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تاثیر جمعیت كهنسال بر اقتصاد جوامع

 دنیا در دست
كهنسال ها

دستور رئیس سازمان نظام پزشکی 

پرونده پزشکی عباس كیارستمی 
بررسی می شود

8

رهبر انقالب اسالمی در خطبه نماز عید سعید فطر که در مصالی امام 
خمینی تهران برگزار شد، با اشاره به انفجارهای تروریستی در 
روزهای اخیر در عراق، ترکیه، بنگالدش و برخی کشورهای...

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید سعید فطر:

 پدیده زشت دریافت های نامشروع 
نتیجه ترویج تجمل و اشرافی گری است
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کالف قاچاق گره »رسمی« دارد
فعاالن بخش خصوصی در پاسخ به چگونگی مبارزه با قاچاق:

رئیس جمهوری هفته گذش��ته درهمایش ق��وه قضاییه از 
دولتمردان، مدیران و مسئوالن دولتی پرسید: چرا باید شاهد 
قاچ��اق کاال در کش��ور آن هم در بعضی از م��وارد به صورت 

سازمان یافته باشیم؟ 
 او موضوع��ی را مط��رح کرد که ش��اید اصلی ترین مطالبه 
فعاالن اقتصادی در س��ال های اخیر اس��ت. درست در همین 

روز بود که کسبه خیابان مروی در واکنش به تابلویی که 10 
روز قبل، ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در محل نصب کرده 
بود، مغازه های شان را خالی کرده بودند. روی این تابلو نوشته 
ش��ده بود »براساس ماده 1۸ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
خری��د، فروش، عرضه، حمل یا نگه��داری کاالی خارجی که 
بدون مدارک قانونی وارد کش��ور شده است، قاچاق محسوب 

می شود و برابر قانون عالوه بر ضبط کاال، مرتکبان نیز مجازات 
خواهند ش��د.« شاید این قانون دستاویز محکمی برای ضبط 
کاالی قاچاق باش��د اما به نظر می رسد با مسئله ای که حسن 
روحانی به آن اشاره کرده، در جایی دیگر باید پاسخ این سوال 

را جس��ت وجو کرد. کیوان کاش��فی، عضو هیات 
3رئیسه اتاق ایران برخورد با مراکز فروش را جای...

سرمقـاله
درباره مرگ 

نابهنگام كیارستمی

مرگ حق است. احتیاج نیست 
به فلس��فه ی��ا ایدئولوژی خاصی 
پایبن��د باش��ی تا بدان��ی مرگ 
حقیق��ت بی تردید و بی اس��تثنا 
اس��ت. از این زاوی��ه فرقی بین 
عباس کیارس��تمی و هر انس��ان 
دیگری وجود ندارد. اما دوس��ت 
و آش��نایی ک��ه با ای��ن هنرمند 
اهل زندگی س��ر و کار داشته اند 
کیارس��تمی  ک��ه  می گوین��د 
حاال حااله��ا اهل م��ردن نبود.  
می دانم ک��ه مرگ خبر نمی کند 
اما  و بیم��اری هم همین ط��ور، 
پاسخ ذهن های کنجکاوی که او 
را دیده بودند و می ش��ناختند و 
از می��زان انرژی و ش��ور او برای 

حرکت و زندگی آگاه بودند را...
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مرگ حق اس��ت. احتیاج نیس��ت به فلسفه یا 
ایدئولوژی خاصی پایبند باش��ی ت��ا بدانی مرگ 
حقیقت بی تردید و بی اس��تثنا است. از این زاویه 
فرقی بین عباس کیارستمی و هر انسان دیگری 
وج��ود ندارد. اما دوس��ت و آش��نایی ک��ه با این 
هنرمند اهل زندگی سر و کار داشته اند می گویند 

که کیارستمی حاال حاالها اهل مردن نبود. 
می دان��م که مرگ خبر نمی کند و بیماری هم 
همین طور. اما پاس��خ ذهن های کنجکاوی که او 
را دیده بودند و می ش��ناختند و از میزان انرژی و 
شور او برای حرکت و زندگی آگاه بودند را کسی 

باید بدهد. 
آیا موضوع عمل های جراحی انجام گرفته روی 
کارگردان جهانی سینمای ایران، مراقبت های پس 
از عمل و دلیل یا دالی��ل ناکامی این جراحی ها 
برای خیل دوس��تداران مرد آرام سینما توضیح 

داده ش��ده؟ آیا هم اکن��ون و پس از مرگ عباس 
کیارس��تمی ما می دانیم بیماری یا عارضه ای که 
او را به بیمارستان کش��اند چه بود؟ آیا شایعات 
متنوعی که در مورد واس��پاری عمل جراحی از 
پدر به پسر و از پسر به دستیار و غیبت پزشکان 
در زمان الزم واقعیت دارد؟ آد م ها از جنبه انسانی 
ارزش یکس��انی دارند. آیا ممکن است اشتباهات 
پزش��کی احتمال��ی روزی چند بار برای س��ایر 
ش��هروندان این مرز و ب��وم رخ دهد و چون آنها 
کیارستمی نیستند، حتی شکوه و گالیه شان راه 

به جایی نبرد؟ 
ت��ا همین ج��ای کار نظام پزش��کی کش��ور 
در مدیری��ت رس��انه ای موضوع درم��ان ناموفق 
عباس کیارس��تمی نمره قبولی به دست نیاورده 
اس��ت. متوفی آنقدر مهم بوده و هست که مردم 
مرحله به مرحله در جریان روند مداوا و مشکالت 

پیش آمده قرار بگیرند. شایعه فرزند ویران کننده 
اطالع رس��انی نادرست و ناکافی است. شایعه روز 
اول به چش��مان کس��انی که اطالعات درست را 
در اختیار مردم نگذاشته اند نگاه می کند و انتقام 
اهمال آنها را سخت می گیرد، خصوصا که درخت 
اعتماد مردم به نظام بهداش��تی و درمانی کشور 

چندان برومند نیست. 
ما مردم کیارستمی را که هنوز پویا و کنجکاو 
و اه��ل تجربه بود از دس��ت دادی��م. هیچ چیز و 
هیچ کس این خس��ارت را جب��ران نتواند کرد. 
ام��ا این اتفاق ک��ه در ن��گاه اول تهدیدی جدی 
است، می تواند به عنوان فرصتی تلقی شود برای 
بازبینی نظام بهداش��ت و درمان کشور. رو راست 
اگر بخواهیم باشیم معموال امیدی به اصالح این 
رویه های کل��ی که با فرهنگ ما عجین اس��ت، 

وجود ندارد. اما گفته اند ناامیدی گناه است. 

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه نماز عید 
س��عید فطر که در مصالی ام��ام خمینی تهران 
برگزار ش��د، با اش��اره به انفجارهای تروریستی 
در روزه��ای اخیر در ع��راق، ترکیه، بنگالدش و 
برخی کشورهای دیگر، گفتند: متاسفانه امسال 
عید فطر مس��لمانان در برخی کشورها به دست 
تروریس��ت هایی که می خواهند »اسالم جعلی و 
بدلی« را به دستور اربابان خود جایگزین »اسالم 
واقعی« کنند تبدیل به عزا ش��د و این جنایات، 
نتیج��ه پ��رورش دادن تروریس��ت ها به وس��یله 
دس��تگاه های امنیت��ی آمریکا، انگلی��س و رژیم 

صهیونیستی است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تاکید بر اینکه 
ه��دف اصل��ی قدرت ه��ای اس��تکباری از به راه 
انداختن جنگ و ناامنی و تروریس��م در منطقه، 
به فراموشی سپرده شدن مسئله فلسطین است، 
گفتند: مبارزه برای آزادی فلس��طین یک مبارزه 
اس��المی و همگانی اس��ت که ادامه این حرکت، 
وظیفه همه مسلمانان است و قرار دادن موضوع 
فلسطین در چارچوب یک موضوع داخلی و عربی 

ِصرف، کاری غلط است. 
ایش��ان در بخ��ش پایان��ی خطب��ه دوم نماز 
عید فط��ر، به موضوع حقوق ها و برداش��ت های 
غیرمنصفانه و ظالمانه اشاره کردند و با تاکید بر 
اینکه چنین برداشت های نامشروعی از بیت المال، 
گن��اه و خیانت ب��ه آرمان های انقالب اس��المی 
اس��ت، افزودن��د: در ای��ن موضوع، در گذش��ته، 
قطعا کوتاهی ها و غفلت هایی شده است که باید 
جبران شود، اما مسئوالن باید موضوع حقوق های 
نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و این گونه 
نباش��د که س��روصدایی به پا و بعد هم قضیه به 

فراموشی سپرده شود. 
رهب��ر معظ��م انقالب اس��المی ب��ا تمجید از 

مواضع رئیس جمهوری و رؤس��ای قوای مقننه و 
قضاییه مبنی بر برخورد و پیگیری قاطعانه با این 
پدیده زشت، خاطرنشان کردند: در این موضوع، 
باید دریافت های نامش��روع باز گردانده ش��ود و 
اف��رادی که مرتکب بی قانونی ش��ده اند، مجازات 
و افرادی هم که از قانون سوءاس��تفاده کرده اند، 
برکنار ش��وند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و 
مسئولیت ها را ندارند.  حضرت آیت اهلل خامنه ای با 
تاکید بر اینکه دشمنان نظام اسالمی تالش دارند 
تا از این موضوع، مستمس��کی بر ضد نظام ایجاد 
کنند، گفتند: افرادی که دریافت های نامش��روع 
داش��ته اند در مقایسه با مدیران پاک دست نظام، 
اندک هس��تند اما همین اندک نیز، مضر و عیب 

است و باید برطرف شود. 
ایش��ان با تاکید مجدد بر ل��زوم برخورد جدی 
با این موضوع خاطرنش��ان کردند: مسئله عزل و 
برکن��اری و بازگرداندن ام��وال به بیت المال باید 
در دستور کار مسئوالن باشد، زیرا افکار عمومی 
نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری 
الزم نش��ود، از اعتم��اد مردم به نظام اس��المی 
کاس��ته خواهد ش��د.  حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی همچنین در دیدار 
مس��ئوالن نظام و جمعی از قش��رهای مختلف 
مردم، منبع اصلی جنگ، ناامنی و تروریس��م در 
منطقه و دنیای اس��الم را قدرت های استکباری 
و در رأس آنه��ا آمریکا دانس��تند و ب��ا تاکید بر 
اینک��ه هدف آنها، ایجاد فضای تنفس برای رژیم 
صهیونیستی و به فراموشی سپرده شدن موضوع 
محوری فلسطین است، گفتند: تنها راه مقابله با 
این توطئه ها، شناخت دشمن واقعی و ایستادگی 
است و ملت ایران نشان داده که تنها راه پیشرفت، 

ایستادگی است. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به اعالم 

برائ��ت ظاه��ری هم��ه کش��ورها و قدرت ها از 
تروریس��م و تش��کیل ائتالف دروغین مبارزه با 
تروریسم خاطرنش��ان کردند: برخالف ادعاهای 
ظاه��ری قدرت ه��ا، آنه��ا در عمل تروریس��م را 

حمایت و ترویج می کنند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تاکید بر اینکه 
امت اس��المی نیازمند شناخت دشمن و آگاهی 
از طراحی ه��ای او اس��ت، افزودند: نمونه دیگری 
از تالش برای تبدیل منازعه سیاس��ی به جنگ 

داخلی را در بحرین شاهد هستیم. 
ایش��ان تاکید کردند: جمهوری اسالمی ایران 
در مس��ائل بحرین هیچ دخالتی نکرده و نخواهد 
کرد، اما اگر آگاهی و خرد سیاسی در این کشور 
وجود دارد نباید بگذارند منازعه سیاس��ی تبدیل 
به جنگ داخلی ش��ود و نباید مردم را در مقابل 

هم قرار دهند. 
پیش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، آقای 
روحانی رئیس جمهوری با تبریک عید سعید فطر، 
تروریس��م، ناامنی و آوارگی را از جمله مشکالت 
ام��روز جهان اس��الم خوان��د و با تاکی��د بر لزوم 
شکل گیری ائتالفی واقعی برای مبارزه با تروریسم 
ب��ه ج��ای ائتالف های ظاه��ری و جعل��ی افزود: 
جمهوری اسالمی ایران همچون گذشته در برابر 
مشکالت جهان اسالم دست روی دست نخواهد 
گذاشت و از ملت های اسالمی دفاع خواهد کرد. 

روحانی همچنین به موضوع فیش های حقوقی 
اش��اره کرد و گف��ت: دولت در کن��ار قوای دیگر 
مصمم اس��ت تا با حمایت م��ردم و رهبری این 
معض��ل را برطرف کند و باید ع��الوه بر اقدامات 
ف��وری، با ایج��اد ش��فافیت و اص��الح قوانین و 
مقررات، از تکرار این گونه موارد جلوگیری کرد و 
دولت در این خصوص، الیحه ای را تقدیم مجلس 

خواهد کرد. 

درباره مرگ نابهنگام كیارستمی

رهبر معظم انقالب اسالمی در خطبه های نماز عید سعید فطر: 
پدیده زشت دریافت های نامشروع، نتیجه ترویج تجمل و اشرافی گری است

سرمقـاله

حمیدرضا 
اسالمی

عضو شورای 
سردبیری

 علت اصلی وقوع حادثه   آتش سوزی پتروشیمی بوعلی
بعد از اطفای حریق مشخص می شود 

HSE در صنعت پتروشیمی 
نادیده گرفته شده؟  

مدیـران
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عل��ت حادثه آتش س��وزی 
در پتروش��یمی بوعلی سینای 
ماهش��هر بعد از اطفای حریق 
مش��خص و اعالم می شود اما 
مهم ترین نکته در این حادثه 
غیب��ت HSE از حلقه ه��ای 
ماموریت - مس��ئولیت وزارت 
نفت و معاونت پتروشیمی این 

وزارتخانه است. 
با شعله ور ش��دن زبانه های 
آت��ش در مهم تری��ن قط��ب 
رعایت  کش��ور،  پتروش��یمی 
امنی��ت  )س��المت،   HSE
ای��ن  در  محیط زیس��ت(  و 
مجموع��ه زیر س��وال رفت و 
مدی��ران و مس��ئوالن وزارت 
نفت هنوز هیچ پاسخی به این 
پرس��ش نداده اند. با گذش��ت 
30 ساعت پس از زمان وقوع 
حریق، بیژن زنگنه، وزیر نفت 
خود را به ماهشهر رساند تا با 
مدیریت مستقیم برای کنترل 
ومهار آتش راه��ی بیابد. او با 
تاکید بر اینکه »تا مهار کامل 
آتش«  در ماهشهر می ماند، بر 
اهمیت حضورش برای کنترل 

موضوع قوت بخشید. 
این نخسیتن بار نیست که 
آتش سوزی در پتروشیمی ها 
را ش��اهد هس��تیم. پی��ش از 
این، آتش س��وزی در مجتمع 
در  ام��ام  بن��در  پتروش��یمی 
س��ال 1391 منجر به کشته 
و زخمی ش��دن 17 نفر ش��د. 
علت ای��ن حادثه نش��تی گاز 
در مسیر خط لوله 30 اینچی 
مجتم��ع  ورودی  خ��وراك 
پتروش��یمی بندر ام��ام اعالم 
ش��د. آن زمان اعالم ش��د که 
پی��ش از رخداد ای��ن حادثه 

نشتی گاز اعالم شده بود. 
حادثه دیگر در پتروش��یمی 
زیرمجموعه ه��ای  از  پ��ارس 
ش��رکت هلدینگ خلیج فارس 
در اردیبهش��ت ماه سال 94رخ 
داد و هلدینگ در این خصوص 

اعالم کرد به دلیل نش��ت گاز 
آت��ش س��وزی رخ داده و در 
کمترین زم��ان این آتش مهار 
ش��ده اس��ت. این آتش سوزی 
خسارت جانی به همراه نداشته 
و تنها ب��ه کابل های ابزار دقیق 
و برق کمپرسور خسارات وارد 

شده است. 
پتروشیمی  در  دیگر  حادثه 
م��ارون در تی��ر م��اه 94 رخ 
داد. ای��ن آت��ش س��وزی ب��ا 
فداکاری یک��ی از کارکنان به 
س��رعت کنترل شد. اسفندیار 
روابط  مدی��ر  صالحیت پ��ور، 
عموم��ی وق��ت پتروش��یمی 
مارون درباره حادث��ه به ایرنا 
گفته بود: »علت حادثه واحد 
پلی اتیلن این مجتمع اشتعال 
گاز هگ��زان بوده که در داخل 
لوله الین محبوس شده بود.«

اکنون نیز پتروشیمی بوعلی 
س��ینا به دلیل نشتی در واحد 
900 پارازایلین موجب ش��د تا 
مخزن 2001 دچار حریق شود. 
علی محمد بساق زاده مدیر 
کنت��رل تولی��د ش��رکت ملی 
پتروش��یمی، درب��اره اینک��ه 
آی��ا HSE  این پتروش��یمی 
عملکرد ضعیفی داشته است، 
و  نمی دهد  پاس��خ صریح��ی 

بررس��ی  مس��ئله  می گوی��د: 
خواهدشد و باید منتظر ماند. 
ام��روز«  »فرص��ت  ب��ه  او 
می گوی��د: »اینک��ه علت چه 
بوده بای��د منتظر ماند تا پس 
از اطف��ای حری��ق و بررس��ی 
مسائل فنی نتیجه اعالم شود. 
نمی ت��وان به راحت��ی در این 

زمینه پاسخ داد.«
غالم حسین بیات، مدیرعامل 
اسبق شرکت ملی پتروشیمی 
در ای��ن باره به »فرصت امروز« 
می گوید: »به راحتی نمی توان 
درباره رخداد این حوادث اظهار 
نظر کرد اما اولویت در فعالیت 
هر پتروش��یمی و صنعت نفت 

باید مسئله HSE باشد.«
اینک��ه  ب��ه  وی در پاس��خ 
ش��ما چ��ه می��زان در دوران 
مدیری ت��ان ب��ه این مس��ئله 
اهمی��ت دادی��د؟ می افزای��د: 
»همواره تالش ها بر این بوده 
اس��ت که این مس��ئله رعایت 

شود.«
محمد آقایی یکی از مدیران 
صنع��ت پتروش��یمی درب��اره 
چرایی رخداد ای��ن حادثه به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»حادث��ه به دلیل نش��ت گاز 
رخ داده اس��ت و موجب شده 

تا ای��ن حادثه با این وس��عت 
رخ دهد خوشبختانه با تالش 
بسیار این حریق در حال اطفا 

است.«
وی با بیان اینکه باید مسئله 
HSE در پتروشیمی ها جدی 
گرفت��ه ش��ود، در پاس��خ به 
اینکه چ��ه میزان عدم رعایت 
HSE در رخ دادن این حادثه 
می تواند موثر باش��د می گوید: 
»ب��ه راحت��ی نمی توان��م ب��ه 
این سوال پاس��خ دهم و باید 
مسئوالن بعد از اطفای حریق 

به این موضوع پاسخ دهند.«
ب��دون ش��ک آتش س��وزی 
در پتروش��یمی بوعلی که در 
روز چهارشنبه  پایانی  ساعات 
منطق��ه  در  گذش��ته  هفت��ه 
پتروش��یمی  اقتصادی  وی��ژه 
رخ داد پس از گذش��ت چند 
روز خاموش خواهد ش��د. این 
حادث��ه قطعا با حض��ور وزیر 
نفت پس از حدود 30 ساعت 
از رخداد این انفجار به همراه 
دیرتر  که  مربوطه  مس��ئوالن 
از وزیر به محل حادثه س��فر 
کرده اند، کنترل خواهد ش��د. 
اما س��وال اصلی اینجاست که 
حادث��ه بعدی گریبانگیر کدام 

پتروشیمی را خواهدگرفت. 

آنچه در س��ایت  براس��اس 
وزارت نف��ت در معرفی اداره 
کل HSE آمده نظام مدیریت 
بهداش��ت، ایمن��ی و محی��ط 
زیس��ت )HSE-MS(، ی��ک 
اب��زار مدیریت��ی موث��ر برای 
عملک��رد  بهب��ود  و  کنت��رل 
بهداش��ت، ایمن��ی و محی��ط 
زیست در سازمان ها است که 
با ایجاد بستر فرهنگی خالق و 
نگرشی نو و نظام مند به تبیین 
ایمنی  بهداشت،  تاثیر متقابل 
و محیط زیس��ت پرداخته و از 
این طریق خطرها و چالش ها 
را به طور منظم و س��اختاری 
م��ورد ارزیاب��ی و کنترل قرار 
داده و روش های پیش��گیرانه 
ارائه می دهد. هدف نهایی در 
مدیری��تHSE صیانت  نظام 
از کارکن��ان و عم��وم جامعه، 
محیط زیس��ت  از  حفاظ��ت 
و  دارایی ه��ا  از  پاس��داری  و 
اعتبار س��ازمان اس��ت. ایجاد 
ایم��ن،  کاری  محیط ه��ای 
س��الم و بدون حادثه، کاهش 
آالینده های زیس��ت محیطی، 
کارکن��ان  مواجه��ه  کنت��رل 
ب��ا عوام��ل زیان آور ش��غلی، 
ایجاد و توس��عه نظ��ام جامع 
 ،HSE مدیریت  یکپارچ��ه  و 
نهادینه س��ازی نظ��ام اجرایی 
پیمانکاران،   HSE مدیری��ت 
اج��رای کارآم��د و اثربخ��ش 
مطالعات شناس��ایی خطرات، 
ارزیابی ریس��ک ها و مدیریت 
مس��ئولیت ها  تبیی��ن  آنه��ا، 
و  اجرای��ی  اختی��ارات  و 
متعادل س��ازی منابع، ش��امل 
نی��روی انس��انی، تجهیزات و 
فعالیت های تولیدی از اهداف 
در   HSE مدیری��ت  عم��ده 

وزارت نفت است. 
مدیریت این واحد در حال 
مرتض��وی  حاض��ر س��یدباقر 
اس��ت. وی بعدازظه��ر دیروز 
و 48 س��اعت پس از ش��روع 
حریق در ماهش��هر عازم این 

منطقه شده است. 

علت اصلی وقوع حادثه   آتش سوزی پتروشیمی بوعلی بعد از اطفای حریق مشخص می شود 

HSEدرصنعتپتروشیمینادیدهگرفتهشده؟

قائم مقام وزیر نیرو با اشاره به 
برخی بده بس��تان ها و تبادالت 
آبی برای تامی��ن آب اصفهان و 
ی��زد، تاکید کرد که کم ش��دن 
س��هم آب ی��زد و انتق��ال آن به 

فوالد مبارکه صحت ندارد. 
 س��تار محمودی در گفت وگو 
با ایرنا، در پاس��خ به شایعه های 
مطرح شده درباره انتقال آب به 
فوالد مبارکه اصفهان با استفاده 
از خ��ط انتقال آب ی��زد، افزود: 
تاکنون حت��ی ذره ای از ظرفیت 
تامین آب یزد کاس��ته نش��ده و 

چنین مطلبی صحت ندارد. 
به گفت��ه این مقام مس��ئول، 
خ��ط انتق��ال آب ی��زد خطی با 
ظرفیت بسیار باال است که البته 
بخشی از آن مورد استفاده فوالد 

مبارکه قرار می گیرد. 
وی ادامه داد: هر چند بخشی 

از آب اصفهان و برخی ش��هرها 
و بخش ه��ای کوچ��ک اط��راف 
منطق��ه  آب  خط��وط  از  آن 
»بابا ش��یخ علی« و اطراف تامین 

می ش��ود، اما در برخی اوقات از 
مسیر خط انتقال یزد نیز تامین 
می شود و بده بستان های آبی به 

این شکل وجود دارد. 

محم��ودی تصریح کرد: با این 
حال، اینکه از س��هم آب یزد کم 
ش��ده و به جاهای��ی دیگر نظیر 
صنعت ف��والد مبارک��ه اصفهان 

تعلق گرفته باشد، صحت ندارد. 
وی تاکی��د ک��رد: حت��ی اگر 
تبادل آب��ی در منطق��ه صورت 
گرفت��ه باش��د، مربوط به س��ایر 
نق��اط اس��ت و به خ��ط انتقال 
یزد مرتبط نمی شود. به گزارش 
ایرنا، در روزهای گذش��ته برخی 
س��ایت های خب��ری مطلب��ی را 
به نق��ل از محمدصال��ح جوکار، 
نماینده سابق مردم یزد و اشکذر 
در مجلس منتش��ر ک��رده بودند 
که گفته بود به تازگی براس��اس 
مصوب��ه وزارت نی��رو، ب��ه فوالد 
مبارکه اصفهان اجازه برداش��ت 
آب از خط لول��ه اول انتقال آب 
به استان یزد داده شده است. در 
حالی ک��ه این خط لوله از منابع 
انسانی و جیب مردم یزد احداث 
ش��ده و انش��عاب گرفت��ن از آن 

خالف مقررات و ضوابط است. 

کم شدن سهم آب یزد و انتقال آن به فوالد مبارکه صحت ندارد

در تحلیل اویل پرایس مطرح شد 

چالش های تازه برای آینده اوپک

آب

بنزین

برق

نفت

گاز

سوخت چند نرخی بسترساز فساد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با 
بیان اینکه جذابیت قاچاق بنزین از بین رفته است، 
بر ل��زوم تداوم عرض��ه بنزین به ص��ورت تک نرخی 
تاکید کرد. س��یدناصر سجادی در گفت و گو با ایرنا، 
ضمن اس��تقبال از تهیه اصالحیه برای قانون بودجه 
1395 مش��تمل بر حذف بنزی��ن دو نرخی، افزود: 
همان طور که پی��ش از این اعالم کردم، بنزین چند 

نرخی می تواند بسترساز فساد شود. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران افزود: بررسی میزان مصرف بنزین در سه ماهه 
نخس��ت امسال نش��ان می دهد حجم مصرف بنزین 
نسبت به مدت مشابه پارسال حدود یک درصد رشد 

داشته است. 
وی با بیان اینکه رشد اندك یک درصدی مصرف 
بنزین در حالی اس��ت که به ش��مار خودروها افزوده 
شده است، ادامه داد: این وضعیت نشان می دهد که 
از جذابیت قاچاق این س��وخت کاسته شده است و 
ن��رخ کنونی بنزین )هر لیتر 10 هزار ریال(جذابیتی 

برای قاچاق ندارد. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: بنابراین دلیلی ندارد که با هدف کنترل قاچاق 

سوخت، بنزین را دو نرخی کنیم. 
به گ��زارش ایرنا، دولت در هفته ای که گذش��ت، 
الیحه اصالح قانون بودجه را تقدیم مجلس کرد که 
براساس آن، مصوبه مجلس نهم برای دونرخی کردن 
بنزین متوقف می شود و بنزین به صورت تک نرخی و 

بدون نیاز به کارت سوخت عرضه خواهد شد. 
براس��اس مصوب��ه مجل��س نه��م، قیم��ت بنزین 
برای مصارف باالتر از س��همیه با اس��تفاده از کارت 
جایگاه  داران از س��وی دولت ب��ه قیمت فوب خلیج 
فارس )قیمت روی عرش��ه کش��تی( و با احتس��اب 

هزینه های حمل و توزیع، مشخص می شود. 
برخی نمایندگان مجلس پیش از این از دو نرخی 
ک��ردن بنزین انتق��اد کرده بودند و حس��ین امیری 
خامکانی، نایب  رئیس کمیس��یون انرژی در این باره 
به ایرنا گفته بود: دونرخی ش��دن بنزین، فساد آور و 
رانت زا بوده و اقتصاد کش��ور را غیر ش��فاف می کند، 
بنابراین کمیس��یون انرژی آمادگی دارد نس��بت به 
بررس��ی پیش��نهاد مربوط به اصالح قانون دونرخی 

کردن بنزین اقدام کند. 
هر چند دول��ت و وزارت نفت ب��ا دونرخی کردن 
بنزین مخالفند، اما ب��ا توجه به مصوبه مجلس نهم، 
این ط��رح باید با طی مراحل قانون��ی از فصل پاییز 
اجرایی ش��ود، مگ��ر اینکه مجلس دهم ب��ا لغو این 

مصوبه موافقت کند. 
دولت یازدهم از بهار پارس��ال طرح سهمیه بندی 
بنزی��ن را متوق��ف کرد و بر این اس��اس، بنزین تک 
نرخی )هر لیتر بنزین معمولی 10 هزار ریال( شد. 

پیش بینی افزایش پیک مصرف تا 
52 هزار مگاواتی

مدیرعامل توانیر در جمع خبرنگاران با اش��اره به 
پیش بینی گرمای ش��دید در روزهای ابتدایی هفته 
ج��اری و احتم��ال افزایش مصرف ب��رق تا 52 هزار 
مگاوات خواهان کنترل و صرفه جویی بیش��تر مردم 

در مصرف برق شد. 
نی��رو   وزارت  اطالع رس��انی  پای��گاه  به گ��زارش 
)پاون(، مهن��دس آرش کردی، مدیرعامل ش��رکت 
مادرتخصصی توانیر عصر روز سه شنبه هفته گذشته 
با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: با ورود 
یک جبهه هوای گرم در ابتدای هفته جاری، سه روز 
اول هفته با افزایش دمای ش��دیدی مواجه خواهیم 
ش��د که پیش بینی می شود پیک مصرف برق از مرز 

52 هزار مگاوات نیز عبور کند. 
وی ب��ا بیان این مطلب که پیک مصرف برق همه 
ساله بین ماه های تیر و مرداد با شدت گرفتن دمای 
هوا اتفاق می افتد، اظهار داشت: 18 هزار مگاوات از 
مصرف ب��رق در زمان پیک، مربوط به س��امانه های 
سرمایش��ی اس��ت که اگر هموطن��ان درجه برودت 
کولرهای گازی را بین 24 تا 26 درجه تنظیم کنند، 

پیک مصرف تا 10 درصد کاهش می یابد. 
مدیرعامل توانیر با اشاره به اینکه تمامی نیروگاه ها 
در مدار قرار گرفته است، ادامه داد: برای تولید برق 
از تمامی ظرفیت های موجود اس��تفاده خواهیم کرد 
تا هموطنان دچار کمبود انرژی نشوند. وی از مردم 
خواس��ت با مدیریت در مصرف ب��رق، وزارت نیرو را 
یاری دهند تا بتوانیم به س��المت و بدون خاموشی، 

پیک مصرف برق را پشت سر بگذاریم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه، هفته ج��اری ب��ا توجه به 
پیش بینی های دیس��پاچینگ مرکزی ب��ار مصرفی 
بی��ش از 50 هزار مگاوات را در زمان اوج مصرف در 
روز ش��نبه هفته گذشته، تجربه کردیم، افزود: ورود 
سامانه گرم تر در هفته جاری باعث خواهد شد تا در 
اوایل هفته مصرف بی��ش از 52 هزار مگاوات را نیز 

تجربه کنیم. 
کردی با اش��اره به اینکه دوشنبه گذشته، صنایع 
بزرگ در یک اقدام داوطلبانه با مدیریت در مصرف، 
434 م��گاوات در مصرف ب��رق صرفه جویی کردند، 
گفت: مدیریت مصرف در تمام جهان متداول اس��ت 
و در سال 2013 در کشور کره با اعمال مدیریت در 
زم��ان پیک مصرف، بین 5 تا 6 هزار مگاوات مصرف 

پیک کاهش یافت. 
وی افزود: مردم در س��اعت پیک مصرف  )12:30 
ال��ی 16:30( ب��ا تنظیم درجه ب��رودت کولرها بین 
24 ت��ا 26 درج��ه و کاهش اس��تفاده از لوازم برقی 
پرمصرف می توانند بین 3 هزار تا 3200 مگاوات در 

مصرف برق کشور صرفه جویی کنند. 

خبرگزاری ترند: 
قراردادهای قدیمی نفتی ایران 

دیگر جذابیت ندارند

خبرگزاری ترن��د آذربایجان در گزارش��ی با اعالم 
اینک��ه قراردادهای پیش��ین ای��ران جذابیت خود را 
برای جذب سرمایه گذاران خارجی از دست داده اند، 
از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC به عنوان 
تنها شانس جدید جلب سرمایه برای ایران نام برد. 
براس��اس گزارش ایس��نا، علی کاردر، مدیرعامل 
جدید ش��رکت ملی نفت ایران اعالم کرده است که 
ایران قصد دارد میادین نفتی خود را با اس��تفاده از 
سه نوع قرارداد مختلف توسعه دهد، قراردادهای که 
ش��امل بیع متقابل، EPCF )مهندسی، تامین کاال، 
س��اخت و فاینانس( و قراردادهای جدید موسوم به 

IPC خواهد بود. 
براس��اس اع��الم مدیرعامل ش��رکت نف��ت، تنها 
میادین نفتی و گازی مش��ترك براساس قراردادهای 

جدید به مناقصه گذاشته خواهند شد. 
این درحالی اس��ت ک��ه پرویز مینا، عضو س��ابق 
کمیته اس��تراتژی های بلندمدت اوپک معتقد است 
س��رمایه گذاران خارجی عالقه ای ندارند با اس��تفاده 
از مدل های س��ابق قراردادهای نفتی به صنعت نفت 

ایران بیایند. 
به اعتق��اد این کارش��ناس، مدل های ق��راردادی 
ک��ه پیش ت��ر اس��تفاده می ش��دند اکنون از س��وی 
س��رمایه گذاران خارج��ی مطل��وب تش��خیص داده 
انتظار نم��ی رود س��رمایه گذاری های  نمی ش��وند و 
جدید در جذب سرمایه های خارجی توفیق چندانی 

داشته باشند. 
ب��ه اعتق��اد وی، درحال حاضر م��دل قراردادهای 
جدید نفتی ایران یا همان IPC اس��ت که می تواند 
به ایران در جذب سرمایه های خارجی کمک کند. 

براس��اس این گزارش، مدل جدید ق��رارداد نفتی 
ایران در اواخر س��ال 2015 به عن��وان اقدامی برای 
تقویت صنعت نفت ای��ران مورد معرفی قرار گرفت. 
با این حال مناقصه نفتی براس��اس این مدل جدید 
قراردادی هنوز برگزار نش��ده که گفته می شود علت 
آن مخالفت برخی در داخل کش��ور با نس��ل جدید 

قراردادهای نفتی ایران است. 
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در اواس��ط ژوئن ابراز 
امی��دواری کرده ب��ود که قرارداده��ای جدید نفتی 
ظرف سه ماه پس از آن به مرحله عملیاتی برسند. 

به گفت��ه وی، وزارت نفت ایران مذاکرات طوالنی 
با منتقدان قراردادهای جدید نفتی داش��ته اس��ت و 
بازبینی هایی در این قراردادها به وقوع پیوسته است. 

دومین معامله گر بزرگ نفت دنیا 
مشتری ایران شد

ش��رکت معامله گ��ر ترافیگورا نخس��تین محموله 
نفتی خریداری شده از ایران را بارگیری کرد. 

به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، طبق اطالعات 
کش��تیرانی و اعالم منابع صنعتی، شرکت ترافیگورا 
برای نخس��تین بار، یک محمول��ه نفت خام ایران را 

برای ارسال به بازار آسیا، خریداری کرده است. 
به گفته یک منبع کش��تیرانی، ترافیگورا محموله 
یاد ش��ده را در پایان ماه ژوئن س��ال جاری میالدی 
در نفتکش المپیک تارگت با ظرفیت حمل 2میلیون 

بشکه نفت، بارگیری کرده است. 
اطالعات رهگیری کشتی ها نشان می دهد نفتکش 
المپیک تارگت هفته گذش��ته، پایانه خارگ را ترك 
ک��رده و اکن��ون در ح��ال حرکت به س��وی ش��رق 

آسیاست. 
سخنگوی ترافیگورا اعالم کرد: این شرکت درباره 
فعالیت های روزانه خود اظهارنظر نمی کند. پیش از 
این، شرکت های شل و توتال نیز خرید نفت از ایران 

را از سر گرفته بودند. 

سفیر ایران در بلغارستان: 
گاز ایران با کیفیت تر از گاز 

صادراتی روسیه است
س��فیر ایران در بلغارستان با بیان اینکه این کشور 
به عنوان پایگاه جدید پاالیش��گاهی ای��ران در اروپا 
در نظر گرفته شده اس��ت، تصریح کرد: گاز ایران با 

کیفیت تر از گاز صادراتی روسیه است. 
به گزارش ایس��نا، پایگاه خب��ری نوینایت به نقل 
از عبداهلل نوروزی، س��فیر ایران در بلغارستان اعالم 
کرده اس��ت که سرمایه گذاران ایرانی درحال بررسی 
احتمال افتتاح یک پاالیشگاه در بلغارستان هستند. 
ن��وروزی به ش��بکه خب��ری اروپا اع��الم کرد که 
س��رمایه گذاران ایرانی تمایل دارند در بخش انرژی 
این کشور جنوب شرقی اروپا سرمایه گذاری کنند. 

به گفته وی، صادرات نفت و گاز به بلغارستان نیز 
در دست بررسی است. 

ن��وروزی تصریح کرد: ما باید ببینیم طرف بلغاری 
چق��در برای ای��ن موضوع آم��اده اس��ت. باتوجه به 
اینکه ش��بکه گاز ایران کامال توس��عه یافته اس��ت و 
خطوط لوله تا مرز ایران و ترکیه کش��یده شده، نیاز 
اس��ت تفاهم نامه های مش��خصی به امضا برس��ند و 

قراردادهای همکاری منعقد شوند. 
س��فیر ایران در بلغارستان افزود: گاز ایران نسبت به 
گاز صادراتی روسیه از کیفیت باالتری برخوردار است. 
بلغارستان خواس��تار ازسرگیری ایده ساخت خط 
لوله نابوکو ش��ده اس��ت که ایده اولی��ه آن با هدف 
صادرات گاز به اروپا از مس��یر ایران بود. ایده ای که 
پس از تحریم های اروپای��ی علیه ایران به طور کلی 

کنار گذاشته شد.

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

اکنون که به اعتقاد بس��یاری از 
ناظ��ران، اوپک دیگر به عنوان یک 
گروه منس��جم عمل نمی کند بار 
دیگر این س��وال پیش کش��یده 
می شود: آیا زمان آن رسیده است 

که اوپک سرانجام منحل شود؟ 
به گزارش شانا از پایگاه خبری 
اویل پرایس، تولیدکنندگان عمده 
نفت در دنیا به ش��دت وابس��ته به 
درآمدهای ناش��ی از فروش نفت 
هستند. سقوط شدید قیمت نفت 
آنها را به کانون اختالفات سیاسی 
و حمالت تروریستی تبدیل کرد. 
به عنوان اعضای سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک(، پیش تر 
از رش��د قیم��ت نف��ت منافع��ی 
کسب کرده بودند و به کشورهای 

قدرتمندی تبدیل شده اند. 
سازمان  گزارش،  این  براساس 
دیگر  متاس��فانه  اوپ��ک  نفت��ی 
به عن��وان ی��ک گروه منس��جم 
عمل نمی کن��د و اختالف میان 
کش��ورهای عضو به این سازمان 

ضرب��ه می زن��د. ع��الوه ب��ر این 
تولیدکنن��دگان  ورود  موض��وع، 
نفت ش��یل با سیکل کوتاه تولید 
نفتش��ان باع��ث کاه��ش ت��وان 
اثرگ��ذاری اوپک ب��ر قیمت های 

نفت شده است. 
می افزای��د:  گ��زارش  ای��ن 
کشورهای عضو اوپک اکنون در 
تالشند تا در زمانه سقوط قیمت 
نفت بودجه های خ��ود را تامین 
اعتب��ار کنن��د و درنتیجه دیگر 
در شرایطی نیستند که از لحاظ 
مالی ب��ه یکدیگر کم��ک کنند. 
فاصله جغرافیایی میان اعضا نیز 
اجرای هرگونه اقدام هماهنگ را 

دشوارتر می کند. 
ب��ه هم��ه ای��ن مس��ائل، این 
واقعیت را هم بیفزایید که هرگاه 
دیدار  بایکدیگ��ر  گ��روه  اعضای 
می کنند، عربس��تان س��عودی و 
ای��ران موضعی مخال��ف یکدیگر 
دارن��د، معموال یک��ی از این دو 
پیش��نهاد دیگری را رد می کند 

و ب��ه همین دلیل اوپک در چند 
نشس��ت اخی��ر خ��ود، موفق به 
تصوی��ب پیش��نهاد قابل قبول و 

تاثیرگذاری نشده است. 
تالش مشترك اوپک و روسیه 
برای فریز ک��ردن تولید نفت به 
موفقیت نرسید، چراکه عربستان 
موافق��ت نک��رد در اقدام��ی که 
ایران را شامل نمی شد مشارکت 
داش��ته باش��د. نتیج��ه چنی��ن 
مس��ئله ای این خواه��د بود که 
اعضا دیگ��ر منفعتی در عضویت 
در چنین سازمانی نخواهند دید. 
کارشناس��ان می گویند  برخی 
س��ازمان اوپک دیگ��ر از اهداف 
اصلی خود فاصله گرفته اس��ت. 
اتفاقی که باعث تقویت این سوال 
می شود که آیا زمان منحل شدن 

اوپک نرسیده است؟ 
حاش��یه  ع��رب  کش��ورهای 
خلی��ج ف��ارس بیش��تر ب��ه فکر 
خلیج فارس  هم��کاری  ش��ورای 
)GCC(  هس��تند. کش��ورهای 

عضو این ش��ورا یعن��ی بحرین، 
کوی��ت، عم��ان، قط��ر و امارات 
تولیدکنندگان  عرب��ی  متح��ده 
نفتی هس��تند که نزدیک به 40 
درصد از ذخای��ر نفتی جهان را 

در اختیار دارند. 
این تحلیلگ��ر در ادامه تحلیل 
خود آورده است: کشورهایی که 
نام برده ش��د، به دلیل اعتقادات 
و  نفت��ی  وابس��تگی  مش��ترك، 
نزدیک��ی جغرافیای��ی در موضع 
کردن  ب��رای کمک  نزدیک تری 
به یکدیگر هس��تند. اعضای این 
شورا همچنین می توانند با ترك 
قیمت  بر  تاثیرگذاری  سیاس��ت 
نفت بیش��تر م��ورد توج��ه قرار 
بگیرند. هدفگذاری آنها می تواند 
ای��ن باش��د که غول ه��ای نفتی 
شان مانند آرامکو، قطر پترولیوم 
و کویت پترولی��وم را با یکدیگر 
ترکیب کنند تا س��هم بازار قابل 

توجهی را مال خود کنند. 
به اعتقاد این تحلیلگر، اگر آنها 

قادر به چنین کاری باشند، نه تنها 
مشارکت های س��ودآور اقتصادی 
شکل می گیرد، بلکه مشارکت های 
قدرتمند سیاس��ی شبیه اتحادیه 
اروپا هم دور از دس��ترس نیست. 
اینجاس��ت ک��ه تغییر سیاس��ت 
می توان��د ت��رك تالش ه��ا برای 
اثرگذاری بر قیمت نفت باش��د تا 
اینک��ه تالش برای کس��ب منافع 
بیشتر در کانون توجه قرار بگیرد. 

می افزای��د:  تحلیلگ��ر  ای��ن 
کش��ورهای  دیگ��ر،  س��وی  از 
نی��ز  اوپ��ک  عض��و  ضعیف ت��ر 
مدت هاس��ت منفع��ت خاص��ی 
دس��ت  ب��ه  س��ازمان  ای��ن  از 
نمی آورند، چرا که کش��ورهای 
بزرگ ت��ر و قدرتمندت��ر گ��روه 
اعض��ای  مناف��ع  نتوانس��ته اند 
کوچ��ک را در دوره بحران های 
نفت��ی تامین کنن��د. پس بهتر 
اس��ت آنه��ا نیز بیش��تر به فکر 
تا  باش��ند  منطقه ای  اتحادهای 
منافع شان بیشتر تامین ش��ود. 
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رئیس جمهوری هفته گذشته 
از  قضایی��ه  ق��وه  درهمای��ش 
دولتمردان، مدیران و مسئوالن 
دولتی پرس��ید: چرا باید شاهد 
قاچ��اق کاال در کش��ور آن هم 
در بعض��ی از م��وارد به صورت 

سازمان یافته باشیم؟ 
 او موضوعی را مطرح کرد که 
شاید اصلی ترین مطالبه فعاالن 
اقتص��ادی در س��ال های اخیر 
اس��ت. درس��ت در همین روز 
بود که کسبه خیابان مروی در 
واکنش ب��ه تابلویی که 10 روز 
قبل، ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز در مح��ل نصب کرده بود، 
مغازه های ش��ان را خالی کرده 
بودن��د. روی این تابلو نوش��ته 
شده بود، »براس��اس ماده 1۸ 
قان��ون مبارزه ب��ا قاچاق کاال و 
ارز، خرید، فروش، عرضه، حمل 
یا نگهداری کاالی خارجی که 
بدون مدارک قانونی وارد کشور 
ش��ده اس��ت، قاچاق محسوب 
می ش��ود و برابر قانون عالوه بر 
ضبط کاال مرتکبان نیز مجازات 
خواهند شد.« شاید این قانون 
دس��تاویز محکمی برای ضبط 
کاالی قاچاق باش��د اما به نظر 
می رسد با مسئله ای که حسن 
روحانی به آن اش��اره کرده، در 
جایی دیگر باید پاسخ این سوال 

را جست وجو کرد. 
کیوان کاش��فی، عضو هیات 
رئیس��ه اتاق ای��ران برخورد با 
مراکز فروش را جای مناس��بی 
ب��رای ش��روع کار نمی دان��د و 
معتقد است موفقیتی به دنبال 

ندارد. 
ای��ن فعال اقتص��ادی بخش 
خصوصی به »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: واردات انبوه قاچاق 
همه چیز را با خودش هماهنگ 
کرده است و به نظر من قاچاق 
کالف��ی اس��ت که ب��ا نقش و 
دخال��ت برخ��ی س��ازمان ها و 
دستگاه های مرتبط و درگیر با 
آن پیچیده می شود و قاچاقچی 

به تنهایی در آن نقش ندارد. 
کاش��فی به موضوع دیگری 
اشاره می کند که شاید آمارهای 
متفاوت اعالم ش��ده از س��وی 
مقامات مختلف می تواند دلیل 
ادعای��ش باش��د. او می گوی��د: 

ب��ه اعتقاد م��ن در حال حاضر 
در ح��وزه تصمیم گیری اتحاد 
رویه ای دیده نمی ش��ود. ما در 
سیس��تم تصمیم گی��ری برای 
قاچاق هن��وز به ی��ک ادبیات 
مشترک دس��ت پیدا نکردیم. 
ت��ا زمانی ه��م که ای��ن کار را 
نکردیم مسئله قاچاق در همین 
وضعیت باق��ی خواهد ماند، دو 
ماه مرز را می بندن��د، با مراکز 
ف��روش برخورد ه��ای ضربتی 
بدون هدف انجام می ش��ود اما 
بعد از چند ماه ب��از هم همان 

وضعیت ادامه دارد. 
عضو هیات رئیسه اتاق ایران 
انتق��اد دیگ��ری ه��م دارد. او 
می گوید: از کانال های مختلفی 
کاال به کش��ور قاچاق می شود، 
اما متاسفانه حتی یک مطالعه 
دقیق هم تا به حال انجام نشده 
اس��ت. به نظر من ب��ه رقم 20 
میلیارد دالری هم که می گویند 
نمی توان اس��تناد ک��رد، چون 
اب��زاری برای احتس��اب قاچاق 
وج��ود ن��دارد و ای��ن می تواند 
تنها حدس��ی براس��اس برخی 
آماره��ا باش��د و با حدس��یات 
هم نمی ش��ود برای بزرگ ترین 
آفت اقتص��اد کش��ور برنامه و 
طرح نوشت. کس��ی تا به حال 
مطالعات مستندی انجام نداده 
اس��ت که بدانیم اقتصاد قاچاق 
درکشور ما چه سهمی دارد و به 
نظر من نه برای حاکمیت و نه 
برای دولت ما خوب نیست که 
نمی توانیم ب��رای قاچاق کاری 

انجام دهیم. 
کاشفی سهم مرزنشینان را از 
واردات ته لنجی و کولبری اندک 
می داند و معتقد است تنها نفع 
آنه��ا در حمل و نقل کاالس��ت 
و کااله��ا اغلب به اس��تان های 

داخلی سرریز می شود. 
او که رئیس اتاق کرمانش��اه 
نیز هست، ساماندهی این نوع 
واردات را ض��روری می دان��د و 
می گوید: آمار مرزنشینان واقعی 
مش��خص نیس��ت، برای نمونه 
ما 5 هزار خانوار مرزنش��ین در 
منطق��ه داریم ام��ا بیش از 30 
ه��زار کارت مرزنش��ینی صادر 

شده است. 
از س��ویی دیگ��ر، مصطفی 
خدای��ی، رئیس هی��ات مدیره 
انجم��ن ش��رکت های صنعت 
پخش معتقد اس��ت قاچاق به 

یک فعالیت اقتصادی جدی در 
کشور تبدیل شده و مشکالت 
زی��ادی در مبادی مرزی وجود 
دارد ک��ه به مش��کالت قاچاق 

دامن زده است. 
او در نظر دیگ��ری با کیوان 
کاشفی هم عقیده است. خدایی 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
ب��ه نظر م��ن عملک��رد برخی 
ارگان ه��ای دولتی و نظامی در 
این ماجرا سهیم است و با این 
شرایط، جلوگیری از قاچاق کار 
ممکنی به نظر نمی رسد و شاید 
ای��ن یک��ی از مهم ترین دالیل 
ناموفق ب��ودن در ای��ن مبارزه 

باشد. 
ب��ا  می گوی��د:  خدای��ی 
فروشنده ها شروع کردن نتیجه 
قابل قبولی ندارد. مگر چند نفر 
را می توانند بگیرند و ببندند. از 
اینها گذشته اغلب فروشگاه های 
بزرگ باال ش��هر انواع شکالت، 
بیسکویت و کاالی قاچاق را با 

قیمت بسیار باال می فروشند. 
 به گفته این فعال اقتصادی، 
این کاالها که پیش تر از طریق 
مرزهای جنوبی و پاکستان وارد 
می شد، در حال حاضر از ترکیه 

و عراق وارد می شود. 
خدایی در توضیحات بیشتری 
قاچاق  توزیع  درباره شبکه های 
که عموما بدون مجوز هستند، 
می گوی��د: پی��دا ک��ردن ای��ن 
شبکه ها کار غیرممکنی نیست. 
ب��ه نظر من یک طرح پلیس��ی 
اطالعات��ی عملیاتی  کارهای  و 
می خواهد که می توانند به نتیجه 
هم برسند و آنها را ردیابی کنند. 
ما حدود ۸00 ش��رکت پخش 
مج��از داریم ک��ه همه عملیات 
کاری آنها ش��فاف است. کاالیی 
که در س��بد اینها قرار می گیرد 
مج��وز دارد و مطمئن��ا قاچاق 
نیس��ت. تمام کاالهای��ی که از 
طریق این شبکه ها به فروشنده 
می رس��د از طریق مراکز فروش 

قابل ردیابی است. 
انجمن  هیات مدی��ره  رئیس 
ش��رکت های صنع��ت پخ��ش 
معتقد است، باید به فروشنده ها 
آگاهی و تذکر بدهند و به آنها 
زمان داده شود تا خریدشان را 
از مراکز توزیع کاالهای قاچاق، 
در یک بازه زمانی متوقف کنند. 
خدایی می گوی��د: با جریمه 
کار درس��ت نمی ش��ود، دائما 

باید برای س��المت و حمایت از 
کاالی داخلی که با نظارت های 
بهداش��تی هم تولید می ش��ود 
اطالع رس��انی ش��ود و اینک��ه 
واقعا بس��یاری از مواد غذایی و 
کااله��ای مش��ابه ایرانی وجود 
دارد که با قیمت بسیار پایین تر 
تولید می شود. ش��اید زمان بر 
باشد تا مصرف کننده درک کند 
برخی کاالهای ایرانی با قیمت 
مناسب و کامال با همان کیفیت 
اس��ت اما به هر حال به نتیجه 

می رسد. 
کورش دهقانی، تاجر بوشهری 
ک��ه در مرز فعالی��ت می کند، 
از زاویه ای دیگ��ر به این ماجرا 
ن��گاه می کند. او معتقد اس��ت 
اغل��ب کاالهای قاچاق از جایی 
غیر  از گمرکات اصلی اس��تان 
ترخیص می ش��وند. دهقانی با 
بیان جزییات بیشتری می گوید: 
ته لنجی هایی ک��ه از گمرکات 
فرعی ترخیص می شود معموال 
حجم ش��ان خیل��ی بیش��تر از 
مقداری است که قانون به آنها 
اج��ازه داده، در ای��ن گمرکات 
س��خت گیری های  کوچ��ک 
گمرکات بزرگ اس��تان وجود 
ن��دارد. دهقانی انتق��اد دیگری 
ه��م دارد، او می گوی��د: وقتی 
در س��طوح باالی دستگاه ها و 
س��ازمان ها و مدیریت های باال 
تخلف های بزرگ وج��ود دارد 
چرا فکر می کنید سودجویی در 
سازمان ها و دستگاه های مرتبط 
وجود ندارد یا کس��ی نیاز مالی 
ندارد، این مس��ائل است که به 

تسهیل قاچاق کمک می کند. 
دهقان��ی از قوانی��ن و صدور 
مجوزها به عنوان مشکالت دیگر 
ن��ام می برد. او می گوید: به نظر 
من آنقدر دردس��ر برای واردات 
رس��می در گمرک زیاد اس��ت 
ترجیح می دهد  وارد کننده  که 
قاچ��اق وارد کن��د. حتی برای 
واردات کاالهای��ی ک��ه مثال به 
مجوز، آزمایشات و... نیاز ندارند 
کار س��خت اس��ت. او س��امانه 
جدی��د گمرک��ی را نی��ز دلیل 
منصرف شدن واردکنندگان از 
مبادی رسمی می داند. دهقانی 
می گوی��د: س��امانه گمرکی به 
راحتی قابل اس��تفاده نیست و 
ممکن است شما برای یک کار 
یا یک مشکل پیش آمده مجبور 
باشید چندین بار با کارشناس 

نوبت بگیرید. 
همچنین علی فاضلی، رئیس 
ات��اق ای��ران پی��ش از این به 
»فرصت امروز« گفته بود، عزم 
ب��رای برخورد ب��ا قاچاق وجود 
ندارد. نهادهای تصمیم گیرنده 
باید به دنبال پاس��خ این سوال 
باش��ند که چطور می ش��ود در 
نظام توزیع کشور کاالی قاچاق 
را حذف کرد. ش��روع کردن از 
بنگاه کار اشتباهی است، جای 
خوبی برای ش��روع نیست و به 

هدف نمی رسند. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
دوس��ال پی��ش رئیس س��تاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای 
نخستین بار از میزان قاچاق در 
کشور پرده برداش��ت. او گفته 
بود ارزش قاچ��اق بیش از 20 
میلی��ارد دالر و دو برابر بودجه 
عمرانی کل کشور است. رقمی 
ک��ه به س��رعت توس��ط دیگر 
مقامات دولتی و رئیس مجلس 
در دو س��ال گذشته تکرار شد. 
ام��ا آمارهای دیگ��ری هم ارائه 
شد. مجتبی خسروتاج، معاونت 
امور بازرگان��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت در گزارش��ی 
به اتاق تهران در شهریور سال 
گذش��ته ای��ن رق��م را نزدیک 
ب��ه 15میلیارد دالر و مس��عود 
کرباسیان آمار قاچاق را از سوی 
گمرک و براساس کشفیات این 
سازمان کمی بیش از 6 میلیارد 
دالر عنوان ک��رد. با این وجود 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
تهران درسال گذشته در یکی از 
جلسات هیات نمایندگان، رقم 
20میلیارد دالری قاچاق را دور 
از واقعی��ت و ارائه میزان قاچاق 
را مس��تلزم کارشناسی بیشتر 
دانس��ت. ام��ا این تع��دد ارقام 
ب��ه همین جا ختم نمی ش��ود، 
س��خنگوی س��تاد مب��ارزه با 
قاچ��اق کاال و ارز رقم جدیدی 
را در روزه��ای اخیر اعالم کرد 
که با این رقم ها متفاوت است. 
به گفته این مقام قاچاق کاال از 
25میلیارد دالر به 15/5میلیارد 
دالر کاهش پیدا کرده اس��ت. 
او کاهش 10 میلی��ارد دالری 
از س��ال 92 ت��ا 94 را نتیج��ه 
اقدام��ات پیش��گیرانه دول��ت، 
کاه��ش  و  ارز  یکسان س��ازی 
طبقات تعرف��ه ای عنوان کرده 

است. 

