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 فوالد مبارکه با هدف توسعه سبد محصوالت
همگام با رعایت محیط زیست راه اندازی کرد

آغاز بهره برداری از 3 طرح توسعه ای توسط 
بزرگ ترین واحد تولیدی فوالد در کشور

تولید داخلی یتیم مانده است  

 اقتصاد ایران چشم به راه
تهمتن مبارزه با کاالی خارجی

4

بازار جهانی گاز به سرعت در حال تحول است و بازیگران جهانی به سرعت 
در حال ظهور هس��تند. ایران بازیگر بالقوه بازار گاز اس��ت که در 

عصر طالیی گاز قرار دارد و می تواند سهم بیشتری از بازار...

 دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز
در گفت و گو با »فرصت امروز« عنوان کرد: 

 آخرین فرصت ورود ایران
LNG به تجارت
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 هاب انرژی
دست یافتنی اما دشوار

تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه بررسی می شود

15

سرمقـاله
فرصت های هاب 
انرژی برای ایران

به  ای��ران  تبدی��ل  موض��وع 
ه��اب انرژی منطقه به واس��طه 
بین ش��رق و غرب واقع ش��دن 
و ش��مال و جنوب واقع ش��دن 
کش��ورمان و ای��ن موضوع که 
اختالف افق بین ش��رق و غرب 
اختالف مصرف  باعث  می تواند 
ان��رژی ش��ود و همچنی��ن در 
شمال و جنوب می تواند تغییر 
س��اعت پیک مص��رف را باعث 
ش��ود، فرصت مغتنم��ی برای 

ایران است. 
در کن��ار این، ای��ران دارای 
مناب��ع گازی ف��راوان اس��ت و 
در زمین��ه تولی��د ب��رق هم با 
73هزار مگاوات تولید برق جزو 

رتبه های باالی دنیا است...

15

بهره برداری از 3 طرح توسعه ای توسط بزرگ ترین واحد 
تولیدی فوالد در کش��ور با هدف توس��عه سبد محصوالت 

همگام با رعایت محیط زیست آغاز شد. 
ب��ه گزارش خبرنگار اعزامی »فرص��ت امروز« به اصفهان 
این سه طرح شامل: »واحد تولید بریکت« با ظرفیت تولید 
۶۰ ت��ن در س��اعت، »واحد س��ولفورزدایی بخش ذوب« و 
»واحد سختی زدایی آب )ِدمین( برای خطوط فوالدسازی« 
با ظرفیت ۴۵۰متر مکعب در ساعت به ارزش ۱۰۵میلیارد 
توم��ان اس��ت ک��ه سه ش��نبه دوازدهم م��رداد ب��ا حضور 
مهدی کرباس��یان معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت، 
رسول زرگرپور استاندار اس��تان اصفهان و مدیران شرکت 

فوالد مبارکه اصفهان به بهره برداری رسید. 
در ای��ن مراس��م، رئی��س هیأت عام��ل 
س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران، با اش��اره ب��ه اینکه معدن و 
صنای��ع معدن��ی از جمله راه ه��ای تحقق 
اقتصاد مقاومتی اس��ت، گفت: ما مفتخریم 
ک��ه توانس��تیم درجه��ت تاکی��دات مقام 
معظم رهب��ری و رئیس جمهوری که تحقق 

اقتصاد مقاومتی است، گام برداریم. 
مهدی کرباسیان، پروژه های فوالد مبارکه 
اصفهان را از جمله طرح هایی نام برد که به 
دلیل همخوانی با الگوهای اقتصاد مقاومتی 
می تواند یکی از گام های مهم جهت تحقق 
سیاس��ت های برنامه ششم باشد و در ادامه 
افزود: صنعت و معدن از جمله بخش هایی 

اس��ت که اولویت دولت یازدهم اس��ت و فوالد مبارکه طی 
دو س��ال گذش��ته با افتتاح پروژه هایی همچون ایس��تگاه 
س��ولفورزدایی، تولید آب دمین و بریکت سازی توانسته در 
این بخش عملکرد خوبی داشته باشد. به عنوان مثال پروژه 
آب دمی��ن با تبدیل ضایعات به محصول و اس��تفاده از آنها 
در س��ایر بخش ها، با ارزش اف��زوده چندصد میلیون دالری 

موجب افزایش تولید ملی خواهد شد. 
وی ادامه داد: پروژه س��ولفورزدایی طرحی دیگر اس��ت 
که امروز به بهره برداری رس��ید. این طرح موجب می ش��ود 
استانداردهای کیفی فوالد افزایش یابد. همچنین این طرح 
از واردات بخشی از محصوالت فوالدی به کشور جلوگیری 
خواهد کرد.  کرباسیان درباره صرفه جویی آب توسط فوالد 
مبارکه اصفهان توضیح داد: فوالد مبارکه اصفهان به منظور 
صرفه جویی آب اقدامات بسیار ارزنده ای انجام داده است و 
باتوجه به اینک��ه صنعت فوالد، آب زیادی مصرف می کند، 
میزان مص��رف آب فوالد مبارکه اصفهان همه س��اله رو به 
کاه��ش بوده ک��ه از نظر من یک��ی از ویژگی های مهم این 
واحد تولیدی است و امیدواریم صرفه جویی در مصرف آب 
ش��رکت بیش از پیش ادامه داشته باش��د؛ چرا که یکی از 
چالش های اساسی در کشور مسئله آب است و باید نهایت 

صرفه جویی در استفاده از آن انجام شود. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت با اظهار امیدواری 
برای تحق��ق ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی فوالد کش��ور 
در افق ۱۴۰۴ باتوجه به وجود معادن س��نگ آهن و نیروی 
انس��انی متخصص به میزان قابل توجه، اظهار کرد: مجتمع 
ف��والد مبارکه اصفهان درعین حفظ جایگاه خود، در س��ه 
سال گذشته توانس��ت پروژه های بسیار مهمی را به مرحله 

بهره برداری برس��اند و جایگاه ویژه خود را در حوزه توسعه 
کش��ور حفظ ک��رده و موجب ش��ده تا در دول��ت یازدهم 
ت��وازن تولید فوالد در کش��ور تنظیم ش��ود.  وی در ادامه 
ب��ا بیان اینکه تولید و مصرف فوالد از جمله ش��اخص های 
سنجش توس��عه هر کشور اس��ت، گفت: قیمت تمام شده، 
بهره وری و کیفیت، سه عامل مهم در صادرات فوالد کشور 
به حس��اب می آیند و خوش��بختانه در س��ه ماهه ابتدایی 
س��ال جاری صادرات صنایع معدنی کش��ور ب��ه 7میلیارد 
دالر رس��یده است و درحالی که س��ال گذشته بازار جهانی 
ش��رایط مطلوبی نداشت، صادرات فوالد کشور به ۴میلیون 
تن رس��ید و خوشبختانه ما توانستیم فوالد را به کشورهای 
اروپایی صادر کنیم.  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با 

اش��اره به اقدامات سال گذشته در حوزه فوالد عنوان کرد: 
در سال ۱39۴ باوجود رکود در کشور حدود ۴ میلیون تن 
صادرات فوالد داشتیم. پس باید توجه داشت نکته مهم این 
اس��ت که بازار جهانی یک بازار رقابتی است، از این رو باید 
هرچه بیش��تر در جهت کاهش قیمت تمام ش��ده و افزایش 
بهره وری گام برداشت. عالوه بر این باید به فناوری روز دنیا 
و تحقیق، پژوهش و ارتقای کیفیت توجه خاص داش��ت تا 
باتوج��ه به این فضای رقابتی بتوانیم خود را به چش��م انداز 

۱۴۰۴ برسانیم. 

کاهش 68درصدی مصرف آب 
صنع��ت فوالد از جمله صنایع آالینده اس��ت و به همین 
دلی��ل مجتمع ف��والد مبارکه اصفهان س��عی ک��رده تا با 
اقدامات متنوع و متعدد در حوزه محیط زیست و همگام با 
روند توسعه کمی و ارتقای کیفی محصوالت خود، صنعتی 

پیشگام در عرصه فعالیت های زیست محیطی باشد. 
از جمله اقدامات این واحد تولیدی در این خصوص می توان 
به کاهش انتش��ار گاز های گلخانه ای از طریق س��از و کار های 
بین الملل��ی و مکانیس��م توس��عه پ��اک )CDM(  در طرح 
بازیابی حرارتی نیروگاه گازی خود که قادر به کاهش ساالنه 

۱2۰ هزار تن دی اکسیدکربن است، اشاره کرد. 
همچنی��ن پای��ش م��داوم لحظ��ه ای و برخ��ط کلی��ه 
خروجی ه��ای ش��رکت، اع��م از خروج��ی دودکش ه��ا و 
تصفیه خانه ه��ای ش��رکت و امکان مش��اهده نتای��ج آنالیز 
توس��ط مراجع نظارتی، یکی دیگر از اقدامات این ش��رکت 
در راس��تای عمل به تعهدات و اطمینان بخشی این جامعه 
نس��بت به انجام فعالیت ها در محدوده مجاز استاندارد های 

زیست محیطی است. صحبت های رسول زرگرپور، استاندار 
اصفه��ان در آیین بهره برداری از س��ه ط��رح فوالد مبارکه 
اصفه��ان می تواند مهر تاییدی بر تالش ه��ای این مجتمع 
جهت حفظ محیط زیس��ت استان و صرفه جویی در مصرف 

آب باشد. 
وی با اشاره به اینکه درباره پروژه های صنعتی، دو دیدگاه 
متفاوت وجود دارد که یکی از آنها تبعات زیس��ت محیطی 
این پروژه ها اس��ت، گفت: امروز در اس��تان اصفهان صنایع 
و کارخانجات��ی وج��ود دارد که فعالیت آنه��ا اثرات مخرب 
زیس��ت محیطی را به دنبال دارد و طول سه س��ال گذش��ته 
افتتاح پروژه ها با رویکرد زیس��ت محیطی، در دس��تور کار 
این مجتمع ق��رار گرفته که این امر نش��ان دهنده رویکرد 
فوالد مبارکه اصفه��ان برای کاهش اثرات 
نامطل��وب زیس��ت محیطی اس��ت. برای 
من به عنوان اس��تاندار بس��یار مهم و قابل 
توج��ه اس��ت و امیدواریم س��ایر صنایع و 
کارخانجات هم ب��ا پیروی از فوالد مبارکه 
اصفهان با توجه بیشتری نسبت به مسائل 

زیست محیطی فعالیت کنند. 
زرگرپور به حداقل رس��اندن مصرف آب 
و اس��تفاده از پساب ش��هرهای شهرستان 
مبارکه را توس��ط فوالد مبارک��ه اصفهان 
بسیار مهم دانس��ت و گفت: فوالد مبارکه 
اصفهان به س��مت صنعت پ��اک و رعایت 
مسائل زیست محیطی حرکت می کند که 
بسیار قابل تقدیر است و موضوع مهمی که 
مردم اس��تان اصفهان و کش��ور باید درباره آن آگاه باشند، 
این اس��ت که خوش��بختانه صنعت همراه با روند توسعه و 
رشد و پیشرفت، در راستای صنایع سازکار با محیط زیست 

گام برمی دارد. 
وی درب��اره نقش آفرینی موثر فوالدمبارک��ه اصفهان در 
راهبری صنعت فوالد کشور گفت: ارتقا کمی و کیفی تولید 
و توسعه سبد محصوالت همزمان با افزایش رعایت مسائل 
ایمنی، س��المت و حفظ محیط زیس��ت و همچنین تدوین 
الگوی اس��تراتژی های مسئولیت اجتماعی در شرکت فوالد 
مبارک��ه اصفهان، از جمله مباحثی اس��ت ک��ه قابل تقدیر 
و توجه اس��ت.  استاندار اصفهان مش��ارکت در هزینه های 
اجتماع��ی را از اقدام��ات خ��وب این مجتمع برش��مرد و 
افزود: به عنوان اس��تاندار این ش��هادت را می دهم که فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان بیش��ترین مش��ارکت را در هزینه های 
فرهنگ��ی و اجتماعی دارد؛ از جمله ای��ن طرح ها می توان 
به س��رمایه گذاری در بخش مصلی، مش��ارکت در تکمیل 
ورزش��گاه نقش جهان، فرش کردن نمازخانه ۴۰۰ مدرسه 

و. . . اشاره کرد. 
وی ادامه داد: عالوه بر اقدامات و فعالیت های ذکر شده این 
مجتمع، باتوجه به اینکه آب، یکی از مهم ترین مواد مصرفی 
در این صنعت است، این واحد تولیدی با کاهش ۶8درصدی 
آب مصرفی در تولید یک تن فوالد نس��بت به سال های آغاز 
فعالیت ای��ن ش��رکت و همچنین تالش ب��رای جمع آوری 
پساب سه شهر حاشیه ای اطراف خود، توانسته صرفه جویی 
چش��مگیری در مصرف آب داش��ته باشد به شکلی که سال 
گذشته سهم برداش��تی از آب زاینده رود توسط این شرکت 
به یک درصد رسید که برابر با 29میلیون متر مکعب است. 

فوالد مبارکه با هدف توسعه سبد محصوالت همگام با رعایت محیط زیست راه اندازی کرد

آغاز بهره برداری از 3 طرح توسعه ای توسط بزرگ ترین واحد تولیدی فوالد در کشور
یادداشت

قیمت بلیت بازی های فوتبال از آلمان تا برزیل

فوتبال، در همه  جای دنیا گران است

قاب اقتصاد
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اندر قبای گشاد »سازمان مدیریت و برنامه ریزی«!

۱2مردادم��اه 9۵ روزی ب��ود که رئیس جمهوری طی 
ص��دور دو حک��م، دو نف��ر از دولتمردان را به ریاس��ت 
مهم تری��ن س��ازمان های اداری و برنامه ری��زی کش��ور 
منصوب کرد؛ جمشید انصاری را به ریاست سازمان امور 
اداری و استخدامی کشور که سال ها قبل فقط نامش و 
نه خودش، از صفحه روزگار محو ش��ده بود و محمدباقر 
نوبخت را به ریاس��ت سازمان دیرینه برنامه و بودجه که 
تقریبا به همان سرنوشت دچار شده و تقریبا کارایی خود 

را از دست داده بود! 
بهتر اس��ت همین ج��ا در ابتدای مطلب یک س��وال 
اساسی طرح کنیم و ببینیم می توان به پاسخی درست 
در انتهای مقاله دست یافت؟ آیا تفکیک دوباره سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه 
از شکم موجودی عظیم و غریب چون سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، می تواند یکی از مصادیق بازگشت به گذشته 
تلقی شود؟ به قول یک مجری موفق تلویزیونی »بریم و 
برگردیم«!  این دو سازمان در واقع، پدیده ها و موجوداتی 
بودن��د که هرکدام دو بار مرده و زنده ش��دند؛ اول بار به 

طور تراژدی و بار دوم به صورت »کمدی«!
برای پرهیز از اطاله کالم، بررس��ی این س��ازمان ها را 
قبل از انقالب به فرصتی بهتر در آینده موکول می کنیم. 
وقت آن نیست که به ریشه ها و گذشته های دور این دو 
س��ازمان برگردیم و به چرایی ها و چگونگی های فرآیند 

تکراری مرده و زنده شدن سازمان ها بپردازیم.
براس��اس اصل ۱2۶ قانون اساس��ی، »رئیس جمهوری 
مس��ئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی 
کش��ور را مس��تقیما به عهده دارد و می تواند اداره آنها را 
برعهده دیگری بگ��ذارد.« بدین ترتیب کاری که روحانی 
انجام داده، در واقع مجوز همان عملی بود که جناب رئیس 
دولت نهم و دهم در هجدهم تیرماه ۱38۶ مرتکب آن شد! 
در این روز تاریخی! سازمانی را که در ۱7تیرماه ۱379 طی 
ادغام دو س��ازمان غول پیکر به نام های سازمان امور اداری 
و اس��تخدامی کشور و س��ازمان برنامه و بودجه با عنوان 
باهیبت و گنده »س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور« 
برپا شده بود، طی یک عملیات شتابزده و بدون مطالعات 
کارشناسی، از صفحه روزگار محو کرد. طی این اقدام، چند 
معاونت ریاست جمهوری با س��ازمان مذکور ادغام شدند 
و دو موجود غریب دیگر را به نام های ناآش��نای »معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی« و »معاونت توسعه مدیریت 

و سرمایه انسانی« پدید آوردند. )خسته نباشند!(
دول��ت یازدهم ک��ه آمد، نامی از س��ازمان مدیریت و 
برنامه ری��زی در قام��وس دولت نبود، ام��ا صرف نظر از 
برخ��ی جابه جایی ها و نق��ل و انتقاالت برخ��ی دفاتر و 
افراد، همه چیز س��ر جای خود بود و افراد مثل س��ابق 
حقوق می گرفتند، ولی اساس��ا نمی دانس��تند برای چه 
و برای ک��ه کار می کنند؟ خود را مث��ل توپ فوتبال یا 
بسکتبالی تصور می کردند که بازیکنان برای کسب امتیاز 
به هم پاس می دهند. آنان که از تجارب بیشتری در طول 
زندگی اداری خود برخوردار بودند، وقتی شنیدند جدایی 

مجدد »نادر و سیمین« را- ببخشید جدایی دو سازمان 
مذکور را- افس��رده و نگران یا ش��گفت زده و انگشت به 
دهان نشدند، چرا که از طرفی به این تحوالت ادواری خو 
کرده بودند و از طرف دیگر برای آنان تفاوتی نمی کرد که 
از جناب میرزا جعفرقلی خان حقوق بگیرند یا از کربالیی 
میرزاحس��ین قلی بیک مواجب دریاف��ت کنند. اکنون 
گردش��گران باران دیده و سرد و گرم چشیده بودند که 
با هر بادی نمی لرزند و با هر صدایی هراسان نمی شوند. 

س��وال اساس��ی تر از سوال اول این اس��ت که آیا این 
بازگشت، با تعمق و مطالعه کارشناسی صورت گرفته یا 

علت های دیگری داشته است؟
ظواهر امر یک احتم��ال جالب دیگر را مطرح می کند. 
در دی م��اه س��ال 93، محمدباق��ر نوبخ��ت ب��ه معاونت 
رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی 
منصوب ش��د. م��دت بی��ش از ۱8 ماه کافی ب��ود تا این 
دولتمرد ظریف و آرام و مودب، پی به گشادی قبایی ببرد 
ک��ه به ت��ن او دوخته بودند و مدتی بود ک��ه موضوع را با 
رئی��س خود در میان گذارده و خواهان رس��یدگی جدی 
ب��ه این معضل ش��ده بود و رئیس محت��رم نیز با تعمق و 
تدبیر در جوانب دیگر کار، باالخره بار ناش��ی از سنگینی 
قب��ا را از دوش نحیف س��خنگوی دولت خود برداش��ت. 
ب��دون هیچ تردیدی، چنانچه به جای نوبخت، دولتمردی 
قوی تر و قلدرتر از او بر مسند مدیریت و برنامه ریزی کشور 
نشسته بود )مثل...( شاید به این زودی ها، چنین تفکیک 
س��ازمانی در بدنه دولت صورت نمی گرف��ت. حال بدون 
هیچ تامل و تردیدی براساس مطالعه و تعمقات گسترده 
و دیرینه تاریخی عرض می کنیم مساله سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی، مقوله سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور 
اداری و اس��تخدامی کشور، یک معضل دیرینه و ریشه دار 
در ایران است. این معضل البته در بخش های دیگر ساختار 
اداری و اقتصادی و سیاسی کشور به نحو دیگری حاکمیت 
دارد؛ در بدنه اقتصادی و صنعتی کش��ور، در نظام پولی و 

مالی کشور، در نظام آموزشی و فرهنگی کشور و... 
در واقع ، مشکل مدیریت و برنامه ریزی و بودجه، خود 
شعبه یا شاخه ای از یک معضل بزرگ و ریشه دار تاریخی 
و مزمن در مرکزیت حکومتی و مدیریتی دولت ایران به 
شمار می رود که خود، معلول علت هایی دیگر است و آن 
عبارت است از: نظام تمرکزگرای تصمیم گیری و مدیریت 
و تقسیم  بودجه در سراسر ایران بر مبنای اقتصاد نفتی 
و رانتی! موضوع و معضل ریش��ه دار تغییرات ادواری در 
سیستم مدیریت و برنامه ریزی و بودجه بندی دولت های 
ایران، حکایت حقوق های نجومی، نامتعادل بودن نظام 
پرداخت ها، کشتی به گل نشسته طرح ۴۰ ساله »آمایش 
سرزمین«، تنش های باقیمانده از آثار مخرب عدم توازن 
و ع��دم تع��ادل در بدنه نیروهای تش��کیل دهنده قوای 
سه گانه کشور، همه و همه، تصویر سیستم تمرکزگرایی 
دولتی را نش��ان می دهد که هرگز قادر نیست از قلمرو 
تاریخی خود دست بکش��د و آن را داوطلبانه و با عالقه 
در چارچوب سیاس��تی با عنوان توس��عه پایدار و منافع 
ملی، همچون بارانی که در همه دشت ها و کوه ها می بارد 

به طور عادالنه در مسیرهای طبیعی جاری سازد. 
ادامه در صفحه 2
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هم اکنون تجارت ال ان جی 
ق�رار  ش�رایطی  چ�ه  در 
دارد. آی�ا ایران که تاکنون 
تج�ارت  ای�ن  ب�ه  ورودی 
نداش�ته اس�ت، ب�ا وجود 
ت�ازه،  کش�ورهای  ورود 
فرصتی ب�رای ورود به این 

تجارت دارد؟ 
جهان  در  ال ان جی  تجارت 
در حال گس��ترش اس��ت. در 
حال حاضر حدود 30 درصد 
از تج��ارت جهانی گاز، به ال 
ان جی اختصاص دارد و این 
سهم در س��ال آینده افزایش 
می یابد. میزان تقاضای ال ان 
جی از متوس��ط آهنگ رشد 
تقاضا برای گاز باالتر اس��ت، 
نتیجه در س��ال های آتی  در 
فرص��ت ب��رای ورد ب��ه بازار 
ال ان جی بیش��تر از گذش��ته 
رقابت  ام��ا  می ش��ود،  فراهم 
بیشتری  س��هم  گرفتن  برای 
از ب��ازار نیز افزای��ش می یابد 

و کش��ورهای عالقه مند برای 
ورود ب��ه ب��ازار ال ان ج��ی از 
برای  فرصت��ی  ای��ران  جمله 
ورود دارن��د، ام��ا ب��رای این 
نخس��ت  گام  در  بای��د  ورود 
امکان��ات تولید فراهم ش��ود، 
س��پس ب��ه منظ��ور رقاب��ت 
بازیگ��ران تجارت  ب��ا س��ایر 
باشیم.  انعطاف پذیر  ال ان جی 
خوش��بختانه مطلع شدم که 
ای��ران ب��رای ورود به تجارت 
ال ان ج��ی، ب��ه دنب��ال ای��ن 
اس��ت ک��ه پ��روژه نیمه  تمام 
ای��ران ال ان جی را با جذب 
سرمایه گذار به اتمام برساند. 
ال ان جی  اصل�ی  تجارت 
در اختی�ار چند کش�ور از 
جمله قطر و استرالیا است. 
با توجه به بلندمدت بودن 
آی�ا  گازی،  قرارداده�ای 
سیاس�ت های ای�ران برای 
تصاحب بازارهای ال ان جی 

امیدوارکننده است؟ 

نماینده رس��می ای��ران در 
حوزه ال ان جی نیستم که به 
این س��وال پاسخ روشن دهم 
درخصوص  ای��ران  سیاس��ت 
تجارت ال ان جی چیس��ت، اما 
اگر کش��وری تمای��ل ورود به 
این تجارت داش��ته باشد بهتر 
است فرصت را بیش از این از 
دست ندهد و هر چه سریع  تر 

وارد این تجارت شود. 
شرایط برای حضور ایران 
در تج�ارت ال ان ج�ی را 

چگونه برآورد می کنید؟ 
ش��رایط ب��رای حض��ور در 
بس��یار  ال ان ج��ی  تج��ارت 
س��خت اس��ت و ب��ا توجه به 
نبود زیرس��اخت های الزم در 
کشور، ایران در صورت تمایل 
ب��رای حضور در ای��ن تجارت 
راه دش��واری پیش روی خود 
دارد، با ای��ن وجود هنوز فضا 
ب��رای ورود ایران ب��ه تجارت 

ال ان جی مهیا است. 

اینک�ه  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
کافی  و سرمایه  تکنولوژی 
نی�ز وج�ود ن�دارد و هنوز 
ال ان ج�ی،  پ�روژه  تنه�ا 
ایران چند  متوقف اس�ت، 
س�ال زم�ان دارد تابتواند 
عق�ب ماندگی خ�ود را در 
تج�ارت ال ان ج�ی جبران 

کند؟ 
اگر ای��ران ال ان ج��ی تولید 
کن��د، ت��وان فروخت��ن آن را 
خواهیم داشت. شرایط موجود 
ب��رای حض��ور تولیدکنندگان 
جدی��د فراهم ش��ده اس��ت و 
از س��ویی ای��ران می توان��د از 
تکنولوژی ه��ای روز دنی��ا نیز 
بیشترین  ما  باش��د.  برخوردار 
ذخای��ر گازی دنی��ا را داریم و 
اگر بتوانیم در س��ه سال آینده 
به تج��ارت ال ان ج��ی ورود 
کنی��م بازیگر اصلی در تجارت 
خواهیم بود در غیر این صورت 
این فرصت را نخواهیم داشت. 

چشم انداز شما از تجارت 
ال ان ج�ی ب�رای کش�ور 

چگونه است؟ 
ب��ه  ورود  ب��رای  ای��ران 
برنامه های  ال ان ج��ی  تجارت 
بلندمدتی تعریف کرده اس��ت 
اگر ای��ن برنامه ها ب��ه خوبی 
عملیاتی شود می توان امیدوار 
ب��ود ک��ه ای��ران می تواند در 
تجارت ال ان ج��ی بازیگردانی 
کن��د و چش��م انداز من از این 

تجارت مثبت است. 
درص�ورت ادامه دار ش�دن 
آی�ا  کش�ور،  تحریم ه�ای 
تج�ارت  در  موفقی�ت 
خواهد  منتف�ی  ال ان ج�ی 
ش�د یا اینک�ه می ت�وان با 
ت�وان داخلی ها این تجارت 

را ادامه داد؟ 
اگ��ر تحریم ه��ا لغو نش��ود، 
تمام��ی فرصت ه��ا در صنعت 
نفت و گاز را از دست خواهیم 

داد. 

دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز در گفت و گو با »فرصت امروز« عنوان کرد 

LNG آخرین فرصت ورود ایران به تجارت

تصوی��ب ش��رایط عمومی،  با 
قراردادهای  الگ��وی  و  س��اختار 
باالدس��تی نفت و گاز از س��وی 
هیأت دولت در روز چهارش��نبه، 
رس��انه های بین الملل��ی ضم��ن 
انعکاس گسترده این خبر اعالم 
کردن��د: ایران امیدوار اس��ت که 
س��االنه  خارج��ی  ش��رکت های 
٥0میلیارد دالر سرمایه جدید را 

وارد صنعت نفت کنند. 
به گزارش ایلنا، ش��بکه خبری 
بلومبرگ در گزارشی اختصاصی 
به تصویب مدل جدید قراردادی 
ای��ران پرداخت و نوش��ت: ایران 
م��دل جدید قرارداده��ای نفتی 
خود را تایید کرده است، اقدامی 
ک��ه این کش��ور عض��و اوپک را 
یک گام به جذب س��رمایه های 
خارجی در بخش انرژی و تقویت 

تولید نفت نزدیک می کند. 
براس��اس این گ��زارش، مدل 
جدی��د قرارداده��ای نفت��ی در 
چهارشنبه  روز  نشس��ت  جریان 
دولت  کابین��ه  مردادم��اه(   ١3(
ایران به تصویب رس��یده اس��ت. 
اولوی��ت اول در اجرای این مدل 
ب��ه تقویت تولی��د از میدان های 
مش��ترک نف��ت و گاز اختصاص 
پی��دا کرده اس��ت. ای��ران قصد 
دارد ش��رکت های خارجی را به 
صنع��ت نفت خود ج��ذب کند، 
اقدامی ک��ه می توان��د منجر به 
بلندمدت��ی  س��رمایه گذاری های 
به ارزش میلیاردها دالر ش��ود و 
تکنولوژی ه��ای روز را ب��ه ایران 

وارد کند. 
بلومبرگ در ادامه می نویسد: 
ایران س��خت در تالش بوده که 
مدل جدی��د قراردادی را ظرف 
دو سال اخیر به نتیجه برساند. 

ای��ن کش��ور امیدوار اس��ت که 
ش��رکت های خارج��ی س��االنه 
٥0میلیارد دالر س��رمایه جدید 
را وارد صنعت نفت کنند. ایران 
در بازیابی س��هم ب��ازار که در 
بین المللی  تحریم ه��ای  جریان 
علی��ه برنام��ه هس��ته ای اش از 
دس��ت داده بود، تاکنون موفق 

بوده است. 
براس��اس این گ��زارش، تولید 
نف��ت ایران در م��اه ژوئیه روزانه 
مع��ادل 3میلی��ون و ٥٥0 هزار 
بشکه بوده اس��ت که ٢٧ درصد 
باالتر از میانگین امس��ال است و 
باالترین س��طح تولید از دسامبر 
٢0١١ تاکنون به شمار می رود. 

ادوارد ب��ل، کارش��ناس ب��ازار 
نف��ت در دوب��ی ب��ه بلومب��رگ 
می گوید: ه��ر فرآیندی به زمان 
نی��از دارد و قب��ل از اینک��ه هر 
شود،  عملیاتی  سرمایه گذاری ای 
زم��ان زی��ادی الزم اس��ت. در 
ش��رایط کنونی ب��ازار نفت، این 

تغییرات دشوارتر است. 
وض��ع ب��ازار نف��ت به گونه ای 

اس��ت ک��ه قیم��ت نف��ت برنت 
دریای ش��مال در م��اه ژوئیه به 
دلیل وج��ود م��ازاد عرضه نفت 
در بازاره��ای جهانی، ١٥ درصد 
کاه��ش داش��ته اس��ت. ای��ران 
می خواه��د تولید نفت خود را تا 
پایان س��ال ٢0١٦ با رساندن به 
سطح 4میلیون بشکه در روز به 
باالترین سطح هشت سال اخیر 
برس��اند و از س��رمایه خارج��ی 
کم��ک بگیرد تا ب��ه جایگاه دوم 
اوپ��ک باز گ��ردد. ای��ن درحالی 
اس��ت که براس��اس اطالعات به 
دست آمده از س��وی بلومبرگ، 
ای��ران در ماه ژوئی��ه در جایگاه 
س��وم تولیدکنندگان نفت اوپک 

ایستاده است. 
بلومبرگ در ادامه می نویس��د: 
ش��رکت های ب��زرگ نفت��ی که 
عمدتا از اروپا هستند، مانند اِنی 
ایتالیا و توتال فرانسه تمایل خود 
را برای توسعه میدان های نفت و 

گاز ایران اعالم کرده اند. 
گفتنی است که هیأت وزیران 
چهارش��نبه،  روز  جلس��ه  در 

١3مردادماه به ریاس��ت حس��ن 
به  رئیس جمه��وری،  روحان��ی، 
بررسی پیشنهادهای وزارت نفت 
تصویب نامه  »اصالح  درخصوص 
و  س��اختار  عموم��ی،  ش��رایط 
باالدس��تی  قراردادهای  الگ��وی 
نفت و گاز« و نیز »نحوه نظارت 
ب��ر انعق��اد قرارداده��ای نفتی« 

پرداخت. 
بررس��ی های  فرآین��د  در 
کارشناس��ی، »ش��رایط عمومی، 
قراردادهای  الگ��وی  و  س��اختار 
باالدستی نفت و گاز« که با بیش 
از ١٥0 تغیی��ر کوچک و بزرگ 
نسبت به مصوبه پیشین دولت و 
اف��زودن چهار ماده جدید به ١١ 
ماده قبلی تهیه ش��د، به تصویب 
اصالحات  براساس  رسید.  نهایی 
ص��ورت گرفته در ای��ن مصوبه، 
در تنظی��م متن هر قرارداد، باید 
حقوق، تعهدات و مسئولیت های 
طرفی��ن ق��رارداد در زمینه های 
مختلف مانند فرآیند حسابداری 
انج��ام  روش  حسابرس��ی،  و 
پرداخ��ت یا ب��از پرداخت مالی، 

بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، 
تولید،  روش ه��ای  اندازه گی��ری 
انسانی، سالمت،  نیروی  آموزش 
ایمنی و محیط زیس��ت، واردات 
و ص��ادرات، بیم��ه، محرمانگی، 
شرایط خاتمه و فس��خ قرارداد، 
فورس ماژور، رهاس��ازی منطقه 
ق��راردادی، نح��وه ح��ل و فصل 
اختالفات و زب��ان قرارداد نیز به 
روشنی در متون یادشده تعریف 

و مشخص شود. 
همچنی��ن به موج��ب تصمیم 
درخص��وص  وزی��ران  هی��أت 
»نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای 
قرارداده��ای نفتی«، باید کلیات 
قرارداد ش��امل قیم��ت، مدت و 
اعمال ش��رایط عمومی به تایید 

وزارت نفت برسد. 
همچنین این وزارتخانه موظف 
اس��ت ب��ر اج��رای قراردادهای 
موض��وع این مصوب��ه و انتقال و 
توس��عه فناوری به ش��رکت های 
اکتش��اف و تولید و بهره برداری 
و  پیمان��کاران عموم��ی  نی��ز  و 
س��ازندگان تجهیزات و آموزش 
نی��روی انس��انی ایران��ی مطابق 
نفت  وزی��ر  ابالغ��ی  ش��یوه نامه 

نظارت شد. 
ادوارد ب��ل، درباره وضع آینده 
صنع��ت نف��ت ای��ران می گوید: 
می خواهن��د  س��رمایه گذاران 
بدانن��د دقیق��ا در ای��ران با چه 
ش��رایطی مواجه خواهند ش��د. 
مش��ترکی  ش��رکت های  قوانین 
ک��ه ایج��اد خواهد ش��د چگونه 
است و... وقتی به جزییات کامل 
می توانیم  کردیم،  پیدا  دستیابی 
حس بهت��ری از میزان جذابیت 
قرارداده��ای جدی��د نفتی ایران 

داشته باشیم. 

صنعت نفت ایران به ساالنه ٥٠میلیارد دالر سرمایه گذاری نیازمند است

بینالملل

نفتپتروشیمی

یادداشت

با اعطای مجوز به دو شرکت 
احداث جایگاه های کوچک سوخت 

از هفته آینده در کالنشهرها 
اجرایی می شود

مدیربازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران، از اعطای مجوز احداث جایگاه های کوچک سوخت 
با صدور مجوز برای دوش��رکت صاح��ب برند خبرداد و 
گفت: طرح احداث جایگاه های کوچک از هفته آینده در 

کالنشهرها اجرایی می شود. 
ب��ه گزارش ش��انا، محمدرضا مظلومی ب��ا بیان اینکه 
بحث اجرای طرح برندسازی جایگاه های سوخت کشور 
از پارس��ال با دس��تور وزیر نفت آغاز ش��ده است، گفت: 
دستورالعمل های الزم برای ایجاد سیستم های برندینگ 
یا ش��رکت های صاحب صالحیت آماده و ابالغ شده و با 
اعالم فراخوان شرکت پخش فرآورده های نفتی بیش از 

40 تقاضا دریافت کردیم. 
وی با بیان اینکه از میان 40 شرکت متقاضی دریافت 
مجوز تاکنون چهار ش��رکت موفق ب��ه تکمیل مدارک 
ش��ده اند، افزود: از این تعداد دو ش��رکت صاحب برند با 
گذراندن مراحل نهایی موف��ق به دریافت مجوز احداث 
جایگاه های کوچک ش��دند. وی اظهار امیدواری کرد: با 
استقبال خوب شرکت های صاحب نام تا پایان شهریورماه 
عالوه بر این دو برند، حدود هشت شرکت دیگر با تکمیل 
مدارک و احراز ش��رایط، موفق به کس��ب مجوز احداث 
جایگاه ه��ای کوچک در کش��ور و ارائه خدمات به مردم 

شوند. 

