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چرا باید رأی بدهیم؟

اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ اول

یک رأی ،یک آینده
بهترین پاســخ به آنها ،حضور همه ایرانیان
پای صندوق رأی است .مردم میدانند که جریان
خطرناکی میخواهد کشور را به سمتوسویی
ببرد که سرنوشــت مــا و فرزندانمان را شــبیه
برخی کشورهای همسایه کند؛ بهترین فرصت،
روز جمعــه پای صندوق رأی اســت تا نشــان
دهیم بــرای ما کارآمدی ،توســعه و اصالحات
بســیار مهمتــر از ماجراجویی و درشــتزبانی
است .همه میدانیم آرایش ساختار رسمی در
ایران چگونه اســت و از دخالتهای بیرونی در
کار دســتگاه اجرائی مطلعیم ،اما در همهجای
دنیــا ،نهادها و ســازمانهای دیگری هم وجود
دارند کــه دارای قدرت هســتند و همهچیز در
اختیــار دولت نیســت ،اما همان مثــال دولت
اصالحات ،دولــت یازدهم و دولت احمدینژاد
نشــان میدهد دولتها و رئیسجمهور تا چه
اندازه میتوانند در ســعادت و توسعه ایران یا
خدایناکرده در نابســامانی امور ،تأثیر بگذارند.
فضای مطبوعات ،احزاب ،دانشــگاهها ،اقتصاد
با تــالش رئیسجمهــور و وزرا میتواند تغییر
کند و حوزههای فرهنگی ،آموزشــی ،سیاســی،
ارتباط با دنیا با زبان دیپلماســی ،نفی خشونت،
قانونگرایــی و ...تقویت یا تضعیف شــود .فردا
هر یک از ما میتوانیم ،خشــتی بر دیوار توسعه
ایران بگذاریم.
*عضو مجمع محققین و مدرسین
حوزه علمیه قم

ﻓﺮﺷﺎد ﻣﺆﻣﻨﯽ
اﻗﺘﺼﺎددان
شــرکت در انتخابــات یکــي از اجــزاي مجموعــه
مؤلفههایي اســت که مشــارکت معنيدار در ســاحت
سیاســت را بهنمایــش ميگذارد .این نمایــش در ذات
خود از منظر تحلیلهاي ســطح توســعه ،با هزینههاي
هماهنگي رابطه برقرار ميکند .گفته ميشود مهمترین
فلسفه وجود همه کوششهاي معطوف به برنامهریزي
توســعه ،کاستن از هزینههاي هماهنگي است .این یکي
از مهمترین پاشنهآشــیلهاي کشورهاي در حال توسعه
اســت .این کشــورها نه بهدلیل کمبود منابع ،یا کمبود
ســرمایه انســاني ،بلکه بهدلیل هزینههاي سرســامآور
هماهنگي آنها در کوششهاي معطوف به توسعه است
که ناکام ميمانند .در کشور ما مسئله انبوه ناهماهنگيها
در سطوح اجرائي و در مناسبات بین دستگاهها و بین قوا
و البتــه بین مجموعه آنها با گروههاي اجتماعي و مردم
هزینههاي بسیار ســنگیني را بر کشور تحمیل ميکند و
متأسفانه به اندازه اهمیتي که هزینههاي هماهنگي در
سرنوشت کشور ما دارد ،مطالعههاي بایسته و تمهیدات
نهادي متناســب براي حداقلسازي این هزینهها درنظر

