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مدیرعامل پتروشیمی بوشهر در گفت وگو با »فرصت امروز« عنوان کرد 

 95درصد تولیدمان را 
صادر می کنیم

شرکای استراتژیک خودروسازان ایرانی کدامند؟ 

 جای خالی بزرگان
در صنعت خودروی ایران

7

شاخص کل بورس در نخستین روز کاری پس از تعطیالت عید فطر و 
در سایه آتش سوزی مجتمع پتروشیمی بوعلی 332 واحد افت 

کرد و در ایستگاه 73 هزار و 716 واحد ایستاد. معامالت ...

وقتی خبرهای بد جای خبرهای خوب را می گیرد

 آتش پتروشیمی بوعلی
بر بازار سهام
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 مسیر نامشخص پول هایی
که از بانک خارج می شود

»فرصت امروز« تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر خروج از رکود را بررسی می کند

چند روز پیش با مصوبه شـورای پول و اعتبار، نرخ 
سـود بانکی بـه 15 درصد کاهش یافـت. درحالی که 
مزایای بسیاری از سـوی کارشناسان و صاحبنظران 

بـرای تاثیـرات احتمالـی کاهـش نرخ سـود بانکی 
برشـمرده می شـود و برخی بـر این باورنـد که این 
موضـوع می تواند موجب خروج از رکود و رونق بازار 

شـود، اما در عین حال برخی دیگر از کارشناسـان و 
تحلیلگران معتقدند کاهش نرخ سود بانکی 

15به تنهایی نمی تواند موجب ایجاد...

سرمقـاله
فرصت امروز 
صنعت فردا 

چش��م انداز ه��ر پدی��ده ای تا 
ان��دازه قابل توجهی به پیش��ینه 
و امروز آن بس��تگی دارد و بدون 
بررسی کارنامه، سابقه و وضعیت 
فعلی آن نمی توان سرنوش��تی را 
برای مقوله ها تصور کرد. عالوه بر 
این برای ترس��یمی از چشم انداز 
هر پدیده ای و اینکه سرش��ت و 
سرنوش��ت آن چ��ه باید باش��د،  
بای��د بتوان آن را ب��ا همتاهایش 
مقایس��ه کرد و فهمید که کدام 
نقطه مطلوب می تواند چشم انداز 
مس��اعدی باش��د. پدیده صنعت 
ای��ران نیز از این قاعده مس��تثنا 
نیس��ت و در روزی که قرار است 
برای آن بزرگداشت گرفته شود، 

بررسی نکات یاد شده...
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چشم انداز هر پدیده ای تا اندازه قابل توجهی 
به پیش��ینه و امروز آن بس��تگی دارد و بدون 
بررس��ی کارنامه، س��ابقه و وضعی��ت فعلی آن 
نمی ت��وان سرنوش��تی را ب��رای مقوله ها تصور 
کرد. عالوه بر این برای ترس��یمی از چشم انداز 
هر پدیده ای و اینکه سرش��ت و سرنوش��ت آن 
چه باید باش��د،  باید بتوان آن را با همتاهایش 
مقایس��ه کرد و فهمید که کدام نقطه مطلوب 
می تواند چش��م انداز مس��اعدی باش��د. پدیده 
صنع��ت ای��ران نی��ز از ای��ن قاع��ده مس��تثنا 
نیس��ت و در روزی ک��ه قرار اس��ت ب��رای آن 
بزرگداشت گرفته شود، بررسی نکات یاد شده 
اجتناب ناپذیر است. نوشته حاضر چند نکته را 

در این باره یادآور می شود:
یکـم: پیش��ینه و کارنامه صنع��ت ایران را 
می ت��وان از آغ��از برنامه س��وم عمران��ی رژیم 
گذش��ته مطالع��ه کرد تا ب��ه امروز رس��ید. از  
س��ال1342 تا 1357 و از سال 1368 تا امروز 
که هش��ت برنامه عمرانی و توس��عه پنج ساله 
تهیه و اجرا ش��ده است، صنعت ایران اما هرگز 
در ی��ک راه مس��تقیم و صاف حرک��ت نکرده 
اس��ت و نوسان، اعوجاج و بیراهه روی های قابل 
توجهی در مسیر آمده تا امروز دیده می شود. 

شاید بزرگ ترین س��رگیجه صنعت ایران در 
50س��ال اخیر این بوده اس��ت که اس��تراتژی 
جایگزین واردات برآمده از اندیشه جمع گرایان 
مستقر در س��ازمان ملل متحد بر سیاست ها و 
برنامه های آن حاکم بوده است. این استراتژی 

شکس��ت خورده به رهب��ران اقتصادی دولتی و 
فعاالن خصوصی این گونه راه نش��ان می داد که 
می توانید در س��ایه دی��وار بلند حمایتی دولت 
)ارز ارزان، مناب��ع بانکی ترجیحی و تعرفه های 
بلند( زاد و رش��د کنید. چنین سیاست کالنی 
موجب ش��د که صنعت ایران در میدان رقابت 
با همتاهای خود قرار نگیرد و به مرور زمان نه 
تنها بازار خارجی به دست نیاورد بلکه در بازار 
داخلی شکس��ت خورد. این اتفاق برای ایران و 
برخی کش��ورها مثل برزی��ل در حالی رخ داد 
که کره جنوبی با استراتژی توسعه صادرات راه 
دیگری رفت و امروز به یک تولیدکننده ممتاز 

صنعتی تبدیل شده است. 
دوم: صنع��ت امروز ای��ران پدیده ای عجیب 
اس��ت که ماهیت مش��خصی ندارد و در سایه 
ه��زاران قان��ون، آیین نام��ه، تمنای سیاس��ی، 
خواه��ش و درخواس��ت صاحب��ان صنع��ت و 
حسرت مصرف کنندگان سر در گم شده است. 
صنعت ایران هرگز در حال حاضر نمودی در 
بازاره��ای بین المللی و حتی منطقه ای ندارد و 
دلسرد و پریشان است که چرا دولت پول ارزان 
نمی دهد، چرا دولت جلوی واردات را نمی گیرد 
و... دول��ت نیز ب��ا سیاس��ت های معیوب خود 
تکلیف را یکس��ره نمی کند و اج��ازه نمی دهد 
ک��ه بنگاه های ضعی��ف و ناکارآمد از بازی بازار 
خارج شوند و نیرومندها بمانند و جان بگیرند. 
دولت یازدهم نیز می خواهد صنعت گلخانه ای 
فعل��ی را با هر زور  و ضربی س��رپا نگه دارد و 

به بهانه اش��تغال مانع از مسدود شدن هزاران 
بنگاه ورشکسته شود. 

سوم: فردای صنعت ایران چگونه باید باشد؟ 
برای اینکه چشم اندازی روشن از فردای صنعت 
داش��ته باشیم، چراغ راهنما الزم داریم و شاید 
نیاز به یک الگوی کامیاب. برخی ش��اید کسر 
ش��أن بدانند که به طور مثال کره جنوبی را الگو 
ق��رار دهند یا تایوان و هنگ کنگ را نمونه های 
خوبی نمی دانند. برخی شاید به دلیل عصبیت 
و ناسیونالیسم اقتصادی حاضر نیستند بپذیرند 
ک��ه صنعت ایران آن چیزی نیس��ت که بتواند 
در دنی��ای امروز بماند و نیرومند و مس��تحکم 
باش��د و حاضر نیس��تند برخ��ی واقعیت ها را 
ببینند. فرصت امروز را اگر غنیمت نش��ماریم 
و دس��ت از غ��رور و تکبر برنداری��م و خود را 
در اندازه های��ی فرات��ر از واقعی��ت فرض کنیم 
سرشت و سرنوش��ت صنعت فردای ایران بهتر 
از امروز آن نخواهد بود. توصیه نوش��ته حاضر 
این است که چش��م انداز صنعت فردا را به طور 
واقعی ترسیم کرده و همه الزام ها و پیامدهای 
واقعیت جهان امروز را در ترس��یم چش��م انداز 
لح��اظ کنیم. پیش��نهاد می ش��ود در گام اول 
از این توه��م بیرون آییم که ای��ران باید همه 
کااله��ای صنعت��ی را در درون تولی��د کند و 
به س��مت ش��ناخت مزیت های واقعی حرکت 
کند. فرصت امروز ایران این اس��ت که پیامدها 
و الزام ه��ا و ضرورت توس��عه صنعتی به روش 

دیروز را خوب رصد کند. 

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تغییر 
س��همیه های سوخت براس��اس پیمایش برای 
ناوگان حمل و نقل باری و مسافری را ابالغ کرد. 
به گزارش مهر، با توجه به مصوبات کارگروه 
سیستم جامع پیمایش ناوگان حمل و نقل بار و 
مسافر و با در نظرگرفتن مقایسه میان سهمیه 
اختصاص یافته و مصرف سوخت توسط ناوگان 
و همچنین برای واقعی کردن میزان س��همیه 

تخصیصی بر مبنای پیمایش ارسال می شود. 
بر این اساس سقف سهمیه عملکردی ناوگان 
با بار کمتر از 3.5 تن 1800 لیتر اس��ت. سقف 
س��همیه عملکردی ناوگان با ب��ار 6 تا 10 تن 
2150 لیتر، سقف س��همیه عملکردی ناوگان 
با بار 10 تا 20 تن 5200 لیتر، س��قف سهمیه 
عملک��ردی بین 30 تا 40 ت��ن، 9000 لیتر و 
س��قف سهمیه عملکردی 50 تن به باال 7200 

لیتر است. 
همچنی��ن در ناوگان مس��افری هم س��قف 
س��همیه عملکردی ب��االی 40 نفر هم 13هزار 

لیتر است. 

البته به این مقدار س��همیه پایه offline و 
online هم اضافه می شود. 

پیمانه آفالین در نخستین سوخت گیری هر 

ماه به کارت هوشمند سوخت منتقل می شود. 
در صورتی که ذخیره روی کارت از حد آستانه 
پایین تر بیاید و خودروی مربوطه در مرکز داده 

دارای س��همیه باش��د، یک پیمان��ه به صورت 
آنالین به کارت سوخت منتقل می شود. 

حد آستانه برابر با پیمانه آفالین است. انتقال 
پیمانه آنالین به کارت هوشمند سوخت صرفاً 

در جایگاه های برخط صورت می پذیرد. 
انتق��ال س��همیه از مرک��ز داده ب��ه کارت 
هوش��مند س��وخت با اولویت انتقال س��همیه 
عملک��ردی ص��ورت می پذی��رد. مابه التف��اوت 
س��همیه عملکردی با س��همیه پای��ه مطابق با 
قواعد ش��ارژ آنالین به کارت س��وخت منتقل 

می شود. 
س��همیه پای��ه اتوبوس ه��ا و مینی بوس های 
س��امان دهی شده توس��ط وزارت کشور که در 
 http: //samandehi. uicb. ir س��ایت 
ثبت ن��ام کرده اند، به ترتیب مع��ادل 4700 و 
1500 لیتر اس��ت. در خص��وص اتوبوس های 
باالی 40 نفر ب��ا ویژگی های خاص که مصرف 
باالتری دارن��د مانند اتوبوس های س��ه محور، 
دو طبق��ه و ولوو B12 به میزان 25 درصد به 

پیمایش ثبت شده اضافه می شود. 

فرصت امروز صنعت فردا 

سهمیه جدید سوخت ناوگان مسافری و باری اعالم شد 

سرمقـاله

محمدصادق 
جنان صفت
عضو شورای 

سردبیری سیلیکون ولی، دره 
نام آشنایی است که سال ها 

در دنیای کسب وکار بی رقیب 
پیش می رفت، اما حاال با 

ورود نسل تازه کارآفرینان و 
استارتاپ های جدید به ویژه 
از سمت خاورمیانه، خطر را 
بیخ گوش خود حس می کند

استارتاپ های خاورمیانه 
رقیب جدی سیلیکون ولی

قاب اقتصاد

ت امروز|
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وضعیت پیشرفت فازهای 
سه گانه پتروشیمی بوشهر 

در چه شرایطی است؟ 
در ح��ال حاض��ر ف��از اول که 
ش��امل واحدهای شیرین سازی 
گاز، اس��تحصال ات��ان، متانول، 
جداس��ازی ه��وا و واحد تصفیه 
آب ش��یرین و واحد بخار اس��ت 
و در مراح��ل مختل��ف اج��را به 
لحاظ مهندس��ی، خرید و نصب 
مکانیکی است. این فاز در بخش 
مهندس��ی باالت��ر از 90 درصد، 
خرید تجهیزات باالی 80 درصد 
و عملیات نصب و ساختمان نیز 
بیش��تر از 40 درصد پیش��رفت 
دارد و پیش بین��ی می ش��ود فاز 
یک انتهای س��ال 95 راه اندازی 
ش��ود. فاز دوم شامل واحدهای 
الفین، گلیکول و واحد پلی اتلین 
سنگین اس��ت. واحد الفین این 
فاز با فاصله دو تا دو و نیم سال 
با فاز یک راه اندازی خواهد ش��د. 
مهندس��ی ای��ن واح��د باالتر از 
90درصد و عملیات ساختمانی 
باالت��ر از 50 درصد در حال اجرا 
اس��ت. واحد گلیکول نیز مشابه 
واحد الفین است. واحد پلی اتیلن 
نیزدر آین��ده نزدیک قرارداد آن 
نهایی خواهد ش��د. فاز سوم که 
واحدای اسیداس��تیک و وینیل 
استات منومر است به فاصله سه 
س��ال با فاز یک عملیاتی خواهد 

شد. 
مناب�ع مالی پتروش�یمی 
بوش�هر چگونه تأمین شده 

است؟ 
تامی��ن مال��ی پتروش��یمی 
بوش��هر ب��ا آورده س��هامداران  
از  اس��تفاده  و  درص��د(   15(
فاینان��س چین  )85 درصد(در 
حال انجام اس��ت. کل فاینانس 
15.2 میلیارد یوان یا 2 میلیارد 

یورو است. 
چ�ه  س�هامداران  آورده 
میزان اس�ت و سهامداران 
چ�ه  پتروش�یمی  ای�ن 

شرکت هایی هستند؟ 
اعتب��ار  کل  از  15درص��د 
یعن��ی 2میلیارد ی��ورو، آورده 
س��هامداران اس��ت. در شرکت 
پتروش��یمی، )شستا(60درصد 
و ش��رکت پتروش��یمی مارون 

40درصد سهامدار است.  
مهم تری�ن چال�ش ش�ما 
برای اتمام پروژه چیست؟ 

بزرگ تری��ن چالش در مورد 
روش  ب��ه  مرب��وط  فاینان��س 

دریاف��ت از فاینانس اس��ت که 
برای هر ص��ورت وضعیت بین 
3 ت��ا 4 م��اه زمان نیاز اس��ت. 
البت��ه قول هایی از طرف چین 
ب��ه م��ا داده ش��ده اس��ت که 
ای��ن م��دت زمان کمتر ش��ود 
و م��ا امیدواریم کاه��ش یابد. 
همچنین از نظر اجرا تأخیر در 
تعهدات پیمانکاران وسازندگان 
داخلی است. سازندگان داخلی 
ب��ه دلیل طلب های س��نگینی 
ک��ه از دس��تگاه های دولت��ی 
دارند، نقدینگ��ی منفی دارند. 
از طرف دیگر بانک های داخلی 
نی��ز همراهی برای تأمین مالی 
انج��ام نمی دهن��د و اگ��ر هم 
هم��راه ش��وند تأمی��ن مالی با 
بهره س��نگین خواه��د بود. در 
نهایت این مسئله موجب شده 
در انجام تعهدات شان با مشکل 

مواجه شوند. 
در حال حاضر چند درصد 
از پتروشیمی بوشهر توسط 
پیمانکاران داخلی س�اخته 

می شود؟ 
طب��ق ش��رایط فاینان��س و 
تواف��ق بانک مرک��زی و دولت 
چین، 50 درصد از فاینانس در 
چین و 50 درصد بقیه در خارج 
از چی��ن باید مصرف ش��ود. ما 
سهم خارج از چین را به سمت 
ایران هدایت کرده ایم، البته در 
ف��از ی��ک س��هم داخلی ها در 
مهندسی و ساخت تجهیزات و 
نصب بیش از 50 درصد اس��ت. 
در فازهای بعدی طبق شرایط 
فاینان��س باید ایرانی ها س��هم 

برابری داشته باشند. 
مش�کل ش�ما تنها تأمین 
تجهیزات توس�ط داخلی ها 
است. آیا چینی ها در تأمین 

خدمات متعهد هستند؟ 
مشکالت چین این است که 
ما با استانداردهای آمریکایی و 
اروپایی کار می کنیم و کش��ور 
چی��ن ب��ه تازگ��ی وارد ای��ن 
عرصه ش��ده است و کار کردن 
ب��ر مبنای ای��ن اس��تانداردها 
مشکالتی میان ما و سازندگان 
چینی ایجاد کرده است. برخی 
از س��ازندگان چین��ی در ای��ن 
حوزه بس��یار تازه کار هس��تند 
از ای��ن رو فرص��ت زیادی نیاز 
اس��ت تا به خواس��ته های مان 
برس��یم. این رویه موجب شده 
در تجهیزات س��اخت چین هم 
تاخیرهایی وجود داشته باشد. 
راهکار شما برای رفع این 

تأخیراًت چیست؟ 
در مدت زم��ان همکاری، دو 
کش��ور به شرایط یکدیگر واقف 
شده اند. بازار چین برای ما نسبت 
به دوسال قبل، شناخته تر شده 
است و بهتر می توانیم مشکالت 

را برطرف کنیم. 
بوشهر  پتروشیمی  برنامه 
تجهی�زات  تأمی�ن  ب�رای 
م�ورد نیاز با وج�ود تأخیر 
در تأمی�ن ای�ن تجهی�زات 
چیس�ت؟ آیا برنامه ای برای 
خرید تجهی�زات مورد نیاز 
از کش�ورهای خارج�ی در 
دستور کارتان وجود دارد؟ 
مش��کل سازندگان تأخیر در 
اجرای تعهدات ش��ان اس��ت نه 
در نتوانستن. سازندگان داخلی 
قابلیت و توان الزم برای ساخت 
تجهی��زات مورد نی��از را دارند. 
به ط��ور میانگی��ن تاخیره��ای 
سازندگان در تحویل کاال چند 
ماه تا یک س��ال است. با وجود 
مش��کالت داخل��ی در اجرای 

تعهدات شان پتروشیمی بوشهر 
هم��کاری خوبی با س��ازندگان 
داشته است. حمایت از ساخت 
داخل برای ما اهمیت دارد. این 
حمایت ها از سازندگان داخلی 
ادامه خواهد داش��ت مگر اینکه 
به اجبار فاینانس، کاهش یابد. 
توس�ط  کاالهای�ی  چ�ه 
داخلی ها تأمین شده است؟ 
انواع تجهی��زات ثابت مانند 
راکتوره��ا، برج ه��ای تقطی��ر، 
مخ��ازن تحت فش��ار، مخازن 
اتمس��فری، ان��واع ش��یرآالت 
صنعتی، پم��پ، توربین گازی 
و کمپرسورهای واحدها توسط 

داخلی ها تأمین شده است. 
 آی�ا از کیفیت محصوالت 

داخلی رضایت دارید؟ 
در مقایس��ه با زمان تحویل 
کاال بای��د بگوی��م از کیفی��ت 
راضی تر هس��تیم. پتروشیمی 
اس��تفاده  ب��رای  بوش��هر 
داخ��ل،  ب��ازار  ظرفی��ت  از 
بومی س��ازی تجهی��زات مورد 
نیاز را در دستور کار قرار داده 
اس��ت. در فاز یک پتروشیمی، 
هش��ت پکی��ج یونی��ت ک��ه 
داخ��ل  در  س��اخت  ام��کان 
وج��ود نداش��ت ب��ا همکاری 
یک ش��رکت اروپایی توس��ط 
پتروش��یمی بوش��هر عملیاتی 
ش��د. براس��اس این همکاری 
طراحی و تهیه نقش��ه ساخت 
را این ش��رکت خارجی انجام 
داد و بع��د س��ازندگان داخلی 
نس��بت به ساخت این پکیج ها 
اق��دام کردند که خروجی این 
همکاری، بومی س��ازی و تولید 
هش��ت پکیج یونیت توس��ط 

شرکت های ایرانی است. 
فعالیت ه�ای  وج�ود  ب�ا 

ص�ورت گرفت�ه در بخ�ش 
فاینان�س و تجهی�زات، آیا 
ب�رای شناس�ایی بازارهای 
برنامه ری�زی  نی�ز  ه�دف 

داشتید؟ 
محص��والت  تمام��ی 
پتروش��یمی بوش��هر پی��ش از 
پتروش��یمی های  توس��ط  این 
فعال کش��ور تولید ش��ده است 
و م��ا محصول جدیدی نداریم. 
بازار بیرون از کش��ور نیز برای 
ما ش��ناخته شده است و کاماًل 
مشخص است. بازار اصلی برای 
ما بازاری اس��ت که بیش��ترین 
س��ود را داشته و بازار پایداری 
باشد. برای ما به جز کشورهایی 
که منع صادرات برای آن وجود 
دارد، ه��ر بازاری می تواند بازار 

هدف باشد. 
ظرفی�ت تولی�د بوش�هر 

چگونه است؟ 
برنام��ه م��ا تولی��د س��االنه 
3میلی��ون تن محصول اس��ت. 
1.6 میلی��ون تن متانول، 550 
هزار تن گلیکول، 1میلیون تن 
اتیلن، 300 هزار تن پلی اتیلن، 
300 ه��زار تن اسیداس��تیک، 
25ه��زار ت��ن وینیل اس��تات 
منوم��ر در س��ال تولید خواهد 
واح��د  اینک��ه  ضم��ن  ش��د. 
محصوالت جانبی مانند ال پی 

جی و گوگرد نیز دارد. 
چ�ه میزان از ای�ن تولید 
برای صادرات تعریف ش�ده 

است؟ 
ای��ن  ف��روش  چش��م انداز 
پتروش��یمی بدین گونه اس��ت 
ک��ه باالت��ر از 95 درصد تولید، 
صادراتی خواهد بود. خوشبختانه 
واحدهای پتروشیمی مشابه در 
کش��ور زیاد و عمده هدف ما از 
تولید ص��ادرات اس��ت، زیرا در 
کنار س��احل هس��تیم و باید از 
این مزیت استفاده کنیم. اگر در 
داخل کشور صنایع پایین دستی 
تکمیل شود، محصوالت بوشهر 
را در داخل به فروش می رسانیم. 
برنامه ش�ما برای ورود به 

بورس چگونه است؟ 
س��هامداران ما دراین باره باید 
تصمیم گیرنده باش��ند. البته با 
توجه به تجارب کس��ب شده در 
این زمینه تصورم این اس��ت که 
س��هامداران پتروشیمی بوشهر 
تمایل دارند این پتروش��یمی در 
بورس عرضه شود، اما این کار در 
زمان مناسب انجام خواهد شد. 

مدیرعامل پتروشیمی بوشهر در گفت وگو با »فرصت امروز« عنوان کرد 

95درصدتولیدمانراصادرمیکنیم
روش دریافت فاینانس بزرگ ترین چالش پتروشیمی بوشهر

ش�رکت پتروشیمی بوش�هر در عسلویه واقع 
ش�ده اس�ت. واحدهای این پتروش�یمی شامل 
8 واحد فرآیندی و واحدهای س�رویس جانبی 

اس�ت. واحدهای مجموعه در س�ه ف�ار تعریف 
شده است. شیرین سازی گاز، استحصال اتان و 
تولید متانول واحدهای این پتروشیمی هستند. 
البته این مجتمع واحد یوتیلیتی و سرویس های 
جانب�ی نیز دارد. فاینانس پتروش�یمی بوش�هر 

در دوران تحری�م عملیات�ی ش�د. قرار اس�ت 
فاز نخس�ت این پتروش�یمی انتهای س�ال 95 
افتتاح ش�ود. براس�اس اهمیت کار گفت وگویی 
ب�ا غالمرضا مس�تجاب الدعو مدی�ر عامل این 

پتروشیمی صورت گرفته است. 

آتش پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر 
بامداد ش��نبه خاموش ش��د و تالش برای 

پیدا کردن دلیل بروز حادثه ادامه دارد. 
حس��ین امیری خامکان��ی، نایب رئیس 
کمیس��یون انرژی مجلس ب��ه خبرگزاری 
ایلنا گفته »در نخستین جلسه کمیسیون 
در روز س��ه ش��نبه طرح موضوع می شود 
و تصمیم گیری می ش��ود که برای بررسی 

موضوع باید کارگروه تشکیل شود.
وی توضی��ح داده ک��ه از ام��روز بای��د 
مس��ئله از س��وی دس��تگاه های نظارت��ی 
آسیب شناسی ش��ود و به احتمال زیاد در 
کمیس��یون کارگروهی تش��کیل می شود 
که حادثه هم به ص��ورت میدانی و هم در 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی ریشه یابی 
و بررس��ی ش��ود و گ��زارش آن نی��ز ب��ه 
کمیسیون ارائه می شود. گزارش کارگروه 
کمیس��یون مجلس هم به این خاطر است 
که اگر مس��ئله قصور ن��کات ایمنی بوده، 
رعای��ت ش��ود و اگر ه��م کوتاه��ی بوده 

برخورد الزم صورت گیرد. 
اینک��ه ح��وادث  خامکان��ی ب��ا بی��ان 
اینچنینی نخستین بار نیست رخ می دهد 
ام��ا امیدواریم ک��ه آخرین اتفاق باش��د، 
خاطرنش��ان کرد: امیدواریم این تجربیات 
تل��خ باعث ش��ود که هم مس��ئوالن و هم 
کارکن��ان این واحدهای تولیدی مس��ائل 

ایمنی را بیشتر رعایت کنند. 
 دیروز ظهر مرضیه شاهدایی مدیر عامل 
ش��رکت ملی پتروش��یمی همراه با عادل 
سلیم نژاد مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس 

و محمدرضا صاحب نس��ق مدیرعامل این 
پتروش��یمی آخری��ن وضعی��ت موجود را 
بررس��ی کردند و کارگروه��ی برای یافتن 

دالیل حادثه تشکیل دادند. 
بازگش��ت پتروش��یمی بوعل��ی س��ینا 
به م��دار تولی��د یکی از نکاتی اس��ت که 
مدیران صنعت نفت بر آن تاکید کرده  اند. 
شاهدایی در این باره به شانا از برنامه ریزی 
برای بازس��ازی پتروش��یمی بوعلی سینا 
خب��رداد و گف��ت: پس از پای��ان عملیات 
اطفای حریق در این مجتمع پتروش��یمی 
بازرس��ی از رون��د حادثه آغاز می ش��ود و 
فعالیت پتروش��یمی بوعلی سینا به زودی 

از سر گرفته می شود. 

خسارت 60 میلیون یورویی
محم��د رضای��ی، مدیر بیمه ه��ای آتش 
س��وزی بیم��ه ای��ران گفت: کارشناس��ان 

ای��ن مجموعه، خس��ارت وارده به مجتمع 
پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر را حدود 
60 میلیون یورو تخمین زده اند که در اسرع 
وقت و پس از تکمیل بررس��ی ها پرداخت 
می ش��ود. او با بیان اینکه کارشناسان این 
ش��رکت به دستور مدیرعامل بیمه ایران از 
س��اعات اولیه بروز حادثه آتش سوزی در 
محل حاضر شدند تا بتوانند هرچه سریع تر 
میزان خسارت وارده را برآورد کنند، افزود: 
از آنج��ا که این مجموع��ه دارای بیمه نامه 
تمام خطر نزد کنسرس��یومی متش��کل از 
ش��رکت های بیمه به راهب��ری بیمه ایران 
است، به زودی غرامت تعیین شده در وجه 
بیمه گذار کارس��ازی خواهد ش��د. در این 
کنسریوم 11 شرکت بیمه ای عضو هستند. 
وی درب��اره س��هم بیمه ای��ران در این 
کنسرس��یوم نی��ز گفت: مس��ئولیت بیمه 
ای��ران در این کنسرس��یوم جبران حدود 

60 درصد خسارت وارده است که آمادگی 
پرداخت آن در کوتاه ترین زمان ممکن به 

زیان دیدگان وجود دارد. 

نقص فنی پمپ دلیل اصلی حادثه 
رضایی درب��اره دلیل ب��روز این حادثه 
گفت: نق��ص فنی یکی از پمپ های س��ه 
گانه برج تقطیر موج��ب ایجاد بخار مواد 
اش��تعال زا به صورت ابر ش��د که به کوره 

مجاور سرایت و باعث آتش سوزی شد. 

سود پیش بینی شده تغییری ندارد
عادل نژاد س��لیم، مدیرعام��ل هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به حضور 
کنسرس��یومی از 11 ش��رکت بیم��ه در 
آتش  سوزی پتروشیمی بوعلی سینا، گفت: 
این روی��داد تاثیری در س��ود پیش بینی 

شده  EPS هلدینگ خلیج فارس ندارد. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان 
اینکه می��زان خس��ارت های وارده بعد از 
بررس��ی های الزم مشخص و اعالم خواهد 
شد، درباره اثر این حادثه بر سود هر سهم 
هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس به نیپنا 
 EPS گفت: این رویداد هی��چ تاثیری در
اعالمی و 866 ریالی هر سهم خلیج فارس 
تولی��دی  محص��ول  ک��ه  چ��را  ن��دارد، 
پتروشیمی بوعلی سینا صرفا جهت تامین 
نیازه��ای داخلی فعال ب��ود. در این رابطه 
توضیحاتی در کدال منتش��ر خواهد شد و 
س��ازمان بورس درباره توقف یا عدم توقف 
نماد »فارس« تصمیم گیری خواهد کرد. 

آتش ماهشهر خاموش شد 

علت و مقصر احتمالی حادثه مشخص می شود

پتروشیمی

کنترل مصرف با اجرای سیاست تک نرخی
رشد مصرف بنزین از یک درصد 

فراتر نرفت

معاون وزیر نفت در امور پاالیش و پخش اعالم کرد: 
رشد مصرف بنزین در سه ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه پارسال، تنها یک درصد بوده است. 

عب��اس کاظم��ی در گفت وگو با ش��انا، با بیان این 
مطلب گفت: رشد مصرف بنزین در سه ماهه نخست 
امس��ال نس��بت به مدت مشابه پارسال در حالی یک 
درص��د ب��وده ک��ه در ای��ن مدت، 8 درص��د به تعداد 
خودروهای ناوگان حمل و نقل کشور افزوده شده است. 
به گفته وی، رش��د یک درصدی مصرف بنزین در 
ای��ن دوره، نش��ان از کاهش مص��رف این فرآورده در 

کشور دارد. 
مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران، به تراز منفی قاچاق بنزین در مرزها اشاره 
کرد و افزود: تک نرخی شدن و منطقی شدن قیمت 
بنزین به مهار قاچاق، کاهش مصرف و شفاف س��ازی 

منجر شده است. 
در ادامه این گفت وگو، کاظمی در واکنش به موضوع 
احتمال برگشت مصوبه بنزین به مجلس برای اصالح 
که طی روزهای اخیر از س��وی وزیر نفت اعالم ش��د، 
این اقدام را مثبت ارزیابی کرد و با بیان اینکه دولت 
پیش��نهاددهنده دونرخی ش��دن بنزین نبوده است، 
گف��ت: این مصوبه، هفته آخ��ر فعالیت مجلس قبلی 
ب��ه تصوی��ب رس��ید که اج��رای آن از دید ما با توجه 
ب��ه ش��رایط کنونی مص��رف و تک نرخی بودن بنزین 

دچار اشکال بود. 
وی خاطرنشان کرد: عرضه بنزین تک نرخی از نظر 
تسویه حساب های مالی بسیار شفاف و روشن است و 
قطعا دو نرخی بودن در هر کاالیی فسادآور خواهد بود. 
مدیرعامل ش��رکت پاالی��ش و پخش فرآورده های 
نفت��ی ای��ران اظهار امیدواری ک��رد که این مصوبه با 
برگش��ت به مجلس مورد اصالح و بازبینی قرار گیرد 
و نمایندگان با توجه به آثار مثبت تک نرخی ش��دن 

بنزین تصمیم گیری کنند. 

 فروش سی.ان.جی 350 برابر
 قیمت واقعی

رئیس اتحادیه جایگاه داران س��وخت بیان کرد: اگر 
بنزین 1000 تومان اس��ت ما باید س��ی. ان. جی را 

150 تا 200 تومان عرضه کنیم. 
بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه داران 
س��وخت در گفت و گو با ایلنا درباره فاصله کم تفاوت 
قیمتی بنزین و سی. ان. جی گفت: اگر بخواهیم برای 
مصرف س��ی. ان. جی منطقی جلو برویم باید قیمت 
آن را کاهش دهیم و در حد کش��ورهای واردکننده 
ای��ن ف��رآورده مثل هندوس��تان و آمریکای التین و 
ایتالیا برس��انیم که البته آنها س��ی. ان. جی را جهت 
س��وخت مصرف نمی کنند بلکه تبدیل به ال.پی.جی 

می کنند. 
وی اف��زود: کش��ورهایی مثل آلم��ان و ژاپن که 
اتومبیل ه��ا را گازس��وز می کنن��د از ال.پی.ج��ی 
اس��تفاده می کنند و سی.ان.جی استفاده نمی کنند 
چون س��ی. ان. جی گاز طبیعی استخراجی است و 
 CO2 تم��ام آالیندگی ها از جمله آب گاز، نمک و
را نی��ز وارد مخ��ازن می کن��د.   ح��اج محمدرضا 
تصری��ح ک��رد: در تمام دنیا قیمت س��ی. ان. جی 
بین 15 تا 20 درصد قیمت بنزین است یعنی اگر 
قیمت بنزین 1000 تومان اس��ت قیمت س��ی. ان. 
جی بین 150 تا 200 تومان اس��ت در صورتی که 
در کش��ور ما در کیلو 600 تومان اس��ت یعنی ما 
عمال نزدیک 350 درصد به مردم خودمان گران تر 

می فروشیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: س��ی. ان. ج��ی از بین برنده 
سیستم موتور ماشین است و در چند ماه اول نشیمنگاه 
موتور تماما جرم می بندد که فقط یک بار قابلیت تعمیر و 
تمیز کردن و سمباده کشیدن دارد و بار دوم باید رینگ 
و پیستون را عوض کنیم و این به صاحب خودرو هزینه 
زیادی تحمیل می کند و در صورت عدم تعمیر نیز دود، 

خاک و گازوئیل از اگزوز خارج می شود. 
رئیس اتحادیه جایگاه داران سوخت بیان کرد: اگر 
بنزین 1000 تومان اس��ت ما باید س��ی. ان. جی را 
150 تا 200 تومان عرضه کنیم مضاف بر اینکه اگر 
بنزین را در سواحل خلیج فارس به نرخ فوب بخریم 
ارزان تر از کش��ور ماست بنابراین اگر بخواهیم قیمت 
س��ی. ان. جی را حفظ کرده و بنزین را هم افزایش 

دهیم اجحاف است. 
 وی ب��ا تاکی��د بر ل��زوم جایگزین ش��دن ال.پی.
جی به جای س��ی.ان.جی گف��ت: ال.پی.جی در حد 
بنزین س��وپر و اروپایی و گاز تصفیه ش��ده است که 
نمک زدای��ی و CO2 زدایی ش��ده و اج��رام اضافی 
داخ��ل آن ف��رآورده معل��ق گرفته ش��ده و به   همان 
ش��کلی که بنزین س��وپر در مخزن می س��وزد، این 

سوخت می سوزد. 

مهدی شریفی نیک نفس: 
آتش سوزی 3 درصد از سود ناخالص 
ساالنه هلدینگ خلیج فارس را کم کرد

مهدی شریفی نیک نفس، عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی 
در گفت وگ��و با س��ایت خب��ری اتاق ته��ران درباره 
آتش سوزی پتروش��یمی خلیج فارس گفت: حوادثی 
از این دس��ت، طبیعی است. به هرحال، این خطرات 
جزو طبیعت کار پتروشیمی است، اما مسئوالن باید 
همواره حواس شان به تمامی زیرساخت ها و سازه ها 

باشد. 
به گفته شریفی نیک نفس، این آتش سوزی، آتش 
س��وزی بزرگی بوده است. او درباره خطر این حادثه 
ادامه داد: خطر این آتش س��وزی برای این است که 
پتروش��یمی و پاالیشگاه های زیاد در اطراف آن قرار 

دارد. 
به گ��زارش ات��اق ته��ران، مدیرعامل ش��رکت 
بازرگانی پتروشیمی همچنین درباره تلفات ماجرا 
گفت: خط واحد پارازایلین بوعلی متوقف ش��ده و 
در ح��ال حاض��ر از پارازایلین بن��در امام و برزویه 

استفاده می شود. 
او همچنی��ن ادام��ه داد: هلدین��گ خلیج ف��ارس 
خص��وص  در  شفاف س��ازی  گ��زارش  براس��اس 
آتش س��وزی شرکت پتروش��یمی بوعلی سینا اعالم 
کرد که حدود 3 درصد از س��ود ناخالص ساالنه اش 

کاهش پیدا کرده است. 
او همچنی��ن برآوردهای اولیه ش��رکت های بیمه 
از خس��ارت ناش��ی از ای��ن آتش س��وزی را حدود 

60میلیون یورو اعالم کرد. 

تصفیه آب و فاضالب و بازیافت
  اولویت  کارگروه ویژه توسعه 

فناوری آب

رئیس مرک��ز فناوری های راهبردی معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری گف��ت: تصفیه آب و 
فاضالب و بازیافت در کارگروه ویژه توس��عه فناوری 

آب در اولویت قرار گرفته است. 
به گزارش ایس��نا، امید توکلی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: کارگروه ویژه توسعه فناوری آب بنا بر 
اقتض��ا و ضرورت و اهمیت موضوع آب در معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تشکیل شد تا 
اقدامات س��تاد توس��عه فناوری آب، خشکس��الی، 

فرس��ایش و محیط زیس��ت را ش��تاب دهد. 
وی اف��زود: ب��ا توجه ب��ه اینک��ه آب عامل عمده 
تولید محصوالت کش��اورزی، تامین غ��ذا، اکولوژی 
و محیط زیس��ت سالم محسوب می ش��ود و با توجه 
ب��ه اینکه با روند رو به رش��د جمعی��ت امکان وقوع 
خشکسالی های شدید نیز بیش��تر می شود، معاونت 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری تش��کیل این 

کارگروه ویژه را در اولویت قرار داد. 
به گفت��ه توکلی، کارگ��روه ویژه توس��عه فناوری 
آب به ریاس��ت مع��اون علم��ی رئیس جمهوری و با 
حضور دو معاون وی و دبیران ستادهای مرتبط دایر 
می ش��ود و تاکنون 22 جلسه در همین راستا برگزار 

شده است. 
وی تصری��ح ک��رد: در جلس��ات برگزار ش��ده 
و  فاض��الب  و  آب  تصفی��ه  مانن��د  موضوعات��ی 
بازیاف��ت، نمک زدای��ی و روش های نوی��ن تولید 
و  مق��اوم  گیاه��ان  و  ش��ورورزی  ش��یرین،  آب 
متحمل به ش��وری و خش��کی، ارتقای بهره وری 
زیرس��طحی،  آبی��اری  سیس��تم های  و  آب 
اس��تحصال آب های غیر متعارف و خارج از بیالن 
مرس��وم نظیر سدهای زیرزمینی، توسعه فناوری 
شناس��ایی آب های ژرف��ی تجدیدپذیر و کاهش 
تبخی��ر از مخ��ازن و س��طوح و بدنه ه��ای آب و 

خاک در اولویت قرار گرفته اس��ت. 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران 
خبر داد 

کاهش سهم تامین آب شرب 
تهران از منابع آب زیرزمینی

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران 
گفت: امس��ال تامی��ن آب ش��رب ته��ران از منابع 
زیرزمینی کاهش یافته و به حدود 25 درصد رسیده 

است. 
مهن��دس محمد پ��رورش در گفت و گو ب��ا پایگاه 
اطالع رس��انی وزارت نی��رو  )پ��اون( در خص��وص 
وضعیت آب اس��تان تهران با بیان این مطلب افزود: 
برای تامین آب مورد نیاز ش��هروندان در زمان پیک 
مصرف تابس��تان آمادگی کامل داری��م، ولی نگرانی 
ما برای ش��بکه های قدیمی آبرسانی تهران است که 
امکان دارد با افزایش مصرف نتواند فشار بیش از حد 

آب را تحمل کند. 

پتروشیمی
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مش��اور عال��ی وزی��ر جهاد 
افزای��ش  از  کش��اورزی 
۹ درص��دی به��ره وری آب در 
س��ال ۱۳۹۳ خبر داد و گفت: 
پیش بینی می ش��ود ت��ا پایان 
بهره وری  توسعه  برنامه ششم 
کش��اورزی  بخ��ش  در  آب 
۲۵درصد افزای��ش یابد و این 
به معنی صرفه جویی در منابع 
آبی در اختیار بخش کشاورزی 

برای تولید است. 
محمد حس��ین شریعتمدار 
در گفت و گو با ایسنا، اظهار 
ک��رد: افزایش به��ره وری در 
جه��اد  وزارت  اول  اولوی��ت 
و  دارد  ق��رار  کش��اورزی 
اقدامات خوبی در س��ال های 
اخیر انجام ش��ده اس��ت که 
نش��ان داد افزایش بهره وری 
در  آن  صرفه جوی��ی  و  آب 
برخالف  کش��اورزی  بخ��ش 
تص��ور ع��ده ای امکان پذی��ر 
است، چرا که براساس نتایج 
ارزیابی ه��ای  و  تحقیق��ات 
ص��ورت گرفته در مرکز ملی 
راهب��ردی کش��اورزی ات��اق 
آب  بهره وری  ایران  بازرگانی 
در بخش کش��اورزی در سال 
۱۳۹۳ نسبت به سال قبل از 

آن بی��ش از ۹درصد افزایش 
پیدا کرده اس��ت. 

در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
ش��رایط بحرانی از نظر آب و 
منابع آب��ی، افزایش بهره وری 
می تواند برای کشاورزی تولید 
را اقتصادی ت��ر کند و با توجه 
به هزین��ه ب��االی آب قیمت 
تمام شده تولیدشان را کاهش 

دهد، افزود: همچنین از سوی 
دیگ��ر در چنی��ن ش��رایط و 
رش��د  امکان  محدودیت هایی 
کش��اورزی  بخش  توس��عه  و 
بیش��تر فراهم می شود و این 
بخش می تواند رشد اقتصادی 

بییشتری داشته باشد. 
مش��اور عال��ی وزی��ر جهاد 
ب��ر  تاکی��د  ب��ا  کش��اورزی 

اینکه س��ود تس��هیالت برای 
ب��ه  ک��ه  بخش کش��اورزی 
۱۵ درصد کاه��ش یافت باید 
به کمتر از ۱۰ درصد برس��د، 
ادامه داد: براس��اس تحقیقات 
صورت گرفته در زمینه میزان 
بهره وری در بخش کشاورزی 
معی��اری مانند می��زان تولید 
ماده خشک از هر متر مکعب 

آب را محاس��به می کنند که 
ای��ن ع��دد در س��ال ۱۳۹۲ 
ح��دود ۱۰۰۶ گرم ب��وده که 
به حدود ۱۱۵۸ گرم در سال 

۱۳۹۳ رسیده است. 
وی تصریح ک��رد: در ایران 
نه تنه��ا ب��رای رس��یدن ب��ه 
افزایش بهره وری ۲۵درصدی 
برنامه ششم توسعه  پایان  در 
بلکه  کنیم  برنامه ری��زی  باید 
محکوم ب��ه حرکت کردن در 
این مس��یر هس��تیم، چرا که 
اگر ای��ن کار را انجام ندهیم 
محص��والت  تولی��د  دیگ��ر 
نخواهد  کش��اورزی جاذبه ای 
داش��ت و این یک سرنوشت 
محت��وم اس��ت که بای��د در 
راس��تای رس��یدن ب��ه ای��ن 
و  س��رمایه گذاری ها  ه��دف 
ارزان  قیمت ت��ری  تس��هیالت 
ب��رای بخ��ش کش��اورزی در 
نظر بگیری��م و به بخش هایی 
مانن��د مکانیزاس��یون، انتقال 
نوی��ن،  تکنولوژی ه��ای 
بذره��ای  کیفی،  تحقیق��ات، 
آموزش و ترویج و توس��عه و 
گس��ترش حضور و مشارکت 
ویژه ای  توجه  بخش خصوصی 

صورت گیرد. 

مشاور وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

صرفه جویی ۲۵درصدی آب کشاورزی

چندی پیش س��ازمان توسعه 
تجارت از آزاد ش��دن صادرات 
طالی خ��ام خب��ر داد که این 
خبر شائبه بحث خام فروشی را 
تداع��ی کرد، اما رئیس ایمیدرو 
از رس��یدن به س��طح جدیدی 
از اس��تخراج ط��ال خب��ر داده 
از مازاد  و می گوی��د ص��ادرات 
تولی��د این فل��ز گرانبها صورت 

می گیرد. 
مع��اون  کرباس��یان،  مه��دی 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، با بیان 
اینک��ه واحده��ای معدنی تولید 
طال ب��ا ظرفیت��ی ب��اال در حال 
کار کردن هستند، گفت: با قرار 
گرفتن معدن طالی زرشوران در 
چرخه تولید و ثبت رکورد خوب 
در معدن طالی موته طی س��ال 
گذش��ته و س��ال جاری نسبت 
به س��ال های قب��ل و همچنین 
بهره ب��رداری بخش خصوص��ی از 
معدن طالی ساریگونی، می توان 
گفت که جمهوری اسالمی ایران 
در چرخ��ه تولید ط��ال در صف 
کش��ورهایی قرار گرفته که قابل 

اتکا هستند. 
وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه 
بهره برداری  پروژه های در دست 
گفت: با توجه ب��ه احداث فاز ۲ 
ط��الی زرش��وران و شناس��ایی 
معادن مناسب برای استخراج در 

حوزه سیاه جنگل بلوچستان که 
تا پایان امس��ال  آگهی های آنها 
منتشر خواهد شد، میزان تولید 

افزایش خواهد داشت. 
اشاره  با  کرباس��یان همچنین 
در  دول��ت  سیاس��ت های  ب��ه 
خصوص برخورد با ب��ازار گفت: 
با توجه به اینکه سیاس��ت دولت 
معطوف به تع��ادل در بازار ارز و 
طال اس��ت، بانک مرکزی اجازه 
داد صادرات طال انجام ش��ود تا 
س��ود آوری در اقتص��اد ص��ورت 
گیرد و عالقه مندان خارجی نیز 
به س��رمایه گذاری در حوزه طال 

تهییج و ترغیب شوند. 

بساط خام فروشی تا سال 
آینده جمع می شود

 مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تجارت در تش��ریح مش��کالت 
مع��ادن عن��وان ک��رد: یک��ی از 
مشکالت معادن در حوزه سنگ 
آهن به دلیل افت قیمت جهانی 
س��نگ آه��ن و صادراتی بود که 
دچار مش��کالت جدی ش��د، اما 
ب��ا توجه به اینک��ه کارخانه های 
کنس��انتره ب��ه نوب��ت راه اندازی 
که  گف��ت  می ت��وان  می ش��وند 
تولی��دات س��نگ آه��ن ب��رای 
جلوگی��ری از خام فروش��ی در 
چرخه کنس��انتره قرار می گیرد، 

به ط��وری که تا ح��د زیادی در 
س��ال ج��اری و در نهای��ت ب��ه 
طور کل در س��ال ۱۳۹۶ بساط 
خام فروشی از این صنعت حذف 
می شود و اگر س��نگ آهنی هم 
ص��ادر ش��ود عیار بس��یار پایین 
یا هماتیت هایی  خواهد داش��ت 
هس��تند ک��ه داخ��ل ف��رآوری 

نمی شوند. 
وی با اش��اره به وضعیت دیگر 
م��واد معدن��ی اظهار ک��رد: در 
حوزه های��ی مانند روی، س��رب، 
زغ��ال س��نگ و. . . ت��وان تولید 
خوب��ی وج��ود دارد و زمانی که 
نقدینگی تولید این معادن تامین 

ش��ود، می توان گفت این صنایع 
رون��ق می گیرند که ب��ه تبع آن 
چراغ معادن کوچک هم روش��ن 

خواهد شد. 
کرباس��یان ب��ا بی��ان اینک��ه 
بای��د چرخ��ه تولی��د را کام��ل 
کرد، گف��ت: در ح��وزه معادن 
اگ��ر بتوانیم چرخه ه��ا را کامل 
کنی��م، مث��ال در برنام��ه فوالد 
بتوانیم ب��ه ظرفیت ۵۵ میلیون 
ت��ن تعیی��ن ش��ده در برنام��ه 
۱۴۰۴ برس��یم یا در بحث مس 
کاتد  و  کنس��انتره  پروژه ه��ای 
ب��ه بهره ب��رداری برس��د یا در 
آلومینیوم چرخه تکمیل ش��ود، 
پیش بینی می ش��ود به طور کل 
دیگر با مش��کلی با عنوان خام 

فروش��ی مواجه نخواهیم ش��د. 
وضعی��ت  خص��وص  در  وی 
محص��والت  برخ��ی  ص��ادرات 
ف��والد و م��س  اظه��ار ک��رد: 
صادرات بسیار خوبی داشته اند، 
به گونه ای که در س��ال ۱۳۹۴، 
تاریخ��ی  رک��ورد  ب��ه  ف��والد 
۴میلی��ون تن صادرات رس��ید 
و م��س هم ص��ادرات خوبی را 
پسابرجام  فضای  در  به خصوص 
با پیدا شدن خریداران خارجی 
و سرمایه گذاران پیدا کرد، چرا 
ک��ه ح��اال ش��رکت های معتبر 
اروپای��ی وارد ب��ازار خرید مس 

شده اند. 