رفع نیاز کالنشهرها اولویت طرح برندسازی
مظلومی با اعالم اینکه مجوز فعالیت این دو ش��رکت 
تایید ش��ده اس��ت، گفت: ش��رکت های صاحب برند و 
توانمند در این زمینه می توانند تنها در س��طح استان یا 
شهرستان درخواست فعالیت داشته باشند، اما از سوی 
شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران محدودیتی در این 

زمینه وجود ندارد. 
وی با تاکید بر اینکه اولویت اجرای طرح برندس��ازی 
رف��ع نیاز کالنش��هرها به جایگاه های س��وخت اس��ت، 
اظهارداشت: این طرح با هدف افزایش کمیت جایگاه ها 
و نازل های سوخت در کالنشهرها به مرحله اجرا رسیده 
است و به طور قطع با رفع نیاز کالنشهرها، شهرهای دیگر 

در مسیر توسعه قرار خواهند گرفت. 
مدیربازرگانی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ای��ران در مورد تعیین مش��وق های الزم ب��رای فعالیت 
این برندها گفت: پیگیری های الزم برای تعیین و اعالم 
مشوق ها صورت گرفته و امیدواریم به زودی با جمع بندی 

نهایی از سوی وزارت نفت ابالغ شود. 
وی با تاکید بر اینکه شاخص ها و امتیازاتی برای ارتقای 
کمیت جایگاه های عرضه سوخت در کالنشهرها تعیین 
ش��ده است، افزود: تعیین تعداد نازل ها در کالنشهرها با 
توجه به اولویت طرح احداث جایگاه های تک تلمبه و تک 
نازل برحسب نیاز خواهد بود که امیدواریم با سیاست ها 
و تمهی��دات الزم تع��داد نازل های عرضه س��وخت در 

کالنشهرها افزایش یابد. 
مظلوم��ی درپایان گف��ت: ش��رکت های صاحب برند 
موظف به رعایت همه دس��تورالعمل های شرکت پخش 
فرآورده های نفتی در کشور هستند و باید محدودیت های 
اس��تانی یا منطقه ای را در روند فعالیت های خود لحاظ 
کنن��د. به گ��زارش ایرنا، دس��تورالعمل نح��وه ارزیابی 
شرکت های صاحب صالحیت معتبر )برند( برای توزیع 
فرآورده های نفتی و س��ی ان جی )هفتم اردیبهشت ماه 
9٥( از س��وی وزیر نفت به شرکت ملی پاالیش و پخش 

فرآورده های نفتی ایران برای اجرا ابالغ شد. 
هدف اصلی راه اندازی شرکت های صاحب صالحیت یا 
برند ارتقای رفاه، ایمنی و افزایش کیفیت خدمات قابل 
ارائه به مصرف کنندگان، ارائه خدمات بهتر و مطلوب تر 
در حوزه عرضه فرآورده ه��ای نفتی به مردم، حمایت از 
بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کش��ور اعالم 
شده اس��ت. دستورالعمل ارزیابی ش��رکت های صاحب 
صالحیت معتبر )برند( برای توزی��ع فرآورده های نفتی 
و CNG در راس��تای اجرای بند »الف« سیاس��ت های 
وزارت نف��ت در موضوع پخش فرآورده های نفتی که در 
تاریخ ٢٦ مردادماه س��ال ١394 به شرکت پخش ابالغ 

شده بود، برای اجرا تهیه شده است. 
براساس این دستورالعمل شرکت صاحب صالحیت یا 
برند، شرکتی است که مجموعه ای از جایگاه های عرضه 
فرآورده های نفتی و CNG را تحت پوشش خدمات قرار 
می دهد که این کار می تواند از طریق احداث جایگاه های 
جدید، خرید جایگاه های موجود یا فراهم آوردن خدمات 
م��ورد نظر در جایگاه های موجود بدون اصرار بر تجمیع 

مالکیت در آنها صورت پذیرد. 
ش��رکت صاحب صالحی��ت یا برند، وظیف��ه خرید و 
حمل سوخت از محل انبارهای اصلی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی و توزیع ب��ه موقع آن در جایگاه های 
تحت پوشش و همچنین مس��ئولیت کمیت و کیفیت 
عرض��ه فرآورده های نفتی و CNG در هر جایگاه تحت 
پوشش را با رعایت استانداردهای مشخص شده بر عهده 
دارد. داشتن حداقل ٦0 نازل، کسب امتیازات الزم برای 
ایجاد برند و داشتن میزان مشخصی از سهام پتروشیمی 
و پاالیشگاه ها از اصلی ترین ویژگی هایی است که وزارت 
نفت ب��رای دادن مجوز برند ب��رای فرآورده های مایع و 
CNG تعیین کرده اس��ت. وظیفه اعطای مجوز در این 
آیین نامه بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گذاشته شده اس��ت تا براساس ویژگی های تعیین شده 
و بررس��ی صالحیت ها مجوز برند بنزین را به شرکت ها 
ارائه دهد. نخستین ویژگی الزم برای دریافت مجوز این 
است که شرکت مجموعه ای از جایگاه های عرضه پخش 
فرآورده ه��ای نفتی و CNG را تحت پوش��ش خدمات 
خود قرار دهد. این ش��رکت موظف اس��ت طی دو سال، 
تعداد نازل های خود را به 300 نازل افزایش دهد و البته 
ب��رای فعاالن در حوزه CNG الزم اس��ت کار ش��رکت 
از هم��ان ابتدا با 300 نازل آغاز ش��ود، اما برای تایید و 
دریافت برند از س��وی ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی شرکت متقاضی باید در سبد )پرتفوی( سهام خود 
بیش از ٧ درصد س��هام پاالیشگاه ها یا پتروشیمی های 
کش��ور را داشته باشد. طرح برندسازی به صورت پایلوت 
در اصفهان اجرا ش��د و ١٦ جایگاه زنجیره ای کوچک و 
تک تلنبه )٢١ فروردین ماه( به طور رس��می افتتاح و به 

بهره برداری رسیده است. 

ارمغان برجام برای صنعت نفت
 امنیت سرمایه گذاری، بزرگ ترین 

مزیت برجام

آلبرت بغازیان، کارش��ناس مسائل اقتصادی در 
گفت وگو با ایلنا با اش��اره به برخی دس��تاوردهای 
برج��ام در بخ��ش صنع��ت نف��ت، گف��ت: آنچ��ه 
بع��د از برج��ام بی��ش از همه به آن نیاز داش��تیم 
ایجاد فض��ای امن اقتصادی و س��رمایه گذاری در 
کش��ور بود. برجام ثابت کرد که ایران وارد جنگ 
نمی ش��ود و آمریکایی ها نی��ز گزینه جنگ را کنار 
می گذارند و خودش��ان را متعهد به تعهدات برجام 
می دانن��د. بنابرای��ن احتمال درگی��ری و ورود به 

وضعیت جنگی منتفی ش��ده اس��ت. 
وی اف��زود: برج��ام و ایج��اد فض��ای ام��ن برای 
س��رمایه گذاران فرصت انتخ��اب ورود به پروژه های 
ای��ران به خص��وص در بخ��ش نف��ت و گاز را ک��ه 
بزرگ ترین مزیت کش��ور است، فراهم کرد. بنابراین 
اکن��ون ش��اهد بس��یاری از رفت و آمده��ا از س��وی 

شرکت ها و هیأت های خارجی به کشور هستیم. 
بغازیان تصریح کرد: اکنون به مرحله ای رسیده ایم 
ک��ه باید به اقدام منتهی ش��ود. البت��ه تعلل کنونی 
در انعق��اد قرارداده��ا هم به این دلیل اس��ت که به 

انتخابات آمریکا برخورد کرده است. 
وی خاطرنش��ان کرد: در هر ص��ورت برجام باعث 
ش��د که هم فضا امن ش��ود و هم س��رمایه گذاران با 
اطمینان خاطر بیش��تری وارد کشور شوند و نگرانی 

جانی و مالی نداشته باشند. 
این کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: البته ایران نیز 
به این نتیجه رس��یده که در بخ��ش نفت نمی تواند 
به منابع داخلی متکی باش��د و باید با ش��رکت های 
خارجی هم به لحاظ س��رمایه گذاری و هم در بخش 
انتقال تکنولوژی شریک شود. بنابراین تغییراتی در 
قراردادهای قبلی به وجود آمد و نوع سوم قراردادها 

تدوین شد. 
وی یادآور ش��د: ش��رکت های خارج��ی بندهای 
تغییر یافته در قراردادهای جدید ایرانی را پذیرفته اند 
و حال خودمان باید به این نتیجه برسیم که چگونه 
عم��ل کنی��م.  بغازیان به بحث تس��هیل در انتقال 
مطالبات به کشور نیز اشاره کرد و گفت: در زمان 
تحریم، کش��ورها می ترس��یدند که از ایران خرید 
کنند اما اکنون این مراودات تس��هیل شده است. 
ضمن اینکه در بخش انتق��ال درآمدهای نفتی به 
کش��ور نیز با توجه به گش��ایش هایی که در بخش 
س��وئیفت حاصل ش��ده انتقال پول به کش��ور کم 

هزینه تر ش��ده اس��ت. 

اندر قبای گشاد »سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی«!

ادامه از صفحه 1
عنص��ری به نام تفویض اختیار حتی در قاموس این 
ساختار دولتی، ناهمگن نمی گنجد. او حتی به خودش، 
اعض��ا و اجزا و واحده��ای حکومتی کوچکترش چون 
استان ها و استانداری ها هم اعتماد نمی کند، چه رسد به 
سازمان ها، شرکت ها و موسسات بخشی عظیم و مهم 
در کش��ور به نام »بخش خصوصی« که اساسا در نظام 
تصمیم گیری و مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، محلی 
از اع��راب ندارد. بدین ترتیب تمام رش��ته هایی که در 
طول سالیان دراز در راه توسعه اقتصادی و رشد بخش 
خصوصی در ایران بافته ش��ده به علت عدم هماهنگی 
با بخش های سیاسی و نبود نظام پایدار حزبی درخور 
جایگاه و ش��أن جامعه ایران، جملگی با اندکی تغییر و 
تح��ول در نظام اداری و افزایش یا کاهش قیمت نفت، 

پنبه شده است!
علت اساس��ی این ناتوانی و ش��کاف در سیس��تم 
دولت��ی و مدیریت��ی و برنامه ری��زی ای��ران در این 
جمله خالصه می شود: در سیستم فعلی کشورداری 
مدیران اس��تانی، ق��درت تصمیم گی��ری و خالقیت 
ندارن��د و به همین دلیل بی ثبات و ش��کننده اند و از 
اعتماد به نفس بسیار ضعیفی برخوردارند. آنان طبق 
روال گذش��ته، منتظرند تا دس��توری، بخش نامه ای، 
تحقیق��ی، توصی��ه ای، نام��ه ای و... از راه برس��د و 

براساس آن، اقدام به کار کنند!
این تمرکز شدید اداری و برنامه ریزی در کشوری 
پهناور چون ایران، اساس��ا با مقوله توسعه پایدار که 
نیاز واقعی ملت ایران به ش��مار م��ی رود، مغایرت و 
تض��اد دارد. برای نج��ات واقعی ای��ران و ایرانیان از 
وضعیت بحرانی فعلی که در حال تعمیق و گسترش 
است، تصمیم بزرگ برای اصالح ساختار الزم است. 
اصالح ساختار بر مبنای اصالح قانون سیستم سنتی 
تمرگزگرای فعلی، مردم ایران را برای آینده و زندگی 
بهتر و س��الم تر راضی و متقاعد نمی کند. با تفویض 
اختیارات به استان ها و استانداری ها، اعتماد به نفس 
الزم و ض��روری بای��د به این واحدها تزریق ش��ود و 
براس��اس نظام رقابت بین استان ها، کشور در مسیر 
توسعه پایدار قرار گیرد. اشتباه نشود، منظور رقابت 
بر سر کسب بودجه بیش��تر و کندن امکانات بیشتر 
از بدنه دولت نیست. بودجه های استان ها، باید طبق 
یک قاعده نظام مند و عادالنه و با پش��توانه مطالعات 
کارشناس��ی بر مبن��ای طرح های گس��ترده آمایش 
سرزمینی و منافع ملی تصویب و اختصاص یابد. در 
این سیستم، فشار گروه ها، باندها و حتی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی برای تزریق بیشتر بودجه 
و اجرای بیش��تر طرح ه��ای صنعت��ی و اقتصادی و 

عمرانی... مجال ظهور و گسترش نمی یابد. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

شنبه
16 مرداد 1395

شماره 571

ب�ازار جهانی گاز به س�رعت در ح�ال تحول 
اس�ت و بازیگ�ران جهان�ی به س�رعت در حال 
ظهور هستند. ایران بازیگر بالقوه بازار گاز است 
ک�ه در عصر طالی�ی گاز ق�رار دارد و می تواند 
س�هم بیش�تری از بازار صادراتی گاز را به خود 

اختصاص دهد. 

در ای�ن میان با توجه به افزای�ش تقاضا برای 
LNG، ل�زوم ورود جدی کش�ور به این تجارت 
بیش از هر زمان دیگری احس�اس می شود. این 
در حالی است که بزرگ ترین پروژه ال ان جی در 
کش�ور؛ »ایران ال ان جی« به دلیل نبود سرمایه 
کافی بیش از س�ه سال اس�ت که متوقف شده 
اس�ت در این میان کشورهایی از جمله آمریکا، 
اس�ترالیا و چن�د کش�ور آفریقای�ی بازیگران 

جدی�دی هس�تند ک�ه در چندس�ال آینده در 
تجارت ال ان جی نقش پررنگی خواهند داش�ت.
با توجه به افزایش مصرف کشورهای وارد کننده 
مانند هن�د و چین لزوم دس�تیابی به ال ان جی 
بیش از هر زمان احس�اس می ش�ود. با توجه به 
اهمیت این مسئله گفت و گویی با محمدحسین 
عادلی، دبیرکل مجمع کش�ورهای صادرکننده 

گاز درباره ال ان جی انجام شد. 
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3 تولید، تجارت، خدمات

می کنی�د  فک�ر  ش�ما 
دیرهن�گام  تصمیم گی�ری 
مسئوالن تنها عامل گرانی 
ش�کر در بازاره�ای داخلی 

است؟ 
عللاوه بر اینکه تصمیم برای 
واردات شللکر بللا تاخیر زیادی 
اجرایللی شللد، فاصللله زمانللی 
یک ماهلله از هنللگام خریللد تا 
ترخیللص و تصفیلله به یک ماه 
زمللان نیللاز دارد کلله ایللن بازه 
زمانللی یک ماهلله نیللز مزید بر 
علت شللده است. در میان همه 
مشکات واردات شکر و افزایش 
قیمللت جهانی، مللاه رمضان و 
تابسللتان آغاز شللد و با توجه به 
اینکه فرهنگ غذایی کشللور ما 
در ماه رمضان و تابستان مصرف 
شکر به شدت افزایش می یابد و 
این شللوک تقاضا برای شکر در 
ماه رمضان امسال که هم زمان با 
شروع تابستان بود، باعث آشکار 
شدن بحران شکر در کشور شد 
و اسللتارت جهش قیمت شللکر 
در بازار آزاد زده شللد تا به امروز 
که قیمت شکر به حدود 4000 

تومان رسیده است. 
کارشناس�ان  برخی  ام�ا 
معتقدن�د دالالن با احتکار 
شکر تاثیر زیادی در کاهش 
عرضه این محصول بر بازار 

داشتند؟ 
به نظر من این گفته بیشللتر 
انداختن مشکات این بازار به 
گردن افراد دیگر است. با توجه 
بلله اینکه حللدود 1.5میلیون 
تن شللکر تولید می شود، برای 
ایجللاد چنین بحللران بزرگی 
باید میزان بسللیار زیاد شللکر، 
حللد اقل 400هزار تن، احتکار 
شللود تا چنیللن بحران بزرگی 
شکل بگیرد که خرید و پنهان 
کللردن این حجم شللکر عما 

توسللط فرد یا یک گروه خاص 
ممکللن نیسللت. البته افزایش 
قیمت جهانی شللکر سبب شد 
که قیمت شکر وارداتی به ایران 
تا 2 هزار و 700 تومان برسد. 
این جهش قیمت سبب شد تا 
قیمت شکر در بازارهای داخلی 
به 3هزار تومان برسد و اگرچه 
همیللن عامل تا حدودی باعث 
تحریک قیمت بازار آزاد شللد، 
اما قطعا نقش پررنگی نداشت و 
مهم ترین عامل افزایش قیمت 
شکر همان بحث عدم مدیریت 
در تعیین زمان مناسللب برای 

واردات شکر بوده است. 
اما مس�ئله این اس�ت که 
گروهی هم عملکرد بورس 
کاال را مس�بب دام�ن زدن 
ب�ه بازار ش�کر می دانند، به 
نظر شما سهم بورس از این 

آشفتگی چقدر است؟ 
واقعیت این است که در این 
مدت ما هر روز شللاهد عرضه 
شکر در بورس کاال با قیمت های 
بیللن 2300 تللا 2500تومان 
بودیللم و شللرکت های دارای 
پروانه به راحتی می توانسللتند 

خرید داشته باشند و حتی در 
بسللیاری از روز ها مازاد عرضه 
وجود داشللت و بللورس برای 
راحت تر کردن نیاز شللکر این 
کارخانه هللا محدودیت هایللی 
وضللع کللرد، از جمله اینکه در 
شرایطی که صرفا کارخانه های 
فعال دارای پروانه اجازه خرید 
از بللورس را داشللتند امکان و 
اجازه خرید برای شللرکت های 
بسته بندی و خریداران متفرقه 

از بورس کاال نبود. 
اما دو مشکل وجود داشت، اول 
اینکه بسیاری از تولید کنندگان 
مللواد اولیلله خللود را به صورت 
نسللیه و چکی خرید می کردند 
و نقدینگللی کافللی برای خرید 
نقدی از بورس کاال را نداشتند، 
به خصوص اینکه عموم شکر های 
عرضه شده در بورس کاال 15 روز 
بعللد از عرضه در بورس تحویل 
خریدار می شللد و عمللا برای 
کارخانه هایی که نقدینگی کمی 
داشللتند این گونه خرید مقدور 
نبللود. به همین دلیل مجبور به 
خرید نسیه با قیمت های بسیار 

باالتری از بازار آزاد بودند. 

دومین موضوع این است که 
بسللیاری از کارخانه ها با توجه 
بلله فاصله قیمتی بورس کاال و 
بازار آزاد بیشللتر از نیازشللان 
خریللد کللرده و بلله چرخلله 
داللی وارد شللدند و شکر های 
خریداری شده را با سود خوبی 
در بللازار آزاد عرضه می کردند 
و همین امر موجب می شد در 
برخی مواقع تقاضای کاذب در 

بازار شکل بگیرد. 
البته همانند هر ابزار دیگری، 
گاهی عرضه های بورس کاال با 
مشکاتی مواجه می شد و این 
مشللکات به تنش هللای بازار 
بیشللتر کمک می کللرد. برای 
نمونه در تیرماه اداره بازرگانی 
اقدام به عرضه شللکر از طریق 
بللورس کاال کللرده بود که این 
شللکر ها با تاخیر یک هفته ای 
به خریداران تحویل داده شللد 
و همین آمر به افزایش قیمت 

شکر در بازار آزاد انجامید. 
باتوج�ه ب�ه امت�داد این 
ورود  ع�دم  و  مش�کل 
شکرهای خریداری شده از 
س�وی دولت، فکر می کنید 

بح�ران ب�ازار ش�کر تا چه 
زمانی ادامه دارد؟ 

اواسط شهریور فصل برداشت 
چغندر اسللت و همللان زمان ما 
شللاهد عرضه شللکر با حجم باال 
در بللازار خواهیللم بللود و قطعا 
آن زمان شللکر وارداتی با بهای 
2هللزار و 750 تومان وارد رقابت 
با شللکرهای تولید داخل خواهد 
شللد. پیش بینی می کنم با ورود 
شللکر های چغنللدری جدید از 
اواسللط شللهریور، بللازار کاما 
متعادل خواهد شللد و شللکر از 
قیمللت 4000تومللان فعلی به 
حدود 2700تومان خواهد رسید. 
پس ما هر س�ال از اواسط 
ش�هریور شکر داخلی را به 
وفور در بازارهایمان داریم؟ 
غالب شللکر تولیللد داخل از 
چغندر قند استحصال می شود 
و سللاختار کارخانه هللا بلله این 
صورت اسللت که شللهریور ماه 
چغندر قند ها را برداشللت کرده 
و تللا مهللر ماه تبدیل به شللکر 
می کننللد. بعد از این پروسلله، 
بخللش تولیللدی کارخانه ها تا 
فرارسیدن شهریور سال بعد که 
فصل برداشت چغندرقند است 

متوقف می شود. 
طی این یک سال کارخانه ها 
شللکر تولید شده در شهریور و 
مهر ماه را به فروش می رسانند 
کلله معمللوال نیللاز بللازار را تا 
اردیبهشللت سللال بعد تامین 
می کند. امسللال ما تا فروردین 
مشکلی در عرضه شکر نداشتیم 
و اتفاقا قیمت عرضه شللکر در 
کارخانه هللا 2هزار و 226تومان 
بللود، یعنللی 40تومان پایین تر 
از قیمللت 2300تومان مصوب 
دولللت امللا از اردیبهشللت ماه 
مجموعه ای از رخدادها باعث به 
وجود آمدن وضعیت فعلی شد. 

از تاخیر در تصمیم گیری دولت تا داللی کارخانه دارها

کام بازار از کمبود شکر تلخ شد
کاهش چش�مگیر ش�کر در بازارهای رس�می 
مهم تری�ن عامل ب�رای افزایش قیمت این کاالی 
اساس�ی عنوان ش�ده است. امیر علی قنبری که 
یکی از تحلیلگران بازار س�رمایه در بخش قندو 
شکر است مهم ترین دلیل کاهش میزان شکر در 

ب�ازار را به تاخی�ر در تصمیم گیری برای واردات 
این کاال نسبت می دهد و می گوید: برخالف رویه 
هر س�ال، دولت و انجمن صنفی تولید کنندگان 
قند و ش�کر در اردیبهش�ت ماه به توافق برای 
واردات کس�ری ش�کر مورد نیاز کشور رسیدند 
ک�ه بس�یار دی�ر بود، چراکه آن زم�ان موجودی 
کارخانه ها به حداقل میزان ممکن رس�یده بود. 

از س�وی دیگر، هم زمان با تصمیم برای واردات 
500هزار تن شکر مورد نیاز کشور قیمت جهانی 
ش�کر رش�د شدیدی کرد و از 13سنت به حوالی 
19 و حتی تا 21سنت نیز رسید که این امر موجب 
نگران�ی در داخ�ل کش�ور و افزای�ش بهای تمام 
شده ش�کر های وارداتی شد. گفت وگوی روزنامه 

فرصت امروز با علی قنبری را بخوانید 

رئیس سازمان چای اعالم کرد
افزایش 50درصدی پرداختی ها به 

چایکاران

رئیس سللازمان چای کشور اعام کرد تا مردادماه 
حدود 50درصد افزایش پرداخت داشته ایم. 

به گزارش ایسنا، دکتر محمد ولی روزبهان گفت: 
مجموع پرداختی ها به چایکاران به 6۸میلیارد تومان 
رسیده است و به زودی به 71میلیارد تومان می رسد. 
وی در اداملله افزود: آمار مقایسلله ای پرداختی ها 
نشللان می دهد که در سللال گذشللته تا مللرداد ماه 
تنهللا 4۸میلیارد تومان پرداخت شللده بللود، اما در 
حال حاضر نسللبت به سال گذشته حدود 50درصد 

افزایش پرداخت داشته ایم. 
رئیس سللازمان چای کشللور با اشللاره بلله اینکه 
تاکنللون ۸4هللزار تن برگ سللبز چللای به صورت 
تضمینی خریداری شللده اسللت، اداملله داد: میزان 
تولید برگ سللبز چای در مقایسه با سال گذشته از 

افزایش 44درصدی برخوردار است. 
بنا بر اعام روابط عمومی سللازمان چای، روزبهان 
خبر داد: در سللال جاری پیش بینللی تولید 115 تا 
120هللزار تن برگ سللبز چای می شللود. بللا تولید 
25هللزار تن چای خشللک حدود 23درصللد از نیاز 
کشللور به چای مرتفع می شللود، این در حالی است 
که در سللال گذشللته حدود 1۸درصد از نیاز کشور 

به چای مرتفع شد. 

از سوی کارشناسان مطرح شد
WTO موانع پیوستن ایران به

بعد از اجرایی شللدن برجام، یکللی از مباحثی که 
مجللددا در فضللای اقتصللادی مطرح شللد، موضوع 
 )WTO( پیوسللتن ایران به سازمان تجارت جهانی
بللود و بار دیگللر حضور ایران در این سللازمان مهم 
تجاری جدی تر از پیش به نظر می رسد، هر چند که 
همچنان موانعی برای این عضویت وجود دارد، اما به 
نظر می رسد رفع آنها همچنان مستلزم زمان است. 

 )WTO( به گزارش ایسنا، سازمان تجارت جهانی
سللازمانی بین المللی است که قوانین جهانی تجارت 
را تنظیللم و اختافللات بین اعضای این سللازمان را 
حل و فصل می کند. سللازمان تجارت جهانی عاوه 
بللر پرداختن بلله مباحللث مربوط به تجللارت کاال، 
 حوزه های مربوط به خدمات و حقوق مالکیت فکری 

را هم در برمی گیرد. 
همچنیللن تجللارت آزاد، کاهللش تعرفه ها، اصل 
شفاف سللازی تجاری، اصل تجللارت منصفانه، حفظ 
محیط زیسللت، توسللعه تولید و تجارت و بهره وری 
منابع و افزایش سللهم کشللورهای در حال توسللعه 
و در حال توسللعه از رشللد تجارت جهانی از جمله 
مهم ترین اصول سللازمان تجارت جهانی به حسللاب 

می آید. 
به اعتقاد کارشناسللان، موانعی را که برای ملحق 
شللدن ایران به سللازمان جهانی تجارت وجود دارد 

می توان به دو دسته تقسیم بندی کرد. 
بلله گفته محمود دودانگه - مشللاور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت - دسللته اول موانعی هستند که به 
قوانین، مقررات و ماحظات اقتصادی برای پیوستن 

به سازمان تجارت جهانی مرتبط می شود. 
 بلله گفتلله وی، موانعی کلله در دسللته دوم قرار 
می گیرنللد، موانع سیاسللی برای عضویللت ایران در 
سللازمان تجارت جهانی اسللت و با توجلله به اینکه 
ایران در دهه های قبللل معموال درگیر محدودیت ها 
و تحریم هللای یک جانبه و چند جانبه بوده اسللت، 
عضویت در سللازمان تجارت جهانللی با موانعی روبه 

رو بوده است. 
به گفته این کارشللناس اقتصادی، اکنون با توجه 
به بسللته شدن پرونده هسته ای و توافق انجام شده، 
این امیدواری وجود دارد که حداقل موانع سیاسللی 
برای عضویت در سللازمان جهانی تجارت برداشته و 
مسللیر طبیعی برای عضویت ایران در این سللازمان 

ایجاد شود. 
دودانگلله دربللاره یکی از موانع پیوسللتن ایران به 
سللازمان تجارت جهانللی تصریح می کنللد که باید 
برای الحاق به سللازمان تجارت جهانی یک کارگروه 
تشللکیل شللود. به گفته وی، هر کشللوری که قصد 
عضویت در این سللازمان بین المللی را داشللته باشد 

باید دیگر کشورها را راضی کند. 
به گفته این کارشللناس اقتصادی، کارگروهی که 
قللرار بوده در مللورد عضویت ایران در این سللازمان 
تصمیم گیللری کند هنللوز رئیس آن تعیین نشللده 
اسللت، چراکه ایران عاقه داشته است که سوییس 
این مسئولیت را بپذیرد، اما اختافاتی در این زمینه 

به وجود آمد. 
در ایللن باره محمد رضا انصاری - نایب رئیس اتاق 
بازرگانی ایران - در مورد عضویت ایران در سللازمان 
تجارت جهانی معتقد اسللت حمایت اتحادیه اروپا از 

عضویت ایران در WTO حاصل برجام است. 
وی همچنیللن درباره پیشللامدهای عضویت ایران 
در WTO معتقللد اسللت در عیللن امتیازاتللی که 
این عضویللت برای اقتصاد ایللران دارد، اما می تواند 
چالش هایی را هم ایجاد کند، چرا که اقتصاد ایران با 
سیسللتم عوارض و حمایت از صنایع داخلی فعالیت 
می کند؛ اقدامی که باعث شللده صنایع داخلی ناقص 

بار بیایند. 
 WTO بلله گفتلله وی، وقتی عضویت ایللران در
محقق شللود، دیگللر باید طبق قوانین این سللازمان 
عمل کرد و دیگر امکان ادامه سیسللتم ناقص فعلی 

حمایت از تولید وجود ندارد. 

برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، 
ریخته گری، فوالد، معادن و صنایع وابسته

ویترینی به وسعت 5هزار متر مربع

نهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی، ریخته گری، 
فوالد، معادن و صنایع وابسللته )متالکس 2016( به 
مدت سه روز از 12 تا 15مرداد در اصفهان برگزار شد. 
در این نمایشللگاه ۹3 مشللارکت کننده از استان های 
اصفهللان، تهللران، خراسللان رضللوی، مازنللدران و 
آذربایجان شللرقی و یک مشللارکت کننده خارجی از 

کشور هندوستان حضور داشتند.
بلله گللزارش خبرنللگار اعزامللی »فرصت امروز« به 
اصفهللان، بهرام سللبحانی مدیرعامل فللوالد مبارکه 
در آییللن افتتاح این نمایشللگاه اظهللار کرد: نهمین 
 نمایشللگاه فللوالد اصفهللان ویترینللی بلله وسللعت 
5 هللزار متللر مربع اسللت کلله در آن تولیدات جدید، 
کارآفرینی ها و تکنولوژی های روز به نمایش درآمده 
و بازدیدکنندگان به خوبی می توانند در این نمایشگاه 

از محصوالت دیدن و با آنها آشنا شوند. 
وی افزود: امروز دستاوردهای جدیدی داریم که در 
گذشته برای تامین آن از خارج همواره با مشکل مواجه 
بودیم. برای مثال امروز هنگام افتتاح خط بریکت سازی 
که بزرگ ترین خط در منطقه است افتخار کردیم که 
آنچه رونمایی و افتتاح می شللود سللاخت داخل بوده 
اسللت. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان تاکید 
کرد: برای فوالد مبارکه اصفهان کیفیت و کمیت یک 
محصللول بسللیار مهم اسللت، پس قطعللا از محصولی 
استفاده خواهیم کرد که هر دو مبحث کیفیت و کمیت 
را هم زمان ارائه و پشللتیبانی کند و امروز محصوالت 

داخلی به این مهم دست یافته اند. 
سبحانی تصریح کرد: امروز بیش از ۹0درصد مواد 
اولیه برای فوالد از داخل کشللور تامین می شللود و از 

این بابت بسیار خوشحال هستیم. 
وی در پایللان پیشللنهاد راه اندازی یک نمایشللگاه 
مجللازی را داد و افللزود: البته یک نمایشللگاه مجازی 
دائمی برای صنعت فوالد کشللور احتیاج اسللت که 
هرکسللی هر قطعه ای را که احتیاج داشللت بتواند در 
هر لحظه از این نمایشگاه مجازی ببیند و خرید کند. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس: 
سکوت مجامع بین المللی نسبت به 

آلودگی آب ارس فاجعه است
مدیرعامللل سللازمان منطقلله آزاد ارس بللا انتقاد 
شللدید از بی اهمیتی نسللبت به آلودگی آب رودخانه 
ارس معتقد اسللت سللکوت مجامع بین المللی نسبت 
به آلودگی آب ارس فاجعه اسللت. به گزارش ایسللنا، 
محسن خادم عرب باغی در نخستین نشست بین المللی 
حفاظت زیسللت محیطی فرامرزی ایران و کشللورهای 
همسللایه اظهار کللرد: باوجود پیگیری هللای متعدد از 
طرف ایران نسللبت به ورود پسللماندهای شللیمیایی از 
طرف یکی از کشللورهای همسللایه به رود ارس، مجامع 
بین المللی در برابر خطرات ناشی از آلودگی آب رودخانه 

ارس سکوت کرده اند.
وی در جمع نمایندگان 12 کشور فعال در عرصه 
حفاظت زیسللت محیطی فرامرزی، افزود: رودخانه 
ارس عللاوه بللر اینکلله مرز بین ایران، ارمنسللتان و 
آذربایجللان اسللت در نهایت بللا ورود به بزرگ ترین 
دریاچه جهان خطرات بی شمار زیست محیطی برای 

کشورهای حاشیه دریاچه خزر دارد. 
عللرب باغللی یکللی از معضات جوامللع صنعتی را 
بی توجهی به مسائل زیست محیطی عنوان کرد و گفت: 
بی توجهی به محیط زیسللت در جوامع و محیط های 
صنعتللی عللاوه بر ایجاد خطرات طبیعی و انسللانی، 
موجللب رکللود اقتصادی و بروز خطرات جبران ناپذیر 
خواهد شد. وی گفت: سازگاری تکنولوژی به کارگیری 
شده در صنایع با محیط زیست، عامل مهمی در حفاظت 
از محیط زندگی، جلوگیری از هدر رفتن منابع طبیعی و 

انسانی و حفاظت از منابع تجدیدناپذیر است.
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شماره 571

جلسه هم اندیشللی مدیرمسئول روزنامه 
فرصت امروز به همراه جمعی از کارکنان این 
روزنامه با مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان با 
محوریت اهمیت فعالیت رسللانه و نقش آن 
در پیشرفت و توسعه بخش تولید و صنعت 

کشور برگزار شد. 
در این نشست، بهرام سبحانی، مدیرعامل 
فوالد مبارکه اصفهان گفت: فعالیت موثر و 
بی طرف رسللانه می تواند نقش بسللزایی در 
پیشللرفت همه صنایع داشللته باشللد، زیرا 
فعللاالن تولیدکننللده می توانند با همکاری 
صحیللح خللود با رسللانه ها و ارائلله گزارش 
موفقیت ها و پیشللرفت های خود، مشکات 
موجود بر سللر راه تولید را به محضر مردم 
اعللام کنند تا در جریللان کامل اقدامات و 
اتفاق هایی که در صنعت و تولید کشور رخ 
می دهد، باشند. پس رسانه یکی از بازوهای 

مهم تولید و صنعت کشور است. 
مدیرعامل مجتمللع فوالد مبارکه اصفهان 
در صحبت هللای خود درباره فعالیت های این 
واحد تولیدی تاکید کرد: طرح ها و پروژه های 
زیادی در فوالد مبارکه اصفهان طی سال انجام 
می شود، اما با توجه به سیاست های مجتمع 
و تحقللق شللعار اقللدام و عمل، تا هنگامی که 
هریللک از ایللن طرح ها به مرحله بهره برداری 

نرسد، رسانه ای نخواهد شد. 
وی افللزود: فوالد مبارکه اصفهان با توجه 
به وسللعت تولید و فعالیتی که دارد خود را 
ملزم می داند در طرح های اجتماعی و ارتباط 
دوسللویه با جامعه و همچنین حفظ محیط 

زیست استان مشارکت داشته باشد. 
سللبحانی در ادامه گفت: برخی به دنبال 
سللیاه نمایی اقدامللات دولللت هسللتند و 
خوشللبختانه دولت تدبیللر و امید اقدامات 
موثللری را در بخللش رونللق صنعللت فوالد 
داشللته که مرهون هم افزایی و همدلی بین 

فعاالن اقتصادی و دولت است. 
وی افللزود: فوالد مبارکه اصفهان خود را 
موظف به اجرای طرح های زیسللت محیطی 
و تولید ارزش آفرین در شرکت می داند و به 
پشتوانه دانش فنی و نیروهای کارآمد در این 
واحد صنعتی توفیقات زیادی حاصل شللده 
است که باید رسانه ها به اطاع عموم مردم 
برسللانند.  در ادامه این دیدار، مدیرمسئول 
و مدیران و خبرنگاران روزنامه با حضور در 
مجتمللع فوالد مبارکه اصفهان از نزدیک با 
رونللد تولیللد در بزرگ ترین بنگاه اقتصادی 

کشللور آشنا شدند.  محمد ناظمی هرندی، 
مدیر تضمین کیفیت شللرکت فوالد مبارکه 
با اشللاره به حضور این شللرکت در نهمین 
نمایشگاه متالورژی، فوالد و ریخته گری در 
اصفهان گفت: شرکت فوالد مبارکه اصفهان 
همواره تاش کرده تا همسللو با سیاست ها 
و اسللتراتژی های کان کشور حرکت کرده 
و برنامه های خود را در جهت منافع کشللور 

تدوین و اجرا کند. 
اقتصللاد  آنکلله  از  پللس  افللزود:  وی 
 مقاومتللی به عنوان منظللر اقتصادی الگوی

ایرانی - اسامی پیشرفت و یکی از مباحث 
مهم در اقتصاد کشللور مطرح شد، بسیاری 
از صاحبنظران این مفهوم را راهکار مناسبی 
برای شللرایط کنونی اقتصاد کشور و مقابله 
فعللال با تحریم ها و محدودیت های تحمیل 
شده به کشور و مردم شریف دانستند، این 
مفهوم بسیار مهم را سر لوحه اهداف اجرایی 

خود قرار داد. 
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان 
افزود: خوشللبختانه فرصت مناسللبی برای 
شللرکت فوالد مبارکه اصفهان ایجاد شللد 
تللا در قالللب نهمین نمایشللگاه بین المللی 
متالللورژی، فللوالد و ریخته گری، معادن و 
صنایع وابسللته، به صورت مسللتقیم و چهره 
به چهره با مردم عزیز در ارتباط بوده و آنها 
را از آخرین اقدامات و دسللتاوردهای گروه 

فوالد مبارکه اصفهان آگاه کند. 
ناظمللی افللزود: این شللرکت بلله منظور 
افزایللش انسللجام و هللم افزایللی میللان 
شللرکت های زیرمجموعلله شللرکت فوالد 
مبارکلله اصفهان را تشللکیل داده اسللت و 
بللا اجرایی کللردن طرح گروه فوالد مبارکه 
اصفهللان، روابللط عمومی نیز هم راسللتا با 

اسللتقرار نظام هلدینگ، برای نخستین بار 
در سللطحی گسللترده و با حضللور تمامی 
شللرکت های زیرمجموعلله خللود و در یک 
سللالن اختصاصی در این نمایشللگاه حضور 
پیللدا کللرد و همان گونه که انتظار می رفت 
با حضور فعال در این نمایشگاه توانست به 

خوبی گزارشللی از اقدامات و دستاوردهای 
گروه بزرگ فوالد مبارکه اصفهان را به عموم 
مردم و همچنین تاشللگران عرصه اقتصاد 
و صنعت، برای تعامل بیشللتر معرفی کند. 
وی در پایان به حضور رسانه های اقتصادی 
و تخصصی در حوزه فوالد و معادن به عنوان 
یک مزیت در نمایشللگاه امسللال اشاره کرد 
و گفللت: شللرکت فللوالد مبارکلله اصفهان 
همواره با بهره گیری از پتانسللیل رسللانه ها، 
اقدام به معرفی توانمندی ها، دسللتاوردهای 
بزرگ ترین تولیدکننده فوالد در خاورمیانه 

کرده است. 
وی تعامل دوسویه فوالد مبارکه اصفهان و 
جامعه و رسانه ها را بسیار ارزنده و ارزش آفرین 
دانسللت و افللزود: فللوالد مبارکلله اصفهللان 
برنامه ریزی هللای  و  سیاسللت گذاری ها  در 
خللود همللواره به مقوله های نیروی انسللانی، 
دانللش فنی، سللامت و ایمنی، آب و رعایت 

محیط زیست توجه ویژه دارد. 