گرفته نشــده اســت .اگر مشــارکت سیاســي بخواهد
کاهنــده هزینههاي هماهنگي باشــد ،به یك مجموعه
بسترســازيهاي نهادي پیش و پس از رأيدادن نیازمند
است که یکي از دالیل تردید مردم در مشارکت این است
که بهواســطه فقدان بسترهاي نهادي پسیني و پیشیني،
احســاس مؤثربودن میان شــهروندان ایجاد نميشود.
یکــي از مهمترین بســترهاي نهادي پیشــیني براي این
قضیه ،مسئله مشارکت سازمانیافته و با اتکا به اعتماد،
به صالحیتها و شایســتگيهاي احزاب سیاسي است.
ما متأســفانه در اینزمینه با کاستيها و محدودیتهاي
بســیار جديای روبهرو هستیم .یکي از بسترهاي نهادي
بســیار مهم و پسیني براي مشارکت هم وجود نهادهاي
تخصصي مدني کارآمد است که ما متأسفانه در اینباره
هم کمبودهــا و محدودیتهاي بســیار جــدي داریم؛
بنابراین در اینجا دو سخن ميتوان گفت؛ سخن نخست
خطاب به ســاختار سیاسي اســت که باید بدانند اگر در
توســعهخواهي خــود صادقند ،باید بســترهاي نهادي
پیشیني و پسیني مشارکت سیاسي را هم تشویق کنند تا
این تردیدهایي که گاه و بيگاه براي بخشهایي از مردم
پدید ميآید به حداقل برسد.
نکته ،ســخني با مردم اســت؛ با وجود تنگناهاي
نهادیی پشــتیبانيکننده از مشــارکت سیاســي مردم،
تجربه تاریخي نشــان داده در همین حد هم که مردم

مشــارکت فعــال و آگاهانــه ميکنند ،هــم ميتواند
منشأ دســتاوردهاي قابل اعتنا باشد و هم ميتواند از
هزینههاي غیرقابلجبران ،پیشگیري کند .نمونه اعالي
این مســئله را ميتوان در مطالعه مهرماه سال ۱۳۹۲
که مرکز پژوهشهاي مجلس انجام داده بود ،ببینیم.
در آن مطالعه مرکز پژوهشها نشــان داده بود که در
دوره هشتســاله  ۱۳۸۴تا  ۱۳۹۲کشور براي دستیابي
به هر یك واحد رشــد اقتصادي در مقایســه با هشت
ســاله مشــابه پیش از آن دوره ،پنج برابــر دالر نفتي
بیشــتری هزینه کرده اســت .این به معناي آن است
که مردم به شــکل مناسبي در همین سطح ،مشارکت
نکردهاند ،بيســابقهترین ســطوح ناکارآمدي ،فساد و
وابستگي اقتصادي بر کشور تحمیل شده و برآوردهاي
ما نشــان میدهد زمان الزم است تا کشــور بتواند از
آن خســارتها کمر راســت کند .اکنون هم به اعتبار
شرایط بسیار پیچیده منطقهاي و جهاني در کنار انبوه
گرفتاريها و بحرانهاي کوچك و بزرگي که کشــور ما
را دربر گرفته اســت ،هر نوع سهلانگاري در انتخابات
ميتواند هزینههایي حتي گســتردهتر نســبت به دوره
دولت احمدينژاد داشته باشد.
پس ما در کوتاهمدت نیازمند این هســتیم به مسیري
رأي دهیم که کشورمان را با تکیه بر علم و قانون و برنامه
و مشــارکتجویي معنيدار عامه مردم به سوي توسعه

ﺧﺒﺮ

تعیینتکلیف حدود
هدایت کند .تجربه هشتساله مورد اشاره نشان داد که
یکدســتي در قوا قادر به جلب مشــارکت بخش بزرگي
از نیروهــاي مؤثر اقتصادي -اجتماعي نیســت .بنابراین
ناکارآمدي ،گســترش فساد و تحمیل وابستگي ميتواند
با وجود ادعاها و شعارهایي که حامیان و نمایندگان آن
رویکرد دارند ،کشور را با مسائل بسیار پیچیدهتري روبهرو
کند .ما باید در حد مقدورات از جهتگیريهاي معطوف
به علم ،قانون ،برنامه و مشــارکت حمایــت کنیم و در
عین حال بدانیم رأيدادن نقطه پایاني انجام مسئولیت
شهروندان نیست .حمایت معنيدار از فردي که انتخاب
ميشود ،در برابر زیادهخواهيهاي غیرمولدها و آزمندي
بيپایان آنها یك مسئولیت همگاني است که در غیاب آن
تحقیق توسعه غیرممکن بهنظر ميرسد .همانطور که
مطالعه وعدهها به شــکل سازمانیافته و مدني و اصرار
و پیگیــري براي تحقــق آنها هم رکن دیگــري از تداوم
سازوکارهاي اعمال مشــارکت در شرایط کنوني با همه
محدودیتهایش است.
امیدوارم مردم ایران که با تکیه بر درایت از اندیشــه
مطلقانگارانه همه یا هیچ عبــور کردهاند و این بلوغ را
یك بار در ســال  ۱۳۹۲به نمایش گذاشــتهاند ،بار دیگر
براي تعیین سرنوشت خودشان و پیشگیري از هزینههاي
هماهنگي و راهیافتن به مسیر توسعه پاي صندوقهاي
رأي بیایند.