فعاالن بخش خصوصی در پاسخ به چگونگی مبارزه با قاچاق:

کالف قاچاق گره »رسمی« دارد

در ش��رایطی که س��ال گذشته 
وقف��ه ای در ص��ادرات دام س��بک 
و سنگین به کش��ورهای همسایه 
غرب��ی و خلیج نش��ینان جنوبی به 
وج��ود آمد، مع��اون وزی��ر جهاد 
کشاورزی از شروع دوباره صادرات 
دام زنده به کشورهای خلیج فارس 

خبر داد. 
حس��ن رکن��ی در گفت وگ��و با 
ایس��نا، اظهار کرد: در اواخر س��ال 
گذشته وقفه صادراتی در زمینه دام 
زنده به وجود آمد که امسال مشکل 
صادرات آن حل ش��د و می توانیم 
دام های س��بکی مانند گوسفند و 
بز را با مزیت قیمتی به کشورهای 

حاشیه خلیج فارس صادر کنیم. 
وی اف��زود: در دو ماه��ه ابتدایی 
امس��ال 231 ه��زار و 515 رأس 

انواع دام س��بک )گوس��فند و بز( 
به کش��ورهای م��ورد نظ��ر صادر 
شده اس��ت که در مقایسه با سال 
گذشته که بیش از 1۸6هزار راس 

صادر شد حدود 24درصد افزایش 
داشته است که این میزان صادرات 
می تواند در تنظیم قیمت دام سبک 
اثر گذار باشد، در حالی که طی سه 

سال گذش��ته قیمت این محصول 
)ن��رخ خرید از دام��دار( ثابت بوده 
است. معاون وزیر جهاد کشاورزی 
در ام��ور دام ادام��ه داد: از آنجا که 

جمعی��ت م��ازادی از دام س��بک 
در کش��ور وجود دارد ک��ه باید به 
تدریج از گردونه تولید خارج شوند 
صورت  برنامه ریزی های  براس��اس 
گرفته و اس��ناد باالدس��تی ساالنه 
باید 3میلیون رأس دام س��بک در 
راس��تای تنظیم مناب��ع غذایی در 

کشور حذف شود. 
رکن��ی تصریح ک��رد: این میزان 
صادرات دام زنده گرچه با برنامه ها 
و اه��داف بلند مدت کش��ور فاصله 
زی��ادی دارد ام��ا باید در راس��تای 
تعادل بخش��ی ب��ه جمعیت دامی 
کشور تقویت شود تا با افزایش آن 
بتوانیم ضمن دس��تیابی به اهداف 
بلند مدت، برنامه های باالدستی تراز 
مثبت تجاری بخ��ش دامپروری را 

ارتقا دهیم. 

از سر گیری صادرات دام زنده پس از وقفه چندماهه

صنعت غذایی

اسامی ۱۸ شرکت خارجی برای 
سرمایه گذاری در ایران اعالم شد

جذب س��رمایه خارجی و تولید مشترک منوط به 
انتقال فناوری از جمل��ه محورهای اقتصاد مقاومتی 
اس��ت که در همین راس��تا وزارت صنعت، معدن و 

تجارت از عقد 1۸ تفاهم نامه خبر داده است. 
به گزارش ایسنا، فهرست تفاهم نامه های سرمایه گذاری 
و تولید مش��ترک منعقد شده با شرکت های خارجی در 
حالی منتشر می شود که در آن نام شرکت های معروفی 
همچون دانیل��ی در حوزه فوالد، پژو در خودروس��ازی، 
دایلمر بنز برای تولید خودروهای دیزل و دیگر برندها و 

شرکت های بزرگ جهان به چشم می خورد. 
فهرستی که از س��رمایه گذاران و شرکای خارجی 
صنای��ع داخلی در اختیار ایس��نا قرار گرفته اس��ت، 
تفاهم نامه ه��ای منعقد ش��ده در دولت یازدهم را به 

شرح زیر اعالم کرده است: 
- س��رمایه گذاری 100 درصدی ش��رکت دانیلی 

برای طراحی و تولید تجهیزات صنایع فوالد
- تفاهم نامه ش��رکت IFPN ب��ا ایدرو در زمینه 

ارتقای کیفیت موتورهای خودرو
- تفاه��م نام��ه ش��رکت AXENS با ای��درو در 
زمینه ارتقای کیفیت س��وخت های بنزین و گازوئیل 

پاالیشگاه ها
- تفاهم نامه ش��رکت VALLOURECبا ایدرو 

در زمینه تولید لوله های بدون درز
- تفاه��م نامه ش��رکت SOFREGAZ با ایدرو 
در زمین��ه اجرای مش��ترک پ��روژه بازیابی گاز های 

نسوخته )فلر(
 SMS مش��ارکت ش��رکت ایمیدرو با ش��رکت -
ب��ه 60 درص��د جه��ت  به ص��ورت 40   INNSE
س��رمایه گذاری مش��ترک در ایج��اد کارخانه تولید 

لوله های بدون درز
- مش��ارکت ش��رکت ایمیدرو با ش��رکت دانیلی 
به ص��ورت 40 ب��ه 60درصد جهت س��رمایه گذاری 
مش��ترک در ایجاد طرح تولید کنس��انتره، گندله و 

آهن اسفنجی
- س��رمایه گذاری مشترک ش��رکت ایران خودرو 
با PEUGEOT به صورت ش��راکت مساوی جهت 

تولید خودروهای جدید
- مش��ارکت ش��رکت ایدم با AVL اتریش برای 

نوسازی تاسیسات کنترل کیفی و اندازه گیری
- مشارکت ش��رکت ایران خودرو دیزل و شرکت 
ایدم با شرکت دایلمر بنز، به صورت 49 به 51درصد 
جه��ت تولید ان��واع موت��ور دیزلی و گازس��وز برای 

کامیون و اتوبوس
- مش��ارکت شرکت یاوران خودرو شرق با شرکت 

مان آلمان برای تولید کامیون و اتوبوس
- همکاری ش��رکت های س��ام الکترونیک، تکوین 
الکترونیک وSAMSUNG جهت انتقال تکنولوژی 

تولیدات لوازم خانگی
- همکاری س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و 
 POSCO صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و شرکت
ب��ه منظ��ور ایج��اد JETTY FACILITIE در 

منطقه پارسیان
- س��رمایه گذاری مش��ترک س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( و 

شرکت POSCO در توسعه صنعت فوالد
- س��رمایه گذاری مشترک ش��رکت پارس کوهان 
دی��ار پارس��یان و ش��رکت POSCO در انتق��ال 

تکنولوژی و ایجاد واحد فوالدی در چابهار
- س��رمایه گذاری مشترک ش��رکت فوالد کاویان 
پاس��ارگاد و ش��رکت POSCO در احداث نیروگاه 

500 مگاواتی همراه با انتقال تکنولوژی
- هم��کاری مش��ترک ش��رکت نگین مک��ران و 
شرکت DOOSANبرای انتقال تکنولوژی و ایجاد 

تاسیسات مربوط به پروژه های مکران
 LG هم��کاری ش��رکت گلدی��ران و ش��رکت -
ELECTRONIC جه��ت انتقال تکنولوژی تولید 

لوازم خانگی.

تعهد اصناف برای نفروختن کاالی 
قاچاق

از یک زمان مش��خص اصناف متعهد می ش��وند که 
هیچ ی��ک از واحدهای صنفی زیرمجموعه آنها کاالی 

قاچاق عرضه نکند. 
به گزارش ایس��نا، پس از آغاز طرح ضربتی مبارزه با 
قاچ��اق کاال و بازخوردهای متفاوتی که از این اقدام به 
دست آمده است، به منظور ساماندهی مبارزه با قاچاق 
کاال جلسه ای با حضور مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و نمایندگان اصناف طی هفته  آینده به منظور 
جلوگی��ری از ارائه  هر ن��وع کاالی قاچاقی در اصناف 
مختلف برگزار خواهد ش��د که قرار است در ارتباط با 

موارد مختلفی به جمع بندی برسند. 
ق��رار اس��ت در این جلس��ه از یک تاریخ مش��خص 
اصناف متعهد ش��وند که هیچ یک از واحدهای صنفی 
زیرمجموع��ه آنها کاالی قاچاق عرض��ه نکنند و از آن 
تاریخ به بعد در صورت موافقت مس��ئوالن باالدس��تی 
به صورت رس��می با این مسئله برخورد و اعمال قانون 

شود. 
ابراهیم درس��تی، نایب رئیس اتاق اصناف ایران در 
گفت وگو با ایسنا، ضمن تایید این خبر، اظهار کرد که 
اصناف با ارائه هر گونه کاالی قاچاق مخالف هستند و 
همه دس��تگاه ها در این خصوص باید همسو شده و با 

مقوله قاچاق به صورت ریشه ای برخورد کنند. 

احتمال برقراری تجارت آزاد میان 
ایران و اوراسیا

پیمان موقت تجارت آزاد ایران – اوراسیا در دستور 
کار قرار گرفت. 

به گزارش ایس��نا، اتحادیه اوراسیا شامل کشورهای 
روسیه، قزاقستان، قرقیزس��تان، بالروس و ارمنستان 
اس��ت که قصد دارند با ایرانی ها پیمان  موقت تجارت 
آزاد امض��ا کنند تا برخی کااله��ای مبادالتی بین این 
کشورها با تعرفه بسیار پایین و حتی صفر مورد مبادله 
ق��رار گی��رد، کاالهایی که در حال حاضر انتش��ار آنها 

محرمانه بوده و در حال بررسی است. 
براس��اس قوانین تجارت جهانی، روس��یه نمی تواند 
ق��رارداد ترجیحی با ایران امضا کند، چرا که مجبور به 
رعایت قوانین سازمان تجارت جهانی است و به همین 
منظور با ایجاد پیمان نامه ها و تفاهم نامه های اینچنینی 
همچون ایران و اوراسیا به نوعی می توان وارد مبادالت 
ترجیحی با ایران ش��د. براس��اس چنی��ن قراردادهای 
تج��ارت آزادی کاالهایی با حجم معناداری از س��وی 
کش��ورهای طرف قرارداد در نظر گرفته می شود که با 

تعرفه پایین مورد مبادله قرار می گیرند. 
پیمان موقت تجارت آزاد ایران و اوراسیا بین ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا خواهد شد و در همین 
راس��تا وزیر وقت تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
ته��ران با نعم��ت زاده به عنوان وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت ایران جلسه ای را تشکیل داده و بیانیه مشترکی 
را امضا کردند تا پس از آن مذاکرات به دور بعد کشیده 

شود. 
دور دوم مذاک��رات ای��ران – اوراس��یا نیز طی هفته 
گذش��ته در سطح کارشناس��ی برگزار و تصمیم براین 
ش��د تا طرفین به یکدیگر ترجیحات کاالیی بدهند تا 
بدی��ن ترتیب برای برخی کااله��ا تخفیف گمرکی در 
نظر گرفته ش��ود تا با قیمت تمام ش��ده کمتری مورد 

خریدوفروش قرار گیرد. 

 براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد 
اعالم شد

۱۱رتبه بهبود جایگاه ایران در 
شاخص کارایی بازار کاال

وزارت صنعت، معدن و تجارت به اس��تناد گزارش 
مجم��ع جهان��ی اقتصاد اع��الم کرد ایران در س��ال 
2015 میالدی )1394 خورشیدی( با 11 رتبه ارتقا 
به جایگاه یکصد و نهم جهان از نظر شاخص کارایی 

بازار کاال رسید. 
به گ��زارش ایرنا، جدول داده های آماری منتش��ر 
شده در این زمینه نشان می دهد کشورهای مختلف 
از نظ��ر بی��ش از 110 متغیر در 12 رکن مقایس��ه 
می شوند که به استناد گزارش ساالنه مجمع جهانی 
اقتصاد، برای تعیین میزان رقابت پذیری کشورهای 

جهان است. 
متغیره��ای دوازده گانه ای که به آنها رکن اطالق 
می شود، در قالب سه محور مربوط به زیرساخت های 
پای��ه، افزایش کارایی، ن��وآوری و پیچیدگی تنظیم 

شده اند: 
- نهاده��ا، زیرس��اخت ها، محیط اقتص��اد کالن، 

بهداشت و آموزش ابتدایی
- آم��وزش عالی و حرف��ه ای، کارایی ب��ازار کاال، 
کارایی بازار کار، توس��عه بازار مالی، آمادگی فناوری 

و اندازه بازار
- پیشرفته بودن بنگاه های تجاری و نوآوری

هر چقدر یک اقتصاد پیش��رفته تر ش��ود، از محور 
نخست )اقتصاد مبتنی بر منابع( به سوی محورهای 
دوم و س��وم )اقتص��اد مبتنی بر کارای��ی و نوآوری( 

حرکت می کند. 
در نظام ه��ای اقتصادی کارایی محور، عوامل موثر 
بر افزای��ش کارایی مانند آم��وزش عالی و حرفه ای، 
کارایی ب��ازار کاال، کارایی بازار نیروی کار، توس��عه 
بازارهای مالی، آمادگی فناوری و اندازه بازار، ارزیابی 

می شود. 
دوره  در  کاال  ب��ازار  کارای��ی  ش��اخص   بررس��ی 
2015- 2010 نش��ان می دهد رتبه ایران بین 9۸ تا 

120 در نوسان بوده است. 
بهترین رتبه )نود و هش��تم( در سال های 2012- 
2010 و بدترین جایگاه )یکصد و بیس��تم( در سال 

2014 کسب شده است. 
در سال 2015 براساس زیرشاخص های شانزده گانه 
کارایی بازار کاال، بهترین وضعیت مربوط به زیرشاخص 
»اثربخشی سیاس��ت های ضدانحصاری« بود که رتبه 
چهل و یکم در آن کسب شد و گویای موفقیت دولت 

یازدهم در اجرای سیاست های ضدانحصاری است. 
بر پایه این بررسی کشورها در صورت برخورداری از 
کارایی در بازار کاال، ترکیب مناسبی از کاال و خدمات را 
تولید می کنند که این وضع سبب تعادل نسبی عرضه و 

تقاضای کاال و خدمات می شود. 
به باور مجمع جهانی اقتصاد برای حرکت به س��وی 
کارای��ی در بازار کاال، بنگاه های اقتصادی باید از طریق 
ارتقای بهره وری به بهبود س��هم خود از بازار داخلی و 
خارج��ی بپردازند و در این ص��ورت بنگاه ها کاالیی را 
تولید می کنند که متناس��ب با نیاز بازار است و همین 

امر سبب پیشرفت بیشتر این شرکت ها می شود. 
همچنی��ن بر پای��ه داده های این گ��زارش، ایران در 
زیرش��اخص های »تعرفه های تجاری« و »میزان رواج 
مالکیت خارجی« با کس��ب رتب��ه 140 )آخرین رتبه 
میان کشورها( نامناس��ب ترین جایگاه را دارد و انتظار 
می رود ب��ا رفع تحریم ها و موان��ع غیرتعرفه ای فضای 
مناسب تری برای سرمایه گذاری خارجی فراهم شود و 

در سال های آینده رتبه بهتری به دست آید. 

تجارت تولید

اصناف
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رئیس جمهوری، معاون اول 
و وزی��ر اقتصاد وع��ده اصالح 
نظام بانک��ی و رونمایی از این 
ط��رح در آین��ده ای نزدیک را 
اعالم کرده ان��د و گفته اند که 
با اجرای این طرح، مش��کالت 
نظام بانکی مرتفع خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش مهر، پ��س از 
افش��ای فیش ه��ای حقوق��ی 
نجوم��ی و دریاف��ت پاداش ها 
و وام ه��ای چند ص��د میلیون 
ارش��د  مدیران  برخی  تومانی 
نظام بانکی کش��ور، مسئوالن 
دولت��ی خبر از اص��الح نظام 
می گویند  و  می دهن��د  بانکی 
که به زودی طرح اصالح نظام 

بانکی کشور کلید می خورد. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 
ط��ی س��ال های گذش��ته نیز 
ط��رح تح��ول نظ��ام بانک��ی 
کش��ور برای اصالح رویه های 
بانک��ی در دس��تور کار ق��رار 
داش��ت و به اصطالح اجرایی 
ش��د ام��ا نتوانس��ت تغییر و 
تح��ول مثبت��ی در عملک��رد 
بانک های کش��ور و رفع نیازها 
و خواسته های مردم و فعاالن 

اقتصادی ایجاد کند. 
حال ای��ن روزه��ا انتقادات 
از عملکرد بانک ها با افش��ای 
نجومی  حقوق��ی  فیش ه��ای 

برخ��ی مدیران بانکی ش��دت 
گرفت��ه و مردم به یاد وام های 
تقاض��ا و دریاف��ت نش��ده و 
بانک ه��ا  از  خ��ود  بی پاس��خ 
می افتند. شاید به همین دلیل 
باش��د که مسئوالن رده باالی 
دولت��ی این بار وع��ده اصالح 
نظام بانکی را داده اند تا شاید 
بتوانند از هجمه ها و فشارهای 
وارده به نظام بانکی کش��ور تا 

حدودی بکاهند. 
آن طور که حس��ن روحانی، 
اع��الم  رئیس جمه��وری 
ک��رده ای��ن ط��رح ب��ه زودی 
البت��ه  می خ��ورد.  کلی��د 
رئیس جمه��وری درب��اره این 
طرح گفته اس��ت: سود باالی 
ضعیف  و  بانک��ی  تس��هیالت 
ب��ودن توانمن��دی بانک ها دو 
مشکل اساسی در نظام بانکی 
کشور اس��ت و برای رفع این 
گام ه��ای  از  یک��ی  مش��کل 
نظ��ام  س��اماندهی  اساس��ی، 
بانکی است و در این راستا در 
طرحی  دولت  اقتصادی  ستاد 
تهی��ه و تدوین ش��ده که در 
روزه��ای آینده از آن رونمایی 

خواهد شد. 
روحان��ی با اش��اره به اینکه 
برای حل و فصل مسائل بانکی 
باید چند اقدام اساسی و فوری 

انجام گیرد، اظهارداش��ت: در 
اصالحیه بودج��ه که به زودی 
تقدی��م مجلس خواهد ش��د، 
کردن  برط��رف  راهکاره��ای 
برخ��ی از مش��کالت بانکی از 
جمل��ه انتش��ار اوراق به��ادار 
مورد توجه قرار گرفته است. 

وی عنوان ک��رد: در برخی 
از  نیازمن��د مجوزهایی  موارد 
مجلس هس��تیم تا بتوان سود 
تس��هیالت را کاهش و قدرت 
بانک ها برای ارائه تس��هیالت 
را افزایش دهی��م. در صورت 
ش��اهد  الیحه،  ای��ن  تصویب 
تحول بزرگی در بخش بانکی 

کشور خواهیم بود. 
بخش  در  رئیس جمه��وری 
دیگ��ری از س��خنان خود به 
موض��وع حقوق های نامتعارف 
اش��اره کرد و گف��ت: آنچه در 
روزه��ای اخیر در رس��انه ها و 
فض��ای مج��ازی در خصوص 
برخی دریافت ها که عادالنه و 
منصفانه نبود، منتشر شد، در 
مجموع خیر تلقی می کنم، به 
هر حال مشکلی وجود داشته 
و دس��تگاه های نظارتی دقت 
الزم و بهن��گام را روی ای��ن 

مسئله انجام ندادند. 
گزارش  براساس  افزود:  وی 
یک��ی از نهاده��ای نظارت��ی، 

برطب��ق آیین نامه های س��ال 
۹۰، ی��ک مدیر می توانس��ت 
حت��ی تا یک میلی��ارد تومان 
هم دریافتی داشته باشد و در 
ظاهر هیچ مشکلی هم وجود 
نداش��ت، بنابراین ام��روز باید 

این آیین نامه ها اصالح شود. 
اس��حاق  ح��ال،  عی��ن  در 
اول  مع��اون  جهانگی��ری 
همایش  در  رئیس جمه��وری 
مازندران  در  مقاومتی  اقتصاد 
درب��اره این ط��رح اعالم کرد: 
رفع  ب��رای  ب��ه زودی طرحی 
مشکالت نظام بانکی از سوی 

دولت ارائه خواهد شد. 
وی به مش��کالت و مسائل 
نظ��ام بانک��ی کش��ور نظی��ر 
و  بانک��ی  مع��وق  مطالب��ات 
بانک ها  ب��ه  دولت  بدهی های 
اشاره کرد و گفت: دولت برای 
رف��ع مش��کالت نظ��ام بانکی 
ط��رح مهمی تدوی��ن کرده و 
با اجرای این طرح، مش��کالت 
نظام بانکی مرتفع خواهد شد. 
علی طیب نی��ا وزیر اقتصاد 
هفت��ه پی��ش اعالم ک��رد که 
اج��رای برنامه جام��ع اصالح 
نظ��ام بانکی در دس��تور کار 
اس��ت به ط��وری ک��ه برنامه 
زمان بندی  عملیات��ی  جام��ع 
ش��ده برای اصالح نظام بانکی 

در دس��تور کار این وزارتخانه 
قرار گرفته است. 

وزی��ر امور اقتصادی و دارایی 
با بیان اینکه بدون اصالح نظام 
بانکی کشور نمی توان به توسعه 
مالی رسید، افزود: نظام بانکی 
ما در گذش��ته با سیاست های 
اقتص��ادی کام��ال نس��نجیده 
مدیریت ش��د و از طرف دیگر 
در مع��رض فش��ار گس��ترده 
تحریم ها بود. امروز وظیفه من 
و همه مدی��ران بانکی اس��ت 
که از همه امکانات پس��اتحریم 
اس��تفاده کنی��م و اصالح نظام 
بانکی کش��ور را با قاطعیت به 

پیش ببریم. 
در دولت قبلی اجرای طرح 
تحول اقتصادی با هفت محور 
در دس��تور کار قرار داشت که 
بخ��ش بزرگ��ی از ای��ن طرح 
مربوط به اص��الح نظام بانکی 
یا ط��رح تحول نظ��ام بانکی 
می ش��د، این طرح محورهای 
چندگانه ای داشت که بخشی 
از اجرای آن ب��ه دولت فعلی 
رس��یداما در عمل با گذش��ت 
چندین س��ال از آغ��از اجرای 
آن تحول��ی در نظ��ام بانک��ی 
دیده نش��د. حال این بار طرح 
دیگ��ری قرار اس��ت با همین 

مضمون کلید بخورد. 

نرخ ه��ای  وج��ود  ب��ا 
س��پرده  ترجیحی حس��اب های 
نقدینگی  کمبود  سرمایه گذاری، 
در برخی از بانک ها و نیز اعمال 
فرمول جهانی، کاهش نرخ سود 
تسهیالت در بانک ها و موسسات 
ش��اید در آین��ده نزدی��ک و در 
تمامی بانک ها و موسسات عملی 

نشود. 
 ب��ه گ��زارش اخب��ار بان��ک، 
بانک مرکزی بخشنامه  سرانجام 
کاهش نرخ س��ود تس��هیالت را 
ب��ه بانک ها و موسس��ات مالی و 

اعتباری ابالغ کرد. 
ب��ر این اس��اس قرار اس��ت از 
۱۶ تیرم��اه س��ال ج��اری کلیه 
قراردادهای تسهیالت با نرخ های 
جدید پرداخت ش��ود و این نرخ 
نیز ب��رای عق��ود مش��ارکتی و 
مبادل��ه یک س��ال و ۱۸ درصد 

تعیین شده است. 
س��ود  ن��رخ  ای��ن  از  پی��ش 
تسهیالت مبادله ای ۲۰ درصد و 

عقود مبادله ای ۲۲ درصد تعیین 
ش��ده ب��ود و توس��ط بانک ها و 

موسسات پرداخت می شود. 
ام��ا نکته اینجاس��ت ک��ه آیا 
بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و 
اعتب��اری بخش��نامه اخیر بانک 
ن��رخ  کاه��ش  ب��رای  مرک��زی 
تس��هیالت را رعایت می کنند یا 

خیر؟ 
تجربه نش��ان داده که معموالً 
در ای��ن موارد برخ��ی بانک های 

دولتی پیش��قدم بوده و چاره ای 
ج��ز کاه��ش س��ریع نرخ ه��ای 
اتفاقی که در  تسهیالتی ندارند، 
بانک ها خصوصی با اکراه و البته 
با چند روز تأخیر انجام می شود. 
تعدادی از بانک های خصوصی 
که بهای تمام ش��ده پول باالیی 
داش��ته و ب��ا کمب��ود نقدینگی 
مواجه هستند، سعی می کنند با 
تأخیر بخشنامه کاهش نرخ سود 
تس��هیالت را ب��ه ش��عبات خود 

ابالغ کنند و مطمئناً تأخیر چند 
روزه ابالغ این بخشنامه می تواند 
س��ود باالی��ی را ب��رای بانک ها 

داشته باشد. 
اما برخ��ی بانک ها نیز با توجه 
ب��ه پرداخ��ت س��ود اضاف��ی به 
س��پرده های س��رمایه گذاری در 
عماًل  ترجیحی،  نرخ ه��ای  قالب 
خودکش��ی ک��رده و نرخ س��ود 
تس��هیالت و س��پرده یکس��انی 
دارند و حتی نرخ سود سپرده ها 

در بس��یاری از م��وارد از ن��رخ 
تسهیالت نیز باالتر است. 

بانک ه��ا ب��رای ف��رار از ای��ن 
ت��الش  اقتص��ادی  خودکش��ی 
می کنند به عناوین و روش های 
مختلف  )به جهت ش��رعی جلوه 
دادن اق��دام خ��ود( بخش��ی از 
مسدود  را  پرداختی  تس��هیالت 
در  را  تس��هیالت  پای��ان  ت��ا  و 
حساب قرض الحسنه بدون سود 

نگهداری کنند. 
دوران  س��ود  محاس��به  ب��ا 
تسهیالت  از  بخش��ی  نگه داشت 
مش��اهده می شود نرخ تسهیالت 
مث��اًل ۱۸ درص��دی پرداخت��ی 
توس��ط بانک ب��ه بی��ش از ۲۵ 

درصد نیز می رسد. 
بنابرای��ن ب��ا این ش��رایط به 
نظر می رسد ش��عار کاهش نرخ 
س��ود تس��هیالت در بانک ه��ا و 
موسسات مالی و اعتباری  )البته 
در بس��یاری از بانک ها و نه همه 

آنها( سرابی بیش نیست! 

تحلیلگران اقتصادی مؤسس��ه 
راک  بل��ک  س��رمایه گذاری 
پیش بین��ی کردند ک��ه طال در 
شرایط کنونی بهترین کاال برای 
پوش��ش خط��ر س��رمایه گذاری 
اس��ت و به نظر می رس��د قیمت 
آن ب��ا رش��د فزاینده بیش��تری 
روب��ه رو خواهد ش��د. به گزارش 
پایگاه اینترنتی س��ی ان بی سی، 
قیم��ت جهان��ی ط��ال از ابتدای 
امس��ال تاکن��ون بی��ش از ۲۸ 
درصد رش��د داشته است. تمایل 
سرمایه گذاران بین المللی به بازار 

فلزات گرانبها ب��ه خصوص طال 
تأثیر زیادی بر افزایش چشمگیر 
قیمت این فلز زرد داش��ته است. 
براساس این گزارش، تحلیلگران 
مؤسسه بلک راک تصریح کردند: 
واقعیت این اس��ت که هم اکنون 
در شرایطی قرار داریم که اقتصاد 
با ضعف روبه رو است و نوسان در 
بازار سهام احتماال ادامه خواهد 
یافت. در شرایطی که نوسان در 
بازار وج��ود دارد، ط��ال بهترین 
و  س��رمایه گذاری  ب��رای  کاال 
حف��ظ ارزش دارایی و س��رمایه 

ب��ود. به گ��زارش اخبار  خواهد 
بانک، در ش��رایطی که نرخ بهره 
اس��ت،  منفی  همچنان  واقع��ی 
زیادی  تمای��ل  س��رمایه گذاران 
برای خرید طال و سرمایه گذاری 
در این ب��ازار دارن��د و طال یک 
پوشش مؤثر برای سرمایه گذاری 
و حفظ ارزش دارایی و س��رمایه 
اس��ت. به گزارش رویترز، بانک 
اچ اس بی س��ی پیش بینی کرده 
اس��ت ک��ه میانگی��ن قیمت هر 
 ۲۰۱۶ س��ال  در  ط��ال  اون��س 
میالدی ب��ه بیش از ۱۲7۵ دالر 

و در س��ال ۲۰۱7 می��الدی نیز 
ب��ه ۱3۱۰ دالر خواهد رس��ید. 
براس��اس این گ��زارش بانک اچ 
اف��زود: میانگی��ن  اس بی س��ی 
قیمت ه��ر اونس طال در س��ال 
۲۰۱۸ می��الدی نی��ز به بیش از 
۱۲7۰ دالر خواهد رسید. پس از 
سه سال کاهش متوالی، تقاضای 
سرمایه گذاری برای طال بار دیگر 
ب��ا افزایش چش��مگیری روبه رو 
شده و این مسئله تأثیر زیادی بر 
رش��د قیمت جهانی این فلز زرد 
داش��ته اس��ت. افزایش تقاضای 

نشانگر  برای طال  سرمایه گذاری 
نااطمینان��ی و نگران��ی ش��دید 
سرمایه گذاران بین المللی نسبت 

به اوضاع اقتصادی جهان است.
 احتم��ال ع��دم افزایش نرخ 
بهره فدرال رزرو آمریکا تا پایان 
امس��ال نی��ز عام��ل مهم��ی در 
تقویت قیم��ت جهانی طال بوده 

است. 
نگرانی های مرب��وط به خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز تأثیر 
زیادی بر رشد قیمت طال داشته 

است. 

باوجودنرخهایترجیحیوکمبودنقدینگیدربانکها

سرابیاواقعیتکاهشنرخسودتسهیالتدربانکهاوموسسات

پیشبینیرشدفزایندهقیمتطال

آیاگرهکورمطالباتبانکیبازمیشود؟

وعده۳مقامارشدبرایاصالحبانکها
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خبرنــامه

پول۱.۳میلیونصاحبحسابدر
ثامنالحججپرداختشد

مدیرعامل بانک پارس��یان با بی��ان اینکه تنها ۹7 
هزار حس��اب موسس��ه ثامن الحج��ج تعیین تکلیف 
نش��ده اس��ت، گفت: اگر تعیین تکلیف دارایی های 
ثام��ن الحج��ج انجام ش��ود، با س��رعت بیش��تری 
می توانیم مطالبات صاحبان این ۹7 هزار حس��اب را 

پرداخت کنیم. 
کورش پرویزی��ان در گفت وگو با ف��ارس، با بیان 
اینکه بانک پارس��یان کار ملی س��اماندهی موسسه 
ثامن الحجج را پذیرفت، اظهار داش��ت: تاکنون یک 
میلیون و 3۰۰ هزار حساب ساماندهی و حدود 4۰۰ 
ه��زار نفر پول نقد گرفته اند و تعدادی باقی مانده اند 
که با اعالم بانک مرکزی و حسب ابالغیه جدید پول 

خود را به مرور دریافت می کنند.
وی افزود: بانک پارس��یان عاملی��ت این کار را بر 
عهده داش��ته و دخالتی در تصمیم گیری و مس��ائل 
دیگ��ر به لحاظ اعالن زمان بن��دی، نحوه پرداخت و 
سقف های پرداخت ندارد، اما اطالعیه شماره ۹ برای 
سپرده های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان توسط بانک 
مرکزی اعالم ش��د که 3۵ میلی��ون تومان پرداخت 
می ش��ود و باقی مانده به عنوان وجوه طلب ۱۲ ماهه 

پرداخت خواهد شد. 
پرویزیان افزود: این روند سپس به مطالبات ۲۰۰ 
و 3۰۰ میلی��ون تومانی خواهد رس��ید. اعداد باالتر 
پ��س از تعیین  تکلیف اموال با انتخاب کارش��ناس 
توس��ط قاضی و بانک مرکزی و برگ��زاری مزایده و 
فروش مابقی وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج باال تر 
از س��قف های اعالمی 3۰۰ میلی��ون تومان پرداخت 
خواهد ش��د. همین مس��ئله دس��تاویزی برای طرح 

شایعات علیه بانک پارسیان شد. 
مدیرعام��ل بانک پارس��یان ب��ا بی��ان اینکه این 
اعتراض ها و ش��ایعات در حالی مطرح می ش��ود که 
ما هیچ نقشی در ش��کل گیری و انحالل این تعاونی 
نداش��ته و نداریم، گفت: مسئله موسسه ثامن الحجج 
حج��م کار ما را افزایش داده و متاس��فانه بابت این 
افزایش حجم کار، به کارکنان خدوم بانک پرداختی 

هم نداشته ایم. 
وی ادام��ه داد: از ابت��دای کار، به ص��ورت کام��ال 
ش��فاف مقرر ش��د قوه قضاییه اموال ثامن الحجج را 
ارزش گذاری کند و م��ا فقط مزایده را برگزار کنیم، 
اما ممکن اس��ت برخی اموال در جری��ان مزایده به 

فروش نرسد. 
پرویزیان در پاس��خ به این سوال که چند حساب 
هنوز تعیین تکلیف نش��ده اس��ت، افزود: حدود ۹7 
هزار حس��اب باقی مانده که از مجموع آن 4۰ هزار 
حس��اب ت��ا ۱۰۰ میلیون تومان و ح��دود ۱۵۰۰ تا 

۱۶۰۰ حساب باالی ۱۰ میلیارد ریال است. 
به گفته وی، تاکنون از خط اعتباری بانک مرکزی 
و موجودی موسسه نزد بانک مرکزی برای پرداخت 
پول به س��پرده گذاران اس��تفاده ش��ده اس��ت. اگر 
تعیین تکلیف دارایی های ثامن الحجج انجام ش��ود، با 
سرعت بیشتری می توانیم مطالبات صاحبان این ۹7 

هزار حساب را پرداخت کنیم. 
مدی��ر عام��ل بانک پارس��یان گف��ت: توجه کنیم 
ک��ه بانک پارس��یان به عن��وان یک س��رمایه ملی و 
برند ش��ناخته ش��ده در تراز جهان��ی، از بزرگ ترین 
بانک ه��ای خصوص��ی کش��ور و با زنجی��ره کامل از 
خدمات به هموطنان عزیز اس��ت و اس��تحکام مالی 

و شرایط پایداری دارد. 

وزارتاقتصادادعایسفارشو
فشاربیرونیدرانتصاببرخی
مدیرانرابیاساسدانست

یک مقام وزارت اقتصاد نس��بت به ادعای یکی از 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیرامون انتصابات 

درون این وزارتخانه واکنش نشان داد. 
به گزارش شادا، به دنبال ادعای یکی از نمایندگان 
مجل��س مبنی ب��ر برخ��ی دخالت ه��ای بیرونی در 
انتصابات وزارت اقتصاد، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رسانی آن وزارتخانه موضوع مذکور را تکذیب 

کرد. 
س��یدمالک حس��ینی با بی��ان اینک��ه در روزهای 
اخی��ر یکی از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
در گفت وگو با رس��انه ها مدعی ش��ده است عواملی 
خ��ارج از وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتصابات 
ای��ن وزارتخان��ه از جمل��ه انتصاب چن��د ماه پیش 
رئیس س��ازمان ام��ور مالیاتی و س��ایر جابه جایی ها 
در آن س��ازمان دخیل بوده و نقش داشته اند، ضمن 
تکذیب صریح این ادعا گفت: رئیس کنونی سازمان 
امور مالیاتی کش��ور از درون مجموع��ه وزارتخانه با 
پیش��نهاد وزی��ر اقتصاد و رأی قاط��ع اعضای هیأت 
دولت به گونه ای که حتی یک رأی ممتنع یا مخالف 
نداشته انتخاب ش��ده و ادعای مطروحه مبنا وجهی 

از واقعیت ندارد. 
وی تاکی��د ک��رد وزارت اقتص��اد ارتب��اط فعال و 
مثبت��ی با نماین��دگان مجلس دارد و ب��رای تقویت 
این همکاری ها از طرح دیدگاه ها و ارائه پیشنهادات 

سازنده آنان استقبال می کند. 

نرخنــامه
دالر۳,482تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,4۸۲ 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

۱,۱۰۰,۸۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,۹3۸ توم��ان و هر پوند نیز 
4,7۱7 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۵۲,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۲۹۰۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۱۸۸,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۲,۵۹۵ 

تومان قیمت خورد. 

طالبه۱۳۵۶دالررسید

قیم��ت هر اونس طال دیروز با ۰.3 درصد کاهش به 
۱3۵۶ دالر و 4۱ سنت رسید. 

ب��ه گزارش رویترز، در حالی که س��رمایه گذاران در 
آس��تانه انتش��ار گزارش بازار کار آمریکا در اواخر روز 
گذش��ته رویکردی محتاطانه را در پیش گرفته بودند، 
قیمت طال دیروز اندکی کاهش یافت، اما همچنان در 
مسیر ثبت ششمین هفته افزایشی متوالی باقی ماند. 
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طال دیروز با 
۰,3 درصد کاهش به ۱3۵۶ دالر و 4۱ س��نت رسید. 
قیمت طال از ابتدای هفته گذش��ته تاکنون حدود یک 
درصد رش��د داشته اس��ت. قیمت طالی آمریکا نیز با 
۰,3 درصد کاهش به ۱3۵۸ دالر و ۱۰ سنت رسید. 

برای��ان لن، مدیر ش��رکت گلدس��یلور س��نترال در 
س��نگاپور گفت: »ما از روز پنجش��نبه ش��اهد اصالح 

نسبی قیمت طال بوده ایم.«
آمارهای منتشر شده در روز پنجشنبه هفته گذشته 
و در آس��تانه گزارش ب��ازار کار آمریکا نش��ان داد که 
رشد فرصت های شغلی پس از افزایش ضعیف ماه مه، 

مجددا شدت یافته است. 
فرصت ه��ای ش��غلی در بخ��ش خصوص��ی آمریکا 
در م��اه ژوئ��ن بیش از ح��د انتظار افزایش داش��ت و 
کسب و کارهای کوچک میزان اس��تخدام ها را افزایش 
دادن��د. در هفته گذش��ته ش��هروندان کمت��ری برای 

دریافت حقوق بیکاری ثبت نام کرده اند. 
جیمز گاردین��ر، تحلیلگر بازار طال گفت: »انتش��ار 
آماری بس��یار قوی از ب��ازار کار آمریکا موجب کاهش 
قیم��ت ط��ال در کوتاه مدت خواهد ش��د، ام��ا به نظر 
می رس��د روند افزایش��ی قیمت فلز زرد در میان مدت 

تداوم خواهد داشت.«
تحلیلگ��ران می گویند، هرگونه ضع��ف در بازار کار 
آمریکا می تواند نش��ان دهنده این مس��ئله باشد که در 
کنار ابهام اقتصادی ایجاد شده پس از رفراندوم خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا، فدرال رزرو آمریکا قرار نیست 

به این زودی ها نرخ بهره را باال ببرد. 
طال به افزایش نرخ بهره حساس است، زیرا هرگونه 
افزایشی موجب باال رفتن هزینه فرصت سرمایه گذاری 
در بازار طال شده و ارزش دالر را نیز باال می برد و این 

به ضرر قیمت طالست. 
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قیمتنوعارز

3,4۸۲دالر آمریکا

3,۹3۸یورو اروپا

4,7۱7پوند انگلیس

۹۵۵درهم امارات

۱,۲3۶لیر ترکیه

۵4۱یوان چین

۱۹ین ژاپن

۲,74۵دالر کانادا

3,۶۲7فرانک سوئیس

۱۱,۵۵۰دینار کویت

۹4۰ریال عربستان

۲7۵دینار عراق

۵7روپیه هند

۸۸۰رینگت مالزی

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

قیمتعنوان

4۸۸,۲۰۰مثقال طال

۱۱۲,۵۹۵هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱,۱۰۰,۰۰۰سکه بهار آزادی

۱,۱۰۰,۸۰۰سکه طرح جدید

۵۵۲,۰۰۰نیم سکه

۲۹۰۰۰۰ربع سکه

۱۸۸,۰۰۰سکه گرمی

بانکنامه نگاه

دریچه
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پذیره نویسی ETF با درآمد ثابت
پذیره نویسی نخس��تین صندوق سرمایه گذاری قابل 
معامل��ه در اوراق بهادار با درآمد ثابت در بورس با نماد 
»پارن��د« از امروز آغاز می ش��ود. دکت��ر رضا عیوض لو، 
مع��اون بانکداری اختصاصی تأمین س��رمایه س��پهر، 
زمان پذیره نویس��ی صندوق سرمایه گذاری پارند پایدار 
س��پهر را 19 ت��ا 23 تیرماه عنوان ک��رد و درخصوص 
موض��وع فعالیت صن��دوق گفت: موض��وع فعالیت این 
صندوق، س��رمایه گذاری در انواع اوراق بهادار با درآمد 
ثاب��ت، س��پرده ها و گواهی های س��پرده بانکی اس��ت. 
وی درخص��وص ارکان صن��دوق هم گف��ت: مدیریت 
و بازارگردان صندوق ش��رکت تأمین س��رمایه سپهر و 
متولی آن ش��رکت مش��اور س��رمایه گذاری آرمان آتی 
است. وی هدف از تش��کیل این صندوق را جمع آوری 
سرمایه از سرمایه گذاران و تشکیل سبدی از دارایی های 
با درآمد ثابت و مدیریت این س��بد عنوان کرد و ادامه 
داد: خریدوف��روش واحده��ای س��رمایه گذاری پس از 
دوره پذیره نویس��ی اولیه در ب��ورس اوراق بهادار تهران 
و به واس��طه کارگ��زاران دارای مجوز انجام می ش��ود. 
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به مزیت های 
متعدد انباش��ته  ش��دن س��رمایه در صندوق نسبت به 
س��رمایه گذاری انفرادی گفت: نکته اول تقسیم هزینه 
به کارگی��ری نیروهای متخصص، گ��ردآوری و تحلیل 
اطالعات و گزینش س��بد بهینه اوراق بهادار بین همه  
س��رمایه گذاران اس��ت، به نحوی که س��رانه هزینه هر 
س��رمایه گذار کاهش می یابد. انجام کلیه حقوق اجرای 
مربوط به صندوق از قبیل دریافت س��ود و کوپن اوراق 
به��ادار و همچنین امکان س��رمایه  گذاری مناس��ب و 
متنوع تر دارایی ها و بالطبع کاهش ریسک سرمایه گذاری 
دیگر مواردی بود که این کارشناس بازار سرمایه به آن 
اش��اره کرد. معاون بانکداری اختصاصی تأمین سرمایه 
س��پهر در پاسخ به پرسشی مبنی بر تجربه جهانی این 
ن��وع اوراق گفت: صندوق ه��ای قابل معامله با توجه به 
ویژگی نقدشوندگی آنها تجربه موفقی در دنیا محسوب 
می ش��ود. عیوض لو با بیان اینکه س��رمایه گذاران با هر 
مبلغی می توانند نسبت به س��رمایه گذاری در صندوق 
اقدام کنند،  گفت: با توجه به ویژگی قابل معامله بودن 
واحدهای سرمایه گذاری، س��هولت ورود و خروج برای 
س��رمایه گذاران میسر شده اس��ت. وی این صندوق را 
برای س��رمایه گذارانی که در نظر دارند بخش یا تمامی 
دارایی های خود را در ابزار بدون ریسک سرمایه گذاری 

کنند، ابزار مطلوب توصیف کرد. 

رونمایی از سامانه مرکز 
ارتباط بورس

همزمان با نهمین نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه از 
خدمات جدید س��امانه مرکز ارتباط ب��ورس رونمایی 
خواهد شد. مرکز ارتباط بورس  )ما بورس( با استفاده 
از ابزارهای نوین ارتباطی امکان دسترس��ی س��ریع و 
آس��ان متقاضیان به خدم��ات و اطالعات مورد نیاز در 
حوزه بازار س��رمایه را فراهم کرده است. مرکز ارتباط 
بورس این امکان را فراهم ساخته که عموم فعاالن بازار 
سرمایه بتوانند فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی و 
تنها از طریق برقراری تماس تلفنی، به اطالعات مورد 
نیاز خود در حوزه بورس و بازار س��رمایه دست یابند. 
ط��ی روزهای برگزاری نمایش��گاه از 20 تا 23 تیرماه، 
کارشناسان مرکز ارتباط بورس در غرفه سازمان بورس 
و اوراق بهادار مستقر بوده و پاسخگوی بازدیدکنندگان 

و مراجعان محترم خواهند بود. 

استارتاپ های بازار سرمایه به 
نمایشگاه می آیند

فین اس��تارز، بزرگ ترین رویداد اس��تارتاپ های مالی 
ایران، خاور میانه و ش��مال آفریقا اس��ت. در این رویداد 
اس��تارتاپ ها، فرش��تگان س��رمایه گذار و صندوق های 
سرمایه گذاری جس��ورانه حضور خواهند داشت. یکی از 
مهم ترین بخش های نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه، برگزاری رویدادی با عنوان Finstars است. 
بخش های پیش بینی شده در این گردهمایی عبارت است 
از: کانترهای استارتاپی: استارتاپ های حوزه مالی  )بانک، 
بورس و بیمه( فرصت خواهند داش��ت تا در فین استارز 
201۶ از کانترهای در نظر گرفته شده در این نمایشگاه 

برای معرفی فعالیت خود استفاده کنند. 
صندوق های سرمایه گذاری جسورانه: صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه برای معرفی خدمات و پورتفولیوی 
خود در رویداد فین استارز غرفه هایی در اختیار خواهند 

داشت. 
جلس�ات مربیگری: مربیان فین اس��تارز ساعاتی 
از زمان خود را برای مش��اوره اختص��اص داده اند. این 
مربیان اشخاصی با سابقه در صنعت مالی، کسب و کاری 

و سرمایه گذاری کشور هستند. 
جلس�ات خصوص�ی س�رمایه گذاری: در ای��ن 
جلسات فضایی تعاملی برای فرصت های سرمایه گذاری 

ایجاد خواهد شد.
س�خنرانی ها و میزگرده�ای تخصص�ی: فین 
اس��تارز با دع��وت از بزرگان صنعت مال��ی و باالخص 
حوزه اس��تارتاپی این صنعت، در تالش است تا فضای 

اکوسیستم مالی را به نمایش بگذارد.