 جلسه هم اندیشی مدیرمسئول روزنامه فرصت امروز 
با مدیرعامل فوالد مبارکه اصفهان برگزار شد



قاچاق کاال، دغدغه ای اس��ت 
ک��ه لرزه بر ان��دام بخش تولید 
کشور می اندازد. اما با این وجود 
هن��وز هیچ ی��ک از دولت ها از 
گذش��ته تاکنون نتوانس��ته اند 
نسخه شفابخشی برای بیماری 
خطرناک قاچاق کاال بیابند. این 
پدی��ده زمانی بر آس��یب خود 
می افزای��د ک��ه در کنار واردات 
بی روی��ه و غیر اصولی از مبادی 

قانونی قرار گیرد. 
روزگاری ن��ه چن��دان پیش، 
صنای��ع و حرفه هایی در اقتصاد 
ایران وجود داش��ت که با سیل 
و  بی روی��ه  واردات  پی در پ��ی 
قاچ��اق کاال، ام��روز از آنها تنها 
نفسی کم رمق باقی مانده است. 
نمونه بارز آن صنعت نس��اجی 
کش��ور است. اگر سری به شهر 
بهش��هر بزنید، جنازه بادکرده و 
نوستالژیک بزرگ ترین کارخانه 
نس��اجی کشور را خواهید دید 
که روزگاری نه چندان دور نان 
صدها خانوار بهشهری را می داد 
ام��ا در مقاب��ل س��یل بی رویه 
کااله��ای خارج��ی اکنون تنها 
ساختمان نیمه کاره ای از آن بر 
جای مانده اس��ت، ساختمانی 
که معلوم نیس��ت چه زمانی در 
معامالت دس��ت های ناپیدا به 
کدام بخش و س��ازمان فروخته 
نان��ی  و  آب  و  ش��د  خواه��د 
می ش��ود ب��رای برخی خواص! 
این در حالی اس��ت که در کنار 
زمین گیر شدن صنعت نساجی، 
مزارع گسترده کشت پنبه ایران 
ه��م رو ب��ه ویرانی نهاد و ایران 
امتی��از تولید کننده بزرگ پنبه 
بودن را از دس��ت داد و تبدیل 
ب��ه واردکنن��ده ای دس��ت و پا 

بسته شد. 

صنعت نساجی چگونه 
زمین گیر شد؟ 

اگر س��ری به مبادی ورودی 
کش��ور بزنی��د درمی یابی��د که 
صنعت نساجی و مشاغل مرتبط 
با آن در بخش کشاورزی چگونه 
زمین گیر شدند؛ ترکیه کشوری 
اس��ت که در سال های گذشته 
سهم بازار ما از صنعت نساجی 
و پوش��اک را بلعی��ده اس��ت. 
تولی��د جنس ه��ای باکیفی��ت 
ب��ا قیمت ه��ای رقابتی س��یل 
مغازه داران و بوتیک داران را هر 
ماهه راهی این کشور آشوب زده 
می کن��د ت��ا اقدام ب��ه واردات 
گس��ترده پوشاک کنند؛ قشم و 
بانه هم از دیگر مبادی ورودی 

پوشاک قاچاق به کشور هستند 
و پیش چش��م پاسبانان اقتصاد 
کشور، تولید کشور را زیر مشت 
و لگ��د گرفته اند. جالب تر اینکه 
محموله های ضبط شده قاچاق 
از س��وی نهادهای ذی ربط پس 
از کش��ف و بی��رون آم��دن از 
چنگ قاچاقچیان، در مزایده ها 
ب��ه فروش می رس��د و در عمل 
نهاده��ای ذی ربط همان کاری 
را می کنند که قاچاقچیان انجام 
می دهند. آسیب کاالی قاچاق 
به اقتصاد تنها محدود به صنعت 
نساجی و پوشاک نیست. طیف 
گس��ترده ای از اق��الم صوتی و 
تصوی��ری، موبایل، کامپیوترو... 
از ای��ن مب��ادی به کش��ور وارد 
می ش��وند. جالب اینکه به دلیل 
گس��تردگی تج��ارت قاچ��اق 
کاال از مرزنش��ینان گرفت��ه ت��ا 
مغ��ازه داران، مش��اغل فراوانی 
به آن وابسته شده اند و اقتصاد 
معیش��تی وی��ژه قاچاق کاال در 

کشور شکل گرفته است. 

تجربه ای تلخ از برخورد با 
قاچاقچی بزرگ

از آن گذش��ته قاچ��اق کاال 
در برخ��ی بازاره��ا ب��ه قدری 
وس��عت و نفوذ یافته اس��ت که 
س��تاد مربوطه قادر به برخورد 
با آنها نیس��ت چرا که هر گونه 

برخ��وردی با قاچاقچیان بزرگ 
تبعات بس��یار گسترده ای را در 
بازار به دنبال خواهد داش��ت و 
نوس��انات قیمتی شدیدی را به 
وج��ود آورد. نمونه این موضوع 
در سال 84 یا 83 رخ داد. ستاد 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال در این 
زمان اقدام به دس��تگیری یکی 
از بزرگ تری��ن قاچاقچیان بازار 
کامپیوت��ر و لپ تاپ در فرودگاه 
پیام کرد. موضوع توسط ریاست 
وقت س��تاد رسانه ای شد اما از 
زمان��ی ک��ه رئیس وق��ت، میز 
مصاحبه وجم��ع خبرنگاران را 
ت��رک کرد، قیمت ها در بازار رو 
به افزایش گذاشت و شرایط به 
اندازه ای غیر قابل تحمل شد که 
فرد مربوطه بی سرو صدا، آزاد به 

سر کار خود بازگشت. 

بخش کشاورزی هم در 
امان نیست

در اقالم کشاورزی این موضوع 
با همان ش��دت دنبال می شود 
و دس��ت های قدرتمندی با در 
اختیار داش��تن پش��توانه مالی 
و نف��وذ در مراک��ز تصمیم گیر 
اق��دام به واردات گس��ترده این 
اق��الم کش��اورزی می کنن��د. 
در ده��ه 70 ت��ا میانه دهه80 
چ��ای از جمل��ه اقالمی بود که 
م��ورد هجوم گس��ترده قاچاق 

کاال ق��رار گرف��ت و ب��ا کمک 
تیزره��ای تلویزی��ون ملی این 
کااله��ا تبدیل ب��ه برندهای جا 
افتاده ای در میان مردم ش��دند. 
در آن دوره ب��ه دلی��ل نو بودن 
موضوع رس��انه ها حساس��یت 
ویژه ای نسبت به آن داشتند اما 
رفته رفته رس��انه ها هم قاچاق 
چ��ای را از ی��اد بردن��د و چای 
س��بز شمال، بازی را به حریف 
قدری که چای های بی کیفیت 
را با قیمت و بس��ته بندی خوب 
به مردم قالب می کرد، باخت. 

این وضعی��ت در مورد اقالم 
کشاورزی دیگر مانند مرکبات 
و برنج هم تکرار شد و شرایطی 
را رقم زده اس��ت و قاچاق کاال 
م��ی رود ت��ا در کن��ار واردات 
بی روی��ه ب��ه تهدی��دی جدی 
ب��رای ای��ن اق��الم کش��اورزی 

تبدیل شود. 
نکته جالب این اس��ت که در 
مورد برخی از اقالم کش��اورزی 
واردات رس��می خط��رات ب��ه 
ب��رای  را  بیش��تری  مرات��ب 
کش��اورزان نس��بت ب��ه قاچاق 
کاال داش��ته اند؛ به عبارت بهتر 
ای��ن واردات ب��وده اس��ت که 
ریش��ه کش��اورزان را زده است 
اگ��ر نه قاچ��اق کاال به تنهایی 
نمی توانس��ت از پ��س تولیدات 
باکیفی��ت داخلی بر بیاید. این 

دع��وای قدیمی می��ان وزارت 
جه��اد کش��اورزی و بازرگانی 
همواره وجود داش��ته اس��ت و 
هر کدام طرف مقابل را در این 
زمینه مقصر دانسته و نسبت به 
نیاز س��نجی داخلی برای تامین 
ب��ازار و اق��الم ض��روری مردم، 
تاس��ف برانگیزی  ناهماهنگ��ی 
میان این دو نهاد دولتی وجود 

داشته است. 

برنامه مقابله چگونه باید 
باشد؟ 

در چنین ش��رایطی س��خن 
گفت��ن از برخورد با قاچاق کاال 
س��خن از برنام��ه ای پیچیده و 

چند بعدی است. 
1- درم��ان قاچ��اق کاال باید 
هم��راه ب��ا برنامه ای منس��جم 
ب��رای کنترل تبعات حذف یک 
سیس��تم معیشتی گسترده در 
اقتص��اد ای��ران به خصوص در 
مناطق مرزی باش��د؛ سیس��تم 
معیشتی کاذبی که گرد اقتصاد 

ما شکل گرفته است. 
2- در این برنامه باید از ورود 
دستگاه ها و سازمان ها به قاچاق 
کاال جلوگیری کرد؛ این برنامه 
بای��د از ق��درت بازدارندگ��ی و 
تنبیهی کافی برخوردار باشد. 

3- برنام��ه برخورد با قاچاق 
کاال می توان��د در کاالهایی که 
مش��ابه داخلی آنه��ا از کیفیت 
پاس��خ  برخوردارن��د  برت��ری 
بهتری داشته باشد. در کاالهای 
کش��اورزی اقالم ایرانی قدرت 
کیفی بی چون و چرایی نس��بت 
به مشابه قاچاق یا وارداتی خود 

دارند. 
ب��رای  فرهنگ س��ازی   -4
حمای��ت از تولی��د ایران��ی از 
اهمی��ت بس��یاری برخ��وردار 
اس��ت اگرچه در سال های اخیر 
واژه فرهنگ س��ازی ب��ه ابتذال 
کش��یده ش��ده اس��ت اما یک 
اق��دام مهم در فرهنگ می تواند 
کاالی ب��ا کیفیت خارجی را در 
مقابل کاالی بی کیفیت داخلی 
ب��ه هزیمت و انهدام بکش��اند. 
نمون��ه آن اقدام مهمی بود که 
مهاتم��ا گان��دی در دگرگونی 
فرهن��گ مصرفی م��ردم هند 
در مقاب��ل پارچه ه��ای وارداتی 
و مص��رف نم��ک کرد و این دو 
صنع��ت را با تولیدات خانگی و 
بی کیفی��ت داخل��ی احیا کرد. 
فرهنگ س��ازی یک  بنابرای��ن 
اقدام ریش��ه ای مهم می خواهد 
و تهمتنان��ی ک��ه در این عرصه 
آس��تین باال بزنند و از ثروت و 

دارایی ملی دفاع کنند. 

امکان انحالل و ادغام سازمان ها 
نی��ز ممنوعی��ت  و  و موسس��ه ها 
ب��ه کارگی��ری و تبدی��ل وضعیت 
در  انس��انی  نی��روی  اس��تخدامی 
دستگاه های اجرایی از موضوع های 
پیش بینی ش��ده برای س��اماندهی 
نظام اداری و اس��تخدامی کش��ور 

است. 
به گ��زارش ایرنا، الیح��ه برنامه 
پنج ساله ششم توسعه کشور چهارم 
مردادم��اه امس��ال در 35 ماده به 
مجلس شورای اسالمی ارائه شده و 
پیش از این، احکام دامی مورد نیاز 
ای��ن برنامه در مجل��س به تصویب 

رسیده است. 
براس��اس م��اده 10 این الیحه و 
در چارچ��وب اصالح نظ��ام اداری، 

موضوع صرفه جویی در هزینه های 
عمومی کش��ور با تاکی��د بر تحول 
اساسی در ساختارها، منطقی سازی 
اندازه دولت و حذف دس��تگاه های 
موازی و غیر ضرور و هزینه های زائد 

مورد توجه قرار گرفته است. 
بنابرای��ن کاهش حج��م، اندازه 
و س��اختار مجموع دس��تگاه های 
اجرای��ی در طول برنام��ه، حداقل 
ب��ه می��زان 15درص��د نس��بت به 
وضع موج��ود از طری��ق واگذاری 
واحدهای عملیاتی، خرید خدمات 
و مشارکت با بخش های غیردولتی، 
حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش 
سطوح مدیریت، کاهش پست های 
سازمانی، انحالل و ادغام سازمان ها 
و موسس��ه ها و واگ��ذاری برخ��ی 

به  اجرایی  وظای��ف دس��تگاه های 
شهرداری ها و دهیاری ها با تصویب 
ش��ورای عالی اداری در این الیحه 

مجاز شمرده شده است. 
عالوه برای��ن، در صورت تصویب 
نهایی، هرگونه به کارگیری یا تبدیل 
وضعیت استخدامی نیروی انسانی 
در دستگاه های اجرایی ممنوع است 
و م��وارد ضروری تنها ب��ه ترتیبی 
ص��ورت می گیرد که به پیش��نهاد 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی به 

تصویب هیأت وزیران برسد. 
همچنین در بن��د دیگری از این 
ماده ب��ه کارگیری اف��راد در قالب 
)مش��خص(  معی��ن  کار  ق��رارداد 
یا س��اعتی ب��رای اج��رای وظایف 
پست های سازمانی، فقط در سقف 

مق��رر در قان��ون مدیریت خدمات 
کشوری مجاز شمرده شده و تمدید 

قراردادهای قبلی بالمانع است. 
برابر این الیحه ب��ه دولت اجازه 
داده شده در اجرای اصالح ساختار 
دول��ت و کاه��ش حج��م و اندازه 
دس��تگاه های اجرایی، با پیش��نهاد 
س��ازمان و تصویب ش��ورای عالی 
اداری، نس��بت ب��ه ادغ��ام، انحالل 
و جابه جای��ی س��ازمان های تابعه و 
وابس��ته وزارتخانه ها و س��ازمان ها 
اقدام کند.  برابر برنامه ششم توسعه 
به دولت اجازه داده ش��ده در حدود 
اعتبارات هزینه ای ساالنه نسبت به 
تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت 
اعم از مش��موالن و غیر مش��موالن 
قان��ون مدیریت خدمات کش��وری 

اق��دام کند و براس��اس پیش��نهاد 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای 
ایجاد تناس��ب در حقوق و مزایای 
کارمن��دان دس��تگاه های اجرایی و 
حقوق و مس��تمری بازنشس��تگان 
کشوری و لشگری، نسبت به وضع 
مقررات الزم و افزایش جداول فصل 
دهم این قانون تا میزان 50 درصد 

اقدام کند. 
بررسی الیحه برنامه ششم توسعه 
پس از تعطیالت تابستانی مجلس 
درکمیس��یون های تخصص��ی آغاز 
می شود؛ مجموع نظرات نمایندگان 
و کمیس��یون ها پس از جمع بندی 
در کمیس��یون تلفی��ق برنامه، در 
صحن علنی مجلس مورد بررس��ی 

و تصویب قرار می گیرد. 

معاون برنامه ریزی و پژوهشی 
س��ازمان ام��ور مالیات��ی گفت: 
ع��دد  از  درص��د   ۹5 تاکن��ون 
چهاردوازدهم بودجه تحقق پیدا 
کرده و خوشبختانه ما به اهداف 
خود دس��ت یافتیم که این مهم 
می تواند برای کشور نقطه شروع 

مناسبی باشد. 
محمدرضا  ایس��نا،  گزارش  به 
عب��دی روز گذش��ته در جم��ع 
افتت��اح  اف��زود:  خبرن��گاران 
سالن های امور مودیان یک طرح 
ملی بوده و در سراس��ر کش��ور 
برنامه ریزی و اجرا می ش��ود. در 
س��الن های امور مودی��ان، مردم 

ب��ا مراجعه به بخ��ش مورد نظر 
را دریاف��ت  خدم��ات مربوط��ه 
می کنن��د و ب��ا ای��ن اق��دام از 
حضور ب��ه بخش های غیرمرتبط 
جلوگیری می شود و نیز رویکرد 
طرح جامع مالیاتی ارائه خدمات 
ب��ه مودی��ان با کمتری��ن هزینه 
اس��ت و در این طرح پروژه های 
متع��ددی پیش بینی ش��ده که 
افتتاح سالن امور مودیان یکی از 
به شمار  اولیه آن  زیرساخت های 

می رود. 
این مسئول با اش��اره به نظام 
جام��ع مالیاتی، عن��وان کرد: با 
راه ان��دازی سیس��تم نظام جامع 

و س��الن های خدمات  مالیات��ی 
مودیان ب��ه خوداظهاری مودیان 
مالیات��ی اعتماد خواهد ش��د و 
درصد کمت��ری از مودیان مورد 
بررس��ی و نظارت ق��رار خواهند 
اس��اس  ب��ر همی��ن  و  گرف��ت 
مش��اغلی که سال 13۹3 نسبت 
به تکمیل فرم اظهارنامه مالیاتی 
اقدام کردند، نیازی به رسیدگی 
مج��دد ندارند و ب��ا اجرای نظام 
جامع مالیاتی ای��ن امکان برای 
اف��راد حقیق��ی و حقوقی وجود 
دارد و دریاف��ت اظهارنامه ه��ای 
الکترونیکی  مالیاتی ب��ه ش��کل 
بوده و ب��ا راه اندازی کامل پروژه 

ه��ر ن��وع اعت��راض یا اب��الغ به 
مودیان و سایر امور نیز به صورت 

الکترونیکی انجام می شود. 
وی افزود: در حال حاضر برای 
افرادی که درآمدهای  شناسایی 
خ��ود را کتم��ان می کنن��د، از 
مانند  اطالعاتی  پایگاه های  سایر 
اطالع��ات ثبت ش��ده در حوزه 
اس��تفاده  ص��ادرات  و  واردات 
می شود و از طرفی ضمانت های 
اجرای��ی قانون��ی ب��رای تکمیل 
فرم ه��ای خوداظه��اری ایج��اد 
ش��ده تا درآمدها کتمان نش��ود 
و در ای��ن ط��رح نظ��ام مالیاتی 
نمی خواهیم مالیات را براس��اس 

شناس��ایی  قبال  ک��ه  مودیان��ی 
شده اند رش��د دهیم، بلکه هدف 
م��ا این اس��ت ک��ه مالیات های 
جدی��د را از مودیانی که تاکنون 
شناسایی نشدند یا درآمد خود را 
کتمان می کردند، دریافت شود. 

عبدی با اش��اره به درآمدهای 
مالیات��ی در چهار ماهه نخس��ت 
امسال یادآور ش��د: تاکنون ۹5 
درص��د از ع��دد چهاردوازده��م 
بودج��ه تحق��ق پی��دا ک��رده و 
خوش��بختانه ما ب��ه اهداف خود 
دس��ت یافتی��م ک��ه ای��ن مهم 
می تواند برای کشور نقطه شروع 

مناسبی باشد. 

چشم انداز نظام اداری در برنامه ششم توسعه 

امکان ادغام و انحالل سازمان ها و منع استخدام در دستگاه های اجرایی

تولید داخلی یتیم مانده است  

اقتصاد ایران چشم به راه تهمتن مبارزه با کاالی خارجی

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

تالش دولت برای برقراری رابطه با 
بانک های بزرگ دنیا

قائ��م مق��ام بانک مرکزی برق��راری روابط بانکی با 
بانک ه��ای مهم و بزرگ کش��ور را زم��ان بر می داند، 
ول��ی در عی��ن حال می گوید دولت تالش می کند در 
کوتاه تری��ن زمان رواب��ط بانکی را با بانک های بزرگ 

بین المللی برقرار کند. 
به گزارش ایس��نا، اکبر کمیجانی در حاشیه برنامه 
تودیع و معارفه رئیس س��ازمان بورس که 13 مرداد 
در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با بیان 
اینکه دولت در یک س��ال گذش��ته اقداماتی را برای 
اص��الح نظ��ام بانکداری انجام داده اس��ت، بیان کرد: 
مؤلفه های مهم اصالح نظام بانکی، اصالح بازار سرمایه 
و س��اماندهی بدهی های دولت در ذیل طرح اصالح 
نظ��ام بانک��ی مراحل کارشناس��ی خود را طی کرده و 

توسط رئیس جمهوری تأیید و ابالغ شده است. 
قائ��م مق��ام بانک مرکزی اضافه کرد: اکنون وزارت 
اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت هر کدام سه 
رکنی هستند که مسئولیت اجرای اقداماتی را بر عهده 
دارند که در این طرح عظیم شناس��ایی ش��ده اس��ت. 
بنا بر این است که به طور ماهانه عملکردها بررسی و 

گزارش ها تهیه شود. 
وی ادامه داد: هماهنگی بزرگی که اکنون در درون 
ای��ن ط��رح به وجود آمد تحت تأثیر هماهنگی ای بود 

که در ستاد اقتصادی دولت یازدهم وجود داشت. 
کمیجان��ی همچنین بیان کرد: یکی از ابعاد اصالح 
نظام بانکی، گس��ترش روابط کارگزاری بانکی اس��ت. 
از زمانی که موافقت نامه ای میان ایران و کش��ورهای 
1+5 برقرار ش��د، در کوتاه مدت مقاومت هایی وجود 
داشت، چون کنار گذاشتن عادات گذشته و ورود به 

مسیر جدید زمان بر است. 
وی اظهار کرد: اکنون این موانع از سر راه برداشته 
شده، محدودیت ها کنار رفته و اگر نگوییم به صورت 
روزانه، به صورت هفتگی ش��اهد تغییرات مثبتی در 
وضعیت بانکی هس��تیم. چه بانک های کوچک و چه 
متوس��ط ارتب��اط خود را برق��رار کرده اند و اکنون در 
مرحله ای هستیم که تالش می کنیم بانک های بزرگ 
ه��م در کوتاه تری��ن زمان به گروه بانک های کوچک و 

متوسط بپیوندند. 
کمیجان��ی ادام��ه داد: ام��ور اقتصادی ما به صورت 
روان با هزینه نقل و انتقال کمتر و دسترسی بهتر به 
منابع ارزی حاصل شده است و امیدواریم که این روند 
عم��ق پی��دا کنه و بتوانیم از منابع ارزی در جایی که 
مصلحت اقتصاد کشور ایجاب می کند، استفاده کنیم. 

درآمدهای بانک ها و موسسات 
چگونه تقسیم می شود؟ 

  نح��وه کس��ب درآمده��ای بانک ها و موسس��ات 
اعتباری از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. بانک ها و 
موسس��ات اعتباری از درآمدهایی که کسب می کنند 
چه استفاده هایی می کنند و اصوالً چگونه این درمدها 

تقسیم می شود؟ 
ب��ه گ��زارش مه��ر، در نظ��ام بانکی کش��ورمان که 
برمبنای بانکداری اس��المی بدون ربا بنا ش��ده اس��ت 
دو نوع درآمد شناخته می شود که به درآمدهای مشاع 

و غیر مشاع تقسیم بندی می شود. 
درآمدهای مشاع از منظر سپرده گذاران از اهمیت 
باالی��ی برخوردار اس��ت چون هرچ��ه درآمد بانک از 
ای��ن نظ��ر افزایش پیدا کند س��ود س��پرده گذار نیز 
بیش��تر خواهد ش��د.  بانک ها و موسس��ات هم اکنون 
به طور علی الحس��اب س��ودی را به صورت ماهانه بین 
س��پرده گذاران تقس��یم می کنند که این تقسیم بین 

سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت است. 
س��پس در پایان س��ال و پس از تهیه صورت های 
مالی مشخص می شود که بانک و مؤسسه متبوع چه 
میزان درآمد قطعی داشته و آیا این درآمد قطعی به 
همان اندازه توزیع سود علی الحساب بوده است یا خیر. 
بانک ها و موسس��ات به عنوان مثال 1۶درصد س��ود 
به س��پرده گذار پرداخت می کنند و نرخ تس��هیالت 
1۹درص��دی نیز از مش��تریان باب��ت وام های اعطایی 
دریاف��ت می کنن��د.  در ای��ن بین بان��ک حق الوکاله 
خود که معموالً  2/5 درصد را برداشت و نیم درصد 
باقیمانده را در پایان سال مالی به عنوان سود قطعی 

به سپرده گذاران پرداخت می کند. 

نرخ بهره انگلیس به پایین ترین 
سطح در 322 سال گذشته رسید

  بان��ک مرک��زی انگلی��س ب��ه منظ��ور مقابل��ه با 
نوس��انات ش��دید مالی و اقتصادی ناش��ی از برگزیت 
بعد از همه پرس��ی 23 ژوئن، روز پنجش��نبه نرخ بهره 
بین بانکی در این کش��ور را به رقم 0.25 رس��اند که 
به پایین ترین حد در طی 322 سال گذشته است. 

به گزارش فارس، کمیته سیاس��ت های پولی بانک 
مرکزی انگلیس )ام پی س��ی( در نشس��ت این کمیته 
در روز پنجش��نبه، ضمن تغییر نرخ بهره بین بانکی 
که طی هفت سال گذشته 0.5 درصد بوده، مبادرت 
به تغییر برخی از سیاس��ت های پولی و بانکی اش نیز 
کرده اس��ت.  بانک مرک��زی انگلیس همچنین اعالم 
ک��رده میزان تزری��ق نقدینگی به بازارها را به ماهانه 

۶0میلیارد پوند افزایش می دهد. 
البته با توجه به نوسانات شدید مالی و اقتصادی پس 
از همه پرسی 23 ژوئن  )سوم تیرماه( که منجر به رأی 
مردم انگلیس به برگزیت ش��د، انتظار می رفت بانک 
مرکزی انگلیس که برای نخستین بار در سال 1۶۹4 
تأسیس شده است، نرخ بهره بین بانکی را کاهش دهد.  
تحلیلگران اقتصادی با توجه به نگرانی های یاد شده و 
ادامه نوسانات بازارهای مالی و پولی ناشی از برگزیت، 
حتی احتمال می دادند که بانک مرکزی انگلیس نرخ 

بهره بانکی را از 0.5 درصد به حد صفر برساند. 
هر چند به دنبال اعالم نظر بانک مرکزی انگلیس 
اگرچه ش��اخص س��هام در بورس لندن افزایش یافت 
اما ارزش پوند در برابر دالر آمریکا و یورو سقوط کرد. 
ارزش پون��د در ب��ازار مبادالت ارزی جهان به دنبال 
تصمیم بانک مرکزی انگلیس برای کاهش میزان بهره 

بانکی، 1/5درصد کاهش یافت. 

نرخنــامه
دالر 3,527 تومان

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,527 
تومان هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید را 

1,120,500 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3,۹53 توم��ان و هر پوند نیز 
4,۶۹4 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
55۹,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 28۹000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 183,000 تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 114,348 

تومان قیمت خورد. 

طالی جهانی ثابت ماند
طالی جهانی پس از ثبت افزایش اندک در معامالت 
روز پنجشنبه، در آستانه انتشار گزارش اشتغال آمریکا 
در روز جمعه تغییر چندانی نداشت اما به سوی دومین 

رشد هفتگی متوالی در حرکت است. 
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در 
معامالت روز جمعه بازار سنگاپور تغییر چندانی نداشت 
و 13۶1 دالر بود. بهای معامالت این بازار روز پنجشنبه 
با 0.2 درصد افزایش، در 13۶0.80 دالر بس��ته ش��د و 
از ابتدای هفته جاری تاکنون 0.8 درصد رش��د نش��ان 
می ده��د. در ب��ازار نیویورک هر اونس طال برای تحویل 
فوری بدون تغییر ماند و در 13۶7.30 دالر ایستاد. بهای 
معامالت این بازار روز پنجشنبه 2.70 دالر یا 0.2 درصد 

افزایش یافت و در 13۶7.40 دالر بسته شد. 
معامله گران و سرمایه گذاران طال در انتظار نشانه هایی 
از زمان افزایش نرخ های بهره آمریکا به ویژه از گزارش 

اشتغال روز جمعه هستند. 
ط��ال ب��ه افزایش نرخ های بهره حس��اس اس��ت زیرا 
نرخ ه��ای به��ره باالت��ر هزینه نگهداری ای��ن فلز را که 
بازدهی ندارد افزایش داده و از س��وی دیگر با حمایت 

از ارزش دالر، قیمت  طال را تحت فشار قرار می دهد. 
اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده اند 
گزارش اش��تغال بخش غیرکش��اورزی آمریکا برای ماه 
ژوئی��ه رش��د 180 ه��زار ش��غل جدید را نش��ان دهد 
درحالی که پیش بینی می شود نرخ بیکاری از 4.۹ درصد 

در ژوئن به 4.8 درصد در ژوییه کاهش یافته است. 
در این بین آماری که روز گذشته منتشر شد نشان 
داد: ش��مار آمریکایی های متقاض��ی دریافت مزایای 
بیکاری هفته گذش��ته افزایش غیرمنتظره ای داش��ته 
است، درحالی که تعدیل دوباره نیرو در بخش انرژی 
اخراج های اعالم ش��ده از سوی کارفرمایان آمریکایی 
در م��اه ژوئی��ه را افزای��ش داده اس��ت. جیم ویکاف، 
تحلیلگ��ر ارش��د ب��ازار در کیتکو انتظ��ار دارد طال تا 
زمانی که این گزارش نش��انه های روش��نی از وضعیت 
بازار کار فراهم کند، تغییر چندانی نداش��ته باش��د یا 
اندک��ی کاه��ش پی��دا کند. بعضی از فع��االن بازار بر 
این باورند که نش��انه های پویایی بازار اش��تغال دلیل 
کافی برای افزایش نرخ های بهره آمریکا تا ماه آینده 
را فراه��م خواه��د کرد. چنی��ن اقدامی ارزش دالر را 
تقوی��ت ک��رده و قیم��ت فلزات ارزش��مند را پایین تر 
می برد. بازارهای س��هام آس��یایی روز جمعه به دنبال 
تصمی��م بان��ک مرکزی انگلیس برای کاهش نرخ های 
به��ره و اج��رای تدابی��ر محرکه مال��ی صعود کردند. 
بانک مرکزی انگلیس در نشست سیاست پول ماهانه 
خود که روز پنجشنبه برگزار شد، به منظور حمایت 
از اقتص��اد در براب��ر تبع��ات تصمیم اخیر این کش��ور 
برای خروج از اتحادیه اروپا برای نخستین بار از سال 

200۹ نرخ ه��ای به��ره را کاه��ش داد. 
براس��اس گزارش رویترز، طال از ابتدای س��ال جاری 
می��الدی تاکنون تحت تأثیر ب��ه تأخیر افتادن افزایش 
نرخ های بهره آمریکا و ابهامات اقتصادی که تقاضا برای 
دارایی های امن را تقویت کرده، 28 درصد رشد قیمت 

داشته است. 
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قیمتنوع ارز 

3,527دالر امریکا

3,۹53یورو اروپا

4,۶۹4پوند انگلیس

۹۶7درهم امارات

1,1۹1لیر ترکیه

540یوان چین

35ین ژاپن

2,735دالر کانادا

3,۶38فرانک سوئیس

11,۶80دینار کویت

۹45ریال عربستان

277دینار عراق

54روپیه هند

۹12رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۹5,800مثقال طال

114,348هر گرم طالی 18 عیار

1,11۹,000سکه بهار آزادی

1,120,500سکه طرح جدید

55۹,000نیم سکه

28۹000ربع سکه

183,000سکه گرمی
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گزارش 2 
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پنجشنبه
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معاون برنامه ریزی و پژوهشی سازمان امور مالیاتی خبر داد

تحقق ۹5درصد از عدد چهاردوازدهم بودجه
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بازار سرمایه کشور از شبهات 
فقهی مبرا است

رئی��س کمیت��ه فقه��ی س��ازمان ب��ورس اوراق 
به��ادار کش��ور گف��ت: مش��روعیت فقه��ی در بازار 
س��رمایه مهم ترین اصل این بازار اس��ت و به جرأت 
می ت��وان گف��ت عملیات در بازار س��رمایه از س��ایر 
بازارها مش��روع تر و از هر گونه ش��بهه ش��رعی مبرا 
اس��ت. غالمرضا مصباحی مقدم افزود: بازار س��رمایه 
دارای ویژگی هایی اس��ت که بازاره��ای دیگر از آن 
برخوردار نیس��تند که یکی از مهم ترین آنها، ویژگی 

نقدشوندگی است. 
وی ادامه داد: ش��فافیت، کش��ف قیم��ت در بازار 
رقابتی و تأمین مالی بلندمدت از دیگر مش��خصات 

بازار سرمایه کشور است. 
مصباحی مقدم خاطرنش��ان کرد: تن��وع ابزارها و 
راهکارها برای صندوق های س��رمایه گذاری جدید و 
نیز عمق بخش��یدن به بازار سرمایه و ریسک پذیری 
از ماهیت دیگر این بازار اس��ت. رئیس کمیته فقهی 
س��ازمان بورس کشور گفت: هر چند این بازار کمتر 
از ابزارهایی اس��تفاده می کند که سودش��ان از قبل 
تعیین ش��ده اما در مقابل، ریس��ک بیش��تر، س��ود 

بیشتری را نیز به همراه دارد.
این عضو کمیته فقهی س��ازمان بورس افزود: این 
در حالی اس��ت که در بازار پول همچنان مناقشاتی 
باقی مان��ده و طرح بانکداری اس��المی و اصالح آن 

همچنان در دستور کار مجلس است. 
وی اضافه ک��رد: دولت نیز الیح��ه اصالح نظام 
بانکی را آماده کرده و رهبری نیز به تازگی مرقوم 
کرده اند که شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی 
در بانک مرکزی ایجاد ش��ود که این موضوع باعث 
می شود دیدگاه مردم نسبت به سود بانکی مشروع 

شود. 