رأيدادن؛ ﮐﻨﺸﯽ ﮐﻢرﯾﺴﮏ

به مردم میگوییم؟
به مردم میگوید در اوج روابط ایران و عراق
و درســت زمانی که ایران برای شکست داعش
پشــت دولت عراق ایســتاده بود ،وزیر نفت این
کشــور به همراه وزرای انرژی قطر و ونزوئال به
ایران آمد تا جلوی افزایــش تولید نفت ما را با
طرح »فریز نفتی« بگیرد؟
به مردم میگوید که کشــور دوست و برادر
عراق ،چطور در دوره تحریم ایران ،جایگاه دوم
تولیدکننــده نفت اوپک را از ایــران گرفت؟ در
جلســات وزرای اوپک ،به چشــم دیدهام وقتی
تولید نفت ایران ،بر اثر تحریم ،به نصف کاهش
یافت ،چطور ایران را به حســاب نیاوردند! اینها
را به مردم میگوییم؟!
 -۴عربســتان ســعودی ســهام یکــی از
بزرگترین پاالیشــگاه آمریکا را میخرد تا نفت
بیشتری به این کشــور صادر کند .ظرفیت بنادر
صادراتــیاش را تــا  ۱۵میلیون بشــکه در روز
افزایش میدهد تا بتواند در صورت لزوم ،نفت
بیشــتری صادر کند و اتفاقا مسیری غیر از تنگه
هرمز را برای صادرات نفتش ،پررنگتر میکند.
سعودیها تالش میکنند با وابستهکردن هرچه
بیشتر دنیا به نفتشان ،حرفهای سیاسیشان را
پیش ببرند.
در چنین شــرایطی ،وقتی کســی از افزایش
قــدرت صادراتی نفت ایــران )تازه بــه اندازه
برگشــتن به قبــل از تحریمهــا( و بازپسگیری
بازار از ســعودیها انتقاد میکند و همزمان در
جایگاه منتقد سیاســتهای عربستان سعودی
در منطقــه مینشــیند ،معلوم اســت موضوع
را متوجه نشــده اســت یا نمیخواهد با مردم
صادق باشد.
 -۵جریانهــای فکــری مختلــف در ایران
طرفداران خود را دارنــد و هر رئیسجمهوری
که انتخاب شود ،برای اعتالی کشور ،باید بتواند
با همــه گروههــا کار کند .این اما مهم اســت
که »عوامفریبی«ها نشــان داده شــود .تجربه
اقتصــادی ونزوئــال پیشِروی ماســت .فضای
انتخابات را همــه درک میکنند اما ،شــاید در
این دوره وعدههای عوامفریبانه زیاد شنیدهایم.
»اقتصــاد و نفــت« ،در ایــن دوره از انتخابات
مظلوم بودند.
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ﻋﻠﯽ ﺳﺮزﻋﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎددان
اصلــي در اقتصاد وجود دارد که به آن تناســب
ریســك و بازده ميگویند؛ یعني اگر انسانها بازدهي
زیادتري بخواهند ،باید ریسكهاي زیادتري را بپذیرند.
این ســخن به این معناســت که اگر فردي ریســك
کمتــري برميدارد ،بازدهي کمتــري هم ميخواهد.
به این دلیل که بیشتر افراد ریسكگریز هستند ،نسبت
بــه گزینههایــي که ریســكهاي شــدیدتر و باالتري
دارند ،اقبال کمتري نشــان ميدهند .این مفهوم کلي
مباني »اصالحطلبي« است .اصالحطلبي به معناي
مشارکت سیاسي اصالحطلبانه ،ميگوید ما شیوهاي

