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ــی( »اقتصــاد  ــت اهلل خامنه ای)مدظله العال ــام معظــم رهبــری، حضــرت آی ســال 1395 از ســوی مق
ــای  ــر، مســیر حرکــت شــرکت انباره ــن ام ــذاری شــده اســت. ای ــدام و عمــل« نام گ ــی؛ اق مقاومت
ــوان  ــه روشــنی مشــخص کــرده و می ت عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران در ســال پیــش رو را ب
ــا درک واقعیت هــای روز جامعــه و همچنیــن تحــوالت جهانــی، توجــه ویــژه ای  ــر ایــن اســاس، ب ب
بــه شــعار امســال شــرکت کــه همانــا »توســعه و بهبــود بهــره وری در ســایه خدمت رســانی« اســت، 
داشــته باشــیم. از ایــن رو، بهتــر اســت بــا جــزم کــردن اراده و تقویــت همه جانبــه نیروهــای داخلــی 
ــع  ــه طــرح جام ــزی اســتراتژیک و تهی ــردی و برنامه ری ــای کارب ــه آموزش ه ــق ارای شــرکت از طری
توســعه شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، پــای در عرصــه پــر چالــش محقــق 
ــت  ــوده و ثاب ــن مســیر اســتوار ب ــم و در ای ــه انقــاب اســامی بگذاری ــر فرزان ــات رهب کــردن منوی

قــدم باشــیم.
ــور  ــر کش ــه در سراس ــعب تابع ــرکت ها و ش ــش ش ــترش و افزای ــا، گس ــن برنامه ریزی ه ــی از ای یک
ــد ســهم  ــان می توان ــه بازرگان ــات ب ــه خدم ــی ارای ــه حــوزه جغرافیای ــه گســترش پهن اســت؛ چراک
ــران داشــته  ــات گمرکــی ای ــی و خدم ــای عموم ــازار شــرکت انباره ــش ســهم ب به ســزایی در افزای
باشــد و بدیــن ترتیــب اثرگــذاری شــرکت در ســپهر اقتصــادی کشــور افزون تــر از گذشــته خواهــد 
ــای رســمی،  ــر اســاس آماره ــرای شــرکت رخ داد. ب ــال 1394 ب ــه در س ــری ک ــد. همچــون ام ش
حــدود 92 درصــد حجــم واردات کاال بــه کشــور از طریــق مرزهــای آبــی واقــع در جنــوب کشــور 
صــورت مــی گیــرد و ســهم مرزهــای زمینــی )ریلــی و جــاده ای( و هوایــی فقــط 8 درصــد اســت 
ــرد. از دیگــر  ــد در آن اثرگــذار باشــد، انجــام می گی ــران می توان کــه شــرکت انبارهــای عمومــی ای
ســو، در ســال گذشــته کــه از نظــر صاحب نظــران ســال ســختی بــرای اقتصــاد کشــور بــود، میــزان 
ــی موجــود  ــن ناامن ــا کاهــش 22 درصــدی مواجــه شــد.  همچنی ــه کشــور ب حجــم واردات کاال ب
در مرزهــای ترکیــه کــه باعــث بســته شــدن چنــد روزه مــرز بــازرگان و تعطیلــی مــرز ســرو شــد 
ــز  ــت قرم ــه حال ــران را ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــرایط ش ــت ش می بایس
ــی درســت  ــای مدیریت ــه برنامه ه ــک پرســنل زحمت کــش و البت ــاش تک ت ــا ت ــا ب ــی آورد؛ ام درم
توانســتیم ســودآوری مطلوبــی داشــته باشــیم کــه موجبــات رضایــت ســهام داران عزیــز کــه جامعــه 
بازنشســتگان کشــوری هســتند را فراهــم آورد. بدیهــی اســت کــه ایــن موضــوع بــرای رشــد و بقــای 
ــه نظــر می آیــد.  ــه شــرایط روز کشــور، مطلــوب ب ــا توجــه ب شــرکت کفایــت نخواهــد کــرد، امــا ب

ــی دســت یابیــم. ــه تعال ــا ب ــر از گذشــته شــود ت ــن ضــروری اســت کــه تاش هــا، افزون ت بنابرای
ــون در  ــه اکن ــران« ک ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــد »ش ــو، برن ــر س از دیگ
ــان و  ــه بازرگان ــن جامع ــوان امی ــه عن ــاز ب ــرار دارد از دیرب ــود ق ــر خ ــال عم ــن س پنجاه وپنجمی
ــت  ــده اس ــناخته ش ــران ش ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــد گم ــی مانن ــای حاکمیت ــه نهاده البت
ــود  ــد وج ــرکت و برن ــی ش ــاکله اصل ــوز در ش ــت هن ــن خصل ــه ای ــتم ک ــاکر هس ــدا رو ش و خ
ــت  ــال خدم ــه ای در ح ــل مجموع ــوان مدیرعام ــه عن ــن ب ــه م ــت ک ــارم اس ــث افتخ دارد. باع
ــات  ــه نامایم ــیطان و البت ــه ش ــل وسوس ــد در مقاب ــی می توانن ــنلآن به راحت ــه پرس ــتم ک هس
اقتصــادی زندگــی امــروز دوام بیاورنــد و مقاومــت داشــته باشــند و بیــن انجــام وظیفــه 
ــی  ــرد یک ــود آن، عملک ــه نم ــاب کنندک ــت را انتخ ــهام داران، راه درس ــق س ــت در ح ــا خیان و ی
از پرســنل بخــش انتظامــات شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی آســتارا بــه 
ــش از  ــغ بی ــه مبل ــاق ارز ب ــه قاچ ــته محمول ــاه گذش ــه درم ــت ک ــد رازی« اس ــای »مجی ــام آق  ن
80 میلیــارد ریــال را کشــف کــرد و در جریــان ایــن موضــوع ، فــرد متهــم را تحویــل مســئول خــود 

داد کــه پرونــده، اکنــون در دســتگاه قضــا در حــال رســیدگی اســت. 
ایــن رخــداد را بایــد در شــرایط محیطــی محــل وقــوع مــورد تحلیــل قــرار داد؛ چراکــه در نقــاط 
ــوان  ــن مناطــق از ت ــی وجــود دارد و ســاکنان و شــاغان در ای صفــر مــرزی همــواره کاســتی های
اقتصــادی پایینــی برخــوردار هســتند. امــا همــه ایــن مســایل باعــث خیانــت در امانــت هیــچ یــک 
ــران  ــات گمرکــی ای ــی و خدم ــای عموم ــزرگ شــرکت انباره ــواده ب از پرســنل زحمــت کــش خان
نخواهــد شــد و مامــوران وظیفــه شــناس شــرکت بــا وجــود پیشــنهاد پرداخــت رشــوه، بــه خوبــی 
ایفــای نقــش کــرده و برنــد شــرکت را معتبربــر از گذشــته مــی نماینــد کــه ایــن امــر باعــث افتخــار 

اســت.
                                                                        جمشید قسوریان جهرمی

                                                                       نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل

ش  گســــتر
پــهــنـــه
ت  مــــا خد
لجســــتیک
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ــی و  ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــر  ــران سراس ــر از کارگ ــزاران نف ــر، ه ــه  کارگ ــبت هفت ــه مناس ــی، ب اجتماع
ــت اهلل  ــرت آی ــا حض ــي)ره ( ب ــام خمین ــینیه  ام ــور در حس ــا حض ــور ب کش

ــد. ــدار کردن ــامي دی ــاب اس ــر انق ــه اي، رهب خامن
در ابتــداي ایــن دیــدار، دکتــر »ربیعــي« وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــي 
بــه ارایــه گزارشــي از فعالیت هــاي صورت گرفتــه بــراي بهبــود وضعیــت کار 
ــادي  ــد اقتص ــای »رش ــن برنامه ه ــت و از تدوی ــور پرداخ ــران در کش و کارگ
از مســیر فقرزدایــي اشــتغال محور« و »رشــد فقــرزداي اشــتغال محور« 
به عنــوان کانــون حرکــت ایــن وزارت خانــه در دوران پســابرجام ســخن گفــت.
رهبــر معظــم انقــاب، در ایــن دیــدار خاطرنشــان کردنــد: جامعــه کارگــري 
یــک جامعــه وفــادار بــه انقــاب و نظــام اســت کــه در همــه حــوادث مهــم 
انقــاب و بعــد انقــاب حضــور داشــته اســت. بنــده بــراي شــکر ایــن نعمــت 
پیشــاني بــه خــاک مي ســایم و بــا همــه وجــود از کارگــران تشــکر مي کنــم.

حضــرت آیــت اهلل خامنــه اي بــا اشــاره بــه نقــش آمریــکا در اخــال و خدعــه 
ــی  ــتای ایران هراس ــا در راس ــاکله تحریم ه ــي و ش ــرمایه گذاری خارج در س
تصریــح کردنــد: تولیــد داخلــي بایــد به عنــوان یــک مســاله مقــدس شــناخته 
شــود. جنســي کــه مشــابه داخلــي دارد، مطلقــاً نبایــد وارد شــود. فــروش و 
مصــرف کاالي خارجــي بایــد به عنــوان یــک ضــد ارزش تلقــي شــود، مگــر 

آنجــا کــه مشــابه اش نیســت.
ــه کاري مشــغول  ــه ب ــس در جامع ــر ک ــد: ه ــد کردن ــه تاکی ایشــان در ادام
اســت، کارگــر اســت. یــک مدیــر، یــک اســتاد دانشــگاه و ... همــه کارگرنــد. 
ــد کار را  ــا بای ــازد. م ــه را می س ــم جامع ــت، ه ــان اس ــازنده انس ــم س کار، ه
گســترش دهیــم، کیفیــت کار را بــاال ببریــم، حــق کار را ادا کنیــم. اگــر یــک 

مدیــر، خــود را وقــف کار نکنــد، حــق کار را ادا نکــرده اســت.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور تاکید کردند:

اگر یک مدیر، خود را وقف کار نکند، حق کار را  ادا  نکرده است

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایران بــه نقــل از پایگاه 
ــای  ــش »فرصت ه ــی در همای ــی ربیع ــر عل ــی، دکت ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــانی وزارت تع اطاع رس
ــای  ــف حوزه ه ــتار کش ــد، خواس ــزار ش ــنگاپور برگ ــه در س ــران« ک ــرمایه گذاری در ای ــارت و س تج
جدیــد همــکاری بــا ایــن کشــور جنــوب شــرق آســیا شــد تــا زمینــه الزم بــرای توســعه اقتصــادی و 

تجــاری میــان دو کشــور بیــش از پیــش فراهــم شــود.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در جمــع ده هــا تــن از مدیــران شــرکت های بــزرگ اقتصــادی و 
تجــاری ســنگاپور و هیــات بلندپایــه بازرگانــی ایــران بــا اشــاره بــه رشــد ســریع ایــران در دوران جدیــد، 
ــادی را  ــازار بالقــوه 300 میلیــون نفــری منطقــه فرصت هــای ســرمایه گذاری و اقتصــادی زی گفــت: ب

بــرای صاحبــان کســب وکار در نقــاط مختلــف جهــان ارایــه می کنــد.
دکتــر علــی ربیعــی بــا تشــریح موقعیــت ویــژه کشــورمان بــرای جــذب ســرمایه خارجــی و بــا تاکیــد 
ــوان  ــه عن ــوده و ب ــه رشــدی برخــوردار ب ــی از موقعیــت رو ب ــران در مناســبات بین الملل ــر اینکــه ای ب
ــزرگ در  ــران دارای دومیــن اقتصــاد ب کشــوری ثبات بخــش در منطقــه شــناخته می شــود، گفــت: ای
ــای بررســی های  ــر مبن ــارد دالر اســت و ب ــی 450 میلی ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــه ب ــه خاورمیان منطق
انجــام شــده توســط موسســات تحقیقاتــی، ایــن کشــور طــی ســال های 2016 میــادی تــا 2020 در 

میــان کشــورهای منطقــه خاورمیانــه، باالتریــن میــزان رشــد را تجربــه خواهــد کــرد.
همچنیــن در ایــن ســفر، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی ایــران ماقات هــای جداگانــه ای بــا معــاون 
نخســت وزیــر ســنگاپور، وزیــر امــور خارجــه و وزیــر توســعه منابــع انســانی و وزیــر صنعــت، معــدن و 

تجــارت ســنگاپور داشــته اســت.
ــل  ــی مث ــی در حــول محــور ســاخت های زیربنای ــش، تفاهمات ــن همای ــی اســت، در حاشــیه ای گفتن
ــه گاز و پتروشــیمی و زمینه هــای دیگــری مثــل  ــز در زمین ــل، ســاخت بیمارســتان و نی ســاخت هت
مســایل پولــی، مالــی و ســرمایه گذاری های مشــترک )فاینانــس( میــان شــرکت های ایرانــی و 

ســنگاپوری امضــا شــده اســت.

دکتر ربیعی در همایش فرصت های سرمایه گذاری در ایران مطرح کرد:

پیش بینی رشــــد ســرمــایه گـذاری در ایــران
 و کشف حوزه های جدید همکاری تهران و سنگاپور
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نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
گمرکــی ایــران بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــي و امــور بین الملــل 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،  مدیرعامــل ایــن صنــدوق از امضــاي 
قــرارداد و توافق نامــه کاري ایــن صنــدوق بــا بیمــه ســاچه ایتالیــا خبــر 

داد. 
ــدوق  ــترک صن ــت مش ــیه نشس ــامیان در حاش ــود اس ــر محم دکت
بازنشســتگي کشــوري و مدیــران بیمــه ســاچه ایتالیــا بــا اعــام ایــن 
ــه اول در حــوزه ســاختماني و توســعه  ــار داشــت: در مرحل ــر اظه خب
هتل هــاي وابســته بــه صنــدوق بازنشســتگي کشــوري ایــن توافق نامــه 
بــا بیمــه ســاچه امضــا شــده اســت و در حوزه هــاي دیگــر نیــز پــس از 
نهایــي شــدن نتایــج، بــه تدریــج بــا بیمــه ســاچه بــراي جذب ســرمایه 

ــد شــد.  ــه امضــا خواه توافق نام
ــت  ــاي اروپاس ــن بیمه ه ــي از بزرگ تری ــاچه یک ــه س ــزود: بیم وی اف
ــت،  گاز،  ــه نف ــران در زمین ــوري اســامي ای ــا جمه ــته ب ــه در گذش ک
ــام،  ــد از برج ــاال بع ــت و ح ــرده اس ــکاري ک ــوالد هم ــیمي و ف  پتروش
ــه ســرمایه گذاري مجــدد در  ــد ب ــن بیمــه عاقه من دســت اندرکاران ای
کشــورمان هســتند کــه مقدمــات چنــد طــرح بــزرگ در دســت اقــدام 

اســت. 
ــز  ــا نی ــاچه ایتالی ــه س ــرکت بیم ــل ش ــتلنتا، مدیرعام ــي کاس جیووان
ــدوق  ــا صن ــاختماني ب ــعه س ــرارداد توس ــاي ق ــه امض ــاره ب ــا اش ب
بازنشســتگي کشــوري جمهــوري اســامي ایــران ابــراز امیــدواري کــرد: 
شــرکت هاي اروپایــي بــه ویــژه ایتالیایــي بســیار عاقه منــد هســتند در 
ــه زودي همکاري هــاي  ــازار ایــران شــوند و ب شــرایط پســاتحریم وارد ب
مشــترکي را در زمینــه زیرســاخت ها، پروژه هــاي بــزرگ ســاختماني و 

ــم. ــاز می کنی ــران آغ ــا ای ــن ب ــاي نوی انرژي ه

ــا ی  امـــــضــــــ
ــاری ــامه کـ تــوافـق نـ

صـنـــدوق  بــیـــن 
ــوری  ــتگی کشـ بـازنشسـ
و بیمـــه ساچـــه ایتـالیـا

ــرکل  ــاب مـدیـ انـتـصـ
ــی  ــط عــمــومـ رواب
بیـن المـــلل  امـــور  و 
ــتگی  ــدوق بـازنشسـ صنـ
کــــــشــــــوری

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــي و امــور بین الملــل 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، دکتــر محمــود اســامیان، مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري در اباغي »حامد شــمس« را بــه عنوان 

مدیــرکل دفتــر روابــط عمومــي و امــور بین الملــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري منصــوب کــرد.

ــات  ــی و خدم ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــا،  ــرمایه گذاری آتیه صب ــرکت س ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای گمرک
ــل و  ــه حمل ونق ــال در عرص ــای فع ــی از هلدینگ ه ــوان یک ــه عن ــرکت ب ــن ش ای

ــت.  ــور یاف ــگری حض ــت گردش ــگاه صنع ــتمین نمایش ــگری در هش گردش
ــه ایــن  ــازار گردشــگری، رونق بخشــی ب ــا هــدف توســعه ب در ایــن نمایشــگاه کــه ب
صنعــت پــاک و غیرآالینــده و افزایــش ســهم کشــور در بــازار جهانــی گردشــگری در 
شــهر اصفهــان برگــزار شــد، عــاوه بــر شــرکت ســرمایه گذاری آتیــه صبــا، تعــدادی 
از شــرکت های تحــت پوشــش ایــن هلدینــگ از جملــه: شــرکت هواپیمایــی آســمان، 
شــرکت خدمــات مســافرت هوایــی و جهانگــردی پرشــین گلــف، آرین پارســه کیــش، 
تامیــن قطعــات توســعه آتیــه صبــا، آب درمانــی محــات، تجهیــزات ایمنــی راه هــا، 
آپادانــا ســرام و گــروه صنعتــی ملــی کــه در عرصــه گردشــگری، هتلــداری و صنایــع 

وابســته فعــال هســتند نیــز حضــور داشــتند.

ــرکت  ــال ش ــور فع حض
ســرمـایــه  گـذاری 
ــا ــه صـبــ آتــیــ

در هـشــتـمـیـــن 
نـمـــایـشــگــاه 
بـیــن  الـمـلـلــی
ــعت گـردشگـری صنـ

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
ــرمایه گذاری  ــرکت س ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای گمرک
آتیــه صبــا، بــه دنبــال اجــرای مصوبــه هیئــت دولــت تدبیــر و امیــد در 
مــورد اجــرای پــروژه ســاخت و تکمیــل آزادراه شــرق ســپاهان، دومیــن 
ــا مشــارکت شــرکت  ــا ب ــی شــرکت ســرمایه گذاری آتیه صب ــروژه مل پ

میتسوبیشــی ژاپــن در مرحلــه نهایــی مذاکــرات قــرار گرفــت.
شــرکت  مدیرعامــل  اصفهانــی«  نیــک کار  »احمدرضــا  دکتــر 
ســرمایه گذاری آتیه صبــا بــا تاکیــد بــر رســالت ایــن شــرکت در 
زمینــه تامیــن زیرســاخت های صنعــت حمل ونقــل و گردشــگری 
کشــور گفــت: پــس از ابــاغ مصوبــه هیئــت وزیــران و اجرایــی شــدن 
ــه  ــدور جنــوب ب ــوان کری ــروژه ســاخت آزادراه شــرق ســپاهان به عن پ
شــمال کشــور، دومیــن پــروژه ملــی ایــن شــرکت در مــورد راه انــدازی 
قطــار سریع الســیر تهــران- مشــهد در مراحــل نهایــی مذاکــرات قــرار 

ــه اســت. گرفت
ــن  ــدازی ای ــه راه ان ــه این ک ــاره ب ــا اش ــا ب ــرکت آتیه صب ــل ش مدیرعام
قطــار و ســفری راحــت، مطمئــن و ســریع  بــه مشــهد مقــدس همــواره 
آرزوی ملــی هموطنــان ایرانــی بــوده اســت، گفــت: پــس از مذاکــرات 
ــار  ــدازی قط ــروژه راه ان ــن، پ ــی ژاپ ــرکت میتسوبیش ــا ش ــدد ب متع
ــرمایه گذاری  ــرکت س ــارکت ش ــا مش ــهد ب ــه مش ــران ب ــرعت ته پرس
ــن آرزوی  ــه ای ــی و ب ــا و شــرکت مطــرح میتوسوبیشــی اجرای آتیه صب

دیرینــه جامــه عمــل پوشــانده خواهــد شــد.
دکتــر نیــک کار اصفهانــی در ادامــه تصریــح کــرد: امــکان تــردد قطــار 
ــر ســاعت و  ــا ســرعت 300 کیلومتــر ب سریع الســیر تهــران- مشــهد ب
ــران  ــر فراهــم خواهــد شــد و زای ــه طــول 800 کیلومت در مســافتی ب
محتــرم می تواننــد ظــرف مــدت کمتــر از 3 ســاعت بــه مشــهد 

مقــدس ســفر کننــد.
ــه مــدت 12 ســال انجــام خواهــد  ــروژه ب وی افــزود: فاینانــس ایــن پ
ــکان ســفری راحــت  ــا ام ــه تنه ــن قطــار ن ــدازی ای ــا راه ان ــت و ب گرف
بــرای مســافران فراهــم می گــردد، بلکــه هزینه هــای مصــرف ســوخت 

ــد. ــش می یاب ــم گیری کاه ــور چش ــه ط ــز ب نی

نهایــی شــدن مذاکــرات 
شــرکت ســرمایه  گــذاری 
آتـیـــه  صـبـــا بـــا 
میتسـوبیشـی ژاپن در پـروژه 
قـطـــار سـریـع الـسـیـر 
تــهــران   -   مــشـهـد
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بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی 
و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت 
ــه دنبــال برگــزاری همایــش بین المللــی  ســرمایه گذاری آتیــه صبــا، ب
ســفر پــاک که بــا حضــور کارشناســان برتر عرصــه گردشــگری و رییس 
دانشــگاه لــوزان ســوئیس برگــزار شــد و بــه دنبــال تفاهم نامــه منعقــد 
شــده بیــن شــرکت ســرمایه گذاری آتیــه صبــا و دانشــگاه لــوزان مبنــی 
ــی اولیــن آکادمــی  ــداری، مراســم کلنگ زن ــر تاســیس دانشــگاه هتل ب
ــوئیس  ــوزان س ــگاه ل ــکاری دانش ــا هم ــران ب ــداری ای ــی هتل بین الملل
بــا حضــور اســتاندار و شــهردار اصفهــان و جمعــی از مقامــات محلــی، 
ــردی و  ــرکت ایرانگ ــا و ش ــه صب ــرمایه گذاری آتی ــرکت س ــران ش مدی
جهانگــردی در قطعــه زمینــی بــه مســاحت 5500 مترمربــع در محــل 

هتــل جهانگــردی اصفهــان برگــزار شــد.
شــرکت  مدیرعامــل  اصفهانــی«  نیــک کار  »احمدرضــا  دکتــر 
ســرمایه گذاری آتیــه صبــا در ایــن مراســم گفــت: بــا توجــه بــه مــدت 
زمــان ســاخت ایــن آکادمــی ظــرف دو ســال آینــده، در حــال حاضــر 
ســاختمانی بــه منظــور برگــزاری کاس هــای آموزشــی در نظــر گرفتــه 
شــده اســت. همچنیــن ظــرف چنــد هفتــه آینــده مقامــات دانشــگاه 
ــه ایــران آمــده  لــوزان جهــت انجــام طرح هــای مطالعــات مقدماتــی ب
ــاز  ــده آغ ــه آین ــد هفت ــه طــور رســمی از چن ــروه ب ــن گ و فعالیــت ای

خواهــد شــد.
ــی  ــرای تمام ــی ب ــای آموزش ــی دوره ه ــن آکادم ــت، در ای ــی اس گفتن
افــرادی کــه در زمینه هــای مختلــف هتلــداری و در ســطوح مختلــف 
ــه خواهــد شــد. همچنیــن عــاوه  ــه فعالیــت هســتند، ارای مشــغول ب
ــای الزم  ــران، برنامه ریزی ه ــداری ای ــی هتل ــن آکادم ــاخت اولی ــر س ب
ــد ریحــان )هتــل  ــا برن ــا ب جهــت ســاخت اولیــن هتــل 5 ســتاره رتان
ــل  ــه و هت ــورت گرفت ــده ص ــه آین ــد هفت ــدت چن ــرف م ــال( ظ ح
ــل  ــان تبدی ــد ریح ــا برن ــتاره ب ــل 5 س ــه هت ــان ب ــردی اصفه جهانگ

خواهــد شــد.

اولــیـــن  راه  انــدازی 
ــی  ــن  الملل ــادمی بی آکـ
ــران  ــداری ای  هــتــلـ
بــا هـــمکاری دانـشـــگاه 
لـــوزان ســوئـیـــس

مجمــع عمومــي عــادي و ســالیانه شــرکت ســهامي انبارهــاي عمومــي و خدمــات گمرکــي ایران 
ــا حضــور نماینــدگان ســهام داران، مدیــران ارشــد شــرکت ســرمایه گذاری آتیه صبــا، اعضــای  ب

هیئت مدیــره، مدیرعامــل و معاونــان شــرکت و حســابرس رســمی برگــزار شــد.
ــي  ــات گمرک ــي و خدم ــاي عموم ــهامي انباره ــرکت س ــاني ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ایــران، در ابتــدای ایــن جلســه کــه از ســوی دکتــر »محمدنــادر خمجانــی« مدیــر امــور مجامــع 
ــوان رییــس اداره مي شــد،  ــه عن ــه نمایندگــي از ســهام دار ب ــدوق بازنشســتگي کشــوري ب صن
گــزارش رســمی بــازرس رســمی شــرکت قرائــت شــد و ســپس مهنــدس »جمشــید قســوریان 
جهرمــی« نایــب رییــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت گزارشــي از وضعیــت حــال حاضــر 
و همچنیــن برنامه هــا و طرح هــاي در حــال پیگیــري شــرکت ارایــه نمودنــد و ســپس، 

ــرار گرفــت. ــا نظــر اکثریــت اعضــا مــورد تاییــد مجمــع ق ــي ب صورت هــاي مال
دکتــر محمدنــادر خمجانــی، مدیــر امــور مجامــع صنــدوق بازنشســتگي کشــوري نیــز در ایــن 
مجمــع ضمــن قدردانــی از زحمــات اعضــای هیئت مدیــره شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
ــت  ــه منظــور هدای ــتراتژیک ب ــزی اس ــود برنامه ری ــت: وج ــال 1394 گف ــران در س ــی ای گمرک
ــی  ــای عموم ــرکت انباره ــروز ش ــاز ام ــعه، نی ــای توس ــرمایه گذاری ها و برنامه ه ــا، س فعالیت ه
ــران اســت؛ البتــه انجــام تمــام تعهــدات در قبــال ســهام دار و افزایــش  و خدمــات گمرکــی ای
ســهم بــازار در شــرایطی کــه ســال گذشــته، ســال ســختی بــرای اقتصــاد کشــور بــود، از ســوی 
هیئت مدیــره قابــل تحســین، تشــکر و قدردانــي اســت و انتظــار داریــم امســال هــم کــه هنــوز 
آثــار برجــام در اقتصــاد کشــور بــه طــور کامــل مشــهود نیســت، تــاش ایشــان، به ویــژه آقــای 

جهرمــی در بقــا و رشــد شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران موثــر باشــد.
ــا حضــور  گفتنــی اســت؛ پیــش از ایــن، مجامــع عمومــی و ســالیانه شــرکت های تابعــه نیــز ب
ــره و مدیرعامــل، مهنــدس  مهنــدس »جمشــید قســوریان جهرمــی« نایــب رئیــس هیئت مدی
ــر »محمدحســین آهنین پنجــه«  ــره و دکت ــت مدی ــر حجــازی« رئیــس هیئ ــی اکب »ســید عل
ــهام داران و  ــدگان س ــوع، نماین ــرکت های متب ــره ش ــای هیئت مدی ــره، اعض ــو هیئت مدی عض
بازرســان رســمی، در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایران 

برگــزار شــده بــود.
ــازرگان  در ایــن مجامــع، گــزارش ســالیانه شــرکت های شــهریار، غــرب، امــام خمینــی )ره(، ب
ــهان و  ــادی س ــژه اقتص ــه وی ــتارا، منطق ــه آزاد ارس(، آس ــا )منطق ــو(، جلف ــه آزاد ماک )منطق
ــان در حضــور بازرســان رســمی و اعضــای  ــزارش رســمی ســود و زی ــه گ ــه قشــم از جمل آتی
ــت  ــا نظــر اکثری ــت ب ــه شــد و در نهای ــن شــرکت ها ارای ــره توســط مدیران عامــل ای هیئت مدی
اعضــا، عملکــرد هــر شــرکت مــورد تاییــد قــرار گرفــت. ســپس برنامه هــای اصلــی هیئت مدیــره 
شــرکت های متبــوع بــرای افزایــش بهــره وری، ســودآوری و شناســایی معضــات و موانــع موجود 
بــر ســر راه پیشــرفت مــورد بررســی و کارشناســی همه جانبــه قــرار گرفــت و راه کارهایــی نیــز 

بــرای رفــع آن هــا ارایــه گردیــد.

در مجمــع عمـومـــي عــادی 
شــد؛  مطــرح  سـالـیـــانه   و 
ــازار  ــهم ب ــدی س ــش 8 درص افزای
ــي  ــاي عموم ــرکت انبـارهـ ش
ــران ــي ایـ ــات گمرکـ و خـدمـ
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بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، مامــوران انتظامــات شــرکت انبارهــای عمومــی 
و خدمــات گمرکــی آســتارا بــه یــک راننــده کامیــون تبعــه کشــور جمهــوری آذربایجــان هنــگام خــروج از درب اصلــی مشــکوک شــده و پــس از 
بازرســی، مبلــغ دو میلیــون یــورو ارز قاچــاق را کــه بــا مهــارت در ســاک دســتی و میــان البســه جاســازی شــده بــود در کابیــن کامیــون کشــف 

و ضبــط کــرده و بــه مراجــع قضایــی تحویــل دادنــد.
کشــف ارز قاچــاق بــه دلیــل ماهیــت حمل ونقــل چمدانــی همــواره بــا دشــواری روبــه رو اســت و مبــارزه بــا آن بــه دلیــل شــیوه های پیشــرفته 
اختفــای ارز در مقایســه بــا مــواد مخــدر و فلــزات گران بهــا کــه امــکان کشــف بــا ســگ های موادیــاب و دســتگاه های الکترونیکــی را دارنــد، 
نیازمنــد آموزش هــای تخصصــی و ســطح هوشــیاری بــاالی پرســنل حراســت و انتظامــات می باشــد، از دیگــر ســو بــه دلیــل حجــم انــدک و 
ــی  ــر وظیفه شناس ــه مهم ت ــت. از هم ــرزی اس ــادی م ــاق در مب ــازی و قاچ ــیوه های جاس ــن ش ــال آن از رایج تری ــل و انتق ــاالی ارز، نق ارزش ب
ــه  و ســامت پرســنل دســتگاه های مســئول در مناطــق محــروم مــرزی و دقــت در بازرســی محموله هــای ورودی و خروجــی و وســائط نقلی

عبــوری از عوامــل مهــم کشــف جرایــم قاچــاق ارز بــه حســاب می آیــد.
ــد کــرد: شــرکت  ــران تاکی ــات گمرکــی ای در همیــن راســتا، »جمشــید قســوریان جهرمــی« مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدم
انبارهــای عمومــی ایــران بــه عنــوان امیــن گمــرکات بــا بیــش از نیــم قــرن ســابقه درخشــان خدمــات لجســتیکی، مبــارزه موثــر بــا قاچــاق و 
کشــف تخلفــات در محوطه هــای گمرکــی را بــا جدیــت دنبــال می کنــد و بــا آمــوزش و نظــارت مســتمر، بهبــود خدمــات در گمــرکات هوایــی، 

دریایــی و زمینــی را در دســتور کار دارد.
گفتنــی اســت، در مراســمی بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان و مدیــران ارشــد شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی آســتارا از درایــت و 
اقــدام بــه موقــع »مجیــد رازی« مامــور کاشــف، »احســان لطفــی« مدیــر حراســت و »مهــدی دارایــی«، »فرامــرز زاهــدان«، »وحیــد پور رســتم« 

و »آیدیــن امامــی« از کارکنــان انتظامــات شــرکت آســتارا بــرای کشــف محمولــه 80 میلیــارد ریالــی ارز قاچــاق، قدردانــی بــه عمــل آمد.

کشف 80 میلیارد ریال ارز قاچاق 
توسط شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

ــی  ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــل  ــی« مدیرعام ــوریان جهرم ــید قس ــران، »جمش ــی ای ــات گمرک و خدم
شــرکت بــه مناســبت فــرا رســیدن چهــارم شــعبان المعظم، ســالروز والدت 
قمــر بنــی هاشــم، حضــرت اباالفضل العبــاس)ع( و روز گرامی داشــت مقــام 
ــرکت  ــه ش ــزی و س ــتاد مرک ــاغل در س ــاز ش ــکاران جانب ــا هم ــاز، ب جانب
ــو  ــه گفت وگ ــان ب ــا ایش ــه ب ــدار و صمیمان ــران، دی ــتان ته ــتقر در اس مس

ــت. پرداخ
ــرا رســیدن  ــن آییــن ضمــن تبریــک ف مهنــدس قســوریان جهرمــی در ای
اعیــاد شــعبانیه، از حضــور همــکاران جانبــاز در ایــن نشســت تشــکر کــرد و 
گفــت: امــروز )چهــارم شــعبان(، میــاد ســردار رشــید و پرچــم دار کربــا که 
لقــب »اباالفضــل« دارد را جشــن می گیریــم و بــه ایــن مناســبت از جانبــازان 

عزیــز قدردانــی و تشــکر می کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــا اشــاره 
بــه رشــادت، اخاق مــداری، جانبــازی و دیگــر صفــات خــوب انســانی، ادامــه 
داد: حضــرت عبــاس)ع( تمــام صفــات خــوب انســانی را دارا بودنــد و پــس از 
معصومین)علیهم الســام(، نخســتین نفــر در فضــل، ادب، اخــاق و رشــادت 
ــور  ــه ظه ــه منص ــا ب ــای آن را در کرب ــد اع ــه ح ــوند ک ــناخته می ش ش

رســاندند؛ اخاقــی کــه سرچشــمه تعالــی انســانی اســت.
وی بــا بیــان این کــه کربــا، اســام را زنــده کــرد و نقــش امــام حســین و 
ــن موضــوع  ــود و ای ــن اســام ب ــر دی ــدان ایشان)علیهم الســام(، احیاگ خان
تــا ابــد در ضمیــر مســلمانان و شــیعیان باقــی خواهــد مانــد، افــزود: امــام 
راحــل)ره( نیــز فرموده انــد کــه »همیــن محــرم و صفــر اســت کــه اســام 
را زنــده نگــه داشــته اســت« و اوج محــرم نیــز، وقایــع روز عاشوراســت کــه 
ــان  ــا نش ــد اع ــود را در ح ــادت خ ــاس در آن رش ــرت اباالفضل العب حض

دادنــد.
مهنــدس قســوریان جهرمــی ادامــه داد: خداونــد بنیان گــذار کبیــر انقــاب 
اســامی، امــام خمینــی)ره( را رحمــت کنــد کــه انقابــی در ادامــه مســیر 
ــه راه انداخــت و کشــور را از طاغــوت نجــات داد.  قیــام امــام حســین)ع( ب
زمانی کــه انقــاب و جمهــوری اســامی راهــش را از اســتکبار جــدا کــرد و 
راه اســتقال را در پیــش گرفــت، همــه دنیــا، هجمــه خــود را بــر آن آغــاز 
کردنــد کــه چهــره آن در شــهریور 1359 و از طریــق صــدام حســین ظهــور 
یافــت. البتــه بنــا بــر فرمایــش امــام)ره(، »جنــگ و آثــار و تبعــات آن بــرای 
ایــران، نعمــت بــود« و مــا امــروز، آییــن پاسداشــت ایــن نعمــات را برگــزار 

می کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، نخســتین 
ــار  ــزود: وحــدت، ایث ــه دانســت و اف ــگ را وحــدت جامع نعمــت دوران جن
ــد و  ــس می ش ــه ح ــگ در جامع ــای جن ــوان نعمت ه ــه عن ــداکاری ب و ف

ــم. ــه همــان »وحــدت« نیــاز داری امــروزه نیــز بیــش از پیــش ب

دیـدار صـمـیـمـانـه 
مدیرعامل بسیجی  و جانباز 
شرکت انبـارهای عمومی  
وخدمات گمرکی ایـران
 بـا همکـاران جـانبـاز

وی خطــاب بــه همــکاران جانبــاز حاضــر در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه بیانــات 
ــر  ــر اج ــر روز ب ــه »ه ــر این ک ــی ب ــی( مبن ــم رهبری)مدظله العال ــام معظ مق
ــه  ــتیم ک ــاکر هس ــدا را ش ــرد: خ ــح ک ــود«، تصری ــزوده می ش ــازان اف جانب
توانســتیم هشــت ســال دفــاع مقــدس را بــا رشــادت پشــت ســر بگذاریــم و در 
رکاب حضــرت عبــاس)ع( باشــیم و امیــدوارم کــه ایــن حضــور ادامــه داشــته 
ــن  ــت ناام ــه وضعی ــمن و البت ــی دش ــای فرهنگ ــان هجمه ه ــد و در زم باش
منطقــه، خداونــد توفیــق و تــوان عطــا کنــد تــا بتوانیــم همــگان بــر ســر عهــد 
ــری  ــار رهب ــاب را در کن ــم مســیر انق ــم و بتوانی ــی بمانی گذشــته خــود باق
ــانیم؛  ــود برس ــزل مقص ــر من ــه س ــی( ب ــأن و ولی فقیه)مدظله العال عظیم الش
چراکــه آن موضوعــی کــه توانســته مانــع حــرکات و ضربه هــای دشــمن علیــه 
ــی و پشــتیبانی از  ــم، وحــدت و هم دل کشــورمان شــود و امــروز امنیــت داری

ــوده اســت و امیــدوارم ایــن مســیر ادامــه داشــته باشــد. ولی فقیــه ب
مهنــدس قســوریان جهرمــی ادامــه داد: تشــخیص ســره از ناســره در شــرایط 
امــروز منطقــه بــا توجــه بــه زیاده خواهــی کــه برخــی از کشــورهای بــه ظاهــر 
ــا  اســامی کــه بــه عنــوان ایــادی اســتکبار جهانــی عمــل می کننــد، تنهــا ب
ــازان  ــه جانب ــر اســت و وظیف ــاب اســامی امکان پذی ــری انق ــت از رهب تبعی
ــی  ــر همــان اهــداف اصل ــدن ب نظــام مقــدس جمهــوری اســامی، باقــی مان
انقــاب اســت تــا دشــمنان مایــوس شــوند، آن چنــان کــه تاکنــون این گونــه 

بــوده اســت.
گفتنــی اســت، در حاشــیه ایــن دیــدار صمیمانــه، مهنــدس قســوریان جهرمی 
بــه درد دل همــکاران جانبــاز گــوش ســپرد و بــرای رفــع مشــکات ایشــان 

دســتور رســیدگی ســریع صــادر کــرد.
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بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت غــرب، 
مهنــدس »جمشــید قســوریان جهرمــی« در ویــژه برنامــه گرامیداشــت هفتــه »کار و کارگــر« در جمــع کارکنــان شــرکت انبارهــای عمومــی 
غــرب ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ایــن مناســبت بــه تمامــی کارکنــان شــرکت انبارهــای عمومــی ایــران در ســطح کشــور، بــا بیــان این کــه 
کار و کارگــر در تعالیــم دینــی مــا از ارزش واالیــی برخــوردار اســت تــا جایــی کــه پیامبــر عظیم الشــان اســام)ص( در تاکیــد ایــن موضــوع 
ــه دســتان کارگــران بوســه می زنــم« و »کار در آموزه هــای دینــی مــا عبــادت فــرض می شــود«، گفــت:  در دو حدیــث می فرماینــد »مــن ب
هــر زمانــی کــه مــا بــرای کار و تــاش و کســب روزی حــال از منــزل خــارج می شــویم، یــک عبــادت را آغــاز کرده ایــم و ایــن تــاش بــرای 

کســب روزی حــال همچــون جهــاد در راه خــدا اســت و مــن بــا افتخــار دســت شــما همــکاران را می بوســم.
ــه کارکنــان شــرکت، افــزود: مهم تریــن خدمتــی کــه شــرکت  مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران خطــاب ب
انبارهــای عمومــی بــه هم وطنــان ارایــه می دهــد، »امانــت داری« بــوده و ایــن موضــوع، یــک وظیفــه ســنگین و امــری خطیــر اســت؛ چراکــه 
ــر عهــده  ــر ب ــن وظیفــه خطی ــخ ای ــن برهــه از تاری ــد و در ای ــی و کمــال انســانی به شــمار می رون ــف اصل ــداری جــزو وظای ــت و امانت صداق
شــرکت انبارهــای عمومــی گذاشــته شــده و شــرکت نیــز ایــن رســالت را بــه دســتان تاش گــر شــما، همــکاران عزیــز ســپرده اســت و در 
نهایــت آن چــه کــه عایــد شــرکت می شــود همــان برکتــی اســت کــه از امانتــداری شــما عزیــزان باقــی می مانــد. بنابرایــن، باعــث مباحــات 
و خوشــحالی اســت کــه هم وطنــان عزیــز و همچنیــن ســازمان های هم جــوار ماننــد گمــرک و دیگــر ســازمان ها بــه مــا اعتمــاد دارنــد کــه 
ایــن امــر بیان گــر میــزان امانتــداری و صداقــت ایــن شــرکت در بیــش از نیــم قــرن تجربــه خــود اســت و می بایســت بــا تــاش مســیر رشــد 

و تعالــی ادامــه یابــد.
مهنــدس قســوریان جهرمــی از انجــام تغییــرات در ســطوح مختلــف شــرکت در روزهــای گذشــته بــا هــدف تعالــی و گام برداشــتن در مســیر 
رشــد بیــش از پیــش ایــن شــرکت ســخن گفــت و تاکیــد کــرد: بایــد بــا همــکاری تمامــی کارکنــان عزیــز، موجبــات رشــد ســازمان فراهــم 
آیــد و همان گونــه کــه در گذشــته گفتــه بودیــم، در صــورت نیــاز بــه تغییــر در مدیریت هــای شــرکت، مدیــران جدیــد ترجیحــاً بایــد از درون 
خــود شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران انتخــاب شــوند کــه بــه لطــف خــدا ایــن امــر تاکنــون تحقــق یافتــه اســت؛ البتــه 
بــا توجــه بــه پیشــرفت پــر ســرعت تکنولــوژی، فــن آوری، شــیوه های نویــن انبــارداری و تخلیــه و ترخیــص در جهــان، احتمــاالً در آینــده ای 

مهندس قسوریان جهرمی:

درآمد شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران،
 برکِت امانتداری پرسنل است

ــر می شــوند و  ــت شــرکت دچــار تغیی ــک بخــش عظیمــی از شــیوه های فعالی نزدی
ــوژی، خدمــات خــود را  ــا همــان ســرعت پیشــرفت تکنول ــزم هســتیم کــه ب ــا مل م
بــا آن تطبیــق دهیــم. بنابرایــن نیــاز جــدی خواهــد بــود تــا شــما همــکاران محتــرم 
ــه روز  ــای ب ــم از قابلیت ه ــا بتوانی ــا م ــد ت ــرا بگیری ــت را ف ــن خدم ــای حی آموزش ه
شــما اســتفاده بهینــه نماییــم؛ چراکــه فقــط بــا به کارگیــری توامــان تجربــه و آموزش 
می شــود ادعــا کــرد کــه در حــوزه کاری خــود بــه عنــوان یــک مدیــر موفــق و موثــر 
حضــور داریــم و بــا شــناختی کــه از شــما و تــوان شــما در مجموعــه داریــم، مطمئــن 

هســتم ایــن اتفــاق بــه زودی و بــه بهتریــن شــکل ممکــن رخ خواهــد داد.
ــران  ــات گمرکــی ای ــی و خدم ــره شــرکت انبارهــای عموم ــب رییــس هیئت مدی نای
ــه موضــوع مهــم مشــتری مداری و حفــظ شــأن  ــی ســخنان خــود ب در بخــش پایان
مشــتری اشــاره کــرد و گفــت: بعــد از صداقــت و امانتــداری، بایــد بــه بهتریــن شــکل 
ــتن  ــا داش ــد ب ــکاران بای ــود و هم ــظ ش ــز حف ــرکت نی ــتریان ش ــأن مش ــن ش ممک
اخــاق خــوب در راســتای تعالیــم نــاب دینــی قــدم بردارنــد کــه ایــن اقــدام باعــث 

خیــر و برکــت خواهــد شــد.
گفتنــی اســت؛ »ســید عطــوف علیــزاده« مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و 
ــی  ــه تمام ــدم ب ــر مق ــن مراســم ضمــن خی ــدای ای ــرب در ابت ــات گمرکــی غ خدم
ــه گرامیداشــت روز  ــژه برنام ــی در وی ــدس قســوریان جهرم ــان، حضــور مهن میهمان
»کار و کارگــر« در شــرکت غــرب را موجــب دلگرمــی تمامــی همــکاران دانســت و 
ــتراتژی های  ــن اس ــا، تعیی ــر، هدف گذاری ه ــای مثمرثم ــک فعالیت ه ــزود: بی ش اف
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت جنــاب آقــای مهنــدس جمشــید قســوریان جهرمــی برای 
تمامــی شــرکت های زیــر مجموعــه شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی 
ایــران قابــل لمــس بــوده و بــا نگاهــی مجمــل می تــوان رشــد و توفیقــات به وجــود 

آمــده را بــه خوبــی مشــاهده کــرد.
ــی  ــده و تمام ــک بن ــت: بی ش ــز گف ــود نی ــکاران خ ــه هم ــاب ب ــن خط وی همچنی
مدیــران شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی غــرب بــا زحمــات بی وقفــه 
ــر  ــم در براب ــی محک ــه نفس ــاد ب ــا اعتم ــه ب ــت ک ــبانه روزی شماس ــای ش و تاش ه
مدیــران ارشــد خــود گزارش هــا و آمارهــای مناســبی از رشــد و ارتقــای ایــن شــرکت 
ــان  ــزان و زحمت کش ــما عزی ــه ش ــه از هم ــن برنام ــن در ای ــم و م ــه می دهی را ارای

ــم. ــی می کن ــکر و قدردان ــه تش ــه و خالصان صمیمان
گفتنــی اســت، در پایــان ایــن مراســم از تعــدادی از کارگــران نمونــه شــرکت انبارهای 

عمومــی و خدمــات گمرکــی غــرب بــا اهــدای جوایــز و لــوح ســپاس، قدردانی شــد.



17 16

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

اعزام 14 نفر از کارکنان
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب

 با تصمیم مهندس قسوریان جهرمی به مشهد مقدس

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
ــا هــدف  ــزی صــورت گرفتــه و ب ــر اســاس برنامه ری ــط عمومــی شــرکت غــرب، ب ــه نقــل از رواب ب
ایجــاد روحیــه نشــاط در بیــن کارکنــان، قــرار بــود کــه بــه قیــد قرعــه بــه حداکثــر ســه نفــر از 
کارکنــان حاضــر در مراســم گرامیداشــت روز کارگــر، کمــک هزینــه ســفر مشــهد مقــدس هدیــه 
شــود. بدین ترتیــب، بعــد از انجــام ســخنرانی ها و اهــدا هدایــای کارگــران نمونــه، نوبــت بــه انجــام 

ــید. ــی رس قرعه کش
در همیــن حیــن مهنــدس »جمشــید قســوریان جهرمــی« نایــب رییــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل 
شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران در ایــن مراســم حاضــر بــود از چگونگــی و 
تعــداد جوایــز قرعه کشــی جویــا شــد و دســتور دادنــد کــه بــه نیــت 14 معصوم)علیهم الســام( بــه 

14 نفــر از همــکاران کمــک هزینــه ســفر مشــهد مقــدس تعلــق گیــرد.
بــا اعــام ایــن خبــر، شــور و هیجانــی دلچســب در بیــن تمامــی حضــار شــکل گرفــت و همگــی 
ــا اینکــه چــه  منتظــر اعــام شــماره های قرعه کشــی بودنــد و چشــم بــه شــماره های در دســت ت

عــددی قرائــت خواهــد شــد؟ و آیــا شــماره آن هــا هــم جــزو برگزیــدگان هســت یــا خیــر؟
بــه رســم معمــول، از عزیــزان حاضــر در جایــگاه دعــوت می شــود تــا قرعه کشــی را انجــام دهنــد و 
ایــن کار صــورت گرفــت و تعــداد 14 شــماره از ظــرف مخصــوص قرعه کشــی خــارج شــد. هیجــان 
برگزیده شــدن و ســفر بــه مشــهد مقــدس بــا پخــش کلیپــی بــا موضــوع رفتــن بــه زیــارت ســلطان 
ــماره  ــه ش ــا این ک ــد ت ــتر ش ــتر و بیش ــام بیش ــه الس ــی الرضا علی ــرت علی ابن موس ــریر، حض س
اول قرائــت شــد. شــماره متعلــق بــه جوانــی از واحــد مالــی بــود، یکــی پــس از دیگــری شــماره ها 
قرائــت می شــد و برگزیــدگان هــم مشــخص می شــدند و حضــار بــا تشــویق های خــود خوشــحالی 

زائــر شــدن همکارانشــان را ابــراز می داشــتند. 
در ایــن قرعه کشــی آقایــان ســعید عابــدی، محمــد علــی قربانــی، حســن کارخانــه، آدم رحیمــی، 
اســرافیل قاســمی، غامرضــا مظلــوم، علــی قربان پنــاه، مرتضــی ســجادی، رضــا بابــازاده، مرتضــی 

نفــری، محمــد خانــی، جــواد قجــری و عبــاس جــوادی برگزیــده شــدند.

* و ناگهان، نگاه ها چرخید...
پــس از اینکــه برگزیــدگان مشــخص شــدند، نــاگاه 
ــه را  ــری برنام ــی مج ــی لحظات ــدس جهرم مهن
صــدا زد، انــگار کســی را نشــان مــی داد و ســخنی 

ــرد... ــاری می ک ــب ج ــر ل ب
ــی از  ــه یک ــد ب ــا لبخن ــه، مجــری ب ــن لحظ در ای
حضــار اشــاره کــرد و گفــت »آقــا! شــما تشــریف 
بیاوریــد بــه جایــگاه« تمامــی نگاه هــا بــه ســمت 
آن شــخص رفــت. او، کارگــر انبــار شــماره 36 بود. 
ظاهــراً جنــاب آقــای جهرمــی بــا دیــدن نگاه هــای 
مشــتاق وی بــه شــماره خود، پــس از هر بــار اعام 
شــماره، پــی بــه حــس و حــال او بــرای برگزیــده 
ــی  ــرف قرعه کش ــارج از ع ــود و خ ــرده ب ــدن ب ش
ایشــان را بــرای ســفر بــه مشــهد مقــدس معرفــی 
کــرد. اشــک شــوق را می شــد در چشــمان برخــی 
از حضــار از جملــه آقــای »اســدی« مدیــر گمــرک 
غــرب اســتان تهــران دیــد، زمانــی کــه مجــری بــه 
آخریــن برگزیــده ســفر مشــهد مقــدس می گفــت 
ــا حــدی  ــد ت ــی منتظــر بودی ــراً شــما خیل »ظاه
کــه نــگاه مدیرعامــل را بــه خــود و احــواالت خــود 
ــر  ــی زائ ــد و قت ــول بدهی ــس ق ــد، پ ــب کردی جل
شــدید همــه ایــن جمــع را دعــا و ســام مــا را بــه 

ــانید. ــا)ع( برس ــام مهربانی ه ام
ــگان و  ــب هم ــر ل ــد ب ــه لبخن ــود ک ــه ب و اینگون
ــرکت  ــل ش ــم مدیرعام ــن تصمی ــحالی از ای خوش
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــر 

ــت. ــای گرف ــه ج دل هم
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ــی و  ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
خدمــات گمرکــی ایــران، جلســه هم اندیشــی میــان مدیــران ارشــد شــرکت 
ــی  ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــا و ش ــرمایه گذاری آتیه صب س
ایــران، بــا حضــور دکتــر »احمدرضــا نیــک کار اصفهانــی« مدیرعامــل شــرکت 
آتیه صبــا و هیئــت همــراه در محــل دفتــر مرکــزی شــرکت انبارهــای عمومــی 

برگــزار شــد.
ــی و  ــای عموم ــرکت انباره ــل ش ــی« مدیرعام ــوریان جهرم ــید قس »جمش
خدمــات گمرکــی ایــران در ایــن نشســت ضمــن تبریــک اعیــاد مبــارک مــاه 
ــای  ــرکت انباره ــکاری ش ــاله هم ــابقه 54 س ــادآوری س ــب و ی رجب المرج
ــران،  ــوری اســامی ای ــرک جمه ــا گم ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
گفــت: بــا توجــه بــه مکانیــزه شــدن تمامــی پروســه ترخیــص کاال، پیش بینــی 
می کنیــم کــه شــرایط بــرای مــا در چنــد ســال آینــده ســخت شــود، از ایــن 
ــا،  ــه آن ه ــه از جمل ــم ک ــن کردی ــیم و تدوی ــعه ای را ترس ــای توس رو طرح ه
ــن  ــت. همچنی ــور اس ــتیک کش ــه لجس ــرکت در حلق ــگاه ش ــایی جای شناس
ــات  ــود و خدم ــه می ش ــوع ارای ــه ارباب رج ــر ب ــال حاض ــه در ح ــی ک خدمات
ــم حــوزه  ــا بتوانی ــه هســتند، احصــاء شــده اند ت ــل ارای ــه قاب ــز ک دیگــری نی

ــم. کســب وکار شــرکت را گســترش دهی
وی در ادامــه بــا تشــریح شــرایط کنونــی شــرکت، افــزود: شــرکت های 
شــهریار، فــرودگاه امام خمینــی)ره( و غــرب کــه در تهــران مســتقر هســتند، 
بالــغ بــر 55 درصــد ظرفیــت درآمــدی شــرکت اصلــی را در اختیــار دارنــد؛ از 
ایــن رو، برنامه هــای توســعه ای را بــرای آن هــا طرح ریــزی کردیــم. بــه عنــوان 
مثــال، در شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی غــرب کــه چندیــن 
ــه را از  ــن روی ــی نداشــت، از ســال گذشــته ای ــت گمرکــی واردات ســال فعالی
ــرش  ــوند را پذی ــران وارد می ش ــه ته ــه ب ــی ک ــی کاالهای ــت و تمام ــر گرف س
ــش  ــراردادی در بخ ــی ق ــرکت، به تازگ ــن ش ــعه ای ــه توس ــد. در برنام می کن
کانتینــری بــا بخــش خصوصــی امضــا شــده اســت کــه بــر اســاس آن در ســال 
12 هــزار TEU کانتینــر در شــرکت غــرب تخلیــه می شــود کــه ســودآوری 

ــی دارد. ــل ماحظــه ای در پ قاب

در جلسه مشترک مدیران ارشد آتیه صبا و انبارهای عمومی ایران مطرح شد؛ 

دکتر نیک کار: 

طرح های توسعه کسب  وکار شرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی ایران ،  بسیار خوشحال کننده هستند

ــا بررســی شــرایط شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات  ایشــان در ادامــه ب
گمرکــی شــهریار، بیــان کــرد: بــا توجــه بــه کاهــش قابــل توجــه واردات کاال 
بــه کشــور و اثرگــذاری ایــن امــر در درآمدهــای شــرکت شــهریار، بــرای جبران 
ایــن مســئله تصمیــم گرفتــه شــده اســت تــا مناطقــی در محــل شــرکت را 
جداســازی کنیــم تــا بــه بخــش غیرگمرکــی اختصــاص یابــد و امــکان افزایش 
ایــن مناطــق بــا توجــه بــه ادامــه رونــد واردات کاال، امکان پذیــر خواهــد بــود.

مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران همچنیــن 
بــه تحلیــل وضعیــت شــرکت امام خمینــی)ره( پرداخــت و بیــان کــرد: 
ــی  ــرودگاه بین الملل ــدوده ف ــه آزاد در مح ــی و منطق ــهر فرودگاه ــاد ش ایج
ــد  ــه می توان ــت این ک ــت. نخس ــث اس ــل بح ــه قاب ــی)ره( از دو زاوی امام خمین
شــرایط آتــی را بــه دلیــل تغییــرات مقــررات گمرکــی و جــاری شــدن رویــه 
ــه شــرط  ــد ب ــد؛ و از منظــر دیگــر می توان ــن مناطــق آزاد ســخت تر کن قوانی
ــک  ــی، ی ــهر فرودگاه ــرکت ش ــا ش ــترک ب ــرمایه گذاری مش ــکاری و س هم

فرصــت باشــد.
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای توســعه ای شــرکت انبارهــای عمومــی ایــران در 
شــهر فرودگاهــی امام خمینــی)ره(، ادامــه داد: بــرای تکمیــل حلقــه لجســتیک 
در شــرکت، نیــاز بــه ایجــاد و احــداث بنــدر خشــک احســاس می شــود کــه 
ــال  ــن در ح ــه آپری ــک در منطق ــدر خش ــاد بن ــوع ایج ــتا، موض ــن راس در ای
حاضــر از ســوی شــرکت راه آهــن جمهــوری اســامی در حــال پیگیــری اســت 
ــز اخــذ  ــری نی ــری کانتین ــه و بارگی ــت تخلی ــای فعالی ــرر شــده مجوزه و مق
ــرار گرفتــه اســت  ــروژه آپریــن هم اکنــون در بافــت شــهری ق شــود. البتــه پ

ــد. ــاد می کن ــده آن ایج ــداف آین ــرای اه ــی را ب ــه محدودیت های ک
ــت  ــران، اولوی ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــل شــرکت انباره مدیرعام
ــرای  ــردخانه ب ــداث س ــی را اح ــهر فرودگاه ــا ش ــکاری ب ــاز هم ــی آغ اصل
ــوع  ــزود: موض ــمرد و اف ــادرات برش ــور واردات و ص ــه منظ ــداری کاال ب نگه
ــران قــرار  دیگــری کــه در دســتور کار توســعه شــرکت انبارهــای عمومــی ای
ــادر  ــور در بن ــدم حض ــرا ع ــت؛ زی ــی)ره( اس ــدر امام خمین ــه بن دارد، ورود ب
جنوبــی کشــور می توانــد بــر آتیــه شــرکت خدشــه وارد کنــد. ایــن در حالــی 

اســت کــه شــرکت انبارهــای عمومــی در قدیــم در بنــادر فعــال بــوده اســت. البتــه 
عمــده فعالیــت حــال حاضــر شــرکت در مرزهــای هوایــی و زمینــی بــوده و مخاطراتی 
کــه ســال گذشــته در مرزهــا بــه وجــود آمــد، ماننــد مرزهــای بــازرگان و جلفــا، ایــن 
ــی حرکــت  ــای دریای ــادر و مرزه ــه ســوی بن ــد ب ــه بای ــرد ک ــادآوری ک موضــوع را ی
کنیــم. از ایــن رو، قــراردادی بــرای خریــد زمیــن و ســاخت یــک انبــار مکانیــزه چنــد 
ــوزه،  ــن ح ــن در ای ــید. همچنی ــا رس ــه امض ــی)ره( ب ــام خمین ــدر ام ــوره در بن منظ
موضــوع ســاخت مخــازن ســوخت نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا در آینــده 
نزدیــک مقدمــات همــکاری مشــترک بــا شــرکت »گلــف اجنســی« بــه وجــود آیــد 
ــدوق  ــادی صن ــرکت های اقتص ــه ش ــی در مجموع ــتای هم افزای ــم در راس ــا بتوانی ت

ــا یکدیگــر فعالیــت نماییــم. بازنشســتگی کشــوری ب
جمشــید قســوریان جهرمــی برنامــه توســعه ای دیگــر شــرکت را در منطقــه مــرزی 
بــازرگان تشــریح کــرد و گفــت: در شــرکت بــازرگان قریــب بــه 40 هکتــار زمیــن در 
اختیــار داریــم کــه بــه علــت عــدم اســتفاده در ســال های گذشــته، بخش هایــی از آن 
تصــرف شــده بــود کــه بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه در ســال گذشــته، همــه آن 
آزاد شــده اســت. بــرای آتیــه ایــن منطقــه، موضــوع Business Park را طراحــی 
ــی داشــته باشــیم.  ــم از ظرفیت هــای موجــود در منطقــه درآمدزای ــا بتوانی ــم ت کردی
بــه عنــوان مثــال، بــا یــک شــرکت خصوصــی وارد مذاکــره شــده ایم تــا بــه صــورت 
BOT، پارکینگــی احــداث کنــد و موضــوع امــور صــادرات، ترانشــیپمنت، ترانزیــت و 
احــداث ســردخانه در آن پیگیــری شــود. خوشــبختانه مراحــل قــرارداد انجــام شــده و 

زمیــن آمــاده تحویــل بــه پیمــان کار بــرای آغــاز ســاخت پــروژه اســت.
وی در ادامــه، امــکان درآمدزایــی 
بــه  مربــوط  خدمــات  ارایــه  از 
ــت کاال را  ــث ترانزی ــارک و بح تیرپ
مــورد اشــاره قــرار داد و تصریــح 
ــعه  ــرای توس ــم ب ــد بتوانی ــرد: بای ک
انبــارداری  شــرکت،  کســب وکار 
ترکیبــی  و حمل ونقــل  ترکیبــی 
حلقــه  تکمیــل  منظــور  بــه  را 
لجســتیک در شــرکت، پیاده ســازی 

ــم. کنی
ــت  ــذ موافق ــوع اخ ــه موض ــن ب ــا پرداخت ــن ب ــی همچنی ــوریان جهرم ــدس قس مهن
ــرای اســتقرار در 12 نقطــه گمرکــی جدیــد در ســطح کشــور و راه انــدازی  اصولــی ب
شــش شــعبه در ســال گذشــته، افــزود: امیــد داریــم در ســال جاری و پــس از انجــام 
مطالعــات کارشناســی کامــل، مابقــی ایــن نقــاط مــرزی، از جملــه گمــرک پرویزخــان 

در اســتان کرمانشــاه را نیــز فعــال کنیــم.
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران در بخــش پایانــی 
ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر موضــوع افزایــش بهــره وری در مجموعــه شــرکت، گفــت: 
ــره وری و  ــر بحــث به ــی ب ــارت کامل ــا نظ ــه اســت ت ــزی الزم صــورت گرفت برنامه ری
ایجــاد واحــد تحقیــق و توســعه )R&D( صــورت بگیــرد و تمامــی انتظــارات شــرکت 
ــود.  ــرآورده ش ــرکت ب ــئول ش ــگ مس ــوان هلدین ــه عن ــا ب ــرمایه گذاری آتیه صب س
همچنیــن از افزایــش ارتبــاط مســتمر بــا شــرکت های باالســری اســتقبال می کنیــم 
ــزان چشــم گیری  ــه می ــا را ب ــاط، ســرعت پیشــرفت کاره ــن ارتب ــم ای ــاد داری و اعتق

ــد. ــش می ده افزای
ــر اســاس ایــن گــزارش، دکتــر احمدرضــا نیــک کار اصفهانــی، مدیرعامــل شــرکت  ب

ــور  ــندی از حض ــراز خرس ــا اب ــت ب ــن نشس ــز در ای ــا نی ــرمایه گذاری آتیه صب س
در دفتــر مرکــزی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، ضمــن 
تبریــک آغــاز ســال 1395 و فــرا رســیدن اعیــاد مــاه رجــب، گفــت: موضوعــات 
مرتبــط بــا لجســتیک از جملــه انبــارداری و پارکینــگ در تمــام دنیــا بــا اتصــال 
ــرکت  ــن رو ش ــند؛ از ای ــته باش ــی داش ــی خوب ــد درآمدزای ــر می توانن ــه یکدیگ ب
ــق  ــاط از طری ــتمر و ارتب ــکاری مس ــا هم ــد ب ــران می توان ــی ای ــای عموم انباره
ــی  ــورای عال ــه ش ــر دبیرخان ــازمان هایی نظی ــث س ــا مثل ــا، ب ــرکت آتیه صب ش
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــرک جمه ــت جمهوری، گم ــاری ریاس ــق آزاد و تج مناط
ــر مســتلزم  ــن ام ــه ای ــرد ک ــره را بب ــادر بیشــترین به ــوردی و بن ــازمان دریان س

ــت. ــن اس ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــزی ب برنامه ری
وی بــا ضــروری دانســتن مطالعــه وضعیــت انبــارداری در کشــورهای پیشــرفته و 
مقایســه انبارهــای آن هــا بــا شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایران، 
ــرای  ــرکت ب ــرم ش ــل محت ــوی مدیرعام ــده از س ــرح ش ــای مط ــزود: بحث ه اف
توســعه کســب وکار شــرکت بســیار خوشــحال کننــده بــود، امــا بایــد موضوع هــای 

بازاریابــی و شناســایی مشــتریان دارای پتانســیل بیشــتر مــد نظــر قــرار گیــرد.
مدیرعامــل شــرکت آتیه صبــا بــا تاکیــد بــر پرهیــز از توصیه پذیــری از ســازمان ها 
همــکار، بــر اولویــت داشــتن منافــع ملــی و ســپس منافــع ســازمانی بــه عنــوان 
ســرلوحه کاری شــرکت تصریــح کــرد و ادامــه داد: بایــد بــا افزایــش بهــره وری و 
اســتفاده از ظرفیــت بازاریابــی، ظرفیــت حاصــل از کاهــش 30 درصــدی واردات 

کاال بــه کشــور را جبــران کنیــم.
دکتــر نیــک کار بــا اعــام آمادگــی بــرای اســتفاده از تــوان شــرکت آتیه صبــا بــه 
منظــور پیشــبرد طرح هــای توســعه ای شــرکت انبارهــای عمومــی ایــران، گفــت: 
ــت های  ــا در نشس ــت ت ــده اس ــکیل ش ــی تش ــا، کارگروه ــرکت آتیه صب در ش
دوره ای یــک تــا ســه ماهــه بــا اعضــای هیئت مدیــره تمامــی شــرکت ها، 
راهبردهــا و اهــداف اصلــی شــرکت ها مــورد بررســی دقیــق قــرار گیــرد و بــرای 

ــه شــود. محقــق شــدن آن هــا، راه کار ارای
وی بــا ابــراز امیــدواری بــرای حصــول یــک موفقیــت بــزرگ در مجموعــه شــرکت 
ــد موضــوع کاهــش  ــرد: بای ــح ک ــران در ســال جاری، تصری ــی ای ــای عموم انباره
ورود کاال بــه کشــور و همچنیــن کاهــش رســوب کاال در انبارهــای گمرکــی را بــه 
فــال نیــک بگیریــم و از ایــن فرصــت به منظــور توســعه کســب وکار و به کارگیــری 

بیشــتر »تفکــر« در مدیریــت بنگاه هــای اقتصــادی اســتفاده کنیــم.
ــرکت  ــژه ش ــه وی ــد از توج ــا تمجی ــه ب ــا در ادام ــرکت آتیه صب ــل ش مدیرعام
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه موضــوع HSE، گفــت: بایــد بــا 
مطالعــه انبارهــای عمومــی در ســطح جهــان و ارایــه آموزش هــای ضمــن خدمــت، 
ــه  ــتیابی ب ــرایط دس ــا ش ــم ت ــش دهی ــانی را افزای ــروی انس ــئولیت پذیری نی مس

اهــداف از پیــش تعییــن شــده، تســهیل شــود.
بنابــر ایــن گــزارش، در پایــان ایــن نشســت، مدیران ارشــد شــرکت ســرمایه گذاری 
آتیه صبــا نیــز نقطــه نظــرات خــود را در خصــوص راه کارهــای افزایــش بهــره وری و 
اســتفاده از ظرفیت هــای اقتصــادی بالقــوه موجــود در شــرکت انبارهــای عمومــی 
ــی«  ــوریان جهرم ــید قس ــد و »جمش ــان نمودن ــران بی ــی ای ــات گمرک و خدم
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران ضمــن اســتقبال 
از مباحــث طــرح شــده، خواســتار افزایــش ســرمایه و ارتبــاط مســتمر علمــی و 
عملــی بــا شــرکت ســرمایه گذاری آتیه صبــا و بهره گیــری بیشــتر از پیشــنهادهای 

اجرایــی مدیــران ایــن شــرکت شــد.
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ــی  ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــتادی  ــران س ــان و مدی ــه معاون ــم معارف ــران، مراس ــی ای ــات گمرک و خدم
شــرکت بــا حضــور »جمشــید قســوریان جهرمــی« مدیرعامــل و همچنیــن 
ــزار  ــرکت برگ ــزی ش ــتاد مرک ــان س ــران و کارکن ــان، مدی ــی از معاون جمع
شــد. در ایــن آییــن، آقایــان »مهــراب نریمانی اختــر« بــه عنــوان سرپرســت 
معاونــت عملیــات و امــور گمرکــی، »حمیــد قاطــع« بــه عنــوان سرپرســت 
معاونــت برنامه ریــزی و اقتصــادی، »مهــدی حــکاری« بــه عنــوان سرپرســت 
ــی  ــی و »مصطف ــور گمرک ــات و ام ــت عملی ــی معاون ــور اجرای ــت ام مدیری
ــت  ــت پروژه هــای توســعه ای معاون ــوان سرپرســت مدیری ــه عن ســلیمی« ب
عملیــات و امــور گمرکــی معرفــی شــدند و اباغ هــای خــود را از مدیرعامــل 

شــرکت دریافــت کردنــد.
ــم  ــن مراس ــی در ای ــوریان جهرم ــید قس ــزارش، جمش ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــرت  ــان، حض ــوالی متقی ــالروز والدت م ــیدن س ــرا رس ــک ف ــن تبری ضم
علــی)ع( و گرامی داشــت مقــام پــدر، گفــت: قبــول مســئولیت، بــرای فــرد 
تعهــد ایجــاد می کنــد و فــرد ملــزم اســت بــه تعهــدات خــود پای بنــد باشــد؛ 
لــذا از زمانــی کــه مســئولیت شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکی 
ایــران بــر عهــده اینجانــب گذاشــته شــده اســت، همــواره تــاش کــرده ام بــا 
اســتفاده از تــوان و موجودیــت داخلــی شــرکت در راســتای تعالــی ســازمان، 
پیشــرفت و دســت یابی بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده گام بــردارم و بــا 
ــازار، رقابت پذیــری و  سیاســت ارتقــای کیفیــت خدمــات، افزایــش ســهم ب

ســرآمد بــودن، شــرکت را بــه ســوددهی مطلــوب برســانم.
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــا تاکیــد 
بــر مقولــه نیــروی انســانی بــه عنــوان نخســتین و اصلی تریــن رکــن تضمین 
ــه اهــداف شــرکت،  ــه دســت یابی ب ــزود: الزم ــای ســازمان و شــرکت، اف بق
ــتخوان بندی و  ــت اس ــانی و تقوی ــروی انس ــره نی ــای زنجی ــال حلقه ه اتص
ســاختار شــرکت اســت. بایــد ایــن مهــم را بــا همــت کارکنــان و آن چــه در 
موجودیــت پرســنل شــرکت وجــود دارد، انجــام دهیــم. از ایــن رو موضــوع 
ــران  ــف مدی ــنل را تکلی ــی پرس ــی و عمل ــوان علم ــای ت ــازی و ارتق کادرس
ارشــد شــرکت قــرار دادیــم و توقــع داریــم مدیــران بــا تقویــت کادرســازی 
ــوان  ــتفاده از ت ــا اس ــرکت ب ــه راه ش ــاد نقش ــرای ایج ــای الزم ب زمینه ه

داخلــی مجموعــه را فراهــم نماینــد.
وی در ادامــه، وظیفــه اصلــی ســتاد مرکــزی شــرکت انبارهــای عمومــی و 
ــی کــردن طرح هــای توســعه ای دانســت  ــران را اجرای ــات گمرکــی ای خدم
ــر  ــت و اگ ــدن اس ــپری ش ــال س ــرعت در ح ــه س ــان ب ــرد: زم ــد ک و تاکی
شــرکت مــا نتوانــد خــود را بــا شــرایط روز جهــان تطبیــق دهــد، متاســفانه 

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی

 و خـدمـات گمـرکـی ایـران :

باید با خلق ایده های جدید
 برای گسترش کسب وکار، 
بقای شرکت را تضمین کنیم

ــن شــرایط  ــت از ای ــرای برون رف ــذا ب ــم شــد؛ ل دچــار عقب ماندگــی خواهی
و عــدم روزمرگــی الزم اســت مدیــران شــرکت و افــراد تحصیــل کــرده بــا 
خلــق ایده هــای جدیــد بــرای کســب وکار، بــه ســرعت در راســتای اجرایــی 
ــورت  ــر این ص ــد. در غی ــده گام بردارن ــزی ش ــای برنامه ری ــردن طرح ه ک
ــای  ــام ظرفیت ه ــری از تم ــتفاده حداکث ــا و اس ــش رقب ــه افزای ــه ب ــا توج ب
مناطــق آزاد تجــاری از جملــه مناطــق آزاد ارس، ماکــو، شــهر فرودگاهــی 
ــده و  ــرو در آین ــل نی ــر تعدی ــی)ره( و ... بایســتی منتظ حضــرت امام خمین

ایجــاد مخاطــره در موجودیــت شــرکت باشــیم.
ایشــان بــا اشــتباه خوانــدن اســتراتژی های 5 ســاله بــرای شــرکت ها بــدون 
توجــه بــه شــرایط روز و پیشــرفت های تکنولوژیــک جهــان، تصریــح کــرد: 
ــرد  ــن اســتراتژی و راهب ــگام تعیی ــه در هن ــد ک ــت نماین ــد دق ــران بای مدی
بــرای پیشــرفت امــور شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، 
ایــن نکتــه مــد نظــر قــرار گیــرد کــه حداکثــر زمــان ممکــن بــرای اجرایــی 
کــردن یــک طــرح در ایــن شــرکت، فقــط یــک ســال اســت و نتایــج اجــرای 

آن بایــد در ســال دوم تحصیــل شــود.
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران در ادامــه 
بــا اشــاره بــه راهبــرد اصلــی گمــرک جمهــوری اســامی بــرای اجــرای ایــده 
»ترخیــص کاال در مبــدا« هماننــد کشــورهای توســعه یافتــه، گفت: شــرکت 
انبارهــای عمومــی ایــران بایــد برنامه هــای کســب وکار جدیــد ماننــد 
احــداث تیرپــارک و Business پــارک بــازرگان، انجــام امــور حمل ونقــل 
ــا از  ــا، انجــام تضمین ه ــی و خارجــی، ترانشــیپمنت مرزه ــت داخل و ترانزی
محــل بیمــه و ... را اجــرا کنــد تــا ســهم درآمدهــای انبــارداری از مجمــوع 
ــد کــه البتــه الزمــه  ــه 15 درصــد کاهــش یاب تمــام درآمدهــای شــرکت ب

ایــن امــور، انجــام کار مطالعاتــی دقیــق اســت.
ــای  ــی معاونت ه ــه خروج ــان این ک ــا بی ــی ب ــوریان جهرم ــدس قس مهن
ســتاد مرکــزی شــرکت، بایــد یــک ایــده جدیــد در هــر مــاه باشــد، ایجــاد 
ــت و  ــی دانس ــازمانی را طبیع ــداف س ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــرات ب تغیی
اضافــه کــرد: تغییــرات و انتصابــات جدیــد در راســتای توجــه ویــژه بــه ایــن 
موضــوع می باشــد و توقــع دارم همــه کارکنــان شــرکت انبارهــای عمومــی 
ــد  ــاغ جدی ــروز اب ــه ام ــی ک ــژه مدیران ــران، به وی ــی ای ــات گمرک و خدم
ــوش و  ــد و جنب وج ــای جدی ــق ایده ه ــا خل ــد ب ــد، بتوانن ــت نمودن دریاف
ســرعت بیشــتر در ارایــه طرح هــای توجیهــی و همچنیــن ایجــاد بازارهــای 
ــای  ــن بق ــود و تضمی ــت رک ــد کســب وکار و خــروج شــرکت از وضعی جدی

ســازمان و افزایــش بهــره وری نقــش اساســی ایفــا نماینــد.