پایان هفته پررونق بازار برق 
بورس انرژی ایران

در جریان معامالت روز چهار شنبه  )13 مرداد 
م��اه 95(، کااله��ای ب��رش س��نگین، گاز بوتان 
صنعت��ی، گاز مایع صنعت��ی و گاز پروپان صنعتی 
پتروش��یمی بندر ام��ام، نفتای س��نگین پاالیش 
نف��ت تهران، برش س��نگین پتروش��یمی ش��ازند 
و میعان��ات گازی مجتم��ع گاز پارس جنوب��ی در 
رینگ داخلی معامله شدند. در این روز همچنین 
حالل 402 پاالیش نفت تبریز و نفت کوره 280 
پاالی��ش نف��ت تبریز، نفت س��فید ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی ای��ران از انب��ار نفت 
اراک به مقاصد ارمنس��تان، عراق، افغانس��تان و 
پاکستان و س��وخت هوایی  )اِی تی کی( شرکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت 
پاکستان  افغانستان،  ارمنس��تان،  به مقاصد  اراک 
و ع��راق در رینگ بین الملل ب��ورس انرژی ایران 

مورد عرضه قرار گرفتند. 
کل معامالت صورت گرفت��ه در عرضه های عادی 
و عرضه  ه��ای مازاد بازار فیزیک��ی معادل 33 هزار و 
736 تن و ب��ه ارزش قریب به 113 میلیارد و 521 

میلیون ریال بود. 
از ن��کات قابل توج��ه معامالت آخری��ن روز هفته 
می توان به از س��رگیری عرضه کاالی میعانات گازی 
مجتمع گازی پارس جنوبی و معامله کل حجم این 
عرضه در رینگ داخلی ب��ازار فیزیکی بورس انرژی 

ایران اشاره کرد. 
طی این جلس��ه معامالتی، بازار برق بورس انرژی 
ای��ران نیز ش��اهد معامل��ه 8 ه��زار و 857 قرارداد 
مع��ادل 106,624 مگاوات س��اعت ب��ه ارزش بیش 
از 33 میلی��ارد و 731 میلی��ون ریال ب��ود. در آغاز 
جلسه معامالتی این روز نمادهای بار  پیک، کم باری، 
میان باری و بارپایه روزانه 12 ش��هریور 95 گشایش 
یافت��ه و در پای��ان نماده��ای ب��ار پی��ک، کم باری، 
میان ب��اری و بارپایه روزانه 17 م��رداد تا 19 مرداد 

95 متوقف شدند.
با توجه به دو مرحله تأمین اعتبار ش��رکت های 
توزی��ع نی��روی ب��رق در پای��ان هفت��ه گذش��ته، 
معام��الت بازار برق بورس انرژی ایران در هفته ای 
که گذش��ت با رش��د چش��مگیری همراه بود. در 
مجم��وع ارزش کل معامالت ب��ورس انرژی ایران 
در روز چهارشنبه به بیش از 147 میلیارد و 252 
میلیون ریال بالغ ش��د. در جلس��ه معامالتی آتی  
)ش��نبه 16 مرداد م��اه 95(، عالوه ب��ر معامالت 
مس��تمر قراردادهای س��لف موازی استاندارد برق 
و نفت کوره در بازار مش��تقه، کااله��ای آیزوفید، 
آیزوریس��ایکل و حالل 402 پاالیش نفت تبریز در 
رین��گ داخلی، حالل 402 پاالی��ش نفت تبریز و 
اصفهان، نفت کوره 380 س��انتی استوکس شرکت 
مل��ی نفت ای��ران از انبار نفت اصفه��ان به مقصد 
پاکس��تان و نف��ت کوره 380 س��انتی اس��توکس 
ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی ایران از 
انبار نفت اصفهان به مقصد افغانس��تان، در رینگ 
بین المل��ل بورس ان��رژی ایران م��ورد عرضه قرار 

خواهند گرفت. 

جای خالی محصوالت وارداتی 
کشاورزی بر تابلوی بورس کاال

مع��اون عملیات و نظارت ب��ازار بورس کاال گفت: 
تالطم در بازار ش��کر به دالی��ل مختلفی رخ داد، اما 
آنچه مسلم اس��ت اینکه طی پنج هفته اخیر به طور 
میانگین هر هفته 26 هزار تن ش��کر در بورس کاال 

معامله شد. 
علی پناهی افزود: با تأکید شرکت بازرگانی دولتی 
ای��ران، بورس کاال محصول ش��کری را در معامالت 
پذی��رش می کند که دارای منبع مش��خصی بوده و 
خریداران آن نیز دارای پروانه س��اخت، بهره برداری 
و فهرس��ت بیمه باشند تا امکان خرید از بورس کاال 

را داشته باشند. 
وی خاطرنشان کرد: تحویل به موقع و لحاظ برخی 
سیاس��ت ها توس��ط بخش دولتی مانع از آن خواهد 

شد که بازار دچار تشنج شود. 
پناهی ادامه داد: حتی اگر عده ای بیش از حد نیاز 
احتکار کرده باشند، باید به زودی محصول را تحویل 
بازار دهن��د، بنابراین بازار تعادل خ��ود را بازخواهد 
یافت. وی تصریح کرد: با تعیین قیمت پایه از 2هزار 
و 300 به 2هزار و 520 تومان توسط دولت و رقابت 
3 تا 5 درصدی در بورس کاال به طور طبیعی بازار به 
آرامش خواهد رس��ید. معاون عملیات و نظارت بازار 
ب��ورس کاال درباره اجرای م��اده 33 قانون بهره وری 
بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز تأکید کرد: این 
ماده قانونی با همت وزارت جهاد کشاورزی به خوبی 
در حال اجرا اس��ت، اما هنوز در حوزه ورود کاالهای 
وارداتی به ب��ورس اقدامات جدی و عملیاتی صورت 

نگرفته است. 
وی اظهار داشت: مطابق آمار در سه ماهه ابتدایی 
امس��ال کنجاله  بعد از ف��والد بزرگ ترین محصوالت 
واردات ب��ه کش��ور بود، ام��ا در بورس کاال بس��یار 

کم رنگ ظاهر شد. 
پناهی همچنین گفت: امیدواریم با حمایت های 
وزارت جه��اد کش��اورزی و مس��ئوالن در ح��وزه 
واردات��ی  محص��والت  عرض��ه  ش��اهد  واردات، 
کش��اورزی در بورس کاال وشفافیت آماری در این 

حوزه نیز باشیم. 
وی در پایان از کش��ف مناس��ب قیمتی در بورس 
کاال خب��ر داد و افزود: ش��فافیت قیمت ها در بورس 
کاال اتفاق می افتد و امیدواریم که در سال های آینده 
با قطع رانت، عرضه بیش��تر محصوالت کشاورزی در 

این بازار انجام شود. 

شاخص سهام بورس لندن و بهای 
نفت خام دریای برنت افزایش یافتند

ش��اخص س��هام ب��ورس فوتس��ی 100 لن��دن 
در پای��ان معام��الت، باوجود س��قوط ارزش پوند 
انگلی��س در براب��ر دالر آمریکا و ی��ورو، همزمان 
ب��ا افزایش قیم��ت نفت خام برنت دریای ش��مال 

روندی افزایشی یافت. 
ارزش شاخص سهام بورس فوتسی 100 لندن 
ک��ه در آن هر روز کاری س��هام 100 ش��رکت 
مه��م و ب��زرگ انگلی��س از نظ��ر ارزش بازاری 
س��هام ثبت ش��ده در ب��ورس، ارزش گ��ذاری و 
خریدوفروش می ش��ود، با افزایش 1,59درصدی 
مواجه ش��د. شاخص س��هام بورس فوتسی 100 
لن��دن با 105 واح��د افزایش ب��ه 6 هزار 740 
واحد رسید. ش��اخص سهام بورس فوتسی 250 
لندن نی��ز با افزایش 1,45 درصدی مواجه بود و 
ب��ا 247 واحد افزایش به 17 هزار و 244 واحد 
رسید. در همین حال ش��اخص سایر بورس های 
مه��م اروپایی چون »دکس« آلم��ان،  » ایبکس« 
 اس��پانیا و سهام  » کک 40« فرانسه روند افزایشی 

داشتند. 
در پایان معامالت، ارزش ش��اخص سهام  » دکس 
 » در ب��ازار ب��ورس فرانکفورت آلم��ان 0,57 درصد، 
ش��اخص بازار بورس اسپانیا موس��وم به  »آیبکس« 
1,48 درصد و ش��اخص س��هام  » کک 40« در بازار 
بورس فرانس��ه 0,57 درصد افزایش یافتند. اما پوند 
انگلیس برخالف ش��اخص س��هام بورس لندن عصر 
روز پنجش��نبه، در برابر دالر آمری��کا با 1,65 درصد 
کاه��ش، در مقاب��ل 1,3109 دالر و همچنی��ن ب��ا 
1,48 درصد کاهش در مقابل یورو، در برابر 1,1777 

یورو معامله شد. 
س��قوط ارزش پوند انگلیس در برابر دالر آمریکا 
و ی��ورو متعاقب تصمی��م بانک مرک��زی انگلیس 
به کاهش بی س��ابقه نرخ بهره بی��ن بانکی صورت 
گرف��ت. در همی��ن ح��ال هر بش��که نف��ت خام 
س��بک برنت دریای ش��مال که بیش از دوس��وم 
نفت ه��ای جهان از جمل��ه نفت اوپک، براس��اس 
آن قیمت گذاری می ش��وند، روز پنجشنبه در بازار 
لندن با ح��دود 1,15 دالر افزایش  )2,67 درصد( 
به 44,25دالر رس��ید. به گزارش منابع انگلیسی، 
به��ای هر بش��که نفت ش��اخص آمریکا،  » وس��ت 
تگ��زاس اینترمیدی��ت«  )دبلیوت��ی آی( نی��ز روز 
پنجش��نبه با 1,10 دالر افزایش  )1,86 درصد( به 

41,93 دالر رسید. 

بورس انرژی

بورس بین الملل

تح��والت  و  تغیی��ر  خب��ر 
مدیریت جدید سازمان بورس 
هفته گذشته توانست به بازار 
سهام ایران رمق بیشتری دهد، 
معارف��ه  روز  در  به طوری ک��ه 
کل  شاخص  ش��اپورمحمدی، 
بازده نقدی و قیمتی توانست 
نزدی��ک به 800 واحد رش��د 
کن��د و ش��اخص آزاد ش��ناور 
هم در این روز رش��د بیش از 
1000 واح��دی را تجربه کرد. 
یکی از اقدامات مهم طی این 
هفت��ه، فعالی��ت حقوقی ها در 
بازار س��هام بود که توانس��تند 
به خرید س��هام اقدام کنند و 
بازار را به حرک��ت دربیاورند. 
مانن��د  پول��ی  سیاس��ت های 
کاهش نرخ س��ود سپرده ها و 
تسهیالت بانکی که از ماه های 
گذش��ته صورت گرفت��ه و در 
حال اج��را اس��ت را می توان 
از دالیل رش��د ای��ن روزهای 
بازار س��هام به حس��اب آورد، 
چرا ک��ه هرچند این کاهش ها 
چن��دان افراد ریس��ک گریز را 
ب��ه س��رمایه گذاری در بورس 
ته��ران راغب نمی کن��د، ولی 
باع��ث ایج��اد ج��و مثبتی در 
بازار ش��ده و همین جو مثبت 
ش��رایط ظاهرا بهتری را برای 
بورس تهران به همراه داش��ته 
اس��ت. ع��الوه بر ای��ن فروش 
نف��ت و میعان��ات گازی ایران 
بع��د از برجام به مق��دار قابل 
توجه��ی رش��د ک��رده و این 

خوشبینی ها  می تواند  موضوع 
را ب��ه آین��ده ب��ورس ای��ران 
کمی بیش��تر کند. برای هفته 
پی��ش رو پیش بینی می ش��ود 
بازار متعادلی را شاهد باشیم و 
به نظر می رسد سرمایه گذارانی 
کوتاه م��دت  به ص��ورت  ک��ه 
در گ��روه معدن��ی و فلزات و 
پاالیشگاهی فعالیت می کنند، 
مق��داری از س��هم خ��ود را با 

قیمت پایین تر بفروشند.
در عی��ن حال ب��ا توجه به 
تکلی��ف مجدد بان��ک مرکزی 
به ایران خودرو مبنی بر فروش 
س��هام خود در بانک پارسیان، 
ش��اهد افزایش تقاضا و رش��د 
نماده��ای گ��روه خودروی��ی 
به خصوص خ��ود ایران خودرو 
و زیرمجموعه های��ش بودی��م؛ 

رخدادی که با ادامه مش��کل 
و س��ایت  معامالت  سیس��تم 
دادن  نش��ان  اش��تباه  و   tse
قیمت ه��ای پایان��ی نماده��ا، 
موجب عقب نشینی خریداران 
و عرضه های مک��رر صف های 
خری��د و در نهایت نوس��انات 
بودیم  نماده��ا  منفی برخ��ی 
که به نوعی از پوس��ته شیرین 
معام��الت  خ��راب  و هس��ته 
حکایت داش��ت، موضوعی که 
باتوجه به رویکرد جهانی شدن 
اقتصاد و بین المللی شدن بازار 
س��هام ایران همچن��ان جای 
تأم��ل دارد. دوری از معامالت 
هیجان��ی و همچنی��ن ق��رار 
نگرفت��ن در صف ه��ای خرید 
سهام بدون پش��توانه بنیادی 
از موارد مهمی خواهند بود که 

سهامداران تازه وارد و کم تجربه 
باید مدنظر قرار دهند. 

عرضه های پرحجم 
حقوقی ها در آخرین 

ساعات معامالت
در هفته گذش��ته گروه های 
فل��زی و معدن��ی همچن��ان با 
معامالتی پرتقاض��ا، پرحجم و 
مثبت چش��م نوازی کردند، اما 
در آخری��ن روز معامالتی هفته 
با عرضه ه��ای حجم دار حقوقی 
اکثرا متعادل و برخی منفی به 
کار خود پایان دادند. گروه های 
س��اختمانی و س��یمانی اکثرا 
متعادل و منفی بودند. همچنین 
در هفته گذشته شرکت توسعه 
خدمات دریایی و بندری س��ینا 
30درصدی  کاه��ش  به عل��ت 

مبل��غ درآم��د حاص��ل از ارائه 
خدم��ات ص��ادرات و واردات، با 
درآمد های  53درصدی  کاهش 
غیر عملیات��ی ب��ا تعدیل منفی 
سنگین 53درصدی مواجه شد 
و تنها مبلغ 2224 ریال س��ود 
برای س��ال 95 پیش بینی کرد. 
ط��ی هفته گذش��ته گروه های 
بانک��ی، بیم��ه ای، لیزینگ��ی و 
س��رمایه گذاری اکث��را مثب��ت 
دنبال ش��دند. در گ��روه بانکی، 
بانک ملت طی گزارش12 ماهه 
94 حسابرسی شده مبلغ 310 
ریال سود محقق کرد که نسبت 
به گزارش حسابرس��ی نشده با 
تعدیل منفی 17درصدی همراه 
شده است. کل شاخص های بازار 
س��هام ایران در هفته گذش��ته 
نشان از رشد نسبتا زیادی دارند؛ 
به طوری که نماگر کل که ابتدای 
هفته گذشته در تراز 76 هزار و 
225 قرار داشت در طول 4 روز 
معامالتی گذش��ته  هزار و 658 
واحد رشد کرد و با عبور از کانال 
77 هزار واحدی به رقم 77 هزار 
و 882 واحدی رسید. همچنین 
ش��اخص آزاد ش��ناور در طول 
هفته معامالتی گذشته با بیش 
از 2 هزار واحد رشد رقم 87 هزار 
و 537 واح��دی را تجربه کرد. 
شاخص بازار اول نیز هزار و 497 
واح��د افزایش یاف��ت و به رقم 
55 هزار و 266 واحدی رس��ید. 
همچنین ش��اخص ب��ازار دوم 
توانس��ت با  هزار و 649 واحدی 
در تراز 165 هزار و 820 واحدی 

بایستد. 

سهامداران چوب مدیران را می خورند

اشتباهسیستممعامالتیوتشدیدعرضهها

ب��ا کاهش ن��رخ س��ود بانکی، 
بخش قابل توجهی از سرمایه ها 
س��رازیر  بازار س��هام  به س��مت 
می ش��وند و همین موضوع باعث 
افزایش قیمت س��هام شرکت ها 

در بازار می شود. 
فردی��ن آقابزرگی، مدیر عامل 
در  آین��ده  بان��ک  کارگ��زاری 
گفت وگ��و ب��ا س��نا، درخصوص 
افزای��ش حجم و ارزش معامالت 
در بازار با اش��اره به کاهش نرخ 
س��ود بانکی گف��ت: برنامه ریزی 
برای تک نرخی کردن نرخ سود 
س��پرده های بانکی باعث ش��ده 
اس��ت تا بخشی از س��رمایه ها از 
بازار پول به س��مت بازار س��هام 
سرازیر شود. وی به برنامه ریزی 
دولت برای کاه��ش نرخ تورم و 
کاهش نرخ س��ود بانکی اش��اره 
ک��رد و گفت: برنام��ه ریزی های 
برای س��رازیر  اقتص��ادی دولت 
شدن س��رمایه ها به سمت بازار 

س��هام اس��ت. کارش��ناس بازار 
س��رمایه، این بازار را مورد تایید 
مسئوالن اقتصادی کشور دانست 
و اظه��ار داش��ت: با رون��ق بازار 
سرمایه، س��رمایه ها از مسیر این 
بازار به بخش مولد اقتصاد تزریق 
می ش��ود. آقابزرگی ک��ه معتقد 
اس��ت سیاس��ت های اقتص��ادی 
دول��ت تاثی��ر مثبت��ی ب��ر بازار 
س��رمایه دارد و ع��وارض مثبت 
آن دی��ر یا زود خودش را نمایان 
می کن��د، گف��ت: در هفته ه��ای 
اخی��ر ب��ازار در مس��یر صعودی 
قرار گرفته اس��ت که این اتفاق 
امید بخش آغاز دوره ای از رش��د 
و رونق در بازار س��رمایه اس��ت. 
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده 
معتقد است در فضای اقتصادی 
ح��ال حاضر کش��ور و همچنین 
سیاس��ت های پولی دولت مبنی 
بر کاهش سود س��پرده بانکی و 
تسهیالت، بازار سرمایه نخستین 

مکانی اس��ت که از این اتفاقات 
تاثی��ر می گیرد. وی با اش��اره به 
رکود طوالنی مدت حاکم بر بازار 
سرمایه که نزدیک به 30 ماه به 
طول انجامی��د، اظهار امیدواری 
ک��رد ک��ه از این ب��ه بع��د بازار 
س��رمایه از رکود فاصله بگیرد و 

در مسیر رشد قرار گیرد.
آقابزرگی با اش��اره ب��ه اینکه 
کاهش نرخ س��ود بانکی بهانه ای 
ش��د تا تمای��ل س��رمایه گذاران 
ب��رای ورود ب��ه ب��ازار س��رمایه 
افزای��ش یاب��د، گف��ت: زمان��ی 
ک��ه ن��رخ س��ودبانکی کاه��ش 
س��رمایه گذاران  از  برخ��ی  یابد 
نگه��داری پ��ول در بانک ه��ا را 
ب��ه صرف��ه نمی دانند و  مقرون 
با پذیرش ریس��ک بازار س��هام، 
س��رمایه های خ��ود را وارد این 
بازار می کنند. وی معتقد اس��ت 
ورود س��رمایه های جدی��د ب��ه 
بازار س��هام باعث افزایش نسبت 

P/E و همچنی��ن افزایش قیمت 
س��هام خواهد ش��د. مدیر عامل 
کارگزاری بان��ک آینده با تاکید 
ب��ر اینکه بازار س��رمایه هرچند 
در مس��یر رش��د ق��رار گرفت��ه 
نباید  س��رمایه گذاران  اما  است، 
انتظار جهش های پر س��رعت را 
از این بازار داشته باشند، افزود: 
هرچند ب��ازار س��رمایه از وقایع 
سیاسی در عرصه بین الملل مثل 
توافق هس��ته ای و اجرای برجام 
تاثی��ر مثبت می گی��رد، اما رفع 
تحریم ه��ای بین الملل��ی اتفاقی 
نیست که به سرعت اجرایی شود 
و در اقتصاد تاثیر س��ریع داشته 
باشد، بلکه ملموس شدن اثر این 
بیش��تری  نیازمند زمان  اتف��اق 

است. 
بازار سرمایه  این کارش��ناس 
با اش��اره به اینکه از این به بعد 
رخ��وت و رکود از ب��ازار رخت 
برمی بن��دد، اظهار داش��ت: در 

جهانی  قیم��ت  اخیر  ماه ه��ای 
نف��ت نزولی بوده اس��ت و اگر 
نب��وده،  کاهش��ی  مس��یر  در 
و  نداش��ته  قیمتی ه��م  رش��د 
تثبی��ت  فعل��ی  نرخ ه��ای  در 
ش��ده اس��ت. وی افزود: صنایع 
تاثیرپذی��ر از قیم��ت نف��ت در 
بازار س��هام با افت قیمت سهم 
مواجه ش��دند، اما ب��ا توجه به 
اینک��ه قیم��ت س��هام ب��ه کف 
اس��ت  بعی��د  ش��ده،  نزدی��ک 
س��هام  در  بیش��تری  کاه��ش 
ای��ن ش��رکت ها اتف��اق بیفتد. 
آقابزرگ��ی با اش��اره ب��ه پایان 
فص��ل مجام��ع پیش بینی کرد: 
ب��ازار از این به بع��د می تواند با 
ش��یبی مالیم در مس��یر رش��د 
قرار بگیرد و افزایش حجم و ارزش 
معام��الت نیز در ب��ازار این روزها 
نش��ان دهنده این اتفاق است. این 
اتفاق به طور قطع باعث رشد آرام 

قیمت سهام خواهد بود. 

س��رمایه  ب��ازار  فع��ال  ی��ک 
گف��ت: هم��راه ش��دن ش��رایط 
ب��ازار با پای��داری موجب جذب 
و  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
جری��ان  افزای��ش  نتیج��ه  در 
می ش��ود.  ب��ازار  در  نقدینگ��ی 
محمدرض��ا گیوکی در گفت و گو 
با خبرگ��زاری میزان درخصوص 
ب��ازار س��رمایه در هفته  رون��د 
گذش��ته گفت: ب��ورس تهران با 
ادامه روند صعودی و رو به رشد 
خ��ود در این هفته توانس��ت از 
کانال 76 هزار واحدی عبور کند. 
تغییرات  و  سه ماهه  گزارش های 
مدیریت��ی از جمل��ه مهم تری��ن 
دالی��ل رونق این روزه��ای بازار 
اس��ت. وی در ادامه اف��زود: در 
این بین گویا نقش لیدری گروه 

خودرو نیز کمرنگ تر شده و بازار 
کمت��ر تحت تاثی��ر لیدرمحوری 
در  هرچن��د  می گی��رد،  ق��رار 
آخری��ن روز معامالت��ی هفت��ه، 
گروه خودرو ب��ا صف های خرید 
و سبز  پوش بودن تمامی نمادهای 
خود مورد توجه فعاالن بازار قرار 

گرفت.
ای��ن فع��ال ب��ازار س��رمایه با 
ب��ه فض��ای خوش بینی  اش��اره 
ایج��اد ش��ده در ب��ازار اظه��ار 
ک��رد: به نظر می رس��د موجی از 
خوش��بینی میان سرمایه گذاران 
بورسی شکل گرفته که در کنار 
پتانس��یل های مثبت ایجاد شده 
در ب��ازار، می توان��د ب��ر بهبود و 
رونق بورس اثر گذار باش��د. عضو 
ایران تصریح  انجمن استراتژیک 

کرد: اگر شرایط بازار با پایداری 
هم��راه ش��ود، در این ش��رایط 
جذب س��رمایه خارجی می تواند 
بر افزایش جریان نقدینگی بازار 

بیفزاید. 
گیوکی ب��ا تاکید ب��ر اهمیت 
س��رمایه گذاری برای رش��د بازار 
سرمایه یادآور شد: در هرصورت 
در کن��ار ایج��اد ثبات و رش��د 
فض��ای اقتص��اد کالن، نی��از به 
س��رمایه گذاری در اقتصاد کشور 
یک��ی از ضلع های مثلث رش��د 
اقتصادی است، که بازار سرمایه 
یک��ی از بهتری��ن بازاره��ا برای 
جذب سرمایه خارجی به اقتصاد 
است، بورس های معتبر دنیا نیز 
در عملکرد خود نشان داده اند در 
جمع آوری و تامین سرمایه موفق 

بوده اند ک��ه حاصل جلب اعتماد 
س��هامداران به بازار س��رمایه و 
کارا ب��ودن ب��ازار اس��ت. وی با 
اش��اره به اهمی��ت فراهم کردن 
زیرساخت های رشد بازار سرمایه 
گفت: فراهم کردن زیرساخت ها 
و بستر های مناس��ب برای ورود 
این دس��ته از س��رمایه گذاری ها 
به بازار س��رمایه، از اهمیت قابل 
هرچند  است،  برخوردار  توجهی 
عناص��ر عدی��ده ای در ای��ن امر 
دخالت دارند، ولی در هر صورت 
ضابطه مند کردن زیرساخت ها و 
قوانین ب��ازار جهت جلب اعتماد 
سرمایه گذاران خارجی از اهمیت 
فعال  اس��ت.  برخ��وردار  خاصی 
بازار س��رمایه در ادامه بیان کرد: 
از طرفی قیمت س��هام برخی از 

ش��رکت ها در حال حاضر، کمتر 
از ارزش اسمی یا در کف قیمتی 
خ��ود اس��ت ک��ه ای��ن موضوع 
ب��ا توج��ه ب��ه خوش��بینی های 
صورت گرفته در ب��ازار می تواند 
س��بب افزایش ط��رف تقاضا در 
بازار س��هام ش��ود، البت��ه با این 
پیش ف��رض ک��ه در روند مثبت 
بازار شاهد ثبات باشیم. گیوکی 
خاطرنش��ان ک��رد: در نهایت به 
نظر می رس��د در ص��ورت ادامه 
تح��رکات و اتفاق��ات مثبت در 
ب��ازار س��رمایه و مهم ت��ر از آن 
عقالیی عم��ل کردن فعاالن این 
بازار و همچنین س��رازیر ش��دن 
مالیم نقدینگی به بورس ش��اهد 
روزهای خوبی در نیمه دوم سال 

برای بازار سرمایه باشیم. 

رشد آرام قیمت سهام

روزهای رونق در انتظار بورس

نگاه

خبرخبر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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داالن هوایی ایران امن ترین و 
ارزان ترین کریدور دنیا

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه  »داالن هوایی 
ایران امن ترین و ارزان ترین داالن هوایی است که زمانی 
قرار بود به قطب هوایی منطقه تبدیل ش��ود« تصریح 
کرد: این حق ملت ایران است که قطب هوایی منطقه 

واقع در تهران باشد. 
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عباس آخوندی در جلسه شورای اداری استان لرستان 
با بیان اینکه تمام تالش ما این است که شرایط بهتری 
را ایج��اد کنی��م تا از ظرفیت اقتصاد جهانی اس��تفاده 
کنیم، اظهار داشت: با تالش هایی که در سیاست های 
خارجی داش��تیم اتفاقات مبارکی در ش��قوق هوایی، 
دریایی و جاده ای افتاده اس��ت که امیدواریم منجر به 
بازپس گیری سهم اقتصادی ایران در منطقه شود.  وی 
با بیان اینکه امروز بیش از ۱۷ الینر مستقیم در آب های 
گ��رم بن��ادر ایران پهلو می گیرند، گفت: در حال حاضر 
از طریق بنادر ایران کاالهای آسیای میانه حمل و نقل 

می شود، درحالی که در گذشته این گونه نبود. 
آخوندی با تأکید بر اینکه کریدور بندر امام به مرز 
ب��ازرگان باید بتواند ی��ک نقش فراملی ایفا کند، بیان 
داشت: با این کریدور باید بتوان اروپا را از طریق ایران 
ب��ه جن��وب متصل کرد زی��را با این اقدام ارزش افزوده 
فراوانی برای دو طرف کریدور ایجاد می شود.  آخوندی 
ب��ا اع��الم اینک��ه باید همین س��هم را در حوزه هوایی 
بازپ��س بگیری��م، افزود: داالن هوایی ایران امن ترین و 
ارزان تری��ن داالن هوایی اس��ت ک��ه زمانی قرار بود به 
قطب هوایی منطقه تبدیل ش��ود اما مجموعه اتفاقات 
بعد از دهه ۴۰ منجر به این ش��د که این موقعیت به 
س��مت ترکیه و جنوب خلیج فارس منتقل ش��ود.  وزیر 
راه و شهرس��ازی ادامه داد: این حق ملت ایران اس��ت 
که قطب هوایی منطقه در تهران باشد و بازپس گیری 
این س��هم به سیاس��ت ها و برنامه های ما در منطقه باز 
می گ��ردد.  آخون��دی با اعالم اینکه بعد از موفقیت در 
حوزه سیاست های خارجی میزان پروازها از ۵۰۰ پرواز 
به ۱۰۸۵ پرواز در آس��مان ایران رس��یده است، گفت: 
با سیاس��ت های اتخاذ ش��ده در حال به دس��ت آوردن 
نقش منطقه ای خود هس��تیم.  وی با تأکید بر اینکه 
ملت ایران مدعی سهم خود در اقتصاد جهانی هستند، 
تصریح کرد: س��هم کش��ور تنها در حمل و نقل نیست، 
بلکه در تمام ابعاد توسعه ای مانند اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و... است. 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: ما به توس��عه شبکه 
حمل ونق��ل و ارتباط��ات اعتقاد داری��م، زمانی که این 
توس��عه تنه��ا در درون کش��ور اتف��اق بیفتد ثروت نیز 
تنها در درون انتقال می یابد ولی در صورتی که توسعه 
حمل ونقل و ش��بکه های ارتباطی به بیرون از کش��ور 
کش��یده ش��ود ثروت نیز به کل جهان انتقال می یابد 
و سهم کشور از اقتصاد جهانی افزایش پیدا می کند. 

 بهبود بازار آپارتمان های لوکس
در تهران

ب��ا توج��ه ب��ه نزدیک ش��دن قیمت پیش��نهادی 
خریداران و فروش��ندگان، بازار فروش آپارتمان های 
لوکس پایتخت در تیرماه سال جاری نسبت به مدت 

مشابه سال قبل کمی پررونق تر بود. 
به گزارش ایس��نا، با اینکه معامالت مس��کن شهر 
ته��ران به طور کلی در رکود قرار دارد و تعداد فروش 
آپارتمان های لوکس نیز تحت تأثیر این رکود اس��ت، 
نسبت فروش این واحدها از وضعیت ناامیدکننده ای 

در مقایسه با کل معامالت برخوردار نیست. 
آپارتمان ه��ای دارای دامن��ه قیمت��ی بی��ش از ۸ 
میلی��ون تومان در تیرماه س��ال جاری ۷.۴ درصد از 
کل معامالت شهر تهران را به خود اختصاص داده که 
۱.۱ درصد نس��بت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته و بررسی های میدانی نشان می دهد صرف نظر 
ک��ردن س��ازندگان از قیمت های معم��ول و نزدیک 
کردن انتظارات آنها به قیمت پیش��نهادی خریداران، 

در فروش این واحدها بی تأثیر نبوده است. 
همچنین بازار آپارتمان های با قیمت ۵.۵ تا ۸ میلیون 
توم��ان در ه��ر متر مربع با اینکه چنگی به دل نمی زند 
ولی نسبت به سال قبل اندکی گرم تر است. این واحدها 
در تیرماه سال جاری ۱۴.۱ درصد از کل معامالت شهر 
ته��ران را به خود اختص��اص داده اند. این رقم در مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۷.۳ درصد از کل معامالت بود.  با 
این وجود آپارتمان های کوچک و متوسط متراژ تهران 
مشتری پسندتر هستند. واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر با سهم 
۱۵.۷ درصد، واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با س��هم ۱۳.۷ و 
واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۳.۲ درصد به ترتیب 
بیشترین تقاضا را در بین معامالت شهر تهران به خود 
اختصاص داده اند. کمترین سهم نیز مربوط به واحدهای 
۱۹۰ تا ۲۰۰ متر مربع با سهم ۰.۴ درصد است. جالب 
آن که واحدهای مسکونی بیش از ۲۰۰ متر مربع با سهم 
۲.۱ درصد از کل معامالت بیش��ترین تقاضا را در بین 
آپارتمان های باالی ۱۵۰ متر به خود اختصاص داده اند. 
این رقم در مدت مشابه سال قبل ۲.۲ درصد بود که در 
بین واحدهای باالی ۱۴۰ متر بیشترین تقاضا را داشت. 
کارشناس��ان معتقدند یک ش��اخص برای بررسی 
وضعیت بازار مس��کن، تقاضا برای امالک مس��کونی 
لوکس در تهران اس��ت که به کف تولید رس��یده، اما 
روند فروش آن طی ماه های اخیر اندکی بهبود یافته 
اس��ت. آپارتمان ه��ای لوکس که به عن��وان امالکی با 
قیم��ت متری حداقل ۸ میلی��ون تومان طبقه بندی 
ش��ده، درص��د باالیی از ۲۵۰ هزار واحد خالی ش��هر 
ته��ران را ب��ه خود اختص��اص می دهد که پیش بینی 
می شود در ماه های پیش رو تقاضا برای این واحدها 
روند افزایشی به خود گیرد. با این حال خسارتی که 
طی خواب بیش از سه ساله برخی از این واحدها در 
پی رکود مسکن به سازندگان تحمیل شده، غیر قابل 
کتمان اس��ت و ش��اید به همین دلیل باشد که عبده 
تبریزی - مشاور وزیر راه و شهرسازی - می گوید بازار 
مس��کن ممکن اس��ت در ماه های آینده رشد کند، به 
ش��رطی که س��رمایه گذاران انرژی خود را از امالک 
لوکس و تجاری به سمت بازار ساخت به قصد اجاره 

برای اقشار متوسط و کم درآمد معطوف کنند. 