را انتخاب ميکنیم که ریســك کم داشــته باشــد و
درعینحال انتظارهــا را هم باید تعدیل کرد .در واقع
نباید انتظارها از تغییرات ،اساســي ،ســریع و عمیق
باشند .از این رهگذر ميخواهم بگویم همین شرکت
در انتخابات ،فعالیتي بسیار کمریسك است که افراد
بدون آنکه تهدیدي شوند ،مشــکلي داشته باشند یا
بخواهند اصال هزینهاي بدهند ،ميتوانند آن را انجام
دهند .معموال افرادي که رأي ميدهند ،نتیجهاي که
ميگیرند ،بسیار بیشــتر از هزینهاي است که کردهاند.
ميخواهم بگویم پس از رأيدادن آنچه که در عمل
دیده ميشود ،پذیرفتني و بیش از آن چیزي است که
بهعنوان حد متوســط در نظر گرفته ميشــود .براي
همین بیشــتر جامعه این روش را ميپســندد؛ به این
معنا که نیاز نیســت هزینه زیادي پرداخت کند .ولي
بهراســتي نتیجه که حاصل ميشــود ،بسیار بزرگتر

اســت .رأيدادن کار ســادهاي اســت که حتي زمان
زیادي هــم از فــرد مشــارکتکننده نميگیرد .پس
لزوم شرکت در انتخابات را در این ميبینیم که فایده
دارد؛ امــا چرا؟ این را هم ميتــوان از منظر هزینه و
فایده بررســي کرد .چرا افراد باید رأي بدهند؟ به این
دلیل که همین انتخابات گذشــته نشان داد رأيدادن
چگونه ميتواند فایده داشــته باشد .کشور در شرایط
بحران اقتصادياي بود که ميتوانســت هم کشور و
هم مــردم را تا نابودي پیش ببــرد؛ همین رأي مردم
و انتخاب متفاوت راهگشــاي معضالت شد و امروز
نتیجه آن را ميبینیم .پاســخ به آنهایي که تصمیمي
براي رأيدادن ندارند ،این اســت که مطالبهشــان را
پایین بیاورند .مطالبــات زیاد ،کارهایي را ميطلبد که
ریسك بسیار دارد .باید دنبال فعالیتهاي تند سیاسي
و ...باشیم .رأيدادن کاري کمهزینه؛ اما بسیار سودآور

اســت .گذشــته هم این را ثابت ميکند که رأيدادن
دســتاوردهاي بسیاري براي ما داشته است .رأيهاي
کوچك و کماهمیت اثرگذاري بســیاري بر سرنوشت
یك کشور دارد .در اقتصاد داستان به این شکل است
که ایران یك اقتصاد بیمار دارد و این را همه ميدانند.
ما گمان ميکنیم اقتصاد ایران مانند بدني اســت که
ميتوانــد به خوبي بدود؛ اما چون بیمار اســت ،کند
ميدود .هرچه ميگذرد این سرطان وسیعتر ميشود
و زمــان اصالح و جراحــي و امید به درمــان ،کمتر
ميشــود .اگر ما  ۲۰ســال پیش اصالحات اقتصادي
را انجــام ميدادیم ،امروز پیشتــر بودیم .دوره آقاي
احمدينژاد به آســاني ۱۰سال را از ما گرفت و هرچه
زمان را بیشــتر از دســت بدهیم ،مردم ،آینده و کشور
خودمان عقــب خواهند مانــد و هزینههاي اصالح
سنگینتري خواهیم پرداخت.