ــرکت  ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت شــهریار، 
ــه  ــی ب ــا مهران ــهید رض ــگاه ش ــده پای فرمان
همــراه تعــدادی از بســیجیان ایــن شــرکت بــه 
ــت روز  ــعبانیه و بزرگداش ــاد ش ــبت اعی مناس
ــران  ــازان و ایثارگ ــا جانب ــاز، ب ــدار و جانب پاس

ــد. ــدار کردن ــران دی بیمارســتان ساســان ته
در ایــن بازدیــد کــه بــه پــاس قدرشناســی از 
ــام  ــداکاری انج ــار و ف ــطوره های ایث ــن اس ای
پایــگاه شــهید  بســیجی  کارکنــان  شــد، 
ــور در  ــن حض ــهریار ضم ــرکت ش ــی ش مهران
جمــع جانبــازان بــا اعطــای شــاخه گل بــرای 
آنهــا آرزوی ســامتی داشــته و لحظاتــی را بــا 
ــاع  ــازان و دوران دف ــرات جانب ــادآوری خاط ی

ــد. ــپری کردن ــدس س مق

حضور کارکنان 
بسیجی شرکت 
شـهــریـار 
در بیمارستـان 
ساسان تهـران

ــات  ــی و خدم ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت شــهریار، مهنــدس »ســید علی اکبــر 
حجــازی« و دکتــر »محمدحســین آهنین پنجــه« رییــس و عضــو هیئت مدیــره شــرکت 
ــهریار  ــا حضــور در محــل شــرکت ش ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم انباره
ضمــن بازدیــد از مجموعــه عملیاتــی، ســاختمان اداری و قســمت های مختلــف شــرکت 

بازدیــد کردنــد.
مهنــدس حجــازی در جلســه بــا »علیرضا عربــی« مدیرعامــل، معاونان، مدیران و پرســنل 
شــرکت شــهریار بــا ابــراز خرســندی از حضــور در ایــن شــرکت، از دکتــر آهنین پنجــه 
بــه عنــوان نایــب رییــس هیئت مدیــره شــرکت شــهریار و مهنــدس عربــی، مدیرعامــل 
و عضــو هیئت مدیــره و ســایر کارکنــان بــه دلیــل اقدامــات صــورت گرفتــه در شــرکت، 

قدردانــی کــرد.
گفتنــی اســت، دکتــر محمدحســین آهنین پنجــه، عضــو هیئت مدیــره شــرکت 
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران نیــز در ایــن جلســه بــه بیــان نظــرات خود 
پرداخــت و در ادامــه مهنــدس عربــی، مدیرعامــل شــرکت شــهریار ضمــن خیــر مقــدم 

بــه میهمانــان، گــزارش مبســوطی از نحــوه فعالیــت شــرکت شــهریار ارایــه داد.

بازدید اعضای هیئت مدیره 
شرکت انبارهای عمومی و 
خدمـات گمرکی ایـران 
از شـرکـت شـهـریـار
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بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
شــرکت شــهریار، در جلســه ای کــه بــا حضــور مدیرعامــل، معاونــان 
ــزی  ــت برنامه ری ــان معاون ــن کارکن ــران و همچنی ــی از مدی و جمع
ــي از  ــزار شــد، طــی حکم ــن شــرکت برگ ــات ای ــاوری اطاع و فن
ســوی »علیرضــا عربــی« مدیرعامــل شــرکت شــهریار، »مصطفــی 
معیــن غــرا« بــه ســمت سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و فنــاوری 

اطاعــات ایــن شــرکت منصــوب شــد.
ــاوری  ــزی و فن ــت برنامه ری ــت معاون ــم سرپرس ــی از حک در بخش
و  تمــام ظرفیت هــا  از  اســتفاده  اطاعــات شــرکت شــهریار، 
ــات  ــن اقدام ــرب و همچنی ــص و مج ــانی متخص ــرمایه های انس س
ــام  ــا، انج ــرد و فرآینده ــش عملک ــزی و پای ــر برنامه ری ــی ب مبتن
ــل  ــتای نی ــی در راس ــام کیف ــتقرار نظ ــی و اس ــای بازاریاب طرح ه
ــر اســاس اصــول و سیاســت های کان  ــه اهــداف تبییــن شــده ب ب
شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی شــهریار بــه عنــوان 

ــت. ــده اس ــر ش ــی وی ذک ــای اصل ماموریت ه

انتصــاب سـرپـرســـت 
برنامه ریــزی  معاونــت 
اطالعــات  وفـــناوری 

شــهریار شــرکت 

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســاني شــرکت ســهامی انبارهــاي 
ــي  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــي ای ــات گمرک ــي و خدم عموم
ــا حضــور  ــر« ب ــي »کار و کارگ شــرکت شــهریار؛ مراســم روز جهان
مدیرعامــل، معاونــان، مدیــران ارشــد و کارکنــان شــرکت انبارهــاي 
ــا  ــد و »علیرض ــزار ش ــهریار برگ ــي ش ــات گمرک ــي و خدم عموم
عربــی« مدیرعامــل ایــن شــرکت در ایــن مراســم بــا تبییــن شــعار 
ســال ،95 »اقتصــاد مقاومتــي، اقــدام و عمــل« کــه از ســوي رهبــر 
معظــم انقــاب نام گــذاری شــده اســت، بــر اهمیــت قشــر کارگــران 
در جامعــه و نقــش آنــان در تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــري 
ــن  ــاي دی ــر در آموزه ه ــت: کار و کارگ ــان داش ــرد و بی ــد ک تاکی
ــت به ســزایي برخــوردار هســتند و تصــور  ــدس اســام از اهمی مق
ــدون حضــور بخــش کارگــري  پیشــرفت و توســعه یــک جامعــه ب

محــال اســت. 
ــر و در  ــم و روز کارگ ــدن روز معل ــادف ش ــه مص ــاره ب ــا اش وی ب
تجلیــل از مقــام اســتاد شــهید مطهــري، اظهــار داشــت: 12 
ــه  ــران مي بایســت ب اردیبهشــت روزي اســت کــه تمــام جامعــه ای
ــان و  ــه معلم ــم ک ــته و بدانی ــرام گذاش ــتاد احت ــم و اس ــام معل مق
اســتادان، حــق بزرگــي بــر مــا دارنــد و جامعــه پیشــرفت خــود را 

ــت. ــش اس ــر زحمتک ــن قش ــون ای مره
ــا حضــور کارکنــان شــرکت شــهریار  در پایــان ایــن مراســم کــه ب
ــه آن شــرکت و شــعب  ــران نمون ــدادي از کارگ ــزار شــد، از تع برگ

ــوح ســپاس قدردانــي شــد. ــز و ل ــا اهــدای جوای تابعــه ب

بــرگــزاری مـراســم
 روز کارگــر در شــرکت 
انبـارهـــاي عمومــي و 
ــي  ــات گمـرکـ خـدمـ

ــار شـهـریـ

ــی و  ــای عموم ــگاه اطــاع رســانی شــرکت انباره ــزارش پای ــه گ ب
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک خدم
شــهریار؛ مراســم بزرگداشــت شــهید »رضــا مهرانــی« همزمــان بــا 
ــا  ــاه(، ب ــوار )8 اردیبهشــت م ــن شــهید بزرگ ســال روز شــهادت ای
حضــور خانــواده ایشــان و جمــع کثیــری از همــکاران و بســیجیان 
شــرکت های انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی شــهریار، غــرب 
و امــام خمینــی)ره( بــر ســر مــزار ایــن شــهید واالمقــام در گلــزار 

شــهدا برگــزار شــد.
گفتنــی اســت در ادامــه مراســم خانواده  شــهید و شــرکت کنندگان 
در مراســم بــا نثــارگل و قرائــت فاتحــه، یــاد و خاطــره ایــن شــهید 

بزرگــوار را گرامــی داشــتند.

بـزرگداشـــت  مراســم 
ــی«  ــا مهران ــهید »رض ش

ــد ــزار ش برگ

ــات  ــي و خدم ــاي عموم ــگاه اطاع رســاني شــرکت انباره ــزارش پای ــه گ ب
ــی  ــهریار، »عل ــرکت ش ــي ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــي ای گمرک
ــد  ــرمایه هاي انســانی و »حمی ــت و س ــعه مدیری ــاون توس ــی« مع لطف
ــه  ــزی و اقتصــادی ســتاد مرکــزی ب ــت برنامه ری قاطــع« سرپرســت معاون
همــراه جمعــی از مدیــران و کارشناســان معاونت هــاي مربوطــه بــه صــورت 
ــا  ــدن و ب ــهریار، دی ــی ش ــای عموم ــرکت انباره ــه ش ــه از مجموع جداگان
ــو  ــدار و گفت وگ ــرکت دی ــن ش ــد ای ــران ارش ــان و مدی ــل، معاون مدیرعام

ــد. کردن
در جریــان ایــن بازدیدهــا، »علیرضــا عربــی« مدیرعامــل شــرکت انبارهــاي 
ــن  ــزاری ای ــداوم برگ ــتار ت ــهریار خواس ــي ش ــات گمرک ــي و خدم عموم
ــزی  ــتاد مرک ــن س ــتر بی ــکاری بیش ــور هم ــا به منظ ــات و بازدیده جلس
ــوریان  ــاي قس ــاب آق ــش جن ــب فرمای ــت: حس ــد و گف ــرکت ها ش و ش
ــات  ــي و خدم ــاي عموم ــرکت انباره ــرم ش ــل محت ــي، مدیرعام جهرم
گمرکــي ایــران و مصوبــات هیئت مدیــره شــرکت شــهریار، تمامــي اقدامات 
ــات،  ــت خدم ــش کیفی ــتای افزای ــرکت در راس ــتراتژیک ش ــری و اس راهب
مشــتری مداری و جلــب رضایــت همه جانبــه مشــتریان شــرکت و در عیــن 
حــال برنامه هــاي رفاهــی کارکنــان تنظیــم و برنامه ریــزي شــده اســت و 

انشــاا... بتوانیــم در ادامــه مســیر توفیقــات بیشــتری را کســب کنیــم.
گفتنــی اســت، در ایــن جلســات معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه های 
ــزی  ــتاد مرک ــادی س ــزی و اقتص ــت برنامه ری ــت معاون ــانی و سرپرس انس
ــان  ــه بی ــز ب ــران نی ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ش

ــد. ــود پرداختن ــرات خ ــه نظ ــا و نقط دیدگاه ه

ــعه  ــان توس ــد معاون بازدی
مدیریــت و ســرمایه هاي 
انســانی و برنامه ریــزی و 
اقتصــادی ســتاد مرکــزي از 

ــهریار ــرکت ش ش
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ــاي  ــرکت انباره ــاني ش ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــط  ــل از رواب ــه نق ــران ب ــي ای ــات گمرک ــي و خدم عموم
عمومــي شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی 
ــاي  ــرکت انباره ــل ش ــی مدیرعام ــا عرب ــهریار؛ علیرض ش
عمومــي و خدمــات گمرکــي شــهریار بــه همــراه جمعــی 
ــهید  ــگاه ش ــیج پای ــده بس ــران و فرمان ــن و مدی از معاونی
ــزل  ــور در من ــا حض ــهریار  ب ــرکت ش ــی ش ــا مهران رض
ــخراوی  ــا س ــی و عبدالرض ــا مهران ــهیدان رض ــواده ش خان

ــتند. ــی داش ــان را گرام ــره آن ــاد و خاط ی
مدیرعامــل شــرکت انبارهــاي عمومــي و خدمــات گمرکي 
ــه  ــروز جامع ــت: ام ــان داش ــدار بی ــن دی ــهریار در ای ش
اســامی و همــه کســانی کــه در آن بــا آســایش و آرامــش 
زندگــی می کننــد، مرهــون خــون پــاک هــزاران شــهید و 
جانبــازی اســت کــه در دفــاع از ارزش هــای اســامی کــه 
از اهــل بیــت عصمــت و طهــارت )س( بــه مــا ارث رســیده 
ــت  ــا در جه ــه م ــاش هم ــد. ت ــانی کردن اســت، جان فش
ــه  ــت ب ــهدا و خدم ــواده ش ــدگان خان ــه بازمان ــت ب خدم
ــی  ــی، عرف ــه اخاق ــران وظیف ــازان، آزادگان و ایثارگ جانب

و دینــی و البتــه کمتریــن کار ممکــن اســت.
ــواده  ــگاه خان ــا نقــش و جای ــاط ب ــي در ارتب علیرضــا عرب
شــهدا اظهــار داشــت: ایــن خانواده هــا مایــه افتخــار 
ــرمایه های  ــامی و س ــاب اس ــراث داران انق ــه، می جامع
ــا  ــه آنه ــت ب ــد و خدم ــه شــمار می رون ــوی کشــور ب معن
افتخــاری بســیار بــزرگ محســوب می شــود. لــذا خدمــت 
بــه خانواده هــای معظــم شــهدا و جانبــازان کــه در راه خدا 
ــمند و  ــتند، کاری ارزش ــه گذش ــش خالصان ــان خوی از ج
نوعــی عبــادت اســت و هرچــه در راه تکریــم خانواده هــای 

معظــم شــاهد و ایثارگــر تــاش شــود، کــم اســت.
ــز  ــا و نی ــی از مجاهدت ه ــداء هدایای ــا اه ــز ب ــان نی در پای
خدمــات ارزنــده ایــن دو شــهید عزیــز تجلیــل بعمــل آمد.

 تجلیل از خانواده 
 شهید مهرانی و

 شهید سخراوی 

ــات  ــی و خدم ــای عموم ــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انباره ــزارش پای ــه گ ب
گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت غــرب، »ســیدعلی اکبر حجازی« 
ــران در  ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــره ش ــس هیئت مدی ریی
جریــان بازدیــد از شــرکت انبارهــای عمومی غــرب در نشســت صمیمانــه مدیرعامل، 
ــران ایــن شــرکت حضــور یافــت و خواســتار شناســایی حوزه هــای  ــان و مدی معاون

ــرای تحقــق اهــداف و سیاســت های کان شــرکت شــد. ــد ب درآمــدی جدی
ــای  ــل شــرکت انباره ــزاده، مدیرعام ــید عطــوف علی ــزارش، س ــن گ ــر اســاس ای ب
ــع  ــان در جم ــور ایش ــکر از حض ــن تش ــرب ضم ــی غ ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــی از  ــه برخ ــرکت، ب ــرد ش ــی از عملک ــه گزارش ــا ارای ــرب، ب ــرکت غ ــکاران ش هم
فعالیت هــا همچــون عقــد قــرارداد بــا شــرکت »بــر و بحــر«، همــکاری بــا مناطــق 
ویــژه اقتصــادی ســلفچگان و کاوه، تعامــل بســیار مناســب بــا مدیــران ارشــد گمرک 
غــرب اســتان تهــران، بهســازی محوطه هــای شــرکت، ایجــاد ارتبــاط بــا مشــتریان 
ــرای  ــزی ب ــرای گســترش و ارتقــای ســطح همکاری هــا، برنامه ری ــزرگ شــرکت ب ب
انجــام فعالیت هــای تبلیغاتــی بــا هــدف درآمدزایــی بــرای شــرکت، مطالعــه علمــی 
بــر روی روش هــای نویــن کســب وکار، آمــوزش همــکاران در زمینــه ایمنــی محیــط 
کار، ارتبــاط بــا دیگــر شــرکت های همــکار در تهــران و شهرســتان ها، توجــه ویــژه 
بــه شــعب تابعــه شــرکت، توجــه به مســایل معیشــتی پرســنل و تــاش در راســتای 

ایجــاد محیطــی شــاداب بــرای همــکاران اشــاره کــرد.

بازدیــد رییــس هیئت مدیــره 
شــرکت انبارهــای عمومــی و 
از  ایــران  گمرکــی  خدمــات 

ــرب ــرکت غ ش

ــات  ــی و خدم ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت غــرب، »حمیــد قاطــع« سرپرســت 
معاونــت برنامه ریــزی و اقتصــادی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
بــه همــراه همــکاران ایــن معاونــت به منظــور پایــش عملکــرد سیســتم فعلــی عملیــات 
و همچنیــن برگــزاری نشســت های تخصصــی بــا معاونت هــای مختلــف شــرکت غــرب 
ــایی  ــی، شناس ــای درآمدزای ــد در حوزه ه ــای جدی ــن برنامه ه ــه و تدوی ــدف تهی ــا ه ب
ــات، جمــع آوری اطاعــات جامــع پرســنل و همچنیــن  ــد سیســتم عملی فرآینــد جدی
ــوت  ــرای پایل ــار اج ــوان انب ــه عن ــرکت ب ــن ش ــای ای ــی از انباره ــردن یک ــخص ک مش

سیســتم عملیــات جدیــد در شــرکت غــرب حضــور یافــت.
ــا بیــان اهــداف و برنامه هــای در  ــران شــرکت غــرب ب ــان و مدی قاطــع در جمــع معاون
دســت اقــدام ایــن معاونــت، ضمــن درخواســت همــکاری از ســوی مدیرعامــل، معاونــان 
ــدن  ــی ش ــا اجرای ــت: ب ــه، گف ــرکت های تابع ــی ش ــکاران تمام ــه هم ــران و البت و مدی
ــای  ــرکت انباره ــه ش ــعب تابع ــرکت ها و ش ــی ش ــات در تمام ــد عملی ــتم جدی سیس
عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران در آینــده ای نزدیــک شــاهد تحولــی چشــم گیر در 
ــه ســوی  نحــوه فعالیت هــای شــرکت و همچنیــن برداشــته شــدن گام هــای بلنــدی ب

ــود. ــم ب ــرکت خواهی ــت های کان ش سیاس
گفتنــی اســت، سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و اقتصــادی شــرکت انبارهــای عمومــی 
و خدمــات گمرکــی ایــران و هیئــت همــراه بــه همــراه مدیرعامــل، معاونــان و مدیــران 
ــای  ــق و انباره ــی مناط ــش از تمام ــر بخ ــد و اث ــع، مفی ــدی جام ــرب بازدی ــرکت غ ش

شــرکت غــرب بــه عمــل آوردنــد.

بـازدیـــد سـرپـرســـت معـاونـت 
ــات  ــاوری اطالع ــزی و فن برنامه ری
ــی و خدمات  ــای عموم ــرکت انباره ش
ــراه از  ــت هم ــران و هیئ ــی ای گمرک

ــرب ــرکت غ ش

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
شــعبه همــدان، نخســتین نمایشــگاه تخصصــی و همایــش 
ــت  ــا 29 اردیبهش ــدان از 25 ت ــتان هم ــرمایه اس ــادی و س اقتص
ــاالن اقتصــادی اســتان در بخــش  ــا حضــور فع ــاه ســال جاری ب م
ــی  ــی و خصوصــی در محــل دایمــی نمایشــگاه های بین الملل دولت
اســتان برگــزار شــد و شــعبه همــدان شــرکت انبارهــای عمومــی 
و خدمــات گمرکــی ایــران بــا هــدف مشــارکت مقتدرانــه در ایــن 
رخــداد اقتصــادی بــا حضــور در کنــار دســتگاه های مرتبــط ماننــد 
ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی، اداره کل گمــرک و 
ــه  ــدان ب ــتان هم ــای اس ــا و بانک ه ــازمان ها، بیمه ه ــی از س برخ
منظــور تبــادل نظــر بــا مشــتریان فعلــی و دیگــر بازرگانــان اســتان، 
ــعبه  ــه ش ــل ارای ــات قاب ــواع خدم ــا و ان ــی توانمندی ه ــه معرف ب

ــت. پرداخ
ــره  ــره چه ــن نمایشــگاه ضمــن مذاک ــدان در ای ــر شــعبه هم مدی
بــه چهــره بــا تجــار، بازرگانــان، صاحبــان کاال و مشــتریان شــرکت 
دولتــی  ســازمان های  و  نهادهــا  ارشــد  مدیــران  از  برخــی  و 
ــا  ــدارک برنامه ه ــه و ت ــدد تهی ــواره در ص ــا هم ــت: م ــتان، گف اس
ــم در  ــاش می کنی ــتیم و ت ــی هس ــدون بازاریاب ــای م و فعالیت ه
راســتای سیاســت های کان شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
گمرکــی ایــران، بــا ســرعت در ایــن زمینــه گام برداریــم و مطمئنــاً 
ــال و  ــور فع ــون حض ــی هم چ ــا و فعالیت های ــری از ابزاره بهره گی
ــی  ــادی و تخصص ــگاه های اقتص ــا و نمایش ــگ در همایش ه ــر رن پ
ــه  ــانی، از این گون ــی و اطاع رس ــع تبلیغات ــن جام ــاد کمپی و ایج
فرصت هــا در راســتای بازاریابــی و رونــق کســب وکار و بــازار 
ــیم. ــته باش ــد را داش ــرداری مفی ــر بهره ب ــعبه، حداکث ــدی ش درآم
ــعبه  ــه ش ــگاه، غرف ــه نمایش ــم افتتاحی ــت، در مراس ــی اس گفتن
ــران  ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــدان ش هم
مــورد بازدیــد اســتاندار، مدیــرکل گمــرک و جمعــی از مســئوالن 

ــت.  ــرار گرف ــدان ق ــتان هم ــی اس دولت

حضور شعبـه همـدان شرکت 
انبـارهای عمومی و خدمـات 
گمـرکی ایـران در نخستیـن 
نمـایشگاه تخصصی  و همایش 
اقتصـادی و سرمـایه استـان
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ــای  ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــازی«  ــیدعلی اکبر حج ــدس »س ــی)ره(، مهن ــام خمین ــرکت ام ش
رییــس هیئت مدیــره شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
ــی  ــای عموم ــا حضــور در محــل شــرکت انباره ــران ب گمرکــی ای
ــان و  ــل، معاون ــا مدیرعام ــی)ره(، ب ــی امام خمین ــات گمرک و خدم

ــرد.  ــو ک ــدار و گفت وگ ــرکت دی ــن ش ــران ای مدی
ایشــان بــا اشــاره بــه حساســیت و فرصت هــای موجــود در فــرودگاه 
بین المللــی امــام خمینــی)ره(، گفــت: مدیــران شــرکت انبارهــای 
ــا  ــت ب ــی)ره( می بایس ــام خمین ــی ام ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــازمانی گام  ــداف س ــی اه ــد در تعال ــه رش ــت و رو ب ــرش مثب نگ
ــد،  ــای جدی ــذب بازاره ــال ج ــه دنب ــتا ب ــن راس ــد و در ای بردارن
ــای  ــد و تکنولوژی ه ــتراتژیک جدی ــای اس ــتفاده از موقعیت ه اس
روز دنیــا در راســتای بــاال بــردن راندمــان عملکــردی و بهــره روری 

شــرکت باشــند.
رئیــس هیئت مدیــره شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
ــه  ــر مباحثــی از جمل ــدار همچنیــن ب ــن دی ــران در ای گمرکــی ای
افزایــش منابــع درآمــدی شــرکت اعــم از فعالیت هــای مرتبــط بــا 
ــال  ــاه ح ــور رف ــه  منظ ــا ب ــز تعرفه ه ــتیک، آنالی ــای لجس حلقه ه
ــتفاده  ــا اس ــال ب ــتریان فع ــداری مش ــایی و نگه ــتریان، شناس مش
ــره وری از  ــش به ــا مشــتری )CRM(، افزای ــاط ب از سیســتم ارتب
ــرد. ــد ک ــازی پرســنل شــرکت تأکی ــا و توانمندس ــت انباره ظرفی

ــای  ــل شــرکت انباره ــودرزی« مدیرعام ــی گ ــی اســت، »عل گفتن
ــکر  ــن تش ــی)ره( ضم ــام خمین ــی ام ــات گمرک ــی و خدم عموم
از حضــور رییــس هیئت مدیــره شــرکت انبارهــای عمومــی و 
ــا  ــرکت ب ــن ش ــکاران ای ــع هم ــران در جم ــی ای ــات گمرک خدم
ــام)ره( در شــهر فرودگاهــی  ــی شــرکت ام ــگاه فعل ــه جای اشــاره ب
امام خمینــی)ره(، بــه ارایــه گزارشــی از پروژه هــای در حــال 

ــت. ــرکت پرداخ ــن ش ــده ای ــای آین ــاخت و برنامه ه س

بازدید رییس هیئت مدیره 
شرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی ایران از 
شرکت امام خمینی)ره(

ــای  ــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انباره ــزارش پای ــه گ ب
عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط 
ــاون و  ــه مع ــی)ره(، مراســم معارف ــی شــرکت امام خمین عموم
مدیــران جدیــد شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی 
امام خمینــی)ره( بــا حضــور مدیرعامــل و جمعــی از معاونــان و 
مدیــران ارشــد ایــن شــرکت برگــزار شــد. در ایــن آییــن آقایان 
ــا  ــات، »غامرض ــاون عملی ــوان مع ــه عن ــی« ب ــدی ذوق »مه
پورغــام« بــه عنــوان مدیــر امــور اجرایــی، »علیرضــا مــرادی« 
بــه عنــوان مدیــر امــور فنــی و مهندســی و »حســین شــریفی« 
بــه عنــوان مدیــر برنامه ریــزی راهبــردی ایــن شــرکت معرفــی 
ــی)ره(  ــام خمین ــرکت ام ــل ش ــود را از مدیرعام ــکام خ و اح

ــد. دریافــت کردن
در ایــن مراســم، »علــی گــودرزی« مدیرعامــل شــرکت 
امــام)ره( ضمــن اشــاره بــه نام گــذاری ســال 1395 بــه 
ــوی  ــل« از س ــدام و عم ــی؛ اق ــاد مقاومت ــال »اقتص ــوان س عن
ــرد  ــرای ف ــول مســئولیت، ب ــت: قب ــری، گف ــام معظــم رهب مق
تعهــد ایجــاد می کنــد و فــرد ملــزم اســت بــه تعهــدات خــود 
پای بنــد باشــد، بنابرایــن از تمامــی معاونــان، مدیــران و 
کارکنــان شــرکت درخواســت می کنــم بــا نشــان دادن روحیــه 
ــن و مســتحکم  ــی نوی ــه گام ــه جانب ــاش هم ــاوری و ت خودب
در بــه ثمــر رســاندن اهــداف ســازمانی، ارتقــای ســطح کیفــی 
ــه  ــانی ب ــه اقتصــادی در خدمت رس ــن مجموع ــردی ای و عملک
ــش  ــش از پی ــد و بی ــرکت بردارن ــتریان ش ــان و مش هموطن

ــد. ــت کنن فعالی

شــرکت  مدیرعـامـــل 
انبارهــای عمـومـــی و 
خدمات گمـرکـــی امـــام 

خمینــی)ره(:
بـاید گامی مستحکم برای 
به ثمر رسـانـدن اهـداف 

سـازمـانی برداریم 
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســاني شــرکت ســهامی انبارهــاي 
ــي  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــي ای ــات گمرک ــي و خدم عموم
ــا  ــر« ب ــي »کار و کارگ ــي )ره(، مراســم روز جهان شــرکت امام خمین
ــران ارشــد و کارکنــان شــرکت  ــان، مدی حضــور مدیرعامــل، معاون
انبارهــاي عمومــي و خدمــات گمرکــي امــام خمینــي)ره( برگــزار 
شــد و »علــی گــودرزی« مدیرعامــل ایــن شــرکت در ایــن مراســم 
ــه کارکنــان شــرکت، گفــت: کارگــر در  ضمــن تبریــک ایــن روز ب
فرهنــگ مقــدس جمهــوری اســامی ایــران معانــی مختلف داشــته 
ــرت  ــن، حض ــخنان امیرالمومنی ــژه در س ــزایی به وی ــگاه به س و جای
علــی)ع( دارد کــه بایســتی بــا تبعیــت از آن امــام همــام در همــه 
امــور پیــش قــدم بــوده و بــا کار و تــاش خــود، در راســتای تحقــق 

ــه اهــداف کان شــرکت کوشــا باشــیم.  بخشــیدن ب
ــر  ــوي رهب ــه از س ــت ک ــالي اس ــال، س ــه امس ــان این ک ــا بی وی ب
معظــم انقــاب بــه نــام ســال »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و 
ــه  ــذاری شــده و ایشــان خواســتار نشــان دادن روحی عمــل« نام گ
ــای  ــی عرصه ه ــردم در تمام ــه م ــه جانب ــاش هم ــاوری و ت خودب
کشــوری هســتند، ادامــه داد: امــروزه کارگــر نبایــد نگــران امنیــت 
شــغلی خــود باشــد و در صورتــی کــه ایــن امینــت حاصــل شــود، او 
می توانــد بــه صــورت تمــام و کمــال در خدمــت ســازمان و اهــداف 
آن باشــد؛ لــذا ایــن امــر در اولویت هــای کاری معاونــان و مدیــران 

ــرار گرفتــه اســت. شــرکت امــام خمینــی)ره( ق
ــران بســیجی  ــاد و خاطــره کارگ ــودرزي ضمــن گرامی داشــت ی گ
شــهید و جانبــاز در شــرکت انبارهــاي عمومــي و خدمــات گمرکــي 
اظهــار داشــت: جــا دارد یــادي کنیــم از کارگرانــی کــه بــا افتخــار 
ــیجی  ــران بس ــد؛ کارگ ــانی کردن ــان جان فش ــن عزیزم ــرای میه ب
سلحشــور و جــان بــر کــف کــه نمونه هایــي از آن هــا را در مجموعــه 

شــرکت انبارهــای عمومــی حضــور دارنــد.
ــام  ــرکت ام ــان ش ــور کارکن ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ــان ای در پای
خمینــي)ره( برگــزار شــد، از تعــدادي از کارگــران نمونه آن شــرکت 

ــا اهــداي جوایــز و لــوح ســپاس قدردانــي شــد. ب

روز  مراســم  برگــزاری 
جهانــی کارگــر در شــرکت 
انـبـارهـــاي عمـومـــي 
گمرکــي خـدمـــات   و 

ــي )ره(   امـام خـمـیـنـ

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
شــرکت شــهریار، »علیرضــا عربــی« مدیرعامــل شــرکت انبارهــای 
عمومــی و خدمــات گمرکــی شــهریار بــه همــراه معاونــان و 
ــا حضــور در محــل شــرکت  ــران شــرکت متبــوع ب جمعــی از مدی
ــان و  ــل و معاون ــودرزی« مدیرعام ــی گ ــا »عل ــی)ره( ب امام خمین

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــرکت دی ــن ش ــران ای مدی
ــرکت  ــی ش ــه عملیات ــد از مجموع ــس از بازدی ــدار، پ ــن دی در ای
امام خمینــی)ره( شــامل: انبارهــا و فضــای اداری شــرکت، جلســه ای 
بــا حضــور مدیــران عامل دو شــرکت و معاونــان و جمعــی از مدیران 
ــادل نظــر و ایجــاد هماهنگی هــای الزم برگــزار شــد. به منظــور تب
مهنــدس گــودرزی، مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و 
خدمــات گمرکــی امام خمینــی)ره( در ابتــدای ایــن جلســه ضمــن 
ــراز خرســندی از حضــور همــکاران مجموعــه  خوش  آمدگویــی و اب
شــرکت شــهریار در شــرکت امام خمینــی)ره( بــه بیــان دیدگاه هــا 

و نظــرات خــود پرداخــت.
ــا  ــهریار ب ــرکت ش ــل ش ــی، مدیرعام ــدس عرب ــز مهن ــه نی در ادام
تشــکر از مهنــدس گــودرزی و ابــراز خرســندی از اقدامــات صــورت 
گرفتــه در ایــن مجموعــه، بــر ضــرورت برگــزاری جلســات مســتمر 
کارشناســی معاونــان و مدیــران ایــن دو شــرکت و ســایر شــرکت ها 

تاکیــد کــرد و در ادامــه بــه بیــان نظــرات خــود پرداخــت.
گفتنــی اســت، ســایر افــراد حاضــر در ایــن جلســه نیــز بــه بیــان 
نظــرات خــود پرداختــه و بــر همــکاری دوجانبــه در راســتای 
دســتیابی بــه اهــداف کان هــر دو شــرکت و اســتفاده از منابــع دو 
ــد. ــد کردن شــرکت به منظــور افزایــش ظرفیت هــای موجــود، تاًکی

عامــل  مدیــر  حضــور 
انبارهــای  شـرکـــت 
و  شــهریار  عمـومـــی 
ــرکت  ــراه در ش ــت هم هیئ
عمومــی  انـبـــارهای 
گمرکــی  خـدمـــات  و 

) ه ر ( م خمینــی ما ا
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نشریه داخلی شرکت 
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ــای  ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــژه اقتصــادی ســهان، نشســت تخصصــی تعرفه هــای  منطقــه وی
ارایــه خدمــات بــا حضــور »مهــدی حــکاری« مدیــر امــور 
ــران،  ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــی ش اجرای
»وطن پرســت« مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهان، 
ــور  ــات و ام ــات و عملی ــن آوری اطاع ــزی و ف ــان برنامه ری معاون
ــران،  ــی از مدی ــژه اقتصــادی ســهان و جمع ــه وی گمرکــی منطق
معاونــان و مســئوالن مرکــز صــدور اســناد عملیــات و امــور گمرکی 
شــرکت های آســتارا، بــازرگان، جلفــا و شــعب زنجــان و ارومیــه در 
ــزار شــد. ــی شــرکت ســهان برگ ــه میزبان روز 6 خــرداد 1395 ب
مهــدی حــکاری، مدیــر امــور اجرایــی هلدینــگ مرکــزی در ایــن 
ــل  ــع عوام ــات، تاب ــذاری خدم ــه قیمت گ ــان این ک ــا بی ــت ب نشس
متعــددی اســت و نمی تــوان تــک بعــدی بــه آن نگریســت، افــزود: 
ــه  ــرای ارای ــبی ب ــت مناس ــت ها، فرص ــه نشس ــزاری این گون برگ
ــت،  ــا اس ــف در تعرفه ه ــاط ضع ــاح نق ــی و اص ــرات کارشناس نظ
ــات،  ــه خدم ــاح تعرف ــا اص ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــن رو امیدواری از ای

ــیم. ــته باش ــتریان را در برداش ــدی مش رضایت من
ــرات  ــال نظ ــری و اعم ــی، بازنگ ــت تخصص ــن نشس ــه ای در ادام
ــاره  ــات درب ــای خدم ــان تعرفه ه ــات و مجری ــان عملی کارشناس
ــا  ــش ی ــا، کاه ــد تعرفه ه ــر ک ــا تغیی ــاد و ی ــذاری، ایج قیمت گ
افزایــش نرخ هــای خدمــات و ... در ســال 1395 مطــرح و در ایــن 
خصــوص جمع بنــدی به منظــور ارایــه بــه مدیریــت ارشــد شــرکت 

ــت. ــران صــورت گرف ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم انباره
گفتنــی اســت، در ابتــدای ایــن نشســت، »شــفقت« معــاون 
ــی و  ــای عموم ــرکت انباره ــات ش ــن آوری اطاع ــزی و ف برنامه ری
ــی  ــه معرف ــژه اقتصــادی ســهان، ب خدمــات گمرکــی منطقــه وی
پرداخــت. آن  کاری  ظرفیت هــای  و  توان مندی هــا  و  شــرکت 

برگزاری نشست تخصصی 
تعرفه هـای ارایه خدمات 
شرکت انبارهای عمومی و 
خدمـات گمرکی ایـران

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی 
ــور  ــی و ام ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک و خدم
ــروز وطن پرســت  ــژه اقتصــادی ســهان، به ــه وی ــل منطق بین المل
بــه همــراه جمعــی از معاونــان و مدیــران ایــن شــرکت بــا حضــور 
در محــل کارگاه پــروژه فــاز یــک منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهان، 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــارت دی ــتگاه نظ ــل دس ــا عوام ب
ــا  ــروژه، امیــن کارفرم ــه اینکــه عوامــل ناظــر در پ ــا اشــاره ب وی ب
ــتند،  ــان کاران هس ــا پیم ــرارداد ب ــت ق ــق و درس ــرای دقی در اج
افــزود: عوامــل نظــارت بــا انجــام درســت کار خــود، امانــت داری را 
ــا تعامــل و  ــا ب رعایــت می کننــد و بایــد تــاش بیشــتری کنیــم ت
همبســتگی بتوانیــم پــروژه ســهان را در زمــان مقــرر و بــا بهتریــن 
کیفیــت فنــی و مهندســی و رعایــت اســتاندارهای الزم بــه پایــان 

برســانیم.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهان بیــان داشــت: 
ــه  ــن ب ــذاری زمی ــاده واگ ــه، آم ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــا کارهای ب
ــا حضــور ســرمایه گذاران و  ــم ب ســرمایه گذاران هســتیم و امیدواری
راه انــدازی کارخانجــات و تولیدی هــا، گام بســیار مهمــی در راســتای 
منویــات مقــام معظــم رهبــری و دولــت تدبیــر و امیــد برداشــته و 
اشــتغال زایی خوبــی را در ایــن منطقــه از کشــور عزیزمــان شــاهد 

باشــیم.
در ابتــدای ایــن نشســت »اصغــرزاده« سرپرســت ناظر مقیــم پروژه، 
بــا تشــریح اقدامــات انجــام شــده و وظایــف دســتگاه نظــارت، دقــت 
در کارشناســی، آینده نگــری و اقدامــات فنــی و بررســی های انجــام 
ــل  ــرد عوام ــاز عملک ــای ممت ــروژه را از ویژگی ه ــاره پ ــه درب گرفت

دســتگاه نظــارت بیــان کــرد. 

ــژه  ــه وی ــل منطق مدیرعام
در  ســهالن  اقتصــادی 
ــا عوامل دســتگاه  نشســت ب
ــهالن: ــروژه س ــارت پ نظ
ــق  ــت و دقی ــام درس  انج
عملکــرد  بــر  نظــارت 
رعایــت  پیمانــکاران، 

اســت امانتــداری 
ــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و  ــزارش پای ــه گ ب
ــل  ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــات گمرکــی ای خدم
منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهان، »جمشــید قســوریان جهرمــی« 
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
ــرای  ــازی و اج ــد آماده س ــد از رون ــن بازدی ــهان، ضم ــور در س ــا حض ب
ــراز  ــده اب ــام ش ــی انج ــروژه و کارشناس ــرای پ ــد اج ــاخت ها، از رون زیرس
ــه  ــل توج ــای قاب ــری را از ویژگی ه ــت و آینده نگ ــرد و دق ــندی ک خرس

ــت. ــرح دانس ــن ط ای
نایــب رییــس هیئت مدیــره شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکی 
ــس از اســتماع  ــروژه و پ ــا حضــور در نشســت دســت اندرکاران پ ــران ب ای
ــرد و  ــی ک ــرات را بررس ــنهادات و نظ ــه، پیش ــل منطق ــزارش مدیرعام گ
ضمــن صــدور دســتور تشــکیل و آغــاز فعالیــت کمیته هــای قیمت گــذاری 
ــه  ــرمایه گذاران، منطق ــه س ــا ب ــذاری زمین ه ــا واگ ــزود: ب ــذاری، اف و واگ
ویــژه اقتصــادی ســهان در راســتای تحقــق شــعار »اقتصــاد مقاومتــی« 
و اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( گام بلنــدی را در 

ســال »اقتصــادی مقاومتــی، اقــدام و عمــل« برمــی دارد.
ــه  ــل منطق ــت« مدیرعام ــروز وطن پرس ــزارش، »به ــن گ ــاس ای ــر اس ب
اقتصــادی ســهان نیــز بــا اظهــار خشــنودی از حضــور مهنــدس قســوریان 
جهرمــی و بیــان خیرمقــدم، شــرایط جــاری پــروژه و فعالیت پیمانــکاران را 
تشــریح و آمــاده بــودن منطقــه بــرای واگــذاری زمیــن بــه ســرمایه گذاران 

و متقاضیــان را اعــام کــرد.
ــات اجــرای  ــد، جزیی ــن بازدی ــه ای ــروژه در ادام ــم پ ــن ناظــر مقی همچنی
زیرســاخت ها، فعالیــت پیمانــکاران و مشــکات موجــود در ایــن رابطــه را 
گــزارش کــرد کــه مقــرر شــد اقدامــات الزم در مــورد هــر یــک از آن هــا 

انجــام پذیــرد.

ــوریان  ــدس قس ــور مهن با حض
ــژه  ــه وی ــی در منطق جهرم
ــورت  ــهالن ص ــادی س اقتص

ــت؛ گرف
آغــاز  و  تـشـکـیـــل 
ــیت کمـیتـه هـای  فعـالـ
و  قــیـمـت گـــذاری 

ــذاری واگـــ

ــای  ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــت  ــه مقاوم ــده ناحی ــی« فرمان ــرهنگ »رزم ــهان، س ــرکت س ش
ــده  ــه همــراه ســرهنگ »ســپهری« فرمان بســیج ســپاه شبســتر ب
ــیج  ــگاه بس ــتر از پای ــری شبس ــدی و کارگ ــیج کارمن ــوزه بس ح
منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهان بازدیــد و بــا مدیرعامــل منطقــه 

ــد.  ــو کردن ــدار و گفت وگ ــهان دی ــادی س ــژه اقتص وی
ــژه  ــه وی ــی منطق ــا معرف ــدار ب ــن دی ــت در ای ــروز وطن پرس به
ــه  ــور و عرص ــه در کش ــن منطق ــگاه ای ــهان و جای ــادی س اقتص
ــت  ــا عنای ــهان ب ــادی س ــژه اقتص ــه وی ــت: منطق ــل، گف بین المل
خداونــد متعــال و پیگیــری و فعالیت هــای همــکاران نمــاد عینــی 
ــه  ــا توجــه ب ــود و ب ــدام و عمــل خواهــد ب ــی و اق اقتصــاد مقاومت
تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری، یکــی از اهــداف اصلــی منطقــه، 
بسترســازی اشــتغال بــرای جوانــان اســتان در نظــر گرفتــه شــده 

اســت.
ســرهنگ رزمــی نیز ضمــن تمجیــد از اقدامــات انجام شــده منطقه 
ــش و  ــی دل بی آالی ــار داشــت: وقت ــژه اقتصــادی ســهان، اظه وی
کار بــرای خــدا شــد، احســاس مســئولیت در محیــط کار و جامعــه 
بــه وجــود می آیــد و تاثیــرات مثبــت آن نیــز بــه خوبــی مشــاهده 
ــال  ــه دنب ــد را ب ــت خداون ــه در آن صــورت هــم رضای می شــود ک
خواهــد داشــت. ضمــن اینکــه خداونــد نیــز در تمــام کارهــا کمــک 
خواهــد کــرد. امــروز، نمونــه بــارزی از اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام 
ــن  ــه مهم تری ــم ک ــاهده می کنی ــه مش ــن منطق ــل را در ای و عم
دغدغــه ســازمان بســیج اســت و بایــد موضــوع اقتصــاد مقاومتــی 

در هــر قشــری جــدی گرفتــه شــده و عملیاتــی شــود.
ــیج  ــگاه بس ــاي پای ــي از فعالیت ه ــد گزارش ــن بازدی ــه ای در ادام
شــهید پیــری منطقــه ویــژه اقتصــادی ســهان از ســوی فرمانــده 

پایــگاه ارایــه شــد.

بازدیـد فرمـانده ناحیـه 
مقاومت بسیج سپـاه شبستر 
از منطقه ویـژه اقتصـادی 

ســهــالن



31 30

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

نشریه داخلی شرکت 
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بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی 
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از 
ــا ســال روز  ــازرگان، هم زمــان ب روابــط عمومــی شــرکت ب
ــاز،  ــل)ع( و روز جانب ــرت ابوالفض ــعادت حض ــا س والدت ب
ــازرگان از  ــرکت ب ــان ش ــل و معاون ــور مدیرعام ــا حض ب
جانبــازان و آزادگان شــاغل در ایــن شــرکت تجلیــل شــد.

»بهــروز حبیبــی« مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی 
و خدمــات گمرکــی بــازرگان در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه 
فــداکاری و دالوری هــای جانبــازان در هشــت ســال دفــاع 
ــامی  ــاب اس ــای انق ــت از ارزش ه ــدس در پاسداش مق
ــران  ــت ای ــی مل گفــت: بی شــک آســایش و امنیــت کنون
مدیــون خــون شــهدا و جانبــازان و ایثارگــران اســت و مــا 
نیــز بایــد بــه وظایــف خــود در قبــال ایــن عزیــزان جامــه 

عمــل بپوشــانیم. 
گفتنــی اســت؛ در پایــان ایــن مراســم از خدمــات جانبازان 
ــپاس،  ــوح س ــدای ل ــا اه ــازرگان ب ــرکت ب و آزادگان ش

قدردانــی بــه عمــل آمــد.

از  تجلیــل  آییــن 
آزادگان  و  جانبــازان 
انبارهــای  شــرکت 
و خدمــات  عمومــی 
بــازرگان  گمرکــی 

برگــزار شــد

ــات  ــی و خدم ــای عموم ــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انباره ــزارش پای ــه گ ب
ــی،  ــروز حبیب ــه به ــرا و معارف ــی معین غ ــم مصطف ــن تکری ــران، آیی ــی ای گمرک
ــی  ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــد ش ــابق و جدی ــل س مدیران عام
بــازرگان )منطقــه آزاد ماکــو( و همچنیــن معرفــی غامرضــا محمدخانــی بــه عنــوان 
ــدس »جمشــید قســوریان  ــا حضــور مهن ــازرگان ب ــره شــرکت ب رئیــس هیئت مدی
ــای  ــرکت انباره ــرم ش ــل محت ــره و مدیرعام ــس هیئت مدی ــب ریی ــی« نای جهرم
عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، »شــاهین علیــزاده« فرمانــدار شهرســتان ماکــو 
ــرکت  ــران ش ــان و مدی ــی از کارکن ــازرگان و جمع ــرک ب ــران گم ــن مدی و همچنی

ــازرگان برگــزار شــد. ب
ــای  ــات آق ــی از زحم ــن قدردان ــن مراســم ضم ــی در ای جمشــید قســوریان جهرم
ــد شــرکت انبارهــای عمومــی  ــرای مدیرعامــل جدی ــرا و آرزوی موفقیــت ب معین غ
ــران  ــتفاده از مدی ــر اس ــی ب ــواره مبتن ــن هم ــی م ــگاه مدیریت ــت: ن ــازرگان، گف ب
ــت  ــکان هدای ــن س ــت گرفت ــت و در دس ــرای مدیری ــه ب ــل مجموع ــته داخ شایس
شــرکت ها و شــعب تابعــه بــوده اســت و ایــن انتصــاب نیــز گــواه ایــن تفکــر اســت.

ــرز ورودی و  ــوان م ــه عن ــازرگان ب ــرکت ب ــت ش ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
بزرگ تریــن گمــرک مــرزی کشــور، اســتفاده از علــم و فنــاوری روز در انبــارداری، 
امانــت داری و مراقبــت از امــوال مــردم را یکــی از وظایــف اصلــی پرســنل شــرکت 
ــورد و  ــت در برخ ــتری مداری و دق ــر مش ــرح و ب ــازرگان مط ــی ب ــای عموم انباره

ــرد. ــد ک ــوع تأکی ــا ارباب رج ــار ب رفت
نایــب رییــس هیئت مدیــره شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
بــر موضــوع توســعه کســب وکار و شناســایی و انجــام اقدامــات الزم در راســتای بــه 
ــوان  ــه عن ــانی ب ــترش خدمات رس ــور گس ــد به منظ ــای جدی ــت آوردن بازاره دس
یکــی از موضوعــات و سیاســت های شــرکت و اولویــت کاری پرســنل تصریــح کــرد و 
افــزود: بایــد بتوانیــم بــرای توســعه کســب وکار، افزایــش درآمــد و بازدهــی شــرکت، 
موضوعاتــی ماننــد انبــارداری ترکیبــی و حمل ونقــل ترکیبــی را بــه منظــور تکمیــل 
حلقــه لجســتیک در شــرکت، پیاده ســازی کنیــم و ایــن امــر بــدون امیــد همــکاری 

ــرای پیشــبرد شــرکت ها میســر نمی شــود. ــی بیشــتر میــان کارکنــان ب و همدل
شــاهین علیــزاده، فرمانــدار ماکــو نیــز در ایــن آییــن بــا اشــاره بــه ســابقه شــرکت 
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، تعــادل و روابــط مناســب تر با شــرکت 
بــازرگان را خواســتار و آمادگــی مجموعه هــای شهرســتان بــرای ایجــاد تســهیات و 

روان ســازی خدمــات بــه مشــتریان و صاحبــان کاال را اعــام کــرد.

ــوریان  ــدس قس ــور مهن ــا حض ب
 جـهـرمـــی صــورت گـرفـــت؛ 
آییــن تکریــم و معارفــه مدیــران  
عامــل شــرکت انبارهــای عمومــی 

بــازرگان برگــزار شــد

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت بــازرگان، انبــار 4000 متــر مربعــی تــازه تاســیس 
ــه  ــوع ب ــات متن ــه خدم ــای شــرکت و ارای ــه منظــور توســعه فعالیت ه ــن شــرکت ب ای

ــرداری رســید. ــه بهــره ب ــه مرحل ــان کاال، ب ارباب رجــوع و صاحب
ــازرگان ضمــن تشــکر از  مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ب
ــال و حمایت هــای  ــروردگار متع ــت پ ــا عنای ــن شــرکت گفــت: ب همــکاران خــود در ای
آقــای »جمشــید قســوریان جهرمــی« مدیرعامــل محتــرم شــرکت هلدینــگ و مدیــرکل 
محتــرم گمــرک بــازرگان و ناظــر محتــرم گمــرکات اســتان آذربایجــان غربــی، در ســال 
»اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل« و بــا عنایــت بــه شــعار شــرکت ))توســعه و بهبــود 
ــانی  ــرای خدمت رس ــی ب ــر مربع ــار 4000 مت ــانی((، انب ــایه خدمت رس ــره وری در س به
بهتــر بــه مشــتریان بــا تخلیــه 760 تــن انــواع کاال و صــدور قبــض انبــار شــروع بــه کار 

کــرد.

ــت ــار فعـالـیـ ــه کـ ــاز ب  آغ
 انبـار جـدیـد شـرکت بـازرگان

پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی  بــه گــزارش 
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از 
ــجویان  ــدادی از دانش ــه، تع ــعبه ارومی ــی ش ــط عموم رواب
موسســه آمــوزش عالــی آفــاق ارومیــه بــه منظــور آشــنایی 
بــا اصــول امــور گمرکــی و انبــارداری بــا حضــور »نامــدار« 
معــاون امورگمرکــی گمــرک ارومیــه و »محمــود مقیمــی«  
ــه شــرکت انبارهــای  از محوطــه و انبارهــای شــعبه ارومی
ــد و از  ــدن کردن ــران دی ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
نزدیــک بــا فرآینــد ورود کاال و پذیــرش آن، تخلیــه و اصول 
انبــارداری و باربــری، سیســتم یکپارچــه عملیات انبــارداری 

و نحــوه صــدور قبــض انبــار و بیجــک آشــنا شــدند.

بازدیــد دانشــجویان 
ــوزش  ــه آم مـوسـسـ
ــاق از  ــی آفـ  عــالـ
شــعبه ارومیــه شــرکت 
انـبـارهای عـمـومـی 

ایـــران
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نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

بــه گــزارش پایگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومی 
ــرکت  ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک و خدم
ــرکت  ــن ش ــم، ای ــه قش ــی آتی ــای عموم ــارت انباره گســترش تج
ــت  ــتم مدیری ــازی سیس ــه پیاده س ــدام ب ــال 1394 اق ــه در س ک
 ،ISO9001:2008 بــر اســاس اســتانداردهای )IMS(یکپارچــه
ISO14001:2004 و OHSAS18001:2007 کرد و موفق 
بــه اخــذ گواهینامــه از شــرکت IMQ ایتالیــا شــد، در اردیبهشــت 
مــاه امســال مــورد ممیــزی مراقبتــی ســال اول از ســوی شــرکت 
ــی کــه  ــه برنامه ریزی های ــا توجــه ب ــرار گرفــت و ب ــا ق IMQ ایتالی
در طــی یکســال گذشــته در حــوزه کیفیــت، ایمنــی و بهداشــت و 
زیســت محیطــی در تمامــی بخش هــای ســازمان انجــام پذیرفــت 
موفــق بــه تمدیــد مجــدد گواهینامه هــای سیســتم مدیریــت 
زیســت محیطــی، سیســتم مدیریــت ایمنــی و بهداشــت و سیســتم 

مدیریــت کیفیــت  بــدون هــر نــوع عــدم انطباقــی شــد.

ــد گواهینـامه هـای  تمدیـ
ــی،  ــت محیـطـ زیــسـ
ــت  ــم مـدیریـ سیـستـ
بهداشــت  و  ایـمنـــی 
مدیریــت سیســتم   و 
ــرش  ــت گـستـ شـرکـ
ــای عمومی  ــارت انباره تج
آتـــیــــه قــشــم

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــم، در  ــه قش ــی آتی ــای عموم ــارت انباره ــترش تج ــرکت گس ش
ــام  ــور ام ــا حض ــر ب ــی کار و کارگ ــت روز جهان ــم گرامی داش مراس
جمعــه موقــت و امــام جمعــه اهــل ســنت شهرســتان بنــدر لنگــه، 
ــی  ــران شــرکت گســترش تجــارت انبارهــای عموم ــدار، مدی فرمان
ــوری، فرماندهــی نیــروی  آتیــه قشــم، گمــرک، اداره بنــدر و دریان
ــای ادارات  ــامی و روس ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــی و س انتظام
کارگــران و کارفرمایــان در ســالن الغدیــر بنــدر کنــگ، از کارگــران 
ــه  ــران شــرکت آتی ــر از کارگ ــار نف ــه چه ــر شهرســتان از جمل برت

ــل شــد.  ــی تجلی ــا اهــدای هدایای قشــم ب
در ابتــدا حجت االســام حســن فقیهی فــر در ایــن مراســم بــا اشــاره 
بــه اهمیــت کار و اشــتغال خطــاب بــه مســئوالن و مدیــران تاکیــد 
ــته  ــه داش ــط کار توج ــاالری در محی ــه شایسته س ــد ب ــرد: بای ک
شــود و موضــوع حفــظ نیروهــای کارآمــد و شایســته در راســتای 
برآورده کــردن اقتصــاد مقاومتــی پیگیــری شــود و اقتصــاد کشــور 
ــم  ــام معظ ــرف مق ــال 1395 از ط ــذاری س ــه نام گ ــه ب ــا توج ب
رهبــری بــه »اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل«، فقــط بــا حمایــت 
ــاق کاال  ــا قاچ ــارزه ب ــه مب ــی و البت ــد داخل ــر و تولی از کار و کارگ

ــد. ــامان می یاب س
همچنیــن اســماعیل پاســار، فرمانــدار بنــدر لنگــه در ایــن آییــن 
گفــت: اکنــون دولــت به ســمت کوچک شــدن پیــش مــی رود 
ــه  ــبت ب ــهمیه آن نس ــده و س ــدود ش ــم و مح ــتخدام ها ک و اس
افــراد جویــای کار خیلــی ناچیــز اســت؛ بنابرایــن فرهنــگ و تفکــر 
پشت میزنشــینی بایــد اصــاح شــود. زیــرا جامعــه بــه همــه 
ــا حتــی در همیــن شــهرهای بنــدری کــه  ــاز دارد و م مشــاغل نی
بــا دریــا ســر و کار داریــم، نبایــد بــرای صیــادی از نیروهــای غیــر 

ــم. ــی اســتفاده کنی بوم
ــه ادارات و  ــر نمون ــم از 137 کارگ ــان مراس ــت، در پای ــی اس گفتن
شــرکت ها بــا اهــدای لــوح تجلیــل شــد کــه از شــرکت گســترش 
تجــارت انبارهــای عمومــی آتیــه قشــم بــه چهــار نفــر از پرســنل 
ایــن شــرکت )آقایــان ایــوب قلی نــژاد، صاح الدیــن رســته، 
ــر  ــوان کارگ ــه عن ــی( ب ــهاب الدین رحیم ــی و ش ــی افضل محمدعل

ــزی اهــدا شــد. ــه جوای نمون

از  نفــر   4 از  تجلیــل 
شــرکت  کـارگـــران 
ــارت  ــرش تـجـ گـستـ
ــه  ــی آتی ــای عموم انباره
قـــشم در آیـیـــن روز 
ــر ــی کـارگـ جـهـانـ

بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
شــرکت آســتارا، »امیــدی« مدیــرکل گمــرک آســتارا بــه صــورت 
ســر زده از ســرویس ترانزیــت اداره کل گمــرک و ســایت کامپیوتــر 
ــد و  ــات گمرکــی آســتارا بازدی ــی و خدم شــرکت انبارهــای عموم
ســپس بــا حضــور در دفتــر مدیرعامــل ایــن شــرکت، بــر تعمیــق 
ــات  ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــا ش ــکاری ب ــاط و هم ارتب
ــد تعامــل و  گمرکــی آســتارا تأکیــد و اظهــار امیــدواری کــرد: رون
ــه افزایــش باشــد. همکاری هــای دو جانبــه همچــون گذشــته رو ب

مـدیـــرکل  تـاکیـــد 
ــر  ــتارا ب ــرک آس گـمـ
کاری  ارتـــباط   تعمیــق 
بــا شــرکت انبارهــای 
ــی و خـدمـات  عـمـومـ
گـمـرکـــی آســتـارا

ــی و  ــای عموم ــرکت انباره ــانی ش ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت آتیــه 
قشــم، بــا افزایــش مــراودات تجــاری میــان دو کشــور ایــران و عمــان 
و ورود هیئت هــای بازرگانــی از کشــور عمــان بــه اســتان هرمــزگان و 
ایجــاد رونــق اقتصــادی در زمینــه تجــارت دریایی اســتان، نخســتین 

کشــتی 2500 تنــی از مبــدا کشــور عمــان وارد بنــدر لنگــه شــد.
ایــن کشــتی 2500 تنــی بــا نــام »چارلــی2« از بنــدر ســوهار عمــان 
حامــل 650 تــن لولــه متعلــق بــه شــرکت ملــی نفــت ایــران، وارد 
ــنل  ــت پرس ــه هم ــتی ب ــه کش ــام محمول ــد و تم ــه ش ــدر لنگ بن
ــه  ــم ک ــه قش ــی آتی ــای عموم ــارت انباره ــترش تج ــرکت گس ش
ــی رود، در  ــمار م ــه به ش ــدر لنگ ــدری بن ــات بن ــه خدم ــور ارای اپرات
مــدت کمتــر از 24 ســاعت تخلیــه و بــرای ارســال بــه کشــور عــراق 

مجــدد بارگیــری شــد.
ــه  ــی آتی ــای عموم ــرکت انباره ــل ش ــی، مدیرعام ــا میرزای علیرض
قشــم بــا اشــاره بــه اهتمــام ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــر آمــاده 
ســازی زیرســاختها در ســواحل مکــران و غــرب اســتان هرمــزگان 
گفــت: پــس از آمــاده ســازی زیرســاختها در بنــدر لنگــه و اجــرای 
ــن دو کشــور  ــه تاســیس خــط کشــتیرانی مســتقیم بی موافقت نام
ــی  ــا برخ ــو ب ــا گفت وگ ــم ب ــوده ای ــاش ب ــان، در ت ــران و عم ای
خطــوط کشــتیرانی دوجانبــه، خطــوط دریایــی بیــن بنــدر لنگــه و 
ــن راســتا  ــم کــه در ای ــال کنی ــف کشــور عمــان را فع ــادر مختل بن
ــه آن تخلیــه  نخســتین کشــتی تجــاری وارد بنــدر لنگــه و محمول

و بارگیــری شــد.
وی اضافــه کــرد: بنــدر ســوهار عمــان یــک بنــدر دارای مزیت هــای 
منطقــه آزاد، تجــاری و صنعتــی، بــه عنــوان یــک پــروژه مشــترک 
50-50 میــان دولــت عمــان و بنــدر روتــردام هلنــد در حــال 
تکمیــل و بهره بــرداری اســت، از ایــن رو، انتظــار داریــم بــا توســعه 
فعالیت هــای بنــدری آن، شــاهد تجــارت بیشــتر ایــن بنــدر بــا بنــدر 

لنگــه باشــیم.