مالزی تحقیقات برای کاشت و ورود به 
صنعت زعف��ران به عنوان گران ترین ادویه 
جهان را آغاز کرد و موفق ش��د نخستین 

محصول زعفران را به عمل آورد. 
به گ��زارش ایرن��ا، این تحقیق توس��ط 
دانش��گاه »ی��و.ام« مالزی انجام ش��ده و 
این کش��ور ت��الش دارد وارد عرصه بازار 
زعفران شود، محصولی که با ورود ایرانیان 
و اعراب به این کش��ور مصرفش به ش��دت 

افزایش یافته است. 
تارنم��ای روزنامه »بورنئو پس��ت« روز 
 ش��نبه با اش��اره ب��ه تحقیقات دانش��گاه 
»ی��و.ام« مال��زی در زمینه ای��ن محصول 
نوش��ت: زعفران ه��زاران س��ال به عنوان 
ادویه در غذای مردم غرب آس��یا استفاده 
ش��ده، محصولی که قیمت آن برابر با طال 

می شود. 
قیمت ه��ر کیلوگرم زعف��ران در ایران 
در ح��ال حاضر حدود ۶۰ ت��ا ۶۵میلیون 
ریال اس��ت، اما این زعف��ران با صدور و با 
بسته بندی های خارجی و اروپایی بیش از 
دو برابر قیمت آن در ایران عرضه می شود. 
»بورنئ��و پس��ت« قیمت ه��ر کیلوگرم 
زعف��ران در مالزی را ۲۵ه��زار تا ۳۲هزار 
رینگت )هفت تا هش��ت هزار دالر( اعالم 

کرد. 
یک تی��م از محقق��ان دانش��کده علوم 
دانش��گاه ماالی��ا )ی��و. ام( به سرپرس��تی 
پروفسور روس��نا مات طاها، به تازگی در 

یک آزمایش اولیه به رشد و تولید زعفران 
در مالزی دست یافت. 

این زعفران در مالزی که از آب و هوای 
گرم اس��توایی برخوردار است در یک اتاق 
به عمل آمده اس��ت. فعالیت برای این کار 
برای نخستین بار ماه نوامبر سال گذشته 
کلید خورد و ژانویه امسال به ثمر رسید. 

این برای نخس��تین بار است که زعفران 
اس��توایی  گرمس��یری  ه��وای  و  آب  در 
ب��ه عمل می آی��د و مالزی ب��ه تولید این 
محصول امیدوار اس��ت.  سرپرس��ت تیم 
تحقیقات��ی تولید زعفران در مالزی، گفت 
ک��ه تحقیق��ات بیش��تری قب��ل از تولید 

زعفران در مقیاس بزرگ الزم است. 
ای��ن تیم متش��کل از نوردیانه��ا انووار، 
نورعینی محمد، آصف خان، صادق مهاجر 

و نور امیرا محمد نور طرح کاشت و تولید 
زعفران در مالزی را از سال ۲۰۱۴ میالدی 

با کمک دانشگاه »یو.ام« آغاز کردند. 
سرپرس��ت تیم تحقیقاتی تولید زعفران 
در مال��زی گفت ک��ه این محص��ول تنها 
می توان��د در کش��ورهای چه��ار فص��ل و 
مدیتران��ه ای مانند ایران ک��ه بزرگ ترین 
تولیدکننده زعفران جهان اس��ت، ترکیه، 
کشمیر )هند( و کشورهای اروپایی مانند 
اس��پانیا و فرانس��ه تولید ش��ود، هر چند 
تولی��د این کش��ورهای اروپایی در مقادیر 

کمی است. 
وی با اش��اره به این ت��وان مالزی برای 
تولی��د آزمایش��گاهی زعف��ران، از ت��وان 
تجاری س��ازی آن در آین��ده خب��ر داد و 
گفت: تحقیق��ات اولیه موفقیت آمیز بود و 

نشان داد این گیاه به خوبی در خاک سیاه 
رشد کرد و گل دهی آن در دمای بین ۱۵ 

تا ۲۰ درجه سانتیگراد آغاز شد. 
وی گفت: هنگامی که زعفران در درجه 
ح��رارت بین ۲۱ تا ۲۸ درجه س��انتیگراد 
قرار گرفت، تنها نیمی از این گل رشد کرد 
و در دمای بیش از ۳۰ درجه س��انتیگراد، 

هیچ یک از آنها به گل ننشست. 
روس��نا مات طاها با اشاره به استفاده از 
روش بیوتکنول��وژی برای افزایش گیاهان 
در مقیاس بزرگ، گف��ت که این ظرفیت 

عظیمی برای اقتصاد مالزی است. 
مهم ترین موارد مصرف زعفران در حوزه 
صنایع دارویی، آرایش��ی و بهداشتی است 
ک��ه امروزه در جهان روبه افزایش اس��ت، 
در حالی که در ای��ران کمترین تحقیقات 
و س��رمایه  گذاری در ای��ن زمین��ه انجام 
شده اس��ت.  غالمرضا میری، نایب رئیس 
شورای ملی زعفران کش��ور اخیرا با بیان 
اینکه سال های زیادی است که پیاز طالی 
سرخ به چین و افغانستان قاچاق می شود، 
گفت: اگ��ر این وضع ادام��ه یابد، تولید و 

صادرات ما با مشکل مواجه خواهد شد. 
ایران با تولید ۹۲درصدی طالی س��رخ، 
نخستین و بزرگ ترین تولیدکننده زعفران 
در دنیا محس��وب می ش��ود و پیش بینی 
شده است تولید امس��ال این محصول به 
حدود ۳۵۰ تن برس��د که بیش از مصرف 

جهانی است. 

کرباسیان برجمع شدن بساط خام فروشی تاکید کرد

مازاد تولید طال صادر می شود

همکاری شیالتی ایران وفرانسه 
توسعه می یابد

حسن صالحی، رئیس س��ازمان شیالت نسبت به 
افزایش حجم س��رمایه گذاری شرکت های فرانسوی 

ابراز امیدواری کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، صالح��ی اف��زود: تامین تخم 
چش��م زده س��الم و باکیفی��ت، تامی��ن تجهیزات 
بهبود کیفیت آب و پس��اب و توس��عه بازار مصرف 
آن، از الزام ه��ای اصل��ی ادام��ه روند توس��عه این 
فعالی��ت اس��ت که بخش��ی از آن در ح��ال حاضر 
از ش��رکت های اروپای��ی و از جمله ش��رکت های 

فرانسوی تامین می شود. 
وی در همایش ش��یالت ایران - فرانس��ه گفت: 
باتوجه به برنامه س��ازمان ش��یالت برای توس��عه 
پ��رورش آبزی��ان در قف��س در دریاه��ا و جایگاه 
وی��ژه ای ک��ه آزادماهی��ان و ماهی��ان خاوی��اری 
می توانن��د به ویژه در دریای خزر داش��ته باش��ند، 
جای��گاه ش��رکت های فرانس��وی در این توس��عه 

غیرقابل انکار اس��ت. 
رئیس س��ازمان ش��یالت ایران توج��ه به محیط 
زیس��ت و پایداری توس��عه اقتص��ادی، اجتماعی و 
اکولوژیکی را از باالترین اولویت ها برش��مرد و گفت: 
بالغ بر ۴۰ درصد از پرورش آبزیان آب شیرین کشور 
را ماهیان سردآبی )قزل آال( تشکیل می دهد و ایران 
ب��ا تولید ۱۴۰ هزارتن قزل آال رتبه اول جهانی تولید 
این ماهی در آب ش��یرین را به خود اختصاص داده 
اس��ت. از آنجا که این تولید با استفاده از آب شیرین 
انجام می ش��ود، توجه به الزامات توس��عه پایدار این 

فعالیت ضروری است. 
صالح��ی اف��زود: توس��عه پ��رورش ق��زل آال در 
آب های لب ش��ور دریای خزر از دیگر سیاست های 
اجرایی س��ازمان شیالت ایران اس��ت که به سرعت 
درحال گس��ترش اس��ت. عالوه بر این ب��ا توجه به 
ظرفیت های بالقوه توس��عه پ��رورش ماهی در قفس 
در آب ه��ای خلی��ج فارس و دریای عمان، ش��یالت 
ای��ران پرورش ماهیان دریای��ی در قفس را به عنوان 
یک��ی از راهبردهای اصلی خ��ود مدنظر قرار داده و 
برای دستابی به تولید ۲۰۰ هزار تن در سال ۱۴۰۰ 

هدف گذاری کرده است. 
به گزارش ایرنا، همایش یک روزه ش��یالت ایران 
و فرانس��ه با حضور فرانسوا س��نمو، سفیر فرانسه در 
ایران و تعدادی از نمایندگان ش��رکت های فرانسوی 

و ایرانی برگزار شد. 

کاروان صنایع دستی از البرز 
حرکت می کند

کاروان صنایع دس��تی ایران ب��ا حضور هنرمندان 
۱۲ اس��تان از ۲۰ تا ۲۶ تیرماه در کرج شروع به کار 

خواهند کرد.
 امیرمهدی طاهری فر، مدیرعامل ش��رکت تعاونی 
حامیان میراث فرهنگی و صنایع دس��تی ایرانیان با 
بی��ان این مطلب گفت: »ه��دف از راه اندازی کاروان 
صنایع دس��تی ایران معرفی و کم��ک به هنرمندان 
صنایع دس��تی است، چرا که اش��تغال زایی از طریق 
صنایع دس��تی یکی از راهکاره��ای عمل به اقتصاد 
مقاومتی است. کاروان صنایع دستی در چهار مرحله 
شهری، استانی، کشوری و خارج از کشور قرار است 

تا پایان سال برگزار شود.«
به گزارش روابط عمومی این ش��رکت، طاهری فر 
در ادامه گفت: »در مرحله اس��تانی، البرز نخس��تین 
استانی است که کاروان در آن حضور خواهد داشت. 
نیمی از ۶۰ غرفه به هنرمندان اس��تان البرز و مابقی 
ب��ه هنرمن��دان ۱۲ اس��تان دیگر اختص��اص دارد. 
همچنی��ن ۱۵ غرفه نیز به ص��ورت رایگان در اختیار 
هنرمندان نیازمندی قرار گرفته که اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری استان البرز 

معرفی کرده است.«
طاهری فر همچنین از هماهنگی با بانک دی برای 
ایج��اد ایران کارت خبر داد و گفت: »عالقه مندان با 
تهیه ای��ران کارت می توانند با تخفیف ۵۰ درصدی 

خرید صنایع دستی داشته باشند.
 ب��ه ای��ن ترتی��ب هر خری��دی که با ای��ن کارت 
می کنن��د بی��ش از ۵۰درص��د مبلغ خریدش��ان به 
کارت شان منتقل می ش��ود. البته این را نیز باید در 
نظر گرفت که ۲۴ ساعت برای راه اندازی ایران کارت 
زمان نیاز است و خریداران می توانند پیش از حضور 
در نمایش��گاه ایران کارت را از شعبه های بانک دی 

تهیه و آن را شارژ کنند.
کاروان صنایع دس��تی ایران از ساعت ۱۰ تا ۲۲ در 
ابتدای ورودی فردیس کرج، مجتمع بل سنتر میزبان 
عالقه مندان صنایع دستی است. در کنار این نمایشگاه، 
موس��یقی محلی اقوام اجرا می شود و هنرمندان برای 
آش��نایی م��ردم و جوانان با چگونگی س��اخت صنایع 

دستی به صورت زنده این اقالم را تولید می کنند. 

ویتنام وعده تجارت 2میلیاردی اش 
را تحقق می بخشد

ویتنام وعده تس��هیل تجارت ب��رای تحقق هدف 
تجاری ۲ میلیارد دالری اش را اجرا می کند. 

ول��ی  اهلل افخمی راد، معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران که 
به منظ��ور ش��رکت در دومین اجالس کمیس��یون 
مش��ترک اقتصادی ایران و ویتنام به این کشور سفر 
کرده بود، گفت: ضرورت برداش��تن موانع موجود در 
مس��یر تجارت ایران و ویتنام و وعده تسهیل تجارت 
برای تحقق هدف ۲ میلیارد دالری تعیین ش��ده از 
سوی رؤسای جمهوری دو کشور از جمله موضوعات 

مورد تاکید از سوی مسئوالن ویتنامی بود. 
وی همچنی��ن خاطرنش��ان کرد: سیس��تم بانکی 
ویتنام برای حل مش��کل کارگ��زاری بین بانک های 
دو کشور عالقه مند است و این عالقه مندی از سوی 
وزیر کش��اورزی ویتنام که رئیس اجالس کمیسیون 

مشترک دو کشور نیز بود مورد تاکید قرار گرفت. 
افخمی راد اظهار داش��ت: مس��ئوالن ویتنامی در 
این نشس��ت به تسهیل صدور ویزا برای تجار ایرانی 
به عنوان گام��ی در جهت افزایش حجم تجارت بین 
دو کش��ور تاکی��د داش��تند و اعالم کردن��د که این 
موضوع جزو کارهای مهمی است که با جدیت مورد 

پیگیری قرار خواهد گرفت. 
ب��ه گفته افخم��ی راد، بررس��ی چگونگ��ی انعقاد 
توافق نامه تجارت ترجیح��ی بین ایران و ویتنام نیز 
از موضوع��ات مورد عالقه طرفین بود که در اجالس 

کمیسیون مشترک به بحث گذاشته شد. 
وی عنوان کرد: در روز پایانی اجالس کمیس��یون 
مشترک ایران و ویتنام نیز یادداشت تفاهم همکاری 
در زمینه های مس��ائل بانک��ی، موافقت نامه تجارت 
ترجیح��ی، تب��ادل کاال، برگ��زاری نمایش��گاه های 
مشترک، تبادل هیات های تجاری و... به امضا رسید. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
پس از نخس��تین اجالس کمیسیون مشترک ایران 
و ویتن��ام در مهرم��اه س��ال ۹۳، دومی��ن اج��الس 
کمیس��یون مشترک دو کشور ۱۴ و ۱۵ تیرماه سال 
جاری به ریاس��ت ولی اهلل افخمی راد، رئیس سازمان 
توس��عه تجارت ای��ران و وزیر کش��اورزی ویتنام در 

هانوی برگزار شد. 
در س��فر هی��أت تجاری ای��ران به ویتن��ام هیأت 
۱۰ نف��ره ای از بخ��ش دولت��ی و خصوصی ش��امل 
شرکت های فعال در زمینه پتروشیمی، صنعت فرش 
ماشینی، صنعت ساختمان، خشکبار، صادرکنندگان 
قیر، بازرگانی دولتی و برخی مسئوالن بانک مرکزی 

افخمی راد را همراهی می کردند. 

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران 
پیشنهاد داد

دولت برای معافیت مالیاتی 
کارخانه ها شرط بگذارد

یک مقام مس��ئول کارگری با تاکید بر لزوم کاهش 
بیش��تر نرخ سود تس��هیالت بانکی، پیشنهاد کرد که 
دولت برای حمایت از تولید داخل، با کارخانه ها شرط 
کند در ازای عرضه تولید با کیفیت و مرغوب به مدت 

دو سال از پرداخت عوارض و مالیات معاف شوند. 
غالمرض��ا عباس��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
ک��رد: یک��ی از راهکارهایی که می ت��وان کارخانه ها 
و بنگاه ه��ای در ح��ال رکود و تعطیل��ی را احیا کرد 
معافیت از پرداخت عوارض و مالیات اس��ت و دولت 
می توان��د در ی��ک برنام��ه زمان��ی دو تا پنج س��اله 
کارخانه ه��ا و مراکز صنعت��ی را که تولیدات کیفی و 
مرغوب و حتی دارای قابلیت صادراتی دارند به مدت 

دو سال از پرداخت مالیات و عوارض معاف کند. 
وی گفت: این حمایت باید عملی باش��د نه زبانی 
و دولت براس��اس نوع مش��کالتی که هر بنگاه دارد، 
تمهی��دات الزم را بیندیش��د و موانع پی��ش رو را از 
می��ان بردارد.  این مقام مس��ئول کارگری با اش��اره 
ب��ه مقاومت بانک ها ب��رای دادن وام ب��ه بنگاه های 
تولیدی، اظهار کرد: دلی��ل اینکه بانک ها تاکنون از 
اعطای تسهیالت کم بهره به تولید خودداری کرده اند 
ای��ن بوده که به فکر تولید نبودند و تنها به س��ود و 

آورده خود بها می دادند. 
عباس��ی با تاکید بر لزوم کاهش بیش��تر نرخ سود 
تس��هیالت بانکی، افزود: یک بنگاه اقتصادی بدهکار 
ای��ن توان را ندارد ک��ه وام دیگری را به او تحمیل و 
او را بدهکارتر کنیم، بنابراین نرخ س��ود تس��هیالت 
باید زیر ۱۰درصد برسد تا کارخانه ها به سرعت جان 

بگیرند و کارگران با دلگرمی به کار برگردند. 
به گفت��ه رئیس کان��ون عالی انجمن ه��ای صنفی 
کارگران، ام��روز بنگاه ه��ای اقتصادی به وی��ژه مراکز 
صنعتی نیازمند حمایت مالی سیس��تم بانکی هستند 
و دولت باید بانک ها را مکلف کند مطابق قوانین بانکی 
با بخش تولید همراهی و همکاری داش��ته باشند و با 

درصد سود کمتر به تولید کنندگان وام دهند. 
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مالیات��ی  ام��ور  س��ازمان 
کش��ور اع��ام ک��رد: ح��ذف 
مالی��ات علی ال��راس عاوه بر 
رعای��ت عدالت مالیاتی، زمینه 
مس��اعدی را برای دستیابی به 
درآمده��ای پای��دار به منظور 
تامی��ن هزینه ه��ای عمومی و 

عمرانی فراهم خواهد کرد. 
پ��س از تصوی��ب اصاحیه 
قان��ون مالیات های مس��تقیم 
در س��ال 1394 خوش بینی ها 
نسبت به کارآمدتر شدن نظام 
مالیاتی در ایران افزایش یافته 
اس��ت. صاحبنظران و اهل فن 
اعم از کارشناس��ان مالیاتی و 
فعاالن اقتصادی همگی بر سر 
این موضوع اتف��اق نظر دارند 
که تمهیدات و س��ازوکارهای 
پیش بینی شده در بطن قانون 
جدی��د، زمین��ه مس��اعدی را 
برای شفاف تر شدن رویه  های 
مالیات س��تانی فراه��م خواهد 
کرد. از جمله این س��ازوکارها 
زی��ادی  خوش بین��ی  ک��ه 
برانگیخته اس��ت، حذف روش 
محاس��به علی ال��راس مالیات 
اس��ت که در مت��ن اصاحیه 
قانون مذکور پیش بینی ش��ده 

است. 
م��اده 97 قانون مالیات های 
مستقیم مصوب سال 1380 به 
کارگ��زاران مالیاتی اجازه داده 
ب��ود تا در صورت ارائه نش��دن 
اطاعات کافی و متقن توسط 

تش��خیص  روش  از  م��ؤدی، 
علی ال��راس ب��رای محاس��به 

مالیات وی اقدام کنند. 
 ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ارائ��ه 
نکردن ترازنامه و حساب سود 
زیان در موع��د مقرر، تمکین 
نکردن به درخواست اداره امور 
مالیاتی در زمین��ه ارائه دفاتر 
و م��دارک حس��اب و غیرقابل 
رس��یدگی ب��ودن و مخدوش 
بودن مدارک ارائه شده توسط 
م��ؤدی از جمله م��واردی بود 
که ممیزان مالیاتی با اس��تناد 
به آن می توانس��تند نسبت به 
مالیات  علی الراس  تش��خیص 

اقدام کنند. 
اما در ماده 97 قانون جدید 
تاکید ش��ده اس��ت محاس��به 
درآمد مشمول مالیات مودیان 
موض��وع ای��ن قان��ون فقط به 
اس��تناد اظهارنام��ه مالیات��ی 
ارائه ش��ده توسط آنان صورت 

خواهد گرفت. 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی به 
موجب ای��ن قان��ون می تواند 
اظهارنام��ه مالیات��ی دریافتی 
مودی��ان را قب��ول و تع��دادی 
از آنه��ا را براس��اس معیارها و 
ش��اخص های تعیین ش��ده یا 
ب��ه طور نمون��ه انتخاب و برابر 
مقررات مورد رس��یدگی قرار 

دهد. 
م��ؤدی  ک��ه  صورت��ی  در 
از ارائ��ه اظهارنام��ه مالیات��ی 

در مهل��ت قانون��ی و مطاب��ق 
ب��ا مق��ررات خ��ودداری کند 
س��ازمان امور مالیاتی نس��بت 
ب��ه تهی��ه اظهارنام��ه مالیاتی 
ب��رآوردی براس��اس فعالیت و 
اقتصادی کسب شده  اطاعات 
مودیان از طرح جامع مالیاتی 
و مطالب��ه مالی��ات متعلق به 
موجب برگ تشخیص مالیات 

اقدام می کند. 
تبص��ره ذیل م��اده 97 نیز 
س��ازمان امور مالیاتی کشور را 
موظف کرده است در مدت سه 
س��ال از تاریخ اباغ این قانون، 
بانک اطاعات مربوط به نظام 
جام��ع مالیاتی را در سراس��ر 

کشور مستقر و فعال کند. 
ب��ی تردید راه ان��دازی طرح 
جام��ع مالیات��ی و تمهی��دات 
نص��ب  قبی��ل  از  دیگ��ری 
س��امانه های صن��دوق فروش 
موجب خواهد ش��د مالیات ها 
براس��اس اطاع��ات متق��ن و 
دقی��ق اخ��ذ ش��ود و زمین��ه 
به کارگی��ری روش تش��خیص 
علی ال��راس به صورت کامل از 

بین برود. 
تحقق این هدف چند مزیت 
مالیات س��تانی  دارد.  عم��ده 
براس��اس اطاع��ات متقن به 
دس��ت آم��ده از پایگاه ه��ا و 
س��امانه های اطاعاتی از یک 
ط��رف به گس��ترش پایه های 
مالیات��ی خواه��د انجامی��د و 

راه را ب��ر فرار مالیاتی خواهد 
بس��ت و زمینه مس��اعدی را 
به درآمدهای  برای دستیابی 
پایدار برای تامین هزینه های 
عموم��ی و عمران��ی فراه��م 

خواهد کرد. 
از ط��رف دیگ��ر، تحقق این 
مه��م، رعایت عدالت مالیاتی و 
در نهایت افزایش رضایتمندی 
مؤدیان از شیوه مالیات ستانی 

را در پی خواهد داشت. 
مستقیم  مالیات های  معاون 
س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: 
مکانیزه  صن��دوق  آیین نام��ه 
فروش ت��ا دو ماه آینده نهایی 

خواهد شد. 
ب��ا  پاکدام��ن  محمدتق��ی 
اش��اره ب��ه الیح��ه صن��دوق 
مکانیزه فروش اظهار داش��ت: 
آیین نامه ه��ای مربوط به این 
موض��وع با حض��ور ذی نفعان، 
ات��اق بازرگان��ی و اتاق اصناف 
در حال نهایی ش��دن است، تا 
با امضای وزیر اقتصاد به هیات 

وزیران ارسال شود. 
مستقیم  مالیات های  معاون 
س��ازمان امور مالیاتی در مورد 
تف��اوت هزین��ه  نصب صندوق 
برنام��ه  قان��ون  در  مکانی��زه 
پنجم و مالیات های مس��تقیم 
گف��ت: در م��اده 121 قان��ون 
برنام��ه پنجم توس��عه خرید و 
نص��ب صن��دوق مکانیزه جزو 
هزینه ه��ای قابل قب��ول بود، 

اما اکن��ون در اصاحیه قانون 
مالیات ه��ا به عنوان بخش��ی از 

مالیات تلقی می شود. 
براس��اس  داد:  ادام��ه  وی 
اولویت��ی که س��ازمان مالیاتی 
تعیی��ن و اب��اغ خواهد کرد، 
مکانی��زه  صن��دوق  نص��ب 
ف��روش عملیاتی خواهد ش��د 
و هزین��ه آن به عنوان بخش��ی 
از هزین��ه مالیات واحد صنفی 
تلقی می ش��ود. بدان معنا که 
دول��ت، صن��دوق را در اختیار 
واحد صنفی قرار داده اس��ت. 
همچنی��ن اگر واح��د صنفی 
صندوق نداش��ته باش��د، برای 
واحد صنفی جریمه پیش بینی 

شده است. 
پاکدام��ن ب��ا بی��ان اینک��ه 
حداکث��ر ت��ا دو م��اه دیگ��ر 
نهای��ی  صن��دوق  آیین نام��ه 
می ش��ود، تصریح ک��رد: طبق 
هماهنگی انجام ش��ده صنوف 
مرب��وط باید صن��دوق را تهیه 
کنن��د و در اختی��ار صاحبان 

مشاغل قرار دهند. 
مستقیم  مالیات های  معاون 
س��ازمان ام��ور مالیاتی گفت: 
بای��د  مکانی��زه  صن��دوق 
ویژگی ه��ای مدنظر س��ازمان 
نرم اف��زاری،  لح��اظ  از  را 
س��خت افزاری در شناس��ایی 
درآمد، خری��د، مالیات ارزش 
افزوده و نحوه ارسال اطاعات 

داشته باشد. 

چک، س��فته و ب��رات از جمله 
اس��ناد بانکی هستند که با وجود 
کاربری نس��بتا باال در مقایسه با 
سایر اسناد هم رده خود، از میزان 
برگشتی قابل تاملی برخوردارند. 
تازه تری��ن گزارش ه��ای بانک 
مرکزی از ادامه روند رو به رش��د 
برگش��ت اس��ناد بانکی حکایت 
دارد. چن��دی پی��ش اعام ش��د 
که در س��ال گذش��ته نزدیک به 
10 میلیون برگ چک برگش��ت 
خورده است، تعداد قابل توجهی 
ک��ه ح��دود 118 ه��زار میلیارد 

تومان قیمت داشت. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، اخیرا نیز 
از رش��د 43۶  بان��ک مرک��زی 
درصدی ش��اخص مبلغ سفته و 
برات واخواس��ت ش��ده در دو ماه 
اول امسال خبر داده است. بر این 
اساس 1۶00 برگ سفته با مبلغ 

حدود 37 میلیارد و ۶00 میلیون 
توم��ان در این مدت واخواس��ت 

شده است. 
روند رو به رشد برگشت اسناد 
بانک��ی در حالی رق��م می خورد 
که کارشناس��ان معتقدند در این 
رابطه رکود اقتصادی و عدم رونق 
تج��اری و کاه��ش ت��وان تامین 
مناب��ع الزم برای چک های صادر 

شده بی تاثیر نیست. 
کارشناس  هاش��می،  حسینی 
امور بانکی با اشاره به اینکه عدم 
رونق در تولی��د موجبات فروش 
کااله��ا و خدم��ات را به ص��ورت 
نقدی به حداقل رس��انده و عمده 
معامات تهاتری یا نس��یه انجام 
می ش��ود، ادام��ه داد: به هر حال 
بخش��ی از آن به کاهش گردش 
مال��ی اف��راد مرتب��ط اس��ت و 
بخش��ی دیگر به این بر می گردد 

ک��ه تولیدکنن��دگان نمی توانند 
کااله��ای خ��ود را ب��ه راحتی به 
افراد مطمئن بفروش��ند. در این 
حالت فروش به افراد ناش��ناس و 
گاه نامطمئن افزایش یافته و خود 
عامل��ی ب��رای افزایش چک های 

برگشتی شده است. 
وی ای��ن را ه��م گف��ت ک��ه 
نمی توان عدم توانایی بانک ها در 
تامی��ن مالی بنگاه های اقتصادی 
ب��ه منظ��ور معامله نق��دی را در 
افزایش مبادالت بر پایه نس��یه یا 

تهاتر نادیده گرفت. 
حسینی هاشمی، همچنین به 
فرآیند رسیدگی به دعاوی چک 
اش��اره کرد و گفت: زمان بر بودن 
رس��یدگی به دع��اوی چک ها و 
اس��ناد تجاری نیز در حجم باالی 
برگش��ت آنه��ا بی تاثیر نیس��ت، 
چراکه گاه زمان نسبتا زیادی بین 

ش��کایت فرد تا استیفای حقوق، 
صدور حکم و پیگیری های بعدی 

آن وجود دارد. 
مدیرعامل سابق بانک صادرات 
همچنین به نقش شبکه بانکی در 
کاهش چک های برگشتی اشاره 
داش��ت و افزود: به هر حال بانک 
مرکزی نیز در این رابطه اقداماتی 
س��امانه  راه ان��دازی  جمل��ه  از 
چ��کاوک )مبادل��ه الکترونی��ک 
چک( و ممنوعیت صدور دس��ته 
چ��ک برای دارن��دگان چک های 
برگش��تی انجام داد و تا حدودی 

هم موثر بود. 
رأی  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
اداری مبن��ی  دی��وان عدال��ت 
ص��دور  ممنوعی��ت  لغ��و  ب��ر 
دس��ته چ��ک ب��رای دارندگان 
چک ه��ای برگش��تی و در ادامه 
تصمیم گی��ری بانک ها در رابطه 

ب��ا ارائ��ه دس��ته چک ب��ه این 
مش��تریان ادام��ه داد: ای��ن در 
حالی است که همان ممنوعیت 
ه��م عوارض خاص خ��ود را به 
همراه داش��ت و حت��ی موجب 
افزای��ش چک ه��ای برگش��تی 
ش��ده بود، به ط��وری که وقتی 
تاجری چک برگش��تی داشت و 
نمی توانست دسته چک دریافت 
کن��د، ب��ه نام کارکن��ان خود یا 
س��ایر اش��خاص صادر می کرد 
ک��ه عمدت��ا تعه��د چندانی هم 
ب��ه چک های صادره نداش��تند. 
حسینی هاشمی، یادآور شد که 
به هر ص��ورت می توان امیدوار 
بود تا با رسیدن اقتصاد به مدار 
رون��ق، خروج از رکود و افزایش 
گردش مالی از میزان چک های 
برگشتی و سایر عوارض ناشی از 

آن کاسته شود. 

بانک مرکزی در بخش��نامه ای 
مصوب��ه جدی��د ش��ورای پول و 
اعتبار در خصوص تعیین س��ود 
تس��هیات عق��ود مش��ارکتی و 
غیرمشارکتی را به بانک ها اباغ 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، متن کامل بخشنامه به 

شرح زیر است: 
ب��ه  بدین وس��یله  احترام��ا؛ 
استحضار می رساند شورای پول 

و اعتبار در یک هزار و دویست 
و بیس��تمین جلس��ه م��ورخ 8 
تیرم��اه 1395، ضم��ن تایی��د 
و حمای��ت کام��ل از اقدامات و 
تدابیر بان��ک مرکزی در فراهم 
ک��ردن و تمهید ش��رایط برای 
بانکی  س��ود  نرخ های  کاه��ش 
همسو و متناس��ب با اقتضائات 
اقتص��اد کان و به وی��ژه ن��رخ 
ت��ورم و اس��تقبال از تفاه��م و 
توافق اخیر ش��بکه بانکی کشور 

در خص��وص تعدی��ل نرخ های 
سپرده های  علی الحس��اب  سود 
تصوی��ب  و  تایی��د  و  بانک��ی 
ن��رخ حداکثر 15درص��د برای 
س��رمایه گذاری  س��پرده های 

مدت دار یک س��اله مقرر کرد: 
ن��رخ س��ود تس��هیات عقود 
غیرمشارکتی بانک ها و موسسات 
اعتب��اری و همچنین نرخ س��ود 
م��ورد انتظ��ار عقود مش��ارکتی 
قابل درج در قرارداد میان بانک 

یا موسسات اعتباری و مشتری، 
حداکثر معادل 18 درصد تعیین 
می ش��ود. همچنی��ن نرخ س��ود 
تس��هیات بانک کشاورزی برای 
معادل  سرمایه گذاری  تسهیات 
15درصد و برای سایر تسهیات 

معادل 18درصد تعیین شد.«
ضمن تاکید ب��ر اینکه مصوبه 
ی��اد ش��ده از تاری��خ 1۶ تیرماه 
اس��ت،  الزم االج��را   1395
خواهشمند است دستور فرمایند 

مراتب به قید تس��ریع به تمامی 
واحده��ای ذی رب��ط آن بان��ک/

موسسه اعتباری غیربانکی اباغ 
و بر حس��ن اج��رای آن تاکید و 
نظ��ارت دقیق ش��ود. همچنین 
مقتض��ی اس��ت ترتیب��ی اتخاذ 
ش��ود تا نس��خه ای از بخشنامه 
اباغی به واحدهای ذی ربط، به 
مدیریت کل نظ��ارت بر بانک ها 
و موسس��ات اعتباری این بانک 

ارسال شود. 

توفان برگشت اسناد بانکی

حذف مالیات علی الراس   

راهی برای مقابله با فرار مالیاتی 

یکشنبه
20 تیر 1395 بانک، بیمه، توسعه4

خبرنامه

بانکنامه

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران: 
معامله طال و سکه 

با احتیاط انجام  می شود
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران گفت: معامات 
طا و سکه در کشور به دلیل ترس از افزایش یا کاهش 
یکب��اره قیم��ت جهانی طا، کماکان با احتیاط انجام 
می شود و در هفته گذشته به حداقل خود رسیده بود. 
محمد کشتی آرای در گفت و گو با ایرنا افزود: هفته 
گذش��ته )12 تا 18 تیرماه( ش��اهد میانگین رشد 24 
دالری قیم��ت اون��س جهانی طا بودیم، در حالی که 

قیمت ارز روند نزولی داشت. 
به گفته وی، بازارهای جهانی کماکان متاثر از خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا است و همین مسئله سبب 
تمرکز ویژه س��رمایه گذاران و بورس بازان بر بازار طا 
شده است. مردم انگلیس در سوم تیرماه امسال در یک 
همه پرس��ی به خروج کشورش��ان از اتحادیه اروپا رای 
مثبت دادند. انگلیس 43 سال عضو اتحادیه اروپا بود. 
کشتی آرای تصریح کرد: در ایران، معامات طا به 
دلیل ترس ناش��ی از کاهش یا افزایش یکباره قیمت 
جهانی طا با احتیاط انجام می ش��ود و هفته گذش��ته 
معامله ها به پایین ترین میزان خود رس��یده بود. وی 
تاکید کرد، کاهش معامات کمترین ارتباطی به ماه 
مبارک رمضان نداشته است. هر اونس طا دیروز در 
بازاره��ای جهان��ی تا لحظه مخابره این خبر با افزایش 
بیش از 22 دالری نسبت به آخرین روز کاری هفته 
گذشته )سه شنبه، 15 تیرماه( یک هزار و 3۶۶ دالر 
و 20 س��نت معامله ش��د. قیمت هر قطعه س��که بهار 
آزادی طرح جدید دیروز بدون تغییر فاحش نس��بت 
به سه شنبه گذشته 11 میلیون ریال ارزشگذاری شد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی:
خدمات الکترونیک بانک شهر 

نقطه تمایز با سایر بانک ها
مع��اون اقتص��ادی دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت 
ملی گفت: بانک شهر در برخی حوزه ها مانند ایجاد 
پیشخوان های شبانه روزی شهرنت نوآوری داشته که 

این مزیتی برای این بانک به شمار می آید. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
داوود دانش جعفری با اشاره به نقش بانک ها در اقتصاد 
ش��هری و با تاکید بر این که بانک ها یکی از مراکز مهم 
در تامین مالی پروژه های اقتصادی هستند، گفت: بانک 
ش��هر به دلیل ماهیتی که دارد و این  که س��هامداران 
آن شهرداری ها هستند توانسته است نقش خود را در 

تامین مالی پروژه ها به خوبی ایفا کند. 
وی با بیان اینکه ممکن اس��ت روند تامین مالی از 
سوی بانک های تجاری برای تامین منابع پروژه های 
اقتصاد ش��هری به دلیل دریاف��ت وثیقه، طوالنی و 
سخت باش��د، گفت: با این نگاه، شاید در بانک شهر 

جاذبه برای حل مشکات شهری بیشتر باشد. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی در ادام��ه، احی��ای 
بافت های فرس��وده و شناسایی نیاز این مناطق را در 
تحرک بخش��ی آنها موثر دانس��ت و خاطرنشان کرد: 
احیای بافت فرسوده نیازمند سرمایه گذاری است که 
بانک ش��هر می تواند با تامی��ن مالی پروژه های مورد 
نی��از در بافت های فرس��وده در اقتص��اد این مناطق 

تحرک ایجاد کرده و موثر واقع شود. 
مع��اون اقتص��ادی دبیرخانه ش��ورای عالی امنیت 
ملی در ادامه با اش��اره به تفاوت بانک ش��هر با سایر 
بانک ها در نحوه خدمات رس��انی، گفت: بانک ش��هر 
در برخی ه��ا حوزه ها مانن��د ایجاد پیش��خوان های 
شبانه روزی شهرنت، نوآوری داشته که سایر بانک ها 

به آن ورود نکردند.

استقبال شرکت ها از سامانه واریز 
جمعی وجوه بانک صادرات ایران   
استقبال مشتریان از خدمات سامانه واریز جمعی 
وجوه بانک صادرات ایران رش��د 32 درصدي تعداد 
ش��رکت هایی که به عضویت این س��امانه درآمده اند 

را رقم زد.
به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک ص��ادرات ایران 
این بانک به عنوان پیش��گام خدمات نوین بانکی، با 
هدف جلب رضایت اقشار جامعه و در راستای ترویج 
بانک��داری الکترونی��ک در بین مدی��ران و صاحبان 
ش��رکت ها و س��ازمان ها، اقدام به راه اندازی سامانه 
واریز جمعی کرده اس��ت و تا پایان اردیبهش��ت ماه 
بیش از 2۶10 ش��رکت تولی��دی، صنعتی، بازرگانی 
و خدماتی عضو سیس��تم واریز وجوه بانک صادرات 
ای��ران ش��ده و از این خدمت نوی��ن بانکی بهره مند 

شدند.
براس��اس این گزارش تا پایان اردیبهش��ت امسال 
تع��داد ش��رکت  های عض��و ای��ن س��امانه، رش��دی 
32درصدی نس��بت به مقطع زماني مش��ابه در سال 
قبل به ثبت رس��انده است. با اس��تفاده از این سامانه 
کلیه ش��رکت ها و س��ازمان های عضو ق��ادر خواهند 
ب��ود حقوق، پاداش و وجوه دیگ��ر کلیه کارکنان زیر 
مجموعه خ��ود را )ب��دون محدودی��ت در تعداد( به 
حساب های مربوطه واریز کنند. همچنین با استفاده 
از این س��امانه، ش��رکت ها )به طور مثال شرکت های 
بیمه( می توانند انواع واریزهای جمعی را به حس��اب 

مشتریان خود به صورتOffline واریز کنند. 
شایان ذکر اس��ت بارگذاری مستقیم فایل توسط 
خودش��رکت از طری��ق اینترنت، عدم نی��از مراجعه 
ش��رکت ها به ش��عب بانک جهت تحویل چک واریز 
جمع��ی، رویت گزارش صحت یا ع��دم صحت فایل 
بارگذاری شده، امکان دریافت فایل نتیجه پرداخت 
جمع��ی از طریق اینترن��ت و .. از جمله مزایای این 
خدمت نوین بانک صادرات ایران اس��ت و هموطنان 
تنها ب��ا یک بار مراجعه به یکی از ش��عب این بانک 
جه��ت افتتاح حس��اب واریز جمع��ی و تکمیل فرم 
عضویت، می توانند عضو این س��امانه شده و پس از 
دریافت دستگاه رمزیاب قادر به انجام عملیات مورد 

نظر خواهند بود.

نرخنــامه
دالر3,477 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,477 
تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را 

1,100,800 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,912 توم��ان و هر پوند نیز 
4,۶۶3 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
557,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 294000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 191,000 تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طای 18 عیار 113,172 

تومان قیمت خورد. 

اکران »بهترین جایگزین، با بیمه 
نوین« در شهرهای کشور

کمپی��ن تبلیغ��ات محیطی ش��رکت بیم��ه نوین با 
مفهوم »بهترین جایگزین، با بیمه نوین« در شهرهای 

کشور آغاز می شود. 
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بیمه نوی��ن، کمپین 
تبلیغات محیطی ش��رکت بیمه نوین در نیمه نخست 
س��ال 1395 در شهرهای مشهد، تبریز، اصفهان، یزد، 
ش��یراز، کرمان، اه��واز، بندرعباس، ق��م، اراک، کرج، 
قزوین، رش��ت و س��اری با مفهوم »بهترین جایگزین، 

با بیمه نوین« آغاز می شود. 
این ط��رح تبلیغاتی با تکیه بر اصل خدمت صادقانه 
مبنی بر جبران خسارت وارده به بیمه گذاران محترم، 
ارائه خدمات بیمه ای را به عنوان جایگزینی مطمئن در 

زمان الزم به بیمه گذاران خود معرفی می کند. 
شرکت بیمه نوین به عنوان نخستین شرکت بیمه ای 
دارن��ده جایزه ملی حمای��ت از مصرف کنن��ده، ارائه 
خدمات کامل و برتر در راستای ایفای نقش بیمه گری 
و حمایت��ی خود از بیمه گذاران را ب��ا توجه به بیانیه 
خط مشی کیفیت ش��رکت در چارچوب تقویت نشان 
تج��اری بیمه نوی��ن و افزایش وفاداری مش��تریان در 

دستور کار قرار داده است. 

اجرای بسته جدید سود بانکی 
نرخ سود و تورم همخوانی ندارد

 بس��ته جدید نرخ س��ود تسهیات بانکی از دیروز در 
حالی در ش��عب اجرا می ش��ود که برخی کارشناس��ان 
اقتصادی می گویند حتی با این میزان کاهش نرخ های 

سود باز هم مشکات تولید رفع نمی شود. 
اخت��اف ن��رخ تورم و نرخ س��ود بانک��ی همواره طی 
س��ال های اخی��ر از بحث برانگیزتری��ن مباحث بانکی و 
از چالش های بزرگ نظام بانکی کش��ور بوده اس��ت. در 
س��ال های گذش��ته نرخ سود بانکی همیشه با اختافی 
فاحش کمتر از نرخ تورم بود و کارشناس��ان و فعاالن 
اقتص��ادی خواس��تار هماهنگی ای��ن دو نرخ با یکدیگر 
بودن��د. ح��ال نرخ تورم کاه��ش یافته و به کمتر از 10 
درصد رسیده است، اما باز هم اختاف معنادار بین نرخ 
تورم و س��ود بانکی همچنان برقرار اس��ت، با این تفاوت 
که این بار نرخ س��ود بانکی باالتر از نرخ تورم اس��ت و 
باز هم چالش فعاالن اقتصادی به قوت خود پابرجاست. 
ب��ه گزارش مهر، بانک مرکزی هفته گذش��ته نرخ های 
جدید س��ود تس��هیات بانکی را برای اجرا به ش��بکه 
بانکی کشور اباغ کرد. این اقدام بانک مرکزی به دنبال 
فش��ارهایی بود که در پی کاهش نرخ س��ود سپرده های 
بانکی بدون کاهش نرخ سود تسهیات صوت گرفته بود.  
در اصل بانکداران کاهش نرخ سود سپرده های بانکی را 
که به نفع ش��ان بود بدون اینکه نرخ س��ود تسهیات را 
کاه��ش دهن��د، رقم زدند و بانک مرکزی پس از اینکه 
با هش��دارهای جدی از س��وی کارشناسان اقتصادی و 
تحلیلگران و فعاالن اقتصادی مواجه ش��د، کاهش نرخ 

سود تسهیات بانکی را تایید کرد. 
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قیمتنوع ارز 

3,477دالر امریکا

3,912یورو اروپا

4,۶۶3پوند انگلیس

955درهم امارات

1,228لیر ترکیه

541یوان چین

19ین ژاپن

2,717دالر کانادا

3,۶02فرانک سوئیس

11,550دینار کویت

935ریال عربستان

275دینار عراق

57روپیه هند

880رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

490,700مثقال طا

113,172هر گرم طای 18 عیار

1,110,500سکه بهار آزادی

1,100,800سکه طرح جدید

557,000نیم سکه

294000ربع سکه

191,000سکه گرمی 

خبرنامه

گزارش2

طی بخشنامه ای 

نرخ های جدید سود تسهیالت بانکی ابالغ شد
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آغاز نهمین نمایشگاه بورس، بانک 
و بیمه تهران از امروز

یک مقام مس��ئول با اشاره به آغاز نهمین نمایشگاه 
بورس، بانک و بیمه از امروز یکش��نبه بیس��تم تیرماه، 
گفت: یک��ی از مزیت های نمایش��گاه امس��ال حضور 
ش��رکت های دانش بنیان اس��ت. یاش��ار فروهر عنوان 
کرد: نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از امروز یکشنبه تا 
روز چهارش��نبه 23 تیرماه به مدت چهار روز از ساعت 
10 صب��ح تا 18 عصر در محل دائمی نمایش��گاه های 
بین المللی تهران برگزار می ش��ود. به گفته وی، آیین 
افتتاحیه نمایشگاه امسال با حضور اسحاق جهانگیری 
مع��اون اول رئیس جمهوری و علی طیب نیا وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به همراه روس��ای سازمان بورس و 
اوراق به��ادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی امروز صبح 
آغاز می شود. این مقام مسئول از برگزاری سه همایش 
تخصصی بین المللی همزمان با برپایی نهمین نمایشگاه 
ب��ورس، بانک و بیمه خب��ر داد و گفت: این همایش با 
حض��ور نمایندگانی از کش��ورهای آمریکا، س��وییس، 
سوئد، آلمان، ترکیه، امارات، ژاپن، کره جنوبی و... طی 
سه روز کاری برگزار خواهد شد، به طوری که همایش 
تخصصی بیم��ه در روز یکش��نبه، همایش تخصصی 
بورس در روز دوش��نبه و همای��ش تخصصی بانک در 
روز سه شنبه این هفته برگزار می شود. مهندس فروهر 
حضور 10 شرکت خارجی در نمایشگاه امسال را یادآور 
ش��د و گفت: در حوزه نمایش��گاهی شرکت کنندگانی 
از کش��ورهای یونان، کرواس��ی، تایوان، چین، روسیه، 
سوییس، آلمان و ایتالیا حضور دارند که در کنار 346 
ش��رکت کننده داخلی به معرفی دستاوردهای خود به 
بازدید کنندگان از نمایش��گاه امسال خواهند پرداخت. 
نهمین نمایش��گاه بین المللی ب��ورس، بانک و بیمه در 
فضای��ی به مس��احت 32 هزار و یکص��د مترمربع برپا 
ش��ده ک��ه از این فضا محدوده ای به مت��راژ 16 هزار و 
842 مت��ر مربع به طور مفید برای غرفه س��ازی به کار 
گرفته ش��ده است. وی حضور شرکت های دانش بنیان 
را از مزیت های نمایش��گاه امس��ال یاد کرد و افزود: از 
عموم مردم درخواس��ت می ش��ود با حضور در نهمین 
نمایش��گاه بین المللی بورس، بانک و بیمه تهران برای 
نخستین بار از دس��تاوردهای جوانان کشور در زمینه 
تولید 40 محصول نوآورانه و اس��تارتاپ مالی بازدید و 
با ایده های نو در حوزه کارآفرینی آش��نا ش��وند. افزون 
بر این 10 صندوق سرمایه گذاری جسورانه نیز در کنار 
این دستاوردها حضور دارند که از آنها بازدید می کنند. 

راه اندازی »تابلوهای مشترک فروش 
محصوالت« با کشورهای همسایه

مدیرعام��ل بورس کاال گفت: قصد داریم تابلوهای 
مش��ترک را با هدف فروش محص��والت با همکاری 
بورس های کش��ورهای همس��ایه راه اندازی کنیم و 
کشور عراق یکی از بازارهای خوب منطقه محسوب 
می شود. حامد س��لطانی نژاد درباره همکاری با سایر 
کش��ورها در بخ��ش بورس، اف��زود: در نظ��ر داریم 
محصوالت عرضه ش��ده در بورس کاالی ایران را در 
بورس کش��ورهای همس��ایه به فروش برسانیم. وی 
اظهار داش��ت: بورس کاالی ایران می تواند در سایر 
کشورها حضور پیدا کند و عراق می تواند بازار خوبی 
ب��رای تولیدات س��یمان، مرغ منجم��د، محصوالت 

پتروشیمی و قیر باشد. 

کلوگز زنگ آغاز معامالت بورس 
نیویورک را به صدا درآورد

کرگ بانر، مدیر صبحانه های گروه مواد غذایی کلوگز، 
روز گذش��ته زنگ آغاز معامالت در بورس نیویورک را 
به صدا در آورد. برند کلوگز برای نخستین بار در تاریخ 
چند ساله فعالیت خود، کافه ای مخصوص برای صرف 
صبحانه راه اندازی کرده است. به مناسبت راه اندازی این 
کافه جدید، بورس نیویورک میزبان مدیران ارشد این 
ش��رکت بود تا در حرکتی نمادین، زنگ آغاز معامالت 
را ب��ه صدا درآورند. کافه کلوگز که جدیدترین نوآوری 
ش��رکت مواد غذایی کلوگز اس��ت در ش��هر نیویورک 
فعالیت می کند و صبحانه ای با محصوالت کلوگز همراه 
با ترکیب��ات جدید و منحصر به ف��ردی ارائه می کند. 
س��هام کلوگز در بورس نیویورک، شاخص اس اند پی 

و با نماد K معامله می شود. 