میوه برجام در صنعت خودرو به بار نشست

ﻃﺮاح »ﻓﺮارى« در اﯾﺮان

پیدمونتــی که زبانی
که تمــام مراحل آن در
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﯿﺮوى اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﻨﯿﻦﻓﺎرﯾﻨﺎ
اســت هندواروپایی
داخــل کشــور و گروه
ﺳﺎل ﻣﻬﻨﺪس اوﭘﺮاﺗﻮر ﻃﺮاح ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﻤﻊ
از شــاخه رومی که
صنعتــی ایرانخودرو
621
86
86
76
373 2015
اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎدى
دومیلیــون نفــر در
انجــام شــود .اجرای
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدى
677
95
77
77
428 2016
کشــور ایتالیــا با آن
کامــل این قــرارداد به
تکلــم میکنند بــه معنای )جوانتریــن و کوچکترین
طراحــی و تولید پلتفــرم اختصاصی گــروه صنعتی
چنــدروز پیش شــاهد امضــای تفاهمنامــه گروه
برادر خانواده( است .پینین با این نامگذاری در حقیقت
ایرانخودرو منجر خواهد شــد کــه محصوالت متعدد
صنعتی ایرانخودرو و شــرکت ایتالیایی »پینین فارینا«
میخواســت به وضعیت خود در خانواده اشــاره کند.
بودیم .بیاغراق این تفاهمنامه یکی از میوههای برجام
در مدلهــای مختلف ســدان ،هاچبک ،کــراس آور و
او کارش را زود شــروع کرد و تا  ۱۲ســالگی مشــغول
شاســیبلند ،هیبریدی و برقی روی آن به تولید خواهد
است؛ برای کسانی که به دنبال میوههای برجام هستند.
بــه کار در فروشــگاه برادرش بــود .در آنجــا بود که
رسید .پیشبینی میشود نخستین محصول این قرارداد
همــه میدانیــم کــه طراحی خــودرو امر بســیار
عالقــه او به اتومبیل به وجود آمــد .او برای چند دهه
در نیمه دوم سال  ۹۸وارد بازار ایران شود.
خطیری اســت ،بدون توجه به آن هر تالشــی در حوزه
در شــرکت طراحی صنعتی جیوانی استبلیمنت فارینا
طراح فراری در ایران :سوابق شرکت »پینینفارینا«
خودروسازی عقیم است .تجربه کشورهای تازهوارد در
) (Giovanni’s Stabilimenti Industrial Farinaکار
شــرکت »پینینفارینا« یک شــرکت طراحی خودرو
صنعــت خودرو نظیر هند و چین نشــان میدهد که با
و بدنهســازی ایتالیایی اســت که درحالحاضر یکی از
و وقتش را صرف یادگیری طراحی بدنه خودرو کرد.
تمرکز و ســرمایهگذاری الزم بر بخش طراحی صنعت
او در ســال  ۱۹۳۰با هدف طراحی و ساخت خودرو
بزرگترین شرکتهای طراحی پلتفرم جهان بهشمار
خــودرو میتوان حضور موفقی در ســطح بینالمللی
شــرکتی را با نام »سوســیتا انونیمــا کاروزر« یا »پینین
میآید و در کارنامــه کاری خود همکاریهای زیادی با
داشت .صنعت خودروسازی ایران اگرچه در سالهای
فارینا« تأســیس کــرد .تمرکز این شــرکت بر طراحی و
شــرکتهایی چون آلفارومئو ،جی.ام ،هیوندای ،ولوو،
اخیر روند روبهرشــدی را تجربه کرده است ،اما با همه
ســاخت بدنه اتومبیل جدید بود و بهســرعت شــهرت
جگوار ،مازراتی ،پژو ،هوندا و فیات را دارد .این شــرکت
این تفاسیر میتوان گفت این صنعت همواره از فقدان
در شــهر کامبیانو قرار دارد و در ســال  ۱۹۳۰از ســوی
به دســت آورد .کار باتیســتا برای شرکت خودروسازی
بخش مؤثری چون طراحی خودرو در رنج بوده است.
فراری ،در سال  ،۱۹۵۲او را تبدیل به معروفترین طراح
باتیستا فارینا بنیانگذاری شد.
بر اســاس این تفاهمنامه قرار شده است که شرکت
خودرو در جهان کرد .هرچند این شهرت او تا حد زیادی
باتیســتا فارینــا در شــهر کورتانــزای ایتالیــا متولد
»پینینفارینا« پلتفرم و محصوالت جدید ایرانخودرو
مدیون فعالیت و مدیریت پســر او ،ســرجیو ،بود که تا
شــد .او دهمیــن فرزنــد از  ۱۱فرزند خانــواده بوده که
را طراحی و تولید کند .سرمایهگذاری الزم برای اجرای
نام مســتعار خود را »پینین« برگزیــد؛ »پینین« در زبان
قبل از مرگش در  ۳جــوالی  ۲۰۱۲در تورین ایتالیا امور
قرارداد بیش از ۱۰هزار میلیارد ریال برآورد و مقرر شده
شــرکت پدرش را اداره میکرد .سرجیو پینینفارینا )که
برخی بــه او لقب پدر فراری دادهانــد( فارغالتحصیل
نو
بت
دانشــگاه پلیتکنیک تورین ایتالیا در رشــته مهندسی
اول
آگهيمناقصهعموميدومرحلهايتوامباارزیابيکیفيجهتتأمینموادشیمیایيNALCO
مکانیــک بود .او از دهه  ۳۰میــالدی ،زمانی که پدرش
 NALCO3332A , NALCO EC1405A , NALCO EC3197A , NALCO1020Bمجتمع پتروشیميجم
طراحی خودرو را بنیان نهاد ،وارد دنیای اتومبیل شــد.
نام فراری با نام خانواده پینینفارینا عجین شــده است،
شرکت پتروشیمی جم در نظر دارد تأمین مواد شیمیایي مورد نیاز خود را مطابق با مشخصات فني و استاندارد براساس شرایط مندرج در مدارك و اسناد مناقصه ،از طریق
چراکه به مدت نیمقرن عهــدهدار طراحی تقریبا تمام
مناقصه عمومي ،به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید.
مدلهای فراری بوده است .او در سال  ۱۹۶۱رسما نام
NALCO EC3197A
NALCO EC1405A
NALCO 3332A
NALCO 1020B
160000kg
110000kg
15000kg
15000kg