نــخــستـیـــن  ورود 
ــه  ــی ب ــتی 2500 تن  کش

ــدر لـنـگـه بـنـ
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نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

 انتخــاب مدیرعامل شــرکت آســتارا، 
بــه عنــوان کارگــر نمونــه بســیجی 

اســتان گیــالن

حضــور مدیرعامــل و پرســنل 
عمومــی  انبارهــای  شــرکت 
آســتارا  گمرکــی  خدمــات   و 
 در مـراســـم بـزرگـداشـــت 

هفته کار و کارگر

بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایران 
بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت آســتارا؛  همزمــان بــا برگــزاری اولیــن همایــش ملی 
هشــت هــزار شــهید اســتان گیــان به مناســبت هفتــه کارگــر و بزرگداشــت روز بســیج 
کارگــری کــه بــا حضــور مدیــران ارشــد و فرماندهــان ســپاه و بســیج اســتان در محــل 
ســالن همایش هــای صــدا و ســیمای مرکــز گیــان برگــزار گردیــد، کیومــرث مجلســی 
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی آســتارا بــه عنــوان کارگــر 

نمونــه بســیجی اســتان گیــان معرفــی شــد.

ــگاه اطــاع رســاني شــرکت انبارهــاي عمومــي و خدمــات گمرکــي  ــه گــزارش پای ب
ــي  ــات گمرک ــي و خدم ــاي عموم ــی شــرکت انباره ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ای
آســتارا، مدیرعامــل بــه همــراه جمعــي از کارکنــان ایــن شــرکت بــه مناســبت هفتــه 
کار و کارگــر ضمــن حضــور در اجتمــاع بســیجیان کارگــر شهرســتان آســتارا و زیــارت 

قبــور مطهــر شــهدای گمنــام، بــا امــام جمعــه ایــن شهرســتان دیــدار کردنــد.
در ایــن دیــدار کــه جمعــي از بســیجیان و فرماندهــان ســپاه پاســداران آســتارا نیــز 
حضــور داشــتند، »حجــت االســام و االمســلمین حافــظ نیــا« امــام جمعه شهرســتان 
ــپاه  ــه در س ــی فقی ــده ول ــادی« نماین ــلمین عب ــام و االمس ــت االس ــتارا و »حج آس
ــی،  ــی و همزبان پاســداران ناحیــه آســتارا پیرامــون مباحــث جامعــه کارگــری، همدل

اقتصــاد مقاومتــی و اقــدام و عمــل ســخنراني کردنــد.

و  کشــوری  مقامــات  حضــور 
آســتارا  گمــرک  در  اســتانی 

توســعه فعالیــت و ارائــه خدمــات 
شــرکت انبارهــای عمومــی و 
خدمــات گمرکــی ایــران در 

ــوار  ــه س ــرک بیل گم

  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت انبارهــای عمومــی 
و خدمــات گمرکــی آســتارا ، همزمــان بــا حضــور جنــاب 
آقــای دکتــر واعظــی وزیــر محتــرم ارتباطــات و فنــاوری ، 
جنــاب آقــای دکتــر شــیری معــاون محتــرم برنامــه ریــزی 
و امــور بیــن الملــل گمــرک ایــران ، جنــاب آقــای دکتــر 
ــای  ــاب آق ــرم اســتان گیــان و جن نجفــی اســتاندار محت
مهنــدس شــفقی فرمانــدار محتــرم شهرســتان آســتارا در 
ــرکت  ــور ش ــه منظ ــتارا ب ــرک آس ــه اداره کل گم محوط
مشــترک  کمیســیون  روســای  مشــترک  نشســت   در 
ــران و  ــامی ای ــوری اس ــادی جمه ــای اقتص ــکاری ه هم
جمهــوری آذربایجــان بــا عنــوان »آستارا-آســتارا« در 
آســتارای جمهــوری آذربایجــان ، اهمّیــت تســریع در 
ــران ،  ــه ای ــن آذربایجــان ب احــداث و اتصــال خــط راه آه
پــل مــرزی آســتارا و قطعــه بارانــداز آن بــه منظــور بهــره 
منــدی از شــاه راه مواصاتــی و ترانزیتــی شــمال - جنوب ، 
کاهــش محســوس زمــان حمــل کاال از چهل و پنــج روز به 
بیســت روز و بــه تبــع آن ، کاهــش هزینــه هــای حمــل و 
توســعه بازرگانــی کشــور مــورد تأکیــد قــرار گرفــت . پیش 
بینــی مــی گــردد بــا اجــرای ایــن پــروژه حجــم مبــادالت 
تجــاری دو کشــور بــه بالــغ بــر دو میلیــون تــن در ســال 

ــد .  افزایــش یاب

ــای  ــرکت انباره ــانی ش ــاع رس ــگاه اط ــزارش پای ــه گ ب
ــط  ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
ــی  ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــی شــرکت انباره عموم
ــداری کاال در  ــری و نگه ــه و بارگی ــت تخلی ــتارا؛ فعالی آس
ــوی  ــل از س ــتان اردبی ــوار در اس ــه س ــرزی بیل ــرک م گم
ــتارا  ــی آس ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ش

ــد. ــاز گردی آغ
در همیــن راســتا »کیومــرث مجلســی« مدیــر عامــل 
ــتارا  ــی آس ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ش
بــا حضــور در اداره کل گمــرک اســتان اردبیــل بــا آقایــان 
ــر  ــدزاده« مدی ــتان و »اس ــرکات اس ــر گم ــان« ناظ »صفری
کل گمــرک بیلــه ســوار دیــدار و برابــر صورتجلســه 
ــری،  ــه و بارگی ــور تخلی ــی ام ــد تمام ــرر ش ــی مق تنظیم
ــا و ســایر تاسیســات  ــا و باراندازه ــداری کاال در انباره نگه
مرتبــط در امــور تخلیــه و بارگیــری  در اداره کل گمــرک 
اردبیــل در راســتای بهبــود خدمت رســانی به صاحبــان کاال 
بــه شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی آســتارا 

ــردد. محــول گ
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ــت  ــت معاون ــد سرپرس بـازدیـ
 بـرنامـــه ریــزی و اقتصــادی 
ــی  ــای عموم ــت انبـارهـ شـرکـ
 و خدمــات گمـرکـــی ایــران 

از شـرکـت جـلـفـا
ــی  ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــرکت جلفــا، »حمیــد قاطــع« سرپرســت معاونــت 
برنامــه ریــزی و اقتصــادی شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه 
ــات، از  ــرد عملی ــش عملک ــی پای ــور بررس ــه منظ ــت ب ــن معاون ــکاران ای ــراه هم هم
شــرکت جلفــا بازدیــد و بــا مدیرعامــل، مدیــران ارشــد و کارکنــان ایــن شــرکت دیــدار 

ــرد. ــو ک و گفت وگ
در جریــان ایــن بازدیــد، آقــای »احمــدزاده« مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و 
خدمــات گمرکــی جلفــا بــه ارائــه گزارشــی از عملکــرد شــرکت جلفــا، شــعبه نــوردوز 
و اقدامــات موثــر بازاریابــی در جهــت افزایــش حجــم عملیــات آن شــرکت نســبت بــه 

ســال هــای گذشــته پرداخــت.
ــای  ــرکت انباره ــادی ش ــزی و اقتص ــت برنامه ری ــت معاون ــت، سرپرس ــی اس گفتن
عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران و هیئــت همــراه بــه همــراه مدیرعامــل شــرکت 
ــر  ــژاد« مدی ــان »حســن ن ــا آقای ــوردوز بازدیــد و ب جلفــا از حــوزه عملیاتــی شــعبه ن
شــعبه نــوردوز، »ســلیمان نــژاد« مدیــر گمــرک مــرزی نــوردوز و »بایبــوردی« مدیــر 

ــرد. ــو ک ــدار و گفت وگ ــوردوز دی ــرزی ن ــه م پایان

برگزاری آیین قدردانی از زحمات همکاران بازنشسته شرکت جلفا
ــات  ــی و خدم ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــل از  ــن تجلی ــا، در آیی ــرکت جلف ــی ش ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای گمرک
بازنشســتگان شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی جلفا از »محمدحســین 
ــریف نیا« و  ــر ش ــن خانلو«، »جعف ــی حس ــی«، »قبلعل ــن طالش ــجودی«، »حس س
»شــناوری« بــا حضــور مدیرعامــل و برخــی از مدیــران ارشــد ایــن شــرکت بــا اهدای 

لــوح و هدایایــی بــه رســم یادبــود، قدردانــی بــه عمــل آمــد.
ــات  ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــل ش ــدزاده« مدیرعام ــم، »احم ــن مراس در ای
ــن  ــته های ای ــرای بازنشس ــتی ب ــامتی و تندرس ــن آرزوی س ــا ضم ــی جلف گمرک
ــرکت  ــه ش ــرای مجموع ــمندی ب ــرمایه های ارزش ــتگان، س ــت: بازنشس ــرکت گف ش
ــزان  ــن عزی ــات ای ــد از تجربی ــات گمرکــی هســتند و بای انبارهــای عمومــی و خدم

ــم. اســتفاده کنی

ــل  ــر عـامـ بازدید مـدیـ
مـنطقـــه  سـازمـــان 
شــرکـــت از  ارس   آزاد 

انبـارهـــای عمـومـــی و 
ــا ــی جلفـ ــات گمرک خدم
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
شــرکت جلفــا، مهنــدس »عــرب باغــی« مدیرعامــل ســازمان منطقه 
آزاد ارس بــه همــراه »باقــرزاده« معــاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری 
ــا حضــور  ــا ب ــرک جلف ــرکل گم ــا« مدی ــازمان و »خیراهلل نی ــن س ای
در محوطــه شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی جلفــا از 
انبــار کاالهــای مســافری کــه در اختیــار ایــن شــرکت اســت، بازدیــد 

کردنــد. 
در ایــن بازدیــد، »احمــدزاده« مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی 
و خدمــات گمرکــی جلفــا بــا اشــاره بــه حســن اعتمــاد مدیرعامــل 
ســازمان منطقــه آزاد ارس بــه دلیــل اختصــاص امــور تخلیــه تمامــی 
کاالهــای مســافری در انبارهــای ایــن شــرکت، از چگونگــی همــکاری 
ــه همــکاری  ــا تفاهم نام ــق ب ــه ارباب رجــوع مطاب ــات ب ــه خدم و ارای
فی مابیــن ســازمان منطقــه آزاد ارس و شــرکت انبارهــای عمومــی و 

خدمــات گمرکــی جلفــا گزارشــی ارایــه کــرد.

ــات  ــی و خدم ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی شــعبه شــهرکرد، آییــن تودیــع آقایــان 
»خبیــر« و معارفــه »الــه دادی« مدیــران ســابق و جدیــد گمــرک شــهرکرد بــا حضور 
ــرک  ــتان های گم ــور اس ــرکل ام ــس کل و  مدی ــی ریی ــاور پارلمان ــری« مش »نظ
جمهــوری اســامی ایــران و »ســلیمانی« معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی 
اســتانداری، »جعفــر زمانــی« مدیــر شــعبه شــهرکرد شــرکت انبارهــای عمومــی و 
خدمــات گمرکــی ایــران و برخــی از مدیــران ارشــد گمــرک شــهرکرد در محــل اتــاق 
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیــاری برگــزار شــد.

ــد گمــرک شــهرکرد  ــران ســابق و جدی ــان ایــن مراســم، مدی گفتنــی اســت، درپای
ــعبه  ــی ش ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــل انباره ــعبه از مح ــر ش ــور مدی در حض

ــد. ــد کردن شــهرکرد، بازدی

آیین تودیع و معارفه مدیرکل گمرک شهرکرد برگزار شد
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مجتمــع  مشــارکت  بــا 
ــای  ــرکت انباره ــان ش خراس
عمومــی و خدمــات گمرکــی 
ایـــران صـــورت گـرفـت ؛

ــن  ــزاری اولـیـ بـرگـ
ــای  ــت  ه ــش فرص همای
ــرد و  ــذاری خ ــرمایه  گ س
ــام در  ــا برج کالن در پس

ــدس ــهد مق مش
ــگاه اطاع رســانی شــرکت انبارهــای عمومــی و  ــه گــزارش پای ب
ــی مجتمــع  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک خدم
خراســان، نخســتین همایــش فرصت هــای ســرمایه گذاری خــرد 
و کان در پســابرجام بــا همــکاری اداره کل نظــارت بــر گمــرکات 
خراســان رضــوی، مجتمــع خراســان شــرکت انبارهــای عمومــی 
ــی و  ــش خصوص ــرکت های بخ ــران و ش ــی ای ــات گمرک و خدم
بــا حضــور تجــار و فعــاالن عرصــه واردات و صــادرات اســتان در 
محــل ســالن همایــش ســتاد نظــارت گمــرکات اســتان خراســان 

رضــوی برگــزار شــد.
ــان  ــع خراس ــر مجتم ــتانی« مدی ــاد گلس ــی اعتم ــد عل »محم
ــه  ــاره ب ــا اش ــدم، ب ــر مق ــن خی ــش ضم ــن همای ــدای ای در ابت
موضوعــات مطروحــه در همایــش و فرصت هــای پیــش روی 
ــی و  ــای عموم ــرکت انباره ــای ش ــتان، از برنامه ه ــادی اس اقتص
خدمــات گمرکــی ایــران در راســتای افزایــش کیفیــت خدمــات و 
ارتقــای ســطح همــکاری بــا تجــار و صاحبــان کاال ســخن گفــت.

ــرکات  ــر گم ــک روزه، ناظ ــش ی ــن همای ــت؛ در ای ــی اس گفتن
ــران ارشــد  ــه همــراه جمعــی از مدی اســتان خراســان رضــوی ب

ــتند. ــور داش ــتان حض ــرکات اس گم

مجتمــع  مدیــر  مذاکــره 
معتمــدان،  بــا  خراســان 
مســئوالن و تجــار و امــام جمعه 
شهرســتان ســرخس بــرای 
ــا ــترش هـمـکـاری هـ گس

ــات  ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی مجتمــع خراســان، »محمــد علی 
اعتمــاد گلســتانی« مدیــر مجتمــع خراســان بــا مســئوالن، تجــار، معتمــدان 
ــدار و  ــرخس، دی ــتان س ــنن شهرس ــل تس ــه اه ــام جمع ــن ام و همچنی

ــرد. ــو ک گفت وگ
اعتمــاد گلســتانی در ایــن دیــدار بــا قدردانــی از حضــور تجــار و مســئوالن 
شــهر مــرزی ســرخس در ایــن نشســت، بــا اشــاره بــه تاکیــد جنــاب آقــای 
ــی و  ــای عموم ــرکت انباره ــل ش ــی« مدیرعام »جمشــید قســوریان جهرم
خدمــات گمرکــی ایــران مبنــی بــر رعایــت اصــول امانــت داری از کاالهــای 
تجــار در مجموعــه شــرکت انبارهــای عمومــی، گفــت: ایــن شــرکت آمادگی 
ــات گمرکــی و غیرگمرکــی در حیطــه  ــه خدم ــه هرگون ــرای ارای خــود را ب
ــورت  ــا در ص ــد ت ــام می کن ــرخس اع ــتان س ــود در شهرس ــف  خ وظای
ــرمایه گذاری،  ــه س ــبت ب ــط نس ــازمان های ذی رب ــدان و س ــکاری معتم هم
ــرخس و  ــرزی س ــرک م ــط گم ــای محی ــترش فض ــن و گس ــد زمی خری
اســتفاده از نیــروی بومــی بــرای بــاال بــردن تــوان شــرکت، پیگیــری شــود.

ــان کاال  ــت صاحب ــتری مداری و رضای ــول مش ــر اص ــد ب ــن تاکی وی ضم
ــاد گمــرکات  ــه حســن اعتم ــا توجــه ب ــه درخواســت همــکاری ب از هرگون
خراســان رضــوی بــه شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
ــزود:  ــرد و اف ــتقبال ک ــرکت اس ــن ش ــه ای ــای مجموع ــوزه فعالیت ه در ح
ــات  ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــداف ش ــتای اه ــم در راس امیدواری
گمرکــی ایــران بتوانیــم، نســبت بــه ارتقــای بیــش از پیــش خدمت رســانی 

ــم. ــل کنی ــر عم ــتریان موفق ت ــه مش ب
گفتنــی اســت، امــام جمعــه اهــل تســنن شهرســتان ســرخس نیــز در ایــن 
نشســت از خدمــات مطلــوب شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی 
ــر  ــکر و از تدابی ــرخس تش ــرزی س ــرک م ــه گم ــی ب ــم بخش ــران و نظ ای
ــی  ــوریان جهرم ــدس قس ــای مهن ــاب آق ــزی، جن ــتاد مرک ــل س مدیرعام

ــی کــرد. قدردان

ــوی  ــدار و گـفـتـگـ دیـ
ــرک  ــای گــمــ  روسـ
تـرکـیـــه و   ایـــران 
ــی و  ــای عموم ــرکت انباره ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط عمومــی گمــرک ایــران، 
ــا  »جینــاپ آشــجي« رییــس کل گمــرک ترکیــه در رأس هیئتــي ب
»مســعود کرباســیان« رییــس کل گمــرک ایــران در تهــران دیــدار و 

ــرد. ــو ک گفت وگ
ــق  ــراي موف ــه اج ــاره ب ــا اش ــیان ب ــعود کرباس ــدار، مس ــن دی در ای
پــروژه تیــر الکترونیکــي میــان گمــرکات ایــران و ترکیــه کــه بــراي 
ــده،  ــام ش ــوت انج ــورت پایل ــان و به ص ــطح جه ــتین بار در س نخس
ــور  ــي دو کش ــاي بین الملل ــراي همکاري ه ــي ب ــروژه را الگوی ــن پ ای
توصیــف کــرد و گفــت: امیــدوارم مرحلــه دوم تیــر الکترونیکــي را بــا 
همــان قــوت بتوانیــم دنبــال کنیــم و روابــط دوجانبــه را بــر همیــن 
ــادرات و  ــه ص ــت در زمین ــر ترانزی ــاوه ب ــم و ع ــکل دهی ــا ش مبن

ــم. ــه الکترونیکــي اســناد را انجــام دهی واردات هــم مبادل
ــدار  ــن دی ــز در ای ــه نی ــرک ترکی ــس کل گم ــجي، ریی ــاپ آش جین
ــرکات دو  ــت: گم ــار داش ــیان اظه ــر کرباس ــژه از دکت ــکر وی ــا تش ب
کشــور در طــول چندیــن ســال همــکاري، پایه گــذار صلــح و ثبــات و 
امنیــت منطقــه بوده انــد و مــا وظیفــه داریــم ایــن روابــط را توســعه 
ــت  ــر و برک ــب خی ــت ها موج ــن نشس ــج ای ــاً نتای ــه قطع ــم ک دهی

بــراي مــردم ایــران و صلــح و ثبــات منطقــه خواهــد بــود.
وي بــا تاکیــد بــه لــزوم احیــاي جــاده ابریشــم بــا همــکاري گمرکات 
ــرزي و  ــارت فرام ــد تج ــره واح ــل پنج ــعه و تکمی ــور، توس دو کش
نوســازي تاسیســات مــرزي افــزود: مــا به عنــوان دو کشــور قدرتمنــد 
کــه تجــارت 30 میلیــارد دالري را هدف گــذاري کردیــم بایــد 
تســهیات الزم را فراهــم و از تجــارت غیرقانونــي جلوگیــري کنیــم 

کــه مســلماً ایــن هــدف دور از دســترس نخواهــد بــود.
گفتنــی اســت، ایــن دیــدار بــا هــدف رفــع موانــع گمرکــي بــر ســر 
ــق  ــور تحق ــور به منظ ــان دو کش ــارت می ــهیل تج ــعه و تس راه توس
ــد  ــره واح ــل پنج ــه تکمی ــا در زمین ــارد دالري ب ــارت 30 میلی تج
تجــارت فرامــرزي، اجــراي فــاز دوم پــروژه تیــر الکترونیکــي، ایجــاد 
ــاالن  ــه فع ــن دره، برنام ــرو- اس ــي س ــرز زمین ــترک م دروازه مش
اقتصــادي مجــاز )AEO( ، افزایــش تعــداد خودروهــاي ورودي 
ــعه  ــاغ و توس ــي بازرگان-گورب ــرزي زمین ــي در دروازه م و خروج
ســطح فعالیت هــا و امکانــات، مبــارزه بــا تجــارت کاالهــاي قاچــاق، 

ــید. ــا رس ــه امض ــی ب ــدر و... توافق نامه های موادمخ

تفـاهـــم  نــامـــه 
کـریـــدور سـبـــز 
ــان  ــي مـیـ گمـرکـ
روسـیـــه  و   ایــران 

امـضـاء   شــد
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــط  ــل از رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
عمومــی گمــرک ایــران، به منظــور تســهیل تبــادل کاالهاي 
ــبز  ــدور س ــه کری ــیه تفاهم نام ــران و روس ــن ای ــاري بی تج
گمرکــي میــان روســاي کل گمــرکات دو کشــور امضــا شــد.
ــر  ــه امضــاي دکت ــه ب ــه ک ــن تفاهم نام هــدف از امضــاي ای
ــدره  »مســعود کرباســیان« رییــس کل گمــرک ایــران و »آن
بلیانینــوف« رییــس ســازمان فــدرال گمــرک روســیه 
ــن دو کشــور  ــارت بی ــعه تج ــیده اســت، ضــرورت توس رس
ــش  ــي، افزای ــریفات گمرک ــام تش ــریع در انج ــق تس از طری
ــاالن  ــراي فع ــوب ب ــرایط مطل ــاد ش ــارت و ایج ــم تج حج
تجــاري و توســعه همکاري هــاي گمرکــي بــه ویــژه در 
ــي  ــش کارآی ــات و افزای ــي اطاع ــادل الکترونیک ــه تب زمین

ــت. ــده اس ــام ش ــي اع ــاي گمرک کنترل ه



41 40

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

امضـاي مهم تـرین موافقت نـامه ترانزیتي
مــوســوم بــه چـــابـــهــار
 از سوي سران سه کشور ایران، هند و افغانستان

ــد و  ــران، هن ــوري اســامي ای ــه کشــور جمه ــان س ــي می ــل بین الملل ــي و حمل ونق ــدور ترانزیت ــه کری موافقت نام
افغانســتان موســوم بــه موافقت نامــه چابهــار بــا حضــور رؤســاي جمهــوري اســامي ایــران و افغانســتان و نخســت 

وزیــر هنــد بــه امضــا رســید.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از روابــط 
عمومــي ســازمان راهــداري و حمل ونقــل جــاده اي، »محمدجــواد عطرچیــان« مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و پایانه هــاي 
ــه  مــرزي ایــن ســازمان اظهــار داشــت: ایــن موافقت نامــه مهم تریــن موافقت نامــه بین المللــي ترانزیتــي منطقــه ب

شــمار مــي رود و دروازه اي بــراي دسترســي هنــد بــه افغانســتان و مــاوراي افغانســتان شــناخته مي شــود.
ــراي  ــبي ب ــات مناس ــاده اي تخفیف ــل ج ــداري و حمل ونق ــازمان راه ــوردي و س ــادر و دریان ــازمان بن ــزود: س وي اف
کاالي ترانزیتــي کــه از مبــدا بنــدر چابهــار بــه افغانســتان حمــل  مي شــوند اعمــال مي کننــد، از جملــه 50 درصــد 
ــداري و  ــازمان راه ــف س ــد تخفی ــن 33 درص ــارداري و همچنی ــري و انب ــه و بارگی ــدري، تخلی ــاي بن در هزینه ه

ــتاني. ــاوگان افغانس ــوخت ن ــاوت س ــاده اي در مابه التف ــل ج حمل ونق
عطرچیــان خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تخفیف هــای در نظــر گرفتــه شــده بــرای عبــور کاالهــا از ایــن داالن، 
حجــم بــار عبــوری از ایــن مســیر بســیار بیشــتر از حجــم کنونــی مي شــود. البتــه بــا توجــه بــه کاالهــای ترانزیتــی 
زمــان ســیر متفــاوت خواهــد بــود امــا چنانچــه تشــریفات گمرکــی بــه موقــع و منظــم انجــام شــود زمــان ســیر در 

ایــن مســیر کمتــر از یــک هفتــه خواهــد بــود.
وی بــا بیــان این کــه در ایــن موافقت نامــه چندوجهــی از حمل ونقــل دریایــی، جــاده ای و در صــورت فراهــم بــودن 
ــای  ــدی کااله ــرف هن ــه، ط ــای موافقت نام ــا امض ــزود: ب ــود، اف ــتفاده می ش ــی اس ــل ریل ــاخت ها از حمل ونق زیرس
تجــاری خــود را از طریــق بنــدر چابهــار، مرزهــای میلــک، ماهیــرود و دوغــارون ترانزیــت می کنــد و ایــن موافقتنامــه 
موجــب توســعه تجــارت و روابــط حمل ونقلــي بیــن ســه کشــور و عمــران و آبادانــی اســتان سیســتان و بلوچســتان 

و منطقــه چابهــار و اســتان های مــرزی بــا افغانســتان می شــود.
مدیــرکل دفتــر ترانزیــت و پایانه هــای مــرزی تصریــح کــرد: کامیون هــای کشــور افغانســتان نیــز می تواننــد بارهــای 
ترانزیتــی را از بنــدر چابهــار در ایــن مســیر کریــدوری حمــل و بــه کشــور خــود ســیر کننــد و در توســعه این مســیر 

ترانزیتی ســهم داشــته باشــند.
وي خاطرنشــان کــرد: ایــن موافقت نامــه پــس از دو نشســت کارشناســي کــه بــه ترتیــب در تهــران و هنــد بــا حضــور 
نماینــدگان و کارشناســان هــر ســه کشــور، جمع بنــدي و نهایــي شــد و در مراســمي بــا حضــور ســران ســه کشــور 

ــه امضا رســید. ب

ابتــدا خــود را معرفــی کنیــد و از ســوابق 
خــود بگوییــد.

امیــر نوری مجــد، کارشــناس بــرق و از ســال 
بــه کار  مشــغول  شــرکت  در  تاکنــون   1389
شــرکت های  در  بنــده  کاری  ســابقه  هســتم. 
ــرق،  ــال ب ــع و انتق ــف در قســمت های توزی مختل
ــی  ــن طراح ــال و همچنی ــوط انتق ــی خط طراح
ــوده اســت.  ــوی ب ــار ق ــرق فش ــع ب خطــوط توزی
در حــال حاضــر نیــز دانشــجوی تــرم آخــر دوره 
کارشناسی ارشــد در رشــته گرایــش سیســتم های 

ــتم. ــدرت هس ــرق ق ب
ــود  ــی خ ــای  فعل ــاره  فعالیت ه ــی درب کم

در شــرکت توضیــح بدهیــد.
فعالیتــی کــه االن مشــغول بــه انجــام آن هســتم، 
 PLC )Programmable Logic Controller( کار
اســت. ایــن دســتگاه به عنــوان پردازنده هوشــمند 
ــن  ــد. همچنی ــتگاه ها کار می کن ــر دس ــرای دیگ ب
ــر دســتگاه های جابه جایــی  نظــارت و سرکشــی ب
ــده  ــر عه ــی( ب ــش برق ــرکت )یوهانری کاال در ش

اینجانــب اســت.
در مــورد قطعــه ای کــه ســاخته اید و روش 

کار خــود توضیحاتــی بدهیــد.
مــورد  دســتگاه های  اینکــه  بــه  توجــه  بــا 
اســتفاده در شــرکت عمدتــاً خارجــی بــوده و 
ــا  ــات می بایســت ب ــض قطع ــر و تعوی ــرای تعمی ب
ــاز  ــورد نی ــات م انجــام هماهنگی هــای الزم، قطع
از خــارج کشــور تامیــن شــود، بنابرایــن بــه ایــن 
ــه  ــک قطع ــوان ی ــه می ت ــه چگون ــادم ک ــر افت فک
ــا  ــه و ی ــان تهی ــور خودم ــاز را در کش ــورد نی م
تولیــد کنــم. بنابرایــن بــا پیگیری هــای مســتمر و 
بــا همــکاری آقــای علیرضــا نــازی زاده، کارشــناس 
مکانیــک نســبت بــه طراحــی قطعــه اقــدام کــرده 

ارزی صـرفـه جویـی 
اعتمــاد بــه   بــا 
بومــی مهندســان 

بــا تــالش یکــی از همــکاران شــرکت 
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکی 
ــت؛ ــورت گرف ــی )ره( ص امام خمین

و بــا اســتفاده از دســتگاه CNC توانســتیم 
ــی  ــا صرفه جوی ــاز را ب ــورد نی ــات م ــی قطع برخ

ــازیم. ــن، بس ــه ممک ــن هزین الزم و کم تری
ارزی  صرفه جویــی  کار،  ایــن  بــا  آیــا 

صــورت گرفتــه اســت؟ 
جریــان  در  این کــه  بــه  توجــه  بــا  بلــه، 
ــکات  ــه از مش ــور ک ــادی کش ــای اقتص تحریم ه
عدیــده آن آگاهــی کامــل داریــد بــا بررســی ها و 
پیگیری هــای صــورت گرفتــه، مشــخص شــد کــه 
قیمــت تقریبــی بــرای خریــد قطعــه مــورد نیــاز 
شــرکت مبلغــی بالــغ بــر 80 یــورو )معــادل 320 
هــزار تومــان( اســت، بنابرایــن بــا ایــن ایــده و فکر 
توانســتیم بــا هزینــه بســیار اندکــی یعنــی حــدود 
ــد و  ــر را تولی ــورد نظ ــه م ــان قطع ــزار توم 20 ه
ــه  ــک ب ــم و نزدی ــرار دهی ــرداری ق ــورد بهره ب م

ــم. ــی کنی ــان صرفه جوی ــزار توم 300 ه
بــرای  هــم  دیگــری  طرح هــای  آیــا 
ــه  ایــد؟ ــه  جـویـی داشــتــ صــرفــ

ــک  ــه ی ــم ک ــاره کن ــوع اش ــن موض ــه ای ــد ب بای
ــام »لودیگــه« در فــرودگاه  ــه ن ــی ب شــرکت آلمان
امــام خمینــی)ره( در حوزه ترمینــال کارگو در این 
ــی  ــای باالی ــرد و هزینه ه ــت می ک ــرکت فعالی ش
)ماهیانــه 33 میلیــون تومــان( بــه جهــت تعمیر و 
نگهــداری تجهیــزات و ماشــین آالت برقــی طلــب 
می کــرد. بنابرایــن بــا ورود مهندســان ایرانــی 
ــده  ــه بن ــان ک ــتفاده از آن ــش و اس ــن بخ ــه ای ب
نیــز در ایــن فرآینــد کمــک کار بــودم،  توانســتیم 
ایــن هزینــه ســنگین و گــزاف را بــه میــزان قابــل 
ــی  ــیر صرفه جوی ــش داده و در مس ــی کاه توجه
ــن  ــه ای ــم. در ادام ــدی برداری ــدم ج ــادی ق اقتص
برون ســازمانی  الزم  پیگیری هــای  بــا  مســیر 
ــی ماشــین آالت و  ــات مصرف ــز توانســتیم قطع نی

ــن، واشــرها  ــای روغ ــل فیلتره ــزات، از قبی تجهی
ــه ای  ــم و هزین ــارج وارد می کردی ــه از خ و... را ک
ــل  ــان تحمی ــون توم ــر 34 میلی ــغ ب ــاالنه بال س
ــا  ــرده و ب ــدا ک ــور پی ــل کش ــرد، در داخ می ک

کم تریــن هزینــه تهیــه می کنیــم.
ــای   ــرای ارتق ــی ب ــنهاد خاص ــا پیش آی
واحــد  فنــی مهندســی یــا  شــرکت خــود 

ــد؟ داری
ــل  ــای عام ــه مدیریت ه ــادی را ب ــای زی طرح ه
ــم کــه مــورد تاییــد  ــه کرده ای وقــت شــرکت ارای
ــف و  ــل مختل ــه دالی ــی ب ــت، ول ــرار گرف ــز ق نی
ــران ســطوح دیگــر شــرکت  عــدم اســتقبال مدی
ــداث و  ــد: اح ــد؛ مانن ــرا درنیام ــه اج ــه مرحل ب
ــه  ــرای صرف ــی در شــرکت ب ــروگاه برق ایجــاد نی
اقتصــادی و چــه بســا کســب درآمــد و همچنیــن 
اســتفاده از پنل هــای ذخیــره انــرژی خورشــیدی.

و صحبت و یا پیشنهاد پایانی.
ــرای بنــده  ــن مصاحبــه را ب از این کــه فرصــت ای
فراهــم آوردیــد، کمــال تشــکر و قدردانــی را دارم. 
ــدس  ــای مهن ــاب آق ــز از توجــه جن ــان نی در پای
جهرمــی، رییــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل 
ــی  ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم شــرکت انباره
ایــران و همچنیــن جنــاب آقــای گــودرزی، 

ــی و  ــای عموم ــل شــرکت انباره مدیرعام
خدمــات گمرکــی امــام خمینــی)ره( بــه 
پرســنل شــرکت در تمامــی زمینه هــا 

همــه  بــرای  و  می کنــم  تشــکر 
و  درایــت  بــا  کــه  مدیرانــی 

دلســوزی در صــدد رشــد و 
تعالــی شــرکت هســتند 

آرزوی توفیق دارم.

حسین احمدزاده
عکس: سید مسعود آذرفام
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* ستاد مرکزی
آقای مهراب نریمانی اختر
آقای حمید قاطع

آقای مصطفی سلیمی            
 آقای مهدی حکاری
آقای علی رضا کاشف زاده

* شرکت بازرگان
آقای بهروز حبیبی

* شرکت امام خمینی)ره(
آقای مهدی ذوقی
آقای علیرضا مرادی
آقای حسین شریفی
آقای غامرضا پورغام

* شرکت شهریار
آقای مصطفی معین غرا
آقای فرهاد شایگان
آقای احمد آقایی
آقای حسن جهانگیری

* شرکت غرب
آقای حسین صادق زاده
آقای فرید ناظری
آقای عباس شهبازی بسیط
آقای ابوالفضل رحیمی

* شرکت جلفا
آقای سیروس جعفری

تبریک انتصاب  ...

مدیران و کارکنان شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران

به عنوان معاون عملیات و امور گمرکی
به عنوان معاون معاون برنامه ریزی و اقتصادی

به عنوان مدیر پروژه های توسعه ای
به عنوان مدیر اجرایی و امور گمرکی
به عنوان مدیر برنامه ریزی راهبردی

به عنوان مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و 
خدمات گمرکی بازرگان )منطقه آزاد ماکو(

به عنوان معاون عملیات
به عنوان مدیر امور فنی

به عنوان مدیر برنامه ریزی راهبردی
به عنوان مدیر امور اجرایی

به عنوان معاون برنامه ریزی و فن آوری اطاعات
به عنوان معاون مالی و سرمایه های انسانی

به عنوان مدیر امور اداری و منابع انسانی
عنوان رییس عملیات و امور گمرکی

به عنوان معاون عملیات
به عنوان مدیر امور فنی

به عنوان مدیر اجرایی امور مشتریان
به عنوان رییس تعمیرات تجهیزات

به عنوان مدیر حراست
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ــه نقــل از  ــران ب ــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ای ــه گــزارش پای ب
اداره کل روابــط عمومــي و امــور بین الملــل وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، دکتــر »علی ربیعــی« در همایش 
»چشــم انداز اقتصــاد ایــران؛ الزامــات شــرایط جدیــد بــرای ســرمایه گذاری صندوق هــای بازنشســتگی« کــه در 
مرکــز همایش هــای کتابخانــه ملــی برگــزار شــد، گفــت: بی تردیــد نظــام اقتصــادی و اجتماعــی ایــران یکــی از 
ــتاب،  ــا ش ــو ب ــه از یک س ــی ک ــد. دوران ــپری می کن ــود را س ــای تاریخــی خ ــن و حســاس ترین دوره ه مهم تری
پیچیدگــی و درهم تنیدگــی و ابهامــات بســیار در تحــوالت محیــط بیرونــی و درونــی و دشــواری در تحلیــل و 
تفســیر درســت وضــع موجــود و هــم پیــش بینــی آینــده همــراه اســت و از ســوی دیگــر گــذار بــه دوره ای نویــن 
در مســیر دســتیابی بــه افقــی بلنــد و روشــن بــا ذخیــره ارزشــمند امیــد و مشــارکت ملــی را تجربــه می کنــد.

وی تصریــح کــرد: عــاوه بــر ایــن، موفقیــت دولــت در متوقف ســاختن رشــد منفــی اقتصــاد و آغــاز دوران رشــد 
باثبــات و بلندمــدت، کاهــش تــورم تــا آســتانه تــک رقمــی شــدن کــه بــه اذعــان همــه کارشناســان  بر درســتی 
ــت گذاری ها  ــا و سیاس ــادی در تصمیم گیری ه ــات اقتص ــاعد و باثب ــای مس ــد، فض ــرده ان ــد ک ــدام تاکی ــن اق ای

را فراهــم ســاخته اســت.
وی ادامــه داد: ارتقــای رتبــة ایــران در محیــط کســب وکار )34 پلــه ارتقــا(، تشــکیل مجلس جدید و فراهم شــدن 
امــکان هم سوســازی ایــن قــوه بــا سیاســت های معطــوف بــه پیش بــرد اهــداف اقتصــادی، ثبــات نســبی بــازار 
ارز، مدیریــت مطلــوب تعهــدات مالــی دولــت طــی ســه ســال اخیــر و مدیریــت مناســب بودجه هــای عمرانــی 
کشــور از طریــق اجــرای طرح هــای عمرانــی اولویــت دار، برخــورداری از ذخایــر عظیــم نفــت و گاز، برخــورداری 
از عقانیــت و ســخت کوشــی و مجموعــه ایــن مــوارد می توانــد فرصتــی طایــی بــرای اقتصــاد ایــران در ترغیــب 
فعــاالن اقتصــادی داخلــی و خارجــی جهــت راه انــدازی چرخ هــای اقتصــادی کشــور و ایجــاد زمینه هــای رشــد 

پایــدار و فراگیــر در ســال های پیــش رو فراهــم آورد.
وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در ادامــه گفــت: بــرای اســتفاده از منابــع خارجــی و تکنولــوژی و دانــش فنــی 
همیشــه دو طیــف و دو دیــدگاه افــراط و تفریــط وجــود داشــته اســت، امــا نــگاه متعــادل ایــن اســت کــه میتوان 
بــه گونــه هــای مختلــف، افکارجهانــی را آمــاده کــرد و از اذیــت وآزارهــای بهانــه ای بیــن المللــی جلوگیــری 

کنیــم کــه امــروز ایــن شــرایط بــرای کشــورمان بــه وجــود آمــده اســت.

دکتر ربیعی در همایش چشم انداز اقتصادی ایران در سال 95:

ورود جدی صندوق های بازنشستگی به عرصه های اجتماعی 
نباید به بهانه کسری منابع و اشتغال مدیریتی مغفول واقع شود

ــداز ــم ان  چش
 اقتصــاد ایــران
95 ســال  در 

دکتــر ربیعــی بــر تعامــل مناســب بــا دنیــا تاکیــد کــرد و گفــت: بــدون بیــن المللــی کــردن فعالیتهــای اقتصــادی 
امــکان توســعه پدیــد نمــی آیــد، بــه همیــن دلیــل مقــام معظــم رهبــری هوشــمندانه و آگاهانــه بحــث برونزایــی و 
درونگرایــی را مطــرح فرمــوده انــد. یعنــی بــا یــک زایــش درونــی بتوانیــم فعالیتهــای خــود را بیــن المللــی کنیــم و 
یکــی از بحــث هایــی کــه چنــد وقتــی بــا روســای صندوقهــای زیرمجموعــه داریــم، بیــن المللــی کــردن صنــدوق هــا 

اســت. 
وزیرتعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی خاطــر نشــان کــرد: شــرایط نویــن تنهــا برآمــده از برجــام و فرصت هــای برآمــده از 
توافــق عزتمندانــه و پیــروزی در مذاکــرات هســته ای نیســت، بلکــه مهم تــر از آن، نمایــش عظیــم و تاریخــی تــداول 
قــدرت برمــدار مشــارکت فراگیــر و فعــال، خــردورزی و رفتــار مســئوالنه مدنــی مــردم عزیزمــان اســت کــه امنیتــی 
پایــدار و ثبــات و تــداوم را بــه ارمغــان آورده اســت. ایــن شــرایط، فرصتــی بی بدیــل بــرای پی ریــزی دوران جدیــدی 
از هــدف گــذاری توســعه ملــی و اقــدام و عمــل بــرای اقتصــاد مقاومتــی را فراهــم کــرده اســت. دورانــی کــه هــدف آن 
توســعه پایــدار، عادالنــه و انســان مــدار، رشــد فراگیــر و مســتمر، اشــتغال مولــد و شایســته و بهــره منــدی عزتمندانــه 
ــرای جامعــه ای مومــن، اخاق مــدار، هویــت منــد و برخــوردار از آرامــش و  و مســئوالنه از رفــاه و مواهــب توســعه ب

ســامت تــن و روان خواهــد بــود.
وزیــر تعــاون افــزود: اقتصــاد مقــاوم و تــاب آور بی گمــان در ســایه حفــظ و انباشــت ســرمایه انســانی، موهبت هــای 
طبیعــی و زیســت محیطــی، کارآیــی و بهــره وری حداکثــری در تولیــد و اشــتغال و نیــز رقابت پذیــری فعــال و مبتنــی 
بــر خاقیــت و نــو شــوندگی فرآینــد، فــن آوری و روش، ســاختار و ســازماندهی و توســعه بازارهــا و تنــوع بخشــی 
بــه کســب وکارهــا ممکــن خواهــد بــود و اقتصــاد مقاومتــی مســتلزم ثبــات و تــداوم سیاســی و اجتماعــی برآمــده از 
عدالــت در فرصت هــا، قابلیت هــا و زمینه هــای رشــد و ارتقــای فــردی و اجتماعــی، مشــارکت و تعلــق ورزی و نظــارت 

شــهروندی و اطمینــان بــه کارکــرد موثــر و پایــدار نهــاد تامیــن اجتماعــی اســت.
ــه  ــا پوشــش حــدود 15 میلیــون بیمه شــده و نزدیــک ب ــزود: صندوق هــای بیمــه اجتماعــی و بازنشســتگی ب وی اف
ــا 25 درصــد  ــن 20 ت ــه بی ــن نســلی ک ــای بی ــر و دارایی ه ــر و برخــورداری از ذخای ــر مســتمری بگی ــون نف 6 میلی
ــت  ــا محوری ــدار ب ــل در شــکل گیری توســعه پای ــرآورد میشــود، نقــش و اهمیتــی بی بدی ــی ب ــص داخل ــد ناخال تولی
اقتصــاد مقــاوم و رقابت پذیرخواهــد داشــت. بنابرایــن پــر واضــح اســت کــه از یــک ســو پرداخــت تعهــدات مالــی بــه 
صندوق هــا و مســتمری بگیران بــه ســطح درآمــدی دولــت وابســته اســت و از ســوی دیگــر، دســتیابی بــه بازدهــی 
مناســب ســرمایه گذاری ها و مدیریــت بهینــة ذخایــر بــه شــدت متاثــر از رشــد و رونــق اقتصــادی و محیــط عمومــی 
کســب وکار اســت. عــاوه بــر ایــن، پایدارســازی صندوق هــا و جلوگیــری از بحــران فراگیــر آنهــا نیازمنــد اصاحــات 
ســاختاری و سیســتمی در ایــن صندوق هــا از جملــه افزایــش ســن بازنشســتگی، همســان ســازی تعهــدات و حقــوق 
ــه درک  ــتیابی ب ــرش و دس ــه پذی ــر از هم ــا و مهم ت ــن صندوق ه ــی بی ــه جای ــی جاب ــار مال ــن ب ــتمری، تامی مس
مشــترکی از پیچیدگــی چندالیــه و حساســیت بســیار زیــاد مالــی و اقتصــادی آنهــا از تصمیــات و قوانیــن و نوســانات 

اقتصــاد کان و مراقبــت همــه جانبــه دولــت و مجلــس از آنهاســت.
ــای  ــه عرصه ه ــای بازنشســتگی ب ــت: ورود جــدی صندوق ه ــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود گف ــر ربیع دکت
اجتماعــی زندگــی صاحبــان و مشــترکان آنهــا و اجــرای نقــش فعــال در سیاســت گــذاری اجتماعــی دوران ســالمندی 
و بازنشســتگی و بهبــود معیشــت آنــان و مهم تــر از آن بهــره گیــری موثــر از دانــش و تجربــه خردمنــدان جامعــه نبایــد 

بــه بهانــه کســری منابــع و اشــتغال مدیریتــی مغفــول واقــع شــود.
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی گفــت: بــا وجــود شــرایط رکــودی حاکــم بــر اقتصــاد کشــور طــی چهــار ســال 
ــی  ــن اجتماع ــای تامی ــی صندوق ه ــای اقتصــادی، بازده ــت بنگاه ه ــر فعالی ــع جــدی در براب ــود موان ــته و وج گذش
ــا سخت کوشــی و بهبــود مدیریــت ســازمانی در ســال گذشــته )1394( حــدود 10 درصــد بــوده و ترمیــم  کشــور ب
و تعدیــل تصاعــدی حقــوق مســتمری و تســهیل و تســریع در پاســخگویی بــه نیازهــای آنــان، تقویــت تشــکل های 
اجتماعــی بازنشســتگان و تعامــل موثــر بــا آنهــا مــورد توجــه جــدی دولــت یازدهــم بــوده اســت. از ایــن رو، بــه گواهی 
ــی در  ــد نقطــة عطف ــی، ســال 1395 می توان ــی و مل ــازمان های پژوهشــی جهان ــا و س ــب نهاده ــای غال پیش بینی ه
ــاز دوره   ــی از آن و آغ ــای ناش ــران عقب ماندگی ه ــن، جب ــی و پایی ــدهای منف ــاد از رش ــیر اقتص ــت مس ــر جه تغیی

جدیــدی از رشــد و رونــق اقتصــادی بــرای ایــران باشــد.

ــداز ــم ان  چش
 اقتصــاد ایــران
95 ســال  در 



47 46

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

ــل  ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــامیان  ــود اس ــر محم ــوري، دکت ــتگي کش ــدوق بازنشس ــل صن ــور بین المل ــي و ام ــط عموم از اداره کل رواب
»مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــوری« در همایــش »چشــم انــداز اقتصــاد ایــران در ســال 95« بــا اشــاره 
ــا انتظــار  ــون مشــترک تحــت پوشــش دارد کــه خــادم آن هاســت و آن ه ــدوق 2.5 میلی ــن صن ــه ای ــر این ک ب
دارنــد کــه حداقــل، حقــوق را دریافــت کــرده و مــا وظایــف خــود را بــه خوبــي در مــورد آن هــا انجــام دهیــم، 

گفــت: امیدواریــم امانــت دار خوبــي بــراي ایــن قشــر باشــیم و ایــن ســرمایه را بــه خوبــي مدیریــت کنیــم.
ــرکات آن  ــج و ب ــاهد نتای ــه زودي ش ــده و ب ــاد ش ــي ایج ــاي تخصص ــي در هلدینگ ه ــه داد: هم افزای وي ادام
خواهیــم بــود. وقتــي مجموعــه اي بــزرگ مي شــود الزم اســت فعالیت هــاي هم ســنخ آن در یــک ردیــف قــرار 
گیرنــد و از پتانســیل باالتــري اســتفاده کنیــم و امیدواریــم شــاهد هم افزایــي هرچــه بیشــتر در درون صنــدوق 

باشــیم.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري ضمــن ابــراز امیــدواري بــه منظــور خــروج کشــور از رکــود، عنــوان 
کــرد: شــرایط در حــوزه کان کشــور نگــران کننــده اســت و امیــدوارم همــه دســت بــه دســت هــم دهنــد و 
ــاال در جهــت رشــد حرکــت کنیــم. مــا در منطقــه اي  ــه پتانســیل هاي بالقــوه ب ــا توجــه ب ــا ب کمــک کننــد ت
هســتیم کــه بــه برکــت نظــام، رهبــري و خــون شــهدا امنیــت باالیــي داریــم؛ در حالي کــه کــه مي بینیــم در 
آن ســوي مرزهــاي نزدیــک بــه مــا ایــن امنیــت وجــود نــدارد. بنابرایــن ســرمایه و نعمــت بزرگــي داریــم کــه 
اگــر آن را بــه خوبــي مدیریــت نکنیــم، ناشــکري کرده ایــم و امیــدوارم گرفتــار عــذاب ناشــي از ناشــکري نشــویم.
اســامیان در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه بــراي خــروج از رکــود بایــد از همــه مســئوالن کشــور کمــک گرفتــه 
شــود، گفــت: شــرایط بــه گونــه اي اســت کــه مي توانیــم از وضعیــت موجــود خــارج شــویم. مشــکاتي وجــود 
دارنــد، امــا در همیــن کشــور و در یــک رشــته یکســان برخــي آدم هــا موفــق هســتند و مــا مي بینیــم کــه برخــي 

افــراد نیــز بــه دلیــل مدیریــت ناصحیــح موفــق نیســتند.
وي ثــروت صنــدوق بازنشســتگي کشــوري را 20 هــزار میلیــارد تومــان اعــام کــرد و گفــت: باید از خود بپرســیم 
ــم در مســیر درســت  ــن مســئله شــویم، مي توانی ــه متوجــه ای ــن ســرمایه چیســت؟ زماني ک ــه خروجــي ای ک
ــن شــرکت هایي کــه بدهــي  ــر ای ــف داشــته ایم و عــاوه ب ــا شــرکت های مختل ــي را ب ــم. مذاکرات حرکــت کنی
ــره بانکــي شــوند  ــار چنب ــه گرفت ــه کســاني ک ــل شــده اند؛ چراک ــراً تبدی ــاال داشــته اند، اکث ــا ســود ب بانکــي ب

کارشــان تمــام اســت و بایــد از صبــح تــا شــب بــراي پرداخــت ســود زحمــت بکشــند.

اسالمیان: 

هیچ تحمیل سیاسی به صندوق بازنشستگی مورد قبول نیست

ــداز ــم ان  چش
 اقتصــاد ایــران
95 ســال  در 

ــاهد  ــد و ش ــزار ش ــه برگ ــمیناري دو روزه در ترکی ــزود: س ــوري اف ــتگي کش ــدوق بازنشس ــل صن مدیرعام
ــانه اي  ــد، آن را رس ــرانجام نرس ــه س ــن مســایل ب ــا ای ــا ت ــم ام ــران بودی ــازار ای ــه حضــور در ب ــدي ب عاقه من
ــا بیمه هــاي بــزرگ در صنعــت هواپیمایــي مذاکــره خواهیــم کــرد. آنهــا بعضــاً  نمي کنیــم. عــاوه بــر ایــن، ب
ــا را در  ــن راهکاره ــم ای ــم، مي توانی ــار نداری ــي اعتب ــزان کاف ــه می ــه ب ــد، زماني ک ــاره مي کنن ــا را اج هواپیماه
پیــش گیریــم و هنــر مدیریــت خــود را نشــان دهیــم. تاکیــد بنــده بــه اســتفاده از فرصت هــا اســت. یکــي از 
ــا هم افزایــي کار را پیــش ببریــم. یــک فــرد اقتصــادي بایــد تــا  اهــداف ایــن ســمینار هــم ایــن اســت کــه ب
مي توانــد ســود شــرکت هایش را بــاال ببــرد و مــا قصــد داریــم در یــک فضــاي رقابتــي بــا هم افزایــي مجموعــه 

ســود را بازگردانیــم.
ــا توجــه  ــه در کشــور ب ــي ک ــه اســتفاده از فرصت های ــش ب ــن همای ــش در ای ــه صحبت های اســامیان در ادام
بــه مناســبت هاي مختلــف ایجــاد مي شــود اشــاره کــرد و گفــت: متاســفانه در صنــدوق بازنشســتگي کشــوري 
ــم.  ــن اســتفاده را کرده ای ــف ایجــاد مي شــود کم تری ــه مناســبت هــاي مختل ــي کــه در کشــور ب از فرصت های
ــد. کــم هســتند  ــه در کشــور ایجــاد مي شــود اســتفاده کنن ــي ک ــه اعضــا از فرصت های ــم ک خواهــش مي کن
شــرکت هایي کــه از فاینانس هــاي بــا بهــره پاییــن اســتفاده کــرده و مــا بایــد بــه ایــن مســئله توجــه کنیــم.

وي ادامــه داد: بــا حــل مســئله برجــام بایــد از فرصــت پیــش آمــده اســتفاده کــرد و بــه ســمت خــروج از رکــود 
حرکــت کنیــم، بــا یــک یــا دو جلســه نمي توانیــم بــه تغییــر امیــدوار باشــیم و ایــن مســئله نیازمنــد تــاش 

بســیار زیــاد اســت.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري بــا بیــان اینکــه در آینــده شــاهد چنــد اتفــاق خــوب در صنــدوق 
ــت دار 2.5 میلیــون مشــترک کشــوري هســتیم.  ــا امان ــوان کــرد: م ــود، عن بازنشســتگي کشــوري خواهیــم ب
ــار اجتماعــي کشــور  ــه اعتب ــل ب ــت قب ــوان شــد، فســاد سیســتمي شــده و عملکــرد دول همان طــور کــه عن

لطمــه وارد کــرد کــه بایــد آن را جبــران کنیــم.
اســامیان بــا بیــان اینکــه 7 میلیــون بیــکار در کشــور داریــم، تصریــح کــرد: چــه بنــده و چــه هــر مدیــري 
دیگــري حــق نداریــم از بســتگان خــود در ســازمان هاي تابعه مــان اســتفاده کنیــم و بایــد ایــن مســئله بــراي 
مــا خــط قرمــز باشــد. نبایــد یــک مدیــر 10 تــن از بســتگان خــود را در مجموعــه زیرنظــرش بــه کار گیــرد. این 

موضــوع، ظلــم بــه همــه آن 7 میلیــون بیــکار کشــور اســت و بایــد در قیامــت پاســخگو باشــد.
وي بــا تاکیــد بــر این کــه بایــد در حــوزه مالــي و اســتخدامي نهایــت مراقبــت را انجــام دهیــم، گفــت: هیــچ 
تحمیــل سیاســي بــه صنــدوق بازنشســتگي کشــوري نبــوده و نیســت، امــا ممکــن اســت یــک یــا دو نماینــده 

فشــارهایي را وارد کننــد و مــا بــه خوبــي مي دانیــم کــه بایــد کار خــود را بــه نحــو مطلــوب انجــام دهیــم.
مدیرعامــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري بــا اشــاره بــه یــک نمونــه از اتفاقاتــي کــه در دوره مدیریتــش رخ 
داده، گفــت: یکــي از نماینــدگان مجلــس نــزد مــن آمــد، مــا بــراي یــک شــرکت غذایــي نیازمنــد نیــرو بودیــم 
امــا وي فــردي را معرفــي مي کــرد کــه تخصــص وی راه آهــن بــود. بــه او گفتــم، اگــر صادقانــه جــواب ســئوال 
مــرا بدهیــد، آنچــه شــما بگوییــد را انجــام مي دهیــم. از وي پرســیدم »اگــر ایــن مــال بــراي مــن یــا شــما بــود 
بــاز هــم ایــن آدم را در ایــن ســمت قــرار مي دادیــد؟« او کمــي فکــر کــرد و گفــت: نــه! امــا لطفــاً برایــش کاري 
کنیــد. بــه وي گفتــم: شــما از یــک طــرف مي گوییــد نــه و از یــک طــرف مي خواهیــد ایــن نیــرو را اســتخدام 

کنیــم و مــن ایــن اتفــاق را خیانــت در امانــت مي دانــم.
اســامیان در پایــان صحبت هایــش بــه برخــي اتفاقــات کــه در دولــت قبــل انجــام شــده و توســط صنــدوق 
بازنشســتگي پیگیــري شــد تــا منابــع از دســت رفتــه بازگردانــده شــود، اشــاره و خاطــر نشــان کــرد: بــه کمــک 
ــود  ــده ب ــه ش ــازل فروخت ــت ن ــه قیم ــیني ب ــه در میني س ــي را ک ــران توانســتیم زمین ــرم ته ــتان محت دادس
بازگردانیــم و ایــن مطلــب احقــاق حــق شــد. ایــن مســئله حــدود 800 میلیــارد ریــال بــراي صنــدوق ارزش 
افــزوده دارد و مــا بــراي احقــاق حــق 2.5 میلیــون مشــترک خــود تــاش کنیــم و بــا توجــه بــه حساســیت هاي 
ــا ناراحتــي کم تــري  اتفاقــات ناخوشــایند دوره قبــل، ســعي مي کنیــم از رســانه اي کــردن آن هــا بپرهیزیــم ت

بــراي مــردم ایجــاد شــود.
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ــه نقــل از  ــران ب ــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ای ــه گــزارش پای ب
ــر »محمــود شهشــهاني پور«  ــدوق بازنشســتگي کشــوري، دکت ــل صن ــور بین المل ــي و ام ــط عموم اداره کل رواب
در همایــش »چشــم انداز اقتصــاد ایــران در ســال 1395« گفــت: در صندوق هــاي بازنشســتگي در دوره جوانــي 
ــه نحــوي اســت کــه در دوره بازپرداخــت  کــه مشــمول دریافــت کســور بیمــه اي هســتند، ســرمایه گذاري ها ب
بــه پرداخــت مســتمري ها کمــک شــود. بــه هــر دلیلــي و هــر شــکلي ایــن موضــوع در صنــدوق بازنشســتگي 
کشــوري به درســتي از قبــل انجــام نشــده اســت امــا پیشــینیان در خصــوص رد دیــون دولــت زحمــات زیــادي 
ــرمایه گذاري  ــاب س ــا احتس ــرکت و ب ــد، 250 ش ــر از 1 درص ــرمایه گذاري کم ت ــاب س ــا احتس ــه ب ــیدند ک کش

بیــش از یــک درصــد، بیشــتر از 180 شــرکت داریــم.
ــا  ــود، تقســیم بندي انجــام و ب ــه ســرمایه گذاري ها تخصصــي نب ــگ ک ــار شــرکت هلدین ــه داد: در چه وي ادام
انتصــاب یــک مدیــر اقتصــادي و نیــز درخواســت هایي کــه از بخــش اقتصــادي صنــدوق وجــود داشــت قــرار بــر 

ــن شــد کــه ســرمایه گذاري ها در فازهــاي کمــي و کیفــي تقســیم بندي شــوند. ای
ــگ  ــش هلدین ــه ش ــر اینک ــاره ب ــا اش ــوري ب ــتگي کش ــدوق بازنشس ــرمایه گذاري صن ــادي و س ــاون اقتص مع
تخصصــي در صنــدوق بازنشســتگي کشــوري مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت، بیــان کــرد: هلدینــگ »حمل ونقــل و 
گردشــگري«، هلدینــگ »غذایــي، دارویــي و کشــاورزي«، هلدینــگ »عمــران و ســاختمان«، هلدینــگ »بــورس، 
بانــک، بیمــه و امــور ســهام«، هلدینــگ »نفــت، گاز، پتروشــیمي و نیــروگاه« و هلدینــگ »صنایــع و معــدن«، 
شــش هلدینگــي هســتند کــه پنــج مــورد از آن هــا تشــکیل شــده و هلدینــگ حمل ونقــل و گردشــگري نیــز در 

دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
ــت  ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــور م ــر ام ــارت ب ــوه نظ ــرکت ها، نح ــکیل ش ــد از تش ــرد: بع ــان ک ــهاني خاطرنش شهش
ــت  ــاختار معاون ــت س ــد تقوی ــاب ش ــه انتخ ــي ک ــه و مدل ــي مطالع ــاي مختلف ــاختار، مدل ه ــي س و در طراح

ــود. ــارت ب ــن نظ ــت ای ــا تح ــع آن ه ــادي و تجمی ــور اقتص ــرمایه گذاري ها و ام س
ــرد: حضــور در  ــط اســتراتژیک اشــاره و اعــام ک ــرل و رواب ــزي و کنت ــه رویکردهــاي برنامه ری ــن ب وي همچنی

ــي ســه رویکــرد مــد نظــر هســتند. ــزي اســتراتژیک و کنتــرل مال مجامــع، کنتــرل برنامه ری
معــاون اقتصــادي و ســرمایه گذاري صنــدوق بازنشســتگي کشــوري همچنیــن بــه اهــداف طراحــي هلدینگ هــا 

دکتر شهشهانی پور در همایش چشم انداز اقتصادی ایران در سال 95 :

شنـاسـایی شرکت هـای کم بـازده 
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ــرداري از  ــازار، بهره ب ــته در ب ــم رش ــرکت هاي ه ــت ش ــز از رقاب ــتراتژیک و پرهی ــي اس ــت: هماهنگ ــرد و گف ــاره ک اش
ــاح  ــي، اص ــي و نقدینگ ــن مال ــرمایه گذاري ها، تامی ــعه س ــک، توس ــر ی ــاي ه ــع نیازه ــروه و رف ــي گ ــات تخصص امکان
ســاختار هزینــه، هم افزایــي تمرکــز یافتــه در معامــات و مبــادالت و ارتقــای چانه زنــي بــا اشــخاص ثالــث، تبــادل دانــش، 
تجــارب و مهارت هــا و نیــز ارزش افزایــي از طریــق کســب ســهم بیشــتر بازارهــاي داخلــي و خارجــي از جملــه اهــداف 

ــتند. ــا هس ــي هلدینگ ه طراح
وي بــا اشــاره بــه اینکــه مي توانســتیم هماننــد تامیــن اجتماعــي در قالــب شــرکتي ماننــد شســتا امــور ســرمایه گذاري 
را پیــش ببریــم، گفــت: امــا قــرار بــر ایــن شــد تــا تغییــرات در ســاختار معاونــت اقتصــادي ایجــاد شــود و یــک اداره کل 

نیــز بــه ایــن معاونــت تحــت عنــوان حسابرســي داخلــي و امــور مجامــع اضافــه شــد.
ــدوق  ــارت صن ــطح نظ ــش س ــت افزای ــتورالعمل هاي الزم جه ــا و دس ــاح آیین نامه ه ــن و اص ــه تدوی ــهاني پور ب شهش
ــوزه  ــدوق در ح ــتراتژي هاي صن ــن اس ــه تدوی ــت: کمیت ــرد و گف ــاره ک ــا اش ــرد هلدینگ ه ــرمایه گذاري ها و عملک و س
ــاماندهي  ــه س ــي و کمیت ــن اجتماع ــا تامی ــترک ب ــرکت هاي مش ــاماندهي ش ــه  س ــد و کمیت ــکیل ش ــادي تش اقتص
ــررده را از  ــازده و ض ــم ب ــرکت هاي ک ــتیم ش ــاش هس ــدند و در ت ــکیل ش ــز تش ــازده نی ــم ب ــان ده و ک ــرکت هاي زی ش
سیســتم ســرمایه گذاري خــود خــارج کنیــم. اکنــون چنــد شــرکت ضــررده از مجموعــه مــا خــارج شــده اند و ایــن اقــدام 