79 ریال سود برای هر سهم »فسپا«
ش��رکت گ��روه صنعت��ی س��پاهان صورت ه��ای 
مال��ی 12 ماهه منته��ی به پایان اس��فند ماه 94 را 
حسابرسی شده منتش��ر کرد. شرکت گروه صنعتی 
س��پاهان در دوره یک ساله منتهی به 29 اسفند ماه 
94 مع��ادل 3 هزار و 283 میلی��ارد و 372 میلیون 

ریال درآمدهای عملیاتی کسب کرد. 

پوشش 184 ریالی سود 
به ازای هر سهم »دارو«

شرکت کارخانجات دارو پخش صورت های مالی سه 
ماهه نخست سال مالی 95 را حسابرسی نشده منتشر 
کرد. شرکت کارخانجات دارو پخش در دوره سه ماهه 
منتهی به 31 خرداد ماه 95، معادل 184 ریال س��ود 
به ازای هر س��هم اختصاص داد که در مقایسه با دوره 
مشابه سال مالی قبل معادل 14 درصد کاهش داشت. 

نگاهی بر عملکرد یک ساله معادن بافق
شرکت معادن بافق صورت های مالی یک ساله منتهی 
به 29 اسفندماه 94 را به صورت حسابرسی شده منتشر 
کرد. ش��رکت معادن بافق در دوره 12 ماهه منتهی به 
29 اس��فند ماه 94 معادل 89 میلیارد و 453 میلیون 
ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 442 

ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

در  ب��ورس  کل  ش��اخص 
پ��س  کاری  روز  نخس��تین 
فط��ر  عی��د  تعطی��الت  از 
آتش س��وزی  س��ایه  در  و 
بوعلی  پتروش��یمی  مجتم��ع 
332 واح��د اف��ت ک��رد و در 
 716 و  ه��زار   73 ایس��تگاه 
واح��د ایس��تاد. معامالت روز 
ش��نبه با نگرانی از پیامدهای 
آتش س��وزی در پتروش��یمی 
بوعل��ی ب��ر وضعی��ت گ��روه 
پتروشیمی و به ویژه هلدینگ 
خلیج ف��ارس  پتروش��یمی 
ش��رکت  بزرگ ترین  به عنوان 
بورس��ی آغاز ش��د. ب��ا وجود 
هم��ه تالش هایی که ش��د تا 
تاثی��ر این حادث��ه بر وضعیت 
ش��رکت،  ای��ن  س��ودآوری 
اندک دانس��ته ش��ده و حتی 
نام��ه شفاف س��ازی هلدینگ 
به  خلیج ف��ارس  پتروش��یمی 
سازمان بورس ارسال شد، اما 
در نهایت نماد این شرکت در 
تابلوی معامالت افت کرد و با 
توجه به ارزش بازار این سهم، 
ش��اخص کل را نی��ز به دنبال 
خود پایین کشید. افت جهانی 
خبرهای��ی  و  نف��ت  قیم��ت 
مبنی ب��ر ممنوعی��ت فروش 
هواپیم��ای بویین��گ به ایران 
از دیگ��ر خبرهای بدی بودند 
که کام فعاالن بازار س��هام را 
تلخ کرد. اف��ت جهانی قیمت 
نفت خ��ام نیز ای��ن روزها بر 
بازار سهام سایه افکنده است، 
به ط��وری که نف��ت برنت در 
هفته گذش��ته حدود 8درصد 
کاه��ش در قیم��ت جهانی را 
ثبت کرد که این افت قیمت، 
بزرگ تری��ن کاهش هفتگی از 
ماه ژانویه بود. از س��وی دیگر 
ممنوعیت ف��روش بویینگ به 
ایران و نگرانی ها از بابت لطمه 
به برنامه جامع اقدام مشترک  
)برجام( بازیگران بازار س��هام 
ای��ران را محتاط ت��ر ک��رد و 

این موضوع توانس��ت شرایط 
آلود بورس را تا حدودی  ابهام 

بیشتر کند. 

افزایش عرضه سهام در 
گروه خودرویی

روز گ�ذش���ت�ه در گ���روه 
خودرویی ه��ا همزمان با اعالم 
گزارش های عملکردی سایپا و 
ایران خودرو، بازار سهام شاهد 
افزایش عرضه س��هام در این 
دو نم��اد معامالت��ی همزمان 
ب��ا نزدیک ش��دن ب��ه موعد 
برگزاری مجامع عادی ساالنه 
بود. در این  دو نماد معامالتی 
طی روزهای اخیر گزارش های 
تلفیق��ی حاکی از تحقق زیان 
عملکردی در س��ال مالی 94 
اس��ت. در نماد سایپا با وجود 
افزایش عرضه س��هام از سوی 
اما  حقیقی  اغلب  معامله گران 
روندی متعادل در این س��هم 
در محدوده صفر تابلو صورت 
گرفت ک��ه درنهای��ت معامله 
بیش از 101 میلیون سهم به 

ارزش بی��ش از 13.5 میلیارد 
توم��ان را برای این ش��رکت 
در پ��ی داش��ت. همچنین در 
نماد زامی��اد نیز بازار س��هام 
شاهد افزایش عرضه سهام در 
درون گروهی  معام��الت  کنار 
بود.  عمده حقوقی  س��هامدار 
در گ��روه فلزات اساس��ی نیز 
با وج��ود درج��ا زدن بزرگان 
این گ��روه اما تک  س��هم ها و 
ش��رکت های کوچ��ک فلزات 
خودنمایی  همچنان  اساس��ی 
می کنن��د. در ای��ن گروه ملی 
س��رب و روی ای��ران در کنار 
آه��ن و ف��والد ارف��ع و فوالد 
تقاضای  بیش��ترین  هرمزگان 
ب��اال را در این گ��روه به خود 

اختصاص دادند. 

افت 3 واحدی شاخص کل 
فرابورس

در معامالت 19 تیر ماه بالغ 
بر 102 میلیون ورقه بهادار در 
13 هزار نوبت دادوس��تد شد 
و ارزش آن ب��ه 940 میلیارد 

و 250 میلی��ون ریال رس��ید. 
در همین حال ش��اخص کل 
فراب��ورس با اف��ت 3 واحدی 
نس��بت به روز معامالتی قبل، 
رقم 780.69 واحد را نمایش 
داد؛ نم��اد پاالیش نفت تهران 
و ذوب آهن اصفهان بیشترین 
تاثی��ر منف��ی را ب��ر وضعیت 

شاخص گذاشتند. 
ارزش  و  بیش��ترین حج��م 
معامالت در روز گذشته متعلق 
به نماد ذوب آه��ن اصفهان با 
8 میلیون و 220 هزار س��هم 
ب��ه ارزش 21 میلیارد و 720 
میلیون ریال بود. در بازار اول، 
10 میلی��ون و 370 هزار اوراق 
بهادار ب��ه ارزش 19 میلیارد و 
350 میلیون ریال دادوس��تد 
شد که طی آن باالترین حجم 
معامالت به نام تابان هور ثبت 
ش��د. همین طور 40 میلیون و 
520 هزار اوراق بهادار در بازار 
دوم ب��ه ارزش 101 میلیارد و 
70 میلی��ون ریال دس��ت به 
دست شد و بیش��ترین حجم 

معامالت این ب��ازار مربوط به 
ذوب آهن اصفه��ان بود. دیروز 
اوراق مش��ارکت گل گه��ر ب��ا 
معامالتی به ارزش 85 میلیارد 
ریال در صدر باالترین حجم و 
ارزش معامالت اوراق با درآمد 
ثابت ق��رار گرف��ت. همچنین 
در نماده��ای اس��ناد خزان��ه 
اس��المی در مجم��وع بیش از 
260 میلیارد ریال مبادله انجام 

شد. 
در می��ان ETFها، صندوق 
آفرین  اعتماد  س��رمایه گذاری 
پارس��یان، بیش��ترین حجم و 
ارزش معام��الت را ثب��ت کرد 
و ارزش معامالت این صندوق 
به 9 میلیارد ریال رسید. نماد 
فارس  تدبیرگران  شرکت های 
و خوزس��تان، توکارنگ فوالد 
س��پاهان و آه��ن و فوالد ارفع 
بیشترین افزایش قیمت و نماد 
شرکت های زغال سنگ پروده 
طبس، روی زنگان و ذوب آهن 
اصفهان باالترین کاهش قیمت 
را تجربه کردند. همچنین  اوراق 
حق تقدم تسهیالت مسکن در 
روز یکش��نبه در اغلب نمادها 
با کاهش قیم��ت مواجه و در 
ب��ازه 893 ت��ا 912 هزار ریال 
معامله شد و بیشترین افزایش 
قیمت مربوط به نماد مردادماه 
93 بود. همچنین روز گذشته 
شاهد بازگشایی نماد معامالتی 
ش��رکت صنعت��ی مین��و پس 
مجمع عموم��ی  برگ��زاری  از 
عادی س��االنه صاحبان سهام 
و تقسیم سود نقدی هر سهم 
بودی��م و نماده��ای معامالتی 
شرکت س��یمان الر س��بزوار 
جهت برگزاری مجمع عمومی 
عادی به ط��ور فوق العاده نوبت 
دوم صاحبان س��هام و شرکت 
تدبیرگ��ران  س��رمایه گذاری 
ف��ارس و خوزس��تان جه��ت 
برگزاری مجمع عمومی عادی 
س��االنه نوب��ت دوم صاحب��ان 
س��هام در روز دوشنبه متوقف 

شدند. 

وقتی خبرهای بد جای خبرهای خوب را می گیرد

آتش پتروشیمی بوعلی بر بازار سهام

در نم��ودار روزان��ه و هفتگی 
دفارا می توان مش��اهده کرد که 
قیمت پ��س از حرکت صعودی 
خود، رون��د اصالحی را در پیش 
گرفته اس��ت و همچنان در حال 
پیش��روی ب��رای لم��س اهداف 

حمایتی خود است. 
با توج��ه به ابزار ه��ای تحلیل 
نقاط حمایتی  تکنیکال می توان 
و مقاومتی زیر را برای این سهم 

مشخص کرد: 
قیم��ت 9618ریال نخس��تین 
حمای��ت ب��ر س��ر راه حرک��ت 
اصالحی قیمت است که واکنش 
به ای��ن س��طح حمایت��ی برای 
حرک��ت آتی قیمت بس��یار مهم 

است. 

محدوده حمایتی 9108 ریال 
و 8769 ریال دومین حمایت بر 
س��ر راه نزول قیمت است که در 
صورت شکس��ته ش��دن حمایت 
اول این مح��دوده حمایتی برای 
ش��روع حرکت صع��ودی دارای 

اعتبار است. 
قیم��ت 7559 ریال س��ومین 
حمایت بر س��ر راه نزول قیمت 
این س��هم اس��ت که در صورت 
عبور قیمت از محدوده حمایتی 
ذکر ش��ده این حمای��ت دارای 

اعتبار خواهد شد. 
قیمت 10488 ریال نخستین 
مقاومت بر س��ر راه صعود قیمت 
خواهد بود و در صورت شکست 
ای��ن مقاوم��ت قیم��ت 11507 
ری��ال مقاوم��ت بعدی س��ر راه 

قیمت این سهم خواهد بود.

یک فعال بازار س��هام با اشاره 
به کاهش سود سپرده های بانکی 
و نرخ تسهیالت و از طرف دیگر 
اجرایی ش��دن برجام و احتمال 
خارجی  سرمایه گذاران  استقبال 
از بازار س��هام ای��ران، می گوید: 
بورس ته��ران در حال حاضر در 
ش��رایط طالیی به س��ر می برد. 
علیرض��ا قدرت��ی در گفت وگ��و 
ب��ا ایس��نا، درب��اره وضعیت این 
ایران، اظهار  بازار سهام  روزهای 
ک��رد: کاه��ش نرخ تس��هیالت 
گام بزرگ��ی ب��ود که از س��وی 
دولت برداش��ته شد. این تصمیم 
می تواند کلی��ت اقتصاد ایران را 
تحت تاثیر قرار داده و به س��مت 
مثبت سوق دهد. در حال حاضر 
ایران باالترین نرخ سود بانکی را 
دارد و ای��ن موضوع باعث ش��ده 
که اقتصاد کشور به جایگاهی که 
انتظارش را داریم نرسد، چرا که 
با باال بودن نرخ س��ود سپرده ها 
و همچنی��ن ن��رخ وام های��ی که 

بانک ها پرداخت می کنند، هزینه 
مالی بنگاه ها افزایش پیدا خواهد 
ک��رد. او اف��زود: با توج��ه به باال 
بودن ن��رخ تس��هیالت بانک ها، 
بازدهی مدنظر بنگاه ها از دریافت 
وام محق��ق نمی ش��ود و اقتصاد 
ایران ت��وان ادامه این نرخ باالی 
وام را ن��دارد. کاه��ش ای��ن نرخ 
باعث می ش��ود بهای تمام شده 
کاهش  ش��رکت ها  محص��والت 
جدی پیدا کند، تامین س��رمایه 
ارزان ت��ر  بانک ه��ا  گ��ردش  در 
ش��ود و در نهایت باع��ث اقبال 
مصرف کنن��دگان  و  مش��تریان 
نهایی برای خرید کاال ها ش��ود. 
باعث می ش��ود  اینها  مجموع��ه 
س��ودآوری ش��رکت ها افزای��ش 
یابد. این کارش��ناس بازار سهام 
اضاف��ه ک��رد: منفعتی ک��ه بازار 
سهام از کاهش نرخ تسهیالت و 
س��ود بانکی می برد هم مستقیم 
و هم غیر مس��تقیم اس��ت. سود 
مس��تقیم این است که بنگاه ها و 

ش��رکت ها که در بورس هستند 
سودش��ان افزای��ش می یابد و به 
تبع آن قیمت س��هام آنها رش��د 
خواهد کرد که این موضوع برای 
بازار س��هام مطلوب است. سود 
غیر مستقیم نیز از این نظر ایجاد 
می ش��ود که فرصت های موازی 
ب��ازار س��هام ک��م خواهد ش��د. 
قدرت��ی تصریح کرد: متاس��فانه 
در س��ال های اخیر کس��انی که 
پول داش��تند به ج��ای اینکه در 
بازار ه��ای مولد س��رمایه گذاری 
کنند سرمایه ش��ان را در بانک ها 
می گذاشتند و سود بدون ریسک 
نرخ س��ود  کاه��ش  می بردن��د. 
بانکی باعث می شود  سپرده های 
این س��پرده ها کاهش پیدا کند 
و س��رمایه ب��ه س��مت بازار های 
مول��د س��وق یاب��د. در اج��رای 
این سیاس��ت دول��ت باید دقت 
داش��ته باش��د و به نحو احس��ن 
آن را مدیری��ت کن��د و جل��وی 
تخلف��ات احتمال��ی موسس��ات 

مال��ی را بگیرد و اگ��ر این اتفاق 
بیفتد در سال های آینده ثمرات 
آن را ح��س خواهیم ک��رد. این 
فعال بازار س��هام درباره وضعیت 
این روزه��ای بورس اوراق بهادار 
ته��ران نیز گفت: ش��رایط حال 
حاضر نشات گرفته از کل اقتصاد 
اس��ت. در حال حاضر س��مت و 
سوی ش��رکت ها و بنگاه ها مبهم 
اس��ت و آینده ش��رکت ها برای 
سرمایه گذاران شفاف نیست. در 
نتیجه بازار س��هام در بالتکلیفی 
به س��ر می برد. اکن��ون در آخر 
فصل مجامع ش��رکت ها هستیم. 
متاس��فانه مجامعی ک��ه تاکنون 
برگزار ش��ده اند خبر های خوبی 
نداشته  س��رمایه گذاران  برای  را 
و جذابیت های سال های گذشته 
را محقق نکرده است. درحالی که 
به طور سنتی فصل مجامع، فصل 
خوب��ی برای ب��ازار س��هام بوده 
اس��ت. البته م��اه رمضان هم در 
این ماجرا بی تاثیر نبوده اس��ت. 

وی تاکی��د ک��رد: کاهش س��ود 
س��پرده های بانک��ی اخیرا اعالم 
ش��ده و م��ا منتظری��م ببینی��م 
تم��ام موسس��ات مالی ب��ه این 
نرخ تمکی��ن می کنند ی��ا خیر. 
ببینیم  همچنین منتظر هستیم 
آیا نرخ وام هایی ک��ه بانک ها به 
پرداخت  اقتص��ادی  بنگاه ه��ای 
می کنند کاهش پیدا خواهد کرد 
یا خیر. اگر کاهش سود سپرده ها 
هم��راه با کاهش ن��رخ وام دهی 
بانک ها باش��د، موثر خواهد بود 
ام��ا اگ��ر بانک ه��ا نتوانن��د نرخ 
وام ها را پایی��ن بیاورند، کاهش 
سود س��پرده ها به تنهایی ثمری 
نخواهد داشت. البته عملی شدن 
ای��ن دو موضوع با ه��م زمان بر 
اس��ت. ای��ن فع��ال بازار س��هام 
تاکی��د ک��رد: اگر در ی��ک دوره 
زمانی منطقی به فکر رسیدن به 
شرایط مطلوب باشیم باید بگویم 
در دوران طالیی بازار س��هام به 

سر می بریم.

تحلیل کوتاه مدت و میان مدت نمودار قیمتی شرکت دارو سازی فارابی  )دفارا( 

بورس تهران در شرایط طالیی به سر می برد

تحلیل تکنیکال

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

آهنگری تراکتورس��ازی ایران در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
سرامیک های صنعتی اردکان در جایگاه دوم این گروه 

قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.35812.42خاهن
56.7215کسرا
2.1724.98تایرا

3.7894.9شمواد
1.7724.85کمنگنز
2.6014.71خموتور
4.6714.71چکاوه

 بیشترین درصد کاهش
شیش��ه و گاز صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاه��ش ش��د. تولی��د مح��ور خ��ودرو در رده دوم این 
گروه ایستاد و فنرس��ازی زر هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.94(5.346کگاز
)4.92(3.417خمحور

)4.8(2.401خزر
)4.65(3.486ختور

)4.64(2.094خمحرکه
)4.64(5.672کفپارس
)4.54(8.814غشصفا

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
زامیاد در رده دوم این گروه ایستاد. بانک صادرات ایران 

و ایران خودرو هم در رده های باال قرار گرفتند.  
تعداد دفعهقیمتنام

101.023 1372خساپا

51.466 1036خزامیا
33.365 985وبصادر
32.912 3214خودرو
29.225 1163خاور
24.243 5481فاذر

23.628 1413خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را کنتورسازی 
ایران  به خود اختصاص داد و سایپا رتبه دوم را به دست 
آورد و صنایع آذرآب و ایران خودرو هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

257.636 54060آکنتور
138.582 1372خساپا
132.885 5481فاذر

105.768 3214خودرو
53.302 1036خزامیا
50.954 14497بترانس
234040.818وبملت

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دس��ت آورد که کنتورسازی ایران در 
ای��ن گروه دوم ش��د و ایران خودرو در رده س��وم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

13725054خساپا
540603984آکنتور
32143461خودرو
10362170خزامیا
14131689خپارس
23401495وبملت
8511332تکمبا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
فنرس��ازی زر به دس��ت آورد و س��ایپا دیزل در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

24012401خزر
14511451خکاوه
25641282کساپا
2604651فمراد

1702567پالسک
3110444وساخت
6992388چفیبر

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایس��تاد و س��رمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد.  
P/Eقیمتنام شرکت

53462.24کگاز
10472.79وخارزم
9782.93پردیس
540803.58آکنتور
20133.73خعتبار
25463.76پارسیان
13153.93وامید

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

تحلیلگر

افشین مهدی زاده 
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حمل و نقل

احتمال افزایش نرخ اوراق 
تسهیالت مسکن 

در حالی که فروش اوراق تس��هیالت مس��کن برای 
افزایش توان متقاضیان مسکن انجام می شود، اما گفته 
می ش��ود بورس بازان به محض افزایش تقاضا، موجب 

باالرفتن قیمت این اوراق می شوند. 
 فرش��ید پورحاج��ت، دبی��ر کان��ون سراس��ری 
انبوه س��ازان در گفت وگو با مهر در خصوص افزایش 
نرخ اوراق تسهیالت مسکن با انتقاد از سیر صعودی 
نرخ ای��ن اوراق، گف��ت: زمانی که برای اوراق تس��ه 
برنامه ریزی شده بود، قرار بود به حوزه خرید مسکن 
کمک کند، ام��ا االن می بینیم که با نرخ های باالیی 

خریدوفروش می شود. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه فروش ای��ن اوراق راه حلی 
برای خانه دار ش��دن مردم اس��ت، اظهار داشت: دولت 
باید فکری برای این وضعیت داش��ته باش��د و حداقل 
بانک ه��ای دیگ��ر را وارد ف��روش ای��ن اوراق کن��د تا 

بورس بازی کمتری اتفاق بیفتد. 
پورحاجت ب��ا اعالم اینکه اصوالً وقت��ی تقاضا برای 
یک کاالیی افزایش پیدا می کند باید قیمت آن کاهش 
یابد، گفت: اما متأسفانه وقتی تقاضا برای این اوراق باال 
م��ی رود، بورس بازان وارد ش��ده و قیمت ها را افزایش 
می دهن��د درحالی که این برعک��س اصول علم اقتصاد 
اس��ت. هم اکنون نرخ هر برگ اوراق مسکن در بازار به 
حدود ۹۰ هزار تومان رس��یده است. با هر برگ اوراق 
می ت��وان ۵۰۰ ه��زار تومان تس��هیالت دریافت کرد. 
برهمین اساس، هزینه خرید اوراق برای وام ۶۰ میلیون 
تومانی مس��کن  )۱۲۰ برگ اوراق( ۱۰ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان می شود. 

 »شهرفروشی« در دستور کار 
کمیسیون عمران قرار می گیرد

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: اینکه گفته 
می ش��ود ش��هرداری با ص��دور بیش از ح��د پروانه 
ساخت و ساز اقدام به شهرفروشی کرده است باید در 
کمیس��یون عمران به دقت بررسی شود که این کار 

به زودی در دستور کار قرار می گیرد. 
اقب��ال محمدی��ان در گفت وگ��و با ایس��نا، گفت: 
رعایت قوانین و مقررات در حوزه شهرسازی و ایجاد 
رضایت مندی در مردم دو روی سکه تعامل سازمان 

نظام مهندسی و شهرداری تهران است. 
نماینده مردم رامهرمز، مس��کن و ساخت و ساز را از 
مهم ترین اولویت های کاری کمیسیون عمران مجلس 
برش��مرد و گفت: با در دستور کار قرار گرفتن این دو 
موضوع قطعاً از نمایندگان ش��هرداری تهران، سازمان 
نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی دعوت خواهیم 
کرد تا موضوع شهرفروش��ی به ص��ورت همه جانبه و 

عادالنه مورد رسیدگی و تصمیم گیری قرار گیرد. 

ممنوعیت فروش »بویینگ« وتو 
می شود

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان اینکه تغییر 
کاربری هواپیماهای بویینگ توسط ایرالین های ایرانی 
توهم تندروهای کنگره آمریکا است، گفت: ممنوعیت 

فروش هواپیمای بویینگ به ایران وتو می شود. 
مقصود اس��عدی سامانی در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به تصمیم نمایندگان کنگره آمریکا گفت: نمایندگان 
کنگره آمریکا ممنوعیت فروش دو مدل هواپیمایی را 
که ایران ایر با شرکت بویینگ برای خرید آنها به توافق 

رسیده به تصویب رسانده است. 
وی ادام��ه داد: دالیل��ی که ب��رای ممنوعیت فروش 
هواپیما به ایران مطرح کردند بهانه جویی های تندروهای 
کنگره آمریکا است تا توافق نامه برجام را تحت تأثیر قرار 
دهند، اما در برجام عینا لغو تحریم های فروش هواپیما و 
قطع��ات آمده و دولت به طور قانونی به اجرای توافق نامه 
برجام متعهد است. سامانی ادامه داد: بنابراین اینکه این 
هواپیما می تواند تغییر کاربری پیدا کند و می توان از آنها 
استفاده دیگری شود، توهمی بیش نیست و نمی توانند 
ب��ا این توهمات جلوی این معامله را بگیرند. وی با بیان 
اینکه با توجه به تعهدات دولت آمریکا برای اجرای برجام، 
مقامات آمریکایی تالش می کنند این تصمیم نمایندگان 
کنگ��ره را وتو کنند، چراک��ه تصویب این تصمیم نقض 
برجام تلقی می شود، تأکید کرد: این تصمیم کنگره حتی 
اگر در س��نای آمریکا به تصویب برسد باید در   نهایت به 
تأیید رئیس جمهوری آمریکا برس��د که اوباما هم اعالم 
کرده اس��ت هر موضوعی را که باعث نقض برجام ش��ود 

وتو خواهد کرد. 

راه اندازی خط مسافری بین 
چابهار- عمان 

مدیر کل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچستان از 
راه اندازی خط مس��افری بین چابه��ار- عمان از طریق 
ترمینال مسافری بندر شهید کالنتری در ماه آینده خبر 
داد.  ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
مدیر کل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان در 
نشس��ت مش��ترک مدیر کل بنادر و دریانوردی استان 
سیس��تان و بلوچس��تان و مدیر عامل س��ازمان منطقه 
آزاد چابهار با هدف بررس��ی زمینه افزایش تعامالت در 
خصوص جذب س��رمایه گذاری بخش خصوصی، گفت: 
انتظار ما از س��ازمان منطقه آزاد چابهار این است که با 
توجه به راه اندازی خط مس��افری بین چابهار- عمان از 
طریق ترمینال مس��افری بندر ش��هید کالنتری در ماه 
آین��ده، هماهنگی های الزم با مس��ئوالن ذی ربط مانند 
نیروی انتظام��ی، گمرک و. . . جهت تس��هیل در تردد 
خودروهای مس��افران عمانی در س��طح کش��ور و کوتاه 
کردن فرآیند اداری مسائل مربوط به ترانزیت در منطقه 

آزاد را در اولویت کاری خود قرار دهند. 

عمران

دولتی ه��ا  ک��ه  حال��ی  در 
معتقدند یکی از راه های ایجاد 
تحری��ک عرض��ه و تقاض��ا در 
بازار مس��کن، فعال کردن بازار 
پیش فروش و پیش خرید است، 
اما بخش خصوصی و فعاالن این 
صنعت معتقدند هنوز اعتمادی 
در ای��ن روش جری��ان ندارد و 
فعال کردن آن نیاز به تبلیغات 
جدی و ایج��اد اعتماد بین دو 
طرف خریدار و فروشنده دارد. 

عب��ور از راه دش��وار رک��ود 
در ب��ازار مس��کن ب��ا افزایش 
خریدوفروش ه��ا در هفته های 
میان��ی فصل بهار آغاز ش��ده و 
وزارت راه وشهرس��ازی تم��ام 
تمرکز و ت��وان خود را روی آن 
گذاش��ته تا بتوان��د جرقه ای را 
که در بهار زده ش��ده روش��ن 
نگ��ه دارد. هرچن��د فع��االن و 
مس��کن  بازار  س��رمایه گذاران 
معتقدند هنوز زمان زیادی برای 
صحبت از آغاز دوباره رونق باقی 
مانده است و اما صرف افزایش 
چند درص��دی خریدوفروش ها 
در کن��ار باال رفتن تعداد تقاضا 
برای دریافت تسهیالت مسکن 
نش��ان از آن دارد ک��ه روندی 
مثبت آغاز ش��ده و می توان به 

آینده آن امیدوار بود. 
قانون پیش فروش مسکن که 
چند سال از ابالغ آن می گذرد، 
با وج��ود ظرفیت های بالقوه ای 
که داش��ته چندان مورد توجه 
فعاالن بازار قرار نگرفته و وزیر 
راه و شهرسازی را بر آن داشته 
تا ب��ا ابالغیه ای جدید بار دیگر 
توجهات را به این سمت جلب 
کند. آخوندی در ابالغیه جدید 
خ��ود بر ل��زوم نظ��ارت دقیق 
بر اج��رای قان��ون و برخورد با 
تخلف ها تأکید ک��رده و گفته 
پیش ف��روش  قان��ون  اج��رای 
س��اختمان مصوب س��ال ۸۹ 

و  متضمن حقوق ش��هروندان 
ایجاد اطمینان در بازار مسکن و 
ساختمان بوده و می تواند یکی 
از ابزارهای مؤثر برای توس��عه 
امر ساخت و ساز باشد. در سوی 
پیش فروش،  ماج��رای  دیگ��ر 
خانه س��ازانی ق��رار دارن��د که 
ش��اید در اعتم��اد ب��ه اجرای 
این ش��رایط تردیدهای زیادی 
دارند. با وج��ود آنکه در طول 
از  بسیاری  سال های گذش��ته 
سرمایه گذاران به دلیل فروش 
نرفت��ن واحده��ای مس��کونی 
نتوانس��ته اند واحدهای  خ��ود 
جدی��دی را کلید بزنند و حتی 
در تکمیل واحدهای گذش��ته 
خ��ود نیز با مش��کالتی جدی 
روبه رو هس��تند، ام��ا آمارهای 
ارائه ش��ده از بازار پیش فروش 
و اظهارنظره��ای آنه��ا نش��ان 
از آن دارد ک��ه هن��وز فرآیند 
اجرای این قانون برای آنها آغاز 
نشده است، فرآیندی که شاید 
ابالغیه جدید وزیر بتواند آن را 

کلید بزند. 

نبود اعتماد و آموزش، دو 
معضل پیش فروش

راه  وزی��ر  صحبت ه��ای 
ب��ه  خط��اب  شهرس��ازی  و 
مدیرکل ه��ای وزارت زیرنظرش 
در تمام اس��تان ها نش��ان از آن 
دارد که قانون پیش فروش  هنوز 
آن طور که مدنظر بوده اجرایی 
نشده اس��ت و این امر می تواند 
در آین��ده بازار پیش ف��روش را 
با تغییراتی ج��دی همراه کند. 
عض��و هیات مدیره س��ندیکای 
ش��رکت های س��اختمانی ایران 
معتق��د اس��ت نب��ود اعتماد و 
ضعف در مدیریت کالن در ابتدا 
تأثیر منفی خ��ود را در اقتصاد 
کش��ور و در مرحله بعد در بازار 
مس��کن گذاشته اس��ت. محمد 
عل��ی پورش��یرازی در گفت وگو 
با »فرص��ت امروز« تصریح کرد: 
اینکه می بینیم در اقتصاد ایران 
تعداد باالیی از شرکت هایی که 
عم��ری طوالنی دارن��د از روند 
رشد جا می مانند و به مشکالت 
جدی بر می خورند ریشه در این 

دارد ک��ه اعتماد در فعالیت های 
مش��ترک وجود ن��دارد. همین 
روی��ه را می ت��وان در بازار پیش 
فروش خانه نیز مش��اهده کرد. 
وی ادام��ه داد: وقتی در قرارداد 
پیش فروش قید می شود که در 
زمانی مش��خص واحد مسکونی 
مربوطه تکمیل شود، اما پس از 
واریز مبالغ هیچ یک از تعهدات 
خانه س��ازان اجرایی نمی ش��ود 
می توان نتیجه به وجود آمده در 

بازار را مشاهده کرد. 
سندیکای  هیأت مدیره  عضو 
ایران  شرکت های س��اختمانی 
بر لزوم بهب��ود مدیریت کالن 
در ای��ن عرصه ه��ا اش��اره کرد 
و گف��ت: ت��ا زمانی ک��ه صرفاً 
بخواهی��م با قوانی��ن در مقابل 
این ش��رایط بایستیم نمی توان 
انتظار اتفاقی مثبت داشت، اما 
در صورت��ی که مدیریت و نگاه 
کالن تغییر کند، شاید در آینده 
شرایط برای قدرت گرفتن بازار 

پیش فروش فراهم شود. 
ایرج رهبر، عضو هیأت مدیره 

در  نی��ز  انبوه س��ازان  کان��ون 
گفت وگو با »فرصت امروز« به 
خأل ش��ناخت از اجرای قانون 
پیش فروش مسکن پرداخت و 
گفت: با وجود آنکه چند سال از 
ابالغ این قانون می گذرد هنوز 
تعداد زی��ادی از مردم و فعاالن 
بازار شناخت دقیقی از شرایط 
کار ندارند. هن��وز تعداد زیادی 
از قرارداده��ای پیش فروش در 
بنگاه ها بس��ته می ش��ود و این 
ام��ر اوضاع بازار را به طور جدی 
نامنظم می کن��د. به گفته وی، 
در ش��رایطی که طب��ق قانون، 
می ت��وان  صورت��ی  در  تنه��ا 
س��ازنده را م��ورد پیگ��رد قرار 
داد که روال قرارداد براس��اس 
اجرایی  ف��روش  پی��ش  قانون 
باشد، قراردادهای منعقد  شده 
شده در بنگاه ها باعث شده که 
عماًل امکان پیگیری آنها وجود 
نداشته باشد. رهبر معتقد است 
با گذش��ت زمان و تبلیغ و ابالغ 
این قانون می توان انتظار داشت 
ضریب نفوذ آن افزایش یابد. در 
این صورت خأل اعتماد به عنوان 
یک��ی از مهم تری��ن چالش های 
بازار پیش ف��روش نیز برطرف 

خواهد شد. 
خأل اعتماد و عدم ش��ناخت 
دقیق از قانونی که از چند سال 
قبل ابالغ شده نشان از آن دارد 
که هنوز بازار پیش فروش خانه 
در ایران برای رسیدن به جایگاه 
مدنظر وزارت راه و شهرس��ازی 
راه��ی طوالنی در پیش خواهد 
داشت، راهی که یک سوی آن 
خانه سازانی هستند که باید به 
تعهدات قانونی پایبند باشند و 
سوی دیگر آن متقاضیان خانه 
ق��رار دارند که باید با اعتماد به 
قانون موحود، نسبت به افزایش 
اق��دام کنند،  س��رمایه خ��ود 
سرمایه ای که می تواند با تزریق 
شدن به بازار مسکن یکی دیگر 

از پایه های رکود را بزند. 

تنوع در بازار مسکن قدرت می گیرد

ابالغیه ای برای افزایش اعتماد در بازار پیش فروش

تلفن مستقیم: 86073288شماره 549 www.forsatnet.ir

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com

Telegram.me/ForsatEmrooz
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یک کارشناس عنوان کرد
درخواست برای بازپس گیری ارز 

دارو از واردکنندگان خودرو
یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت: دس��تگاه 
قضایی باید معادل نرخ روز ارز دولتی را که در سال 
۱۳۹۱ ب��ه جای واردات دارو ص��رف واردات خودرو 
شده است از شرکت  واردکننده خودروی مربوطه باز 

پس گیرد و به خزانه بازگرداند. 
علی خاکس��اری در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
اتفاق��ی ک��ه در س��ال ۱۳۹۱ رخ داده و منابع ارزی 
از س��رفصل دارو به عنوان مایحتاج ضروری مردم به 
س��رفصل واردات خودرو به عن��وان کاالی غیر ضرور 
منتقل ش��ده است، تخلف آشکاری بوده و مطمئنا با 
حمایت برخ��ی از مدیران دولت وقت  )دولت دهم( 

صورت گرفته است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه باید ریش��ه یابی ش��ود مجوز 
استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو از سوی کدام 
ی��ک از مدیران دولتی در دس��تگاه هایی چون بانک 
مرکزی صادر شده است، خاطرنشان کرد: باید تمام 
کارمن��دان دولتی که در این تخلف نقش داش��ته اند 
شناسایی، عزل و مطابق قانون با آنها برخورد شود. 

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی ادامه 
داد: همچنی��ن مقامات قضای��ی باید معادل نرخ روز 
ارزی را که در س��ال ۱۳۹۱ از س��رفصل دارو صرف 
واردات خودرو ش��ده اس��ت از ش��رکت واردکننده 
خ��ودروی مربوطه بازپس گرفته و ب��ه خزانه دولت 

واریز کنند. 
وی افزود: طنز تلخ ماجرا این اس��ت که ش��رکت 
واردکننده خودروی مربوطه، در شرایطی که برخی 
بیماران به داروهای مورد نیاز دسترس��ی نداش��تند، 
ارز دولت��ی دارو را ص��رف واردات خ��ودرو ک��رده و 
خودروهای وارد شده را با نرخ ارز آزاد و با سودهای 

کالن و سرسام آور فروخته است. 
خاکس��اری ب��ا بیان اینکه باید بررس��ی ش��ود در 
آن مقطع در س��ال ۱۳۹۱ چه تع��داد از بیماران به 
دلیل عدم واردات داروهای مورد نیاز فوت ش��ده یا 
دچار تش��دید بیماری شده اند، تصریح کرد: مقصران 
این پرونده باید پاس��خگوی فوت یا تشدید بیماری 
احتمال��ی بیمارانی که دچار کمب��ود دارو بودند نیز 

باشند. 
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده سه رأس مثلث 
تخلف ش��امل برخ��ی مقامات دولت وق��ت  )دولت 
ده��م(، برخی کارمندان دولت و همچنین ش��رکت 
واردکننده خودروی مربوطه منفعت های غیر قانونی 
و سودهای کالن و سرسام آوری را کسب کرده اند که 
باید توسط دستگاه قضایی از آنها بازپس گیری شده 

و به خزانه دولت باز گردد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��ال ۱۳۹۱ مرضی��ه وحید 
دس��تجردی، وزیر وقت بهداش��ت و درمان از تخلف 
صورت گرفته مبنی بر واردات خودرو با اس��تفاده از 
ارز دارو پرده برداش��ت. افشای این موضوع انتقادات 
بسیاری را به دنبال داشت تا آنکه سال گذشته اعالم 
شد کیفرخواس��ت متهمان این پرونده در دادسرای 
قضایی کارکنان دولت صادر شده است. رسیدگی به 

این پرونده همچنان ادامه دارد. 

توافق پژوسیتروئن با اتحادیه های 
کارگری

گروه پژوس��یتروئن که س��ازنده خودروهای پژو و 
سیتروئن اس��ت، توافق سه ساله جدیدی را با چهار 

اتحادیه از پنج اتحادیه کارگری فرانسه امضا کرد. 
به گزارش ایس��نا، این خودروساز متعهد شده است 
۸۵ درصد از فعالیت تحقیقات و توس��عه در فرانسه را 
حفظ و ۱000 شغل جدید ایجاد کند. تحت این توافق، 
پژوسیتروئن مشروط به ادامه احیای بازار فرانسه، یک 

میلیون خودرو در این کشور تولید خواهد کرد. 
براس��اس گزارش رویترز، این اتحادیه ها نماینده ۸0 
درصد از نیروی کار این ش��رکت هس��تند. خودروساز 
فرانس��وی پژوس��یتروئن با تعدیل هزینه ها، بهره وری 
فزاینده و کاهش تخفیف قیمت خودروها ۸۹۹ میلیون 
ی��ورو  )۸۱۶.0۹ میلیون دالر( برای کل س��ال ۲0۱۵ 
سود خالص گزارش کرد. دومین خودروساز بزرگ اروپا 
از نظر میزان فروش سال گذشته در حالی به سودآوری 
رسیدکه در س��ال ۲0۱۴ به میزان ۷0۶ میلیون یورو 

ضرر کرده بود. 

نمی گذاریم خودروی آمریکایی 
اسباب تجمل شود

دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد ب��ا تأکید بر اینکه 
پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری ورود خودروهای 
آمریکایی ممنوع ش��د، گفت: دی��دن اینکه نوجوانی 
سوار ماشین چند میلیارد تومانی شده تحمل دردها 

را سخت تر می کند. 
اکبر ترکان در گفت و گ��و با ایلنا درباره دالیل لغو 
ورود خودروه��ای آمریکای��ی به مناط��ق آزاد اظهار 
داش��ت: ممنوعیت واردات خودروه��ای وارداتی در 
راستای فرمایش های مقام معظم رهبری بوده است. 
وی اف��زود: مقام معظم رهبری در نشس��تی که با 
کارگران داشتند، درباره اینکه چه ضرورتی دارد که 
م��ا از آمریکا خودروی س��واری وارد کنیم، صحبت 
ک��رده بودند و این لغو واردات خ��ودروی آمریکایی 

پیرو فرمایشات ایشان بود. 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: ما هم 
به اس��تناد صحبت ه��ای رهب��ری، ممنوعیت ورود 
خودروهای خارجی را ب��ه مدیران مناطق آزاد ابالغ 

کردیم. 
وی درباره برگش��ت چند خودروی گران قیمت از 
منطقه آزاد اروند، گفت: آنچه ما دنبال می کنیم این 
است که ش��اغالن مناطق آزاد بتوانند برای تسهیل 
در کار و فعالیت شان یا ترددشان، خودروی مناسب 

به داخل مناطق آزاد وارد کنند. 
ترکان گفت: اینکه این موضوع به اسباب تشریفات 

و تجمل تبدیل شود، مورد نظر ما نیست. 
مش��اور عالی رئی��س جمهوری اف��زود: البته یک 
نظریه ای هم پش��ت این است. زمان جنگ همه ما با 
کوپن زندگی می کردیم ولی مردم تحمل می کردند 
به این دلیل که زندگی همه شبیه به هم بود و برای 
مثال اگر قرار بود هم��ه با کوپن مرغ بخرند معموال 
کسی خارج از این قاعده زندگی نمی کرد لذا تحمل 

مردم باال رفته بود. 
وی تأکی��د کرد: ام��ا در حال حاضر ک��ه افراد با 
مشکالت بسیار پیچیده ای مواجهند وقتی می بینند 
که یک نوجوان س��وار ماش��ین چند میلیارد تومانی 
شده اس��ت، تحمل درد هایشان سخت تر می شود ما 
نمی خواهی��م در مناطق آزاد مش��وق این تجمالت 

باشیم. 
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هفت ماه پس از اجرایی ش��دن برجام، 
ش��رکای خارجی و نهایی خودروس��ازان 
ایرانی مش��خص ش��ده اند. طب��ق آخرین 
اخبار، پژو، فیات، رنو، س��یتروئن و نیسان 
گزینه های نهایی مش��ارکت ب��ا غول های 
جاده مخصوص هس��تند و فولکس واگن 
آلمانی گزینه نهایی مش��ارکت با ماموت 

بخش خصوصی. 
اکنون یک س��ال و اندی از اعالم حضور 
ش��رکای خارجی در صنعت خودروسازی 
ایران این بار با پیش شرط هایی چون عمق 
ساخت داخل و آوردن سرمایه از سوی طرف 
خارجی می گذرد. بارها و بارها در طول این 
زمان، نام شرکت های خودروسازی مختلف 
از اروپا تا آسیای شرقی به میان آمده است. 
اما در ای��ن بین تاکنون دو ق��رارداد ایران 
خودرو و پژو و سایپا و سیتروئن به مرحله 
نهایی رس��یده و زمان امضای قرارداد رنو با 
این دو خودروساز نیز نزدیک است. آنگونه 
که منابع آگاه می گویند، قرارداد س��ایپا و 
رنو پس از نهایی ش��دن قرارداد سیتروئن، 
به امضا خواهد رسید و پیش بینی می شود 
تا پاییز سال جاری این شرکت با آبی های 
جاده مخصوص نیز ق��رارداد امضا کند. اما 
طبق آخرین اخبار وضعیت س��ایر نام های 
مطرح شده نیز تقریبا روشن شده و شرکای 
اس��تراتژیک غول ه��ای ج��اده مخصوص 
مشخص شده اند. فیات ایتالیایی که زمزمه 
حضورش در صنعت خودروی ایران با اعالم 
رسمی مدیرعامل ایران خودرو رنگی جدی 
به خود گرفت، با وجود اخبار ضدونقیضی 
که درباره این شراکت منتشر شده، قطعا به 
ایران خودرو می پیوندد و پژو و فیات به عنوان 
دو شریک اس��تراتژیک ایران خودرو مطرح 
خواهند بود. گرچه ش��راکت ایران خودرو با 
خودروسازان خارجی فقط به محدوده اروپا 
ختم نش��ده و دو گزینه آس��یایی  )کره ای 
و ژاپن��ی( نیز هن��وز روی می��ز مذاکرات 

ایران خودرو باقی است. 
در س��ایپا نیز بعد از دو گزینه فرانسوی، 
نام نیس��ان مطرح اس��ت که ب��ه احتمال 
زیاد رنو و نیس��ان ش��رکای اس��تراتژیک 
ای��ن ش��رکت خواهن��د ب��ود. اگ��ر از دو 
خودروس��از بزرگ دولتی ایران گذر کنیم، 
به بخش خصوصی می رسیم که دست کم 
در ی��ک مورد گوی س��بقت را از دولتی ها 
ربوده است. فولکس واگن آلمانی برخالف 
اینک��ه مدیرعامل ایران خودرو، زمس��تان 
دو س��ال پی��ش از آن به عن��وان یک��ی از 
گزینه های شراکت یاد کرده بود، می خواهد 
به بخش خصوصی ایران بپیوندد و برخالف 
هم��ه تالش ه��ای وزارت صنع��ت مبنی 
بر راه��ی کردن این ش��رکت به س��مت 
خودروسازان دولتی ایران، گویا از تجربه کار 
با دولتی های چین درس گرفته و ترجیح 

می دهد با ماموت که تجربه تولید خودروی 
سواری را نداشته اما از شرکت های خوشنام 
بخش خصوصی ایران است، وارد بازار ایران 
شود. البته ش��اید در چند ماه آینده، گروه 
خودروسازی بهمن که به تازگی تغییرات 
عم��ده ای را در ترکیب س��هامداران خود 

داشته، به این جرگه اضافه شود. 
اکنون با مشخص شدن شرکای نهایی که 
دولتی ها از آنها به عنوان شرکای استراتژیک 
یاد می کنند، پرس��ش اینجاس��ت که این 
شرکا چقدر به توس��عه صنعت خودروی 
ای��ران کمک می کنند و آی��ا انتخاب های 
بهتری برای خودروس��ازان ایرانی موجود 

نبوده است؟ 
حس��ن کریمی س��نجری، کارشناس 
صنعت خودرو در پاس��خ به این پرس��ش 
به  »فرصت امروز« می گوید: »مدت هاست 
موضوع مذاکره صنعت خ��ودروی ایران با 
طرف های خارجی در حال پیگیری است و 
در این بین به جز شراکت با همان شرکای 
قدیمی یعن��ی پژو، رنو و س��یتروئن تنها 
موضوع فیات مطرح شده که نهایی شدن 
قرارداد با این ش��رکت نی��ز تاکنون اعالم 
نشده است. البته موضوع ورود فولکس واگن 
هم بعد از کش و قوس های فراوان باالخره 
مشخص شد که ظاهرا قرار است از طریق 
شرکت ماموت اتفاق بیفتد. بنز آلمان هم 
قصد دارد تنها در حوزه خودروهای تجاری 
آن هم نه از طریق یک مش��ارکت در همه 
ابع��اد بلکه به صورت ورود CKD و فروش 
آن در ایران در س��ایه مشارکت با شرکت 
ای��ران خودرو دیزل به بازار ایران ورود پیدا 

کند.«
او می افزای��د: »به هر حال به جز ایراداتی 
که به ساختار کلی مشارکت با طرف های 
خارجی تا این لحظه وارد اس��ت، اما آنچه 
بیش از آن می تواند محل اشکال در مسیر 
توس��عه صنعت خودروس��ازی ایران باشد 
عدم برخ��ورداری از تمام��ی ظرفیت های 
موجود در صنعت خودروی دنیا برای جلب 
مشارکت و س��رمایه گذاری در ایران است. 
گذش��ته از کمپانی های بزرگ آمریکایی 
معروف به بیگ برادرز که به دالیل سیاسی 
ام��کان حضور در صنعت خ��ودروی ایران 
را ندارند اما واقع��ا جای بزرگانی همچون 
تویوت��ای ژاپ��ن و هیوندایی ک��ره جنوبی 
کماکان خالی اس��ت. فراموش نکنیم که 
تویوتا در هر کشوری که پای نهاده توانسته 
منشا تحوالتی بزرگ در صنعت خودروی 
آن کشور ش��ود. به عنوان مثال حضور این 
بزرگ ترین تولیدکنن��ده خودرو در جهان 
در کش��ور چین منجر به انتقال سیستم 
تولید تویوتا یعنی TPS به تمامی صنعت 
خودروسازی این کش��ور شد، به طوری که 
هم��واره چینی ها مدعی اند این ش��رکت 
ژاپن��ی در ح��ق آنها برادری کرده اس��ت. 
همچنین حجم س��رمایه گذاری تویوتا در 

ترکیه به نحوی اس��ت که این کش��ور در 
حال حاضر به عن��وان پایگاه مهم صادرات 
محصوالت تویوت��ا به اروپا مطرح اس��ت. 
هیوندای��ی نیز که در ای��ران تنها از طریق 
ف��روش محص��والت CKD کامیون��ت و 
مینی بوس به ش��رکت ایران خودرو دیزل 
با صنعت خودروی ایران مشارکت کرده از 
جمله شرکت هایی است که اگرچه جایش 
در خودروسازی ایران خالی است، اما به نظر 
می رسد دلیل این یکی، عدم تمایل به ورود 
همه جانبه و باقدرت به بازار ایران آن هم از 
طریق مشارکت و سرمایه گذاری مستقیم 
بوده است.«کریمی سنجری با بیان اینکه 
باتوج��ه به این توضیح��ات می توان گفت 
که وضعیت مش��ارکت صنع��ت خودروی 
ایران با ش��رکای خارجی از دو منظر قابل 
بررسی اس��ت، تصریح می کند:  »نخست 
واضح نبودن اس��تراتژی صنعت خودروی 
ایران جهت یافتن مس��یر توسعه از طریق 
مش��ارکت و جذب سرمایه گذاری خارجی 
اس��ت و دومین موضوع، می��زان تمایل و 
البته پایبندی طرف های خارجی به ایجاد 
مش��ارکت با خودروس��ازان داخلی است. 
ریش��ه اولی به عواملی مربوط می شود که 
از داخل حوزه صنعت خودروی ایران ناشی 
می شود و در واقع بر می گردد به مشکالت 
و نارس��ایی های صنعت خودروی ایران که 
سال هاس��ت ایران را از مس��یر توسعه دور 

نگاه داشته که در این مجال قابل توصیف 
نیس��ت. ریشه دومی اگر چه تا حدودی به 
دالیل موضوع اول هم مربوط می شود، اما 
بیش��تر ناش��ی از پارامترهایی است که از 
خارج از صنعت خودرو به آن تحمیل شده، 
مثل مشکالت مربوط به فضای کسب و کار 
و نیز موقعیت پولیتیکال جمهوری اسالمی 

ایران در منطقه و جهان.«
محمدرضا نجف��ی منش، عضو انجمن 
قطعه س��ازان و کارشناس صنعت خودرو 
ام��ا اعتقاد دیگ��ری دارد. او در گفت وگو 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« بی��ان می کن��د: 
»ای��ده آل ما ای��ن بود که ش��رکت های 
بزرگ��ی مانن��د تویوتا یا جن��رال موتورز 
آمریکا نیز در ایران حضور داش��ته باشند 
ام��ا ب��ه دالیل سیاس��ی ام��کان حضور 
ش��رکت های آمریکایی در ای��ران وجود 
ندارد و شرکتی مانند تویوتا که نخستین 
شرکت خودروساز جهان است، به دالیل 
ش��رایطش ابراز تمایلی برای ش��راکت با 

خودروسازان ایرانی نکرده است.«
او ادام��ه می ده��د:  »اکن��ون در میان 
گزینه هایی که حضورش��ان در بازار ایران 
تقریب��ا قطعی ش��ده، دومین و س��ومین 
شرکت خودروس��از جهان یعنی فولکس 
واگ��ن و رنو حضور دارن��د و این یعنی در 
این سبد بزرگان خودروسازی هستند که 

به اعتقاد من رضایت بخش است.«

شرکای استراتژیک خودروسازان ایرانی کدامند؟ 

جای خالی بزرگان در صنعت خودروی ایران
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وزیر نف��ت در نامه های جداگانه ای، مراتب تش��کر و 
قدردانی رئیس جمهوری از نیروهای ستادی و عملیاتی 
درگیر در مهار آتش س��وزی پاالیشگاه ماهشهر را ابالغ 

کرد.
به گ��زارش ایلنا، بی��ژن زنگنه پ��س از ارائه گزارش 
خام��وش ش��دن آخرین بخ��ش آتش در پتروش��یمی 
بوعلی س��ینا به رئیس جمهوری، با صدور نامه ای مراتب 
قدردانی و تش��کر ریاس��ت جمه��وری را از فرماندهان 
عملی��ات آتش نش��انی به ویژه آتش نش��انان ش��جاع و 
ف��داکار درگیر در عملیات فرونش��اندن آتش در مخزن 
پتروش��یمی بوعلی سینا به ایشان ابالغ کرد. همین طور 
از ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، پتروشیمی بندر 
امام، س��ازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و سایر 
پتروش��یمی های منطق��ه به خاطر ت��الش، همکاری و 

مساعدت آنان در این کار تشکر و قدردانی کرد. 
همچنین وزیر نفت طی نامه جداگانه ای مراتب تقدیر 

و تش��کر رئیس جمهوری را از نقش سازنده استانداری 
خوزستان، ستاد بحران استان و نهادهای فعال استان و 
شهرداری ها، سازمان بنادر و سایر نهادها و سازمان های 
درگی��ر در عملیات فرونش��اندن آتش در پتروش��یمی 

بوعلی سینا را به استاندار خوزستان ابالغ کرد. 
مجتم��ع  آتش س��وزی  ک��ه  می ش��ود  ی��ادآوری 
وی��ژه  منطق��ه  در  واق��ع  بوعلی س��ینا  پتروش��یمی 
پتروشیمی ماهش��هر از بعدازظهر روز چهارشنبه 16 
تیرماه از برج پارازایلین این مجموعه آغاز شد که در 
س��اعت 7 صبح روز پنجشنبه 17 تیر ماه آتش سوزی 
برج خاموش ش��د ولی آتش سوزی در یکی از مخازن 
ذخیره خوراک مجتم��ع ادامه یافت که در نهایت در 
ساعت 2 بامداد روز 19 تیرماه این آتش نیز خاموش 

شد. 

رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی هم زمانی 
ادعاهای م��رکل و اظه��ارات بان کی مون 
علیه جمهوری اس��المی ای��ران را حاکی 
از ایجاد توطئه ای جدید علیه کش��ورمان 
دانست و بر جلوگیری بهنگام از آن تاکید 

کرد. 
به گ��زارش ایس��نا، علی اکب��ر صالحی 
تصری��ح کرد: البت��ه بنده ب��رای صحبت 
ک��ردن در این خص��وص احتیاط می کنم 
و نگرانم که بگویند بحث سیاس��ی اس��ت 
اما احساس می کنم اتفاقاتی در حال روی 
دادن است زیرا آقای  بان کی مون و خانم 

مرکل حرف های عجیبی زده اند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه ادعاه��ای مقامات 
آلمان��ی مبنی بر تالش ایران برای خرید 
تجهیزات مرتبط با س��الح های هسته ای 

گف��ت: اول چنی��ن ادعاهای��ی مط��رح 
کردند و بعد گفتند سازمان انرژی اتمی 
چنین خریدی نکرده بلکه بیش��تر برای 
وزارت دف��اع ایران بوده اس��ت. صالحی 
هش��دار داد: احس��اس می کنم در حال 
زمینه چینی و پخت و پز علیه ما هستند 
و م��ا باید گوش به زنگ باش��یم. معاون 
رئیس جمهوری در پاس��خ به این ادعاها 
اف��زود: به طور منطق��ی وقتی یک کانال 
خری��د در برج��ام تعبی��ه کرده ایم دیگر 
ضرورتی ندارد که س��ازمان انرژی اتمی 
به طور غیرمستقیم  را  بخواهد دستگاهی 
از ب��ازار س��یاه خری��داری کن��د که هم 
هزینه بیشتری دارد و هم خطر آلودگی 

احتمالی خواهد داشت. 
وی گف��ت: می توانی��م تجهی��زات الزم 

را از منش��أ اصل��ی اش بخری��م و به کانال 
خری��د اعالم کنی��م و آنان ش��رایطش را 
مهی��ا می کنند تا ب��ا قیم��ت ارزان تر در 
زمان سریع تر با کیفیت بهتر و با اطمینان 

بیشتر تجهیزات الزم را بخریم. 
ضرورتی ندارد که س��ازمان انرژی اتمی 
بخواه��د خرید غیررس��می انجام دهد. ما 
ای��ن همه زحمت کش��یدیم و برجام را به 
اینجا رس��اندیم که یک کان��ال خرید هم 
داشته باش��یم و خرید را هم از این کانال 
انج��ام دهیم اکنون چگونه ممکن اس��ت 

خودمان را به دردسر بیندازیم؟ 
بنا بر گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، 
رئیس س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: البته 
این به ما مربوط نیس��ت ب��ه وزارت امور 
خارج��ه مربوط اس��ت و دوس��تان حتما 

رص��د می کنن��د، متوجه هس��تند و قطعا 
ب��ا پیش بینی ه��ای الزم اقدام��ات الزم را 
خواهن��د کرد ت��ا این توطئ��ه را در نطفه 

خفه کنند. 
وی تاکید کرد: باید به آقای  بان کی مون 
باب��ت س��خنان دو پهلوی��ش و ب��ه خانم 
م��رکل اعت��راض ج��دی ش��ود البته من 
نظر ش��خصی ام را به عن��وان یک هموطن 
می گویم و این موضوع ربطی به س��ازمان 
ان��رژی اتمی ندارد اما امیدوارم زودتر جلو 

این توطئه گرفته شود. 
صالحی با اش��اره به همزمانی اظهارات  
بان کی مون و م��رکل افزود: به نظر بنده 
توطئه ای در حال ایجاد است وگرنه دلیلی 
ن��دارد که آقای بان کی مون و خانم مرکل 

داد و بیداد و فریاد راه بیندازند. 

مع��اون پارلمان��ی رئیس جمهوری با اش��اره ب��ه اینکه 
فیش های حقوقی با هر انگیزه ای که مطرح ش��ده باش��د 
از دی��د رئیس جمه��وری و دولت یک خیر ب��زرگ برای 
کش��ور است، گفت: مطرح شدن این مسئله زمینه اصالح 

ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی است. 
به گزارش ایس��نا، مجید انصاری ظهر دیروز در نشست 
خب��ری خود، با بیان اینکه دولت از همان روز اول مطرح 
ش��دن فیش های حقوقی با صراحت اعالم کرد که دنبال 
انگیزه طرح این مس��ئله نبوده بلکه دنبال حل این مسئله 
باش��یم، افزود: رئیس جمهوری بارها تاکی��د کرده اند که 
مسئله فیش های حقوقی را یک خیر برای کشور می دانند. 

وی در ادام��ه اف��زود: با این وجود عده ای این مس��ئله 
را دس��تاویزی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد اقتصادی 
عظیم سال های قبل قرار داده اند که هنوز پرونده های این 
فس��ادها در جریان اس��ت و امیدواریم قوه قضاییه در این 

طرح نتایج آن را به اطالع مردم برساند. 
انصاری در ادامه خاطرنش��ان ک��رد: روحانی در قالب 
یک رئیس جمهوری پاسخگو، شجاع و صادق در مسئله 
فیش های حقوقی رفتار کرد و وارد حواشی نشد. دولت 
هی��چ مس��ئله ای را توجی��ه نکرد و اثبات ک��رد که اگر 
مقص��ر باش��د عذرخواه��ی می کند. نام��ه جهانگیری و 
بیانیه رئیس جمهوری نش��ان داد که این پدیده ریش��ه 

طوالنی در نظام پرداخت ها دارد و استثناهای متعددی 
ک��ه در قوانین به وجود آم��ده زمینه را برای ایجاد این 

پدیده فراهم کرد. 
وی با اشاره به اینکه دولت به دنبال اصالح قانون برای 
جلوگیری از تکرار چنین مواردی است، خبر داد: در یک 
ماه آینده الیحه جامع خدمات کشوری به دولت می رسد 
و پس از بررسی و تصویب در نخستین فرصت این الیحه 
به مجلس داده می ش��ود. البته مقابله ب��ا این پرداخت ها 
کار پیچی��ده و بزرگی اس��ت زیرا نامتع��ارف بودن نظام 
پرداخت ها ریشه در گذش��ته و حتی قبل از انقالب دارد 

ولی دولت دنبال اجرای عدالت است. 

و  رف��اه  وزی��ر  کاظم��ی،  پروی��ز 
تامین اجتماع��ی معتقد اس��ت که محمود 
احمدی ن��ژاد باعث و بان��ی فتنه 88 بوده 

است. 
نخس��تین وزی��ر ج��دا ش��ده از کابینه 
محمود احمدی ن��ژاد در گفت وگویی بلند 
با ایسنا درباره رئیس سابق خود در دولت 
قبل��ی صحبت کرده و او را متهم کرده که 

رسانه ای شدن را دوست دارد. 
کاظمی می گوید شاید بهتر بود »قبل از 
انتخابات سال 88 از شخصیت احمدی نژاد 
می گفتم.« او معتقد است که باعث و بانی 

فتنه 88 خود احمدی نژاد بود. 
پروی��ز کاظمی که ح��دود 1۰ ماه وزیر 
رف��اه و تامین اجتماعی دول��ت نهم بوده، 
به دلیل اختالف��ات دیدگاهی و مدیریتی 
ب��ا احمدی نژاد، مهرم��اه 1۳8۵ از وزارت 
اس��تعفا داد و به عرص��ه اقتصاد و صنعت 
بازگش��ت. از آن پس تاکنون هیچ سمت 
اجرایی نداش��ته و تنها حضور او در عرصه 
انتخاب��ات  در  کاندیدات��وری  سیاس��ت، 

ریاست جمهوری 1۳92 بوده است. 
او که در س��ال های اخیر به افش��اگری 
علی��ه عملک��رد مدیریت��ی و ش��خصیتی 
محمود احمدی نژاد پرداخته، با افس��وس 
می گوی��د روزی ک��ه احمدی ن��ژاد رئیس 
جمهوری ش��د، جوانان ما 2۰ ساله بودند 
و حاال ۳۰ س��ال س��ن دارند. چه کس��ی 
جوابگ��وی این عمر رفت��ه جوانان در این 

چند ساله با مشکالت فراوان است؟ 
کاظم��ی معتق��د اس��ت خی��زی ک��ه 
احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری 
برداشت، بس��یار متفاوت بود و همه چیز 
را از ف��ردای انتخابات و در میدان ولیعصر 
ش��روع کرد و در نهایت ب��ه مقابله با مقام 
معظ��م رهب��ری و 11 روز خانه نش��ینی 

انجامید. 
وی از قول عل��ی الریجانی نقل می کند 
که دو روز قبل از انتخابات سال 88 گفته 
»نمیدان��م این چ��ه پدیده ای اس��ت که 

نمی توانیم کنترلش کنیم.«
می گوی��د احمدی ن��ژاد قدرت، رس��انه 

و مطرح ش��دن را دوس��ت دارد حاال هم 
به ش��ورای نگهب��ان توصی��ه می کند اگر 
احمدی نژاد برای سال آینده کاندیدا شد، 

تاییدش نکنند تا همه راحت باشند. 
کاظم��ی که ای��ن روزها در ش��رکت 
صنعت��ی خ��ود در خیابان ای��ران زمین 
مش��غول ب��ه کار اس��ت، معتقد اس��ت 
اصولگرایان شکست فاحشی در انتخابات 
نیز  اصالح طلب��ان  مجل��س خورده ان��د، 
ترجی��ح می دهن��د در انتخابات آینده از 
حس��ن روحانی حمایت کنن��د، بنابراین 
ش��اید انتخابات فضای هیجانی نداش��ته 
باش��د مگ��ر معادالت ج��ور دیگری رقم 
خ��ورده و اف��راد جدید ب��ا دیدگاه های 

متفاوت وارد عرصه شوند. 
او تنه��ا راهکار برون رفت از مش��کالت 
کش��ور در عرصه ه��ای مختلف سیاس��ی، 
اقتصادی و اجتماعی را آزادی رس��انه ها، 
آزادی بیان و برداش��ته شدن تمامی خط 
قرمزها می داند و تاکید می کند اصال نباید 
از ای��ن موض��وع نگران بود چ��ون انقالب 

اس��المی، چارچوب ه��ا و ارزش ه��ای آن 
محکم تر از این است که با انتقاد و ارزیابی 

مورد هجمه قرار گیرد. 
کاندیدات��وری  احتم��ال  درب��اره  او 
احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 
بعدی می گوید: »آقای احمدی نژاد قدرت، 
رس��انه و مطرح ش��دن را دوست دارد اما 
ش��اید اقب��ال عموم��ی برای حض��ور در 
عرصه نداشته باشد. البته ممکن است در 
انتخاب��ات پیش رو همان اتفاقی که گفتم 
بیفتد، مردم بیایند و بگویند اینها نباشند، 
هرکس دیگری باشد. در انتخابات 92 نیز 
چنی��ن اتفاقی افتاد و اگر در هفته منتهی 
ب��ه انتخابات آقای هاش��می رفس��نجانی 
و آق��ای خاتمی از آق��ای روحانی حمایت 
نمی کردند ایش��ان رأی نمی آورد و کسی 

نمی تواند منکر این موضوع شود.«
آقای کاظم��ی همچنین درباره احتمال 
در  ش��رکت  ب��رای  احمدی ن��ژاد  تایی��د 
انتخابات می گوی��د:  »من توصیه می کنم 

تایید نکند تا همه راحت باشند.« 

صالحی: اظهارات بان کی مون و مرکل حاکی از توطئه جدید علیه ایران است 

انصاری: نامتعارف بودن نظام پرداخت ها ریشه در گذشته و حتی قبل از انقالب دارد

کاظمی: احمدی نژاد باعث و بانی فتنه 88 بود
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برخی رسانه ها از سفر هیات امنیتی ایتالیایی به ریاست 
رئیس س��ازمان اطالعات خارجی این کش��ور به دمشق و 
بررس��ی عادی س��ازی رواب��ط دیپلماتیک می��ان ایتالیا و 

سوریه و نیز لغو تحریم های اروپا خبر دادند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از شبکه خبری المیادین، این 
رس��انه ها به نقل از منابع آگاه اع��الم کردند که مذاکرات 
میان هیات ایتالیایی و مس��ئوالن س��وریه بر عادی سازی 
رواب��ط میان دو کش��ور و لغ��و تحریم اروپا علیه س��وریه 
متمرکز بود و دمش��ق این شرط را به آغاز هرگونه مذاکره 

یا همکاری امنیتی منوط دانست. 
در این س��فر هیات ایتالیایی متعهد به انجام هر تالشی 

برای زمینه س��ازی جهت عادی س��ازی روابط میان اروپا و 
سوریه در آینده نزدیک شد. 

س��فر این هی��ات ایتالیایی تنها چند روز پس از س��فر 
یک هیات امنیتی عالی رتبه سوری به ریاست مجد دیب 
زیتون، مدیر اداره اطالعات عمومی س��وریه به ایتالیا بود. 
در سفر این هیات سوری به ایتالیا هماهنگی های امنیتی 

میان این دو کشور بررسی شد. 
س��فر هیات ایتالیایی مذک��ور پیش از س��فر احتمالی 

هیاتی از پارلمان اروپا به سوریه انجام شد. 
خبرگزاری رس��می سوریه  )س��انا( گزارش داد که یک 

هیات از پارلمان اروپا سفر می کند. 

سفر هیات امنیتی ایتالیا به دمشق برای لغو تحریم های اروپا

  نوفل العاکوب اس�تاندار نینوا اعالم 
کرد که پایگاه نظامی القیاره در جنوب 
موصل توسط نیروهای عراقی آزاد شد و 
عملیات آزادسازی موصل نیز پس از این 

دستاورد کلید خواهد خورد. 
  عبدالستار ایدهی، نام و شخصیتی 
و  پاکس�تان  م�ردم  ن�زد  محب�وب 
پیرمردی ک�ه به نیک�وکاری و انجام 
فعالیت ه�ا و خدم�ات اجتماع�ی در 
جهت رفاه حال محرومین پاکس�تان 
مش�هور بود، در سن 92 سالگی دیده 

از جهان فروبست. 

ارتش کره جنوبی اعالم کرد کره شمالی شلیک یک موشک بالستیک از روی 
یک زیردریایی را آزمایش کرد. این موشک از آب های شهر ساحلی سینپو در 

جنوب شرقی کره شمالی شلیک شد

تیتر اخبار

معاون تحقیق��ات و فن��اوری وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی گفت: ایران در 4۰ سال اخیر رشد سریعی 
در شاخص های سالمت داشته است، سن امید به زندگی زنان 
به 8۰ و در مردان به 76.۵ سال رسیده است. به گزارش ایرنا، 
رضا ملک زاده به مطالعات منتشر شده اخیر در مجالت معتبر 
دنیا که مبنای آنها مقایس��ه وضعیت سالمت و شاخص های 
مهم س��المت در سطح جهان بوده است، اشاره کرد و افزود: 
براساس این مطالعات، ایران پیشرفت های بسیار محسوسی 
در رابطه با شاخص ها و وضعیت سالمت در دنیا داشته است. 
وی اف��زود: براس��اس مطالع��ات صورت گرفت��ه در میان 

4۰ میلیون نفر در فاصله 4۰ سال، مشخص شد که متوسط 
افزایش قد ایرانی ها بیشتر از تمام کشورهای دنیا بوده است. 
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یکی از پیشرفت ها 
و ش��اخص های مهم اجتماعی را افزایش امید به زندگی در 
ای��ران بیان کرد و گفت: امید به زندگی در بدو تولد در زنان 

ایرانی به 8۰ سال و در مردان به 76.۵ سال رسیده است. 
مل��ک زاده به بررس��ی و مطالع��ه می��زان کم خونی در 
کش��ورهای مختلف در فاصله 1۰ تا 14 سال اشاره کرد و 
افزود: ایران در کاهش میزان کم خونی در کشور پیشرفت 

قابل توجهی داشته است. 

ایرانی ها رکورددار رشد قد در دنیا

   »حج�ت اهلل فغان�ی«، س�فیر ایران 

در تاجیکس�تان گفته است که فعالیت 
نمایندگی کمیته امداد امام خمینی)ره( در 
این کشور با دستور او متوقف شده  است. 

  س�ردار تق�ی مهری، رئی�س پلیس 
راهور ناج�ا از برخورد با ۱۳ هزار راننده 
پرخط�ر در ط�ول س�ه روز گذش�ته و 
تعطی�الت عی�د فطر خب�ر داد و گفت: 
خ�ودروی این متخلف�ان براب�ر قانون 
توقیف و به پارکینگ منتقل شده است. 

بیمارستانی در آمریکا از مرگ نخستین بیمار مبتال به ویروس زیکا خبر داد. این 
فرد آلوده که حین س�فر به خارج از کش�ور و در یک منطقه شیوع زیکا به این 

ویروس آلوده شده در ایالت یوتا فوت کرده است

تیتر اخبار

دفت��ر نمایندگی ایران در یونس��کو برای گرامیداش��ت 
یاد عباس کیارس��تمی، کارگردان برجس��ته ایرانی، دفتر 
یادبودی را برای امضای اشخاص حقیقی و حقوقی در مقر 

یونسکو گشوده است. 
به گزارش ایرنا، این دفتر یادبود از پنجشنبه 7 ژوئیه تا 
دوشنبه 11 ژوئیه  )17 تا 21 تیر( در پاریس در دسترس 

عالقه مندان به آثار کیارستمی قرار گرفته است. 
کیارس��تمی که دارنده »مدال طالی فلینی« از سازمان 
آموزش��ی - علمی - فرهنگی ملل متحد  )یونسکو( است، 

14 تیرماه در پاریس درگذشت. 
خانم ایرینا بوکووا، دبیرکل یونس��کو پس از درگذش��ت 
این کارگردان ایرانی، با انتش��ار پیامی، نوش��ت: سینمای 
جهان یکی از بزرگ ترین هنرمندان خود را از دس��ت داد. 

او یکی از عوامل نوش��کوفایِی فیلم در ای��ران و بنیانگذار 
ژانر نگاه فردی به جاده بود. کیارس��تمی جوهر فرهنگ و 
جامع��ه ایرانی را کاوش کرد ت��ا با آن، روایت هایی جهانی 

بسازد. 
به نوشته خانم بوکووا، کیارستمی همچنان بر نسل هایی 
از فیلم س��ازان در ایران و کشورهای جهان اثرگذار خواهد 

بود. 
درگذشت کیارس��تمی در اکثر رسانه های غربی بازتاب 
گسترده داشت. بس��یاری از آنها آثار کیارستمی را آثاری 
فراتر از مرزها دانس��تند و با انتش��ار اخبار و گزارش های 
متعدد به ش��رح فعالیت های او پرداخته و با بررس��ی آثار 
او، ویژگی های فیلمس��ازی این هنرمند فقید ایرانی را نقد 

و تحلیل کردند. 

دفتر یادبود کیارستمی در یونسکو

  به�داد الهوت�ی که مجس�مه اش به 
س�رقت رفته اس�ت، گف�ت: آن طور که 
دوس�تانم به من گفته بودن�د، وضعیت 
نگهداری اثرم در معاونت هنری مناسب 
نبود. امیدوارم حداقل آن کسی که آن را 

دزدیده است، ارزش کارم را بداند. 
   غالمرضا موسوی، دبیر هیات رئیسه 
شورای عالی تهیه کنندگان اعالم کرد 
شورای صنفی نمایش با سینماهایی که 
فیلم های خارجی را بدون مجوز اکران 

می کنند، برخورد می کند.

 پیکر عباس کیارس�تمی در میان اس�تقبال چهره های شاخص سینمایی از 
پاریس به فرودگاه بین المللی امام خمینی  )ره( تهران رسید. 

تیتر اخبار

رئی��س فدراس��یون جهان��ی دوومیدان��ی اطمینان داد 
یوسین بولت با وجود آسیب دیدگی  از ناحیه همسترینگ 
برای بازی های المپیک آماده خواهد بود. به  گزارش  ایسنا 
و به نقل از س��ایت Inside the games، یوسین بولت 
چندی پیش در مسابقات آزمایشی المپیک جامائیکا دچار 
مصدومیت ش��د. او بعد از این مصدومیت به آلمان رفت تا 

سریعا تحت درمان قرار بگیرد. 
یوسین بولت، قهرمان دو 1۰۰ متر و 2۰۰ متر و چهار در 
1۰۰ متر المپیک است و قصد دارد در المپیک امسال برای 
س��ومین بار در سه رشته قهرمان شود. مصدومیت بولت اما 

نگرانی زیادی ایج��اد کرده بود. دکتر آلمانی او یعنی هانس 
مولر ولفارت سال گذش��ته به درمان آسیب دیدگی  بولت از 
 IAAF ناحیه لگن کمک کرده بود. سباس��تین کو، رئیس
که در آمس��تردام حضور دارد، درباره مصدومیت بولت اظهار 
کرد: مسئوالن دوومیدانی جامائیکا جمعه این جا بودند. آنها 
اطمینان دادند اقدامات الزم انجام می شود تا آسیب دیدگی  
یوس��ین بولت برطرف شود. مسلما نبود بولت در المپیک از 

جذابیت بازی ها می کاهد. 
با وجود اینکه حضور بولت در مسابقات 1۰۰ متر مسلم 

است، حضور او در مسابقه 2۰۰ متر قطعی نیست. 

سباستین کو: یوسین بولت برای بازی های المپیک آماده می شود

  ژاوی هرناندس، ستاره سابق تیم 
ملی اس�پانیا، ج�ام قهرمان�ی یورو 
20۱6 را به کاپیتان پرتغال یا فرانسه 
اه�دا خواهد کرد. فینال یورو 20۱6، 

امشب برگزار می شود. 
  تی�ه ری آن�ری، اس�طوره فوتبال 
آنت�وان  از  س�تایش  ب�ه  فرانس�ه 
گریزمان پرداخت و گفت که فرانسه 
با وج�ود گریزمان، نباید ترس�ی از 

رونالدو داشته باشد. 
رس�انه های اسپانیایی ادعا کردند که منچستریونایتد برای به خدمت گرفتن 

پل پوگبا با یوونتوس بر سر مبلغ ۱20 میلیون یورو به توافق رسیده است. 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ
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همدردی توییتری با فداکاران ماهشهر
در  آتش نش�انان  ف�داکاری  ش�ب  چن�د 
در  ش�دیدی  همبس�تگی  ب�ا  ماهش�هر، 
ش�بکه های اجتماعی مواجه بوده و کاربران 
در شبکه هایی مانند فیس بوک و به خصوص 
توییتر با این آتش نش�انان همدردی کردند. 
انتش�ار  ب�ا  توییت�ر  فارس�ی زبان  کارب�ران 
عکس های�ی از آنها، درباره فداکاری و تالش 
طاقت فرسایش�ان در گرمای ش�دید جنوب 
صحب�ت ک�رده و از ف�داکاری آنه�ا تقدی�ر 

کرده اند. 

تشکر رئیس جمهوری 
از فداکاری آتش نشانان
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MAD MEN آموزه های تبلیغاتی سریال
ادغام انگلیسی- 1

در این شماره به بررسی و نقد قسمت های پایانی 
س��ریال مد من در فص��ل دوم می پردازم. در حالی 
که رئیس جمهور ایاالت متحده دس��ت به کوششی 
فراگیر برای مقابله با تهدیدات اتمی ش��وروی زده 
اس��ت ام��ا جو غالب ب��ر مردم این کش��ور ترس و 

سردرگمی است. 
بس��یار از مردم در حال فرار به بخش های امن تر 
کش��ور هس��تند و بح��ران اتم��ی کوبا ب��ا حرکت 
کشتی های حامل موشک با کالهک اتمی شوروی 

به اوج خود رسیده است.
تبلیغات��ی  ش��رکت  کارکن��ان  مس��ائل  ای��ن   
اس��ترلینگ-کوپر را نیز به عنوان بخشی از جامعه 
تحت تاثیر قرار داده است. برای نمونه همسر پیتر 
کمپ��ل به همراه خانواده پ��دری اش در حال ترک 
نیویورک است. البته مشکل آقای کمپل به همین 
یک موضوع خالصه نمی شود. بلکه مسئله اصلی او 
شرکت کلیرس��ل )Clearasil( است که در حال 

خروج از استرلینگ-کوپر است. 
کمپانی کلیرس��ل که به واسطه پدر همسر پیتر 
کمپل به این مجموعه آمده است و به خاطر تیرگی 
روابط پیتر با پدر همسرش نیز در حال جدا شدن 
از استرلینگ-کوپر اس��ت، دغدغه اصلی این مدیر 
جوان است. او که برای دستیابی به حقوق و مرتبه 
باالتر دس��ت به دامان روابط فامیلی ش��د، حاال با 

تیرگی این روابط بحرانی جدی را پیش رو دارد. 
مس��ئله جذب مش��تری یکی از ن��کات کلیدی 
در ش��رکت های تبلیغات��ی اس��ت. آیا براس��تی ما 
تبلیغاتچی ها به این مس��ئله به خوبی پرداخته ایم؟ 
چگونه یک ش��رکت یا س��ازمان، مش��تری آژانس 
ما می ش��ود؟ همانند آقای کمپل به وس��یله البی و 
رانت؟ یا اینکه ش��رکت تبلیغاتی را با ابزارهایی که 
در اختی��ار داش��ته تبلیغ کرده ایم؟ ی��ا با یک نگاه 
جامع و فراگیر به مس��ئله بازاریابی صنعتی، سعی 
کرده ای��م یک برنام��ه اس��تراتژیک بازاریابی برای 
شرکت تبلیغاتی براساس مزیت های رقابتی شرکت 

را توسعه داده و اجرا کنیم؟ 
جدای از این مسئله، آقای هرمان فیلیپس مدیر 
مشتریان استرلینگ-کوپر که اکنون دو سال است 
که در این ش��رکت فعالیت می کند در جلس��ه ای 
محرمانه با مدیران ش��رکت تبلیغاتی متمول پونام، 
 )Puttnam, Powell, and Lowe( پاول و الو
برخی اسرار شرکت اس��ترلینگ-کوپر را برای آنها 
فاش می کند و با اشاره به نقاط ضعف این شرکت، 
آنها را تش��ویق به خریداری سهام شرکت می کند. 
از آنجا که این ش��رکت ثروتمند لندنی نیز تمایل 
دارد ریش��ه های خود را در ایاالت متحده گسترش 

دهد، با این پیشنهاد موافقت می کند. 
رقم پیش��نهادی شرکت انگلیسی جذاب است و 
مدیران در حاش��یه اس��ترلینگ کوپر خیلی زود با 

این پیشنهاد موافقت می کنند. 
آق��ای کوپر و خواهرش که دوران کهنس��الی را 
ط��ی می کنند و جزو س��هامداران عمده ش��رکت 
هس��تند به خاطر ش��رایط س��نی با این پیشنهاد 
موافقند و راجر اس��ترلینگ هم که به تازگی با یک 
دختر بس��یار جوان ازدواج کرده است، از جریانات 
اصلی ش��رکت به دورمانده و دوست دارد با ثروتی 
که از طریق فروش ش��رکت کسب می کند، به دور 
از دنی��ای پرهیاهوی تبلیغات روزهای خوش��ی را 
بگذراند. در این میان آقای دان دریپر نیز که سهام 
اندک��ی در ش��رکت دارد در روزهای تصمیم گیری 

به صورت ناگهانی ناپدید شده است. 

او که برای مالقات با یک مشتری به لس آنجلس 
آفتابی رفته اس��ت، به طور ناگهان��ی از جریان کار 
فاصل��ه می گیرد و برای یک مدت نس��بتا طوالنی 
در جس��ت وجوی آدم های زندگی قبلی اش و زنده 
ک��ردن خاط��رات قدیمی عط��ای کار را به لقایش 

می بخشد. 
هرچن��د مدیران ش��رکت ب��رای جلوگی��ری از 
به وجود آمدن تش��ویش س��عی می کنن��د تا انجام 
کامل این نقل و انتقال کارکنان ش��رکت را از این 
تصمیم دور نگ��ه دارند اما اخب��ار از تلفنچی های 
ش��رکت به بیرون درز می کن��د و برخی کارکنان 

شرکت دچار ترس و نگرانی می شوند.
 البته این مسئله امری طبیعی است در بسیاری 
از پیوندهای اس��تراتژیک یا ادغام ها به خاطر اینکه 
کارکنان ش��رکت از آینده ش��غلی خ��ود بیمناک 
هس��تند، در مقابل ای��ن تصمیمات اس��تراتژیک 
واکنش نشان دهند. همچنین گاهی برخی پرسنل 
فرهنگ مدیریت یا جایگاه برندی که شرکت ش��ان 
را تصاحب کرده است را قبول ندارند و عدم پیروی 
از صاحبان جدید ش��رکت، باعث کاهش اثرات این 

چنین تصمیم هایی می شوند. 
ادامه دارد... 

alijah. ir :ارتباط با نویسنده
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تبلیغات خالق

آگهی فرودگاه SJO- شعار: بهشت همیشگی ِشادی

ایستگاه تبلیغات

واكنش متفاوت مردم نسبت به یك 
دختربچه فقیر و غنی

آیا مش��اهده یک دختر کم سن و س��ال تنها در خیابان 
ش��ما را از حرکت باز می دارد؟ این همان س��ؤالی است که 
یونیسف از بینندگان می پرسد. تجربه اجتماعی وادارکننده 
این س��ازمان خیریه یک بازیگر نوجوان ش��ش ساله به نام 
آنان��و را برای حضور در این کمپی��ن به خدمت گرفت. او با 
تظاهر به بی خانمانی واکنش عموم مردم نسبت به این اتفاق 
را بر می انگیزد. آنونا حین پرس��ه زدن در خیابان های شهر 
ابتدا به عنوان کودکی ثروتمند با لباس��ی نو و چهره ای تمیز 
و سپس به عنوان کودکی تهیدست با چهره ای دوده گرفته 
و لباس های کثیف به تنهایی وارد کافه های مختلف می شود. 
در وهله نخست افراد غریبه نگران حال آنونا شده و از احوال 
او می پرسند. اغلب افراد به او لبخند زدند و سعی کردند تا از 
تنهایی او مطمئن شوند. بسیاری از افراد به او اجازه دادند تا 
کنارشان در کافه بنشیند. به گزارش  ام بی ای نیوز، در شرایطی 
متفاوت اغلب اوقات این کودک توس��ط بزرگساالن نادیده 
گرفته می ش��ود و حتی یک مش��تری در کافه از کارمندان 
می خواهد تا او را به خیابان برانند. نگرانی و اضطراب کودک 
باعث شد تا یونیسف وادار به توقف این تجربه اجتماعی شود. 
به گفته آنونا، چهره دوده زده و لباس های کثیف او را غمگین 

کرده بود. رانده شدن از کافه نیز مزید بر علت شد. 
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علیجاه شهربانویی
مشاور تبلیغات و برندسازی

تبلیغاتچی های دیوانه

ایده فانتزی به كار گرفته شده در آگهی
م��اکان مهرپوی��ا، کارگ��ردان و مش��اور 
تبلیغات��ی درباره آگه��ی تلویزیونی نت برگ 
می گوی��د: نت ب��رگ در این آگه��ی تکلیف 
خ��ودش را با مخاطب روش��ن کرده اس��ت. 
آنچه می توان از این آگهی استنباط کرد این 
اس��ت که نت برگ می خواسته کار برندینگ 
انجام دهد و در ضمن به مشتریان بالقوه اش 
برن��د را یادآوری کند. به نوعی مخاطبی که 
با نت برگ آش��نایی نداشته باشد، آنچنان از 
طریق این آگهی متوجه سازوکار این سایت 
نخواهد ش��د. ام��ا مخاطبانی که مش��تری 
نت برگ هستند و یا شناختی از آن دارند، با 
دیدن آگه��ی برند را به خاطر خواهند آورد. 
مهرپویا درباره ایده فانتزی به کار گرفته شده 
در ای��ن آگه��ی می گوید: ایده ه��ای فانتزی 
معم��وال زمانی پاس��خ می دهند که مخاطب 
حداقل اطالعاتی را درباره محصول، خدمات 

یا برند داشته باشد. 

آگهی خوش ساخت و خوش ریتم است
مهرپوی��ا در مورد تولی��د آگهی می گوید: 
آگهی مورد نظر خوش ساخت و خوش ریتم 
است. آگهی طراحی صحنه  پیچیده ای را به 
دلیل میزانس��ن خاص کار دارد و با ترکیب 
جلوه های ویژه ای که با وسواس اجرا شده اند، 
توانس��ته اتمس��فر فانتزی خوبی را در تمام 
طول آگهی حفظ کن��د. معموال کارگردانی 
آگهی هایی از این دست کمی پیچیده است 
و کارگ��ردان باید صبر و حوصل��ه  زیادی را 
در کن��ار دانش خود به کار گی��رد تا بتواند 
ضرباهن��گ و بازی ه��ای خوب��ی را در کار 
به وج��ود آورد که ب��ا توجه به ای��ن موارد 
کارگردان آگهی نت ب��رگ در این کار موفق 
عمل کرده است. اما در کنار این موارد، تیم 
فیلمبرداری نیز کار سختی را اجرا کرده اند. 
عالوه بر فیلمبرداری نورپردازی چنین کاری 
نی��ز نیازمند زمان و دقت زیادی اس��ت. در 
ای��ن آگهی تی��م س��ازنده در خدمت هدف 
ب��وده و ت��الش زیادی کرده اند ت��ا آگهی به 

ثمر بنشیند. 

 میزانسن و تولید پیچیده آگهی 
تلویزیونی 

مهرپویا می گوید: اصوالً آگهی هایی مانند 
آگهی نت برگ که کمی از لحاظ میزانس��ن 
و تولی��د پیچی��ده هس��تند، بای��د در ظاهر 
خلوت تر به نظر برس��ند ت��ا مخاطب فرصت 
کافی برای گرفتن و درک نش��انه ها داش��ته 
باش��د. یک ویژگ��ی آگه��ی تلویزیونی این 
اس��ت که به دلیل تک��رر در پخش مخاطب 
با ه��ر بار تماش��ای آن می توان��د اطالعات 
خود را نس��بت به آن کامل تر کند، بنابراین 
با س��اختار اس��تودیویی این آگهی موافقم و 
شکل دیگری را که بتواند به اندازه آنچه که 
االن می بینیم موفق باش��د را متصور نیستم. 
بنابرای��ن مخاطب این آگه��ی با تعریفی که 
پیش تر گفت��م آن را می فهمد و برای مدتی 
نیز با دی��دن آگهی ریزه کاری های تازه ای را 

به اطالعات خود اضافه می کند. 

بازیگری، پاشنه آشیل آگهی های 
تلویزیونی داخلی 

مهرپویا درباره بازی بازیگر آگهی نت برگ 
می گوی��د: تنها ایراد اساس��ی ای��ن آگهی را 
می توان به ب��ازی بازیگر آن وارد کرد. چون 
در آگهی خوب راه نمی رود و بازی درس��تی 
ن��دارد. بازیگری و مدلین��گ در آگهی های 
داخلی ما یک پاش��نه آش��یل است و از این 
لحاظ دچار مش��کل هس��تیم. اما می توانیم 
می��ان مدل به مفهومی که »روبر برس��ون« 
کارگردان معرف س��ینما بیان کرده و بازیگر 
تفاوت قائل ش��ویم. با این توصیفات باید در 
آگهی ها با دقت بیشتری بازیگران را انتخاب 
کنی��م. هرچند که کاری ب��ا تولیدی به این 
اندازه، ممکن اس��ت در برخی بخش ها دچار 
لغزش ش��ود که این بار اش��کاالت در بخش 
انتخاب بازیگر، طراح��ی لباس و البته بازی 
گرفت��ن از او خودش را نش��ان داده اس��ت. 
ام��ا در کلیت می ت��وان این آگه��ی را یکی 
از نمونه ه��ای موف��ق و یک��ی از آگهی های 
پیشرو این چند س��ال در نظر گرفت که به 
سفارش دهندگان و اهالی تبلیغات، شجاعت 

بیش��تری در ورود به عرصه ه��ای کمتر کار 
شده می دهد. 

ارتقای تصویر برند در ذهن مخاطبان از 
طریق آگهی تلویزیونی 

محمدمظلوم پور، کارگ��ردان و تهیه کننده 
آگهی تلویزیونی نت برگ درباره آن می گوید: 
این آگهی مستقیماً از برند نت برگ سفارش 
داده ش��ده اس��ت. برنده��ا معم��والً وقت��ی 
مس��تقیماً با تیم تولید برای س��اخت ارتباط 
برقرار می کنند که می خواهند، هزینه کمتری 
را پرداخ��ت کنند. اما این موض��وع در مورد 
برن��د نت برگ صدق نمی ک��رد. نت برگ یک 
آگه��ی خالق و خوش س��اخت و ب��ا کیفیت 

را می خواست و س��ناریو هایی که از چندین 
آژانس دریافت کرده بودند چندان برای شان 
ج��ذاب نبود. آنه��ا دنبال یک ای��ده متفاوت 
بودن��د و در ضم��ن معتقد بودن��د در غالب 
موارد آژانس ها تمامی بودجه ای که از برندها 
دریافت می کنند را صرف ساخت نمی کنند و 
همین علت باعث کاهش کیفیت آگهی های 
تلویزیونی می شود. پس با توجه به سناریوی 
متفاوتی که ما ارائه دادیم منجر به همکاری 
ش��د. مظلوم پور درب��اره بریف ارائه ش��ده از 
طرف س��فارش دهنده می گوید: برند نت برگ 
در بری��ف ارائه ش��ده یک آگه��ی تلویزیونی 
خالقانه ای را درخواس��ت کرده بود که تصویر 

ذهن��ی برن��دش را در ذهن مخاطب��ان ارتقا 
دهن��د. تمرکز اصلی روی اه��داف برندینگ 
نت ب��رگ ب��ود، ولی نی��م نگاهی نی��ز روی 
اهداف فروش داش��تند. صاحبان نت برگ از 
جلس��ه اول دقیقا می دانستند که هدف شان 
از س��اخت آگهی چیست و این کمک زیادی 
به ایده پردازی آگهی کرد. این نخستین آگهی 
تلویزیونی نت برگ اس��ت که پخش می شود، 
ب��ه همین دلیل حساس��یت زیادی نس��بت 
ب��ه آن داش��تند. مظلوم پور درب��اره مراحل 
ایده پ��ردازی آگه��ی نت ب��رگ می گوید: در 
مرحله ایده پردازی دقیقا نقش یک مخاطب و 
تصویری که او نس��بت به برند دارد را به خود 
گرفتیم. مخاطبان معموال از نت برگ خدماتی 
با کیفیت، ول��ی با قیمت پایی��ن را دریافت 
می کنن��د. قیمت پایین ب��ه دلیل تخفیفاتی 
اس��ت که روی خدمات داده می شود. برخی 
از خدمات��ی که این برند ارائه می دهد، خاص 
اس��ت و معموال کمت��ر مخاطب��ی در زمان 
عادی و با قیمت واقعی به س��راغش می رود. 
مخاطب��ان اکثرا نس��بت ب��ه دریافت چنین 
خدماتی هیجان زده می شوند. پس در آگهی 
سعی کردیم مخاطبی که از دریافت خدمات 
نت برگ تجربه تازهای کسب و هیجان زده و 
شاد است را در یک فضای فانتزی که نتیجه 

آن هیجان است را نشان دهیم. 

پیچیدگی های ساخت یك آگهی فانتزی 
مظلوم پور درب��اره تکنیک س��اخت آگهی 
می گوید: در آگهی قرار بود یک تصویر فانتزی 
به نمایش گذاشته شود. ساخت و اجرای یک 
فضای فانتزی خوب در آگهی سخت و پیچیده 
اس��ت. هم��کاری و هماهنگ��ی دقیق ذهنی 
گروه س��اخت در چنین آگهی هایی از اهمیت 
زیادی برخوردار اس��ت. تالش م��ان براین بود 
ک��ه فضاهای مختل��ف را به گونه ای منحصر و 
فانتزی بسازیم و از همه مهم تر به درستی نیز 

به یکدیگر متصل کنیم.
 اتصالی که از نگاه مخاطب بدجلوه نکند و 
هارمونیک باش��د. در آگهی کاراکتر اصلی که 
بی حوصله و سردرگم است با دریافت یک پیام 

وارد یک فضای فانت��زی که از جهتی واقعی 
نیز هست، می شود. یک درخت که نمادی از 
فضای کاری نت برگ است را مشاهده می کند 
که ما به عنوان المان وصل کننده فضاها از آن 
بهره ب��رداری کرده ایم. میوه ه��ای درخت در 
آگه��ی برگه های تخفیف نت برگ اس��ت که 
بازیگ��ر با چیدن و ارائه آن در هر لوکیش��ن 
مسبب روشن شدن درصد تخفیفی می شود. 
این رون��د در یک دنیای رویای��ی و فانتزی، 
استعاره ای بود از روندی که مخاطب با خرید 
یک نت برگ طی می کند. به عنوان کارگردان 
تالش می ک��ردم فضای آگهی نزدیک به یک 
صحنه تئاتری پویا که رویایی و کمی عجیب 
و ماجراجویانه هم نیز هس��ت؛ شود. طراحی 
صحنه این آگهی سخت و دشوار بود و طراح 
برای به تصویر کش��یدن ای��ده اصلی زحمت 
زیادی کش��ید و م��ا برای درس��ت در آمدن 
کار از آب باید بس��یار هماهن��گ می بودیم. 
این آگهی در استودیو س��اخته شده و زمان 
زیادی برای پیش تولید و تولید آن صرف شد 
و آخری��ن مرحله یعنی پ��س تولید و ویژوال 
افک��ت نیز باید با وس��واس خاص��ی به انجام 
می رس��ید تا در نهای��ت خروجی قابل قبولی 
داش��ته باشیم. این نکته را نیز باید بگویم که 
س��فارش دهنده آگهی نی��ز مرحله به مرحله 
حین پیش تولید و س��اخت با گ��روه همراه 
بوده است. نت برگ در حال ارسال این آگهی 
تبلیغاتی به صورت گسترده در فضای مجازی 
است. پس عالوه بر تلویزیون، مخاطبان بسیار 
نت برگ این آگهی را از طریق فضای مجازی 

نیز مشاهده می کنند. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

 کاری با تولیدی به این اندازه، ممکن 
است در برخی بخش ها دچار لغزش 
شود که این بار اشکاالت در بخش 
انتخاب بازیگر، طراحی لباس و البته 

بازی گرفتن از او خودش را نشان داده 
است. اما در کلیت می توان این آگهی 
را یکی از نمونه های موفق و یکی از 

آگهی های پیشرو این چند سال در نظر 
گرفت که به سفارش دهندگان و اهالی 
تبلیغات، شجاعت بیشتری در ورود به 

عرصه های کمتر کار شده می دهد

نگاهی به آگهی تلویزیونی نت برگ

برندینگ فانتزی! 

گروه س�ازندگان آگهی تلویزیونی با طراحی فضای فانتزی سعی 
كرده اند فضای كاری برند را برای مخاطبان تداعی كنند. فروش�گاه 

تخفیفی مجازی نت برگ چند وقتی ا ست با طراحی چنین فضایی در 
آگهی تلویزیونی خود در تالش است ارتباطی تازه را با مشتریانش 
برقرار كند. برند نت برگ با اینکه به مش�تریان گسترده ای خدمات 
ارائ�ه می كند، ولی تابه حال در عرصه تبلیغات حضور نداش�ته و در 
این باره شیوه ای را اجرا نکرده  است. براین اساس با اكران نخستین 

آگهی تلویزیونی نظر بس�یاری به آن جلب ش�ده اس�ت. »فرصت 
امروز« به منظور بررس�ی نخس�تین تجربه تبلیغاتی برند نت برگ 
گفت وگویی را با ماكان مهرپویا، كارگردان و مشاور تبلیغاتی و محمد 
مظلوم پور، كارگردان و تهیه كننده آگهی تلویزیونی نت برگ داشته 

كه در ادامه می خوانید. 