 شماره مناقصه۹۶-JPC-۱۱ : دستگاه نظارت :اداره فرآیند شرکت پتروشیمی جم مبلغ تضمین شرکت در مناقصه) ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ :پانصد میلیون( ریال سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج مي باشد. شرکت پتروشیمي جم در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.دریافت اســناد :پیمانکاران واجد شرایط می توانند پس از انتشــار آگهی در دو نوبت در روزنامه و وب سایت شرکت به نشانی  ،www.jpcomplex.comبا در دست داشتن
معرفینامه و کارت شناسایی نسبت به دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری)ساعت  (۱۶روز یکشنبه مورخه  ۹۶/۰۳/۰۷به نشانی دفتر مرکزي طبقه سوم بخش مناقصات
اداره تدارکات مراجعه نمایند.
تحویل پاکات :اســناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل ،امضا و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداري )ساعت  (۱۵روز چهارشنبه مورخه  ۹۶/۰۳/۲۴نسبت به
تحویل پاکات به دفتر کمیســیون معامالت واقع در دفتر مرکزي طبقه چهارم اقدام نمایند .بدیهي اســت به پیشنهاداتي که پس از این تاریخ ارائه گردد هیچگونه ترتیب اثري
داده نخواهد شد.
 الزم به ذکر است کلیه شرکتهایي که تمایل به شرکت در مناقصه را دارند مي بایست نسبت به تحویل پاکات)الف ،ب ،ج و د( بصورت یکجا و در پاکات جداگانه و دربستهو ممهور به مهر شــرکت اقدام نمایند .بدیهي است در صورت کسب امتیاز الزم درخصوص ارزیابي کیفي نســبت به بازگشائي سایر پاکات اقدام مي گردد ،در غیر این صورت
پیشنهادات مالي مسترد مي گردد.
 نشاني دفتر مرکزي :تهران ،خیابان توانیر ،خیابان نظامي گنجوي ،روبروي شهرداري منطقه  ،۶پالك ۲۷ نمابر.۰۲۱ – ۸۸۶۵۶۴۸۹ : تلفن تماس ۰۲۱-۸۸۶۵۶۴۸۲-۷ :ºmÊ¼ÌÁfaÊ»Â¼]YÁ