افتتاح نهایی مصلی تا دو سال 
دیگر به شرط تخصیص اعتبارات 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال 
حاضر مجموعه مصلی ۶۶ درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارد، گفت: اگر ۴۰۰ میلیارد بودجه س��اخت مصلی 
در موعد مقرر تخصیص داده ش��ود، پروژه را دوساله 

تحویل می دهیم. 
محمدجعف��ر علی��زاده، رئی��س س��ازمان مجری 
ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی در گفت وگو 
ب��ا ایلنا، ب��ا بیان اینکه مجموعه مصالی حضرت امام 
خمینی در حال حاضر ۶۶ درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارد و در جبهه ه��ای مختل��ف ساخت و س��از انج��ام 
می شود، اظهار داشت: امسال هم ۱۲۰ میلیارد تومان 
اعتبار داده ش��ده که اگر تخصیص یابد فازهای مهم 
دیگری تکمیل می شود.  وی با بیان اینکه استراتژی 
ش��هرداری را برای بهره ب��رداری برخی از پروژه ها در 
پیش گرفته ایم، گفت: شهرداری هر پروژه ای را قبل 
از اینک��ه ب��ه افتتاح کامل برس��اند از آن بهره برداری 
می کند به این معنا که فازهایی را که قابلیت استفاده 
از آن وج��ود دارد در اختی��ار مردم می گذارد قبل از 
اینکه تمام پروژه به بهره برداری نهایی برس��د. برای 
مثال پروژه نمایش��گاه شهر آفتاب یا بوستان والیت، 
نهایی نش��ده اس��ت اما از آن قسمت هایی که قابلیت 

بهره برداری دارد، استفاده می کند. 
علی��زاده ادام��ه داد: با توجه به ن��گاه مثبت دولت و 
مجلس به این مجموعه خوشبختانه بودجه خوبی برای 
ساخت این مجموعه در نظر گرفته شده است. اگر ۱۲۰ 
میلیارد تومان تخصیص داده شود، دو جبهه جدید که 
ام��کان برگزاری همزمان نمایش��گاه ها و نماز جمعه را 
فراهم می کند، ساخته می شود.  رئیس سازمان مجری 
ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی گفت: در حال 
حاضر قسمت های عمده ای از بخش های مرکزی مصلی 
قابل بهره برداری اس��ت. شبس��تان مرکزی که بیش از 
۶۰ هزار متر مربع مساحت دارد قابل استفاده است که 
۶۰ ال��ی ۷۰ ه��زار نمازگزار را در خود جای می دهد. در 
ح��ال حاض��ر از صحن مرکزی که بیش از ۴۴ هزار متر 
مربع اس��ت هم اس��تفاده می شود. شبستان شرقی هم 

قابل استفاده است. 
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی با بی��ان اینکه اگر 
اعتبارات در موعد مقرر پرداخت شود، تمام مجموعه 
مصالی تهران دو س��ال دیگر نهایی و به بهره برداری 
می رس��د، اظهار داش��ت: هس��ته مرک��زی و ایوان و 
مجموعه قس��مت هایی که باقی مانده اس��ت با ۴۰۰ 
میلیارد تومان کاماًل به اتمام می رسد. علیزاده گفت: 
فاز مرکزی تا س��ال ۹۶ در ص��ورت تخصیص اعتبار 
نهایی می ش��ود اما تأکید می کنم با توجه به روندی 
که پیش روی ما اس��ت و اطالعاتی که از تنگناهای 
مالی دولت داریم، این مجموعه را فاز بندی و ساخت 
فازهای آن را اولویت بندی کردیم که همزمان از این 

پروژه استفاده کنیم. 

عمرانحمل و نقل

عم��ر پایی��ن س��اختمان ها 
در ای��ران موضوعی اس��ت که 
در کنار کارشناس��ان صنعت، 
س��رمایه گذاران  و  فع��االن 
بازار مس��کن نی��ز آن را تأیید 
می کنن��د. میانگین ۳۰ س��اله 
عم��ر مفی��د س��اختمان ها در 
ایران، آن هم در ش��رایطی که 
بس��یاری از کش��ورهای جهان 
ب��ه عم��ری ۱۰۰س��اله فک��ر 
می کنن��د نش��ان از نیاز جدی 
کش��ور ب��ه تغییر دی��دگاه در 
واحدهای  نحوه ساخت و س��از 

مسکونی جدید دارد. 
در طول س��ال های گذشته 
هرچن��د نهاده��ای مس��ئول 
مانند وزارت راه و شهرس��ازی 
ی��ا س��ازمان نظام مهندس��ی 
ت��الش کرده ان��د راه��ی برای 
اج��رای قوانین موجود در این 
ح��وزه باز کنند و از این طریق 
ش��رایط را بهبود ببخش��ند اما 
در عرص��ه عمل همچنان نبود 
نظارت ه��ای کافی و دور زدن 
قوانین در برخی پروژه ها باعث 
ش��ده شرایط س��اختما ن های 
ایران به استانداردهای در نظر 

گرفته شده نزدیک نشود. 
این موضوع چالشی که حل 
مش��کالت موج��ود در مس��یر 
آن ب��ه برنامه ریزی چندجانبه 
احتی��اج دارد ریش��ه در نحوه 
واحده��ای  قیمت گ��ذاری 
مس��کونی در ای��ران دارد. باال 
ب��ودن قیمت زمی��ن در ایران 
باعث ش��ده، برخی خانه سازان 
برای حفظ حاش��یه سود خود 
ترجی��ح دهند پ��س از هزینه 
کردن برای س��اخت واحدهای 
فرآین��د  جدی��د،  مس��کونی 
س��اخت و استفاده از تجهیزات 
را در ارزان ترین ش��کل ممکن 

پیگیری کنند. 
در چنی��ن ش��رایطی ش��اید 
اگ��ر افزای��ش هزینه س��اخت 

واحده��ای مس��کونی ب��دون 
برنامه ریزی برای مدیریت بازار 
مس��کن اتفاق بیفتد نتیجه آن 
ب��ه گزینه منفی محدود ش��ود 
و خانه س��ازان یا مجبور ش��وند 
قیمت های واحدهای فروش��ی 
خ��ود را باال ببرند یا در کیفیت 
خانه های جدید تغییراتی منفی 

ایجاد کنند.
هری��ک از ای��ن دو گزینه در 
صورتی که عملیاتی ش��ود بازار 
رکودزده مس��کن را با چالشی 
جدی��د روب��ه رو می کنن��د. در 
صورت��ی که انتخاب به س��مت 
افزای��ش قیمت ها حرکت کند، 
نتیج��ه فاصل��ه بیش��تر نرخ ها 
ب��ا قدرت خرید م��ردم خواهد 
ب��ود و در صورت��ی که خطری 
کیفیت س��اختمان ها را تهدید 
کند، شاید میانگین فعلی عمر 
مفی��د نیز کاهش پیدا کند. در 
ش��رایطی ک��ه راه ح��ل این دو 
مش��کل هنوز مشخص نیست 
ام��ا ب��ه نظر می رس��د افزایش 
قیم��ت تمام ش��ده واحدهای 
ان��کار  غیر قاب��ل  مس��کونی 
خواهد ب��ود. در هفته هایی که 
صحبت ه��ا از احتمال افزایش 
نرخ س��یمان حکایت می کند، 
ح��اال افزایش نرخ دریافت حق 
انش��عاب آب در مناطق شهری 

نیز افزایش یافته است. افزایش 
ن��رخ خدمات مهندس��ی ارائه 
ش��ده به خانه سازان نیز گزینه 
دیگ��ری اس��ت که اج��رای آن 
ب��ه معنای افزایش قیمت تمام 
شده س��اختمان ها خواهد بود؛ 
موضوع��ی ک��ه هرچند در نگاه 
اول چندان جلب توجه نمی کند 
اما شاید در آینده نه چندان دور 

برای بازار مشکل ساز شود. 

محوریت بیمه، کیفیت را 
تضمین می کند

س��هم  میانگی��ن  بررس��ی 
در  س��اخت  هزینه ه��ای 
س��اختمان های ایرانی در قیاس 
ب��ا آنچ��ه در بس��یاری از دیگر 
کشورهای جهان اتفاق می افتد، 
نشان می دهد استانداردهای به 
کار گرفته شده در ایران با آنچه 
در دیگ��ر نق��اط ب��ه کار گرفته 

می شود فاصله دارد. 
میرعم��ادی،  ابوالحس��ن   
مدیرعامل ش��رکت خصوصی 
مهندس��ین مش��اور تین��ا در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
ب��ا بیان این مطلب اظهار کرد: 
در کش��ورهایی مانند کانادا یا 
آمریکا، هزینه تمام ش��ده برای 
یک واحد مس��کونی به ش��کل 
۵۰- ۵۰ در نظر گرفته می شود 

و نیمی از هزینه ها به ساختمان 
و نیمی از آن به زمین اختصاص 
می یابد. در ایران اما با توجه به 
باال بودن قیمت زمین، س��هم 
آن ۷۰ درص��د و هزینه ه��ای 
ساخت ۳۰ درصد تخمین زده 

می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، در صورت��ی 
ک��ه قیمت تمام ش��ده س��هم 
س��اختمان افزای��ش یاب��د، با 
توجه به اینکه در س��هم زمین 
تغییری حاصل نخواهد ش��د، 
تصمیمی دیگر گرفته می شود 
ک��ه یکی از گزینه های موجود 
کاهش سهم دیگر بخش ها در 

ساخت و ساز است. 
این کارشناس مسکن درباره 
راه ح��ل خروج از این ش��رایط 
نی��ز گف��ت: به نظر می رس��د 
بهتری��ن راه��کار در این حوزه 
محوریت یافتن بیمه ساختمان 
باش��د. در چنی��ن ش��رایطی، 
شرکت های بیمه تنها کیفیت 
تضمی��ن  را  س��اختمان هایی 
می کنن��د ک��ه ش��رکت هایی 
رسمی آنها را ساخته باشند یا 
از نظر مصالح به کار رفته شکی 
در آنه��ا باق��ی نماند. با چنین 
روش��ی هم می توان سهم تمام 
ش��ده ساختمان س��ازی را باال 
ب��رد و ه��م در صورت افزایش 

هزینه های ساخت، کیفیت نیز 
افزایش می یابد. 

فع��ال  معصوم��ی،  ایم��ان 
صنع��ت س��اختمان نی��ز در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
ب��ه فش��ارهای وارد آم��ده به 
خانه س��ازان در طول سال های 
گذش��ته اشاره کرد و گفت: در 
ش��رایطی که حت��ی نرخ خانه 
در بازار با نرخ تورم س��ال های 
گذش��ته نی��ز هم��راه نبوده و 
در بس��یاری از طرح ه��ا قیمت 
تمام ش��ده پایین تر از نرخ های 
می ش��ود،  محاس��به  قب��ل 
صحب��ت از افزایش هزینه های 
ساخت و س��از باری جدید روی 
خواه��د  خانه| س��ازان  دوش 

گذاشت. 
به گفته وی، در شرایطی که 
سیاس��ت های موجود به دنبال 
بازگش��ت دوباره خانه سازان به 
بازار است و در عین حال تالش 
می کند قیمت ها را کنترل کند، 
افزایش هزینه ها تیر خالصی به 
بدنه عرضه مسکن وارد خواهد 
کرد و حتی اگر سرمایه گذارانی 
در حال ارزیابی ش��رایط برای 
بازگش��ت باش��ند نیز ب��ا این 
ش��رایط اقدام خود را به تأخیر 

خواهند انداخت. 
هرچند ش��رایط مبهم بازار 
مس��کن و افق آینده آن باعث 
شده تغییرات به وجود آمده با 
تردی��د روبه رو ش��وند اما قطعاً 
صحب��ت از افزایش هزینه های 
س��اخت واحدهای مس��کونی 
نی��از به مدیری��ت جدی دارد، 
مدیریت��ی که از یک س��و باید 
سیاست های کالن مانند حفظ 
قیمت تمام شده را لحاظ کند 
و از س��وی دیگ��ر فش��ار را بر 
عرض��ه کنن��دگان خان��ه که 
باید به ب��ازار بازگردند کنترل 
کند، مدیریتی که باید دید آیا 
مقدمات آن در هفته های آینده 
فراهم خواهد ش��د یا بازار باید 
فکری جدید به حال آن بکند. 

زور مصالح به قیمت زمین نمی رسد 

افزایشهزینهساختخانه،کیفیتراتهدیدمیکند
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واردات ساالنه 2هزار خودرو به 
منطقه آزاد کیش 

معاون س��ازمان منطقه آزاد کی��ش، از واردات 
س��االنه 2هزار دس��تگاه خودرو با پ��اک جدید 
 و نی��ز پ��اک مع��وض ب��ه منطق��ه آزاد کی��ش 

خبر داد. 
عل��ی جیرفتی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره 
ب��ه اینکه در منطقه آزاد کی��ش تمامی خودروها 
تقریب��اً خارجی هس��تند و می توان عن��وان کرد 
ک��ه در ای��ن منطق��ه خودروهای داخل��ی تردد 
ندارند، بیان کرد: در مجم��وع، تعداد خودروهای 
خارج��ی در ای��ن منطقه زی��اد نیس��ت و جمعا 
 کمت��ر از ۱۰ ه��زار خ��ودرو پ��اک ش��ده تردد 

دارند. 
واردات  ممنوعی��ت  بخش��نامه  م��ورد  در  وی 
خودروه��ای آمریکایی به مناط��ق آزاد نیز اظهار 
ک��رد: در س��ال گذش��ته کمت��ر از ۵۰ دس��تگاه 
خودروی آمریکایی که حدود ۴۳ دس��تگاه بود به 
منطق��ه آزاد کیش وارد ش��د که پس از اباغ این 
بخشنامه، ممنوعیت واردات نیز اعمال شده است 
و دیگ��ر خودروهای آمریکایی به مناطق آزاد وارد 

نمی شوند. 
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه 
آزاد کیش در ادامه ب��ا بیان اینکه دو نوع واردات 
خ��ودرو به منطقه آزاد کیش وج��ود دارد، عنوان 
کرد: یک نوع خودروهایی هس��تند که در منطقه 
وجود دارن��د و با توجه به اینکه عمر خودروها در 
کیش محدود اس��ت و نمی توانن��د تا هر زمانی که 
می خواهن��د در این منطق��ه کار کنند و باید طی 
مدت زمانی مش��خص پس از کار، از منطقه خارج 
شوند؛ به این خودروها، خودروی »پاک معوض« 
می گویند و به ازای خ��روج هر خودرو، خودروی 

دیگری جایگزین آنها می شود. 
جیرفتی افزود: نوع دیگر خودروها، خودروهای 
جدیدی هس��تند که به منطقه آزاد وارد می شوند 
و ب��ه آنها »خودروهای پ��اک جدید« می گویند. 
س��االنه مجموع خودروهای پاک جدید و پاک 
معوض وارد ش��ده به منطق��ه آزاد کیش، حدود 

2۰۰۰ دستگاه است. 
وی همچنی��ن درب��اره  اقب��ال س��اکنان کیش 
 ب��ه مدل خودروه��ای وارداتی خاطر نش��ان کرد: 
معموالً خودروهایی بیش��تر مورد توجه هس��تند 
که بتوانند خدمات پس از فروش بیشتری داشته 
باش��ند. عاوه بر این یکی از جذابیت های منطقه 
آزاد کی��ش نیز این اس��ت که وقتی گردش��گر به 
منطق��ه می آی��د و خودروهای��ی را ک��ه پیش از 
آن حت��ی ام��کان ماحظ��ه نزدیک آنه��ا برایش 
 وجود نداش��ته، می تواند ببیند و از آنها اس��تفاده 

کند. 

قائم مقام وزیرصنعت: با قاچاق 
قطعات خودرو برخورد می شود

قائ��م مق��ام وزی��ر و مع��اون امور اقتص��ادی و 
بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برنامه 
این وزارتخانه و س��تاد مب��ارزه با قاچاق کاال برای 

برخورد با قاچاق قطعات خودرو خبر داد. 
به گزارش ش��اتا، مجتبی خس��روتاج، قائم مقام 
وزی��ر و معاون ام��ور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت افزود: در میان کش��فیات 
کاالهای قاچاق در س��ال های گذش��ته، متأسفانه 
بعض��اً با قاچاق قطعات یدکی خودرو یا مش��اهده 

اجناس نامرغوب در بازار مواجه بوده ایم. 
وی اف��زود: وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
در نخس��تین اق��دام برای مبارزه ب��ا این امر، طی 
بخش��نامه ای ب��ه تأمین کنن��دگان اصل��ی قطعه 
یدکی خودرو که دو ش��رکت ساپکو و سازه گستر 
اس��ت، اع��ام ک��رده در تهی��ه و تأمی��ن قطعات 
م��ورد نیاز، به اصال��ت کاال از باب��ت اینکه قاچاق 
 نباش��د و همین طور کیفیت آنها توجه بیش��تری 

کنند. 
خس��روتاج گف��ت: در ق��دم دوم و همزمان در 
جلساتی با شرکت های مشمول ارائه خدمات پس 
از فروشی، همچون سایپا یدک، ایساکو، گواه، دنا، 
گروه بهمن، رنو پارس و مزدا یدک، اعام ش��د که 
در ارائه خدمات پس از ف��روش در تعمیرگاه های 
تح��ت مدیریت خود دقت الزم را داش��ته باش��ند 
 ت��ا کااله��ای قاچ��اق و غیر اس��تاندارد مش��اهده 

نشود. 
قائ��م مق��ام وزی��ر و مع��اون امور اقتص��ادی و 
بازرگان��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت افزود: 
صنع��ت قطعه س��ازی خ��ودرو، امروزه ب��ا حدود 
تقریب��ی 27۰ هزار نفر ش��اغل و ارزش تولیداتی 
نزدی��ک به 2۱۰ ه��زار میلیارد ری��ال  )2۱ هزار 
میلیارد تومان( از جمله صنایعی است که چنانچه 
بخواهیم در ساخت داخلی قطعات، عمق بیشتری 
به وج��ود آوریم بایس��تی برای س��رمایه گذاری و 
 توس��عه آنها تش��ویق ها و انگیزه ه��ای جدیدی را 

ایجاد کنیم. 
به گ��زارش ایرنا، پیش از این هاش��م یکه زارع، 
مدیرعامل گروه خودروسازی ایران خودرو، ارزش 
کل فروش خودرو و لوازم یدکی در سال 2۰۱۴ در 
ایران را 2۳ میلیارد دالر عنوان کرد و افزود: سهم 
قابل توجه��ی از این ارزش به ح��وزه خودروهای 
سواری مربوط می شود و س��هم فروش قطعات از 

آن، در حدود ۵ میلیارد دالر است. 
مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی ای��ران خودرو، 
پیش بینی کرده است که ارزش کل فروش خودرو 
و لوازم یدکی در کشور تا سال 2۰2۵ به ۴۵ تا ۵۰ 

میلیارد دالر افزایش یابد. 

خبر خبر

7 خودرو

هفته گذش��ته ش��ورای پول 
و اعتب��ار، تصویب ک��رد که دو 
خودروس��از دولتی ای��ران باید 
بخشی از دارایی های خود را به 
فروش برسانند تا بتوانند سقف 
تسهیات استفاده شده خود در 

سیستم بانکی را حفظ کنند. 
طب��ق آنچ��ه در مت��ن این 
تصمیم ش��ورای پول و اعتبار 
آمده اس��ت، چنین مصوبه ای 
براس��اس درخواس��ت وزارت 
صنع��ت از بان��ک مرکزی به 

تصویب رسیده است. 
مصوب��ه،  ای��ن  براس��اس 
خودرو س��ازی  ش��رکت  دو 
ایران خودر و سایپا باید ظرف 
شش ماه بخشی از دارایی های 
خود را واگ��ذار کرده و به طور 
مش��خص ایران خ��ودرو باید 
سهام بانک پارس��یان خود را 
این  کند. همچنی��ن  واگ��ذار 
دو ش��رکت باید طی یک ماه 
پس از تاری��خ دوازدهم مرداد 
9۵، برنام��ه زمانبن��دی خود 
را برای اصاح س��اختار مالی 
به بانک مرک��زی عام کنند. 
دارایی ه��ای  ف��روش  قص��ه 
خودروسازان، تازه نیست، بلکه 
یک سال پس از روی کار آمدن 
دول��ت یازده��م، محمدرض��ا 
وزیرصنع��ت،  نعم��ت زاده، 
مع��دن و تجارت مدعی ش��د 
که دو خودروساز بزرگ کشور 
بخش��ی از دارایی های خود را 

واگ��ذار کرده اند. همچنین در 
آخرین مجمع عمومی ساالنه 
این دو خودروساز، سکانداران 
این دو ش��رکت اع��ام کردند 
ک��ه در س��ال جاری بخش��ی 
از ش��رکت های تابع��ه خود را 
واگ��ذار خواهند ک��رد. اکنون 
پرس��ش اینجاس��ت ک��ه این 
اق��دام خودروس��ازان در کنار 
الزام شورای پول و اعتبار، چه 
تأثیری بر آین��ده فعالیت آنها 

خواهد داشت؟ 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو، در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش به  »فرص��ت امروز« 
دارایی های  »فروش  می گوید: 
ای��ن دو ش��رکت ب��ه معنای 
گذش��ته  بدهی های  تس��ویه 
گذشته  یک س��ال  طی  است. 
شیوه جدیدی در پیش گرفته 
شده مبنی بر اینکه شرکت ها 
ب��ا تجدید ارزیاب��ی خنده دار، 
می گویند ما صاحب 2۰ هزار 
میلیارد توم��ان دارایی بودیم، 
ام��ا فرام��وش ک��رده بودیم. 
با این ش��گرد، زیان انباش��ته 
خود را صف��ر می کنند اما در 
حقیقت تغیی��ری در وضعیت 
ورشکس��تگی این ش��رکت ها 
رخ ن��داده، بلک��ه روی کاغذ 
از ورشکس��تگی نج��ات پیدا 
کرده اند. این روش مشکلی از 

شرکت ها حل نخواهد کرد.«
او می افزاید: »نسخه شورای 
پول و اعتبار فارغ از اینکه باید 
به صورت دس��توری پیچیده 

ش��ود یا خیر، راه حل اساسی 
از  برای خروج  خودروس��ازان 
ورشکس��تگی است. شرکت ها 
دو راه ح��ل ب��رای خ��روج از 
وضعیت فعلی دارن��د؛ یا باید 
افزایش سرمایه واقعی در این 
شرکت ها صورت بگیرد یا باید 
با فروش دارایی های بی بازده، 
مدیریت دارایی انجام بدهند.«

استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران، 
در ای��ن زمین��ه در گفت وگو 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« بی��ان 
می کند: »ف��روش دارایی های 
از  یک��ی  خودروس��ازان 
اس��ت  اقداماتی  منطقی ترین 
ک��ه باید انجام ش��ود. در یک 
مقط��ع زمانی، خودروس��ازان 
داش��تند  خوبی  درآمده��ای 
و ای��ن درآمدها را به س��مت 
س��رمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتص��اد بردند، اما در 
شرایط فعلی که خودروسازی 
ما باید رقابت پذیر شود، حتما 
باید هزینه ه��ای مالی خود را 
کاه��ش دهن��د. ای��ن فروش 
خودروس��ازان  برای  دارایی ها 
تمرک��ز بر کیفی��ت و کاهش 
هزینه ه��ای مال��ی آنه��ا ب��ه 
همراه داش��ته و مان��ع از باال 
آنها  بدهی های  می��زان  رفتن 
به سیس��تم بانکی می ش��ود. 
ب��ه عبارت بهتر س��رمایه های 
کس��ب و کار  در  غیرمول��د 
خودروس��ازان به سرمایه های 

مولد تبدیل می شود.«

هزینه های مالی پاک 
می شوند

بی بازده  دارایی ه��ای  فروش 
خودروسازان، تنها راه حل فعلی 
آنها برای نجات از ورشکستگی 
اس��ت، زیرا با توجه به شرایط 
فعل��ی فض��ای کس��ب و کار و 
زمانب��ر ب��ودن اج��رای برجام، 
بعید به نظر می رسد که دست 
کم تا یک س��ال آینده افزایش 
س��رمایه ای در ای��ن بخ��ش از 
صنعت ص��ورت بگی��رد. حاال 
موض��وع دیگری ک��ه می توان 
به آن پرداخت این نکته اس��ت 
که س��رمایه حاص��ل از فروش 
دارایی های خودروسازان به کجا 
خواهد رفت؟ به خطوط تولید یا 

سیستم بانکی؟ 
تصری��ح  این ب��اره  در  زاوه 
می کند: »پول حاصل از فروش 
این دارایی ها، پولی است که به 
وسیله خودروسازان از سیستم 
بانکی خارج ش��ده و به واسطه 
ب��ه  وزارتخان��ه  حمایت ه��ای 
سیس��تم بانک��ی ع��ودت داده 
نش��ده اس��ت. این پول بسیار 
گران قیم��ت بوده و حتما باید 
به شبکه بانکی بازگردانده شود. 
نرخ بهره این پ��ول با توجه به 
قدیمی بودن آنها بسیار باالست 
و حتما باید تس��ویه ش��ود. در 
حقیق��ت خودروس��ازان با این 
ش��یوه از ورشکس��تگی نجات 
پیدا خواهند کرد و فضای مالی 

منطقی تری خواهند داشت.«
این کارشناس صنعت خودرو 

اظه��ار می کند: »پ��اک کردن 
بدهی ه��ای مع��وق به ش��دت 
در کاه��ش هزینه ه��ای مالی 
خودروس��ازان مؤث��ر اس��ت. با 
توجه ب��ه انباش��ت بدهی های 
بانکی، این شرکت ها با گذشت 
زمان ناچار به پرداخت چندین 
برابر اصل پول خود هستند که 
حاال با پاک کردن این بدهی ها، 
هزینه های مالی آنها به ش��دت 

کاهش خواهد یافت.«
با توجه به اینکه دو ش��رکت 
ایران خودرو و س��ایپا، با وجود 
آنه��ا  در  دول��ت  حاکمی��ت 
ج��زو ام��وال دولت محس��وب 
نمی شوند، شورای پول و اعتبار 
اج��ازه دخالت در ام��ور آنها را 
ن��دارد، اما طب��ق پیگیری های 
ام��روز«  »فرص��ت  خبرن��گار 
چنین مصوبه ای در پاس��خ به 
بوده  وزیر صنعت  درخواس��ت 
اس��ت که این شورا، درخواست 
این وزارتخانه را مبنی بر حفظ 
سقف تس��هیات خودروسازان 
در سیس��تم بانک��ی به صورت 
مش��روط لبیک گفته اس��ت؛ 
ش��رطی ک��ه اج��رای آن دو 
خودروس��از بزرگ کشور را به 
صورت واقعی از ورشکس��تگی 
نج��ات داده و هزینه های مالی 
آنها را کاهش خواهد داد. شاید 
با اجرایی ش��دن این نس��خه و 
هزینه های خودروسازان، بتوان 
به ثبات قیمت خودرو و افزایش 
میزان بهره وری سرمایه امیدوار 

بود. 

»فرصت امروز« فروش اموال خودروسازان را بررسی می کند
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گزارش روزنامه وال استریت ژورنال درباره پرداخت 
400 میلی��ون دالر به ای��ران ب��رای آزادی زندانیان 
آمریکایی، فش��ارهای زی��ادی را متوجه دولت آمریکا 
کرده اس��ت، با این حال مقام��ات عالی دولت آمریکا 
رس��ما اعالم کرده اند که پول پرداخت ش��ده، مربوط 
به پرونده حقوقی ایران علیه این کش��ور بوده اس��ت. 

در یکی از این واکنش ها، باراک اوباما رئیس جمهوری 
آمریکا گفته اس��ت که پرداخت این پول به ایران هیچ 
ربطی به آزادی زندانیان نداشته است. او همچنین گفت 

که برجام در مسیر صحیح خود در حال اجرا است. 
جمهوری خواه��ان و در رأس آنه��ا دونال��د ترام��پ 
نام��زد جنجال��ی ای��ن ح��زب در انتخاب��ات ریاس��ت 
جمه��وری پایی��ز پی��ش رو، دول��ت آمری��کا را متهم 
 می کنن��د که این پول به عنوان »باج« به ایران پرداخت 

شده است. 
با این حال، اوباما شخصا به این اتهام ها واکنش نشان 
داد و ب��ا بیان اینک��ه پرداخت این پول پیش��تر در ماه 
ژانویه از س��وی کاخ سفید اعالم شده بود گفت که این 

یک معامله غیرقانونی نبوده است. 
اوبام��ا در م��ورد چرایی پرداخت ای��ن پول به صورت 
نقدی و خارج از نظام بانکی اظهار کرد: بخشی از خبرها 
مربوط به این مس��ئله بود که این پول به صورت نقدی 
پرداخت ش��ده اس��ت. علت انجام ای��ن کار این بود که 
ایاالت متحده، تحریم های س��ختی را علیه ایران اعمال 
ک��رده بود که مان��ع از انتقال این پ��ول در قالب روابط 

عادی بانکی به ایران می شد. 
وی همچنی��ن ب��ار دیگ��ر ب��ر انجام ش��دن تعهدات 
کشورش در قالب برجام تاکید کرد و گفت: با همه این 
حساب ها، )برجام( دقیقا در مسیری در حال انجام است 

که ما قبال گفته بودیم. 

کری: برای آزادی زندانیان آمریکایی پولی به 
ایران پرداخت نکردیم

ج��ان کری وزی��ر امور خارج��ه آمریکا ه��م در مقابل 
اتهام های جمهوری خواهان از دولت آمریکا دفاع کرد و با 
تک��رار صحبت های اوباما درباره عدم پرداخت هرگونه باج 
ب��ه ایران، به دلیل اصلی پرداخت این پول اش��اره کرد. به 
گزارش ایسنا، کری، وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس 
خبری گفت: آمری��کا، هرگز پولی باب��ت آزادی زندانیان 
آمریکای��ی پرداخت نمی کند. او تاکید کرد که انتقال این 
پول به ایران، مربوط به اختالف طوالنی مدت میان آمریکا 
و ایران در دادگاه الهه در خصوص قرارداد تسلیحاتی بوده 
است و مذاکره در این باره، جدا از مذاکرات هسته ای انجام 
ش��ده اس��ت. کری افزود: با حل این اختالف، از پرداخت 
احتم��ال میلیارده��ا دالر ض��رر و زیان به ایران توس��ط 
مالیات دهندگان آمریکایی جلوگیری شد. به گزارش ایسنا، 
پیش تر نیز روز چهارش��نبه جان کربی، سخنگوی وزارت 
خارج��ه آمریکا ضمن رد این ادعا تاکید کرد که پرداخت 
این پول به ایران تنها مربوط به حل مناقشه قدیمی ایران 

و آمریکا بوده است. 

ترامپ: فیلم هواپیمای حامل دالرهای ایران را 
دیده ام

این تکذیب ها در حالی از س��وی دولت آمریکا اعالم 
شده است که ترامپ در اظهاراتی جنجالی مدعی شده 
اس��ت فیل��م فرود هواپیم��ای حامل پ��ول در تهران را 
ش��خصا دیده است؛ ادعایی که البته از سوی دستیاران 

خود ترامپ هم رد شده است. 

به گ��زارش خبرگزاری مهر به نق��ل از ژورنال، نامزد 
پرحاش��یه جمهوری خواهان در اظهارات اخیر خود ادعا 
کرد که فیل��م هواپیمایی خصوصی را که 400 میلیون 

بدهی ایران را به کشورمان آورده شخصا دیده است. 
 »دونالد ترامپ« در مورد این فیلم مدعی است: در آنجا 
)ایران( یک فروند هواپیما به صورت کامال محرمانه به زمین 
نشست و همان طور که می دانید، خبرنگاران زیادی هم در 
محل حاضر نبودند. اما آنها با اس��تفاده از دوربین دولتی، 
یک فیلم کامل )از این صحنه( ضبط کرده اند و این فیلم 
افرادی را نشان می دهد که در حال خالی کردن هواپیما از 

پول ها بودند. این فیلم نظامی است. 
اینه��ا س��خنان »دونالد ترامپ« در م��ورد هواپیمای 
حامل پول از آمریکا به ایران است که »هوپ هیکس«، 
س��خنگوی وی در گفت وگو با واشنگتن پست آن را رد 
کرده و معتقد است فیلمی که نامزد جمهوریخواهان در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری پیش رو آن را دیده مربوط 
به فیلم یک هواپیمای خصوصی اس��ت که حامل چهار 
بازداشت شده آمریکایی آزاد شده توسط ایران است که 

در سوییس به زمین نشسته است. 
گفتنی است هیچ یک از اعضای تیم انتخاباتی »ترامپ« 
حاضر به توضیح این مسئله نشده اند که چرا وی اصرار به 
این مسئله داشته که فیلم ضبط شده، نظامی بوده است. 

ترامپ در بخش��ی دیگر از سخنان خود مدعی شده 
بود ک��ه این فیلم به منظور خجالت زده کردن دولت 
و کشور آمریکا، از سوی ایران برای خود آمریکایی ها 
هم فرس��تاده شده اس��ت. وی دیروز در توییتر خود 
اعتراف کرد که هواپیم��ای حامل زندانیان آمریکایی 
در ژنو س��وئیس را ب��ا هواپیمای حامل پول اش��تباه 

گرفته است.