مسابقات جام ملت های اروپا 
یکی از جذاب ترین مس��ابقات 
ورزشی دنیا است که طرفداران 
زیادی در سراس��ر دنیا دارد، از 
ای��ن رو بهتری��ن فرصت برای 
بهره گیری برندهای مختلف به 
شمار می رود. دیجی کاال نیز در 
جهت اهداف جلب مش��تری و 
جذب نقدینگی بازار به س��وی 
ف��روش محص��والت از طریق 
آنالین، ای��ن فرصت را غنیمت 
ش��مرده و کمپی��ن پیش بینی 
ی��ورو2016  بازی های  نتای��ج 
را برگ��زار کرده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که در این کمپین 
از محصوالت برند پاناس��ونیک 
این مس��ابقات  به عنوان جوایز 
استفاده ش��ده اس��ت. در این 
در  »فرصت ام��روز«  راس��تا 
گفت وگو با دکتر احمد روستا، 
استاد دانش��گاه شهید بهشتی 
تلخس��تانی،  اش��تری  روزبه  و 
مدیر بازاریابی به بررس��ی این 
روی��داد پرداخته ک��ه در ادامه 

می خوانید. 

استراتژی مؤثر
دکتر احمد روس��تا، اس��تاد 
بهش��تی  ش��هید  دانش��گاه 
می گوید: دنی��ای امروز، دنیای 
ارتباط فراگیر و معرفی درست 
خود ب��ه ان��واع مخاطبان چه 
به صورت مس��تقیم و حرفه ای 
و چ��ه به طور غیرمس��تقیم و 
معمول��ی اس��ت، البت��ه مردم 
از گروه ه��ای حرف��ه ای انتظار 
فعالیت ه��ای مرتب��ط دارن��د. 
اگرچه ای��ن گون��ه فعالیت ها، 
از جمله همراهی با مس��ابقات 
یورو می توان��د توجه گروه های 
جدیدی به خصوص قشر جوان 
و عالقه من��د ب��ه رس��انه های 
اجتماعی را به سوی دیجی کاال 
نزدیک کند، اما ممکن است اثر 
آن در دادوس��تد با دیجی کاال، 
چندان چشمگیر نباشد. با این 
حال قطعا مدی��ران و صاحبان 
دیج��ی کاال قب��ل از اینکه این 
اق��دام را انجام دهند مطالعاتی 
در این زمینه انجام داده اند و به 
این نتیجه رسیده اند که حضور 
آنه��ا در یک فضای اجتماعی و 
ورزشی می تواند باعث آشنایی 
گروه های جدی��د و پیوند بهتر 
با گروه ها و مخاطبان گذش��ته 

و فعلی باشد. 
ک��ه  کاری  می افزای��د:  وی 
دیج��ی کاال باید انجام دهد این 
اس��ت که یک ارزیابی خالصانه 
پس از اتمام مس��ابقات داشته 
باش��د تا بس��نجد ک��ه تا چه 
ان��دازه به اهداف خ��ود در این 
زمینه دس��ت یافته اس��ت. در 
صورتی که ای��ن اهداف تحقق 
پیدا کند، مش��خص می ش��ود 
که تصمیم درستی اتخاذ کرده 
اس��ت، در غیر این صورت برای 
دفعات دیگر باید بیشتر احتیاط 
کند، زیرا ممکن است این گونه 
ک��ه  ترویج��ی  فعالیت ه��ای 
دیگ��ران، چه در ایران و چه در 
سایر کش��ورها انجام می دهند 
برای دیجی کاال مناسب نباشد. 
به هر ح��ال دیجی کاال برندی 

اس��ت که دارای ارزش و اعتبار 
بس��یار مناسبی اس��ت و باید 
مراقب باشد تا اعتباری که طی 
سال ها به دست آمده با برخی 
اقداماتی که تناس��ب با هویت 
و ش��خصیت برن��د دیجی کاال 
ندارد به خطر نیفتد. به عقیده 
من، ای��ن اقدام به لحاظ ترویج 
و ارتباط، حرکت مناسبی است 
ولی از نظر نتیجه گیری جهت 
افزایش دادوس��تد با دیجی کاال 

ممکن است مطلوب نباشد. 

یک تیر و دو نشان
تلخس��تانی،  اش��تری  روزبه 
مدیربازاریاب��ی، ای��ن رویداد را 
این گونه تحلی��ل می کند: برند 
پاناسونیک از معدود برندهایی 
است که در ذهن مشتری نماد 
ط��ول عمر و قدمت را یادآوری 
می کن��د و در کمپی��ن جدید 
پیش بین��ی نتای��ج بازی ه��ای 
در  پاناس��ونیک   2016 ی��ورو 
دیج��ی کاال هدایت کننده ذهن 
مش��تری ب��ه س��مت نوگرایی 
و هم��راه بودن ب��ا رخدادهای 
جدید اس��ت. ش��خصیت برند 
مشتری  در ذهن  پاناس��ونیک 

نش��ان از ظرافت، قدرت و 
استحکام دارد که کمپین 
یورو  بازی های  پیش بینی 
2016 به عنوان برجس��ته 
ک��ردن ح��دس صحی��ح 
و در واق��ع پیش بین��ی و 
انتخاب درس��ت و بادقت، 
ب��ه  زیرکان��ه  را  کم��ان 
محصوالت  انتخاب  سمت 
پاناس��ونیک نش��انه رفته 
اس��ت. این کمپین ارتباط 
صحیح تفهیمی را با ذهن 
س��اخته  برقرار  مش��تری 
اس��ت. در بخش فرهنگی 
با توجه ب��ه ارتباط مردم 
ای��ران ب��ا فوتب��ال عموما 
ورزشی  فرهنگی،  حرکت 
ب��ا فوتب��ال نی��ز در زمان 

ت��ب داغ فوتبال به نظر صحیح 
و همراس��تا به نظر می رسد که 
البته س��ایر رقبای پاناسونیک 
نیز تالش خود را برای استفاده 
از این فرص��ت می کنند. رابطه 
تبلیغاتی کمپی��ن یورو 2016 
پاناس��ونیک در دیج��ی کاال با 
توج��ه به قدرت ه��ر دو برند و 
س��ینرجی ایجاد شده بی نظیر 
به نظ��ر می رس��د ک��ه از این 
فرصت بالمنازع ب��ا ایجاد این 
کمپین بهترین استفاده صورت 

پذیرفته است. 
در بازتاب، این برند و کمپین 
با توج��ه به اس��تقبال صورت 
گرفت��ه قاب��ل پذی��رش ب��وده 

که ب��ا توجه به نزدیک ش��دن 
به روزه��ای پایانی ب��ه نظر با 
موفقیت بیشتری همراه خواهد 
بود. در نهایت تصور می ش��ود 
ب��ا ایج��اد ای��ن کمپی��ن برند 
پاناسونیک جایگاه خود را بین 
جایگاه های چند رقیب خارجی 
محسوس تر و باالتر خواهد دید. 

بررسی گروه هدف
روزب��ه اش��تری با اش��اره به 
مخاطبان این کمپین می گوید: 
مش��تریان  که  اس��ت  طبیعی 
ه��دف، دوس��تداران هیج��ان 
خواهند بود که البته آش��نایی 
با خرید اینترنت��ی نیز دارند و 
چه چیزی بهت��ر از پیش بینی 
فوتبال! ای��ن کمپین نمی تواند 
به خودی خود پوش��ش کاملی 
از مشتریان داشته باشد، زیرا از 
یک سو همه فوتبال دوستان را 
پوشش نخواهد داد و از طرفی 
هم��ه  خری��داران دیجی کاال 
عالقه ای به فوتبال و پیش بینی 
نخواهند داش��ت ولی از طرف 
دیگ��ر با توجه ب��ه حجم باالی 
استفاده دوس��تداران فوتبال از 
ش��بکه های اینترنتی ورزش��ی 

خود مزیت رقابتی دیگری برای 
و دیجی کاال  پاناس��ونیک  برند 
ایجاد خواهد کرد که مشتریان 
را ب��ه ه��ر دو برن��د نزدیک تر 
البت��ه دیج��ی کاال  می کن��د. 
هوشمندانه با النچ این کمپین 
می تواند این گ��روه هدف را به 
سمت فروش کاالهای ورزشی 

خود نیز سوق دهد. 
در این خصوص دکتر احمد 
روس��تا نی��ز معتقد اس��ت که 
مخاطبان این فعالیت ترویجی 
معموال  که  کس��انی هس��تند 
مس��ابقات ورزش��ی را دنب��ال 
می کنند و اغلب آنها را قش��ر 
جوان و میانسال ایران تشکیل 

تع��دادی  می دهن��د. مس��لما 
از ای��ن مخاطبان، مش��تریان 
دیجی کاال هس��تند و عده ای 
ه��م ک��ه هنوز ب��ا ای��ن برند 
آش��نایی ندارند با دیجی کاال 
آشنا می شوند و ارتباط برقرار 

می کنند. 

نحوه اطالع رسانی و اجرا
اطالع رس��انی  نحوه  درمورد 
ای��ن کمپی��ن روزبه اش��تری 
تلخس��تانی معتق��د اس��ت با 
توجه به اس��تفاده کامل از وب 
بهتر  می توانس��ت  مارکتینگ، 
عمل ش��ود که البته سینرجی 
برن��د دیجی کاال ب��رای ایجاد 
توفیقاتی  این کمپین می تواند 
بیشتر از حال را با نزدیک شدن 
به روزه��ای پایانی یورو 2016 
ایجاد کند. فراموش نش��ود که 
کمپین ه��ای مش��ابه برندهای 
مختلف و استفاده از کانال های 
تبلیغاتی  و  بازاریاب��ی  متفاوت 
س��ایر برندها می توان��د اثرات 
منفی روی کمپین پاناسونیک 

داشته باشد. 
ای��ن  در  روس��تا  دکت��ر 
خص��وص می گوی��د: باید دید 
دیج��ی  مخاطب��ان 
چ��ه  از  بیش��تر  کاال 
استفاده  رس��انه هایی 
تنها  اگ��ر  می کنن��د. 
در س��ایت دیجی کاال 
ش��ده  اطالع رس��انی 
باشد حداقل مشتریان 
خ��ود را از این رویداد 
مطل��ع می کند اما اگر 
قرار بر این اس��ت که 
از س��ایت  در خ��ارج 
کند  فعالیت  نیز  خود 
دیگری  مخاطب��ان  و 
را به دست آورد، الزم 
است از سایر رسانه ها 
نیز از جمله رسانه های 
اس��تفاده  اجتماع��ی 
ش��ود. اگ��ر انتخ��اب 
کانال ها و رس��انه های ارتباطی 
با دقت انجام ش��ده باشد قطعاً 
بازخ��ورد ای��ن گون��ه تبلیغ و 
تروی��ج و معرفی چش��مگیر و 

نتیجه بخش خواهد بود. 
وی معتقد اس��ت، زمانی که 
کمپینی مطرح می ش��ود باید 
به وع��ده ای که به جامعه داده 
می شود عمل شود. از آنجا که 
زیادی  دیج��ی کاال زحم��ات 
کش��یده ت��ا برندش ب��ه این 
جایگاه برسد، بنابراین باید به 
آنچه به عن��وان وعده و قول به 
مردم اعالم کرده در زمانی که 
نتایج اعالم ش��د با دقت کامل 
عمل کند تا در آینده نیز مردم 

به عنوان یک پدی��ده جدید و 
قابل اعتبار به آن توجه کنند. 
به عقیده روزبه اشتری روشی 
جدی��د با توج��ه به اس��تفاده 
کردن از سینرژی دو برند برای 
تارگت کردن مشتریان خاص، 

هدفمند به نظر می رسد. 

عاملی برای ارتباط با 
مشتریان احتمالی

اشتری می گوید: این موضوع 
باتوج��ه ب��ه اس��تفاده س��ایر 
رقب��ا از این کمپین در س��ایر 
زمان ه��ای متف��اوت نمی تواند 
به عنوان مزی��ت رقابتی لحاظ 
ش��ود. هر دو ش��رکت ال جی 
و سامس��ونگ تقریباً اس��تفاده 
زی��ادی از کمپین های فوتبالی 
در زمان ه��ای مقتضی تب داغ 
فوتبال کرده ان��د به طوری که 
در یک��ی از کمپین ها به صورت 
مس��تقیم پیش بینی مسابقات 
فوتب��ال و امتی��از ده��ی ب��ه 
مش��تریان در بخ��ش مدیریت 
ارتباط با مشتریان اجرا شد که 
البته از مزایای س��ینرجی برند 
معتب��ر دیج��ی کاال برخوردار 

نبودند. 
این در حالی است که روستا 
نی��ز ای��ن کمپی��ن را به عنوان 
مزیت رقابتی برای دیجی کاال 
نمی داند، بلکه آن را یک عامل 
ارتباطی و ترویجی می داند که 
دیجی کاال می تواند از طریق آن 
با مشتریان موجود و احتمالی 

ارتباط برقرار کند. 

مهر تاییدی بر موفقیت 
کمپین 

استاد دانشگاه شهید بهشتی 
می گوید: اینک��ه دیجی کاال به 
اهداف مورد نظر دس��ت یافته 
ی��ا نه بس��تگی ب��ه نتایج این 
روی��داد دارد. دیج��ی کاال باید 
نتای��ج این کمپی��ن را ارزیابی 
و واقعیت ه��ا را بررس��ی کند، 
س��پس تصمیم بگی��رد که آیا 
این کار را در آینده ادامه بدهد 
یا خیر و اش��کاالت آن را رفع 
کند. اگر پس از بررسی به این 
نتیجه رس��یدند که به اهداف 
م��ورد نظ��ر دس��ت نیافته اند 
هر چه س��ریع تر بای��د جلوی 
این گونه فعالیت ها را بگیرند و 
در صورتی ک��ه موفق بوده اند، 
زمینه ه��ای  در  می توانن��د 
دیگ��ر و مواردی ک��ه می تواند 
با مطالعه  باشد،  فرصت جویانه 
و بررس��ی بهتر و دقیق تر این 
کار را دنب��ال کنن��د و از ه��ر 
فرصت اجتماع��ی و اقتصادی 
نیز استفاده کنند، بنابراین هر 
ی��ک از اینها می تواند جذاب و 

برای آنها آموزنده باشد. 
معم��وال  می افزای��د:  وی 
نخس��تین هدف این کمپین ها 
در کوتاه مدت اس��ت اما اگر به 
درس��تی برنامه ریزی شود آثار 

بلند مدت نیز خواهد داشت. 
همچنی��ن روزب��ه اش��تری 
نیز عقی��ده دارد ای��ن کمپین 
با موفقی��ت روزاف��زون مواجه 
خواه��د بود که ت��ب فوتبال و 
قدرت هر دو برند پاناس��ونیک 
و دیج��ی کاال، مه��ر تاییدی بر 
موفقی��ت این کمپی��ن خواهد 

گذاشت. 

تاثیرات عمیق با استراتژی های تولید 

در حال��ی که هر روز بس��یاری از ش��رکت ها متولد 
می ش��وند یا دوره فعالیت آنها پای��ان می پذیرد، جالب 
اینجاست که در بس��یاری از کشورهای توسعه یافته و 
پیشرفته اتفاقا این ش��رکت های قدیمی تر هستند که 
به عنوان ستارگان بخش صنعتی دوباره ظهور می کنند 
و برخالف کش��ور ما که بسیاری از شرکت های قدیمی 
دچار ورشکستگی و از چرخه رقابت خارج شده اند، آنها 
بار دیگر افسار بازار را در دست می گیرند. شرکت هایی 
همچون کاترپیالر یا وس��تینگهاوس فروش خود را با 
تکیه بر اس��تراتژی های تولید خود افزای��ش داده اند و 
در حال تغییر بسیاری از بازارهای تحت پوشش خود، 
از جمله بازارهای نوظهور هستند. یکی از این نمونه ها 
ش��رکت Deere در آمریکاست که در خصوص تولید 
تجهیزات و لوازم کشاورزی فعال است. این شرکت که 
مقر آن در ایلینویز واقع ش��ده اس��ت چیزی در حدود 
50 هزار کارمن��د دارد که البته در دوران رکود مجبور 
شد بخش��ی از آنان را تعدیل کند. عمده صادرات این 
شرکت معموال به برزیل، روسیه، هند و چین است که 
در سال چیزی در حدود 24 میلیارد دالر درآمد داشته 
است. این شرکت در حدود 171 سال قدمت دارد و به 
گفته مدی��ران آن عمده موفقیت خود را مدیون اتخاذ 
اس��تراتژی های مناس��ب در بخش تولید است. در این 
یادداش��ت با تأسی به الگوهای موفق، می توانیم عوامل 
مختلف پیش��رفت را با در نظر گرفتن اس��تراتژی های 

تولید و بخش تولید شرکت Deere بررسی کنیم. 
در وهله اول، ارتباط قوی بخش تولید با بازار می تواند 
مهم ترین اس��تراتژی یک ش��رکت تولیدی و گاهی به 
تنهایی متضمن موفقیت در کس��ب و کار باشد. در واقع 
تولید ابتدا با مش��تری شروع می ش��ود. هر آنچه شما 
تولید می کنید باید همانی باش��د که مشتریان واقعی 
ش��ما می خرند. این عملیات مستلزم ایجاد یک حلقه 
پیوسته است که ارتباط و بازخورد طراحی، مهندسی، 
تحقیق و توس��عه را با بازار مورد مطالعه قرار می دهد. 
تولید وقتی نیاز مشتری را می داند می تواند روش های 

متفاوتی را در صرفه جویی هزینه ها به کار گیرد. 
پس از آن طبیعتا نظم و انضباط مالی تولید اهمیت 
ویژه ای دارد. برای این کار باید تدابیر ویژه ای اندیشیده 
شود. یک سیستم محاس��به ارزش افزوده سهامداران 
می تواند راهگش��ا باش��د و تفاوت بین س��ود عملیاتی 
و هزینه ه��ا را از درآمد و س��رمایه اصلی برآورد کند و 
براس��اس روش��ی برای تخمین بهره وری و خط مشی 
رقابت باش��د. هر کارخانه و هر محص��ول درجه بندی 
می شود و همه چیز بر حسب میزان درآمد برنامه ریزی 
می ش��ود و به همی��ن دلیل ارائه مناس��ب محصوالت 
مناسب به مش��تریان در زمان مناسب در اولویت قرار 

می گیرد. 
برنامه ه��ا و رویکرد س��رمایه گذاری بای��د به صورت 
متوازن دنبال ش��ود. این بدین معنی است که براساس 
هزینه ه��ای تولید تغیی��رات در س��رمایه گذاری ایجاد 
می ش��ود و متعاقب آن ممکن اس��ت تغییرات کلی در 
  Deere ساختار به وقوع بپیوندد. به عنوان مثال شرکت
پس از آنکه متوجه شد هزینه های ساخت موتور دیزل 
در ش��هر آی��وای آمریکا هزین��ه زی��ادی را در بر دارد، 
سیستم تولید را به مکزیک انتقال داد و همین امر باعث 
کاهش هزینه و افزایش بهره وری سرمایه بود. از سرمایه 
باقیمانده و پیش بینی ش��ده در بروزسازی تجهیزات و 
پیش��رفت ادوات کارخانه ای استفاده شد و مکان قبلی 
مورد استفاده برنامه دیگری قرار گرفت. امروزه بسیاری 
از کارخانه های اروپایی از کش��ورهای اروپای ش��رقی و 
آس��یای مرکزی برای برنامه های اینچنینی اس��تفاده 
می کنند که اتفاقا کشور ما نیز می تواند هدف این گونه 

شرکت ها باشد که البته باید مورد مطالعه قرار گیرد. 
نکته بعدی در انتخاب بازارهاس��ت. به نظر می رسد 
الگوی استفاده از چند بازار داخلی به همراه بازار صادرات 
الگوی مناسبی باشد. برخی شرکت ها که کارخانجاتی 
در کش��ورهای دیگر دارند )به دالیل مختلف( احتماال 
هدف بازارسازی در همان کش��ور را دنبال می کنند و 
این بازار را جزو بازارهای داخلی می شمارند. همچنین 
در صادرات نیز ممکن است چنین برنامه هایی در نظر 
گرفته ش��ود. بنابراین می توان نتیجه گرفت راه اندازی 
کارخانجات در کش��ورهای دیگر ن��ه فقط برای پایین 
آوردن هزینه های تولید، بلکه به دلیل وجود یا نزدیکی 

بازارهای موازی محصوالت نیز باشد. 
موضوع بع��دی به نی��روی کار و انعطاف پذیری آنها 
بازمی گردد. زمانی که کارخانجات به سمت تکنولوژیک 
شدن پیش می روند، کارگران نگران بیکاری و مشکالت 
ناش��ی از آن می ش��وند که در نهایت ممکن اس��ت به 
اعتصاب و نارضایتی آنها ختم ش��ود اما در صورتی که 
برنامه ریزی و روابط مناس��بی با کارگران ایجاد شود نه 
تنها این شائبه بین آنها ایجاد نمی شود بلکه اصال چنین 
شرایطی پیش بینی هم نخواهد شد. در نهایت با تغییر 
سیس��تم های تولید گروهی از کارگران تغییرات کاری 
و گاهی جغرافیایی را در محدوده ش��غلی خود تجربه 
می کنند که بای��د برای این تغیی��رات انعطاف الزم را 

داشته باشند. 
در نهای��ت دقت در ایج��اد تولید خال��ص می تواند 
اس��تراتژی مناس��بی برای احاطه بر بازار باشد. کاری 
که ش��رکت Deere با نهایت کیفی��ت انجام می دهد. 
این گونه شرکت ها به حجم تولید نسبت به کیفیت آن 
توجه کمتری نشان می دهند و این معنی تولید خالص 
اس��ت. در واقع این سیستم برای تولیدکننده هایی که 
به صورت سفارشی کار می کنند انطباق پذیر تر و در عین 
حال مهم تر است. این سیستم مستلزم یک فشار دائم 
و ثابت برای بروزرس��انی فرآیندها و ماشین آالت است 
که در نهایت می تواند بهره وری را به صورت همیش��گی 

افزایش دهد. 
م��ا در ایران هن��وز آنچنان صاح��ب صنعت یا بهتر 
بگویم صاحب تولید نیستیم اما با رفع تحریم ها امکان 
همکاری بیش��تری با ش��رکت های اینچنینی خواهیم 
داشت. به نظر می رسد بهتر است برای طراحی چنین 
همکاری های��ی تمام اس��تراتژی های تولید معمول در 
کس��ب و کارها بررس��ی و تحلیل شده باش��د تا نهایت 

استفاده از همکاری فی مابین حاصل شود. 

 بدون بازاریابان قوی
 خطر شکست جدی است

همواره یکی از س��واالت مهم مدیران تازه کار این 
است که چرا یک کسب و کار با خطر شکست مواجه 
می شود. موفقیت در کس��ب و کار هیچ گاه به صورت 
خود به خودی یا براساس شانس نیست و همان طور 
که می دانیم این موفقیت بستگی به دانش مدیر آن 

کسب و کار دارد و تضمینی برای آن وجود ندارد. 
ش��روع یک کسب و کار همیش��ه ریسک پذیر بوده 
و ش��انس موفقی��ت کم اس��ت. بنابر گ��زارش اداره 
کس��ب و کارهای کوچ��ک آمریکا، بی��ش از نیمی از 
کس��ب و کارهای کوچک در سال های اول با شکست 
مواج��ه ش��ده و 90درصد آنها در پنج س��ال اول از 

بین می روند. 
متخصص��ان علوم مدیری��ت و بازاریابی دالیلی را 
برای شکست این نوع از کسب و کارها بیان کرده اند. 
این دالیل ش��امل رقابت، فروش پایین، عدم کنترل 
قوی، عدم وجود تجربه، نداشتن جایگاهی مناسب، 
عدم س��رمایه کافی، قرارداده��ای اعتباری ضعیف، 
س��رمایه گذاری بیش از ان��دازه در دارایی های ثابت 
و اس��تفاده شخصی از س��رمایه های تجاری است. با 
توج��ه و دقت در این م��وارد می توان به نقش عامل 
بازاریابی در بروز شکس��ت در کوتاه مدت با توجه به 

تعریف بازاریابی به وضوح پی برد. 
بازاریاب��ی عب��ارت اس��ت از فعالیتی انس��انی در 
جهت ارض��ای نیازها و خواس��ته ها ازطریق فرآیند 
مبادله. منش��ا و رکن اساس��ی نظام بازاریابی، نیاز و 
خواست های انسان اس��ت. محصول زاییده نیاز بشر 
اس��ت، هر چیزی را که خدمتی ارائه دهد یا نیازی 
را برآورده س��ازد، می توان محصول قلمداد کرد که 
ش��امل افراد، مکان ها، س��ازمان ها، خدمات و عقاید 
اس��ت. به عب��ارت دیگ��ر محصول عبارت اس��ت از 
چیزی که قادر به ارضای یک خواس��ته باش��د. نیاز 
بیان کننده حالت محرومیت احس��اس شده در فرد 
است. محصوالت به هر اندازه که خواسته های فرد را 

برآورده کنند دارای ارزشند. 
خواس��ته در بازاریاب��ی، ش��کل برآورده س��اختن 
نیازهاس��ت و تقاض��ا توانایی رفع خواس��ته اس��ت. 
بازاریاب��ی از زمانی آغاز می ش��ود که ف��رد تصمیم 
می گیرد نیازها و خواس��ته هایش را از طریقی خاص 
ک��ه آن را مبادله می نامیم، ارضا کند. مبادله یکی از 
چه��ار انتخاب گوناگونی اس��ت که فرد برای ارضای 

نیازهای خود از آنها استفاده می کند.
 ب��ا بیان این م��وارد به قصد ترس��اندن بازاریابان 
نیس��ت بلکه دی��دگاه بهتر در این رابطه این اس��ت 
که شما را برای مسیر پر فراز و نشیبی که در پیش 

دارید آماده کنیم. 
ناچیز پنداشتن مشکالت ش��روع یک کسب و کار 
یک��ی از بزرگ ترین موانع کارآفرینی اس��ت. در هر 
صورت اگر صبور باش��ید و به س��ختی کار کنید به 
موفقیت دس��ت می یابید. هیچ گاه فکر نکنید که به 

تنهایی قادرید کارها را انجام دهید. 
یک��ی از بهترین روش ه��ا برای پیش��گیری و به 
عبارتی بهترین راه درمان در برابر هر گونه شکست 
اس��تفاده از افراد متخصص و کارآموزه اس��ت، مثل 
ی��ک بازاری��اب باتجربه و آش��نا به عل��وم جدید در 
این زمینه. ش��خصی ک��ه دارای تجربی��ات مرتبط 
ب��ا کس��ب وکار اس��ت، می تواند ش��ما را در این امر 
راهنمایی کن��د. عصر اطالعات جامع��ه ما را تغییر 
داده و اکنون در عصر اطالعات افراد از طریق پست 
الکترونیک با یکدیگر ارتباط دارند و می توانند اخبار 
جدید را در دنیای تکنولوژی و بی سیم دنبال کنند. 
حقیقت امر این اس��ت که هر روزه اطالعات زیادی 
وجود دارد اما متاسفانه اغلب این اطالعات نمی تواند 

به خط مشی کسب  کار ما کمک کند. 

یکشنبه
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کارگاه مارکتینگبازاریابی مجانی گزارش »فرصت امروز« از استراتژی بازاریابی دیجی کاال همزمان با جام ملت های اروپا

بازاریابی با چاشنی پیش بینی نتایج فوتبال

تلفن مستقیم: 86073279شماره 549 www.forsatnet.ir

مهال فرازمند
m_farazmand_66@yahoo. com

این کمپین نمی تواند به خودی 
خود پوشش کاملی از مشتریان 

داشته باشد، زیرا از یک سو همه 
فوتبال دوستان را پوشش نخواهد داد 
و از طرفی همه  خریداران دیجی کاال 

عالقه ای به فوتبال و پیش بینی 
نخواهند داشت ولی از طرف دیگر 

با توجه به حجم باالی استفاده 
دوستداران فوتبال از شبکه های 

اینترنتی ورزشی خود مزیت رقابتی 
دیگری برای برند پاناسونیک و 
دیجی کاال ایجاد خواهد کرد که 

مشتریان را به هر دو برند نزدیک تر 
می کند

ادراک معنای آگاهی از برند 
آیا می دانستید ادراک معنای آگاهی از برند ممکن 
اس��ت برای افراد مختل��ف فعال در درون ش��رکت 
متفاوت باش��د؟ افراد مختلفی در درون یک سازمان 
یا شرکت مش��غول فعالیت هس��تند. افرادی مانند: 
مدی��ران، متخصص��ان، کارشناس��ان روابط عمومی 
و کارمندان که ممکن اس��ت آگاه��ی از نام تجاری 
)برند( ب��رای هر کدام از این افراد متفاوت باش��د و 
برداش��ت هر کدام با دیگری بسیار فرق کند. همین 
امر ممکن اس��ت موجب به حاش��یه کشیدن اهداف 
سازمانی ش��ود و هدف اصلی سازمان را تحت تأثیر 

قرار دهد. 
بنابراین هنگام آغاز س��نجش آگاهی از نام تجاری 
)برند( باید به موارد زیر توجه ش��ود: 1( تا چه حدی 
در نظ��ر داریم نام تجاری س��ازمان در رس��انه های 
عمومی بازتاب داش��ته باشد و تبلیغ شود. 2( تا چه 
اندازه ای در نظر داریم نام تجاری ش��رکت ما در یک 
مدت زمان تعیین ش��ده به ش��هرت برسد. 3( تا چه 
ان��دازه ای در نظر داریم که نام تج��اری ما در میان 
اقش��ار مختلف و کانال های ارتباطی مختلف بر س��ر 
زبان ه��ا بیفتد. 4( تا چه ان��دازه ای در نظر داریم که 
در یک مدت تعیین شده، نام تجاری کاالی ما مورد 

استقبال قرار بگیرد. 

آیا می دانستید

رضا مافی
مشاور توسعه بازار

عطیه عظیمی



برای مطالعه 494  پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )13(
استفاده از هدیه برای ارتقای 

کسب و کار

بس��یاری از ش��رکت ها و موسس��ات برای ارتقای 
جای��گاه برند خود در بازار از ش��یوه متداول »هدیه 
دادن« اس��تفاده می کنند. البته این شیوه بازاریابی 
بیش��تر مورد عالقه برندهای تازه تاس��یس است اما 
به خوبی برای برندهای باسابقه و مشهور نیز کارایی 
دارد. در واقع این شیوه، کاربرد گسترده ای در تمام 

کسب و کارها دارد. 
بدون شک در دنیای بازاریابی شیوه های متعددی 
برای ج��ذب مش��تریان وج��ود دارد. ب��ا این حال 
بازاریاب��ی مبتنی بر هدیه دادن یکی از س��ریع ترین 
ش��یوه ها برای ارتقای جایگاه شرکت در بازار فروش 
اس��ت. در واقع با اتخاذ این سیاس��ت، برند شما به 
یکباره با تعداد انبوهی از مش��تریان مواجه می شود. 
ای��ن امر اگرچه در کوتاه مدت نتایج بس��یار مطلوبی 
را ب��رای برندتان به ارمغان خواه��د آورد اما پس از 
گذش��ت چند ماه و پایان یافتن کمپین شما تقریبا 
تمام مش��تریان تازه تان از دس��ت خواهند رفت. به 
عبارت بهتر خصوصیت اصلی این ش��یوه بازاریابی، 
کوتاه مدت بودن آن اس��ت. این امر اگرچه به یکباره 
وضعیت شرکت تان را دگرگون خواهد ساخت اما در 
ایجاد احس��اس وفاداری نسبت به برند در مشتریان 

تقریبا هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد. 
درست در همین نقطه است که شما به عنوان یک 
بازاریاب و مدیر باید دس��ت به کار ش��ده و احساس 
وف��اداری را پ��س از ی��ک دوره کمپی��ن موفق در 

مشتریان جدید خود ایجاد کنید. 
ایده

Goldwell  غ��ول تولید لوازم بهداش��تی آلمان 
اس��ت. تخصص اصلی این برند در ساخت کرم های 
تقویت کنن��ده و محاف��ظ مو اس��ت. همچنین بازار 
فروش اصلی ای��ن برند کش��ورهای اروپای غربی و 
 Goldwell آمریکا ش��مالی است. هنگامی که برند
برای نخس��تین بار پا به ب��ازار بریتانیا گذاش��ت، از 
    L’Oréal، همان ابتدا با برندهای مطرح و پرفروش
Wella و Schwarzkopf مواج��ه بود که تقریبا 
تمام بازار بریتانیا را در دس��ت داش��تند. این برندها 
ه��م از نظر تن��وع محصوالت و هم از نظر ش��هرت 
بسیار جلوتر از برند Goldwell بودند و همین امر 
هرگونه ش��یوه بازاریابی غیرمستقیم را برای شرکت 

دشوار می ساخت. 

ب��ه همین منظور برن��د Goldwell تمام قوانین 
بازاریاب��ی مط��رح در آن زمان را زیر پا گذاش��ته و 
ن��وآوری جدی��دی در عرصه بازاریابی مس��تقیم به 
وجود آورد. در حقیقت ت��ا آن زمان اغلب برندهای 
آرایش��ی برای دریافت س��فارش، فروشندگان خود 
را راهی س��الن های آرایشی-بهداش��تی ک��رده و با 
دریاف��ت سفارش��ات، محص��والت را چن��د روز بعد 
برای س��الن های آرایشی ارس��ال می کردند. در این 
میان ش��رکت Goldwell ب��ا در اختیار قرار دادن 
ون ه��ای مخص��وص به فروش��ندگان خ��ود، امکان 
فروش مستقیم و آنی محصوالتش را فراهم آورد. به 
این ترتیب سالن های آرایشی مستقیما می توانستند 
سفارشات خود را بدون تاخیر دریافت کرده و حتی 
در حضور فروش��ندگان کیفیت آن را امتحان کنند. 
در ای��ن می��ان اما خالقی��ت اصلی ش��رکت اهدای 
محصوالت کمتر ش��ناخته ش��ده خود )که در بازار 
بریتانیا تا آن زمان مورد اس��تفاده قرار نمی گرفتند(

به صورت هدیه به س��الن های آرایش��ی بود. به این 
ترتیب س��الن های آرایش��ی عالوه ب��ر دریافت آنی 
محصوالت خ��ود، تعداد زیادی محص��والت تازه را 
نیز به صورت رای��گان دریافت می کردند. این امر در 
ابتدا فش��ار مالی زیادی را بر ش��رکت وارد س��اخت 
اما پس از گذش��ت مدت کوتاهی س��یل گس��ترده 
سفارش��ات برای محص��والت جدید ش��رکت روانه 
س��اختمان Goldwell  در لندن شد. بدین ترتیب 
Goldwell ع��الوه بر خلق موقعیت مناس��ب برای 
خود در ب��ازار فروش بریتانی��ا، محصوالت جدیدی 
را نی��ز که کمت��ر در بریتانی��ا مورد اس��تفاده قرار 
می گرفتن��د به بازار این کش��ور معرفی کرد و از این 

طریق درآمد خارق العاده ای نیز به دست آورد. 
آنچه در عمل باید انجام دهیم

- این ش��یوه بازاریاب��ی برای تمام کس��ب و کارها 
مناس��ب و کارآمد اس��ت. البته باید دقت داشت که 

این شیوه را به صورت صحیح به کار برد. 
- محصوالت��ی که به ص��ورت هدیه به مش��تریان 
خود ارائه می دهید باید به اندازه ای باشد که مصرف 
حداق��ل 6 ماه آنان را پوش��ش ده��د. بدین ترتیب 
می توانید اطمینان حاصل کنید که مشتریان تان به 
محصوالت هدیه شما عادت کرده اند و در مرحله بعد 

اقدام به خرید آنها خواهند کرد. 

یکشنبه
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پاسخ کارشناس: شغل ویزیتوری یکی از پرچالش ترین 
شغل های موجود در دنیاست که باید افرادی که این شغل 

را اتخاذ می کنند، دارای آمادگی روحی و روانی مناس��بی 
باشند که بتوانند به راحتی با مشتریان ارتباط برقرار کنند. 
از طرفی این افراد باید مسلط به تکنیک های مذاکره باشند 
و اگر به این موضوع تس��لط ندارند، آمادگی یادگیری آن 

را داش��ته باشند. در این میان این موضوع نیز بسیار حائز 
اهمیت اس��ت که ویزیتورها نس��بت به بازار گردش��گری 
احاطه داش��ته باشند و به ش��ناخت مناسبی دست پیدا 

کرده باشند. 

مهارت های اساسی ویزیتورها

پرس�ش: کارش�ناس فروش یکی از آژانس های مس�افرتی در منطقه سه تهران هس�تم که به تازگی ویزیتورهای جوان و با 
انگیزه ای را اس�تخدام کرده ام؛ از نظر ش�ما یک ویزیتور باید دارای چه مهارت های اساس�ی باشد که از این طریق به خوبی 

خدمات آژانس گردشگری را به فروش رساند؟ 
کلینیک کسب و کار

 جیم هنسن
 موفقیت با نگرشی مثبت

جیم هنس��ن )Jim Henson( عروسک گردان، 
مخترع، نویس��نده، بازیگر، کارگ��ردان و تهیه کننده 
آمریکایی بود که بیش��ترین ش��هرتش را از به وجود 
آوردن ش��خصیت عروس��کی ماپت ها به دست آورد. 
او از دبیرس��تان کار س��اخت عروسک ها را گسترش 
داد و زمان��ی ه��م ک��ه در دانش��گاه ماریلند درس 
می خواند ش��خصیت های س��م و دوس��تان را خلق 
کرد، ی��ک نمایش عروس��کی کمدی ک��ه به مدت 
پنج دقیقه  از تلویزیون پخش می ش��د. هنس��ن پس 
از فارغ التحصیل��ی از دانش��گاه در رش��ته اقتص��اد، 
تهیه کنندگ��ی تبلیغ��ات قهوه را برعه��ده گرفت و 
چند فیلم تجربی س��اخت. او که احس��اس می کرد 
کارهایش نیاز به خالقیت بیش��تری دارند تا نتیجه  
خالقانه تری نیز داش��ته باشند، ش��رکت ماپت ها را 
تاسیس کرد که این شرکت بعدها در سال 1958 به 
جیم هنس��ن تغییر نام داد. او از دهه 1960 و زمانی 
که به برنامه تلویزیونی و آموزش��ی خیابان سیس��ام 
پیوس��ت، ش��ناخته ش��د. این برنامه نیز به کودکان 
اختصاص داشت، اما اوج شهرت او در زمانی بود که 
ماپت ها را تولید کرد. همچنین جیم هنس��ن موفق 
شده که جایزه امی را نیز از آن خود کند. او در سال 

1990 و در سن 53 سالگی درگذشت. 

سخت کار کنید
»تنها راه جادو کردن، س��خت کار کردن اس��ت، 
اما کار س��خت می تواند س��رگرم کننده باشد.« جیم 
هنس��ن پدر خوبی برای پنج فرزندش بود و زندگی 
آنها را با عش��ق بی نهایت لبریز می کرد، اما اگر یک 
شکوه از طرف فرزندانش وجود داشت این بود که او 
اغلب س��خت کار می کرد و وقت کافی برای سپری 
ک��ردن با آنها را نداش��ت. این قیمت��ی بود که جیم 
هنس��ن برای موفقیتش می پرداخت و به آسانی آن 
را پذیرفته بود. او می دانس��ت که موفقیت حرفه ای 
ب��ه معنای فداکاری در بقیه زمینه ها و حتی زندگی 
خانوادگ��ی اس��ت: »من از س��اعت های طوالنی کار 
کردن متنفر نیس��تم. نباید تنفر داش��ته باشم. من 
کسی هستم که زندگی ام را اینگونه تنظیم کرده ایم. 
عاش��ق کار کردن هس��تم. ای��ن چیزی اس��ت که 
بیش��ترین رضایت را از آن کسب می کنیم.« هنسن 
در به س��رانجام رس��اندن وظایفش و کاری که باید 
انجام ش��ود شهرت داشت. او س��خت کار می کرد و 
در نهایت پاداش تالش اش این بود که می دانست به 
بهترین نحو ممکن آن را به انجام رس��انده اس��ت. با 
دانستن این موضوع که ایده های خوب هنسن ناشی 
از روحیه س��خت کار کردن او ب��ود، این فرد موفق 
تمام انرژی اش را برای تبدیل این ایده ها به واقعیت 
صرف می کرد. دلیل این که او می توانست خودش را 
کامال وقف کارش این بود که او عاش��ق کار و حضور 
در صحن��ه بود و حتی تص��ورش را هم نمی کرد که 
به موفقیت دس��ت نیابد: »فکر می کنم بیشتر مردم 
جهان ای��ده ای غلط از کار ک��ردن دارند. کار کردن 

یکی از بهترین چیزهای زندگی است.«

مثبت باشید
»من به داش��تن نگرش��ی مثبت نسبت به جهان، 
مردم و کارم باور دارم.« وجود یک خوشبینی درونی 
باعث ش��ده بود که او رویکردی منحصربه فرد نسبت 
به کارش داش��ته باش��د. او معتقد بود باید کاری را 
انج��ام دهد تا آثار آن به دیگ��ران بازگردد و تا آنجا 
که می توانست پیامی مثبت در کارش انتقال می داد: 
»م��ن باور دارم که ما خودمان زندگی مان را ش��کل 
می دهی��م، واقعیت��ی را ک��ه می خواهیم ب��ه وجود 
بیاوری��م. می دانم بعضی وقت ها اطرافیانم را به دلیل 
خوش بینی بیش از ان��دازه ام کالفه می کنم، اما این 
خوش بینی همیش��ه درباره من جواب داده اس��ت.« 
همین خوش بینی بود که باعث ش��د هنس��ن حتی 
زمان های��ی که با جواب نه مواجه می ش��د یا تردید 
داشت، به موفقیت دست پیدا کند. با وجود اینکه او 
اغلب با پاس��خ های منفی در قبال ایده هایش مواجه 
می ش��د، هر کاری می کرد تا فرصتی به دست آورد 
و ایده اش را گس��ترش دهد: »فکر می کنم به همین 
دلیل اس��ت که االن اینجا هس��تیم. در تمام مسیر 
کار خودمان را انجام دادیم و خوش��بختانه نتیجه ای 
منطقی به دست آوردیم. من معتقدم اساسا زندگی 
فرآیندی از رشد است که ما در طول آن، موقعیت ها 
و مش��کالت مختلف را انتخ��اب می کنیم و طی آنها 
می آموزی��م. زندگی مانن��د یک فیلم اس��ت، پایان 
خودتان را برایش بنویس��ید.« جیم هنسن همیشه 
س��عی می کرد داش��تن نگرش��ی مثبت را با پیامی 
مثبت در طول کارهای��ش نمایش دهد: »می توانیم 
نگرش��ی را ترسیم کنیم که مس��یر درستی را به ما 
نش��ان دهد. مسیری درست اس��ت که نسبت به ما، 
جه��ان، فرزندان و فرهنگ مان مس��ئول باش��د.« او 
معتقد بود که تلویزیون و فیلم در زمینه تاثیرگذاری 
مثبت قدرتمند است و در شکل گیری افکار کودکان 
و بزرگ ترها در مسیری مثبت می تواند موثر باشد. 

مدیران ماندگار

این روزها در گوش��ه کنار شهر 
تبلیغات موسس��ات برگزارکننده 
  DBA و   MBA دوره ه��ای 
مشاهده می شود. به اندازه ای تعداد 
این موسس��ات افزایش پیداکرده 
است که فقط در شهر تهران بیش از 
60 مؤسسه رسمی و غیررسمی در 
 MBA راستای برگزاری دوره های
و DBA  فعالی��ت می کنن��د. اما 
بااین حال به عقیده برخی مدرسان 
بازاریابی و مدیریت، فارغ التحصیالن 
این دوره ها مهارت مناس��بی را در 
حوزه های مختلف مدیریتی کسب 
نمی کنند. اینکه این موسس��ات 
باید چه مهارت ها و تئوری هایی را 
به دانشجویان آموزش دهند و این 
موضوع براساس چه سرفصل هایی 
تنظی��م ش��ود، بهان��ه ای ش��د تا 
»فرصت امروز« سراغ دکتر بابک 
بهبودی، مدرس و مشاور بازاریابی 
و برندس��ازی برود. او عضو هیات 
 )Rector( موسس و مدیر علمی

مدرسه کسب وکار بن ژیوار است. 
دکتر بابک بهبودی در گفت وگو 
با روزنامه »فرصت امروز« می گوید: 
شکل گیری و رشد مقاطع آموزشی 
MBA و DBA در اثر نیاز فزاینده 
کش��ورهای صنعتی پس از پایان 
جنگ جهان��ی دوم ب��ه نیروهای 
متخص��ص اجرای��ی و عمل گرا و 
ش��روع اثر بازس��ازی و شکوفایی 
اقتص��ادی پ��س  از آن ب��ود. البته 
پیش از آن در سال 1908 مدرسه 
کسب وکار هاروارد با 15 استاد، 33 
دانشجوی عادی و 47 دانشجوی 
ویژه نخستین دوره MBA  خود 
را با عنوان دوره MBA یک س��اله 
به عنوان یک دوره آموزش تکمیلی 
آغاز کرده بود اما پس از پایان جنگ 
جهان��ی دوم، این روند از س��وی 
بس��یاری از مراکز دانش��گاهی و 
آموزشی سطح باال نیز مورد توجه 

قرار گرفت. 
ای��ن عضو هی��ات موس��س و 
مدیر علمی )Rector( مدرس��ه 
کسب وکار بن ژیوار ادامه می دهد: 
ه��دف و مقص��ود از برگ��زاری 
دوره های MBA بسیار مشخص 
بود؛ تربیت نیروه��ای متخصص 
اجرایی که توانایی تصدی نقش ها 
و مسئولیت های خطیر اجرایی را 
در سازمان ها و ش��رکت ها داشته 
باشند. تا پیش از آن، تفکر غالب بر 
دنیای کار، تفک��ر فنی و مکانیکی 
ب��ود و این ب��ه معنی آن ب��ود که 
افراد با کسب مهارت های فنی در 
رشته های دانشگاهی یا به صورت 
تجربی، طی گذر زمان صالحیت 
تصدی س��مت های اجرای��ی را به 
دست می گرفتند. به عنوان نمونه 
یک کارگر خط تولید در مدت زمانی 
به سرکارگر و درنهایت مدیر تولید 
مبدل می شد یا یک مهندس برق 
به واس��طه کار و تجربیات��ی که به 
دست می آورد مدیر بخش می شد. 
از سوی دیگر، رویکرد سازمان ها نیز 
گویای همان بود که افراد به واسطه 
داش��تن مهارت فنی یا س��رمایه 
اقدام ب��ه کارآفرین��ی می کردند و 
طی زمان تجرب��ه الزم را از طریق 
آزمون وخطا به دس��ت می آوردند. 
 MBA از همی��ن رو، دوره ه��ای
به عنوان دوره های آموزشی ویژه ای 
مطرح بودند که افراد می توانستند 
تجربیات و دانش الزم برای کوتاه تر 
کردن مس��یر تعالی س��ازمانی و 
ش��غلی خود را در اس��رع وقت به 
دس��ت آورده و به کارگیرند. البته 
محتوای دوره ه��ای MBA طی 
زمان با تغییرات اساس��ی روبه رو 
شده است و در هر دهه، شاهد تغییر 
در عناوین و سرفصل های آموزشی 
این دوره ه��ا بوده ایم. برای نمونه تا 
پیش از ده��ه 90 میالدی عنوانی 
برای مدیریت زنجیره تأمین در این 
رشته نبود اما از این زمان به بعد، این 
موضوع به یکی از مباحث اساسی 

در دوره های MBA مبدل ش��د. 
تحوالت دنیای کسب وکار، محتوای 
دوره های MBA را با تغییر و تحول 
مواجه می کند. ای��ن دقیقا تفاوت 
 DBA و MBA اساسی دوره های
با دوره های متداول کارشناس��ی 

ارشد و دکترا است. 
هدف اصلی مدیریت ارشد 

)MBA( کسب وکار
بهب��ودی اظه��ار می کن��د: در 
کش��ور م��ا دوره ه��ای MBA از 
سابقه طوالنی برخوردار است. این 
دوره ها در دوران قبل از انقالب نیز 
توس��ط مراکزی مانند »سازمان 
مدیریت صنعتی« که نمایندگی 
دانش��گاه هاروارد را داشت، توسط 
خاندان الجوردی )موسسین گروه 
صنعتی بهشهر( تاس��یس شد و 
فارغ التحصیالن زیادی را وارد بازار 
کرد. هدف اصلی مدیریت ارش��د 
کس��ب وکار )MBA( پذی��رش 
دوره ه��ای  فارغ التحصی��الن 
کارشناسی در رشته های مختلف 
)به خص��وص رش��ته هایی غیر از 
مدیریت( و پرورش افرادی است که 
قادر باشند در زمینه های مختلفی 
مانند اداره و راهبری مؤثر و کارآمد 
سازمان یا یکی از زیرمجموعه های 
آن، ایج��اد تح��ول در یک بخش 
تخصصی سازمان، طراحی، هدایت 
و رهبری تحول در کل سازمان پس 
از کسب تجارب عملی در مدیریت، 
کارآفرینی با ایج��اد فعالیت های 
جدید در درون س��ازمان یا ایجاد 
سازمان های جدید، ارائه خدمات 
مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه های 
مدیریتی به مدیران س��ازمان ها، 

ایفای نقش کنند. 
او می افزای��د: در ح��ال حاض��ر 
بی��ش از 30 گرایش مختلف برای 
دوره ه��ای MBA در س��طح 
بین المللی تعریف ش��ده است که 
از میان آنها گرایش های بازاریابی، 
مالی، مدیریت عملی��ات، تجارت 
الکترونیک و منابع انسانی در زمره 

پرطرفدارترین ها هستند. 