فامیل خودش را به »باتیســتا پینینفارینــا« تغییر داد.
آخرین طراحی شخصی که به باتیستا فارینا نسبت داده
شــده ،خودرو » «Duetto 1600بــرای آلفارومئو بود.
این خــودرو برای اولینبار در نمایشــگاه خودرو ژنو در
ماه مارس ســال  ۱۹۶۶در معرض دید مردم قرار گرفت
و او کمتــر از یک ماه بعد از ایــن تاریخ؛ یعنی در تاریخ
ســه آوریل  ۱۹۶۶درگذشــت .عالوه بر فراری ،طراحی
خودروهــای نامآشــنای دیگــری چــون ،رولزرویس،
شــورولت ،کادیالک ،پژو و فیات در کارنامه این خانواده
طــراح ایتالیایی و ســرجیو پینینفارینا جای دارد .نکته
جالب در این شرکت سیالبودن بخش منابع انسانی آن
است .با توجه به ویژگیهای خاص چنین شرکتهایی
نیروهــای بهکارگرفتهشــده در شــرکت پینینفارینا در
هر ســال متناســب با شــرایط کاری تغییــر میکنند؛
بهعنوانمثال در سال  ۲۰۱۵تعداد  ۳۷۳مهندس در این
شرکت مشغول کار بودند که این میزان در سال  ۲۰۱۶به
 ۴۲۸نفر افزایش یافته است.
اگر نــگاه صنعت خودروســازی ایــران از مرزهای
کشور فراتر باشد ،طراحی خودرو جایگاه ویژهای خواهد
داشت .خودروســازان اروپایی با اختصاص بخشهایی
از درآمدشان به مقوله طراحی ،سرمایهگذاری مناسبی
در این بخــش انجام میدهند ،چراکه ســرمایهگذاری
در این بخــش مهمترین عامل موفقیت در بازار فروش
اســت .با توجه به اینکه میانگیــن عمر طراحی خودرو
در کشــورهای اروپایی بین پنج تا شــش ســال است،
خودروســازان تالش بســیاری برای بهروزنگهداشــتن
طراحــی خودرو میکنند .هرچه باشــد ،بایــد امیدوار
باشــیم این تفاهمنامه و ســایر قراردادهایی که پس از
برجــام در صنعت خودروســازی ایران منعقد شــدند،
بتواننــد مســیر صعبالعبور خودروســازی ایــران را
هموارتر از همیشه کنند.