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی، با 
اش��اره به انتشار نش��ریه یالثارات با حکم 
قضای��ی، به رغم لغ��و امتیاز آن از س��وی 
هی��أت نظارت ب��ر مطبوعات، ای��ن امر را 
حاکی از حاکمی��ت دوگانه در این عرصه 
دانس��ت و گف��ت که هی��أت نظ��ارت بر 
مطبوعات، بای��د مرجع تصمیم گیرنده ای 

واحد درباره مطبوعات باشد. 
عل��ی مطه��ری در گفت وگو با ایس��نا، 
درباره لغو امتیاز هفته نامه یالثارات گفت: 
لغو امتیاز این نشریه، در دی ماه سال 94 
توس��ط هیأت نظارت بر مطبوعات انجام 
شد، بعد این نشریه شکایت کرده و دادگاه 
حکم انتش��ار موق��ت به آن داده اس��ت، 
بنابرای��ن لغو امتیاز این نش��ریه مربوط به 
مطلب اخیر نیس��ت و به چند ماه قبل باز 

می گردد. 
وی اف��زود: البت��ه حک��م دادگاه مبنی 
بر انتش��ار موقت هم س��وال برانگیز است 
و اصال آی��ا دادگاه چنین حق��ی دارد که 

مصوب��ه هیأت نظارت ب��ر مطبوعات را به 
نوع��ی لغو کند؟ اگر پاس��خ مثبت باش��د 
بای��د بگویی��م فلس��فه وجود ای��ن هیأت 
منتفی ش��ده و بهتر اس��ت هیأت نظارت 
ب��ر مطبوعات تعطی��ل ش��ود. در هیأتی 
که مرکب اس��ت از وزیر ارش��اد، نماینده 
قوه مقننه، نماینده ق��وه قضائیه، نماینده 
حوزه ه��ای علمیه، نماینده ش��ورای عالی 
انق��الب فرهنگ��ی، نماین��ده وزارت علوم 
و نماین��ده مدی��ران مس��ئول نش��ریات، 
می نشینند و موضوعی را بررسی می کنند 
و پس از ش��نیدن اس��تدالل های مختلف 
تصمیمی می گیرند، آنگاه دادگاهی بعد از 
چند روز می آید و آن را عمال لغو می کند، 
این با عقل سلیم جور در نمی آید و حاکی 

از حاکمیت دوگانه است. 
ای��ن عض��و س��ابق هی��أت نظ��ارت بر 
مطبوعات یادآور ش��د: من در چهارسالی 
ک��ه عضو این هی��أت بودم باره��ا به این 
موض��وع انتق��اد ک��ردم و گفت��م مرجع 

تصمیم گیرنده درباره مطبوعات باید واحد 
باشد و آن هم هیأت نظارت بر مطبوعات 
اس��ت و قوه قضائیه ب��دون نظر تخصصی 
این هیأت نباید وارد ش��ود. امیدوارم این 
نقص که آسیبی برای دموکراسی و مردم 
س��االری دینی است در قانون نظام جامع 

رسانه برطرف شود. 
ای��ن عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس 
درباره مطلب اخیر نشریه یالثارات درباره 
هنرمندان نیز خاطرنشان کرد: هیچ کس 
نمی تواند توهین و نس��بت ن��اروا را تایید 
کند. اتفاقا همین مطلب اخیر این نش��ریه 
نش��ان می دهد که حک��م دادگاه مبنی بر 
انتشار موقت اشتباه بوده و همان تصمیم 
هیأت نظارت درس��ت بوده اس��ت. اینکه 
مردی همس��رش بد حجاب باش��د، لزوما 
دلیل بر بی غیرتی او نیس��ت چون ممکن 
اس��ت همس��ر او در این موض��وع از وی 

حرف شنوی نداشته باشد. 
وی ادام��ه داد: البت��ه هنرمندان ما هم 

در برنامه های رس��می باید ضوابط شرعی 
را رعای��ت کنند و نباید خود را مس��تثنی 
بدانن��د. اینک��ه در زندگی ش��خصی خود 
چگونه هس��تند به ما مربوط نیس��ت و از 
نظر اس��الم هم کسی حق تجسس ندارد، 
ول��ی در برنامه های کش��وری باید ضوابط 

قانونی و شرعی را رعایت کنند. 
م��ن  اف��زود:  پای��ان  در  مطه��ری 
عکس ه��ای آن مراس��م را در س��ایت ها 
دی��دم. غی��ر از چند م��ورد، پوش��ش ها 
آن گون��ه ک��ه در یالث��ارات آم��ده بود 
گروه ها  حساس��یت  نب��ود.  فاجعه آمی��ز 
و نش��ریاتی مانن��د یالثارات نس��بت به 
موضوع پوشش اسالمی و ضوابط شرعی 
قابل تقدیر اس��ت، ول��ی روش و ادبیات 
آنه��ا قابل نکوهش اس��ت و می تواند اثر 
معکوس داشته باشد. در مجموع، وجود 
این گروه ها در کنار دولت ها خوب است 
چون دولت ها معم��وال به این گونه امور 

توجهی ندارند. 

ژان کلود یونکر، رئیس کمیس��یون اروپا با مطرح شدن 
پایان روند عضویت ترکی��ه در اتحادیه اروپا گفت: ترکیه 

درحال حاضر شرایط عضویت در اتحادیه اروپا را ندارد. 
به گزارش پایگاه خبری ملیت ترکیه، یونکر در پاس��خ 
به س��والی مبنی بر درخواس��ت اتریش برای پایان دادن 
ب��ه روند عضوی��ت ترکیه در اتحادیه اروپ��ا این مطلب را 

عنوان کرد. 
وی گف��ت: در واقع اع��الم این مطلب که درخواس��ت 
عضوی��ت ترکیه در اتحادیه اروپا رد ش��ده و به این روند 

پایان داده شده است یک خطای سیاسی خواهد بود. 
رئیس کمیس��یون اروپا تاکید کرد که در شرایط فعلی، 
امکان عضوی��ت ترکیه در اتحادیه اروپا وجود ندارد و اگر 
جواز مجازات اعدام در ترکیه صادر شود طبیعی است که 
روند عضویت آن کش��ور در اتحادی��ه اروپا منتفی خواهد 

شد. 
وی افزود: ترکیه هم اکنون در شرایطی نیست که بتواند 
به عضویت اتحادیه اروپا درآید و با معیارهای این اتحادیه 

فاصله دارد. 
ترکی��ه در پی کودتای نافرجام 25 تی��ر با آغاز اجرای 
وضعیت فوق العاده به مدت س��ه ماه در این کش��ور اعالم 

کرد که اجرای کنوانس��یون حقوق بش��ر اروپا را به حالت 
تعلیق درآورده است. 

حکم بازداشت گولن به اتهام رهبری کودتا، در 
ترکیه صادر شد

خبر دیگر از ترکیه اینکه دادگاهی در اس��تانبول برای 
فت��ح اهلل گولن، رهب��ر جنبش »حزم��ت« )خدمت( و از 
مخالف��ان دول��ت ترکیه قرار بازداش��ت صادر ک��رد. او از 
س��وی مقامات ترکیه به رهبری کودتای نافرجام در این 
کشور متهم شده اس��ت. به گزارش ایسنا، به نقل از یورو 
نیوز، صدور قرار بازداشت برای فتح اهلل گولن که در ایالت 
پنسیلوانیای آمریکا زندگی می کند، راه را برای درخواست 

رسمی استرداد او هموار می کند. 
فتح اهلل گولن ضمن محک��وم کردن تالش برای کودتا 
در ترکیه، ایفای نقش در این کودتای نافرجام را رد کرده 

است. 
همچنین معاون حزب حاکم »عدالت و توسعه« ترکیه 
دیروز در بخش��نامه ای به نهادهای این حزب دستور داد 
هر چه س��ریعتر، عناصر مش��کوک به داش��تن ارتباط با 
جنبش گولن را از این حزب و ش��هرداری های تحت اداره 

این حزب پاک سازی و اخراج کنند. 
به گزارش پایگاه خبری »س��وزجو«، »حیاتی یازیجی« 
مع��اون حزب حاکم ترکیه در این بخش��نامه تاکید کرده 
اس��ت که برای جلوگیری از هر گونه فتنه و ش��ائبه، باید 
هر چه س��ریع تر حزب حاکم عدالت و توسعه از هواداران 

فتح اهلل گولن پا کسا زی شود. 
وی اف��زود: افرادی که با »جماعت گولن« ارتباط دارند 
و نی��ز آنهایی که از تالش برای کودتا در تاریخ 25 تیرماه 

حمایت کرده اند، هر چه سریع تر پاکسازی شوند. 
رجب طی��ب اردوغان، رئیس جمه��وری ترکیه دیروز 
به دلیل چش��م پوش��ی از فعالیت های گروه موسوم به 
جماع��ت خدمت، به رهبری فتح اهلل گولن یا حمایت از 
این جماعت در گذش��ته از خدا و مردم ترکیه تقاضای 

بخشش کرد. 
ح��دود 80هزار ت��ن از کارمن��دان نهاده��ای مختلف 
دولت��ی و حکومتی ترکیه از جمله گروه��ی از معلمان و 
نیز کارکنان ش��هرداری، در پی کودت��ای نافرجام 25تیر 
این کش��ور، به اتهام عضویت یا هم��کاری با گروه گولن، 
موس��وم به جماعت خدمت یا نور، از کار برکنار، تعلیق یا 

بازداشت شده اند. 

واکنش علی مطهری به انتشار مجدد یالثارات

تصمیم هیأت نظارت درست بوده است

کمیسیون اروپا: ترکیه درشرایط فعلی نمی تواند عضو اتحادیه اروپا شود

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

رئیس جمهوری آمریکا، با تأکید بر اینکه احتمال حمله 
داعش به کش��ورش جدی است، گفت که ما این خطر را 

جدی می گیریم. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  »یو اس ای تودی«، 
رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی گفت: از آنجایی  که به 
نظر می رسد داعش در س��وریه و عراق به عنوان سرزمین 
اصل��ی خود شکس��ت خ��ورده، به نظر می رس��د در حال 
بردن تاکتیک های خود به س��مت حمله به گردشگران در 

کشورهای مختلف است. 

وی ب��ا بی��ان اینکه هیچ کدام از رهب��ران داعش امنیت 
ندارند، گفت: ما سایه به سایه آنها در حال حرکت هستیم. 
وی در مورد خطر داعش در آمریکا افزود: ماموران اطالعاتی 
و قانون��ی – امنیتی، در پی احتم��ال خطر حمله داعش در 

آمریکا، به صورت تمام وقت در حال فعالیت هستند. 
 »اوبام��ا« تأکی��د کرد: من فکر می کن��م این  )احتمال 
حمل��ه( کاماًل جدی اس��ت و ما آن را ج��دی می گیریم. 
ام��کان حمله فردی یا یک گروه کوچک از داعش به قصد 

کشتن مردم، حقیقت دارد. 

اوباما: خطر حمله داعش به آمریکا جدی است

  ارتش مصر اعالم کرد که توانسته 
اس�ت »در حمالت�ی دقی�ق« رهبر 
گروه تروریستی انصار بیت المقدس 

را از پای درآورد. 
  در جریان حمله، چهار فرد مسلح 
به یک فروش�گاه زنجیره ای در ایالت  
»آسام«، ۱۴ نفر کشته و دست کم ۱۵ 
تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس 
هند، چهار نفر در این تیراندازی دست 
داش�تند که یک�ی از آنه�ا در جریان 

درگیری با پلیس کشته شده است. 

رسانه های ایتالیایی از س�قوط یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به 
خطوط هوایی مجارس�تان، در فرودگاه اوریو آل سریو شهر برگامو در ایتالیا 

خبر دادند. دو نفر از خدمه این هواپیمای ترابری مصدوم شده اند 

تیتر اخبار

مس��ئول واحد اپیدمیولوژی پژوهش��کده غ��دد وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: حدود 30 درصد 
کودکان چاق هس��تند و میزان چاقی در کودکان به علت 

کم تحرکی رو به افزایش است. 
داود خلیل��ی در گفت وگ��و با ایرنا هش��دار داد: افزایش 
چاقی در ک��ودکان، واقع��اً نگران کننده اس��ت، تحرک و 
فعالیت بدنی در کودکان به ش��دت کاهش یافته اس��ت و 
مصرف غذاهای آماده )فست فود( و تنقالت   چاق کننده، بر 

روند شتاب چاقی کودکان در کشور افزوده است. 
خلیلی در پاسخ به پرسش درباره شیوع چاقی در ایران 

در بین گروه های مختلف سنی گفت: به طور کلی بیش از 
60 درصد بزرگس��االن و افراد بالغ در کشور یا اضافه وزن 
دارند یا اینکه چاق هس��تند. میزان چاقی در زنان بیشتر 
است و حدود 30 درصد زنان کشور چاق هستند و در بین 
کودکان نیز شیوع چاقی در همین حدود 30 درصد است. 
وی افزود: در تحقیقات پژوهشکده غدد ایران، استاندارد 
چاقی ش��کمی ایرانیان به دست آمده است و براساس آن 
دورکمر 90 س��انتی متر در زن و مرد، نش��انه شروع خطر 
چاقی ش��کمی اس��ت و دور کمر 95 نشانه چاقی شکمی 

قطعی است. 

شیوع چاقی در ۳0 درصد کودکان

  محس�ن افتخ�اری، رئیس دادگاه 

کیف�ری یک اس�تان ته�ران گفت: 
اعت�راض قات�ل س�تایش، ب�ه قرار 
دادگاه  در  موقت�ش  بازداش�ت 

تجدیدنظر پذیرفته نشده است. 
  متخصص�ان می گویند  هر س�ه 

نوع روشی که برای ساخت واکسن 
زی�کا ب�ه کار گرفت�ه ش�ده نتایج 
موفقیت آمی�زی ب�ه دنبال داش�ته 

است .
محققان آمریکایی دریافتند بین وزن پایین تر و رسوبات بیشتر پروتئین مرتبط با 

آلزایمر )موسوم به بتاآمیلوئید( در مغز افراد مسن، ارتباط وجود دارد

تیتر اخبار

آخری��ن آم��ار ف��روش فیلم های س��ینمایی از س��وی 
پخش کنن��دگان اعالم ش��د؛ در این می��ان  »النتوری« با 
192 میلیون تومان بیش��ترین فروش آخر هفته را داشته 

است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا،  »النت��وری« ب��ه کارگردانی رضا 
درمیشیان از چهارشنبه  )13مرداد( در سینماهای تهران 
و چند ش��هر دیگ��ر به نمایش درآمده اس��ت. این فیلم با 
ف��روش 192 میلیونی آخرهفته  )پنجش��نبه 14 مرداد( 

توانست در دو روز 333 میلیون تومان بفروشد. 
به گفته  علی س��رتیپی، مدیرعامل ش��رکت فیلمیران، 
النتوری هم اکنون در 25 س��ینمای تهران و 10سینمای 

شهرهای دیگر در حال نمایش است. 

 »دراکوال« به کارگردانی رضا عطاران دیگر فیلمی است 
که فیلمیران پخش آن را بر عهده دارد و تاکنون فروش��ی 

نزدیک به 3 میلیارد و 520 میلیون تومان داشته است. 
س��رتیپی مجم��وع ف��روش  »ایس��تاده در غب��ار« به 
کارگردانی محمدحس��ین مهدویان را نی��ز یک میلیارد و 
600 میلی��ون تومان اعالم کرد و گفت: این فیلم در حال 

حاضر در 19 سینمای کشور نمایش داده می شود. 
بنا بر اعالم مدیرعامل فیلمیران،  »بارکد« به کاگردانی 
مصطف��ی کیایی که از 19 خرداد در حال نمایش اس��ت، 
تا پنجش��نبه 14 مرداد، 8 میلی��ارد و 900 میلیون تومان 
فروخت��ه اس��ت و همچنان در 25 س��ینمای تهران و 25 

سینمای دیگر شهرها اکران می شود. 

النتوری، پرفروش ترین فیلم آخر هفته 

از س�وی  بته�وون    »اروئی�کا«ی 
مجله موسیقی  »بی.بی.سی« عنوان 
برترین س�مفونی تاریخ موسیقی را 

کسب کرد. 
  ش�هرام ناظ�ری در دومین ش�ب 
اجرای فصل ن�و  »ناگفته« با تمجید 
از رفت�ار مخاطب�ان گف�ت: قطع�ه 
خاطره انگی�ز  »ان�دک ان�دک جمع 
مستان می رسند« را در این کنسرت 
س�کوت  ب�رای  جای�زه  به عن�وان 

مخاطبان خوانده است. 

شهرداد روحانی، رهبر دائم ارکستر سمفونیک تهران بعد از دیدار از تمرینات 
ارکستر سمفونیک تهران و جوانان جهان، به مناسبت روز دختر به هر یک از 

دختران نوازنده شاخه گلی تقدیم کرد

تیتر اخبار

توم��اس باخ در نشس��ت خب��ری خود درباره مس��ائل 
مختلفی از جمله ش��رایط بانوان ورزش��کار مس��لمان در 

میادین رسمی به صحبت پرداخت. 
به گزارش ایس��نا، رئیس کمیته بین المللی المپیک در 
نشس��ت خبری پاسخگوی خبرنگاران بود و درباره مسائل 

مختلفی به صحبت پرداخت. 
باخ در پاس��خ به خبرن��گار ایران درباره ش��رایط بانوان 
ورزش��کار در میادین رسمی گفت: تمام تالشمان را برای 
حمایت از زنان مس��لمان انجام داده ایم، اما مشکالتی که 
امروز در بس��کتبال شاهدش هس��تیم، مربوط به قوانین 

داخلی فیباس��ت. ما در بخش های مختلف سعی کرده ایم 
به بانوان مسلمان کمک کنیم. 

باخ ادامه داد: من وجدان پاکی دارم. تمام تالش مان در 
راس��تای اجرای عدالت درباره ورزشکاران روس بود. پیام 
ما خیلی ش��فاف و واضح اس��ت و آن این است که تمامی 
متقلب ه��ا را از ورزش دور کنی��م و نگذاریم پای تقلب به 
ورزش باز ش��ود. رئیس کمیته بین المللی المپیک درباره 
میزبانی برزیل در این رقابت ها گفت: تمام تالش نهادهای 
مختلف در راس��تای این بوده است که بهترین میزبانی را 

در ریو شاهد باشیم. 

باخ: تمام تالشمان را برای حمایت از زنان مسلمان انجام می دهیم

   رامی�ن رضایی�ان موفق ش�د در 
جلس�ه ای با مس�ئوالن ریزه اسپور 
ق�راردادش را ب�ا ای�ن تی�م فس�خ 
کن�د. رضاییان امید زی�ادی دارد به 

پرسپولیس برگردد. 
   ورزش�کاران کش�ورمان ام�روز 
در  المپی�ک  از  روز  نخس�تین  در 
دوچرخه س�واری،  رش�ته های 
قایقران�ی، بوکس، تنی�س روی میز 
و تیران�دازی رقابت خود را ش�روع 

می کنند. 

کریس�تیانو رونالدو و گرت بیل از رئال مادری�د و آنتوان گریزمان از اتلتیکو 
مادرید نامزدهای نهایی کسب عنوان بهترن بازیکن سال یوفا شدند. غیبت 
لیونل مسی، ستاره بارسلونا در این لیست سروصدای زیادی به پا کرده است

تیتر اخبار

سیاست
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فرهنگ
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مدیریت تبلیغات
Sat. 6 Aug 2016     شنبه   16  مرداد ماه 1395    3 ذی القعده 1437      سال سوم 

مسئول تبلیغ چیپس و پفک و وسایل 
کمک آموزشی در تلویزیون کیست؟ 

تبلیغات و آگهی های تلویزیونی صداوس��یما سالیان 
درازی اس��ت که موضوع محافل علمی و دانشگاهی و 
همین طور سازمان هایی است که با سالمت و آموزش 
مردم س��رکار دارند. موضوعی که از نگاه کارشناس��ان 
نباید به عنوان یک منبع درآمد برای رسانه ملی تبدیل 
ش��ود. رس��انه ملی نباید کمبود های بودجه ای خود را 
با افزایش حجم تبلیغات جبران کند. اس��تدالل صدا 
و س��یما برای افزایش این حجم از تبلیغات این است 
که می گویند بودجه کافی نداریم و با تبلیغات کمبود 
بودج��ه را برای برطرف کردن نیاز های مالی س��ازمان 

جبران می کنیم. 

آموزش وپرورش معترض است
باتوجه به مصوبه 828 شورای عالی آموزش وپرورش 
که استاندارد سازی کتب کمک آموزشی را به آموزش 
پرورش محول می کند؛ آموزش وپرورش و وزارت ارشاد 
دو نهاد و ارگانی هستند که مسئولیت نظارت بر کتب 
را دارند، یکی کتب آموزشی، دیگری سایر محصوالت 
فرهنگی. آموزش وپرورش در بحث نظارت بر این کتب 
کامال به روز اس��ت و اگر کتابی برای دریافت مجوز به 
س��ازمان بیاید کمتر از یک هفته صدور یا عدم صدور 
مجوزش مشخص می شود. حال بحث ما با آن دسته از 
محصوالتی است که بدون داشتن مجوز در صداوسیما 

تبلیغ می شوند! 
س��وال ما از صداوس��یما همیش��ه این بوده که آیا 
برای تبلیغ یک محصول و انتش��ار آن مجوزها را چک 
نمی کنن��د؟ ما در برخی موارد ش��اهد این بوده ایم که 
محصوالت��ی در رس��انه ملی تبلیغ می ش��ود که هنوز 
کتابش منتشر نشده اما کتاب کمک درسی اش تبلیغ 
می ش��ود. مردم برای مش��اهده و اطمینان از معتبر و 
دارای مجوز بودن یک محصول آموزش��ی می توانند به 

سایت سازمان آموزش و پرورش مراجعه کنند. 

وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از دور 
نظارت دارند

به ط��ور کلی م��ا دو ن��وع محص��ول داری��م، یکی 
محصوالتی که عالوه بر داشتن پروانه و مجوز از وزارت 
بهداشت توصیه به اس��تفاده از آنها نمی شود و به طور 
کلی تبلیغ شان مورد تایید وزارت بهداشت نیست مثل 
چیپس ،پفک و. . . دیگری محصوالتی که اس��تفاده از 
آن ب��رای مردم و جامعه مفید اس��ت مثل محصوالت 
لبنی، این وظیفه صداوس��یما اس��ت تا محصول را از 
نظر مجوز و تایید با وزارت بهداشت چک کند. وزارت 
بهداشت در س��یکل تاییدی برای تبلیغات تلویزیونی 
قرار ندارد و خود صداوس��یما محصول مورد نظرش را 
از وزارت بهداش��ت اس��تعالم می کند و وزارت مربوطه 
تایی��د یا عدم تایید را به آنها پاس��خ می دهد. می توان 
گفت نظارتی به آن صورت بر محصوالتی که در صدا و 
سیما تبلیغ می شود نیست و این خود صداوسیما است 
که مسئولیت نظارت را بر عهده دارد. البته ناگفته نماند 
که وزارت بهداش��ت آیین نامه ای ب��رای تبلیغات دارد 
البته آیین نامه هایی که تنها در خود وزارتخانه محصور 

شده اند، وجود دارد. 

کدام نظارت، کدام اداره بازرگانی؟ 
در وبگاه ش��ورای بازرگانی آگهی های س��ازمان صدا 
و س��یما تمام وظایف و حیطه های فعالیت آمده است 
و تنها در قس��مت وظایف به این جمله بس��نده شده: 
کنترل محتوایی و فنی آگهی ها و برنامه های تبلیغاتی 

درون برنامه ای براساس ضوابط مصوب.
 هیچ معاونت یا ش��اخه ای تحت عن��وان نظارت بر 

تبلیغات وجود ندارد. 
حال کافی است نگاهی کوتاه به آیین نامه و مجموعه 
ضوابط تولید آگهی های رادیویی و تلویزیونی که توسط 
دفتر تبلیغات و اطالع رس��انی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی منتشر شده اس��ت بیندازیم تا ببینیم چقدر 

تبلیغات با این آیین نامه همسو و مطابق است. 
اصل 8-  س��فارش دهندگان و سازندگان آگهی ها 
باید مستندات الزم قانع کننده و قانونی برای ادعاها و 

استدالل های موضوع آگهی را ارائه کنند. 
اصل 11- آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب 
ب��وده و فراتر از واقعی��ت، کاال یا خدمات مورد نظر را 
با ادع��ای خالف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق 

باید پرهیز شود. 
اص��ل 14- در آگهی نباید با اس��تفاده از تمهیدات 
فنی و با قصد گمراه کردن بیننده ویژگی های کاالی 
موضوع آگهی برتر از واقعیت آن به تصویر کش��یده و 

نشان داده شود. 
اصل 23- آگهی نباید مروج تجمل گرایی باشد. 

اصل 24- آگهی نباید به گونه ای طراحی و س��اخته 
ش��ود که در آن مردم به مصرف بیش از نیاز و اسراف 

در استفاده از امکانات تشویق شوند. 
اص��ل 25- آگه��ی تعیین جای��زه برای تش��ویق 
مخاطب��ان آگهی ب��ه خرید و مص��رف بی رویه مجاز 

نیست. 
اصل 30- آگهی نش��ان دادن تاثیر آنی استفاده از 
وس��ایل درمانی مانند الغر ش��دن فوری یا به تصویر 
کشیدن فرآیند تاثیر داروها، شامپوها، مواد شوینده، 
روغن ها بر بدن انس��ان به هر ش��یوه ای از آن جمله 

تمهیدات انیمیشن مجاز نمی باشد. 
اص��ل 31- در آگهی ه��ای تولید ش��ده با موضوع 
کاالها و لوازم بهداش��تی، بازیگر آگهی نباید درنقشی 

غیر واقعی مانند پزشک ظاهر شود. 
اص��ل 65- در آگهی نباید از ک��ودکان با صراحت 
درخواس��ت ش��ود محصولی را خری��داری کنند یا از 
والدین خود و دیگران چنین درخواستی کنند و نباید 
خری��د موضوع آگهی برای کودکان یا ترغیب دیگران 

به این امر به عنوان انجام یک وظیفه مطرح شود. 
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آگهی ولوو- شعار :هیچ گاه نمی دانید که کدام سمت خواهید بود 

ایستگاه تبلیغات

شیشه شیر قدیمی برای بچه چیتا

 برن�������د تولیدکن��ن����ده ل�������وازم  بچ�����ه 
»Tommee Tippee« در کمپی��ن جدی��د خود با 
هدف تبلیغ شیشه شیر Ultra جدیدش، به بچه های 

حیوانات شیر می دهد. 
این برند حتما از قدرت شیش��ه شیرش آگاه است، 
 McCann بنابرای��ن به کم��ک آژان��س تبلیغات��ی
نیوی��ورك، کمک به بچه چیتاه��ای یتیم و حتی یک 
نوزاد پاندا و کواال را دس��تاویزی ب��رای جلب رضایت 
ش��ما جهت خرید آخرین محصول خ��ود کرد. آنها از 
Ultra  به عنوان تنها شیش��ه شیر مورد نیاز شما نام 
می برند و مشکالت زندگی لئوری، سالی، نانسی، فیل 

و دیگر حیوانات را به تصویر می کشند. 
به گزارش ام بی ای نیوز، با خرید یک شیش��ه ش��یر 
Ultra، ش��ما می توانی��د شیش��ه های قدیمی خود را 
درون بس��ته شیش��ه های قدیمی Ultra قرار دهید 
و س��پس آن را به باغ وحش سینس��یناتی بفرستید. 
این محصول در فروشگاه های »Babies R' Us« در 
دس��ترس است و جعبه آن با یک برچسب شامل یک 
لیب��ل پیش پرداخت هزین��ه حمل و نقل به باغ وحش 

عرضه می شود. 
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کافه تبلیغات

تبلیغات درون اپلیکیشنی
دیجیت��ال  مدی��ر  حس��ینی،  آرم��ان 
مارکتینگ ش��رکت پژواك فن��اپ درباره 
ش��یوه تبلیغات��ی فیلم دخت��ر می گوید: با 
توجه به هزینه های کالن تبلیغات محیطی 
و بودجه محدود بسیاری از تهیه کنندگان، 
انتخاب فضای دیجیتال برای تبلیغ فیلم ها 

یکی از بهترین  گزینه های ممکن است.
 در تبلیغ��ات دیجیت��ال )به خصوص در 
س��ال های اخیر و با رشد فزاینده کاربران( 
در کن��ار تأثیرگذاری باال برای عوامل تولید 
نی��ز مقرون به صرفه تر اس��ت. فیلم دختر 
نیز با انتخاب تبلیغات درون اپلیکیش��نی 
و مش��خص ک��ردن مح��دوده جغرافیایی 
کارب��ران انتخاب هوش��مندانه ای را انجام 

داده است. 
حس��ینی درباره رس��انه تبلیغاتی درون 
اپلیکیش��نی و اینک��ه چ��ه فاکتورهایی را 
باید در این ش��یوه تبلیغاتی استفاده کرد، 
می گوی��د: با افزایش کارب��ران موبایل های 
هوش��مند و اپلیکیش��ن های تولید ش��ده 
فارس��ی )اکثرا در پلتفرم اندروید( فرصت 
خوبی برای صاحبان کس��ب و کارها فراهم 
شده تا با شیوه ای نوین به تبلیغ محصوالت 
خود در این اپلیکیش��ن ها بپردازند و قطعاً 
یک��ی از تأثیرگذارتری��ن مدل های تبلیغی 
در فض��ای بازاریاب��ی دیجیتال اس��ت اما 
رعایت اس��تانداردهای الزم تأثیر بس��زایی 

در افزایش جذب کاربران خواهد داشت.
 م��واردی مثل طراحی بنر کاربرپس��ند، 
انتخاب ابجکت های درس��ت، اس��تفاده از 
شعارهای صحیح و کپی رایت شده، تبلیغات 
در اپلیکیشن های محبوب و باکیفیت، قرار 
دادن بنره��ا در اپلیکیش��ن های مربوط به 
آن کسب و کار،  همگی از مواردی است که 
تأثیرگذاری تبلیغات در این ش��یوه را باال 

می برد.
 ب��ا اینک��ه م��ا در ای��ران هن��وز بعضی 
از متده��ای تبلیغ��ی هدفمن��د را بن��ا به 
اس��تفاده  ام��ا  نداری��م  محدودیت های��ی 
درس��ت از همین بستر موجود و همکاری 
با ش��رکت هایی که در ای��ن زمینه فعالیت 
می کنند، زمینه پیش��رفت در این بخش را 

میسر می کند. 

شعار و طرح آگهی تبلیغات فیلم دختر
حس��ینی درب��اره ش��عار و طرح آگه��ی 
تبلیغ��ات فیل��م دخت��ر می گوید: ش��یوه 
هوش��مندانه و خوب��ی برای تبلی��غ فیلم 
انتخاب  اپلیکیش��نی(  دختر )تبلیغ درون 
شده است و قطعاً تأثیرگذاری خود را دارد 
اما ش��یوه ارائه تبلیغ جای کار بیش��تری 
را می طلب��د. بهتر بود تغییرات بیش��تری 
در بنره��ای تبلیغ��ی انجام ش��ود و حتی 
از پوس��تر رس��می فیلم فاصله بگیرد. جدا 
از نق��دی که به طراحی پوس��تر رس��می 
فیلم دخت��ر وجود دارد، ای��ده آل این بود 
که بنره��ای جداگان��ه و جذاب تری برای 
CTA تبلی��غ ای��ن فیلم طراحی ش��ود و 
 )Call To Action( بهتر باشد. چیزی 

که منجر به جذب مخاطب بیشتر می شود، 
جدا از طراحی و شعارهای جذاب، انتخاب 
اپلیکیشن های باکیفیت، تنوع در مدل های 
نمای��ش )بن��ری، ویدئوی��ی(، هدف گیری 
عالقه مندان به س��ینما و حت��ی قراردادن 
پیشنهادات جذاب برای جذب کاربر است. 
گذاش��تن جایزه برای کسانی که به صورت 
آنالی��ن بلیت خری��داری می کنند، روایت 
متفاوت��ی از فیلم یا دیدار ب��ا عوامل فیلم 
می تواند به پروسه جذب مخاطبان بیشتر 

کمک کند. 

گروه مخاطبان و پیام تبلیغاتی فیلم 
حس��ینی درب��اره گ��روه مخاطب��ان و 
پی��ام تبلیغاتی ک��ه برای فیل��م دختر در 
نظر گرفته ش��ده، می گوید: آمارها نش��ان 
می دهد بخ��ش قابل توجه��ی از کاربران 
اپلیکیشن های موبایل )به خصوص بازی ها 
و آپ های س��رگرمی( رده سنی 16 تا 30 
س��ال دارند و فیلم دختر نی��ز با توجه به 
سناریوی  خود برای این دسته از مخاطبان 
جذاب است. اگر این رده سنی در تبلیغات 
لحاظ شده و اپلیکیشن ها نیز مرتبط بوده 
باش��د، می توان گفت که مخاطبان درست 
هدف گذاری شده اند )هرچند از رده سنی 
30 تا 45 س��ال هم نبای��د غافل بود(. در 
تبلیغات درون موبایل��ی و به صورت بنری 
با توجه به محدودیت فضا خیلی نمی توان 
پیام را به صورت کامل منتقل کرد و همان 
بهتر اس��ت  که کاربر ب��ا هدایت به صفحه 
ف��رود، Landing ویژه فیل��م، اطالعات 
الزم را به دس��ت آورد. نمایش صحنه های 
منتخ��ب فیلم به ص��ورت ویدئوی��ی و در 

اپلیکیش��ن به جذب کارب��ر کمک ویژه ای 
می کند. 

ظرفیت شبکه های اجتماعی
حس��ینی پیش��نهادی را به عن��وان بهتر 
ش��دن رون��د تبلیغات فیل��م دختر مطرح 
ظرفی��ت  از  کام��ل  اس��تفاده  می کن��د: 
شبکه های اجتماعی باعث بهتر دیده شدن 

فیلم دختر می شود. در صفحه اینستاگرام 
ای��ن فیلم ک��ه کاربران خیل��ی زیادی هم 
ندارد، مس��ابقه س��لفی ب��ا پوس��تر فیلم 
راه اندازی ش��ده که این روش در گذش��ته 
بارها استفاده شده و بهتر است از شیوه های 
خالقانه تری برای مش��ارکت کاربر استفاده 
ش��ود. همچنین کمپین های جامع در این 
شبکه یا استفاده از ظرفیت های پیام رسان 
محبوب تلگ��رام باعث می ش��ود تبلیغات 
منسجم تری را شاهد باشیم و تنها محدود 
ب��ه تبلیغ��ات درون اپلیکیش��نی نباش��د. 
بنرهای جذاب، ش��عارهای کپی رایت شده 
و ارائه پیشنهادات متنوع به کاربر، استفاده 
از ظرفیت تمام رسانه های دیجیتال همگی 
منج��ر به بهتر ش��دن تبلیغ��ات این فیلم 

حداقل در فضای دیجیتالی خواهد شد. 

استفاده سینماگران از فضای مجازی 
فرناز واحدیان، مدیر اجرای کمپین های 
دیجیتال شرکت صباسل و مجری کمپین 
درون اپلیکیش��نی فیلم دختر، درباره آن 
می گوید: بس��یاری از فیلم های س��ینمایی 
دنیا این روزها س��راغ تبلیغ��ات دیجیتال 
و فضای مج��ازی رفته اند. بر این اس��اس 
ب��ه گروه تهی��ه فیلم دختر نیز پیش��نهاد 
تبلیغ��ات در فض��ای مج��ازی را دادی��م. 
مخاطبان هر روزه از طریق اپلیکیشن هایی 
که در ایران مورد اس��تفاده قرار می گیرد، 

تبلیغات مختلفی را دریافت می کنند.
 برای تبلیغ��ات فیلم دختر نیز از طریق 
همین رس��انه، تبلیغاتی را نمایش دادیم. 
برای ای��ن کار پوس��تر های تبلیغاتی فیلم 
دختر را از طریق اپلیکیش��ن های مختلفی 

که مورد اس��تفاده کاربران اپلیکیش��ن ها 
هس��تند نمای��ش دادی��م. مخاطب��ان در 
مواجه��ه با پوس��تر فیلم دخت��ر و کلیک 
روی آن می توانند وارد صفحه فیلم دختر 
از وب سایت س��ینما تیکت شده و از آنجا 
بلی��ت فیلم را رزرو ی��ا اطالعاتی در مورد 
ای��ن فیلم دریاف��ت کنند. تبلیغ��ات فیلم 
دخت��ر به خاطر ج��ذب مخاطب بیش��تر 
و اثربخش��ی هرچه بهت��ر در روزهای آخر 
هفته ب��ه مخاطبان نمایش داده می ش��د. 
تصوی��ر آگهی ها نیز متناس��ب ب��ا فضای 
رس��انه های دیجیت��ال طراحی می ش��ود. 
واحدیان درباره گ��روه مخاطبان تبلیغات 
فیلم دختر می گوید: فیلم دختر یک فیلم 
اجتماعی است، در نتیجه تمامی قشرهای 
جامعه را پوش��ش می دهد. بر این اس��اس 
تبلیغ برای مخاطب��ان گروه های مختلفی 
با طبق��ات مختلف نمایش داده ش��د، که 
البته این تبلیغات به دلیل اکران این فیلم 
در ش��هر تهران فقط ب��ه مخاطبان تهرانی 

نمایش داده شده است. 

