پول زیادی را از فروش خانه از دست بدهد. با این کار او می تواند سود دریافتی 

آژانس را به نصف کاهش دهد. 
حتی اگر ثروتمند هم نیس��تید بهتر است راه آنها را درپیش گرفته و شما هم قبل 
از فروش خانه با آژانس مشاور امالک درباره سودی که قرار است از معامله بین شما 

و خریدار دریافت کند صحبت کنید.

باهوش ها پول خود را خرج هرکاری نمی کنند

قــاب
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سبک زندگی

صفحه 16

دور دنـیـا

مدرسه مدیریت

جزیره ای که در سواحل بلیز واقع شده، در یک حراجی در سایت eBay به قیمت یک آپارتمان سه خوابه در پاریس 
به فروش رسید. این جزیره با مساحت 1.6 هکتار با قیمت 466 هزار یورو فروخته شد. 
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ی��ک هفته یعنی هفت تا 24 س��اعت می ش��ود از قرار هر س��اعت 60 دقیقه که 
کمابیش گردش کنیم، برای ش��ما در می آید 10 هزار دقیقه. وقتی اعالم می ش��ود 
که هر هفته 20 هزار ش��بکه غیر اخالقی را می بندند و باز س��ر ماجرا از جای دیگر 
بر می آید، یعنی به زبان س��اده تر هر 30 ثانیه یک ش��بکه غیر اخالقی! در این راستا 
ما خودمان را مس��ئول دانستیم آرزوهای مان را در این یکشنبه معطوف به این امر 

نماییم، بلکه مسیرهایی میانبر پیش روی دست اندر کاران بگذاریم. 
آرزوی اول ما این اس��ت که دس��ت اندر کاران بدانند و اساساً دریابند هفته ای 20 
هزار ش��بکه غیر اخالقی یعنی دیگر کار از دس��ت گذش��ته و به جاهای باریک تری 

کشیده است.
 به هر روی وقتی عمق بحران دس��ت بش��ر بیاید، قضیه فرق می کند. مثاًل بش��ر 
می رود حتی دس��تش را روی آهن گداخت��ه 200 درجه می گذارد تا راه حلی بیابد؛ 
ل��ذا آرزوی اول ما خیلی معنوی طور اس��ت و بر مبن��ای طلب درک و دریافت الزم 

طراحی شده است. 
آرزوی دوم م��ا این اس��ت که به ج��ای کنترل مجاری مج��ازی، گرهی بر موارد 

حقیقی منعقد شود.
 مثاًل در راس��تای این آرزو، می توان به کشور چین سفارش داد یک فقره سنسور  
)ش��ما بخوانید حسگر( بسازد، همچنین اندازه یک تخم چشم بادامی که توی کارت 
ملی تعبیه شود و به صورت خودکار هرگونه فعالیت ضد اخالقی نقدی و جنسی را 
مخابره کند. این طوری می شود با ابتکار عمل سر قضیه را در دست گرفت و امکان 

وقوع جرم را در نطفه خفه کرد. 
آرزوی س��وم ما که همیش��ه در آرزوی رونق تولید ملی هس��تیم، این اس��ت که 
پیش از امضای تفاهم نامه با چین، نخبگان داخلی خودشان ابتکار عمل را به دست 
بگیرن��د و در پ��روژه ای دانش بنیان، ریز پردازنده ای به نهادهای دس��ت اندر کار ارائه 
نمایند که همان کار را بکند، ولی در سر انگشت اشاره دست چپ بشر تعبیه شود. 
این طوری حتی اگر بش��ر کارتش را جا بگذارد یا گم کند هم کار مخابره به ش��کل 

ارگانیک انجام می شود. 
آرزوی چهارم ما این است که بشر درک نماید چرا ما از پایه آرزو نمی کنیم، هیچ 

شبکه غیر اخالقی از جای دیگر برنیاید تا نیازی به بستن آن باشد. 
اگر بش��ر دو زار درک ما را داشت، می فهمید که اساساً بشر تمایل درونی دارد به 
هر چه از آن منع می ش��ود. لذا در این دس��ت موانع، کار را باید دست اهلش سپرد 

تا جمعش کند. 
 من بنده
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