تفاوت های اصلی دوره های 
DBA و MBA

این م��درس بازاریاب��ی درباره 
 MBA تفاوت های اصلی دوره های
و DBA خاطرنش��ان می کند: در 
دوره های MBA افراد با محتوای 
آموزش��ی از پیش تعیین ش��ده و 
مش��خص آم��وزش می بینن��د و 
درنهایت مهارت الزم برای تصدی 
یک مسئولیت اجرایی را به دست 
می آورند. این در حالی اس��ت  که 
در س��طح DBA، اف��راد خود به 
یک صاحب نظر و مدل پرداز برای 
حوزه های تخصص��ی مدیریت و 
کسب وکار تبدیل شده و از همین 
رو می توانند مسئولیت های سطح 
باالتری را برعهده گرفته و نقش های 

راهبردی را ایفا کنند. 

مخاطبان کلیدی دوره های 
DBA و MBA

بهبودی می افزای��د: دوره های 
مخاطب��ان   DBA و   MBA
متفاوتی دارند. برخی از این افراد، 
دارای تحصی��الت در رش��ته های 
فنی و مهندسی بوده و برخی دیگر 
از دانش آموخت��گان رش��ته های 
مدیریت هس��تند اما بیش��ترین 
کس��انی که از مباح��ث علمی و 

آموزشی ارائه ش��ده در این دوره ها 
بهره ب��رداری می کنن��د، مدیران، 
کارآفرینان و کارشناسان اجرایی 
در شرکت ها و سازمان ها هستند. 
دان��ش و مباح��ث ارائه ش��ده در 
 DBA و   MBA دوره ه��ای 
رویکردهای متفاوتی را به مخاطبان 
خود ارائه می کنند. این رویکردها 
بیش��تر براس��اس گرایش ه��ای 
تخصصی ارائه شده در این دوره ها 
است و در کل، هدف اصلی این است 
که مخاطبان مربوطه با فراگیری 
مطالب مطرح شده، توانمندی های 
الزم برای ارتق��ای بهره وری فردی 
و س��ازمانی را ب��ه دس��ت آورده و 
سازمان ها و کسب وکارهای خود را 
در مسیر پایداری، سودآوری و رشد 

پایدار قرار دهند. 

آسیب شناسی دوره های 
DBA و MBA

ای��ن عضو هی��أت موس��س و 
مدیر علمی مدرس��ه کسب وکار 
ب��ن ژی��وار خاطرنش��ان می کند: 
یکی از مس��ائل آزاردهنده ای که 
این روزه��ا گریبانگی��ر دوره های 
آموزش��ی MBA و DBA شده 
است، رویکرد کمی به این دوره ها 
است. ش��اید جالب باش��د بدانید 
ک��ه در حال حاضر فقط در ش��هر 
تهران بیش از 60 مؤسسه رسمی 
و غیررس��می به ارائه این دسته از 
دوره ها می پردازند. اگر ما بخواهیم 
به استانداردهای کشورهای پیشرو 
در این زمینه دس��ت یابیم، تعداد 
موسسات ارائه دهنده این دوره ها 
کم هم هستند اما مسئله مهم این 
است که کیفیت آموزش ها و مطالب 
ارائه شده در این دوره ها، روش های 
آموزش��ی و رویکردهای ارائه شده 
از چه کیفیتی برخوردارند؟ نکته 
 MBA کلی��دی در آموزش های
ی��ا DBA  در رویک��رد مهارتی و 
کاربردی بودن آن است. منظور از 
رویکرد مهارتی، آموزش وپرورش 
فردی ماهر، مسلط و کارا است که 
توانایی به کارگیری و پیاده سازی 
آموزش های دیده شده را در دنیای 
واقعی سازمان ها و کسب وکار داشته 

باشد. 
او ادام��ه می ده��د: متاس��فانه 
دوره ه��ای MBA و DBA ارائه 
شده به همان مصائب و مشکالتی 
دچ��ار ش��دند ک��ه آموزش های 
استاندارد دانشگاهی با آن مواجهند؛ 
انبوهی از تئوری هایی که الزاما برای 
فرهنگ، ب��ازار کار و کس��ب وکار 
ایران طراحی نشده اند، روش های 
آموزش��ی تئ��وری مح��ور، نبود 
مباحث و دوره های عملی و از همه 
مهم تر عدم وجود زیرساخت های 
الزم برای آموزش ه��ای مهارتی و 
کاربردی در موسسات، نمونه ای از 

مشکالت این موسسات هستند. 
ای��ن مش��اور برند س��ازی بیان 
می کن��د: یکی از مس��ائل مهم در 
آسیب شناس��ی این دوره ها، ورود 
دانش��گاه ها در برگزاری آن است؛ 
به عبارت دیگر ورود دانش��گاه ها به 
این موضوع خیلی اثربخش نبوده 
است؛ چون دانشگاه ها دقیقا همان 
مباحثی را که در سطوح دانشگاهی 
تدریس می ش��ود تح��ت عنوان 

MBA آموزش می دهند. 
بهب��ودی می افزای��د: محتوای 
آموزشی یک بحث است و رویکرد 

در آموزش نیز بحث دیگری است؛ 
به عن��وان نمونه محتوا این اس��ت 
که مباحث بازاریابی آموزش داده 
ش��ود اما رویکرد باید این موضوع 
باشد که مهارت بازاریابی و نه صرفاً 
مفاهیم آن ب��ه مخاطبان آموزش 
داده شود؛ وقتی رویکرد آموزشی 
صرفاً براس��اس مفاهیم باشد و نه 
مهارت، فرد توانمندی تطبیق دانش 

با محیط را به دست نمی آورد. 

اهمیت توجه به رویکرد 
مهارت محور

ای��ن م��درس بازاریاب��ی اظهار 
می کن��د: در آم��وزش مباح��ث 
مدیریتی، توجه به دو عنصر کلیدی 
ضروری اس��ت؛ اولی دانش و دیگر 
تجربه است. با این  وجود در کشور 
ما بیشتر بر دانش تأکید می شود و 
نه تجربه. ام��روزه مدیریت تجربه 
به عن��وان ی��ک مبحث مه��م در 
مدیریت سازمان ها مطرح است و 
فراگیری تجربیات اجرایی از سوی 
دانش��جویان اهمی��ت فزاینده ای 
یافت��ه اس��ت. بگذاری��د این گونه 
برای شما مسئله را شفاف تر کنم؛ 
 DBA یا MBA یک دانشجوی
مباحث مهم و کلیدی را از افرادی 
فرامی گیرد که خودش��ان تجربه 
اجرایی الزم برای آن را نداشته اند! 
مباحث مربوط به منابع انس��انی، 
رفتار سازمانی یا مدیریت سازمان از 
سوی افرادی ارائه می شوند که صرفاً 
تجربه آکادمیک دارند و خودشان 
به عن��وان کارفرما به این مس��ائل 
درگیر نبوده اند! خوش��بختانه در 
برخی موسسات از اساتید مجرب 
و کارآمدی اس��تفاده می شود که 
عالوه بر دارا بودن پشتوانه علمی و 
آکادمیک، خودشان نیز به عنوان 
مدیر، کارآفرین یا کارش��ناس در 
آن ح��وزه دارای تجربیات اجرایی 
الزم بوده اند اما در بخش مهمی از 
موسس��ات، چنین بستری کمتر 

مشاهده می شود. 

فقدان استاندارد و نبود 
نظارت بر محتوا

این م��درس بازاریاب��ی معتقد 
است: باید صادقانه بگویم محتوای 
اس��تانداردی ب��رای دوره ه��ای 
MBA یا DBA در موسس��ات 
یا دانش��گاه های برگزارکننده این 
دوره ها وجود ن��دارد. صرفا عنوان 
درس مشخص اس��ت و در ضمن 
معلوم نیس��ت این عنوان درس تا 
چه حد کارآمد و کاربردی اس��ت. 
بار اصلی ارائه محتوا بر دوش اساتید 
است و بدیهی اس��ت هر فردی به 
روش خود و از دی��دگاه خود برای 
آن درس مطال��ب و مباحث��ی را 
ارائه می کند. ای��ن دقیقا برخالف 
روح و رویک��رد اصل��ی MBA  یا 
DBA است که در آن باید تیم ها 
و هیات های علمی شناخته شده و 
صاحب نظر عالوه بر تعیین عنوان 
دروس، س��رفصل ها، زیر فصل ها، 
محتوای آموزشی و روش تدریس 
را تعیین و تدوین ک��رده و بر روش 
اجرای آن از س��وی اساتید نظارت 
داشته باشند. ش��اید جالب باشد 
بدانید که ما در مدرسه کسب وکار 
بن ژیوار نزدیک به یک سال را صرف 
آماده سازی همین اس��تانداردها 
کردیم و بیش از 40 نفر از اس��اتید 
برجسته کشور با سوابق سطح باالی 

علمی و اجرایی نقش کلیدی را در 
این روند ایفا کردند و سرانجام موفق 
 BBA، به ثبت سه استاندارد جهانی
MBA و DBA در سازمان جهانی 
کار )ILO( و سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای کل کشور شدیم. خیلی 
از اف��راد انتقاد می کردن��د که چرا 
شما ابتدا دانشجو جذب نمی کنید 
تا به تدریج محت��وای آموزش تان 
ش��کل بگیرید اما ما بر این باوریم 
که برای آموزش یک مهارت جهانی 
باید اس��تاندارد جهانی را داشت و 
براساس اصول و قواعد مشخصی 
عمل کرد. ما برای رفع چالش های 
آموزشی همواره در کالس هایمان 
ناظر علمی را در کنار دانشجویان 
قرار می دهی��م تا به دقت ب��ه ارائه 
استانداردهای مهارتی و کاربردی 
و محتوای آموزش��ی سطح باالی 
تدوین ش��ده، نظارت دقیق داشته 
 DBA یا MBA باشند. یک دوره
خوب یا ب��د حداکث��ر 30درصد 
براساس مبانی تئوریک به پیش رود 
و حداقل 70درصد آن باید براساس 
مباحث عملی، کارگاهی، مهارتی و 

اجرایی استوار باشد. 

مدرک گرایی
بهبودی خاطرنش��ان می کند: 
متأسفانه مدرک گرایی را باید یکی 
از مهم ترین چالش های دوره های 
دانس��ت؛    DBA و   MBA
معضلی ک��ه چندین دهه اس��ت 
بر آموزش کشور س��ایه افکنده و 
مانع از رش��د علمی نیز می ش��ود. 
در کمتر کش��ور توس��عه یافته ای 
می توان مدرک گرایی را مشاهده 
کرد و در ع��وض آن مهارت گرایی 
و عمل گرایی نهادینه ش��ده است، 
اما در کشور ما بس��یاری از افراد نه 
با رویکرد فراگیری مه��ارت که با 
رویکرد افزودن مدرکی بر مدارک 
خ��ود وارد ای��ن حوزه می ش��وند. 
بدیهی اس��ت مخاطبان نیز خود 
بر معضل تئوری گرایی در دوره ها 
می افزایند؛ اگر استادی کار عملی 
از دانشجویانش بخواهد، به سرعت با 
انتقاد و مخالفت دانشجویان مواجه 
می شود! به نظر ش��ما تا زمانی که 
بحث عملی و می��دان عملی برای 
آزم��ودن آموزش ه��ای فراگرفته 
شده نباشد، آیا می توان به کارآیی 
آموزش امیدوار بود؟ ش��اید گفتن 
این حرف ناراحت کننده باشد که ما 
در کشورمان بیشتر عنوان و مدرک 
MBA و DBA وارد کرده  ای��م تا 

دانش و اصول آن. 
او ادامه می ده��د: اگر نگاهی به 
خروجی دانش��گاه ها و موسسات 
کشورمان داشته باشیم و مقایسه ای 
می��ان آنه��ا ب��ا دانش آموختگان 
دوره های MBA و DBA خارج 
از کش��ور انجام دهیم، تفاوت های 
زیادی را شاهد خواهیم بود. رویکرد 
و نگرش ه��ای متفاوت، س��طح و 
کیفیت روحیه کارآفرینی، تسلط به 
مهارت ها و عمل گرایی، تفاوت های 
مهمی هستند که درنتیجه سیستم 
و رویکرد آموزشی به دست می آیند. 
این عضو هیأت موسس و مدیر 
علمی مدرسه کسب وکار بن ژیوار 
در پایان می افزای��د: باید تصمیم 
درس��ت و ج��دی در خص��وص 
دوره های MBA و DBA گرفته 
ش��ود. س��ازمان آم��وزش فنی و 
حرفه ای کشور رویکردهای جدید 
و واقع گرایانه تری را به این دوره ها 
دارد و شاید کار درست این باشد که 
آموزش های این حوزه زیر نظر این 
سازمان که رویکرد و جوهره اصلی 
آموزش های آن مهارتی و کاربردی 
است واگذار شود. در پایان امیدوارم 
عالقه مندان ب��ه ادامه تحصیل در 
دوره های MBA و DBA بیش از 
هر چیز به ذات حقیقی این دوره ها 
ک��ه مهارت آم��وزی، عمل گرایی، 
کارآفرینی و مبدل شدن به رهبران 
کارآمد و خالق برای دنیای آینده 

کسب وکار است، توجه کنند. 
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جهان امروز، دنیای اس��تارتاپ ها اس��ت. در 
دنی��ای امروز ک��ه فناوری هم��ه چیز زندگی 
انس��ان را تغییر داده، طبیعی است که فضای 
کس��ب وکاری نی��ز تغییرات��ی کرده باش��د. 
ه��زاره جدید ن��ه جایی ب��رای صنایع بزرگ 
یا کارخانج��ات تولیدی عظی��م بلکه جایگاه 
اس��تارتاپ های کوچ��ک اس��ت ک��ه از یک 
نوآوری شروع شده و کم کم پروبال می گیرند. 
حتی جایگاه های این اس��تارتاپ ها دیگر دره 
بزرگ س��یلیکون در قلب آمریکا نیست، بلکه 
خاورمیانه ای است که باوجود جنگ و درگیری 
در بخش هایی از آن نس��ل هزاره خود را پویا 

می بیند. 
کارآفرین بودن در خاورمیانه همیشه آسان 
نیس��ت. بلد نبودن زبان، موانع دسترس��ی به 
سرمایه و خط قرمزهای س��ر راه استارتاپ ها 
تنها بخش��ی از معضالتی اس��ت که صاحبان 
کس��ب وکار در خاورمیانه با آنها دست وپنجه 

نرم می کنند. 
 HSBC اما براس��اس گ��زارش ت��ازه بانک
باوج��ود تمام ای��ن موان��ع، خاورمیانه اکنون 
میزب��ان باالترین تعداد صاحبان کس��ب وکار 
زی��ر 35 س��ال یا آنچ��ه این بان��ک نامش را 

»کارآفرینان هزاره« می گذارد، است. 
یافته های این گزارش بخشی از یک مطالعه 
روی 9 کش��ور جهان است که در آن 2 هزار و 
834 نفر با ثروتی بین 250 هزار تا 20 میلیون 
دالر ش��رکت کردند. این افراد از کش��ورهای 
چین، هنگ کنگ، س��نگاپور، بریتانیا، آلمان، 

فرانسه، آمریکا، امارات و عربستان بودند. 
در این میان، خاورمیانه با 63 درصد میزبان 
بیش��ترین درص��د کارآفرینان ه��زاره جدید 
اس��ت. خاورمیانه درحالی توانسته میزبان 63 
درصد اس��تارتاپ ها باشد که کشورهای چین 
و هنگ کن��گ تنها 44 درصد اس��تارتاپ ها را 

جذب کرده اند. 
یافته ه��ای مهم تحقیق بان��ک HSBC را 

می توان در پنج دسته خالصه کرد: 
• حدود 46 درصد افراد بررس��ی ش��ده در 
این منطقه از همان دوران تحصیل تصمیم به 
کارآفرین شدن گرفتند. این رقم باالترین آمار 
در میان کشورها و مناطق جغرافیایی بررسی 

شده در این مطالعه است. 
• ام��ا بیش از یک چهارم کارآفرینان در این 
منطقه ف��اش کرده اند که پیش از آغاز س��فر 
خود برای راه اندازی اس��تارتاپ  به دنبال کسب 
تجربه حرفه ای در این زمینه بوده اند. این یعنی 
راه اندازی اس��تارتاپ برای آنها نه یک حادثه و 

پیشامد بلکه برنامه ای ازپیش تعیین شده بوده 
است. 

• خاورمیانه با میانگین سنی 26 سال اکنون 
جوان ترین کارآفرینان را در اختیار دارد. 

• ح��دود 63 درص��د کارآفرینان خاورمیانه 
از خانواده هایی می آیند که خودش��ان صاحب 

کسب وکار و استارتاپ هستند. 
• تنها 23 درصد مدیران و صاحبان س��هام 
در اس��تارتاپ ها کس��ب وکار خانوادگی دارند. 
این یافته ها نش��ان می دهد باوجود اینکه این 
افراد در خانواده هایی رش��د کرده اند که سابقه 
راه اندازی اس��تارتاپ داش��تند ام��ا راه خود را 

رفته اند. 
براس��اس گزارش بان��ک HSBC، فناوری 
در قال��ب اینترنت، گوش��ی های هوش��مند و 
اپلیکیشن ها فرصتی مناسب و میدانی بزرگ 
را ب��رای کارآفرینان ه��زاره جدید ایجاد کرده 
تا بتوانن��د انواع اس��تارتاپ ها را در خاورمیانه 
راه ان��دازی کنند و منب��ع درآمدی مجزا برای 
خ��ود به وجود آورن��د. 30 س��ال پیش تصور 
چنین وضعیتی برای استارتاپ های خاورمیانه 

قطعاً خنده دار بود. به گفته نیک لویت، رئیس 
گروه راه حل های جهانی بانک HSBC آنهایی 
که پس از س��ال 1980 وارد بازار کار ش��ده و 
اس��تارتاپ راه اندازی کرده اند، شکل و شمایل 
دنیای کس��ب وکار را به کل تغییر داده اند. راه 
و روش��ی که آنها برای پ��ول درآوردن، هزینه 
کردن و سرمایه گذاری پیش گرفته اند، نه برای 
منطقه و کشور خودش��ان که برای جامعه ای 

گسترده تر از آن است. 
در خاورمیانه، مثل سایر نقاط جهان، تفاوت 
بزرگ اس��تارتاپ ها و کارآفرینان با نسل های 
پیشین، بشردوس��تانه بودن فعالیت های آنها 
اس��ت. اس��تارتاپ های امروزی به دنبال ایجاد 
س��اختار و چارچوب ریش��ه ای برای کار خود 
هستند و از این نظر نسبت به قدیمی ها تفاوت 

دارند. 

امارات قلب استارتاپ های خاورمیانه
امارات متحده عربی اکنون نخستین مقصد 
اس��تارتاپ ها در خاورمیانه است. بررسی بانک 
HSBC نش��ان می دهد فض��ای کارآفرینی، 

چش��م انداز ش��غلی و درآمدهای اغواکننده تر 
عوام��ل اصلی جذب اس��تارتاپ ها از سراس��ر 

جهان هستند. 
در گ��زارش بان��ک HSBC آم��ده اس��ت: 
»باوجود آش��فتگی که اقتصاد جهانی و عدم 
امنیت ش��غلی ک��ه جهانی��ان ب��ا آن روبه رو 
هس��تند، فضای متنوع کس��ب وکاری کشور 
ام��ارات و البته موقعیت این کش��ور به عنوان 
یک قطب منطق��ه ای در خاورمیانه همچنان 
این شیخ نشین عربی را مقصدی مطمئن برای 

استارتاپ های سراسر دنیا کرده است. 
براس��اس گ��زارش بانکHSBC ، ش��هر 
دوب��ی اکن��ون دومین ش��هر جه��ان از نظر 
جذب کارآفرینان و اس��تارتاپ ها اس��ت. شهر 
دوبی به طورخاص و کش��ور امارات به طورکلی 
فرصت ه��ای زی��ادی ب��رای ایج��اد ش��غل و 
راه اندازی اس��تارتاپ به عالقه مندان پیشنهاد 
می دهند و همین باعث ش��ده که استارتاپ ها 
س��ر از این شهر و کش��ور دربیاورند. در دوبی 
اکنون می توان ش��رایط مناسب کسب وکاری، 
زیرس��اخت هایی در کالس جهان��ی و تعادل 

می��ان کار و زندگی را دید، پس تعجبی ندارد 
که نسل هزاره خاورمیانه اکنون پیشتاز ایجاد 
اس��تارتاپ  در جهان باش��ند. میانگین جهانی 
جذب کسانی که به دنبال راه اندازی استارتاپ 
هستند 4درصد است اما در دوبی این رقم بیش 
از دو برابر و 9 درصد اس��ت. همین ارقام تأیید 
می کند ک��ه خاورمیانه به س��ردمداری دوبی 
حتی می تواند به زودی سقوط سیلیکون ولی را 

به دره ممکن سازد. 
مالی��ات از دیگ��ر دالیل مهمی اس��ت که 
بس��یاری از مردم از سراس��ر دنی��ا زندگی در 
امارات را برمی گزینند. در این کش��ور مالیات 
مشمول خیلی ها نمی ش��ود و برای راه اندازی 

استارتاپ هم وضعیت به همین ترتیب است. 
از جمل��ه مزای��ای دیگ��ری ک��ه صاحبان 
اس��تارتاپ را متقاع��د می کن��د ت��ا در دوبی 
بساط کس��ب وکار خود را راه بیندازند، برخی 
پکیج های تشویقی است. کمک هزینه ساالنه 
بلیت هواپیما، پش��تیبانی از کارآفرینان برای 
تهیه محل اقامت و بیمه عمر از جمله مزایای 

راه اندازی استارتاپ در دوبی است. 

هند در راه امارات
شاید همین ش��رایط مناسب و بازار بکر در 
خاورمیانه باشد که حتی هندی ها نیز ترغیب 
می شوند صاف و مستقیم استارتاپ های خود 
را به امارات ببرند. این تازه غیر از استارتاپ های 
حوزه یورو و بریتانیا اس��ت که صاحبان ش��ان 
ترجیح می دهند جرقه آنها در دوبی زده شود. 
به طورکل��ی در می��ان ش��به ق��اره هن��د، 
آفریقا و ش��رق میانه، دوبی یک��ی از بهترین 
نق��اط ب��رای س��رمایه گذاری اس��ت. وج��ود 
مش��تریان، تقاضاه��ا و جمعی��ت الکترونیک 
باعث ش��ده دوبی ماهیت��ی منحصربه فرد در 
خاورمیان��ه بیاب��د. برای همی��ن هندی ها به 
 سمت این شیخ نش��ین روانه شده اند. شرکت 
Idein Venture یک ش��رکت هندی است 
که اکتبر سال گذشته سرمایه گذاری خود را در 
دوبی آغاز کرد و تاکنون ش��ش استارتاپ تازه 
Qriyo، Infurnia، BuilTra d  زز جمله
ers و Restste را راه اندازی کرده اس��ت. این 
ش��رکت همچنین در اس��تارتاپ هایی که از 
مراحل اولیه گذشته و به جایگاه قابل اعتنایی 

رسیده اند نیز کمک می کند. 
امروز خاورمیانه ب��ا ظرفیت های باالیی که 
دارد می تواند تهدید مهمی برای سیلیکون ولی 
باشد. استارتاپ هایی که در این منطقه براساس 
نیازهای مردم منطقه راه اندازی می ش��وند در 
میان همین مردم بسیار محبوب شده و کم کم 

سر و شکل جهانی نیز می یابند. 

گسترش کارآفرینی پزشکی در 
خاورمیانه و آفریقای جنوبی

AlemHealth، یک اس��تارتاپ پزش��کی در 
ام��ارات اس��ت ک��ه می توان��د از راه دور از طریق 
فن��اوری ارتب��اط از راه دور، بیم��اری بیم��اران را 
تش��خیص دهد و آنها را درمان کند. این استارتاپ 
فرصتی را در اختیار مناطق روستایی قرار می دهد 
که تحت مراقبتی دقیق باشند؛ مراقبتی که پیش 

از این هرگز از آن برخوردار نبوده اند. 
AlemHealth  و چن��د اس��تارتاپ پزش��کی 
ت��ازه کار دیگر از طریق ش��یوه های جدید و مدرن 
درمانی می خواهند خدمات باکیفیتی را در اختیار 
مش��تریان خود ق��رار دهند که هم ب��ه راحتی در 
دسترس ش��ان ق��رار بگی��رد و ه��م هزینه ه��ای 
معقولی داش��ته باش��د. اما به هر حال این نهادها 
با موانعی مواجهند؛ موانعی که آنها را در س��نجش 
عملک��رد و تاثیرش��ان در اکوسیس��تم کارآفرینی 
که هنوز در حال توس��عه اس��ت، تضعیف می کند. 
آزمایش��گاه تحقیقات��ی Wamda ک��ه با ال جی 
ش��راکت دارد، به تازگی با بیش از 129 کارآفرین 
و متخص��ص در صنع��ت بهداش��ت و درمان این 
منطق��ه مصاحبه کرده تا بتواند دامنه فعالیت های 
خ��ود را در منطقه خاورمیانه و آفریقای ش��مالی 
خ��ودش  کارآفرین��ی  اکوسیس��تم  همچنی��ن   و 

گسترش دهد. 
منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی با چالش های 
مراقبت بهداش��تی زیادی مواجه است. پیش بینی 
می ش��ود که ع��دم تع��ادل میان س��طح عرضه و 
تقاض��ا و هزینه های باالی درم��ان dکه در نتیجه 
رش��د جمعیت، افزایش جمعیت سالخورده بیمار 
و ش��یوع چاقی مفرط و بیماری های غیرمس��ری 
ب��ه وج��ود آمدهd ط��ی 15س��ال آینده تش��دید 
ش��ود. تا س��ال 2030، بیماری های غیرمس��ری 
مث��ل دیابت عام��ل مرگ 87 درص��د از جمعیت 
کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عرب 
خلیج فارس )عربس��تان س��عودی، کویت، بحرین، 
ام��ارات متحده عربی، عمان و قط��ر( و همچنین 
81 درصد جمعیت کشورهای منطقه خاورمیانه و 
آفریقای جنوبی )خارج از منطقه شورای همکاری 
کشورهای عرب خلیج فارس( خواهد بود. به عالوه 
اینکه، متخصص��ان تخمین می زنند که ظرف پنج 
سال آینده این منطقه برای برطرف کردن نیازهای 
خودش، 360 هزار تخت جدید در بیمارس��تان ها 
و 150 ه��زار پزش��ک جدید می خواه��د. اگرچه 
دولت های این منطقه قصد دارند ظرف 10 س��ال 
آین��ده بودجه مراقبت های بهداش��تی را به رقمی 
بی س��ابقه در تاریخ خود برس��انند ام��ا نمی توانند 
به تنهایی از پس مش��کالت خود و برآورده کردن 

نیازهای جوامع خود برآیند. 
چالش ه��ای روز اف��زون ای��ن منطق��ه تصوی��ر 
غم انگیزی را به وجود آورده اما در عین حال راه را 
برای ورود مهره های بی اسم  و رسم دار اما هوشمند 

به صنعت بهداشت و درمان باز خواهد کرد. 
طی سال های اخیر، ش��مار نهادهای کارآفرینی 
حام��ی در منطق��ه خاورمیان��ه و آفریقای جنوبی 
افزایش یافته و تعدادش��ان از 183 در سال 2010 
به 463 در س��ال 2015 رس��یده است؛ در جریان 
این موج تازه نخستین کارآفرینان حوزه بهداشت 
این منطقه درحال ش��کل گیری اس��ت. مردم هم 
ح��اال بیش��تر از مراقبت های بهداش��تی دیجیتال 
حمایت می کنند؛ 48 درصد جوانان بین 15 تا 35 
س��ال منطقه خاورمیانه و آفریقای جنوبی بر این 
باورند که فناوری های اطالعاتی باید در راس��تای 
باال بردن کیفیت، دسترس��ی و کاهش هزینه های 
سیس��تم های بهداش��ت و درمان این منطقه مورد 

استفاده قرار بگیرند. 
اس��تارتاپ ها هم در حال س��رمایه گذاری روی 
به بلوغ رس��اندن اکوسیس��تم کارآفرینی و رش��د 
روندهای فناوری هستند. از میان کارآفرینانی که 
نویس��نده های این مقاله با آنها مصاحبه کرده اند، 
90 درصد دارند ش��رکت هایی را اداره می کنند که 
طی پنج س��ال گذش��ته به وجود آمده اند. مصر و 
امارات متح��ده عربی بیش��ترین اس��تارتاپ های 
فع��ال در حوزه بهداش��ت را در منطقه خاورمیانه 
و آفریق��ای جنوبی در اختیار دارند؛ لبنان، اردن و 
عربستان سعودی در رده های بعدی قرار می گیرند 
و بس��یاری از کشورهای دیگر نش��ان داده اند که 

واقعا پتانسیل این کار را دارند. 
Altibbi، یک��ی از اس��تارتاپ های این منطقه 
یک پورتال بهداش��تی آنالین عرب��ی راه انداخته 
ک��ه به کاربران اجازه می دهد به صورت مس��تقیم 
با پزش��کان متخص��ص منطقه در تماس باش��ند. 
Altibbi، Sohati در لبنان، 3eesho )عیش��و( 
در امارات متحده عربی و یک س��ری شرکت های 
دیگ��ر هم درصدد هس��تند که بیم��اران را مطلع 
و س��الم نگه دارند و مش��کالت خ��ود را از طریق 
خدم��ات اطالع��ات آنالی��ن کاهش دهن��د و در 
نهایت میزان تقاضا را برای مراقبت های بهداشتی 

بیمارستانی پایین بیاورند. 
منطق��ه  پزش��کی  نهاده��ای  در  کارآفرین��ان 
خاورمیان��ه و آفریق��ای جنوب��ی حت��ی درص��دد 
 ح��ل مش��کل کمب��ود پرس��نل ه��م برآمده اند؛ 
Nabda Care در مصر به عنوان مثال یک سری 
محص��والت دیجیتالی را برای مراقبت  های خانگی 
از بیماران مبتال به دیابت و همچنین ابزارهایی را 
برای ایجاد و تس��هیل س��ابقه پزشکی الکترونیک 
 ب��رای بیم��اران در اختیار مش��تریان خ��ود قرار 

می دهد. 
روی ه��م رفته، فعالیت های این اس��تارتاپ های 
در  ن��وآوری  ک��ه  می ده��د  نش��ان  کارآفرین��ی 
بخش خصوص��ی چط��ور می توان��د روی جوام��ع 
تاثیر داش��ته باشد؛ تاثیر سرمایه گذاری در منطقه 
خاورمیانه و آفریقای جنوبی معموال کمرنگ است 
اما اس��تارتاپ هایی ک��ه این مقاله مورد بررس��ی 
 قرار داده، پتانسیل گس��ترش فعالیت های خود را 

دارند. 
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استارتاپهایخاورمیانه،رقیبجدیسیلیکونولی
سیلیکون ولی، دره نام آشنایی است که سال ها در دنیای کسب وکار بی رقیب پیش می رفت، اما حاال با ورود نسل تازه کارآفرینان و استارتاپ های جدید به ویژه از سمت 

خاورمیانه، خطر را بیخ گوش خود حس می کند

شکیبا شاملو رضایی
inc :منبع

دره سیلیکون و استارتاپ های دیگر آمریکایی 
از نمونه ش��رکت های بس��یار خوبی هستند که 
کارفرمایان می توانند از آنها مطالب بسیار مفیدی 
یاد بگیرند، البته از این استارتاپ  ها در خاور میانه 

نیز یافت می شود! 
بسیاری از آمریکایی ها فکر می کنند سیلیکون 
ولی مرکز تمامی استارتاپ  های جهان است، گرچه 
حقیقت کمی متفاوت تر است. در واقع، قطب های 
متعددی برای استارتاپ در سراسر جهان وجود 
دارد که به طور منظم تولیدات انبوه، محصوالت 
نوآوران��ه و خدماتی برای مصرف کنندگان دارند، 
البت��ه با در نظر گرفتن ای��ن واقعیت که آنها به 
اندازه یک نیم کره از منطقه خلیج سانفرانسیسکو 
دورند. از تل آویو )شهری در سرزمین های اشغالی 
فلس��طین( تا بنگلور  )ش��هری در هن��د(، بازار 
اس��تارتاپ در سرتاسر جهان داغ است و یکی از 
مناطقی که سردمدار آن شناخته می شود منطقه 
خاورمیانه است. در اینجا به بررسی چند استارت 
آپ خاورمیانه و آنچه کارفرمایان جهان می توانند 

از آنها یاد بگیرند، می پردازیم. 

 BeeLabs مرکز توسعه تلفن همراه
BeeLabs، یکی از توس��عه دهندگان برتر 
تلف��ن هم��راه در منطق��ه کش��ورهای عربی، 
تمرکزش بر تولی��د نرم افزار های خالقانه تلفن 
همراه برای کاربران عرب است. این شرکت که 
در منطقه عمان، اردن واقع ش��ده است سعی 
در تولی��د محتوای تلفن هم��راه به زبان عربی 
و برنامه ه��ای کارب��ردی دارد؛ به همان میزان 
حرف��ه ای و نوآوران��ه که بس��یاری از همتایان 
انگلیس��ی خود تولید می کنن��د. در اصل، این 
ش��رکت کار خود را در فضای آموزش��ی آغاز 
ک��رد، اما به لط��ف موفقیت چش��مگیر خود، 
توانس��ت حتی به یک توسعه دهنده بازی های 
تلف��ن همراه ب��ا ویژگی های بس��یار کاربردی 
تکام��ل یابد. اگر نکته ای باش��د که بازاریاب ها 
و برند های غربی بتوانند از موفقیت س��ریع آن 
بهره بجویند این اس��ت که صنعت تلفن همراه 
در حال تبدیل ش��دن به یک پدیده جهانی و 
یکی از جنبه های مهم برای استراتژی رشد هر 

کسب و کاری است. 

دکان افکار
دکان افکار یک پلت فرم تجارت الکترونیک 
در جده، عربستان سعودی است که ماموریتش 
ارائه تجربیات الهام بخ��ش تجارت الکترونیک 
برای حرفه ای های خالق در جهان عرب است. 
این ش��رکت بر محصوالتی تمرک��ز دارد که با 
طرح ه��ای مبتکران��ه و متمایز ارائه ش��ده اند. 
دکان افکار که بس��یار شبیه BeeLabs است 
و در فضای تلفن همراه فعالیت می کند، نمونه 
دیگ��ری از رش��د س��ریع بین الملل��ی تجارت 
الکترونی��ک اس��ت و ثابت می کن��د که در هر 
گوشه ای از جهان، تقاضای بازار برای خالقیت، 
محص��والت نوآورانه و خدم��ات همواره وجود 

دارد. 

 Sohati
این پلت فرم که در زمینه س��المت و پزشکی 
فعالی��ت می کند، اطالعات درجه یک پزش��کی 
را در اختیار گذاش��ته و ارتباط مردم با پزشکان 
محلی را مهیا می کن��د. صحتی به منبعی برای 
اطالعات مربوط به س��المتی در منطقه تبدیل 
ش��ده با تمرکز بر اش��تراک گذاری محتوایی که 

به راحتی قابل دسترسی و قابل درک است. این 
تیم درون س��ازمانی، مجموعه ای از سردبیران و 
پزش��کان مستقل هس��تند که اطالعاتی درباره 
بهبود س��المت ارائه می دهند ت��ا کاربران آنچه 
را احتیاج دارند س��ریع و آس��ان پی��دا کنند. با 
رویکردی قابل فهم و قالب محتوای متنوع، ثابت 
کرده است که منابع پزشکی آنالین زمانی کارآمد 
هستند که ساده سازی شده و برای هرکس و در 

هر کجا قابل دسترس باشند. 

 Alhodhud
الهدهد ش��رکتی در اردن اس��ت که محتوای 
آموزش��ی برای کودکان در جه��ان عرب تولید 
می کن��د. برنامه ه��ای هده��د ب��رای ک��ودکان 
مدرس��ه ای در عی��ن اینک��ه به آنه��ا چگونگی 
خواندن را آموزش می دهد، بسیار سرگرم کننده 
نیز هست. این اس��تارتاپ که به طورخاص برای 
مدارس و مراکز آموزشی طراحی شده است، در 
ب��ازی هایش از صدای حیوان��ات و. . . برای ارائه 
تجارب به یادماندنی در یادگیری استفاده می کند. 
نکت��ه قابل توجه برای کارآفرینان آمریکایی این 
است که همیشه بازاری برای برنامه های آموزشی 

و مبتنی بر سرگرمی وجود دارد، اما ترکیب این 
دو ب��ا هم می تواند موفقیت قطع��ی را به همراه 

داشته باشد. 

 Kngine
موت��ور  ارائه دهن��ده  ش��رکت   Kngine
جس��ت وجوگری اس��ت که در مصر پایه گذاری 
ش��ده و س��واالت کاربران را از طری��ق فناوری 
جس��ت وجوی خود پاس��خ میدهد. با اس��تفاده 
از جس��ت وجو ب��ر پایه صدا و مت��ن، این برنامه 
پاس��خ های دقیقی را به انواع سواالت ایجاد شده 
توسط کاربران می دهد. این شرکت ثابت می کند 
گرچه گوگل به غول اینترنتی بین المللی تبدیل 
ش��ده، اما پایانی برای جس��ت وجوهای آنالین 
نخواه��د بود. ب��ه عالوه، این موتور جس��ت وجو 
نمونه ای اس��ت برای چگونگی ارائه راه حل های 
خالقانه اس��تارتاپ  ها به منظ��ور بهبود تجارب 

کاربران شان و رشد مخاطبان شان. 

Genesis International
ای��ن تنها یکی از کس��ب و کارهایی اس��ت که 
توسط کارآفرین اهل عمان، تاجری که به خوبی 

می داند در کشورش چگونه به شهروندان کمک 
کند تا کس��ب و کار خ��ود را راه اندازی کنند و بر 
سختی های آن غلبه کنند، راه اندازی شده است. 
به عنوان رئیس��ی ک��ه در درازمدت ب��ه این کار 
مش��غول بوده و در یک خانواده موفق در کسب 
وکارزندگ��ی می کرده، ال خنجی دارای س��ابقه 
درخشانی در کمک به ایجاد شرکت های بزرگی 
اس��ت که تا به االن نیز به ط��ول انجامیده. این 
ش��رکت عمانی االصل، طرح های گوناگونی را در 
بخش های مختلف اعم از آموزش عالی تا انرژی 
خورشیدی تا تست هسته ای نفت و گاز و حتی 
تالش برای ساخت شهر هوشمند که شهروندان 
را قادر می س��ازد بتوانند قبوض برق را به صورت 
خودکار پرداخ��ت کنند، هدای��ت می کند. این 
شرکت در بسیاری از پروژه ها دست دارد و مثال 
خوبی اس��ت برای اینکه نش��ان دهد هرچیزی 
ممکن است، حتی در کشوری مانند عمان که در 
آن شروع یک کسب و کار موفق می تواند مشکل 

باشد. 

 Wix
ممکن است شما با نام ویکس به عنوان پلت فرم 
توس��عه وب مبتنی بر cloud آش��نا باشید. اما 
نکته ای که ممکن است ندانید این است که این 
شرکت کمتر از 10 سال سابقه دارد! ویکس که 
از تجربیات شخصی بنیانگذارانش خلق شده بود، 
به منظور تس��هیل س��اخت صفحه وب مختص 
به خود از طریق آنالی��ن فعالیت دارد. پلت فرم 
ویکس هر کار پیچیده ای را به یک فعالیت ساده 
و لذت بخ��ش تبدیل می کند که کلید موفقیت 

چند ساله آنهاست. 
در حال��ی که س��یلیکون ولی مرک��ز همواره 
مفیدی در سراس��ر جهان برای کارآفرینان باقی 
می ماند، اما گوشه های دیگری از جهان به سرعت 
در حال تولید و ارائه بسیاری از محصوالت جالب 
و مفید برای مصرف کنندگان هستند. نکته قابل 
توجه در این ش��رکت ها این اس��ت ک��ه ارتباط 
فرهنگی و حل مشکالت منطقه ای خاص اغلب 
موجب ش��ناخته شدن یک نام تجاری در سطح 
بین المللی است. اگر شما قادر به ارائه راه حل های 
مؤثر برای رفع مشکالت محلی هستید استارتاپ 
ش��ما احتمال بیش��تری برای تبدیل ش��دن به 

موفقیت چشمگیری دارد. 

ترجمه: سارا گلچین
zdnet، yourstory :منبع
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طراحی و س��اخت ان��واع دس��تگاه ها در 
حوزه پزش��کی سال هاست که در این حوزه 
نقش بس��یار مهمی را ایفا کرده  اس��ت. این 
دس��تگاه ها ک��ه نیاز ب��ه پرس��نل اضافی را 
حذف می کنند، به عن��وان یک کمک جراح 
نیز می توانند تعداد جراحی های بیشتری را 
در بازه زمان��ی کوتاهی در این عرصه انجام 
دهند. در این حوزه دستگاه های پاراسکوپی 
که در چند س��ال اخیر با پیش��رفت دانش 
پزش��کی بس��یار مرسوم ش��ده نقش بسیار 
مهمی را توانسته در سالمت افراد ایفا کنند. 
 پاراس��کوپی در واقع یک روش جراحی با 
حداقل تهاجم و بدون باز کردن ش��کم است 
که عم��ل جراحی در این ش��یوه جراحی به 
وسیله الپاراس��کوپی از یک لوله باریک، بلند 
و مجه��ز به منبع ن��ور به نام الپاروس��کوپ 
صورت می گیرد، الپاروسکوپ از طریق برش 
بس��یار کوچکی که در ناحیه شکم ناف ایجاد 
می ش��ود وارد بدن شده تا از این طریق بتوان 
اعضای شکم یا لگن را مشاهده کرد. همچنین 
استفاده از الپاروسکوپی برای انجام عمل های 
جراحی جزئی تر، ممکن است عوارض، استرس 
و هزینه کمتری داش��ته باش��د. از این روش 
برای تش��خیص و درمان مشکالتی همچون 
کیس��ت ها، فیبروئیدها و عفونت ها اس��تفاده 
می شود. عالوه بر این موضوع تشخیص امکان 
برش دادن و جدا کردن بافت های اندومتریوز، 
)همه یا بخش��ی از( رحم و کیس��ت تخمدان 
در این دس��تگاه وجود دارد. از این دس��تگاه 
نی��ز نمونه های خارج��ی بس��یاری از آن در 
بیمارس��تان های کش��ور در کنار جراحان در 
حال استفاده است، اما این دستگاه ها با قیمت 
باالتر و کارایی کمتری نسبت به نمونه تولیدی 

داخلی مورد بهره وری قرار می گیرد. 
 از ای��ن رو حس��ن معی��ری، عضو هیات 
علمی دانش��گاه علوم پزش��کی کردس��تان 
دس��ت به س��اخت این دس��تگاه ب��ا هدف 
کارایی بیشتر و قیمت پایین تر زده است که 
بتواند با بومی س��ازی این محصول اقتصاد با 
بهره وری باالتری را در حوزه پزشکی ایجاد 
کند. برای آش��نایی با ای��ن اختراع و اهداف 
این ج��راح عمومی »فرصت امروز« س��راغ 
این پزشک رفته که در پارک علم و فناوری 
کردستان مستقر است تا از مسیر طی شده 
توس��ط او و ش��رایط کار و بازار محصولش 

اطالعاتی به دست آورد. 

کاهش درصد خطای انسانی با تولید 
دستگاه الپاروسکوپی

حس��ن معیری متولد س��ال 1355 جراح 
عمومی ساکن شهرستان سنندج و متخصص 
الپاروس��کوپی که در ح��ال حاضر در حیطه 
جراحی به فعالیت هایش می پردازد در کنار این 

فعالیت ها هم در زمینه تجهیزات پزشکی نیز 
اختراعاتی را ثبت کرده و به تولیدات نیازهای 
این عرصه پزش��کی پرداخته است. وی سال 
گذش��ته نیز موفق به ساخت دستگاه کمک 
جراحی الپاروسکوپی ش��ده و شرکت دانش 
بنیان »کیت فناوران س��المت« را تاس��یس 
کرده است. وی در رابطه با این اختراع در ابتدا 
از فعالیت های خود و دستاوردهای پزشکی اش 
اینچنین می گوید: در ابتدا ساخت موالژ اندام 
تحتانی پا را طراحی کرده ام که نمونه خارجی 
از آن موجود نبود و برای نخستین بار در دنیا 
این دستگاه با این کارایی را تولید کردم چون 
که نمونه موجود آن فقط به شکل موالژ سر و 
گردن وجود دارد. پس از آن با توجه به نتیجه 
خوبی که از این دس��تگاه در اس��تفاده از آن 
برای بیماران خودم به دس��ت آوردم، در سال 
1394 ش��روع به تحقیقات در زمینه دستگاه 
الپاروسکوپی کردم که این دستگاه را بتوانم با 

دو هدف برای تولید پیش ببرم. 
معی��ری در رابطه ب��ا این اه��داف ادامه 
می ده��د: ه��دف اول من کاه��ش خطای 
انس��انی بود که با اس��تفاده از این دستگاه 
درصد خطای انس��انی بسیار پایین می آید، 
در نتیج��ه دقت عمل را ب��اال ببرم و هدف 
دوم��م در راس��تای تولی��دات داخلی برای 
کاهش هزینه مصرفی این دس��تگاه بود که 
منج��ر به تولید این اختراع ش��د و در حال 
حاض��ر با تولید یک نمون��ه از آن در فرآیند 

طی کردن ثبت اختراع آن هستم. 

تکنولوژی پیشرفته با تولید داخلی 
جراح الپاروسکوپی

این متخص��ص در رابط��ه ب��ا کارایی این 
محص��ول و چگون��ه اس��تفاده آن می گوید: 
جراح��ی که با این دس��تگاه انجام می ش��ود 
عمدتا با یک دس��تگاه نیس��ت بلکه توس��ط 
چند دس��تگاه در قالب س��ت الپاروس��کوپی 
صورت می گی��رد. الپاروس��کوپ از طرفی به 
یک دوربین متصل می شود که به صورت یک 
لوله 5 تا 1٠ میلیمتری اس��ت و لنزی در سر 
آن قرار می گیرد که معموال برای دسترس��ی 
به یک س��ری نقاط خاص، لنز با زوایای قابل 
رویت دیگری هم استفاده شود، الپاروسکوپ 
سیستم دوربین را به مانیتور وصل می کند تا 
شما قادر باشید محفظه شکمی را ببینید. در 
این تکنولوژی ها نمایشگر مختلف وجود دارد، 
ضمن اینکه در حین فیلمبرداری کلیه تصاویر 

برای درج در پرونده پزشکی ضبط می شود. 

مزیت های رقابتی دستگاه ایرانی 
معیری از تفاوت های این دس��تگاه با نمونه 
خارج��ی اش می گوی��د: نمون��ه خارجی این 
محص��ول که از س��ال های گذش��ته در حال 
اس��تفاده اس��ت، بس��یار تکامل یافته نیست 
و کارای��ی آن ک��م اس��ت. در نمونه محصول 
تولیدی ما با استفاده از مانیتورهای پیشرفته 

سعی بر این داشتم قابلیت این محصول را باال 
ببرم و عالوه بر اینکه جراح هر نوع وس��یله ای 
مانند گیرنده تصویری از مانیتور اصلی که در 
طول عمل نیاز داش��ته باشد را می تواند روی 
این وسیله منتقل کند یعنی به شکل وای فای 
مانیت��ور را روی آن بگیری��م و از خس��تگی 
گ��ردن جراح جلوگیری کنیم. به عالوه توجه 
به اقتصاد مقاومت��ی با تولید علمی که نوعی 
تولید درون زای کشور است باعث می شود ارز 
کمتری از کشور خارج شده و تولیدات داخلی 
بیش��تر مورد بهره برداری قرار گیرند، من در 
کارگاه خودم این دس��تگاه را با یک دوازدهم 
قیمت خارجی آن تولید کرده ام، یعنی نمونه 
خارج��ی این محصول که ح��دود 6٠میلیون 
است با قیمت 5میلیون تومان در کشور قابل 

تولید و دستیابی است. 

ترویج حمایت از تولیدات علمی 
این محصول در ح��ال حاضر مراحل ثبت 
اختراعش را طی می کند و یک نمونه آزمایشی 
که از آن ساخته شده تمام نیازهای مریض و 
پزشک به این دستگاه را مرتفع کرده و کامال 
می تواند با نمونه خارجی در داخل و بازارهای 
بین المللی رقابت کند، بخش اصلی ماجرا پیدا 
کردن سرمایه گذار برای تولید انبوه محصول 
است که معیری در این خصوص می گوید: با 
سرمایه گذاری بخش های دولتی و خصوصی و 
تحقیق��ات علمی من می توان این محصول را 

برای دو جنبه تولی��د انبوه کرد، در وهله اول 
ب��رای ترویج حمایت از محص��والت داخلی و 
استفاده از آنها و در مرحله دوم برای اینکه نیاز 
بازار پزش��کی و مراکر درمانی به این محصول 

را مرتفع کنیم. 