عضویت فرابورس ایران در 
فدراسیون جهانی بورس ها

ب��ا عضویت فرابورس ایران در فدراس��یون جهانی 
بورس ه��ا  )WFE(، زمینه ه��ای الزم ب��رای انجام 
همکاری ه��ای مش��ترک ب��ا اعضای ای��ن مجمع و 
اس��تفاده از دانش و تجربیات بورس های معتبر دنیا 
فراهم ش��ده اس��ت. امیر هامونی با اع��الم این خبر 
افزود: پس از عضویت س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
در سازمان بین المللی کمیس��یون های اوراق بهادار  
)IOSCO(، پرون��ده عضوی��ت فراب��ورس ایران در 
WFE نیز بار دیگر بعد از دو س��ال به جریان افتاد 
که در نهایت در تاریخ 22 ژوئن اعالم ش��د فرابورس 
به عنوان عضو وابس��ته در این فدراس��یون پذیرفته 
شده اس��ت. مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه 
عضویت وابسته گام نخس��ت برای عضویت عادی و 
دایم در WFE اس��ت، ادامه داد: با عضویت وابسته 
در فدراسیون جهانی بورس ها اگرچه فرابورس ایران 
فاقد حق رأی اس��ت، اما امکان انجام همکاری های 
مش��ترک با اعضای این مجمع، اس��تفاده از آمارها، 
گزارش ها، پژوهش ها و بولتن ه��ای دوره ای، حضور 
در کارگروه ها و سمینارها و تبادل دانش و تجربیات 
برای این رکن بازار سرمایه ممکن شده است. به گفته 
وی، تالش برای عضویت دایم در این فدراسیون آغاز 
شده و با توجه به برگزاری مجمع ساالنه فدراسیون 
جهانی بورس ها در ماه اکتبر تالش می شود عضویت 
وابس��ته ب��ه دای��م تبدیل ش��ود. هامون��ی عضویت 
فرابورس در این فدراس��یون را زمینه س��از ورود هر 
چه بیشتر س��رمایه گذاران خارجی به این بازار مالی 
عنوان و ابراز امیدواری کرد با افزایش سطح تعامالت 
با بورس های معتبر دنیا و در راس��تای همگام سازی 
هرچه بیش��تر با اس��تانداردهای بین المللی، ش��اهد 
ورود بیشتر سرمایه گذاران خارجی به فرابورس و در 
نتیجه افزایش موقعیت های تأمین مالی برای ناشران 
خواهیم بود. وی با اع��الم اینکه همواره کمیته های 
کاری بین المللی از طرف این فدراس��یون برای بحث 
و تب��ادل نظر روی موضوعات مهم بورس ها و تعامل 
بیشتر اعضا تشکیل می ش��ود، گفت: به تجربه ثابت 
شده این کمیته ها به دلیل امکان حضور تمامی اعضا 
و گردهم آوردن کارشناسان بورس موقعیتی منحصر 
به فرد را برای بحث و تبادل نظر در زمینه موضوعات 
تأثیرگذار بر صنعت بورس و توس��عه هرچه بیش��تر 
بورس ها فراهم می کنند. گفتنی اس��ت فدراس��یون 
جهانی بورس ه��ا به عنوان معتبرتری��ن نهاد قانونی 
صنع��ت بورس، تمام��ی جنبه های دادوس��تد اوراق 
بهادار را از لح��اظ فنی، تجاری، حقوقی و اقتصادی 
مدنظ��ر ق��رار می دهد و رس��الت  اصل��ی آن ارتقای 
استانداردهای بازار و آمار های قابل اتکا و حمایت از 
قانون گذاران، سیاس��ت گذاران و سازمان های دولتی 

جهت ایجاد بازار شفاف و منصفانه است. 

نزول شاخص ها و مکث 
سهامداران آسیایی

بازاره��ای آس��یایی در پی افت قیم��ت رینگت 
مالزی با روند کاهش��ی همراه ش��دند، درحالی که 
قیم��ت نفت نی��ز با کاه��ش قیمت به هر بش��که 
4۶ دالر رس��ید. تضعیف دالر در مقایسه با رقبای 
گروه 10 )آلمان، آمری��کا، ایتالیا، بریتانیا، بلژیک، 
ژاپن، س��وئد، سوئیس، فرانس��ه، کانادا، هلند( در 
پی حادث��ه تیراندازی ش��هر داالس در حالی رقم 
خورد که اقتصاد این کش��ور همچن��ان در انتظار 
آمار نرخ بیکاری اس��ت و ممکن اس��ت انتشار این 
آمار موجب بر هم خوردن تعادل اقتصادی آمریکا 
ش��ود. در این بازارها، شاخص آس��یا پاسیفیک با 
روند نزولی همراه شد و از هر سه سهم منفی تنها 
یک س��هم با رون��د مثبت همراه ب��ود. درحالی که 
بازارها همچنان در شوک خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا قرار دارند، ب��ازار آمریکا در انتظار تصمیمات 
فدرال رزرو بر س��ر نرخ سود و انتشار نرخ بیکاری 
در این کشور هستند. ماسایوکی دوشیدا، تحلیلگر 
ارشد مؤسس��ه تحقیقات اقتصادی راکوتن در این 
خصوص اظهار داش��ت: سهامداران بدون اطالع از 
نرخ بیکاری در آمریکا دس��ت به معامله نمی زنند 
و همگ��ی از بازار کنار کش��یدند تا پس از انتش��ار 
این آمار درست ترین تصمیم را برای خریدوفروش 
بگیرند. مکث س��هامداران نسبت به خریدوفروش 
در بازارهای آس��یایی موجب ش��د تا شاخص آسیا 
پاس��یفیک با کاه��ش 0.5 درصدی همراه ش��ود 
درحالی که قیمت س��هام ش��رکت های تولیدکننده 
ان��رژی بیش��ترین تأثیر منفی را در این ش��اخص 
از خ��ود به ج��ای گذاش��تند. در ادام��ه، تاپیکس 
ژاپن با کاهش همراه ش��د درحالی که قیمت سهام 
ش��رکت س��رگرمی های نینتن��دو بیش��ترین تأثیر 
منف��ی را در ای��ن ش��اخص بر جای گذاش��ت و با 
افت 12 درصدی روبه رو ش��د. ش��اخص شانگهای 
چین افت 0.9 درصدی را متحمل شد درحالی که 
ش��اخص های آتی در بورس های اروپایی نیز روند 

منفی را آغاز کردند. 

در چهار روز گذش��ته کاری 
تاالر شیشه ای، شاخص بورس 
ته��ران توانس��ت 109 واحد 
رشد کند و با رد کردن کانال 
۷4 هزار واح��دی به رقم ۷4 
هزار و 49 واحدی برس��د. از 
مجموع چهار روز کاری هفته 
منتهی ب��ه 15 تی��ر 1395، 
س��ه روز نماگر بازار با رش��د 
و یک روز ب��ا افت همراه بود. 
در روزه��ای گذش��ته با رأی 
شورای پول و اعتبار مبنی بر 
کاهش نرخ تس��هیالت بانکی، 
می توانند  بورسی  شرکت های 
در نرخ ه��ای پایین تری اقدام 
به وام گیری کنند و در نتیجه 
افزایش دهند  تولید خ��ود را 
و این موض��وع می تواند باعث 
س��ود آوری بیشتر و در نتیجه 
رون��ق در ب��ازار س��هام ایران 
ش��ود. با توجه ب��ه تعطیالت 
عید فطر، اجرایی ش��دن این 
مصوبه با نخس��تین روز کاری 
بورس ته��ران در هفته پیش 
رو یعن��ی 19 تیر ماه مصادف 
ب��ا  دارد  احتم��ال  می ش��ود. 
اجرایی ش��دن این مصوبه در 
روزهای ابتدایی آن، جو روانی 
مثبت��ی در بازار س��هام حاکم 
ش��ود و آن جو ب��ه کمک این 
روزه��ای مبه��م ب��ورس آید. 
ب��ورس تهران آخری��ن هفته 
کاری خ��ود را در ماه رمضان 
س��پری ک��رد و از آنجایی که 
س��نتی  به صورت  رمضان  ماه 
در ش��رایط بورس تهران تاثیر 
داش��ته، بعد از تعطیالت عید 
فط��ر و با ش��روع هفته جدید 
معامالت روی دیگری به خود 
خواهد دید. س��هامداران بازار 
بورس تهران در سومین هفته 
تابستان منتظر انتشار گزارش 
ش��رکت ها  مجام��ع  نهای��ی 
خواهن��د ب��ود تا چش��م انداز 
روش��ن تری از این بازار داشته 

باشند. 

گروه محصوالت چوبی در 
صدر صنایع بورسی

که گذش��ت،  هفت��ه ای  در 
تع��داد 400۶ میلیون س��هم 
و حق تق��دم به ارزش 9433 
میلی��ارد ری��ال در 25۶ هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت 
ک��ه به ترتیب ب��ا ۷.2، 3.8 و 
1۶درص��د کاهش نس��بت به 
هفت��ه قبل خود مواجه ش��د. 
ارزش معام��الت نرمال نیز در 
این مدت ب��ه 9422 میلیارد 
معام��الت  حج��م  و  ری��ال 
معام��الت نرم��ال ب��ا 4002 
میلیون س��هم رس��ید که به 
افزایش  ب��ا 3.۷درصد  ترتیب 
و ۷.3درص��د کاه��ش همراه 
ش��دند. تعداد ۶919۷5 برگه 
ارزش  ب��ه  مش��ارکت  اوراق 
۷00 میلی��ارد ری��ال هم در 
هفته گذش��ته معامله شد که 
۶14 درصد افزایش را نش��ان 
می دهد. ش��اخص ب��ازار اول 
بورس ب��ا ۶8 واح��د افزایش 
در ای��ن مدت به رقم 514۷1 

واحد و ش��اخص ب��ازار دوم با 
288 واح��د افزای��ش به عدد 
رس��یدند  واح��د   1۶39۶9
ک��ه ب��ه ترتی��ب ب��ا 0.13 و 
0.18درص��د افزای��ش مواجه 
محصوالت  گروه های  ش��دند. 
چوب��ی نی��ز در این م��دت با 
ماش��ین آالت  درصد،   1۷.10
ب��ا  برق��ی  دس��تگاه های  و 
فنی  خدم��ات  9.11درص��د، 
و مهندس��ی ب��ا ۷.90درصد، 
زراع��ت و خدم��ات وابس��ته 
اس��تخراج  و  4.89درصد  ب��ا 
س��ایر معادن ب��ا 3.42درصد 
بیش��ترین تغیی��ر مثب��ت در 
ش��اخص را نس��بت به س��ایر 
گروه ه��ا ب��ه خ��ود اختصاص 

دادند. 

رشد شاخص فرابورس تا 
ارتفاع 783 واحدی

در آخری��ن روز معامالت��ی 
هفت��ه، س��هامداران فرابورس 
واح��دی   2.3 رش��د  ش��اهد 
ش��اخص کل و رشد آیفکس 

ت��ا ارتفاع ۷83 واحدی بودند. 
بررس��ی معامالت خرد سهام 
فرابورس  بازارهای س��هام  در 
)اول، دوم و پای��ه( حاک��ی از 
آن است نماد معامالتی بانک 
گردش��گری ب��ا خریدوفروش 
بی��ش از ۷8 میلی��ون س��هم 
ب��ه ارزش 102 میلیارد ریال 
باالترین رقم حج��م و ارزش 
معام��الت را در اختیار گرفت. 
اوراق  ب��ازار  در  همچنی��ن 
ب��ا درآم��د ثاب��ت نی��ز اوراق 
مشارکت گل گهر 3 با معامله 
153ه��زار و 150 ورقه بهادار 
ب��ه ارزش نزدی��ک ب��ه 154 
میلیارد ریال در صدر اوراق با 
درآمد ثاب��ت قرار گرفت. پس 
از آن نیز اسناد خزانه اسالمی 
مرحله ششم با نماد »اخزا۶« 
که دومین روز معامالتی خود 
را در ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن 
تجربه می کند  فرابورس  مالی 
ب��ا باالتری��ن حج��م و ارزش 
روبه رو ش��د.  روزانه  معامالت 
معامالت صندوق های  بررسی 

س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
نیز نش��ان می ده��د صندوق 
سرمایه گذاری آرمان آتی کوثر 
با معامله 2میلیون و 930هزار 
ارزش 32میلیارد  ب��ه  س��هم 
ریال، ش��اهد باالترین حجم و 
ارزش معام��الت ب��ود. در این 
می��ان در جری��ان معام��الت 
اوراق تس��هیالت مس��کن در 
ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مالی، 
هر ورقه تس��ه در بازه قیمتی 
82۶هزار ریال ت��ا 901 هزار 
ری��ال مورد مبادله قرار گرفت 
و کمترین قیمت به تس��ه تیر 
93 اختص��اص داش��ت. نماد 
ش��رکت های تولی��د نی��روی 
ب��رق دماوند، ش��رکت آهن و 
فوالد ارف��ع و فوالد هرمزگان 
جنوب بیش��ترین تاثیر مثبت 
را بر ش��اخص کل گذاشته و 
در مقاب��ل نماد ش��رکت های 
پاالیش نفت ته��ران، پاالیش 
نف��ت الوان و گ��روه صنای��ع 
کاغ��ذ پارس بیش��ترین تاثیر 
منف��ی را ب��ر ش��اخص به جا 
گذاش��تند. همچنی��ن نم��اد 
معامالتی شرکت تولید نیروی 
برق دماوند پ��س از برگزاری 
مجمع عمومی عادی س��االنه 
تقس��یم  و  صاحب��ان س��هام 
سود نقدی هر سهم و مجمع 
عموم��ی فوق الع��اده صاحبان 
افزایش  س��هام در خص��وص 
س��رمایه و ش��رکت صنعت��ی 
مینو پ��س از برگزاری مجمع 
عمومی عادی ساالنه صاحبان 
سهام و تقسیم سود نقدی هر 

سهم بازگشایی شدند. 
در مقاب��ل نم��اد معامالتی 
ب��رای  گردش��گری  بان��ک 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
صاحبان  فوق الع��اده  به ط��ور 
سهام و نماد معامالتی شرکت 
قند  و  غذای��ی  فرآورده ه��ای 
برگزاری  به منظور  چهارمحال 
مجمع عمومی عادی س��االنه 
پای��ان  در  س��هام  صاحب��ان 

معامالت متوقف شدند. 

کاهش نرخ تسهیالت بانکی از امروز اجرایی می شود

احتمال رشد بورس همگام با جو روانی مثبت

در دنیا بنگاه ه��ای رتبه بندی 
اع�ت�ب���اری م�ی���زان ریس��ک 
بررس��ی  را  س���رم�ای�ه گ�ذاری 
می کنند. شرکت ها قبل از انتشار 
اوراق بدهی، باید ارزیابی ریسک 
شوند و نهاد هایی که این فعالیت 
را انجام می دهند به موسس��ات 
دکت��ر  مش��هورند.  رتبه بن��دی 
اس��تاد  صفاری،  س��یدمصطفی 
و مدیرعامل ش��رکت  دانش��گاه 
س��بدگردان س��رمایه ایرانی��ان 
ضم��ن بیان این مطلب به س��نا 
گف��ت: در فعالیت ه��ای مال��ی، 
ریس��ک  یا  خطرپذیری  موضوع 
ی��ک عامل اساس��ی محس��وب 
بازار  گس��ترش  برای  می ش��ود. 
بدهی به ابزار های گوناگونی نیاز 
است و بنگاه های رتبه بندی یکی 
از این ابزار ها اس��ت. این اس��تاد 

دانش��گاه با بی��ان اینک��ه جای 
موسس��ات ارزیابی ریسک و نرخ 
سود، در بورس کشور خالی بود 
عنوان کرد: میزان بازدهی س��ود 
و ریسک س��رمایه گذاری توسط 
خود ش��رکت هایی که به انتشار 
اوراق بده��ی اق��دام می کردن��د 
تعیی��ن می ش��د و ای��ن فرآیند 
مانع توس��عه بازار س��رمایه بود. 
مدیرعامل ش��رکت س��بدگردان 
س��رمایه ایرانی��ان با ذک��ر این 
ریس��ک  کمتری��ن  ک��ه  نکت��ه 
س��رمایه گذاری را ب��ه ترتی��ب، 
و  ش��هرداری ها  بده��ی،  اوراق 
در آخر ش��رکت ها دارند، گفت: 
م��ا می توانی��م ب��ا اس��تفاده از 
ریس��ک  رتبه بندی،  بنگاه ه��ای 
سرمایه گذاری سهام و نرخ بهره 
اوراق قابل انتشار در بازار بدهی 

را مشخص کنیم و از این طریق 
بستر توسعه بازار سرمایه، فراهم 
خواهد ش��د. مصطف��ی صفاری 
افزود: اع��الم میزان خطرپذیری 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه، 
وظیف��ه بنگاه ه��ای رتبه بن��دی 
اس��ت. این بنگاه ها وظیفه دارند 
میزان ریس��ک هر اوراقی را که 
در بازار س��رمایه منتشر می شود 
اعالم کنند. بنگاه های رتبه بندی 
باید به س��رمایه گذار اعالم کنند 
 A، A+، B که ش��ما با ریس��ک
یا B- اوراق می خرید. وی ادامه 
داد: فعالی��ت این بنگاه ها یکی از 
الزامات گس��ترش بازار س��رمایه 
و ب��ازار بورس اس��ت و با تالش 
س��ازمان ب��ورس ب��رای تصویب 
آغاز کار موسس��ات رتبه بندی، 
امیدوار هس��تیم حداقل س��ه یا 

بن��گاه رتبه بندی به زودی  چهار 
از راه برسند. 

مدیرعامل شرکت سبدگردان 
س��رمایه ایرانی��ان با اش��اره به 
اینک��ه ای��ن بنگاه ه��ا فعالی��ت 
خ��ود را برای نخس��تین بار در 
ایران آغ��از خواهند کرد، گفت: 
فرآین��د فعالی��ت ش��رکت های 
به صورت  می تواند  رتبه بن��دی 
جوین��ت ونچ��ر ص��ورت گیرد. 
ب��رای عملکرد بهتر موسس��ات 
رتبه بندی توجه به تجربه سایر 
کشورهای پیشرو نیاز است و از 
آنجا که روش های اعتبار سنجی 
به تخصص نیاز دارد بهتر است 
از تجربه سایر کشورها استفاده 
ش��ود. وی افزود: ام��کان دارد 
رتبه بندی  موسس��ات  فعالی��ت 
برای ناش��ر هزینه هایی داش��ته 

باش��د، اما برای سرمایه گذاران، 
امنیت به هم��راه خواهد آورد. 
زمانی که ش��ما س��رمایه گذاری 
پذیری  خطر  می��زان  می کنید، 
آن را یک مؤسس��ه مس��تقل و 
اس��ت  قبال س��نجیده  بی طرف 
و ای��ن امر، می��زان اطمینان به 
س��رمایه گذاری را افزایش داده 
و ریسک را کاهش خواهد داد. 
مصطف��ی صف��اری بی��ان کرد: 
رتبه بندی  موسس��ات  فعالی��ت 
سعی  ناش��ران  می ش��ود  باعث 
اقتص��ادی  برنامه ه��ای  کنن��د 
توس��عه محور را در دستور کار 
قرار داده و میزان ریس��ک خود 
را کاهش دهند و این چرخه به 
توسعه بازار س��رمایه و افزایش 
منج��ر  س��رمایه گذار  اعتم��اد 

می شود. 

مدیرعامل کارگزاری بانک آینده 
گفت: با برداشته شدن تحریم ها، 
موقعیتی برای ایران به وجود آمد 
که سرمایه گذاران خارجی در بازار 
س��ودده ایران حض��ور پیدا کنند 
و عضویت وابس��ته بورس کاالی 
ای��ران در فدراس��یون بین المللی 

ب��ورس  )WFE(، گام بزرگ��ی 
در جذب سرمایه گذاران خارجی 
به بازار ایران اس��ت. ب��ه گزارش 
»پای��گاه خب��ری ب��ورس کاالی 
ایران«، فردین آقابزرگی با اش��اره 
به عضویت وابس��ته بورس کاالی 
ای��ران در فدراس��یون بین المللی 

بورس  )WFE( افزود: پیوس��تن 
بورس کاالی ایران به بزرگ ترین 
نهاد بین الملل��ی بورس ها، ایجاد 
یک فرص��ت و موقعی��ت جدید 
ب��رای بازاره��ای ایران اس��ت تا 
وجاه��ت از دس��ت رفت��ه خ��ود 
در دوران تحریم ه��ا را به دس��ت 

آورن��د. این فع��ال بازار س��رمایه 
اضاف��ه ک��رد: ع��الوه ب��ر این در 
عرصه ه��ای بین الملل��ی تقاضای 
س��رمایه گذاری بیشتر در سطوح 
و بازاره��ای بین المللی اس��ت و 
اقبال س��رمایه گذاران خارجی به 
بازارهای��ی که زیر نظ��ر نهادهای 

فعالیت می کنن��د،  بین الملل��ی 
بیشتر اس��ت. این در حالی است 
که پ��س از ایجاد گش��ایش های 
سیاسی، ایران به ش��دت نیازمند 
س��رمایه گذاری خارجی اس��ت و 
 ،WFE عضویت ب��ورس کاال در

اقدامی مؤثر در این راستا است. 

فعالیت موسسات رتبه بندی، گام بزرگ توسعه بازار سرمایه

WFE گام بزرگ در جذب سرمایه گذاران خارجی با پیوستن بورس کاال به

نگاه

دریچه

فرابورسخبر
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سیدمحمد صدرالغروی
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حمل و نقل

ادامه ثبات در خریدوفروش مسکن
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک تهران از افزایش 
حداکث��ر ۱۰ درصدی اجاره بها با ش��روع تابس��تان 

به عنوان فصل جابه جایی مسکن خبر داد. 
حس��ام عقبائی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به 
آخرین آمار به دس��ت آمده تا هش��تم تیرماه س��ال 
جاری، اظهار کرد: براس��اس آخرین آمار در هش��ت 
روز اول تیرم��اه در تهران ۵۷۳۸ مورد قرارداد اجاره 
و ۴۵۸۳ م��ورد قرارداد خریدوفروش داش��ته ایم که 
این رقم در ایران در ارتباط با اجاره مسکن ۱۹ هزار 
و ۸۳۰ م��ورد و در روز خریدوف��روش به ۱۵ هزار و 

۴۲۶ مورد می رسد. 
وی ادامه داد: در خردادماه س��ال جاری ۲۳ هزار 
و ۵۹۱ م��ورد اج��اره و ۱۷ هزار و ۶ م��ورد قرارداد 
خریدوفروش مس��کن در تهران داش��ته ایم که این 
رق��م در کل ای��ران معادل ۸۲ ه��زار و ۸۲ مورد در 
بح��ث اجاره به��ا و ۵۸ هزار و ۵۲۴ م��ورد در بحث 

خریدوفروش بوده است. 
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران و ایران 
همچنی��ن در خصوص میزان حجم مب��ادالت بازار 
مس��کن خاطرنشان کرد: بازار مسکن در حال خروج 
از فاز اول رکود اس��ت و به سمتی می رود که دوران 

پیش رونق به دوران رونق تبدیل شود. 
عقبائی با اش��اره به افزایش یا عدم افزایش قیمت 
بازار خریدوفروش مس��کن طی ماه های آتی یادآور 
شد: وضعیت مس��کن هنوز در بحث قیمت ها ثبات 
دارد و پیش بین��ی در خص��وص افزای��ش قیم��ت 
خریدوفروش مسکن نداریم و به احتمال فراوان این 

روند تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت. 
وی افزود: قیمت مس��کن در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ 
افزایش��ی نیافت و قیمت اجاره بها نیز تابعی از بحث 

خریدوفروش مسکن است. 
رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک ته��ران و ایران 
همچنین در مورد نقل و انتقاالت مس��کن نیز بیان 
کرد: معموال نقل و انتقاالت از ۱۵ خردادماه تا پایان 
ش��هریورماه ادامه می یابد و در ماه رمضان با کاهش 

نقل و انتقاالت مواجهیم. 
 عقبائ��ی ادامه داد: پیش بینی می ش��ود در برخی 
از بافت های ش��هری تا ۱۰ درص��د افزایش اجاره بها 
داش��ته باش��یم و اگر بیش از این رقم قراردادهایی 
انج��ام ش��ود و تخلفاتی ص��ورت گی��رد، مربوط به 
مش��اوران امالک و در حیطه اتحادیه باش��د، مردم 
می توانند با ش��ماره تلفن ۷۳۳۴ تماس گرفته و هر 
مش��کلی را که با آن مواجه شدند گزارش دهند تا با 

آن برخورد کنیم. 

مظنه خانه های نوساز تهران
طب��ق گفته وزیر راه و شهرس��ازی، بازار مس��کن 
از دوره رک��ود عب��ور ک��رده و با سیاس��ت های ارائه 
تسهیالت قدرت خرید مردم افزایش یافته است و به 

تدریج شاهد افزایش معامالت مسکن خواهیم بود.
ب��ه گزارش خبرنگار ایلنا،  طبق گزارش های بانک 
مس��کن، این بانک ۲۱ هزار تسهیالت خرید مسکن 
و ۱۵ هزار و ۶۰۰ فقره تس��هیالت ساخت  پرداخت 
کرده که تس��هیالت خرید مس��کن نس��بت به سال 
گذشته ۱۴ درصد رش��د نشان می دهد و تسهیالت 
ساخت هم بیش از ۲۴ درصد بوده است که این آمار 
و ارقام نشان می دهد تقاضا در بازار مسکن افزایش 

یافته است.
پی��ش از ای��ن بان��ک مرک��زی از افزای��ش بیش از 
۸درصدی معامالت مسکن در اردیبهشت ماه  گزارش 
داده بود و پیش بینی کارشناسان و مسئوالن مسکنی 
کش��ورمان این است که این روند رو به رشد معامالت 

مسکن تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
هر چند هن��وز قدرت خرید م��ردم با قیمت های 
موجود در بازار مس��کن فاصل��ه دارد اما طبق گفته 
مظاهریان، معاون امور مس��کن و س��اختمان وزارت 
راه و شهرسازی؛ مس��کن در طول سه سال گذشته 
تا ۳۰ درصد کاهش قیمت داش��ته است.حال اینکه 
عده ای از کارشناس��ان معتقد هستند که این روزها 
بهتری��ن فرصت ب��رای خرید مس��کن و تامین نیاز 
مصرفی اس��ت و گفته می ش��ود رونق از کم متراژها 

شروع خواهد شد.
در جدول زیر قیمت خانه های نوس��ازی در ش��هر 

تهران آمده است:

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

245 میلیونپیروزی70 متر

580 میلیونقلهک58 متر

433 میلیونجمهوری85 متر

674 میلیونعباس آباد95 متر

270 میلیوننبرد72 متر

506 میلیونامیرآباد84 متر

212 میلیونپاستور54 متر

یک میلیاردپاسداران100 متر

 198 میلیونامام حسین66 متر

352 میلیونچیتگر110 متر

435 میلیونفاطمی75 متر

رومانی شریک جدید کریدور 
خلیج فارس دریای سیاه

مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان 
راه��داری از پیگیری جدی ایران برای نهایی ش��دن 
طرح تأس��یس کریدور ترانزیتی خلیج فارس - دریای 

سیاه خبر داد. 
محم��د ج��واد عطرچیان در گفت وگو با ایس��نا، با 
بیان این مطلب تصریح کرد: ایران با توجه به جایگاه 
جغرافیای��ی و اهمیت اقتص��ادی که در منطقه دارد، 
قطعا به عنوان یکی از اصلی ترین دروازه های ارتباطی 
با کش��ورهای اروپایی ش��ناخته می ش��ود. از این رو 
متنوع س��ازی مسیرها یکی از اصلی ترین اولویت های 

ترانزیتی کشور خواهد بود. 
وی با بیان اینکه طرح تأسیس کریدور جاده ای که 
ایران را از طریق دریای س��یاه به اروپا متصل کند از 
مدت ها پیش در دستور کار قرار گرفته است، تأکید 
کرد: در این زمینه جلسات ابتدایی از حدود سه ماه 
پیش در ایران آغاز شد و اقدامات مثبتی در این زمینه 

با حضور کشورهای منطقه صورت گرفت. 
مدیرکل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی س��ازمان 
راهداری ادامه داد: پس از نهایی ش��دن صحبت های 
ابتدای��ی، یون��ان نی��ز اعالم آمادگی ک��رد تا به صف 
تش��کیل دهندگان ای��ن کریدور بپیون��دد و از این رو 
نمایندگان این کشور در جلسه آینده حضور خواهند 
داشت. عطرچیان با اشاره به برنامه روزهای ۲۴ و ۲۵ 
تیرماه در شهر سوفیای کشور بلغارستان توضیح داد: 
این جلس��ه هماهنگی که با حضور ایران، ارمنس��تان، 
گرجس��تان، یونان و بلغارس��تان برگزار خواهد شد با 
هدف نهایی کردن سند پیش نویس این کریدور انجام 
می شود و انتظار داریم پس از این جلسه کار با سرعت 

بیشتری پی گرفته شود. 
وی همچنین از عالقه  کشور رومانی برای پیوستن 
ب��ه ای��ن کریدور اظهار کرد: پس از آنکه صحبت های 
مقدماتی در این زمینه انجام ش��د، رومانی نیز تالش 
کرد با ارائه درخواس��تی رس��می شانس خود را برای 
حض��ور در ای��ن کری��دور امتحان کن��د. از این رو در 
جلس��ه ای که هفته آینده برگزار خواهد شد، طرف ها 
هم بحث نهایی کردن سند پیش نویس این تفاهم نامه 
را بررسی می کنند و هم حضور رومانی مورد ارزیابی 

قرار خواهد گرفت.

بدهی 900 میلیاردی ایرالین ها به 
وزارت نفت

دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با اش��اره به 
بده��ی ۹۰۰ میلی��اردی ایرالین ه��ا ب��ه وزارت نفت، 
گفت: ایرالین ها نیاز به کاهش عوارض و حمایت های 

دولتی دارند. 
مقصود اسعدی سامانی در گفت وگو با مهر در مورد 
بده��ی ایرالین ه��ا به وزارت نف��ت گفت: با مذاکراتی 
که میان ش��رکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
و س��ازمان هواپیمایی در جریان اس��ت، پرداخت این 

بدهی ها در حال پیگیری است. 
وی با اش��اره به اینکه هم اکنون به صورت اقس��اط 
بدهی ها در حال پرداخت است، گفت: سوخت جاری 
که ایرالین ها دریافت می کنند، به صورت نقد پرداخت 
می شود و اکنون بدهی جاری انباشته ای ندارند، اما از 
قبل حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد تومان بدهی وجود 
دارد. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با اشاره به 
اینکه در دنیا با توجه به اینکه ایرالین داری س��ودآور 
نیس��ت، دولت ه��ا سیاس��ت های حمایت��ی را اعمال 
می کنن��د، گفت: برخی کش��ورها حتی معافیت های 
مالیاتی برای شرکت های هواپیمایی در نظر می گیرند. 
وی با بیان اینکه متأسفانه در کشور ما سیاست های 
حمایتی کمتری داشته ایم، افزود: عوارض متعددی که 
برای ایرالین ها تعیین شده مانند عوارض شهرداری و 
فرودگاهی یا هالل احمر که وزارت راه قصد دارد این 

عوارض را بردارد. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی با اعالم اینکه 
اگر این فعالیت ها صورت گیرد و مشکالت رفع شود، 
شرکت های هواپیمایی می توانند در یک فضای بهتر 
فعالیت کنند، اظهار داش��ت: موضوع دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده که روی هواپیماهای ورودی گذاشته 
ش��ده نیز باید حل ش��ود. اگر وزارت راه و شهرسازی 
در بحث مقررات زدایی و حذف عوارض بی موردی که 
روی بلیت هواپیما هس��ت به ایرالین ها کمک کند، 

اقتصاد ایرالین ها را بهبود می بخشد. 

کاهش 2 هزار و 500 نفری تلفات 
جاده ای در 3 سال گذشته 

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند کاهشی 
آمار تصادفات جاده ای گفت: در طول سه سال گذشته 
از دوره دول��ت یازده��م، حداق��ل ۲ ه��زار و ۵۰۰ نفر 
از میزان تلفات ناشی از تصادفات جاده ای کم شد. 

به گزارش ایلنا، داوود کش��اورزیان، رئیس سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه در س��ه 
س��ال گذش��ته روند میزان تلفات ناش��ی از تصادفات 
جاده ای کاهش��ی بوده اس��ت، اظهار داشت: در سال 
۹۲ نسبت به سال ۹۱ میزان تصادفات جاده ای ۶ تا 
۷درصد کاهش پیدا کرد که چیزی حدود ۱۳۰۰نفر 

از کشته های تصادفات جاده ای کم شد. 
وی افزود: در سال ۹۳ هم میزان تصادفات جاده ای 
کاهش پیدا کرد و در سال گذشته هم روند کاهشی 

همچنان ادامه یافت. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ادامه داد: در طول 
س��ه س��ال گذش��ته از دوره دولت یازدهم، حداقل 
۲هزار و ۵۰۰نفر از میزان تلفات ناش��ی از تصادفات 
جاده ای کاهش پیدا کرد و به همین نسبت هم میزان 

مجروحان تصادفات جاده ای کاهش یافته است. 
کش��اورزیان تأکی��د ک��رد: س��هم تلفات ناش��ی از 
تصادفات ن��اوگان حمل و نقل عمومی جاده ای درصد 
بسیار ناچیزی از این آمار است و آمار میزان تصادفات 
و مرگ و میر ناش��ی از تصادفات ناوگان اتوبوس��ی و 

مینی بوسی بسیار جزئی است. 

عمران

لزوم فعال ش��دن بازارهای 
و  ط��رح  مس��کن،  رقی��ب 
برنامه ای اس��ت که وزارت راه 
و شهرس��ازی آن را به عن��وان 
از اصلی ترین گزینه های  یکی 
پیش روی اقتص��اد ایران برای 
باال بردن حاش��یه امنیت بازار 
مس��کن می داند. بازار مسکن 
که در طول سال های گذشته 
به دلیل س��ود باالیی که عاید 
س��فته بازان می کرد به عنوان 
یک��ی از نخس��تین گزینه ه��ا 
برای سرمایه گذاری برای آنها 
محسوب می شد، حاال خود را 
آماده می کند تا از زیر س��ایه 
سنگین دالل ها بیرون بیاید. 

توج��ه  قاب��ل  افزای��ش 
بازار مسکن، در  فعالیت ها در 
س��ال های انتهایی دهه ۷۰ به 
اوج خ��ود رس��ید و اثر قطعی 
خود را در سال ۸۴ روی بازار 
گذاش��ت. جهش قیمتی خانه  
در این سال و چند برابر شدن 
نرخ ها در ش��هرهای بزرگ به 
خوبی نشان داد تداوم حرکت 
بازار مسکن در مسیر فعلی نه 
تنه��ا ممکن نخواه��د بود که 
حتی می تواند آینده این بازار 
بس��یار مهم را نیز در هاله ای 
از ابه��ام ق��رار ده��د. نگرانی 
که حقانی��ت آن با آغاز رکود 
جدی که به چهار سالگی خود 

نزدیک می شود ثابت شد. 
حاال و ب��ا آغاز دور جدیدی 

در  خریدوفروش ها  افزایش  از 
بازار مس��کن، دول��ت یازدهم 
هنوز این نگران��ی را دارد که 
مبادا رون��ق جدید به افزایش 
دوباره س��فته بازی ها و بر هم 
زدن نظ��م بازار منجر ش��ود، 
موضوع��ی ک��ه از ی��ک س��و 
ب��ا طرح ه��ای س��ازنده مانند 
فعال ک��ردن بازارهای جانبی 
پیگی��ری  ب��ورس  همچ��ون 
 می ش��ود و از س��وی دیگر به 
افزایش اهرم ه��ای نظارتی بر 
دالالن پ��ی گرفته می ش��ود. 
مس��کن  اقتص��اد  مدی��رکل 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
پیگیری ها در این زمینه را به 
دو ح��وزه متفاوت ارجاع داده 
ک��ه بخش��ی از آن در آین��ده 
اجرایی می شود و بخش دیگر 
ب��ا مخالف��ت مجل��س باید از 
طریق دیگری پیگیری ش��ود. 
چگنی در این باره گفته یکی 
از راه های کنترل بازار، مالیات 
اس��ت. یک��ی از پیش��نهادات 
از  مالی��ات  اخ��ذ  می توان��د 
معامالت مکرر باش��د که فعال 

مصوب نشده است. 
ب��ه گفت��ه وی در این روش، 
هن��گام  زود  خریدوف��روش 
مشمول پرداخت مالیات بیشتر 
می ش��ود. برخ��ی از کش��ورها 
چنی��ن سیس��تم مالیات��ی را 
اجرایی کرده ان��د اما از آنجایی 
که نرخ تورم در کش��ورمان باال 
اس��ت ممکن اس��ت در اجرا و 
محاس��بات آن دچار مشکالتی 

ش��ویم. راه��کار دیگ��ری که 
محاس��باتی  دش��واری های 
مالیات��ی را نیز ک��م کند، رصد 
و  خریدوفروش ه��ا  دقی��ق 
معامالت اس��ت. چگنی در این 
رابطه توضی��ح داده برای نحوه 
شناس��ایی خانه های خالی در 
حال راه اندازی سامانه اسکان و 
امالک هس��تیم. در این سامانه 
مشخص می ش��ود که به اسم 
یک فرد چند خانه ثبت ش��ده 
اس��ت و هر کدام از این خانه ها 
چه وضعیتی دارند، یعنی خالی 
هستند یا به اجاره رفته اند. اگر 
به اجاره رفته باش��د، مالیات بر 
اجاره برای آن تعیین می شود و 
اگر خالی باشد مشمول مالیات 

بر خانه های خالی می شود. 

راه برای ورود متخصصان 
باز شود

ای��ن روش می توان��د راه را بر 
اجرایی کردن طرح هایی جدید 
باز کند که ش��اید یک��ی از آنها 
بازگش��ت متخصصان ب��ه بازار 
مس��کن و افزایش س��هم آنها از 
این صنعت باش��د. ابوالحس��ن 
میرعمادی، مدیرعامل ش��رکت 
خصوصی مهندسین مشاور تینا 
فرآین��د در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز« علت اصل��ی محوریت 
یافت��ن دالالن در بازار مس��کن 
را نبود س��نجش دقیق از نحوه 
ساخت و س��از ها دانست و گفت: 
وقتی ما ت��وان آن را نداریم که 
خانه س��ازان را ارزیاب��ی کرده و 

چگونگی عملک��رد آنها را رصد 
کنی��م، در عمل تنه��ا راه برای 
کس��انی باز می ش��ود که بدون 
افزایش  دنب��ال  ب��ه  تخص��ص 
درآمده��ای خ��ود هس��تند. به 
ک��ه  صورت��ی  در  وی،  گفت��ه 
ش��رایطی مانند اخ��ذ مالیات یا 
بیمه کردن ساختمان ها مطرح 
شود، ش��رکت های بیمه تنها با 
طرف هایی وارد مذاکره می شوند 
که صالحیت فنی آنها تایید شده 
و توان حض��ور در این عرصه را 

دارند. 
این کارش��ناس معماری ثبت 
رس��می اطالعات ش��رکت های 
فعال در این عرصه و بسته شدن 
راه برای ورود سفته بازان را یکی 
از مهم ترین مسائلی دانست که 
می تواند از یک سو نظارت ها بر 
بازار مسکن را افزایش دهد و از 
س��وی دیگر  تکانه ای جدی در 
بازار به وجود آورده، متخصصان 
را ب��ه ورود به این عرصه امیدوار 

کند. 
ج��دای از تحلیل هایی که در 
انجام  سیاس��ت گذاری  س��طح 
می گیرد، آنچه فعاالن بازار تجربه 
را  متفاوت  می کنند، چه��ره ای 
نش��ان می دهد. رسول مجیدی، 
فعال و س��رمایه گذار مسکن در 
»فرصت ام��روز«،  ب��ا  گفت وگو 
اج��رای طرحی مانند س��امانه 
اسکان مسکن را دشوار ارزیابی 
ک��رد و افزود: ب��ا توجه به اینکه 
تع��داد زیادی س��رمایه گذار در 
سطوح مختلف بازار مسکن فعال 

واحدهایی  و وضعیت  هس��تند 
که در اختیار دارند نامش��خص 
است، راه اندازی سامانه ای که در 
کوتاه مدت تمام اطالعات مدنظر 
را در خ��ود جای ده��د، قدری 

سخت خواهد بود. 
به گفته وی نامشخص بودن 
شرایط بازار و نهایی نشدن سود 
خود  س��رمایه گذاران،  مدنظ��ر 
باعث ش��ده انگیزه ها برای ورود 
به این عرص��ه کاهش پیدا کند 
و از این رو دالالن مدت نس��بتا 
زیادی اس��ت که ای��ن بخش را 
ترک کرده اند. به این خاطر شاید 
اگر امکان آن وجود داشته باشد 
که حمایت ها از بازار افزایش یابد 
شاید از طرحی که اجرای آن در 
هاله ای از ابهام است اثری بیشتر 

داشته باشد. 
هرچن��د ت��ا اجرایی ش��دن 
طرح ه��ای مدنظ��ر وزارت راه و 
شهرس��ازی زمان زی��ادی باقی 
مان��ده و از افزای��ش دریاف��ت 
مالی��ات در حوزه ه��ای مختلف 
بازار مس��کن گرفته تا راه اندازی 
س��امانه ای که تم��ام اطالعات 
مربوط به مس��کن را در دس��ت 
داش��ته باش��د، کاری دش��وار و 
طوالن��ی خواهد ب��ود اما صرف 
این طرح ها  پیگیری همزم��ان 
می تواند یک پیام داشته باشد و 
آن اصرار بر کنار زدن سفته بازان 
است، س��فته بازانی که به اعتقاد 
وزارت راه و شهرس��ازی دیگ��ر 
جای��ی در این عرص��ه نخواهند 

داشت. 

متخصصان جای سفته بازان را می گیرند 
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 وزی��ر راه و شهرس��ازی ط��ی نامه ای 
به مدیران کل راه وشهرس��ازی سراس��ر 
کش��ور اج��رای تبص��ره ۲۳ قانون پیش 
فروش س��اختمان و نظارت مدیران کل 
راه وشهرس��ازی اس��تان ها برای اجرای 
کامل مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش 

ساختمان را ابالغ کرد. 
 ب��ه گزارش خبرن��گار پایگاه خبری 
وزارت راه وشهرس��ازی، دکت��ر عباس 
آخوندی در نامه ای به مدیران کل راه 
و شهرس��ازی استان های سراسر کشور 
و مدیرکل مس��کن و شهرسازی استان 
س��منان ب��ر پیگیری اج��رای ماده ۲۳ 
قانون پیش فروش ساختمان تأکید   و 
مدیران راه و شهرسازی را ناظر اجرای 
مواد ۲۱ و ۲۳ قانون پیش فروش اعالم 
ک��رد. با اجرایی ش��دن مواد ۲۱ و ۲۳ 
قانون پیش فروش س��اختمان، تبلیغات 
ب��دون مجوز پیش ف��روش غیرقانونی 
خواه��د بود و همچنین اش��خاصی که 
ب��دون تنظیم س��ند رس��می اقدام به 
پیش فروش س��اختمان ی��ا بدون اخذ 
مج��وز اق��دام به درج یا انتش��ار آگهی 
کنند، به حبس از ۹۱ روز تا یک س��ال 
ی��ا ج��زای نقدی ب��ه میزان دو تا چهار 
براب��ر وجوه و ام��وال دریافتی محکوم 

می ش��وند. 
در نام��ه وزی��ر راه و شهرس��ازی به 
مدیران کل راه و شهرسازی استان های 
سراس��ر کش��ور و مدیر کل مس��کن و 
شهرس��ازی استان سمنان آمده است: 
همان گون��ه ک��ه آگاه��ی دارند اجرای 

قان��ون پیش فروش س��اختمان مصوب 
س��ال ۸۹ متضمن حقوق ش��هروندان 
و ایج��اد اطمین��ان در ب��ازار مس��کن 
و س��اختمان ب��وده و می توان��د یک��ی 
از ابزاره��ای مؤث��ر ب��رای توس��عه امر 
ساخت و س��از باش��د، ل��ذا ب��ا توجه به 
ض��رورت انجام تکالیف مقرر در قانون، 
دس��تورالعمل  و  اجرای��ی  آیین نام��ه 
آن، بدینوس��یله اج��رای تبص��ره ماده 
۲۳ قان��ون، ناظ��ر ب��ه م��واد ۲۱ و ۲۳ 
قان��ون مذک��ور به آن اداره کل تفویض 
می گردد. بنابراین الزم است در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف اشخاص اعم از 
حقیقی و حقوقی در خصوص انتش��ار 
آگه��ی پیش فروش س��اختمان بدون 
اخ��ذ مج��وز الزم، مرات��ب ب��ه مراجع 
قضای��ی مربوط��ه گزارش و موضوع آن 
اداره کل ت��ا حص��ول نتیج��ه پیگیری 
گردد. در ادامه نامه وزیر راه و شهرسازی 
آمده اس��ت: در این راس��تا ضرورت دارد 
ضم��ن ارائ��ه آموزش الزم به همکاران و 
اطالع رس��انی مناسب به ش��هروندان از 
طرق مختلف رس��انه ای، هماهنگی الزم 
با حوزه معاونت مس��کن و س��اختمان و 
مش��اور و نماینده اینجانب در ش��ورای 
حف��ظ حقوق بیت المال، معمول و موانع 
احتمال��ی فن��ی و قضای��ی جه��ت اخذ 
نظریه مش��ورتی و کسب تکلیف نهایی، 

به عمل آید. 
 گفتن��ی اس��ت قان��ون پیش ف��روش 
س��اختمان مصوب سال ۸۹ در ۲۴ ماده 

به تصویب رسیده است. 

مجل��س  جمهوری خ��واه  اکثری��ت 
نماین��دگان آمریکا تدابی��ر تازه ای را با 
هدف مسدود کردن فروش هواپیماهای 
مس��افربری بویینگ ب��ه ایران تصویب 

کرده است. 
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری 
آسوشیتد پرس، نمایندگان بعد از ظهر 
پنجش��نبه طی یک رای گیری شفاهی 
دو متم��م در ای��ن زمینه را که به الیحه 
بودجه خدمات مالی پیوس��ت شده بود 
تصوی��ب کردن��د. دولت ب��اراک اوباما، 
رئیس جمه��ور آمریکا، گفته اس��ت هر 
گون��ه مصوب��ه ای را ک��ه باعث تضعیف 
تواف��ق اتم��ی با ایران ش��ود وتو خواهد 
کرد. ایران ماه قبل رسما تأیید کرد که 
ب��رای خری��داری هواپیما با بویینگ به 

توافق رسیده است. 
پیتر روس��کام، نماینده اهل ایلینوی 
ک��ه تهیه کنن��ده این متمم ها بود گفت 
که این هواپیماهای مس��افربری ممکن 
اس��ت مورد اس��تفاده س��پاه پاسداران 
ای��ران قرار گی��رد. وی گف��ت: »دادن 
ای��ن ن��وع هواپیماها به رژی��م ایران به 
این معنی اس��ت که کاالیی در اختیار 
آنه��ا می گذاری��م ک��ه می توان��د برای 
مقاصد نظامی اس��تفاده ش��ود.«او ادعا 
ک��رد می توان هواپیماه��ای بویینگ را 
طوری بازطراحی کرد که ۱۰۰ موشک 
بالستیک یا ۱۵ هزار گلوله آرپی جی را 
حمل کنند. یک مدیر بویینگ ماه پیش 
گفت��ه بود که دولت اوباما اجرای توافق 
اتمی را برای امنیت ملی »بسیار مهم« 

می داند. به گفته وی، توافق با بویینگ 
اگ��ر عملی ش��ود به دلی��ل توافق اتمی  

)برجام( امکان پذیر می شود. 
ای��ران و قدرت ه��ا نزدی��ک ب��ه یک 
س��ال قبل  )روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵( در 
م��ورد برنامه اتمی ای��ران در قبال رفع 
تحریم های هس��ته ای به توافق رسیده 
بودند که از ژانویه گذشته به اجرا درآمد. 
خوزه س��رانو، نماینده دموکرات اهل 
نیوی��ورک در مخالفت ب��ا این متمم ها 
گفت که هدف جمهوریخواهان تضعیف 
برجام اس��ت. گزارش ش��د که اگر طرح 
تازه در کنگره تبدیل به قانون ش��ود - 
یعن��ی رئیس جمهور آمریکا آن را امضا 
کند - می تواند بر سایر شرکت هایی که 
قص��د ف��روش هواپیما به ایران را دارند 
اث��ر بگذارد، چون تقریبا همه جت های 
امروز حاوی بیش از ۱۰ درصد قطعات 
آمریکای��ی هس��تند و بنابراین به مجوز 
صادرات��ی آمری��کا نی��از دارن��د. ایران 
ق��راردادی ب��رای خریداری ۱۰۰ فروند 
هواپیم��ای اروپای��ی ایرباس امضا کرده 
ام��ا ایرباس می گوید اجرای این قرارداد 
کندت��ر از حد انتظار پیش می رود. این 
ق��رارداد ه��م نیازمند مجوز صادراتی از 
آمریکاست.  به گزارش رویترز، براساس 
تفاهم��ی که می��ان ایران و بویینگ امضا 
شده قرار است ایران ۸۰ هواپیما را بخرد 
و ۲۹ هواپیمای دیگر را با حمایت بویینگ 
اجاره  )لیسینگ( کند و تحویل آنها قرار 
اس��ت از ۲۰۱۷ ش��روع ش��ود و تا ۲۰۲۵ 

ادامه یابد. 

منع فروش بویینگ به ایران در انتظار وتوی اوباما ممنوعیت تبلیغات بدون مجوز پیش فروش
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شرایط پیش فروش خودرو تعیین شد
پرداخت بیش از 50درصد قیمت 

خودرو ممنوع

براس��اس ی��ک قان��ون جدی��د، خودروس��ازان و 
واردکنندگان خودرو مجاز نیس��تند در قراردادهای 
پیش فروش مبلغی بیش از ۵۰ درصد قیمت خودرو 

را به عنوان پیش پرداخت دریافت کنند. 
به گزارش ایسنا، خودروسازان و واردکنندگان خودرو 
از پیش فروش محصوالت خود به عنوان روش��ی برای 
تامین منابع مالی مورد نیاز اس��تفاده می کنند. تامین 
منابع مالی از طریق پیش فروش خودرو در شرکت های 
واردکننده خودرو با ش��دت بیشتری در جریان است، 
به گونه ای که برخی کارشناس��ان معتقدند بسیاری از 
ش��رکت های واردکننده خودرو، از س��رمایه  خود برای 
واردات خودرو اس��تفاده نکرده و منابع مالی مورد نیاز 
را تنها از طریق پیش فروش خودرو تامین می کنند. در 
این زمینه چن��دی پیش یک واردکننده خودرو اظهار 
ک��رده بود ک��ه روش تامین منابع مالی ب��رای واردات 
خودرو، پیش فروش و استفاده از پول مردم برای خرید 

و واردات خودرو است. 
به گفته وی، ش��رکت واردکننده خ��ودرو حدودا 
۵درص��د قیم��ت خرید خ��ودرو را از س��رمایه خود 
تامین ک��رده و مابقی را از محل پیش فروش خودرو 
و جمع آوری پول مصرف کنندگان به دست می آورد. 
فربد زاوه با بیان اینکه کسب و کار نمایندگی های رسمی 
خودروسازان خارجی در ایران نه از سرمایه خودشان بلکه 
از جیب م��ردم می چرخد، تصریح کرده بود که هر وقت 
نمایندگی ه��ای واردکننده خودرو ش��رایط فروش خود 
را از پیش ف��روش به حالت فروش نق��دی و تحویل روز 
تغییر دادند، می توان گفت که س��رمایه خود را وارد این 
کسب و کار کرده اند، اما هم اکنون این سرمایه مردم است 
که کسب و کار آنها را بس��یار پر رونق کرده است. اکنون 
این موضوع در تدوین اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون 
حمای��ت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مدنظر قرار 
گرفته است، به گونه ای که برای دریافت پیش پرداخت 
در روش های پیش فروش خودرو، س��قف تعیین شده 
است. در این زمینه در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون تاکید 
شده است: »حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای 
پیش ف��روش خودرو مع��ادل ۵۰ درصد قیمت فروش 
نقدی محصول مورد نظر در هنگام عقد قرارداد است.«

اصالحیه آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان خودرو چندی پیش از سوی معاون 

اول رئیس جمهوری ابالغ و اجرای آن آغاز شد. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران تاکید کرد
عرضه پراید در بورس نیازمند 

اظهارنظر حقوقی
چندی پیش بحث عرضه شدن پراید از طریق بورس 
کاال مطرح شد. مدیرعامل بورس کاالی ایران به تازگی 
در این مورد گفته که با توجه به ابهام هایی که در مورد 
قیمت پراید وجود دارد، قرار براین است که اظهارنظر 
حقوقی در م��ورد عرضه یا عدم عرضه پراید در بورس 
کاال صورت بگیرد. حامد س��لطانی نژاد در گفت وگو با 
ایسنا، درباره احتمال عرضه پراید در بورس کاال اظهار 
ک��رد: اینکه پراید از طریق بورس کاال عرضه ش��ود یا 
خیر بس��تگی به قیمتش دارد، چرا که در مورد قیمت 
این محصول ابهام هایی وجود داش��ت و ما باید بدانیم 
سیس��تم قیمت گذاری آن به چه صورت است و اینکه 
آیا قیمت آن انعطاف دارد که بتواند در بازار ثانویه باال و 

پایین شده و مورد معامله قرار گیرد. 
وی ادامه داد: در این مورد قرار شد یک اظهارنظر 
حقوق��ی صورت گی��رد و بع��د از آن درباره پذیرش 
پرای��د تصمیم گیری ش��ود. مدیرعامل بورس کاالی 
ای��ران ادامه داد: تامین مالی ش��رکت ها به واس��طه 
تولیدش��ان همچنان توس��ط ب��ورس کاال می تواند 
صورت گیرد. هفته پیش اوراق پتروشیمی شیراز در 
بورس کاال عرضه ش��د و ۲۰۰ میلیارد تومان تامین 
مالی صورت گرفت. پتروش��یمی شیراز محصوالتش 
را در ب��ورس کاالی ایران می فروش��د و ما می توانیم 

اطمینان خاطر از برنامه تولیدش داشته باشیم. 
سلطانی نژاد اضافه کرد: در مورد تولیدکننده هایی 
که محصوالت شان را در بورس کاال عرضه نمی کنند 
اگر بتوانیم اطمینان نس��بی از وضعیت تولیدش��ان 
داش��ته باشیم، می توانیم اجازه تامین مالی از طریق 
اوراق س��لف به آنها بدهیم. وی درب��اره رونمایی از 
اوراق به��ادار رهنی در بازار س��رمایه ای��ران اظهار 
کرد: پش��توانه قراردادهای رهنی، وام هایی هس��تند 
که مردم گرفتن��د. در دنیا برای اینک��ه دارایی های 
بانکی قفل نش��ود و نقدینگی داش��ته باشند از این 
ابزار اس��تفاده می کنند، ولی در ایران جای این ابزار 
مال��ی خالی بود. به نظرم این ابزار به ارتباط بیش��تر 

بازار پول و سرمایه کمک می کند. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاالی ای��ران اف��زود: در دنیا 
نرخ های این اوراق در بازارهای س��رمایه و بازارهای 
بین بانکی کشف ش��ده و مورد معامله قرار می گیرد. 
نرخ این ابزار ش��ناور اس��ت و امیدوارم بتوانیم آن را 

توسعه دهیم. 
س��لطانی نژاد درباره  عضویت ایران در فدراس��یون 
جهان��ی بورس ه��ا توضی��ح داد: ای��ن فدراس��یون 
کارگاه ه��ای آموزش��ی ب��رای اعضای خ��ود برگزار 
می کن��د و م��ا به عنوان عضو وابس��ته ح��ق رأی در 
WFE نداری��م و در تصمیم��ات ای��ن فدراس��یون 
مش��ارکت نمی کنیم ولی می توانی��م از امکانات آن 
و نشس��ت های تخصصی اش اس��تفاده کنیم. عالوه 
 WFE براین در تمام جلس��ات رسمی و غیررسمی
می توانیم ش��رکت داشته باشیم و این فرصت خوبی 
اس��ت تا بتوانیم با بورس ه��ای کاالی دیگر که عضو 

WFE هستند ارتباط برقرار کنیم. 