هنــوز ادامــه دارد.
وي همچنیــن بــه موضــوع اســتفاده از فرصت هــاي پــس از برجــام اشــاره کــرد و گفــت: یکــي از افــراد پاک  دســت و بــا 
تجربــه کــه ســال ها در خــارج از کشــور فعالیــت کــرده متقاعــد شــده تــا در زمینــه ســرمایه گذاري هاي خارجــي بــا مــا 
همــکاري کنــد؛ در ایــن زمینــه برنامــه اي بــراي ســرمایه گذاري در کشــورهایي مثــل انگلیــس، ســوئیس و ایتالیــا بــا در 
نظــر گرفتــن وضعیت هــاي مالــي و بــازار کار انجــام شــده و شــرکتي را تاســیس کردیــم کــه همــه شــرکت های بــزرگ 

مــا بتواننــد در آنجــا بــه صــورت متمرکــز کار کننــد، زیــرا همــه شــرکت هاي مــا نیــاز بــه بازرگانــي خارجــي دارنــد.
ــي هاي  ــه کرس ــان این ک ــا بی ــه ب ــوري در ادام ــتگي کش ــدوق بازنشس ــادي صن ــور اقتص ــرمایه گذاري و ام ــاون س مع
ــه کــرد: شــرکت  ــم، اضاف ــرل در شــرکت هاي ســرمایه پذیر کســب کرده ای ــت و کنت ــرای اعمــال مدیری ــي ب بســیار خوب
ــدوق و  ــان صن ــز بســیار خــوب می ــکاري و تمرک ــا هم ــن ب ــر ای ــاوه ب ــه اســت. ع ــن جمل ــر از ای ــیمي امیرکبی پتروش
ــه پتروشــیمي اشــاره کــرد. در  ــوان ب هلدینگ هــا مزیت هــاي عمــده اقتصــادي کشــور شناســایي شــده کــه فعــا مي ت

ــت. ــگ ماس ــن هلدین ــرژي، بزرگ تری ــگ ان ــم و هلدین ــي داری ــیار باالی ــاي بس ــیمي مزیت ه ــاي پتروش بخش ه
ــرژي مربــوط مي شــود و مــا اقدامــات بســیار متفاوتــي را  ــه بخــش ان وي ادامــه داد: بیــش از 70 درصــد بازدهــي مــا ب
در ایــن خصــوص انجــام داده ایــم کــه از جملــه آن هــا مي تــوان بــه خریــداري 51 درصــد از ســهام پتروشــیمیران اشــاره 
ــذر شــرق  ــروژه آزادراه کنارگ ــه پ ــوان ب ــا مي ت ــه آن ه ــه از جمل ــز شــروع شــده ک ــري نی ــاي خــوب دیگ ــرد. پروژه ه ک

اصفهــان و توســعه و احیــاي برنــد کفــش ملــي اشــاره کــرد.
ــه این کــه در حــال حاضــر هلدینگ هــا  ــا اشــاره ب معــاون اقتصــادي و ســرمایه گذاري صنــدوق بازنشســتگي کشــوري ب
ــوط  ــف مرب ــري تکالی ــش و پیگی ــت پوش ــرکت هاي تح ــدي ش ــا و بودجه بن ــراي برنامه ه ــارت اج ــي ها و نظ در بررس
ــراي ایجــاد بانــک اطاعــات دارایي هــاي صنــدوق اعــم از امــاک، وثایــق  در جوامــع متمرکــز شــده اند، اظهــار کــرد: ب
ــگ  ــان هلدین ــن می ــه در ای ــت ک ــام اس ــال انج ــي در ح ــه تاش های ــرکت هاي زیرمجموع ــت ش ــت مالکی ــهام تح و س
ســاختمان ســهم بیشــتري دارد و بــا تاش هایــي کــه انجــام داد موفــق شــدیم برخــي امــاک متعلــق بــه ســازمان نظیــر 

زمینــي در میني ســیتي کــه بیــش از 1000 میلیــارد تومــان ارزش داشــت را بازگردانیــم.
شهشــهاني پور بــا اشــاره بــه هلدینــگ مالــي کــه تــازه تاســیس اســت و نیــز صنــدوق مشــترکي کــه راه انــدازي شــده، 
گفــت: انتشــار ابزارهــاي مختلــف تامیــن مالــي شــامل انــواع اوراق مشــارکت، تهاتــر بدهــي و طلــب دولتــي و وصــول مازاد 
طلــب از اوراق تســویه خزانــه از جملــه اقدامــات در دســت انجــام ایــن هلدینــگ اســت. همچنیــن برنامه ریــزي کرده ایــم 

تــا دارایي هــاي بااســتفاده جهــت اجــراي پروژه هــا مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد.
ــورس بیــان کــرد: موفــق شــدیم  ــورس و فراب ــازار ب ــه ب ــراي ورود چنــد شــرکت ب ــه اقــدام ب ــا اشــاره ب وي همچنیــن ب
در ایــن مــدت 2400 میلیــارد تومــان از مطالباتمــان را تعییــن تکلیــف کنیــم. در واقــع ترتیــب وصــول ایــن مطالبــات 
داده شــده اســت. ایــن اقــدام الزم بــود زیــرا صنــدوق بــه واســطه کســري نقدینگــي بــراي پرداخــت مســتمري ها دچــار 

مشــکل بــود.
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ــه نقــل از  ــران ب ــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ای ــه گــزارش پای ب
اداره کل روابــط عمومــي و امــور بین الملــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري، »محســن رنانــي« اســتاد اقتصــاد 
ــراي  ــد ب ــات شــرایط جدی ــران در ســال 1395؛ الزام دانشــگاه اصفهــان در همایــش »چشــم انداز اقتصــادي ای
ســرمایه گذاري صندوق هــاي بازنشســتگي« دربــاره  رکــود حاکــم بــر اقتصــاد کشــور گفــت: اکنــون اصلي تریــن 
دشــمنان کشــور مــا، رکــود اقتصــادي، بحــران آب و فســاد نظــام اداري اســت کــه بایــد نظــام سیاســي  بتوانــد 
ــراي  ــور کنــد، چــون ممکــن اســت دیگــر فرصتــي ب ــه و ســریع عب ــه صــورت کم هزین ــن ســه بحــران ب از ای
مدیریــت ایــن ســه بحــران نداشــته باشــیم. بیــن ایــن ســه بحــران، رکــود اقتصــادي از همــه مهم تــر اســت؛ 
ــراي حــل مدیریــت بحــران آب، نظــام سیاســي ایــران حداقــل پنــج یــا حداکثــر 10 ســال فرصــت  چراکــه ب
دارد. در مــورد فســاد نظــام اداري گرچــه بــه مرحلــه  فســاد سیســتمي رســیده ایم، امــا همچنــان ادامــه کار بــا 

وضعیــت موجــود ممکــن اســت؛ ولــي چیــزي کــه قابــل تــداوم نیســت رکــود اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بحــران رکــود مهم تریــن بحرانــي اســت کــه مي توانــد آغازگــر کنش هــاي اجتماعــي و 
سیاســي باشــد، عنــوان کــرد: در ایــن بحــران نیــز حــوزه مســتمري بگیران و بازنشســتگان حایــز اهمیــت اســت. 
اکنــون حــدود 11 میلیــون حاشیه نشــین، 10 میلیــون بیــکار و چنــد 10 میلیــون بازنشســته و مســتمري بگیر 
بــه همــراه خانواده هایشــان در کشــور موجــود هســتند کــه از ایــن میــان حــوزه بازنشســتگان و مســتمري بگیران 
نســبت بــه باقــي اهمیــت بیشــتري دارد، چــون ایــن افــراد صاحــب حــق هســتند ولــي باقــي شــاهد انتظارنــد. 
اگــر کشــور نتوانــد حقــوق ایــن افــراد را بپــردازد، بــه ســرعت قابلیــت تجمــع و حرکت هــاي اعتراضــي خواهنــد 

داشت.
ــدي  ــتگي را ج ــاي بازنشس ــوع صندوق ه ــا موض ــي م ــي و مدیریت ــام سیاس ــراً نظ ــه ظاه ــان اینک ــا بی وي ب
ــا فرماندهي هــاي عــادي و سیاســت هاي کوتاه مــدت بحــران نظــام  صندوق هــاي  نمي گیــرد و تصــور مي کنــد ب
بازنشســتگي قابــل حــل اســت، خاطرنشــان کــرد: صندوق هــاي بازنشســتگي و تامیــن اجتماعــي بــا دو دســته 
از بحران هــاي بیرونــي و درونــي روبــه رو هســتند. امــروز طوالني تریــن رکــود تاریــخ اقتصــاد کشــور را تجربــه 
مي کنیــم. اگــر از ســال 1384 تــا ســال 1393 وضعیــت اقتصــاد کشــور را بررســي کنیــم، متوجــه مي شــویم 
کــه طــي 10 ســال فقــط یــک میلیــون شــغل بــه کشــور افــزوده شــده اســت، در حالــي کــه در ایــن 10 ســال، 

رنانی:

اصلي ترین دشمن کشور ما، رکود اقتصادي است 
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ــاي  ــداد کارگاه ه ــن 10 ســال تع ــن در ای ــم. همچنی ــه کرده ای ــي اقتصــاد کشــور را تجرب ــاي نفت ــن درآمده باالتری
ــق  ــر از 14 هــزار رســیده کــه نشــان دهنده رکــود عمی ــه کم ت ــر از بیــش 16 هــزار عــدد ب ــاالي 10 نف ــي ب صنعت

اســت.
رنانــي همچنیــن بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر اقتصــاد ایــران درگیــر پنــج الیــه رکــودي اســت، تصریــح کــرد: 
ســه الیــه از ایــن رکــود بــه عوامــل درونــي بســتگي داشــته و دو الیــه آن به عوامــل بیرونــي ربط دارد. شــواهد نشــان 
مي دهــد نظــام سیاســي مــا، دولــت و فعــاالن بخــش خصوصــي موضــوع رکــود حاکــم بــر اقتصــاد کشــور را دســت 

کــم گرفته انــد و همــه منتظرنــد کــه ان شــاءا... بــه نحــوي از رکــود عبــور کنیــم.
ایــن اقتصــاددان و اســتاد دانشــگاه اصفهــان، ادامــه داد: اگــر از فعــاالن بخــش خصوصــي مثــًا اعضــاي اتــاق بازرگاني 
ــراي  ــا نســخه اي ب ــد ت پرســیده شــود کــه در شــرایط رکــودي چــه کارهــاي تحقیقاتــي و مطالعاتــي انجــام داده ان
ــه دولــت ارایــه کننــد؟، متوجــه مي شــویم کــه برنامــه اي در ایــن زمینــه نداشــته اند. همچنیــن  خــروج از رکــود ب
دولــت در ســه ســال گذشــته بیــش از رکــود، نگــران تــورم بــود و کنتــرل تــورم را در اولویت هــاي اقتصــادي خــود 
ــانه هاي آن را  ــت و نش ــه اس ــدي نگرفت ــدان ج ــود را چن ــز رک ــي نی ــام سیاس ــن نظ ــر ای ــاوه ب ــود. ع ــرار داده ب ق
مي تــوان از نحــوه  مواجهــه آن بــا موضــوع برجــام دانســت. اگــر رکــود بــراي نظــام سیاســي اهمیــت داشــت، برجــام 

ــه آن وارد شــود. را جــدي مي گرفــت و اجــازه نمــي داد خدشــه اي ب
رنانــي در ادامــه صحبت هایــش بــا بیــان این کــه در حــال حاضــر ســه نــوع رکــود حاکــم در اقتصــاد کشــور از شــرایط 
درونــي اقتصــاد مایــه گرفتــه اســت، گفــت: یکــي از ایــن رکودهــا، رونــد معکــوس رشــد افقــي اســت؛ بــه ایــن ترتیب 
کــه در شــرایط رشــد افقــي کشــور قــادر خواهــد بــود تولیــدات بیشــتري داشــته باشــد ولــي ایــن رونــد اکنــون در 
ایــران معکــوس شــده اســت. همچنیــن رکــود الیــه دوم مربــوط بــه رونــد معکــوس رشــد عمــودي کــه منجــر بــه 
رکــود ســاختاري شــده اســت. همچنیــن رکــود الیــه ســوم نیــز مربــوط بــه رونــد معکــوس رشــد کیفــي اســت کــه 

منجــر بــه رکــود کیفــي شــده اســت.
ــدت  ــد و بلندم ــدت، میان بلن ــر ســه دســته کوتاه م ــر اقتصــاد کشــور ب ــم ب ــود حاک ــي، رک ــزود: از نظــر زمان وي اف
تقســیم مي شــود. در رکــود کوتاه مــدت دولــت مي توانــد رکــود اقتصــادي را از طریــق حجــم پــول، نــرخ بهــره، نــرخ 
ارز، عــوارض گمــرک، مالیــات یــا یارانــه یــا غیــره تحــت تاثیــر قــرار دهــد. ایــن موضــوع دســت دولــت اســت و دولــت 
مي توانــد بــا ایــن متغیر هــا بــازي کنــد، ولــي اکنــون بــا توجــه بــه رکود هــاي حاکــم بــر ســایر بخش هــا مدیریــت 

ایــن رکود هــا دشــوار شــده اســت.
رنانــي ادامــه داد: ولــي رکــود دســته دوم، ســاختاري بــوده و زمانــي روي مي دهــد کــه ســاختارهاي اقتصــاد کشــور 
بهــم ریختــه باشــد، مثــًا بخــش صنعــت رشــد کــرده و بخشــي از ســرمایه هاي کشــور بــه آن ســرازیر شــده باشــد، 
ولــي از داخــل آن تقاضایــي ایجــاد نشــود. رکودهــاي ســاختاري رکودهایــي اســت کــه نــه یــک دولــت مي توانــد آن 

را ایجــاد و نــه یــک دولــت مي توانــد آن را برطــرف کنــد.
ایــن اقتصــاددان بــا اشــاره بــه اینکــه رکــود ســطح ســوم کــه ایجــاد شــدن آن بیــش از ســه ســال طــول مي کشــد 
و رکــود نهــادي اســت، عنــوان کــرد: نهادهــا مناســبات اقتصــاد کشــور را تســهیل و کم هزینــه مي کننــد، مثــا قــوه 
ــا گمــرک. اکنــون مشــکل رکــود نهــادي اقتصــاد ایــران، اقتصــاد کشــور را زمین گیــر کــرده و نکتــه اي  قضاییــه ی
کــه بایــد مدنظــر داشــت ایــن اســت کــه دو رکــود دوم، یعنــي رکــود ســاختاري و رکــود نهــادي توســط دولــت 
ــت و  ــت دول ــه دس ــودي ک ــا رک ــرد. تنه ــم بگی ــورد آن تصمی ــد در م ــي بای ــام سیاس ــت و نظ ــرل نیس ــل کنت قاب
ــد در آن تاثیر گــذار باشــد، رکــود ســطح اول اســت کــه در شــرایط کنونــي اقتصــاد ایــران تنهــا راه  دولــت مي توان
تاثیر گــذاري در ایــن رکــود ابزارهــاي پولــي اســت کــه بــا توجــه بــه سیاســت کنتــرل تــورم تقریبــاً ایــن امــکان نیــز 
از دولــت ســلب شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، دو رکــود بیرونــي حاکــم بــر اقتصــاد، ناشــي از قیمــت نفــت و رکــود 

جهانــي از ســال 2008 تاکنــون بــر اقتصــاد کشــور حاکــم بــوده کــه کنتــرل آن نیــز در دســت دولــت نیســت.
محســن رنانــي، اقتصــاد ایــران را گرفتــار در پنــج الیــه رکــودي اقتصــاد کان، ســاختاري، نهــادي و حاصــل از رکــود 
جهانــي و کاهــش قیمــت نفــت مي دانــد و معتقــد اســت از بیــن ایــن پنــج الیــه رکــود، تنهــا یکــي از الیه هــاي آن 
یعنــي رکــود افقــي در کنتــرل دولــت خواهــد بــود کــه در ایــن زمینــه ابــزار موجــود در دســت دولــت ابــزار پولــي 

اســت کــه بــا توجــه بــه سیاســت هاي کنتــرل تــورم عمــًا ایــن امــکان نیــز منتفــي اســت.

ــداز ــم ان  چش
 اقتصــاد ایــران
95 ســال  در 



53 52

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

ــی  ــای عموم ــهامی انباره ــرکت س ــانی ش ــگاه اطاع رس ــزارش پای ــه گ ب
ــور  ــي و ام ــط عموم ــل از اداره کل رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک و خدم
بین الملــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري، »دکتــر حســین عبــده 
تبریــزي« عضــو عالــي شــوراي بــورس کشــور در همایــش »چشــم انداز 
ــل  ــه تحلی ــن اســت ک ــت ای ــت: واقعی ــال 95« گف ــران در س اقتصــاد ای
مســایل صندوق هــای بازنشســتگی بــه تحلیــل مســایل سیاســي در ایــران 

وابســته اســت. 
ــتگي  ــاي بازنشس ــان، صندوق ه ــي در جه ــر صندوق ــل ه ــت: مث وي گف
ــا ســالمندي جمعیــت مواجــه هســتند.  و تامیــن اجتماعــي در کشــور ب
بنابرایــن عــاوه بــر مســتمري هایي کــه بــه بازنشســتگان داده مي شــود، 
خدمــات بیمــه اي و ســامت از اهمیــت زیــادي برخــوردار شــده اســت.

نظام هــاي  در  ریســک  عوامــل  این کــه  بیــان  بــا  تبریــزي  عبــده 
داشــت:  اظهــار  اســت،  پارامتریــک  عوامــل  شــامل  بازنشســتگي 
صندوق هــاي بازنشســتگي اکنــون نیــاز تغییــر ســاختاري دارنــد، چراکــه 
رونــد افزایــش پرداختي هــا بــه بازنشســتگان بــه دالیلــي همچــون ســن 
پاییــن بازنشســتگي، افزایــش تعــداد بازنشســتگان و بازنشســتگي پیش از 

ــردد. ــاح گ ــد اص ــه بای ــت ک ــد، رخ داده اس موع
ــن  ــورس اصــاح ســن بازنشســتگي، نحــوه تعیی ــي ب عضــو شــوراي عال
ــد  ــواردي دانســت کــه بای ــررات وراث را از دیگــر م حقــوق و اصــاح مق
ــتور کار  ــتگي در دس ــاي بازنشس ــت صندوق ه ــاماندهي وضعی ــراي س ب

قــرار گیــرد.
ــه  ــران صندوق هــا ب ــح کــرد: در اقتصــاد ای ــزي در ادامــه تصری عبده تبری
همــان مفهــوم واقعــي و علمــي کــه مطــرح مي شــوند وجــود ندارنــد کــه 
منابــع در آن جمــع شــده و بعــد بــه مصــرف برســد. در 10 ســال اخیــر به 
دلیــل فشــارهاي زیــادي کــه بــه صندوق هــا وارد شــده اســت وضعیــت به 
آن جــا رســیده اســت کــه برخــي از ایــن صندوق هــا بــه موسســات هرمــي 
تبدیــل شــده و عمــًا شــرکت داري مي کننــد کــه چنیــن سیاســت هایي 
صحیــح نیســت و بایــد بــراي خــروج از ایــن وضعیــت چــاره اي اندیشــیده 

عضو عالي شوراي بورس کشور طرح کرد:

ضرورت اصالح تعهدات جدید دولت
نسبت به صنـدوق هـای بازنشستگی

ــراد  ــه اف ــي ب ــتمري بگیر و قدیم ــراد مس ــداز اف ــع پس ان ــود. در واق ش
جدیــد کــه تــازه مســتمري مي دهنــد پرداخــت مي شــود. 

ــکات  ــي از مش ــا را یک ــر صندوق ه ــر ب ــام ناظ ــود مق ــن نب وي همچنی
ــزود: در صندوق  هــا گزارش  دهــي وجــود  ــوان کــرد و اف عمــده آن هــا عن
ــا  ــه ارزش صندوق ه ــي روزان ــه و حت ــورت ماهان ــه ص ــا ب ــدارد. در دنی ن
و موسســات تامیــن اجتماعــي اعــام مي شــود در حالــي کــه در 
ــام  ــا اع ــدارد و ارزش صندوق ه ــود ن ــي وج ــن گزارش ده ــران چنی  ای

نمي شود.
وي افــزود: بــا وجــود ایــن کــه بیــش از دو ســال اســت کــه طبــق قانــون، 
ــي  ــد، ول ــزارش دهن ــورس گ ــه ب ــود را ب ــت خ ــد وضعی ــا بای صندوق ه
ــي اســت کــه صندوق هــاي  ــن در حال ــد و ای ــن کار را انجــام نمي دهن ای
ــام و  ــود را اع ــت خ ــفاف وضعی ــورت ش ــه ص ــا ب ــتگي در دنی بازنشس
ــاي  ــي صندوق ه ــازي و گزارش ده ــن شفاف س ــد. بنابرای ــزارش مي دهن گ
بازنشســتگي مي توانــد یکــي از راه کارهــاي خــروج و یــا کاهــش بحــران 

در آن هــا باشــد.
در  را  ســاختاري  اصاحــات  انجــام  بــورس  عالــي  شــوراي  عضــو 
صندوق هــاي بازنشســتگي ضــروري عنــوان کــرد و پیشــنهاد داد: تعییــن 
تکلیــف میــزان مطالبــات از دولــت، انجــام اصاحــات در تعهــدات جدیــد 
دولــت نســبت بــه صندوق هــاي بازنشســتگي، تســویه حســاب دولــت از 
ــراي همــه  ــت، اســتقرار مقــام ناظــر ب ــق دریافــت اوراق بدهــي دول طری
ــي  ــتگي مبتن ــاي بازنشس ــتثناي طرح ه ــه اس ــتگي ب ــاي بازنشس طرح ه
ــواردي  ــه م ــر، از جمل ــه عم ــرکت هاي بیم ــار ش ــاي در اختی ــر طرح ه ب
اســت کــه مي تواننــد بــرای اصــاح وضعیــت صندوق هــاي بازنشســتگي 

کمــک کننــد.
وي تاکیــد کــرد: مفهــوم مقــام ناظــر بــه وجــوه عمومــي مربــوط اســت، 
بــه ایــن معنــي کــه هــر جــا صحبــت از وجــوه عمومــي مي شــود حتمــاً 
نیــاز بــه حضــور مقــام ناظــر اســت و در صندوق هــاي بازنشســتگي هــر 

نــوع فعالیــت و طرحــي وجــوه عمومــي محســوب مي شــود.
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ــا  ــایر ب ــاورزان و عش ــتاییان، کش ــه روس ــدوق بیم ــل صن مدیرعام
ــدوق  ــه ضــرر صن ــا ب ــه عمــده رد دیون ه ــب ک ــن مطل ــح ای تصری
بازنشســتگي کشــوري بــوده اســت، گفــت: عمدتــاً شــرکت هایي بــه 
ــن  ــد، بنابرای ــان ده بوده ان ــًا زی ــه عم ــده اند ک ــذار ش ــدوق واگ صن
ــا  ــرد ت ــق گی ــدوق تعل ــه صن ــونده ب ــد ش ــاي نق ــد دارایي ه بای

بازدهــي داشــته باشــد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای 
ــط  ــل از اداره کل رواب ــه نق ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم عموم
عمومــي و امــور بین الملــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري، دکتــر 
ــال 95؛  ــران در س ــاد ای ــم انداز اقتص ــش »چش ــتمي در همای رس
ــا  ــاط ب ــاي بازنشســتگي« در ارتب ــراي صندوق ه ــد ب ــات جدی الزام
چالش هــاي اساســي موجــود، اظهــار کــرد: افزایــش مــداوم تعــداد 
ــت  ــدم رعای ــاغان، ع ــداد ش ــش تع ــن کاه ــتمري بگیران ضم مس
شــرط ســني بــراي عضویــت در برخــي از صندوق هــا و نیــز وقفــه 
پرداختــي بیمه پــردازان در صندوق هــاي اختیــاري بــه علــت 
ــش رو اســت. ــاي اساســي پی ــه چالش ه ــي از جمل ــاي قانون خاءه
ــدات  ــار تعه ــن اعتب ــدم تامی ــن، ع ــر ای ــاوه ب ــه داد: ع وي ادام
ــل متعــدد، عــدم تامیــن میــزان  ــه دالی ــل توجــه صندوق هــا ب قاب
مشــارکت اعضــا بــر مبنــاي ارزیابي هــاي مالــي جهــت جلوگیــري از 
تشــدید مشــکات و نیــز عــدم تصریــح ممانعــت از دریافــت مزایا در 
ــه پرداختــي حــق  ــاري در صــورت وقف قوانیــن صندوق هــاي اختی
ــي  ــاي اساس ــر چالش ه ــدوق، از دیگ ــاي صن ــوي اعض ــه از س بیم

ایــن بخــش اســت.
ــا  ــایر ب ــاورزان و عش ــتاییان، کش ــه روس ــدوق بیم ــل صن مدیرعام

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان، کشاورزان و عشایر:

عــمــده رد  دیــون هــا 
به ضررصندوق بازنشستگي بوده است

ــرد:  ــار ک ــش، اظه ــن بخ ــي در ای ــوک هاي مقررات ــه ش ــاره ب اش
قوانیــن و مقــررات ناگهانــي در زمینــه بازنشســتگي پیــش از موعــد، 
از کارافتادگــي، فــوت و ... و نیــز محدودیت هــاي دولــت در ردیــف 
ــوارد  ــه م ــالیانه کل کشــور از جمل بودجــه ســنواتي در بودجــه س

موجــود در ایــن بخــش اســت. 
ــق  ــت ح ــال هاي پرداخ ــن س ــران میانگی ــزود: در ای ــتمي اف رس
ــاي حــق  ــتفاده از مزای ــدت اس ــن م ــال و میانگی ــه 20 س ــه ب بیم
بازنشســتگي بــه 42 ســال رســیده اســت و ایــن اعــداد بــه عبــارت 

ــره اي 22 ســاله بیــن پرداخــت حــق بیمــه اســت. روشــن، حف
وي در ادامــه ســخنان خــود بــه پیامدهــاي احتمالــي رکــود 
اقتصــادي و تصمیمــات صندوق هــا اشــاره و عنــوان کــرد: تشــدید 
ــزام فــروش دارایــي  کمبــود جریــان نقــد ورودي در صندوق هــا، ال
در ســال هاي اخیــر، تشــدید اثــر کاهشــي بــازار ســرمایه و فــروش 
ــران بخشــي از  ــه منظــور جب ــازار ب ــود ب دارایي هــا در صــورت بهب
ــادي  ــود اقتص ــي رک ــاي احتمال ــه پیامده ــع از جمل ــود مناب کمب
ــش  ــن بخ ــد در ای ــا بای ــه صندوق ه ــي ک ــز تصمیمات ــت و نی اس

اتخــاذ کننــد.
مدیرعامــل صنــدوق بیمه روســتاییان، کشــاورزان و عشــایر بــا ارایه 
ــري از سیســتم  ــن زمینــه، خاطرنشــان کــرد: تاثیرپذی راه کار در ای
ــه گــزارش عملکــرد ادواري،  ــي و اصاحــات پارامتریــک، ارای بیرون
ــا کســري منابــع و مدیریــت جــذب بــه  شناســایي صندوق هــاي ب
بیمه شــدگان و نیــز بازنگــري در ترکیــب پرتفــوي ســرمایه گذاري 
در صندوق هــا و بهره گیــري از تجــارب جهانــي از جملــه اقداماتــي 

اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد.
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بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از اداره کل 
روابــط عمومــي و امــور بین الملــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري، دکتــر »محمــد قاســمي« معــاون پژوهش هــاي 
اقتصــادي مرکــز پژوهش هــاي مجلــس در همایــش »چشــم انداز اقتصــاد ایــران در ســال 1395« بــا بیــان این کــه 
اکنــون بــا کاهــش تقاضــاي داخلــي و خارجــي مواجــه هســتیم، اظهــار داشــت: بخــش مهمــي از صــادرات مــا بــا 
کاهــش قیمــت و کاهــش تقاضــا در داخــل و خــارج مواجــه شــده اســت. آخریــن چشــم انداز جهانــي حاکــي از آن 
اســت کــه نــرخ رشــد جهانــي کاهــش یافتــه و در نتیجــه در کاهــش تقاضــاي خارجــي هــم اثرگــذار بــوده اســت. 

وي افــزود: اگــر انتظارمــان تغییــر نــرخ رشــد باشــد، بایــد یکــي از سیاســت هاي پولــي و یــا قیمــت نفــت دچــار 
تغییــر مثبــت گــردد تــا بتــوان انتظــار نــرخ رشــد مثبــت داشــته باشــیم.

قاســمي تصریــح کــرد: اگــر نــرخ رشــد شــش درصــدي محقــق شــود بخــش نفــت بــه تنهایــي 3.4 درصــد را بــه 
خــود اختصــاص مي دهــد و مابقــي مربــوط بــه ســایر بخش هــا خواهــد بــود. ســاختار اقتصــاد مــا به گونــه اي اســت 
کــه هرچــه شــعار کاهــش وابســتگي بــه نفــت داده شــود، امــا بــه هــر ترتیــب نفــت، بــازار را تحــت شــعاع قــرار 

خواهــد داد؛ بنابرایــن تغییــر در نــرخ رشــد ســال 1395 بســتگي بــه افزایــش قیمــت نفــت دارد. 
وي ادامــه داد: اگــر قیمــت نفــت بــاالي 55 دالر باشــد، آن گاه مي تــوان انتظــار داشــت کــه نــرخ رشــد از میــزان 
پیش بینــي شــده باالتــر بــرود و در ایــن حالــت تــورم بیــن 10.5 تــا 12 درصــد و نقدینگــي بیــن 1200 تــا 1250 

میلیــارد تومــان باقــي خواهــد مانــد.
ــت  ــرخ نف ــر ن ــر تأثی ــه اگ ــان این ک ــا بی ــه ب ــس در ادام ــاي مجل ــز پژوهش ه ــاي اقتصــادي مرک ــاون پژوهش ه مع
بــر اقتصــاد ایــران را در ســال 1395 کنــار بگذاریــم، ادامــه رونــد اقتصــاد هماننــد ســال گذشــته خواهــد بــود و اگــر 
تحولــي در ایــن بیــن اتفــاق بیفتــد محصــول تغییــرات در بخــش پولــي و نــرخ نفــت خواهــد بــود، تأکیــد کــرد: 
ــي بســیار دشــوارتر از  ــدارد و اصــوالً سیاســت هاي مال ــار ن ــي مناســبي دراختی ــزار مال ــت در حــال حاضــر اب دول
ــه نســبت سیاســت هاي  ــري ب ــي وضعیــت وخیم ت ــن سیاســت هاي مال ــي اســت. بنابرای اجــراي سیاســت هاي پول
پولــي در کشــور دارد. در حــال حاضــر سیاســت هاي مالــي در ایــران نســبت بــه ســیکل هاي تجــاري کامــًا خنثــي 
اســت کــه بایــد ایــن سیاســت ها اصــاح شــود و هــر حرکتــي در حــوزه مالــي بــا حساســیت و دقــت بســیار زیــاد 

صــورت گیــرد. 
ــد  ــت بای ــي دول ــت دارد، یعن ــارج دول ــدي مخ ــه کارآم ــته ب ــي وابس ــت هاي مال ــاح سیاس ــزود: اص ــمي اف قاس

ــد. ــر باش ــه اثرگذارت ــد ک ــرج کن ــي خ ــود را در محل های ــاي خ هزینه ه

معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس خبر داد:

سهم ۳,4 درصدی نفت در رشد اقتصادی کشور
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ــم،  ــال داری ــرمایه گذاري فع ــدوق س ــال حاضــر 173 صن ــه در ح ــان این ک ــا بی ــادار ب ــورس اوراق به ــازمان ب ــره س ــس هیئت مدی ــب ریی نای
ــدوق  ــت، 15 صن ــد ثاب ــا درآم ــرمایه گذاري در اوراق ب ــدوق س ــهام، 48 صن ــرمایه گذاري در س ــدوق س ــداد 94 صن ــن تع ــرد: از ای ــار ک اظه
ــي( هســتند.  ــروژه، 10 صنــدوق زمیــن و ســاختمان و 3 صنــدوق جســورانه )صــدور موافقــت اصول ســرمایه گذاري درآمــدي، 3 صنــدوق پ
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی شــرکت ســهامی انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه نقــل از اداره کل روابــط عمومــي و امــور 
ــران در ســال 1395؛ الزامــات شــرایط  بین الملــل صنــدوق بازنشســتگي کشــوري، »علــي ســعیدي« در همایــش »چشــم انداز اقتصــادي ای
ــي از  ــه یک ــده ک ــیاري ش ــاي بس ــر تاش ه ــال هاي اخی ــه در س ــان این ک ــا بی ــتگي« ب ــاي بازنشس ــرمایه گذاري صندوق ه ــراي س ــد ب جدی
مشــکات دیرینــه صنعــت بــورس از حیــث تنــوع ابــزار برطــرف شــود، گفــت: امــروز تنــوع بهتــر از گذشــته در بــازار ســرمایه وجــود دارد و از 
مجموعــه اي از ابــزار مالــي نظیــر اوراق مشــارکت، اوراق اجــاره، اســناد خزانــه، اوراق رهنــي، قراردادهــاي آتــي کاال و غیــره بــه قصــد تأمیــن 

مالــي و یــا پوشــش ریســک مــورد اســتفاده قــرار مي گیــرد.
وي افــزود: از ســال 1389 تاکنــون از ایــن ابزارهــا 12 هــزار میلیــارد تومــان بــه منظــور تأمیــن مالــي اســتفاده شــده اســت و برنامه ریــزي 

کرده ایــم کــه در یــک برنامــه پنــج ســاله ایــن میــزان را بــه 150 هــزار میلیــارد تومــان برســانیم.
ســعیدي بــه نهادهــاي مالــي کــه بــه عنــوان ویتریــن ســرمایه وجــود دارنــد و مجموعــه بازنشســتگي مي توانــد از آن هــا اســتفاده کنــد، اشــاره 
ــا درآمــد ثابــت، صنــدوق ســرمایه گذاري قابــل  کــرد و گفــت: صندوق هــاي ســرمایه گــذاري در ســهام، صنــدوق ســرمایه گذاري در اوراق ب

معاملــه در بــورس و صنــدوق ســرمایه گذاري زمیــن و ســاختمان از ایــن جملــه هســتند. 
وي افــزود: 417 نهــاد مالــي فعــال داریــم کــه از جملــه آن هــا مي تــوان بــه 108 کارگــزار، 13 نهــاد مشــاوره ســرمایه گذار، 9 شــرکت تأمیــن 

ســرمایه، 27 شــرکت هلدینــگ، 72 شــرکت ســرمایه گذاري و 5 شــرکت پردازشــگر اطاعــات مالــي اشــاره کــرد.
ســعیدي بــه برنامه هــا و اهــداف راهبــردي مــد نظــر کــه بــه وســیله آن صندوق هــاي بازنشســتگي نیز بتوانــد در بــازار ســرمایه، ســرمایه گذاري 
کننــد اشــاره کــرد و گفــت: افزایــش ارزش بــازار ســهام، افزایــش ارزش، حجــم و تعــداد دفعــات معامــات بــازار ســرمایه، توســعه داد و ســتد 
ــهامي  ــرش شــرکت هاي س ــش پذی ــا، افزای ــات بورس ه ــش ارزش معام ــازار، افزای ــه ب ــرمایه، ســهولت دسترســي ب ــازار س ــک در ب الکترونی
جدیــد، افزایــش ســهام شــناور آزاد شــرکت هاي پذیرفتــه شــده و افزایــش شــفافیت و دسترســي بــه اطاعــات از جملــه ایــن اهــداف راهبردي 

. هستند
ــت  ــیوه مدیری ــه ش ــتگي ب ــه و بازنشس ــت بیم ــد در صنع ــرد: بای ــد ک ــان تأکی ــادار در پای ــورس به ــازمان ب ــره س ــس هیئت مدی ــب ریی نای
ســرمایه گذاري ها بیــش از پیــش توجــه کــرد. در ایــن زمینــه سیاســت گذاري و انتخــاب ترکیبــي مناســب از مدیریــت شــرکت ها و ایجــاد 
ــراي پذیــرش تمامــي  ــراي ایجــاد بهبــود ســاختار مدیریــت ســرمایه گذاري و سیاســت گذاري ب ســبدهاي ســرمایه گذاري، سیاســت گذاري ب

ــه پیشــنهادهای پیش روســت. ــر مجموعــه در گام اول و ســپس عرضــه ســهام و ایجــاد ترکیــب جــدي از جمل شــرکت هاي زی

نایب رییس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تصریح کرد:

وجود 1۷۳ صندوق سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه

ــداز ــم ان  چش
 اقتصــاد ایــران
95 ســال  در 
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ــم  ــی رود و عل ــمار م ــازمانی به ش ــر س ــی ه ــرمایه اصل ــانی، س ــروی انس نی
ــن و  ــک رک ــوان ی ــه عن ــانی ب ــرمایه های انس ــر س ــز ب ــن نی ــت نوی مدیری
ــوع  ــن موض ــه دارد. همچنی ــازمان تکی ــرفت س ــرای پیش ــه ب ــور محرک موت
نیــروی انســانی چــه در بحــث آمــوزش و پــرورش آنــان و چــه بهبــود وضعیت 
ــوریان  ــید قس ــای »جمش ــاب آق ــای جن ــی از تاکیده ــان، یک ــت ایش معیش
جهرمــی« نایــب رییــس محتــرم هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت انبارهــای 
عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــوده اســت و ایشــان همــواره، موضــوع 
ــه عنــوان یکــی از دغدغه هــای اصلــی  ــاه کارکنــان شــرکت را ب افزایــش رف
ــه وقــوع پیوســتن تغییــرات در مدیریــت ارشــد  ــا ب ــد. ب خــود بیــان کرده ان
شــرکت، طــرح طبقه بنــدی مشــاغل در شــرکت اجرایــی شــد کــه تحولــی در 
زمینــه میــزان حقــوق نیــروی انســانی در شــرکت به وجــود آورد و موجبــات 
افزایــش رضایت منــدی پرســنل شــرکت را فراهــم کــرد. از ایــن رو بــا »علــی 
ــه دوم  ــه از نیم ــانی ک ــرمایه های انس ــت و س ــعه مدیری ــاون توس ــی« مع لطف
ســال 1394 مســئولیت را بــر عهــده گرفــت، در رابطــه بــا سیاســت های کالن 
و اصلــی شــرکت در زمینــه نیــروی انســانی بــه گفت وگــو نشســتیم. وی کــه 
فارغ التحصیــل رشــته حقــوق اســت، دارای بیــش از 18 ســال ســابقه خدمــت 
ــه  ــوده و تجرب ــی ب ــرکت های هواپیمای ــوزه ش ــی در ح ــتگاه های دولت در دس
تصــدی مســئولیت مدیرکلــی حــوزه خدمــات گردشــگری ســازمان میــراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری را نیــز دارد. در ادامــه بخشــی از ایــن 

ــت. ــده اس ــان ش ــو بی گفت وگ

علی لطفی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه های انسانی
شرکت انبـارهای عمومی و خدمـات گمرکی ایـران:

همــکاران مــا بایــد ایمــان داشــته باشــند که 
هیئــت  مدیــره  و به  ویــژه مدیر عامل شــرکت

ــتند  ــان هس ــت آن ــه و معیش ــر آتی ــه فک ب
مــا مشــکل   ، کارکنــان  مشــکل  و 
ــود ــوب می ش ــل محس ــکل مدیرعام و مش

حمیدرضا عاشری و 
حمیدرضا یعقوبی آوینی

* ســال 1394، شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی 
ــک تحــول  ــا اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل ی ــران ب ای
بــزرگ را در بحــث نیــروی انســانی تجربــه کــرد کــه رضایــت 
ــی  ــل توجه ــزان قاب ــه می ــرکت ب ــان ش ــغلی را در کارکن ش
افزایــش داد. پــس لطفــاً در وهلــه نخســت، گزارشــی از نحوه 

اجــرای ایــن طــرح ارایــه دهیــد؟
ــل  ــي کــه جنــس و طــرف مقاب - در همــه مباحــث و همــه پروژه های
ــرکت  ــوند. در ش ــت ش ــا رعای ــي ظرافت ه ــد خیل ــت بای ــان اس انس
انبارهــاي عمومــي و خدمــات گمرکــي ایــران، روش پرداخــت حقــوق 
ــود و  ــف شــده ب ــي ســنتي تعری ــه صــورت خیل ــا ب ــوع همکاري ه و ن
ــرد و  ــد می ک ــرارداد منعق ــت ق ــه مي خواس ــس ک ــر ک ــا ه ــرکت ب ش
ــود  ــن ب ــن روش، ای ــت ای ــت. مزی ــز صــورت می گرف ــي نی پرداخت های
کــه حق الزحمه هــا بــا توجــه بــا ظرفیــت و توانایي هــا و میــزان 
ــد، محاســبه مي شــد؛  ــه شــرکت ارایــه مي کردن خدماتــي کــه افــراد ب
امــا اشــکال اساســي ایــن شــیوه، ناعدالتــي در پرداخت هــا بــود؛ یعنــی 
ــا  ــن ب ــرا م ــه »چ ــدند ک ــرض مي ش ــان معت ــی از کارکن ــه برخ این ک
همــکار هم عــرض خــودم کــه یــک کار انجــام مي دهیــم، در دریافــت 

ــم؟« ــاي فاحشــي داری ــر تفاوت ه ــا یکدیگ ــوق ب حق
ایــن مباحــث ســبب تصمیم گیــري هیئت مدیــره وقــت شــرکت 
ــازي و  ــراي آماده س ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم انباره
ــون کار  ــزام قان اجــراي طــرح طبقه بنــدي مشــاغل شــد. همچنیــن ال
بــراي کارگاه هایــي کــه بیــش از 50 نفــر نیــروي انســاني دارنــد نیــز در 
رابطــه بــا طــرح طبقه بنــدی مشــاغل وجــود دارد. در زمــان مدیرعامــل 
محتــرم وقــت، مشــاور طــرح پیشــنهاد بازنگــری ســاختار شــرکت را 
ــتاد  ــت س ــره وق ــت هیئت مدی ــورد موافق ــه م ــد ک ــه می ده ــز ارای نی

ــرد. ــرار مي گی ــز ق ــزي نی مرک
ــتاد و  ــخص در س ــاي مش ــه ماموریت ه ــه ب ــا توج ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
ــا  ــا هم زمــان ب مجموعــه شــرکت ها و شــعب تابعــه مقــرر مي گــردد ت
اجــراي طــرح، اصــاح ســاختاري در چــارت ســازماني از ســوی مشــاور 
ــا  ــا هم فکــري واحدهــاي اداري و بازرســي ســتاد مرکــزي و ب طــرح ب
توجــه بــه سیاســت هاي شــرکت انبارهــاي عمومــي و خدمــات گمرکي 
ایــران و بررســي پیشــنهادات و نظــرات افــراد صــورت پذیــرد. ســرانجام 
ــت و  ــورد موافق ــد و م ــاع ش ــه اداره کار ارج ــب ب ــراي تصوی ــرح ب ط
ــت  ــت مي بایس ــن موافق ــس از ای ــت. پ ــرار گرف ــن اداره ق ــب ای تصوی
ــرار  ــخ اول مــرداد مــاه 1394 مــورد اجــرا ق طــرح طبقه بنــدي از تاری
می گرفــت کــه هم زمــان شــد بــا تغییــر مدیرعامــل شــرکت. البتــه از 
آن جایــي کــه مدیرعامــل جدیــد، نایــب رییــس هیئت مدیــره قبلــي و 
در جریــان طــرح و ســاختار پیشــنهادي بودنــد، کار بــر اســاس برنامــه 
ــی  ــوریان جهرم ــای قس ــاب آق ــه جن ــت. البت ــش رف ــدی پی زمان بن
نقــدي بــر ســاختار پیشــنهادی داشــتند کــه نتیجــه آن ســبب مي شــد 
هــم رضایــت بیشــتر و هــم ســاختار بهتــر طراحــي شــود. بــا ایــن حال، 
از ابتــداي مهــر مــاه ســال گذشــته طــرح پیاده ســازي و اجــرا شــد و 
تمــام تعهــدات مالــی بــر مبنــای اول مــرداد مــاه بــه تمامــی کارکنــان 
شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران پرداخــت شــد.

ــد  ــد بلن ــده از دی ــث ش ــرح منبع ــن ط ــی ای ــاي اصل ــي از مزیت ه یک
مدیران عامــل ســابق و فعلــی شــرکت اســت؛ چراکــه تمامــی درصدها و 
ضرایــب اجــرای طــرح به گونــه ای طراحــی شــد کــه حقــوق هیچ یــک 
از کارکنــان شــرکت کاهــش پیــدا نکــرد. ایــن در حالــی اســت کــه بنــا 
بــر اظهــارات مشــاور پــروژه، بســیاری از کارگاه هــا کــه بــر اســاس الــزام 
ــه اجــرای طــرح طبقه بنــدی مشــاغل می شــوند،  قانــون کار مجبــور ب
بــه گونــه ای طــرح را پیــش می برنــد کــه در نهایــت حداکثــر 10 هــزار 

تومــان در حقــوق پرســنل افزایــش می یابــد.

امــا افزایــش حقــوق و پرداختــی در شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
ــه ضــرورت پشــتیباني از نیــروي انســاني  ــا توجــه ب گمرکــی ایــران کــه ب
ــده  ــاز ش ــان آغ ــزار توم ــل از 150 ه ــه اول، حداق ــت در وهل ــورت گرف ص
ــت.  ــش رخ داده اس ــد افزای ــا 100 درص ــز ت ــوارد نی ــی م ــت و در برخ اس
ــي کــه  ــا ضریب ــده ب ــغ حقــوق در ســال های آین ــش مبال ــن افزای ــه ای البت
ــا را ســبب  ــل توجهــي در پرداخت ه ــش قاب در ســال جاري داشــتیم، افزای
ــر  ــران ب ــی ای ــات گمرک ــي و خدم ــاي عموم ــرکت انباره ــود و ش می ش
ــتمزد  ــوق و دس ــه حق ــرد ک ــرار می گی ــرکت هایي ق ــزو ش ــاس ج ــن اس ای
مناســبی بــه پرســنل خــود پرداخــت مي کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه 

ــراي شــرکت ایجــاد کــرده اســت.  ــار مالــي فراوانــي را ب ایــن طــرح ب
ــه  ــت ک ــوان گف ــن طــرح می ت ــه ای ــای وارد شــده ب ــورد انتقاده ــا در م ام
پــس از اجــراي طــرح و توزیــع احــکام کارگزینــي، در دو حــوزه موضوعــی 
بــا درخواســت بازنگــری برخــی همــکاران مواجــه بودیــم. نخســت، بحــث 
ــود  ــده ب ــراد داده ش ــه اف ــته ب ــه در گذش ــود ک ــراد ب ــغلی اف ــن ش عناوی
ــود  ــن وج ــن عناوی ــر ای ــاختار، دیگ ــاح س ــرح و اص ــراي ط ــا اج ــه ب ک
خارجــی نداشــتند. از ایــن رو، در پاســخ ایــن افــراد توضیــح داده شــد کــه 
ــام  ــاختار انج ــاح س ــا اص ــت ت ــده اس ــاح دی ــرکت ص ــره ش »هیئت مدی
ــرده  ــرکت ها ک ــه ش ــري ک ــام نظ ــي ها و اع ــه بررس ــه ب ــا توج ــد و ب ده
بودنــد بــه ایــن ســاختار رســیده و هــدف آن نیــز منطقــي کــردن انــدازه 
ــره  ــه سیاســت ها و اســتراتژي هاي اباغــی هیئت مدی ــا توجــه ب شــرکت ب
بــوده اســت کــه ایــن امــر نیــز در زمــره اختیــارات هیئت مدیــره اســت«.
ــه گروه هــای اختصــاص  موضــوع دیگــر، درخواســت بازنگــری در رابطــه ب
ــه  ــا توجــه ب ــراد ب ــه اف ــه ب ــی ک ــی گروه های ــود؛ یعن ــه پرســنل ب ــه ب یافت
ــي از  ــا یک ــت. ام ــه اس ــق گرفت ــان تعل ــه آن ــان، ب ــي ایش ــنوات خدمت س
الزامــات اجــراي طــرح طبقه بنــدي مشــاغل ایــن اســت کــه هنگامــي کــه 
ــل(  ــف )حداق ــد از ک ــان بای ــروه آن ــاي گ ــراد وارد طــرح مي شــوند، مبن اف

گــروه شــغلي شــروع شــود.
ــه  ــکیل کمیت ــوع تش ــرح رخ داد، موض ــراي ط ــه اج ــه در ادام ــي ک اتفاق
ــرح  ــراي ط ــون اج ــات قان ــي از الزام ــه یک ــود ک ــاغل ب ــدي مش طبقه بن
طبقه بنــدي اســت. بنابرایــن، بــا انتخاباتــي کــه صــورت گرفــت تعــداد پنــج 
ــر نماینــده  ــان، 2 نف ــراد درون ســازماني )2 نفــر نماینــده کارکن ــر از اف نف
ــه  ــیدگي ب ــدند. رس ــاب ش ــتان( انتخ ــده سرپرس ــر نماین ــا و 1 نف کارفرم
همــه درخواســت هاي بازبینــي و اعتراض هــا فقــط در حیطــه وظایــف ایــن 
کمیتــه اســت و تغییــرات در احــکام دیگــر بــه شــیوه دســتوري امکان پذیــر 
نیســت. حتــي لحــاظ کــردن مــدرک تحصیلــي هــم بایــد در ایــن کمیتــه 
تصمیم گیــري شــود. از ایــن رو، فرم هایــي تهیه شــد و در دســترس پرســنل 
ــن  ــوند و ای ــع آوری ش ــر جم ــت های تجدیدنظ ــا درخواس ــت ت ــرار گرف ق
کمیتــه بــا قبــول زحمــت بــه تــک تــک درخواســت ها رســیدگي کردنــد و 
ــاره گروه هــاي اختصــاص یافتــه  ــراد درب ــادي از اعتراض هــاي اف بخــش زی
بــا مســاعدت، نظــر مثبــت و البتــه پیشــنهاد اعضــاي کمیتــه بــه کارفرمــا 
)مدیرعامــل( بــا رعایــت ضوابــط اجرایــي، اصــاح و در احــکام کارگزینــی 
ــل  ــا مدیران عام ــه ب ــز در دو جلس ــن نی ــش از ای ــد. پی ــال ش ــراد اعم اف
شــرکت ها و یــک همایــش هــم بــا حضــور تمامــی معاونــان اداري و مالــي و 
مدیــران اداري ایــن شــرکت ها برگــزار شــد کــه بــا همــکاري ایــن عزیــزان 
بخــش زیــادي از ایــن درخواســت های بازنگــری مرتفــع شــد و هم اکنــون 
بــا گذشــت حــدود یــازده مــاه از اجــراي ایــن طــرح، دیگــر معترضــي در 

ــدارد. ــود ن ــا وج ــن حوزه ه ای
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* بــه طــور قطــع و مســلم در مســیر اجــرای طــرح طبقــه  بنــدی مشــاغل مشــکالت بســیاری 
ــرم  ــس محت ــب ریی ــای نائ ــا درایت ه ــه ب ــورد ک ــد م ــن رو، چن ــت. از ای ــته اس ــود داش وج
هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت و مجموعــه مدیــران همــراه ایشــان بــر طــرف شــده اســت 

را ذکــر کنیــد.
- تصمیــم هیئت مدیــره شــرکت در خصــوص ضرایــب پرداختــي و بــا اجرایي شــدن طــرح طبقه بندي مشــاغل 
ــی را فقــط در سال گذشــته  ــارد ریال ــه 90 میلی ــب ب ــي قری ــار مال در مجموعــه شــرکت ها و شــعب تابعــه، ب
ــد  ــن همــکاران بای ــران تحمیــل کــرده اســت. بنابرای ــه شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ای ب
ــان  ــرم ســتاد مرکــزي مي بایســت پاســخ گوی صاحب ــره محت ــرا هیئت مدی ــم باشــند زی ــن تصمی ــدردان ای ق
ســهام نیــز باشــند. در ایــن راســتا در جلســاتي کــه در حــوزه بودجــه بــا حضــور اعضــاي مجمــع شــرکت و 
ــار روانــي و فشــارهاي زیــادي را بــه هیئت مدیــره وارد مي کــرد، دالیــل  صاحبــان ســهام برگــزار شــد کــه ب
توجیهــی هیئت مدیــره شــرکت مبتنــی بــر نــگاه حمایتــي مبنــي بــر ضــرورت تقویــت نیــروي انســاني بــه 
عنــوان مهم تریــن ســرمایه شــرکت، مــورد قبــول صاحبــان ســهام قــرار گرفــت؛ امــا همــکاران بایــد بداننــد 

کــه پاســخ گویي ایــن بــار مالــي بســیار ســنگین اســت.

* در ســال 1394 حــق جــذب کارکنــان شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 
تــا حــدودی بــه صــورت یکســان پرداخــت شــده اســت، برنامــه پرداخــت ایــن مــورد در ســال 

1395 بــه چــه شــکل خواهــد بــود؟
- در ادامــه اجــراي طــرح ضمیمــه دیگــري بــه آن افــزوده شــد و آن هــم حق جــذب افــراد اســت. حــق جــذب 
تــا قبــل فقــط بــه پرســنل قــرارداد دایــم و بــه صــورت مــوردي و حســب تصمیــم کارفرمــا پرداخــت مي شــد؛ 
بنابرایــن بــر اســاس تصمیــم مدیریــت ارشــد شــرکت و دیگــر اعضــای هیئت مدیــره، آیین نامــه آن تهیــه و 
در مرحلــه بعــدی بــه تصویــب وزارت کار نیــز رســید و در نهایــت، موضــوع پرداخــت مزایــاي حــق جــذب در 
احــکام پرســنل اعمــال شــد. البتــه از ســال جــاری تمامــی کارکنــان شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
گمرکــی ایــران بــر مبنــای »آیین نامــه ارزیابــي عملکــرد« مــورد ارزشــیابي قــرار مي گیرنــد و مــاک عمــل و 

پرداخــت حق جــذب افــراد، عملکــرد، اثربخشــي و بازدهــي ایشــان خواهــد بــود.

* لطفا شاخص های مورد نظر در این بخش را به تفصیل توضیح دهید.
- فرم هــاي ارزشــیابي تهیــه شــده، بــه تصویــب و تاییــد وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی رســیده اســت و 
بــر اســاس دســتور کار بــه شــرکت ها و شــعب تابعــه و همچنیــن معاونــان و مدیــران مســتقل ســتاد مرکــزي 
ابــاغ شــده اســت. بــر مبنــای ایــن فرم هــا، امتیــازي تــا ســقف 100 امتیــاز بــه افــراد تعلــق مي گیــرد کــه 
بــر اســاس آن حــق جــذب وي مشــخص و پرداخــت مي شــود. در مرحلــه اول کــه ســال گذشــته بــه اجــرا 
ــر اســاس ســطوح مشــخص حــق  ــاز ب ــان مجموعه هــاي شــرکت، ســقف امتی ــراي تمامــی کارکن ــد، ب درآم
جــذب قــرار گرفــت و پرداخــت حــق جــذب نیــز بــر همیــن اســاس تــا پایــان سال گذشــته ادامــه داشــت، امــا 

بــرای ســال جــاری، فرم هــای ارزشــیابی عملکــرد مبنــا قــرار خواهنــد گرفــت.
ــش،  ــتري مداري، دان ــت کار، مش ــت و کمی ــه کیفی ــوان ب ــز مي ت ــا نی ــن فرم ه ــود در ای ــای موج از معیاره
پیگیــري و کوشــش در راســتای رفــع موانــع اشــاره کــرد. در زمینــه عوامــل ســازماني نیــز مي تــوان عواملــی 
ــت و  ــري، خاقی ــري، انعطاف پذی ــرد پذی ــازمان پذیري، خ ــداف کاري، س ــن اه ــزي در تعیی ــد برنامه ری مانن

ــمرد. ــئولیت را برش ــاس مس ــي و احس ــري، آموزش ده ــکار، آموزش پذی ابت
ــتاد  ــتقل س ــران مس ــان و مدی ــعب و معاون ــران ش ــرکت ها و مدی ــل ش ــی مدیران عام ــتا تمام ــن راس در ای
مرکــزي نیــز از ســوي نایــب رییــس محتــرم هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت انبارهــاي عمومــي و خدمــات 
ــرار  ــي ق ــورد ارزیاب ــه شــده، م ــان در نظــر گرفت ــراي آن ــه ب ــاي کاري ک ــر اســاس مولفه ه ــران ب ــي ای گمرک
ــاي  ــکاری، ارتق ــه هم ــا ادام ــاط ب ــیابي، در ارتب ــفافیت الزم در ارزش ــر ش ــاوه ب ــا ع ــن فرم ه ــد. ای مي گیرن
ــعب  ــران ش ــرکت ها و مدی ــل ش ــي مدیران عام ــراد حت ــی اف ــراي تمام ــده کاری ب ــري آین کاري و تصمیم گی
مــورد اســتفاده قــرار مي گیرنــد و بــا تاکیــد مدیرعامــل محتــرم ســتاد مرکــزي، ادامــه همــکاري بــا افــراد بــه 
امتیازهــاي ایــن فرم هــا بســتگي دارد. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن ارزشــیابي بــراي شــش ماهــه اول ســال 
جــاری و بــراي تعییــن حقــوق و مزایــاي متعلــق بــه کارکنــان صــورت مي گیــرد کــه بــر اســاس صاح دیــد 

مدیرعامــل محتــرم شــرکت قابــل تعمیــم بــه نیم ســال دوم ســال جــاری نیــز خواهــد بــود.

سقف امتیاز بر 
اساس سطوح 
مشخص حق 
جذب قرار گرفت 
و پرداخت حق 
جذب نیز بر همین 
اساس تا پایان 
سال جاري ادامه 
دارد، اما برای سال 
آینده، فرم های 
ارزشیابی عملکرد 
مبنا قرار خواهند 
گرفت.

í

* یکــی از تاکیــدات نایــب رییــس محتــرم هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی 
ــه در  ــود در مجموع ــانی موج ــروی انس ــای نی ــتفاده از ظرفیت ه ــران، اس ــی ای ــات گمرک و خدم
ــرای اجرایــی کــردن ایــن منویــات  پســت های مدیریتــی اســت. چــه اقدامــات و برنامه هایــی ب

داریــد؟ همچنیــن ایــن بحــث چــه اثرگــذاری در میــان پرســنل شــرکت داشــته اســت؟
ــره و  ــرم هیئت مدی ــس محت ــب ریی ــي، نای ــوریان جهرم ــاي قس ــاب آق ــوب جن ــاي خ ــي از تصمیم ه - یک
مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران، انتصــاب مدیــران مجموعــه از داخــل شــرکت 
ــي  ــاي مدیریت ــد در حوزه ه ــروي کارآم ــر نی ــه، فق ــروزه در شــرکت ها و شــعب تابع ــفانه ام ــه متاس اســت. البت
ــل  ــي از داخ ــت هاي مدیریت ــاب پس ــراي انتص ــان ب ــرار ایش ــث، اص ــن مباح ــود ای ــا وج ــود. ب ــاس مي ش احس
مجموعــه اســت. بــراي تحقــق ایــن امــر بــا همــکاري واحــد فــن آوري اطاعــات، نرم افــزار بانــک اطاعاتــی تهیــه 
شــد کــه توانســتیم بــا آن پرســنل را رتبه بنــدی کنیــم. مولفه هــای مهــم در ایــن رابطــه، عبارتنــد از: بیــش از 
ســه ســال ســابقه، تحصیــات دانشــگاهی کارشناســی بــه بــاال، دوره هــا و آموزش هــاي تخصصــي ضمــن خدمــت 

تکلیفــي و داوطلبانــه و ایثارگــري کــه داراي ضریــب مضاعــف اســت.
بــر ایــن اســاس، آینــده روشــن شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــه عنــوان هــدف در نظــر 
گرفتــه شــده و برنامه ریــزی خاصــی در ایــن رابطــه انجــام گرفتــه و دوره هــای آموزشــی خاصــی بــرای ایــن افــراد 
طراحــی شــده اســت. همچنیــن ماموریت هــای بیشــتری بــه ایــن افــراد ســپرده خواهــد شــد و در ســمینارهای 
تخصصــی نیــز از ســوی واحــد آمــوزش پیگیــری می شــود، حضــور پیــدا خواهنــد کــرد تــا بــه ابــزار علــم نیــز 
بــه ماننــد تجربــه، مجهــز شــوند. البتــه بدیهــی اســت کــه روحیــه ارتقــای شــغلی می بایســت در وهلــه نخســت 
در درون کارکنــان به وجــود بیایــد؛ از ایــن رو از تمامــی همــکاران خــودم درخواســت می کنــم تــا خــود را بــه 
ســاح های تجربــه و علم آمــوزی مجهــز کننــد، چراکــه شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران 

در آینــده نه چنــدان دور بــه ایــن افــراد از این گونــه افــراد کمــک خواهــد گرفــت.
پــس بهتــر اســت همــکاران، بــرای خــود دســت بــه فرصــت آفرینــی بزننــد و یقیــن بداننــد، بــه افــرادی کــه 
ظرفیــت مســئولیت پذیری داشــته باشــند، اعتمــاد و اطمینــان خواهــد شــد و مجموعــه مدیریــت ارشــد شــرکت 
نــگاه بــه خــارج از شــرکت نــدارد. ایــن نکتــه ای کــه عــرض کــردم، از تاکیــدات موکــد شــخص جنــاب آقــای 
قســوریان جهرمــی، رییــس محتــرم هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی 

ایــران اســت.

ــرم  ــس محت ــب ریی ــاره نای ــورد اش ــای م ــر از دغدغه ه ــی دیگ ــز یک ــوزش نی ــث آم * بح
هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بــوده اســت، در 

ــد؟ ــی داری ــه برنامه های ــش چ ــن بخ ای
- بــر اســاس تغییــرات ســازمانی ایجــاد شــده، بحــث آمــوزش بــه عنــوان یکــی از ارکان معاونــت توســعه مدیریت 
ــر اســاس شــناخت  ــز ب ــن واحــد نی ــرای تصــدی مســئولیت ای و ســرمایه های انســانی محســوب می شــود و ب
موجــود از افــراد، عاقــه، شناســایی نیازهــا و ... چنــد نفــر را در نظــر داریــم. البتــه تــا زمــان انتصــاب فــرد جدید، 

مدیــر ســابق پیگیــر مســایل خواهــد بــود.
بــا ایــن دیــدگاه، برنامــه داریــم کــه بــا هــدف نــگاه بــه آینــده، آموزش هــاي خاصــي را بــراي افــراد برنامه ریــزي 
کنیــم. همچنیــن دوره هــاي عمومــي بــراي همــه پرســنل و دوره هــاي تخصصــي بــراي حوزه هــاي عملیاتــي و 

بخــش ایمنــي و بهداشــت )HSE( در اولویــت و در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. 

* برنامه هــای رفاهــی در نظــر گرفتــه شــده در ســال 1395 چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا تغییــری 
ــی  ــه تکمیل ــث بیم ــن بح ــد؟ همچنی ــد آم ــود خواه ــه وج ــته ب ــال های گذش ــبت س ــه نس ب
ــات  ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــانی ش ــروی انس ــدی نی ــای ج ــی از دغدغه ه ــواره یک هم
گمرکــی ایــران بــوده اســت کــه خوشــبختانه در یکــی، دو ســال اخیــر بــه میــزان قابــل توجهــی 
نیازهــای همــکاران را برطــرف کــرده اســت. چــه برنامــه ای بــرای ارتقــای ایــن بحــث داریــد؟

ــي در نظــر  ــاي خوب ــاي رفاهــي، محــور همــان ســاختار ســال جاري اســت. در ســال 94 مولفه ه - در برنامه ه
گرفتــه شــده و تمــام پرداخت هــای حــوزه رفاهــی بــه تاییــد هیئت مدیــره محتــرم شــرکت رســید. از ایــن رو، 
ــرای ســال 1395 را تدویــن کردیــم کــه بیــش از 90 درصــد از مــوارد آن  آیین نامــه جامــع رفاهــي شــرکت ب

برنامه داریم که 
با هدف نگاه به 

آینده، آموزش هاي 
خاصي را براي 

افراد برنامه ریزي 
کنیم. همچنین 

دوره هاي عمومي 
براي همه پرسنل 

و دوره هاي 
تخصصي براي 

حوزه هاي عملیاتي 
و بخش ایمني و 

 )HSE( بهداشت
در اولویت و در 
دستور کار قرار 

گرفته است. 
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ــم  ــود و  تقدی مشــابه سال گذشــته خواهــد ب
ــن  ــت. ضم ــده اس ــرم ش ــره محت هیئت مدی
درخواســت  محتــرم  همــکاران  از  آن کــه 
ــه  ــا توج ــي را ب ــاي رفاه ــم پرداخت ه می کن
بــه شــرایط عمومــي جامعــه و شــرایط 
ــرض  ــم ع ــرکت های ه ــایر ش ــادي س اقتص
قیــاس کننــد و نــگاه منصفانه داشــته باشــند.

ــد  ــورد تاکی ــه م ــري ک ــي دیگ ــتور رفاه دس
ــود، بحــث وام  مدیرعامــل محتــرم شــرکت ب
ــه  ــت ک ــوده اس ــنل ب ــی پرس ــه تکمیل و بیم
ــا یکــي از بانک هــاي عامــل،  ــا توافق نامــه ب ب
پوشــش تســهیات وام بــا اولویــت همکارانــی 
کــه تاکنــون وام دریافــت نکرده انــد، خواهیــم 

ــي مذاکراتــي داشــته ایم. ــه خدمــات مطلــوب درمان ــراي ارای ــا چنــد شــرکت کارگــزار خدمــات بیمــه ای ب داشــت و ب
ــه  ــراي ارای ــکان ب ــن م ــي ای ــدس و آمادگ ــهد مق ــراي مش ــازي مهمان س ــه بازس ــم ب ــي مي توانی ــث رفاه ــایر مباح از س
خدمــات بــه تمامــی همــکاران اشــاره کنــم. همچنیــن بــرای در اختیــار گرفتــن مجموعــه اي رفاهــی در شــمال کشــور کار 
ــت  ــوزه را اجاب ــن ح ــان در ای ــت های کارکن ــم درخواس ــه می توانی ــرارداد مربوط ــای ق ــس از امض ــم و پ ــروع کرده ای را ش
کنیــم. تســهیات خــودرو نیــز همچنــان ادامــه دارد و پیشــنهادات خوبــي در ارتبــاط بــا گســترش فعالیت هــای ورزشــی 
ارایــه شــده اســت و امیدواریــم بــا گســترش مجموعــه ورزشــي امام خمینــی)ره( واقــع در شــرکت غــرب، شــور و نشــاط 
را میــان همــکاران خــود افزایــش دهیــم. از مدیــران ارشــد شــرکت ها و شــعب تابعــه در ســایر اســتان ها نیــز خواســته 
شــده اســت کــه بــا مذاکــره بــا نزدیک تریــن مجموعــه ورزشــی و امضــای قــرارداد، امــکان اســتفاده از خدمــات ورزشــي 

را بــرای همــکاران فراهــم کننــد.
ــه عتبات عالیــات و اســتفاده از  ــده شــده اســت، بحــث ســفر ب ــدی کــه در برنامــه رفاهــي ســال 95 دی ــا اتفــاق جدی ام
ســفرهاي گردشــگري )تــور ماننــد( بــوده اســت. در ایــن رابطــه مذاکراتــي را بــا چنــد آژانــس تورگــردان بــزرگ تهــران 
انجــام داده ایــم تــا بتوانیــم تســهیات ســفر اقســاطي را بــراي همــکاران پیگیــري کنیــم کــه البتــه ایــن امــر نیــاز بــه یــک 
بودجــه خــاص دارد کــه البتــه بــا نــگاه همــواره مثبــت نایــب رییــس محتــرم هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت انبارهــای 

عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران در رابطــه بــا افزایــش امکانــات رفاهــی بــرای پرســنل، در حــال پیگیــری اســت.