 ٤۰۰هزار سپردهگذار
 با تصمیــم جدید بانــک مرکــزی و مراجع
قضائــی دربــاره رســیدگی بــه امور مؤسســه
کاســپین قرار بر این شــد تا ســپردهگذاران تا ۱۰
میلیــون تومان تعاونی منحلشــده فرشــتگان
در اولویت نخســت تعیینتکلیف قرار گیرند .با
طیشــدن این فرایند وضعیت حدود  ۸۷درصد
از ســپردهگذاران این تعاونی مشــخص خواهد
شــد.به گــزارش ایســنا ،آنطورکــه رئیس کل
بانک مرکزی بهتازگی اعــالم کرد تعیینتکلیف
ســپردهگذاران تعاونــی اعتبــاری فرشــتگان
بهعنوان یکی از هشــت تعاونــی زیرمجموعه
مؤسسه کاسپین در دستور کار قرار گرفته است.
بانک مرکــزی در جدیدتریــن اطالعیهای که در
این رابطه منتشر کرد ،اعالم کرد با اولویتبندی
انجامشــده برای رســیدگی به امور کاسپین ،در
مرحله اول تا  ۸۷درصد از سپردهگذاران تعاونی
منحله فرشتگان که بزرگترین آنها نیز محسوب
میشود بررسی خواهند شــد .در توضیح بانک
مرکزی آمده اســت کــه پیرو اطالعیه اســفند
 ۱۳۹٥و صدور مجوز فعالیت اسفند  ۱۳۹٤برای
مؤسسه اعتباری کاسپین که با هدف ساماندهی
تعاونیهای اعتبار منحله هشتگانه )فرشتگان،
الزهــرا ،دامداران و کشــاورزان کرمانشــاه ،عام
کشاورزان مازندران ،حسنات ،پیوند ،بدر توس و
امید جلین( انجام شــد و از سویی دیگر ارزیابی
و نقل و انتقال داراییها با مسئولیت هیئتهای
تصفیه ،مؤسسه و متناسب با آن حسب موافقت
مرجع قضائی ،انتقال ســپردههای تعاونیهای
منحله هشــتگانه به مؤسســه اعتبــاری چند
مورد اعالم میشــود.با توجه به اقدامات بانک
مرکزی و مراجع قضائــی دراینخصوص ،روند
نقل و انتقال داراییها و بدهیهای تعاونیهای
منحله در پایان ســال  ۱۳۹۵و با توجه به انجام
بخشی پذیرفتنی از فرایند ارزیابی و نقل و انتقال
داراییها و فراهمآمدن امــکان انتقال تدریجی
ســپردههای تعاونی اعتبار منحلشده فرشتگان
و از ســویی درخواست مؤسسه اعتباری کاسپین
بهمنظور اخذ مجوز تأســیس شعب ،مقرر شد؛
با توجه به احراز شــرایط الزم ،مجوز افتتاح ۲۰
شــعبه برای مؤسســه اعتباری کاسپین صادر و
بدین ترتیب مؤسســه مجاز شد برای انجام امور
بانکی اقدام کنند.در این مرحله مؤسسه موظف
است حســب نظر مرجع قضائی نخست نسبت
به پذیرش تعهد و پرداخت سپرده سپردهگذاران
تعاونــی اعتبار منحلشــده فرشــتگان تا مبلغ
صد میلیــون ریال برای هریک از مشــتریان این
تعاونی منحلشــده ،طبق برنامه زمانبندی که
در پایگاه اطالعرسانی مؤسسه اعتباری کاسپین
به اطالع عموم خواهد رســید ،اقدام کند.برنامه
تعیینتکلیف ســپردههای تــا  ۱۰میلیون تومان
تعاونی اعتبار منحلشده فرشتگان قدم نخست
است و مؤسســه اعتباری کاسپین مکلف است
برنامه تعیینتکلیف تدریجی سایر سپردهگذاران
محتــرم با هماهنگــی بانک مرکــزی و مراجع
قضائی را انجــام دهد و اخبــار آن را به اطالع
عموم برساند.

کشف محموله بزرگ
۵۰میلیاردتومانی قاچاق کاال
 اقتصاد پنهان :قاســم خورشیدی با اعالم خبر
انهدام یک شــبکه بــزرگ قاچاق و کشــف دهها
هزار اســتیلت قاچاق به وسیله ســربازان گمنام
امام زمان)عج( در اســتان تهران ،گفت :براساس
اقدامــات انجامشــده مأمــوران وزارت اطالعات
توانستند از این شش انبار حدود  ۳۰هزار دستگاه
اســتیلت از برندهای مختلف خارجی را که بیش
از  ۵۰میلیارد تومان ارزش ریالی داشــته شناسایی
و کشف کنند .سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال
و ارز ،بــا بیان اینکه به دنبال کشــف این محموله
بزرگ دو نفر از مالکان این کاالها دســتگیر شدند،
افزود :به محض ورود ســربازان گمنام امام زمان
و مســئوالن گمــرک به ایــن انبارهــا قاچاقچیان
کامپیوترها و اسناد و مدارک حاضر در این محلها
را آتش زدند تا دســت مأمــوران وزارت اطالعات
به این اســناد نرســد ،ولی مأموران حاضر در این
عملیات موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر از
مالکان این کاالهای قاچاق شدند.