»بلیط بخر« و »بلیط اینجاست«
درون  تبلیغ��ات  درب��اره  واحدی��ان 
اپلیکیشنی می گوید: در این شیوه تبلیغاتی 
باید در نظر گرفت که مخاطبان آن منطقه 
خ��اص از ک��دام دس��ته از اپلیکیش��ن ها 
اس��تفاده می کنند. با شناسایی مخاطبان 
و اپلیکیشن ها می توان تبلیغات را نمایش 
داد. باید این موضوع به دقت بررسی شود تا 
تبلیغات به باالترین اثربخشی خود برسد. 
صنعت تبلیغات دیجیتال در دنیا گسترش 
زیادی پیدا ک��رده و حوزه های مختلفی از 
ب��ازار به آن گرایش پی��دا کرده اند. در این 
میان یک دسته از مخاطبان را نمی توان از 
طریق تبلیغات س��نتی هدف قرار داد. این 
افراد بیشتر وقت خود را در اپلیکیشن های 
تلف��ن همراه خ��ود صرف می کنن��د و به 
همی��ن دلیل مخاطبان اصلی این تبلیغات 
موبایلی هس��تند و به نسبت قبل کمتر به 
س��مت بیلبورد و تبلیغ��ات آفالین جذب 
می شوند. حوزه س��ینما نیز از آن دسته از 
صنف هایی اس��ت که از این شیوه تبلیغات 

استفاده های خوبی می کند. 
واحدی��ان در مورد ش��عار تبلیغات مورد 
نظر می گوید: هدف این س��ری از تبلیغات 
افزای��ش فروش فیلم دخت��ر بود به همین 
دلی��ل از ش��عار »بلی��ط بخ��ر« و »بلیط 

اینجاست« استفاده شد. 
واحدیان در پای��ان می گوید: هزینه های 
تبلیغات اپلیکیش��نی و دیجیتال به نسبت 
تبلیغ��ات دیگر حوزه ها پایین تر اس��ت. از 
این س��بک تبلیغات بهتر اس��ت در قالب 
یک کمپین گس��ترده و یکپارچه استفاده 
شود تا بهره وری آن باالتر رود. فیلم دختر 
نخستین فیلمی است که از تبلیغات درون 
اپلیکیش��نی در کشور اس��تفاده کرده و با 
توجه ب��ه آمار و نتایج ای��ن کمپین، فیلم 
دختر بازخوردهای خوبی را از این ش��یوه 

تیلیغاتی دریافت کرده  است. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

نگاهی به کمپین درون اپلیکیشنی فیلم دختر

جذب مخاطب با هدف گذاری مناسب
افزایش مخاطب برای فیلم های سینمایی دغدغه ای ا ست که باعث 

شده سینماگران هر روز شیوه تبلیغاتی تازه ای را به کار بگیرند.
 ای�ن روزه�ا فیل�م دخت�ر روی پ�رده  س�ینما در ح�ال نمای�ش 

اس�ت؛ فیلم�ی ک�ه س�ازندگان آن ب�رای تبلیغاتش از رس�انه های 
دیجیت�ال بهره ب�رداری کرده اند. ب�رای تبلیغات ای�ن فیلم کمپینی 
از طری�ق اپلیکیش�ن اجرای�ی ش�ده اس�ت؛ کمپین�ی که ب�ه گفته 
ای�ران  اس�ت در س�ینمای  ب�ار  نخس�تین  ب�رای  آن   اجرا کنن�ده 

اجرا می شود. 

»فرصت امروز« به منظور بررسی تبلیغات درون اپلیکیشنی فیلم 
دخت�ر گفت وگویی ب�ا آرمان حس�ینی، مدیر دیجیت�ال مارکتینگ 
ش�رکت پژواک فن�اپ و فرناز واحدی�ان، مدیر اج�رای کمپین های 
دیجیتال ش�رکت صباس�ل و مجری کمپین درون اپلیکیشنی فیلم 

دختر داشته است که در ادامه می خوانید.

شیوه هوشمندانه و خوبی برای تبلیغ 
فیلم دختر )تبلیغ درون اپلیکیشنی( 

انتخاب شده است و قطعاً تأثیرگذاری 
خود را دارد اما شیوه ارائه تبلیغ جای کار 
بیشتری را می طلبد. بهتر بود تغییرات 

بیشتری در بنرهای تبلیغی انجام شود و 
حتی از پوستر رسمی فیلم فاصله بگیرد



گذش��ته  س��ال  چن��د  در 
س��ازمان های ایرانی نس��بت به 
مس��ئولیت اجتماع��ی توج��ه 
ویژه ای داش��ته اند و بسیاری از 
آنه��ا اقداماتی را در این راس��تا 
انجام داده اند. توجه به مسئولیت 
اجتماعی در بین س��ازمان های 
ایران��ی به موجی تبدیل ش��ده 
که روز به روز در حال پیش��رفت 
اس��ت. چن��دی پی��ش آژانس 
بادکوبه روی بس��تر وب س��ایت 
خود، آرشیو آگهی های  فرهنگی 
را که تا به حال س��اخته  اس��ت 
گذاش��ت و از این موضوع تحت 
عنوان فعالیت هایی در راستای 
یاد کرد.  مس��ئولیت اجتماعی 
اینکه این اقدام آژانس بادکوبه تا 
چه اندازه در راستای »مسئولیت 
اجتماع��ی« تلق��ی می ش��ود و 
بادکوبه چ��ه اقداماتی را در این 
بهانه ای  انجام می دهد،  راس��تا 
ش��د تا »فرصت امروز« س��راغ 
دکتر سینا شریعتی عضو هیات 
علم��ی پارک بازاریاب��ی ایران و 
بابک بادکوبه مدیر آژانس تمام 

خدمت بادکوبه برود. 
دکت��ر س��ینا ش��ریعتی در 
گفت و گو ب��ا »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: س��ازمان های ایرانی 
صرف��ا به عن��وان ی��ک فرصت 
به مقوله مس��ئولیت  تبلیغاتی 
اجتماع��ی نگاه می کنن��د. این 
در حالی اس��ت ک��ه برند های 
معتب��ر دنی��ا روی مس��ئولیت 
س��رمایه گذاری های  اجتماعی 
می دهن��د؛  انج��ام  را  ج��دی 
به عنوان نمون��ه ابتدا از بیماران 
سرطانی و کودکان کار حمایت 
می کنن��د و ب��ه دلی��ل بزرگی 
برند و دسترس��ی به رسانه های 
مختل��ف، ای��ن موض��وع را به 
خوبی در رس��انه های مختلف، 
مطرح می کنند اما در ایران این 
موضوع متاسفانه برعکس است؛ 
به عب��ارت دیگر س��ازمان های 
ایران��ی ب��ه مقوله مس��ئولیت 
اجتماع��ی صرف��ا به عنوان یک 
نگاه می کنند  تبلیغاتی  فرصت 
و رسالت های اجتماعی سازمان 
در اولویت های بعدی س��ازمان 

قرار می گیرد. 
او ادام��ه می ده��د: در چن��د 
در  موج��ی  گذش��ته  س��ال 
راس��تای مس��ئولیت اجتماعی 
در بین س��ازمان های ایرانی راه 
افتاده اس��ت. این موج در حال 
پیش��رفت اس��ت و هر روزه به 
رس��الت های خ��ود نزدیک ت��ر 
می شود. شرکت های ایرانی این 
فعالیت ها را انجام می دهند و از 
آژانس های تبلیغاتی در راستای 
مس��ئولیت اجتماعی اس��تفاده 

می کنند. این در حالی است که 
بعید به نظر می رسد آژانس های 
تبلیغات��ی بودج��ه زی��ادی در 
راس��تای مس��ئولیت اجتماعی 
داشته باشند؛ چون شرکت های 
از بودجه شرکت های  تبلیغاتی 
مختلف اس��تفاده می کنند تا از 
این طری��ق تیزر ها و آگهی های 
تبلیغاتی را تولید کنند. از طرفی 
شرکت های تبلیغاتی توان مالی 
برای س��اخت تیزرهای��ی را در 
راس��تای مس��ئولیت اجتماعی 

ندارند. 

یک کمپین واقعی! 
ش��ریعتی اظه��ار می کن��د: 
به عن��وان  اقدام��ات  این گون��ه 
یک کمپی��ن واقع��ی در حوزه 
تعریف  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
نمی ش��ود اما در کمپینی مانند 
کمپی��ن »یک قطره آب« بانک 
س��امان که با رسالت اجتماعی 
در حد گس��ترده ای بود، دولت، 
س��ازمان های مختلف و... در آن 
مشارکت داشتند. این در حالی 
اس��ت ک��ه روی ای��ن موضوع، 
والیبال نیز تمرکز کرد. از طرفی 
برنامه ه��ای تلویزیونی مختلفی 
مانند خندوان��ه از این کمپین 
حمایت کردن��د. به صورت کلی 

ب��ه این گون��ه کمپین ها، 
ی��ک کمپین واقعی گفته 
می ش��ود اما ساختن تیزر 
تبلیغات��ی ک��ه صرفا در 
وب س��ایتی ب��ا حداکثر 
5هزار بازدید کننده است، 
راس��تای  در  نمی توان��د 
مس��ئولیت  کمپی��ن 
اجتماعی تلقی شود و این 
موضوع صرفا در راس��تای 
حمایت از مقوله فرهنگی 
تعریف می شود. البته این 
اقدام��ات مثب��ت ارزیابی 
می ش��ود اما در راس��تای 
مس��ئولیت  کمپین  یک 
اجتماعی تعریف نمی شود. 

ای��ن عضو هیات علمی پارک 
بازاریاب��ی ای��ران خاطرنش��ان 
می کند: از جمله 5M  تبلیغات 
می توان به بودجه، پیام، رسانه، 
بازار مخاطبان هدف و... اش��اره 
کرد که بای��د ب��رای راه اندازی 
کمپینی در راستای مسئولیت 
اجتماعی ب��ه آن توجه ویژه ای 
ش��ود. از طرف��ی ای��ن موضوع 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که 
این کمپین آژانس بادکوبه با چه 
بازخوردهایی همراه بوده است. 
با توجه به این موضوع که آژانس 
بادکوبه این ادعا را کرده اس��ت 
که بزرگ ترین آژانس تبلیغاتی 
دنیا اس��ت که تا ای��ن اندازه در 
راس��تای مس��ئولیت اجتماعی 
تیزر فرهنگی ساخته است، باید 

این ادعا در وب س��ایت بادکوبه 
آورده و این موضوع مش��خص 
شود که براس��اس چه منابعی، 
آژان��س بادکوب��ه ای��ن ادعا را 
می کند؛ چون در حوزه تبلیغاتی 
مناب��ع بس��یار حائ��ز اهمی��ت 
هستند. او بیان می کند: آرشیو 
ک��ردن و جم��ع آوری اطالعات 
برای اس��تفاده دیگری در ایران 
بس��یار ضعی��ف اس��ت و اتفاقا 
این موض��وع در حوزه تبلیغات 

ضعیف تر است.
 اق��دام آژان��س بادکوب��ه در 
تیزر های  آرشیو کردن  راستای 
است؛  ارزنده ای  اقدام  فرهنگی، 
چ��ون ش��رکت های مختلف و 
می توانند  دانش��جویان  حت��ی 
از این آرش��یو اس��تفاده کنند. 
به عنوان نمونه شرکت های دیگر 
تبلیغاتی می توانند در راس��تای 
س��اخت تیزر ه��ای فرهنگی به 
راحتی به این آرشیو دسترسی 
داش��ته باش��ند تا از این طریق 
بتوانند متوجه این موضوع شوند 
ک��ه تیزرهای فرهنگ��ی آژانس 
بادکوبه در چه کیفیتی هستند. 
از طرفی از طریق این آرش��یو، 
ش��رکت های مختلف تبلیغاتی 
می توانند باهم تعامالت مناسبی 

داشته باشند. 

رویکرد جهانی نسبت به 
مسئولیت اجتماعی

ش��ریعتی اظه��ار می کن��د: 
س��ازمان هایی مانند محک که 
اجتماع��ی  رس��الت های  روی 
اقدامات بس��یار مثبت��ی انجام 
داده ان��د، از چیپ��س، پف��ک و 
محص��والت اینچنینی حمایت 
اما در کش��ور های  نمی کنن��د 
توسعه یافته این موضوع مطرح 
است که اتفاقا باید این شرکت ها 
رس��الت اجتماع��ی را رعایت و 
در ای��ن ح��وزه هزینه های��ی را 
این  رویک��رد  کنن��د.  پرداخت 
شرکت ها در راستای مسئولیت 
اجتماعی، رویکرد اصلی رسالت 
اجتماعی است و این شرکت ها 
صرفاً به دالیل تبلیغاتی در این 

حوزه سرمایه گذاری نمی کنند. 
به عن��وان نمون��ه هنگام��ی که 
شرکتی مانند BP که عهده دار 
اکتش��اف و اس��تخراج نفت در 
کشور آذربایجان است، آب دریا 
را آلوده می کند، باید برای تمیز 
نگه داشتن آب دریا هزینه کند و 
در راستای مسئولیت اجتماعی 
اقداماتی را انجام دهد. اتفاقا باید 
این شرکت ها و نه شرکت هایی 
تخم��ه  مانن��د  ح��وزه ای  در 
آفتابگردان در راستای مسئولیت 
کنند.  سرمایه گذاری  اجتماعی 
ش��رکت هایی  کلی  به ص��ورت 
مانن��د چیپس و پف��ک که به 
جامعه ضرر می زنند؛ به همین 
دلی��ل بای��د روی مس��ئولیت 
اینکه  کنن��د.  اجتماعی هزینه 
ح��وزه  در  تبلیغات��ی  آژان��س 
چیپس و پفک مشاوره تبلیغاتی 
نمی دهد، در راستای مسئولیت 
اجتماعی ای��ن آژانس تبلیغاتی 
تلق��ی نمی ش��ود؛ چ��ون اتفاقا 
شرکت های در حوزه چیپس و 
پفک باید در راستای مسئولیت 

اجتماعی سرمایه گذاری کنند. 
باب��ک بادکوبه در گفت وگو با 
»فرصت امروز« می گوید: آژانس 
تبلیغات��ی بادکوب��ه از ابت��دای 
فعالی��ت خ��ود روی تبلیغ��ات 
چیپس، پفک، نوش��ابه، 
سوس��یس و کالباس و... 
مش��اوره  و  نک��رده  کار 
این  در  نی��ز  تبلیغات��ی 
موضوعات نداده اس��ت؛ 
چون بر این باور هستیم 
که این محصوالت مفید 
در حالی  این  نیس��تند. 
است که بادکوبه ترجیح 
می دهد فعالیت های خود 
را روی محصوالت��ی که 
برای انس��ان مفید است 
و ضرری ندارد، متمرکز 
کن��د. در چن��د س��ال 
گذشته آژانس تبلیغاتی 
تم��ام خدم��ت بادکوبه 
روی ساخت تیزرهای فرهنگی 
مناس��بی  س��رمایه گذاری های 
به عن��وان  اس��ت؛  داده  انج��ام 
نمونه در راس��تای مش��کالتی 
در حوزه احت��رام به بزرگ ترها، 
آگه��ی س��اختیم ی��ا در حوزه 
ترافیک، خش��ونت علی��ه زنان، 
زیس��ت محیطی،  آلودگی های 
تربیت فرزن��دان و... آگهی های 
مختلفی را س��اختیم. از طرفی 
آژان��س تبلیغات��ی بادکوب��ه به 
ش��رط پذیرفت��ه ش��دن اولیه 
بس��یاری از موسسات خیریه را 
مش��اوره رایگان می دهد و روی 
موضوع سرمایه گذاری های  این 

جدی انجام داده است. 
او ادامه می دهد: در حال حاضر 
بادکوبه حدود  تبلیغاتی  آژانس 

100 آگه��ی فرهنگی س��اخته 
اس��ت و به پنج مؤسسه خیریه 
معتبر مش��اوره رایگان می دهد. 
این موضوع نش��ان می دهد که 
بادکوبه به مسئولیت اجتماعی 
خود متعهد است. به این دلیل 
که ای��ن نگرش در مس��ئولیت 
اجتماع��ی مدل و الگو ش��ود و 
س��ایر ش��رکت ها و آژانس های 
تجاری نیز به این موضوع توجه 
کنند، صفحه اختصاصی در وب 
سایت بادکوبه برای این موضوع 
اختصاص دادی��م که مخاطبان 
به راحتی بتوانن��د به این 100 
دسترس��ی  فرهنگ��ی  آگه��ی 
داش��ته باش��ند. در این میان از 
ایده های فرهنگی برای ساخت 
این تیزرها استقبال می کنیم و 
در حال حاضر تمامی تیزرهای 
فرهنگی ساخته شده در دنیا را 

بومی سازی کرده ایم. 
می کن��د:  اظه��ار  بادکوب��ه 
هنگام��ی ک��ه مخاطب��ان ب��ه 
وب س��ایت بادکوب��ه مراجعه و 
دغدغه ه��ای فرهنگ��ی خود را 
بیان می کنن��د، آژانس بادکوبه 
مناس��بی  ایده ه��ای  آنه��ا  از 
دریافت می کند؛ به عنوان نمونه 
ممکن اس��ت یکی از مخاطبان 
این دغدغه را داش��ته باشد که 
شهروندان آش��غال و زباله خود 
در دل  و  ش��هر  در س��طح  را 
که  هنگامی  طبیعت می ریزند. 
این دغدغه ب��ه آژانس بادکوبه 
انتق��ال پی��دا کن��د، م��ا به آن 
مخاطب این موضوع را توضیح 
می دهیم که ت��ا به حال آژانس 
بادکوبه برای این دغدغه ش��ما 
تیزره��ای مختلفی را س��اخته 
اس��ت اما اگر ای��ده جدیدی در 
آژانس  ای��ن موض��وع داری��د، 
بادکوبه از آن استقبال می کند. 
آژانس بادکوبه بر این باور است 
که مسئولیت اجتماعی را باید از 
فعالیت های روزمره خود شروع 
ک��رد و باید در ت��الش بود که 
ای��ن موضوع را ب��رای اطرافیان 
خود نیز فرهنگ س��ازی کنیم؛ 
به عنوان نمونه بن��ده چند روز 
در هفته را در راستای حمایت از 
محیط زیست، با دوچرخه به سر 
کار می آیم و در تالش هستم که 
ای��ن موضوع را برای همکاران و 
اطرافی��ان خود فرهنگ س��ازی 
کنم. از طرفی حدود 90درصد 
آگهی ه��ای فرهنگ��ی ک��ه در 
تلویزیون پخش می شود، توسط 
آژان��س تبلیغاتی بادکوبه تولید 

شده است. 
ش��ما می توانی��د ب��ه کلی��ه 
آگهی های فرهنگی به نش��انی 

زیر دسترسی داشته باشید: 
http: //badkoobeh. com/

social-responsibilities

بازاریابی هورمونی: از ایده تا عمل 
)بخش هشتم(

نتایج یافته ها 

همه روزه میلیون ه��ا دالر برای جذب خریداران 
به یک محصول خاص هزینه می ش��ود، حال آنکه 
تصمیمات از س��ال ها قبل در ناخودآگاه افراد شکل 
گرفته اند. کاری که بازاریابان باید انجام دهند جلب 
نظر نیست، بلکه شناخت ناخودآگاه و همسو شدن 
با آن اس��ت. زمانی که در مورد محرک ها تصمیمی 
گرفته می شود، سیس��تم لیمبیک در مغز به عنوان 
ی��ک ارتباط یاب عمل می کند و مش��خص می کند 
که یک مح��رک محصول، عاملی مزاحم اس��ت یا 
عامل مرتبط و در نهایت به انتخاب محصول منجر 

می شود.
 البته باید متذکر ش��د که ای��ن فرآیند به صورت 
غیرمنطق��ی و در ناخودآگاه صورت می گیرد. آنچه 
در این تصمیم گیری حتی پیش از آگاهی در ذهن 
بازت��اب می کند به وس��یله س��ه نی��روی اصلی در 

سیستم لیمبیک تعیین می شود.
 این س��ه نیرو از این قرارند: سیس��تم توازنی که 
خواهان امنیت، پایداری و اجتناب از خطر اس��ت. 
سیس��تم س��لطه گری که خواهان ابراز وجود، غلبه 
بر رقابت و اس��تقالل اس��ت و سیس��تم پویایی که 
خواهان کش��ف تازه ها و یادگی��ری مهارت جدید 

است.
 ب��ه همین منظ��ور بازاریابان ت��الش می کنند با 
اس��تفاده از فعالیت های مغ��ز بتوانند بدون آگاهی 
کامل از بهتر یا بدتر ش��دن فرصت به منظور نفوذ 
در مصرف کنندگان به میزان قابل توجهی دس��ت 
یابن��د. محرک ها، پیام ه��ای تبلیغات��ی و عملیاتی 
روانی با تأثیر نهادن ب��ر مراکز مختلف مغز، به ویژه 
بادامه مغز و مراکز احساس��ی موجب کاهش مهار 
کرتکس��ی مخاطبان می ش��ود و در نتیجه آنان را 
برای رفتاره��ای معین برمی انگیزد که اثر پیام های 
عملیات��ی روان��ی در س��طح س��اختارهای مغزی 
محدود نمی ماند بلک��ه بر انتقال دهنده های عصبی 

و هورمون ها نیز تأثیر می گذارد.
 هورمون ها، چ��ه آنهایی که به ص��ورت موضعی 
عم��ل می کنن��د و چه آنهایی که پس از ترش��ح از 
طری��ق گردش خ��ون راهی طوالن��ی می پیمایند، 
همگی پیامی را به همراه دارند که پس از رس��یدن 
ب��ه اندام مورد نظ��ر پیام را به یافته ه��ای آن ارائه 
می دهند و اندام مرب��وط را به انجام اعمال ویژه ای 
وادار می س��ازند. از ای��ن رو هورمون ه��ا به عن��وان 
محرک��ی هس��تند که همزم��ان با ترش��ح در بدن 
به عن��وان پیش بینی کنن��ده نوع رفت��ار و واکنش 
مصرف کنندگان در تصمیم گی��ری و انتخاب افراد 

نمود پیدا می کنند.
از  ب��ا اس��تفاده  بازاریاب��ان ت��الش می کنن��د   
محرک ه��ای بازاریاب��ی توج��ه و ت��الش ادراک��ی 
مصرف کننده را به ش��کل وس��یعی درگیر سازند و 
ارتباطات خصوص��ی با ش��خصیت او برقرار کنند. 
به همین منظور از فعالیت های تبلیغاتی اس��تفاده 
می کنن��د تا بتوانند نگرش اف��راد را تغییر بدهند و 

یک��ی از راه های افزایش قدرت نگ��رش، افزایش و 
جلب توجه مصرف کنندگان اس��ت ک��ه این تغییر 
نگرش باعث تغیی��رات رفتاری در مصرف کنندگان 
می ش��ود. ب��ا توجه به ای��ن ویژگی می ت��وان برای 
دس��تیابی ب��ه توجه و اقن��اع مصرف کنن��دگان از 
تبلیغات اثربخشی اس��تفاده کرد که توام با توجه، 
عالقه و عمل باش��د تا بتواند ب��ه یک عمل و رفتار 

خاصی منجر شود.
 هورم��ون اکس��ی توس��ین نیز به عل��ت تعامل 
بی��ن توجه و عمل می تواند م��ورد توجه بازاریابان 
ق��رار گی��رد. به نح��وی ک��ه بازاریاب��ان می توانند 
ب��ا ایج��اد تبلیغات��ی که بتوان��د هورمون اکس��ی 
توس��ین را در اف��راد افزای��ش ده��د توج��ه آنه��ا 
 را جل��ب و آنه��ا را ب��ه انج��ام عم��ل م��ورد نظر 

سوق دهند. 
در نتیجه با توجه به مطالب بیان ش��ده می توان 
نتیج��ه گرفت ک��ه تبلیغ��ات باع��ث تغییراتی در 
دان��ش، نگ��رش و رفت��ار مخاطب��ان می ش��ود و 
اثربخ��ش بودن آن باع��ث تأثیرگ��ذاری روی مغز 
و فع��ل و انفع��االت مغ��ز موجب ترش��ح هورمون 
اکس��ی توسین در بدن می شود و اکسی توسین نیز 
به عنوان پیش بینی کننده رفتار براساس نگرش ها و 
هنجاره��ای ذهنی به منظ��ور درک رفتارها، باعث 
ب��روز و نمود واکنش های رفت��اری و رفتار مصرفی 

در افراد می شود. 

المپیک ریو فرصتی مناسب
 برای بازاریابی 

المپیک های زمستانی و تابس��تانی فرصت بسیار 
مناسبی برای تبلیغات تلویزیونی است و آگهی های 
تجاری بخش جدایی ناپذیر این رویدادهای ورزش��ی 
پرطرف��دار محس��وب می ش��وند. در ای��ن رابط��ه و 
 ،Variety براساس اطالعات منتشر شده در مجله
آگهی دهن��دگان در جری��ان المپی��ک ری��و رقمی 
در حدود ی��ک میلیارد دالر ب��رای پخش تیزرهای 
تبلیغاتی ش��ان از شبکه تلویزیونی NBC در آمریکا 

هزینه خواهند کرد. 
ب��ا این ح��ال به عقیده بس��یاری از اف��راد تمایل 
ش��رکت های تجاری برای س��فارش آگهی در زمان 
پخش مس��ابقات المپی��ک به هیچ عن��وان موضوع 
عجیبی محسوب نش��ده و بازاریاب ها باید به تغییر 
الگوی مش��اهده آگهی های تلویزیونی توجه کرده و 
اس��تراتژی های بازاریابی خود را با توجه به تغییرات 
صورت گرفت��ه در الگوهای مذک��ور طراحی کنند. 
ب��ه طور مش��خص از آنجا که مخاطب��ان این روزها 
ب��ه تعداد قاب��ل توجهی از کلیپ ه��ای ویدئویی در 
اینترن��ت دسترس��ی دارن��د، بازاریاب��ان از فرصت 
بی س��ابقه ای ب��رای گس��ترش کارزار تبلیغاتی خود 
فراتر از شیوه های سنتی آن نظیر پخش آگهی های 

تبلیغاتی در شبکه های تلویزیونی برخوردارند. 
پ��س از گذش��ت دو س��ال از برگ��زاری المپیک 
زمستانی س��وچی، کارزارهای تبلیغاتی برنامه ریزی 
شده توسعه یافته و روزبه روز بر میزان اثر گذاری آنها 
افزوده شده است. گفتنی است پیشرفت های مذکور 
ب��ه بازاریاب ها کمک ک��رده تا با اتخ��اذ رویکردی 
جام��ع در فرآیند برنامه ریزی خود، از انتش��ار پیام 
برند متبوع ش��ان در رس��انه های مختل��ف اطمینان 
حاصل کرده و با استفاده از تمامی امکانات موجود، 
مخطب��ان را از اه��داف و ارزش های برندش��ان آگاه 
کنن��د. عالوه ب��ر این امروزه تع��داد قابل توجهی از 
بازاریاب��ان با تزریق داده ها ب��ه کارزار تبلیغاتی خود 
به دنب��ال ایجاد محتوایی ارزش��مند هس��تند تا از 
ای��ن طریق بتوانند تعداد بیش��تری از مش��تریان و 

مخاطبان را جذب کنند. 
تالش های اخی��ر بازاریاب ها برای رس��اندن پیام 
برندشان به گوش مش��تریان با استفاده از ابزارهای 
مختل��ف در حالی ص��ورت می پذیرد ک��ه آمارهای 
منتشر شده از میزان تماش��ای مسابقات پرطرفدار 
ورزش��ی نش��ان می دهد که مصرف کنن��دگان این 
روزه��ا بی��ش از ه��ر زمان دیگ��ری به اس��تفاده از 
ش��بکه های اجتماعی و تماشای مس��ابقات ورزشی 
به ص��ورت آنالین عادت کرده ان��د. با توجه به دالیل 
مذکور می توان گفت مسابقات المپیک تابستانی ریو 
برای نخس��تین بار به مس��ابقاتی تجاری بدل شده 
که پس از گذش��ت چهار س��ال برگزار می شود و به 
دلیل استقبال قابل توجه مخاطبان از این مسابقات، 
برندها و ش��رکت های تجاری فرصت بسیار مناسبی 
برای محاسبه و ارزیابی مش��تریان و مخاطبان شان 
در حی��ن برگزاری این رقابت ه��ا در اختیار خواهند 

داشت. 

ب��ا توجه ب��ه گس��ترش ش��بکه های اجتماعی و 
اس��تفاده از ابزاره��ای هوش��مند، مس��ابقاتی نظیر 
المپی��ک یا رقابت های جام جهانی صرفاً یک رویداد 
تلویزیونی محسوب نمی ش��ود و برندها این فرصت 
را خواهند داش��ت ت��ا با پخش آگهی ه��ای تجاری 
خود در ش��بکه های اجتماعی یا حین پخش آنالین 
مس��ابقات، با مش��تریان خود در ارتباط باشند. این 
موضوع س��بب ش��ده تا انحصار تلویزی��ون به عنوان 
بزرگ ترین ابزار برقراری ارتباط با مش��تریان از بین 
رفته و ش��رکت های تجاری می توانند برای رساندن 
پیام و آخرین اخبار محصوالت خود از دیگر رسانه ها 

نظیر شبکه های اجتماعی استفاده کنند. 
ب��ا ای��ن وج��ود همچن��ان س��فارش آگه��ی به 
هنگام پوش��ش تلویزیون��ی مس��ابقات المپیک ریو 
گران قیمت تر از سایر روش ها بوده و تنها آن دسته 
از مشتریان که حاضرند 10 میلیون دالر بابت پخش 
آگه��ی خود بپردازند، قادر خواهند بود از پکیج های 
تبلیغات��ی ش��بکه های تلویزیونی به بهترین ش��کل 

ممکن استفاده کنند.
 این در حالی اس��ت که آن دس��ته از ش��رکت ها 
و برنده��ا ک��ه توانایی تأمین منابع مال��ی مورد نیاز 
را جهت س��فارش آگهی ه��ای تجاری خود در حین 
پوش��ش تلویزیون��ی رقابت ه��ای المپی��ک ندارند، 
می توانند تیزرهای تبلیغاتی ش��ان را در اپلیکیشن ها 

و شبکه های اجتماعی ارسال کنند. 
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بازاریابی مدرن  کافه  بازاریابی
مسئولیت اجتماعی آژانس بادکوبه زیر ذره بین »فرصت امروز«

رسالت اجتماعی یا فرصتی برای تبلیغات

تلفنمستقیم:86073279شماره571 www.forsatnet.ir

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

آرشیو کردن و جمع آوری اطالعات 
برای استفاده دیگری در ایران بسیار 

ضعیف است و اتفاقا این موضوع 
در حوزه تبلیغات ضعیف تر است. 
اقدام آژانس بادکوبه در راستای 

آرشیو کردن تیزر های فرهنگی، اقدام 
ارزنده ای است؛ چون شرکت های 

مختلف و حتی دانشجویان می توانند 
از این آرشیو استفاده کنند. به عنوان 

نمونه شرکت های دیگر تبلیغاتی 
می توانند در راستای ساخت تیزر های 

فرهنگی به راحتی به این آرشیو 
دسترسی داشته باشند

ترجمه: معراج آگاهی
www. adweek. com :منبع

کتابخانه

در طراح��ی محیط های تج��اری و چیدمان 
فروشگاهی باید دو موضوع در نظر گرفته شود. 
اول اینک��ه با اس��تانداردهای طراحی محیط از 
نظر معماری انطباق داش��ته باش��د. دوم اینکه 
باید در راستای تقویت اصول تجاری و افزایش 
بهره وری اقتصادی باش��د. تاکنون در ایران اگر 
اص��ول هم برای طراحی رعایت ش��ده باش��د، 
تنه��ا از چش��م انداز معماری به آن نگاه ش��ده 
اس��ت. محیط های تجاری صرفا دارای جذابیت 
و زیبایی ظاهری نیس��تند، بلک��ه باید ویژگی 
درآمدزایی نیز داش��ته باشند. با افزایش رقابت 
در ب��ازار امروز، این درآمدزای��ی برای صاحبان 

کس��ب وکار با چالش روبه رو شده است. امروزه 
تنها داشتن محیطی برای فروش کافی نیست، 
چنانچه از امکانات بالقوه خود بهره نگیریم، رقبا 
م��ا را از عرصه رقابت ب��ه راحتی کنار می زنند. 
کتاب طراحی محیط های تجاری تالیف فرزان 
تبری��زی و فرهاد تبریزی بر آن اس��ت تا بگوید 
فروش��گاه های زنجیره ای چگون��ه می توانند به 
مشتریان شان خدمات بهتر و مطلوب تری تقدیم 
کنند. در بخشی از این کتاب آمده است: وقتی 
تم��ام اجزا در یک طرح به خوبی با هم ترکیب 
ش��وند تا یک تصویر متحد ایجاد ش��ود، اصل 
هماهنگی حاصل شده است. استفاده از اشکال، 

رنگ ها و اندازه های یکسان در محیط نمایش، 
دارای هماهنگی هستند، ولی جذابیت ندارند. 
گاهی با وجود تنوع می توان حالت هماهنگی را 
در یک طرح حفظ کرد. برای ایجاد هیجان در 
طراحی کاال با تمرکز بر یک رنگ زمینه ای، از 
کاالهایی با اشکال و بافت های متنوع استفاده 
می شود. به کار گیری بیش از حد تنوع در یک 
طرح باعث سردرگمی می ش��ود و می تواند به 
اندازه یکنواختی مطلق خسته کننده باشد. این 
کتاب 239 صفح��ه و 20 فصل دارد و تصاویر 
زیبای��ی ب��رای فهم بهتر مطال��ب در آن مورد 

استفاده قرار گرفته است. 

طراحی محیط های تجاری براساس مفاهیم بازاریابی و معماری داخلی

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



برای مطالعه 511  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 )30(

ضرر را به سود تبدیل کنید

اغلب کس��ب و کارها امروزه به ش��یوه انحصاری 
اداره می ش��وند. این امر بدان معناس��ت که در هر 
کس��ب و کار بزرگ، یک برند با س��ابقه و ثروتمند 
کنترل بازار فروش را در دس��ت داش��ته و س��ایر 
ش��رکت ها و رقبا مجبور به تن دادن به تصمیمات 

آن انحصارگر هستند.
 اغلب برندهای تازه کار هنگام مقابله با ش��رکت 
کنترل کنن��ده بازار، خ��ود را در موقعیت نابرابر و 
ض��ررده می بینن��د. دلیل این امر بس��یار روش��ن 
اس��ت، زیرا برن��د انحصارگر کنترل ب��ازار فروش، 
بودجه مناس��ب برای تبلیغات، کنترل منابع اولیه 
و همچنین شبکه عرضه و توزیع کاال را در اختیار 

دارد. 
این برتری برند انحصارگر به معنای عدم توانایی 
سایر برندها به منظور رقابت و کسب سود نیست، 
بلکه در این شرایط شرکت های کوچک تر به دقت 
عمل بیش��تری نیاز دارند و باید مانند جودوکارها 
نقاط قوت رقیب خود را به نقاط ضعف شان تبدیل 

کنند و از آن نهایت استفاده را ببرند. 