* شــما بــه عنــوان معــاون توســعه مدیریــت و ســرمایه های انســانی کــه بحث هــای مالــی شــرکت نیــز 
در حــوزه شــما رخ می دهــد، چــه پیشــنهادهایی بــرای ارتقــای بهــره وری در مجموعــه شــرکت داریــد؟
ــا توجــه بــه موضــوع فعالیــت شــرکت، ایــن نکتــه کــه شــرکت فقــط در یــک حــوزه اقتصــادي کار کــرده و به طــور  - ب
ــد و همــه  ــه حســاب مي آی ــارداري فعالیــت داشــته اســت، از نظــر مــن یــک نقطــه ضعــف ب ســنت تنهــا در حــوزه انب
همــکاران بایــد بــه ایــن موضــوع فکــر کننــد کــه مــا ناچــار هســتیم از تــک محصولــي بــودن خــارج شــویم. بــرای خــروج 
از ایــن بحــران، بایــد از تــوان تجربــي و فنــي پرســنل اســتفاده کنیــم و بــه صــدور خدمــات انبــارداري و فنــي و مهندســي 

دســت بزنیــم. 
ــي  ــیون بین الملل ــس فدراس ــو موس ــوان عض ــه عن ــران ب ــی ای ــات گمرک ــی و خدم ــای عموم ــرکت انباره ــن ش همچنی
انجمن هــای انبــارداري و صنعــت لجســتیک به شــمار مــی رود، امــا متاســفانه در عمــل مي بینیــم کــه فعالیــت بین المللــي 
ــا  ــه کشــورهاي منطقــه اعــزام کنیــم و ب ــي کــه مي توانیــم کارشناســان خبــره در حــوزه انبــارداري را ب ــم؛ در حال نداری

افزایــش حــوزه کاري و افــزودن انــواع کارهــا بــه غیــر از انبــارداري، حتــي در مرزهــا حضــور بیشــتر داشــته باشــیم.
همــکاران محتــرم بایــد توجــه داشــته باشــند کــه مــا یــک شــرکت درآمد-هزینــه ای هســتیم و هزینه هــاي مــا قائــل بــه 
درآمــد اســت و هیچ کــس نمي توانــد بــه مــا کمــک کنــد؛ بنابرایــن ســرپا ایســتادن شــرکت منــوط بــه درآمــد اســت. لــذا 

هرگونــه ایــده و طــرح بــرای گســترش فضــای کســب وکار شــرکت را پذیــرا هســتیم.
ــتند و  ــرکت هس ــمند ش ــاي ارزش ــهریار، ظرفیت ه ــرب و ش ــرکت هاي غ ــي ش ــا و اراض ــال، محوطه ه ــوان مث ــه عن ب
مي توانیــم بــا تغییــر کاربــري آن هــا ماننــد احــداث خــط تولیــد و یــا راه انــدازی بــورس کاال بــراي واردکننــدگان، ارزش 
افــزوده بــرای شــرکت تولیــد کنیــم. همچنیــن بحــث ایجــاد پایانه هــای صادراتــي بــا توجــه بــه دسترســي داشــتن بــه 
مــرز هوایــي ماننــد فــرودگاه امام خمینــی)ره(، ظرفیــت باالیــي در شــرکت داشــته اســت کــه متاســفانه تاکنــون مغفــول 

مانــده اســت.

 اتفاق جدیدی که 
در برنامه رفاهي 
سال 95 دیده شده 
است، بحث سفر 
به عتبات عالیات و 
استفاده از سفرهاي 
گردشگري )تور 
مانند( بوده است. در 
این رابطه مذاکراتي 
را با چند آژانس 
تورگردان بزرگ 
تهران انجام داده ایم 
تا بتوانیم تسهیالت 
سفر اقساطي را براي 
همکاران پیگیري 
کنیم

í

ــا ســازمان های باالدســتی را آسیب شناســی کنیــد. در چــه بخش هایــی در  * لطفــا رابطــه شــرکت ب
ایــن ارتبــاط نیــاز بــه ترمیــم وجــود دارد؟

- خوشــبختانه در بحــث ارتبــاط بــا دســتگاه ها و ســازمان های بــاال دســتي، ارتبــاط مــا منطقــي اســت و یــک شــرکت 
ــرک  ــا گم ــکاري ب ــم بحــث هم ــر مي کن ــه فک ــا هســتیم؛ البت ــایر مجموعه ه ــراي س ــده ب ــف ش ــاده و تعری ــا افت ج
ــای  ــب الیحــه اي، انباره ــا تصوی ــوان ب ــال مي ت ــوان مث ــه عن ــد. ب ــر باش ــد قانون مندت ــران بای ــوری اســامی ای جمه
عمومــی ایــران بــه جــزو الینفکــی از مجموعــه گمــرک تبدیــل شــود تــا ماننــد شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات 
گمرکــی جلفــا دچــار مشــکات نشــود و کاالهــا بــه انبارهــاي شــخصی منتقــل نشــوند. اگــر ایــن موضــوع بــا تصویــب 
یــک الیحــه در مجلــس شــورای اســامی رخ دهــد، ایــن بخــش از فعالیــت شــرکت خیلــي مســتحکم تر مي شــود و 
پــس از شــناخته شــدن بــه عنــوان تنهــا مســئول در حــوزه انبــارداري کاالهــای گمرکــی، بحــث درآمــد پایدار شــرکت 

ــز تضمیــن می شــود. نی

ــرکت  ــانی ش ــرمایه های انس ــت و س ــعه مدیری ــاون توس ــوان مع ــه عن ــما ب ــه ش ــن دغدغ * مهم تری
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران چیســت؟

- همــکاران مــا در شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران بایــد ایمــان داشــته باشــند کــه اعضــای 
محتــرم هیئت مدیــره و به ویــژه نایــب رییــس محتــرم هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت بــه فکــر آتیــه و معیشــت 
ــا و  ــان، مشــکل م ــن مطلــب را درک کننــد کــه مشــکل آن ــان هســتند و دوســت دارم کــه تمامــی همــکاران ای آن

ــود. ــوب می ش ــل محس مشــکل مدیرعام

ــرمایه های  ــوع س ــا موض ــه ب ــرکت در رابط ــی ش ــم آت ــاخص و مه ــای ش ــت ها و برنامه ه * سیاس
ــت؟ ــال 95 چیس ــانی در س انس

ــاالی 20 ســال در  ــا ســوابق ب - در ایــن حــوزه، در حــال پیگیــری 2 موضــوع هســتیم. نخســت آن کــه، پرســنلی ب
شــرکت در حــال فعالیــت هســتند کــه دیگــر تــوان جســمی مــورد نیــاز آن پســت شــغلی را در اختیــار ندارنــد. از ایــن 
رو، در حــال فراهــم کــردن مقدمــات تدویــن طــرح بســته انگیزشــی بــرای درخواســت بازنشســتگی هســتیم. در ایــن 
ــراغ  ــا ف ــا برخــی از همــکاران ب ــاداش ســنوات وجــود دارد و باعــث می شــود ت ــد افزایــش پ ــی مانن بســته مولفه های

خاطــر، خودشــان متقاضــی بازنشســتگی باشــند.
موضــوع دیگــر، تدویــن دســتورالعمل جــذب نیــروی انســانی اســت. در ایــن رابطــه بســتری را آمــاده کرده ایــم کــه از 

ایــن پــس، جــذب نیــرو از طریــق انتشــار آگهــی عمومــی صــورت بگیــرد و ضوابــط مربوطــه رعایــت شــوند.

ــم  ــا مه ــد، ام ــاره ای نش ــا اش ــه آن ه ــه ب ــن مصاحب ــاالً در ای ــه احتم ــی ک ــی، نکات ــخن پایان * و س
ــتند. هس

- در پایــان بــه تمامــی همــکاران خــودم در شــرکت انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران توصیــه می کنــم که 
دغدغــه امانــت داری از امــوال صاحبــان کاال و همچنیــن صاحبــان ســهام کــه همــان بازنشســتگان کشــوری هســتند 
ــا،  ــی هزینه ه ــرای تمام ــد ب ــن بای ــرار دارد. بنابرای ــاس ق ــره حق الن ــوع در زم ــن موض ــه ای ــند؛ چراک ــته باش را داش

تصمیم هــای منطقــی گرفتــه شــود و موضــوع صرفــه و صــاح شــرکت نیــز در نظــر گرفتــه شــود.

به تمامی همکاران 
خودم در شرکت 
انبارهای عمومی 
و خدمات گمرکی 

ایران توصیه 
می کنم که دغدغه 

امانت داری از 
اموال صاحبان 
کاال و همچنین 

صاحبان سهام که 
همان بازنشستگان 

کشوری هستند 
را داشته باشند؛ 

چراکه این موضوع 
در زمره حق الناس 

قرار دارد.

í
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ــی  ــوان چالش ــه عن ــواره ب ــر، هم ــده تغیی پدی
ــا و  ــروه ه ــراد، گ ــر اف ــه ب عمــده و اساســی ک
ــورد  ــرح و م ــذارد مط ــی گ ــا اثرم ــازمان ه س
توجــه محققــان مختلــف بــوده اســت. مفهــوم 
آمادگــی بــرای تغییــر بــا اندیشــه هــای کــرت 
لویــن)Kurt Lewin( در مــورد خــروج از 
ــر  ــی دارد و بیان گ ــق و هم خوان ــاد تطاب انجم
نگــرش هــای فــردی اســت کــه در طــی 
ــد. بســیاری از  ــی کنن ــروز م ــر ب ــد تغیی فرآین
محققــان فــرض کــرده انــد کــه بیشــتر تــاش 
هــای مرتبــط بــا تغییــر به واســطه فقــدان یک 
ــده  ــاکام مان ــر ن فرآینــد خــروج از انجمــاد مؤث
اســت و بــه همیــن دلیــل بــر ضــرورت ایجــاد 
آمادگــی قبــل از هــر نــوع تــاش پیاده ســازی 
ــرش  ــد. پذی ــد کرده ان ــر تاکی ــت تغیی و مدیری
گســترده و وســیع ایــده ایجــاد آمادگــی بــرای 
ــردی از  ــه مفهــوم ادراک ف ــا توجــه ب ــر ب تغیی

ــاز  ــن آن آغ ــر گرفت ــر و در نظ تغیی
شــد. افــراد بــه شــکلی فعــال محیط 
ــر  خــود را درک کــرده و تحــت تأثی
ادراکات خــود قــرار مــی گیرنــد، نــه 
تحــت تاثیــر واقعیــت هــای عینــی. 
توانــد  نمــی  در ســازمان  تغییــر 
ــراد  ــی اف ــم کاری و همراه ــدون ه ب
ســازمان صــورت گیــرد و تغییــر 

ــرد  ــه ف ــر آنک ــرد مگ ــی گی ــکل نم ــردی ش ف
ــد.  ــته باش ــی داش ــرای آن آمادگ ب

مطالعــات انجــام شــده توســط محققــان و 
پژوهشــگران متعــدد در حــوزه تغییــر و تحــول 
ــی  ــه عوامل ــه چ ــد ک ــان داده ان ــازمانی نش س
ــد.  ــی گذارن ــر م ــش تأثی ــر بخ ــر اث ــر تغیی ب
مادیســون و همکارانــش مشــاهده کردنــد کــه 
ــوز مشــخص  بســیاری از عوامــل برجســته هن

مفـهـوم آمـادگـی
ــر برای تـغـیـیـ

عادل محمدیان

ــر  ــل دیگ ــرای عوام ــت وجو ب ــد. جس ــده ان نش
مؤثــر بایــد ادامــه یابــد و عوامــل تاثیــر گــذار 
آن گاه  شــوند،  تحلیــل  و  شناســایی   بایــد 
مــی تــوان مداخــات آمادگــی بــرای تغییــر را 

بــه شــکل اثربخشــی طراحــی واجــرا کــرد.
مدیــران نیــاز دارنــد چگونگــی یــاد گرفتــن و 
یــاد دادن را فــرا گیرنــد. البتــه قبــل از انجــام 
ایــن کار بایــد مدیــران را متقاعــد کــرد کــه این 
ــول  ــاس اص ــر اس ــوده و ب ــروری ب ــوزش ض آم
ســازمانی صــورت مــی گیــرد. عنــوان ایــن کار 
ــن  ــت. در ای ــر« اس ــه تغیی ــاز ب ــاس نی »احس
ــی شــود چــرا  ــم م ــران تفهی ــه مدی ــه ب مرحل
ســازمان هــا و مدیــران نیــاز بــه ارتقــای مهارت 
هــای خــود در زمینــه برقــراری ارتبــاط دارنــد 
و ایــن موضــوع چــه ســودی بــه حــال آن هــا و 
تیــم هایشــان دارد )محمــد لگزیــان، غامرضــا 

ــک زاده،1389، ص102(. مل

ــک  ــدت ی ــد م ــر چن ــد ه ــازمان نبای ــک س ی
ــد  ــر بدهــد، بلکــه بای ــار وضــع خــود را تغیی ب
متوجــه باشــد کــه پدیــده تغییــر امــری دایمی 
ــر کنــد.  ــب و پیوســته تغیی ــد مرت اســت و بای
ــی بیابنــد  ــد راه های ــزرگ بای ســازمان هــای ب
ــک  ــازمان های کوچ ــد س ــت همانن ــه درس ک
ــای  ــرکت ه ــد. ش ــل کنن ــر عم و انعطاف پذی
ــری و  ــای کامپیوت ــتم ه ــد سیس ــدی بای تولی

ــد  ــه کار گیرن ــام خــودکار ب ــای تم دســتگاه ه
ــوژی  و ســازمان هــای خدماتــی در پــی تکنول
ــر  اطاعاتــی برآینــد. ســازمان هــای کنونــی ب
ــدان  ــی ب ــق و موفقیــت خــود بیفزاینــد ول رون
ســبب کــه در دنیــای پــر رقابــت، بقــای آنــان 
در گــرو داشــتن چنیــن رویــه ای خواهــد بــود 

)پارســائیان،اعرابی،1390،ص 308(.
ــق مهندســی  ــا از طری ــازمان ه بســیاری از س
ــد  ــیده ان ــازی کوش ــد بازس ــا فرآین ــدد ی مج
ــش  ــود واکن ــی از خ ــای جهان ــر نیروه در براب
مناســب نشــان دهند. در ایــن راه ســاختارهای 
ســازمانی، در ســطح افقــی، گســترده تــر 
شــده و تیــم هــای خودمــدار بــه وجــود 
آمــده انــد. برخــی از نــوآوری هایــی کــه 
ــده  ــود آم ــه وج ــازمانی ب ــاختارهای س در س
اســت، مثــل تشــکیل شــبکه هــای کاری، 
ــای  ــه ه ــر جنب ــد ب ــیده ان ــا کوش ــرکت ه ش
ــتگی  ــوت و شایس ــاط ق ــت، نق مثب
هــای اصلــی خــود تکیــه و تأکیــد 
ــارج از  ــان خ ــد و از متخصص نماین
ســازمان )کــه طبــق قــرارداد از 
ــان اســتفاده می کننــد(  خدمــات آن
امــور  بــه ســایر  انــد  خواســته 
ــد. برخــی دیگــر از شــرکت  بپردازن
ــارکت  ــکیل مش ــدد تش ــا در ص ه
هــای خصوصــی، کنسرســیوم یــا تشــکیل 
تــا  انــد  برآمــده  »ســازمان های مجــازی« 
بتواننــد دامنــه فعالیــت هــا خــود را گســترش 
ــانند.  ــی بکش ــن الملل ــای بی ــه بازاره داده و ب
ــاختاری  ــر س ــه از نظ ــی ک ــر تغییرات ــاوه ب ع
ــازمان  ــت، س ــده اس ــا داده ش ــازمان ه در س
ــه تغییــرات اســتراتژیکی  ــاز ب هــا احســاس نی
و فرهنگــی مــی نماینــد و خــود را در وضعــی 

ــرعت  ــه س ــد ب ــه بای ــد ک ــی کنن ــاهده م مش
ــوژی  ــتفاده از تکنول ــا اس ــد و ب ــوآوری کنن ن
ــد و  ــد تولی ــی جدی ــرفته محصوالت ــای پیش ه

ــد. ــه کنن عرض
در گذشــته ثبــات و پایــداری بــه صــورت نوعی 
ــورت  ــه ص ــر ب ــود و تغیی ــده ب ــار درآم هنج
امــروزه  امــا  می گرفــت،  انجــام  تدریجــی 
ــه صــورت ســریع  اغلــب تغییــرات ســازمانی ب
ــال های  ــال، در س ــرای مث ــت. ب ــرق آساس و ب
اخیــر یکــی از عوامــل اصلــی موفقیــت شــرکت 
»پپســی« ایــن بــوده اســت کــه توانســته 
ــان تلقیــن  ــری را در کارکن احســاس تغییرپذی
ــل پیشــین  ــووی« مدیرعام ــن کال ــد. »وی نمای
ــرد  ــاری می ک ــاره پافش ــرکت در این ب ــن ش ای
کــه بدتریــن قانــون مدیریــت ایــن اســت کــه، 
»اگــر آن نمی شــکند، درصــدد اصــاح آن 
برنیاییــد.« او در مــورد سیســتم اقتصــاد کنونی 
نیــز چنیــن موعظه کــرد: »اگــر آن نمی شــکند 
شــما در صــدد شکســتن آن برآییــد، زیــرا دیــر 

ــت«)همان، ص310(. ــد شکس ــا زود خواه ی

* ثبات منجر به رکود می شود
ــای  ــت ه ــه ماهی ــه ب ــا توج ــا ب ــازمان ه س
ــا  ــان، محافظــه کار هســتند. آن ه ــف ش مختل
فعاالنــه در برابــر تغییــر مقاومــت مــی کننــد. 
شــما نمونــه هــای زیــادی از آن هــا را مشــاهده 
ــد  ــی خواهن ــی م ــد. موسســات دولت ــرده ای ک
آن  انجــام  حــال  در  کــه  را  فعالیت هایــی 
ــاز  ــواه نی ــد، خ ــه دهن ــاکان ادام ــتند، کم هس
بــه خدمــت شــان تغییــر کنــد خــواه همچنــان 
باقــی بمانــد. مذاهــب متشــکل در طــول تاریخ 
ــد. تــاش  ــه شــدت خــود را حفــظ کــرده ان ب
ــرای تغییــر اصــول کلــی کلیســاها مســتلزم  ب
پشــت کار و ســماجت جــدی اســت. موسســات 
ــان و  ــر اذه ــه خــود موجــب تنوی آموزشــی ک
زیرســئوال بــردن اصــول معمــول هســتند نیــز 
ــت  ــر مقاوم ــل تغیی خودشــان شــدیداً در مقاب
مــی  کننــد. سیســتم هــای آموزشــی بیشــتر 
کاربــردی 50  تکنولــوژی  همــان  مــدارس 
ــای  ــت شــرکت ه ــش اســت و اکثری ســال پی
بازرگانــی بــه شــدت در برابــر تغییــر مقاومــت 
ــر،1378، ص350(. ــی کنند)الوانی،دانایی-ف م

ــر  ــر تغیی ــا در براب ــازمان ه ــرا س * چ
ــد؟ ــی کنن ــت م مقاوم

ــد؛  ــن می کنن ــل چنی ــار دلی ــه چه ــل ب  حداق
نخســت اینکــه اعضــا می ترســند آن چــه را که 

ــدرت، از  ــان ق ــد. صاحب ــد از دســت بدهن دارن
جملــه افــرادی هســتند کــه بهتریــن موقعیــت 
ــاً  ــه نوع ــد، چراک ــر دارن ــروع تغیی ــرای ش را ب
ــت  ــد از دس ــه را دارن ــران آن چ ــتر از دیگ بیش
مــی دهنــد. ثانیــاً، بیشــتر ســازمان هــا طــرح 
)دیوان ســاالری(  بوروکراتیــک  ســاختاری 
ــی  ــازمان های ــن س ــاختارهای چنی ــد. س دارن
دارای مکانیزم هایــی هســتند کــه تغییــر را 
ــا  ــازمان ه ــیاری از س ــاً بس ــد. ثالث نمی پذیرن
ایمن ســازی تغییــر  برابــر  در  را   خودشــان 
مــی کننــد و نهایتــاً، فرهنــگ هــای ســازمانی 

ــد. ــت ایجــاد می کنن ــر مقاوم ــر تغیی در براب
هــر نــوع تغییــری مــی توانــد تهدیــدی واقعــی 
علیــه رفــاه اقتصــادی، امنیــت، وابســتگی هــای 
ــان  ــی کارکن ــت اجتماع ــا موقعی ــی ی اجتماع
باشــد. تغییــر مــی توانــد منجــر بــه از دســت 
ــی  ــط کاری گروه ــتان و رواب ــول، دوس دادن پ
شــود. چــون کارکنــان ســرمایه گــذاری باالیــی 
ــی  ــر م ــد، تغیی ــاص دارن ــای خ ــارت ه در مه
توانــد منافــع شــخصی آن هــا را تحدیــد و 
البتــه تهدیــد کنــد. محــدود افــرادی هســتند 
کــه بــرای کنــاره گیــری از تجــارب و آمادگــی 
شــغلی فعلــی، حاضــر باشــند. از ایــن رو 
احتمــاالً بزرگ تریــن تــرس، از دســت دادن 
ــژه ای اســت کــه در رتبــه  پســت و امتیــاز وی
ــی  ــت عال ــود دارد. مدیری ــی وج ــای مدیریت ه
ــه  ــد ک ــا کن ــی ادع ــد از لحــاظ قانون ــی توان م
وی بیشــتر از دیگــران آن چــه را دارد از دســت 

می دهــد.
ــت  ــرده اس ــرح ک ــران مط ــی از صاحب نظ یک
کــه چــرا مدیــران ارشــد، هــم در برابــر تغییــر 
دارنــد  ســعی  هــم  و  می کننــد  مقاومــت 
عایــم تغییــر را مخــدوش ســازند. آن هــا 
منافــع تضمیــن شــده مهمــی دارنــد. اگــر رویه 
ــتباه از  ــی اش ــداف فعل ــتراتژی ها و اه ــا، اس ه
ــت  ــد. جه ــد ش ــرزنش خواهن ــد، س آب درآین
گیری هــای مجــدد، حاکمیــت آن هــا را تهدیــد 
ــغلی  ــای ش ــت ه ــا و موفقی ــد. ارتقاه ــی کن م
بــاالی آن هــا، چنیــن بــه آن هــا القــا مــی کنــد 
کــه مهــارت هــای تخصصــی باالتــری نســبت 
بــه دیگــران دارنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــرا  ــگام نیســت؛ زی ــان به هن ــای آن تخصــص ه
تجربــه هــای شــخصی آنــان و مشــتریان، 
مرئوســان  و  هــا  تکنولــوژی  ارباب رجــوع، 
ــق  ــا از طری ــت. آن ه ــته اس ــه گذش ــوط ب مرب
 کانــال هــای مختلــف اطاعــات به دســت

 مــی آورنــد کــه وقایــع منجــر بــه جابه جایــی 

آنــان را انتقــال نمــی دهــد و بیشــتر بــا مدیران 
عالــی کــه تحــت همین فشــار هســتند مــراوده 

ــرار مــی کنند. برق
عامــل نهایــی کــه مــا معتقدیــم در برابــر تغییر 
مقاومــت مــی کنــد، فرهنــگ ســازمان اســت. 
هــر ســازمانی یــک فرهنگــی دارد کــه آن چــه 
ــار مناســب را  ــن رفت درســت اســت و همچنی
تعییــن و تعریــف مــی کنــد. وقتــی کارکنــان 
ــد،  ــه ان ــاد گرفت ــود را ی ــازمان خ ــگ س فرهن
آن هــا  می-کشــد(  طــول  هــا  مــاه   )کــه 
ــد.  ــد انجــام دهن ــد چــه کاری را بای ــی دانن م
ــد  ــی فهمان ــان م ــه کارکن ــگ ب ــون فرهن چ
ــزی  ــم اســت و چــه چی ــزی مه ــه چــه چی ک
 مهــم نیســت، خــود یــک ثبــات رفتــاری ایجاد 
ــر  ــت در براب ــب مقاوم ــه موج ــد ک ــی کن م

ــود. ــی ش ــر م تغیی
ــه  ــد ک ــی رس ــر م ــه نظ ــه، ب ــور خاص به ط
تغییــر ســازمانی برنامــه ریــزی شــده، در 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــل م ــتر از عم ــوری بیش  تئ
ــه  ــر ب ــر منج ــد تغیی ــل ض ــرد. عوام ــی گی م
رکــود ســازمانی شــده و موجــب عــدم انعطــاف 
و بــا ثباتــی، بیشــتر از آن چــه کــه پیش بینــی 
شــده، مــی گــردد. البتــه ســکون همــه وقــت 
بــد نیســت. ســازمان هــا نیــاز دارنــد در برابــر 
ــر محیطــی از خــود واکنــش نشــان  هــر تغیی
ــه  ــام وظیف ــرای انج ــازمانی ب ــر س ــد و ه دهن
نیــاز بــه ثبــات دارد. اگــر یــک ســازمان در برابر 
هــر نــوع محــرک تغییــر، واکنــش نشــان دهد، 
ثبــات و رفتــار جهت داده شــده درون ســازمان 
را از دســت مــی دهد)همــان منبــع،ص351(.

* مدیریت مقاومت در برابر تغییر
ــادات  ــد ع ــوق و در بن ــان ها مخل ــی انس همگ
خــود هســتند. عمومــاً انجــام دادن کارهــا بــه 
روشــی جدیــد و متفــاوت از قبــل بــرای افــراد 
ــاید  ــد و ش ــی رس ــر م ــه نظ ــوار ب ــری دش ام
ــر  ــه اکث ــانی ک ــت انس ــن خصل ــل ای ــه دلی ب
کارکنــان تمایــل چندانــی بــه تغییــر در محــل 
ــی  ــاهده م ــدرت مش ــه ن ــد. ب ــود ندارن کار خ
شــود مدیرانــی کــه بــرای تغییــر آمــاده شــده 
انــد بــه دلیــل مقاومــت کارکنــان بــا شکســت 
مواجــه نشــوند و در ایــن راســتا داســتان هــای 
گوناگونــی نداشــته باشــند. بــرای مدیــران 
مدیریــت  چگونگــی  کــه  اســت  ضــروری 
مقاومــت را بیاموزنــد، زیــرا اصــوالً تــاش هــا و 
برنامــه هــای ناموفــق در زمینــة تغییــر، هزینــه 
هــا و مشــکات بســیاری را در پــی دارنــد. ایــن 
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هزینــه هــا شــامل کاهــش وفــاداری کارکنــان، 
اهــداف  بــه  دســتیابی  احتمــال  کاهــش 
ــن  ــع و همچنی ــول و مناب ــاف پ ــترک، ات مش
ــا  ــه ب ــه در رابط ــکاتی ک ــا و مش ــختی ه س
اصــاح تاش هــا وجــود دارنــد، می شــود 

)فرهنگــی و صفــرزاده،1389، ص576(.
* استراتژی های غلبه بر مقاومت

پیــش از بیــان رویکــرد هــای خــاص غلبــه بــر 
ــود دارد  ــی وج ــتاورد کل ــار دس ــت، چه مقاوم

کــه الزم اســت بــه خاطــر داشــته باشــیم:
ــود.  ــاده ش ــر آم ــرای تغیی ــد ب ــازمان بای 1. س
درســت هماننــد میــز غذایــی کــه بایــد قبــل 

ــده شــود. ــه خــوردن چی از شــروع ب
2. هنگامــی کــه مدیریــت ارشــد در خصــوص 
آگاه ســاختن کارمنــدان از فرآینــد تغییــر، 
ــازمانی از  ــر س ــد، تغیی ــل می کن ــف عم ضعی
موفقیــت کــم تــری بــر  خــوردار خواهــد بــود.

ــور  ــه ط ــط ب ــراد فق ــه اف ــد ک ــور نکنی 3. تص
ــد. ــت می کنن ــر مقاوم ــر تغیی ــه در براب آگاهان
ــدان  ــر و تفســیر و نحــوة ادراک کارمن 4. تعبی
از پدیــدة تغییــر تأثیــر به ســزایی بــر مقاومــت 
آن هــا خواهــد گذاشــت. زمانــی کــه کارمنــدان 
احســاس کننــد منافــع یــک تغییــر، ارزش های 
قــرار تحت الشــعاع  را  شــان   شــخصی 
مــی دهــد، تمایــل کم تــری بــه مقاومــت 
ــی  ــه م ــران توصی ــه مدی ــن رو ب ــد. از ای دارن
ــر  ــوارد زی ــرای م ــه اج ــل ب ــه حداق ــود ک ش

ــد: ــام ورزن اهتم
1-4- تــا حــد امــکان، اطاعــات بیــش تــری را 
دربــاره تغییــر در اختیــار کارکنــان قــرار دهند.

ــر  ــل / منطــق تغیی ــا دالی ــان را ب 2-4- کارکن
آشــنا ســازند.

ــردن  ــرح ک ــور مط ــاتی را به منظ 3-4- جلس
پرســش های کارکنــان در خصــوص تغییــر بــر 

پــا کننــد.
4-4- فرصتــی را بــرای کارکنــان به وجــود 
ــی  ــر احتمال ــوة تأثی ــورد نح ــا در م ــد ت آورن

ــد. ــر دهن ــر، نظ تغیی
ایــن توصیــه هــا بــر اهمیــت برقــراری ارتبــاط 
ــد  ــر تأکی ــد تغیی ــان در طــول فرآین ــا کارکن ب
ــارکت  ــاط، مش ــر ارتب ــاوه ب دارد. ع
ــز  ــر نی ــد تغیی ــان در فرآین کارکن
ــی  یکــی دیگــر از رویکردهــای کل
 جهــت کاهــش مقاومــت به شــمار 

می آید. 

* نیروهای تغییر
ــه رو  ــی روب ــای متفاوت ــا نیروه ــا ب ــازمان ه س
ــم  ــر را فراه ــات تغیی ــه موجب ــوند ک ــی ش م
می کننــد. ایــن نیروهــا از منابــع خــارج از 
ــد.  ــأت می گیرن ــی نش ــع داخل ــازمان و مناب س
در ایــن بخــش بــه بررســی نیروهایــی کــه نیــاز 
ــم.  ــد، می پردازی ــاد می کنن ــر را ایج ــه تغیی ب
ــران را  ــد مدی ــا می توان ــن نیروه ــی از ای آگاه
در تعییــن و تشــخیص زمــان مناســب اجــرای 

ــاند. ــاری رس ــازمانی ی ــرات س تغیی
الف( نیروهای بیرونی:

نیروهــای بیرونــی همان طــور کــه از نــام 
شــان پیداســت از خــارج از ســازمان بــر 
ســازمان فشــار وارد آورده و جــزو عوامــل 
اصلــی پدیدآورنــده تغییــر به شــمار مــی آینــد. 
ــر  ــروی عمــده خارجــی جهــت تغیی ــار نی چه
عبارتنــد از: ویژگــی هــای جمعیتــی، پیشــرفت 
هــای تکنولوژیکــی، تغییــرات بازار و فشــارهای 

ــی. ــی و سیاس اجتماع
ــازمان  ــر س ــی: اگ ــای جمعیت ــی ه 1- ویژگ
هــا در صــدد کســب حداکثــر مشــارکت و 
ــد  ــب کارمندانشــان هســتند، بای ــد از جان تعه
بــه مدیریــت موثــر و تنــوع گرایــی روی 
ــد  ــار دارن ــدان انتظ ــه کارمن ــد. چنان چ آورن
اســتعدادهای آن هــا بــه خوبــی جــذب شــده و 
بــا اهــداف مشــترک منطبــق گردنــد، ناچارنــد 
بــا واقعیــت هــای جدیــدی از فرهنــگ و ارزش 
ــن نســل  ــه ای ــی ک ــو و انتظارات ــای نســل ن ه
ــه رو شــوند. در چنیــن  از کار کــردن دارد، روب
دوره ای چالــش و رقابــت ســازمانی برانگیختــه 
خواهــد شــد و از ایــن ترکیــب بــرای حداکثــر 
کــردن پتانســیل و اســتعداد کارکنــان اســتفاده 

می شــود.
ــرفت  ــی: پیش ــای تکنولوژیک ــرفت ه 2- پیش
تکنولــوژی هــا ی اطاعاتــی و به کارگیــری 
نیروهــای  برجســته ترین  از  یکــی  آن هــا، 
ــازمان  ــروزه، س ــی رود. ام ــمار م ــر به ش تغیی
هــای بــزرگ و کوچــک، خصوصــی و عمومــی، 
ــه  ــرای دســتیابی ب ســودآور و غیــر ســودآور ب
ــا مجموعــه ای  ــد ب موفقیــت هــای بیشــتر بای
از تکنولــوژی هــای اطاعاتــی منطبــق شــوند.

3- تغییــر در بــازار: بــروز پدیــده اقتصــاد 
ــی در ســال هــای گذشــته باعــث شــده  جهان
تــا شــرکت هــا تغییــرات قابــل توجهــی را در 

ــد. ــود آورن ــه وج ــود ب روش کار خ
ایــن  4- فشــارهای اجتماعــی و سیاســی: 
دســته از نیروهــا بــه واســطه وقایــع اجتماعــی 
و سیاســی شــکل مــی گیرنــد. به طــور 

نمونــه، ســقوط دیــوار برلیــن و فروپاشــی 
ــوروی  ــر ش ــاد جماهی ــم اتح ــزب کمونیس ح
ــه  ــی را ب ــد فراوان ــغلی جدی ــای ش ــت ه فرص

وجــود آورد.
ب( نیروهای درونی:

نیروهــای درونــی کــه از درون ســازمان نشــات 
مــی گیرنــد، علــت اصلــی برخــی از تغییــرات 
ــن نیروهــا  ســازمانی محســوب مــی شــوند. ای
ــال  ــی( اعم ــا پنهان ــه )ی ــد ماهران ــی توانن م
یــا  کــم،  رضایــت شــغلی  نظیــر  شــوند؛ 
ــد  ــری باشــند همانن ــد آشــکار و ظاه می توانن
بهــره  وری در ســطح پاییــن یــا جابه جایــی 
و تعــارض زیــاد. نیــروی درونــی، اغلــب از 
مشــکاتی کــه در منابــع انســانی، تصمیمــات و 
ــرد  ــت وجــود دارد نشــات می گی ــار مدیری رفت

)فرهنگی،صفــرزاده،1389ص556(.

* الگوهای تغییر برنامه ریزی شده
ــوان  ــه عن ــر ب ــا تغیی ــازمان ها ب ــی از س برخ
ــداد اتفاقــی برخــورد مــی کننــد. در  یــک روی
ایــن قســمت، فعالیــت هــای مربــوط بــه تغییر 
ــان  ــد را نش ــا هدف من ــده ی ــزی ش ــه ری برنام

ــم داد. خواهی
هــدف تغییــر برنامــه ریــزی شــده، بقــا و 
ــه  ــی ک ــازمان اســت. مادام ــت س ــداوم فعالی ت
ســازمان هــا بــا تغییــر مواجه انــد، محصــوالت 
ــا  ــا ب ــیله آن ه ــده به وس ــه ش ــات ارای و خدم
گذشــت زمــان و طــی کــردن مراحــل حیــات 
خــود، منســوخ مــی شــوند؛ رقبــا محصــوالت 
می کننــد،  عرضــه  جدیــدی  خدمــات  یــا 
مقــررات و خــط مشــی هــای مالیاتــی دولــت، 
ســازمان را وادار بــه تغییــر مــی کننــد، منابــع 
ــاب مــی شــوند،  ــه نای ــواد اولی مهــم عرضــه م
ــر افــول مســلم، در اثربخشــی  ســازمان در براب
ــا آن را  ــا واکنــش نشــان مــی دهــد ی خــود ی
مــی پذیــرد. چــون ســازمان هــا سیســتم های 
بــاز هســتند و بــه محیــط خــود وابســته انــد و 
چــون محیــط همیشــه ثابــت نیســت، بنابرایــن 
ســازمان هــا بایــد ســازوکارهای داخلــی خــود 
را بــرای تســهیل در تغییــر برنامــه ریزی شــده، 
توســعه دهنــد. تــاش در جهــت انجــام تغییــر 
برنامــه ریــزی شــده چیــزی اســت کــه مــا آن 
ــه  ــم. در ادام ــا می کنی ــر معن ــت تغیی را مدیری
ــده  ــزی ش ــه ری ــر برنام ــوی تغیی ــه الگ ــه س ب
ــتم  ــوی سیس ــن«، »الگ ــر لوی ــوی تغیی »الگ
ــه ای  ــت مرحل ــوی هش ــر« و »الگ ــای تغیی ه
کاتــر در ارتبــاط بــا هدایــت تغییرات ســازمانی 
ــم. ــی پردازی ــود و توســعه ســازمانی« م و بهب

ادامه دارد...

امــروزه هــر ســازمانی و در هــر دوره ای زمانــی مشــخص بایــد گزارش 
ــه ســهام دارن ارایــه کنــد و در ایــن گــزارش  فعالیت هــای خــود را ب
می بایســت میــزان موفقیــت خــود را در بازاریابــی و میــزان حفــظ و 
جــذب مشــتریان در افزایــش ســوددهی را بیــان کنــد. در ســال های 
ــه  ــی خــود ب ــش مدیریت ــر گرای ــا تغیی ــزرگ ب ــر شــرکت های ب اخی
ســمت بازاریابــی متمرکــز و قــوی، تمــام نیــروی روابط عمومــی خود 
را بــرای حمایــت و حفــظ نشــان تجــاری خــود بســیج کرده انــد تــا 
بتواننــد نــام تجــاری خــود را حفــظ کننــد و بــه نحــوی به ایــن درک 
ــاری،  ــام تج ــغ ن ــا تبلی ــد ب ــی می توان ــط عموم ــه رواب ــیده اند ک رس
ــم، ســازمانی  ــه طــور حت ــس ب ــی مناســبی داشــته باشــد. پ بازاریاب
ــث  ــد، باع ــده ای دارا باش ــناخته ش ــی خــوب و ش ــط عموم ــه رواب ک
می شــود انتقــادات نســبت بــه آن ســازمان کم تــر و حمایت هــا 

نســبت بــه آن افزایــش یابــد.
ــا مشــتریان  ــل ب ــکات بســیار حســاس در تعام ــی از ن ــن، یک بنابرای
ــت.  ــی اس ــط عموم ــی در رواب ــات و بازاریاب ــاخه های تبلیغ ــش ش نق
ــای  ــتیبانی فعالیت ه ــی در پش ــط عموم ــدرت رواب ــش و ق درک نق
ــه  ــه ب ــی ک ــت. نقش ــی اس ــیار حیات ــری بس ــی ام ــروش و بازاریاب ف
ــث  ــتریان باع ــا مش ــل ب ــاط و تعام ــای ارتب ــی از ابزاره ــوان یک عن
افزایــش ســهم از اذهــان و بــا شــناخت کامــل از مشــتری می توانــد 
انگیــزه جــذب را افزایــش دهــد و بــه طبــع آن افزایــش در ســهم از 

ــد. ــود می آی ــه وج ــازار ب ب
بــا وجــود ایــن، روابــط عمومــی بــه عنــوان نقــش آغازیــن در یــک 
ــادی ماننــد: بهبــود آگاهــی،  هدایــت کــردن  ســازمان، در مــوارد زی
ــزه  ــاد انگی ــات،  ایج ــروش و تبلیغ ــود ف ــر بهب ــت تاثی ــروش،  تقوی ف
ــا،  ــهام داران، خرده فروش ه ــع، س ــل توزی ــروش، عوام ــروی ف در نی
معرفــی کاال و خدمــات جدیــد، ایجــاد وفــاداری نــام و نشــان تجــاری، 
ســرو کار داشــتن بــا موضوعــات مشــتری و در خیلــی از روش هــای 

ــزد. ــازمان برمی خی ــی س ــت از بازاریاب ــه حمای ــر ب دیگ
ــزه  ــک آمی ــته ای از ی ــزو پیوس ــی ج ــط عموم ــه رواب ــی ک از آنجای
نتیجــه  و  هماهنگــی  اســت،  متعــادل  و  یکپارچــه  بازاریابــی 
فعالیت هــا، تنهــا زمانــی امکان پذیــر خواهــد بــود کــه مدیریــت عالــی 
هــر ســازمان بتوانــد بازاریابــی، تبلیغــات و روابــط عمومــی را در هــر 

اهمیت جایگاه روابط عمومی 
در بـازاریـابـی نـویــن

حمیدرضا یعقوبی آوینی

فعالیــت اقتصــادی بــا هــم و در کنــار هــم قــرار دهــد و بــه آن اعتماد 
ــی  ــات و بازاریاب ــن تبلیغ ــاط مشــترک بی داشــته باشــد. داشــتن نق
ــن  ــد، اهمیــت ای ــه هــم متصــل می کن ــط عمومــی آن را ب کــه رواب
واحــد را در طرح ریــزی و برنامه ریــزی آن هــا در پیشــرفت اهــداف و 

برنامه هــا نشــان می دهــد. 
امــروزه در برخــی زمینه هــا نقــش تبلیغــات غیــر مســتقیمی همچون 
روابــط عمومــی در بازاریابــی را بیشــتر از تبلیغــات مســتقیم محیطی 
می داننــد. طراحــی یــک برنامــه روابــط عمومــی کارا، موثرتریــن راه 
بــرای نفــوذ و تاثیــر واقعــی بــر مخاطبــان و مشــتریان اســت. هیــچ 
ابــزار جایگزینــی بــرای افزایــش اعتبــار شــرکت و محصــول، بهتــر از 
ــد شــما را  ــزاری کــه می توان ــدارد؛ اب ــط عمومــی وجــود ن ــزار رواب اب
بــه رهبــر کســب وکار تبدیــل کــرده و وجهــه شــما را نــزد مشــتریان 
تجــاری، تحلیل گــران مالــی و صنعتــی و ســایر صاحب نظــران 

بهبــود بخشــد.
روابــط عمومــی در خــارج از ســازمان، نقــش یــک ســفیر تجــاری را 
ــرح  ــامان دهنده مط ــک س ــوان ی ــه عن ــازمان ب ــل س دارد و در داخ
ــور روز  ــه ط ــی ب ــط عموم ــان رواب ــه کارشناس ــوری ک ــت. به ط اس
افزونــی در توســعه و یــا پشــتیبانی ابعــاد مختلــف ارتباطــات مربــوط 
بــه نــام تجــاری در یــک برنامــه بازاریابــی و تبلیغاتــی بــه کار گرفتــه 
می شــوند. ایــن نگــرش هوشــمندانه ای اســت کــه مفهــوم ارتباطــات 

ــد. ــن ارتباطــات می دان ــی را عی ــی بازاریاب ــی و معن ــن بازاریاب را عی
ــای  ــود نام ه ــرای بهب ــت دار ب ــع صاحی ــا مرج ــی تنه ــط عموم رواب
ــتریان  ــه مش ــت ک ــی اس ــام و مخدوش ــرکت های بدن ــا ش ــاری ی تج
بــه صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم، تصــور بــدی از آن هــا دارنــد. 
یــک برنامــه عملیاتــی دقیــق و راهبــردی روابــط عمومــی می توانــد 
نتایــج مطلــوب را درپــی داشــته باشــد و نشــان دهنــده مســئولیت 
اجتماعــی یــک ســازمان باشــد. بــرای مثــال، روابــط عمومــی 
ــد  ــه مانن ــور عام المنفع ــرکت در ام ــا ش ــاز ب ــرکت های خودروس ش
ــای  ــه ج ــتریان ب ــزد مش ــود ن ــی از خ ــر خوب ــه، تصوی ــور خیری ام
می گــذارد. پــس ایجــاد یــک هماهنگــی موثــر بیــن روابــط عمومــی، 
بازاریابــی و تبلیغــات بــا داشــتن یــک دیــد واضــح از نقــاط قــوت و 
ضعــف می توانــد هــر ســازمانی را در توســعه جایــگاه خــود و بهبــود 

ــازد. ــادر س ــروش ق ــی و ف ــه بازاریاب ــای یکپارچ فعالیت ه
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ــته«  ــای شکس ــوری »پنجره ه ــا تئ ــه ب ــی را در رابط ــت های گوناگون ــب و پس ــی، مطال ــبکه های اجتماع ــا در ش ــن روزه ای
می بینیــم. ایــن تئــوری یکــی از زیربناهــای تصمیم گیــری ســطح بــاال در جوامــع مــدرن اســت و مبنایــی کامــا فلســفی دارد 
و درک درســت ایــن نظریــه می توانــد تحــوالت اساســی در ذهــن تصمیم گیــران مســایل اجتماعــی و مدیــران ایجــاد کنــد.
ــه کــه  ــرای فرهنگ ســازی فراهــم می کنــد، همان گون اهمیــت غیرقابــل وصــف ایــن نظریــه در امــکان موفقــی اســت کــه ب
ایجــاد یــا مدیریــت فرهنــگ عمومــی، از بــاال بــه پاییــن امــری بعیــد اســت امــا ایــن نظریــه در صــورت به کارگیــری صحیــح، 
مدلــی را در اختیــار تصمیم گیــران قــرار می دهــد کــه بتواننــد فرهنــگ عمومــی را مدیریــت کننــد. حتــی اگــر شــما جمعیــت 

کوچکــی را مدیریــت می کنیــد درک بینــش پشــت ایــن نظریــه می توانــد تاثیــرات عمیقــی بــر رویکــرد شــما بگــذارد.

داستان »پنجره های شکسته«
ــرو در وضعیــت  ــن مت ــورک منصــوب شــد، ای ــروی نیوی ــد مت ــر جدی ــوان مدی ــه عن ــد گان« ب وقتــی در ســال 1984 »دیوی

ــرد. ــر می ب ــه س ــاری ب فاجعه ب
ــد، صندلی هــا  ــود، بســیاری از شیشــه های واگن هــا شکســته بودن متــروی نیویــورک یکــی از کثیف تریــن مناطــق شــهری ب
به شــدت آســیب دیده و همــه جــا بــا اســپری رنــگ یــا یادگاری نویســی مخــدوش شــده بــود، امــا بدتــر از آن، ایــن واقعیــت 
ــدازی در آن امــری  ــاری از دزدی و تیران ــود و شــنیدن اخب ــن متروهــای جهــان ب ــن متــرو یکــی از جرم خیزتری ــود کــه ای ب

ــادی محســوب می شــد. ع
دیویــد در اقدامــی عجیــب، دســتور داد کــه تمامــی واگن هــا بازســازی شــوند و واگن هایــی کــه طــی روز بــا اســپری رنــگ، 
ــر  شــده  ــزی و تعمی ــد، رنگ آمی ــح روز بع ــا صب ــد، شــبانه از خــط خــارج شــوند و ت ــادگاری و ... آســیب می بینن نوشــتن ی
ــه ســرویس دهی  ــد ب ــک پنجــره شکســته وجــود داشــته باشــد واگــن نمی توان ــا زمانی کــه حتــی ی ــد و ت ــه خــط بازگردن ب

بازگــردد.
بــا توجــه بــه وضعیــت فرهنگــی متــرو، به نظــر نمی رســید کــه تــا ابــد هیــچ واگنــی بتوانــد بیــش از یــک روز بــه طــور مــداوم 
ســرویس دهــد. امــا بــه زودی همــه چیــز تغییــر کــرد. نه تنهــا بیشــتر مــردم شــروع بــه رعایــت نظافــت و مراقبــت از واگن هــا 
ــروی  ــری رخ داده در مت ــم کیف ــزان جرای ــه می ــه شــد نشــان داد ک ــان ســال 1990 گرفت ــه در پای ــاری ک ــه آم ــد بلک کردن

نیویــورک 75 درصــد کاهــش داشته اســت کــه بســیار بیــش از نــرخ کاهــش جــرم در ســطح ملــی بــود.
Gladwell در مــورد تئــوري پنجره هــاي شکســته مي گویــد: »اگــر پنجــره اي شکســته شــد ولــي تعمیــر نشــده رهــا شــد، 
افــرادی کــه از کنــار آن رد مي شــوند چنیــن نتیجــه خواهنــد گرفــت کــه کســي بــه تعمیــر آن اهمیــت نمي دهــد و کســي 

مســئول ایــن کار نیســت.«
و بــر ایــن اســاس ایــن تئــوری، نظریــه  »ایــن خانــه صاحــب دارد« مــورد فهــم قــرار می گیــرد. امــا برخــاف تصــور رواج یافتــه 
درایــن بــاره، پیــام نظریــه پنجره هــای شکســته ایــن نیســت کــه »حواســمان بــه همــه چیــز هســت و هیــچ خافــی را تحمــل 
نمی کنیــم«! در واقــع رویکــرد پنجره هــای شکســته برخــورد بــا مجــرم نیســت، همان طــور کــه در داســتان متــرو هــم اصــا 

مجرمــان نقشــی ندارند.
تئــوری پنجره هــای شکســته، رویکــرد صــرف هزینــه بــرای تغییــر و اصــاح فرهنــگ اســت و از معــدود رویکردهــای موفــق در 
فرهنگ ســازی ســریع اســت. می توانیــم هــر چقــدر کــه بخواهیــم پیــام رعب آورتــری را بــرای مجرمــان ارســال کنیــم امــا تــا 

زمانــی کــه فرهنــگ عمومــی جامعــه از قانون مــداری حمایــت نکنــد، ایــن کار فایــده چندانــی نخواهــد داشــت.
نکتــه اساســی ایــن اســت کــه مــدل مدیریتــی »پنجره هــای شکســته« همــان مــدل مدیریتــی »ایــن خانــه صاحــب دارد« 

نیســت، بلکــه بســتر مــورد نیــاز آن اســت.

بینش پنجره های شکسته چگونه کار می کند و چرا؟
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شــورای عالی ترابــری بــه ریاســت دکتــر آخونــدی، وزیــر محتــرم 
ــع  ــند جام ــن س ــی »تدوی ــرح مل ــام ط ــازی، انج راه و شهرس

ــب رســاند. ــه تصوی لجســتیک کشــور« را ب
ــه  ــه ب ــرورت توج ــت و ض ــوص اهمی ــه، درخص ــن جلس در ای
لجســتیک در توســعه اقتصــادی کشــور و موقعیــت ویــژه ایــران 
در لجســتیک بین الملــل و منطقــه و نقــش دولت هــا در توســعه 
ــس از  ــد و پ ــان ش ــران بی ــوی حاض ــی از س ــتیک، مطالب لجس
ــرح  ــور، ش ــتیک کش ــع لجس ــه جام ــن نقش ــزوم تدوی ــن ل تبیی
ــورد  ــی م ــند مل ــن س ــن ای ــرای تدوی ــنهادی ب ــات پیش خدم
بررســی و تصویــب قــرار گرفــت تــا بــه زودی و بــرای نخســتین 
بــار، شــاهد ســندی باالدســتی و مــادر بــرای توســعه و ارتقــای 

لجســتیک کشــور باشــیم.

طرح تدوین سند جامع لجستیک کشور به تصویب رسید

ــا«  ــا و چالش ه ــی؛ فرصت ه ــل صادرات ــش »حمل ونق نخســتین همای
ــا حضــور مقامــات دولتــی،  در محــل نمایشــگاه بین المللــی تهــران ب
ــد.  ــزار ش ــی برگ ــاق بازرگان ــای ات ــی و اعض ــش خصوص ــاالن بخ فع
ســازمان توســعه تجــارت، متولــی برگــزاری ایــن همایــش بــود کــه 
ــت  ــاالن صنع ــه فع ــی ب ــای صادرات ــی فرصت ه ــدف از آن را معرف ه
ــن  ــدی ای ــخنرانان کلی ــی از س ــود. یک ــرده ب ــف ک ــل تعری حمل ونق
ــه از پیشکســوتان صنعــت  ــود ک ــرکان ب ــر ت ــدس اکب ــش، مهن همای
ارشــد  مشــاور  هم اکنــون  و  می شــوند  محســوب  حمل ونقــل 
ــور  ــژه کش ــق آزاد و وی ــورای عالی مناط ــر ش ــوری و دبی رییس جمه

هســتند.
ــه مباحــث لجســتیکی،  ــی خــوب ب ــا شــناخت و اشــرافی خیل وی ب
ایجــاد و توســعه »پارک هــای لجســتیکی« در کشــور را یکــی 
از نیازهــای ضــروری بــرای بهبــود و توســعه تجــارت کشــور و 
ــه  ــه گفت ــرد. ب ــرح ک ــران مط ــی ای ــادرات غیرنفت ــوان ص ــش ت افزای
ســلفچگان،  ســیرجان،  همچــون:  مناطقــی  هم اکنــون  ایشــان، 
ــام  ــدر ام ــای بن ــی، پس کرانه ه ــهید رجای ــدر ش ــای بن پس کرانه ه
خمینــی)ره(، منطقــه آزاد چابهــار، منطقــه آزاد انزلــی، منطقــه ویــژه 
ــرایطی  ــارون ش ــادی دوغ ــژه اقتص ــه وی ــرخس و منطق ــادی س اقتص
کامــًا مناســب بــرای تبدیــل شــدن بــه پــارک لجســتیکی در کشــور 

را دارا هســتند.
»شــرکت های  شــکل گیری  لــزوم  همچنیــن  تــرکان  مهنــدس 
حضــور  از  حمایــت  کنــار  در  کشــور  در  بــزرگ  لجســتیکی« 
ــای  ــر بایده ــران را از دیگ ــی در ای ــتیکی بین الملل ــرکت های لجس ش

توســعه لجســتیک و تجــارت کشــور برشــمرد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه فرصت هــا و پتانســیل های بی نظیــر 
لجســتیکی و حمل ونقلــی ایــران همیشــگی نخواهــد بــود، بــه ظهــور 
ــرمایه گذاری  ــا س ــرق )ب ــی در ش ــدور حمل ونقل ــوع دو کری قریب الوق
گســترده چینی هــا در پاکســتان( و غــرب )توســط عــراق در منطقــه 
ــاً  ــم، قطع ــر بجنبی ــر دی ــه اگ ــرد ک ــد ک ــاره و تاکی ــران اش ــاو( ای ف
فرصت هــای لجســتیکی و ترانزیتــی ایــران را بــه ســمت خــود جــذب 

خواهنــد کــرد.
ــه  ــکات برجســته مطــرح شــده از ســوی ایشــان ب ــوارد و ن ــایر م س

ــود: ــر ب شــرح زی
ــازی  ــت کشتی س ــن در صنع ــای نوی ــه فناوری ه ــه ب ــزوم توج - ل

ــور ــی کش ــاوگان دریای ــاری ن ــوان تج ــظ ت ــرای حف ب

مهندس ترکان:

»پارک های لجستیکی« و »شرکت های لجستیکی«
 نیاز ضروری صادرات غیرنفتی ایران است

- بی نظیر بودن جغرافیای ایران برای حمل ونقل و لجستیک
- لــزوم کاهــش مناطــق ممنوعــه پــرواز )بــا در نظــر گرفتــن ماحظــات 
امنیتــی( در سراســر کشــور بــرای احیــای داالن هــای هوایــی کشــور بــرای 

ــی ــای بین الملل پروازه
- لــزوم توجــه بــه داالن هــای کابلــی و زیرســاخت های فیبــر نــوری کشــور 

در جهــت ترانزیــت IT و خدمــات ارتباطاتی
- اشــاره بــه انتخــاب بنــدر جاســک در ســواحل مکــران بــه عنــوان دومین 

پایانــه صادراتــی نفــت خــام ایران
- تکمیــل راه آهــن چابهار-مشــهد بــه عنــوان یکــی از طرح هــای ضــروری 

توســعه حمل ونقــل ریلــی کشــور و افزایــش ســهم آن در ترانزیــت
- لــزوم احیــای اقتصــاد ســواحل جنوبــی کشــور از طریــق انجــام 
ــرای  برنامه ریزی هــای الزم و فراهــم کــردن زیرســاخت های مــورد نیــاز ب
ــی  ــواحل جنوب ــمت س ــه س ــور ب ــی کش ــای جمعیت ــت مهاجرت ه هدای

ــهرها( ــیه کان ش ــای حاش ــه ج ــور )ب کش
ــه بنــدر قطــب  ــودن ســواحل مکــران از قابلیــت تبدیــل شــدن ب - دارا ب

)Mother Port(
ــاون  ــی راد« مع ــه افخم ــدس »ولی ال ــن مهن ــش، همچنی ــن همای در ای
ــه تشــریح نقــش هزینه هــای  وزیــر و رییــس ســازمان توســعه تجــارت ب
حمل ونقــل در قیمــت تمام شــده کاالهــای صادراتــی پرداخــت و بــا 
ــام  ــای خ ــارت کااله ــل از تج ــای حمل ونق ــهم هزینه ه ــه س ــان این ک بی
همچــون نفــت و مــواد معدنــی در کشــورهای صنعتــی به طــور متوســط 
18 درصــد اســت، بیــان داشــت کــه ایــن ســهم بــرای ایــران بــه 30 تــا 
35 درصــد می رســد و در ادامــه بــه اهمیــت حمل ونقــل در تــوان رقابتــی 

کاالهــای ایرانــی در بازارهــای جهانــی اشــاره داشــت.
»ســیده فاطمــه مقیمــی« عضــو هیئــت رییســه اتــاق بازرگانــی تهــران نیز 
دیگــر ســخنران ایــن همایــش بــود کــه بــه ضــرورت توجــه بــه اقتصــاد 
ترانزیــت پرداخــت و مزیت هــای پرشــمار ایــران بــرای تبدیــل شــدن بــه 

گــذرگاه ترانزیتــی در منطقــه را برشــمرد.
گفتنــی اســت، کاپیتــان »عزتــی« معــاون بازرگانــی شــرکت کشــتیرانی 
جمهــوری اســامی ایــران، »ســامانی« دبیــر انجمــن شــرکت های 
هواپیمایــی، »جــوادی« نایــب رییــس کمیســیون حمل ونقــل اتــاق 
ــرکت کشــتیرانی  ــل ش ــزگان، »منجــی« مدیرعام ــتان هرم ــی اس بازرگان
ــه  ــی موسس ــت علم ــو هیئ ــدهی« عض ــلیمانی س ــزر و »س ــای خ دری
ــش  ــن همای ــخنرانان ای ــر س ــی از دیگ ــای بازرگان ــات و پژوهش ه مطالع

ــد. ــک روزه بودن ی

  حمــل و نقــل صادراتی
فرصت ها و چالش ها
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برنامــه ششــم توســعه کشــور در شــرف نهایــی شــدن اســت. پنــج برنامــه توســعه پــس از انقــاب ســپری شــد. تــا ســال 57 
حــدود 4.500 کیلومتــر شــبکه ریلــی ایجــاد شــده بــود و در ایــن 37 ســال بعــد از انقــاب هــم 5.500 کیلومتــر شــبکه 
ــد احــداث شــده اســت؛ تقریبــاً ســالی 150 کیلومتــر. در طــول ایــن 10.000 کیلومتــر شــبکه ریلــی امــروز ســالی  جدی
ــش  ــت، بخ ــن حال ــود. در خوش بینانه تری ــافرجابه جا می ش ــر مس ــون نف ــدود 27 میلی ــار و ح ــن ب ــون ت ــر 35 میلی حداکث
ریلــی حــدود 8 درصــد کل حمل ونقــل کشــور را بــر عهــده دارد. البتــه ایــن ظاهــر ماجراســت و در کیفیــت همیــن 8 درصــد 

هــم کلــی حــرف و حدیــث، نارضایتــی و عقــب ماندگــی وجــود دارد.
در ایــن چهــار دهــه و ایــن پنــج برنامــه توســعه بــه منظــور شــکوفایی حمل ونقــل ریلــی قوانیــن بســیاری مصــوب شــد، 
ــژه داشــته اند، رییــس محتــرم  ــر توســعه و مدرن ســازی حمل ونقــل ریلــی تاکیــد وی مســوالن عالی رتبــه نظــام همــواره ب
ــت خــود اعــام  ــوان یکــی از حوزه هــای ســه گانه اولوی ــه عن ــی را ب ــت یازدهــم توســعه حمل ونقــل ریل جمهــوری در دول
ــص  ــس مخت ــه مجل ــری ب ــنهادی راه وتراب ــی وزرای پیش ــای اعام ــی از برنامه ه ــش مهم ــا بخ ــن دهه ه ــد، در ای می کنن
ــش  ــد در بخ ــن رش ــور، بیش تری ــعه کش ــم انداز توس ــند چش ــت، در س ــوده اس ــی ب ــش ریل ــی بخ ــی و کیف ــای کم ارتق
حمل ونقــل بــه حــوزه ریلــی اختصــاص داده شــد و یــک دهــه تجربــه خصوصی ســازی در حمل ونقــل ریلــی بــه ســختی و 

بــا تــاش مشــترک دولــت و فعــاالن اقتصــادی بخــش حاصــل شــده اســت.
امــا چــرا بــا وجــود ایــن پشــتوانه ها، در عمــل حمل ونقــل ریلــی همچنــان یکــی از عقب افتاده تریــن بخش هــای اقتصــادی 
کشــور اســت؟ چــرا علی رغــم وجــود چنیــن پتانســیلی در حــوزه قانون گــذاری و مزیت هــای آشــکار و نهــان بخــش ریلــی 
ــاری و 18  ــه میــزان 30 درصــد در بخــش ب ــار و مســافر ب ــرای جابه جایــی ب در اقتصــاد کشــور، ســهم پیش بینــی شــده ب
درصــد در بخــش مســافری، نــه تنهــا محقــق نگردیــد، بلکــه طــی ســالیان اخیــر بخــش ریلــی بــا کاهــش ســهم از بــازار 
ــدت و  ــه ای بلندم ــد برنام ــداف چشــم انداز فاق ــق اه ــرای تحق ــی ب ــل ریل ــل مواجــه شــده اســت؟ چــرا حمل ونق حمل ونق
ــا  ــدارد؟ چــرا کشــوری ب ــچ ســهمی ن ــه ای هی ــی از حمل ونقــل حوم ــی اســت؟ چــرا حمل ونقــل ریل نقشــه راهــی عملیات
ایــن همــه اســتعداد تاکنــون تــوان اجــرای یــک راه آهــن ســریع را نداشــته اســت؟ چــرا متوســط ســن نــاوگان ریلــی کشــور 
ــی  ــد؟ چــرا بخــش خصوصــی ریل ــه روز کاهــش می یاب ــه مســافران روز ب ــات ب از 30 ســال هــم گذشــت و کیفیــت خدم
اختیــار تعییــن قیمــت خدمــات خــود را نــدارد؟ چــرا دولــت از بودجــه دولتــی بــرای کامیــون بــه رایــگان جــاده می ســازد، 
ــاز  ــا گذشــت 10 ســال از آغ ــردازد؟ چــرا ب ــی را بپ ــداری خطــوط ریل ــه توســعه و نگه ــد هزین ــا بخــش خصوصــی بای ام
خصوصی ســازی در حمــل ونقــل ریلــی، تشــکیل نهــاد مســتقل تنظیــم مقــررات ریلــی بــا وجــود تاکیــد قوانیــن جــاری 
کشــور بــه ســرانجامی نرســیده اســت؟ و البتــه بســیاری چراهــای دیگــر کــه مشــخص نیســت پاســخ آن هــا را از کــدام نهــاد 

بایــد پرســید.
امــا در بیــن همــه ایــن ســئواالت بی پاســخ، یــک پرســش کلیــدی مطــرح اســت کــه کم تــر بــه آن پرداخته ایــم و اینکــه 
آیــا تناســبی بیــن تــوان و ســاختار مدیریتــی متولــی توســعه حمل ونقــل ریلــی کشــور و ســطح انتظــارات جامعــه از ایــن 
بخــش وجــود دارد؟ بــه عبارتــی حمل ونقــل ریلــی کــه حداکثــر ســهمی 8 درصــدی از کل حمل ونقــل کشــور را بــر عهــده 
دارد آیــا از چنــان پتانســیلی بــرای تبییــن راهبردهــا، سیاســت ها، برنامه ریــزی، بودجه بنــدی و اجــرای طرح هــای توســعه 
حمل ونقــل ریلــی مطابــق بــا انتظــارات بــه حــق جامعــه برخــوردار اســت؟ حداقــل همیــن برنامه پیشــنهادی ششــم توســعه 

جایگاه حمل ونقل ریلی در دولت یازدهم

نـویـسنـده: مجیـد بـابـایی
کارشناس حمل ونقل ریلی
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نشــان داد کــه چنیــن نیســت. در بیــن هــزاران مــاده و تبصــره و بنــد، هیچ کــدام حرفــی از ایــن راهبردهــا و سیاســت ها در 
ــه توســعه بخــش ریلــی کامــًا خنثــی و بی برنامــه  ــرای پنــج ســال آینــده نســبت ب حــوزه ریلــی نمی زننــد. یعنــی کشــور ب
اســت. نــه هدفــی دارد و نــه معیــاری بــرای ســنجش عملکــرد ایــن بخــش تعییــن شــده اســت. بــه عبارتــی می تــوان چنیــن 
برداشــت کــرد کــه دولــت بــر خــاف وعده هــا و تاکیــدات قبلــی اش اولویتــی بــرای بخــش ریلــی قایــل نیســت. پــس حداقــل 
در پنــج ســال آینــده وضــع بــه همیــن منــوال اســت کــه می بینیــم. ایــن موضــوع، چــه پیامــی بــرای فعــاالن بخــش ریلــی 
دارد؟ بخــش خصوصــی بایــد چــه برداشــتی از ایــن رویکــرد دولــت داشــته باشــد؟ آیــا ایــن رویکــرد بــه ایــن معنــی اســت کــه 
ــرای  ــه ب ــش را ک ــد بخ ــای جدی ــت طرح ه ــاز اس ــری مج ــی بی نظی ــن کم توجه ــطه چنی ــی به واس ــل ریل ــت حمل ونق مدیری
ــرای رفــع گلوگاه هــای شــبکه موجــود ریلــی کــه بــه شــدت بهــره وری  ــد، متوقــف نمایــد؟ آیــا کشــور ب آینــده مفیــد می دان
بخــش را تنــزل داده اســت، همچنــان بی برنامــه خواهــد بــود؟ آیــا نوســازی نــاوگان ریلــی کشــور کــه بایســتی توســط بخــش 
خصوصــی صــورت گیــرد و به واســطه ســاختار غیربهــره ور موجــود توجیــه الزم بــرای ســرمایه گذاری را نــدارد، از اولویــت کشــور 

خــارج شــده اســت؟
این هــا دغدغه هایــی اســت کــه بخــش ریلــی بــرای آینــده خــود متصــور اســت؛ امــا ســئوال اینجاســت کــه چــرا بخــش ریلــی 
نتوانســته اســت مســئوالن عالی رتبــه کشــور را نســبت بــه ایــن چالش هــا و دغدغه هــا توجیــه کنــد؟ چــرا طــی ایــن دهه هــا 
بخــش ریلــی حتــی از همیــن بســترهای قانونــی موجــود نیــز نتوانســته در راســتای ارتقــای کمــی و کیفــی بخــش بهــره ببــرد؟ 
و چــرا سیاســت گذاری های صــورت گرفتــه از ســوی دولــت طــی ســالیان اخیــر نتوانســته بخــش ریلــی را در تحقــق اهدافــش 

ــاری نماید؟ ی
ــه  ــا انتطــارات جامع ــی کشــور متناســب ب ــل ریل ــی حمل ونق ــوان و ســاختار مدیریت ــه ت ــه پاســخ داد ک ــوان این گون شــاید بت
نیســت. شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه حمل ونقــل ریلــی نــه تنهــا دغدغــه دولــت نیســت کــه حتــی دغدغــه وزارت خانــه ذی ربــط 

هــم نیســت! کــه اگــر چنیــن باشــد دیگــر از دولــت بــا ایــن همــه اولویت هــای ریــز و درشــت چــه انتظــار اســت.
ــدرن، توســعه یافته،  ــن م ــک راه آه ــه ی ــی دســتیابی ب ــل ریل ــه کشــور از حمل ونق ــردم و مســئوالن عالی رتب ــر انتظــارات م اگ
تاثیرگــذار در رشــد اقتصــادی و ارزش آفریــن اســت، بپذیریــم کــه بــه ســاختاری توان منــد، منعطــف، پویــا و موثــر در دولــت 
نیازمندیــم. اینکــه تمامــی احــکام پیشــنهادی بخــش ریلــی جهــت درج در الیحــه پیشــنهادی برنامــه ششــم توســعه حــذف 
می شــود، کشــور را در آینــده ای نزدیــک بــا بحــران عقب ماندگــی مفــرط بخــش ریلــی مواجــه می کنــد و آرزوی برخــورداری 
کشــور از راه آهنــی مــدرن را بــر دل مــردم باقــی می گــذارد و ایــن امــر اصــًا زیبنــده دولــت تدبیــر و امیــد نیســت. همچنیــن 
ــر  ــه نحــوی چشــم گیر ب ــی از برنامه هــای توســعه پنــج ســال آینــده ب اتخــاذ چنیــن سیاســتی در خــارج کــردن بخــش ریل
امــور جــاری ایــن بخــش و به ویــژه فعــاالن اقتصــادی حمل ونقــل ریلــی تاثیــر منفــی خواهــد داشــت و چــه بســا بــا شکســت 
قطعــی همیــن خصوصی ســازی نیم بنــد، عمــًا تمــام زحمــات یــک دهــه گذشــته بــرای مشــارکت بخــش خصوصــی حتــی در 

همیــن دولــت یازدهــم بــر بــاد رود.
ــت نظــر و  ــزی در کشــور اســت، دق ــی توســعه و برنامه ری ــاد متول ــه نه ــزی کشــور ک ــت و برنامه ری انتظــار از ســازمان مدیری
درک درســت از ابعــاد و بخش هــای تاثیرگــذار بــر توســعه می باشــد. قطعــاً اســتدالل ایــن ســازمان از محدودیــت منابــع دولــت 
در ســالیان آتــی و در نتیجــه حــذف احــکام ریلــی نمی توانــد درســت باشــد؛ چراکــه هــرز رفــت منابــع در طرح هــای بــدون 
اولویــت هــم در برنامه هــای گذشــته و هــم در همیــن برنامــه پیشــنهادی ششــم توســعه بــه کــرات مشــاهده می شــود. بخــش 
ــورت  ــه دارد در ص ــم گیری ک ــای چش ــطه مزیت ه ــا به واس ــور ام ــل کش ــازار حمل ونق ــش در ب ــهم اندک ــم س ــی علی رغ ریل
ــع باشــد. جــدا از  توجــه بیشــتر می توانــد در مجمــوع کمــک حــال اقتصــاد کشــور در همیــن دوران بحــران محدودیــت مناب
ــد، فعــاالن اقتصــادی بخــش نیــز کــه  انتظــاری کــه مــردم در خصــوص توســعه کمــی و کیفــی بخــش ریلــی از دولــت دارن
طــی دهــه اخیــر بــا انگیــزه فــراوان در ایــن حــوزه مشــارکت داشــته اند، انتظــار دوراندیشــی دولــت در راســتای بهبــود فضــای 
ــت و  ــن باشــد، بیــن وجــود ســازمان مدیری ــر از ای ــد کــه اگــر غی ــی را دارن کســب وکار و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل ریل

ــود. برنامه ریــزی در دولــت یازدهــم و حــذف آن در دولــت قبلــی تفاوتــی نخواهــد ب
تقاضــای فعــاالن بخــش ریلــی از ریاســت محتــرم جمهــور، تجدیــد نظــر در سیاســت تقابــل بــا بخــش ریلــی اســت؛ چراکــه 
آینــدگان ایــن رفتــار دولــت را از یــاد نخواهنــد بــرد و کشــور تــاوان چنیــن سیاســت بــه دور از درایــت را در ایجــاد عــدم تــوازن 

در بخــش حمل ونقــل بــه اشــکال مختلــف خواهــد داد.

* منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ 19 دی ماه 1394

  حمــل و نقــل صادراتی
فرصت ها و چالش ها



73 72

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

به تازگــی رتبه بنــدی معتبــر فوربــس از 
 2015 ســال  در  برتــر  کســب وکار   100
ــر  ــدی ب ــن رتبه بن ــت. ای ــده اس ــر ش منتش
ــورت  ــرکت ها ص ــد« ش ــاس ارزش »برن اس
گرفتــه و در ایــن یادداشــت تحلیلــی، ســعی 
ــای  ــه بررســی ویژگی ه ــه ب ــده اســت ک ش
از دو منظــر گــروه  100 شــرکت برتــر 
کســب وکار و کشــورهای صاحــب برنــد 
پرداختــه شــود. نکتــه قابــل توجــه اینکــه، 
ارزش برنــد ایــن 100 شــرکت، در مجمــوع 
بالــغ بــر یک هــزار و 709 میلیــارد دالر 

ــت. ــده اس ــرآورد ش ب
از  برتــر  شــرکت های  تحلیــل   )1

منظــر گــروه کســب  وکار
تفکیــک  بــه  صنایــع  دســته بندی 
ــورت  ــر ص ــه زی ــی 12 گان ــای صنعت گروه ه

گرفتــه اســت:
- خودروسازان

- تکنولوژی )سخت افزاری(
- تکنولوژی )نرم افزاری(

- خدمات مالی
- خرده فروشی

- لجستیک
- صنعت مد )پوشاک(

- محصوالت آرایشی-بهداشتی
- محصوالت خواروباری

- سازندگان ماشین آالت صنعتی
- صنعت رسانه )مدیا(

- سایر

گروه های کسب وکاری مختلف 
چه جایگاهی در رتبه بندی »فوربس 2015« دارند؟

گروهکسبوکار تعدادبرندحاضردر
بین۱۰۰شرکت

مجموعارزشبرندها
)میلیارددالر(

خودروسازان ۱۳ ۱89.60

محصوالت آرایشی-بهداشتی 6 6۷٫60

صنعت مد )پوشاک( ۱۳ ۱۵6٫۱0

ارایه دهندگان خدمات مالی ۱۳ ۱۳۷٫00

محصوالت خواروباری ۱۳ ۲0۴٫80

سازندگان ماشین آالت صنعتی ۳ ۲8٫60

لجستیک ۳ ۴۷٫۵0

صنعت رسانه )مدیا( ۵ ۷6٫۱0

سایر )نفت وگاز، هواپیماسازی، 
اسباب بازی( ۳ ۱9٫60

خرده فروشی 9 ۱۳۲٫90

تکنولوژی )سخت افزاری( ۱۳ ۴۱9٫80

تکنولوژی )نرم افزاری( 6 ۲۲9٫80

مجموع ۱00 ۱۷09٫۴

از بیــن ایــن گروه هــا، خودروســازان، صنعــت مــد، خدمــات مالــی، محصــوالت خواروبــاری 
ــا داشــتن 13 شــرکت در بیــن  ــوژی )ســخت افزار( هــر کــدام ب و تولیدکننــدگان تکنول
ــه لحــاظ تعــداد دارا هســتند.  ــر، بیشــترین گروه هــای کســب وکاری ب 100 شــرکت برت
ــده  ــر آم ــدول زی ــه در ج ــب وکارهای دوازده گان ــروه از کس ــر گ ــرکت های ه ــداد ش تع

اســت:
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برندهــای بــا ماهیــت »تکنولوژی)نرم افــزاری(« دارای باالتریــن 
رتبه هــا هســتند و برندهــای بــا ماهیــت »تکنولوژی)ســخت افزاری(« 
ــروه  ــد، گ ــه لحــاظ ارزش برن ــا هســتند. ب ــدی برترین ه ــه بع در رتب
میلیــارد   420 بــا  )ســخت افزاری(«  »تکنولــوژی  کســب وکار 
برتــر(  شــرکت   100 ارزش  کل  درصــد   25( برنــد  ارزش  دالر 
ــای  ــد و گروه ه ــر دارن ــرکت های برت ــن ش ــهم را در بی ــترین س بیش
»تکنولوژی)نرم افــزاری(« و »محصــوالت خواروبــاری« بــه ترتیــب بــا 
ــای دوم و  ــارد دالر در رتبه ه ــد 230 و 205 میلی ــوع ارزش برن مجم

ــد. ــرار گرفته ان ــوم ق س

برندهــای بــا ماهیــت »تکنولوژی)نرم افــزاری(« دارای باالتریــن 
ــار  ــا درنظــر گرفتــن معی ــا ماهیــت ب رتبه هــا هســتند و برندهــای ب
متوســط ارزش یــک برنــد، گــروه کســب وکار »تکنولوژی)نرم افزاری(« 
ــا ارزش 38٫3 میلیــارد دالر بــه ازای یــک شــرکت، ارزشــمندترین  ب
کســب وکار  گــروه  آن  از  پــس  و  اســت  کســب وکاری  گــروه 
ــه ازای  ــارد دالر ب ــا ارزش 32٫3 میلی ــخت افزاری(« ب »تکنولوژی)س
ــرار دارد.  ــب وکاری ق ــای کس ــن گروه ه ــرکت در رده دوم بی ــک ش ی
ــب وکار  ــروه کس ــش، گ ــی فاح ــا اختاف ــروه و ب ــن دو گ ــس از ای پ
ــرکت  ــک ش ــه ازای ی ــارد دالر ب ــا ارزش 15٫8 میلی ــتیک« ب »لجس

قــرار می گیــرد.
ــه ازای  ــد را ب ــر برن ــارد دالر( ه ــط ارزش )میلی ــر متوس ــودار زی نم

گروه هــای کســب وکاری مختلــف نشــان می دهــد:
»تکنولوژی)ســخت افزاری(« در رتبــه بعــدی برترین هــا هســتند. بــه 
لحــاظ ارزش برنــد، گــروه کســب وکار »تکنولــوژی )ســخت افزاری(« 
بــا 420 میلیــارد دالر ارزش برنــد )25 درصــد کل ارزش 100 
شــرکت برتــر( بیشــترین ســهم را در بیــن شــرکت های برتــر دارنــد 
ــاری«  ــوالت خواروب ــزاری(« و »محص ــای »تکنولوژی)نرم اف و گروه ه

ماهیــت »تکنولوژی)نرم افــزاری(«  بــا  برندهــای  اینکــه  ضمــن 
و »رســانه)مدیا(« بــا کم تریــن میانگیــن ســنی )عمــر برنــد( 
ــت  ــا ماهی ــای ب ــال و برنده ــا 29٫2 و 37٫6 س ــر ب ــب براب ــه ترتی ب
»ســازندگان ماشــین آالت صنعتــی«، »ارایه دهنــدگان خدمــات 
ــن  ــا بیشــترین میانگی ــی« و »محصــوالت آرایشی-بهداشــتی« ب مال
ــزو  ــال ج ــا 145٫3، 107٫2 و 105٫3 س ــر ب ــب براب ــه ترتی ــنی ب س

بوده انــد. کســب وکاری  گروه هــای  پیرتریــن  و  جوان تریــن 
به طــور مشــخص، بــا مــورد توجــه قــرار دادن کســب وکارهای 
لجســتیکی بایــد گفــت ســه شــرکت لجســتیکی در بیــن 100 برنــد 

ــد از: ــد کــه عبارتن ــر حضــور دارن برت

نامشرکتلجستیکی رتبه)۲۰۱۵( ارزشبرند)میلیارددالر(

آمازون ۱۳ ۲8٫۱0

یوپی اس ۴0 ۱۲٫۵0

فدکس 80 6٫90

مجموع ۴۷٫۵

ــل  ــورهای مح ــر کش ــر از منظ ــرکت های برت ــل ش ۲( تحلی
شــکل گیری

فقــط 14 کشــور بــه عنــوان محــل شــکل گیری 100 شــرکت برتــر 
ــر  ــا در ب ــکا ب ــه آمری ــد ک ــس( بوده ان ــدی فورب ــق رتبه بن 2015 )طب
ــایر  ــن دارد. س ــن بی ــهم را در ای ــترین س ــرکت بیش ــن 58 ش گرفت

کشــورهای منشــا برتریــن برندهــا در جــدول زیــر آمــده اســت:

ــارد دالر در  ــد 230 و 205 میلی ــوع ارزش برن ــا مجم ــب ب ــه ترتی ب
ــد. ــرار گرفته ان ــوم ق ــای دوم و س رتبه ه
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کشور تعدادبرندبرتر مجموعارزشبرندها
)میلیارددالر(

آمریکا ۵8 ۱۱96٫60

آلمان ۱0 ۱۲8٫60

ژاپن ۷ 96٫۲0

فرانسه ۷ 8۵٫۷0

کره جنوبی ۳ ۵۲٫۵0

سوئیس ۲ ۲9٫۵0

سوئد ۲ ۲۷٫۱0

انگلستان ۲ ۲۲٫۷0

ایتالیا ۲ ۱9٫۷0

اسپانیا ۲ ۱۷٫00

هلند ۲ ۱۳٫۷0

استرالیا ۱ ۷٫۲0

کانادا ۱ 6٫۷0

دانمارک ۱ 6٫۲0

مجموع ۱۰۰ ۱۷۰۹٫۴

ــن  ــه دومی ــت ک ــن اس ــاال ای ــدول ب ــه در ج ــل توج ــه قاب نکت
اقتصــاد برتــر دنیــا یعنــی چیــن هیــچ جایگاهــی در بیــن صــد 

ــدارد! ــر ن شــرکت برت
کشــور آمریــکا در تمــام گروه هــای کســب وکاری 12گانــه فــوق 
ــات  ــدگان خدم ــا در ارایه دهن ــترین آن ه ــه بیش ــور دارد ک حض
مالــی )9 برنــد(، شــرکت های تولیدکننــده ســخت افزارهای 
تکنولوژیــک )8 برنــد( و صنعــت خرده فروشــی )8 برنــد( اســت. 
ــول  ــه غ ــا و س ــانه ای دنی ــر رس ــول برت ــج غ ــه پن ــن این ک ضم
ــت  ــا صنع ــت. ام ــه آمریکاس ــق ب ــا متعل ــتیکی دنی ــر لجس برت
ــن )4  ــد( و ژاپ ــان )5 برن ــه آلم ــا در احاط ــازی تقریب خودروس
ــر  ــا دو شــرکت برت ــز ب ــی نی ــکا و کره جنوب ــد( اســت و آمری برن
خودروســازی، دو کشــور دیگــر ایــن صنعــت در بیــن برترین هــا 

هســتند.
ــازی و  ــای آن خودروس ــی، چهارت ــر ژاپن ــرکت برت ــن 7 ش از بی
ســه تــای دیگــر شــرکت های تولیدکننــده ســخت افزارهای 

ــتند. ــک هس تکنولوژی
از شــش شــرکت تولیدکننــده نرم افــزار و خدمــات تکنولوژیکــی، 
پنــج شــرکت متعلــق بــه آمریــکا و یکــی متعلق بــه آلمان اســت 
و از بیــن شــش شــرکت برتــر آرایشی-بهداشــتی، چهارتــای آن 

متعلــق بــه آمریــکا و دوتــای دیگــر متعلــق بــه فرانســه اســت.
ــا  ــتند و تنه ــی هس ــی، آمریکای ــر خرده فروش ــد برت ــت برن هش
یــک برنــد خرده فروشــی برتــر متعلــق بــه کشــور ســوئد 

اســت.  )IKEA(

لیست 1۰۰ شرکت برتر ۲۰15 از نگاه مجله فوربس

Rank Brand Name Brand Worth ($B)

1 Apple 145.30

2 Microsoft 69.30

3 Google 65.60

4 Coca-Cola 56.00

5 IBM 49.80

6 McDonald’s 39.50

7 Samsung 37.90

8 Toyota 37.80

9 General Electric 37.50

10 Facebook 36.50

11 Disney 34.60

12 AT&T 29.10

13 Amazon 28.10

14 Louis Vuitton 28.10

15 Cisco 27.60

16 BMW 27.50

17 Oracle 26.80

18 NIKE 26.30

19 Intel 25.80

20 Wal-Mart 24.70

21 Verizon 24.50

22 American Express 23.40

23 Honda 22.60

24 Mercedes-Benz 22.50

25 Budweiser 22.30

26 Gillette 20.40

27 Marlboro 19.70

28 SAP 19.60

29 Pepsi 19.00

30 Visa 18.80

31 Nescafe 17.30

32 ESPN 16.20

33 H&M 15.30

34 L’Oréal 14.80
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35 Hewlett-Packard 14.70

36 HSBC 14.40

37 Home Depot 13.00

38 Frito-Lay 13.10

39 Audi 12.80

40 UPS 12.50

41 Ford 12.50

42 Gucci 12.40

43 Nestle 12.20

44 Accenture 12.00

45 IKEA 11.80

46 Siemens 11.60

47 Wells Fargo 11.40

48 Fox 11.30

49 Pampers 11.10

50 Ebay 11.00

51 Hermès 10.60

52 Starbucks 10.50

53 MasterCard 10.40

54 Danone 9.60

55 Cartier 9.60

56 J.P. Morgan 9.50

57 Caterpillar 9.40

58 Zara 9.40

59 Kellogg’s 9.30

60 Kraft 9.20

61 Colgate 9.00

62 Chevrolet 9.00

63 Coach 8.60

64 Hyundai 8.40

65 Rolex 8.30

66 Lexus 8.00

67 Volkswagen 8.00

68 Thomson Reuters 7.80

69 Santander 7.60

70 John Deere 7.60

71 Chase 7.40

72 Bank of America 7.30

73 Canon 7.30

74 Prada 7.30

75 Nissan 7.30

76 Red Bull 7.20

77 Philips 7.10

78 Porsche 7.00

79 Sony 6.90

80 FedEx 6.90

81 Citi 6.90

82 Boeing 6.90

83 Adidas 6.80

84 Subway 6.80

85 Chanel 6.80

86 RBC 6.70

87 Allianz 6.60

88 Goldman Sachs 6.60

89 Ralph Lauren 6.60

90 Heineken 6.60

91 Exxon Mobil 6.50

92 Target 6.40

93 Panasonic 6.30

94 Hershey 6.30

95 LEGO 6.20

96 Lancome 6.20

97 KIA Motors 6.20

98 Sprite 6.20

99 MTV 6.20

100 Estee Lauder 6.10
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لجســتیک کــه عبارتســت از ســازماندهی حرکــت کاال در طــول زمــان و مــکان، از قــرن نوزدهــم بــا سرمنشــا نظامــی تاکنــون کــه 
زنجیره هــای تامیــن بین المللــی را داریــم، رشــد و تعالــی داشــته اســت. لجســتیک و علــم آن گرچــه همچــون بســیاری از علــوم 
دیگــر ریشــه در ارتــش و حــوزه نظامــی دارد و ریشــه آن بــه دوران یونــان باســتان بازمی گــردد کــه بــرای امــور اداری و تدارکاتــی 
ارتــش آنهــا کاربــرد داشــته اســت، امــا امــروزه گســتردگی کاربــرد آن در حــوزه غیرنظامــی بســیار وســیع شــده و ســتون فقــرات 

تجــارت را شــکل داده اســت. در ایــن نوشــتار، لجســتیک و انــواع آن معرفــی و دســته بندی شــده اســت.
ــه می دهــد: لجســتیک عبارتســت از  ــر از انتظــار از لجســتیک ارای ــکا، تعریفــی جامــع و فرات انجمــن مدیریــت لجســتیک آمری
ــا حداقــل هزینــه جریــان و انباشــت مــواد خــام، موجــودی در فرآینــد،  فرآینــد برنامه ریــزی، طراحــی، اجــرا و کنتــرل کاال و ب
کاالهــای نهایــی و محصــوالت قابــل اســتفاده مجــدد و غیرقابــل اســتفاده و نیــز اطاعــات مرتبــط و امــور مالــی از نقطــه ابتــدا تــا 

زمــان مصــرف بــه منظــور تامیــن خواســته مشــتریان.
لجســتیک در یــک معنــای مفهومــی عبارتســت از: اطمینــان از قــرار گرفتــن هفــت مطلــوب در کنــار هــم: موجــود بــودن محصول 
مطلــوب، بــه مقــدار مطلــوب، بــا کیفیــت مطلــوب، در شــرایط مطلــوب، در مــکان مطلــوب، در زمــان مطلــوب و با هزینــه مطلوب.

ــل  ــهم حمل ونق ــه س ــه البت ــد ک ــکیل می دهن ــتیک را تش ــی لجس ــه اصل ــه مولف ــات، س ــت اطاع ــار و مدیری ــل، انب حمل ونق
ــد از  ــدود 5 درص ــات ح ــت اطاع ــهم مدیری ــد و س ــدود 33 درص ــازی ح ــار و ذخیره س ــهم انب ــد، س ــدود 62 درص ــزی ح چی
متوســط هزینه هــای لجســتیکی اســت. لجســتیک را به طــور کلــی می تــوان بــه دو دســته »لجســتیک نظامــی« و »لجســتیک 

ــن نوشــتار، همــان لجســتیک غیرنظامــی اســت. ــا از لجســتیک در ای غیرنظامــی« تقســیم بندی کــرد و منظــور م
ــه  ــه ب ــرد: لجســتیک کان و لجســتیک خــرد ک ــه دو بخــش تقســیم ک ــوان ب ــی، لجســتیک را می ت ــک تقســیم بندی کل در ی
ترتیــب در حــوزه اقتصــاد کان و اقتصــاد خــرد مــورد توجــه قــرار می گیرنــد. لجســتیک کان بــه مقوالتــی همچــون لجســتیک 
بین الملــل، لجســتیک ملــی، لجســتیک تجــاری و ماننــد آن می پــردازد و لجســتیک خــرد بیشــتر بــه لجســتیک کارخانه/شــرکت 

می پــردازد.

* لجستیک خرد
ــی  ــه بیان ــد. ب ــه داده و می ده ــود ادام ــی خ ــد و بالندگ ــه رش ــادی ب ــالیان متم ــد، طــی س ــای تولی ــه پ ــا ب ــرد پ لجســتیک خ
ــال ها  ــان، س ــد. بی گم ــی می یابن ــر معن ــم راه یکدیگ ــم زاد و ه ــن دو ه ــوده و ای ــر نب ــتیک امکان پذی ــدون لجس ــد ب ــر، تولی بهت
ــه ارتباطــات و فعالیت هــای برون ســازمانی جلــب شــود )قبــل از دهــه  ــزوم توجــه ب ــه ل قبــل از اینکــه توجــه مدیــران تولیــد ب
ــا رشــد فزآینــده صنعتــی پــس جنــگ جهانــی دوم، ایــن لجســتیک درون کارخانــه ای بــوده اســت  70 میــادی( و هم زمــان ب
کــه مــورد توجــه و دقــت مدیــران صنعتــی قــرار گرفتــه اســت و البتــه کــه همچنــان موضوعــی کلیــدی و اثرگــذار بــر تولیــد 
ــاالی  ــزرگ تولیــدی در ســطح ب و شــاخص های کلیــدی آن اســت. امــروزه شــاهد آن هســتیم کــه کارخانه هــای پیشــرفته و ب

ــد. ــژه می ورزن ــدان اهتمامــی وی ــه عنــوان لجســتیک را در نظــر گرفتــه و ب چــارت ســازمانی خــود بخشــی ب
لجستیک خرد بیشتر به لجستیک کارخانه/شرکت می پردازد که خود به چهار دسته تقسیم می شود:

لجســتیک مقــدم )Inbound Logistics( کــه بــدان لجســتیک تــدارکات نیــز می گوینــد و بــر تامیــن و تــدارک مــواد اولیــه 
و قطعــات از تامین کننــدگان تــا کارخانــه تولیــدی تمرکــز دارد.

لجســتیک درون کارخانــه )Intralogistics( کــه بــر فعالیت هــای لجســتیکی فرآینــد تولیــد تمرکــز دارد و تمامــی فعالیت های 
اجرایــی، مدیریتــی، نظارتــی و کنترلــی اســت کــه بــر جریــان و نگهــداری کاال )اعــم از مــواد اولیــه، کاالی در جریــان ســاخت و 

لجستیک و انـواع آن

نویسنده: 
مجتبی سلیمانی سدهی
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محصــول نهایــی( از لحظــه ورود مــواد اولیــه تــا هنــگام خــروج محصــول از ســایت تولیــدی اعمــال می شــود. بــه بیانــی دیگــر، تمامــی 
ــا جریــان فیزیکــی و اطاعاتــی کاال در محــدوده فضــای تولیــد می باشــد را می تــوان  فعالیت هــای پشــتیبانی تولیــد کــه مرتبــط ب

لجســتیک درونی دانســت.
لجســتیک تالی/بیرونــی )Outbound Logistics( کــه بــه آن لجســتیک توزیــع نیــز می گوینــد بــر ارســال و توزیــع محصــول 

نهایــی از کارخانــه بــه دســت مشــتریان تمرکــز دارد.
لجســتیک معکــوس )Reverse Logistics( کــه فعالیت هــای لجســتیکی چرخــه معکــوس جریــان محصــول شــامل محصــوالت 

ازکار افتــاده، معیــوب و خــراب را شــامل می شــود.

* لجستیک کالن
لجســتیک کان همچــون اقتصــاد کان بــه مســایل لجســتیکی فرابنگاهــی توجــه می کنــد. لجســتیک تجــاری را می تــوان هــم ارز 
بــا لجســتیک کان دانســت. بــه طــور کلــی، لجســتیک تجــاری بــه موضوعــات لجســتیک و زنجیــره تامیــن در ســطح کان )و نــه 

ــا عناوینــی چــون »لجســتیک ملــی« یــا »لجســتیک فرابنگاهــی« نیــز می شناســیم. بنگاهــی( می پــردازد و گاهــی  آن را ب
بــر اســاس تعریــف بانــک جهانــی، لجســتیک تجــاری دامنــه ای از فعالیت هــای ضــروری تجــاری همچــون: حمل ونقــل، انبــارداری، 
ــا سیســتم های توزیــع بین المللــی و درون کشــوری را شــامل  یکپارچه ســازی بارهــای تجــاری، امــور گمرکــی و تبــادالت مــرزی ت
می شــود. لجســتیک تجــاری را می تــوان اســکلت تجــارت توصیــف کــرد. بایــد توجــه داشــت کــه توانایــی یــک کشــور در تجــارت 
ــاری در ســطح جهانــی  ــه شــبکه های لجســتیکی جابه جایــی محموله هــای ب ــان آن کشــور ب جهانــی کنونــی بــه دسترســی بازرگان
ــه ویژگی هــای  ــان( ب ــان و قابلیــت اطمین ــه، زم ــی زنجیره هــای تامیــن یــک کشــور )از بعــد هزین وابســته اســت. همچنیــن کارآی
مشــخصی از بازرگانــی داخلــی آن کشــور )عملکــرد لجســتیکی( وابســته اســت. داشــتن عملکــرد لجســتیکی بهتــر و تسهیل ســازی 
تجــارت بــه نحــو قابــل ماحظــه ای بــا شــکوفایی تجــارت، تنــوع صــادرات، جذابیــت بــرای ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی و رشــد 

اقتصــادی مرتبــط اســت.
ــون:  ــتیکی )همچ ــات لجس ــی و...(، خدم ــاوگان حمل ونقل ــدر، ن ــرودگاه، بن ــل، ف ــاده، ری ــون: ج ــتیکی )همچ ــاخت های لجس زیرس
توزیــع و پخــش درون شــهری، بین شــهری و بین المللــی(، امــور و فرآیندهــای گمرکــی، ردیابــی و ردگیــری محموله هــای ارســالی 

ــد. ــکیل می دهن ــاری را تش ــتیک تج ــی لجس ــای اصل حوزه ه
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ــات  ــاور خدم ــی مش ــه بین الملل ــدی موسس ــاس رتبه بن ــر اس ب
لجســتیکی آرمســترانگ، 50 شــرکت برتــر خدمــات لجســتیکی 
بین المللــی در ســال 2014 درآمــد خالصــی بالــغ بــر 274 
ــی  ــتیکی آلمان ــرکت های لجس ــه ش ــته اند ک ــارد دالر داش میلی
لجســتیکی  خدمــات  عرصــه  در  بی چون وچــرا  قــدرت 

بوده انــد. دارا  را  بین المللــی 
ــال های  ــی س ــتیک ط ــت لجس ــی از اهمی ــطح آگاه ــای س ارتق
ــتای  ــی در راس ــش اقدامات ــم و بی ــا ک ــده ت ــب ش ــر موج اخی
ــا  توســعه لجســتیک در کشــورها و شــرکت های پیــش روی دنی
ــدن  ــد آم ــه پدی ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــرد ک ــورت گی ص
ــترش  ــا( و گس ــوم )3PLه ــرف س ــتیکی ط ــرکت های لجس ش

ــرد. ــاره ک ــا اش ــی از آن ه ــتقبال عموم اس
بنــا بــر تعریــف، شــرکت های لجســتیکی طــرف ســوم یــا 
ــه  ــود ک ــه می ش ــرکت هایی گفت ــه ش ــا ب ــار 3PLه ــه اختص ب
ــور  ــا کل ام ــی از ی ــی، بخش ــا خدمات ــدی ی ــازمان های تولی س
ــن  ــد. ای ــپاری می کنن ــا برون س ــه آن ه ــود را ب ــتیکی خ لجس
انبــارداری  و  در حوزه هــای حمل ونقــل  معمــوال  شــرکت ها 
متخصــص هســتند و قادرنــد خدمــات خــود را بــا انــواع مختلــف 
3PL و متنوعــی از محصــوالت منطبــق ســازند. کارکــرد اصلــی

ــت اســت. ــع فیزیکــی کاال و خدم ــر توزی ــی ب ــا مبتن ه
ــای  ــرای ارتق ــار ب ــا، فش ــش قیمت ه ــرای کاه ــازار ب ــار ب فش
توســعه  و  جهانی ســازی  مشــتریان،  بــه  خدمت دهــی 
تکنولوژی هــای جدیــد اطاعاتــی بــه عنــوان چهــار عامــل اصلــی 
توســعه خدمــات  3PL طــی ســال های اخیــر مطــرح هســتند.
ــداوم  ــور مت ــال 2011 به ط ــترانگ از س ــر آرمس ــه معتب موسس
 )3PL( اقــدام بــه رتبه بنــدی شــرکت های خدمــات لجســتیکی
ــد  ــاس درآم ــه براس ــدی ک ــن رتبه بن ــد. در ای ــا می کن ــر دنی برت
ــت  ــوزه فعالی ــی )ح ــتیکی بین الملل ــرکت های لجس ــص ش خال
ــد( طــی ســال 2014 صــورت  درون کشــوری مــد نظــر نبوده ان
گرفتــه اســت، 50 شــرکت برتــر لجســتیکی بــا قلمــروی فعالیــت 
ــامی  ــر اس ــدول زی ــه در ج ــد ک ــخص گردیدن ــی مش بین الملل
ــا  ــالیانه آنه ــص س ــد خال ــر و درآم ــتیکی برت ــرکت های لجس ش

بــه ترتیــب آمــده اســت:

50 شرکت برتر خدمات لجستیکی )۳PL( بین المللی
رتبه نامشرکتخدماتلجستیکیطرفسوم درآمدخالص

سالیانه )۲۰۱۴(
1 DHL Supply Chain & Global Forwarding 32,193

2 Kuehne + Nagel 23,293

3 DB Schenker Logistics 19,861

4 Nippon Express 17,916

5 C.H. Robinson Worldwide 13,470

6 DSV 8,661

7 CEVA Logistics 7,864

8 SDV (Bolloré Group) 7,483

9 Sinotrans 7,463

10 Panalpina 7,338

11 DACHSER 7,043

12 Expeditors 6,565

13 GEODIS 5,960

14 Hitachi Transport System 5,920

15 Toll Holdings 5,822

16 J.B. Hunt Dedicated Contract Services & 
Integrated Capacity Solutions 5,799

17 UPS Supply Chain Solutions 5,758

18 GEFCO 5,387

19 Agility 4,300

20 UTi Worldwide 4,180

21 IMPERIAL Logistics 4,080

22 Yusen Logistics 3,945

23 Hellmann Worldwide Logistics 3,800

24 Hub Group 3,571
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رتبه نامشرکتخدماتلجستیکیطرفسوم درآمدخالص
سالیانه )۲۰۱۴(

25 Burris Logistics 3,506

26 Norbert Dentressangle 3,409

27 Schneider Logistics & Dedicated 3,390

28 Damco 3,212

29 Kintetsu World Express 2,942

30 CJ korea express 2,842

31 Kerry Logistics 2,723

32 Ryder Supply Chain Solutions 2,461

33 XPO Logistics 2,357

34 Sankyu 2,293

35 Total Quality Logistics 2,142

36 Coyote Logistics 1,950

37 BDP International 1,900

38 Wincanton 1,816

39 arvato 1,797

40 NNR Global Logistics 1,745

41 Menlo Logistics 1,717

42 Americold 1,696

43 APL Logistics 1,659

44 Mainfreight 1,640

45 Landstar 1,624

46 Transplace 1,605

47 JSL Logistica 1,514

48 Logwin 1,501

49 GENCO 1,500

50 FedEx Supply Chain/FedEx Trade Net-
works 1,462

# Total 274,075

ــر لجســتیکی طــی ســال 2014  ــص 50 شــرکت برت ــد خال ــن اســاس، درآم ــر ای ب
ــی  ــتیکی آلمان ــرکت لجس ــه ش ــه س ــت ک ــوده اس ــارد دالر ب ــر 274 میلی ــغ ب بال
ــارد دالر  ــش از 75 میلی DHL، Kuehne & Nagel و DB Schenker بی
درآمــد ســالیانه داشــته اند. تمامــی ایــن شــرکت های لجســتیکی طیــف گســترده ای 
از خدمــات لجســتیکی اعــم از حمل ونقــل دریایــی، هوایــی، ریلــی، جــاده ای، 
ــاوری  ــه فن ــر پای ــتیکی ب ــات لجس ــع، خدم ــورواردری، توزی ــات ف ــارداری، خدم انب

ــد. ــه می دهن ــود ارای ــتریان خ ــه مش ــد آن را ب ــات و مانن اطاع

ــا  ــرکت Hellmann Worldwide Logistics ب ش
144 ســال ســابقه، قدیمی تریــن شــرکت لجســتیکی ایــن 
ــرار  ــدی ق ــن رده بن ــه 23 ای ــه در رتب ــوده ک ــه ب مجموع
ــن  ــور جوان تری ــه حض ــل توج ــه قاب ــت و نکت ــه اس گرفت
 DB Schenker ــی شــرکت شــرکت لجســتیکی، یعن
Logistics بــا تنهــا 8 ســال ســابقه فعالیت حرفــه ای در 
ــد.  ــتیکی می باش ــرکت های لجس ــن ش ــوم برتری ــه س رتب
ــت 50  ــر فعالی ــن عم ــه میانگی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
شــرکت برتــر لجســتیکی بین المللــی، 60٫3 ســال اســت؛ 
ــه  ــال و س ــش از 100 س ــابقه ای بی ــرکت دارای س 11 ش
شــرکت نیــز کمتــر از 10 ســال ســابقه فعالیت لجســتیکی 

ــد. ــی دارن ــطح بین الملل در س
شــرکت های لجســتیکی آمریکایــی بیشــترین تعــداد را در 
بیــن 50 شــرکت برتــر لجســتیکی ســال 2014 دارند )19 
ــی )7 شــرکت(،  شــرکت( و پــس از آن شــرکت های آلمان
ژاپنــی )6 شــرکت(، فرانســوی )4 شــرکت( و انگلیســی و 
دانمارکــی )هــر کــدام 2 شــرکت( بیشــترین حضــور را در 
بیــن برترین هــای لجســتیکی دنیــا دارنــد. ضمــن اینکــه 
کشــورهای اســترالیا، چیــن، ســنگاپور، هنگ کنــگ، 
کره جنوبــی، کویــت، نیوزلنــد، برزیــل، مکزیــک و ســوئیس 
ــی  ــتیکی بین الملل ــرکت لجس ــک ش ــدام دارای ی ــر ک ه

برتــر در میــان 50 شــرکت هســتند.
شــرکت های  ایــن  ســالیانه،  درآمــد  منظــر  از  امــا 
لجســتیکی آلمانــی هســتند کــه بــا حــدود 92٫5 میلیــارد 
دالر درآمــد ســالیانه بیشــترین ســهم را در بیــن 50 
شــرکت برتــر لجســتیکی بین المللــی دارنــد )نزدیــک 34 
درصــد ســهم از کل( و پــس از آن، شــرکت های آمریکایــی 
ــا 12٫7 درصــد و  ــا 24٫2 درصــد، شــرکت های ژاپنــی ب ب
فرانســوی ها بــا 8٫1 درصــد ســهم از کل درآمــد ســالیانه 
ــن  ــوان پردرآمدتری ــه عن ــر لجســتیکی ب ــرکت های برت ش
کشــورها از محــل ارایــه خدمــات لجســتیکی بین المللــی 

ــد. ــرار می گیرن ق
ــازون« و  ــده »آم ــران، دو پدی ــر تحلیل گ ــاس نظ ــر اس ب
»وال مــارت« در ســالیان آتــی تاثیــر به ســزایی بــر فعالیــت 
شــرکت های لجســتیکی خواهنــد داشــت. آمــازون و 
وال مــارت بــا توجــه بــه معرفــی خدمــات لجســتیکی بــه 
ــود،  ــه ای خ ــدی و حرف ــای کلی ــی از مزیت ه ــوان یک عن
ــات لجســتیکی  ــر شــرکت های خدم ــی عرصــه را ب به نوع
تنــگ خواهنــد کــرد. بــا ایــن وجــود، رشــد قابــل ماحظــه 
ــن و  ــی و خرده فروشــی آنای ــروش اینترنت ــای ف فعالیت ه
ــد  متعاقــب آن پیدایــش نیازمندی هــای لجســتیکی جدی
یــک بــازار نوظهــور بــا رشــد بــاال در ســال های آتــی بــرای 

ــود. ــد ب ــرکت های 3PL خواه ش

http://www.supplychain247.com/article/2015_2014_top_50_global_us_third_party_logistics_providers :منبع
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اســتانبولی ترکــی  بــه    ، ترکیــه  دولتــی جمهــوری   راه آهــن 
بــا  و   Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
ــه  ــام اختصــاری TCDD  نهــادی اســت کــه در جمهــوری ترکی ن
ــی را در  ــای ریل ــرل راه ه ــت و کنت ــار، مدیری ــل مســافر و ب حمل ونق
ترکیــه بــر عهــده دارد. ســازمان راه آهــن ترکیــه در ســال 1856 در 
ــه صــورت نیمه خصوصــی  ــر ب ــاح شــد و بیش ت ــا افتت دوره عثمانی ه
و بــا مــدل ســفارش کار بــه نهادهــای خصوصــی و مدیریــت دولتــی 
آن اداره می شــد. ایــن ســازمان در 24 مــی 1924 بــر اســاس قانــون 
شــماره 506 مبنــی بــر دولتــی کــردن ایــن ســازمان، بــا نــام مدیریت 
عمومــی راه هــای ریلــی آناتولی-بغــداد بــه طــور کامــل دولتــی شــد. 
ــت و  ــش مدیری ــم بخ ــرا و ه ــش اج ــم بخ ــازمان ه ــن س ــا ای بعده
ــرکت  ــورت ش ــه ص ــال 1953 ب ــه و در س ــده گرفت ــرل را برعه کنت

ــنامه داد. ــر اساس ــهامی عام تغیی ــی س دولت
ایــن ســازمان از اولیــن ســازمان های حمــل و نقــل ریلــی در منطقــه 
ــه ای  ــای بلندپروازان ــی پروژه ه ــه در دوره عثمان ــت ک ــه  اس خاورمیان
ــه  ــه برلیــن را ب ــه حجــاز و بغــداد ب را هم چــون اتصــال اســتانبول ب

مرحلــه اجــرا درآورده بــود.

* بعد از سال ۲۰۰۰
هم اکنــون نقــش راه آهــن در ترکیــه بــا احــداث فرودگاه هــای متعــدد 
در نقــاط مختلــف ایــن کشــور و نیــز ایجــاد راه هــای زمینــی کاهــش 
ــیر  ــی از مس ــافر در دوره کنون ــل مس ــزان حمل ونق ــت. می یافته اس
زمینــی 96 درصــد و از طریــق خطــوط ریلــی نیــز 2 درصــد اســت. 
ــار از طریــق مســیرهای جــاده ای نیــز 94 درصــد و  میــزان حمــل ب
از مســیر ریلــی 4 درصــد بــرآورد می شــود. امــا بــا تغییــر سیاســت 
دولــت در زمینــه حمل ونقــل، راه آهــن ترکیــه از ســال 2003، 
 احــداث خطــوط ریلــی سریع الســیر را در دســتور کار قــرار   داد.

* قطارهای سریع السیر
ــت  ــای سیاس ــون در اولویت ه ــم اکن ــیر ه ــی سریع الس ــوط ریل خط
تمامــی  طوری کــه  بــه  دارد  قــرار  ترکیــه  دولــت  حمل ونقــل 
شــهرهای پرجمعیــت ترکیــه بــه صــورت شــبکه ای بــه ایــن خطــوط 

مجهــز می شــوند.

معرفی حمل ونقل ریلی کشور ترکیه
تهیه کننده: محمد سیاوشی

ــه خــط  ــاح شــده در ترکی ــی سریع الســیر افتت ــن خــط ریل اولی
ــر طــول دارد  ــه آنکاراســت کــه 533 کیلومت مســیر اســتانبول ب
ــه اتمــام رســیده و  ــه اسکی شــهر ایــن خــط ب ــکارا ب و مســیر آن
در حــال بهــره بــرداری اســت. پیــش از ایــن، قطارهــای معمولــی 
ــی  ــاعت ط ــار س ــدت چه ــری را در م ــیر 245 کیلومت ــن مس ای
ــافران  ــیر، مس ــن مس ــرداری از ای ــا بهره ب ــون ب ــد و اکن می کردن
ــا اســتفاده از قطارهــای سریع الســیر، مســیر فــوق را در مــدت  ب
ــهر- ــاخت مســیر اسکی ش ــه س ــد. البت ــه طــی می کنن 95 دقیق

اســتانبول ایــن خــط نیــز بــه اتمــام رســیده ولــی بــه علــت برخی 
کمبودهــا هنــوز وارد مــدار نشده اســت. ایــن خــط بعد از رســیدن 
ــا از  ــر بســتر دری ــل از زی ــک تون ــا اســتفاده از ی ــه اســتانبول ب ب
ــی  ــش اروپای ــه بخ ــرده و ب ــور ک ــتانبول عب ــیایی اس ــش آس بخ

خواهــد رســید.
عملیــات احــداث خــط ریلــی سریع الســیر قونیــه بــه آنــکارا نیــز 
بــه اتمــام رســیده و مراحــل تســت ایــن مســیر در حــال انجــام 

اســت.
ــه  ــا در دســت مطالع برخــی از مســیرهای در حــال احــداث و ی

ــد از: عبارتن
- آنکارا - آفیون - اوشاق - ازمیر

- آنکارا - قیصریه
- استانبول - بورسا

- استانبول - ادرنه - کاپی کوله )مرز بلغارستان(
- آنکارا - بورسا

- اسکی شهر - آفیون - آنتالیا
- قونیه - مرسین - طرسوس - آدانا

- سیواس - ارزنجان - ارزروم - قارص
- آنکارا - قونیه - آنتالیا
- ازمیر - آفیون - قونیه

- قیصریه - قونیه - آنتالیا
در قطارهــای سریع الســیر بــه کار گرفتــه شــده در مســیر آنــکارا 
- اسکی شــهر، بــرای راحتــی معلــوالن تدابیــر خاصــی اندیشــیده 
شــده اســت و ترکیــه هــم اکنــون ِکشــنده های ایــن قطارهــا را از 

ــداری می کنــد. ــی خری ــا و کره جنوب اســپانیا، ایتالی

* مدیریت کالن
ــات  ــل و ارتباط ــر وزارت حمل ونق ــر نظ ــه زی ــن ترکی راه آه
ــه ای و  ــت منطق ــر 7 مدیری ــازمان ب ــن س ــود. ای اداره می ش
ــت  ــت مدیری ــد. هف ــارت می کن ــی نظ ــه بندری-ریل 7 پایان
حیدرپاشــای  از:  عبارتنــد  ترکیــه  آهــن  راه  منطقــه ای 
اســتانبول، آنــکارا، ازمیــر، ســیواس، ماالتیــا، آدانــا و آفیــون. 
همچنیــن پایانه هــای بندری-ریلــی زیــر نظــر ســازمان 
ــد از بنــدر حیدرپاشــا، بنــدر  ــه عبارتن راه آهــن دولتــی ترکی
ازمیــر، بنــدر سامســون، بنــدر اســکندرون، بنــدر باندیرمــا و 

ــه. ــدر درینج بن
* اطالعات شبکه ریلی

ــه در ســال 2001، 10  ــن ترکی ــی راه آه طــول خطــوط اصل
ــوط  ــن خط ــد از ای ــت. 95 درص ــر اس ــزار و 984 کیلومت ه
ــا  ــز ب ــک خطــه  اســت. خطــوط الکتریکــی نی ــه صــورت ت ب
ــن راه هــا را تشــکیل  ــر 21 درصــد ای 2 هــزار و 305 کیلومت
ــز )24  ــا نی ــن راه ه ــر از ای ــزار و 665 کیلومت ــد. 2 ه می دهن
ــه،  ــیرهای دو خط ــول مس ــتند. ط ــیگنالی هس ــد( س درص
ــا(، ســه خطــه، 28  ــر )4 درصــد مجمــوع راه ه 403 کیلومت
ــر )1  ــار خطــه، 9 کیلومت ــر )3 صــدم درصــد( و چه کیلومت

صــدم درصــد( اســت.
* خدمات راه آهن

راه آهــن ترکیــه از ســال 1856 تاکنــون در زمینــه حمل ونقــل 
ــافری، در  ــش مس ــد. در بخ ــت می کن ــافر فعالی ــار و مس ب
مســیرهای اصلــی 36 خــط فعالیــت می کننــد کــه در ســال 
2010 تعــداد 6 میلیــون و 475 هــزار و 424 مســافر را 
جابه جــا کرده انــد. گفتنــی اســت، راه آهــن ترکیــه همچنیــن 
24 مســیر محلــی حمل ونقــل مســافر را مدیریــت می کنــد.

* مسیرهای بین المللی
ــر  ــا ه ــه و اروپ ــن ترکی ــل مســافر بی ــا: حمل ونق مســیر اروپ
روزه از طریــق قطارهای مســیر استانبول-بخارست-اســتانبول 
ــرد.  ــورت می گی ــتانبول ص ــط استانبول-تسالونیکی-اس و خ
اســتانبول همچنیــن از طریــق ســرویس ســفر اکســپرس بــه 
شــبکه ریلــی صوفیــه، بلگــراد، بوداپســت و کیشــینف متصــل 

اســت.
ــت  ــی اس ــور پل ــران(: پل قط ــه - ای ــه )ترکی ــیر خاورمیان مس
کــه در مســیر راه آهــن ایــران و ترکیــه در نزدیکی شهرســتان 
خــوی ســاخته شده اســت. ســاخت ایــن پــل در ســال 1349 
ــر  ــوع زی ــل از ن ــن پ ــان رســید. ای ــه پای ــادی( ب )1970 می
قوســی اســت و تــا مدت هــا بزرگ تریــن دهانــه قوســی را در 
بیــن پل هــای ایــران دارا بــود. البتــه ایــن پــل در زمــان جنگ 
ایــران و عــراق مــورد اصابــت راکت هــای عراقــی قــرار گرفــت 
ــت  ــل اصاب ــه خــود پ ــی ب ــای عراق ــا خوشــبختانه راکت ه ام

نکردنــد و بــه اطــراف پــل برخــورد کردنــد. گفته شــده اســت 
کــه مهنــدس ســازنده ایــن پــل یــک زن آلمانــی اســت. ایــن 
پــل در 25 کیلومتــری جنوب غربــی شــهر خــوی و در ناحیــه 
ســرحدی کردنشــین بخــش قطــور از توابــع شهرســتان 
ــن  ــت. ای ــده اس ــع ش ــی واق ــتان آذربایجان غرب ــوی در اس خ
ــی )رانکیــن( و  پــل در ســال 1347 توســط دو شــرکت ایران
شــرکت اتریشــی )پــور( پی ریــزی و پایه هــای بتنــی آن اجــرا 
ــام  ــا انج ــط امریکایی ه ــی آن توس ــزی و شاس ــکلت فل و اس
ــل  ــزی پ ــر، طــول ارک فل ــل 448 مت ــن پ ــت. طــول ای گرف
ــور 118٫28  ــه قط ــطح رودخان ــاع آن از س ــر و ارتف 223 مت
متــر و دارای 10 عــدد پایــه بتنــی مســلح بــوده کــه 6 عــدد 
از ایــن پایه هــا بــه طــرف خــوی و 4 عــدد از پایه هــای بتنــی 
ــه  ــوع دارای 8 دهن ــت  و در مجم ــرز رازی اس ــمت م ــه س ب
کــه بــه صــورت آکــس بــه آکــس در امتــداد هــم گســترش 
یافته انــد. رنــگ ایــن پــل فلــزی در گذشــته بــه رنــگ قرمــز 
بــود و در زمــان جنــگ ایــران و عــراق جهــت اســتتار از حمله 

ــزی شده   اســت. ــی رنگ آمی ــگ خاک ــه رن ــراق، ب ــی ع هوای
همچنیــن ارتبــاط ریلــی بیــن ترکیــه و ایــران از طریــق تــرن 
ــرن  ــن ت ــت. ای ــر اس ــیا امکان پذی ــس آس ــه تران ــوم ب موس
ــت  ــس فعالی ــتانبول-وان-تبریز-تهران و بالعک ــیر اس در مس
می کنــد. قطــار ترانــس آســیا، هفتــه ای یک بــار بیــن 
اســتانبول و تهــران تــردد می کنــد. ایــن تــرن در برخــی ایــام 
ــافر  ــل مس ــه حم ــتانبول ب ــن تهران-اس ــار بی ــه ای دو ب هفت
می پــردازد. خطــوط ریلــی ایران-ترکیــه در دریاچــه وان واقــع 
در شــرق ترکیــه بــه انتهــا می رســد و مســافرین ایــن مســیر 
از طریــق free boat بــه ســمت دیگــر دریاچــه رفتــه و بــا 

ــد. ــه می دهن ــه مســافرت خــود ادام ــض قطــار ب تعوی
ــک  ــه ای ی ــوروس اکســپرس هفت ــرن ت ــه - ســوریه : ت ترکی
ــه  ــتانبول ب ــتانبول-غازی و آنتپ-اس ــی اس ــط ریل ــار در خ ب

ــردازد. ــیر می پ ــن مس ــافران ای ــی مس جابه جای
ــه  ــی ب ــای ایران ــن مســیر قطاره ســوریه-ترکیه-ایران : در ای
ــار  ــد. قط ــور می کنن ــه عب ــیر ترکی ــت از مس ــورت ترانزی ص

ــد. ــردد می کن ــار ت ــک ب ــه ای ی ــق هفت تهران-دمش
ترکیه-عــراق: حمل ونقــل ریلــی مســافر در ایــن مســیر 
ــورت  ــپ ص ــازی آنت ــازی آنتپ-بغداد-غ ــط غ ــق خ از طری

می گیــرد.
* حمل و نقل بار

ــون و  ــزان 18 میلی ــه می ــال 2010 ب ــه در س ــن ترکی راه آه
127 هــزار و 868 تــن بــار را جابه جــا کرده اســت. ایــن 
ــاوه  ــت و ع ــار را داراس ــه ب ــل هرگون ــت حم ــازمان قابلی س
ــز  ــی نی ــف بین الملل ــی در مســیرهای مختل ــر مســیر داخل ب

فعالیــت می کنــد.
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ــوده و  ــی ب ــه عموم ــه واجــد جنب جــرم ارتشــا از جرایمــی اســت ک
غیرقابــل گذشــت اســت؛ یعنــی بــا گذشــت شــاکی خصوصــی هــم 
ــن  ــت ای ــه اهمی ــن نکت ــود. همی ــف نمی ش ــب متوق ــان تعقی جری
ــرم  ــه دو ج ــر ب ــکام ناظ ــته اح ــد. در گذش ــان می ده ــرم را نش ج
ــا  ــواد 139 ت ــوه( در م ــن رش ــاء )گرفت ــوه( و ارتش ــاء )دادن رش رش
147 قانــون مجــازات عمومــی و مــاده واحــده مصــوب ســال 1308 
شمســی پیش بینــی شــده بــود. در ســال 1362، ایــن قانــون از ســوی 
ــورد تجدیدنظــر  ــی( م ــس شــورای اســامی )کمیســیون قضای مجل
ــون  ــب قان ــا تصوی ــز ب ــون مصــوب ســال 1362 نی ــت. قان ــرار گرف ق
ــه در  ــر ک ــون اخی ــت. در قان ــرار گرف ــر ق ــورد تجدیدنظ ــری، م دیگ
تاریــخ 18 دی 1367 بــه تصویــب رســید، مجازات هــا شــدیدتر شــد 
و شــمول قانــون نیــز از کارمنــدان دولتــی و قضایــی و شــهرداری ها 
و... فراتــر رفــت و نیروهــای نظامــی و موسســات عمومــی غیردولتــی 
و شــرکت های دارای مدیریــت دولتــی و غیــره را نیــز در بــر گرفــت 
ــر تشــدید مجــازات جرم هــای رشــاء و  ــن ترتیــب، عــاوه ب ــه ای و ب
ارتشــاء، قلمــرو شــمول قانــون مشــترک نیــز گســتره بیشــتری یافت.

در تاریــخ بیست وســوم خــرداد 1375 نیــز در ضمــن قانــون مجــازات 
ــا  ــواد 588 ت ــده( طــی م ــای بازدارن ــرات و مجازات ه اســامی )تعزی

594، بحــث از جرایــم رشــاء و ارتشــاء بــه میــان آمده اســت.
* تعریف جرم ارتشاء از دیدگاه قانون گذار

بنــد دهــم مــاده واحــده متمــم قانــون دیــوان جــزای عمــال دولــت، 
مصــوب 1308: اخــذ وجــه یــا مــال یــا اخــذ ســند پرداخــت وجــه یــا 
تســلیم مالــی اســت از طــرف مســتخدم دولتــی یــا مملکتی یــا بلدی 
بــرای انجــام دادن یــا نــدادن امــری کــه مربــوط اســت بــه تشــکیات 
قضایــی و اداری دولــت یــا ادارات مملکتــی و بلــدی، خــواه انجــام یــا 
عــدم انجــام آن امــر، مربــوط بــه کار اداری یکــی از مســتخدمان دیگر 
دولــت یــا ادارات مملکتــی یــا بلــدی باشــد یــا نباشــد. اخــذ وجــه یــا 
مــال یــا ســند بــه ترتیــب فوق الذکــر، ارتشــاء اســت؛ خــواه مســتقیماً 
بــه عمــل آمــده باشــد و خــواه بــه طــور غیرمســتقیم و مأمــوری کــه 

تحلیــل حقوقــی 
مرزهــای رشــوه

اخــذ وجــه یــا مــال یــا ســند کــرده، مرتشــی اســت؛ خــواه رســمی 
باشــد و خــواه غیررســمی، خــواه در انجــام یــا عــدم انجــام امــری کــه 
بــرای آن رشــوه گرفتــه، واقعــا مؤثــر بــوده یــا نبــوده و خــواه اقــدام 
بــه انجــام یــا بــه عــدم انجــام امــری کــه وعــده داده اســت، کــرده 

یــا نکــرده باشــد.
مــاده 65 قانــون تعزیــرات مصــوب ســال 1362 در تعریــف ماهیــت 
جــرم ارتشــاء مقــرر مــی دارد: هــر یــک از مســتخدمین و مأموریــن 
مشــاغل رســمی، اعــم از قضایــی و اداری یــا شــوراها و شــهرداری ها 
یــا نهادهــا، بــرای انجــام دادن یــا انجــام نــدادن امــری کــه مربــوط 
بــه تشــکیات قضایــی و اداری یــا شــوراها و شــهرداری ها و نهادهــا 
ــی  ــا تســلیم مال ــا ســندپرداخت وجــه ی ــال ی ــا م می باشــد، وجــه ی
ــدم  ــا ع ــام ی ــواه انج ــت؛ خ ــی اس ــم مرتش ــد، در حک ــول نمای را قب
انجــام آن امــر مربــوط بــه کار اداری شــخصی باشــد و خــواه مربــوط 
ــه  ــه کار اداری یکــی از مســتخدمین دیگــر، قبــول آن مســتقیما ب ب
عمــل آمــده باشــد، یــا غیرمســتقیم؛ خــواه مأمــور رســمی باشــد یــا 
ــرای آن  ــا عــدم انجــام امــری کــه ب غیررســمی و خــواه در انجــام ی
چیــزی گرفتــه، واقعــا مؤثــر بــوده یــا نبــوده و خــواه اقــدام بــه انجــام 
یــا عــدم انجــام امــری کــه وعــده داده اســت، کــرده یــا نکــرده باشــد. 
عــاوه بــر تأدیــه آنچــه گرفته اســت، بــه انفصــال دایــم از شــغل و بــه 

شــاق تــا 74 ضربــه محکــوم خواهــد شــد.
ــاء و  ــاس و ارتش ــان اخت ــازات مرتکب ــدید مج ــون تش ــاده 3 قان م
کاهبــرداری مصــوب 1367/10/18: هــر یــک از مســتخدمین و 
مأمــوران دولتــی، اعــم از قضایــی و اداری یــا شــوراها یــا شــهرداری ها 
یــا نهادهــای انقابــی و بــه طــور کلــی قــوای ســه گانه و همچنیــن 
ــا ســازمان های وابســته  ــی ی ــا شــرکت های دولت نیروهــای مســلح ی
ــا  ــمی ی ــواه رس ــی، خ ــات عموم ــه خدم ــن ب ــا مأموری ــت ی ــه دول ب
غیررســمی بــرای انجــام دادن یــا انجــام نــدادن امــری کــه مربــوط 
ــندپرداخت  ــا س ــال ی ــه م ــد، وج ــور می باش ــازمان های مزب ــه س ب
وجــه یــا تســلیم مالــی را مســتقیما یــا غیرمســتقیم قبــول نمایــد، 

طیبه پیرمرادلو، وکیل پایه یک دادگستری

ــه  ــوط ب ــور مرب ــر مذک ــه ام ــم از این ک ــم مرتشــی اســت، اع در حک
ــری در آن  ــور دیگ ــه مأم ــوط ب ــه مرب ــا آن ک ــوده ی ــا ب ــف آن ه وظای
ســازمان باشــد؛ خــواه آن کار را انجــام داده یــا نــداده و انجــام آن بــر 
طبــق حقانیــت و وظیفــه بــوده یــا نبــوده باشــد یــا آن کــه در انجــام 

یــا عــدم انجــام آن مؤثــر بــوده یــا نبــوده باشــد.
ــاده 3  ــن م ــد همی ــز مؤی ــامی، نی ــازات اس ــون مج ــاده 592 قان م
قانــون تشــدید مجــازات اســامی مصــوب 67 اســت. در مقــام تحلیل 
و بررســی، ماهیــت قوانیــن جزایــی در خصــوص جــرم ارتشــاء کــه 
ــه  ــبت ب ــدیدتر نس ــون ش ــب قان ــث تصوی ــی باع ــد گاه ــر از چن ه
ــی  ــزه اجتماع ــن ب ــترش ای ــر گس ــود، بیان گ ــل می ش ــن ماقب قوانی
ــر تشــدید مجــازات جــرم رشــاء و ارتشــاء، قلمــرو  ــوده و عــاوه ب ب
شــمول قانــون نیــز گســتره بیشــتری پیــدا کرده  اســت، بــه گونــه ای 
کــه در مقایســه مــاده 65 قانــون مجــازات اســامی، مصــوب 1362 
بــا قانــون تشــدید مجــازات مرتکبــان اختــاس و ارتشــاء در مــاده 3 
ــون  ــاده 3 قان ــوان گفــت: م ــون مصــوب 1367/10/16 می ت ــن قان ای
ــال 67،  ــاس و ارتشــاء مصــوب س ــان اخت ــازات مرتکب تشــدید مج
عــاوه بــر شــهرداری ها و کارمنــدان دولتــی و قضایــی و... نیروهــای 
ــون مجــازات اســامی  ــر گرفتــه و همچنیــن قان مســلح را نیــز در ب
ــان،  ــزان و کارشناس ــاده 588 داوران و ممی مصــوب 1375/3/6 در م
اعــم از رســمی یــا غیررســمی کــه توســط دادگاه تعییــن شــده باشــد 
ــون قــرار داده اســت کــه  ــا توســط طرفیــن نیــز مشــمول ایــن قان ی
ــت.  ــده اس ــاره نش ــدان اش ــاده 3، ب ــازات م ــدید مج ــون تش در قان
البتــه امــروز کار دادگاه و رویــه بــر اســاس قانــون تشــدید مجــازات 
مرتکبــان اختــاس و ارتشــاء، مصــوب ســال 1367 اســت و می تــوان 
ــا  ــب ب ــامی اخیرالتصوی ــازات اس ــون مج ــت، قان ــت گف ــه صراح ب
قانــون تشــدید مجــازات اســامی، مکمــل همدیگــر در بررســی جــرم 

هســتند.
* عناصر اختصاصی تشکیل دهنده جرم ارتشاء

بــا توجــه بــه مــواد پیــش گفتــه و ســایر مــواد قانونــی، عناصــر جــرم 
ارتشــاء عبارتنــد از:

الــف( عنصــر مــادی: پیــش از بحــث دربــاره عنصــر مــادی جــرم 
رشــوه، الزم اســت نخســت در خصــوص این کــه عنصــر مــادی 
ــح  ــادی اســت، توضی ــی مســتلزم عمــل م ــا هــر جرم چیســت و آی
ــر  ــر، راحت ت ــورد نظ ــث م ــدن بح ــا فهمی ــود ت ــری داده ش مختص

شــود.
جــرم، یــک عنصــر مــادی بــه نــام »جســم جــرم« دارد کــه نتیجــه 
ظهــور خارجــی اراده اســت و نیرویــی کــه می خواهــد صــورت 
ــه نامیــده می شــود.  خارجــی چیــزی را تغییــر دهــد، عمــل مجرمان
ــل  ــرم کام ــا ج ــد ی ــام ش ــرم انج ــه ج ــود ک ــه می ش ــی گفت وقت
اســت کــه تغییــر صــورت حاصــل شــده باشــد. ایــن تغییــر صــورت، 
ــک عمــل  ــا ی ــوری باشــد و ب ــی اجــرای جــرم ممکــن اســت ف یعن
ــرای این کــه جرمــی وجــود  ــا اعمــال عدیــده. ب ــا ب انجــام گیــرد و ی
ــرورت دارد،  ــادی ض ــر م ــک عنص ــش ی ــد، پیدای ــدا کن ــی پی خارج
زیــرا ابــزار فکــر بــرای ارتــکاب جــرم کافــی نیســت و اگــر سیاســت 

ــه صــرف قصــد ارتــکاب جــرم اشــخاص را مجــرم  جزایــی کشــور ب
بدانــد، موجــب ایــن خواهــد شــد کــه در اعمــاق وجــدان اشــخاص، 
تجسســات غیرقابــل اغمــاض بــه عمــل آیــد و غالبــاً اشــخاص بــدون 
آن کــه بــرای جامعــه خطرنــاک باشــند، مجــازات شــوند. پــس قصــد 
ــه اعمــال خارجــی نشــده  ــرون ب ــه مق ــی ک ــا زمان ــکاب جــرم ت ارت
ــل  ــی وارد نســاخته، قاب ــی در نظــم اجتماع و منتشــر نشــده و خلل

ــود. پیگیــری نخواهــد ب
عنصر مادی بزه رشوه عبارتند از:

قبــول وجــه یــا مــال یــا ســند پرداخــت: بــرای تحقــق عنصــر 
ــه  ــند را ب ــال و س ــا م ــه ی ــب، وج ــت مرتک ــرم، الزم اس ــادی ج م
صورت هــای منــدرج در مــاده در برابــر انجــام یــا عــدم انجــام کاری 
پذیرفتــه باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت، یعنــی در صورتــی کــه مأمــور 
ــده  ــدون وع ــی و...( ب ــد و نظام ــت )قاضــی و مســتخدم و کارمن دول
انجــام کار یــا تــرک فعلــی، صرفــاً خریدوفــروش کــرده یــا چیــزی را 
مثــل دیگــران معاوضــه کنــد یــا فی المثــل قرض الحســنه ای بگیــرد، 
بــدون آن کــه ایــن اعمــال عــوض اقــدام طــرف دیگر باشــد، مشــمول 

حکــم نخواهــد بــود.
ــرای انجــام یــا تــرک فعــل در خصــوص کاری  قبــول رشــوه بایــد ب
باشــد کــه مربــوط بــه ســازمان دولتــی یــا خدمــات عمومــی اســت. 
ــا  ــال ی ــول م ــه قب ــن اســت ک ــادی جــرم، ای جــزء دیگــر عنصــر م
ــرک  ــا ت ــام ی ــور انج ــه منظ ــی ب ــور دولت ــرف مأم ــا ... از ط ــه ی وج
ــا و  ــا نهاده ــی ی ــی قضای ــازمان های دولت ــه س ــوط ب ــه مرب کاری ک
شــوراها و ... اســت، باشــد، هرچنــد ممکــن اســت دهنــده مــال کاری 
ــام کار  ــدم انج ــا ع ــام ی ــد. انج ــته باش ــده نداش ــود گیرن ــزد خ در ن
مــورد نظــر نیــز شــرط تحقــق عنــوان رشــوه )رشــاء( نیســت. دهنــده 
مــال در درخواســت خــود، چــه بــه حــق باشــد یــا بــر باطــل فرقــی 
نمی کنــد؛ یعنــی اگــر در اقــام مــورد درخواســت، محــق هــم باشــد، 
ــرای  ــن اســاس، ب ــر ای ــود. ب ــد ب ــق جــرم ارتشــاء نخواه ــع تحق مان
تحقــق عنصــر مــادی جــرم، الزم اســت مســتخدم دولــت از قاضــی 
یــا کارمنــد و.... پــول یــا مــال یــا ســندی را بــه طــور مســتقیم یــا 
ــرای او کاری، اعــم از  ــث( بگیــرد کــه ب غیرمســتقیم )از شــخص ثال

فعــل یــا تــرک فعــل انجــام دهــد.
ســمت یــا مقــام گیرنــده رشــوه: بنــا بــه نظــر مشــهور فقهــا، 
رشــوه غالبــاً در صورتــی تحقــق می یابــد کــه مــال مبــذول، مربــوط 
ــا قاضــی داده شــود،  ــه حاکــم ی ــه حکــم و قضــا باشــد و رشــوه ب ب
هرچنــد در ایــن تحقیــق، اعطــای مــال بــه والــی و حاکــم و عامــل 
و کارگــزار دولــت نیــز مشــمول رشــوه قــرار گرفته اســت. در قانــون 

تعزیــرات، ســمت گیرنــده وجــه، یکــی از عناصــر و اجــزای 
مــادی جــرم اســت، همان طــوری کــه مــوارد فــوق، 

ــون  ــال 1362 قان ــوب س ــاده 65 مص ــی م یعن
قانــون  مجــازات اســامی و مــاده 3 

ــان  تشــدید مجــازات مرتکب
و  اختــاس 

ارتشاء 
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ــی  ــد، مرتش ــان می ده ــر نش ــی دیگ ــواد الحاق ــوب 1367 و م مص
ممکــن اســت، قاضــی یــا عامــل دولــت یــا شــهرداری ها یــا نهادهــا 
ــاء، در  ــرم ارتش ــی ج ــور کل ــه ط ــد. ب ــی باش ــوران نظام ــا از مأم ی
صورتــی در جمهــوری اســامی تحقــق پیــدا می کنــد کــه گیرنــده 
از مأمــوران دولتــی، موسســات عمومــی غیردولتــی و حکومتی باشــد 
و بــه عبــارت دیگــر، جــرم ارتشــاء از جرایــم خــاص مســتخدمان و 

ــت. ــی و...( اس ــم از اداری و قضای ــی )اع ــوران دولت مأم
بنابرایــن، نــه تنهــا جــرم ارتشــاء و رشــوه را نبایــد بــا اخــاذی اشــتباه 
کــرد )در اخــاذی ممکــن اســت، گیرنــده مأمــور دولــت یــا شــخص 
عــادی باشــد(، بلکــه در صــورت اخــذ وجهــی از ســوی افــراد عــادی 
ــرد.  ــرار نمی گی ــوان رشــوه ق ــن جــرم تحــت عن ــد، ای ــر کارمن و غی
ــا  ــرد ت ــک کشــاورز می گی ــی را از ی ــی، پول ــک تعاون ــور ی ــا مأم مث
ــف ارتشــاء  ــن تخل ــد، ای ــازار عرصــه کن ــه ب ــر ب محصــول او را زودت

ــود. ــوب نمی ش محس
ــد  ــوی بای ــح عنصــر معن ــوی: درخصــوص توضی ــر معن ب( عنص
ــل  ــت عم ــی نیس ــود، کاف ــق ش ــی محق ــه جرم ــرای آن ک ــت، ب گف
ــود،  ــع ش ــارج واق ــزا در خ ــون ج ــب قان ــه موج ــده ب ــی ش پیش بین
بلکــه عــاوه بــر آن، الزم اســت، عامــل از روی اراده و قصــد، مرتکــب 
عمــل شــده باشــد. بــه عبــارت دیگــر، بــرای تحقــق جــرم الزم اســت 
ــل  ــخص عام ــت و ش ــازات اس ــل مج ــاً قاب ــه قانون ــی ک ــان عمل می
ــی موجــود باشــد و آن رابطــه اراده اســت و اراده همــان  رابطــه روان

ــد. ــخص می باش ــد ش ــگ و قص آهن
می دانیــم کــه ایــن جــرم، از جملــه جرایــم عمومــی اســت. بــا وجــود 
ایــن، گیرنــده وجــه یــا مــال بایــد بــا علــم و آگاهــی و ســوء نیــت، 
اقــدام بــه گرفتــن وجــه یــا مــال کنــد. در واقــع، گیرنــده می دانــد 
ــه  ــم ب ــا عل ــد و ب ــام و موقعیــت خــود سواســتفاده می کن ــه از مق ک
ــل  ــه عم ــادرت ب ــتفاده اســت، مب ــف و سواس ــام تخل ــه در مق این ک
می نمایــد. بــا توجــه بــه ایــن عنصــر، در صورتی کــه گیرنــده مــال یــا 
چــک یــا ســند یــا پــول به عنــوان قرض الحســنه یــا هبــه یــا صلــح، 
مالــی را از کســی بگیــرد و بعــداً مشــخص شــود کــه مقصــود دهنــده 
مــال، امضــای ســند خــاص یــا گرفتــن همــان امتیــاز و... بــوده، نظــر 
بــه نبــودن عنصــر معنــوی، جــرم ارتشــاء تحقــق نخواهــد یافــت. در 
ــه داشــته  ــت قصــد مجرمان ــد دول ــد کارمن ــال بای ــع، در اخــذ م واق

باشــد.
* مجازات جرم ارتشاء

ــاء،  ــرم ارتش ــان ج ــازات مرتکب ــد، مج ــاره ش ــه اش ــه ک همان گون
ــن شــدت و  ــا گذشــت زمــان شــدید و شــدیدتر شــده اســت و ای ب
افزایــش، نشــان می دهــد کــه جــرم مذکــور همــواره و متأســفانه در 
ــر مقــام و موقعیــت  ــا ب ــوده اســت. مجازات هــا بن حــال گســترش ب
ــدان و همچنیــن شــدت و ضعــف جــرم  ــوران و کارمن و درجــه مأم
ارتکابــی بــه لحــاظ مبلــغ و حــدود تخلــف تعییــن شــده اســت. انــواع 
ــاس و  ــان اخت ــون تشــدید مجــازات مرتکب ــا در قان ــن مجازات ه ای
ارتشــاء )مــاده 3 و 4( و قانــون مجــازات اســامی مــواد 588 و 592 
پیش بینــی شــده کــه عبارتنــد از: زدن شــاق، جریمــه نقــدی، اخــذ 

مــال مأخــوذه، مصــادره امــوال مذکــور بــه نفــع دولــت، حبــس 
از شــش مــاه تــا 15 ســال یــا حبــس 

ابــد، انفصــال از مشــاغل دولتــی و عمومــی و در برخــی مــوارد کــه 
ــا اهمیــت  ــه برهــم زدن نظــم اقتصــادی جامعــه اســت ی ــوط ب مرب
جــرم بســیار باالســت، حتــی مجــازات اعــدام نیــز در نظــر گرفتــه 
شده اســت. البتــه در این صــورت، ممکــن اســت عنــوان جــرم تغییــر 
ــه مجــازات  ــی االرض« ب ــل »افســاد ف ــری مث ــام دیگ ــا ن ــه و ب یافت
ــاده 4  ــا در م ــن مجازات ه ــود. ای ــدام ش ــدگان اق ــا گیرن ــده ی گیرن
ــوب  ــاء مص ــاس و ارتش ــان اخت ــازات مرتکب ــدید مج ــون تش قان
1367/10/18 مشــهود اســت. البتــه ایــن شــدت مجــازات بــه خاطــر 
کســانی کــه بــا تشــکیل یــا رهبــری شــبکه چنــد نفــری، در نظــم 

جامعــه و نظــام اقتصــادی اخــال کننــد، اعمــال خواهــد شــد.
* شروع به جرم

ــاس و  ــن اخت ــازات مرتکبی ــدید مج ــون تش ــاده 3 قان ــره 3 م تبص
ارتشــاء مصــوب ســال 1367 و همچنیــن مــاده 594 قانــون مجــازات 
اســامی مصــوب 1375 از مجــازات شــروع بــه جــرم ســخن 
ــه  ــروع ب ــازات ش ــی دارد: »مج ــرر م ــاده 594 ق.م.ا. مق ــد. م می گوی
ــورد  ــرر در آن م ــل مجــازات مق ــورد، حداق ــر م عمــل ارتشــاء در ه
اســت.« شــروع بــه جــرم ارتشــاء بــه ایــن صــورت، قابــل تصور اســت 
کــه مثــًا شــخص گیرنــده مــال یــا وجــه یــا ســند، پیــش از اقــدام 
ــه  ــرک فعــل کــه متعهــد شــده و پیــش از ب ــا ت ــه انجــام فعــل ی ب
ثمــر رســیدن جــرم در حــال اخــذ و تحویــل گرفتــن مــورد ارتشــاء، 

ــد. ــا ایــن اقــدام، جــرم عقیــم بمان دســتگیر شــود و ب
ــا مــال یــا ســند  ــر طبــق مــاده 3، چنانچــه مرتشــی، وجــه ی امــا ب
پرداخــت وجــه یــا تســلیم مالــی را قبــول کنــد، در بیــان مجــازات 
قیــد شــده، در صورتی کــه قیمــت مــال، وجــه مأخــوذ بیــش از 20 
هــزار ریــال نباشــد، بــه مجــازات محکــوم می شــود. عــده ای عقیــده 
ــال، نوعــی  ــا ســند تســلم م ــول ســند پرداخــت وجــه ی ــد، قب دارن
ــرای انجــام  ــر مســتخدم ب ــال، اگ ــوان مث ــه عن ــال اســت. ب اخــذ م
ــی  ــیکلت را از راش ــتگاه موتورس ــک دس ــل ی ــه تحوی ــری، حوال ام
ــی  ــرده و فرق ــت ک ــور را دریاف ــه موت ــت ک ــن اس ــل ای ــرد، مث بپذی
بیــن اخــذ مســتقیم وجــه یــا مــال بــا اخــذ ســند مربــوط بــه مــال 

ــا تســلیم آن نیســت. ی
بــه عنــوان تعدیــل ایــن نظــر، بایــد گفــت: از آن جایــی کــه غایــت 
مطلــوب مرتشــی، دسترســی بــه وجــه یــا مــال اســت و ســهولت در 
ــتر  ــل آن را پیش ــند تحوی ــد س ــاب می کن ــوال ایج ــی ام ــذ بعض اخ
ــه  ــط اداری ب ــه دور از محی ــت ک ــن جه ــاً از ای ــد، صرف ــذ نمای اخ
ــر  ــه آن را قبــول نمایــد و اصــل ب مــال دسترســی پیــدا کنــد، حوال
ایــن اســت کــه او بــا قبــول ســند اصــل مــال را تحویــل می گیــرد. 

ــلیم  ــند تس ــا س ــه ی ــول حوال ــس از قب ــی پ یعن
مــال بــه محــل وقــوع مــال، مراجعــه و آن را 
ــن اخــذ مــال  ــار ای ــه اعتب اخــذ می کنــد و ب
ــار  ــه اعتب ــه ب ــت، ن ــی اس ــه مرتش ــت ک اس

ــال  ــل م ــه تحوی ــذ حوال اخ
بــه  چنان چــه  و 
دوم  پاراگــراف 

در  مــاده 
بیــان  بخــش 
دقــت  مجــازات 
دارد  اشــاره  کنیــم، 
ــا مــال  ــه وجــه مــال ی ب
ــند  ــه س ــاره ای ب ــچ اش ــوذ و هی مأخ
ــدارد.  ــال ن ــلیم م ــا تس ــه ی ــت وج پرداخ
زیــرا قانون گــذار، فــرض را بــر ایــن گذاشــته کــه 
ــا  ــا تســلیم مــال اصــل وجــه ی بزهــکار پــس از اخــذ ســند وجــه ی
مــال، را بــا مراجعــه بــه محــل مــال دریافــت کــرده، چراکــه غایــت 
ــه  ــول وج ــال اســت، چــون قب ــان م ــه هم ــوب او دسترســی ب مطل
یــا مــال در حقیقــت اخــذ مــال اســت. بنابرایــن بــه محــض قبــول 
وجــه یــا مــال اخــذ مــال، محقــق شده اســت. ولــی اگــر ســند قبــول 
ــه  ــه اخــذ مــال نگــردد، ارتشــاء محقــق نیســت و ب شــده، منجــر ب
ــام  ــازات اع ــمت مج ــذار در قس ــه قانون گ ــت ک ــت اس ــن جه همی
کــرده: چنانچــه قیمــت وجــه یــا مــال مأخــوذ ... باشــد. زیــرا اگــر بنــا 
بــود، صــرف قبــول ســند پرداخــت وجــه ارتشــاء باشــد، قانونگــذار در 

ــرد. ــاره می ک ــه آن اش ــازات ب ــان مج ــش بی بخ
* جرم رشاء

نــگاه بــه روایاتــی کــه در باب رشــوه وارد شــده انــد از قبیل: »الراشــی 
و المرتشــی کاهمــا فــی النــار« یــا »لعــن اهلل الراشــی و المرتشــی و 
الرایــش بینهمــا« و... بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه جــرم رشــاء یــا 
ــول  ــه ق ــد و ب ــا واســطگی بیــن آن دو همــراه و همزمان ان ارتشــاء ی
ــد  ــکه اند، هرچن ــک س ــاء دو روی ی ــاء و ارتش ــم رش ــروف: جرای مع
ــزه ارتشــاء  ــد، ولــی ب ممکــن اســت، گاهــی جــرم رشــاء تحقــق یاب
ــده فاقــد  ــی و معنــوی باشــد و اساســاً گیرن مثــا فاقــد عنصــر روان
ــر،  ــه هــر تقدی ــاری از ســوءنیت باشــد. ب ــوده و ع ــه ب قصــد مجرمان
راشــی کســی اســت کــه بــرای فعــل یــا تــرک کاری کــه مربــوط بــه 
مســتخدمان دولــت یــا مأمــوران بــه خدمــات عمومــی، یــا کادرهــای 
ــد.  ــت می کن ــا پرداخ ــه آن ه ــی را ب ــا مال ــه ی ــت، وج ــی اس قضای
ــس  ــر ک ــد: »ه ــوب 1375 می گوی ــاده 592 ق.م.ا مص ــه م چنانچ

ــری  ــاع از انجــام ام ــا امتن ــری ی ــه ام ــدام ب ــرای اق ــداً ب ــاً و عام عالم
کــه از وظایــف اشــخاص مذکــور در مــاده 3 قانــون تشــدید مجــازات 
مرتکبــان ارتشــاء و اختــاس مصــوب 1367/9/15 مجمــع تشــخیص 
مصلحــت نظــام اســت، وجــه یــا مــال یــا ســند پرداخــت وجــه یــا 
تســلیم مالــی را مســتقیم یــا غیرمســتقیم بدهــد، در حکــم راشــی 
اســت و بــه عنــوان مجــازات عــاوه بــر ضبــط مــال ناشــی از ارتشــاء، 
ــه شــاق  ــا 74 ضرب ــا ت ــا ســه ســال ی ــاه ت ــس از ششــم م ــه حب ب

ــود.« ــوم می ش محک
   عناصر جرم رشاء عبارتند از:

ــت  ــن اس ــاء، ای ــرم رش ــادی ج ــر م ــادی: عنص ــر م ــف( عنص ال
ــا  ــی ی ــی، قضای ــات دولت ــی از مؤسس ــه یک ــده ب ــه کنن ــه مراجع ک
شــهرداری ها، شــوراها و نهادهــا، موسســات عموعــی غیردولتــی وجــه 
ــا تــرک فعلــی  ــه منظــور انجــام ی ــا ســند پرداختــی را ب ــا مــال ی ی
ــاده 3  ــاده 592 ق.م.ا و م ــور در م ــف مســتخدمان مذک ــه از وظای ک
قانــون تشــدید مجــازات اســت، بــه یکــی از مأمــوران یــا کارمنــدان 
ســازمان های دولتــی و... بپــردازد. و دوم این کــه، قبــول مــال از 

ــده مرتشــی. ــه گیرن ناحی
ــی  ــت و در صورت ــدی اس ــاء، عم ــرم رش ــوی: ج ــر معن ب( عنص
ــا  ــازش ی ــه و س ــوءنیت و آگاهان ــا س ــی ب ــه راش ــد ک ــق می یاب تحق
ــه قصــد  ــی و... و ب ــا قضای ــا یکــی از کارمنــدان دولتــی ی مواضعــه ب
ــه  ــم ب ــا عل ــز ب ــا وجــه را داده و مرتشــی نی ــال ی ــی و رشــوه، م تبان
ــورت  ــم در ص ــه دیدی ــه ک ــد و همان گون ــه باش ــازش آن را گرفت س
ــد. ــق می یاب ــاء تحق ــاً جــرم رش ــی و ســوءنیت مرتشــی صرف ناآگاه

* موارد معافیت راشی از مجازات
ــاه کار  ــوارد، راشــی، گن ــز در برخــی م در بررســی فقهــی مســئله نی
ــم)ع(  ــام هفت ــیرتی از ام ــت س ــورد روای ــی رود و آن م ــمار نم به ش
ــوه  ــت، رش ــزاران حکوم ــان و کارگ ــه والی ــت: ب ــه می گف ــوده ک ب
می دهیــم تــا در تحویــل ظــروف و »اداوی«)جمــع اداوه و بــه معنــی 
ــا  ــر م ــات ســاخته می شــود( ب ــه از پوســت حیوان ــی اســت ک ظروف
ــه وســیله آن،  ســتم نکننــد و امــام در پاســخ فرمــود: آن چــه کــه ب

ــدارد. ــت را حفــظ کنــی، اشــکال ن مال
در بحــث حقوقــی و بررســی قوانیــن نیــز در برخــی مــوارد، راشــی 
ــون  ــاده 3 قان ــره 5 م ــورد را تبص ــن م ــت. ای ــازات اس ــاف از مج مع
تشــدید مجــازات مصــوب 1367 و همچنیــن مــاده 591 ق.م.ا مصوب 
1375 بیــان کرده اســت. مــاده 591 ق.م.ا. می گویــد: »هــرگاه ثابــت 
ــه خــود، ناچــار از دادن  ــوق حق ــرای حفــظ حق ــه راشــی ب شــود ک
وجــه یــا مالــی بــوده، تعقیــب کیفــری نــدارد و وجــه یــا مالــی کــه 

ــردد.« ــترد می گ ــه او مس داده، ب
پــس، معافیــت از مجــازات بــا شــروط زیــر ممکن اســت: دادن رشــوه 
بــرای حفــظ حقــوق حقــه باشــد، البتــه اثبــات »حفــظ حقــوق حقه« 
بــر عهــده دهنــده مــال خواهــد بــود و البتــه، راشــی در دادن رشــوه 
مضطــر و ناچــار باشــد کــه ایــن نیــز بایــد اثبــات شــود )تبصــره مــاده 

592 و 591(.
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 کـــــو ثـــر؛
 چشــمه آســمانی

ــد. برخــی مــادی و منکــر  ــا عقایــد مختلــف زندگــی می کردن ــوده اســت کــه ملت هــای گوناگــون ب ظهــور پیامبــر اســام)ص( در زمانــی ب
هرگونــه خدایــی و در میــان ســایرین، برخــی بت پرســت و بعضــی دیگــر مســیحی و یــا یهــودی بودنــد. جــدای از همــه این هــا، ســاطین 
نیــز در اســتعمار و اســتثمار ملــل ضعیــف دســت دراز داشــتند. در چنیــن روزگاری پیغمبــر اســام)ص( بــا ابــاغ فرامیــن الهــی، پرچــم توحید 
را برافراشــت و تمامــی جهانیــان را بــه پذیــرش اســام و تســلیم در برابــر خــدای یگانــه دعــوت نمــود. ایــن دعــوت بــه یکتاپرســتی، تثلیــث 
مســیحیت و نســبت های نــاروای یهــود بــه خــدا و انبیــای الهــی و رســوم و عــادات جاهلیــت و ســایر عقایــد باطــل آن زمــان را بســیار جــدی 
نفــی می کــرد. همچنیــن اطاعــت همه جانبــه از خــدا و تســلیم در برابــر او عمــًا بــا رفتــار متکبرانــه ســاطین آن زمــان در تعــارض بــود. 
بدیــن ترتیــب پیامبــر اســام)ص( یــک تنــه بــا همــه ملــل و امــم، روبــه رو شــد و برهــان نبــوت خــود را قــرآن قــرار داد و بــا یــک ســاح 
ــه یــک کتــاب، قدرت هــای ملــوک و ســاطین و عالمــان یهــود و مســیحیت و صابئــان و  عقلــی و فرهنگــی یعنــی مبارزه طلبــی نســبت ب

عمــوم بت پرســتان را بــه مقابلــه فراخوانــد.
ــرای تمامــی مــردم،  ــا صراحــت و قاطعیــت تمــام ادعــا می کنــد کــه معجــزه ای اســت جاویــد ب قــرآن، تنهــا کتــاب آســمانی اســت کــه ب
در هــر زمــان و هــر مــکان و بــا هــر ملیتــی کــه دارنــد. محققــان اســامی معتقدنــد کــه کل قــرآن در مجمــوع دارای چندیــن وجــه اعجــاز 
می باشــد امــا آن وجــه از اعجــاز کــه قــرآن نســبت بــه یکایــک ســوره های خــود نســبت بــه آن مبــارزه طلبــی می کنــد، همــان فصاحــت 
و باغــت آیه هــای آن اســت. اعجــاز قــرآن از نظــر فصاحــت و باغــت بــه ایــن معناســت کــه در بیــان مطلــب و مقصــود مــورد نظــر بتــوان 
از الفــاظ شــیوا و زیبــا و ترکیبــات ســنجیده و خوش آهنــگ بهــره بــرد. محققــان ادب عــرب معتقدنــد کــه ایــن وجــه در یکایــک ســورهای 

قــرآن بــه طــور واضــح مشــهود اســت. 
همچنیــن ایــن محققــان معتقدنــد کــه عــاوه بــر اعجــاز فصاحــت و باغــت قــرآن، بــرای کل قــرآن در مجمــوع وجــوه دیگــری از اعجــاز نیــز 
وجــود دارد. نکتــه بســیار مهــم آن  اســت کــه فهــم ایــن وجــوه، ماننــد فهــم اعجــاز فصاحــت و باغــت، تخصصــی نیســت بلکــه همــگان بــا 

هــر ملیــت و هــر نــژادی قــادر بــه فهــم ایــن وجــوه از اعجــاز هســتند.
قــرآن در مــوارد متعــددی اشــاره بــه  اخبــار غیبــی دارد کــه بعــداً بــه وقــوع پیوســته اســت. ایــن امــر حاکــی از آن اســت کــه قــرآن از ســوی 
کســی نــازل شــده اســت کــه می توانــد خبــر از غیــب بدهــد و او کســی نیســت جــز خــدای متعــال کــه تنهــا داننــده غیــب بــه صــورت 
مطلــق اســت. آیاتــی کــه قــرآن در آن هــا بــه ذکــر پیشــگویی هایی پرداختــه نیــز بســیار زیــاد اســت کــه از جملــه آن می تــوان بــه نمونــه 

بــارز ســوره مبارکــه کوثــر و شــخصیت واالی حضــرت فاطمــه زهــرا)س( اشــاره نمــود.
حضــرت فاطمــه زهــرا )س(، دخــت نبــی اکــرم)ص( و اولیــن شــهیده راه والیــت و شــخصیت برجســته ای اســت کــه در بیــن زنــان هماننــد 
مهتــاب آفرینــش، روشــنایی عالم تابــی از خــود نشــان داد و در کتــاب وجــود او تمــام حقیقــت انســان و بلکــه تمــام حقیقــت زن و در یــک 
کام تمــام نســخه انســانیت بــه خوبــی مشــاهده می شــود. بــه گونــه ای کــه افتخــار خانــدان وحــی اســت و الگــوی شایســته ای کــه امــام 
راحــل)ره( در بیــان شــیوای خــود دربــاره او فرمــود: »حضــرت فاطمــه زهــرا)س( زنــی بــود کــه اگــر مــرد بــود، نبــی بــود. زنــی کــه اگــر مــرد 

بــود بــه جــای رســول اهلل)ص( بــود.« 
بنــت الشــاطی، دانشــمند مصــری می نویســد: »او محبوب تریــن دختــر پیامبــر)ص( در میــان دخترانــش بــود و شــبیه ترین کــس از جهــت 
خلــق و خــوی و خلقــت بــه پــدر خــود بــود ..... خداونــد تقدیــر کــرد کــه از بیــن خواهرانــش تنهــا او ظــرف مطهــر ُســاله اطهــار و رویشــگاه 

پــاک درخــت تنومنــد اشــراف آل بیــت پیامبــر)ص( باشــد.«
ــزوده  ــش اف ــدر و قیمت ــر ق ــد و ب ــتر می یاب ــوی بیش ــذرد تال ــرآن بگ ــان ب ــه زم ــر چ ــه ه ــت ک ــت گران قیم ــرا)س( گوهریس ــه زه فاطم
ــاره شــخصیت ســیده  ــی می کنــد. تاکنــون کتاب هــا و مقاله هــای بی شــماری درب ــن منبــع فیــض تجلّ ــازه ای  از ای می گــردد و جلوه هــای ت
زنــان عالــم، بانــوی بــزرگ اســام نوشــته شــده کــه هــر کام گوشــه ای از فضایــل و مناقــب آن حضــرت را بیــان کــرده اســت  ولــی بــه جــرأت 
می تــوان گفــت کــه دخــت اطهــر پیامبــر اســام)ص(، فاطمــه مظلومــه)س(، باالتــر از ایــن  نوشــتار و برتــر از ایــن گفتارهــا و پندارهاســت. 
بیــش از 1400 ســال از نــزول قــرآن کریــم می گــذرد. مــردم مســلمان و عاقه منــد بــه خانــدان رســالت و والیــت ، ســوره مبارکــه کوثــر را 
میلیون هــا بــار خوانــده و قرائــت  کرده انــد و بســیاری از مــردم آن را در نمــاز یومیــه و نمــاز شــب خویــش خوانده انــد. ولــی  بــا آن کــه برخــی 
مفســران و محدثــان بــدان اشــاره کرده انــد، تــا بــه حــال کســی متوجــه ســری کــه در ســوره کوثــر وجــود دارد، نشــده اســت؛ کــه بــه بــرکات 

ارادت و محبــت  بــه کوثــر رســالت، آن  نکتــه در ادامــه شــرح داده شــده اســت.

• شان نزول
پیغمبــر اکــرم)ص(  دو فرزنــد پســر از بانــوی 
خدیجــه)س(  حضــرت  اســام،  گرامــی 
داشــتند؛ یکــی »قاســم« و دیگــری »طاهــر« 
ــر  ــد و ه ــز می نامیدن ــداهلل« نی ــه او را »عب ک
دو در مکــه از دنیــا رفتنــد و حضــرت محّمــد)ص( فاقــد فرزنــد پســر شــد. پیامبــر اســام)ص( در ســال هشــتم هجــری در مدینــه از ماریــه ی 
قبطیــه، صاحــب فرزنــد ذکــور دیگــری بــه نــام »ابراهیــم« شــد، ولــی اتفاقــاً او نیــز قبــل از آنکــه بــه دو ســالگی برســد چشــم از دنیــا پوشــید 
و وفــات او قلــب مبــارک پیامبــر)ص( را آزرد. »عاصــی بــن وائــل« کــه از ســران مشــرکان در مکــه بــود، پیغمبــر اکــرم)ص( را بــه هنــگام 
خــارج شــدن از مســجدالحرام ماقــات کــرد و مدتــی بــا آن حضــرت گفت وگــو نمــود. پــس از آن گروهــی از ســران قریــش کــه در مســجد 
نشســته بودنــد و ایــن منظــره را از دور مشــاهده کردنــد، هنگامــی کــه عــاص بــن وائــل وارد مســجد شــد بــه او گفتنــد: بــا کــه صحبــت 

ــر«. ــرد »ابت ــن م ــا ای ــت: ب ــردی؟ وی گف می ک
عــاص بــن وائــل ایــن تعبیــر را بــه خاطــر ایــن انتخــاب کــرد کــه »ابراهیــم«، پســر پیغمبــر اکــرم)ص( از دنیــا رفتــه بــود و عــرب کســی را 
کــه پســر نداشــت »ابتــر« یعنــی باعقــب می نامیــد. زیــرا اعــراب  طبــق ســنت خــود بــرای فرزنــد پســر اهمیــت فوق العــاده ای قایــل بودنــد 
و او را تــداوم  بخــش برنامه هــای پــدر می شــمردند، و لــذا قریــش ایــن نــام را بعــد از فــوت ابراهیــم، بــرای آن حضــرت انتخــاب کــرده بــود. 
ــا رحلــت پیغمبــر اکــرم)ص( برنامه هــای او  ــد ب ــان بدخواهــان قریــش را گشــود. بعــد از ایــن ماجــرا، آن هــا فکــر می کردن ایــن موضــوع زب
بــه خاطــر نداشــتن فرزنــد ذکــور تعطیــل و بــدون اثــر خواهــد شــد و کســی نیســت کــه ایــن هــدف را دنبــال کنــد و از ایــن مســئله بســیار 

خوشــحال بودنــد.)1(
روزگاری گذشــت، روزی پیامبــر)ص( را دیدنــد کــه در حــال تبســم بــود. از ایشــان پرســیدند: ای رســول خــدا)ص( چــه چیــزی موجــب خنده 
ــازل شــده اســت و بعــد ســوره کوثــر را قرائــت نمودنــد و گفتنــد: آیــا می دانیــد  ــر مــن ن ــد: ســوره ای ب شــما شــده اســت؟ ایشــان فرمودن
کوثــر چیســت؟ آنــان گفتنــد: خــدا و رســولش آگاه ترنــد. پیامبــر)ص( فرمــود: کوثــر نهــری در بهشــت اســت کــه خداونــد بــا آن مــرا بــه 
خیــر کثیــری وعــده داده اســت و آن حــوض مــن اســت کــه امتــم در کنــار آن بــر مــن وارد مــی شــوند.)2( پــس ســوره  کوثــر نــازل شــد و 
خداونــد در ایــن ســوره بــه طــور اعجاب آمیــزی بــه مشــرکان پاســخ گفــت و خبــر داد کــه دشــمنان پیامبــر اســام)ص( ابتــر خواهنــد بــود 
و برنامــه اســام و قــرآن هرگــز قطــع نخواهــد شــد. بشــارتی کــه در ایــن ســوره داده شــده از یــک ســو ضربــه ای بــود بــر امیدهــای دشــمنان 
اســام و از ســوی دیگــر تســلی خاطــر بــرای رســول  خــدا)ص( بــود کــه بعــد از شــنیدن آن لقــب زشــت و توطئــه دشــمنان، قلــب پاکــش، 

غمگیــن و ُمکــدر شــده بــود. 
کوثــر یــک معنــی جامــع و وســیع دارد و آن خیــر وســیع و فــراوان اســت و مصادیــق آن زیــاد اســت، ولــی بســیاری از بــزرگان علمــای شــیعه 
وجــود مبــارک فاطمــه زهــرا)س( را یکــی از روشــن ترین مصداق هــای آن دانســته اند، چراکــه در آیــه ای از ایــن ســوره اشــاره دارد کــه ســران 
قریــش پیغمبــر اکــرم)ص( را متهــم می کردنــد کــه باعقــب اســت. قــرآن ضمــن نفــی ســخن آنهــا می گویــد: »مــا بــه تــو کوثــر دادیــم.« 
از ایــن تعبیــر اســتفاده می شــود کــه ایــن خیــر کثیــر، همــان فاطمــه زهــرا)س( اســت، زیــرا نســل و ذریّــه پیامبــر)ص(  بــه وســیله همیــن 
دختــر گرامــی ایشــان در جهــان انتشــار و گســترش یافــت. نســلی کــه نــه تنهــا فرزنــدان جســمانی پیامبــر)ص(  بودنــد، بلکــه آییــن او و تمام 
ارزش هــای اســام را حفــظ کردنــد و بــه آینــدگان ابــاغ نمودنــد. آنــان نــه تنهــا امامــان معصــوم)ع( کــه حســاب مخصــوص بــه خــود دارنــد، 
بلکــه هــزاران نفــر از فرزنــدان فاطمــه)س( در سرتاســر جهــان پخــش شــدند کــه در میــان آن هــا علمــای بــزرگ تشــیع، فقهــا، محّدثــان، 
مفســراِن واالمقــام، نویســندگان و فرماندهــاِن بزرگــی بودنــد کــه بــا ایثــار و فــداکاری در حفــظ آییــن اســام نــاب محمــدی و والیــت بــه 

امامــان معصــوم)ع( کوشــیدند.)3(
در اینجــا بــه بحــث جالبــی از فخــر رازی برخــورد می کنیــم کــه در ضمــن تفســیرهای مختلــف دربــاره ســوره کوثــر می گویــد: »قــول ســوم 
ایــن اســت کــه ایــن ســوره بــه عنــوان دســت رد بــر کســانی نــازل شــده کــه عــدم وجــود اوالد را بــر پیغمبــر اکــرم)ص( خــرده می گرفتنــد، 
ــد. ببینیــد! چــه تعــداد از  ــه او نســلی می دهــد کــه در طــول زمــان باقــی خواهــد  مان ــد ب ــن اســت کــه خداون ــن معنــای ســوره ای بنابرای
فرزنــدان حضــرت زهــرا)س( را شــهید کردنــد، در عیــن حــال جهــان مملــو از آن هاســت.  ایــن در حالــی اســت کــه از بنی امیــه کــه دشــمنان 
اســام و بــه خصــوص تشــییع بودنــد شــخص قابــل ذکــری در دنیــا باقــی نمانــده اســت. پــس بنگــر و ببیــن چقــدر از علمــای بــزرگ در 
میــان آن هاســت ماننــد باقــر و صــادق و رضــا و نفــس زکیــه،)4( هــزاران هــزار از فرزنــدان فاطمــه)س( در سراســر جهــان پخــش شــدند و در 
میــان آنهــا نویســندگان و فقهــا و محدثــان و مفســران واالمقــام و فرماندهــان عظیــم بودنــد کــه بــا ایثــارو فــداکاری در حفــظ آییــن اســام 

کوشــیدند.« )5(
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در ادامــه بررســی تفســیر فخــر رازی می تــوان گفــت کــه کوثــری کــه بــه پیامبــر)ص( عنایــت شــده اســت همــان کثــرت نســل آن حضــرت 
اســت، پــس مــراد از کوثــر یــا فقــط کثــرت ذریـّـه آن حضــرت اســت و یــا مــراد از کوثــر خیــر بســیار اســت کــه در ضمــن آن کثــرت نســل 
پیامبــر)ص( نیــز مــورد نظــر اســت، زیــرا اگــر کثــرت نســل پیامبــر واالی اســام)ص( ملحــوظ نباشــد، آیــه  ســوم ایــن ســوره )»إنَّ شــانئک 
هــو األبتــر«، دشــمن تــو بی نســل خواهــد مانــد و او ابتــر خواهــد شــد( بــدون فایــده خواهــد بــود، پــس آیــات قبــل بایــد پیرامــون نســل آن 

حضــرت باشــد، تــا ایــن ســخن، ابتــر بــودن دشــمن پیامبر)ص(معنــا دهــد و بی فایــده نباشــد.)6(
از عبــداهلل بــن ســلیمان نقــل شــده کــه در حــال مطالعــه انجیــل بــوده و می گویــد: در انجیــل دربــاره حضــرت رســول)ص( چنیــن خواندیــم 
کــه خداونــد خطــاب بــه حضــرت عیســی)ع( چنیــن می فرمایــد: آن حضــرت زنــان متعــددی دارد، نســل و ذریــه او کــم اســت، نســل او زن 
بــا برکــت و مبارکه ایســت کــه در بهشــت خانــه ای دارد کــه در آن خانــه ضجــه و فریــاد و رنــج و زحمتــی نیســت، او را در آخرالزمــان تکفــل 
سرپرســتی خواهــد کــرد بــه همان گونــه کــه حضــرت زکریــا مــادرت حضــرت مریــم)س( را سرپرســتی نمــود، او دارای دو کــودک و فرزنــدی 

اســت کــه بــه شــهادت خواهنــد رســید.)7(

• تفسیر سوره 
ِحیِم ْحمِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم اهللَّ

َِّک َو انَْحْر »2« إِنَّ شانَِئَک ُهَو اأْلَبَْتُر »3« َّا أَْعَطْیناَک الَْکْوثََر »1« َفَصلِّ لَِرب إِن
به نام خداوند بخشنده و مهربان

ما به تو خیر کثیر دادیم »1« پس به شکرانه اش برای پروردگارت
 نماز بخوان و )شتر( قربانی کن »2« و بدان که دشمن تو

 ابتر و باعقب است»3«
ســوره کوثــر، یکصــد و هشــتمین ســوره قــرآن کریــم کــه در جــزء 30 
ــوان  ــه  عن ــت و ب ــال اول بعث ــه و در س ــرار گرفت ــریف ق ــاب ش ــن کت ای
پانزدهمیــن ســوره قــرآن و بــه تعــداد ســه آیــه بعــد از ســوره عصــر یــا 
ــه  ــوره در مک ــن س ــه ای ــر این ک ــات ب ــت. روای ــده اس ــازل ش ــات ن عادی
نــازل شــده یــا در مدینــه مختلــف اســت، بــه گفتــه بعضــی از مفســران 
و محققــان در زمــان صلــح حدیبــه، در مکــه نــازل شــده و برخــی دیگــر 
از مفســران گفته انــد کــه یــک بــار در مکــه و بــار دیگــر در مدینــه نــازل 
گردیــده اســت.)8( نــام ایــن ســوره از اولیــن آیــه آن گرفتــه شــده و بــه 
معنــای خیــر کثیــر و فــراوان اســت. ایــن ســوره بــه همــراه ســوره عصــر 
ــه یکجــا  ــرآن و از ســوره هایی اســت ک ــن ســوره ق ــوان کوتاه تری ــه عن ب

نــازل شــده اســت.  
آنجــا کــه خداونــد در مقــام دعــوت بــه توحیــد اســت، ضمیــر مفــرد بــه کار می بــرد، هماننــد »أنــا ربّکــم فاعبــدون« پــروردگار شــما مــن 
هســتم، پــس مــرا عبــادت کنیــد. »أنـَـا ربّکــم فاتَّقــون« مــن پــروردگار شــما هســتم، از مــن پــروا کنیــد. »انّنــی أنـَـا اهلّل« همانــا مــن خداونــد 
یکتــا هســتم. همچنیــن در مــواردی کــه خداونــد کاری را بــدون واســطه انجــام می دهــد یــا در مقــام بیــان ارتبــاط تنگاتنــگ خالق بــا مخلوق 
اســت، ضمیــر مفــرد بــه کار مــی رود، هماننــد »و أنـَـا الغفــور الرحیــم« تنهــا مــن بخشــنده مهربانــم، »فانـّـی قریــب« مــن بــه بندگانــم نزدیکم. 
اّمــا گاهــی آیــه در مقــام بیــان عظمــت خداونــد و شــرافت نعمــت اســت کــه در ایــن مــوارد ضمیــر جمــع همچــون »اِنـّـا« بــه کار مــی رود، 
چنانکــه در آیــه اول ســوره کوثــر می فرمایــد: »اِنـّـا اعطینــاک الکوثــر« زیــرا عطــای الهــی بــه بهتریــن خلــق خــدا، آن هــم عطــای کوثــر، بــه 
گونــه ای اســت کــه بایــد بــا عظمــت از آن یــاد شــود. در برخــی از مــوارد کــه خداونــد کاری را بــا واســطه انجــام می دهــد، نظیــر بــاران کــه 
بــا واســطه تابــش خورشــید و پیدایــش بخــار و ابــر می بــارد، از ضمیــر جمــع اســتفاده می کنــد، چنانکــه می فرمایــد: »وانزلنــا مــن الســماء 

مــاًء« مــا از آســمان آبــی فــرو فرســتادیم. )9(
از میان یکصد و چهارده سوره قرآن، چهار سوره با کلمه »اِنّا« آغاز شده است: سوره های فتح، نوح، قدر و کوثر.

»اِنّا َفَتحنا لک فتحاً مبیناً« ما برای تو پیروزی آشکار قرار دادیم.
»اِنّا ارسلنا نوحاً« ما نوح را به سوی مردم فرستادیم.

»اِنّا انزلناه فی لیلة القدر« ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم.
»اِنّا اعطیناک الکوثر« ما به تو کوثر عطا کردیم.

 ادامه دارد...

50 روش بــرای پیشــگیری از دیابــت نــوع 2
مواد غذایی کمتری در بشقابتان قرار دهید: 

1: یــک لیــوان بــزرگ آب 10 دقیقــه قبــل از هــر وعــده غذایــی تــان 
بنوشــید ، بــا ایــن کار شــما احســاس گرســنگی کمتــری مــی کنیــد.

2: در غــذا از تکــه هــای کوچــک گوشــت ، مــرغ و ماهــی اســتفاده 
کنیــد.

3: یک دسر را با دیگران به اشتراک بگذارید.

یک وعده غذایی کوچک بخورید: 
4: بــرای اینکــه تکــه هــای کوچــک تــری از غــذا را برداریــد و کمتــر 
غــذا بخوریــد ، از قاشــق چــای خــوری یــا از چنــگال ، قاشــق و چاقــو 

بــه انــدازه کــودک اســتفاده کنیــد.
5: غــذای اصلــی تــان را بــا ســاالد در یــک بشــقاب بریزیــد ، در ایــن 

حالــت غــذای کمتــری ریختــه ایــد امــا بیشــتر بــه نظــر مــی رســد.
6: بــه آرامــی غــذا بخوریــد. 20 دقیقــه طــول مــی کشــد تــا معــده 

شــما یــک پیــام بــه مغــز ارســال کنــد کــه شــما ســیر شــده ایــد.
ــردم بیشــتر  ــد ) م ــا نکنی ــون تماش ــذا خــوردن تلویزی ــگام غ 7: هن
تمایــل بــه خــوردن دارنــد هنگامــی کــه تلویزیــون تماشــا میکننــد(.

 
سعی کنید بشقابتان را مثل روش زیر پر کنید: 

/ یک چهارم بشقاب پروتئین
// یک چهارم بشقاب غات )برنج(
/// نصف بشقاب سبزی و میوه ها

//// فرآورده های لبنی ) شیر کم چرب(

هر روز بیشتر فعالیت بدنی داشته باشید:
راه هایــی بــرای اینکــه هــر روز فعــال تــر باشــید پیــدا کنیــد. ســعی 
کنیــد بــه مــدت حداقــل 30 دقیقــه ، 5 روز در هفتــه فعالیــت بدنــی 
داشــته باشــید. راه رفتــن یــک راه بســیار خوبــی بــرای شــروع اســت 
و شــما مــی توانیــد آن را تقریبــا در هــر نقطــه و در هــر زمــان انجــام 
دهیــد. دوچرخــه ســواری و شــنا نیــز راه هــای خوبــی بــرای فعالیــت 

ــتند. بدنی هس
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در خانه ورزش کنید: 
8: از تمریــن هــای کششــی و هــوازی اســتفاده کنیــد و بــه کــودکان خــود 

آمــوزش دهیــد.
ــه را انجــام مــی دهیــد ، حــرکات کششــی  9: در حالــی کــه کارهــای خان

انجــام دهیــد.
10: بــا یــک ویدیــو کــه نشــان مــی دهــد شــما چگونــه مــی توانیــد فعــال 

باشــید کار کنیــد.

از هر فرصتی برای فعال بودن استفاده کنید: 
11: بــه جــای ارســال یــک ایمیــل ، یــک پیــام را شــخصا بــه یــک همــکار 

انتقــال دهیــد.
12: بــرای رســیدن بــه دفتــر خــود از پلــه هــا اســتفاده کنیــد و یــا اینکــه 
تــا آنجــا کــه مــی توانیــد از پلــه هــا اســتفاده کنیــد و بقیــه طبقــات را بــا 

آسانســور طــی کنیــد.
ــا  ــاده روی ب ــک پی ــول ی ــن در ط ــق تلف ــاط از طری ــای ارتب ــه ج  13: ب

دوستان تان صحبت کنید.
14: راه بروید و تلویزیون تماشا کنید.

15: جایــی بــرای پیــاده روی انتخــاب کنیــد کــه ایمــن باشــد ماننــد پــارک 
یــا بــازار محلــی.

16: از اتوبــوس یــک ایســتگاه جلوتــر پیــاده شــوید و بقیــه راه خانــه و یــا 
محــل کار را پیــاده روی کنیــد ، البتــه در صورتــی کــه مســیر بــرای پیــاده 

روی ایمــن اســت.

مواد غذایی سالم انتخاب کنید: 
ــت  ــود را مدیری ــا وزن خ ــد ت ــما کمــک میکن ــه ش ــالم ب ــی س ــواد غذای م
ــا،  ــد. ســبزی ه ــوع 2 را کاهــش دهی ــت ن ــه دیاب ــا ب ــرده و شــانس ابت ک
میــوه هــا و غــات کامــل را بــرای خــوردن انتخــاب کنیــد. مصــرف غذاهای 
بــا چربــی بــاال ماننــد شــیر کامــل ، پنیــر و غذاهــای ســرخ شــده را کاهــش 
 دهیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک خواهــد کــرد تــا میــزان چربــی و کالــری 

دریافتی تان را در روز کاهش دهید.
17: وقتــی بــرای خریــد مــواد غذایــی مــی رویــد یــک ترکیبــی از ســبزی 

هــا را خریــداری نماییــد.
 18: بــرای آمــاده کــردن پیتــزا از ســبزی هایــی ماننــد اســفناج ،

کلم بروکلی و فلفل استفاده کنید.
19: ســعی کنیــد غذاهــای کشــورهای دیگــر را امتحــان کنیــد. در بســیاری 
از ایــن غذاهــا از ســبزی هــا ، غــات کامــل و حبوبات اســتفاده شــده اســت.

ــذای  ــار غ ــاالد ، کن ــوع س ــک ن ــان و ی ــه ت ــورد عاق ــای م ــبزی ه 20: س
ــان داشــته باشــید. ــی ت اصل

با مراقبت آشپزی کنید: 
21: بــا روغــن و کــره کمتــر آشــپزی کنیــد. بــرای ریختــن روغــن در ظــرف 

حتمــا از پیمانــه اســتفاده کنید.
22: ســعی کنیــد در حــال پخــت و پــز و یــا تمیــز کــردن آشــپزخانه، میــان 

ــده نخورید. وع
ــای دودی  ــی ه ــت و ماه ــری از گوش ــر کمت ــپزی از مقادی ــرای آش 23: ب

ــد. ــادی نمــک دارن ــدار زی ــا مق ــد. آنه ــتفاده کنی اس

در آشپزی سبک داشته باشید:
24: به جای نمک با ترکیبی از ادویه ها آشپزی کنید.

25: دســتورالعمل هــای مختلــف بــرای پختــن گوشــت ، مــرغ و ماهــی را 
امتحــان کنیــد.

26: بــرای کاهــش دریافــت کالــری ، مــواد غذایــی کــم و یــا بــدون شــکر 
افــزوده شــده را انتخــاب کنیــد.

27: برنج قهوه ای را به جای برنج سفید انتخاب کنید.

در مسیر سالمت غذا قدم بردارید: 
ــا ســس  ــزرگ ب ــبزیجات ب ــاالد س ــک ظــرف س ــذا ی ــگام غ 28: هن
ــا یــک  ــری داشــته باشــید. غــذای اصلــی خــود را ب ســاالد کــم کال
ــده ــرای وع ــر را ب ــه دیگ ــا نیم ــد و ی ــتراک بگذاری ــه اش ــت ب  دوس

بعدی تان بسته بندی کنید.
29: در رســتوران هــای فســت فــود انتخــاب ســالمی داشــته باشــید. 
مــرغ کبابــی ) بــا پوســت( بــه جــای یــک چیزبرگــر ســفارش دهیــد.
30: ســیب زمینــی ســرخ کــرده و چیپــس را نادیــده بگیرید و ســاالد 

را انتخــاب نمایید.
31: به جای بستنی یا کیک ، ساالد میوه سفارش دهید.

 
در نوشیدنی های تان تجدید نظر کنید: 

ــرای شــما ارزشــمند باشــد  32: یــک بطــری آب پیــدا کنیــد کــه ب
) از یــک انجمــن یــا باشــگاه ، تیــم ورزشــی مــورد عاقــه و غیــره ( و 

هــر روز از آن بنوشــید.
ــت  ــتن و پوس ــد از شس ــال ، بع ــیدن آب پرتق ــای نوش ــه ج 33: ب

ــد. ــال را بخوری ــود پرتق ــدن خ کن
34: بــه جــای مصــرف شــیر کامــل ، ســعی کنیــد شــیر کــم چــرب 
مصــرف کنیــد. ایــن کار بــه شــما کمــک خواهــد کــرد کــه میــزان 

چربــی و کالــری دریافتــی تــان در هــر روز را کاهــش دهیــد.
35: بــه جــای نوشــابه و آب میــوه هــای صنعتــی ، بــه طــور منظــم 

آب بنوشــید.

هوشمندانه تغذیه کنید: 
36: حداقــل نیمــی از غــات مصرفــی خــود را از غــات ســبوس دار 
ماننــد نــان ســبوس دار ، حبوبــات و برنــج قهــوه ای انتخــاب کنیــد.

37: از نان گندم کامل برای نان ساندویچ استفاده کنید.
ــد  ــید ، مانن ــته باش ــود داش ــا خ ــالم ب ــده س ــان وع ــک می  38: ی
ــدون نمــک و  ــازه ، تعــداد انگشــت شــماری آجیــل ب میــوه هــای ت

غــات کامــل.
ــک  ــد. خــوردن ی ــده را کاهــش دهی ــان وع 39: ســرعت صــرف می
ــو داده کــم چــرب بیشــتر از خــوردن یــک آب نبــات  بســته ذرت ب

طــول بکشــد.
40: با خانواده و دوستان تان یک ظرف میوه بخورید.

ــل  ــی را می ــذای اصل ــده غ ــا وع ــالم و ی ــده س ــان وع ــک می 41: ی
نماییــد و بعــد بــرای خریــد مــواد غذایــی از منــزل خــارج شــوید. بــا 

ــه خریــد مــواد غذایــی نرویــد. ــی ب معــده خال
42: بــرای خریــد مــواد غذایــی تــازه و محلــی از مراکــز و بازارهــای 

محلــی مــواد غذایــی خریــد نماییــد.

خود را در مسیر درست حفظ کنید: 
43: قبــل از اینکــه بــرای خریــد مــواد غذایــی بــه فروشــگاه برویــد 

یــک لیســت از موادغذایــی کــه نیــاز داریــد را تهیــه کنیــد.
44: یــک ســابقه کتبــی از آنچــه شــما در یــک هفتــه خــورده ایــد را 
نگــه داریــد. ایــن کار مــی توانــد بــه شــما کمــک کنــد کــه ببینیــد 
چــه وقــت تمایــل بــه پرخــوری یــا خــوردن غذاهــای پرچــرب و یــا 

پرکالــری داریــد.

برچسب های مواد غذایی را بخوانید: 
45: برچسب روی بسته های مواد غذایی را مقایسه کنید.

 46: مــوا غذایــی را انتخــاب کنیــد کــه چربــی هــای اشــباع ، 
چربــی هــای ترانــس ، کلســترول بــد ، کالــری ، نمــک و قنــد اضافــه 

شــده پاییــن تــری دارنــد.

از ذهن و بدنتان مراقبت کنید: 
ــان  ــودن زم ــال ب ــوه فع ــوردن و نح ــذا خ ــر در غ ــرای تغیی 47: ب
ــی  ــت بدن ــا فعالی ــذا و ی ــک غ ــه ی ــر هفت ــد ه ــد. ســعی کنی بگذاری

ــد. ــه کنی ــد را تجرب جدی
48: راه هایــی را بــرای تمــدد و آرامــش اعصــاب پیــدا کنیــد. ســعی 
کنیــد نفــس عمیــق بکشــید ، قــدم بزنیــد و یــا بــه موســیقی مــورد 

عاقــه خــود گــوش کنیــد.
ــادت  ــا عب ــد و ی ــاب بخوانی ــک کت ــد. ی ــا دهی ــان به ــه خودت 49: ب

ــد. کنی
ــد  ــعی کنی ــد. س ــر کنی ــد فک ــزی را بخوری ــه چی ــل از اینک 50: قب
ــد. ــزی نخوری ــتید چی ــن هس ــا غمگی ــت و ی ــته ، ناراح ــی خس وقت
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تغـذیه  تابستانی 
 از دیـدگاه طب سنتـی

ســرانجام انتظــار بــه ســر مي آیــد و پــس از خــرداد مــاه کــه همــه اش اضطــراب و امتحــان و رفت وآمدهــاي نهایــي بــه مدرســه بــود، فصــل 
تابســتان فــرا مي رســد. بــا آمــدن ایــن فصــل در انباري هــا بــاز شــده و وســایل بــازي و تفریــح کــودکان کــه تــا چنــد روز پیــش در حبــس 
ــان تابســتاني مي شــوند.  ــي از میهمان ــراي پذیرای ــاده ب ــف آم ــر شــده و شــهرهاي مختل ــد، خــارج مي شــود. تورهــاي مســافرتي فعال ت بودن
آنچــه لــذت همــه مــوارد مطــرح شــده را تضمیــن خواهــد کــرد، یــک تــن ســالم اســت و ایــن تــن ســالم بــا رعایــت تغذیــه مناســب، به ویــژه 

در ایــن فصــل گرمــا کــه زمینــه بــراي فســاد مــواد غذایــي بســیار فراهــم اســت، محقــق خواهــد شــد.
در ایــن گرمــای بی امــان، آب رســانی بــه بــدن بســیار مهــم می شــود. امــا ماجــرا بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود؛ یعنــی تغذیــه تابســتانه 
فقــط ایــن نیســت کــه بطــری بطــری آب بنوشــید. البتــه کــه بایــد بطــری آب همیشــه همراهتــان باشــد، امــا در کنــار آن بایــد بــا مصــرف 
مــواد غذایــی مناســب نیــز بــه فکــر آب رســانی بــدن باشــید. ســئوال اینجاســت کــه در ایــن روزهــای گــرم چــه بایــد خــورد تــا آب کافــی بــه 
ارگان هــای بــدن برســد و انــرژی بــدن تأمیــن شــود؟ بــا مــا همــراه باشــید تــا بــا مناســب ترین مــواد غذایــی مخصــوص تابســتان آشــنا شــوید.

* مواد غذایی مفید برای فصل گرما
در طــول روز، بــدن مــا از طریــق تعریــق، ادرار یــا حتــی تنفــس در حــدود 2 تــا 2.5 لیتــر آب از دســت می دهــد. بایــد بدانیــد کــه تأمیــن آب 
بــدن بــرای ســامت و حفــظ عملکــرد ارگان هــا الزم اســت و بــرای همیــن متخصصــان بــه افــراد بزرگ ســال توصیــه می کننــد کــه هــر روز 
حداقــل یــک و نیــم لیتــر آب بنوشــند. امــا تابســتان و گرمــای بی امــان خورشــید باعــث می شــود کــه نیــاز بــدن بــه آب بــاال بــرود. بــرای 
همیــن هــم الزم اســت کــه بــه فکــر جــذب مایعــات بیشــتری باشــید. بــا ایــن حــال بــا نوشــیدن آب خالــی نمی شــود تمــام نیازهــای بــدن را 
تأمیــن کــرد. خداونــد، میوه هــا و خوراکی هایــی متنوعــی خلــق کــرده کــه سرشــار از آب و فیبــر بــوده و تأمیــن آب بــدن را بــر عهــده دارنــد.

میوه ها و سبزیجات: ستاره های تأمین آب بدن
حتمــاً خودتــان هــم بهتــر می دانیــد کــه میوه هــا و ســبزیجات سرشــار از آب هســتند. ایــن مــواد غذایــی مفیــد بــه طــور متوســط از 80 تــا 
95 درصــد آب تشــکیل شــده اند. در بیــن ایــن میوه هــا و ســبزیجات، خیــار حــاوی بیش تریــن میــزان آب اســت. در واقــع میــزان آب ایــن 
میــوه بــه 97 درصــد می رســد. کاهــو حــاوی 95 و گوجه فرنگــی و کــدو نیــز حــاوی 94 درصــد آب اســت. بــرای همیــن هــم یــک ســاالد 
کاهــوی خوشــمزه حــاوی خیــار و گوجه فرنگــی یکــی از بهتریــن خوردنی هــای مناســب بــرای فصــل گرماســت. چــون هــم خنــک اســت و 

هــم این کــه به راحتــی آب بــدن را تأمیــن می کنــد. البتــه حواســتان باشــد شیشــه ســس ســفید را داخــل آن چــپ نکنیــد!
قهرمانــان تأمیــن آب در بیــن میوه هــا هــم میوه هــای آبــداری ماننــد هندوانــه و طالبــی بــا 91 درصــد و بعــد از آن لیموتــرش، گریپ فــروت 
ــد.  ــن 86 و 85 درصــد آب دارن ــز بی ــا ســیب نی ــو ی ــد زردآل ــای شــیرین دیگــری مانن ــه میوه ه ــا 85 درصــد آب هســتند. البت ــال ب و پرتق
ــا ایــن حــال حــذف  ــا وجــود اینکــه کالــری زیــاد و آب کم تــری دارنــد امــا ب میوه هــای دیگــری ماننــد آووکادو، شــاه بلوط یــا خرمــا نیــز ب
کامــل آن هــا از ســبد میــوه ایــده ی خوبــی نیســت؛ چراکــه ایــن میوه هــا حــاوی قندهــای دیــر جذبــی هســتند کــه بــرای تأمیــن انــرژی 

بــدن الزم انــد.
فرقــی نمی کنــد کــه در ایــن فصــل میــوه و ســبزیجات بــه صــورت خــام یــا پختــه مصــرف شــوند، امــا بــا ایــن حــال بایــد بدانیــد کــه پختــن 
ایــن مــواد غذایــی کمــی میــزان آب آن هــا را از بیــن می بــرد؛ پــس بهتــر اســت تــا جایــی کــه می شــود ایــن مــواد غذایــی، خــام مصــرف 

. ند شو

بفرمایید لبنیات اما نه زیاد
بــه عقیــده متخصصــان تغذیــه، شــیر یکــی از مایعــات مفیــد بــرای تأمیــن آب بــدن محســوب می شــود، چــون حــاوی بیــن 80 تــا 91 درصــد 
آب اســت. البتــه شــیرهای کم چــر،ب بیــش از ایــن آب دارنــد. ماســت کم چــرب بــا حــدود 88 درصــد آب و پنیــر ســفید بــدون چربــی بــا 
86 درصــد آب در مقام هــای بعــدی قــرار دارنــد. بــرای همیــن هــم مصــرف ایــن مــواد غذایــی نیــز روشــی مناســب بــرای تأمیــن آب بــدن 
در دل گرماســت. امــا بــا ایــن وجــود بهتــر اســت در مصــرف آن دقــت شــود. یعنــی این کــه ســعی کنیــد تــا جایــی کــه ممکــن اســت از 

لبنیــات کــم چــرب اســتفاده کنیــد.

گوشت و ماهی
ــا 80 درصــد آب  ــن 65 ت ــد بی ــی مفی ــواد غذای ــن م ــع ای ــزان قابل توجهــی آب هســتند. در واق ــز حــاوی می ــا نی ماهی ه
ــا 70 درصــد آب می باشــند. البتــه میــزان جــذب آب از  ــه خــود دارای بیــن 50 ت ــه نوب ــد. گوشــت های قرمــز نیــز ب دارن
ایــن مــواد غذایــی بــه نــوع پخــت آن هــا بســتگی دارد. البتــه اگــر می خواهیــد آب بدنتــان را از طریــق مــواد غذایــی حــاوی 
پروتئیــن تأمیــن کنیــد بایــد بدانیــد کــه یــک عــدد تخم مــرغ 75 درصــد آب دارد و می توانــد جایگزیــن مناســبی بــرای 
ــد  ــز نمی توانن ــوه و ســبزیجات نی ــی می ــی حت ــاده ی غذای ــچ م ــه واضــح اســت کــه هی گوشــت های پرچــرب باشــد. البت

جــای آب را بگیرنــد.

* 5 ماده غذایی اصلی برای حفظ سالمت در فصل تابستان
کارشناســان بهداشــتی رعایــت پنــج نکتــه، افزایــش اســتفاده ازمــواد پتاســیم دار، نوشــیدن مایعــات کافــی، مصــرف غــذای 

ســبک و کــم حجــم، مصــرف نکــردن فســت فود و غــذای رســتوران های بیــن راهــی در 
ــا چهــار بعدازظهــر( را از  ــور خورشــید در ســاعات داغ روز )12 ت ســفر و دور مانــدن از ن

عوامــل اصلــی حفــظ ســامت در تابســتان می داننــد.
مــواد حــاوی پتاســیم از گرمازدگــی در تابســتان جلوگیــری می کننــد، بنابرایــن مصــرف 
ــرد در فصــل  ــی سرشــار از پتاســیم ماننــد ســبزیجات و میوه هــا ســامتی ف مــواد غذای
گرمــا را تضمیــن می کنــد. ســدیم و پتاســیم دو عنصــر بســیار مهــم بــرای حفــظ فشــار 
ــکان  ــه ام ــب هســتند؛ البت ــکلتی و ســامت قل ــی، اس ــرد سیســتم عصب ــون و عملک خ
ــک و  ــی و نم ــواد غذای ــا مصــرف م ــدن ب ــی در ب ــدیم به راحت ــی س ــواد معدن ــران م جب
همچنیــن لبنیــات وجــود دارد. آب میوه هــای طبیعــی نیــز کــه در منــازل تهیــه می شــود 
ــرای حفــظ فعالیــت طبیعــی ماهیچه هــا و  حــاوی پتاســیم اســت. همچنیــن منیزیــم ب
ــدن  ــود آن در ب ــب و اســتحکام اســتخوان ها ضــروری اســت و کم ب ــان قل اعصــاب، ضرب
بی اشــتهایی، تهــوع، اســتفراغ، افســردگی و ناراحتــی عصبــی بــه همــراه دارد. منیزیــم در 

ــج نیــز یافــت می شــود. ــواع لوبیــا، عــدس، جــو و ســبوس برن مــوز، ان

نوشیدن مایعات کافی به ویژه شربت های سنتی و طبیعی
نوشــیدنی های مناســب ایــن فصــل بایــد شــناخته و مــورد مصــرف قــرار گیرنــد. نوشــیدن 
ــه  ــات ب ــع حی ــوان مای ــه عن ــرد( ب ــه ذائقــه ف ــوان )بســته ب ــا 10 لی ــی هشــت ت آب کاف
عنــوان نخســتین نوشــیدنی فصــل تابســتان حایــز اهمیــت اســت. عــاوه بــر آب، اســتفاده 
ــا  ــت خانواده ه ــورد غفل ــد م ــنتی نبای ــی و س ــربت های طبیع ــیدنی ها و ش ــایر نوش از س
قــرار گیــرد، ماننــد شــربت خاکشــیر، عرق نعنــا، عــرق بهارنارنــج، عــرق بیدمشــک، آبلیمــو 
ســکنجبین و... کــه هــر یــک از آنــان دارای خــواص درمانــی بــوده و در ایــن ایــام بــرای 

ســامتی و جلوگیــری از گرمازدگــی مناســب هســتند.