قیمت خودروهای پارس خودرو
مدل 
قیمت بازار)تومان(قیمت نمایندگی)تومان(خودرو

برلیانس 
H2L۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ون

برلیانس 
 H220
اتوماتیک

۴3,۴6۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰

برلیانس 
 H220
دنده ای

38,۰۱۰,۰۰۰38,۵۰۰,۰۰۰

برلیانس 
h23038,۰۱۰,۰۰۰39,۰۰۰,۰۰۰

برلیانس 
h230۴3,۴6۰,۰۰۰۴۵,۵۰۰,۰۰۰

برلیانس 
 H320
اتوماتیک

۵۰,99۰,۰۰۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰

برلیانس 
 H320
دنده ای

۴6,۲۰۰,۰۰۰۴8,۰۰۰,۰۰۰

برلیانس 
h330۴۴,38۰,۰۰۰۴7,۲۰۰,۰۰۰

برلیانس 
 H330
اتوماتیک

۵۴,۲۲۰,۰۰۰۵۴,۲۰۰,۰۰۰

تندر 
 E1 90
یورو 4

موجود نیست33,33۵,۰۰۰

تندر 90 
E237,۴۴۰,۰۰۰38,7۰۰,۰۰۰

رنو 
۴3,۰۵۰,۰۰۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ساندرو

رنو 
۴9,۰۵۰,۰۰۰۵۰,9۰۰,۰۰۰ساندرو

وانت 
پادرا 

انژکتوری
۴۲,7۰۰,۰۰۰۴۰,3۰۰,۰۰۰

پارس 
تندر 90 
فیس لیفت 

لوگان

39,۵۰۰,۰۰۰39,7۰۰,۰۰۰

چانگان 
CS356۴,۰۰۰,۰۰۰66,۰۰۰,۰۰۰

چانگان 
6۴,۰۰۰,۰۰۰موجود نیستایدو

قیمت خودروهای مدیران خودرو

 قیمت نمایندگیمدل خودرو
)تومان(

 قیمت بازار
)تومان(

ام وی ام 550 
۵8,۵6۰,۰۰۰۵8,۵۰۰,۰۰۰اتوماتیک

 ام وی ام 
550۴9,3۱۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دنده ای

x33 موجود نیستموجود نیستام وی ام
 X33 ام وی ام

موجود نیست6۴,۴6۰,۰۰۰تیگو

چری تیگو 5 
MT77,7۰۰,۰۰۰موجود نیست

ام وی ام 530
 - 2000cc

یورو 3
۴۴,۵۱۰,۰۰۰38,۵۰۰,۰۰۰

چری تیگو 
 CVT 5
کامفورت
COM-
FORT-
ABLE

موجود نیست8۴,7۰۰,۰۰۰

چری تیگو 
 CVT 5
الکچری

LUXURY

88,83۰,۰۰۰88,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام 315 
صندوقدار

ام وی ام 315 
صندوقدار 

جدید

۴۴,3۵7,۰۰۰۴3,8۰۰,۰۰۰

ام وی ام 
315 هاچ 

بک
ام وی ام 
315 هاچ 
بک جدید

۴۲,3۵7,۰۰۰39,۰۰۰,۰۰۰

ام وی ام 
X33

ام وی ام  
x33 دنده ای

موجود نیستموجود نیست

ام وی ام 
110S

طراحی 
جدید- نسخه 

الکچری

3۱,8۱۰,۰۰۰۲9,۵۰۰,۰۰۰

بازار خودرو خبر

شنبه
197 تیر 1395 خودرو

س��الن  در   9۴ اس��فندماه 
حس��ن  س��ران،  اج��الس 
رئیس جمه��وری،  روحان��ی، 
صنعت  خصوصی س��ازی  ب��ر 
حمایت های  پای��ان  و  خودرو 
دولت��ی از ای��ن صنعت تاکید 
ک��رد. اکنون نزدی��ک به پنج 
ماه از این درخواست می گذرد 
و هیچ واکنش��ی نه از س��وی 
وزارت صنع��ت و نه از س��وی 
خودروس��ازان نس��بت به این 
تاکید نشان داده نشده است. 
آیا به غی��ر از رئیس جمهوری 
کس��ی در دول��ت عالقه ای به 
صنعت  این  خصوصی س��ازی 

ندارد؟ 
رئیس جمه��وری در س��ومین 
بین الملل��ی  همای��ش 
خ��ودرو )اس��فند 9۴(، حکم 
صنع��ت  خصوصی س��ازی 
خودرو را ص��ادر کرد و گفت: 
یازده��م  دول��ت  »سیاس��ت 
این اس��ت که صنعت خودرو 
خصوص��ی ش��ود. خصوص��ی 
و  ک��ردن  رقابت��ی  ک��ردن، 
صادراتی ک��ردن از اهداف ما 
در صنعت خودرو اس��ت و اگر 
این م��وارد حاصل نش��ود، ما 

به س��ایر اهداف خ��ود در این 
صنعت نخواهیم رسید.«

از  م��اه  پن��ج  ام��ا  ح��اال   
می گ��ذرد  صحبت ه��ا  ای��ن 
هم��ان  ب��ه  واکنش ه��ا  و 
در  حاضری��ن  تش��ویق های 
همایش که عمدت��ا از فعاالن 
صنع��ت  بخش خصوص��ی 
خ��ودرو بودند، خالصه ش��ده 
اس��ت. وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت به عن��وان متول��ی 
صنع��ت خ��ودرو، نه تنها هیچ 
واکنشی نسبت به این موضوع 
نش��ان نداده، بلک��ه در برخی 
خودروس��ازان  مذاک��رات  از 
ش��رکای  با  بخش خصوص��ی 
خارج��ی نیز نق��ش ایفا کرده 
ام��ا چ��را بخش های  اس��ت. 
زیرمجموع��ه دول��ت، تاکنون 
تمایلی به این خصوصی سازی 

نشان نداده اند؟ 
محس��ن صالحی نیا، معاون 
ام��ور صنای��ع وزی��ر صنعت 
هیات مدی��ره  ریاس��ت  ک��ه 
ایران خ��ودرو را نیز بر عهده 
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  دارد، 
پرس��ش  »فرص��ت ام��روز« 
می گوی��د: »به دلی��ل میزان 
و  س��رمایه گذاری  اش��تغال، 
مال��ی دو ش��رکت  گ��ردش 

ای��ران خ��ودرو و س��ایپا، به 
نظر عموم س��اختاری دولتی 
دارند. حض��ور دولت در این 
دو شرکت از این جهت است 
که ای��ن دو ش��رکت بتوانند 
وفاق��ی در تصمیم��ات خود 
ایج��اد کنند. ما در ش��ورای 
خ��ودرو  سیاس��ت گذاری 
و س��تاد اقتص��ادی دول��ت، 
اس��تقبال می کنی��م از اینکه 
ای��ن ش��رکت ها ب��ه صورت 
کامال خصوصی اداره شوند. «   

او می افزای��د: »ب��ا توجه به 
برخ��ی از ش��رایط باید قبول 
کنیم که وزارت صنعت ناچار 
اس��ت نظارت های بیشتری بر 
این دو ش��رکت اعمال کرده و 
بی تفاوت از مش��کالت نگذرد. 
طبیعی اس��ت ک��ه دولت در 
برخ��ی از صنایع��ی که حجم 
باالیی از رش��د اقتص��ادی را 
تش��کیل می دهن��د؛ تمرک��ز 

داشته باشد. «   
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  او 
پرس��ش ک��ه مدیریت دولت 
دقیق��ا به معنای پ��ا نگرفتن 
بخش خصوص��ی اس��ت، چرا 
نظارتی  نق��ش  دول��ت صرفا 
را در ای��ن صنایع ب��ر عهده 
می خواه��د  و  نمی گی��رد 

باش��د،  داش��ته  مدیریت  که 
تصری��ح می کند: »ب��ه دلیل 
ش��رکت،  دو  ای��ن  بزرگ��ی 
نداری��م  بخش خصوص��ی 
 ک��ه بتوان��د س��هام عمده را  
داش��ته  دو ش��رکت  این  در 
بخش خصوصی  اگ��ر  باش��د. 
بتواند صاح��ب ۵۰ درصد از 
این دو ش��رکت ش��ود، خب 
آنها  ب��ه  مدیری��ت  طبیعت��ا 
انتق��ال پی��دا خواه��د کرد. 
م��ن دخالت دولت را در این 
اما  نمی کن��م  رد  ش��رکت ها 
ه��دف از ای��ن دخالت حفظ 

این ش��رکت ها اس��ت. «   
وزیر  مع��اون  آنچ��ه  طبق 
صنع��ت می گوید، حجم زیاد 
گ��ردش مالی ای��ران خودرو 
آنه��ا،  اهمی��ت  و  س��ایپا  و 
دول��ت را ناچ��ار ب��ه نق��ش 
مدیریتی داش��تن در صنعت 
آیا  اما  خودرو ک��رده اس��ت 
خودرو  صنعت  کارشناس��ان 
نی��ز دلیل دولتی ه��ا را قابل 

قبول می دانند؟ 
کارش��ناس  زاوه،  فرب��د 
صنعت خودرو در این زمینه 
به  »فرصت امروز« می گوید:  
»اگر آن مصوب��ه محدودیت 
در حضور مدیران ستادی در 

هیات مدیره ه��ا به داخل هم 
انگیزه های  کند،  پیدا  تسری 
و  فردی مثل دریافت حقوق 
مزای��ا از چندی��ن جا کاهش 
پی��دا خواه��د ک��رد. حضور 
دولت در صنایع یک ریش��ه 
مدی��ران  ک��ه  دارد  ف��ردی 
را  خود  ق��درت  نمی خواهند 
از دست دهند. دومین دلیل 
حضور دولت به تفکر س��نتی 
دولتی ه��ا  ک��ه  برمی گ��ردد 
متوجه  مردم  می کنند  گمان 
س��رمایه داران  و  نمی ش��وند 
بخش خصوص��ی نیز غیرقابل 
با  بنابراین دولت  اعتمادن��د، 
ای��ن تفکر ک��ه تنها خودش 
می خواهد  می ش��ود،  متوجه 
مدافع حقوق همه در صنایع 

بزرگ باشد. «   
او ادام��ه می دهد: »در همه 
حوزه ها کیفیت خدمات دولتی 
بس��یار پایین است و دولتی ها 
در شرایط برابر قابلیت رقابت 
ب��ا بخش خصوص��ی را ندارند. 
ام��ا این گونه که ش��رایط در 
حال پیش رفتن اس��ت دولت 
ناچ��ار به ک��م کردن س��هم 
خ��ود در صنع��ت خ��ودرو و 
ای��ن بخش  خصوصی س��ازی 

خواهد بود. «   

بی توجهی به تاکیدات رئیس جمهوری درباره صنعت خودرو

چرا دولتی ها از سهم خود
 در خودروسازی ها نمی گذرند؟ 

شرکت خودروسازی مرسدس 
بن��ز آلمان قص��د دارد تا س��ال 
۲۰۲۰ می��الدی ب��ه نخس��تین 
انتخاب زنانی تبدیل شود که به 
خری��د خودروهای لوکس تمایل 
پیش بینی های  براس��اس  دارند. 
این  مدی��ران  گرفت��ه،  ص��ورت 
خودروساز خوشنام آلمانی انتظار 
دارند ت��ا س��ال ۲۰۲۰ میالدی 
زن��ان 3۰ درص��د از مش��تریان 

مرسدس بنز را تشکیل دهند. 
ش��رکت مرس��دس بن��ز ک��ه 
برند لوکس گروه خودروس��ازی 
دایملر محس��وب می ش��ود روی 
جذب بان��وان به عنوان خریداران 
محصوالت ای��ن برند تأکید دارد 
چ��را ک��ه »دیت��ر زچ��ه« مدیر 
اجرایی آن بر این باور اس��ت که 
زنان به س��رعت ب��ه مؤثرترین و 
رو به رش��د ترین گروه مشتریان 
مرس��دس بنز بدل خواهند شد. 
 در این راستا مؤسسه تحقیقاتی 
  Analyst Frost & Sullivan
با انتشار گزارشی اعالم کرد که 
صورت  برآورده��ای  براس��اس 
گرفت��ه، زنان ب��ر 8۰ درصد از 
فرآین��د خرید خودرو تأثیرگذار 
بوده اند که این مسئله در قالب 
خری��د خودرو از س��وی آنان یا 
تصمیم  روی  آنه��ا  تأثیرگذاری 
یا  خرید  ب��رای  همسران ش��ان 
عدم خرید ی��ک خودرو بروز و 

ظهور می یابد. 
ب��ا ای��ن وج��ود بس��یاری از 
کارشناس��ان بر ای��ن عقیده اند 
بنز  مرس��دس  مدیران  چنانچه 
بخواهند به هدف خود در جذب 
زن��ان و متقاعد ک��ردن آنان به 
خری��د محصوالت این ش��رکت 
دس��ت یابن��د، بای��د طراح��ی 
قدیم��ی و محافظه کاران��ه خود 
را که بیش��تر مناس��ب س��لیقه 

مردان ثروتمند و مس��ن بوده و 
زن��ان را از خودروهای تولیدی 
این ش��رکت فراری داده است، 
کارشناسان  تأکید  دهند.  تغییر 
به تغییر  حوزه صنعت خ��ودرو 
رویه مرس��دس بنز در طراحی 
خودروه��ای خود ب��رای جذب 
بانوان در حالی صورت می گیرد 
ک��ه پیش از این تالش های این 
خودروس��از آلمانی برای جذب 
زنان نظیر راه ان��دازی هفته ُمد 
 مرسدس بنز نتیجه بخش نبوده 

اس��ت. 
از  ۴۰درص��د  درحالی ک��ه 
در  بن��ز  مرس��دس  مش��تریان 
ب��ازار خودروی آمری��کا را زنان 
س��هم  این  می دهند،  تش��کیل 
در ب��ازار چی��ن ۲۵ درص��د و 
در ب��ازار خ��ودروی آلمان ۲۰ 
اس��ت.  ش��ده  گزارش  درص��د 
الزم به ذکر اس��ت که سه بازار 
بازارهای  بزرگ تری��ن  مذک��ور 
خودروهای لوکس در جهان به 

شمار می روند. 
»دیت��ر  چارچ��وب  ای��ن  در 
زچ��ه« مدی��ر اجرایی ش��رکت 

تأکید  منظور  به  بنز  مرس��دس 
بر نقش و ق��درت زنان خریدار 
تحری��ک  اقدام��ی  در  خ��ودرو 
آمی��ز آن��ان را ب��ا ب��ازار چین 
مقایس��ه و اعالم کرد: »در گام 
نخس��ت ما نیازمن��د آن بودیم 
و هوش��یاری  آگاهی  نوع��ی  تا 
به  اف��کار عموم��ی نس��بت  در 
توانمندی های م��ان ایجاد کرده 
و سپس زنان را با چین مقایسه 
کنیم« وی ادامه داد: »اگر ما از 
توانمن��دی الزم جهت حضور و 
موفقیت در بازار خودروی چین 
برخوردار هستیم، قادر خواهیم 
ب��ود زن��ان را ب��ه بخ��ش قابل 
 توجهی از مش��تریان مان تبدیل 

کنیم.«
شرکت خودروسازی مرسدس 
بنز با خلق ی��ک ابتکار جداگانه 
 »She's Mercedes « به ن��ام
قصد دارد تا زنان خریدار خودرو 
را به سوی محصوالت شان جذب 
کرده و ب��ا اس��تفاده از اینترنت 
رویدادهای اختصاصی را در این 
زمین��ه و در نقاط مختلف جهان 
برگ��زار کن��د. براس��اس اخبار و 

گزارش های منتش��ر شده، هدف 
رویدادهایی  چنی��ن  راه ان��دازی 
آشنا کردن زنان با برند مرسدس 
بنز و آش��نایی این خودروس��از 
مش��هور آلمان��ی ب��ا س��الیق و 

نیازهای خودرویی بانوان است. 
ب��ا این وجود حس��اب کردن 
روی زن��ان ب��ه منظ��ور تبدیل 
بزرگی  بخ��ش  به  آن��ان  کردن 
از مش��تریان ممک��ن اس��ت بر 
خ��الف پیش بینی ها عمل کرده 
و نتایج مثبتی در پی نداش��ته 
باش��د. از س��وی دیگ��ر ممکن 
اس��ت تمرکز بیش از حد روی 
زن��ان و ارائه محصوالتی مطابق 
با س��الیق آنان س��بب شود تا 
از خری��د خودروهایی  م��ردان 
ک��ه با رویک��ردی زنانه طراحی 
رویگ��ردان  ش��ده اند  تولی��د  و 
ش��وند. در این زمینه خودروی 
فولک��س واگ��ن بیت��ل بهترین 
مث��ال به ش��مار م��ی رود، این 
خ��ودرو که هنگام ورود به بازار 
مورد اس��تقبال طیف وسیعی از 
اما  ق��رار گرفت،  رانندگان مرد 
پس از اضافه شدن ویژگی هایی 

نگهداری گل  نظیر محل جهت 
دوری  س��بب  داش��بورد  روی 
مش��تریان مرد از م��دل جدید 
بیتل شرکت فولکس واگن شد. 
ت��الش مرس��دس بن��ز برای 
ج��ذب بان��وان به عن��وان گروه 
در  خ��ود  مش��تریان  جدی��د 
می پذی��رد  ص��ورت  ش��رایطی 
ک��ه آئ��ودی دیگر خودروس��از 
آلمان��ی ک��ه زیرمجموعه گروه 
خودروس��ازی فولک��س واگ��ن 
س��الیق  ک��رده  اع��الم  اس��ت 
حی��ن  را  بان��وان  نیازه��ای  و 
روندهای  و  میدانی  بررسی های 
موج��ود در ب��ازار م��ورد توجه 
ق��رار خواه��د داد و برنام��ه ای 
ب��رای تولید خودرو ب��ر مبنای 
ن��دارد.  مش��تریان  جنس��یت 
در ای��ن رابطه یک س��خنگوی 
رس��انه ها  به  آئ��ودی  ش��رکت 
گفت: »به دلیل تنوع گس��ترده 
موض��وع در بازاره��ای مختلف 
محصوالت  تولی��د  دنب��ال  ب��ه 
اختصاصی براس��اس جنس��یت 
خودروهای م��ان  خری��داران 
ب��رآورد  ک��ه  چ��را  نیس��تیم، 
دقیق��ی از جنس��یت خریداران 
نام  و  نداش��ته  محصوالت م��ان 
ثبت ش��ده روی برگه ثبت نام 
خودرو نیز تضمین کننده زن یا 
مرد بودن راننده آن نیس��ت.« 
وی ادام��ه داد: »تمرک��ز ما در 
ح��ال حاض��ر روی تفاوت هایی 
نظی��ر عالقه مش��تریان اس��ت. 
اینکه آن��ان خودروهای تجاری 
را می خواهن��د ی��ا اس��پورتی؟ 
ب��ه اس��تفاده از تکنول��وژی در 
عالقه من��د  خودروهای ش��ان 
هس��تند ی��ا خ��ودروی م��ورد 
براس��اس  صرف��اً  را  نظرش��ان 
طراحی ظاه��ری آن خریداری 

می کنند؟ 

تمرکز مرسدس روی زنان خریدار خودروهای لوکس
بین الملل

شماره 548 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com



رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، دستور پیگیری 
پرونده پزشکی مرحوم عباس کیارستمی را صادر کرد. 

به گزارش مه��ر، دکتر علیرضا زالی ط��ی نامه ای به 
مع��اون و دادس��تان انتظامی س��ازمان نظام پزش��کی، 
دس��تور پیگیری و رس��یدگی به پرونده پزشکی عباس 

کیارستمی را صادر کرد
در متن این نامه آمده است: 

 »جناب آقای دکتر فتاحی 
معاون محترم انتظامی

با تاثر و تاس��ف درگذشت غم انگیز هنرمند برجسته 
مرحوم عباس کیارس��تمی از کارگردانان شناخته شده 
و هنرمندان مولف ک��ه با آثار فاخر خود موجب افتخار 
جامعه ایرانی در جهان بود موجی از حزن و اندوه را در 

میان ایرانیان به ویژه هنردوستان ایجاد کرد. 

نظر به اهمیت بررس��ی پرونده پزش��کی ایشان و در 
راستای وظایف ذاتی سازمان نظام پزشکی به جنابعالی 
ماموریت داده می شود با استفاده از تمام ظرفیت و توان 
کارشناس��ی سازمان و تش��کیل تیم خبره به طور ویژه 
ضمن بررس��ی دقیق پرونده پزشکی آن مرحوم به ارائه 

گزارش در اسرع وقت مبادرت نمایید.«
رئیس کل س��ازمان نظام پزش��کی پی��ش از این در 
معیت برخی اعضای خانواده آن مرحوم و کادر درمانی 

چندین بار به عیادت عباس کیارستمی رفته بود. 

فیلمسازان سراسر ایران عباس کیارستمی را 
بدرقه می کنند

همزمان با مراسم بدرقه عباس کیارستمی در تهران، 
فیلمس��ازان سراس��ر کش��ور با حضور در دفاتر انجمن 

سینمای جوانان ایران یادش را گرامی می دارند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، به پاس و قدردانی از نقش 
و تاثیر عباس کیارس��تمی همزمان با برگزاری مراس��م 
بدرقه وی در تهران، سینماگران سراسر کشور با حضور 
در دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران آیین بدرقه او را 

به گستره تمامی ایران وسعت می بخشند. 
بر همین اس��اس روز یکش��نبه ۲۰ تیرماه همزمان با 
برگزاری مراسم بدرقه عباس کیارستمی، دفاتر انجمن 
س��ینمای جوانان ایران ضمن بزرگداش��ت این هنرمند 
با قرائت فاتحه، روش��ن کردن شمع و نثار گل به مقام 
وی در فضای باز به تماش��ای فیلم��ی از این کارگردان 

سینمای ایران خواهند نشست. 
اجرای مراسم همزمان در سراسر کشور از ساعت ۱۸ 

تا ۲۰:۳۰ خواهد بود. 

گزارش کمیته ویژه ای که بعد از ابالغ رئیس جمهوری و 
به دستور جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مسئله 
فیش ه��ای حقوق��ی، زمینه ها، ابعاد و م��وارد مختلف آن 

تشکیل شده بود، منتشر شد. 
به گ��زارش ایلن��ا، در گ��زارش کمیته وی��ژه که برای 
اس��تحضار رئیس جمه��وری، پاس��خگویی مناس��ب ب��ه 
مطالبه اجتماعی و س��اماندهی نظ��ام پرداخت ها در همه 
دستگاه های دولتی و عمومی تهیه شده، ضمن ریشه یابی 
موض��وع، تصمیم ه��ا، راهکاره��ای کوت��اه و بلندمدت و 
دس��تورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ 
شکل گیری پرداخت های غیرمتعارف در همه دستگاه های 

دولتی و غیر دولتی ارائه کرده است. 
انتشار و صدور بیانیه مهم ۹ ماده ای رئیس جمهوری در 
خصوص برخورد با پرداخت های غیر متعارف در روز س��ه 

شنبه براساس این گزارش معاون اول بود. 
خالصه گ��زارش کمیته ویژه خطاب به رئیس جمهوری 

به شرح زیر است: 
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
سالم علیکم؛ براساس دس��تور صریح جنابعالی کمیته 
ویژه ای تشکیل ش��د و مأموریت یافت که با بررسی همه 
جانبه مس��ئله فیش های حقوقی، زمینه ها، ابعاد و موارد 
مختلف آن، گزارش اولیه ای برای اس��تحضار جنابعالی و 

پاسخگویی مناسب به مطالبات اجتماعی تهیه کند. 
ای��ن کمیت��ه طی م��دت دو هفت��ه فعالی��ت، با کمک 
کار شناس��ان مطلع و همکاری مس��ئوالنه دس��تگاه های 
نظارتی ضمن بررس��ی علل و شناس��ایی م��وارد تخلف، 
تصمیم گیری درباره اس��ترداد وج��وه و برکناری مدیران 
متخل��ف، تصمیم هایی نی��ز در جهت اص��الح مقررات و 
ضوابط اجرایی اتخاذ کرد که به شرح زیر گزارش می شود: 
۱- ب��ا دریافت لیس��ت مجم��وع پرداختی ب��ه مدیران 
ارش��د در کلیه دس��تگاه های اجرایی وابس��ته به دولت و 
همچنین بررس��ی گزارش س��ازمان بازرس��ی کل کشور 
و دی��وان محاس��بات، اطالعات دقیق��ی از میزان و حجم 
پرداختی ها به دس��ت آمد و همچنان که در فرمایش های 
مقام معظم رهبری بدان تصریح ش��د، مش��خص شد که 
پرداخت ه��ای غیرمتعارف در دس��تگاه ها امری اس��تثنا 
اس��ت و به دستگاه ها و افراد کمی محدود می شود و شأن 
قاطبه مدیران دلسوز و زحمتکش که با جدیت فراوان به 
ایفای مسئولیت می پردازند، از شمول چنین موضوعی به 
دور اس��ت. )گزارش تفصیلی اقدامات کمیته و توصیف و 

تحلیل پرداخت ها جداگانه ارسال می شود(
۲- بررس��ی اطالع��ات دریافت��ی نش��ان می ده��د که 
پرداخت های غیرمتعارف ان��واع متفاوتی دارد و به دالیل 

گوناگونی انجام شده است. 
۳- به عنوان نخستین اقدام برای پیشگیری از تداوم این 
نابس��امانی ها و بس��تن راه های گوناگونی که معبر چنین 
تخلفات یا اقدامات غیرمتعارف ش��ده اس��ت، ابتدا باید با 
اقداماتی عاجل به بی انضباطی ناش��ی از مقررات گوناگون 
و ضوابط و معیارهای متفاوت پایان داده می ش��د و دایره 

شمول تصمیم های دولت تعیین می شد. 
۴- دایره ش��مول ای��ن تصمیم ها، کلیه دس��تگاه های 
اجرایی ش��امل وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسه ها 
یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه 
دس��تگاه هایی که ش��مول قانون بر آنها مس��تلزم ذکر یا 
تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و 
بیمه های دولتی اعم از اینکه مش��مول این قانون بوده یا 
از ش��مول آن مستثنا شده اند، تعیین شد که با این اقدام 
چتر تصمیم بر کلیه موارد کش��یده می ش��ود و جامعیت 

شمول حاصل می شود. 

براس��اس درخواس��تی که از مقام معظم رهبری ش��د 
و مطابق پی نوش��ت معظم له کلیه نهاده��ای عمومی نیز 
موظف ب��ه رعایت تصمیم های دولت در این باره ش��دند، 
بنابراین تمام دس��تگاه ها صرف نظر از اینکه تحت پوشش 
هریک از قوا یا نهادهای عمومی هس��تند، در شمول این 

تصمیم ها قرار می گیرند. 
۵- در ضواب��ط اجرایی قانون بودجه س��ال ۱۳۹۵ کل 
کش��ور، مقررات محدودکننده ای برای کلیه دستگاه های 

مشمول به شرح ذیل وضع شده است: 
ساماندهی پرداخت حقوق و مزایا، ساماندهی پرداخت 
تس��هیالت رفاهی، س��اماندهی پرداخت پاداش، کارانه و 
کمک رفاهی، ممنوعیت ذی نفعان از تصمیم گیری درباره 
خ��ود، ممنوع کردن انتخ��اب مدیران س��تادی به عنوان 
هیات مدی��ره ش��رکت ها و واحده��ای خ��ارج از کش��ور، 
ممنوعی��ت دریافت پ��اداش و عضوی��ت در بیش از یک 
هیات مدیره در مجموعه های تحت مدیریت دس��تگاه های 
اجرایی، تعیین س��قف حقوق و مزایای پرداختی توس��ط 

شورای حقوق و دستمزد. 
6- با اتخاذ این تصمیم ها و ابالغ آن می توان با اطمینان 
گف��ت که منافذ ش��کل گیری پرداخت ه��ای غیرمتعارف 
مس��دود و امکان پرداخت ه��ای غیرمتعارف مس��تند به 

ضوابط و مقررات سلب خواهد شد. 
۷- گام بع��دی تعیی��ن معیار برخورد ب��ا پرداخت های 
غیر متعارف بود که با توجه به تفاوت هایی که در بررس��ی 
وضعیت شناس��ایی شد، معیارهای حاکم بر تصمیمات به 

شرح زیر تعیین شد: 
۷-۱- در مواردی هرچند بسیار محدود که پرداخت های 
غیرمتع��ارف با تخلف از قوانی��ن و مقررات جاری حاصل 

شده است، تصمیم کمیته بررسی به شرح زیر است. 
الف- افرادی که در تصمیم گیری غیرقانونی نس��بت به 
پرداخت ه��ای غیرمتعارف ذی نفع بوده اند ضمن برکناری 
از مس��ئولیت و معرف��ی به هیأت تخلف��ات اداری جهت 
رسیدگی به تخلف، موظف شوند نسبت به مسترد کردن 

کلیه وجوه دریافتی غیر قانونی اقدام کنند. 
ب-کس��انی که ب��دون دخالت در تصمی��م صرفا وجوه 
غیر قانونی را دریافت کرده اند موظفند نس��بت به مسترد 
کردن وجوه غیر قانونی که دریافت داشته اند، اقدام کنند. 
چارچ��وب  در  پرداخت ه��ا  ک��ه  م��واردی  در   -۲-۷
برداش��ت های حداکثری از اختیارات انجام ش��ده اس��ت 
پیش��نهاد می شود با تعیین س��قفی که در شورای حقوق 
و دس��تمزد تصویب می ش��ود مابه التفاوت حقوق، مزایا و 
تس��هیالت و کمک های رفاهی دریافت شده محاسبه و به 

دستگاه اجرایی مسترد  شود. 
۸- اقدام بعدی بررس��ی موارد گذشته و تصمیم گیری 

درباره آنها بود که اقدامات زیر انجام شده است: 
۸-۱- ادام��ه پرداخت در کلیه مواردی که در گذش��ته 
بدون دریافت مجوز شورای حقوق و دستمزد بوده است، 

در سال ۱۳۹۵ ممنوع شد. 
۸-۲- از مجم��وع لیس��ت های دریافتی از س��ه مرجع 
)دس��تگاه ذی ربط، سازمان بازرس��ی و دیوان محاسبات( 
در مورد برکناری دریافت کنندگان حقوق های غیر متعارف 
تصمیم گی��ری و در مواردی تصمیمات ب��ه اجرا درآمد و 
به اطالع افکار عمومی رس��انده ش��د. براساس این اقدام 
تع��دادی از مدیرانی ک��ه دریافت غیر متعارف داش��تند، 
اس��تعفا داده یا برکنار ش��ده اند و م��ازاد دریافتی آنان به 
بیت المال مسترد شد و این اقدام زیر نظر اعضای محترم 

هیأت دولت استمرار خواهد یافت. 
۸-۳- وج��ود مواردی از پرداخت ه��ای غیر متعارف در 
بخش هایی از وزارت بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی، 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، وزارت نف��ت و وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت مش��اهده ش��د که ب��ا توجه به 

ماهیت تخصصی آنها، بررس��ی و تصمیم گیری درباره آنها 
نیازمند زمان و دقت بیش��تری اس��ت ک��ه وزرای مربوط 
موظف ش��دند با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
تصمیمات الزم را در چارچوب معیارهای فوق ظرف یک 

ماه آینده اتخاذ نمایند. 
۹- با تصمیمات ذکر ش��ده در بند )۵(، مش��کل وجود 
ضوابط و مقررات ناعادالنه نیز مرتفع خواهد شد و شورای 
حقوق و دس��تمزد که به موجب قانون مسئولیت بررسی 
و تصمیم گی��ری در مورد حق��وق و مزایا را به عهده دارد، 
موظف ش��د که ضمن بررس��ی کلیه نظام ه��ای پرداخت 
دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات 
کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت ها و عادالنه کردن 
آن اقدام نماید. از آنجایی که در سال ۱۳۹۵ پرداخت های 
بدون مجوز ش��ورای حقوق و دستمزد ممنوع اعالم شده 
است، کلیه دستگاه ها موظفند حتی اگر از مراجع قانونی 
متفاوت��ی برای تعیین حق��وق و مزایا برخوردار باش��ند، 
پرداخت های خود را با این شورا هماهنگ کرده و موافقت 

آن را اخذ کنند. 
۱۰- اق��دام بع��دی برای س��اماندهی وضعیت حقوق و 
مزایا در جه��ت برقراری عدالت بیش��تر در پرداخت ها و 
همچنین لحاظ کردن کارایی و اثربخشی نیرو ها در خلق 
ارزش، افزایش بهره وری و تمهید ضوابط قانونی مناس��ب 
با بهره گیری از تجارب پیش��ین، بازنگری قانون مدیریت 
خدمات کشوری است که تاکنون به صورت آزمایشی اجرا 

شده است. 
۱۱- طی سالیانی که به تدریج پرداخت های غیرمتعارف 
در برخ��ی دس��تگاه ها ش��کل گرفته اس��ت، هیچ یک از 
نهادهای نظارتی درون و برون قوه ای حساس��یت کافی در 

این زمینه به خرج نداده اند. 
۱۲- انحالل س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور و 
کاس��تی در نقش آفرینی سازمان امور اداری و استخدامی 
که به تدریج با ادغام در س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
س��طح مداخله و اقدام آن کاه��ش یافت، نیز مورد تاکید 
است و ضروری است مأموریت توسعه مدیریت و سرمایه 
انس��انی دول��ت به واحدی مس��تقل با س��طح س��ازمانی 

تاثیرگذاری محول شود. 
۱۳- بررسی اس��ناد پرداخت های غیرمتعارف در سطح 
نهادهای عمومی غیر وابسته به دولت حاکی است که این 

پدیده محدود به قوه مجریه نیست. 
۱۴- اقدام��ات کمیت��ه مورد اش��اره محدود به س��طح 
مدیران ارش��د و بالواسطه آنان بوده اس��ت، لذا ضرورت 
دارد بررسی و اقدام در سایر سطوح سازمانی و بنگاهی به 
باال ترین مقام مسئول دستگاه واگذار شود تا با هماهنگی 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور در مدت حداکثر 
یک ماه و در چارچوب تصمیم های ذکر ش��ده در بندهای 

قبل اقدام و نتیجه آن را گزارش کنند. 
دولت به رغ��م محدودیت ه��ای مختلف، ضم��ن ادامه 
مبارزه با رشد فس��اد و تبعیض و قانون گریزی در کشور، 
با برخ��ورد اصالحی با پدیده تل��خ حقوق های نامتعارف، 
مصمم اس��ت که این امر را ب��ه فرصتی برای اصالح نظام 
مدیریتی کش��ور، ارتقای شفافیت و تقویت جریان آمار و 
اطالعات، افزایش بهره وری دس��تگاه ها، باال بردن س��طح 
اعتم��اد عمومی و در نهایت بخش��ی از عدالت در جامعه 

مبدل سازد. 
انجام این مهم بدون حمایت قاطع جنابعالی و همراهی 
هم��ه ق��وا و ارکان نظ��ام، نهادهای مدن��ی و جریان های 
سیاسی و مشارکت فعال رسانه های مستقل و شبکه های 

اجتماعی میسر نیست. 
عنایت خداون��د متعال و یاری ملت بزرگوار بزرگ ترین 

سرمایه در این راه خواهد بود. 
اسحاق جهانگیری

گزارش جهانگیری به روحانی در مورد پرداخت های غیرمتعارف منتشر شد

تاکید بر عدم حساسیت نهادهای نظارتی 
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در پ��ی تیراندازی در تجمعی در مرکز ش��هر داالس که 
در اعتراض به تیراندازی های مرگبار اخیر از س��وی پلیس 
برگزار ش��ده بود، پنج افس��ر پلیس کشته و ۱۱ تن دیگر 

زخمی شدند. 
به گزارش ایس��نادر جری��ان تظاه��رات اعتراضی علیه 
کشته ش��دن دو مرد سیاهپوست در ایالت های مینه سوتا 
و لوئیزیان��ا ک��ه در ش��هر داالس برگزار ش��ده بود، چند 
تک تیرانداز به س��وی مامورانی که جه��ت حفظ نظم در 

محل حضور داشتند، شلیک کردند. 
این حادثه در س��اعت ۸:۴۵ دقیقه پنجش��نبه شب به 
وق��ت محلی ص��ورت گرف��ت. در تصاوی��ر تلویزیونی که 
به ص��ورت زنده پخش ش��د، معترضان که در مرکز ش��هر 

داالس تجمع کرده بودند، هنگام تیراندازی متفرق شده و 
به دنبال پناهگاه می گشتند. 

سه تن از مظنونان بازداشت شده اند و پلیس گفته است 
که یک نفر دیگر خودکشی کرده است. 

همچنین با توجه به نحوه تیراندازی، به نظر می رسد که 
ه��دف عامالن این واقعه ماموران پلیس بوده اند و احتمال 
نوعی انتقام جویی از وقایع اخیر در مینه سوتا و لوئیزیانا را 

نمی توان منتفی دانست. 
در محل تیراندازی یک بسته مشکوک نیز یافت شده و 
ماموران واحد خنثی سازی بمب به این محل اعزام شدند. 
همچنی��ن، مقامات ایالت��ی »به دالی��ل امنیتی« پرواز 

هواپیماها از فضای داالس را ممنوع اعالم کردند. 

کشته  و زخمی شدن ۱۶ افسر پلیس در داالس در شلیک تک تیراندازان

  یک مقام مسئول در وزارت امور 
خارجه کشورمان گزارش یک رسانه 
انگلیس�ی درب�اره گ�زارش دبیرکل 
س�ازمان ملل در مورد آزمایش های 
موش�کی ایران را منطبق با واقعیت 

نداست. 
  دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در 
واکنش به انتش�ار برخی اخبار کذب در 
اینستاگرام جعلی تاکید کرد که رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچگونه 

صفحه ای در اینستاگرام ندارد. 

 به دنبال حمله انتحاری در مرقد فرزند امام هادی )ع( در استان صالح الدین 
دس�ت کم ۸۵ تن کش�ته و زخمی ش�دند. وزارت امور خارجه کشورمان این 

حمله را »شرم آور« خواند

تیتر اخبار

مع��اون اداره کل می��راث فرهنگ��ی، صنایع دس��تی و 
گردش��گری مازندران از ثبت ۳ میلی��ون و یکصد هزار و 
۵۲۰ نفر ش��ب اقامت مس��افر در تعطی��الت عید فطر در 
این اس��تان خبر داد. مهران حس��نی دیروز در گفت وگو 
ب��ا ایرن��ا افزود: این آم��ار اقامت مس��افران از ۱۵ تا پایان 
۱۷ تیرماه ثبت ش��ده است. وی ادامه داد: بیشترین ثبت 
اقامت مس��افران در تعطیالت عید فطر امس��ال مربوط به 
روز گذشته پنجشنبه است که یک میلیون و ۱6۲ هزار و 

۵۲۰ نفر شب بوده است. 
معاون گردشگری مازندران با اشاره به ظرفیت ۷۰۰هزار 
نف��ری فضاهای اقامتی اس��تان، افزود: اقام��ت این تعداد 

مس��افر تاکنون دس��ت کم بیش از ۲ میلیون نفر بیشتر از 
ظرفیت اقامتگاهی پیش بینی شده، بوده است. 

س��تاد اجرایی خدمات س��فر مازندران ظرفیت اقامتی 
مازندران را بیش از ۷۰۰ هزار نفر ش��ب اقامت اعالم کرد 
ک��ه از این تع��داد ۳۵6 واحد اقامتی رس��می به ظرفیت 
حدود ۳۰ هزار نفر ش��ب شامل هتل، متل، هتل آپارتمان 
و مهمانپذیر اس��ت و مابقی ظرفیت اقامتگاهی غیر رسمی 
مانند خانه های مس��افر، ویالها، بوس��تان های ش��هری و 
جنگلی برای چادرخوابی است. مازندران سهم ۲۰درصدی 
از 6۴میلیون نفرش��ب اقامت مس��افران نوروزی کشور در 

سال جاری را به خود اختصاص داد. 

3 میلیون مسافر در تعطیالت عید به مازندان سفر کردند

 س�یاوش ش�هریور مدیرکل امور 
اجتماعی اس�تانداری تهران از ورود 
آموزش های پیشگیری از آزارجنسی 
به مهدها و پیش دبستانی ها خبر داد
 س�ردار ابراهیم کریمی جانش�ین 
رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا از 
تمدید مهلت ثبت نام برای پرداخت 
جریمه ریالی س�ربازی ت�ا ۱۵مرداد 
خب�ر داد و گفت: تاکن�ون وضعیت 
بی�ش از نیمی از ثب�ت نام کنندگان 

بررسی شده است. 

پنجشنبه شب بخش�ی از محوطه دریاچه خلیج فارس به دلیل برخی شایعات 
تخلیه شد اما شهرداری منطقه 22 تخلیه دریاچه چیتگر را تکذیب کرد

تیتر اخبار

در پی درگذش��ت عباس کیارستمی، برنامه های یادبود 
مختلفی به همت سینماگران در تهران و پاریس برپا شد. 
به گزارش ایس��نا، درحالی که ش��امگاه ۱۴ تیر ماه خبر 
درگذش��ت عباس کیارستمی رسانه ای ش��د، سینماگران 
ایران��ی با محوری��ت خانه س��ینما، برنامه ه��ای مختلفی 
را تح��ت عنوان س��تاد بدرق��ه و ادای احت��رام به عباس 
کیارس��تمی تدارک دیدن��د. رضا میرکریم��ی کارگردان، 
مدیرعامل خانه سینما و سیف اهلل صمدیان هنرمند عکاس 
و از دوس��تان نزدیک این کارگردان، ساعاتی پس از خبر 
درگذش��ت کارگردان  »طعم گی��الس« و  »زیر درختان 
زیت��ون« برای فراهم کردن مقدمات بازگش��ت پیکر او از 

پاریس به تهران، عازم فرانسه شدند. 
 ۱۷ تیر ماه این دو هنرمند در کنار فرزندان کیارستمی 

و دو کارگردان دیگر حاضر در پاریس؛ رس��ول صدرعاملی 
و کیوم��رث پوراحم��د، در چن��د مراس��م یادب��ود عباس 
کیارس��تمی در پاریس شرکت کردند. در نخستین برنامه 
که به دعوت خانه س��ینما در خان��ه فرهنگ ایران برگزار 
شد و طبق اعالم حاضران سالن پر شد، دانشجویان ایرانی 

مقیم فرانسه و هنرمندان شرکت کردند. 
اما در تهران هنرمندان س��ه شب پیاپی درآستانه ورود 
پیکر عباس کیارس��تمی به ایران گردهم جمع ش��دند تا 
به کارگردان  »خانه دوس��ت کجاست« ادای احترام کنند 
و مردم را برای ش��رکت در مراس��م بدرقه این کارگردان 
سرش��ناس در روز یکشنبه ۲۰ تیر ماه ساعت ۸:۳۰ صبح 
از مقابل س��اختمان کانون پرورش فکری واقع در خیابان 

حجاب دعوت کنند. 

یادبودهایی برای خالق  »خانه دوست کجاست«

  حس�ن ذوالفق�اری رئی�س مرکز 
تحقیق�ات زب�ان و ادبیات فارس�ی 
دانش�گاه تربی�ت م�درس می گوید 
ش�بکه های اجتماعی و رس�انه های 
رس�می همچون تلویزی�ون، هر دو، 

زبان را تخریب می کنند. 
  رض�ا رش�یدپور که به عل�ت تنگی 
نفس بستری شده بود، با بهبود وضعیت 
سالمتی خود از بیمارستان مرخص شد. 

درگذشت عباس کیارستمی، بهمن زرین پور و ملیحه نیکجومند در طی سه، 
چهار روز گذشته، خبرهای سینمایی را تحت تأثیر قرار داد و به قولی در صدر 

خبرهای هنری و حتی اجتماعی، سیاسی کشور بود

تیتر اخبار

دیدیه دش��ان، س��رمربی تیم ملی فرانسه به بازیکنانش 
هشدار داد که آنها هنوز دستاوردی کسب نکرده اند. 

به گزارش »ورزش س��ه«، فرانس��ه موفق ش��د با شکست 
آلم��ان راهی فینال یورو ش��ود و حال بای��د در این دیدار به 
مصاف پرتغال برود. دشان به شاگردانش هشدار داد که آنها 

هنوز به جامی نرسیده اند و باید تمرکزشان را حفظ کنند. 
او گفت: »س��ه روز تا فینال فرص��ت داریم، زمان کوتاهی 
اس��ت ولی باید پیروزی را به دس��ت آوریم. گام بلندی رو به 
جلو برداشتیم ولی مهم ترین چیز بازی یکشنبه است. تمام 
تالش مان را خواهیم کرد که در بهترین شرایط در بازی ظاهر 

شویم. نتیجه خیلی خوبی کس��ب کردیم و مدت ها بود که 
آلمان را شکس��ت نداده بودیم، ولی هنوز چیزی به دس��ت 
نیاوردیم. حاال باید برای یک جام مقابل پرتغال قرار بگیریم. 
فق��ط به خاطر اینکه میزبان هس��تیم و آلمان را شکس��ت 
داده ایم دلیل نمی شود که قدرت ویژه ای داشته باشیم. آنها به 

خودشان ایمان دارند و ما هم به خودمان.«
فرانس��ه با وجود اینک��ه در بازی با آلمان تحت فش��ار 
زیادی قرار داشت،  موفق شد با درخشش آنتوان گریزمان 
قهرمان جهان را شکس��ت بده��د. او زننده هر دو گل این 

بازی بود. 