نرم افزارهای نجات دهنده
این جراح و مخترع به دلیل عالقه ای که به 
این حوزه دارد و احساس همدردی که همواره 
با جامعه پزشکی خود دارد فعالیت های زیادی 
در این حوزه انجام می دهد. دانش��جویان این 
پزش��ک می گویند ماکت هایی آموزشی را به 
ش��کل مقطع مقطع، حجم دار و س��ه بعدی 
در آزمایشگاه خود می س��ازد و برای کارهای 
پژوهشی در اختیارشان قرار می دهد. معیری 
خود در این خصوص می گوید: س��عی دارم از 
تمام دانش و توانم اس��تفاده کنم تا خدماتی 
را ب��ه این جامعه عرضه کنم، در این خصوص 
با طراحی در بخش ه��ای نرم افزاری در حوزه 
علم پزش��کی س��عی بر این دارم که نیازهای 
این ح��وزه را برای راحت��ی کار برطرف کنم 
ک��ه تا به حال ه��م دو نرم افزار یکی در رابطه 
با س��رطان پس��تان و یکی آزمون پیش��رفته 
پزش��کی با کاربردهای مربوط��ه طراحی و به 

اجرا درآورده ام. 

کار را به کاردان بسپار
معی��ری در خص��وص ورود به بازار و طی 
کردن مراحل بازاریاب��ی محصول می گوید: 
من برای فروش محصول با اس��تراتژی هایی 
که م��ورد نظرم هس��ت س��عی دارم مراکز 
درمانی و پزش��کی در ش��هرهای سراس��ر 
کشور را برای استفاده از این دستگاه هدف 
ق��رار دهم اما فع��ال برای پیاده س��ازی این 
اس��تراتژی ها منتظر ثب��ت مالکیت معنوی 
محصول هس��تم و معتقدم باید هر کار را به 
متخصص آن سپرد و در این مسیر بازاریابی 
هم حتما از شرکت های مدیریت تبلیغات و 

بازاریابی کمک خواهم گرفت. 

گام به گام تا صادرات
معیری در آخر در خص��وص برنامه هایی 
ک��ه ب��رای ص��ادرات محصول خ��ود دارد، 
می گوید: قبل از هر چی��زی باید روی بازار 
داخلی تمرکز کنیم تا این بازار را به دس��ت 
بگیری��م و ای��ن هدف هم نیازمن��د توجه و 
حمایت دولت ب��رای تولید انبوه از محصول 
است، پس از آن طبیعتا به دلیل مزیت های 
رقابتی دس��تگاه و همچنی��ن قیمت خیلی 
پایین آن نس��بت به نمونه های خارجی در 
بازارهای آس��یا وارد می ش��ویم و مطمئنا با 
حمای��ت از این ش��رکت های دانش بنیان و 
کمک و سرمایه گذاری از این گونه اختراع ها 
آین��ده خوب��ی در پی��ش روی محصوالت 

دانش بنیان است. 

5 صندوق جسورانه در کشور 
راه اندازی شد

در نشس��ت مش��ترک می��ان معاون��ت علم��ی و 
فن��اوری ریاس��ت جمهوری با س��ازمان ب��ورس با 
امضای تفاهم نامه ای، مج��وز راه اندازی پنج صندوق 
از  س��رمایه گذاری جس��ورانه در جه��ت حمای��ت 

شرکت های دانش بنیان صادر شد. 
به گزارش ایس��نا، با برگزاری مراسمی در سازمان 
بورس و اوراق به��ادار، تفاهم نامه همکاری دوجانبه 
میان دکتر س��ورنا س��تاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمه��وری و محم��د فطانت رئیس س��ازمان 

بورس و اوراق بهادار به امضا رسید. 
این تفاهم نامه با هدف ب��ه کارگیری ظرفیت های 
بازار س��رمایه در جهت رش��د و توس��عه محصوالت 
و خدم��ات دانش بنی��ان در راس��تای تحقق اهداف 
اقتصاد مقاومتی به امضا رسید و مجوز پنج صندوق  

جسورانه به مدیران آن اعطا شد. 
صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه »ارزش آفرین 
سرآوا«، صندوق سرمایه گذاری جسورانه »پارتیان«، 
صندوق سرمایه گذاری جس��ورانه »توسعه آرمانی«، 
صندوق »س��المت رویان پارسیان« و صندوق »یکم 
آرمان«، پنج صندوقی بودند که طبق این تفاهم نامه 

مجوز فعالیت دریافت کردند. 
براس��اس این تفاهم نامه، طرفین در جهت ترویج 
سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان از طریق آشنایی 
سرمایه گذاران بخش خصوصی با این حوزه و آموزش 
مفاهیم، اصطالحات و نحوه فعالیت در بازار سرمایه 

به فعاالن حوزه دانش بنیان همکاری می کنند. 
تس��هیل فرآین��د ورود و تش��ویق ش��رکت های 
دانش بنیان به حضور و استفاده از ابزارها و نهادهای 
تامی��ن مالی ب��ازار س��رمایه و راه ان��دازی و تقویت 
صندوق س��رمایه گذاری جس��ورانه، از جمله اهداف 

تعیین شده در این تفاهم نامه است. 
عالوه بر آن ش��ورای س��ه گانه »ابزارها و نهادها«، 
»آموزش« و »صندوق جسورانه« ذیل »شورای عالی 
هماهنگ��ی« برنامه ها و اهداف این تفاهم نامه را اجرا 

خواهد کرد. 

ستاری خبر داد
ایران در جمع 10 کشور برتر علمی 

در حوزه دریا قرار گرفت 
 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به آمار منتش��ر شده از سوی سایت نظام رتبه بندی 
س��ایماگو، از ارتقای رتبه ای��ران در تولیدات علمی 

حوزه مهندسی دریا خبر داد. 
ب��ه گزارش مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی 
معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ورنا 
س��تاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و 
رئیس س��تاد توس��عه فناوری و صنایع دانش بنیان 
دریایی معاونت علمی درباره این ارتقای رتبه اظهار 
کرد: براس��اس آمار منتش��ر ش��ده نظام رتبه بندی 
سایماگو، ایران در س��ال 2٠15 باالتر از کشورهای 
استرالیا، آلمان ایتالیا و فرانسه در رتبه نهم تولیدات 

علمی رشته مهندسی دریا قرار گرفت. 
س��تاری در ادامه گفت: کشور ایران با انتشار 342 
مقاله در حوزه مهندس��ی دریا و رش��د 18درصدی 
نس��بت ب��ه س��ال 2٠14 جای��گاه نهم را ب��ه خود 

اختصاص داده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که ایران در س��ال 2٠14 با 
289 مقال��ه در رتب��ه 11 و پایین تر از کش��ورهای 

فرانسه و آلمان قرار داشت. 
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین 
اظهار امیدواری کرد که این رشد علمی بتواند منجر 

به توسعه فناوری ها و صنعت دریایی کشور شود. 

کار در شرکت های دانش بنیان 
تسهیالت جدید نظام وظیفه به 

نخبگان
سرپرست امور ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان 
در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آخرین 
آم��ار اف��رادی که از تس��هیالت نظ��ام وظیفه برای 
فعالیت در شرکت های دانش بنیان برخوردار شده اند 

را اعالم کرد. 
محمد صاحبکارخراس��انی اظهار ک��رد: مهم ترین 
فعالیت معاون��ت علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
پشتیبانی از فعالیت های تخصصی دانش آموختگان 
برتر دانش��گاهی ک��ه ب��ه فعالیت ه��ای فناورانه در 
ش��رکت های دانش بنی��ان اش��تغال دارن��د و ارائ��ه 

تسهیالت نظام  وظیفه تخصصی است. 
به گزارش مه��ر، وی با بیان اینکه برنامه  حمایتی 
از س��ربازان برای فعالیت در شرکت های دانش بنیان 
اجرایی شده اس��ت، عنوان کرد: به دلیل اینکه عدم 
فعالیت فردی که باید سربازی خود را بگذراند باعث 
افت فعالیت ش��رکت دانش بنیان می شود، از این رو 
در صدد برآمدیم تس��هیالتی به این افراد ارائه دهیم 
ک��ه بتوانن��د همزمان با گذراندن دوره س��ربازی در 

شرکت دانش بنیان خود فعالیت کنند. 
وی افزود: طی چند س��ال گذش��ته شرایط انجام 
خدم��ت وظیفه تخصصی برای افراد تحت پوش��ش 
بنیاد ملی نخب��گان  )مانند برگزی��دگان المپیادها، 
برگزی��دگان کنک��ور و. . .( فراهم ش��ده ب��ود و این 
افراد، پس از گذراندن دوره آموزش سربازی، الزامی 
به حضور تمام وقت در پادگان ها نداش��ته باش��ند و 
ب��ا اج��رای موفق یک پ��روژه تحقیقاتی م��ورد نیاز 
دس��تگاه های دفاعی و دولت��ی، کارت پایان خدمت 
خ��ود را دریافت می کردند. ب��ه گفته وی، اما اکنون 
این افراد می توانند از تسهیالت نظام وظیفه معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری برخوردار شوند و 

در شرکت های دانش بنیان نیز فعالیت کنند. 
دبیر کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان گفت: 
تاکنون 121 نفر توانس��ته اند از تسهیالت نظام وظیفه 
معاون��ت علم��ی برخوردار ش��وند و در ش��رکت های 

دانش بنیان نیز به فعالیت خود ادامه دهند. 

اخبار گزارشی از طراحی و تولید دستگاه کمک جراحی الپاراسکوپی توسط یک متخصص ایرانی 

رقابت پایاپای با محصوالت خارجی
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نانو حسگرها و اینترنت اشیا

 از اینترن��ت اش��یا انتظار م��ی رود که 
ت��ا س��ال 2٠2٠ می��الدی بتوان��د بی��ن 
3٠میلیارد دس��تگاه ارتب��اط برقرار کند. 
نانوحس��گر ها ه��م یک��ی از بخش ه��ای 
مهیج پیش رو هس��تند که می توانند در 
داخل بدن انس��ان ج��ای گیرند و در آن 
گ��ردش کنند. آنها می توانند از DNA و 
پروتئین ها به منظور ش��ناخت هدف های 
شیمیایی اس��تفاده کنند، اطالعات را در 
حد چن��د بیت ذخیره کنن��د و از طریق 
تغییر رنگ یا ارس��ال سیگنال وضعیت را 

گزارش دهند. 

باتری های نسل بعد

یکی از موانع موج��ود در بحث ذخیره 
انرژی های تجدیدپذیر، ناهماهنگی عرضه 
و تقاضا اس��ت. با این حال پیشرفت های 
صورت گرفته در ذخیره انرژی با استفاده 

از عناص��ری چ��ون س��دیم، آلومینیوم و 
روی امکان س��اخت باتری هایی را فراهم 
آورده اس��ت که ب��ر پایه مینی ش��بکه ها 
تولید می ش��وند و می توانن��د انرژی کل 
 یک منطق��ه را به ص��ورت بی وقفه تامین 

کنند. 

)Blockchain( زنجیره قالب

 زنجیره قالب یا بالک چین سیس��تمی 
اس��ت که ب��ه ایج��اد بیت کوی��ن منجر 
ارز دیجیتال��ی  آنج��ا ک��ه  از  می ش��ود. 
بیت کوی��ن در س��ال 2٠15 بال��غ بر یک 
میلیارد دالر گردش مالی داش��ته اس��ت، 
این پتانسیل را دارد که در بازار و اقتصاد 

تحوالتی ایجاد کند. 

مواد دو بعدی

کاه��ش س��ریع هزینه ه��ای تولید در 
س��اخت مواد دوبعدی نظیر گرافن باعث 

روی کار آمدن آنها در فیلترهای هوا، آب 
و نس��ل جدیدی از ابزارهای پوشیدنی و 

باتری ها شده است. 

خودروهای بدون راننده

خودروهای خ��ودران این قابلیت را دارند 
ک��ه هزینه ه��ای زندگی و آلودگ��ی هوا را 
کاهش دهند و کیفیت زندگی را برای افراد 

مسن و دیگر اقشار جامعه باالتر ببرند. 

 اندام بدن روی یک تراشه 
)Organs-on-chips(

 مدل ه��ای مینیات��وری اعض��ای بدن 
انس��ان می تواند باعث وق��وع یک انقالب 
در تحقیقات پزشکی و اکتشافات دارویی 
ش��ود. ای��ن فناوری ب��ه محقق��ان اجازه 
می دهد که رفتار مکانیزم های بیولوژیکی 
را ارزیاب��ی کنند؛ امری که پیش از این به 

هیچ عنوان ممکن نبود. 

سلول های خورشیدی پروسکایت

 این مواد فتوولتاییک جدید نس��بت به 
حالت س��یلیکونی سابق دارای سه مزیت 
هستند: اس��تفاده از آنها آس��ان تر است، 
قابلیت کارب��رد در هر نقطه را دارند و در 

تولید انرژی تاثیرگذارتر عمل می کنند. 

)open AI( هوش مصنوعی باز

امروزه به حجم بی س��ابقه ای از اطالعات 
دسترس��ی داری��م که می تواند دس��تیاران 
دیجیتالی هوشمندی را برای ما خلق کنند 
که ب��ا طیف گس��ترده ای از وظایف روبه رو 
هس��تند و از انتخاب لب��اس گرفته تا امور 
مال��ی و مس��ائل مربوط به س��المتی به ما 

مشاوره می دهند. 

اپتوژنتیک
تح��والت ن��وری ص��ورت گرفت��ه اجازه 
می ده��د که ن��ور در س��طح عمیق تری به 

بافت ه��ای مغ��زی نفوذ کن��د و در نتیجه 
روش های درمانی بهتری برای مبتالیان به 

اختالالت مغزی صورت گیرد. 

مهندسی متابولیک سیستم ها

پیش��رفت های انج��ام ش��ده در زمینه 
زیست شناس��ی مصنوعی و سیس��تم های 
بیولوژیکی منجر به س��اخت سوخت های 
ش��یمیایی از گیاه��ان ش��ده اس��ت که 
می توان��د به جای س��وخت های فس��یلی 
ب��ه کار رود ضم��ن اینک��ه رون��د تولید 

مقرون به صرفه تری هم دارد. 
مجمع جهانی اقتصاد در تهیه این فهرست 
از گروه��ی از کارشناس��ان جهان��ی کمک 
گرفته تا مهم ترین روندهای اخیر فناوری را 
شناسایی کنند. این شورا قصد دارد با هدف 
باال بردن سطح آگاهی از قابلیت های بالقوه، 
فاصله بین بسترهای سرمایه گذاری و درک 

عمومی  را کاهش دهد. 

س��االنه فناوری های جدیدی به دنیا معرفی می شود که 
می توانن��د کیفیت زندگی بش��ر را در زمینه های مختلف 
تغییر دهند. مجمع جهانی اقتصاد با همکاری متخصصان 
جهانی، فهرس��تی از فناوری های رو به رشد را جمع آوری 
کرده است که این قابلیت را دارند تاثیرات شگرفی در آینده 

ایجاد کنند. در ادامه این فناوری ها معرفی می شوند. 
مجمع جهانی اقتصاد دستاوردهای برتر تکنولوژی را 
در سال جاری به صورت فهرستی ارائه داده است. هوش 

مصنوعی باز )openAI(، ذخیره انرژی در مقیاس باال، 
س��لول های خورشید پروس��کایت از جمله فناوری های 
حاضر در این فهرس��ت هس��تند ک��ه می توانند صنایع 
را در جه��ت بهب��ود زندگی و حفاظ��ت از جهان فعلی 
ارتق��ا دهند. این مجمع عالقه خاصی به نزدیک س��ازی 
شکاف های موجود بین س��رمایه گذاری و آیین نامه های 

مقرراتی دارد. 
شناسایی و ارزیابی این تکنولوژی های در حال ظهور 

کمک ش��ایانی به درک تحوالت دنیا خواهد کرد، ضمن 
اینک��ه امکان تجزی��ه و تحلیل متخصص��ان عرصه های 
مختلف را در آماده س��ازی این بس��ترها فراهم می کند. 
 IBM برنارد میرس��ون، مدیر ارش��د نوآوری در شرکت
و رئیس ش��ورای فناوری در مجم��ع جهانی اقتصاد، در 
گفت وگویی خاطرنش��ان می کند ک��ه جامعه جهانی به 
ی��ک گردهمایی نی��از دارد تا توافق��ات الزم در زمینه 
منافع و خطرات ناشی از این تکنولوژی ها حاصل شود. 

فهرست حاضر، فناوری ها را به جهانیان معرفی می کند تا 
ابعاد مختلف این فناوری های نوظهور را قبل از فراگیر شدن 
در نظر گرفته و نگرانی های مربوط به اثرات زیست محیطی، 

اقتصادی و اجتماعی را بررسی کنند. 
در این فهرست فناوری هایی معرفی شده است که چند 
سالی از شناخته شدن آنها می گذرد. اما اکنون به سطحی 

رسیده اند که آثار بلوغ آنها محسوس تر از گذشته است. 
www. zoomit. ir :منبع
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 »فرصت امروز« سرمایه گذاری در مجتمع های تجاری را بررسی می کند 

کمتراز300میلیاردجوابنمیدهد
479هزار مرکز خرید در جهان

در ح��ال حاض��ر تع��داد 479هزار مرک��ز خرید در 
مساحتی حدود 924.5میلیون مترمربع در جهان وجود 
دارد که نشان دهنده وفور مراکز خرید در جهان است. 
رشد نسبی اقتصاد جهانی، تغییر سبک زندگی و باالتر 
رفتن درآمد نسبی خانوارها از جمله دالیل اصلی رشد 
مراکز خرید، در س��ال های اخیر، در سطح جهان بوده 
است. مراکز خرید نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی 
شهرنشینی در سال های اخیر داشته و یکی از بازیگران 
عمده اقتصادهای محلی به شمار می روند. حفظ رشد 
اقتصادی، ارائه اش��تغال، حل مشکالت محیط زیستی 
و ارائ��ه یک زندگی با کیفیت ت��ر، از جمله مزایای این 
مراکز خرید هس��تند که با توجه به تفاوت  محیط های 
جغرافیایی، درجات مختلفی از توس��عه را در سال های 
اخیر داش��ته اند. از طرفی، با توجه به تغییراتی که در 
زندگی مردم جهان رخ داده و الگوهای سبک زندگی را 
دستخوش تحوالت چشم گیری کرده است، وفور مراکز 
خرید، یکی از نتایج اجتناب ناپذیر در چند دهه گذشته 
بوده اس��ت؛ می توان گفت طی س��الیان گذشته دیگر 
روند خرید از مغازه  های کوچک محلی س��پری ش��ده 
و خصوصاً در ش��هرها این روند رش��د بیشتری داشته 
اس��ت، مردم امروزه ترجیح می دهند محصوالت مورد 
نیاز خود را به صورت یکجا خریداری کنند و بر مبنای 
همین تقاضا نیز مراکز خرید رشد قابل توجهی را نشان 
داده اند به طوری که امروزه در بس��یاری از کش��ورهای 
آمریکایی، اروپایی، آسیایی و دیگر مناطق جهان، مراکز 

خرید مدرن و متنوعی تأسیس شده است. 
در این گزارش پس از تبیین جایگاه مراکز خرید در 
جهان، تعداد کنونی و میزان مس��احتی که توسط آنها 
اشغال شده اس��ت، ذکر می شود؛ همچنین به منظور 
نش��ان دادن رش��د قابل توجه این مراکز در سال های 
اخیر، تعداد مراکز احداث ش��ده در س��ه قاره آمریکا، 
اروپا و آس��یا را در طول سال های 2012 و 2013 بیان 

می کنیم. 

جایگاه کنونی مراکز خرید در اقتصاد جهانی
رش��د قابل توجهی که روند اقتصاد جهانی در سال 
2014 نش��ان داده ب��ود، باعث باال رفت��ن هزینه های 
مصرف کننده در اکثر مناطق اروپایی و آمریکایی شده 
و این روند رش��د حتی در کش��ورهای آس��یایی نیز با 

رش��د نس��بتا کندتری ادامه یافته و در نهایت نیز این 
رش��د اقتصادی، رشد مراکز خرید را در بیشتر مناطق 
جهانی به دنبال داشته اس��ت. با اینکه ایاالت متحده 
آمریکا در بازار جهانی مراکز خرید، عمده ترین بازار به 
شمار می رود، اما در سال های اخیر، بازار این مراکز در 
اقتصادهای در حال توس��عه ای مانند برزیل، روس��یه، 
هند و چین نیز تغییرات چش��مگیری را نشان داده و 
چشم انداز خرده فروش��ی در مناطق مذکور رشد قابل 
توجهی داشته است. به طوری که طبق برآوردی که در 
س��ال های 2013 و 2014 انجام شده بود، 1650مرکز 
خرید جدید به مساحت 63.9میلیون متر مربع، تحویل 
داده شد که در این میان ایاالت متحده آمریکا، برزیل، 
هند، روسیه، مکزیک و چین از کشورهای پیش رو در 
زمینه احداث و راه اندازی مراکز خرید بودند و طبق نظر 
محققان، انتظار می رود که کشورهای مذکور به عنوان 
رهبران توسعه مراکز خرید تا سال 2016 باقی بمانند. 

احداث مراکز خرید جدید در سال های 2012 و 
2013

اگر بخواهیم آمار دقیق ت��ری از تعداد مراکز خرید 
جدی��د در طول دو س��ال 2012 و 2013 در مناطق 
جه��ان داش��ته باش��یم، آماره��ای زیر کم��ک قابل 
توجهی می کنند: قاره آمریکا به طور کلی با راه اندازی 
1006مرک��ز خرید جدید به مس��احت 29.2میلیون 
مترمرب��ع، باالتری��ن جای��گاه را به خ��ود اختصاص 
داده ب��ود ک��ه در این میان، تع��داد 819مرکز خرید 
به مس��احت 23.2میلی��ون متر مرب��ع از آِن ایاالت 
متحده آمریکا بوده، همچنی��ن تعداد 19مرکزخرید 
با مس��احت 0/7 میلیون متر مرب��ع در کانادا احداث 
ش��ده و تعداد مراک��ز خرید در آمری��کای التین نیز 
168 و کل مس��احت آنها نی��ز 5.3میلیون متر مربع 
بوده اس��ت. در اروپا نیز به طور کلی تعداد 350مرکز 
خرید با مس��احت 11.6میلیون متر مربع در طول دو 
س��ال مذکور احداث شده بود، آس��یا نیز با راه اندازی 
303مرک��ز خرید در 23.1میلیون مترمربع آمار قابل 
توجه��ی را نش��ان داده ب��ود که از میان ای��ن تعداد، 
230مرکز خرید در چین به مس��احت 20.4میلیون 
متر مربع احداث شده بود و تعداد 73مرکز خرید که 
در 2.7میلیون متر مربع راه اندازی شده بودند نیز در 

سایر مناطق آسیایی قرار داشتند. 

آمریکا، اروپا و آسیا: رهبران اصلی 
در ح��ال حاضر طبق آمارهای گرفته ش��ده، تعداد 
47هزار مرکز خرید در مساحتی حدود 924.5میلیون 
مترمرب��ع ق��رار دارد که در این می��ان، ایاالت متحده 
آمریکا با داش��تن 67درصد از کل این آمار، بزرگ ترین 
بازار را در این زمینه داراس��ت و در مجموع، مساحتی 
برابر با 618.3میلیون مترمربع را برای مراکز خرید خود 
اختصاص داده است. اروپا نیز با داشتن 153.8میلیون 
مترمربع، مقام دوم را در بازار مراکز خرید جهان داشته 
و مقام بعدی نیز از آِن آسیاست که حدود 83.9میلیون 

مترمربع را به این منظور اختصاص داده است. 
www. cushmanwakefield. com :منبع

ارزش و اعتب��ار بازاره��ا و مراک��ز خرید 
را ش��اید بتوان از طری��ق واژه ها و فضاهای 
گوناگونی ک��ه در آن وج��ود دارد، توضیح 
داد. واژه ه��ای گوناگون��ی همانن��د تیمچه، 
چهار سوق، راسته و…. که هرکدام داللت 
بر فضاه��ا و مکان های خاص در درون بازار 
دارد و نش��ان از فعالیت های متنوعی است 
که در این گون��ه فضاها صورت می گیرد. از 
وقتی که پای این گون��ه مراکز در ایران باز 
ش��د بیش از دو دهه می گذرد. مجتمع های 
بزرگ تجاری در کالنش��هرها در این مدت 
توانس��ته اند عالوه بر جلب مش��تری، ایجاد 
فضای کس��ب وکار و عرض��ه کاالهای مورد 
نی��از مردم، ب��ه نمادها و نش��انه های مدرن 
ش��هری تبدیل شوند و خودشان را به عنوان 
مراکز آدرس دهی و فضاهای خاص ش��هری 
معرف��ی کنند. آنچه مراکز خرید، پاس��اژها 
و دیگر اماک��ن تجاری جدی��د را از بازارها 
متمای��ز می کن��د نبود فضاه��ا و مکان های 
غیر تج��اری در این مراکز اس��ت. مطالعات 
جامعه شناس��ی و روان شناس��ی بسیاری در 
کش��ورهای توس��عه یافته در خصوص رفتار 
مراجعه کنندگان به مراکز خرید و پاس��اژها 
ص��ورت گرفته اس��ت. نتیجه ای��ن مطالعات 
بیانگر این موضوع است که بسیاری از مراجعه 
کنندگان اساسا برای خرید کردن به این گونه 
مراکز مراجع��ه نمی کنند و انگیزه ها و اهداف 
متفاوتی ب��رای اس��تفاده از چنین فضاهایی 
برای مراجه کنندگان وج��ود دارد. معماران و 
شهرس��ازان به عنوان تولیدکنندگان فضاهای 
تج��اری بای��د ب��ه خواس��ته ها و انگیزه های 
مصرف کنن��دگان نهای��ی این فضاه��ا توجه 
ویژه داش��ته باشند. آشنایی س��رمایه گذاران 
و معم��اران با جدیدترین متده��ای روز برای 
طراحی فضاهای خالقانه ضروری است. برای 
بررس��ی زوایای مراک��ز و مجتمع های خرید 
ب��ا مهندس امیر ریاضی، کارش��ناس ارش��د 
مدیریت بهره برداری مجتمع های چند منظوره 

به گفت وگو پرداخته ایم. 

تفرج و تجارت
ریاضی در ارتباط با بهره برداری و فعالیت 
این گون��ه فضاهای تج��اری می گوید: تغییر 
ماهی��ت تجاری فضاه��ای مراک��ز خرید و 
پاس��اژها از کارکرد ص��رف تجاری به مراکز 
تج��اری تفریح��ی و ایج��اد فضاهایی برای 
اوق��ات فراغت و تفری��ح در این گونه مراکز 
از سالیان گذشته در کشورهای توسعه یافته 

رواج یافته است و درچند سال اخیر نیز در 
کش��ور ما رایج شده است. بسیاری از مراکز 
تج��اری به ویژه آنهایی ک��ه از نظر موقعیت 
دسترس��ی در مجاورت محالت مسکونی و 
پرازدحام واقع نش��ده اند با ایج��اد فضاها و 
مکان هایی برای اوقات فراغت و اس��تراحت 
مراجعه کنن��دگان نیازه��ای ی��ک جامع��ه 
مدرن ش��هری را مدنظر ق��رار داده اند. وی 
 در ادام��ه می افزاید: زندگ��ی مردم در حال 

تغییر است. 
ای��ن تغیی��ر نه تنه��ا در ای��ران بلک��ه در 
سرتاس��ر جهان در حال روی دادن است. در 
دنیای امروز زمان ارزش��مندتر از قبل شده 
و زم��ان خریدوفروش در این فروش��گاه ها 
به نوعی حس��اب  شده اس��ت. افتتاح مراکز 
متعدد طی سال های اخیر به دلیل توجه به 
ماهی��ت زمان و تغییر در مدل عرضه کاال و 
خدم��ات در این مجموعه ها توجه به همین 
دالیل بوده اس��ت. مراکز خرید را نمی توان 
اقلیم��ی منفک از زندگی مدرن امروز فرض 
کرد، بلکه این مراکز همانند همه مکان ها و 
فضاهای موجود در مناطق شهری هریک به 
تنهایی می توانن��د کلیت جامعه را بازنمایی 
و بازتولی��د کنند. فضاها و مکان هایی که در 
هم تنیده ش��ده و نوعی از تکثر را به وجود 
می آورن��د. از این رو از طریق مطالعه فضای 
مراک��ز خرید می  توانیم ب��ه کلیت جامعه و 

زندگی روزمره دست یابیم. 
اس��تفاده صحی��ح و بهره ب��رداری اصولی 
از ای��ن س��ازه های نوظه��ور کم��ک زیادی 
ب��ه ارتق��ای فرهن��گ عمومی، گس��ترش 
فعالیت ه��ای چند منظوره تجاری، فرهنگی 
و اجتماع��ی می کن��د. در گونه های جدید 
این مراکز خرید امکان��ات متعدد و فراوانی 
مثل ش��هربازی، فودکورت، مهدکودک های 
س��اعتی، سالن های سینما و تئاتر، چیدمان 
ب��ا برنامه صن��وف دیده ش��ده و از اهمیت 
فراوانی برخوردار اس��ت. در ای��ران اما این 
با ص��رف هزینه های  مجموعه های ب��زرگ 
گ��زاف س��اخته می ش��وند ام��ا مدیری��ت 
علم��ی و ایده پردازی مناس��ب در آنها دیده 
نمی ش��ود. بهتر اس��ت بگوییم علم استفاده 
از آن را نداری��م و اف��راد متخصص در اداره 
امور ای��ن مراکز حضور ندارند. کس��انی که 
ب��ه کار ساخت و س��از مجتمع ه��ای تجاری 
اش��تغال دارند، قبال مسکونی ساز بوده اند و 
کوچک ترین آشنایی با اداره و گرداندن امور 

ندارند. 
مسئله دیگر مورد توجه ساعات ماندگاری 
در این مراکز اس��ت که این موضوع بس��یار 
قابل توجه است. بیشتر مردم راغب هستند 
ب��ا خودروی ش��خصی ب��ه اینجاه��ا بروند. 
دسترسی مناسب و آسان، داشتن پارکینگ 
و س��رویس های عمومی مانند مترو، شبکه 

تاکس��یرانی و اتوبوس ش��هری از ملزوماتی 
اس��ت که باید قب��ل از طراحی و س��اخت 
لحاظ شوند. نیازی به گفتن نیست که باید 
امکانات الزم را هم فراهم کرد. سیستم های 
گرمایشی و سرمایشی، تهویه و انتشار هوای 
مطبوع، داش��تن فضا برای س��رو و استفاده 
از برندها و مواد غذایی، کافی شاپ، رستوران 
و... از ضرورت هایی اس��ت ک��ه باید تعبیه و 

جانمایی شوند. 

فضاها و نیازها
ریاض��ی در مورد اش��باع ش��دن و ازدیاد 
بی روی��ه این مراک��ز می گوی��د: این حرف 
درس��تی نیس��ت و م��ن به ش��خصه آن را 
قبول ن��دارم. عدم موفقیت ی��ک مجموعه 
را نباید اش��باع ش��دن و ازدی��اد بی رویه و 
خارج از ضابطه آن دانس��ت. س��رانه فضای 
تج��اری ش��هری در جه��ان برای ه��ر نفر 
ی��ک مترمربع در زیربنا اس��ت که در حال 
حاض��ر برای م��ا 0/7 متر مربع اس��ت و با 
بهره ب��رداری از 150 مرکزی ک��ه در حال 
احداث هس��تند این رقم ب��ه 0/8 مترمربع 
خواهد رس��ید. بنابراین ما بیش��تر با نحوه 
اداره ای��ن مراکز مش��کل داریم نه با کمبود 
یا ازدیاد فض��ای تجاری مجموعه ها. وی در 
ادامه تاکید می کند: سال به سال که بگذرد 
فروش��گاه ها و مغازه های س��نتی را کمتر از 

قبل خواهیم داشت و ش��بکه های گسترده 
فروش��گاهی نوی��ن را ب��ه زودی در همه جا 
خواهی��م دی��د. وی در م��ورد وضعیت این 
مراکز در س��طح کش��ور می گوید: وضعیت 
در س��ایر شهرها مثل مش��هد خوب است و 
امید م��ی رود که از این هم بهتر ش��ود. در 
اصفه��ان، تبریز و ک��رج ه��م فعالیت های 
خوبی ش��ده و پروژه های جدی��دی هم در 
حال طراحی و س��اخت دارن��د. به طور کلی 
روند گسترش فعالیت های عمرانی در کشور 
نسبتا خوب است ولی مسئله اصلی مدیریت 
و درست اس��تفاده کردن از این بناها است 
که کاربردهای بس��یار متنوع و گسترده ای 
را ب��رای خودش��ان تعری��ف کرده ان��د. وی 
می افزاید: جالب اس��ت که چند شهر غیر از 
مرکز اس��تان هم تقاضای سرمایه گذاری و 
ساخت و س��از داده اند. در سال 1397 شاهد 
افتت��اح و راه اندازی 150 مرکز خرید جدید 
خواهی��م بود که تعداد این مجموعه ها را به 
350واحد فعال خواهد رس��اند. با توجه به 
حجم زیاد کار برای س��اختن این سازه های 
عظیم، س��رمایه  زیادی مورد نیاز است و با 
کمت��ر از 400 – 300میلیارد تومان امکان 
کار وج��ود ن��دارد. در وضعیت فعلی چیزی 
نزدیک ب��ه 200مجتمع تج��اری بزرگ در 
کش��ور وارد چرخه اقتصادی کش��ور ش��ده  

است. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

مراک��ز تجاری تفریحی ب��ه مفهوم کلی به 
محل سرپوش��یده یا روبازی اطالق می ش��ود 
که تعدادی فروش��گاه را ش��امل ش��ده و این 
فروش��گاه ها از ی��ک یا چند صن��ف مختلف 
تشکیل ش��ده اند. این محل کانون داد وستد 
بوده و ارتباط مس��تقیمی بین عرضه وتقاضا 
برقرار می کنند. امروزه مراکز تجاری تفریحی 
س��اختمان های نوینی هس��تند که برای رفع 
نیاز خریداران و بهب��ود اقتصادی، اجتماعی، 
مهندس��ی، مالی، حقوقی، انسانی، فرهنگی، 
هن��ری- گرافیکی و… حائز اهمیت اس��ت. 
توج��ه همه جانبه به این امور باعث می ش��ود 
مراک��ز تج��اری پ��س از س��اخت از عملکرد 
مناس��بی برخوردار باش��ند و بهره بیش��تری 
نصیب اس��تفاده کنندگان از آنها ش��ود. زیرا 
این گونه رعایت موارد یاد شده باعث استقبال 
بیش��تر خریداران خواهد ش��د. برای بررسی 
بیشتر مسائل مربوط به مراکز و مجتمع های 
بزرگ خرید با مهندس حمیدرضا حسن زاده، 
مشاور ارش��د راه اندازی و بهره برداری مراکز 

خرید به گفت وگو نشسته ایم. 
روش  دنی��ا  تم��ام  برخ��الف  ای��ران  در 
ساخت س��از به ش��یوه س��نتی ب��وده و نگاه 
همه جانبه ای در ای��ن زمینه وجود ندارد. در 
هم��ه جهان به این موض��وع اذعان دارند که 
این قبیل س��رمایه گذاری ها بلندمدت است، 
اما در ایران هنوز تفکر س��نتی غالب اس��ت 
که بس��ازیم و بفروش��یم و بع��د از واگذاری 
هرچه پیش بیاید مهم نیس��ت. حسن زاده با 
بی��ان این جمالت ادام��ه می دهد: همین امر 
موجب ش��ده که در حال حاضر با انبوهی از 
مراکز تجاری ریز و درش��ت مواجه باشیم که 
به مش��کل خورده اند و از 400، 500 مجتمع 
فعال بیشتر از چهار، پنج نمونه موفق نداریم. 
در اکثر ش��هرهای بزرگ و کالنش��هرها این 
مراکز ساخته می شوند، ولی معموال به دور از 
رعایت برخی نکات کلیدی است. لحاظ کردن 
موارد ساخت و س��از فقط به بدنه و ساختمان 
مربوط نمی شود، بلکه قبل از ساخت و اجرای 
فازهای عملیاتی باید به بس��یاری از مس��ائل 
مربوط به بهره ب��رداری و مدیریت این مراکز 
پرداخ��ت. ولی به خاطر فق��دان تفکر اصولی 
و صرفا به دلیل کس��ب س��ود و منفعت مالی 

هنگفتی  هزینه ه��ای  خیلی ه��ا  زودهن��گام 
متحمل می ش��وند تا ی��ک کار زودب��ازده را 
انج��ام دهن��د. متاس��فانه در کش��ور ما مثل 
خیل��ی از کارهای دیگر، ب��ه خاطر موفقیت 
چند پ��روژه همه دنب��ال آن می روند که در 
بسیاری از موارد با مشکالت عدیده ای روبه رو 
می شوند. حسن زاده در مورد برخی از کسانی 
که به س��رمایه گذاری در ای��ن مراکز تمایل 
نش��ان می دهند می گوید: دلی��ل اصلی این 
تمای��ل بازدهی و قیمت زی��اد ملک در ایران 
مخصوصا در تهران و کالنشهرهاست. قیمت 
ملک مس��کونی ش��اید بین یک تا 2 میلیون 
تومان باشد که بعد از ساخت به 5 ، 6میلیون 
می رس��د، اما این رقم در مجتمع های تجاری 
بیش از 100 میلیون تومان در هر متر به طور 

متوسط است. 

پیش ساخت مهم تر از ساخت 
حس��ن زاده در م��ورد ساخت وس��از ای��ن 
مراک��ز در ش��هرهای کوچ��ک و نی��از ای��ن 
ش��هرها می گوید: ای��ن مجتمع ه��ا در ابعاد 
وس��یع احداث می شوند و مناس��ب پذیرایی 
با ش��هرهای بزرگ با س��کنه و جمعیت زیاد 

اس��ت. این س��اختمان های عظیم مناس��ب 
ش��هرهای کوچ��ک نیس��تند و اص��ال صرفه 
اقتص��ادی ندارند. چون نه کش��ش جمعیتی 
وجود دارد و نه اینقدر کس��به وجود دارد که 
بخواهند در این مراکز مش��غول به کار شوند. 
 وی در مورد نحوه ارزش��یابی و ساخت و س��از 
می گوید: برای ساخت یک مرکز تجاری باید 
کارها و فعالیت های قبل از ساخت پیش بینی 
ش��وند. قدم اول تهی��ه و ارزیابی فضای مورد 
نی��از و زمی��ن اس��ت. البته قب��ل از هر چیز 
بای��د نقدینگ��ی کافی ت��دارک دیده ش��ده 
باش��د و زمین مورد نظر ه��م تعیین کاربری 
شده باش��د. تحقیقات اقتصادی و محلی هم 
بای��د انجام ش��ود که این مرک��ز خرید برای 
چه کاری س��اخته می ش��ود و اصال مناسب 
چه کاری اس��ت. س��رمایه گذارها معموال به 
دنب��ال زمین های ب��زرگ هس��تند و خیلی 
توجهی ندارند که کدام منطقه مس��تعد این 
کار اس��ت. در کنار آن تحقیق��ات بازاریابی، 
محاس��بات برگشت س��رمایه گذاری و شیوه 
جل��ب برای فروش واحدهای تجاری هم باید 
صورت بگیرد. بیشتر پروژه های احداث شده 
در ته��ران باالی 7 هزار متر مربع مس��احت 

دارند و اکثر آنها در مرحله س��اخت و تعیین 
کارب��ری می مانن��د که باید چ��ه کار کنند و 
واقعا نمی دانند که دنبال چه چیزی هستند. 
فق��ط به خاطر موفقیت چند مجتمع س��راغ 
کپ��ی کاری می رون��د و فکر می کنن��د که با 
استفاده از روش برخی دیگر می توانند موفق 
ش��وند، ولی در اجرای فازه��ای عملیاتی به 

مشکل می خورند. 

مدیریت تخصصی نداریم
یک مرک��ز خرید عالوه ب��ر رده بندی های 
مختلف��ی ک��ه دارد، کاربری ه��ای گوناگونی 
ه��م دارد که با همدیگر متفاوت اس��ت. ولی 
همانطور که گفتم به شکل تخصصی و علمی 
با آن برخورد نمی ش��ود و چون کپی برداری 
از روی دس��ت دیگران اس��ت عمال به نتایج 
مطلوب نمی رسند. ضمن اینکه از 400 مرکز 
در ح��ال س��اخت و تمامی واحده��ای فعال 
فق��ط 15–10 مجتم��ع اصول��ی و مطابق با 
استانداردهای روز ساخته شده اند. حسن زاده 
در مورد بهره برداری و استفاده درست از این 
مراکز می گوی��د: بعد از اح��داث باید به طور 
کارشناس��ی بررس��ی ش��ود که چه صنوفی 

می توانند فعالیت مفیدتری داش��ته باش��ند. 
البت��ه ای��ن کارباید از قبل انجام ش��ود، ولی 
برای جا دادن کاس��ب کارها باید موارد بعدی 
رعایت ش��وند. مثاًل درصد و تعداد صنوف را 
مش��خص کنند، چیدمان مغازه ها را براساس 
طبقات، دکوراس��یون و نح��وه حضور برندها 
باید مش��خص کنن��د، اما آنچه ما ش��اهدش 
هس��تیم غیر از چیزی اس��ت که بای��د انجام 
ش��ود. در ای��ران کارفرما می گوی��د خودتان 
باید ای��ن مجموعه را پر کنید، ولی حس��اب 
نمی کنند که ما اینق��در برند و مارک معتبر 
نداریم که بخواهند در همه جای مرکز خرید 
مستقر ش��وند، بنابراین بیشتر مغازه ها خالی 
می مانند. س��رمایه گذار ایرانی به همان روش 
س��نتی و قدیمی دنبال واگ��ذاری مالکیت و 
س��رقفلی اس��ت و کاری ب��ه اداره کردن آن 
ندارد. تازه بیش��تر صاحبان س��رمایه دوست 
دارند ک��ه اجاره بها اخذ کنن��د و مالکیت را 
منتق��ل نمی کنند. گاهی اوق��ات از بعضی از 
امکانات جانبی یک مجموعه بزرگ که باالی 
10 هزار مترمربع وسعت دارد دریغ می شود. 
پس از نزدیک به 30 سال از ورود این مال ها 
به ایران نگاه داخل هنوز به سبک پاساژهای 

سنتی است تا مراکز عظیم چندمنظوره. 

هزینه ها
مهن��دس حس��ن زاده در م��ورد راه اندازی 
و س��رمایه مورد نی��از یک مجموع��ه خرید 
می گوید: این بستگی به متراژ و منطقه مورد 
نظر برای س��اخت و سایر مس��ائلی دارد که 
در ارزش گذاری آن مؤثر هس��تند. در خارج 
از کش��ور مدت زمان س��اخت یک مجموعه 
عظیم چندمنظوره بین دو تا دو س��ال و نیم 
طول می کش��د که این م��دت در ایران بین 
س��ه تا چهار سال اس��ت. هزینه های ساخت 
خیلی گ��ران تمام می ش��ود و معموال باالی 
300 – 400 میلیارد تومان خرج بر می دارد. 
مث��اًل مجتمع فردوس��ی 570 میلیارد تومان 
هزینه داش��ت. در ح��ال حاضر بیش از 400 
پروژه بزرگ در سطح کشور در دست ساخت 
هس��تند که در صورت تکمیل و بهره برداری 
حجم فضاهای مال سنتر در کشور به بیش از 

16 میلیون مترمربع خواهد رسید. 

 »فرصت امروز« فعالیت مجتمع های تجاری را بررسی می کند

ساخت مرکز خرید در شهرهای کوچک توجیه اقتصادی ندارد

ترجمه: فهیمه خراسانی
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چن�د روز پیش با مصوبه ش�ورای پول و اعتبار 
ن�رخ س�ود بانکی ب�ه 15 درص�د کاه�ش یافت. 
درحالی که مزایای بس�یاری از سوی کارشناسان 
و صاحبنظران برای تأثیرات احتمالی کاهش نرخ 
سود بانکی برشمرده می شود، برخی بر این باورند 
که ای�ن موضوع می تواند موجب خروج از رکود و 
رونق بازار ش�ود. ام�ا در عین حال برخی دیگر از 
کارشناس�ان و تحلیلگران معتقدن�د کاهش نرخ 
س�ود بانکی به تنهای�ی نمی توان�د موجب ایجاد 
تح�رک در بازار و رون�ق و خروج از رکود ش�ود 
و در کن�ار آن باید اتفاقاتی مانند کاهش بیش�تر 
نرخ س�ود تس�هیالت بانک�ی به همین نس�بت و 
حل مش�کالت فراروی بخش تولید نیز رخ دهد. 
همچنی�ن فعاالن اقتصادی اعتق�اد دارند هرچند 
ک�ه کاهش نرخ س�ود بانک�ی نمی توان�د تحرک 
تقاضا ایجاد کند، ولی ای�ن امکان وجود دارد که 
به دنبال کاهش نرخ س�ود بانکی س�پرده گذاران 
پول ه�ای خود را از سیس�تم بانکی خارج کنند و 
فعالیتی را با این س�رمایه خود انج�ام دهند، اما 
بای�د این احتمال را هم در نظ�ر گرفت که ممکن 
اس�ت س�رمایه ای که از بانک ها خارج می شود به 
ج�ای بازارهایی مانند بورس به س�مت بازارهایی 
مانند س�که، ارز و طال ب�رود.  »فرصت امروز« در 
این گ�زارش تأثیرات کاهش نرخ س�ود بانکی را 

بررسی کرده است.  

یکشنبه
2015 تیر 1395 کافه مدیران

کاهش نرخ سود بانکی و جلب 
اعتماد عمومی

چندی پیش ش��ورای پول و اعتبار در اقدامی نرخ 
سود بانکی را به 15 درصد کاهش داد. این در حالی 
است که پیش از آن که نرخ سود بانکی به این میزان 
کاهش پیدا کند ش��اهد این موضوع بودیم که حتی 
برخی از بانک ها نرخ س��ود بانکی 28 تا 30 درصدی 
ه��م به س��پرده گذاران پرداخت می کردن��د. این در 
حالی اس��ت ک��ه هیچ فعالی��ت و کاری را در تولید، 
صنعت و صادرات سراغ نداریم که بدون هیچ دغدغه 
و مشکلی بتوان این میزان سود را از آن کسب کرد. 
در واقع اس��تدالل بس��یاری از افرادی ک��ه اقدام به 
سپرده گذاری می کردند، این بود که هیچ کاری بهتر 
از این وجود ندارد که س��رمایه خود را در بانک قرار 

دهند و به راحتی سود دریافت  کنند. 
حتی ش��رایط به گونه ای ش��ده بود که در خارج از 
کش��ور ریال را به دالر تبدیل می کردند و سپس به 
کش��ور باز می گرداندند و با س��پرده گذاری در بانک 
س��ود هنگفتی را دریافت می کردن��د. در عین حال 
هر کسی می خواست معامله ای را انجام دهد با خود 
این گونه فکر می کرد در ش��رایطی که بانک سود 28 
تا 30 درصدی به او می دهد، باید معامله ای که انجام 
می دهد، س��ودی بیشتر از این میزان داشته باشد تا 
بتواند این ریس��ک را انجام دهد. این موضوع موجب 
شده بود که افراد به جای آنکه به معامالت اقتصادی 
رو بیاورند، ترجیح می دادند که س��رمایه خود را در 
سیس��تم بانکی س��پرده گذاری کنند و سود الزم را 

دریافت کنند. 
قطعا بانک سودهای باال را از جیب خود نمی داد و 
سپرده گذاری ها را به شکل تسهیالت در اختیار افراد 
دیگری با نرخ س��ود باالتری قرار می داد تا هم خود 
مقداری از این موضوع منتفع ش��ود و هم بخشی از 
سود دریافت شده را به سپرده گذار می داد. در چنین 
ش��رایطی نمی توانستیم انتظار داشته باشیم که یک 

اقتصاد سالم داشته باشیم. 
با توجه به آنچه ذکر ش��د، کاهش نرخ سود بانکی 
یکی از مسائلی اس��ت که می تواند تاثیر بسزایی در 
خروج از رکود داش��ته باشد. در همین راستا یکی از 
اقدامات ارزش��مند دولت همین موضوع کاهش نرخ 
س��ود بانکی است، زیرا از سپرده گذاری در بانک ها و 
دریافت سودهای باال نمی توان به عنوان یک حرکت 
اقتصادی یاد کرد. البته قاعدتا نمی توانیم بگوییم که 
به دنبال کاهش نرخ س��ود بانکی، تمام کارها و امور 
رونق خواهد گرف��ت، بلکه این موضوع می تواند یک 

نوع اعتماد عمومی را ایجاد کند. 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه در حال حاض��ر فعاالن 
اقتصادی در یک سردرگمی گرفتار هستند و بیشتر 
این موضوع اس��ت که اجازه سرمایه گذاری و خروج 
از رکود را نمی دهد. بنابراین ما باید به جایی برسیم 
و دولت بای��د اقداماتی را انجام ده��د که یک فعال 
اقتصادی بدان��د حداقل در یک س��ال آینده برنامه 
اقتصادی کش��ور چیست و از سردرگمی فعلی خارج 

شود. 