مصرف غذاهای سبک و کم حجم
در فصــل تابســتان بایــد ســعی شــود از غذاهــای ســبک و کم حجم اســتفاد شــود، اســتفاده از غذاهایــی ماننــد آب دوغ خیار، 
ــامتی  ــگام، در س ــب هن ــوص، ش ــتان و به خص ــام تابس ــک در ای ــرب و کم نم ــوپ های کم چ ــبزی و س ــر و س ــان و پنی ن
ــا  ــدن ضــروری اســت ام ــرای ب ــا ب ــا و کربوهیدرات ه ــی و پروتئین ه ــواد غذای ــواع م ــری از ان ــد اســت. بهره گی بســیار مفی

ایــن غذاهــا بایــد در انــدازه و حجــم کم تــری بــرای ناهــار صــرف شــود تــا هضــم آن بــه ســهولت صــورت گیــرد.
استفاده از فست فود ممنوع، مصرف غذای رستوران های بین راهی درحداقل

مشــاهده شــده بــا شــروع فصــل تابســتان خانواده هــا در مســافرت و گــردش از فســت فودها و رســتوران های بیــن راهــی 
ــگام ســفر می شــود. اســتفاده از  ــروز بیمــاری و مســمومیت هن ــن موضــوع باعــث ب ــد کــه ای ــور اســتفاده می کنن ــه وف ب
ــد شــد و ســفارش می شــود  ــوارش خواه ــتگاه گ ــاری و مشــکات دس ــز ســبب بیم ــاده و کنســرو شــده نی ــای آم غذاه

ــد. ــاول کنن ــه می شــود، تن ــزل تهی ــه در من ــای ســاده ک ــگام ســفر از غذاه ــا در هن خانواده ه
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دشـمـنـان 
ســتــون 
فـقــرات! 
ــت  ــه فعالی ــت ک ــده اس ــث ش ــینی باع ــره و شهرنش ــی روزم زندگ
بدنــی بســیاری از مــا کاهــش پیــدا کنــد و بــا عــادت بــه پشــت میــز 
نشــینی، همــه مــا دچــار عواقبــی ماننــد کمــر درد بشــویم. بنابرایــن 
بهتــر اســت کــه دشــمنان اصلــی ســتون فقــرات را شناســایی کنیــم 
ــی  ــن رهای ــن درد مزم ــرده و از ای ــه ک ــا مقابل ــا آن ه ــم ب ــا بتوانی ت

یابیــم.
1( شکم بزرگ

در ایــن حالــت، چــون تعــادل انحنــای کمــری یــا لــوردوز بــه هــم 
می خــورد، ســتون مهره هــا ناچــار اســت انحنــای مهره هــای 
ســینه ای یــا کیفــوز را بیشــتر کنــد و همیــن امــر بــه گــودی زیــاد 
کمــر، قــوز پشــتی و بــر هــم خــوردن راســتای قــرار گرفتــن ســر و 

ــود. ــاد می ش ــده و درد ایج ــر ش ــی منج ــای گردن انحن
۲( بد خوابیدن

وقتــی اصــول صحیــح خــواب را رعایــت نمی کنیــد، می بینیــد کــه 
صبــح روز بعــد از شــدت درد قــادر بــه بلنــد شــدن نیســتید! بهتــر 
ــر را  ــا س ــانه ت ــه ش ــما فاصل ــش ش ــد و بال ــو بخوابی ــه پهل ــت ب اس
پــر کنــد. اگــر بــه پشــت بخوابیــد، قــوس گردنــی شــما در صــورت 
ــو  ــه جل ــب، ب ــه عق ــل ب ــای تمای ــه ج ــش ب ــودن بال ــب نب مناس
می آیــد و آرتــروز گردنــی و درد ایجــاد می شــود. البتــه بــدون 
ــه  ــتند ک ــد هس ــدر ب ــاه همان ق ــش کوت ــا بال ــدن ی ــش خوابی بال

ــد. ــش بلن انتخــاب بال
دمــر هــم نخوابیــد و اگــر مجبوریــد یــک بالــش زیــر شــکم و لگــن 
ــال  ــل اتص ــود و مح ــاد نش ــان زی ــودی کمرت ــا گ ــد ت ــود بگذاری خ
ــد  ــاک نشــود. تشــک شــما نبای ــه باســن دردن مهــره آخــر کمــر ب

ــا زیــاد ســفت باشــد. ــرم ی زیــاد ن
3( بغل کردن بچه ها

ــتون  ــه س ــد ب ــا را در آن می گذاری ــه بچه ه ــی ک ــتن حامل های بس
مهــره شــما فشــار مــی آورد. بنابرایــن اگــر می خواهیــد فرزندتــان را 
بغــل کنیــد او را بــه پهلــو تکیــه بدهیــد، یعنــی یــک پایــش جلــو 
و پــای دیگــر بچــه عقــب باشــد تــا وزن او بــه پهلویتــان وارد شــود.

 4( نشستن چهار زانو یا دو زانو
وقتــی چهــار زانــو یــا دو زانــو می نشــینید باعــث تخریــب غضــروف 
ــه 120  ــینید و زاوی ــتاندارد بنش ــی اس ــوید. روی صندل ــود می ش خ

درجــه را رعایــت کنیــد.
قــوز بــه جلــو )زاویــه کمتــر از 90( و یــا عمــود نشســتن، راســتاها را 

ــه  ــه عضــات منطق ــد ب ــا ســعی می کن ــدن م ــد و ب ــه هــم می زن ب
فشــار بیــاورد تــا در حــد ممکــن راســتاهای طبیعــی را حفــظ کننــد 
ــت و  ــن، پش ــا، باس ــی آورد. پ ــود م ــه وج ــل، درد را ب ــن عام و همی

کتــف شــما بایــد نقــاط تمــاس هنــگام نشســتن صحیــح باشــند.
5( ایستادن طوالنی

معمــوال بــه دلیــل وجــود شــکم برآمــده در چاق هــا و یــا عضــات 
ــت اصــول  ــدم رعای ــر، ع ــا و از همــه بدت ــف کمــری در الغره ضعی
ــروع  ــا ش ــتادن درده ــی ایس ــال طوالن ــه دنب ــتادن، ب ــح ایس صحی
ــر از  ــا جلوت ــک پ ــد ی ــتید بای ــی می ایس ــن وقت ــوند. بنابرای می ش
دیگــری باشــد و پــای دیگــر 15 ســانتی متر باالتــر باشــد تــا فشــار 

ــان عمــًا تقســیم شــود. وزن ت
پاهــا را مرتــب بــا حفــظ همیــن 15 ســانتی متر از زانــو خــم کنیــد 
تــا لــوردوز کمــری زیــاد نشــود و درد و خســتگی بــه وجــود نیایــد. 

در بعضــی مشــاغل، داشــتن زیرپایــی الزامــی اســت.
۶( بلند کردن جسم سنگین

رعایــت اصــول بلنــد کــردن اجســام مهــم اســت. جســم را بــا دســت 
بگیریــد. یــک پــا اهــرم و پــای دیگــر جلــو باشــد. دســت ها بــه بــدن 
چســبیده باشــد و از راســتای دســت ها نیــرو بگیریــد نــه از کمرتــان.

واکسینه کردن فرزندان
 در برابر تفکرات نامناسب

داشــتن فرزنــدان ســالم، آرزوی هــر پــدر و مــادری اســت. البتــه کــه 
ســامت جســمانی فرزنــدان یــک اولویــت اساســی و حیاتــی اســت 
ــن مهــم  ــرای والدی ــدازه ب ــه همــان ان ــا ب ــا ســامت فکــری آن ه ام
اســت. نمی تــوان پــدر و مــادری را پیــدا کــرد کــه از وجــود فرزنــدی 
ــا جســم ســالم ولــی فکــری بیمــار و منحــرف، راضــی و شــادمان  ب
ــازی،  ــبکه های مج ــت، ش ــون، تبل ــروز تلویزی ــه ام ــژه ک ــد. به وی باش
ــی  ــر زندگ ــر ب ــری دیگ ــن فک ــب افک ــزاران بم ــو و ه ــواره، رادی ماه
روزمــره همــگان اثرگــذار هســتند؛ پــس در ایــن عرصــه پرتاطــم، 
چگونــه می  توانیــم فرزندانمــان را افــرادی فکــور و بــا تفکراتــی 
ــرای این کــه فرزندانمــان گذشــته از ســامت  ــم؟ ب ــار بیاوری ســالم ب
جســمانی، از ســامت فکــری هــم برخــوردار باشــند، چــه کارهایــی 
ــذر تفکــر ســالم را در وجــود فرزندانمــان  ــه ب ــد بکنیــم؟ و چگون بای

پــرورش بدهیــم؟
ــل  ــای نس ــا از بچه ه ــای م ــه بچه ه ــت ک ــی نیس ــچ بحث ــای هی ج
ــت  ــا نیس ــه آن معن ــاً ب ــن لزوم ــا ای ــده اند ام ــر ش ــم باهوش ت قدی
ــوژی  ــع رشــد تکنول ــر هــم شــده باشــند. در واق کــه آن هــا متفکرت
کــه از طریــق افزایــش تحریــکات محیطــی موجبــات رشــد هوشــی 
بیشــتر فرزنــدان مــا را فراهــم کرده اســت، از ســویی دیگــر بــه دلیــل 
ســرعت و تنــوع نامحــدود خــود، فرصــت فکــر کــردن را هــم از آن هــا 

گرفته اســت.
ــم  ــا می بینی ــروز م ــه ام ــت ک ــده اس ــه آن ش ــن معادل ــه ای نتیج
ــا از  ــانه ها و ی ــه در رس ــزی را ک ــر چی ــادگی ه ــه س ــان ب فرزندانم
دیگــران می بیننــد می پذیرنــد، هــر حرفــی را کــه می شــنوند تکــرار 
ــد.  ــد می کنن ــد، تقلی ــه می بینن ــاری را ک ــر رفت ــا ه ــد و ی می کنن
البتــه منظــور ایــن نیســت کــه تقصیــر ایــن اتفــاق را کامــًا برگــردن 
تکنولــوژی بیندازیــم، بلکــه تقصیــر بزرگتــر متوجــه خــود مــا پــدر و 
مادرهــا اســت؛ چراکــه آموختــن تفکــر کــردن بــه کــودکان وظیفــه 

مــا بــوده اســت.
بنابرایــن اگــر می خواهیــد فرزندانــی داشــته باشــید کــه بیشــتر اهــل 
فکــر کــردن باشــند و از ســبک تفکــر ســالم و متناســب بــا فرهنــگ 

خودمــان برخــوردار باشــند، الزم اســت چنــد کار را انجــام بدهیــد:
* خودتان اهل تفکر باشید

شــما بــه عنــوان پــدر و مــادر، اولیــن افــراد مــورد عاقــه فرزندانتــان 
ــده و  ــری تعیین کنن ــد تأثی ــل می توانی ــن دلی ــه همی ــتید و ب هس
مادام العمــر روی آن هــا داشــته باشــید. اگــر فرزندتــان شــما را در حال 
مطالعــه ببینــد، اگــر شــما را اهــل تحلیــل و نقــد خوانده هــا و دیده ها 
ــد و  ــنیده ها بدان و ش
اگــر ببینــد کــه قبــل 
فکــر  کاری  هــر  از 
تفکــر  می کنیــد، 
شــما  از  را  کــردن 

ــت. ــد آموخ خواه

* در سرمشق دهی ثبات داشته باشید
ــک ســبک فکــری خــوب را  ــد ی ــد کــه شــما می خواهی ــرض کنی ف
بــه فرزندتــان منتقــل کنیــد. مثــًا می خواهیــد تفکــر امیــدوار بــودن 
را بــه او یــاد بدهیــد. روشــن اســت کــه میــزان یادگیــری فرزندتــان 
ــادی خواهــد  ــان بســتگی زی ــه تفکرت ــزان پای بنــدی شــما ب ــه می ب
داشــت. بــرای مثــال اگــر دم از اهمیــت امیــدوار بــودن بزنیــد ولــی 
در یــک میهمانــی حرف هــای ناامیــد کننــده بگوییــد، نبایــد انتظــار 
ــل از شــما  ــن درس را به طــور کام ــان ای ــه فرزندت داشــته باشــید ک

یــاد بگیــرد.
* به تفکرات سالم، جاذبه بدهید

فــرض کنیــد می خواهیــد بــه فرزندتــان تفکــرات اعتقــادی را آموزش 
ــاد بدهیــد.  ــه او ی ــا نمــاز را ب دهیــد، مثــًا می خواهیــد حجــاب و ی
بــرای این کــه ایــن تفکــرات در فرزنــد شــما نهادینــه شــوند بایــد از 
طریــق جذابیــت ایجــاد کــردن بــرای آن هــا، فرزندتــان را نســبت بــه 
ــد  ــا ســن فرزن ــد متناســب ب ــا بای ــن جاذبه ه ــد. ای ــر کنی آن راغب ت

باشــند و بــا صبــر و حوصلــه و خوش خلقــی پیگیــری شــوند.
* به فرزندتان اجازه تحقیق و پرسش بدهید

ــر می شــوند ســئواالتی از شــما  ــی بزرگ ت ــه خصــوص وقت ــا ب بچه ه
می کننــد کــه شــاید بــر خــاف باورهایتــان باشــند. از شــنیدن ایــن 
ــورد  ــو برخ ــک تاب ــل ی ــا مث ــا آن ه ــد و ب ــب نکنی ــش ها تعج پرس
ــد  ــت و در ح ــازی و محب ــا ب ــد ب ــعی کنی ــای آن س ــه ج ــد. ب نکنی

ــد. مقتضیــات ســنی او پاســخ ســئواالتش را بدهی
اگــر پاســخ پرسشــی را بافاصلــه نمی دانیــد، بــه فرزندتــان بگوییــد 
کــه بایــد دربــاره آن تحقیــق کنیــد و بعــد از تحقیــق کــردن، جــواب 
ــد  ــه می توان ــد ک ــی ببری ــزد کس ــا او را ن ــد و ی ــئوال او را بدهی س
پاســخ او را بدهــد. نظــر فرزندتــان را هــم بشــنوید و بــا آن محترمانــه 

برخــورد کنیــد.
* فرزندتان را انتخاب گر بار بیاورید

مــا پــدر و مادر هــا عــادت داریــم از بچگــی در همــه مــوارد بــه جــای 
فرزندانمــان تصمیــم بگیریــم، از خــورد و خوراکشــان گرفتــه تــا بازی 
کردنشــان. البتــه کــه مــا موظفیــم مراقــب امنیــت جســمانی و روانی 
بچه هایمــان باشــم، امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه نبایــد اجــازه 

هیــچ انتخــاب و اشــتباهی را بــه آن هــا بدهیم.
ــه  ــواردی ک ــد، در م ــری باش ــان آدم متفک ــد فرزندت ــر می خواهی اگ
خطــری وجــود نــدارد بــه او اجــازه انتخــاب کــردن و بعضــاً اشــتباه 
کــردن بدهیــد و اجــازه بدهیــد کــه او بــه اشــتباه خــودش پــی ببــرد، 

بــدون اینکــه شــما سرزنشــش کنیــد.
* تفکرات درست او را تقویت کنید

تقویــت کــردن لزومــاً بــه معنــای آن نیســت کــه همیشــه بــه صورت 
کامــی از فرزندتــان قدردانــی کنیــد، بلکــه بــه معنــای ایــن اســت 
کــه بــه تناســب ســنش او را وارد تصمیمــات خانــواده کنیــد. بــرای 

مثــال در بعضــی مــوارد مناســب بــا او مشــورت کنیــد.
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نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 

ــرک«؛  ــل پـنـیـ »گـ
ــرماخوردگی ــان س درم

دم کــرده »گل پنیــرک«، یکــی از داروهــای خــوب ضــد ســرفه اســت. 
ــرف  ــو مص ــان و گل ــورم ده ــده ت ــوان برطرف کنن ــه عن ــن ب همچنی
می شــود. ایــن گیاهــی اســت علفــی، پایــا و چنــد ســاله کــه ارتفــاع 
ــاه خــودرو،  ــن گی ــه 60 ســانتی متر نیــز می رســد. برگ هــای ای آن ب
حالــت دایــره ای و دندانــه دارد و گل هــای آن بنفــش رنــگ و کوچــک 
هســتند. قســمت مــورد اســتفاده گیــاه پنیرک، بــرگ و گل آن اســت.  
ــدون  ــد ب ــه دارد می توان ــی ک ــم مایم ــا طع ــرک ب ــوش گل پنی دمن
ــه  ــن بســته ب ــد. ای ــا را راضــی کن ــب ذائقه ه ــم اغل شــیرین کننده ه
ســلیقه شماســت. البتــه بــه علــت اینکــه بیشــتر خــواص دارویــی دارد 

بهتــر اســت کــه بــا عســل شــیرین شــود.
مواد الزم:

گل پنیرک: مقداری
آب جوش: یک قوری

لیمو ترش یا لیمو عمانی: یک عدد
عسل: یک قاشق چای خوری

شیوه تهیه:
یــک قاشــق غذاخــوری گل پنیــرک را در یــک قــوری ریختــه و آب بــا 
دمــای 80 درجــه ســانتیگراد روی آن بریزیــد و اجــازه دهیــد کــه بــه 
مــدت 10 دقیقــه دم بکشــد. می توانیــد در ایــن دمنــوش یــک عــدد 
لیمــو تــرش چکانــده و بــا عســل میــل نماییــد یــا اینکــه یــک عــدد 
لیمــو عمانــی را هســته گرفتــه و از وســط دو نصــف کنیــد و داخــل 
قــوری بیندازیــد کــه در ایــن صــورت خــواص ضــد ســرماخوردگی آن 
چنــد برابــر می شــود و بــرای درمــان ســرفه نیــز بســیار مؤثــر اســت.

طرفداران کله پاچه بخوانند 
 دکتــر بهنــام گشــتی زاده، متخصــص تغذیــه گفــت: مصــرف کله پاچــه بــه دلیــل 
داشــتن بافــت کاژنــي بــراي افــرادي کــه از درد اســتخواني رنــج مي برنــد بســیار 

مفیــد اســت، زیــرا منجــر بــه تقویــت بافــت اســتخوان ها مي شــود. 
ــتن  ــود داش ــا وج ــه ب ــوراک کله پاچ ــه خ ــان این ک ــا بی ــتي زاده ب ــام گش بهن
پروتئیــن، ویتامیــن  و کلســترول، مصــرف بیــش  از حــد آن بــه دلیــل اســیدهاي 
چــرب مضــر توصیــه نمي شــود، افــزود: افــرادي کــه چربــي خــون باالیــي دارنــد 
و کلســترول و اســید  اوریــک خونشــان باالســت از مصــرف بیــش از حــد کله پاچــه 

اجتنــاب کننــد.
ــن  ــن پروتئی ــه تامی ــد کله پاچ ــاي مفی ــي از ویژگي ه ــه یک ــان این ک ــا بی وي ب
مــورد نیــاز بــدن اســت، افــزود: از اصلي تریــن مضــرات مصــرف بي رویــه چنیــن 
ــاي  ــه رســوب در رگ ه ــه منجــر ب ــش کلســترول خــون اســت ک ــي افزای غذای
خونــي شــده و بــا انســداد عــروق ظریــف در عمــل خون رســاني بــه مغــز و قلــب 

ــد. ــال وارد مي کن اخت
ــوردن  ــا خ ــتخوان ب ــت اس ــه باف ــه این ک ــاره ب ــا اش ــه ب ــص تغذی ــن متخص ای
ــت  ــل باف ــه دلی ــه ب ــرف کله پاچ ــرد: مص ــه ک ــود، اضاف ــت مي ش ــه تقوی کله پاچ
ــیار  ــد بس ــج مي برن ــتخواني رن ــه از درد اس ــرادي ک ــراي اف ــه دارد ب ــي ک کاژن

ــود. ــتخوان ها مي ش ــت اس ــت باف ــه تقوی ــر ب ــرا منج ــت، زی ــد اس مفی
ــري  ــي کم ت ــه از چرب ــا کله پاچ ــه ب ــیرابي در مقایس ــه داد: س ــتي زاده ادام گش
برخــوردار اســت و مصــرف آن بــراي افــرادي کــه از ناراحتــي معــده و اثني عشــر 
رنــج مي برنــد نیــز مفیــد اســت، زیــرا ســبب ترمیــم بافــت ســلول هاي مخــاط 

ــود. ــده مي ش مع
ــرد  ــاي س ــتر در فصل ه ــه بیش ــوراک کله پاچ ــرف خ ــه مص ــان این ک ــا بی وي ب
ســال توصیــه مي شــود، گفــت: خــوراک کلــه در تابســتان و در نواحــي گرمســیر 
بــراي مــزاج انســان ســنگین تر اســت. البتــه خــوراک کله پاچــه بــا تحــرک افــراد 
ــد  ــاد مصــرف مي شــود بای ــن خــوراک زی ــه ای رابطــه مســتقیمي دارد هنگامي ک

تحــرک افــراد نیــز افزایــش یابــد.
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آستارا، سرزمین پیوندهای طبیعت و اقتصاد

شهرســتان آســتارا از شهرســتان های ســاحلی اســتان گیــان در شــمال ایــران اســت کــه مرکــز آن، شــهر آســتارا اســت. جمعیــت 
غالــب مــردم ایــن شهرســتان بــه ترکــی آذربایجانــی صحبــت می کننــد، گرچــه در مناطــق کوهپایــه ای شهرســتان نظیــر عنبــران 
محلــه، مردمــان بــه زبــان تالشــی کــه شــاخه ای از زبان هــای ایرانــی اســت، صحبــت می کننــد. شهرســتان مــرزی بنــدر آســتارا بــا 
کشــور جمهــوری آذربایجــان همســایه اســت و شــغل اکثــر مــردم ایــن شــهر صــادرات یــا واردات کاال از آذربایجان و کشــاورزی اســت. 
همچنیــن ایــن شهرســتان همــه ســاله به خصــوص در فصل هــای بهــار و تابســتان میزبــان گردشــگران بســیاری اســت که از شــهرهای 
مختلــف ایــران و کشــورهای قفقــاز بــه ایــن شــهر مســافرت می کننــد. وجــود بازارچــه ســاحلی و پاســاژهای متعــدد نیــز باعــث رونــق 

وضعیــت اقتصــادی ایــن شهرســتان شــده اســت کــه بــه معرفــی برخــی از ایــن جاذبه هــای گردشــگری ایــن شــهر می پردازیــم.
* هنگ مرزی

آســتارا پــس از جدایــی آذربایجــان کنونــی از ایــران و ملحــق شــدن بــه شــوروی ســابق توســط عهدنامه هــای ننگیــن دولــت قاجــار 
ــع  ــت. بالطب ــرار گرف ــران ق ــب ای ــی در ترکی ــتارای جنوب ــابق و آس ــوروی س ــب ش ــتارا در ترکی ــمالی آس ــد. قســمت ش ــه ش دو تک
ــت  ــرادی در هــر دو ســوی مرزهــا از خــاک کشــور خــود محافظــت کننــد. در اواخــر دول حساســیت های مــرزی باعــث می شــد اف
ــه  ــکیل یکپارچ ــس از تش ــه پ ــد ک ــاع می کردن ــور دف ــاک کش ــران از خ ــن حی ــتارا و خوانی ــان آس ــوی مردم ــل پهل ــه و اوای قاجاری
فرماندهــی مرزبانــی و ســامان بخشــیدن بــه شــرایط موجــود، پاســگاه های مــرزی توســط ســربازان و مامــوران نظامــی آمــوزش دیــده 

شــروع بــه کار کــرد.
آســتارا بــه هیــچ وجــه چهــره یــک شــهر مــرزی را کــه در افــکار مــردم تداعــی می شــود نــدارد و یکــی از بی تنش تریــن و آرام تریــن 
ــد کــه خانه هــای مــردم  مرزهــای زمینــی کشــور در طــول دهه هــای گذشــته به شــمار رفتــه اســت. ایــن امــر زمانــی نمــود می یاب
آســتارا در 10 متــری مرزهــا ســاخته می شــود و کشــاورزان در روســتاهای مــرزی نظیــر کشــفی در یــک وجبــی ســیم خاردارهــا بــه 

کاشــت برنــج مشــغول می شــوند.
آســتارا نزدیــک بــه 37.5 کیلومتــر مــرز زمینــی و بــا حــدود 15 کیلومتــر مــرز اســتراتژیکی دریایــی، در حســاس ترین نقطــه ممکــن 
بــا دولــت آذربایجــان قــرار دارد. پاســگاه ها و برجک هــای متعــددی در داخــل شــهر، روســتاها و جاده هــای منتهــی بــه آســتارا وجــود 

دارد کــه وظیفــه خطیــر دفــاع از کیــان مملکــت را برعهــده دارنــد.
فرماندهــی هنــگ مــرزی شهرســتان آســتارا زیــر نظــر فرماندهــی هنــگ مــرزی اســتان گیــان بــه مرکزیــت بندرانزلــی بــه فعالیــت 
ــی ایــن اســت کــه ایــن شــهر چهــره یــک شــهر مــرزی در حــوزه مــرز زمینــی را  ــل تامــل در مرکزیــت انزل می پــردازد. نکتــه قاب
نــدارد ولــی مقــر فرماندهــی اســتان در ایــن شــهر قــرار گرفتــه اســت. آســتارا تنهــا مــرز زمینــی اســتان و اتصال دهنــده گیــان بــه 

ســرزمین های قفقــاز بــوده کــه عــاوه بــر مــرز زمینــی، مــرز دریایــی نیــز دارد.
* پایانه ترانزیت

ــن  ــه راه آه ــه پایان ــه ب ــا، روســیه و کشــورهای آســیای میان ــردن اروپ ــرای وصــل ک ــرزی ب ــت آســتارا دریچــه ای م ــال ترانزی ترمین
آســتارای آذربایجــان در مرزهــای ایــران - آذربایجــان بــه وســیله خط آهــن اســت. همچنیــن ترمینــال آســتارا بــه عنــوان محــل ورود 
بــرای کاالهــای حمــل شــده بــا کشــتی از طــرف اروپــا و کشــورهای آســیای میانــه بــه کار مــی رود. ایــن کاالهــا از طریــق ایــران بــه 
وســیله تریلرهــای جــاده ای بــه عــراق ترانزیــت می شــوند. صــادرات محموله هــای ایرانــی بــه وســیله جــاده بــه آســتارا و از آســتارا بــه 
روســیه و کشــورهای آســیای میانــه و اروپــا بــا خــط آهــن از دیگــر مزیت هــای ترمینــال آســتارا اســت. کاالهــا بــا راه آهــن از اروپــای 
غربــی در مــدت 15 روز، یــا ظــرف مــدت 5 تــا 10 روز از روســیه و کشــورهای آســیای میانــه، بــه آســتارا می رســند و از آســتارا، بــه 

وســیله جــاده، بــه مقصدهــای نهایــی در ایــران فرســتاده می شــوند.

گردآوری : نوشین حاجی رضایی

* بـنـدر
»ملگونــف« در ســفرنامه خــود حــدود 140 ســال پیــش می نویســد: »آســتارا بنــدری اســت کــه هــر ســاله از حاجــی ترخــان )آســتراخان 
کنونــی( و باکــو 50 کشــتی بــه آن جــا می آیــد و اغلــب بارشــان آهــن اســت.« ایــن اســکله در دوران پهلــوی از رونــق می افتــد تــا زمانــی کــه 
پــس از انقــاب اســامی اســکله ای مــدرن در آن احــداث شــد و بخــش صیــادی آن بــه بهره بــرداری رســید و امــروزه بندرآســتارا، نخســتین 

بنــدر خصوصــی و چندمنظــوره کشــور و پنجمیــن بنــدر فعــال ترانزیتــی شــمال کشــور به شــمار مــی رود.
اســکله تجــاری آســتارا بــا عنــوان نخســتین بنــدر خصوصــی کشــور بــه صــورت رســمی در نیمــه دوم فروردیــن 1392 شمســی بــا حضــور 
معــاون اول رئیس جمهــوری وقــت افتتــاح شــد. در تاریــخ 19 اســفند مــاه 1391 نخســتین کشــتی پهلوگرفتــه در بنــدر آســتارا یــک کشــتی 
بــا 3600 تــن گنــدم و بــار کانتینــری از آکتائــو قزاقســتان بــود. همچنیــن در تاریــخ بیســتم فروردین مــاه 1392 نخســتین محمولــه صادراتی 
ــه ارزش  ــن کاال ب ــز 1200 ت ــال 1392 نی ــه س ــد. در هفت ماه ــری ش ــو بارگی ــدر باک ــان و بن ــوری آذربایج ــه مقصــد جمه ــتارا ب ــدر آس بن
یــک میلیــون و 427 هــزار دالر از طریــق اســکله بنــدر آســتارا بــا 15 فرونــد کشــتی بــه کشــورهای روســیه و جمهــوری آذربایجــان صــادر 
شــد. عمــده کاالهــای صادراتــی شــامل کربنــات کلســیم، پــودر پی وی ســی، ســرامیک، کاشــی، پــودر صابــون، ســیمان ســفید و تیتانیــوم 

دی اکســید بــود.
* طبیعت آستارا

آبشار التون
ــون در اســتان گیــان و در 15 کیلومتــری جنــوب شهرســتان آســتارا، در روســتای  آبشــار الت
ــون 105  ــه اســت. ارتفــاع تقریبــی آبشــار الت ــل جــای گرفت ــع شــهر لوندوی ــه، از تواب کوته کوم
ــد. ــه حســاب می آی ــران ب ــان و ای ــن آبشــار گی ــدی، مرتفع تری ــه لحــاظ بلن ــه ب ــر اســت ک مت

فاصلــه از روســتای کوته کومــه تــا آبشــار حــدود شــش کیلومتــر اســت کــه در مــدت طــی ایــن 
مســافت 3.5 ســاعتی در حــدود 750 متــر ارتفــاع زیــاد می شــود. مســیر صعــود آبشــار از میــان 
تپه هایــی جنگلــی و بســیار زیباســت کــه در طــول مســیر چشــمه های فراوانــی بــا آبــی خنــک 
و نوشــیدنی دیــده می شــود. انتهــای مســیر نیــز دارای پرتگاه هایــی خطرنــاک و مرگبــار اســت. 
ــه روســتای قدیمــی آســیو شــوان می رســیم کــه تقریبــاً  ــه آبشــار التــون ب در مســیر صعــود ب
خالــی از ســکنه  اســت. بــه زبــان تالشــی، آســیو بــه معنــی آســیاب و شــوان بــه معنــی کنــار 

رودخانــه اســت.
ــان  ــت نخورده گی ــر و دس ــم بک ــای متراک ــن جنگل ه ــی از زیباتری ــز یک ــار نی ــیه آبش در حاش
بــا انبوهــی از درختــان آلــو، بــه، گابــی، گــردو، فنــدق و ســیب وحشــی وجــود دارد کــه در 9 
مــاه از ســال سرســبزی و زیبایــی خــود را حفــظ می کنــد. از تنــوع جانــوری اطــراف آبشــار نیــز 

ــادر(، جوجــه تیغــی، اســب، گاو و... اشــاره کــرد. می تــوان بــه گــرگ، گــراز، خــرس )ن
ــل  ــه لوندوی ــه رودخان ــه و ب ــپیناس سرچشــمه گرفت ــوه اس ــای شــرق ک ــن آبشــار از دامنه ه ای
کــه بــا طــول 17 کیلومتــر خــود نیــز از کــوه اســپیناس سرچشــمه گرفتــه ســرازیر می شــود و 
بــا شــیب تنــدی بــه ســمت کوته کومــه و لوندویــل حرکــت کــرده و در آخــر وارد دریــای خــزر 
می شــود. حجــم آب آبشــار در فصــول مختلــف ســال نیــز متفــاوت اســت ولــی در تمــام فصــول 

آب دارد.
گردنه حیران 

حیــران، نــام روســتایی اســت در اســتان گیــان. ایــن روســتا در فاصلــه 203 کلیومتــری رشــت، 
مرکــز اســتان و در مســیر راه ارتباطــی آســتارا - اردبیــل قــرار دارد. ایــن روســتا بــه دلیــل زیبایــی 
ــی رود و  ــران به شــمار م ــه گردشــگری در ای ــای نمون ــوان یکــی از منطقه ه ــه عن ــی آن، ب طبیع
ــه شــرایط آب و هوایــی مناســب در ســالیان اخیــر، مــورد توجــه گردشــگران قــرار  ــا توجــه ب ب
گرفتــه و ساخت وســاز بناهــای تفریحــی و گردشــگری در آن افزایــش یافتــه اســت. ایــن گردنــه 
کــه آخریــن منطقــه حفاظتــی اســتان گیــان بــوده، از یــک طــرف مشــرف بــه کوه هایــی اســت 
کــه پوشــیده از جنگل هــای انبــوه  اســت و از ســویی مشــرف بــه دره ای نــه چنــدان عمیــق کــه 
از میــان آن رود آســتارا، آقچــای عبــور می کنــد. ایــن رود تعییــن کننــده مــرز اســتان گیــان 
ایــران و کشــور آذربایجــان اســت. ایــن گردنــه در بیشــتر زمان هــا در زیــر پوششــی از مــه قــرار 
دارد و از نظــر طبیعــی دره هــا و کوهپایه هــای آن، پوشــیده از گل هــا و گیاهــان جنگلــی و مرتعــی 
ــه چنــدان مرتفــع نیســت و ارتفــاع بلندتریــن نقطــه آن از  ــا ایــن وجــود ایــن گردن هســتند. ب
ســطح آب هــای آزاد تنهــا حــدود 1500 متــر اســت؛ در واقــع علــت اصلــی مــه تقریبــاً دایمــی 
ــز  ــن نظــر نی ــه و از ای ــن گردن ــاد ای ــاع زی ــه ارتف ــت دریای خــزر اســت، ن ــران رطوب ــه حی گردن
اهمیــت دارد کــه یکــی از روســتاهای تاریخــی و ییــاق بزرگ تریــن خوانیــن آســتارا )ساســانیان( 

ــن شهرســتان در گذشــته بوده اســت. ــی و شــمالی ای و قشــاق های غرب
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تله کابین حیران
ــردن  ــا طــی ک ــران را ب ــه حی ــن بخــش گردن ــرار دارد، انتهایی تری ــر آســتارا ق ــن و حاجی امی ــرب روســتای ونه بی ــه در غ ــن ک ــن تله کابی ای
ــن  ــن تله کابی ــد. ای ــن متصــل می کن ــوی شهرســتان نمی ــی فندقل ــارک جنگل ــه شــرقی ترین نقطــه پ ــری ب ــک مســیر سرســبز 1500مت ی
کــه بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــا 12 میلیــارد تومــان هزینــه در مــدت 6 ســال احــداث شــده، در هــر ســاعت بــا 30 کابیــن شــش 
نفــره پیشــرفته می توانــد یک هــزار گردشــگر را بــا ســرعت شــش متــر بــر ثانیــه جابه جــا کنــد. ارتفــاع ایســتگاه باالدســت ایــن تله کابیــن 
در منطقــه فندقلــو حــدود 1730 متــر از ســطح دریــا بــوده و طــول کل مســیر رفــت و برگشــت در فــاز یــک پــروژه حــدود ســه کیلومتــر 
ــه  اســت. ایــن تله کابیــن هم اکنــون بیــش از 50 نفــر ظرفیــت اشــتغال زایی دارد و موقعیــت جغرافیایــی آن طــوری اســت کــه از شــمال ب
قلــه باســتانی شــیندان و جمهــوری آذربایجــان، از غــرب بــه پــارک جنگلــی فندقلــو، از شــرق بــه روســتای ونه بیــن و جــاده اصلــی آســتارا 
بــه اردبیــل و از جنــوب بــه دهســتان حیــران و گردنــه زیبــای آن اشــرف دارد. منطقــه حیــران برخــوردار از جغرافیــای مناســب، آب و هــوای 
خــوب و طبیعــت زیبــا و دیدنــی اســت و یکــی از چهــار منطقــه نمونــه گردشــگری شهرســتان آســتارا اســت کــه پیــش از ایــن بــه تصویــب 
هیئــت دولــت رسیده اســت. ایــن تله کابیــن پــس از تله کابیــن الهیجــان و کیــا کایــه لنگــرود، ســومین تله کابیــن گیــان اســت کــه بــه 
بهره بــرداری رســیده و بــا اســتان اردبیــل نیــز مشــترک اســت و چهارمیــن تله کابیــن گیــان در منطقــه درفــک رودبــار بــا 11.5 کیلومتــر 

ــون در حــال ســاخت اســت. ــان هم اکن ــن جه ــن تله کابی ــوان بزرگ تری ــه عن مســیر ب
آستاراچای

آستاراچای، رودخانه مرزی کوچکی است که شهر آستارا در ایران را از شهر آستارا در جمهوری آذربایجان جدا می کند.
ساحل صدف 1۷ هکتاری سیبلی

ــی از  ــی یک ــت محیط ــاظ زیس ــه لح ــتارا ب ــیبلی آس ــدف س ــای ص ــاحل زیب س
ــاله  ــر س ــه ه ــت ک ــزر اس ــاحلی دریای خ ــق س ــن مناط ــن و بکرتری پاکیزه تری
پذیــرای مســافران و گردشــگران زیــادی از اقصــی نقــاط کشــور و دنیاســت. ایــن 
ســاحل در 10 کیلومتــری آســتارا بــه ســمت بندرانزلــی واقــع شــده و نخســتین 
طــرح سالم ســازی در دریای خــزر اســت. وجــود امکانــات بــازی و تفریــح کــودکان، 
ــات،  وجــود مســافرخانه و اتاق هــای اســتراحت در شــب، پاژهــای عرضــه خدم
ــا  اماکــن نصــب چــادر، اکیــپ امــداد و نجــات غریــق و ماهیگیــری، مجــاورت ب
ــوران  ــر وجــود مأم ــه مهم ت ــل و از هم ــه حفاظــت شــده لوندوی ــگل و منطق جن
ــران به وجــود آورده اســت. ــرای گردش گ ــن و دل نشــین ب ــی، محیطــی ام انتظام

ساحل شریعتی
ســاحل شــریعتی )بــا نــام پیشــین مخیــری( در داخــل شــهر، کنــار جــاده ترانزیتــی منتهــی بــه اداره کل گمرک 
بنــدر آســتارا واقــع شــده اســت. پــارک توریســتی و تفریحــی شــریعتی از هــر لحــاظ در میان شــهرهای شــمالی 
کشــور بی نظیــر اســت و حضــور در آن، خاطــره ای فرامــوش نشــدنی را در ذهــن دوســتداران طبیعــت ایجــاد 

ــد. می کن
ــا ســنگ مرمــر،  تجهیــزات ورزشــی، گل کاری، درختــکاری، کف ســازی، مبلمــان فلــزی، ســکوی اســتراحت ب
شــهر بــادی و پیســت خودروهــای برقــی بــرای کــودکان از دیگــر امکانــات ایجــاد شــده در ایــن ســاحل اســت.

باغ پرندگان
بــاغ پرنــدگان آســتارا در ورودی جــاده آســتاراـ  رشــت در زمینــی بــه مســاحت یک هــزار 
و 50 متــر مربــع احــداث شــده اســت کــه در آن بالغ بــر 300 پرنــده از 60 گونــه مختلف 
ــی،  ــاول، طوط ــاووس، قرق ــه ط ــوان ب ــاغ می ت ــن ب ــدگان ای ــه پرن ــود دارد. از جمل وج
مرغ هــای تزیینــی، سرســفید کاکلــی، امپراتــور، بلدرچیــن، کبــک، بلبــل، قنــاری، مینای 
ــک،  ــال، فایرب ــای مون ــان قرقاول ه ــن از می ــرد. همچنی ــاره ک ســخنگو و مرغ عشــق اش
ترکاپــان، ســیلور، طایــی، ســیون هو، شــاهی، پرتغالــی، ســبز، گردن حلقــه ای و کالــج، 
ــی و خارجــی  ــال بیــش از همــه مــورد توجــه گردش گــران داخل ــک و مون ــه فایرب گون
ــی  ــد و برخ ــی و کمیاب ان ــی، خارج ــور زینت ــای مذک ــام قرقاول ه ــد. تم ــرار گرفته ان ق
ــا و فایربــک در گیــان و ســطح کشــور به نــدرت یافــت می شــوند.  از آن هــا ماننــد مون
گفتنــی اســت، در هــر مــاه بــه طــور متوســط حــدود 50 گردشــگر از روســیه، جمهــوری 

ــدگان آســتارا بازدیــد می کننــد. آذربایجــان، اوکرایــن و حتــی عــراق از باغ پرن

باغ ملی
ایــن بــاغ مصفــا در دوره قاجاریــه روبــه روی گمــرک احــداث شــد. کتابخانــه کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، ســالن آمفی تئاتــر 

و زمیــن بــازی کــودکان از امکانــات موجــود در ایــن بــاغ اســت.
باغ چای عباس آباد

در دو کیلومتــری جنــوب غربــی آســتارا روســتایی وجــود دارد کــه عباس آبــاد نامیــده می شــود. شــهرت ایــن روســتا بــه دلیــل بکــر بــودن 
چشــم اندازهای آن اســت؛ بــه ویــژه ایــن روســتا در کمرشــکن کــوه اســپیناس از رشــته های کوه هــای تالــش قــرار دارد. بــه دلیــل توســعه 
فیزیکــی شــهر و افزایــش ســاخت وســازها، حریــم شــهر بــه اطــراف ایــن روســتا نیــز کشــیده شــده امــا مرکــز آن همچنــان بکــر و زیبــا 
باقی مانــده اســت. ایــن روســتا سرشــار از شــالیزارهای حاصلخیــز اســت و یکــی از مرغوب تریــن برنــج ایــن نواحــی در ایــن روســتا کشــت 

می شــود.
یکــی از دیدنی تریــن قســمت های عباس آبــاد، باغــی بــه همیــن نــام اســت کــه تنهــا مرکــز کشــت چــای در کل شهرســتان اســت و ده هــا 
ســال ســابقه دارد. ایــن بــاغ کــه در دوره مظفرالدیــن شــاه تأســیس شــده، هم اکنــون مرکــز تحقیقــات وزارت جهــاد کشــاورزی اســت کــه در 

زمینــه تولیــد انبــوه محصــول فنــدق نیــز فعالیــت دارد.
بهشت کاکتوس ها

ایــن مجموعــه در ســال 1356ه.ش. در خیابــان فارابــی تأســیس یافتــه کــه دارای 2200 نــوع کاکتــوس از کشــورهای برزیــل، مکزیــک، پــرو، 
بولیــوی، آرژانتیــن و منطقــه آمریکای جنوبــی اســت و جالــب آن کــه پیرتریــن کاکتــوس خاورمیانــه در ایــن مجموعــه نگهــداری می شــود.

پارک جنگلی بی بی یانلو
پــارک جنگلــی بی بــی یانلــو شهرســتان آســتارا بــه عنــوان یکــی از 61 منطقــه نمونــه گردشــگری اســتان 
ــای  ــار، جــزو جنگل ه ــزار و 512 هکت ــه وســعت یک ه ــی ب ــارک جنگل ــن پ ــی رود. ای ــان به شــمار م گی
هیرکانــی غربــی اســت کــه در ضلــع جنــوب غربــی شهرســتان آســتارا واقــع شــده و فاصلــه آن تــا آســتارا 
ــور دارای  ــارک مذک ــع شــده اســت. پ ــل واق ــه اردبی ــتارا ب ــاده آس ــوده و در حاشــیه ج ــر ب ــج کیلومت پن
جاذبه هــای طبیعــی زیبــا و خاصــی اســت کــه عــاوه بــر تنــوع فــراوان رویشــگاه های جنگلــی و جانــوری 
ــا  ــن دره ب ــود چندی ــن( و وج ــای زمی ــکال ناهمواری ه ــایی اش ــم شناس ــوژی )عل ــر ژئومورفول آن، از نظ
ــژه و  ــیمای وی ــوان س ــه عن ــه ب ــن قل ــد و چندی ــبتاً بلن ــای نس ــگل و یال ه ــیده از جن ــای پوش دامنه ه
بدیــع، چشــم انداز منحصــر بــه فــرد و جالــب توجهــی را ایجــاد کــرده اســت. 40 هــزار هکتــار از مســاحت 
ــی از قبیــل  ــواع گونه هــای جنگل ــی تشــکیل می دهــد کــه در آن ان شهرســتان آســتارا را مناطــق جنگل
بلــوط، راش، توســکا، ممــرز، نمــدار، ملــج، لیلکــی، انجیلــی، آزاد، افــرا، گــردو، لــرگ، خرمنــدی، داغداغــان، 
شــیردار، گیــاس وحشــی، فنــدق، شمشــاد جنگلــی، شــب خســب، ون و بارانــک بــه چشــم می خــورد.

چشمه آب گرم علی داشی
ــرار  ــه ده ق ــبز گیل ــتای سرس ــی در روس ــرم علی داش ــمه آب گ چش
گرفتــه اســت. ایــن چشــمه بــه دلیــل نزدیکــی بــه جــاّده اصلــی از 
طــرف آســتارا و گردنــه حیــران از رونــق زیــادی برخــوردار بــوده و 
همــه ســاله پذیــرای عــّده کثیــری از توریســت های نواحــی اطــراف 
اســت. ایــن چشــمه در پــای یــک پرتــگاه ســنگی در محلـّـی بــه نــام 
علی داشــی در بــاالی دّره گیلــه ده واقــع شــده اســت. خــواص درمانی 
آب گــرم علی داشــی بســیار معــروف اســت و دردهایــی همچــون درد 
ــاد  ــع ب ــر درد، رف ــم درد، دل درد، کم ــم( چش ــل )روماتیس مفاص
ــود و  ــاب می ش ــت اعص ــب تقوی ــکین داده و موج ــج را تس و قولن
بســیاری از ایــن ناراحتی هــا را درمــان می کنــد. عــاوه بــر خاصّیــت 
درمانــی، بــه دلیــل واقــع شــدن در یــک محیــط ییاقــی و خــوش 
منظــر و خــوش آب و هــوا از ویژگــی توریســتی و تفریحــی خاّصــی 

برخــوردار اســت.
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تاالب بین المللی استیل عباس آباد 
ــهر  ــری ش ــار کیلومت ــتیل در چه ــاالب اس ت
ــش  ــه تال آســتارا در حاشــیه جــاده آســتارا ب
قــرار دارد. اهمیــت اکــو توریســتی ایــن تــاالب 

از جهــت نزدیکــی بــه جــاده، تنــوع چشــم اندازهای طبیعــی همچــون کوهســتان، جنــگل و مــزارع و کشــتزارهای اطــراف دوچنــدان می شــود. 
ضلع غربــی آن پوشــیده از جنــگل و پوشــش های ســبز گیاهــی اســت و در ضلــع شــرقی آن درختــان توســکای شــناور منظــره بســیار جالــب 
توجهــی را به وجــود آورده اســت کــه در بهــار و تابســتان اســتراحت گاه مســافران بــوده و از نظــر گردشــگری یکــی از جاذبه هــای مهــم تلقــی 

می شــود.
از ویژگی هــای مهــم ایــن تــاالب وجــود ماهیــان مشــهوری ماننــد کپــور و اردک ماهــی اســت. همچنیــن ایــن تــاالب طبیعــی جایــگاه پرندگان 
کمیــاب بــوده کــه بــرای زاد و ولــد از اروپــای مرکــزی، مــاورای خــزر و مناطــق قطبــی بــه ایــن منطقــه مهاجــرت می کننــد کــه مهم تریــن 
آن چینگیــر نوک ســرخ اســت. ایــن تــاالب 138 هکتــار وســعت دارد و از مکان هــای گردشــگرپذیر اســتان گیــان اســت. وجــود درختــان 
توســکا در ایــن تــاالب، جلــوه ای دیدنــی بــه آن بخشیده اســت. از ویژگی هــای تــاالب عباس آبــاد آســتارا ایــن اســت کــه درختــان ایــن تــاالب 
بــه علــت اینکــه ریشــه آن هــا در آب قــرار دارد، همــواره در پهنــای تــاالب جا به جــا می شــوند و حرکــت می کننــد. بــه همیــن علــت، تــاالب 

آســتارا بــه تــاالب اســتیل درختــان شــناور هــم معــروف اســت. )در گویــش محلــی بــه ایــن تــاالب، هســتل بــه معنــای آبگیــر می گوینــد.(
از سال 1384 تاالب استیل به عنوان یکی از پنج منطقه نمونه گردشگری استان گیان شناخته شده است.

بازار بزرگ ساحلی آستارا
ــن مراکــز تجــاری اســتان  ــان مردمــان بومــی آســتارا »بســاط« گفتــه می شــود، یکــی از مهم تری ــزرگ ســاحلی آســتارا کــه در می ــازار ب ب

ــی رود. ــتارا به شــمار م ــه آس ــران و از مقاصــد مســافران ورودی ب ــای ای ــن بازاره ــران، از معروف تری ــان، شــمال ای گی
پناهگاه حیات وحش لوندویل

ــار، در  ــزار و 74 هکت ــر یک ه ــغ ب ــاحتی بال ــا مس ــل ب ــر لوندوی ــش امی ــگاه حیات وح پناه
موقعیتــی قــرار دارد کــه از جنــوب بــه شــهر لوندویــل و از شــمال بــه شــهر آســتارا و از شــرق 
ــن منطقــه در  ــی منتهــی می شــود. ای ــه انزل ــه جــاده آســتارا ب ــای خــزر و از غــرب ب ــه دری ب
ســال 1352 بــه عنــوان منطقــه حفاظت شــده اعــام شــد و طــی مصوبــه شــماره 63 مــورخ 
ــه مجموعــه مناطــق تحــت مدیریــت ســازمان  ــی محیــط زیســت ب 1354/5/21 شــورای عال
پیوســت. ارتفــاع متوســط منطقــه 20 متــر پایین تــر از ســطح دریاهــای آزاد اســت. پناهــگاه 
ــا متوســط بارندگــی 1100  ــی مرطــوب و معتــدل ب ــل دارای اقلیــم خیل حیات وحــش لوندوی
میلی متــر و دمــای ســاالنه 15 درجــه ســانتی گراد اســت. ایــن منطقــه نمونــه ای منحصــر بــه 

ــت.  ــی اس ــه ای هیرکان ــای جلگ ــده جنگل ه ــرد از باقی مان ف
حــدود یک ســوم منطقــه از برکــه، آب بنــدان و تاالب هــای مشــجر تشــکیل شــده اســت و از 
ــل،  ــار وحشــی، توســکای قشــاقی، ازگی ــی، ان ــی، لوی ــوان از ن ــی می ت ــم گیاه ــای مه گونه ه
لــرگ، لیلکــی، تمشــک و غیــره نــام بــرد. ایــن پناهــگاه شــامل زیســتگاه های متنــوع آبــی و 
ــوری در منطقــه شناســایی شــده اســت کــه  ــه جان ــوران اســت. 125 گون ــرای جان خشــکی ب
ــری شــاه رخ،  ــی، گــراز، ســمورآبی، ســیاه کاکل، پ ــاه معمول ــد از روب ــن آن هــا عبارتن مهم تری

ــا. ــدار و درن ــل، گیان شــاه خال ــواع اردک، حواصی ــاد کــش، ان ــوی فری ــک، ق درن ف
ــار  ــع 17 هکت ــود مجتم ــه وج ــوان ب ــه می ت ــن منطق ــد ای ــل تهدی ــن عوام ــوان مهم تری به عن
ــه شهرســتان، مســتثنیات، تغییــر  صــدف ســیبلی، 25 هکتــار محــل جمــع آوری و دفــن زبال
کاربــری اراضــی، تعارضــات بــه اراضــی حاشــیه تــاالب، چــرای دام، شــکار و صیــد غیرمجــاز، 

تأسیســات جهانگــردی و برداشــت صــدف اشــاره کــرد.

* آثار تاریخی
اکنــون قدیمی تریــن بنــای منطقــه متعلــق بــه دوره ایلخانــی بــوده و تعــداد دیگــری از آثــار دوران صفویــه و قاجاریــه ایــن بنــای کهــن را 
همراهــی می کننــد. شــایان ذکــر اســت کــه بناهــا و آثــار دوران اســامی منطقــه شهرســتان آســتارا اکثــراً شــامل قبــور قدیمــی و بقــاع و 
ــاظ  ــده اند و از لح ــع ش ــا واق ــخ و بن ــدون تاری ــی ب ــروک و برخ ــورت مت ــه ص ــا ب ــا و جنگل ه ــه کوه ه ــه در دامن ــتند ک ــی هس آرامگاه های

فیزیکــی وضعیــت مناســبی ندارنــد.
قلعه شیندان

قلعــه شــیندان )بــه ترکــی آذربایجانــی: شــیندان قاالســی( قلعه هــای تاریخــی و مرتفــع در مــرز جمهــوری آذربایجــان و ایــران اســت، کــه 
قدمتــی درحــدود دو هــزار ســال دارنــد. دژ و قلعــه تاریخــی در ارتفــاع 1850 متــر بــر فــراز کــوه شــیندان، در جــاده آســتارا بــه اردبیــل، 
منطقــه حیــران، بــاالی روســتای ونبیــن و آن ســوی مــرز واقــع شــده اســت. قدمــت آن بــه قبــل از اســام می رســد، بــه معنــای محــل نــور؛ 
چراکــه در آن جــا آتشــکده هایی وجــود داشــته اســت. از اتفاقــات مهــم ایــن قلعــه می تــوان بــه قیــام حمــزه خــان تالــش )حاکــم آســتارا( در 
عهــد شــاه عبــاس صفــوی اشــاره کــرد کــه حاکــم اردبیــل مــدت 9 مــاه آن جــا را بــه محاصــره در آورد و در نهایــت حمزه خــان بــا کشــتی 

بــه شــیروان فــرار کــرد.
دبیرستان حکیم نظامی

آســتارا، شــهری اســت بــا پشــتوانه عمیــق فرهنگــی؛ هــر چنــد اطاعــات عمیقــی در 
ــن شــاخص ها در ســال های  ــدارد و ای ــران وجــود ن ــا باســوادترین شــهر ای ــاط ب ارتب
متفــاوت تغییــر می کنــد، امــا قــدر مســلم آن اســت کــه آســتارا در اســتان گیــان 
یکــی از باســوادترین مناطــق شــهری ایــران محســوب می شــود و تعــداد بی ســوادان 
ایــن شــهر بســیار انــدک اســت. ســابقه تاریخــی در آســتارا نیــز حاکــی از آن اســت 
ــد. پایه گــذاری  ــه علــم و فرهنــگ عاقه منــد بوده ان کــه مــردم ایــن شــهر همــواره ب
مدرســه حکیــم نظامــی در بیــش از 100 ســال پیــش در شــهر آســتارا خــود حکایتــی 
ــال 1287  ــه در س ــن مدرس ــت. ای ــهر اس ــن ش ــگ و ادب در ای ــق فرهن ــن عم از ای
بنیــان گذاشــته شــده و ایــن مدرســه در ایــن مــدت بیــش از یــک قــرن فرهیختــگان 
ــن اســت  ــه افتخــارات دیگــر ایــن مدرســه ای ــرورش داده اســت. از جمل ــادی را پ زی
کــه خســرو گلســرخی و نیمــا یوشــیج، بنیانگــذار شــعر معاصــر ایــران، در ســال های 
ابتدایــی 1300 در ایــن دبیرســتان تدریــس کرده انــد. ایــن مدرســه قدیمــی حیاطــی 

بــزرگ دارد و بامــی ســفالین بــا در و پنجره هایــی از چــوب و همچنیــن شــومینه های چدنــی، کــه در مجمــوع همــه ایــن نمادهــا در کنــار 
همدیگــر بیــان کننــده معمــاری ســنتی و بومــی ایــن منطقــه از گیــان اســت. دبیرســتان حکیــم نظامــی بــات وجــه بــه قدمــت ســاخت آن 
و ســایر وجــوه آن هــم اکنــون در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده و بخش هــای قدیمــی ایــن دبیرســتان تبدیــل بــه مــوزه شــده 

اســت و مــورد حفاظــت قــرار دارد. 
مدرسه شهید مدنی

قدمــت ســاختمان مدرســه شــهید مدنــی )داریــوش ســابق( بــه بیــش از یــک قــرن می رســد امــا پــس از خریــداری ســاختمان آن از ســوی 
مرزبانــی آســتارا، مدرســه شــهید مدنــی )داریــوش ســابق( کار خــود را در راســتای تعلیــم وتربیــت دانــش آمــوزان از ســال 1319 ه.ش. آغــاز 
کــرد. ایــن مدرســه کــه در بــدو تأســیس یکــی از مراکــز نظامــی شــهر بــوده، پــس از مدتــی بــه یکــی از مراکــز مشــهور آموزشــی آســتارا 
مبــدل گشــته و نمــای ســاختمان آن بســیار زیبــا و منحصــر بــه فــرد اســت و تــا اواســط دهــه هشــتاد کاربــرد آموزشــی داشــت کــه بعدهــا 

در زمیــن مدرســه ســاختمان جدیــدی بنــا نهادنــد و ســاختمان قدیمــی مدرســه در لیســت آثــار ملــی ثبــت شــد.
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طرق مظفری
در هشــتمین ســال ســلطنت مظفرالدیــن شــاه قاجــار جــاده ای شوســه از آســتارا بــه اردبیــل کشــیده شــد کــه بــه طــرق مظفــری معــروف 
گشــت. دیدنی تریــن قســمت ایــن جــاده در بــاالی پــل زیبــای بهارســتان اســت کــه از چندیــن پیــچ تنــد و خطرنــاک تشــکیل شــده و آن 
زمــان پاســگاهی را بــرای حفاظــت از ایــن مــکان احــداث کردنــد. یــک کیلومتــر باالتــر از آنجــا چشــمه ای از دل کــوه می جوشــد کــه بــرای 

نوشــیدن آب صــف طوالنــی تشــکیل می شــود.

قلعه تک آغاج
بقایــای ایــن قلعــه کــه در ارتفاعــات اســپیناس قــرار گرفتــه بــه دوران ســاجقه می رســد کــه تیمــور لنــگ در آنجــا اتــراق کــرده و بــه ســنجر 

آبــاد قشــون بــرده اســت. در ســال 1326ه.ش. تــا ســه ســال از ایــن مــکان بــه عنــوان مرکــز نورافکــن مرزبانــی آســتارا اســتفاده می کردنــد.

* مراسم و آیین های سنتی
مراســم ســنتی قره بایــرام )بــه فارســی: عیــد ســیاه( در نخســتین روز از عیــد نــوروز یــا عیــد فطــر در آســتارا انجــام می پذیــرد و مــردم ایــن 
شــهر بــه دیــد و بازدیــد کســانی کــه در طــول ســال نزدیــکان خــود را از دســت داده انــد در ســطح مســاجد و یــا در خانــه صاحبــان عــزا 

می رونــد.
ــن ســنتی شاخســی واخســی در برخــی از نواحــی روســتایی در روز تاســوعا و مراســم ســنتی  آیی
شــبیه خوانان توســط جوانــان و ریش ســفیدان در روز عاشــورا کــه واقعــه کربــا را ترســیم می کنــد 

ــن ســوزانده می شــود. ــس از آن خیمه هــای نمادی ــه از اســتان گیــان انجــام و پ ــن منطق در ای

* غذاهای معروف
ــگام  ــه در هن ــود ک ــوب می ش ــتارا محس ــهر آس ــای ش ــن غذاه ــی از معروف تری ــا لونگ ــترما ی باس
ــه  ــه گئچســی )ب ــد. در مراســم چیل ــذا دارن ــن غ ــن ای ــان خــود ســعی در پخت ــی از میهمان پذیرای

ــود. ــت می ش ــا پخ ــتر خانه ه ــتارایی در بیش ــی آس ــذای محل ــن غ ــز ای ــدا( نی ــب یل ــی: ش فارس

ــدی را  ــم 7 جل ــان عظی ــن رم ــوی، ای ــت فرانس ــل پروس مارس
ــت  ــادی نوش ــادی 1922 می ــال های 1908-1909می ــن س بی
ــال های  ــن س ــد و بی ــتقلی دارن ــام مس ــدام ن ــر ک ــه ه ــه البت ک
1913 میــادی تــا 1927میــادی منتشــر شــدند؛ ایــن در حالــی 
اســت کــه ســه جلــِد آخــِر کتــاب پــس از مــرگ وی چــاپ شــد. 
ــتان«  ــک »داس ــیِک ی ــریِح کاس ــه تش ــدان ب ــان چن ــن رم ای
ــم  ــفانه کتاب ــد: » متأس ــی می گوی ــت در جای ــردازد پروس نمی پ
ــد  ــر کردن ــه فک ــوراً هم ــردم و ف ــروع ک ــن« ش ــِر »م ــا ضمی را ب
ــه  ــد، در حالی ک ــی بپردازن ــِن کل ــه جســتجوِی قوانی ــد ب ــه بای ک
»مــن« در حــاِل تجزیــه و تحلیــِل خــود بــه معنــاِی انزجارآمیــِز 

ــودم.«  کلمــه، ب
ــفی و  ــری، فلس ــی، هن ــِق ادب ــِل عمی ــک تحلی ــان، ی ــن رم ای
ــرِن  ــِل ق ــرِن 19 و اوای ــِر ق ــة فرانســه در اواخ ــی از جامع اجتماع
ــوم  ــوری س ــه، جمه ــِخ فرانس ــه در تاری ــادی )آن چ ــِت می بیس
نامیــده می شــود( بــه دســت می دهــد. همچنیــن نحــوة اســتفادة 
ــاِن فرانســه و جمله ســازی او کــه شــکلی  مارســل پروســت از زب
ــایر  ــی از س ــه کل ــود آن را ب ــه ب ــات فرانس ــو در ادبی ــع و ن بدی
آثــاِر ادبــی هم زمانــش متمایــز می کنــد. ایــن کتــاب را »مهــدی 
ســحابی« بــا عنــوان »در جســتجوی زمــان از دســت رفتــه« بــه 

فارســی ترجمــه و نشــر مرکــز آن را منتشــر کــرده اســت.

»در جستجوي زمان از دست رفته« 
اثـر مـارسـل پـروسـت

مـعـرفـی کـتـاب

بخشهایی از کتاب:
ــه،  ــعار موس ــم اش ــود برای ــته ب ــم اول خواس ــتم مادربزرگ ــا دانس - بعده
ــبک  ــای س ــه کتاب ه ــون گرچ ــرد؛ چ ــا را بخ ــو و ایندیان ــی از روس کتاب
ــا  ــات و شــیرینی را، ام ــان آور می دانســت کــه آب نب ــدازه زی ــه همان ان را ب
فکــر نمی کــرد کــه نفــس ســنگین نوابــغ بتوانــد بــر ذهــن کــودک اثــری 
ــا  ــاد دری ــوای آزاد و ب ــه ه ــذارد ک ــی بگ ــر از آن ــر و ضعف آورت خطرناک ت

ــاب اول. ص 105( ــن او دارد. )کت ــرای ت ب

- امــا حقیقــت ایــن اســت کــه در درون آن حالــت بیماری گونــه، از چنیــن 
شــفایی بــه انــدازه خــود مــرگ می ترســید، چــه در واقــع مــرگ همــه آن 

چیــزی بــود کــه اکنــون او را می ســاخت. )کتــاب اول. ص 407(

ــه  ــه نشــانم داد ک ــی ک ــه تابناکــی آن ــه ب ــدون شــک ن ــوری، ب - آن گاه ن
اثــر هنــری تنهــا وســیله بازیافتــن زمــان از دســت رفتــه اســت، در درونــم 
روشــن شــد. و فهمیــدم همــه ایــن مصالــح اثــر ادبــی زندگــی گذشــته ام 
اســت؛ فهمیــدم کــه ایــن همــه از طریــق خوشــی های ســطحی، تنبلــی، 
ــار  ــود انب ــا را در خ ــود و آن ه ــیده ب ــن رس ــه م ــج ب ــی، درد و رن مهربان
ــم،  ــرد و ماندگاری شــان را حــدس بزن ــه دیگــر کارب ــودم، بی آن ک ــرده ب ک
همچنــان کــه دانــه حــدس نمی زنــد کــه آنچــه در خــود ذخیــره می کنــد 

خــوراک نهــال خواهــد شــد.... )کتــاب هفتــم »زمــان بازیافتــه«(
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بچه ها!                                                                           بچه ها!

ــرکت  ــان ش ــال( کارکن ــا9 س ــال )3 ت ــودک و خردس ــدان ک ــی فرزن از تمام
انبارهــای عمومــی و خدمــات گمرکــی ایــران دعــوت می شــود تــا تصویــری کــه 
در همیــن صفحــه درج شــده را بــه ســلیقه خــود رنگ آمیــزی کننــداز والدیــن 
ــان  ــا پای ــده را ت ــزی ش ــه رنگ آمی ــن صفح ــود ای ــا می ش ــزان تقاض ــن عزی ای
ــوع  ــعبه متب ــا ش ــرکت ها ی ــی ش ــط عموم ــان رواب ــق رابط ــاه از طری ــرداد م م
ــال  ــزی ارس ــتاد مرک ــل س ــور بین المل ــی و ام ــط عموم ــد رواب ــه واح ــود ب خ

کننــد تــا بــه برتریــن آثــار هدایایــی اهــدا گــردد.

مسابقه بهترین رنگ آمیزی
جشنواره عکس های شما...

راه های ارتباطی واحد ارتباطات شرکت عبارتند از: 
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آدرس پســتی: تهــران، میــدان شــیخ بهایی، ابتــدای خیابــان ســئول، 
ــتی: 1994915815  ــه دوم - کدپس ــالک ۲5، طبق ــاب، پ ــه ماهت کوچ
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منتظر عکس های شما هستیم.

فرصتــی فراهــم شــده تــا در کنــار یکدیگــر مــروری داشــته باشــیم بــر 
و  عمومــی  انبارهــای  شــرکت  فعالیــت  ســابقه  ســال   54 از  خــود  خاطــرات 
خدمــات گمرکــی ایــران، از عکس هــای قدیمــی تــا همیــن امــروز و تغییــرات 
ــد. ــران ارش ــه مدی ــر و چ ــه کارگ ــی، چ ــای قدیم ــا. از آدم ه ــام کاره ــوه انج نح

ــدر  ــن بن ــی در بزرگ تری ــی زمان ــای عموم ــرکت انباره ــه ش ــد ک ــه ندانن ــاید هم ش
ایــران کــه خرمشــهر بــود، مســئولیت های زیــادی بــر عهــده داشــت اســت 
ــان  ــه کارکن ــی هم ــا در صورت ــود دارد. تنه ــت وج ــن دس ــرا از ای ــزاران ماج و ه
شــرکت انبارهــای عمومــی دارای حافظــه مشــترکی از خاطــرات می شــوند کــه 
ــام  ــا ن ــا ب ــد ت ــال کنن ــا ارس ــرای م ــی را ب ــای قدیم ــد و عکس ه ــت کنن ــگان هم هم
ــم. ــاپ کنی ــن چ ــریه امی ــته اند، در نش ــر آن نوش ــه ب ــرحی ک ــه ش ــان و البت خودش
ــد. ــت می خواه ــی هم ــط کم ــترک، فق ــه ای مش ــرات و حافظ ــاختن خاط ــرای س ب
بدیهی اســت کــه بــه بهتریــن و برترین عکس هــا، هدایــای نفیســی تعلق خواهــد گرفت.

برادر ان بزرگوار، جناب آقایان :
بهروز وطن پرست - محمدعلی اعتماد گلستانی  - الیاس رمضانی سراجاری - مجید طلوعی - حسن اسدی - علی پیرمرادلو

 و سرکار خانم طیبه پیرمرادلو

 با انـدوه فـراوان مصیبت وارده به جنابعـالی را تسـلیت عرض کرده و از خداونـد منان
 بـرای آن عـزیـز سفـر کرده رحمـت و مغفـرت و بـرای شمـا صبـر و شکیبـایی مسئـلت داریـم.

 مدریان و کارکنان شرکت

کل من علیها افن  و یبقی وهج ربک ذو الجالل و االکرام
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نشریه داخلی شرکت 
انبـارهـای عـمـومـی و 
خدمات گمرکی ایران 
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