دشان: هنوز به چیزی نرسیده ایم

   »یورگن کلوپ« قرارداد خود را با 
باش�گاه لیورپول به مدت شش سال 
تمدید کرد. با این حس�اب سرمربی 
آلمان�ی لیورپ�ول تا س�ال 2۰22 در 

آنفیلد حضور خواهد داشت. 
  دی�دار پایان�ی رقابت ه�ای یورو 
2۰۱۶ را  »مارک کالتنبرگ« از کشور 
انگلس�تان قضاوت خواهد کرد. این 
داور دی�دار پایان�ی رقابت های لیگ 

قهرمانان اروپا را هم قضاوت کرد.
کریستیانو رونالدو مهاجم رئال  مادرید با گلزنی برابر ولز در نیمه نهایی یورو، 

به رکورد 9 گل زده در جام ملت های میشل پالتینی رسید

تیتر اخبار
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کیارستمی بررسی می شود



مدیریت تبلیغات
Sat. 9 July 2016     شنبه   19  تیر ماه 1395    4شوال 1437      سال سوم 

سنجش اثرگذاری تبلیغات 
فیس بوک

ش��بکه اجتماع��ی فیس ب��وک به دنب��ال معرفی 
روش هایی جهت بررس��ی اثرگذاری تبلیغات موجود 
در این ش��بکه اجتماعی محب��وب و میزان مراجعه 
مش��تریان به کس��ب و کارهای تبلیغ کنن��ده در این 
وب س��ایت است. براس��اس اطالعات موجود، هدف 
از بررسی این موضوع یافتن میزان افزایش احتمالی 
مراجعه مشتریان به فروش��گاه های نزدیک به محل 

زندگی شان است. 
در این راستا و براس��اس اعالم مدیران فیس بوک 
این وب سایت به زودی ابزارهای محاسبه ای جدیدی 
را در اختیار ش��رکت ها و کسب و کارها قرار می دهد 
تا با اس��تفاده از آن بتوانن��د میزان مراجعه به آگهی 
تبلیغات��ی خ��ود در فیس بوک را مش��اهده کرده و 
تحرکات بازدیدکنندگان این آگهی ها را رصد کنند. 
گفتنی اس��ت ابزاره��ای مذکور ب��ه آگهی دهندگان 
اج��ازه می ده��د ت��ا با توج��ه ب��ه می��زان مراجعه 
بازدیدکنن��دگان ب��ه صفح��ات آن��ان در فیس بوک 
تغییرات مورد نظرخود در آگهی های تبلیغاتی ش��ان 
اعمال کرده و کارزار تبلیغاتی ش��ان را بر این اساس 

طرح ریزی کنند. 
به روز رس��انی اخی��ر فیس بوک ب��ه بازاریاب ها و 
کس��ب و کارها اجازه می دهد تا آگهی تبلیغاتی شان 
را در ه��ر زمانی که بخواهند با اس��تفاده از امکاناتی 
ک��ه فیس بوک در اختیارش��ان ق��رار می دهد بهبود 
بخش��یده و کارزار تبلیغات��ی فیس بوک��ی خ��ود را 
مدیریت کنند. به عنوان مثال چنانچه یک ش��رکت 
خرده فروشی در سطح داخلی قصد داشته باشد برای 
هر یک از بازارهای م��ورد نظر خود کارزار تبلیغاتی 
جداگانه ای راه اندازی کند، می تواند اطالعات مربوط 
به آگهی موردنظر خ��ود را مدیریت کرده و آن را با 
دیگر آگهی های تجاری خود در س��ایر نقاط مقایسه 

کند. 
براساس اطالعات منتشر شده از سوی فیس بوک، 
آماره��ای مرب��وط به می��زان عالقه کارب��ران برای 
مراجعه به کسب و کارها و فروشگاه های تبلیغ کننده 
در فیس بوک براساس روشن شدن قابلیت مکان یابی 
روی گوشی های تلفن هوشمند این افراد است. این 
ویژگی ک��ه در ماه های آینده به صورت رس��می در 
اختیار مخاطب��ان قرار خواهد گرفت هم اکنون دوره 
فعالیت آزمایشی خود را طی کرده که نتایج به دست 
آمده بس��یار امیدوار کننده بوده است. به عنوان مثال 
خرده فروش��ی E. Leclerc در فرانس��ه به هنگام 
اس��تفاده از ای��ن ویژگی جدید فیس ب��وک دریافت 
ک��ه در فاصله 10 کیلومتری خ��ود می تواند به یک 
میلیون و 500هزار نفر دسترسی داشته و 12درصد 
از کلیک های انجام ش��ده روی آگهی این شرکت در 
فیس بوک به مراجعه کاربران به این فروشگاه منتهی 

شده است. 
در همی��ن چارچ��وب دیگر ش��رکت های تجاری 
و کس��ب و کارهای کوچ��ک و بزرگ نیز اس��تفاده از 
ویژگی های جدید ارائه ش��ده از س��وی فیس بوک را 

آغاز کرده اند. 
در همی��ن رابط��ه »س��م انگلن��د« مدی��ر تولید 
فیس ب��وک در مصاحب��ه ای اظهار داش��ت: »ویژگی 
جدیدی که فیس بوک به آگهی دهندگان ارائه کرده 
تا به امروز در دس��ترس مخاطبان نبوده و از چنین 
امکانی برخوردار نبوده است.« وی ادامه داد: »ویژگی 
جدید ارائه شده از سوی فیس بوک صرفا یک امکان 
جدید در این س��ایت نبوده بلکه در سرتاس��ر جهان 

بی نظیر است.«

در این بین کارشناسان فعال در حوزه شبکه های 
اجتماع��ی معتقدند اقدام اخیر فیس ب��وک در ارائه 
امکانات جدید به ارائه کنندگان آگهی های تبلیغاتی 
در راس��تای برنامه این ش��بکه اجتماع��ی بزرگ و 
محب��وب برای اتصال دنیای آنالین و آفالین اس��ت. 
سال گذشته فیس بوک ویژگی ای را معرفی کرد که 
به فروش��ندگان اجازه می داد با آگهی تبلیغاتی شان 
مش��تریان نزدیک به خود را شناس��ایی کرده و آنها 
را ه��دف قرار دهند. این ویژگ��ی به آگهی دهندگان 
اجازه می دهد تا مشتریان را در فواصل نزدیک خود 

شناسایی کنند. 
ب��ا وج��ود تبلیغات وس��یع فیس ب��وک در رابطه 
با ویژگ��ی جدید ارائه ش��ده برای بهبود و توس��عه 
اس��تفاده از تبلیغ��ات تجاری، گوگل نی��ز از ویژگی 
مشابهی برای سفارش دهندگان آگهی های تبلیغاتی 
خود در سال 2014 میالدی رونمایی کرده و در پی 
آن است تا با مکان نمایی فروشگاه های آگهی دهنده 
روی گوگل م��پ امکان��ات بیش��تری را در اختی��ار 

خرده فروشی ها و شرکت های تجاری قرار دهد. 
ارائه ویژگی مذکور از سوی گوگل در حالی صورت 
می پذیرد که فیس بوک نیز از ارائه ویژگی مشابهی به 
منظور سهولت مکان یابی فروشگاه های آگهی دهنده 
از س��وی کارب��ران و انتخ��اب بهترین مس��یر برای 

رسیدن به این فروشگاه ها خبر داده است. 
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تبلیغات خالق

 Swiftyair آگهی اسکوترهای

ایستگاه تبلیغات

Air Asia  در تبلیغش از مردم 
امتحان می گیرد

خطوط هواپیمایی Air Asia از طریق یک آزمون 
»پر کردن جای خالی با لغت مناسب« در هنگ کنگ 
بین رس��انه اجتماعی و تبلیغات خود در فضای بیرون 
ارتب��اط برقرار کرده اس��ت. این کمپین ب��ا هدف به 
چالش کشیدن مردم جهانگرد هنگ کنگ می خواهد 
از حجم اطالعات آنها درباره مکان های منحصر به فرد 
در آس��یا آگاهی یابد. ای��ن آگهی های تبلیغاتی ضمن 
نصب در ایس��تگاه های اتوبوس مهم، س��ؤاالتی از این 
قبیل را مطرح می کنند: »در جزیره جیمز باند پوکت، 
یک صخره جزیره نما به شکل. . . . . . . . . وجود دارد.«

این آگهی های تبلیغاتی س��اخته شده توسط »جی. 
والتر تامسون«، مردم را به سوی رسانه های اجتماعی 
هدایت می کند. در آنجا می توان جواب برخی سؤاالت 

را یافت. 
به گ��زارش ام بی ای نی��وز، ه��دف از راه اندازی این 
کمپی��ن تبلی��غ مکان هایی اس��ت که با اس��تفاده از 
پیش��نهادهای Air Asia سفر به آنجا از هنگ کنگ 

آسان انجام می شود. 

شماره 548 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

ترجمه: معراج آگاهی
www. adweek. com :منبع

کافه تبلیغات

شعاری کوتاه تر برای آگهی تبلیغاتی 
رض��ا س��عیدی کپی رایت��ر و فعال عرصه 
تبلیغ��ات درب��اره آگه��ی محیط��ی بان��ک 
کش��اورزی می گوید: ش��عار آگهی محیطی 
بان��ک کش��اورزی کامال ب��ا ح��ال و هوای 
خدمت��ی که ای��ن بانک به مخاطب��ان ارائه 
ک��رده همخوانی دارد. ش��عار م��ورد نظر با 
حال و هوای م��اه رمضان یعنی زمان اکران 
آگهی نی��ز هماهنگی کامل��ی دارد و از این 
نظ��ر مخاطبان در ن��گاه اول متوجه موضوع 
آگهی می ش��وند و به راحتی ب��ا آن ارتباط 
برق��رار می کنند. اما اگر طراح ش��عار آگهی 
آن را کم��ی کوتاه ت��ر در نظ��ر می گرف��ت 
ش��اید انتقال مفهوم به مخاطبان آس��ان تر 
صورت می گرفت. در آگهی ش��عار »حسابی 
که حس��اب می ش��ود« در کن��ار بادی کپی 
»س��پرده پذیری حس��اب های قرض الحسنه 
وی��ژه کش��اورزی« آم��ده اس��ت. پ��س در 
نوش��تار آگه��ی تبلیغات��ی طراح س��ه بار از 
کلمه حس��اب استفاده کرده  است. سه باری 
که ش��اید باعث اخت��الل در مفهوم جمالت 
ش��ود. بنابراین ط��راح بهتر بود ب��رای رفع 
این موضوع ش��عار را کوت��اه و فقط از جمله 
»حس��اب می شود« به عنوان ش��عار استفاده 
می کرد. جمله »حس��اب می شود« نیز مانند 
ش��عار به کار رفت��ه در آگهی مفه��وم اصلی 
بانک را منتق��ل می کند و راحت تر در ذهن 
مخاطبان ماندگار می شود. از طرفی معموال 
مردم وقتی می خواهند درباره حساب شدن 
کار خیری توس��ط خداوند صحبت کنند، از 
جمله حساب می ش��ود استفاده می کنند. از 
طرفی همیش��ه در طرح آگهی های بانکی از 
بادی کپی یا توضیحات زیر ش��عار استفاده 
می ش��ود. توضیحاتی که ب��ه دلیل طوالنی 
بودن بیشتر اوقات نیز در طراحی دردسرساز 
هستند. براین اساس اس��تفاده از یک شعار 
کوتاه ت��ر در مت��ن ب��ه خوان��ده ش��دن این 
توضیحات توس��ط مخاط��ب کمک می کند 
و آگه��ی را از لحاظ ظاهری نیز مناس��ب تر 
جلوه می دهد. البته این ش��کل از شعار های 
تبلیغات��ی ب��رای آگهی ه��ای تلویزیون��ی و 
سناریوهای تبلیغاتی جالب هستند. چون در 
آن دس��ته از آگهی ها زمان و ضرب آهنگ و 
موس��یقی به انتقال شعار کمک می کنند اما 
در آگهی های محیطی این ضرباهنگ وجود 
ندارد و مخاطب با شعارهای کوتاه تر ارتباط 

بهتری برقرار می کند. 

انتقال پیام های معنوی در ماه های خاص 
س��عیدی درب��اره زم��ان اک��ران آگه��ی 
می گوید: بانک کش��اورزی زمان مناسبتی را 
برای اکران آگهی خود انتخاب کرده اس��ت. 
ماه های��ی مانند رمض��ان در انتقال پیام های 
معنوی تاثیرگذارن��د و همین موضوع باعث 
باالت��ر رفت��ن اثربخش��ی پیام آگه��ی بانک 
خواهد شد. طراحی آگهی برای حساب های 
قرض الحسنه بانک ها ش��یوه راحتی نیست. 
در این آگهی باید هم جنبه تجاری و جایزه 
را ب��رای جذب مخاطب در نظر گرفت و هم 
جنبه معنوی حس��اب های قرض الحس��نه را 

مدنظر داشت. پس برای این دسته  آگهی ها 
یافتن المانی که تکراری نباش��د و با ش��عار 
نی��ز همراهی کند، دش��وار اس��ت. در مورد 
طرح آگهی بانک کشاورزی نیز به نظر گروه 
طراحی با همین مشکل روبه رو شده اند و به 
همین دلیل بیش��ترین ب��ار انتقال پیام را بر 
دوش شعار گذاش��ته اند اما شعار به تنهایی 
توان انتقال کامل پیام را ندارد و بهتر بود که 
در این باره گروه س��راغ المانی می رفتند که 
همزمان با شعار دیده شود. اگر طرح به این 
ش��کل پیش می رفت، آگهی مورد نظر روند 
درس��ت تری را دنبال می کرد. همچنین در 
انتهای شعار عالمت تعجب و شگفتی به کار 
رفته اس��ت که علت ای��ن موضوع نیز گنگ 
است. چون در شعار طراح یک جمله عجیب 
را به کار نبرده و مخاطبان به خوبی با ش��عار 
آشنا هس��تند و هیچ مخاطبی با این جمله 

متعجب یا شگفت زده نخواهد شد. 

ایده مشترک و هماهنگ در طرح و 
شعار

س��عیدی می گوید: درست است که آگهی 
بانک کشاورزی یک آگهی مناسبتی برای ماه 
رمضان نیس��ت ولی طراح از موقعیت زمانی 
پیش آمده بهره برداری کرده و به نظر تالش 
زیادی ش��ده که در طراحی از المان تکراری 
ماه اس��تفاده نش��ود. همین موض��وع باعث 
به کارگیری المان تسبیح در طرح شده است. 
بنابراین اس��تفاده از یک المان متفاوت برای 
این طرح یک امتیاز مثبت محسوب می شود 
و به بیشتر دیده ش��دن آگهی کمک زیادی 
خواهد کرد. با تمام این توصیفات المان به کار 
گرفته شده در طرح آگهی جذاب اجرا نشده 
و آنچنان که باید و ش��اید چشمگیر نیست. 
دقیقا علت بیرون زدگی بخش��ی از طرح در 
آگهی مشخص نیست و همین موضوع روی 
بهتر دیده شدن گندم های دسته تسبیح تاثیر 
گذاش��ته است. البته شاید گروه طراحی ایده 

بهت��ری را ب��رای اجرا داش��ته اند و طی روند 
اصالحات توسط سفارش دهنده طرح به این 
شکل درآمده است. به هرحال دالیل مختلفی 
مطمئنا بر این موضوع تاثیر گذار بوده اس��ت. 
س��عیدی در پایان می گوید: اجرای جلسات 
هماهن��گ گ��روه ایده پ��ردازی و طراحی به 
خروج��ی بهتر تبلیغ کم��ک زیادی می کند. 
اگ��ر گروه به طور کلی به یک ایده مش��ترک 
و هماهن��گ در طرح و ش��عار برس��ند، کار 
راحت تر پی��ش خواهد رفت و همین موضوع 
نتیجه بهتری را ب��رای برند به همراه خواهد 
داشت. گسس��تگی در این باره باعث کاهش 
اثربخشی پیام آگهی می شود و برند به نتیجه 

دلخواه نخواهد رسید. 

تداعی حال و هوای روزهای معنوی و 
مناسبتی در طرح آگهی 

رسول خس��روی، مدیرخالقیت شرکت هم 
وط��ا مجری آگهی محیطی بانک کش��اورزی 
درباره آن می گوید: بانک کش��اورزی با هدف 
معرفی جشنواره حساب قرض الحسنه بریفی 
تعریف و این طرح آگهی را به گروه ما سفارش 
داد. فرق حساب قرض الحسنه بانک کشاورزی 
به نس��بت مابقی حس��ا ب های قرض الحسنه 
بانک های دیگر این است که بانک تمامی عواید 
خروجی از این حس��اب را خرج زیرساخت ها 

و آبادانی بخش کش��اورزی می کند. در نتیجه 
همین موضوع باعث ایجاد تمایز میان حساب 
قرض الحس��نه بان��ک کش��اورزی به نس��بت 
بانک های دیگر می شود. این وجه تمایز باعث 
ش��ده که در توضیحات زیر شعار نیز روی این 
نکته تاکید شود. بانک از طرفی تمایل داشت 
که این نوع حس��اب و جش��نواره خ��ود را از 
ابتدای ماه رمضان معرفی کند. این نکته باعث 
ش��د که رویکرد آگهی به سمت حال و هوای 
روزهای معنوی و مناسبتی نیز حرکت کند و 
مخاطب با دیدن تصویر آگهی احس��اس کند 
که این آگهی عالوه بر معرفی جش��نواره یک 
آگهی مناس��بتی نیز هست. خس��روی درباره 
گروه مخاطبان آگهی محیطی بانک کشاورزی 
می گوید: گروه مخاطبان این آگهی کس��انی 
هستند که دغدغه کار خیر دارند. ماه رمضان 
نیز فعالیت این دس��ته افراد افزایش می یابد و 
آنها در این ماه بیشتر در راستای فعالیت های 
خیرخواهانه فعالی��ت می کنند. در نتیجه این 
دسته افراد به عنوان مخاطبان اصلی آگهی در 

نظر گرفته شدند. 

به کارگیری شعاری دو پهلو برای 
رساندن پیام آگهی 

خس��روی درباره مراحل ایده پردازی آگهی 
محیطی بانک کش��اورزی می گوید: در مرحله 
ایده پردازی در ابتدا به ش��عار آگهی رسیدیم. 
در این آگهی می خواس��تیم جنبه معنوی این 
حس��اب را برجس��ته تر از جنبه های دیگر آن 
کنیم. البته درست است که بانک ها برای این 
نوع حس��اب جوایزی را در نظر گرفته اند ولی 
به هرح��ال تمرکز بانک ها ب��ر وجه مالی این 
نوع حساب نیس��ت و جنبه های خیرخواهانه 
این نوع حس��اب را در ط��رح آگهی های خود 
بزرگنمای��ی می کنند. براین اس��اس در طرح 
آگهی بر پاداش اخروی حساب متمرکز شدیم 
و به ش��عار »حس��ابی که حس��اب می شود« 
رس��یدیم. این ش��عار دو پهلوس��ت و دو معنا 

را می توان از آن برداش��ت کرد. یک: حس��ابی 
که در آخرت نیز به آن پاداش داده می ش��ود. 
دو: حس��اب قرض الحسنه بانک کشاورزی که 
متمایز از مابقی حس��اب های قرض الحس��نه 
اس��ت و همچنین جوایزی دنی��وی نیز دارد. 
در ای��ن طرح آگهی برای جذب افرادی که در 
این ماه به فکر انجام کارهای خیر هس��تند از 
المان تصویری تسبیح استفاده کردیم. با این 
کار س��عی کردیم با یک تیر دو نش��ان بزنیم. 
تسبیح وسیله ای برای حساب ذکرها و ادعیه 
اس��ت که در ایده ما به جای المان هایی مانند 

ماشین حساب و چرتکه استفاده شده است. 

عالمت تعجب  در انتهای شعار 
طرح آگهی

خس��روی درباره به کار گیری عالمت تعجب 
در انتهای ش��عار طرح آگه��ی می گوید: این 
عالمت فقط برای جمالت تعجبی به کار گرفته 
نمی شود. گروه ما می خواست حس شگفتی، 
هیج��ان و حالت تاکی��دی را در مخاطبان با 
به کارگیری این ش��عار ایج��اد کند. همچنین 
ای��ن عالمت تمایز نوع حس��اب را به نس��بت 
حساب های دیگر نیز نشان می دهد. خسروی 
درباره المان گندم که برای دس��ته تسبیح در 
طرح آگهی به کارگرفته ش��ده، می گوید: برای 
دس��ته تس��بیح در این طرح آگه��ی از المان 
گندم استفاده شده است. گندم تصویری است 
که در اغلب ط��رح آگهی های تبلیغاتی بانک 
کشاورزی به کارگرفته می شود و به نوعی جزو 
جدایی ناپذیر هویت تصویری این بانک است، 
البته ما از آغ��از ایده پردازی این کمپین، لزوم 
استفاده از این المان را تحمیل نکردیم و فقط 
زمان��ی که مطمئن بودی��م از نظر تصویری و 
محتوای��ی به ما کمک می کن��د در طرح این 
آگه��ی از این المان اس��تفاده کردیم. البته در 
این کمپین المان گندم ارتباط مس��تقیمی با 
خدمتی که بانک به مخاطبانش ارائه می کند 

نیز دارد. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

همیشه در طرح آگهی های بانکی 
از بادی کپی یا توضیحات زیر شعار 
استفاده می شود. توضیحاتی که به 
دلیل طوالنی بودن بیشتر اوقات نیز 

در طراحی دردسرساز هستند. براین 
اساس استفاده از یک شعار کوتاه تر 

در متن به خوانده شدن این توضیحات 
توسط مخاطب کمک می کند و آگهی 
را از لحاظ ظاهری نیز مناسب تر جلوه 

می کند

نگاهی به آگهی رمضانی بانک کشاورزی 

معرفیحسابیکهحسابمیشود
در می�ان آگهی ه�ای مناس�بتی م�اه رمض�ان، آگه�ی حس�اب 
قرض الحس�نه بانک کش�اورزی با حال و هوایی معنوی ولی با هدفی 
تج�اری خودنمای�ی می کن�د. آگهی ای  با پ�س زمینه س�فید و تک 

الم�ان تس�بیح که بانک کش�اورزی ب�ه منظور معرفی حس�اب های 
قرض الحس�نه خود از طریق رس�انه های محیطی اکران کرده  اس�ت. 
برای این طرح آگهی بانک کش�اورزی از شعار تبلیغاتی »حسابی که 

حساب می شود« استفاده کرده است. 
ش�عاری ک�ه به دلیل برجس�ته ش�دن در ط�رح بیش�تر از مابقی 

المان ه�ا به چش�م می آید. برای بررس�ی این ش�عار و ط�رح آگهی 
بان�ک کش�اورزی س�راغ رضا س�عیدی، کپ�ی رایتر و فع�ال عرصه 
وط�ا  و رس�ول خس�روی، مدیرخالقی�ت ش�رکت ه�م  تبلیغ�ات 
 مج�ری آگه�ی محیط�ی بان�ک کش�اورزی رفته ای�م ک�ه در ادامه

 می خوانید. 



مسابقات  گذش��ته  هفته های 
لیگ جهانی والیبال با حضور ۳۶ 
تیم برگزار ش��د که یکی از آنها 
تیم ملی ایران بود. با کمی دقت 
به طراحی جدید پیراهن این تیم 
در بازی ها، نام اسپانسر جدید آن 
یعنی بانک دی را می دیدیم که 
روی پیراهن  بازیکنان حک شده 
بود. ای��ن بانک ک��ه برنامه های 
زی��ادی برای تیم مل��ی والیبال 
از قبی��ل اع��الم نتای��ج آنالین 
 مسابقات و صفحه ویژه ای به نام 
»همه برای ایران« در سایت خود 
به راه انداخته اس��ت، اسپانس��ر 
جدید تیم ملی والیبال است که 
خود را برای اسپانس��رینگ این 
تی��م در المپیک ری��و نیز آماده 
می کن��د. ب��ه نظر کارشناس��ان 
ب��ذری که بانک س��امان س��ال 
گذش��ته با کمپین آب خود در 
جهت حمایت از تیم ملی کاشته 
بود، امس��ال توس��ط بانک دی 
برداشت شد. اما اینکه چرا بانک 
س��امان این فرصت را از دس��ت 
داد و بان��ک دی چه برنامه هایی 
ب��رای بازاریابی خود طی حضور 
تیم ملی در برزیل خواهد داشت، 
موضوعی اس��ت که در خصوص 
آن با دکتر حمید شکری خانقاه، 
م��درس دانش��گاه و متخصص 
رواب��ط عموم��ی و ارتباطات به 

گفت وگو پرداختیم. 

هنرمندانه قاپیدن فرصت! 
خانق��اه،  ش��کری  حمی��د 
م��درس دانش��گاه و متخصص 
رواب��ط عموم��ی و ارتباطات در 
خص��وص ارزیابی خ��ود از این 
موض��وع ب��ه »فرصت ام��روز« 
مختلف  بانک ه��ای  می گوی��د: 
چند سالی اس��ت که بخشی از 
ح��وزه مارکتینگ خ��ود به جز 
تبلیغ��ات محیط��ی را به بحث 
مس��ئولیت های  و  برندین��گ 
داده اند.  اختص��اص  اجتماع��ی 
مس��ئولیت اجتماعی روشی در 
مدیریت اقتصادی برای توانمند 
کردن یک بنگاه و ایجاد رش��د و 
توس��عه پایدار در کشور در ابعاد 
اقتصادی، محیط زیست، فرهنگ، 
سیاست، سالمت و... یک حرکت 
دی  بان��ک  اس��ت.  داوطلبان��ه 
به عنوان یک حرکت داوطلبانه از 
اقتدار ملی و افتخارآفرینی برای 
کش��ور حمایت کرده است. این 
حرکت خ��ود یک ارزش آفرینی 
اس��ت و این بان��ک ادعا می کند 
که برای کشورش افتخارآفرینی 
می کند. در مقوله مسئولیت های 
اجتماعی هر کدام از یک زاویه به 
موضوع نگاه می کنند، مثال بانک 
س��امان در ح��وزه آب و کمبود 
آب به اجرای کمپین مسئولیت 
و  پرداخ��ت  خ��ود  اجتماع��ی 
کمپین خوبی را در این راستا با 
شعار »آب هست اما کم است« 
مدیری��ت کرد که دو قدم جلوتر 
از کمپین ه��ای ام��ور متولیان و 
س��ازمان های آب بود. این بانک 
طبق اولویت های خ��ود در این 
حوزه در کنار تیم والیبال ایستاد 
و کارهای موفقی به انجام رساند. 
بعد از گذشت این دو، سه سال به 
نظر می رسد بانک سامان در این 
خصوص به انتهای خط رسیده و 
دیگ��ر کار جدیدی برای ارائه در 
حوزه حمایت از یک تیم ورزشی 
ندارد. در واقع ش��اید مسئوالن 
بان��ک به این نتیجه رس��یده اند 
که تم��ام ارزش آفرینی هایی که 
می توانستند از طریق این رویداد 
به دس��ت بیاورند مانند ارزش و 
ش��هرت و اثرگذاری بیش��تر نام 
برند کس��ب کرده اند و به نوعی 
به انتهای خط رس��یده اند. تیم 
والیبال در واق��ع خالهایی را پر 

کرد ک��ه فوتبال به عن��وان یک 
ورزش با پتانسیل سرمایه گذاری 
زیاد ایجاد کرده بود. بانک دی از 
ای��ن فرصت طالیی که نام آن را 
قاپیدن« می گذارم،  »هنرمندانه 
ب��ه خوبی اس��تفاده ک��رد. این 
ش��رایط برای بان��ک دی تازگی 
داش��ت و از آن اس��تقبال کرد. 
یکی از ش��عارهای بان��ک دی، 
افتخارآفرینی برای همگان است، 
آنها این اس��تراتژی را برای خود 
تعریف کرده اند که هر »خدمت 
را بی منت« ب��رای همه ایرانیان 
انجام دهند. این اس��تراتژی آنها 
را به سمت چنین حرکتی سوق 
می دهد و قطعاً هنگامی که وارد 
این کارزار می ش��وند، همه چیز 
برای شان تازگی و جذابیت دارد. 
یک هوشیاری نیز در این حرکت 
دیده می ش��ود و مسئوالن بانک 
حس کرده اند ک��ه این حمایت 
می توان��د ی��ک ثمره برایش��ان 
داشته باشد و بدین ترتیب وارد 

عرصه شده اند. 

 اطمینان به خدمات
عامل اصلی جذب مخاطب

درم��ورد  کارش��ناس  ای��ن 
اس��تراتژی های در پیش گرفته 
شده توس��ط بانک دی و تفاوت 
آن با بانک سامان می گوید: یکی 
از وج��وه ابعاد کیفی��ت بانکی، 
تضمی��ن اثربخش��ی و قابلی��ت 
اطمینان اس��ت، ه��ر بانکی که 
بتوان��د این ویژگی ها را داش��ته 
باشد بانک معتبری است. بانک 
س��امان نیز در خصوص حمایت 
از تی��م ملی با ارزش و اعتبار نام 
تیم توانسته به اعتبار برند خود 

بیفزاید. درست است که به 
شهرت این بانک افزوده شد 
اما به نظر من این ش��هرت 
س��بب روی آوردن م��ردم 
به این بانک نش��ده اس��ت. 
چ��ون چیزی که م��ردم را 
به بعد اس��تفاده از خدمات 
بانکی سوق می دهد شهرت 
نیست، بلکه اطمینان است. 
ای��ن اطمین��ان در قال��ب 
ابعادی چون قابلیت اعتماد، 
درس��تکاری، امان��ت داری، 
برخ��ورد رازداران��ه با مردم 
یا اثربخش��ی خدمات الزم 
در کیفی��ت زندگ��ی مردم 
شهرت  می ش��ود.  نمایانگر 
تنه��ا ی��ک اص��ل و پای��ه 
اس��ت. ب��رای مث��ال بانک 
ملی ش��هرت الزم را دارد و 
حمایت از یک تیم ورزشی 
هیچ منفعتی از بعد شهرت 
به ای��ن بان��ک نمی افزاید. 
ام��ا ب��رای بان��ک دی که 

نسبت به بقیه بانک ها از شهرت 
این  کمتری برخ��وردار اس��ت، 
حرک��ت از هوش��مندی مدیران 
این بانک نش��ات گرفته اس��ت. 
من مدیریت روابط عمومی این 
بانک را مدیری اس��تراتژی محور 
و برنامه م��دار می دان��م، مدیران 
ارتباطی در همه حوزه هایی که 
بتوانند وارد عرصه ای ش��وند که 
برندی ارزش آفرین باشد، حتما 
اقدام می کنند. یکی از چیزهایی 
که ب��رای بانک دی یک حرکت 
اس��تراتژیک محس��وب می شود 
این اس��ت ک��ه »دان��ش مالی 
مردم« را به عنوان یک استراتژی 
باال ببرد. این یک حرکت ارزش 
آفرین اس��ت. اغلب بانک های ما 
به صورت منفع��ل در این حوزه 
عمل می کنند و تنها خدمت به 
م��ردم می دهند و در یادگیری و 
آموزش آنها هیچ نقش��ی ندارند. 
نقش مس��ئولیت  اس��ت  خوب 
اجتماع��ی در این زمین��ه را در 
اس��تراتژی های خ��ود پررن��گ 
سازند و در واقع »ثروت آفرینی« 
را ب��ه مردم یاد دهند. همیش��ه 

در جامعه ما تفکر قناعت وجود 
دارد که اغراق در آن تفکر منجر 
به فقر اس��ت، اگر بانک دی که 
شعارش نیز روی ارزش آفرینی 
اس��ت در یکی از مسئولیت های 
اجتماع��ی خود به م��ردم ثروت 
آفرینی و اصول مالی را یاد دهد، 
می تواند مزیتی بزرگ برای خود 

ایجاد کند. 

ربودن فرصت از رقبا 
او در خص��وص حمایت بانک 
دی از تیم ملی والیبال می افزاید: 
این بانک با این اسپانسرینگ در 
واق��ع فرصت قاپی کرده اس��ت، 
یعن��ی در یک مقطع حس��اس 
اسپانس��ر تیمی ش��ده است که 
نگاه ه��ا ب��ه آن زیاد اس��ت. این 
یک حرکت استراتژیک است که 
متناس��ب با شرایط و مقتضیات 
)یعن��ی زمان نزدیک ش��دن به 
المپیک( اس��ت و فضای ذهنی 
جامع��ه به آن س��مت ب��وده و 
به وی��ژه و جوان��ان گرایش های 
متعددی ب��ه این ح��وزه دارند. 
بان��ک دی نیز در این ش��رایط 
ب��ه این ام��ر فکر ک��رده که چه 
بهترین حرکت  چیزی می تواند 
برای رشد و افتخارآفرینی برای 
کشور باشد. بنابراین روی بحث 
اسپانسرینگ تیم ملی زوم کرده 
است. این حرکت، حرکت بزرگی 
اس��ت که کامال به نفع این برند 
عمل کرده اس��ت. مش��روط بر 
اینکه بتواند این اس��تراتژی را تا 
آخر به همین ش��کل پیاده کند. 
پیش��نهاد من به مدی��ران عالی 
این بانک این است که حرکت را 
تنها محدود به این اسپانسرینگ 

نکنند، چون مردم ما هوشمندند. 
اگر م��ردم ببینند که حرکت در 
همینج��ا متوقف ش��ده اس��ت، 
فک��ر می کنن��د که بان��ک تنها 
دنبال تبلیغ خودش است و این 
حرکت تنها یک حرکت تبلیغی 
بوده اس��ت. درصورتی که مردم 
باید ح��س کنند ک��ه این یک 
برنامه های  حرکت در راس��تای 
بان��ک  »مس��ئولیت اجتماعی« 
است. در حال حاضر یکی دیگر 
از برنامه ه��ای این بانک حمایت 
از کارآفرینان نخبه اس��ت. آنها 
افرادی را شناسایی می کنند که 
در کنار کارآفرینی، برای چندین 
نفر دیگر هم اشتغال زایی کنند 
و یک��ی دیگر از اس��تراتژی های 
نی��ز  بان��ک  ای��ن  ارتباط��ی 
نخبه آفرینی در حوزه کار است. 

ارتقای برند سازمانی 
 شکری خانقاه هدف بانک دی 
از این حمایت را جایگاه س��ازی 
ذهن��ی و برندین��گ دانس��ته و 
می گوید: ای��ن حرکت در جهت 
ارتقای برند سازمانی آنهاست. ما 

یک سری دارایی های مشهود و 
نامشهود در بحث برندینگ داریم 
که دارایی مشهود آن خدماتش 
و دارایی های نامشهود اطمینان، 
کارکن��ان  س��رمایه   و  اعتب��ار 
)رضایت، افتخار و...( است. بانک 
با این اسپانسرینگ در واقع روی 
دارایی ه��ای نامش��هود خودش 
تمرک��ز می کند. ای��ن دارایی را 
دیگران نمی بینن��د، برای مثال 
این دارایی می تواند حس رضایت 
کارمند بانک دی از بانکی باشد 
ک��ه در آن کار می کن��د و حس 
کند با همکاری و کمک او سبب 
شده اند که در کشور باعث افتخار 
شوند. اگر در این حرکت تنها به 
اسپانسرینگ اکتفا نکند و اثراتی 
را که این حمایت در کشور ایجاد 
می کند به آنها نشان دهد، موفق 
خواهد شد. اگر آن حس افتخار 
آفرین��ی را درک کنیم، بیش��تر 
به بان��ک باور خواهیم داش��ت. 
در این حالت بانک دی و س��ایر 
س��ازمان های مش��ابه به الگویی 
برای دیگ��ر بنگاه های اقتصادی 
)چ��ه بانک��ی و چ��ه غیربانکی( 
تبدی��ل خواهن��د ش��د و آنه��ا 
می توانن��د با الهام گی��ری از این 
حرک��ت، حرکتی در حوزه مالی 
برای ایجاد افتخار در کشور ایجاد 
کنند. بس��یاری از مردم ما فکر 
می کنند که این اسپانسرینگ ها 
صرفا جهت تبلیغ دارد و وظیفه 
بانک هاس��ت که این ب��اور را در 
میان مردم از بین ببرند تا حس 
اعتماد و درگیری آنها به موضوع 

بیشتر شود. 

نشان دادن اثربخشی 
خدمات در زندگی 

مردم 
این متخصص روابط 
عموم��ی و ارتباط��ات 
درم��ورد ارتباط میان 
و  دی  برن��د  هوی��ت 
اسپانس��رینگ  ای��ن 
از  می ده��د:  ادام��ه 
ارزش هایی که  می��ان 
می تواند  بان��ک  ی��ک 
داشته باش��د می توان 
محوری،  استراتژی  به 
خالق و ن��وآور بودن، 
 ، ی ر ا ی مد مش��تر
 ، ی ر ال یسته س��ا شا
ب��ودن  دانش مح��ور 
و... اش��اره کرد. بانک 
این  از  هرک��دام  روی 
اهداف که تمرکز کند 
برایش بیانیه ماموریت 
و  نوش��ت  خواه��د 
بای��د آن را ب��ه مردم 
تا  کند  اطالع رس��انی 
از وج��ه تمای��ز می��ان بانک ها 
زمانی  بانک ه��ا  ش��وند.  باخبر 
عم��ل  قدرتمن��د  می توانن��د 
کنن��د و ن��گاه تبلیغاتی صرف 
را بردارن��د ک��ه چش��م انداز و 
بیانی��ه ماموری��ت و برنامه های 
مس��ئولیت اجتماعی شان را به 
بهتری��ن ش��کل با ی��ک برنامه 
آنچ��ه  )مانن��د  مردم مداران��ه 
بان��ک دی در حمای��ت از تیم 
ملی انجام داده( نش��ان دهند. 
برای رسیدن به این هدف باید 
اثربخش��ی خدمات ش��ان را در 
زندگ��ی مردم نش��ان دهند. با 
توانی که در سیس��تم مدیریت 
به ویژه مدیر کل روابط عمومی 
این بانک می بینیم آنها قادر به 
رس��یدن به این هدف هستند. 
ارزش آفرینی ه��ا  ای��ن  قطع��ا 
می توان��د به بان��ک کمک کند 
تاکتیک های  و  تکنیک ه��ا  اگر 
ارتباط��ی را ب��ه نح��و موثری 
افتخارآفرین��ی  گیرن��د.  ب��کار 
ی��ک بعد مردمی و مس��ئولیت 
اجتماع��ی دارد. بان��ک دی با 
ش��عار خدمت بدون منت برای 

همه ایران در جهت حمایت از 
این رویداد ورزشی ورود کرده 
و از بنگاه های دیگر نیز دعوت 
به ارزش آفرینی کرده اس��ت. 
یعنی دنبال این نباش��یم که به 
برند تبدیل ش��ویم، بلکه دنبال 

خدمت بدون منت باش��یم. 

اشباع ادراکی
ارتباطات در  این کارش��ناس 
خص��وص این س��ؤال ک��ه چرا 
بانک س��امان ای��ن فرصت را به 
بانک دی واگذار کرد عقیده دارد 
کاری که بانک س��امان در حوزه 
آب و خدم��ت بدون منت انجام 
داد جلوتر از سازمان آب و وزارت 
نی��رو بود. ب��ه نظر بن��ده، بانک 
س��امان در کمپی��ن مصرف آب 
موفق بود. اما گاهی فضایی پیش 
می آید که س��ازمان به سطحی 
از اش��باع خواهد رسیدکه به آن 
اش��باع ادراکی می گویند. فرد از 
لحاظ درک مفهومی از کاری که 
می کند، به اشباع می رسد. اشباع 
ادراکی س��بب شد که مسئوالن 
این بانک در کنار دیگر مس��ائل 
که ممکن اس��ت مسائل داخلی 
و مال��ی و توافق ه��ا باش��د این 
فرصت را به بانک دیگری واگذار 
کنن��د. پش��ت ای��ن حمایت ها 
مذاکرات مختلفی نهفته اس��ت 
و ممکن اس��ت بانک دی مبلغ 
باالت��ر و برنامه های بهتری برای 
حمای��ت پیش��نهاد داده اس��ت 
ک��ه از جزییات باخبر نیس��تیم. 
ام��ا به نظ��ر می رس��د در مورد 
بانک س��امان همان بحث اشباع 
ادراک��ی مدنظر باش��د و آنها به 
این نتیجه رس��یده باشند که در 
این مدت زمان و با این هزینه ها 
به بهره برداری خود باید رسیده 
باشند. نکته دوم هم اینکه شاید 
بانک س��امان پیش بینی این را 
نمی کرد که تیم ملی والیبال ما 
تا این حد افتخارآفرین باشد و به 
المپیک برسد! به همین دلیل با 
تحلیل های سازمانی خود ترجیح 
دادن��د اسپانس��رینگ را بن��گاه 
دیگری برعه��ده بگیرد و قدرت 
ریسک نداشت. ممکن است آنها 
به این تصمیم مدیریتی برسند 
ک��ه اگر شکس��ت بخورند، تمام 
زحمات شان هدر می رود و بدین 
ترتیب عقب کش��یده اند. در این 
شرایط یک س��ازمان جدید که 
هنوز به اش��باع ادراکی نرسیده 
اس��ت، به این موقعیت به عنوان 
ی��ک فرص��ت ن��گاه می کند و 
وارد عرص��ه می ش��ود و قدرت 
ریس��ک خ��ود را باال ب��رده و با 
راهیابی تیم ملی به المپیک در 
اهداف برندینگ خود موفق هم 
می شود. این موفقیت مشروط بر 
این اس��ت که بتواند این حرکت 
را به عنوان یک ثمره اجتماعی نه 
صرفا تبلیغاتی در جامعه عرضه 
کن��د. اگ��ر بان��ک دی به عنوان 
خدم��ت بدون منت بخواهد این 
حرکت را ادامه ده��د، نباید در 
تبلیغ گس��ترده اش حضور خود 
را برجس��ته کند و رویش مانور 
ده��د، چرا ک��ه این کار ش��اید 
در کوتاه م��دت تش��ویق ش��ود، 
اما مص��ادره ک��ردن لیاقت ها و 
توانمندی های این افتخارآفرینی 
به ضرر اسپانس��ر تم��ام خواهد 
ش��د، خصوص��ا برای س��ازمانی 
که خدمت بدون منت را ش��عار 
خود ق��رار داده اس��ت. در نگاه 
عام اگ��ر بانک ای��ن حمایت را 
به عنوان الگ��وی تبلیغی مطرح 
کن��د، ضد تبلیغ خواهد ش��د و 
ضربه خواهد خورد. اس��تراتژی 
بانک دی بانکداری کالن است، 
همین ک��ه بتواند از این حمایت 
استفاده کند، کافی است و نباید 
حس سوء استفاده تبلیغاتی از آن 

به مخاطب دست دهد. 

 بازاریابی هورمونی: از ایده تا عمل 
)بخش پنجم(

آشنایی با هورمون ها 

در ش��ماره های پیش��ین آموختی��م ک��ه بازاریابی 
هورمونی می توان��د از طریق محرک های بازاریابی یک 
رابطه عاطفی با مصرف کنندگان ایجاد کرده تا از طریق 
تثبیت نام تجاری در ذهن افراد وسوسه خرید را در آنان 
شعله ور کند. در ادامه با تعدادی از مهم ترین هورمون ها 

آشنا می شویم. 

 بتااندروفین 
در نورون های دس��تگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع( 
به عنوان م��اده میانجی نورونی ی��ا تحریک کننده های 
عصبی فعالی��ت می کند. اندروفین ها ب��ه گیرنده های 
مورفینی متصل می شوند و به عنوان کنترل کننده های 
درون��ی درد در داخل بدن عمل می کنن��د. با افزایش 
ورزش های ش��دید میزان غلظت بتااندروفین افزایش 
می یاب��د که این عام��ل موجب ایجاد حالت نش��اط و 
سرخوش��ی و دلپذیری می شود. نتایج بررسی ها نشان 
می دهد که غلظت بتاآندروفین در جریان ورزش حتی 
تا پنج برابر افزای��ش می یابد. مورفین طبیعی بدن که 
100برابر بیش��تر از مورفین صناع��ی اثر ضد درد دارد 
همزمان با ترش��ح اکسی توس��ین ضربانی مترشحه از 
هیپوفی��ز طی لیبر طبیعی درده��ا، افزایش می یابد و 

متعاقب افزایش دردها اندروفین هم افزایش می یابد. 

آدرنالین 
هورمون دیگری که در س��یر لیب��ر نقش عمده ایفا 
می کند آدرنالین یا هورمون اس��ترس اس��ت که در اثر 
اضطراب و ترس، گرس��نگی، هیجان و استرس ترشح 
می شود. ترشح آدرنالین نقش مهاری در ترشح اکسی 
توسین دارد. متاس��فانه افزایش آدرنالین خیلی سریع 
صورت می گیرد و برعکس می��زان آن در خون خیلی 
کند کاهش می یابد. بنابراین نقش عوامل محیطی در 

سیر لیبر بسیار حائز اهمیت است. 
وقتی که بس��یار هیجان زده باش��ید، غده های فوق 
کلیوی ناگهان مقدار زیادی آدرنالین در خون ترش��ح 
می کنند. آدرنالین س��بب افزایش ش��دت ضربان قلب 
و کارای��ی آن می ش��ود. این م��اده، رگ های متصل به 
ماهیچه ها را گشاد می کند و عالوه بر آن موجب افزایش 
غلظت قند در خون می شود. به این طریق است که بدن 
خود را با شرایط تطبیق می دهد. با تاثیر آدرنالین، خون 
از چهره به ماهیچه ها هجوم آورده و در بخش هایی که 
ضروری تر اس��ت جریان می یابد. برای همین است که 
هنگام ترس رنگ از رخس��ارتان می پ��رد. آدرنالین در 
تحریک انقباض رگ های خونی نقش دارد و احتماال در 
بروز پاسخ های تند و عصبی موثر است. استرس فشاری 
اس��ت که در اثر تغییرات ایجاد شده در محیط به بدن 

تحمیل می شود. 

اکسی توسین
شناخته شده ترین هورمون زایمانی است که توسط 
هنری دیل در س��ال 190۶ کشف ش��د. این هورمون 
توسط غده هیپوفیز ترشح می شود که به طور کلی در 
رشد رفتارهای اجتماعی، واکنش های بین فردی و در 

کنترل اضطراب نقش کلیدی ایفا می کند. 
نام دیگر اکس��ی توس��ین، هورمون عشق است. هر 
جا صحبت از دوس��ت داش��تن باش��د، اکسی توسین 
حض��ور دارد. مثل خروج ن��وزاد، خروج جفت و خروج 
شیر. تفاوت عمده بین اکسی توسین صناعی و اکسی 
توس��ین که از هیپوفیز ترشح می ش��ود این است که 
اکس��ی توس��ین صناعی )اصطالحا به آن آمپول فشار 
گفته می ش��ود( از س��د خونی مغز عبور نمی کند و به 

گیرنده های مغزی متصل نمی شود. 
اکس��ی توس��ین از هورمون هایی است که به عنوان 
یک میانجی در رفتارهای اجتماعی، حیوانات و انسان 
ظاهر می شود. مطالعات مختلف نشان داده که اکسی 
توسین مس��بب رفتارهای دوست داشتن و رفتارهای 
احساس��ی والدینی و مادرانه اس��ت. این هورمون در 
انس��ان س��بب ایجاد رفتارهای اجتماعی مانند حس 
اطمین��ان، حس هم��دردی و یکدلی می ش��ود. این 
هورم��ون برانگیزاننده احساس��ات اجتماعی اس��ت، 
به طوری که زمانی که ارتباط ش��خص مثبت اس��ت 
هورمون اکس��ی توس��ین موجب تقوی��ت رفتارهای 
مثبت اجتماعی می شود و زمانی که این ارتباط منفی 
است این هورمون احساسات منفی را تقویت می کند. 
مطالعاتی که پیش از این انجام ش��ده نشان می دهد 
هورمون اکسی توس��ین تاثیر مثبتی روی احساسات 
مثبت دارد. در یک مطالعه، افرادی که هورمون اکسی 
توسین استنشاق کرده بودند، احساسات ایثارگرانه از 
خ��ود بروز دادند. گمان می رود این هورمون در ایجاد 
ارتباطات میان افراد نقش مهمی ایفا می کند. اکس��ی 
توس��ین روی رفتارهایی از قبیل اطمینان، فداکاری، 
حس��ادت و غ��رور تاثیر دارد. دانش��مندان متخصص 
مغز و اعصاب معتقدند ترش��ح مکرر هورمون اکس��ی 
توس��ین، باعث بهبود بیماری اوتیسم می شود. اکسی 
توس��ین باعث توس��عه رفتارهای اجتماعی می شود و 
برخوردهای بصری را افزایش می دهد. زیرا زمان نگاه 
کردن بیمار را به چش��م دیگ��ران افزایش می دهد و 
موجب افزایش قدرت ریسک کردن و روبه رو شدن با 
ترس می شود. این هورمون میزان اطمینان و آرامش 
ف��رد را افزای��ش می دهد و با اس��ترس مقابله کرده و 

منجر به کاهش فشار خون می شود. 
هورمون اکسی توسین روند حافظه را ترمیم می کند و 
باعث بهبود حافظه و عملکرد مغز می شود. این هورمون 
جزو معدود هورمون هایی اس��ت که ترشح آن نه تنها 
دالیل فیزیولوژیک، بلکه احساس��ی دارد. پس از ترشح 
دو هورمون اپی نفرین و کورتیزول، اکسی توسین نیز 
از مغز ترش��ح می ش��ود تا اثرات دو هورمون نخست را 
تعدیل کند. هورمون اکسی توسین عواطف آرام بخش و 
حس مراقبت را افزایش می دهد. در شرایط استرس زا 
میزان ترشح دو هورمون اپی نفرین و کورتیزول در زنان 
و مردان یکس��ان است اما میزان ترشح هورمون اکسی 

توسین در زنان بیشتر از مردان است. 

 Netflixx  لوگوی جدید
سرشار از ابهام

روب��ان قرمز مضامین مختلف��ی را برای ما تداعی 
می کن��د و البته لوگوی جدی��د Netflix نیز از این 

قاعده مستثنی نیست. 
Netflix  ح��اال دیگ��ر یک لوگ��وی جدید دارد. 
لوگوی قبلی دیگر به کار برده نمی شود. هفته جاری 
این شرکت خدماتی پخش کننده فیلم و برنامه های 
تلویزیون��ی از یک »N« تنه��ا به عنوان لوگوی خود 
پرده برداشت که در دنیای امروز از آن به عنوان یک 

لوگوی نرم افزار یاد می شود. 
قب��ل از ای��ن به روزرس��انی، Netflix  مجبور به 
ج��ا دادن هر هفت ح��رف نام خود در ش��بکه های 
اجتماع��ی و آیک��ون کوچ��ک نرم اف��زار iOS خود 
ش��ده بود. این عبارت طوالن��ی در یک باکس جای 
نمی گیرد و البت��ه در ابعاد کوچک نیز ضعیف عمل 
می کن��د. جایگزینی این کلمه ب��ا یک حرف بزرگ 
اجازه رقابت بهتر با دیگر عناصر موجود روی صفحه 

نمایش موبایل را به Netflix می دهد. 
اولین چیزی که در خصوص این حرف N متوجه 
می ش��وید آن است که ش��باهت چندانی میان این 
 »Netflix« موجود در خود کلمه N حرف و حرف
مشاهده نمی شود. حرف N جدید در قسمت پایین 
گرد ش��ده و در مقایس��ه ب��ا لوگوی اصل��ی دارای 
  3D خود در قالب N خمیدگی اس��ت اما این حرف
از صفحه بیرون زده اس��ت. تا شدن یک روبان قرمز 
ی��ک ال ب��ه دور خود و س��ایه آن، ای��ن حرف N را 

ساخته است. 
آنچه واقعا ذه��ن را درگیر خود می کند، موفقیت 
این اس��تعاره بصری از هسته یک لوگو است. هدف 
از تجسم این روبان چیس��ت؟ منظور از آن نمایش 
فرش قرمز یا چاپ فیلم س��لولوئید است؟ آیا به این 
ترتیب حرکت مس��تمر Netflix به سرورها و خانه 
شما نشان داده می شود؟ وجود همه این مفاهیم در 
کنار هم نیز استعاره بدی از یک شرکت با آرزو های 

بسیار بزرگ به شمار نمی رود. 
نکته قابل توجه دیگر در این میان میزان رش��د و 
بلوغ این لوگو اس��ت که شامل بررسی خطوط تیز و 

سایه ها می شود. 
ش��اید Netflix توج��ه ب��ه داده اطالعاتی کالن 
در خص��وص طراح��ی thumbnail ت��ا توس��عه 
برنامه ه��ای اورجینال خود را فراموش کرده اس��ت. 
احتماال لوگوی جدید Netflix از سریال تلویزیونی 
اینترنتی آمریکایی »Daredevil« یا کمی از ناشر 
آمریکایی کتاب های خنده دار و رس��انه های مربوطه 
یعنی »Marvel« )که Netflix از آن مجوز پخش 
دیگر محصوالت را دریافت کرده( تأثیر گرفته است. 
شاید Netflix با بررسی تعداد کلیک های کاربران 
لوگوی خ��ود و می��زان تاکید آنها حی��ن بازدید از 
مطال��ب و محتویات س��ایت، بعضی از این ویژگی ها 
را با هم ترکیب کرده اس��ت. Netflix تاکنون هیچ 
اظه��ار نظ��ری در این خصوص نکرده اس��ت. به هر 
حال داس��تان هر چه که باش��د، Netflix آش��کارا 
درباره نحوه حض��ور برند خود روی نمایش��گرهای 

تلویزیون یا لپ تاپ ما اندیشیده است.
 منبع: ام بی ای نیوز
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تفکرات غلط در مورد خالقیت برند 

آیا می دانس��تید یک��ی از تفکرات غل��ط در مورد 
خالقیت برند،  عدم وجود رابطه میان خالقیت افراد 
کم س��ن و افراد پیرتر اس��ت؟ س��ن افراد در میزان 
خالقی��ت آنها ابدا دخیل نیس��ت. طب��ق تحقیقات 
صورت پذیرفته در میان برند های مختلف، افراد بین 
۷ تا 10 سال برای حرفه ای شدن در یک کسب و کار 
زم��ان نیاز دارند. به بیان دیگ��ر کلیه افرادی که در 
یک برند س��ابقه بین ۷ تا 10س��ال دارند می توانند 
ش��روع به خالقیت برند کنند. البته این به آن معنا 
نیس��ت که کلیه افرادی که چنین ش��رایطی دارند 
توانای��ی خالقیت برند دارند! بس��یاری از افرادی که 
چنین ش��رایطی را دارا هستند به دلیل سنت گرایی 
نمی توانند خالقیت خاصی از خود نشان دهند و در 

زمینه خالقیت برند مثمر ثمر باشند. 
همچنی��ن افکار خالقی��ت برند فقط ب��رای افراد 
به خصوص نیس��ت، درس��ت اس��ت که برای ایجاد 
خالقیت برند نیاز به روحیات خاص و ریس��ک پذیر 
اس��ت اما باید ت��ک تک اعضای گ��روه کاری بدانند 
ک��ه این ن��وع فعالی��ت تنها مخصوص اف��راد خاص 
نیس��ت و هم بای��د بتوانن��د خالقیت برند داش��ته 
باش��ند. مدی��ران س��ازمان ها نیز باید ب��ه خالقیت 
برن��د بس��یار توجه کنند، زی��را ایج��اد تغییرات در 
 ه��ر س��ازمان باعث رش��د و توس��عه آن س��ازمان 

خواهد شد. 