ام��ا گفته می ش��ود یکی از اهداف اساس��ی دولت 
از کاه��ش نرخ س��ود بانکی این موضوع اس��ت که 
س��پرده ها از سیس��تم بانکی خارج شود و به سمت 
بازارهای��ی مانند بورس هدایت ش��ود. در عین حال 
تلق��ی برخی کارشناس��ان و تحلیلگران این اس��ت 
که ممکن اس��ت اص��وال چنین اتفاق��ی رخ ندهد و 
سپرده هایی که از سیس��تم بانکی بیرون می آید، به 
س��مت بازارهایی مانند ارز، س��که و طال سوق پیدا 
کند. در رابطه با این موضوع باید به این نکته اش��اره 
کنم که اصوال س��رمایه راه خود را پیدا می کند و به 
س��مت جایی که سودآور اس��ت می رود و نمی توان 
به ش��کل دس��توری این موض��وع را تعیین کرد که 
س��رمایه به کدام س��مت حرکت کند. اگر قرار باشد 
س��پرده هایی که از سیس��تم بانکی خارج می شوند، 
به س��مت بورس حرکت کنند قطعا باید کارخانه ها 
رون��ق پیدا کند و میزان تولیدات آنها افزایش یابد و 
اگر شرکت صادراتی باشد، س��هام آن ارزش افزوده 
بیش��تری داشته باشد و س��پس وارد بورس شود تا 
مردم به سمت سرمایه گذاری در بورس بروند. قاعدتا 
زمانی س��رمایه مردم به س��مت ب��ورس می رود که 
سوددهی داشته باشد و س��ودهی هم زمانی محقق 

می شود که کارخانه ها به خوبی کار کنند. 
بنابراین این  گونه نیس��ت که بتوانیم بگوییم اگر 
سرمایه ها از سیس��تم بانکی خارج شوند، لزوما به 
کدام س��مت خواهد رفت، زیرا سرمایه راه خود را 
پیدا می کند. در عین ح��ال این موضوع که مردم 
سرمایه خود را به سمت بازارهایی مانند ارز، سکه 
و طال می برند ناشی از مشکالت موجود در اقتصاد 
کش��ور اس��ت و هیچ جای دنیا این  گونه نیس��ت 
ک��ه مردم از پول به عنوان یک س��رمایه اس��تفاده 
کنن��د و پول فق��ط به عنوان کاالیی ب��رای مبادله 
م��ورد اس��تفاده قرار می گی��رد. اما متاس��فانه در 
کش��ور ما با مدیریت های غلطی که در س��ال های 
اخیر اعمال ش��ده اس��ت، پول تبدیل به یک منبع 
س��رمایه گذاری شده است. تمام مواردی که به آن 
اش��اره ش��د، زمانی اصالح خواهد ش��د که فضای 
کسب و کار شفاف، س��الم و روان شود و در چنین 
ش��رایطی س��رمایه می تواند به درستی راه خود را 

پیدا کند. 

کاهش نرخ سود بانکی راهکار 
اقتصادی مؤثری است؟ 

در شرایطی که نرخ سود بانکی در برخی کشورها 
نزدیک به صفر اس��ت، همین ن��رخ در برخی دیگر 
از کشورها بسیار باالس��ت. موضوع وقتی پیچیده تر 
می شود که دولت ها تصمیم بگیرند، نرخ سود بانکی 
را کاه��ش دهند. درواقع نرخ س��ود بانکی تنها یک 
عدد قابل تغییر تلقی نمی ش��ود. این نرخ می تواند بر 
بس��یاری از جنبه های اقتصاد اثر گذار بوده و کاهش 
و افزایش احتمالی آن نوساناتی در بازارهای مختلف 
ایجاد کند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند 
ایج��اد تغییر در نرخ س��ود بانکی ی��ک درمان قوی 
برای اقتصاد دولت ها نیست و مهم ترین مسئله برای 
ایجاد ثبات اقتصادی برقراری تعادل در نظام عرضه 
و تقاضا اس��ت. با این وجود کاهش نرخ س��ود بانکی 
به عنوان یک راهکار و نوعی شیوه بهبود اقتصادی در 

مقاطعی اجرایی می شود. 
از نوسانات بازار مسکن تا تله نقدینگی

بنا بر نظر کارشناس��ان نش��ریه اکونومیست، یکی 
از مهم تری��ن تأثیر ه��ای کاه��ش نرخ س��ود بانکی، 
ایجاد نوس��ان در بازار مس��کن اس��ت، این نوسانات 
اغلب به ش��کل افزایش قیمت امالک ظاهر می شود 
و طبیعت��ا برای مالکان مس��تغالت و امالک بس��یار 
خوش��حال کننده خواهد بود. دکت��ر ویکتوریا دایف، 
کارش��ناس امور س��رمایه گذاری و مدرس دانش��گاه 
کالیفرنیا معتقد اس��ت در ش��رایطی که اقتصاد یک 
کشور قوی باشد، یکی از رویاهای مهم جامعه، پایین 
بودن نرخ بهره و در نتیجه کسب و کار های پر رونق تر 
و اش��تیاق های بیش��تر برای عرضه پول و وجوه نقد 
اس��ت. با این حال اجرای صحیح برنامه های کاهشی 

در نرخ سود بانکی اهمیت بسزایی دارد: 
*هنگام��ی ک��ه نرخ به��ره پایین باش��د، احتمال 
می رود بخش��ی از افراد مانند بازنشس��تگان جامعه 
ک��ه درآمده��ای متک��ی بر س��ود دارن��د متحمل 
خس��ارتی ش��ده و متضرر ش��وند. همچنین کاهش 
ن��رخ س��ود بانکی می توان��د بر ش��رکت های مهمی 
چون ش��رکت های بیمه و رق��م دریافتی ماهانه آنها 

تأثیر گذار باشد. 
*اجرای درست سیاست های انقباضی و انبساطی 
پیامده��ای مثبتی خواهد داش��ت، اما گاهی کاهش 
غیرطبیعی نرخ س��ود بانکی می تواند مش��کالتی در 
حوزه اس��تقراض مال��ی و دریاف��ت وام ایجاد کند، 
در نگاهی بدبینانه تر، این مس��ئله حتی می تواند به 
افزایش نرخ بیکاری حاصل از اخراج کارکنان منجر 

شود. 
*ق��رار گرفت��ن در دام نقدینگ��ی و تل��ه تورم و 
بیکاری، موضوع دیگری اس��ت که می تواند به عنوان 
تبع��ات تصمیم گیری های نادرس��ت در نظر گرفته 

شود. 
برخی مزایا را نمی توان نادیده گرفت 

اگرچه کاهش س��ود بانک��ی مخالفان��ی دارد، اما 
طبیعی اس��ت مدافعانی سرس��خت نی��ز دارد. برای 
مثال جیمز بوالرد رئیس بانک فدرال س��نت لوئیس 
معتق��د اس��ت کاهش ن��رخ س��ود بانک��ی مزایای 
کوتاه مدت بس��یاری چون اثر گ��ذاری بر نرخ تورم و 
کاهش فش��ار هزینه های اقتصادی را در پی خواهد 
داش��ت. افزون ب��ر این بانک مرک��زی می تواند با در 
پیش گرفتن سیاس��ت های محرک بازار بر وضعیت 
اقتص��ادی تأثیراتی مثب��ت گذاش��ته و هزینه های 
خانوارها و وضعیت کااله��ا و خدمات را تحت تأثیر 
خود قرار دهد. افزون بر این، کاهش نرخ سود بانکی، 
فرصت خوبی خواهد بود تا بانک ها، اقدام به تجدید 
س��رمایه و بازیابی قدرت مالی کنن��د. با همه اینها، 
آقای بوالرد کاهش نرخ سود بانکی را نوعی شمشیر 

دولبه می داند. 
پل دیگل، اقتصاددان و کارش��ناس امور مالی، در 
گفت وگو با پایگاه خبری س��ی ان بی سی، بر اهمیت 
سیاس��ت های بانک های مرکزی برای کاهش تبعات 
منفی کاهش نرخ س��ود بانکی و ل��زوم جهت گیری 
درس��ت بانک مرک��زی برای افزای��ش تبعات مثبت 
کاهش س��ود تأکید کرده است. مسئله مهم دیگر از 
دید آقای دیگل، ترس��یم یک چش��م انداز و منحنی 
مشخص در خصوص سیاست های کاهش و افزایش 
نرخ سود بانکی در جهت تحریک بازار است. ترسیم 
یک منحن��ی پیش بین، در خص��وص وضعیت آتی 
بازار عرضه و تقاضا کمک می کند نگرشی منطقی تر 
در خصوص نظام کاهش��ی ش��کل گیرد. از س��وی 
دیگر تجربه کش��ورهایی چون س��وئد، س��وییس و 
دانم��ارک  )با نرخ بهره منفی( نش��ان می دهد، نرخ 
بهره منفی لزوما فلج کننده یا کاهش دهنده س��رعت 
رش��د اقتصادی نخواهد بود. بس��یاری از کشورهای 
حوزه یورو نرخ سود بانکی قابل توجهی ندارند. نکته 
مهم در این میان عدم وابس��تگی بیش از حد بانک 
مرکزی برای سیاس��ت های کاهش نرخ س��ود بانکی 
اس��ت. درواقع با وج��ود تمامی مزایای ذکر ش��ده، 
راهکارهای بانک مرکزی باید همه جانبه و مبتنی بر 

آینده نگری سیاسی، اجتماعی نیز باشد. 
کاهش نرخ سود بانکی در ایران 

نش��ریه المانیتور در گزارشی به احتماالت مطرح 
ش��ده در خصوص کاهش نرخ س��ود بانکی در ایران 
پرداخته اس��ت. در بخشی از این گزارش، این سوال 
مطرح ش��ده که آیا با توجه به شرایط فعلی اقتصاد 
ایران، کاهش سود بانکی کار درستی تلقی می شود؟ 
براس��اس این گ��زارش، کاهش نرخ س��ود حرکتی 
غیر منطق��ی به نظ��ر نمی رس��د، اما تجرب��ه دولت 
پیش��ین این کش��ور، در س��ال 2007 که مبتنی بر 
کاهش نرخ س��ود از 20 درصد به 12 درصد  )برای 
بانک ه��ای دولت��ی( و 13 درصد  )ب��رای بانک های 
خصوصی( بود، عماًل توفیق چندانی نداشت و منجر 
به تضعیف سیس��تم مالی مجاز و رش��د فعالیت های 
مالی غیر مجاز ش��د. با این وجود می توان در نگاهی 
خوش بینان��ه امی��دوار ب��ود دول��ت فعلی ب��ا ایجاد 
اصالح��ات و تغییراتی در نظ��ام بانکداری و افزایش 
ش��فافیت های مالی، در تصمیم گیری های کاهش��ی 

خود موفق تر عمل کند. 

آزموده دیدگاه

عل��ی اصغ��ر جمع��ه ای، رئی��س اتاق 
بازرگان��ی س��منان معتق��د اس��ت اگر 
زمینه های الزم فراهم ش��ود و مشکالتی 
ک��ه ف��راروی واحدهای تولیدی اس��ت، 
برطرف شود، می توان شاهد تأثیرگذاری 

کاهش نرخ سود بانکی بود. 
تلقی برخی کارشناسان این است 
ک�ه کاهش ن�رخ س�ود بانک�ی آثار 
متعددی را در اقتصاد خواهد داشت. 
به نظر ش�ما کاهش نرخ سود بانکی 
می تواند منجر به رونق بازار و خروج 

از رکود شود؟ 
کاهش نرخ س��ود بانکی می تواند یکی 
از مؤلفه ه��ای اثرگذار در خ��روج از رکود 
و رون��ق بازار باش��د اما قاعدت��اً به تنهایی 
نمی تواند تأثیر زیادی داشته باشد. به طور 
کلی اثرگذاری کاهش نرخ س��ود بانکی بر 
این موضوع بستگی به سایر مؤلفه ها دارد. 
عوامل بسیار زیادی بر رکود تأثیرگذار است 
که نخس��تین آن نبود سرمایه در گردش 
است و این موضوع مطرح است که کاهش 
نرخ س��ود بانکی تأمین سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی را در بر خواهد داش��ت 
یا خی��ر. در حال حاضر واحدهای تولیدی 
کش��ورمان با یک بیم��اری مزمن مواجه 
هس��تند و آن این اس��ت که ما بازارها را 
از دس��ت داده ایم. این بدان معناس��ت که 
باید اقدام ب��ه نوس��ازی کارخانه ها کنیم 
و مش��کالتی مانند مالیات های س��نگین 

برطرف شود. 
بنابرای��ن کاهش نرخ س��ود بانکی به 
تنهایی نمی تواند منجر به خروج از رکود 
شود اما بسیار مؤثر است و اگر زمینه های 
الزم فراهم شود و چنانچه مشکالتی که 
فراروی واحدهای تولیدی است، برطرف 
ش��ود می توان شاهد تأثیرگذاری کاهش 

نرخ سود بانکی هم بود. 
بنابراین به نظر شما در شرایطی که 
مش�کالت واحدهای تولیدی و بخش 
تولید همچنان پابرجا است، نباید نرخ 

سود بانکی کاهش پیدا کند؟ 
اتفاقا نرخ س��ود بانکی باید به ش��کل 

مس��تمر کاه��ش پیدا کند و ب��ر مبنای 
علمی، باید این موضوع پایدار باشد. 

به ط�ور کل�ی فکر می کنی�د کدام 
بازارها از موضوع کاهش نرخ س�ود 

بانکی منتفع می شوند؟ 
اگر کاهش نرخ س��ود بانکی اس��تمرار 
داش��ته باش��د و چنانچه بخ��ش تولید 
رونق پیدا کند آحاد مردم از این موضوع 
منتفع خواهند ش��د، زی��را هزینه تولید 
سربار کاهش پیدا می کند و این موضوع 
بسیار مهمی اس��ت. حتی زمانی که نرخ 
س��ود بانکی کاهش می یاب��د واحدهای 
خدماتی ک��ه خدماتی را ب��ه واحدهای 
تولی��دی ارائه می دهن��د از این موضوع 
منتفع می ش��وند و کاه��ش هزینه های 
ای��ن واحدهای خدماتی منجر به کاهش 
قیمت تمام ش��ده کااله��ا و محصوالت 
می ش��ود. در نتیجه تمام مردم می توانند 

از این موضوع منتفع شوند. 
یک�ی از اه�داف دول�ت از کاهش 
نرخ س�ود بانکی هدایت سپرده های 
م�ردم ب�ه س�مت بازارهای�ی مانند 
بورس اس�ت، اما در عی�ن حال این 
پیش بینی وج�ود دارد که پول هایی 
که از بانک خارج می ش�ود به سمت 
بازارهای�ی مانن�د ارز، س�که و طال 
سوق پیدا کند. نظر شما در رابطه با 

این موضوع چیست؟ 
باید زمینه برای جذب این س��رمایه ها 
فراهم شود و اگر بورس به معنای واقعی 
ساختارهای خود را تعریف کند، یکی از 
مراکز جذب این س��رمایه ها خواهد بود. 
منتها باید بازار بورس به صورت بس��یار 
شفاف زیرس��اخت های خود را مهیا کند 

و در خدمت تولید باشد. 

محمود توالیی، رئی��س اتاق بازرگانی 
کاش��ان معتقد اس��ت کاهش نرخ سود 
بانک��ی نمی توان��د تحرک تقاض��ا ایجاد 
کن��د ول��ی این ام��کان وج��ود دارد که 
سپرده گذاران پول های خود را از سیستم 
بانکی خ��ارج کنند و فعالیت��ی را با این 

سرمایه خود انجام دهند. 
همانط�ور ک�ه می دانی�د یک�ی از 
مش�کالت اساس�ی اقتص�اد م�ا در 
ش�رایط فعلی حاکم ش�دن رکود بر 
بازار اس�ت و این در حالی اس�ت که 
دولت ن�رخ س�ود بانک�ی را کاهش 
داده اس�ت. به نظر شما کاهش نرخ 
سود بانکی می تواند موجب خروج از 

رکود و رونق بازار شود؟ 
کاه��ش نرخ س��ود بانک��ی نمی تواند 
تح��رک تقاض��ا ایج��اد کند ول��ی این 
امکان وج��ود دارد که س��پرده گذاران 
پول ه��ای خ��ود را از سیس��تم بانک��ی 
خارج کنند و فعالیتی را با این سرمایه 
خ��ود انج��ام دهن��د. به عب��ارت دیگر 
ممکن اس��ت این اقدام دول��ت انگیزه 
را در بی��ن س��پرده گذاران ایجاد کند. 
البت��ه باید اف��رادی که س��رمایه خود 
را از سیس��تم بانک��ی خ��ارج می کنند 
جایگزی��ن مناس��بی را ب��رای آن پیدا 
کنن��د ک��ه انتف��اع بیش��تری را برای 
آنها داش��ته باش��د. به نظر می رس��د تا 
زمانی که در کش��ور تقاضا ایجاد نشود 
و حرکت��ی در جه��ت رون��ق خری��د و 
فروش ش��کل نگیرد، ممکن اس��ت این 
س��رمایه ها به سمت بازارهای ارز و طال 

میل پیدا کند.  
یک�ی از اهداف دول�ت از کاهش 
دادن  س�وق  بانک�ی  س�ود  ن�رخ 
بانک ه�ا  س�رمایه های موج�ود در 
ب�ه س�مت بازارهای�ی مانند بورس 
اس�ت. اما همانطور که ش�ما اشاره 
کردید ای�ن احتمال وجود دارد که 
س�رمایه هایی که از سیستم بانکی 
خارج می شود به س�مت بازارهایی 
مانن�د ارز و طال س�وق پی�دا کند. 

قوی ت�ر  را  احتم�ال  ک�دام  ش�ما 
می دانید؟ 

س��رمایه هایی ک��ه از سیس��تم بانکی 
خ��ارج می ش��ود در صورتی به س��مت 
ب��ورس م��ی رود ک��ه بازارس��ازی انجام 
ش��ود، زیرا در بورس بازارسازهایی وجود 
دارن��د و اقداماتی را انج��ام می دهند که 
ش��اخص های بورس تحرک پی��دا کند. 
به طور کلی تلقی من این است که حتی 
با نرخ س��ود کمت��ر از اینه��ا هم بخش 
عم��ده ای از س��پرده ها در بانک ها باقی 

خواهد ماند. 
به ط�ور کلی فک�ر می کنید کاهش 
نرخ س�ود بانکی بیشتر کدام بازارها 

را منتفع خواهد کرد؟ 
ممکن اس��ت این موض��وع مقداری بر 
بخ��ش تولید اث��ر بگذارد. البت��ه این در 
حالی اس��ت که هنوز 16 ه��زار میلیارد 
تومان��ی که ق��رار بود به بخ��ش تولید و 
بنگاه های کوچک و متوس��ط اختصاص 
پی��دا کن��د، تخصیص نیافته اس��ت و با 
وجود اینکه تالش های زیادی ش��ده اما 
هنوز بانک ها در پرداخت این منابع تعلل 

می کنند. 
بنابرای�ن معتقدی�د ممکن اس�ت 
بخ�ش تولی�د از کاه�ش نرخ س�ود 
بانکی منتفع ش�ود، اما این موضوع 
با اما و اگرهایی همراه است و خیلی 
قطعی نمی توان در مورد این موضوع 

صحبت کرد. 
بل��ه همین ط��ور اس��ت. قاعدت��اً اگر 
سرمایه هایی که از بانک ها خارج می شود 
به س��مت تولید نیاید این احتمال وجود 
دارد که به س��مت بازارهای��ی مانند ارز، 

سکه و طال سوق پیدا کند. 

پی��ام باقری، فع��ال اقتصادی 
و عضو هیأت مدیره فدراس��یون 
صادرات انرژی معتقد اس��ت در 
کنار کاهش نرخ سود بانکی باید 
اقدام��ات دیگ��ری مانند کاهش 
نرخ س��ود تس��هیالت بانکی به 
همان نسبت انجام شود تا منجر 
ب��ه رونق بازار و خ��روج از رکود 

شود. 
ب�ه نظر ش�ما کاه�ش نرخ 
س�ود بانکی می تواند موجب 
رونق بازار و خ�روج از رکود 

شود؟ 
کاهش نرخ سود بانکی یکی از 
بانکی  اقتصاد  مهم  شاخصه های 
اس��ت. اس��تانداردهایی در دنیا 
وج��ود دارد ک��ه می گوی��د باید 
تف��اوت اندکی بین ن��رخ تورم و 
نرخ س��ود بانکی وجود داش��ته 
باش��د. در همین راس��تا دولت 
یازدهم هدف گذاری درس��تی را 
انج��ام داده و نرخ ت��ورم را تک 
رقمی کرده اس��ت، اما همچنان 
ن��رخ س��ود تس��هیالت بانک��ی 
اختالفاتی را نسبت به نرخ تورم 
دارد. ام��ا در کنار این اتفاق یک 
س��ری اقدامات دیگر ه��م باید 

انجام ش��ود تا آن را تکمیل  کند 
و منجر به رونق بازار و خروج از 
رکود ش��ود. یکی از این اقدامات 
آن است که به همین نسبت نرخ 
سود تسهیالت بانکی هم کاهش 
پی��دا کن��د، زیرا اگر نرخ س��ود 
بانکی کاهش بیاب��د و به همان 
نسبت نرخ سود تسهیالت بانکی 
کاهش پی��دا نکند، تناقض هایی 
را در سیستم اقتصادی کشور به 

وجود می آورد. 
اش�اره کردید ک�ه اگر نرخ 
س�ود تس�هیالت بانک�ی به 
نس�بت ن�رخ س�ود بانک�ی 
کاهش نیابد، تناقض هایی در 
سیس�تم اقتصادی کشور به 
وجود می آید. اخیراً ش�ورای 
پ�ول و اعتب�ار ن�رخ س�ود 
تس�هیالت بانک�ی را ب�ه 18 
درصد کاهش داده اس�ت. به 
نظر ش�ما این میزان اختالف 
تناق�ض  همچن�ان  موج�ود 

آفرین است؟ 

ب��ه نظر من هن��وز فاصله  زیاد 
اس��ت و در ش��رایطی ک��ه تورم 
کش��ورمان ح��دود 9/5 درص��د 
است، نرخ سود بانکی 15 درصد 
و ن��رخ س��ود تس��هیالت بانکی 
18درصد اس��ت و همچنان نرخ 
سود تس��هیالت بانکی کشورمان 
در مقایسه با نرخ سود تسهیالت 
در بس��یاری از کش��ورهای دنیا 
بس��یار باال اس��ت. در مورد این 
موضوع که نرخ س��ود تسهیالت 
بانک��ی چ��ه تأثی��ری ب��ر روند 
اقتصادی می گذارد، در شرایطی 
که ی��ک فعال اقتص��ادی از این 
تس��هیالت اس��تفاده می کن��د و 
تأمی��ن مالی را انج��ام می دهد و 

تولی��د خود را بهبود می بخش��د 
یا اینکه در ح��وزه خدمات فنی 
و مهندس��ی از ای��ن تس��هیالت 
اس��تفاده می کند تا قیمت تمام 
شده را پایین بیاورد و وارد عرصه 
رقاب��ت به وی��ژه رقابت خ��ارج از 
کشور و عرصه صادرات شود، نرخ 
سود بانکی بس��یار تعیین کننده 
است؛ زیرا در آنجا رقبایی وجود 
دارند که با نرخ سود صفر درصد 
ب��ا صادرکنن��دگان ایرانی رقابت 
می کنند. بنابراین اگر می خواهیم 
نرخ س��ود تس��هیالت در تأمین 
اثرگذار باش��د،  مال��ی بنگاه ه��ا 
باید به این مس��ائل توجه کنیم. 
همچنان نرخ س��ود تس��هیالت 
نرخ باالیی محس��وب می شود و 
به همین نسبت همچنان قیمت 
تمام ش��ده تولی��دات داخلی باال 
است و این موضوع ما را در رقابت 

دچار مشکل می کند. 
یک�ی از اه�داف دول�ت از 
کاه�ش نرخ س�ود بانکی این 

است که س�پرده گذاری ها از 
سیستم بانکی خارج شود و به 
س�مت بازارهایی مانند بورس 
حرکت کند. آیا ممکن اس�ت 
این هدف دولت محقق نشود 
و پول هایی که از بانک ها خارج 
می شود، به س�مت بازارهایی 

مانند ارز، سکه و طال برود؟ 
ای��ن موضوع را نظ��ام عرضه و 
تقاض��ای بازار مش��خص می کند 
ک��ه پول ه��ای خ��ارج  ش��ده از 
بانک ه��ا به کدام س��مت حرکت 
خواهد کرد. درحال  حاضر میزان 
 نقدینگی موجود در کشور از مرز 
هزار ه��زار میلی��ارد توم��ان عبور 
کرده اس��ت و اگ��ر این نقدینگی 
به درستی هدایت شود، می تواند 
تبدیل ب��ه ارزش افزوده ش��ود و 
اگر به درستی هدایت نشود وارد 
بازار غیرمولد خواهد ش��د که این 
موضوع بس��یار خطرناک اس��ت 
و آث��ار و تبعات منف��ی خود را به 
دنب��ال خواه��د داش��ت. در واقع 
دولت باید برنامه ریزی درستی در 
این زمینه داش��ته باشد که بتوان 
جریان قدرتمند مالی را به سمت 

بازار مولد هدایت کرد. 

علی اصغر جمعه ای: 
تأثیرگذاری کاهش نرخ سود منوط به حل مشکالت تولید است 

محمود توالیی: 
کاهش نرخ سود تحرک تقاضا ایجاد نمی کند

پیام باقری: 

نرخ سود تسهیالت بازهم باید کاهش یابد

شماره 549 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

محمد علی دیده روشن
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز 

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

المیرا اکرمی
elmira.akrami@gmail.com

»فرصت امروز« تاثیرات کاهش نرخ سود بانکی بر خروج از رکود را بررسی می کند

مسیرنامشخصپولهاییکهازبانکخارجمیشود



تلفن های همراه اندرویدی آلوده به 
بدافزار هستند

محقق��ان امنیت��ی 
می گوین��د بیش از 
10 میلیون گوشی 
هوش��مند اندروی��دی گرفتار بدافزاری ش��ده اند که 

کارشان کلیک های فیک برای آگهی ها است. 
تعج��ب آور اینکه این بدافزار هم اپلیکیش��ن نصب 
می کن��د و ه��م درباره بیش��ترین جس��ت وجوهای 

قربانیان کنکاش و جاسوسی می کند. 
به گفت��ه محققان این بداف��زار درحال حاضر حدود 
300 هزار دالر در س��اعت معادل 232 میلیون دالر 

در ماه برای سازندگانش درآمد دارد. 
اکثر تلفن هایی که هدف این بدافزار قرار گرفته اند 
در چین هس��تند. ای��ن بدافزار در کش��ورهای هند، 
فیلیپی��ن و اندون��زی هم تلفن های زی��ادی را آلوده 

کرده است. 
جهش در تعداد تلفن ه��ای همراه آلوده به بدافزار 
و   Checkpoint امنیت��ی  دو ش��رکت  از س��وی 
Lookout به ط��ور جداگان��ه هش��دار داده ش��ده 
 Shedun مخ��رب  نرم افزاره��ای  خان��واده  ب��ود. 
را ش��رکت Lookout معرف��ی ک��رده و ش��رکت 
Checkpoint هم ب��ه خانواده نرم افزارهای مخرب 

Hummingbad اشاره کرده است. 
گوگل در بیانیه ای اعالم کرد که مدت ها اس��ت از 
وجود این خانواده بدافزار آگاه و دائما در حال بهبود 
وضعیت سیس��تم هایی است که وجود این بدافزار در 
آنها تایید شده. گوگل  آن طور که در بیانیه اش آورده 
فعاالنه در حال مس��دود کردن نصب اپلیکیشن های 
آلوده به بدافزار اس��ت تا بتوان��د کاربران و اطالعات 

آنها را حفظ کند. 
گوگل تازه ترین به روزرس��انی برای سیستم عامل 
اندروی��د را ماه ج��اری میالدی ارائ��ه داده و در آن 
مش��کل بیش از 108 نقطه آسیب پذیر را رفع کرده 
است. امس��ال تاکنون به روزرسانی های امنیتی برای 

اندروید بیش از 270 باگ را از بین برده است. 

مدیریت محتوای رسانه ای، خدمت 
تازه گوگل

گ��وگل اخیرا اعالم کرد ش��رکت 
ویدئوی��ی  س��رویس های  ارائ��ه 
ک��رده  خری��داری  را   Anvato
است تا با استفاده از آن »پلت فرم 

رایانش ابری گوگل« را گسترش دهد. 
اگرچ��ه ش��رکت خریداری ش��ده از س��وی گوگل 
تازه کار است، اما می تواند به این غول دنیای مجازی 
کمک کند تا راه حل های محتوایی رس��انه ای بهتری 
در پلت فرم خود ارائه کند. هدف از این کار پاس��خ به 
تقاضای ماهیت های کس��ب وکاری است که نیازمند 
خدمات رایانش ابری مطمئن و گس��ترده تر از پیش 

هستند. 
ش��رکت Anvato به گوگل آمده تا با استفاده از 
تجربه های گذش��ته خود پخش چند ویدئو به صورت 
همزمان، انتشار ویدئو، انتشار ویدئوهای درخواستی 
و زنده و نیز اس��تراتژی های پول ساز در این بخش را 

در گوگل امکان پذیر کند.
 ای��ن ش��رکت در کن��ار ارائ��ه س��رویس هایی که 
سوددهی را به حداکثر می رسانند مثل فناوری  درج 
آگهی پویا برای گ��وگل می تواند آگهی های متفاوت 
در صفحه نمایش های گوناگون را بس��ته به ترجیح و 

عالقه مخاطب کنار هم قرار دهد. 
تازه تری��ن خرید گوگل نش��ان از وفای به عهد این 
ش��رکت در برابر مش��تریان دارد. گوگل با این خرید 
نشان داد به خواسته مشتریان خود در حوزه صنایع 
رس��انه ای و س��رگرمی متعهد اس��ت و به آنها کمک 
می  کند محتواهای خ��ود را بهتر مدیریت و همزمان 

تمامی بارهای اضافی محتوایی را حذف کنند. 
گ��وگل هنوز جزئیات دقیق��ی از خدمات مدیریت 
محت��وای رس��انه ای خ��ود با کم��ک ش��رکت تازه 
خریداری شده ارائه نداده است، اما انتظار می رود این 
خدمات خیلی زود و پس از توافق دو ش��رکت بر سر 

مسیر یکی سازی به گوگل اضافه شود. 
اضافه شدن این خدمات تازه به گوگل، قطعا موتور 
جس��ت وجوی محبوب را میان کاربران ش��ان عزیزتر 

خواهد کرد. 

کمپانی نایک، یک میلیارد   دالر به بخش نوآوری و خالقیت خود اختصاص می دهد. 
نایک برای س��رمایه گذاری خود روزش��ماری می کند. در چهار ماه نخست سال جاری، 
کمپان��ی نای��ک 139 مورد از نوآوری های خ��ود را وارد بازار کرده  اس��ت. یکی از این  

نوآوری ها مربوط به بازیکن آمریکایی بسکتبال، کوبی برایانت است. 
این کمپانی تولید کننده محصوالت ورزش��ی، 8235 اختراع در کاتالوگ باورنکردنی 
خود به ارمغان می آورد. به غیر  از تولید انواع لباس های ورزش��ی و محصوالت ورزشی، 
این کمپانی با هدف کاهش وابس��تگی خود به آس��یا، به س��رمایه گذاری در پروژه های 

صنعتی روی آورده  است. 
عینک هوش��مند نایک، یکی از نمونه های نوآوری این ش��رکت بزرگ ورزشی است. 
عینک هوش��مند نایک، با قابلیت تنظیم خودکار و س��ریع با روشنایی محیط و تنظیم 

فاصله کانونی با محصوالت سیلیکون ولی به رقابت درآمده است. 
واضح اس��ت  که نوآوری برای نایک، به معنای تالش برای بودن اس��ت. مدیر اجرایی 
نایک در آخرین کنفرانس ش��رکت در نیویورک در ماه مارس گذش��ته گفت: » ما وارد 

عصر عملکرد خصوصی شده ایم و سعی داریم از میزان وابستگی خود بکاهیم.«

نوآوری های زنجیره ای 
سرمایه گذاری نایک روی پروژه های صنعتی، در گذشته تنها 2 تا 3 درصد از گردش 
مالی این ش��رکت  را به خود اختصاص داده است. اما در سال های اخیر، نایک بودجه ای 
مع��ادل 1.5میلیارد دالر به س��رمایه گذاری تخصیص داده  اس��ت، ای��ن مبلغ، دو برابر 

سرمایه گذاری رقیب این غول ورزشی، یعنی آدیداس است. 
هنوز هم اصلی ترین فعالیت نایک در تولید کفش های ورزش��ی  اس��ت. معروف ترین 
فناوری نایک، به س��ال های 1980 برمی گردد. استفاده از فناوری هایی برای باال بردن 
میزان ضربه گیری، س��بکی و راحتی بیشتر کفش های نایک در قالب طرح های مکس، 
زوم و... ارائه ش��د. بعد از آن فناوری ه��ای جدیدی در کفش های بدون درز و یکپارچه 

به کار رفت. 

تحقیق و پژوهش در نایک
هم اکن��ون 600 نفر در نایک ب��رای پروژه های تحقیقاتی و پژوهش��ی کار می کنند. 
این افراد در زمینه های مختلف طراحی، پزش��کی، م��واد اولیه و آیرودینامیک فعالیت 
می کنند. هدف نایک از این طرح، باال بردن عملکرد خود نس��بت به س��ایر رقباس��ت. 
پس از هفت س��ال تولید کفش های هایپر دانک نایک، این بار با یک تغییر جدید ارائه 
می ش��وند. از رموز موفقیت نایک و آن چیزی که این ش��رکت تولید کننده ورزش��ی را 
همیش��ه در اوج نگه داشته است، توجه به بخش تحقیق و پژوهش در ایجاد نوآوری ها 
و فناوری های جدید است. هیچ گاه در محصوالت تولیدی نایک یکنواختی دیده نشده 

 است. 

رونمایی نایک از مجموعه ریکاردو تیسی
ریکاردو تیس��ی یک طراح ایتالیایی مشهور است. این طراح ایتالیایی به عنوان مدیر 
هنری در جیوانچی از سال 2005 فعالیت می کند. او به تازگی به عنوان طراح در سایت 
تحقی��ق و پژوهش نایک همکاری خود را آغاز کرده  اس��ت. طراحی های او چه از نظر 
زیبایی شناسی در صنعت مد و چه در زمینه فنی، با استقبال و موفقیت زیادی روبه رو 
شده  است. کاله، ژاکت، پیراهن و کفش ورزشی و سایر محصوالت در مجموعه 2016 

نایک به تازگی وارد بازار شده است. 

نایک، برنده آمریکایی در یورو 2016
اکن��ون نایک می تواند ادعا کند که برنده رقابت های یورو 2016 اس��ت. این کمپانی 
تامین کنن��ده 100درصد محصوالت و نیاز های تیم های ملی فوتبال پرتغال و فرانس��ه 
اس��ت. این نخس��تین بار اس��ت که تیم های راه یافته به مرحله فینال را یک ش��رکت 
تولید کنن��ده ورزش��ی حمای��ت می کن��د. 9 تیم در می��ان 24 تیم ش��رکت کننده در 

رقابت های یورو تحت حمایت کمپانی نایک بودند. 

از سرمایه گذاری  در بخش تحقیق و پژوهش تا درخشش در رقابت های یورو2016

تازه های نایک

شکاف دیجیتالی میان کشورهای توسعه یافته 
و بس��یاری از اقتصاده��ای نوظه��ور به خاطر 
هزینه های باالی دسترسی به امکانات دیجیتال 
همچنان درحال افزایش اس��ت. این را گزارش 

تازه مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد. 
صدرنش��ینان این گزارش آمریکا، کشورهای 
اس��کاندیناوی و سنگاپور هس��تند که از سال 
2015 تاکنون در ب��االی این جدول رده بندی 
قرار دارند. این درحالی اس��ت که براساس این 
گزارش که نهاد جهانی فناوری اطالعات مجمع 
جهانی اقتصاد آن را منتش��ر کرده، بسیاری از 
کشورهای درحال توس��عه بزرگ دنیا از جمله 
هن��د و مکزیک ب��ه رده های پایین تر س��قوط 
کرده اند. این مطالعه س��االنه می��زان آمادگی 
کشورها برای استفاده از منافع اقتصاد دیجیتال 

را بررسی می کند. 
ب��رای کش��ورهایی که در عرص��ه دیجیتال 
از رقبایش��ان عقب افتاده اند از نظر سیلجا بالر 
اگرچ��ه هن��وز در این رده بندی حض��ور دارند 
اما با توس��عه یافته ها فاصل��ه دارند. به نظر این 
اقتصاددان مجمع جهان��ی اقتصاد اوضاع کلی 
اما پیشرفت داشته اس��ت. این گزارش توانایی 
هر کشور برای اس��تفاده از فناوری اطالعات و 

ارتباطات برای افزایش ت��وان رقابت پذیری آن 
کشور را می سنجد. در این گزارش 53 شاخص 
گوناگون در زمینه های قوانین و مقررات، قمیت 
فناوری، زیرساخت ها، س��ازگاری با فناوری در 
میان عموم مردم جامع��ه و تاثیر اقتصادی آن 
فناوری خاص سنجیده می شود. 10کشور برتر 
امس��ال هیچ تغییری نس��بت به سال گذشته 
نکرده اند. آمریکا، نروژ از همه باالتر هس��تند و 
هلند و سوییس رده های نهم و دهم را دارند. اما 
اقتصادهای بزرگ نوظهور در میان 139 کشور 
سقوط را تجربه کرده اند. چین سه پله باال آمده 
و به رده 59 رسیده و برزیل با صعود 12 پله ای 
رده هفتاد و دوم را به خود اختصاص داده است. 
دلیل باالتر آمدن کشورهایی مثل چین و برزیل 
افزای��ش اس��تفاده از تلفن همراه و س��ازگاری 
عم��وم مردم با اینترنت بوده اس��ت. براس��اس 
این گزارش، مشترکان چنین سرویس هایی در 
چین در طول س��ال گذشته نزدیک به دوبرابر 
شده اند، اما همچان فاصله زیادی میان مناطق 
شهری و روستایی در این کشورها وجود دارد. 

کش��ورهای مکزیک و هند در این رده بندی 
س��قوط کرده اند. مکزیک با هفت پله س��قوط 
امسال در رده هفتاد و ششم قرار گرفته و هند 
نود و یکم اس��ت. پسرفت این کشورها ناشی از 
هزینه ه��ای باالی خدم��ات اینترنت و فناوری 
ارتباط��ات مثل پهنای بان��د و اتصال به تلفن 

همراه است. 
اوایل س��ال جاری میالدی، ش��رکت تنظیم 
مق��ررات رادیوی��ی هن��د خدم��ات یک��ی از 
شرکت های فیس بوک را متوقف کرد تا امکان 
دسترسی آزاد برخی وبسایت های این کشور به 
خدمات اینترنتی را فراهم کند. از نظر شرکت 
تنظیم مقررات هند، خدمات شرکت وابسته به 

فیس بوک مانعی برای بی طرفی نت بود. 
روز چهارش��نبه نیز م��ارک زاکربرگ، مدیر 
اجرای��ی فیس ب��وک اع��الم کرد این ش��رکت 
ابتکار ت��ازه ای برای ب��ردن اینترنت به مناطق 
دورافت��اده جه��ان دارد. این اق��دام جدید که 
OpenCellular ن��ام دارد ی��ک پلت ف��رم 
دسترس��ی به اینترن��ت با منبع باز اس��ت که 
دس��تگاه س��خت افزاری آن تنها به اندازه یک 
جعبه کفش اس��ت. به این ترتی��ب همه مردم 
جهان می توانند از این ش��بکه وایرلس استفاده 
کنند. هر دستگاه برای 1500 نفر خدمات ارائه 
می دهد و تا 6 مایل را می تواند پشتیبانی کند. 
ابتکار ت��ازه فیس بوک قطع��ا می تواند برای 
مردم مناط��ق دورافتاده جهان خبر خوش��ی 
باشد و اقتصاد جهانی را نیز خوشحال می کند 
چون وقتی جمعیت بیشتری به دنیای دیجیتال 
دسترسی داشته باش��ند، هزینه های اقتصادی 
نیز پایین خواهد آمد و طبعا این به نفع اقتصاد 

جهانی خواهد بود. 

از  ح��اال  دنی��ا  سراس��ر  در  کارب��ران 
اپلیکیش��ن های پیام رسان اس��تفاده می کنند 
تا نه تنها با دوستان ش��ان چ��ت کنند، بلکه با 
برندها در ارتباط باش��ند، جدیدترین کاالها را 
ببینند و محتواهای تصویری را تماش��ا کنند. 
آنچه زمانی خدماتی ساده برای ردوبدل کردن 
پیام های متن��ی، تصاویر، ویدئوه��ا و تصاویر 
متحرک )GIFs( تلقی می شد اکنون درحال 
ارتق��ا یافتن به اکوسیس��تم های گرانقیمت با 
س��ازندگان، اپلیکیش��ن ها و رابط های برنامه 

کاربری خاص خود هستند.
 اپلیکیش��ن های چت با ویژگی های متمایز 
به خ��ود می بالند. این ویژگی ه��ا به خصوص 
در بخ��ش کس��ب وکار و بازار خود را نش��ان 
می دهن��د. اکن��ون مجم��وع کارب��ران چهار 
اپلیکیشن بزرگ پیام رسان از مجموع کاربران 
چهار ش��بکه اجتماعی برتر دنیا بیشتر است. 
همچنین نرخ حفظ کاربران و استفاده کاربران 
از اپلیکیشن های چت نسبت به اپلیکیشن های 

موبایلی بیش��تر اس��ت. در نهای��ت، اکثریت 
کاربران این اپلیکیش��ن ها جوانان هستند که 
قشر مهم و حیاتی برای برندها، تبلیغ کنندگان 
و منتش��رکنندگان محتوا محسوب می شوند. 
گزارش تازه BI Intelligence نشان می دهد 
که اپلیکیش��ن های پیام رسان کارهایی بسیار 
فراتر از پیام رس��انی انج��ام می دهند. مرحله 
نخست انقالب اپلیکیشن های پیام رسان رشد 

و همه گیری شان بود. 
در فاز دوم، این ش��رکت ها بر ایجاد خدمات 
و پول س��ازی از چت کارب��ران تمرکز کردند. 
کار اصلی آنها گس��ترش کارب��ران بود. برخی 
از اپلیکیش��ن های محبوب آس��یایی از جمله 
WeChat و LINE ب��ه ایج��اد روش ه��ای 
ن��وآور برای بیش��تر درگی��ر ک��ردن کاربران 
خ��ود روی آوردن��د. آنها همچنی��ن موفق به 
پیاده س��ازی اس��تراتژی هایی پول س��از برای 

خدمات خود شدند. 
ش��رکت های  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 

رس��انه ای و بازاریاب ها همچنان بیشتر زمان 
و مناب��ع خ��ود را در ش��بکه های اجتماع��ی 
مث��ل فیس ب��وک و توییتر خ��رج می کنند و 
کمتر به س��مت اپلیکیش��ن های پیام رس��ان 
می روند. ای��ن روند تغییر خواه��د کرد چون 
شرکت های پیام رس��ان خدمات بیشتری ارائه 
خواهند کرد و مسیرهای بهتری برای ارتباط 
مخاطب با برندها، منتش��رکنندگان محتوا و 

آگهی دهندگان خواهند ساخت. 
در ای��ن گ��زارش همچنی��ن تاکید ش��ده 
که اپلیکیش��ن های پیام رس��ان اکنون بسیار 
پررن��گ هس��تند. کاه��ش قیم��ت داده ه��ا، 
دستگاه های ارزان تر و ویژگی های ارتقایافته به 
اپلیکیشن های پیام رسان کمک کرده اند که در 
میان مردم رش��د بهتری نسبت به شبکه های 

اجتماعی داشته باشند. 
این گزارش نشان می دهد آینده در دستان 

اپلیکیشن های پیام رسان است. 
Businessinsider :منبع

قیمت قند و شکر

مطالعات نشان داد 

شکاف حتی در اقتصاد دیجیتال هم بیداد می کند

اپلیکیشن های پیام رسان محبوب تر از شبکه های اجتماعی

از هر گوشه ای از خاورمیانه این روزها آتش و دودی به آسمان می رود. جنگنده هایی 
از سراس��ر جه��ان در آس��مان خاورمیانه مش��غول بمباران هس��تند و روی زمین هم 
جنگجویانی از سراس��ر دنیا مش��غول نبرد. انفجار انتحاری با صدها کش��ته و ویرانی و 
آوارگی اکنون بخشی از روایت عادی روزگار خاورمیانه است. اما در میانه این جنگ و 
خونریزی چند ماهی اس��ت که بعضی تحرکات اقتصادی از سوی برخی کشورها برای 
جبران خسارات سال های اخیر یا بهره بردن از شرایط موجود دیده می شود؛ تحرکاتی 
که کشورهای خاورمیانه را می تواند به دو محور تقسیم کند؛ محوری که مشغول جنگ 

هستند و محوری که به دنبال بهره اقتصادی. 
ترکیه از جمله کشورهایی بود که در پنج سال گذشته خسارات زیادی از جنگ های 
عراق و س��وریه متحمل شد. نشانه گیری و محاس��بات نادرست در سیاست خارجی و 
داخل��ی و هم مرز بودن با س��وریه و عامل مش��ترکی با عراق و س��وریه به نام کردها، 
همگی موجب ش��دند تا اقتصاد و سیاست و شرایط اجتماعی ترکیه در سال های اخیر 
دچار آس��یب های ناشی از جنگ بش��ود. نشانه های این آسیب و زیان این روزها هم به 
ش��کل انفجارهای انتحاری و هم افت شاخص های اقتصادی در ترکیه نمایان است. اما 
این کش��ور در هفته های اخیر با تغییر موضع در سیاس��ت خارجی خود در پی بهبود 
مناس��باتش با همس��ایگان در منطقه و همچنین با روسیه برآمده اس��ت. این تغییر و 
تحول بیش��تر با اهداف اقتصادی صورت می گیرد. ترکیه از یک س��و مناس��باتش را با 
رژیم اش��غالگر قدس بهبود بخشیده است. این بهبود مناسبات بعد از چند ماه مذاکرات 
پنهان��ی و س��خت، با نگاه به ذخایر گاز ای��ن رژیم که مورد نیاز ترکیه اس��ت، صورت 
گرفته. از سوی دیگر، ترکیه در پی رفع تنش با روسیه برآمده است. عمده گردشگرانی 
که بخش��ی از اقتصاد ترکیه را تامین می کردند، از روس��یه به این کشور می رفتند. در 
یک س��ال گذش��ته بعد از آنکه ترکیه جنگنده  روس��ی را در مرز س��وریه ساقط کرد، 
مس��کو تحریم هایی را علیه آنکارا به اجرا گذاشت که لغو تورهای گردشگری مهم ترین 
بخ��ش این تحریم ها بود. اکنون ترکیه با عذرخواهی از روس��یه ب��ه دنبال بازگرداندن 
این گردش��گران به ش��هرهای س��احلی خلوت شده خود اس��ت. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهور ترکیه که به سرس��ختی و پافش��اری یکجانبه بر مواضعش شهرت دارد، 
دریافت��ه که اگر به این سرس��ختی ادامه دهد، اقتصاد را از دس��ت می دهد. به همین 
خاط��ر اکنون به صورت یکجانبه و به قیمت اینکه به تغییر موضع یک شکس��ت خورده 
در سیاس��ت خارجی متهم شود، به دنبال بهبود مناسبات مبتنی بر منافع اقتصادی با 
دولت ها افتاده است. این روند به روسیه و رژیم اشغالگر قدس خالصه نمی شود و دولت 
ترکیه حتی به صورت مس��تقیم برای بهبود روابط با مصر هم دس��ت دراز کرده اس��ت. 
مصر بعد از قدرت گرفتن دوباره نظامیان و برکناری محمد مرس��ی س��رکوب گسترده 
اخوان المس��لمین، به یک��ی از خطوط قرمز پررنگ و مهم ترکیه در سیاس��ت خارجی 
تبدیل شده بود. اکنون اما اردوغان به خاطر اقتصاد در حال عبور از این خط قرمز است. 
درحالی که ترکیه با تغییر موضع در سیاست خارجی مشغول تالش در جبهه اقتصادی 
به سود خود در خاورمیانه است، عربستان در سوی مخالف این سیاست دیده می شود 

و همچنان با کوبیدن بر طبل جنگ، همه پل ها را پشت سر خود خراب می کند. 

تحرکات اقتصادی زیر سایه جنگ خاورمیانه
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جدول امروز

برای نخستین بار، سال 2015، تعداد مرگ و میر در کشور های عضو اتحادیه اروپا بیشتر از تعداد زاد و ولد بوده است. به گفته دفتر آمار اروپا، 5 میلیون و 100 هزار تولد 
در مقابل 5 میلیون 200 هزار مرگ و میر نشان دهنده این است که اروپا برای اولین بار دچار نرخ منفی رشد جمعیت شده است. 
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قیمت)تومان( وزن عنوان

2200 هر کیلوگرم شکر فله

1600 450 گرم قند شکسته بسته بندی

8100 3 کیلوگرم شکر بسته بندی

2800 قند شکسته بسته بندی   900 گرم

2700 5 کیلوگرم شکر بسته بندی

2600 هر کلیوگرم قند حبه پرسی)چهار گوش(
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