آیامیدانستید

میثم شیرخدائی 
استادیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری و دکترای مدیریت بازاریابی بین الملل 
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سرگرمی ایجاد کنید

درگیر س��اختن و برق��راری ارتباط دوس��تانه با 
مشتری باعث می ش��ود تا آنان دیگر به شرکت تان 
تنها به چشم یک برند نگاه نکنند و به نوعی شما را 
عض��وی از خانواده خود تلقی کنند. یکی از راه های 
موث��ر در این زمینه جذاب و مرفه کردن برند خود 

نزد مشتری است. 
در واقع ش��ما باید به مش��تری اجازه استفاده و 
امتح��ان کردن محصوالت خود را بدهید. به همین 
دلیل است که تمامی نمایندگی های خودرو امکان 

رانندگی را به مشتریان خود می دهند.
 این اصلی اس��ت ک��ه در بازاریاب��ی از آن تحت 
عن��وان در معذوریت اخالقی ق��رار دادن افراد نام 
برده می ش��ود که باعث ناتوانی اف��راد در نخریدن 

محصول می شود. 
بدیهی اس��ت که این ام��ر برای تمام��ی کاالها 
کاربرد ن��دارد. برای مثال محصوالت بس��یار گران 
یا ظریف را نمی توان به آس��انی در اختیار مشتری 

قرار داد.
 ب��ا این حال باید محصول را طوری به مش��تری 
معرفی کنید که برایش بیش��تر س��رگرمی باشد تا 
خرید. در اصل شما باید فرصت ارتباط برقرار کردن 
مشتری با کاال را به هر نحو ممکن فراهم سازید تا 

به سمت خرید سوق داده شود.
 فرام��وش نکنید که افراد نس��بت به آنچه کمتر 
بشناس��ند کم توجه تر خواهند ب��ود. در این موارد 
اینترنت می تواند گزینه ای مناس��ب برای این گونه 

کارها باشد. 
ایده

شرکت پاناس��ونیک تحت شرایطی به فکر تولید 
نس��ل جدیدی از دوربین های عکاسی تحت عنوان 
lumix افت��اد ک��ه نیاز به ویژگی های��ی نظیر زوم 
اپتیکال و نی��ز فاصله کانونی لن��ز 28 میلی متری 
داش��ت که در آن زمان بیش��تر به یک رؤیا ش��بیه 
ب��ود تا واقعیت، اما این ش��رکت موف��ق به ارتقای 

دوربین های خود شد. 
قدم بعدی معرفی محصول ب��ه بازار جهانی بود. 
این امر به کمپین تبلیغاتی ش��رکت س��پرده ش��د 
و آن��ان در تبلیغی تلویزیونی به مقایس��ه عکاس��ی 
ب��ا دوربین های معمول��ی و زوم اپتی��کال خود در 
عکاس��ی از پل گلدن گیت )طوالنی ترین پل معلق 

دنیا( پرداختند. 
هدف از این تبلیغ فوق العاده جذاب و چش��م نواز 
آن ب��ود که به همگان قدرت تصویربرداری دوربین 
جدی��د خ��ود را در ثب��ت تصاویری ب��ه مراتب با 

کیفیت تر نشان دهند.
 با این حال هر بازاریاب موفقی به خوبی می داند که 
در دنیای تجارت تبلیغات به تنهایی کافی نیست. این 
بازی ش��امل 18 مرحله است که کاربر در هر مرحله 
باید توپ را وارد س��وراخ کن��د. در این بین می تواند 
از زوم نیز برای باال بردن دقت ضربات خود اس��تفاده 
کند و به این ش��کل شرکت افراد را به طریقی بسیار 
جذاب با اهمیت زوم به خوبی آش��نا و آنان را مشتاق 
به خرید دوربین های lumix خود می کند. در همین 

زمین��ه مدیران به فکر ایجاد صندوق دیجیتالی برای 
خود جهت ایجاد بازی  آنالین به نام مسابقات جهانی 

گلف lumix افتادند. 
این بازی امکان دعوت دوس��تان را نیز داراست که 
همین امر در کنار س��رگرم کننده بودن و اعتیادآوری 
وحشتناکش باعث شد تا مورد استقبال میلیونی واقع 
ش��ود که این امر به محبوبیت و فروش بیش��تر برند 

پاناسونیک ختم شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ب��ازی مدنظر خ��ود را به ص��ورت مرحله ای در 
آورید ت��ا کاربر بیش��تر درگیر آن ش��ود و برایش 
تکراری نباش��د. با این حال توجه داشته باشید. که 
چگونگی انجام هر مرحله نباید خیلی سخت باشد 
به بیان دیگر ش��کل مراحل باید به نحوی باشد که 

افراد را گیج نکند. 
- بازی بای��د مرتبط با محصول تان باش��د اما به 

نحوی که جنبه تبلیغاتی آن به چشم نیاید. 
- ام��کان دسترس��ی به بازی نبای��د تنها در یک 
س��ایت مهیا باشد. اگر از این امر غافل شوید امکان 
دارد بازی تان کمتر دیده ش��ود و به اهداف خود از 

ساخت آن نرسید. 
- بای��د در محیط بازی امکان اش��تراک گذاری و 

معرفی آن به دوستان خود وجود داشته باشد. 
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پاسخ کارشناس: یکی از مهم ترین عواملی که می تواند 
باعث موفقیت س��ازمان ها ش��ود خالقیت اس��ت. اگرچه 
افرادی که نظ��رات خالقانه تری دارن��د می توانند رهبران 
موفقی باش��ند و از ایده های نو در س��ازمان استفاده کنند 
اما بین خالقیت و شیوه مدیریت رابطه معکوس وجود دارد 

واغلب، افراد خالق به پیشرفت در زمینه مدیریت و مسائل 
مدیریتی عالق��ه ای ندارند. بنابراین انتخاب رهبران خالق 
کار ساده ای نیست. از آنجا که رهبرِی افرادی که تنها عقاید 
مفیدی را مطرح می کند، بیشتر و کارساز تر از افرادی است 
که نظرات خالق دارند، رهبران خالق احساس نادیده شدن 

می کنند. 
بنابراین نخستین کاری که شما باید انجام دهید این 
است که کلیشه ها را در مقابل افراد خالق کنار بگذارید 
و عملک��رد سیس��تم های ارزیابی را تغییر دهید. ش��ما 

باید تعصبات را در فرهنگ خود تش��خیص داده و کنار 
بگذاری��د. مدیران عالوه بر خالق ب��ودن به توانایی های 

دیگری هم نیاز دارند. 
خالقیت تنها یک��ی از توانایی های الزم برای مدیران 
اس��ت. به ج��ای فرهنگ س��نتی، فرهنگ ن��و آوری را 
جایگزی��ن کنید و ای��ن را بدانید که بس��یاری از افراد 
خ��الق، تم��ام توانایی ه��ای الزم را ندارن��د. ش��ما باید 
 اف��رادی را برگزینی��د ک��ه تم��ام توانایی ه��ای الزم را 

داشته باشند. 

ناکارآمدی نخبه ها

پرسش: ریاست هیات مدیره شرکتی در حوزه نرم افزار را بر عهده دارم و اخیراً دو مدیر استخدام کرده ام که فارغ التحصیل 
دانش�گاه های معتبر سراس�ری هستند، ضمنا سابقه ثبت اختراع و کارهای خالقانه را نیز دارند اما متاسفانه این مدیران در 

سازمان من کارآمد نیستند. لطفا بگویید مشکل کار کجاست؟ 
کلینیککسبوکار

 روز جهانی زرافه )شگاپ( 
خجسته باد!

این فرنگی ها بیش��تر کارشان از روی حکمت است. 
می پرس��ید چطور؟ کافی است به مناسبت های تقویم 
فرنگی نگاه کنید، برای نمونه روز 21 ژوئن که می شود 

اول تیر روز جهانی زرافه است.
درب��اره خواص زرافه! و فواید آن س��خن های زیادی 
گفته شده اما در این نوشته ما درباره شگفتی های زرافه 

و شباهت های آن با برخی مدیران بحث می کنیم.
عزیز شدن زرافه از کجا آغاز شد

ما تا پیش از عزیز ش��دن زرافه از زرافه فقط عکس 
کتاب زیست شناسی مان را به خاطر می آوریم که در آن 
دو زرافه کوتاه و بلند را نشان می داد که یکی به دلیل 
قد کشیدن برای خوردن برگ های باالی درخت به قول 
داروین صاحب گردن بلند ش��ده بود و آن یکی چون 
خودش را تطبیق نمی داد، دار فانی را وداع می گفت و 
به راستی این نخستین پند مدیریت بازاردانی )بازاردان 
و بازاردان��ی بهی – 1378( را ما از زبان داروین آن هم 
در الی کتاب زیست شناسی آموختیم که براساس آن 
 باید خود را مطابق خواست مهم ترین عامل محیطی و 
در اینجا یعنی مش��تری تنظیم کرد وگرنه باید از بازار 
خارج شد و در یک جمله بهتر است بگویم براساس نیاز 
مش��تری به جای گردن فرازی باید گردن را فرود آورد 

و تمکین کرد.
ویژگی های مدیران زرافه ای

با بررسی بیشتر آمار این حیوان نجیب کاشف به عمل 
آم��د که این حیوان فواید ف��راوان دیگری نیز دارد که 
براس��اس آن می توان تیره ای از مدیران یا بهتر اس��ت 

بگویم نامدیران را به نام مدیران زرافه ای مزین کرد.
براساس بررسی زرافه شناسان مشخص شد که زرافه 
تنها حیوانی است که زبانش تا 50 سانتیمتر )نیم متر( 
بلندی دارد و با 6 متر قد و باال می تواند با س��رعت 50 

کیلومتر در ساعت بدود.
حتما با من هم عقیده اید که این اندازه زبان و تیزپایی 
در بین بس��یاری از مدیران نیز وجود دارد و تیره ای از 
نامدیران به مدد زبان بلند )بخوانید دراز( خود مدیریت 
می کنند. به عبارت بهتر تنها آورده آنها به س��ازمان نه 

دانش بلکه زبان شان است.
ایرانیان کهن به زرافه ش��گاپ می گفتند و در برخی 
فرهنگ ها به این حیوان ش��تر گاو پلنگ هم گفته اند 
زی��را این لندهور* هرس��مت از بدنش را از یک جانور 
گرفته مثال تنه اش به اس��ب، گردنش به شتر، پاهایش 
به بزکوهی، شاخک هایش به گاو وحشی و گوش هایش 
به االغ ش��باهت دارد و پوست بدنش از پشم کوتاهی 
پوشیده شده شبیه پلنگ و خالصه آنچه خوبان همه 
دارند تو یکجا داری و همه اینها را یکجا در این موجود 
می توان دید. درس��ت مانند برخی مدیران خجس��ته 
برخی ش��رکت ها که در ظاهر مانند شتر سختکوش، 
مانند گاو قدرتمند، همانند پلنگ جنگنده و جسور و 
همانند بز جس��ت وجوگرند اما در حقیقت هیچ یک از 

اینها نیستند و فقط یک مدیر زرافه ایند.
پیش ترها در برخی نوشته ها از مدیران شترمرغی یاد 

می کردند.
هرچند برخ��ی معتقدند که مدیران ش��ترمرغی با 
مدیران زرافه ای دوس��تی و رفاقت دارند اما نویس��نده 
به یقین اطمینان دارد که مدیران زرافه ای چون چند 
آپشن بیشتر دارند حتما بهتر و اثربخش ترند! در کتاب 
مدیران   MIS MANAGEMENT سوءمدیریت 
در مقابل نامدیران – که اثر درخش��ان آدیزس اس��ت 
ایش��ان از گروهی از مدیران به نام استخوان های آرواره 
)jaw bones( نام می برد و در تایید سخنان پیشین 
می نویس��د آنها افرادی حراف و بدون عمل هس��تند. 

)آدیزس – 63-76(.
داستانی خواندنی از یک مدیر زرافه ای

آورده اند ک��ه یکی از مدیران زراف��ه ای و تعدادی از 
کارکنان��ش از طناب بالگردی ک��ه در حال نجات آنها 

بود آویزان بودند.
طن��اب آنقدر محکم نبود که بتواند وزن همه آنها را 

نگه دارد.
پس کمک خلبان با بلندگوی دستی از آنها خواست 

که فورا یک نفر داوطلب شود و طناب را رها کند.
داوطلب شدن همانا و افتادن در رودخانه پر از تمساح 

همان. )پس طبیعی بود که کسی داوطلب نشود(.
در این هن��گام مدیر زرافه ای در کم��ال ناباوری در 
حالی که اش��ک در چشمانش جمع ش��ده بود گفت 
حاضر است طناب را رها کند اما دلش می خواهد برای 

آخرین بار برای کارکنان عزیزش سخنرانی کند.
او گفت چون کارکنان حاضرند برای س��ازمان خود 
دست به ازخودگذشتگی بزنند و چون او لبخند فرزندان 
کارکنانش را بسیار دوست دارد و می داند که چطور با 
حقوق کم خود زندگی را به سختی می گذرانند و بدون 
هیچ چشمداش��تی پس از پایان س��اعت کار در اداره 
می مانند، حاضر اس��ت برای نجات جان آنان طناب را 
رها کند و در دنیا هیچ آرزویی جز س��ربلندی مردم و 

سرزمین اش ندارد...
به محض پایان یافتن سخنان آقای مدیر – کارکنان 
در حالی که اش��ک در چشمان ش��ان حلقه زده بود و 
از داش��تن چنی��ن مدی��ر ایثارگری در پوس��ت خود 
نمی گنجیدند شروع به دست زدن و ابراز سپاسگزاری 

کردند، ووووو.
اندیشمندانه بیندیشیم

* لندهور – به معنی پس��ر آفت��اب – لند به معنی 
پس��ر است و هور آفتاب را گویند – نام مهاراجه ای در 
هندوستان که بسیار بلند باال و قوی هیکل بوده است.

بازاردان ایرانی

اخبار داغ خ��روج بریتانیا از 
اتحادی��ه اروپا که ای��ن روزها 
تیتر اخبار اس��ت، بس��یاری از 
کسب وکارهای این کشور را با 
وضعیت عدم اطمینان یا عدم 
قطعیت مواجه کرده است. در 
چنین ش��رایطی ممکن است 
ی��ک مدیر از خود بپرس��د که 
اگر این اتفاق برای کسب و کار 
من بیفتد چه بای��د کرد؟ آنها 
در خصوص ارتباط��ات آتی با 
کش��ورهای همس��ایه، شرکا و 
همتایان خود سردرگم هستند. 
در ای��ن حالت حتی نمی دانند 
که قرار اس��ت چه کسی برای 
مذاک��ره ب��ا آنها اق��دام کند و 
آیا در ش��رایط ع��دم اطمینان 
سازمان های دیگر باب مذاکره 
با آنها را بازخواهند کرد یا خیر. 
مسائل س��ازمانی موجود را در 
این حالت نمی توان به درستی 
پیش بین��ی کرد، ام��ا مدیران 
در ش��رایط عدم اطمینان که 
در اثر تح��والت محیط درونی 
و خارجی پدی��د می آید مانند 
آنچه در مس��ئله برگزیت برای 
کسب وکارهای بریتانیا رخ داده 
اس��ت، چه اقداماتی باید انجام 

دهند؟ 

ارزیابی گزینه های مختلف 
جو مناس��بی ب��رای اجرای 
کسب وکار و اتخاذ تصمیم در 
چنین ش��رایطی وجود ندارد. 
ام��ا چ��ه کار باید ک��رد؟ باید 
عکس العمل مناسب نشان داد 
یا مانند خرگ��وش در دام گیر 
افت��اد؟ ابتدا باید ب��ه این فکر 
ک��رد که چرا ای��ن وضعیت به 
نظ��ر پیچی��ده می آی��د؟ عدم 
اطمینان از عوامل، موضوعات و 
احتماالت محیطی که به شدت 
غیرقابل ارزیابی هستند، نشات 
می گیرد و دیدی فرصت طلبانه 
دارد،  نی��از  اس��تراتژیک تر  و 
بنابراین فراتر از ریسک است؛ 
چراکه ریسک، صرفا احتماالت 
قابل ارزیاب��ی را دربرمی گیرد. 
همچنین برخالف ریس��ک که 
دارای بار مفهومی منفی ا ست، 
عدم اطمینان دارای بار مثبت 
یا منفی نیس��ت و از دیدگاهی 
دیگر، ع��دم اطمینان می تواند 
حاوی احتمال درآمد بسیار باال 
و بیش از حد انتظار نیز باشد؛ 
درحالی ک��ه در مورد ریس��ک، 

این گونه نیست. 

 رویکرد عقالنی 
و کمی کردن ریسک ها 

بس��یاری از مدیران سیستم 
مش��خصی برای اتخاذ تصمیم 
قطعی��ت  ع��دم  ش��رایط  در 
ندارن��د. متخصص��ان مدیریت 
دو راه برای این حالت پیشنهاد 
ع��دم  در وضعی��ت  داده ان��د. 
قطعیت زیاد، این دو رویکرد ما 
را به دو جه��ت کامال متفاوت 
خواهد کشید. رویکرد اول یک 
رویک��رد کامال عقالنی اس��ت. 
در ای��ن حال��ت مدیر موقعیت 
را ارزیابی کرده، س��ناریو ایجاد 
و گزینه ه��ای مختلف را پیش 
روی خود گذاش��ته، ریسک ها 

را کمی ک��رده و تصمیم گیری 
حال��ت  ای��ن  در  می کن��د. 
تصمیمات منطقی است و امید 
می رود نتای��ج خوبی به همراه 

داشته باشد. 

از دست بدهید یا حمله 
کنید 

کام��ال  دوم  رویک������رد 
متف��اوت با نخس��تین رویکرد 
عمل می کند. در واقع ذهنیت 
اولی��ه در این حال��ت تصمیم 
می گیرد و به آن مغز هوشمند 
می گویند. هوش��مندی مغز در 
اینجا به دو نکته توجه می کند؛ 
فقدان و حمل��ه. در این حالت 
احتم��ال از دس��ت دادن ی��ا 
ش��انس حمله وجود دارد. این 
تنها چیزی اس��ت ک��ه در این 
رویکرد به آن توجه می ش��ود. 
ب��رای چنین مدی��ری یکی از 
بزرگ ترین مناب��ع خطر، عدم 
قطعی��ت اس��ت. در زمان های 
معمولی که چنین بحرانی وجود 
ن��دارد و امور به صورت منطقی 
ب��ه انجام می رس��د، می توان تا 
ح��دودی آین��ده را پیش بینی 
ک��رد و در امان ب��ود. اما فردی 
که رویک��رد دوم را اتخاذ کند، 
دیر یا زود به بن بس��ت خواهد 
داشتن  بدون  رسید. می توانیم 
این م��وارد، از رویکرد عقالنی 

استفاده کنیم. 

حالت آماده باش
از سوی دیگر در موقعیت های 

پیچیده و عدم قطعیت، 
هیجان��ی  مدی��ران 
بیش��تر به سمت حالت 
آماده باش می روند. برای 
آنه��ا همه چی��ز حکم 
تهدید را دارد. اضطراب 
مس��ری  بیماری  ی��ک 
اس��ت و همیشه گوش 
ب��ه زن��گ وضعیت های 
عدم اطمین��ان و وقوع 
در  هس��تند.  بح��ران 
زمان های عدم اطمینان 
مانن��د وضعیت��ی ک��ه 
ب��رای کس��ب وکارهای 
بریتانیا رخ داده اس��ت، 
عقالن��ی  رویکرده��ای 
و هیجان��ی م��ا را به دو 

س��مت مخال��ف می کش��انند. 
مدیری که رویک��رد عقالنی را 
دنبال می کن��د می داند که در 
اقتص��اد رو به ان��زوال، فرآیند 
فروش س��خت تر شده و نیاز به 
تیم ف��روش قوی دارد. اگر یک 
فروشنده ش��غل خود را عوض 
کند و از س��ازمان ب��رود، نیاز 
سریع به جایگزینی او داریم. اما 
مدیری ک��ه رویکرد هیجانی و 
بدون تعقل را در پیش می گیرد 
متف��اوت  بس��یار  را  موض��وع 
می بینند. آنها پول زیادی برای 
ای��ن کار خرج می کنن��د. چرا 
زمانی که می توانیم پول مان را 
ذخیره کرده و در بانک بگذاریم 
تا بحران تمام شود، آن را صرف 

امور بی فایده کنیم؟ 

از بحران نترسید
از میان تصمیمات بسیار، تنها 
یک تصمی��م وجود دارد که در 
آن مدیران عقالنی و هوشمند 
هیچ گاه با آن موافق نیس��تند. 

م��ا به ص��ورت عقالنی 
می دانی��م ک��ه چیزهای 

زی��ادی وج��ود دارد که ما 
در کس��ب وکارم��ان نیاز به 
انجام آنها داریم. از انجام دادن 
ام��وری که منجر ب��ه نتیجه 
می شود، پش��یمان نشوید. اما 
مدیری که براس��اس هیجان و 
می گیرد،  تصمیم  احساس��ش 
ممکن اس��ت در مواقع بحران 
بترسد و به کارمندانش دستور 
دهد ک��ه کاری انجام ندهند تا 
توفان عب��ور کند. ش��اید این 
تصمیم غلط باش��د، اما دارای 
نیروی احساسی است و همه 
می دانیم که احساسات دارای 

نیروی قوی تری نسبت به 
عقل است. 

هوشمند باشید 
ریسک واقعی در زمان های 
دارد.  اطمینان وج��ود  ع��دم 

درست  تصمیمات  از  بسیاری 
و به قول��ی عاقالنه همیش��ه 
ج��واب نمی دهن��د. مدی��ران 
هوشمند و هیجانی و عقالنی 
هیچ گاه سر یک موضوع خاص 
ب��ا هم مواف��ق نیس��تند. آنها 
مس��ئله را از زاوی��ه نگاه خود 
تصمیم گیری  کلید  می بینند. 
مناس��ب در زمان ه��ای عدم 
قطعیت زیاد، داشتن ابزارهای 
تصمیم گیری مناس��ب نیست 
اس��ت،  مهم  موض��وع  )ای��ن 
ام��ا کاف��ی نیس��ت(. ب��رای 
مواجه ش��دن با عدم قطعیت 
بای��د ب��ه ه��ر دو عنص��ر در 
کنید.  دقت  تصمیم گیری ه��ا 
در ای��ن حال��ت بای��د تمایل 
کاف��ی ب��ه تعارض��ات داخلی 
و مواج��ه ش��دن مس��تقیم با 
مس��ئله داش��ته و هوش��مند 
باش��ید تا بتوانی��د تصمیمات 
درس��ت اتخاذ کنی��د. در زیر 
مواجهه  برای  پیش��نهادهایی 
با عدم قطعیت ارائه می شود. 

روش های تحلیلی ساده 
در تحلی��ل موقعی��ت برای 
اتخ��اذ تصمی��م در ش��رایط 
روش های  از  اطمین��ان  عدم 
اس��تفاده  تحلیل��ی 
کنید ک��ه نیاز به دقت 
باش��د.  نداش��ته  ب��اال 
ساده  آماری  مدل های 
بیش��تری  اعتبار  اغلب 
برای سروکار داشتن با 
پیچیده  موقعیت ه��ای 
مدل های  ب��ه  نس��بت 
این  دارن��د.  جزیی  ت��ر 
برای  پیشنهادی خوب 
است  بازاریابی  مدیران 
آگاهی  خواه��ان  ک��ه 
در  اولویت ده��ی  و 
این ش��رایط هس��تند. 
پیچیده  رویکرده��ای 
بیش��تر ب��ا داده ه��ای 
دارند  مطابقت  گذشته 
و ق��ادر به پیش��گویی آینده 
نیستند. بهتر است در شرایط 
ع��دم اطمین��ان خودت��ان را 
آماده  مختل��ف  نتای��ج  برای 
کنی��د. به جای اینکه س��عی 
کنید در مورد موقعیت پیش 
رو حدس��ی درس��ت بزنی��د، 
حدس ه��ای  از  مجموع��ه ای 
مختل��ف ایج��اد کنی��د. این 
روش��ی است که بس��یاری از 
را  آن  ن��وآوری  فرآینده��ای 
اتخ��اذ می کنن��د و ن��وآوری 
مقایس��ه ای خوب ب��رای این 

موضوع است. 

پیدا کردن المان های قابل 
پیش بینی در موقعیت عدم 

اطمینان 
آینده  نباشید  قادر  ش��اید 
پی��ش رو را ب��رای محی��ط 
اما  متصور ش��وید،  بیرون��ی 
از  اس��تفاده  ب��ا  می توانی��د 
اختیار  در  ک��ه  المان های��ی 
آت��ی  موقعی��ت  داری��د، 

را  خود  سازمان 
پیش بین��ی کنید. برنامه های 
اطمین��ان  ع��دم  مدیری��ت 
حال��ت  ای��ن  در  می توان��د 
موث��ر باش��د. تنه��ا ب��ه این 
چه  نمی دانی��د  ک��ه  دلی��ل 
روزی ب��اران خواه��د بارید، 
نباید چتر خود را بفروش��ید. 
ثانی��ا اینک��ه ارزیابی خود را 
نه  بگذارید  ورودی ه��ا  روی 
نش��ان  یافته ها  خروجی ه��ا. 
بهتری��ن  حت��ی  می ده��د 
تالش ه��ا برای عب��ور از این 
بهتری��ن  اخ��ذ  و  وضعی��ت 
ب��ه  توج��ه  ب��دون  نتای��ج، 
کیفی��ت تصمیم اجرا ش��ده 
تنها  ب��ود.  نخواه��د  موف��ق 
به نتای��ج تکی��ه نکنید بلکه 
برنامه ریزی  فرآین��د  کیفیت 
و اج��را را نی��ز در موقعیت 
ع��دم اطمین��ان مدنظر قرار 
عجوالنه  تصمیمات  با  دهید. 
تنه��ا در پ��ی گ��ذر از ای��ن 
ش��رایط نباش��ید. تصمیمات 
ب��ا چابکی  را  منطق��ی خود 
ب��ه وقایع  بگیرید و نس��بت 
آنها  ب��ه  واکن��ش س��ریع  و 
جایگزینی  باش��ید.  هوشمند 
ب��رای آگاهی، گوش دادن و 
شناس��ایی موقعیت های آنی 

و آتی وجود ندارد. 
برحس خود تمرکز کنید و 
تیم تان را نس��بت به واکنش 
سریع و هوش��مندانه توانمند 
ش��ما  برنامه ه��ای  س��ازید. 
اطمین��ان  ع��دم  حال��ت  در 
بای��د دارای انعطاف باش��د و 
گزینه ه��ای مختل��ف را برای 
امتحان کنید.  نتیجه  کس��ب 
ب��ر انج��ام کارهای درس��ت 
تمرک��ز کنید و بدانید با تکیه 
بر پتانس��یل های داخلی خود 
می توانید از ش��رایط غیر قابل 
پیش بین��ی و ع��دم اطمینان 
محیطی سر بلند بیرون آیید. 

در تحلیل موقعیت برای اتخاذ تصمیم 
در شرایط عدم اطمینان از روش های 

تحلیلی استفاده کنید که نیاز به 
دقت باال نداشته باشد. مدل های 
آماری ساده اغلب اعتبار بیشتری 

برای سروکار داشتن با موقعیت های 
پیچیده نسبت به مدل های جزیی  تر 
دارند. این پیشنهادی خوب برای 

مدیران بازاریابی است که خواهان 
آگاهی و اولویت دهی در این شرایط 
هستند. رویکردهای پیچیده بیشتر با 
داده های گذشته مطابقت دارند و قادر 

به پیشگویی آینده نیستند
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دنیا به س��مت كهنس��الی می رود؛ این را 
نش��ریه بلومب��رگ می گوید كه ب��ه تازگی 
مقاله اى در این باره منتشر كرده است؛ سال 
گذشته س��ی ان ان هم مقاله اى در رابطه با 
همین موضوع منتش��ر كرده و نسبت به باال 
رفتن میانگین س��نی جمعیت دنیا و تاثیرى 
ك��ه می توان��د روى اقتصاد داش��ته باش��د، 

هشدار داده بود. 
باال رفتن امی��د به زندگی و كاهش نرخ 
زاد و ول��د به خصوص در جوامع پیش��رفته 
٧٥درص��د  جمعی��ت  س��نی  میانگی��ن 
كش��ورهاى دنیا را تا سال ٢٠٥٠ به باالى 
٧٥ سال خواهد رساند. ژاپن در این زمینه 
هم پیش��رو بوده و از سال ٢٠٠٤ با معضل 
كاهش جمعیت نیروى جوان مواجه اس��ت 
و به گفته اقتصاددانان، چین هم به تازگی 
ب��ه همین درد دچار ش��ده و با یك تاخیر 
٢٥ س��اله به همین نقطه اى می رس��د كه 

حاال ژاپن رس��یده اس��ت. 
از  زندگ��ی  ب��ه  امی��د  س��ن  افزای��ش 
دس��تاوردهاى دراماتیك قرن بیس��تم است 
كه اگرچه شاید باعث خوشحالی انسان شود 
اما دنیا را نگ��ران می كند؛ به عنوان مثال در 
ایاالت متحده امید به زندگی از ٤٥ سال در 
سال ١٩٠٢ به ٧٥/٧ در سال ٢٠٠٤ رسید؛ 
آمریكا كش��ور پهناور و پرجمعیتی اس��ت و 
نگرانی باب��ت آینده اى كه پ��ر از كارمندان 
بازنشس��ته باش��د، طبیعی اس��ت. به گفته 
بی بی س��ی، در بریتانیا هم نس��بت جمعیت 
نی��روى كار ب��ه جمعیت باالى ٦٥ س��ال از 
3/٧ به یك در س��ال ١٩٩٩ از ٢/١ به ١ در 
سال ٢٠٤٠ می رسد. نگرانی چیست؟ تعداد 
نی��روى كار كاهش و تعداد حقوق بگیرهاى 
بازنشسته افزایش می یابد؛ به این ترتیب بار 
روى دوش نیروى كار س��نگین تر می ش��ود 
و نهادهاى بازنشس��تگی بودجه كافی براى 
پرداخت حقوق جمعیت باالى بازنشس��ته ها 
 econimicshelp  نخواهند داشت. نشریه
می نویسد براى حل این بحران می توان سن 

بازنشستگی را باال برد. 
دول��ت بریتانی��ا ب��راى ب��اال بردن س��ن 
بازنشس��تگی و افزایش حقوق بازنشس��تگی 
بخ��ش خصوصی دس��ت ب��ه اقداماتی زده 
اس��ت؛ اقدامات��ی ك��ه كنترل دول��ت روى 
جمعی��ت پ��ا به س��ن گذاش��ته را ت��ا حد 
را  نگرانی ه��ا  و  می ده��د  افزای��ش   زی��اد 

كاهش می دهد. 

مهم ترین تاثیرات جمعیت كهنسال 
بر جوامع

١. باال رفتن نسبت وابستگی جمعیتی كه 

كار نمی كند به جمعیتی كه كار می كند. در 
صورتی كه س��ن بازنشس��تگی ثابت بماند و 
نرخ امید به زندگی افزایش پیدا كند، تعداد 
اف��رادى ك��ه از دولت مزایاى بازنشس��تگی 
می خواهند بیشتر می شود؛ افراد كمترى كار 
می كنند و بالطب��ع مالیات بردرآمد كمترى 
به دولت پرداخت می ش��ود. نگرانی اصلی بر 
سر این اس��ت كه در نهایت دولت ها مجبور 
ش��وند نرخ مالیات بر در آمد را براى نیروى 

كار باقیمانده افزایش دهند. 
٢. جمعی��ت پا به س��ن گذاش��ته قاعدتا 
ب��ه مراقب��ت بیش��ترى نی��از دارد؛ بنابراین 
با باال رفتن س��ن امید ب��ه زندگی، دولت ها 
)دولت هاى غربی( مجبور می ش��وند بودجه 
بهداش��تی  مراقبت ه��اى  ب��ه  را  بیش��ترى 
اختص��اص دهند. به ع��اوه اینكه جمعیت 
بازنشسته به این دلیل كه دیگر كار نمی كنند، 
مالیات بر درآمد كمترى می پردازند. اینها از 
نگرانی ه��اى اصلی دولت هاى غربی نس��بت 
ب��ه افزایش میانگین س��نی جمعیت اس��ت 

چراكه خودشان با بحران بدهی و طرح هاى 
مزایاى بازنشس��تگی بدون بودجه مواجهند 
و به مالیات ب��ر درآمدى كه نیروى كار باید 

بپردازد، نیاز دارند. 
3. در این ش��رایط ش��اید آنهایی كه كار 
می كنن��د مجبور ش��وند مالیات بیش��ترى 
پرداخت كنند و این خودش می تواند انگیزه 
كار كردن را پایین بیاورد و تبدیل به عاملی 
بازدارنده در ش��ركت ها براى سرمایه گذارى 
ش��ود؛ در چنین وضعیتی سوددهی و رشد 

پایین می آید. 
٤. میانگین س��نی جمعیت كه باال رود، 
تعداد نی��روى كار كاهش می یابد و میزان 
دس��تمزدها باال م��ی رود و در نتیجه تورم 
در می��زان دس��تمزدها به وج��ود می آید. 
در چنین ش��رایطی ش��ركت ها باید مردم 
را بیش��تر تش��ویق كنند تا ب��ه نیروى كار 
بپیوندند و براى این كار باید شرایط كارى 
انعطاف پذی��رى را به وج��ود آورد. به زبان 
س��اده كارى كند كه مردم ب��ه كار كردن 

تمایل پی��دا كنند؛ كه ای��ن خودش براى 
ش��ركت ها هزینه بردار می ش��ود. 

٥. رون��د حرك��ت ب��ازار تغیی��ر می كند. 
افزای��ش تع��داد جمعی��ت بازنشس��ته بازار 
بزرگ ت��رى براى خدم��ات و كاالهاى مورد 

نیاز افراد مسن به وجود می آورد. 
٦. ب��اال ب��ردن ذخیره مالی ب��راى مزایاى 
بازنشس��تگی می توان��د منج��ر ب��ه كاهش 
س��رمایه گذارى ش��ود. اگ��ر جامع��ه درصد 
بیش��ترى از درآم��د خ��ود را ب��راى دوران 
بازنشس��تگی اش كنار بگذارد، به طور قطع 
پول كمترى را براى س��رمایه گذارى كارآمد 
پس ان��داز می كند و این مس��اوى اس��ت با 

كاهش نرخ رشد اقتصادى. 

ارزیابى جمعیت كهنسال در جوامع
كاه��ش نرخ زاد و ولد ب��ه معناى كاهش 
جمعیت افراد جوان است. این باعث می شود 
دولت پول بیش��ترى پس ان��داز كند چرا كه 
جوان��ان ب��ه آموزش نی��از دارن��د و مالیات 

كمت��رى می پردازند )البته اگر اصا این كار 
را بكنند.( 

در چنین ش��رایطی هم��ه چیز به میزان 
س��امت و تح��رك جمعی��ت پا به س��ن 
گذاشته وابس��ته می شود. اگر علم پزشكی 
بتوان��د ب��ه مردم كم��ك كند كه بیش��تر 
زندگ��ی كنند و در عین حال آنقدر س��الم 
باش��ند كه بتوانند در جامع��ه فعال بمانند 
و كار كنن��د، قاعدت��ا كمك بیش��ترى به 

اقتص��اد می كنن��د. 
مهاج��رت یكی دیگر از عواملی اس��ت كه 
می تواند تاثیرات منفی ناش��ی از یك جامعه 
پا به سن گذاشته را خنثی كند؛ چرا كه این 

جمعیت جوان است كه مهاجرت می كند. 
افزایش سن بازنشستگی هم یكی دیگر از 
راهكارهاى جوامع داراى جمعیت كهنس��ال 
اس��ت اما همیشه كارس��از نمی شود؛ چون 
آنهایی كه پس انداز شخصی دارند همچنان 
زود خودشان را بازنشسته می كنند و آنهایی 
كه درآمد كمتر و در نتیجه پس انداز كمترى 

دارند، به كار ك��ردن ادامه می دهند كه این 
خودش ی��ك جامعه مس��تهلك ب��ه وجود 

می آورد. 
ای��ن نخس��تین بار نیس��ت ك��ه دنیا با 
مش��كل  مواجه ش��ده؛  جه��ش جمعیتی 
اصل��ی اینجاس��ت ك��ه ب��ا وج��ود تمام 
پیش��رفته  دولت هاى جوامع  كه  تدابیرى 
تا به حال اندیشیده اند و اعمال كرده اند، 
م��ردم در ای��ن دوره به زود بازنشس��ته 
ش��دن گرایش زیادى پی��دا كرده اند. در 
آمری��كا افزایش ن��رخ مالی��ات بر درآمد 
از عوام��ل اصلی این گرایش اس��ت و در 
جوام��ع در حال توس��عه به عن��وان مثال 

پایین بودن دس��تمزدها. 
البته نشریه بلومبرگ معتقد است به لطف 
كشورهاى پرجمعیت و وسیعی مثل آمریكا 
و همچنین جوامع در حال توس��عه نرخ زاد 
و ولد )دس��ت كم در این مناطق( باالس��ت 
اما دنیا با سرعت زیادى به سمت كهنسالی 

پیش می رود. 

تاثیر پیشرفت تکنولوژی بر 
سالمندان

در دنی��اى امروز، كمتر كس��ی را می توان یافت كه 
با مفهوم تكنولوژى آش��نایی نداشته باشد و اكثر افراد 
به صورت مس��تقیم ی��ا غیر مس��تقیم از فناورى هاى 
مختل��ف در زندگ��ی روزمره خود اس��تفاده می كنند. 
اگرچه نس��ل هاى گذشته ما در دورانی به دنیا آمده اند 
كه تكنولوژى پیش��رفت چندانی نداش��ته، اما آنها هم 
با پیش��رفت علم، روزبه روز بیش��تر وسایل مدرن را در 

زندگی مورد استفاده قرار می دهند. 
براى مثال در فرانسه 83درصد افراد٦٠تا٦٩سال تلفن 
همراه دارند و ٢٦درصد آنها از گوش��ی هاى هوش��مند 
اس��تفاده می كنند. در آمریكا نیز ٧٧درصد سالمندان 
از تلفن همراه اس��تفاده می كنند و ٥٩درصدش��ان به 

شبكه هاى اینترنتی متصل هستند. 
همین طور3٤درصد خریداران اینترنتی فرانس��ه را 

افراد سالمند تشكیل می دهند. 
اگر این ارقام با همین روند ادامه یابد به زودى روزى 
فراخواهد رسیدكه تمام فعالیت هاى روزمره ما وابسته 
به تكنولوژى و اینترن��ت خواهد بود و بدون آنها عمًا 

دچار مشكل خواهیم شد. 
در این میان افرادى هم یافت می شوند كه همچنان 
مخالف تكنولوژى و استفاده از آن هستند كه این افراد 
معموالً درش��رایط دش��وارى قرار دارند )مانند ناتوانی، 
ضعف بینای��ی و. . .( یا آموختن طرز اس��تفاده از این 

وسایل براى شان دشوار است. 
نتایج تحقیقات جدید حاكی از آن اس��ت كه استفاده 
از اینترنت می تواند با افسردگی در سالمندان مبارزه كند. 

 حدود ١٠ میلیون آمریكایی مسن از افسردگی رنج 
می برند. مشكلی كه اغلب ناشی از حس تنهایی و انزوا 
است. اما تحقیقاتی كه طی شش سال اخیر انجام شده 
است، نش��ان می دهد استفاده از اینترنت در بین افراد 
مس��ن می تواند خطر ابتا به افسردگی را تا 3٠درصد 

كاهش دهد. 
دكتر شیا كاتن، استاد ارتباطات، اطاعات و رسانه 
دانش��گاه دولتی میش��یگان و مجرى ای��ن تحقیقات 
می گوید: این تأثیر بس��یار قوى است. افراد مسن كه با 
استفاده از شبكه هاى اجتماعی می توانند با دیگران در 

ارتباط باشند كمتر احساس تنهایی می كنند. 
وى اف��زود: همه چیز به چگونگی انتخ��اب فرد در 
اس��تفاده از فناورى بر می گ��ردد و از این رو میانه روى 

و رعایت تعادل بهترى گزینه است. 
ب��ه گفته وى، اگ��ر تمام روز پاى رایانه بنش��ینید و 
نقش های��ی كه در زندگی داری��د را نادیده بگیرد باید 
بدانید كه رایانه قطعاً تاثیر منفی بر زندگی می گذارد. اما 
اگر به میزان متعادل از فناورى استفاده كنید و كارهایی 
را براى بهبود س��طح كیف��ی زندگی انجام دهید تأثیر 
رایانه و فناورى بر زندگی و سامت شما مثبت خواهد 
بود. همچنین محققان می گویند كه می توان از خدمات 
اینترنتی براى كنترل بیمارى دیابت نیز استفاده كرد. 

براساس تحقیقات جدید دانشگاه واترلو، سرویس هاى 
تحت وب و نرم افزارهاى موبایل كه به كنترل مدیریت 
دیابت نوع دو كمك می كنند، با استقبال زیادى روبه رو 
ش��دند اما با این وجود، تعداد افراد مس��نی كه از آنها 
استفاده می كنند، بسیار كم است. حدود ٢,٢ میلیون 
كانادایی مبتا به دیابت نوع ٢ هستند كه ٢ میلیون نفر 

از آنها را افراد باالى ٥٠ سال تشكیل می دهند. 
یافته هاى پژوهش��ی  )كه در نسخه اینترنتی مجله 
علوم و تكنولوژى دیابت منتشر شد( نشان داد هرچند 
كه ٩٠ درصد شركت كنندگان در این پژوهش صاحب 
كامپیوتر ش��خصی بودند یا به شكل روزانه به اینترنت 
دسترس��ی داش��تند، فق��ط ١8 درصد از آنه��ا از این 
نرم افزارها براى مدیریت دیابت خود استفاده كرده اند. 

به گفته پروفسور پیتر هال از دانشكده علوم كاربردى 
بهداشت دانشگاه واترلو و نویسنده ارشد این تحقیقات، 
بین س��ن و اعتماد به نفس ارتباطی قوى وجود دارد و 
افراد مسن براى استفاده از فناورى، اعتماد به نفس شان 
را به ش��دت از دست داده اند. این كاهش اعتمادبه نفس 
ناش��ی از كاهش لزوم اس��تفاده از تكنولوژى در آینده 

نزدیك از طرف افراد مسن است. 
پژوهش هاى پیشین نشان می دهد افرادى كه طبق 
توصیه پزش��ك از گوشی هاى هوش��مند و برنامه هاى 
تحت وب ب��راى مدیری��ت بیمارى ه��اى مزمن خود 
اس��تفاده كرده اند  )كه بیشتر ش��امل كسانی بوده كه 
نسبت به فناورى خوش بین بوده اند(، تغییرات مثبتی 
در روند سامتی ش��ان اتفاق افتاده است. در مدیریت 
دیابت، فناورى می تواند بس��ترى را براى گزارش گیرى 
از سطح گلوكز، رژیم غذایی و فعالیت هاى بدنی روزانه 
و ایجاد فرصت هایی براى مداخات برنامه ریزى ش��ده 

فراهم سازد. 
كتلین دوبسن، فارغ التحصیل و یكی از نویسندگان 
این تحقیقات گفت: ممكن است بعضی از افراد مسن 
اطاعی از برنامه هاى موجود نداشته باشند یا در برخی 
دیگر اعتماد به نفس اس��تفاده متناوب از این برنامه ها 
وجود نداشته باشد یا در پاره اى اوقات افراد مسن با هر 

دو این مسائل درگیر باشند.
 باوجود اینكه تعداد كمی از افراد مسن از فناورى هاى 
یارى رس��ان استفاده كردند، بیش��تر شركت كنندگان 
در مطالعه احس��اس كردند كه اس��تفاده از برنامه هاى 
تح��ت وب یا گوش��ی هاى هوش��مند ب��راى مدیریت 
دیابت ش��ان راهكار خوبی است و بیشتر از دو سوم این 
افراد تصمیم گرفتند كه از این ابزار هاى كمكی استفاده 

كنند.
 پروفسور هال اضافه كرد: موفقیت در مدیریت دیابت 
كیفیت زندگی را بهبود می بخشد، خطر ابتا به عوارض 
را كاه��ش می دهد و به طور كلی باعث افزایش امید به 
زندگی می شود. توسعه برنامه هاى متناسب با سالمندان 
كه در آن اساس استفاده آسان تر به شكل »ببین و انجام 
بده« به همراه توصیه و تش��ویق پزشكان به استفاده از 
فناورى هاى یارى رسان می تواند تعداد افراد مسنی كه از 
موبایل و رایانه هاى خود به عنوان ابزارى براى مدیریت 
بهت��ر دیابت خود كم��ك كند را افزای��ش دهد. كلید 
افزایش استفاده از فناورى هاى یارى رسان در میان افراد 
مس��ن، باال بردن آگاهی در م��ورد برنامه هاى موجود و 

افزایش اعتماد به نفس در این افراد است. 

دریچه

طول عمر و امید به زندگى سالمندان در كشور های مختلف
گزارش 2

تاثیر جمعیت كهنسال بر اقتصاد جوامع

دنیادردستكهنسالها ترجمه: سمانه عطایى فرد

یك مطالعه ش��كاف قابل توج��ه مرگ و میر افراد را در 
١8 كش��ور اروپایی بررس��ی كرده است. محققان دانشگاه 
پورتو، امید به زندگی در میان افراد سالمند در كشور  هاى 
مختلف را مطالعه كرده ان��د. آنها عقیده دارند كه افزایش 
امید به زندگی در كشور هاى توسعه یافته در درجه اول به 
میزان مرگ و میر س��المندان بستگی دارد. آنها به منظور 
مشخص كردن طول عمر افراد، نرخ توزیع افراد باالى ٧٥ 
س��ال را در كش��ور هاى مورد نظر در دو بازه زمانی، بین 
س��ال هاى ١٩٩١ تا ٢٠٠١، و سپس سال ٢٠٠١ تا ٢٠١١  
مورد بررس��ی قرار دادند. این مطالعه در نش��ریه پزشكی 
British Medical Journal منتش��ر ش��د. این مجله 

یك مجله اپیدمیولوژى و بهداشتی  است. 
كش��ور هاى مورد مطالعه در این تحقیق، ١8 كش��ور 
یونان، قبرس، ایرلند، نروژ، سوییس و چند كشور  دیگر 
بودن��د. در مقی��اس كوچك تر، محقق��ان حدود ٤٠٠٠ 
منطق��ه را در این ١8 كش��ور مقایس��ه كردن��د. نتیجه 
مطالعه به این ش��رح منتش��ر ش��د: میزان زنده ماندن 
در مناطق نیمه ش��مالی اسپانیا، غرب و جنوب فرانسه، 
س��وییس، جنوب انگلس��تان، منطقه اس��لو و استكهلم، 
س��اردنی و جزایر قنارى باالتر از سایر مناطق اروپاست. 
ط��ول عمر با توجه ب��ه وضعیت اجتماع��ی و اقتصادى 
و ب��ه خصوص یك رژیم غذایی س��الم افزایش می یابد. 
عوامل دیگرى كه در افزایش طول عمر موثر هس��تند، 
دسترس��ی به سیستم سامت و بهداشت و وراثت است. 
ب��ه همی��ن ترتی��ب در نواحی جنوبی اس��پانیا ش��مال 
انگلستان، پرتغال و بس��یارى از مناطق اسكاندیناوى و 
جنوب اروپا، افراد در س��نین پایین تر می میرند. عوامل 
موث��ر در این م��رگ و میر زودهنگام، فق��ر، آلودگی و 
داش��تن عادات بد براى سامت است. رژیم هاى غذایی 
چ��رب، مص��رف الكل و س��یگار كش��یدن از جمله این 
ع��ادات بد هس��تند كه موجب كاهش ط��ول عمر افراد 
می ش��وند. همچنین در گزارشی كه سازمان ملل متحد 
منتش��ر كرده اس��ت، امید به زندگی به عوامل مختلفی 

چون س��طح تحصیات درآمد س��االنه بس��تگی دارد. 
میزان م��رگ ومیر ب��ه خصوص در مناط��ق صنعتی 
مانن��د غرب و مركز اس��كاتلند، مرز فرانس��ه و بلژیك، 
منچس��تر و لیورپول، آمس��تردام و كپنهاگ و همچنین 

مناط��ق پ��ر جمعی��ت بیش��تر از نواحی دیگر اس��ت. 
می��زان زنده ماندن به طور كلی و در س��طح جهانی، در 
س��ال هاى ٢٠٠١ ت��ا ٢٠١١ در میان زنان 3٤ درصد و 
ن��زد مردان ت��ا ٤٧ درصد افزایش داش��ت. این مطالعه 
همچنین نش��ان می دهد كه در فرانس��ه، نواحی اى كه 
می��زان مرگ و میر كمترى داش��ته اند، بین س��ال هاى 

٢٠٠١ تا ٢٠١١ رو به افزایش بوده اس��ت. 
دكت��ر آنا ایزابل از دانش��گاه پورتو می گوید كه بیش��تر 
م��رگ و میر ها در می��ان افراد باالى 8٥ س��ال، به دلیل 
مش��كات قلبی و عروقی اس��ت. به طور كلی این مشكل، 
عامل ٤٢ درصد از مرگ و میر هاى اروپاس��ت. یك دلیل 
دیگ��ر مرگ و میر در س��نین پایین كه در این مطالعه به 
آن پرداخته نش��ده اس��ت، افزایش دماى هواست. پس از 
موج گرماى س��ال ٢٠٠3 در فرانسه كه باعث مرگ و میر 
حدود ٢٠٠٠ فرانسوى ش��د، مراقبت از سالمندان بهبود 
یافت. البته افراد س��المند در انگلس��تان از این لحاظ در 

امان بودند. 
مطالع��ه دیگرى درب��اره موقعیت جغرافیای��ی و رابطه  
آن ب��ا امید ب��ه زندگی در آمریكا انجام ش��د. طبق نتایج 
این مطالعه افرادى كه در ش��هر هاى ثروتمند و پیشرفته 
زندگی می كنند، امید به زندگی بیش��ترى دارند. در واقع 
ب��ا بهبود وضعیت اقتصادى، امید به زندگی در میان افراد 

جامعه افزایش می یابد. 
نهاد غیر دولتی HeloAge سازمانی است كه وضعیت 
س��المندان را در كش��ور هاى مختلف بررس��ی می كند و 

متناسب با شرایط آنها اقداماتی را انجام می دهد.
 ای��ن اقدام��ات در راس��تاى بهب��ود وضعی��ت زندگی 
سالمندان انجام می ش��ود. HelpAge هر سال گزارشی 
از فعالیت هاى خود منتش��ر می كند. براس��اس ش��اخص 
GolbalAge س��ال ٢٠١٥، س��وییس، نروژ و اس��ترالیا 
بهترین كش��ورها براى افراد سالمند هس��تند. در همین 
فهرست، كشور افغانستان در رده ٩٦ و براى سومین سال 
متوالی در رتب��ه آخر قرار دارد. این رتبه بندى براس��اس 
چهار شاخص انجام شده است: امنیت اقتصادى، وضعیت 
س��امت، اس��تخدام و تحصی��ات. این نه��اد غیر دولتی 
بین الملل��ی پیش بینی كرده اس��ت كه جمعیت باالى ٦٠ 
س��ال جهان در سال ٢٠٥٠، دو برابر می شود. در حقیقت 
ت��ا س��ال ٢٠٥٠، بیش از ی��ك پنجم جمعی��ت جهان را 

سالمندان تشكیل می دهند. 

ترجمه: گلنوش محب  على 
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باال رفتن امید به زندگى و كاهش 
نرخ زاد و ولد به خصوص در جوامع 
پیشرفته دنیا میانگین سنى جمعیت 
٧٥درصد كشورهاى دنیا را تا سال 
2٠٥٠ به باالى ٧٥ سال خواهد 

رساند. ژاپن در این زمینه هم پیشرو 
بوده و از سال 2٠٠٤ با معضل كاهش 

جمعیت نیروى جوان مواجه است. 
چین هم با یك تاخیر 2٥ ساله به 

همین نقطه اى مى رسد كه حاال ژاپن 
رسیده است
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و  اداره  کاری،  محیط ه��ای 
س��ازمان های امروزی با رایانه و 
انواع نرم افزار و سخت افزار بیگانه 
نیستند. اغلب سازمان ها بخش 
بزرگ��ی از فعالیت ه��ای خود را 
ب��ا کمک ن��رم افزاره��ای نصب 
ش��ده بر رایانه ه��ا پیش می برند 
و تعامل س��ازمان ها و تکنولوژی 
ناگسس��تنی به نظر می رسد. در 
این میان یکی از راهکارهایی که 
باعث می شود سرعت و کیفیت 
خدم��ات ش��رکت های مختلف 
افزایش یابد، استفاده از سرورهای 
مجازی است. سرورهای مجازی 
باع��ث صرفه جوی��ی در زمان و 
هزینه های مادی شده و کارهای 
سخت را آسان تر انجام می دهند. 
براس��اس همین دالیل است که 
این روزها اس��تفاده از سرورهای 
 Dell مجازی شرکت هایی چون
بسیار رایج ، پر طرفدار و محبوب 

شده است. 

روند استفاده از سرورهای 
مجازی از گذشته تاکنون 

طی س��ال های گذشته اغلب 
ش��رکت ها، رایانه ه��ای خود را 
از طریق یک ش��بکه اش��تراکی 
ب��ه یکدیگ��ر متص��ل و مرتبط 
می کردن��د. این ش��بکه ها اجازه 
می دهند ت��ا کاربران مختلف با 
اتصال به یک س��رور مش��خص 
ی��ا برنامه نرم اف��زاری، داده های 
خود را با سایر کاربران شبکه به 
مجازی سازی  بگذارند.  اشتراک 
س��رور تا حدودی فرآیند مشابه 
ب��ا همی��ن فرآین��د دارد با این 
تفاوت ک��ه فرآیند س��رورهای 
مج��ازی ب��ه نوع��ی مس��یری 
معک��وس را می پیماید. به بیانی 
واض��ح ت��ر، در حالی که در یک 

ش��بکه عادی تمام��ی رایانه ها 
به یک س��رور مش��خص متصل 
هس��تند، مجازی س��ازی سرور 
باعث می ش��ود، رایانه میزبان به 
چندین سرویس دهنده متفاوت 
ب��ه ط��ور همزمان اتص��ال یابد. 
درواقع مجازی سازی سرور رایانه 
را قادر می سازد تا چند سیستم 
عامل مختلف را به طور مستقل 

اجرا کند. 

عمده منافع استفاده از 
سرورهای مجازی کدامند؟ 
ب��ه ط��ور خالص��ه می توان 
عمده منافع س��رورهای مجازی 
را کاه��ش اتالف زم��ان، هزینه 
و س��رعت معرفی کرد. میزبانی 
چندین سیس��تم عامل مختلف 
روی ی��ک س��رور ب��ه کاه��ش 

مص��رف کلی پردازن��ده کمک 
می کن��د و پراکندگ��ی س��رور 
را از بی��ن می ب��رد، همچنی��ن 
سرعت محاسبات ماشین آالت و 
کاربرانی را که در حال فعالیت از 
طریق سرورهای مجازی هستند، 
به ش��دت باال می ب��رد. افزون بر 
اینها، ساخت سرورهای مجازی 
می تواند به ش��کلی فزآینده، در 
هزینه های مالی که به شرکت ها 
تحمی��ل می ش��ود صرفه جویی 
ایجاد کند. استفاده از سرورهای 
مجازی به طور چش��مگیری در 
افزایش قدرت رایانه های امروزی 
و باالب��ردن به��ره وری آنها مؤثر 

عمل می کند. 
به واسطه مجازی سازی سرور، 
حتی یک س��رور ارزانقیمت نیز 
می تواند ب��ه راحتی میزبان 16 

سرور مجازی و به عبارتی دقیق تر 
16 سیستم عامل گوناگون شود. 
بر این اس��اس طراحی و اجرای 
دقیق سرورهای مجازی، نه تنها 
در هزینه های فعلی صرفه جویی 
می کن��د، بلک��ه می توان��د مانع 
از ات��الف س��رمایه ب��رای خرید 
ماش��ین آالت و اب��زار ناکارآم��د 
متعدد باشد. صرفه جویی مالی 
در هزینه های شرکت ها محدود 
به ع��دم خری��د ماش��ین آالت 
نمی ش��ود، بلک��ه می توان��د در 
درازمدت به ارتقای سطح کیفی 
و خدمات شرکت نیز منجر شود. 

بازیابی و پیکر بندی مجدد 
سرور 

دیگ��ر  یک��ی  نهای��ت  در 
کار گی��ری  ب��ه  محاس��ن  از 

س��رورهای مج��ازی، کاه��ش 
خس��ارت و مش��کالت ناش��ی 
از مش��کالت ایج��اد ش��ده در 
سرور اس��ت. بازیابی اطالعات 
س��رور اغل��ب کاری دش��وار و 
پرمخاط��ره تلقی می ش��ود. اما 
در س��رورهای مج��ازی، حتی 
اگر ایرادات فیزیکی به س��رور 
وارد شود، می توان امیدوار بود 
با پیکر بندی مجدد به اطالعات 
دسترس��ی یاف��ت. درواق��ع با 
بازس��ازی س��رور مج��ازی از 
طریق بازس��ازی سرور فیزیکی 
)P2V(، هارددیسک سرور به 
نس��خه ای مجازی و قابل حمل 
تبدی��ل می ش��ود و در نتیجه 
سرور قادر به پیکر بندی مجدد 

خود خواهد شد. 
قابلیت مجازی بودن سرور به 
نوعی مترادف با دسترس��ی باال 
یا در دسترس بودن همیشگی 
اس��ت. ای��ن قابلی��ت به وی��ژه 
در م��وارد اضط��راری اهمیتی 
دو چن��دان می یاب��د، چ��را که 
نگرانی ه��ای مرتبط با خطرات 
و مش��کالت را به شدت کاهش 
داده و فناوری های ش��رکت را 
از بس��یاری از خط��رات مصون 
اس��ترس  کاه��ش  م��ی دارد. 
در خص��وص وضعی��ت ایمنی 
سیس��تم های ش��رکت و ارائه 
پش��تیبانی در مواقع گوناگون، 
یک��ی از علل مه��م محبوبیت 
ن��زد  مج��ازی  س��رورهای 
ش��رکت های مختلف است. در 
یک نتیجه گیری کلی می توان 
چنین استنباط کرد که تجهیز 
شرکت ها به سرورهای مجازی 
و افزایش ارتباط کاربر و س��رور 
نه فقط برای کاربران بلکه برای 
سیستم مدیریت نیز مفید است 
و کیفیت مدیریت س��ازمان را 

باالتر از گذشته خواهد کرد. 

مرکز موبایلی سونی از هند، چین و 
آمریکا خارج می شود

ش��رکت س��ونی چند روز قبل یک مراسم ویژه برای 
س��رمایه گذاران خود در ش��هر توکیو برگزار کرد و در 
آن از اس��تراتژی های تجاری و برنامه های جدید خود 

برای حضور در بازارهای جهانی خبر داد. 
به گزارش موبنا، سونی در این کنفرانس برنامه های 
آتی خود را مشخص کرد تا نشان دهد چگونه می تواند 
به بقای خود به خصوص در بازار دستگاه های موبایلی 
ادام��ه ده��د.  مرکز Sony Mobile که وظیفه تولید 
گوش��ی های هوش��مند این ش��رکت را برعهده دارد، 
گزارش ه��ای مرب��وط به فروش منطق��ه ای خود را در 
این کنفرانس منتش��ر کرد و براس��اس پیش بینی های 
خ��ود توضی��ح داد که چگون��ه در آینده روی این بازار 
تمرک��ز می کن��د.  این مرکز توضیح داد که براس��اس 
آخرین برنامه ریزی های خود قصد دارد تمرکز خود را از 
بازارهای چین، هند، برزیل و آمریکا بردارد. این مسئله 
به آن دلیل است که شرکت سونی در کشورهای هند، 
چین، برزیل و اندونزی طی فصل نخست سال جاری 
میالدی رش��د ۰٫۳ درصدی را تجربه کرده اس��ت. در 
فصل مشابه سال گذشته فروش گوشی های سونی در 

این کشورها ۸٫1 درصد بیشتر شده بود. 
البت��ه ای��ن مس��ئله ب��ه آن معن��ا نخواه��د بود که 
گوش��ی های هوش��مند س��ونی از ای��ن بازارها حذف 
می ش��وند. ولی سونی قصد دارد فعالیت های بازاریابی 
خود را در کشورهای مذکور کاهش دهد و به عبارت 
دیگر شعبه های اصلی خود را در این کشورها تعطیل 
کند.  قرار است این فرآیند برای منطقه آمریکای التین 
و پاسیفیک نیز به همین شکل ادامه پیدا کند. شرکت 
سونی با این روند هیچ تضمینی به سرمایه گذاران خود 
نداده اس��ت که در آینده بتواند س��هم بیشتری از بازار 

جهانی دستگاه های موبایلی داشته باشد. 

وان پالس3  قدرتمندترین تلفن 
هوشمند جهان لقب گرفت

وب سایت بنچمارک گیری اخیراً  لیستی از قدرتمندترین 
تلفن های هوشمند جهان را منتشر کرده است که براساس 
آن هندس��ت وی��وو ایکس پل��ی 5 جایگاه قدرتمندترین 
تلفن هوشمند جهان را به یک هندست چینی دیگر داده 
است. براساس بنچمارک های گرفته شده اینک باید وان 
پ��الس ۳، تازه تری��ن پرچمدار کمپانی چینی وان پالس 
را قدرتمندترین تلفن هوش��مند حال حاضر موجود در 

کره زمین دانست. 
به گزارش دیجی رو، مدل قرار گرفته در این بنچمارک 
دارای مشخصات سخت افزاری ضعیف تری نسبت به مدلی 
از وان پالس ۳ است که 14 ژوئن رونمایی شده بود. این 
محصول به یک رم 4 گیگابایتی مجهز بوده و این در حالی 
است که نسخه اصلی آن حاوی 6 گیگابایت رم است. اما 
دیگر مشخصات آنها نظیر تراشه اسنپدراگون ۸2۰ و 64 
گیگابایت حافظه رم با یکدیگر یکسان است. این محصول 
موفق شده امتیاز 14۳,۰2۸ را به نام خود ثبت کند. در 
حالی که این بنچمارک از مدل حاوی 4 گیگابایت رم وان 
پالس ۳ گرفته شده است، حتی وان پالس این شانس را 
دارد تا با بنچمارک گیری مدل حاوی 6 گیگابایت رم این 
محصول، امتیاز به مراتب بیشتری را به نام خود ثبت کند.  
جایگاه دوم این لیس��ت را تلفن هوش��مند ویوو ایکس 
پلی 5 با امتیاز 1۳۸,7۰6 به خود اختصاص داده است 
که تا پیش از این قدرتمندترین تلفن هوش��مند این 
لیست بوده است. جایگاه های بعدی را به ترتیب تلفن 
هوش��مند لیکو مکس 2 با امتیاز 1۳۸,۰26، لنوو زد 
یو کی زد 2 پرو با امتیاز 1۳6,۸5۳، شیائومی می 5 با 
امتیاز 1۳6,77۳، گلکسی اس 7 اج سامسونگ با امتیاز 
1۳4,599، آیفون 6 اس با امتیاز 1۳۳,7۸1، زد تی ای 
آکسون 7 با امتیاز 1۳2,217، آیفون اس ای با امتیاز 
1۳1,4۰1 و در نهایت نسخه معمولی لنوو زد یو کی 

زد 2 با امتیاز 129,۰76 به خود اختصاص داده اند. 

ساخت مینی رایانه ای ویژه گیمر ها
گیگابایت مینی کامپیوتر بریکس را طراحی کرده است 
تا بتواند مخاطبان نسبتا متنوعی را با هر شکل و ویژگی 
استفاده در بر گیرد. این مینی کامپیوتر همانند دستگاه 
NUC ش��رکت اینتل بس��یار جمع و جور است و خیلی 
آس��ان پش��ت مانیتور متصل می ش��ود یا با بهره گیری از 
باله های خنک کننده به کار رفته روی شاسی خود، موجب 
ش��ده تا ش��ما کمترین سروصدای ممکن را از این مینی 
کامپیوتر جذاب بش��نوید.  مدل معرفی ش��ده مخصوص 
  Gigabyte Brix GB-BNi7HG4-950 گیمرها
نام دارد که از طراحی عجیب و غریبی برخوردار نیست 
و نس��بت به نس��ل گذشته این مینی کامپیوترها از نظر 
قدی با رش��د مواجه بوده اس��ت. پایه این دستگاه دارای 
ضخامت 11 س��انتی متر اس��ت و ارتفاع آن نیز چیزی 
ح��دود 22 س��انتی متر خواه��د ب��ود. در زیر قاب آن نیز 
ش��اهد یک س��خت افزار عالی شامل یک پردازنده نسل 
 ششمی اینتل Core i7 و یک کارت گرافیک قدرتمند

 NVIDIA GeForce GTX 950  هستیم که برای 
نخس��تین بار در سیستم های این چنینی به کار می رود. 
بنابراین اگر ش��ما بازی هایی با س��طح Full HD را به 
تجربه 4K  ترجیح می دهید این محصول می تواند انتخاب 
معقوالنه ای برای ش��ما باش��د، اما اگر قصد تجربه بازی ها 
با کیفیت 4K  را داشته باشید به نظر می رسد که این 

سیستم پاسخگوی نیازهای شما نخواهد بود. 
 دو اس��الت رم از نوع SO-DIMM در این مینی 
کامپیوتر تعبیه شده است و این در حالی است که شما 
 SSD جایی برای اس��تفاده دو درایو 2,5 اینچی و دو
۸۰  میلی متری نخواهید داش��ت. بنابراین نمی توانید 

روی حافظه این محصول حساب زیادی باز کنید. 
بخ��ش خ��وب این قضی��ه تعبیه ش��دن درگاه های 
ارتباطی متعدد روی مینی کامپیوتر بریکس گیگابایت 
اس��ت. این محصول از ۳ درگاه USB ۳. ۰، دو درگاه 
 Mini سه درگاه ،C نوع USB ۳. 1، یک درگاه USB
DisplayPort، یک درگاه HDMI و یک خروجی 

استاندارد صوت است. 
در ح��ال حاض��ر هی��چ اطالعاتی در ارتباط با قیمت 
و زمان عرضه این مینی کامپیوتر اعالم نشده است. 

خبــر آشنایی با برخی از مزایای سرورهای مجازی شنبه بازار

هزینه کسب وکارتان را کاهش دهید
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ترجمه: رؤیا پاک سرشت 

تکنولوژی

شرکت چینی Roobo ، پاییز امسال روباتی را روانه بازار خواهد کرد که می تواند جای حیوانات خانگی را پر کند. این روبات دوست داشتنی »دومگی« نام دارد و 
با دوربین 5K خود،  چهره افراد خانواده را تشخیص داده و به حرف های آنها گوش می دهد. هنگامی که دومگی فردی ناشناس را می بیند اقدام به عکسبرداری 

یا فیلمبرداری از وی کرده و به اپلیکیشن اختصاصی خود یعنی در گوشی هوشمند کاربر ارسال می کند.قیمت این روبات بین 400 تا 500 دالر خواهد بود.

دیجیت�ال

مدی��ران ه��واوی قصد دارند در 11م��اه جاری میالدی 
جدیدتری��ن محص��ول خ��ود را معرفی کنن��د که احتماال 

Honor 8 نام خواهد گرفت. 
براس��اس خبرهای منتش��ر شده، این محصول از صفحه 
نمایش 5,2 اینچی بهره برده است که می تواند تصاویر را 

با کیفیت fullHD به نمایش بگذارد. 
پردازنده این گوش��ی از نوع Kirin 950 اس��ت، هشت 
هسته ای بوده و می تواند با قدرت 2,۳ گیگاهرتز، داده ها را 
پردازش کند. میزان حافظه رم در نظر گرفته شده برای آن 
نیز برابر ۳ گیگابایت بوده و ۳2 گیگابایت حافظه داخلی نیز 
برای ذخیره اطالعات در نظر گرفته شده است. این گوشی 
هوش��مند مجهز به سیس��تم عامل اندروید 6,۰ مارش��مالو 
بوده و ظرفیت باتری آن نیز برابر 44۰۰ میلی آمپر ساعت 
خواهد بود که انتظار می رود از تکنولوژی شارژ سریع نیز 

پشتیبانی کند. 
طب��ق اخب��ار غیر رس��می Honor 8 از یک بدنه فلزی 
برخوردار است و یک اسکنر اثر انگشت نیز روی پنل پشتی 
این دستگاه قرار دارد. این گوشی از دو لنز دوربین در پشت 
دوربین بهره می برد که هریک از آنها می تواند عکس هایی 

با کیفیت 12 مگاپیکسل را در اختیار کاربر قرار دهد. 
هواوی سال جاری آنر V8 را نیز رونمایی کرده بود که آن 
هم دارای دو دوربین در قسمت پشتی بوده است. بنابراین 

آنر ۸ می تواند دومین محصول دو دوربیِن هواوی باشد که 
حاوی فوکوس خودکار لیزری و فلش LED نیز خواهد بود. 
در تصاویری که از این دوربین منتش��ر ش��ده کلید های 
فیزیکی پاور، قفل و تنظیم صدا در قس��مت راس��ت این 
محصول قرار گرفته اند و در قسمت چپ نیز اسالت مربوط 
به س��یم کارت دیده می ش��ود.  این گوش��ی با دو اس��الت 
سیم کارت، USB نوع C، NFC و سنسور اثر انگشت در 

قاب پشتی گوشی عرضه خواهد شد. 
با توجه به رندرهای منتش��ر ش��ده، طراحی پنل جلویی 
این گوشی بسیار به هواوی آنر V8 شبیه است. دوربین و 

سنس��ور جلویی در همان محلی قرار گرفته که در گوش��ی 
Honor V8 نیز دیده می ش��د. اگر این دو گوش��ی را در 
کنار یکدیگر قرار دهید، تنها چیزی که باعث می ش��ود تا 
اخت��الف آنها را بیابید، اندازه متفاوت نمایش��گر ها خواهد 

بود؛ اما در پنل پشتی وضع به این منوال نخواهد بود. 
با اینکه در هر دو گوشی از دوربین های دوگانه استفاده 
ش��ده، اما در گوش��ی آنر ۸ از یک صفحه  شیش��ه ای روی 
سنس��ور دوربین ه��ا خب��ری نیس��ت و دو دوربی��ن تقریباً 

به صورت مجزا از هم طراحی شده اند. 
فوکوس خودکار لیزری و فلش LED در این گوش��ی 
ب��ه ش��کل عم��ودی قرار گرفت��ه در صورتی  که در مدل 
V8 روی ه��م و به ص��ورت موازی دیده می ش��وند و در 
نهایت اینکه اس��کنر اثرانگش��ت در آنر ۸ دایره ای بوده؛ 
اما این سنس��ور در آنر V8 مربعی ش��کل است.  هواوی 
س��ال گذش��ته به عنوان س��ومین تولید کننده برتر جهان 
انتخاب ش��د، محصوالت خاصی را به بازار عرضه کرد و 
رونمای��ی از پرچ��م داران هواوی پی 9 و پی 9 پالس این 
کمپان��ی ب��ه دلیل داش��تن دوربین دوگانه در س��ر تیتر 
خبره��ا ج��ای گرفت. حاال باید دید هواوی امس��ال هم 
می تواند به یکی از شگفتی سازان دنیای اسمارت فون ها 
تبدیل شود یا هنوز برای رسیدن به جایگاه واقعی خود 

راه درازی در پی��ش دارد. 

Honor 8 تا چند روز آینده رونمایی می شود

پرچمدار جدید هواوی این بار هم با 2دوربین اصلی
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ADATA
قیمت )ریال(کاال

UC340-16GB-USB 3.0 ۳7۰,۰۰۰
C008 16GB 21۰,۰۰۰
C008 32GB 44۰,۰۰۰
C008 8GB 1۳5,۰۰۰

C008-64GB ۸5۰,۰۰۰
C906 8GB 16۰,۰۰۰

S102 Pro-16GB 425,۰۰۰
S102 Pro-32GB 62۰,۰۰۰

S107 - 16GB 45۰,۰۰۰
S107 - 32GB 66۰,۰۰۰
S805 - 16GB 47۰,۰۰۰
S805 - 32GB 7۸۰,۰۰۰

S805 USB Flash 8GB ۳1۰,۰۰۰
UC330- 16GB- OTG-USB 2.0 295,۰۰۰
UC330- 32GB- OTG-USB 2.0 6۰۰,۰۰۰
UC330- 64GB- OTG-USB 2.0 9۸۰,۰۰۰
UC330- 8GB- OTG-USB 2.0 195,۰۰۰

UC500 - 16GB 4۳۰,۰۰۰
UC500 - 32GB 67۰,۰۰۰
UC500 - 8GB 275,۰۰۰
UC510-16GB 29۰,۰۰۰
UC510-32GB 51۰,۰۰۰
UC510-8GB 19۰,۰۰۰

UD310 - 8GB 16۰,۰۰۰
UD310-16GB 29۰,۰۰۰
UD311-16GB ۳9۰,۰۰۰
UD311-32GB 6۳۰,۰۰۰
UD320-16GB ۳7۰,۰۰۰
UD320-32GB 6۳۰,۰۰۰

Apacer
قیمت )ریال(کاال

8GB- AH114-USB 2.0 1۳۰,۰۰۰
AH111 Blue Rose - 16GB 26۰,۰۰۰
AH111 Blue Rose - 32GB 44۰,۰۰۰
AH111 Blue Rose - 8GB 15۰,۰۰۰

AH175-16GB-USB 2.0 29۰,۰۰۰
AH175-32GB-USB 2.0 49۰,۰۰۰
AH175-8GB-USB 2.0 19۰,۰۰۰

HP
قیمت )ریال(کاال

Flash Drive V165W 16GB 24۰,۰۰۰
Flash Drive V165W 4GB 1۰۰,۰۰۰

16GB USB Flash Drive- v175w ۳2۰,۰۰۰
16GB v220w 22۰,۰۰۰
32GB v220w ۳۸۰,۰۰۰

32GB USB Flash Drive- v175w ۳9۰,۰۰۰
4GB USB Flash Drive- v175w 7۸۰,۰۰۰

4GB v220w 1۰۰,۰۰۰
8GB USB Flash Drive- v175w 2۳۰,۰۰۰

8GB v220w 17۰,۰۰۰
Flash Drive V165W 8GB 17۰,۰۰۰

Pen Flash Drive V210W 8GB 14۰,۰۰۰
v210w-16GB 22۰,۰۰۰
v210w-4GB 1۰۰,۰۰۰
v210w-8GB 14۰,۰۰۰
V245-4GB 1۰۰,۰۰۰
V245-8GB 1۸۰,۰۰۰

v250w-16GB 26۰,۰۰۰
v250w-4GB 1۰۰,۰۰۰
v250w-8GB 21۰,۰۰۰

v270w/v270b-16GB 27۰,۰۰۰
v270w/v270b-32GB 42۰,۰۰۰
v270w/v270b-4GB 1۰۰,۰۰۰
v270w/v270b-8GB 19۰,۰۰۰

PHILIPS
قیمت )ریال(کاال

Circle USB 3.0-8GB ۳۳۰,۰۰۰
Mono OTG-16GB 45۰,۰۰۰

Mr. Strong 16G 4۸۰,۰۰۰
Pico 8G 25۰,۰۰۰

PicoOTG-16GB ۳5۰,۰۰۰
PicoOTG-32GB 59۰,۰۰۰
PicoOTG-8GB 2۰۰,۰۰۰

Snow 16G ۳۳۰,۰۰۰
Snow 3.0 64G 1,1۰۰,۰۰۰
Snow 3.0 8G ۳۰۰,۰۰۰

SanDisk
قیمت )ریال(کاال

16gb-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 19۸,۰۰۰
16GB-Ultra Fit USB 3.0 -SDCZ43-016G ۳6۰,۰۰۰

32GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 4۳۰,۰۰۰
32GB-Ultra Fit USB 3.0-SDCZ43-032G 54۰,۰۰۰

4GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 1۳۰,۰۰۰
64GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 94۰,۰۰۰

64GB-Ultra Fit™ USB 3.0 - SDCZ43-064G 99۰,۰۰۰
8GB-Cruzer Blade CZ50 - USB 2.0 1۳۰,۰۰۰

silicon power
قیمت )ریال(کاال

Touch T03 - 16GB ۳2۰,۰۰۰
Touch T03 - 32GB 59۰,۰۰۰
Touch T03 - 64GB 74۰,۰۰۰
Touch T03 - 8GB 1۸۰,۰۰۰

16GB-Touch T07-USB 2.0 26۰,۰۰۰
16GB-TOUCH T08 ۳۰7,۰۰۰

8GB-Touch T07-USB 2.0 1۸۰,۰۰۰
8GB-TOUCH T08 15۰,۰۰۰

Blaze B06-16GB 26۰,۰۰۰
Blaze B06-64GB 76۰,۰۰۰
Blaze B06-8GB 19۰,۰۰۰

Blaze B10-16GB ۳1۰,۰۰۰
Blaze B10-32GB 52۰,۰۰۰

قیمت حافظه فلش
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گزارش »فرصت امروز« از بازار کشت و کار اختصاصی یک میوه محبوب

تولید توت فرنگی؛ کسب وکاری بر پایه ظرفیت های استانی 
استقبال جهانی از توت فرنگی

توت فرنگی میوه ه ای کوچک، خوشمزه و مغذی 
اس��ت. این محصول حاوی مقادیر زیادی ترکیبات 
آنتی اکس��یدانت، ویتامین و عناص��ر معدنی مانند 
پتاسیم، کلسیم، فسفر و گوگرد است. چهار تا پنج 
ع��دد توت فرنگی نیاز روزانه بدن به ویتامین ث را 
تامی��ن می کند. همچنین ت��وت فرنگی خطر ابتال 
به بیماری های قلبی عروقی، س��کته مغزی، انواع 
سرطان، فش��ارخون، یبوس��ت و دیابت را کاهش 
می دهد. توت فرنگی میوه ای نسبتا جدید است که 
۲۵۰ تا ۳۰۰ س��ال قبل به ش��کل امروزی و اهلی 
شده وجود نداشت و عمدتا به صورت گیاهچه های 
کوچک جنگلی می رویید و بیش��تر توس��ط افراد 
محلی ب��رای خواص دارویی آن مصرف می ش��ده 
است. کش��ت و پرورش توت فرنگی به عنوان یک 
صنع��ت رو به گس��ترش در س��طح جهانی مطرح 
است، به گونه ای که سطح زیر کشت این محصول 

در ۲۰ سال گذشته در دنیا دو برابر شده است. 

آمار و ارقام بازار جهانی
در ۲۰ س��ال گذش��ته، توت فرنگ��ی در رش��د 
مص��رف، یک��ی از باالتری��ن آمارها را بی��ن تمام 
میوه ه��ا و س��بزی ها تجربه کرده اس��ت. س��رانه 
مص��رف به صورت متوس��ط به صورت متوس��ط از 
1/۳کیلوگرم )در س��ال 197۰( ب��ه ۲/7 کیلوگرم 
)در س��ال ۲۰۰6( در جه��ان افزای��ش را نش��ان 
می ده��د. در ده��ه 7۰ می��الدی توت فرنگی تازه 
6۰درصد کل مصرف این میوه را تش��کیل می داد 
و در س��ال ۲۰۰۳ این میزان به 8۰درصد افزایش 
یافت. توت فرنگی، بع��د از گریپ فروت، آلو، پاپایا 
و لیمو ترش، ب��ا تولید جهان��ی 7/74 میلیون تن 
در س��ال )آمار س��ال ۲۰1۳ میالدی( در مقیاس 
 جهان��ی پانزدهمین می��وه پرف��روش در کل دنیا 

است. 
 )FAO( بنا به داده های سازمان خواربار جهانی
بزرگ تری��ن تولید کننده های ای��ن میوه در جهان 
چی��ن )۲1۰۰۰۰۰ ت��ن(، ایاالت متح��ده آمریکا 
)1۳1۲96۰ تن( ، ترکیه )۳۰۲416 تن( و اسپانیا 
)۲6۲7۳۰ تن( هستند. مصر، کره جنوبی، مکزیک 
و لهس��تان ه��م به عن��وان تولیدکنن��دگان عمده 
توت فرنگی در جهان مطرح  هس��تند و در رده های 
بعدی قرار دارند. تولید این میوه در چین صنعتی 

بزرگ و رو به رشد است.

 براس��اس تخمین ها تولید کل این کش��ور 1/7 
برابر آمریکا )تا چند س��ال قب��ل تولید کننده اول 
در دنیا( اس��ت. مانند بسیاری از دیگر محصوالت 
کش��اورزی، چین ب��ه بازیگر بس��یار پراهمیت در 
بازار جهانی این میوه تبدیل ش��ده، در این کشور 
آس��یایی تقاضا ب��رای محصول ت��ازه توت فرنگی 
به ص��ورت موازی با افزایش درآمد طبقه متوس��ط 
و عالقه ب��ه تجربه مزه های جدید در هر س��ال با 
رش��د همراه اس��ت. صادرات توت فرنگ��ی یخ زده 
چینی هم با رش��د تصاعدی همراه بوده و به مرور 
جایگزی��ن توت فرنگی فریز ش��ده کالیفرنیایی در 
 ب��رآوردن نیاز بازار در کش��ورهای ژاپ��ن و کانادا 

می شود. 
در س��ال های اخی��ر ، کاهش آهن��گ تولید در 
اس��پانیا، کره و لهس��تان رخ داده و به عنوان مثال 
تولی��د اس��پانیا در س��ال ۲۰1۰ در ح��دود ۲7۵ 
هزار تن گزارش ش��ده که نس��بت به سال ۲۰۰۰ 
میالدی 1۲ درصد کاهش داشته است، تولید کره 
جنوبی در این مدت تنها 14 درصد افزایش یافته 
است. در نقطه مقابل، ترکیه، مصر و مکزیک رشد 
چشمگیری را در تولید توت فرنگی تجربه کرده اند. 
در طی چندین س��ال اخیر مص��ر تولید خود را از 
7۰ هزار تن به ۲4۰ هزار تن )بیش از س��ه برابر( 
و ترکیه از 1۳۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن افزایش 

دادند. 

کوچک و پرخاصیت
یک متخصص تغذیه و رژیم غذایی با بیان اینکه توت 
فرنگی هر چه قرمزتر باش��د خاصیت آنتی اکسیدانی 
بیش��تری دارد، گفت: به همین دلی��ل به افراد توصیه 

می شود توت فرنگی های قرمزتر را مصرف کنند. 
دکتر ک��وروش جعفریان درباره خواص مصرف توت 
فرنگی، افزود: توت منبع غن��ی از فیبر، ویتامین C و 
اسیدفولیک است که ویتامین C موجود در آن موجب 
افزایش جذب آهن می شود، اما به عنوان منبع غنی از 

آهن نیست. 
ای��ن متخصص تغذیه و رژیم غذایی افزود: توت یک 
میوه با خواص فراوان است که مصرف آن موجب تولید 
انرژی اضافی در فرد نمی شود. برای مثال مصرف روزانه 
هش��ت عدد ت��وت در روز ۵۰ کیلو گ��رم انرژی تولید 
می کند. وی با بیان اینکه به افراد توصیه می شود توت  
فرنگی های قرمز تر را مورد اس��تفاده قرار دهند، یادآور 
ش��د: هر چه توت قرمزتر باش��د نش��ان دهنده میزان 
رنگدانه بیش��تر و در نتیجه باال بودن آنتی اکس��یدان 

آن است. 
جعفریان در ادامه یادآور ش��د: انار نخستین و توت 
دومین میوه منبع آنتی اکسیدان ها هستند که مصرف 
آن از تش��کیل رادیکال ه��ای آزاد در ب��دن جلوگیری 

می کند. 

کش��اورزی و بخش های متنوع این صنعت 
اشتغال زا با گذشت زمان نه تنها اهمیت خود 
را در میان جوامع از دس��ت نداده است بلکه 
روز ب��ه روز با رویکردهای نوین و ش��یوه های 
کشت و برداشت صنعتی، رویه ای پیشرفته تر 
و مقرون  به صرفه تر را به خود می بیند. در این 
میان اختصاصی ش��دن کش��ت انواع میوه ها، 
سبزی ها و... موجب شده که بازدهی بیشتری 
هم نصیب کشاورزان شود. تمرکز روی کشت 
ی��ک محصول ه��م از جهت کیف��ی و هم به 
لح��اظ کم��ی می تواند از جمل��ه راهکارهای 
برون رف��ت کش��اورزان از مخمصه های مالی 
باش��د. به ویژه وقتی منطقه ای به لحاظ آب و 
هوایی ویژگی های منحصربه فردی برای کشت 
و پرورش محصولی دارد. در ایران نیز کش��ت 
اختصاصی و تک محصولی رو به رش��د است. 
توت فرنگی از جمله میوه های محبوبی است 
ک��ه در ایران و در منطقه کردس��تان بهترین 
رش��د را دارد. همین امر موجب شده در این 
منطقه ب��رای 1۳ه��زار خانوار اش��تغال زایی 
ایجاد کند. در این گزارش به مزایای کش��ت 
توت فرنگی، اشتغال زایی و کارآفرینی براساس 
این محصول در منطقه کردستان، بازار فروش 
و س��رمایه های م��ورد نی��از ب��رای راه اندازی 
گلخانه های پرورش توت فرنگی در سایر نقاط 

کشور پرداخته ایم. 

کسب وکار خانوادگی اهالی کردستان
براساس آمار وزارت جهادکشاورزی، تولید 
س��االنه توت فرنگی در سراسر کشور 49 هزار 
و 196 تن اس��ت )مقام شانزدهم جهان( که 
بیش از 7۰ درصد تولید در اس��تان کردستان 
انجام می ش��ود. در حال حاضر مجموع سطح 
زیر کشت توت فرنگی در کشور 4 هزار و ۳۰۰ 
هکتار است که باز هم استان کردستان با بیش 
از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بیش��ترین سطح زیر 
کشت توت فرنگی کش��ور را در اختیار دارد. 
به طور کلی تولید توت فرنگی به صورت یک 
کسب و کار خانوادگی در کردستان مطرح است 
و رقم محل��ی توت فرنگی به نام کردس��تان 
حاص��ل گزینش توس��ط توت  فرنگ��ی کاران 
محلی این منطقه طی سالیان دراز است. 9۳ 
درصد توت فرنگی تولیدی اس��تان کردستان 
در شهرستان های سنندج، کامیاران، سروآباد 
و دیوان دره کش��ت می شود. پس از کردستان 
اس��تان های گلس��تان، مازن��دران و گیالن از 
استان های پیشتاز در تولید این میوه به شمار 
می روند. به لحاظ تاریخی نخستین رقم اصالح 
شده توت فرنگی در زمان صدارت اتابک اعظم 
در دوران قاجار از فرانس��ه به ایران وارد ش��د 
و تاکنون میزان س��طح زیرکش��ت این میوه 

رو به گس��ترش بوده است. به عنوان مثال در 
سال 9۲ میزان برداشت توت فرنگی در استان 
خوزس��تان ۳۲۰ تن بوده که نس��بت به سال 
قب��ل از آن )91( با ۲1۵ تن محصول، حدودا 

۵۰ درصد رشد به همراه داشته است. 

شرایط کشت وکار
توت فرنگی گیاهی حساس به دمای باالست 
و در این ش��رایط با کاهش عملک��رد روبه رو 
می ش��ود. اما تکنیک هایی وج��ود دارد که به 
وس��یله آنها می توان توت  فرنگی را در مناطق 
گرم ت��ر و به ص��ورت خارج از فص��ل پرورش 
داد. یکی از این روش ها اس��تفاده از ترکیباتی 
است )مانند نیترات پتاسیم و روغن ولک( که 
جایگزین بخش��ی از نیاز گیاه به دمای پایین 
برای تولید گل و میوه می شود. به این منظور 
می توان گیاهچه های کوچک توت فرنگی را که 
به اصطالح بوته  های دختری خوانده می شوند، 
در زمس��تان در مناطقی مانند کردس��تان یا 
استان های ش��مالی ایران از بوته های مادری 
ج��دا کرد و س��پس به مناط��ق گرم تر مثل 
استان های جنوبی منتقل کرد و پس از تیمار 
با این ترکیبات که ضرری هم برای س��المت 
آدمی یا طبیعت ندارند در مزرعه و در شرایط 
گرم تر کاشت و به صورت خارج از فصل اقدام 
به تولید کرد که سود اقتصادی باالیی هم در 
این فرآیند حاصل می شود. همچنین می توان 
بوته های دختری توت فرنگی را برای مدتی )تا 
یک ماه( در سردخانه نگهداری و سپس کشت 
کرد. راه دیگر کش��ت خارج فصل در مناطق 
گرم تر استفاده از س��اختارهای باغبانی مثل 

گلخانه است. 

بزرگ ترین تولید کننده توت فرنگی در آسیا، 
کره جنوبی اس��ت که تقریبا تمام تولید توت 
فرنگی خود را در گلخانه پرورش می دهد. در 
شرایط کنترل شده گلخانه، تمام عوامل تولید 
را ب��ه دلخ��واه می توان تغیی��ر داد و بنابراین 
مسائلی مثل تجمع کود و آلودگی کمتر ایجاد 
می شود، همچنین عملکرد مصرف آب که از 
مش��کالت عمومی و غالب کش��اورزی کشور 
اس��ت به صورت قابل توجهی افزایش می یابد. 
نتیج��ه اینکه توت فرنگی تولی��دی می تواند 
س��الم تر باش��د. عملکرد پایین و تلفات زیاد 
از مش��کالت تولید توت فرنگی در کشورمان 
اس��ت، ع��دم اس��تفاده از تکنول��وژی روز و 
مدیریت ضعیف پس از برداشت این میوه که 
فسادپذیری باالیی دارد از دالیل این مشکالت 
اس��ت. اس��تفاده از سیس��تم های برداش��ت 
مکانیزه، سیستم های کشت جدیدتر، استفاده 
از بس��ته بندی های مناسب برای جابه جایی و 
ماش��ین های حمل مخص��وص این محصول 

می تواند تا حدودی کمک کننده باشد. 

اهمیت توجه به یکنواختی تولید 
با نگاهی به اطالعات فن��ی و تقویم زمانی 
برداش��ت محصول در استان های تولید کننده 
توت فرنگی مش��خص می ش��ود که بیشترین 
میزان تولی��د و عرضه توت فرنگ��ی در ماه ها 
اردیبهش��ت و خرداد رخ می دهد و در فاصله 
ماه های م��رداد تا پایان دی می��زان تولید به 
کمترین می��زان خ��ود می رس��د. در فاصله 
اردیبهش��ت تا پایان خرداد یا اواسط تیر اوج 
عرض��ه محص��ول توت فرنگی به ب��ازار وجود 
دارد که س��بب کاهش قیمت و مسلما سود 

تولیدکنن��دگان می ش��ود و از طرف دیگر در 
ماه ه��ای مرداد تا پای��ان دی به دلیل کمبود 
تولید و پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه مصرف 
قیم��ت توت فرنگ��ی افزایش قاب��ل توجهی 
می یابد )گاهی تا چهار برابر(. بنابراین ضروری 
به نظر می رس��د که ب��ا مدیریت  دقیق تولید 
ای��ن محصول یکنواخت ش��ود و ب��ا توجه به 
برنامه ریزی های انجام ش��ده برای گس��ترش 
سطح زیرکش��ت گلخانه ای در برنامه توسعه 
شش��م، توت فرنگی از محصوالتی اس��ت که 
می تواند جایگاه ویژه ای برای خود باز کند. به 
هر حال توت فرنگی میوه ای با سود آوری باالی 
اقتصادی است که با برنامه ریزی صحیح برای 
تولید و صادرات آن می توان منابع خوب ارزی 

را به کشور وارد کرد. 

بیش از اینها می توان تولید کرد
مهندس فرهاد خس��روی، از محققان مرکز 
تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی استان 
کردس��تان در مری��وان و از تولید کنندگان با 
تجربه توت فرنگی در این اس��تان اس��ت. او با 
اشاره به تولید بخش اعظم توت فرنگی کشور 
در کردس��تان ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
استان کردستان موطن بیش از ۳هزار هکتار 
مزرعه کش��ت و کار توت فرنگی ایران است و 
بخش قابل توجهی از کل عملکرد این میوه در 
کشور هم متعلق به این منطقه است. او کشت 
و کار این میوه در کردستان را سنتی ارزیابی 
می کند و می افزاید: س��هم بزرگی از تولید از 
رقم قدیمی کردس��تان می آید، این رقم طعم 
و مزه خوب��ی دارد اما از دیدگاه فیزیولوژیکی 
روز کوتاه اس��ت که به بیان ساده تر یک بار بر 

اس��ت. او در این باره بیشتر توضیح می دهد: 
از مجم��وع ارق��ام خارج��ی قابل کش��ت در 
کردستان، کش��اورزان از یک رقم توت فرنگی 
یک بار  بر بهره می گیرند، در حالی که می توان 
با بهره گیری از محصوالت همیش��ه  بر یا روز 
خنثی تولیدات خ��ود را در همین زمین های 
موجود تا چند براب��ر و زمان تولید را به چند 
م��اه افزایش دهن��د ارقام یک ب��ار بر فقط در 
اردیبهش��ت  و خردادماه برداشت می شود، در 
حالی که در ارقام همیش��ه  بر امکان تولید از 
اردیبهش��ت  تا آبان ماه به صورت مداوم وجود 
دارد. البته در س��ال های اخیر توسعه باغ های 
توت فرنگی با رقم های جدید صورت گرفته اما 

نیاز به تغییر ارقام احساس می شود. 

ضایعات مداوم محصوالت، حاصل 
بسته بندی غیرحرفه ای

این محقق کش��اورزی، بزرگ ترین مشکل 
کش��ت و کار تولید توت فرنگ��ی را به صورت 
عمومی در کش��ور و به وی��ژه قطب آن یعنی 
استان کردستان نبود صنایع فرآوری می داند و 
عنوان می دارد: به دلیل ضعف صنایع فرآوری 
و با توجه به ماهیت فس��ادپذیری سریع این 
می��وه، باید بالفاصله پس از برداش��ت به بازار 
عرضه و مصرف شود. سهم معناداری از تولید 
)گاهی تا ۵۰ درص��د( در این چرخه از میان 
می رود و سبب خسارت به کشاورزان می شود 
و از طرف دیگر افزایش عرضه، کاهش قیمت 
را ب��ه همراه دارد که آن هم در نهایت به ضرر 
توت فرنگی کاران تمام می ش��ود. در انتها این 
کارش��ناس ارشد کشاورزی توصیه هایی برای 
عالقه مندان و همچنین بهبود صنعت کشت 
و کار توت فرنگی دارد، او می گوید: از آنجا که 
توت فرنگی یک گیاه چند س��اله اس��ت و در 
کردس��تان چهار س��ال در زمین می ماند، دو 
نکته را بای��د در پرورش این محصول در نظر 
داش��ت؛ اول انتخاب رقم مناسب، همان گونه 
ک��ه توضیح داده ش��د برای گس��ترش دوره 
برداش��ت می��وه و تولید مس��تمر محصول و 
دوم توجه به س��ازگاری رقم با شرایط اقلیمی 
منطقه که قرار اس��ت در آنجا محصول تولید 
شود. از دیگر مسائلی که باید در تولید حتما 
به آن توجه ک��رد و از پیش نیازهای موفقیت 
تولید کننده اس��ت، توجه به پس از برداشت 
)postharvest( توت فرنگی اس��ت. کاهش 
دم��ای محصول بالفاصله پس از برداش��ت با 
کم��ک خنک کنن��ده، نگه��داری میوه ها در 
بسته بندی های مناس��ب حدود 4۰۰ گرمی 
تا عرضه به بازار )در کردس��تان این محصول 
در جعبه های س��ه کیلویی عرضه می شود که 
سبب انباشت میوه روی هم و افزایش درصد 
ضایعات می شود( از دیگر توصیه های مهندس 
خس��روی به عالقه مندان ب��ه تولید این میوه 

است. 

بازار جهانی

خبر کشاورزی

سرمایه گذاری

مهن��دس محم��د سرس��یفی، از محققان 
مرک��ز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیعی 
اس��تان کردس��تان و متخصص کشت و کار 
و پ��رورش توت فرنگی اس��ت. او که تجربه ای 
نزدی��ک به دو دهه در کار ب��ا این گیاه دارد 
درب��اره وضعی��ت کل��ی تولید ای��ن میوه به 
»فرصت امروز« می گوید: توت فرنگی میوه ای 
لوکس و نوبرانه است و بنا به ویژگی هایی که 
دارد از اقالم اولویت دار نیست. به عنوان مثال 
اگ��ر عرضه مرکب��ات به بازار کم ش��ود همه 
نب��ود پرتقال و نارنگ��ی را می بینند یا نبودن 
سیب در بازار سریع سروصدا راه می اندازد اما 
اگر توت فرنگی همه جا موجود نباش��د شاید 
هیچ کس اصال متوجه آن هم نش��ود. او ادامه 
می ده��د: پس از دیدگاه کلی این محصول با 
اقب��ال مل��ی رو به رو نبوده و مصرف س��رانه 

چندانی هم ندارد. 

تولید استانی توت فرنگی
این کارش��ناس ارش��د کش��اورزی وضعیت 
توت فرنگ��ی در کردس��تان را متف��اوت از این 
برآورد کلی می داند و مطرح می کند: کش��ت و 
کار توت فرنگی در استان کردستان رشد کرده و 
بالیده شد و با توجه به سهم قابل توجه استان 
کردس��تان در پرورش این میوه، ش��اید بتوان 
گفت این محصول در ایران اس��تانی است و نه 
ملی. مهندس سرس��یفی به ع��دم توجه کافی 
به توت فرنگی اش��اره می کند و عنوان می دارد: 
تحقیق��ات، بودج��ه و اولویت های پژوهش��ی 
برخالف محصوالت زراعی مانند گندم، برنج یا 
حت��ی گل و گیاهان زینتی هی��چ گاه روی این 
میوه متمرکز نبوده که از این دیدگاه احتیاج به 
توجه بیشتر احساس می شود. او به ظرفیت های 
کارآفرین��ی توت فرنگ��ی می پ��ردازد و توضیح 
می دهد: این محصول سبب اشتغال زایی برای 
1۳ هزار خانوار در کردس��تان ش��ده و آن را به 
کسب و کاری خانوادگی تبدیل کرده است، کار 
برداشت بیشتر توسط زنان و کودکانشان انجام 
می ش��ود . در هر هکتار یک نفر به صورت دائم 

مشغول است و در زمان برداشت 1۰ تا 1۵ نفر 
هم به صورت فصلی به کارگرفته می شوند. کشت 
و کار خانوادگی توت فرنگی در کردستان به ویژه 
در م��زارع کوچک پایه ارتباطات اجتماعی این 
منطقه را ش��کل داده و از مهاجرت روستاییان 
به ش��هرها یا پایتخت جلوگیری می کند. این 
محقق مرکز تحقیقات کشاورزی کردستان به 
جاذبه های توت فرنگی اشاره می کند و می افزاید: 
وجود کیفیت ب��االی خ��واص خوراکی مانند 
ویتامین ث و ترکیبات آنتی اکسیدانت به مرور 
و در سال های اخیر سبب افزایش اقبال و توجه 
جامعه به این میوه و گس��ترش تولید آن شده 
اس��ت، به گونه ای که در سایر اس��تان ها مانند 
مازن��دران، گرگان و منطقه جیرفت ما ش��اهد 

گسترش کشت و کارها هستیم. 

بازارسازی؛ راهکار افزونی تولید
او درباره امکان و پتانس��یل افزایش تولید 
ای��ن گونه بیان می کند: ب��رای افزایش تولید 

توت فرنگی نیاز بازار و وجود امکانات فرآوری 
بای��د و حتم��ا در نظر گرفته ش��ود زیرا این 
محصول بس��یار فس��ادپذیر است و عمر پس 
از برداش��ت کوتاه��ی دارد. در ص��ورت عدم 
رعایت ای��ن نکته، قیمت محص��ول به دلیل 
افزایش عرضه یا کاهش س��ریع کیفیت، افت 
قاب��ل توجهی می کند و س��بب خس��ارت به 
کشاورز می ش��ود. تولید توت فرنگی به دلیل 
هزینه ه��ای آن )تنها، عملیات برداش��ت هر 
کیلوگ��رم توت فرنگی در ح��دود 6۰۰تومان 
هزین��ه کارگ��ری دارد( باید حتم��ا با قیمت 
مناس��ب ب��ه ف��روش برس��د تا س��ودمندی 
اقتص��ادی خ��ود را حفظ کند. ای��ن محقق 
علوم کش��اورزی در ادامه وضعیت سطح زیر 
کش��ت ایران را با ایتالی��ا، از تولیدکنندگان 
برتر توت فرنگی در جهان مقایس��ه می کند و 
توضیح می دهد: س��طح زیر کشت در کشور 
ما ب��ا ایتالیا تقریبا برابر اس��ت اما تفاوت در 
میزان عملکرد در واحد سطح است که سبب 

اختالف می��زان تولید ما با ایتالیا می ش��ود. 
ای��ران پتانس��یل باالیی ب��رای افزایش تولید 
و ص��ادرات توت فرنگی دارد ک��ه در صورت 
رعایت نکاتی مانند شناسایی بازار و بازاریابی 
مدیریت شده، تولید مس��تمر در کل سال و 
تنظیم عرضه و مدیری��ت هزینه ها در رقابت 
با دیگر تولید کنندگان از فرصت امیدبخش��ی 
برای س��ودآوری اقتص��ادی و اش��تغال زایی 
برخ��وردار اس��ت. موفقیت منطق��ه جیرفت 
کرمان با داش��تن 1۰۰ هکت��ار گلخانه تولید 
توت فرنگی ب��ه دلیل عدم وجود رقیب برای 
این منطقه در تولید زمس��تانی این محصول 

است. 

سرمایه اولیه و سود کشت و کار 
توت فرنگی 

براس��اس اطالعاتی که مهندس سرسیفی 
و مهن��دس خس��روی در اختی��ار »فرص��ت 
ام��روز« قرار دادند، اح��داث یک مزرعه یک 

هکت��اری توت فرنگی در ح��دود ۲۵ میلیون 
تومان )شامل تهیه نش��ا: 1۰ میلیون تومان، 
1۰میلی��ون توم��ان هزینه احداث سیس��تم 
آبی��اری قط��ره ای و ۵ میلیون تومان س��ایر 
م��وارد مانن��د نمونه ب��رداری و آنالیز خاک و 
آب و حفر پروفیل، کش��ت نش��ا، طراحی باغ 
و. . .( هزین��ه به همراه خواهد داش��ت. البته 
در این محاس��به هزینه اجاره یا تملک زمین 
و همچنی��ن اجاره آب منظور نش��ده اس��ت. 
در یک س��ال عملکرد چنین باغی بس��ته به 
مدیریت، رقم کش��ت شده، ش��رایط اقلیمی 
و موارد مش��ابه بین ۲۰ ت��ا 4۰ تن محصول 
اس��ت که با توجه به قیم��ت توت فرنگی )به 
جز ش��رایطی که عرضه به ناگهان و به صورت 
مدیریت نشده افزایش می یابد( که در حدود 
8 تا 1۰ هزار تومان است حداقل 16۰میلیون 
تومان س��ودآوری برای تولیدکننده به همراه 
خواهد داش��ت. البته در موارد اس��تثنایی و 
در صورت بهینه  بودن تمام ش��رایط پرورش 
امکان افزایش عملکرد س��االنه تا بیش از 7۰ 

تن در سال هم موجود است. 
این ارق��ام مربوط به کش��ت فض��ای آزاد 
توت فرنگ��ی ب��ود. کش��ت خ��ارج از فص��ل 
باغبانی مانند  توت فرنگ��ی در س��اختارهای 
گلخانه بح��ث جدای��ی دارد. اوال هزینه های 
اولیه در احداث گلخانه بس��یار باالتر اس��ت 
و ب��رای احداث یک مجتم��ع تولیدی 4هزار 
متری به بیش از یک میلیارد تومان نقدینگی 

نیاز است. 
اما از طرف دیگر ب��ه دلیل تولید محصول 
خ��ارج از فصل، درآمدزایی قابل توجهی دارد 
و هر کیلوگرم توت فرنگی خارج از فصل بین 
1۵ ت��ا ۲۰ هزار تومان به فروش می رس��د و 
ب��ا توجه به تحت کنترل بودن تمام ش��رایط 
کش��ت و پرورش در گلخانه امکان کش��ت با 
تراکم باال وجود دارد و دس��تیابی به عملکرد 
7۰ تن در س��ال را میس��ر می کند و با توجه 
ب��ه قیمت باالی آن، س��ود میلیاردی نصیب 

تولید کنندگان می شود. 

بررسی کشت وکار توت فرنگی و سرمایه اولیه مورد نیاز در گفت وگو با مهندس محمد سرسیفی

این کسب وکار سودآور

بابک جمالی
دکترای مهندسی کشاورزی
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پارادایم هایی نوین برای تغییراتی 
غیر منتظره و مثبت

اگرچ��ه در خص��وص ان��واع پارادای��م، روش های 
اجرای پارادایم های نوین و مواردی اینچنین، مطالب 
متعددی وجود دارد، اما شاید بتوان شناخته شده ترین 
چه��ره در عرصه پارادایم و تغییر پارادایم ها را توماس 
کوهن دانست. اواخر سال 1969 کتاب معروف کوهن 
با عنوان »مس��یر شکس��تن« و با محوریت تغییر در 
پارادایم ها روانه بازار ش��د و نوعی انقالب علمی پدید 
آورد. کوهن معتقد بود علم براس��اس سلس��له ای از 
مراح��ل تکامل می یاب��د، مرحله نخس��ت مرحله ای 
اس��ت که هیچ اجماع نظ��ری رخ نداده و چند نظریه 
ناقص یا ناس��ازگار مطرح هستند، مرحله دوم زمانی 
رخ می ده��د که می توان چند نظری��ه را در یک قاب 
و س��اختار مش��خص پارادایم ج��ای داد و با یکدیگر 
سازگار کرد، مرحله بعدی به بروز تنش بین تعارضات 
قالب مفروض می پردازد، مرحله ای که ش��امل برخی 
تعارض ه��ای احتمالی در پارادای��م خواهد بود و این 
رون��د کم��اکان ادامه خواه��د داش��ت. در این میان 
نکته مهم، مطرح ش��دن پارادایم های جدید و شروع 
رون��د تغییرات در س��اختار مفروض اس��ت. از زمانی 
که نخس��تین نظریه مرتبط با پارادایم مطرح ش��ده،  
نظریه پردازان موافق و منتقد بی شماری در خصوص 
این موضوع پژوهش کرده و تحلیل هایی ارائه کرده اند 

که هر یک دیدگاهی قابل توجه دارند. 

از دام ها تا روش های رایج 
پارادایم نه فقط مرتب��ط با جامعه و ارکان مختلف 
اجتماع است، بلکه می تواند س��اختارهای اقتصادی، 
س��ازمانی و اداری را دستخوش تغییرات کند. با این 
وجود، اگرچه پارادایم ه��ای جدید کمک می کنند با 
دیدگاه هایی جدی��د به موضوعات نگاه کنیم، اما یک 
دام رای��ج در این خصوص »روش انتخاب مش��اهده 
اس��ت« به بیان��ی واضح ت��ر، دیدن مس��ائل از زاویه 
لنزی جدید ارزش بسیاری دارد، اما باید دقت داشته 
باشیم آیا رویکرد جدید ما در قبال مشکالت، حقیقتا 
رویکردی نوین و خالقانه اس��ت یا فقط قربانی آنچه 
تمایل داریم ببینیم، ش��ده ایم. بر این اساس سه گام 
اساسی برای رسیدن به رویکردی مفید و جدید وجود 

دارد: 
* رهبری نوآورانه برای رس��یدن به بینشی صحیح 

در مورد حقایق
* آگاهی کامل نس��بت به حقایق برای رسیدن به 

پارادایمی جدید 
* کشف فرصت ها و مدل های جدید کسب و کار به 

واسطه شناخت صحیح پارادایم های جدید 
دکتر کارتر مک ناراما، مدرس و مش��اور دوره های 
مدیری��ت تغیی��ر، معتق��د اس��ت، طرح ه��ای تغییر 
س��ازمانی یک ش��به میسر نمی ش��وند و نیاز به طی 
ش��دن مراحل و مارپیچ هایی پلکانی دارند. بس��یاری 
از طرح های مدیریت استراتژیک تغییرات با شکست 
مواجه می شوند و مدیران بسیاری از پذیرفتن چنین 
ریس��کی اجتن��اب می کنند. ام��ا علت این مس��ئله 
چیست؟ دکتر مک ناراما عمده علت های این مشکل 
را عدم نیاز س��نجی صحیح و نداش��تن روابط صحیح 
س��ازمانی می داند. مدیریت تغییر در سازمان ها تنها 
در شرایطی موفق عمل می کند که مدیریت نسبت به 
اعضا و س��طوح سازمان، اطالعات و تعامالتی مناسب 
داشته باش��د. همچنین رهبران سازمانی باید فعاالنه 
در تغییرات س��ازمانی مش��ارکت کنند و تبعات این 
تغیی��رات را صادقانه بپذیرند. نکت��ه مهم دیگر عدم 
اجبار ب��رای تغییر اس��ت. تغییرات موفق س��ازمانی 
تنها در صورتی عملی می ش��وند که اعضای سازمان 
در تعامل و س��ازگاری کامل با تغییرات قرار گرفته و 
نسبت به این تغییرات سوگیری منفی نداشته باشند. 
مدیریت باید قادر باش��د به واس��طه یک طرح جامع، 
اعضای سازمان را مجاب به تغییر کند. عدم سازگاری 
اعضای س��ازمان ب��ا تغییرات یک چالش و مش��کلی 

جدی برای مدیریت محسوب می شود. 
نکات طالیی برای مدیریت تغییرات و 

پارادایم های جدید 
دکتر دیوید توماس، استاد رفتار سازمانی و مدیریت 
منابع انس��انی دانش��گاه هاروارد، طی پژوهشی شش 
س��اله و گسترده به بررسی مزیت ها و محدودیت های 
پارادایم های جدید و میزان اثربخش��ی سازمانی آنها 
پرداخت��ه اس��ت. در بخش هایی از ای��ن پژوهش به 
نکاتی مهم در این زمینه اشار شده است. برای مثال؛ 
اغلب رهبران و مدیرانی که پارادایم های جدید اتخاذ 

کرده اند: 
*  تجربیات موفق تری در خصوص به دست گرفتن 

ابتکار عمل در سازمان گزارش کرده اند.
* نسبت به شکست ها تاس��ف کمتری خورده و با 
تالش بیشتری برای جبران مشکالت مبارزه کرده اند.

* میزان تعامل س��ازمانی، اطالع رسانی و شفافیت 
سازمانی را افزایش داده و روحیه کارکنان سازمان را 
به س��مت و سوی روش های خالقانه و پویا تری سوق 

داده اند.
* تعهد بیشتری نس��بت به اعضای سازمان نشان 
داده اند و موانع فرهنگی و انواع تبعیض )جنس��یتی، 

فرهنگی، نژادی و. . .( را حذف کرده اند.
براساس نتایج پژوهش های دکتر توماس، موفقیت 
مدیریت تغییرات به واس��طه پارادایم ها تا حد زیادی 
من��وط به چگونگی نگرش مدیریت و س��پس اجرای 
بی نقص نگرش جدید است. اجرای صحیح پارادایم ها 
به س��طوح ب��االی تعهد س��ازمانی، وج��ود فرهنگ 
یادگیری و تمایل برای پیش��رفت در سازمان و البته 
آمادگ��ی برای ورود به چالش هایی ج��دی نیاز دارد. 
به عب��ارت دیگر، اگرچ��ه مدیریت تغیی��ر همچنان 
که از نامش پیداس��ت نیاز ش��ایانی ب��ه مهارت های 
ریس��ک پذیری و انعطاف پذیری درون سازمانی دارد، 
اما برخی ش��اخصه های اساسی به عنوان پیش فرض 
و زیرس��اخت های س��ازمان وجود دارد که شاید بهتر 
باش��د پیش از ش��روع روند تغییرات مورد بازبینی یا 

تقویت قرار گیرند. 

آزموده

ضرب المثل��ی وج��ود دارد ک��ه می گوید: 
»می توانی��د اس��ب را وارد رودخان��ه کنید، 
ولی نمی توانی��د آن را مجبور به آب خوردن 

کنید.«
 ب��ه ب��اور اکث��ر کارشناس��ان مدیری��ت، 
بزرگ ترین چالش رهبری سازمان ها مقاومت 
کارکنان با تغییرات است و برای فائق آمدن 
به این چالش راهبردهای گوناگونی پیشنهاد 
ش��ده اس��ت ولی دکتر »جی بارنی« اعتقاد 
دارد اگ��ر می خواهید کارکنان را همراه خود 
کنید و در چالش مقاومت آنها گرفتار نشوید، 
نیاز به یک آرمان مش��ترک دارید، چون در 
فضای کس��ب و کار فعلی به سطحی باالتر از 

کارکرد عادی نیاز دارید. 
قطعا برای شما هم این پرسش مطرح بوده 
که مهم ترین عاملی که یک س��ازمان را ناب 
می کند، چیس��ت؟ و ب��رای اینکه کارکنانش 
اهتم��ام جدی برای برنده ش��دن و موفقیت 
داش��ته باش��ند و در مقابل تغییرات انعطاف 
داش��ته باش��ند چه باید کرد؟ راس��تی چرا 
کارکنان برخی از سازمان ها در این امر جدی 
هس��تند ولی در تعداد زیادی از س��ازمان ها 
چنی��ن ش��رایط و کارک��ردی را مالحظ��ه 
نمی کنیم؟ چرا بعضی از ش��رکت های بزرگ 
و موف��ق در مدت زمان کوتاهی با از دس��ت 
دادن س��هم بزرگی از بازار خود به موقعیتی 
معمولی و حتی تاسف بار تنزل می یابند و در 
مقابل برخی از شرکت های کوچک و گمنام 
به یکباره ب��ه جایگاه های ممتازی در صحنه 
رقابت بین الملل می رس��ند؟ آیا در این مورد 
فک��ر کرده اید ک��ه چرا برخی از موسس��ات، 
نوسان های سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی را 
به راحتی تحمل کرده و بر آنها غلبه می کنند 
و در مقاب��ل برخ��ی از س��ازمان ها طعم تلخ 
شکست را چشیده و از ادامه راه باز می مانند؟ 
به عقیده بسیاری از متخصصان علم مدیریت 
پاسخ بسیاری از این گونه سواالت را باید در 
ع��زم کارکنان در همراهی ب��رای موفقیت و 
نوع چارچوب های ذهنی آنها جست وجو کرد 
و باید سازمان ش��ما عالوه برکالبد فیزیکی، 

روح و آرمان نیز داشته باشد. 
انس��ان هزاره س��وم ب��رای کارک��ردن در 
سطحی که سازمانی ناب را به وجود آورد نیاز 
به یک آرمان بزرگ دارد تا انگیزه  های الزم را 
برای خلق آن پیدا کند دیگر کارکردن برای 
فقط دریافت حق��وق و لقمه ای نان به پایان 
رسیده است و رهبران س��ازمان ها بیشترین 
کارکردش��ان فضا س��ازی ب��رای درک آرمان 
مشترک و خلق چشم  اندازی است که قابلیت 
آرمان خواهان��ه دارد و انس��ان )کارکنان( در 
جس��ت وجوی معن��ا و کمال گ��را را جذب و 

برای رسیدن به آن تحریک می کند. 

آرمان فراتر از جان 
و  ب��رده  اس��پارتاکوس،  داس��تان  ش��اید 
گالدیاتور ب��زرگ رومی ک��ه قیامی تاریخی 
را در 71س��ال قب��ل از میالد مس��یح علیه 
برده داری تدارک دید، ش��نیده باش��ید. او با 
هم��راه کردن بردگان با خود و س��ازماندهی 
آنه��ا در دو جنگ مهم ب��ر لژیونرهای رومی 
پیروز ش��د، ولی سرانجام در مصاف با سردار 
بزرگ روم به نام »مارکوس کراس��وس« پس 
از جنگ و گریزهای فراوان شکس��ت خورد. 
در فیلم پرهزینه ای که براساس این داستان 

ساخته شده، سردار کراس��وس به باقیمانده 
سپاه منهدم شده اسپارتاکوس می گوید: شما 
ب��رده بوده اید و مجددا نیز برده خواهید بود. 
اما اگر اس��پارتاکوس را که ما هیچ یک او را 
از نزدیک ندیده ایم معرفی کنید، از ش��فقت 
لژیون��ر روم بهره مند می ش��وید و از مجازات 
ب��ه صلیب کش��یده ش��دن نج��ات خواهید 
یافت. پ��س از مدت کوتاهی اس��پارتاکوس 
از می��ان جم��ع برخاس��ت و گف��ت: م��ن 
اس��پارتاکوس هستم. پس از آن مرد دیگری 
ک��ه کنار او نشس��ته بود برخاس��ت و گفت: 
من اسپارتاکوس هس��تم، مرد دیگری از جا 
برخاس��ت و همی��ن ادعا را ک��رد. این ماجرا 
آنقدر تکرار شد تا اینکه تمامی اسیران حاضر 
از جای برخاس��تند و خود را اس��پارتاکوس 
معرفی کردند. در دل این داس��تان حقیقت 
عمیقی نهفته است، مردان اسیر می دانستند 
که ب��ا ایس��تادن و معرف��ی خ��ود به عنوان 
اس��پارتاکوس به اس��تقبال م��رگ می روند. 
وفاداری آنها به ش��خص اس��پارتاکوس نبود 
بلکه آنان به آرمان مشترکی که اسپارتاکوس 
س��مبل آن بود وفادار بودند. آرمانی که آنها 
را انس��ان هایی آزاد قلمداد می کرد به قدری 
عمیق و ریش��ه دار بود و با اعتقاد آنها عجین 
ش��ده بود که هرگز حاضر به ترک آن نبودند 
و هی��چ گاه مجددا بردگ��ی را نمی پذیرفتند. 
آرمان مش��ترک تنه��ا یک عقیده نیس��ت. 
نیرویی است در درون قلب انسان ها که مانند 
ژنراتور عظیمی کار می کند و به حدی نافذ و 
موثر است که بسیاری از اقدامات نوع بشر از 

آن نشات می گیرد. 

چرا آرمان مشترك چنین توان و قدرتی 
ایجاد می كند؟ 

 در ابتدایی تری��ن و س��طحی ترین صورت، 
آرمان مشترک برای پاسخ به این سوال است 
ک��ه ما چه چیزی را می خواهیم خلق کنیم؟ 
و مهم ت��ر از آن اینک��ه چگونه به احس��اس 
مش��ترک و تصوی��ر یکس��انی از آینده خود 
برس��یم و تجس��می از آن را به شکل دائمی 
در فکر و عمل خ��ود همراه با تعهد و اعتقاد 

داشته باشیم. 
 ام��روزه »آرمان« مفهومی کامال آش��نا و 
ش��ناخته ش��ده در هدایت سازمان هاس��ت. 
آرم��ان مش��ترک، منب��ع اله��ام بخ��ش و 
برانگیزن��ده بزرگی محس��وب می ش��ود که 
ه��ر فرد حضور آن را در کنار خود احس��اس 
می کن��د. وجود آرمان مش��ترک به کارکنان 
الق��ا می کند که ب��ا انجام کار خ��ود هدفی 
بزرگ تر و واالت��ر را تعقیب کنند. به عبارت 
دیگر، سازمان تنها محل کار آنها نیست بلکه 
وس��یله ای اس��ت که آرمان و آرزوی آنها را 

برآورده می سازد. 
 آرمان می تواند سبب شادی و نشاط شود 
و س��ازمان را از خم��ودی و روزمرگی نجات 
داده، شکل و محتوای روابط افراد با سازمان 
را تغییر دهد و احس��اس تعلق عمیقی را در 
درون افراد ایج��اد کند. وجود آرمان متعالی 
می تواند شهامت و شجاعت افراد در برخورد 
با مس��ائل و مش��کالت را به طور فزاینده ای 
افزایش دهد. نمونه هایی در کسب و کار وجود 
دارد که آرمان مش��ترک دلیل بزرگ و مهم 

موفقیت آنها بوده است. 
 شرکت تئودوویل، در آرزوی تحقق ایجاد 
شبکه جهانی تلفن بود؛ آرمانی که تحقق آن 
نزدیک به 50 س��ال به ط��ول انجامید و در 
طی مدت فوق همواره به عنوان عنصر حیاتی 

در حرکت و برانگیختن کارکنان عمل کرد. 
 فورد، به دنبال آن بود که انحصاری بودن 
خرید خودرو را از دس��ت گروهی ثروتمند و 
خواص خارج کند تا طیف وس��یعی از مردم 
بتوانند آن را خریداری و از آن استفاده کنند 
و کارکن��ان ب��رای چنین آرمانی س��ال های 

طوالنی تالش کردند. 
 بنیانگ��ذاران اپل می خواس��تند که قدرت 
کامپیوتر را به تمامی انس��ان ها نشان دهند 
و ای��ن ت��وان را به خدمت م��ردم درآورند. و 
کارکنان برای چنین امکانی تالشی مضاعف 

کردند.
 ش��رکت کوماتسو، رسیدن به کاترپیالر را 
طی دو دهه دنبال و آرمان شرکت خود کرد 

و در نهایت به آن رسید. 
 کانن، ظرف 20س��ال ب��ه آرمان خود که 
رس��یدن به سهم بازاری برابر با زیراکس بود 

دست یافت. 
 به این ترتیب باید گفت: س��ازمان ها بدون 
آرمان مش��ترک نخواهند توانست به سازمان 
فراگی��ر مبدل ش��وند چرا ک��ه وجود هدف 
زیرساخت سازمان های  مهم ترین  برانگیزنده 
امروزی در جهت ماندگاری و رشد آنهاست. 
تجارب موجود نشان می دهدکه خلق آرمان 
مش��ترک در سازمان ها در س��ایه تبادل آزاد 
اطالعات و اندیش��ه ها شکل می گیرد. فضایی 
که در آن افراد خارج از فشارها و کنترل های 
مرس��وم در سازمان های سنتی قادرند نه تنها 
افکار و اندیشه خود را بیان کنند بلکه تحمل 

شنیدن پیشنهادهای سایرین را نیز دارند. در 
اثر همین گفتمان و تبادل و تنویر اندیشه ها، 
دیدگاه ه��ای جدید و بدیع س��ر برمی آورند. 
برای کس��انی که ق��درت س��ازمانی دارند و 
خ��ود را مخزن ایده های الزم و ضروری برای 
سازمان می دانند، گوش دادن بسیار دشوارتر 

از سخن گفتن است. 
 ایج��اد این قابلی��ت که تحمل ش��نیدن 
ایده های مختلف را داش��ته باشیم و در عین 
حال ایده خ��ود را نیز قربانی نکنیم، ظرافت 

خاصی می خواهد که باید اشاعه یابد... 

چشم انداز از آرمان پشتیبانی می كند 
آرمان ماهیت ارزشی یک خاستگاه عمومی 
است ولی چشم انداز جایگاه سازمان در آینده 

را نشان می دهد. 

ب��رای ایجاد آرمان نیاز به یک چش��م انداز 
واقعگرایان��ه، قاب��ل تحقق و ج��ذاب دارید، 
چش��م انداز بیان صریح سرنوش��تی است که 
س��ازمان باید به س��وی آن حرکت کند، در 
واقع هنر دیدن زود هنگام سرنوشت شرکت 
را مهی��ا می کند. ول��ی آرمان وزن ارزش��ی 

چنین جایگاهی را معرفی می کند.
نظری��ه پردازان مدیریت تعاریف دیگری از 

چشم انداز دارند:
- چش��م انداز وضعی��ت آینده س��ازمان را 
تش��ریح می کن��د و آن چیزی ک��ه مدیران 

آرزوی آن را دارند را نشان می دهد. 
- چش��م انداز وضعیتی را تش��ریح می کند 
که س��ازمان پ��س از اج��رای موفقیت آمیز 

استراتژی ها به آن دست خواهند یافت. 
- چش��م انداز ی��ک عامل کلی��دی و یک 
جنبش ذهنی از ش��ناخت ها به ناشناخت ها 
اس��ت که رهبری اثر بخش را قادر می سازد 
ب��ا در کنار هم ق��رار دادن حقای��ق، آرزوها، 
ایده آل ه��ا، فرصت ه��ا و تهدیده��ا، آینده ای 

جذاب برای شرکت خود خلق کند. 

اهمیت چشم انداز
جمله معروف��ی و مترادفی اس��ت که اگر 
ندانید کجا می خواهید بروید، بعید است که 

بتوانید به آنجا برسید. 
بخشی از مشکالتی که ضرورت چشم انداز 

را نشان می دهند عبارتند از: 
- وج��ود اختالل و تعدد نگ��رش به آینده 

بین مدیران و کارکنان. 
- کارکنان از کافی نب��ودن چالش در کار 

خود شکایت دارند. 
- مش��کالت عدی��ده در رقابت ب��ا رقبا در 

سهم بازار خود داریم. 
- رقبای جدیدی در حال ظهور هستند که 

می توانند خدمات بهتری ارائه کنند. 
- حرکت ش��رکت نس��بت ب��ه حجم قابل 
س��رمایه گذاری و روندهای تغییر قابل توجه 

نیست. 
- احساس غرور و افتخار در سازمان رو به 

کاهش است. 
- کس��انی هس��تند که فقط برای پول کار 
می کنند و هیچ تعهد و انگیزش��ی نسبت به 

سازمان ندارند. 
- بخش��ی از اف��راد فق��ط در چارچوب و 
مقررات محدود مانده اند و در مقابل تغییرات 

مقاومت می کنند. 
- احس��اس مشترک نس��بت به پیشرفت 
وج��ود دارد ولی نبود آرمان مش��ترک مانع 

شکوفایی می شود. 

ویژگی های چشم انداز مطلوب چیست؟ 
برای اینکه چش��م انداز بتواند نقش خود را 
در برانگیختن احساس، فراهم آوردن زمینه 
تالش و تعهد برای دستیابی را ایفا کند، باید 

از ویژگی های زیر برخوردار باشد: 
- شفافیت جهت و مقصد. 

- تجلی بخش شرایط مثبت تر و متعالی تر، 
به طوری که هرگونه ش��ک و ش��به راجع به 

آینده را رفع کند. 
و  افتخ��ار  احس��اس  ان��رژی،  خل��ق   -

برانگیزاننده باشد. 
- بلن��د پروازان��ه و ای��ده آل و بلندنظرانه 
)جاه طلبانه( قابلیت ایجاد و چالش و س��عی 

در کمال جویی را فراهم کند. 
- ایج��اد اس��تانداردهای متعالی و ایده آل 

برای بهبود عملکرد کارکنان باشد. 

خصوصی��ات  کنن��ده  منعک��س   -
منحصر به فردی باشد. 

- امور غیر مهم در س��ازمان را غربال کرده 
و تمرک��ز کارکنان را به امور حیاتی و تحقق 

بخش آینده طالیی جلب کند. 
- پلی بین حال و آینده شرکت باشد. 

- قابلی��ت تبدی��ل و تبیی��ن ب��ه اه��داف 
ماموریت های عملی و قابل اندازه گیری باشد. 
- فرصت های موجود را نشان داده و نحوه 

بهره گیری از آنها را بنمایاند. 

 عناصر چشم انداز مطلوب
- رهبره��ای موف��ق توصی��ه کرده اند که 
چش��م انداز از لحاظ محتوایی باید حداقل دو 

عنصر ذیل را روشن سازد: 
- صحنه یا مرز های رقابتی و شایستگی های 

کارکنان را به چالش بکشد. 

خلق چشم انداز
به نظر کس��انی که مس��یر دش��وار تدوین 
چش��م انداز را طی ک��رده اند، این مس��یر با 
ابهام و پیچیدگی وصف ناپذیری همراه است 
و در این مسیر اندیش��مندان هم در تشریح 
چگونگ��ی دس��تیابی به چش��م انداز مطلوب 
روش ه��ای قطعی اب��داع نکرده اند ولی همه 
آنها در داشتن چشم انداز برای سازمان تاکید 
دارند و معدود افرادی هستند که توصیه های 

ذیل را داشته اند. 
- کانی��ز و پ��وراس در س��ال 1996 طی 
مقاله ای در HBR توصیه می کند که با این 
پرس��ش آغاز کنید که »چرا این محصولی را 
که ما تولی��د می کنیم مهم هس��تند؟« این 
س��وال را پنج ب��ار تکرار کنید تا به فلس��فه 
وجودی سازمان و جایگاهی که شایسته شما 

باشد برسید. 
آقای توماس اس��توارت قالب��ی را طراحی 
کرده که تدوین چشم انداز را برای هر شرکت 

تسهیل می کند: 
- جای��گاه ش��رکت خود را بیابی��د )رهبر، 

پیشرو، جهانی و...(
- محصول خود را بشناسید )نوآور، ارزان، 

متنوع، با کیفیت و...(
- مش��تریان و ذی نفع م��ان را درک کنید 
)بازار جهانی، خلق ارزش به ذی نفعمان و...(

- ش��رایط محیطی خود را تشخیص دهید 
)در حال تغییر، سرعت تغییر و...(

- صنعت خ��ود را تجزیه و تحلیل کرده و 
بشناسید )آینده صنعت و...(

- آق��ای نانوس روش نس��بتا پیچیده ولی 
جامعی را معرفی کرده که شامل مراحل زیر 

است: 
- وضعیت فعلی س��ازمان، کس��ب و کار و 

نحوه فعالیت آن را شناسایی کنید. 
- تعیین مرزهای چش��م انداز طراحی شده 
را انجام دهید )شناسایی ذی نفعان و نیازهای 

آنان(
- تعیین جایگاه س��ازمان در محیط آینده 

را انجام دهید. 
- چش��م انداز نهایی را ارزیاب��ی و انتخاب 

کنید. 
تبیین آرمان و تعیین چش��م انداز همسو، از 
اولویت های اول هر سازمانی برای همراه کردن 
کارکن��ان، در هر اندازه ای اس��ت. فرصت خلق 
آرمان مشترک و تعیین چشم انداز را از دست 
ندهی��م، چرا که بالندگی س��ازمان و تفوق در 

مدیریت تغییر بدون آنها بسیار سخت است.  
 * p.nosrati@yahoo.com

شماره548 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

ترجمه و گردآوری:رویا پاك سرشت

آنچه استراتژیست ها باید بدانند )بخش اول(

مدیریت تغییر از نگاهی دیگر

 امروزه »آرمان« مفهومی كامال 
آشنا و شناخته شده در هدایت 

سازمان هاست. آرمان مشترك، منبع 
الهام بخش و برانگیزنده بزرگی 

محسوب می شود كه هر فرد حضور 
آن را در كنار خود احساس می كند. 

وجود آرمان مشترك به كاركنان القا 
می كند كه با انجام كار خود هدفی 
بزرگ تر و واالتر را تعقیب كنند. به 

عبارت دیگر، سازمان تنها محل كار 
آنها نیست بلكه وسیله ای است كه 

آرمان و آرزوی آنها را برآورده می سازد

پرویز نصرتی كردكندی*
عضو انجمن ایرانیان فارغ التحصیل ژاپن و مدیر استراتژی شرکت پارسا پلیمر شریف



كنفرانس فیس بوك براى زنان 
عرصه فناورى 

گروه��ى از زن��ان 
در  برجس��ته 
صنع��ت فن��اورى 
خب��ر از برگ��زارى كنفرانس��ى جدید ب��راى زنان 
»فع��ال در عرصه تولید« داده اند. این كنفرانس به 
پش��توانه فیس بوك در تاریخ ١٣ سپتامبر در مقر 
این شركت در منلو پارك كالیفرنیا برگزار خواهد 
شد؛ با حضور زنانى كه در پست هاى مدیریتى این 
عرصه تجربه اى هشت ساله یا بیشتر داشته باشند؛ 
حضار این كنفرانس كارمندان ش��ركت هایى مثل 

توییتر، اوبر، اپل و گوگل خواهند بود. 
عملیات��ى  ارش��د  مدی��ر  س��ندبرگ،  ش��ریا 
س��خنرانى  كنفران��س  ای��ن  در   فیس ب��وك 

خواهد كرد. 
باوج��ود تالش ه��اى زی��ادى كه در س��ال هاى 
اخی��ر انج��ام گرفت��ه، صنع��ت فناورى هن��وز تا 
ح��د زی��ادى ی��ك صنع��ت مردان��ه اس��ت؛ تنها 
خانم هاس��ت؛  آن  از  آت��ى  مش��اغل  ٢٥درص��د 
 ای��ن س��هم در پس��ت هاى اجرایى ب��ه ١١درصد 

مى رسد. 
فیس ب��وك در گذش��ته رابط��ه پیچی��ده اى با 
جنس��یت داشته است؛ این شبكه اجتماعى در ماه 
آوریل اعالم كرد كه اختالف دس��تمزد كارمندان 

زن و مرد خود را كاهش داده است. 
البت��ه ای��ن ش��ركت هن��وز در كل ب��ا اختالف 
جنس��یتى مواجه اس��ت؛ همان مشكلى كه بخش 
زیادى از س��یلیكون ولى و شركت هاى فناورى با 

آن روبه رو هستند. 
فیس بوك در گزارش سال ٢٠١٥ خود اعالم كرد 
كه ٦٨درصد كارمندانش مرد هستند و سهم شان 

در مشاغل فناورى به ٨٤ درصد مى رسد. 

آمریكایى ها اخبار را با موبایل دنبال 
مى كنند

از  ت��ازه  تحقیق��ى 
مرك��ز تحقیقات��ى 
نش��ان   Pew
مى دهد كه آمریكایى ها این روزها بیش��تر اخبار را با 
گوش��ى هاى همراه خود مى خوانند؛ طى س��ه سال 
گذشته این آمار باال رفته و از مخاطبان روزنامه هاى 
چاپى روزبه روز بیش��تر كاسته مى ش��ود. تلویزیون 
)بومى، ش��بكه اى و كابلى( ام��ا همچنان جایگاهش 
 را به عن��وان منبع اخبار در می��ان آمریكایى ها حفظ 

كرده است. 
به گ��زارش مرك��ز Pew، تع��داد آمریكایى هایى 
ك��ه دس��ت كم بخش��ى از اخب��ار را با گوش��ى هاى 
هم��راه خود دنب��ال مى كنند از ٥٤ درصد در س��ال 
رس��یده  در س��ال ٢٠١٦  درص��د  ب��ه ٧٢   ٢٠١٣ 

است. 
این تحقیق مى گوید روزنامه ه��ا دیگر نمى توانند 
بزرگس��االن را به خود جذب كنند و به همین خاطر 
آنها به گوش��ى هاى هوشمند خود و دنیاى دیجیتال 

پناه برده اند. 
براس��اس این تحقیق، تنها ٢٠ درصد بزرگس��االن 
»اغلب« اخب��ار را از طریق روزنامه هاى چاپى دنبال 

مى كنند. سه سال گذشته این رقم ٢٧ درصد بود. 
از می��ان گروه بین ١٨ تا ٢٩ س��ال فقط ٥درصد 
روزنام��ه م��ى خوانند و از گروه ٦٥ س��ال به باال ٤٨ 

درصد. 
البت��ه اخبار هنوز براى آمریكایى ها مهم اس��ت؛ از 
ه��ر ١٠ نفر بیش از هفت نفر اخبار بومى و ملى را از 
نزدیك دنبال مى كنند و ٦٥ درصد اخبار بین المللى 

را پیگیرى مى كنند. 
به ط��ور كلى ٨١ درص��د آمریكایى ها دس��ت كم 
بخشى از اخبار را از طریق وب سایت ها، اپلیكیشن ها 
یا ش��بكه هاى اجتماعى دنب��ال مى كنند و میزان به 
اشتراك گذارى اخبار از طریق گوشى هاى همراه رو 

به افزایش است. 
تلویزیون اما همچنان محب��وب مانده و ٥٧درصد 
بزرگس��االن اغل��ب اخب��ار را از طری��ق آن دنب��ال 
مى كنند؛ مخاطب ش��بكه هاى كابلى از ش��بكه هاى 

بومى و ملى بیشتر شده است. 

فرانسه با پیش��ى گرفتن از بریتانیاى خارج شده از اتحادیه اروپا پنجمین اقتصاد قدرتمند 
جهان ش��د. این اتفاق پس از آن افتاد كه ارزش پوند در پى خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به 

پایین ترین میزان خود در ٣١ سال گذشته رسید. 
ارزش پوند پس از برگزیت در برابر دالر سقوط ١٤ درصدى داشت و در برابر ارزش یورو نیز 
٠/٩ درصد كاهش پیدا كرد؛ به این ترتیب كه روز چهارشنبه هفته گذشته هر پوند ١/٥٠ دالر 
و ١/١٦٥٦ یورو بود. سقوط ارزش پوند در برابر یورو و رسیدن پوند به پایین ترین سطح ارزش 
از سال ٢٠١٣ تاكنون باعث شد ارزش تولید ناخالص ملى )GDP( فرانسه براى سال ٢٠١٥ 

كمى باالتر از تولید ناخالص ملى بریتانیا در همین سال قرار بگیرد. 
GDP اصوال با استفاده از میانگین نرخ ارز در طول یك سال محاسبه مى شود اما اگر نرخ 
پوند روز چهارشنبه را مبنا قرار دهیم تولید ناخالص ملى رسمى فرانسه ٢/١٨٢ تریلیون یورو 

مى شود كه نسبت به رقم رسمى تولید ناخالص ملى در بریتانیا یعنى ٢/١٧٢ بیشتر است. 
بریتانیا از سال ٢٠١٤ پنجمین اقتصاد قدرتمند جهان بوده است. فرانسه نخستین بار جایگاه 
پنجمین اقتصاد قدرتمند جهان را در سال ١٩٩٧ به بریتانیایى داد كه شكوفایى اقتصادى را 
در آن زمان تجربه مى كرد. این كشور اما جایگاه خود از بریتانیا در سال ٢٠٠٨ و در پى بحران 

اقتصادى در این كشور پس گرفت. 
از دیگ��ر نتایج برگزی��ت در بریتانیا كاهش ارزش س��هام ش��ركت هاى بریتانیایى در روز 

چهارشنبه هفته گذشته بود. 
س��هام فروشگاه هاى بزرگ Tesco و Morrisons تا ٧ درصد پایین آمد و عدم اطمینان 
سرمایه گذاران نسبت به شرایط اقتصاد بریتانیا پس از خروج از اتحادیه اروپا شركت هاى این 

كشور را دچار مشكالت اساسى كرده است. 

آثار برگزیت بر اقتصاد بریتانیا همچنان ادامه دارد

 پیشى گرفتن اقتصاد فرانسه 
از بریتانیا، عاقبت خروج

جهان در ش��وك ناشى از نتایج رفراندوم 
روز جمعه بریتانیا فرورفته اس��ت و پس از 
روز ها هنوز ابعاد آثار این واقعه به روش��نى 
مشخص نیس��ت. كارشناسان و تحلیلگران 
تخمین ه��اى  ب��ه  اقتص��ادى  و  سیاس��ى 
خس��ارت هاى  ابع��اد  درب��اره  مختلف��ى 
 ناش��ى از ای��ن تصمی��م م��ردم بریتانی��ا 

مى پردازند. 
صن��دوق بین المللى پول هفته گذش��ته 
در گزارش بررس��ى وضع س��المت اقتصاد 
انگلی��س آورده اس��ت: خ��روج انگلیس از 
اتحادی��ه اروپا، موقعیت لن��دن را به عنوان 
ی��ك مركز مال��ى جهانى به خط��ر خواهد 

انداخت. 
این نه��اد مالى بین المللى معتقد اس��ت 
رأى منف��ى م��ردم بریتانیا ب��ه ماندن در 
اتحادیه، ب��راى مدتى طوالنى این كش��ور 
را در وضعی��ت بالتكلیف��ى ق��رار خواه��د 
در  ثب��ات  ازبین رفت��ن  موج��ب  و  داد 
 بازار ه��اى پولى و كاهش ب��ازده اقتصادى 

خواهد شد. 
صندوق بین المللى پول در گزارش خود 
بیان مى كند خ��روج از اتحادیه اروپا عالوه 
بر اینكه ١٠٠میلیارد پوند هزینه به اقتصاد 
انگلی��س تحمی��ل خواهد ك��رد، مى تواند 
س��بب برهم خ��وردن و كاه��ش تج��ارت 
دوجانب��ه و نیز جریان��ات مالى و هم  گرایى 

در منطقه شود. 
رأى مردم بریتانیا به خروج این كشور از 
اتحادیه اروپا )برگزیت( باعث سقوط ارزش 
س��هام در بازارهاى جهانى ش��ده و ضررى 
١٢٧ میلی��ارد دالرى ب��ه ٤٠٠ میلی��اردر 

بزرگ دنیا وارد كرده است. 
به نق��ل از بلومبرگ، در پى س��قوط 
بازارهاى س��هام جهانى پس از رأى به 
خ��روج بریتانیا از اتحادی��ه اروپا، ٤٠٠ 
ف��رد ثروتمند دنی��ا در مجموع ١٢٧.٤ 
میلیارد دالر از دارایى خود را از دس��ت 

دادند. 
میلیاردره��اى  ش��اخص  براس��اس 
میلیاردرهاى جه��ان مجموعا  بلومب��رگ، 
را  دارای��ى خ��ود  از خال��ص  ٣.٢درص��د 
ك��ه مجموع��ا ٣.٩تریلیون دالر اس��ت از 
دس��ت دادن��د. بیش��ترین س��قوط دارایى 
مرب��وط ب��ه ثروتمندتری��ن ف��رد اروپ��ا، 
آمانیكو اورتگا اس��پانیایى بوده كه بیش از 
٦میلی��ارد دالر از دارایى خود را از دس��ت 

 داده اس��ت و در ص��در ای��ن ٤٠٠ نفر قرار 
دارد. 

ای��ن در حالى اس��ت كه دارای��ى ٩ فرد 
ثروتمن��د دیگ��ر از جمله »بی��ل گیتس« 
مایكروس��افت، »جف  مدیرعامل ش��ركت 
بزوس« موس��س و مدیرعام��ل »آمازون« 
ش��ركت تج��ارت الكترونی��ك در آمریكا و 
»جرالد كاوندیس گراسونور«، ثروتمندترین 
ف��رد انگلیس بی��ش از یك میلی��ارد دالر 

كاهش داشته است. 
براساس شاخص میلیاردرهاى بلومبرگ، 
٤٩ میلی��اردر دنیا در جریان بدترین هفته 
بورس آمریكا از س��ال ٢٠١١ تاكنون، یك 
میلیارد دالر یا بیش��تر متضرر ش��دند. این 
زی��ان تقریب��ا ٧ برابر ٢٩ میلی��ارد دالرى 
ب��ود ك��ه میلیاردره��اى دنی��ا در هفت��ه 
 نخس��ت معام��الت س��ال ٢٠١٥ متحمل 

شده بودند. 
ش��اخص  در  حاض��ر  میلی��اردر   ٤٠٠
میلیاردرهاى بلومب��رگ مجموعا در پایان 
این هفته ٣.٩تریلیون دالر دارایى داشتند، 
در حالى كه این رقم یك س��ال پیش بیش 

از ٤ تریلیون دالر بود. 
جف بزوس، موس��س س��ایت آم��ازون، 
میلیاردرى كه بهترین عملكرد را در س��ال 
٢٠١٥ داش��ت، در هفته نخس��ت امس��ال 
بیش��ترین ضرر را متحمل ش��د و همزمان 
ب��ا افت بی��ش از ١٠ درصدى س��هام این 
ش��ركت خرده فروش��ى اینترنتى، دارایى 
یاف��ت.  كاه��ش  دالر  میلی��ارد   ٥.٩ وى 
ب��زوس ب��ا ٥٣.٧ میلی��ارد دالر دارای��ى 
چهارمی��ن میلی��اردر بزرگ جهان اس��ت. 
خال��ص  توانس��ت   ٢٠١٥ س��ال  در  وى 
 دارایى هاى خود را بیش از دو برابر افزایش 

دهد. 
دارای��ى بیل گیت��س، ثروتمندترین فرد 
جه��ان در ای��ن هفت��ه ٤.٥میلی��ارد دالر 
كاهش یافت و به ٧٩.٢میلیارد دالر رسید. 
م��ارك زاكربرگ بنیان گذار فیس بوك نیز 
یك میلیارد دالر در راه برگزیت از دس��ت 
داد. در همین حال، تاكى زاكى ژاپنى )در 
رتبه بندى فوربس، صد وش��صت و سومین 
در جه��ان( و یانایى ژاپن��ى )در رتبه بندى 
فوربس، هفتمى در جهان( به ترتیب ٥٧٩ 
و٥٥٢ میلیون دالر ثروت خود را از دس��ت 

داده اند. 
براس��اس این ش��اخص، مجم��وع زیانى 
ك��ه میلیاردره��اى جهان متقبل ش��دند، 
٣.٢درصد كل ثروت آنها بود كه عملكردى 
بهت��ر نس��بت ب��ه بازارهاى ب��ورس جهان 

محسوب مى شود. ش��اخص ها در بازارهاى 
بورس جه��ان همین هفته ٦.٢ درصد افت 

داشت. 
١١میلیاردر در بی��ن این ٤٠٠ میلیاردر 
بودند كه ثروت آنه��ا در این هفته افزایش 
داش��ت كه از جمله آنها مى ت��وان به پنج 
وارث شركت والمارت اش��اره كرد. با رشد 
بی��ش از ٢ دالرى ارزش س��هام ش��ركت 
 والم��ارت، وراث پنجگان��ه والتون مجموعا 
٢/٥ میلی��ارد دالر ب��ه دارایى ه��اى خ��ود 
افزودن��د. ارزش دارایى جیم والتون، پس��ر 
موسس كمپانى والمارت ٧٥٩ میلیون دالر 

افزایش داشت. 
دنی��ا  میلی��اردر   ٤٠٠ ث��روت  كل 
٣.٧تریلی��ون دالر برآورد ش��ده كه حدودا 
 برابر با تولید ناخالص داخلى كش��ور آلمان 

است. 

دیدگاه اقتصاد دانان درباره برگزیت 
چیست؟ 

اقتصاد دانان عمدتا بر این باور هستند كه 
خروج از اتحادیه اروپا چشم انداز اقتصادى 
كش��ور را بدت��ر خواهد كرد. نظرس��نجى 
فایننشیال  تایمز از بیش از ١٠٠ اندیشمند 
اقتصادى نش��ان داد كه حت��ى یك نفر از 
آنها نیز معتقد نیست كه خروج از اتحادیه 
اروپا رشد اقتصادى را در سال ٢٠١٦ به بار 

خواهد آورد. 
تقریبا س��ه چه��ارم اقتصاددان ها بر این 
باور بودن��د كه خ��روج از اتحادیه اروپا در 
میان مدت ب��ه ضرر بریتانی��ا خواهد بود؛ 
تنه��ا ٨ درصد بی��ان كردند كه كش��ور از 
برگزیت س��ود خواه��د برد. كمت��ر از ٢٠ 
 درصد اعتقاد دارند ك��ه خروج تاثیر كمى 

خواهد داشت. 
همچنی��ن نتایج یك نظرس��نجى كه از 
س��وى موسس��ه »ایپس��وس مورى« انجام 
ش��ده اس��ت نش��ان مى دهد ٩٠ درصد از 
اقتصاددانان انگلیس��ى معتقدند خروج این 
كشور از اتحادیه اروپا به اقتصاد این كشور 
صدمات جدى وارد خواهد كرد. نتایج این 
نظرسنجى كه به سفارش آبزرور میان ٦٠٠ 
اقتصاددان انجام شده است، نشان مى دهد 
٩ نف��ر از ه��ر ١٠ اقتص��اددان انگلیس��ى 
ك��ه در دانش��گاه ها، صنای��ع، بخش ه��اى 
تجارى و عمومى مش��غول به كار هستند، 
چشم انداز رش��د اقتصادى، درآمد خانوارها 
و ن��رخ بى كارى در انگلی��س را در صورت 
 خ��روج از اتحادی��ه اروپ��ا، منف��ى ارزیابى 

مى كنند.

قیمت زعفران

اثرات برگزیت بر كاهش دارایى ثروتمندان جهان

موزه عروس��ك هاى ملل به دلیل مشكالت مالى تعطیل شد. موزه عروسك هاى مل��ل 
موزه اى خصوص��ى اس��ت ب��ا مج��وز رس��مى از س����ازمان می��راث فرهنگ��ى ك��ه 
در س����ال ١٣٩٣ همزم��ان ب��ا روز جهان��ى صل��ح تاس��یس ش��ده و در تیرماه سال 

١٣٩٥ تعطیل شد. 
هنرمندان و مردم به كمك این موزه آمدند تا مشكل بى جایى این موزه را حل كنند. هرچند 
كه این كمك ها در ابتدا نتیجه اى نداشت و باعث شد كه ١٥٠٠ عروسك از نوع عروسك هاى 
فرهنگ��ى مل��ل، نمایش����ى و عروسك هاى س�ایه از ٨٠ كش���ور جه�ان و مجموعه اى از 
عروسك هاى قوم��ى ای��ران به كارتن ها منتقل شوند و باید امیدوار بود كه به زودى از كارتن ها 
 دربیایند و درجاى دیگرى كه بازهم باید امیدوار بود جاى ثابت براى موزه عروس��ك ها باشد، 
مستقر شوند. اما اتفاق خوب این مدت تشكیل كمپینى به اسم »حامیان موزه عروسك هاى 
ملل« است كه طى اقدام خود جوش مردمى تشكیل شد. كمپینى كه با دعوت از مخاطبان 
موزه، هنرمندان، مهدكودك ها، موسسه هاى مرتبط با كودك، یونیماى و دیگر نهادهاى مختلف 

شروع شد. گروهى كه طى مدت كوتاهى توانست نزدیك به ١٥٠٠عضو را گرد هم بیاورد. 
در دعوتى كه از این گروه شد ابتدا قصد اطالع رسانى از تعطیلى موزه بود. ابتدا تمركز گروه 
بر تاس��ف از تعطیلى موزه بود. این روند به درخواست هاى براى »در اختیار داشتن خانه اى با 
متراژ ٣٠٠ متر به باال و به مدت سه سال«، »اعالم شماره كارت جهت كمك نقدى«، »اعالم 
تقویم ساالنه موزه و پیش ثبت نام كردن در كارگاه ها«، »پرداخت حق عضویت براى موزه و 
داش��تن كارت عضویت«، »اعالم به مدارس و مهدكودك ها و مراكز مختلف جهت پیشاپیش 
وقت گرفتن براى بازدید موزه و اس��تفاده از پیش پرداخت« شروع شد و سپس اعضاى گروه 
پیشنهادهاى حمایت مالى هر چند ناچیز را مطرح كردند. كمپینى كه ابتدا براى اطالع رسانى 
تشكیل ش��ده بود به خواسته خود اعضا جمع آورى كمك هاى نقدى را شروع كرد. »از امروز 
شنبه ١٢ تیرماه گروهى داوطلب مى شویم نفرى صد هزارتومان )كمتر یا بیشتر( به این موزه 

كمك كنیم.«
این پیام در ابتدا پیامى س��اده بود. اما به تدریج كمك هاى مالى دوس��تداران موزه تا به 
امروز تعدادى نزدیك به ٥٠٠ نفر را نش��ان مى دهد. مبلغى كه ش��اید در روند گران بودن 
اجاره ملك چندان كارس��از نباشد، اما نش��ان از قدرت نهاد مردمى دارد كه در مدت كمتر 
از پنج روز توانس��ته است بخش��ى از مبلغ پول پیش اجاره خانه را جمع آورى كند. حال كه 
حركت خودجوش مردمى در مس��یر درس��ت قرارگرفته باید قدر آن را دانست و مدیران و 
دس��ت اندركاران موزه از این پتانس��یل به خوبى اس��تفاده كنند و با برنامه ریزى صحیح به 

درآمدزایى موزه برسند. 
م��وزه عروس��ك هاى ملل در عمر ٢٠ م��اه خود، در س���ال ١٣٩٤ از ط��رف اداره كل 
موزه هاى س����ازمان می��راث فرهنگ����ى در بخ��ش م����وزه داران برت��ر و از ط��رف 
كمیت����ه جهان��ى موزه ها )ایك�وم( در دو ش���اخص آم�وزش و پژوه�ش به عنوان م�وزه 
برت�ر س�ال انتخ�اب ش�د. همچنی��ن در س��ال ١٣٩٥ ای��ن م��وزه از س��وى كمیت��ه 
جهان����ى موزه ها در دو ش����اخص آم��وزش و بازدی��د به عنوان م��وزه برت��ر س����ال 
انتخ��اب ش����د. برپایى موزه عروس��ك هاى مل����ل ب��ا اج��راى توره����اى بازدی��د 
گروه��ى م��دارس و مراك��ز آموزش��ى و برپای��ى نمایشگاه هاى ادوارى در م��دت ٢٠ 
م��اه فعالی��ت خ��ود توانس����ته اس��ت بی��ش از ١٤ هزار نف��ر در س��طح ته��ران و 
بی��ش از ١٠٠هزار نف��ر در س��طح شهرس��تان را ب��ا فرهن��گ و عروسك هاى ای��ران 
و جه�ان آش���نا كن�د و نی�ز ب�ا برگ�زارى بی��ش از ٦٠ كارگاه س����اخت عروس��ك هاى 
فرهنگ�ى، اس���باب بازى ها و آث�ار هن�رى و صنای�ع دس���تى نشان داده است كه به كار 
موزه دارى آشنا است و با برپایى كارهایى ازاین دست مى تواند به خودگردانى و درآمدزایى 
برس��د و به عبارت دیگر خود هزینه هاى جارى موزه را با برپایى كارگاه هنرى تامین كند. 

به عبارت دیگر این یعنى حركت درست بخش خصوصى. 
مى دانیم كه مش��كالت اقتصادى در حوزه فرهنگ بس��یار اس��ت، ام��ا نباید از وظیفه 
دولتمردان غافل ش��د. درس��ت اس��ت ك��ه نهادهاى خصوص��ى و مردم ب��ه كمك موزه 
عروس��ك هاى مل��ل آمده اند، اما از وظیف��ه نهادهایى همچون س��ازمان میراث فرهنگى، 
مركز هنرهاى نمایش��ى و ش��هردارى تهران نباید غافل ش��د. درست كه بخش خصوصى 
باید مس��تقل از دول��ت حركت كند، اما حمایت هایى از جن��س تامین یك مكان چندان 
براى ش��هردارى تهران س��خت نیس��ت. زمانى بخش خصوصى در حوزه فرهنگى و هنرى 
سرمایه گذارى مى كند اما بخش دولتى هم وظایفى در قبال این بخش دارد، چرا كه این 
بخش بیشتر از سوددهى هزینه بر است. اما حمایت مهم تر بخش دولتى از بخش خصوصى 
حمایت معنوى اس��ت. هرچند كه وعده هاى حمایت از چند نهاد دولتى و سایر نهادها به 
گوش رس��یده اما این وعده ها باید ش��كل اجرایى به خود بگیرد. مكانى نه براى سه سال 
بلك��ه به دلیل نقش موثرى كه در حفظ و ارائه فرهنگ براى كودكان دارد، نیاز به مكانى 

دائمى براى موزه دارد. امرى كه كمك نهادهاى دولتى را مى طلبد. 

وقتى مردم به كمک موزه عروسک هاى ملل آمدند

دور دنیا
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جدول امروز

ش�ركت بزرگ تجارت الكترونیک على بابا حاال به لطف جاه طلبى چینى ها در این كش�ور پادش�اهى مى كند. براساس گزارش یک نهاد رسمى خرده فروشى، على بابا بین 
30تا 40 میلیارد دالر در 100 سرمایه گذارى و خرید خود در طول سال 2010 هزینه كرده است.
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