ایده
هنگامی که شرکت کرایه ماشین Avis در سال 
1946 فعالی��ت خود را در آمری��کا آغاز کرد، تنها 

سه ماشین برای اجاره در اختیار داشت. 
 Avis 1953 در حد فاصل س��ال های 1946 تا
تبدیل به دومین شرکت بزرگ کرایه ماشین پس 
از برن��د Hertz ش��د. از آن پس به دلیل س��ابقه 
زیاد و امکانات مالی گسترده برند Hertz شرکت 
Avis نتوانس��ت فاصل��ه خود با ای��ن برند مطرح 
را کاهش ده��د. به همین دلیل در س��ال 1962 
برند Avis دس��ت به یک اقدام بازاریابی خالقانه 
به منظور کاهش اختالف خ��ود با رقیبش زد. در 
این راس��تا Avis شعار مشهور »ما برند شماره 2 
هستیم، پس بیش��تر تالش می کنیم.« را انتخاب 

کرد. 
انتخ��اب این ش��عار تأثیر بس��یاری روی ذهن 
مش��تریان و بالطبع افزایش س��هم Avis از بازار 
فروش داشت. در وهله نخست این شعار این معنا 
 Avis را در ذهن مخاطبان الق��ا می کرد که برند
براس��اس ش��عار خود، به دلیل دوم بودن خدمات 
 Hertz بیش��تر و بهت��ری را به آنها در قی��اس با

ارائه خواهد داد.
 در وهله بعد شعار شرکت Avis  این ذهنیت را 
که برند Hertz به دلیل سابقه طوالنی اش در بازار 
کرایه اتومبی��ل، دیگر به فکر نوآوری نبوده و تنها 
به دنبال سود است تقویت می کرد. همچنین همه 
ما معموال احس��اس نزدیکی بیشتری با برندهای 
کوچک پی��دا می کنیم، دقیقا هم��ان نکته ای که 

برند Avis روی آن سرمایه گذاری کرده بود. 
عالوه بر اینها، آن چیزی که اهمیت خارق العاده 
در رابط��ه ب��ا ش��عار بازاریابی برن��د Avis دارد، 

سادگی و به یادماندنی بودن آن است. 
امروزه شرکت Avis در بیشتر کشورهای جهان 
ش��عبه دارد و پیش��رفت قابل توجهی از آن زمان 
تاکنون به خود دیده است. البته همچنان این برند 
در رتبه دوم برترین شرکت های کرایه اتومبیل در 
پشت س��ر برند Hertz قرار دارد. اما فاصله میان 
این دو برند دیگر به مانند س��ال 1962 نیس��ت. 
در واقع اخت��الف برند Avis و Hertz هم اکنون 
بسیار اندک بوده و رقابت تنگاتنگی میان دو غول 
این کس��ب و کار وج��ود دارد. اگر روزی ش��رکت 
Avis بتوان��د جایگاه ش��رکت Hertz را بگیرد، 
آن گاه شعار مشهور این برند دیگر کارایی خود را 

ندارد و باید عوض شود. اما تا آن روز همچنان این 
ش��عار را به عنوان شعار اصلی برند Avis خواهیم 

دید. 
آنچه در عمل باید انجام دهیم

- برای ش��روع به خوبی در م��ورد اختالف برند 
خود با برند انحصارگر درکس��ب و کارتان فکر کنید 

و آن را بیابید. 
- در مورد شیوه تبدیل کمبود برندتان به مزیت 
به خوبی فکر کنید و در این راه از افراد متخصص 

کمک بگیرید. 
- ش��عار خود را کوتاه انتخاب کنید. شعار شما 

نباید بیشتر از 10 کلمه باشد. 
- ش��عار ش��ما باید کوت��اه و در عی��ن حال به 

یادماندنی باشد. 

شنبه
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 پاس�خ کارشناس: برای پیدا کردن علت اینکه چرا 
آموزش ها کارایی الزم را به دنبال نداشته اند، چند مورد 
باید بررسی ش��ود. اول اینکه آیا این دوره های آموزشی 
کیفیت الزم را داش��ته اند؟ همچنی��ن حضور کارمندان 
در این دوره ها نیز عامل دیگری اس��ت که باید بررس��ی 
ش��ود. در صورتی که کیفیت دوره های آموزش��ی قابل 

قبول ب��وده و کارکنان نیز در این دوره ها به طور مرتب 
حضور داشتند، اگر می خواهید سازمان شما توسعه پیدا 
کند، توصیه من به ش��ما این است که یک سازمان یاد 
گیرنده ایجاد کنید. یادگیری، آموزش��ی است که باعث 
تغییر رفتار می شود. کارکنان و سازمان ها باید از طریق 
یادگیری، خودش��ان به ارتقای درک از مسائل بپردازند 
و زمینه های توسعه سازمان را فراهم کنند. سازمان های 
یادگیرن��ده معم��وال پنج ویژگی باید داش��ته باش��ند. 
اول اینک��ه هر فرد باید به طور مس��تمر ب��رای افزایش 

مهارت هایش بکوشد. دوم اینکه تمام افراد سازمان باید 
با هم یاد بگیرند و با هم به تفکر بپردازند. سوم ارزش ها 
و اعتقادات اس��ت که تم��ام کارکنان باید به آنها متعهد 
باش��ند. چهارمین ویژگی س��ازمان های یادگیرنده این 
اس��ت که افراد س��ازمان چارچوب های خود را بشکنند 
و جور دیگری هم فکر کنند و خود را محدود نس��ازند و 
پنجمین ویژگی این اس��ت که نگرش سیستمی داشته 
باش��ند، یعنی افراد دارای هدف های مشترک باشند و از 

یکدیگر تأثیر بپذیرند. 

آموزش ناکارآمد

مدیریت سازمانی در حوزه IT را بر عهده دارم. مدتی پیش چند دوره تخصصی برای آموزش کارمندان برگزار کردم اما این 
دوره کارایی الزم را نداشت و فقط به سامانه هزینه تحمیل کرد. لطفا بگویید چه باید بکنم؟ کلینیک کسب و کار

خرد مرد )مدیر( را خلعت 
ایزدی است

سزاوار خلعت نگه کن که کیست )فردوسی(
یکی از سختی های ستون نویسی هفتگی پیدا کردن 
موضوعی است که پس از کار شدن، نویسنده احساس 

خشنودی کند نه به قول عرب ها احساس غبن.
بر این اساس امروز سنگ بنای این نوشته را بر پایه 
یک��ی از اصیل ترین کتاب های مدیری��ت ایران یعنی 
ش��اهنامه می گذاریم و از می��ان گفتارهای گوناگون 
این کتاب مدیریتی، گفتار خرد را در مدیریت انتخاب 

می کنیم.
شاید بتوان برای واژه  خرد معادل پرکاربرد آن یعنی 
عق��ل و عقالنیت یا منطق را به کار برد که بس��یار با 
آینده نگ��ری ارتباط نزدیکی دارد و آن چیزی اس��ت 
که سبب می ش��ود خرد باالتر از دانش بایستد و صد 
البته چیزی است که در بدنه شرکت ها و سازمان های 
ایرانی به شدت به آن نیازمندیم و کم نیستند مدیران 
مکتب رفته آراس��ته به هزار زیور و زینت که هر چند 
سمت مدیریت دارند اما در رفتارشان از خرد نشانه ای 
نمی بینیم که هیچ، بلکه بیش��تر تاثیر جوهرنمک را 

برای این واژه دارند.
خرد چیست – خردمند کیست

اما پرس��ش این اس��ت ک��ه خرد چیس��ت و مدیر 
خردمند کیست؟

احمد رنجبر در پاسخ به این پرسش در کتاب پرارج 
خود، جاذبه های فکری فردوس��ی می نویسد: خرد با 
هوش و اس��تعداد و چیزهایی دیگر از این نوع که در 
کتب روان شناسی از آن نام برده می شود فرق دارد و 
یک نیروی ذاتی اس��ت که می توان��د دارنده اش را به 

عالی ترین درجات برساند.
عقل و خرد در نامه باستان بر همه چیز ترجیح داده 
شده و حکمت عملی که روش مملکت داری است در 

این کتاب زیاد نوشته و شرح داده شده است.
او در بخش��ی دیگ��ر از ای��ن کت��اب می نویس��د: 
پیشرفت ها و پس��رفت ها، غم ها و ش��ادی ها، راحتی 
زندگی یا ناراحتی آن، همه و همه از بود و نبود خرد 
اس��ت. ش��خص خردمند چون برنامه زندگی بس��یار 
مرتب و منظمی دارد همیش��ه در حال تکامل اس��ت 
پس مس��ئله ترقی ب��ا وجود خرد حل ش��ده و غم و 

ناراحتی نیز محلی از اعراب ندارد.
ب��دو نیک بر ما همی بگذرد – نباش��د دژم هر که 

دارد خرد
فردوس��ی برای تعریف خرد و اینکه مدیر خردمند 

چه ویژگی هایی دارد، می نویسد:
نخس��تین نشان خرد آن بود – که از بد همه ساله 

ترسان بود
ه��ر آنکس که دارد روانش خرد – س��ر مایه کارها 

بنگرد
س��تون خرد داد و بخشایش است – در بخشش او 

را چو آرایش است
ه��ر آنکس که دارد روانش خرد – به چش��م خرد 

کارها بنگرد
خردمند باید که باشد دبیر – همان بردبار و سخن 

یادگیر
ش��کیبا و با دانش و راس��تگوی – وفادار و پاکیزه 

و تازه روی
مگرد ای��چ گونه به گرد بدی – به نیکی گرایی اگر 

بخردی
بزرگی و افزونی و راس��تی – هم��ی گیرد از خوی 

بد کاستی
هر آنکس که او ش��اد ش��د از خ��رد – جهان را به 

کردار بد نسپرد
ک��ه ما را فزون��ی خرد داد و ش��رم – جوانمردی و 

داد و آواز نرم
ز ش��ادی که فرجام او غم بود – خردمند را آرزوی 

کم بود
روان در س��خن گفتن آژی��ر کن – کمان کن خرد 

را سخن تیر کن
چو فر و خرد دارد و دین و بخت – سزاوار تاج است 

و زیبای تخت

مدیر خردمند اندیش��ه سازنده ای دارد که به کمک 
آن مسیر زندگی را روش��ن و با انتخاب های بهتر راه 
ترق��ی را در پیش می گی��رد و نداش��تن خرد یعنی 
بی توجهی به واقعیت امور و بررس��ی نکردن اوضاع و 
احوال و تصمیم گیری های مضحک و یا دردآور که در 

بسیاری اوقات شاهد آنیم.
ه��ر آنکس ک��ه جانش ندارد خرد – کم و بیش��ی 

کارها ننگرد
کس��ی کو خرد را ندارد ز پی��ش – دلش گردد از 

کرده خویش ریش
و سرانجام اینکه:

کنون گر ش��وی آگه از روزگار – روان و خرد بادت 
آموزگار

منبع اصلی این نوش��ته کتاب پرارزش جاذبه های 
فکری فردوس��ی به کوشش احمد رنجبر از انتشارات 

امیرکبیر بود.

بازاردان ایرانی

ام��روزه با پیش��رفت فناوری 
ارتباطات و اطالعات، بسیاری از 
محدودیت های زمانی و مکانی 
از بین رفته و در چنین شرایطی 
انجام بسیاری از کارها از راه دور 
به راحتی میس��ر ش��ده است. 
انج��ام کارها از راه دور یا همان 
دورکاری هم برای کارفرما و هم 
برای کارکنان مزایا و معایبی به 
همراه دارد، بنابراین برای اینکه 
دورکاری با موفقیت همراه باشد 
و ب��ه بهترین نحو انجام ش��ود، 
پیش نیازهای��ی دارد ک��ه الزم 
است مدیران کسب و کارها این 
المان ها را در نظ��ر بگیرند. در 
این راس��تا »فرصت امروز« در 
گفت وگ��و با دکت��ر محمدرضا 
نظ��ری، م��درس دانش��گاه به 
بررسی این پیش نیازها و مزایا و 
معایب دورکاری پرداخته است 

که در ادامه می خوانید. 

پیش نیازهای دورکاری
نظ��ری  محمدرض��ا  دکت��ر 
می گوی��د: بح��ث دورکاری از 
زمانی ش��کل گرف��ت که نظام 
و  کار  تقس��یم  برنامه ری��زی، 
کنت��رل ف��ردی توس��عه پیدا 
کرد. به عب��ارت دیگر ما زمانی 
می توانی��م بح��ث دورکاری را 
توس��عه دهیم که در س��ازمان 
تقس��یم کار روش��نی ص��ورت 
گرفته باش��د، وظای��ف افراد به 
طور روشن شکل گرفته باشد، 
نتایج عملکردی هر فرد به طور 
روش��ن مشخص ش��ده باشد و 
حضور ف��رد در س��ازمان برای 
آن خدم��ت الزامی نباش��د، در 
ای��ن صورت می توانی��م از یک 
فرد بخواهیم ک��ه این خدمت 
را خارج از محل س��نتی کارش 
انجام ده��د. بنابراین دورکاری 
پیش نیازهای��ی دارد و اینط��ور 
نیس��ت که بگوییم چون فردی 
می توان��د این کار را خ��ارج از 
مح��ل کار انجام دهد، می تواند 

دورکاری داشته باشد. 
وی تصری��ح می کن��د: اگ��ر 
سیستم تقس��یم کار، سیستم 
نظارت و سیستم دریافت نتیجه 
نهایی کار در س��ازمان درست 
نباش��د، دورکاری ب��ا موفقیت 
همراه نخواهد بود. در کشور ما 
متأسفانه هنوز بخش مربوط به 
برنامه ریزی و تقسیم کار به طور 
کامل ش��کل نگرفت��ه و به نظر 
نمی رس��د به این زودی بتوان 

روی آن حسابی باز کرد. 

دورکاری به روش سنتی
وی با اشاره به اینکه دورکاری 
از قدیم االیام در کش��ور وجود 
داش��ته و دارد، می افزای��د: در 
از  زمان ه��ای قدی��م کارهایی 
قبیل کارهای دس��تی، خانگی 
و م��زدی به ص��ورت دورکاری 
انجام می ش��د. به عن��وان مثال 
قطعاتی را به ف��ردی می دادند 
و می گفتن��د اگ��ر روی ای��ن 
قطعه ف��الن کار را انجام دهید 
به این میزان دستمزد دریافت 
خواهید کرد. آن فرد هم قطعه 
را با خ��ود به من��زل می برد و 
آن  حق العم��ل کاری  به صورت 
کار را انجام می داد و دس��تمزد 
دریاف��ت می ک��رد. ام��روزه با 
پیشرفت فناوری های ارتباطات 
و اطالع��ات، مباحث مربوط به 
تقس��یم و توزی��ع کار و فضای 
مج��ازی توس��عه پی��دا کرده 
اس��ت و برای اینکه بتوان یک 
دورکاری موف��ق داش��ت، نیاز 
به وجود ی��ک نظ��ام ارزیابی، 
برنامه ریزی و توزیع کار روشن 
به وضوح احس��اس می ش��ود. 
در روش��ی که کاره��ا از طریق 
دور کاری انجام می ش��ود، شغل 

فرد تعیین کننده نحوه پرداخت 
حقوق و دستمزد اوست. 

کاهش هزینه ها
به عقیده وی، اگ��ر تعدادی 
از کارمن��دان در س��ازمان های 
دولت��ی و خصوص��ی بهره وری 
ندارن��د این قضاوت را نمی توان 
به همه افراد تعمیم داد. ولی با 
تمام این اوص��اف اگر بپذیریم 
که بهره وری ما پایین اس��ت و 
در عین حال احترام کارمندان 
محترمی را ک��ه با نهایت دقت 
و ت��الش و بهره ور کار می کنند 
رعایت کنی��م، کمترین مزیتی 
ک��ه دورکاری دارد این اس��ت 
که ف��رد هزینه های س��ربار را 

کاه��ش  س��ازمان  در 
می ده��د، زی��را وقت��ی 
بهره وری  ب��ا  کارمندی 
پایی��ن در س��ازمان کار 
می کند، هزینه های آب، 
برق، تلف��ن، هزینه های 
مصرفی، کپ��ی، تکثیر، 
پرین��ت و اینترنت را در 
سازمان کاهش می دهد. 
از سوی دیگر، هنگامی 
که نیازی به حضور فرد 
در محل کار نباشد و فرد 
بتواند کارها را در منزل 

انجام دهد، نیازی به رفت و آمد 
نیست و این به کاهش ترافیک 
و حمل و نقل منجر می ش��ود و 
همچنین فضای کمتری اشغال 
خواهد ش��د و اج��اره کمتری 
پرداخت می ش��ود. گاهی سود 
سازمان ها از کاهش هزینه هایی 
دارند  کارکن��ان  این گون��ه  که 
تأمین می ش��ود، نه اینکه صرفاً 
با دورکاری بهره وری باالتر رود. 

کسب و کار از راه دور
این مدرس دانش��گاه با اشاره 
به ان��واع کس��ب و کارهایی که 
می ت��وان از راه دور انج��ام داد، 
کس��ب و کارهایی  در  می گوید: 
که الزامی به حضور و دسترسی 
ب��ه س��خت افزارها ی��ا امکانات 
خاص محیط فیزیکی نباش��د 
و تا حدودی به صورت انفرادی 
قاب��ل انج��ام باش��د، می توان 
دورکاری انجام داد. البته امروزه 
آن قدر س��امانه های مدیریتی 

الکترونیک��ی  نظام ه��ای  و 
توس��عه یافته ک��ه تقریب��اً در 
کس��ب و کارها  از  بس��یاری 
اس��تفاده  دورکاری  از  می توان 
کرد ولی هر چه کس��ب و کاری 
الکترونیکی ت��ر باش��د و نیاز به 
کار گروه��ی و فضای فیزیکی 
احتمال  باش��د،  نداشته  خاص 
دورکاری بیشتر و بیشتر خواهد 
ش��د. به عنوان مثال در تجارت، 
بخشی برای خرید الکترونیکی 
وج��ود دارد ک��ه در این بخش 
به ص��ورت  می توانن��د  اف��راد 
الکترونیکی خرید کنند. در این 
بخش ابتدا باید درخواست های 
مشتریان بررسی و درخواست ها 
ارس��ال  تأمین کنن��دگان  ب��ه 

انج��ام چنی��ن  ش��ود. ب��رای 
کارهای��ی الزامی ب��رای حضور 
س��فارش گیرنده در محیط کار 
نیست و فرد می تواند در منزل 

این کار را انجام دهد. 
بازاریاب�����ی  خدم�����ات 
الکترونیکی، خدمات مشاوره ای 
و کارهای��ی از این قبیل وجود 
دارند ک��ه می توان��د به صورت 
دورکاری انج��ام ش��ود. حت��ی 
بس��یاری از کاره��ای تولیدی 
مانند بس��ته بندی، تگ زدن یا 
لیبل زنی و چیزهایی ش��بیه به 
ای��ن را نیز از طری��ق دورکاری 
می توان انجام داد. این در حالی 
است که هر چه به مصرف کننده 
می ش��ویم  نزدی��ک  نهای��ی 
دورکاری امکان پذی��ری خود را 
از دست می دهد. مثاًل در بخش 
خدم��ات رس��توران داری، یک 
رس��توران دار هرگ��ز نمی تواند 
خدمات کلیدی اش را به صورت 
دورکاری انجام ده��د زیرا این 

کاره��ا به صورت مس��تقیم، در 
فضای رس��توران و چش��م در 
چشم با مش��تری باید صورت 
انواع خدمات  بگیرد. همچنین 
بانکداری، برخی از خدمات بیمه 
و خدمات مربوط به مش��اوره و 
حت��ی کارهایی مانند تعمیرات 
تلفن هم��راه و راهنمایی مردم 
برای رفع مش��کالت رایانه نیز 

می تواند از راه دور انجام شود. 

مدیریت از راه دور
نظ��ری  محمدرض��ا  دکت��ر 
ب��ا تأکی��د ب��ر اینک��ه مدیران 
سازمان ها باید در برابر مشتریان 
پاسخگو باش��ند، می افزاید: هر 
کارمندی باید یک رابطه رسمی 
مش��خص ب��ا س��ازمان 
داشته باشد تا متعهد و 
قابل کنترل باشد. یعنی 
بدانند  باید  س��ازمان ها 
ک��ه وقت��ی می خواهند 
خدمتی ارائه دهند، باید 
مصرف کننده  براب��ر  در 
باشند  پاس��خگو  نهایی 
بگوین��د  نمی توانن��د  و 
کار  جری��ان  در  م��ا 
کارمندم��ان نبودی��م یا 
کجاس��ت!  نمی دانی��م 
چنین عذرهایی به هیچ 
عنوان قابل پذیرش نیست. نکته 
دیگر این اس��ت که سازمان ها، 
خدمات��ی را به صورت دورکاری 
انج��ام دهند که توانایی کنترل 
و نظارت بر آن را داشته باشند و 
یک سیستم پشتیبانی، سیستم 
کنترل کیفی و نظارت دقیق و 
قوی نیز باید وجود داشته باشد. 
در واق��ع دور کاری ب��ه معنای 
کاهش مسئولیت ها نیست بلکه 
به معنای افزای��ش بهره وری و 
کاهش هزینه هاس��ت، بنابراین 
سازمان های محکم و قوی باید 
پاسخگوی مسائل و دغدغه های 

مشتریان شان باشند. 

مزایا و معایب دورکاری
و  مزای��ا  خص��وص  در  وی 
می گوی��د:  دورکاری  معای��ب 
یک��ی از مزای��ای دورکاری این 
است که هزینه های ملی مانند 
هزینه ه��ای ترافی��ک و محیط 
زیس��ت را کاه��ش می ده��د. 

باع��ث  دورکاری  همچنی��ن 
افزایش اشتغال نیز می شود زیرا 
در انجام خدمات دورکاری شاید 
بتوان حق��وق کمتری پرداخت 
کرد و مردم نیز به خاطر اینکه 
هزینه های ش��ان کاه��ش یابد 
با حقوق های کمتری  حاضرند 
کار کنن��د. از دیگ��ر مزای��ای 
دورکاری ای��ن اس��ت که باعث 
ارتقای بهره وری در کل جامعه 

می شود. 
در کنار ای��ن مزایا، دورکاری 
نی��ز هس��ت.  معایب��ی  دارای 
به عنوان مثال معموالً شرکت ها 
منتظرند که خروجی و کیفیت 
را برای مشتریان شان تضمین و 
تأمین کنند، در حالی که چنین 
اتفاقی نمی افتد. به خصوص در 
کشور ما که مشکالتی در نظام 
برنامه ریزی و تقسیم کار وجود 
دارد، این مشکالت با دورکاری 
خودنمای��ی  پی��ش  از  بی��ش 
می کند. از س��وی دیگر امروزه 
بس��یاری از مش��اغلی ک��ه با 
دورکاری انجام می ش��وند نیاز 
به فض��ای وب و اینترنت دارند 
در حالی که در کش��ور ما برای 
دسترسی به اینترنت، مشکالتی 
وجود دارد که گاهی آزار دهنده 

است. 

تأثیر دورکاری بر نوآوری و 
خالقیت کارکنان

نظ��ری در خص��وص تأثی��ر 
دورکاری بر نوآوری و خالقیت 
کارکن��ان می گوی��د: معم��والً 
مباحث��ی که باع��ث خالقیت 
کارکن��ان می ش��ود، مباح��ث 
خ��اص و چن��د بعدی اس��ت، 
گف��ت  نمی ت��وان  بنابرای��ن 
دورکاری باع��ث افزای��ش ی��ا 
کاه��ش ن��وآوری در کارکنان 
می ش��ود. هرآنچه باعث ش��ود 
یک فرد فرصت های بیش��تری 
برای رش��د و یادگیری داش��ته 
باشد قطعاً به نوآوری و خالقیت 
در آن فرد کمک می کند. یکی 
دیگر از معای��ب دورکاری این 
اس��ت که ف��رد از یادگیری در 
محیط س��ازمانی دور می افتد، 
زی��را محیط س��ازمانی محیط 
آموزنده ای اس��ت. وقتی فردی 
دورکاری دارد، در فضای��ی دور 
از یک مکان رس��می اس��ت و 
از مزای��ای مرب��وط به آن غافل 

می شود. 

تجربه کشورهای خارجی
دورکاری  می افزای��د:  وی 
در کش��ورهای خارجی تجربه 
ش��ده و موفقیت های خوبی به 
همراه داش��ته اس��ت. دورکاری 
ب��ا دورکاری آغ��از نمی ش��ود، 
استاندارد س��ازی  ب��ا  دورکاری 
ش��روع می ش��ود. یعن��ی اول 
از همه ش��غل و خدم��ت باید 
استاندارد شود، کیفیت خدمات 
روشن ش��ود، همچنین به طرز 
دقیق��ی روش��ن ش��ود که چه 
کاری به وس��یله چه کسی و با 
چه ابزاری قرار است انجام شود. 
اینها مراحل اولی��ه برای انجام 
دورکاری هس��تند. تا زمانی که 
کار و خدمت استاندارد نشده و 
نیازمندی هایش به طور دقیق و 
روشنی مش��خص نشده باشد، 
س��پردن آن کار ب��ه خ��ارج از 
محیط س��ازمان کار اشتباهی 
است و منجر به کاهش کیفیت 
کار، ف��رار از کار یا پنهان کاری 
و س��رانجام بیکاری می ش��ود. 
دورکاری در کشورهای خارجی 
با ضرایب مختلفی صورت گرفته 
و از فضای الکترونیکی آغاز شده 
است. در میان کسب و کارهایی 
که با دورکاری انجام می شوند، 
کس��ب و کار های الکترونیکی یا  
ای بیزنس ها عمدتا دارای سابقه 

دورکاری هستند. 

 اگر سیستم تقسیم کار، سیستم 
نظارت و سیستم دریافت نتیجه 
نهایی کار در سازمان درست 

نباشد، دورکاری با موفقیت همراه 
نخواهد بود. در کشور ما متأسفانه 
هنوز بخش مربوط به برنامه ریزی 
و تقسیم کار به طور کامل شکل 
نگرفته و به نظر نمی رسد به این 

زودی بتوان روی آن حسابی باز کرد
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مللاه فوریه سللال جاری میللادی بود که 
برخللی هللواداران وفللادار باشللگاه لیورپول 
انگلیللس در جریللان یکی از مسللابقات این 
تیم، ورزشگاه را در اعتراض به قیمت باالی 
بلیللت بازی های این تیم تللرک کردند. این 
حرکت اعتراضی مؤثر واقع شللد و باشللگاه 
با عذرخواهی از هللواداران قیمت بلیت ها را 

کاهش داد. 
امللا در فوتبال جهان، قیمت بلیت یکی از 
منابع اصلی درآمدی باشللگاه ها اسللت. این 
منبع درآمدی به ویژه در کشورهای صاحب 
فوتبال اهمیت بیشللتری دارد. باشگاه هایی 
که ورزشللگاه اختصاصی دارنللد، کل درآمد 
بلیت فروشی مسابقاتی را که میزبان هستند 
بلیللت بازی های  صاحب می شللوند. قیمت 
خانگی و بازی هایی که تیم میهمان رقیبش 
اسللت، نیز تفاوت دارد. هر باشگاهی قیمت 
خاص خود را برای بلیت ها تعیین می کند. 

برخللی هللواداران عاقلله  دارنللد بلیللت 
همه بازی هللای تیم محبوب شللان را یکجا 
بخرند. برای این هواداران عاشللق باشگاه ها 
بسللته هایی می گذارند کلله می توانند همه 
بلیت هللا را یکجا بللا تخفیف بسللیار خوب 
خریداری کنند. به این ترتیب هم هواداران 
سود می برند و هم باشگاه خیالش از پرشدن 
ورزشللگاه و درآمدزایی از این طریق راحت 

می شود. 
برخللی هواداران اما ترجیح می دهند برای 
هر بازی بلیت خاص آن را تهیه کنند، چون 
شللاید نخواهند همه بازی ها را در ورزشگاه 

ببینند. 
در زیر به قیمت بلیت برخی باشللگاه های 
برتر جهان اشاره شده است؛ هم بلیت فصل 

و هم بلیت تک بازی ها. 
بهای بلیت ها نسللبت به موقعیت صندلی 
تعیین می شللود و بللرای برخی باشللگاه ها 
تفللاوت بلیت صندلی ها بسللیار زیاد و برای 

برخی دیگر کمتر است. 

لسترسیتی، انگلیس
قیمت بلی�ت کل بازی ه�ا: 365 تا 730 

پوند
قیمت بلیت تک بازی: 22 تا 50 پوند

لسترسللیتی، شگفتی سللاز فصل گذشته 
لیللگ برتر فوتبال انگلسللتان بللود. این تیم 
توانسللت با 77 امتیاز باالتر از رقبای نامدار 
خللود قبل از پایللان فصل فوتبالللی در این 

کشور قهرمانی اش را جشن بگیرد. 
قطعاً هواداران این تیم از اینکه این پول ها 
را برای خریللد بلیت هزینه کرده اند ناراحت 
نیسللتند، چون در نهایت هواداری شللان به 
قهرمانللی این تیم آن هللم دو هفته مانده به 

پایان بازی ها ختم شد. 

پاری سن ژرمن، فرانسه
قیم�ت بلیت کل بازی ه�ا: 336 تا 2113 

پوند
قیمت بلیت تک بازی: 27 تا 186 پوند

پاری سن ژرمن یکی از باشگا ه های پرخرج 
اروپا و از برترین باشللگاه های فرانسه است. 
مالکیللت ایللن باشللگاه اکنون در دسللتان 
سللرمایه داران قطری اسللت. هللواداران این 
باشللگاه پرسللتاره که فصل گذشته قهرمان 
لیگ یک فرانسه شللد، در فصل گذشته باید 
بللرای دیدن هر بازی متناسللب بللا جایگاه 
صندلی ها در ورزشگاه بین 27 تا 187 پوند 

پول می دادند. 

ناپولی، ایتالیا
قیمت بلی�ت کل بازی ه�ا: 228 تا 2000 

پوند
قیمت بلیت تک بازی: 15 تا 133 پوند

از بعد از سال 1990 که مارادونا، اسطوره 
فوتبال آرژانتیللن، در ناپولی بازی می کرد و 
با این تیم قهرمان سللری آ شللد، تیم شهر 
ناپللل افتخللار خاصی به دسللت نیللاورد. در 
فصل گذشللته اما این تیللم بعد از یوونتوس 
دوم شللد تا هوادارانش از اینکه برای دیدن 
 بازی هللا بلله ورزشللگاه رفته اند، خوشللحال 

باشند. 

بارسلونا، اسپانیا
قیم�ت بلی�ت کل بازی ه�ا: 103 تا 634 

پوند
قیمت بلیت تک بازی: 18 تا 275 پوند

بارسلللونا یکی از موفق ترین، پرافتخارترین 
و پرهوادارترین باشللگاه های دنیا است. قیمت 
بلیت بازی هللای خانگی این تیم اسللپانیایی 
در ورزشللگاه نیوکمللپ اما نسللبت به سللایر 
باشگاه های پرافتخار اروپایی منصفانه تر است. 

این باشگاه همراه با تیم های رئال مادرید، 
اتلتیکللو بیلبائو و اوساسللونا سللازمان هایی 

ثبت شده هستند. 
بارسلونا چهارمین تیم ارزشمند جهان در 
سللال 2015 از دیدگاه مجله فوربس است. 
ثروت این باشللگاه 19/2میلیارد پوند اعام 

شده است. 

بایرن مونیخ، آلمان
قیمت بلیت کل بازی ها: 67 تا 559 پوند

قمیت بلیت تک بازی: 12 تا 58 پوند
قهرمان فصل گذشللته بوندسلیگای آلمان 
و پرافتخارترین تیم این کشور، سال گذشته 
قیمت هللای خوبی برای بلیللت بازی هایش 
تعییللن کرد. این تیم 25 عنللوان ملی دارد 
و پنج بار موفق به بردن لیگ قهرمانان اروپا 

شده است. 
هللواداران متعصللب بایرن  مونیخ در میان 
تیم هللای اروپایللی به قیمللت منصفانه تری 
توانسللتند بلیت بازی های تیم محبوب شان 
را بخرنللد و از دیللدن هنرنمایی سللتارگان 

تیم شان لذت ببرند. 

CSKA مسکو، روسیه
قیمت بلیت کل بازی ها: چنین خدماتی 

از سوی این باشگاه ارائه نشده بود
قیمت بلیت تک بازی: 5 تا 96 پوند

باشللگاه CSKA مسللکو توانسته تاکنون 
12 بار لیگ برتر شوروی یا لیگ برتر روسیه 
را فتح کند. این تیم در دوره کمونیسللت ها 
در روسللیه تیم رسمی ارتش این کشور بود. 
هنوز هم وزارت دفاع روسیه بخشی از سهام 

این باشگاه را در اختیار دارد. 

پورتلند تیمبرز، آمریکا
قیمت بلیت کل بازی ها: 72 تا 622 پوند
قیمت بلیت تک بازی: 7/2 تا 62 پوند

پورتلند تیمبرز در دسللامبر سال گذشته 
میللادی برای نخسللتین بار قهرمللان لیگ 
فوتبال آمریکا شللد. این تیم در مقایسلله با 
سللایر تیم های لیگ فوتبال آمریکا سللتاره 
خاصی ندارد، اما توانست سال گذشته باالتر 

از تیم های ستاره دار بایستد. 
بلیت بازی های این تیم نیز در مقایسلله با 

تیم های اروپایی ارزان تر است. 

گوانگژو اورگراند
قیمت بلیت کل بازی ها: 42 تا 137 پوند

قیمت بلیت تک بازی: 7/3 تا 21 پوند
 ایللن تیم که در صدر جدول لیگ فوتبال 
چین قرار گرفت و قهرمان شللد، مانند سایر 
تیم های غیراروپایی سللال گذشللته قیمت 
منصفانلله ای بللرای بلیت های خللود در نظر 

گرفته بود. 
مربی ایللن تیم لوئیز فیلیپه اسللکوالری، 
مربی نامدار برزیلی است که در سال 2002 

توانست با برزیل قهرمان جام جهانی شود. 

کورینتیانس، برزیل
قیمت بلیت کل بازی ها: 429 پوند

قیمت بلیت تک بازی: 5 تا 17/60 پوند
موفق تریللن  از  یکللی  کورینتیانللس 
باشللگاه های برزیل اسللت. از این باشللگاه 
سللتارگان زیادی به اروپا رسللیده اند. آنها 
در سال های 2000 و 2012 قهرمان جام 

باشللگاه های جهان شللدند. 
قیمللت بلیللت بللرای تمللام صندلی های 
ورزشللگاه این تیم یکی اسللت و به طورکلی 
هللواداران این تیللم مجبور نیسللتند برای 

تشویق تیم شان هزینه باالیی بپردازند. 

سانفریس هیروشیما، ژاپن
قیم�ت بلیت کل بازی ه�ا: 622 تا 1245 

پوند
قمیت بلیت تک بازی: 3/70 تا 42 پوند

این تیللم اکنون قهرمان لیللگ یک ژاپن 
یا همللان جی لیگ اسللت. این تیللم برای 
نخسللتین بار در سللال 2012 قهرمان جی 
لیگ شللد و سللال بعد قهرمانی اش را تکرار 

کرد. 
چشم بادامی های هوادار این تیم نیز نسبت 
به همتایللان اروپایی خود پول کمتری برای 

تماشای تک بازی های این تیم می پردازند.

گران ترین بلیت های رویدادهای 
ورزشی

همه ما برای اینکه بتوانیم زندگی را از سر بگذرانیم نیاز به 
تفریح داریم و گهگاه برایش پول های زیادی خرج می کنیم. 
ورزش و رویدادهای ورزشی برای بیشتر مردم دنیا یکی از 
محبوب ترین سرگرمی ها به شمار می آید و قاعدتا خیلی ها 
حاضرند پول زیادی برای مثا خرید بلیت یک مسابقه یا 
رویداد ورزشی خرج کنند تا بتوانند از نزدیک شاهد آنچه 
در استادیوم رخ می دهد، باشند. همه ما می دانیم که مردم 
عاشق ورزشللند و دیوانه وار دوست دارند تیم یا ورزشکار 
موردعاقه شللان را با چشم های خود از نزدیک ببینند تا 
بر صفحه نمایش تلویزیون. این عشللاق ورزش معموال به 
اسللتادیوم می روند تا هیجان ناشللی از جو حاکم بر آن را 
دریافت و تیم یا ورزشکار موردعاقه خود را تشویق کنند. 
بعضی از این ورزش ها و متعلقات و رویدادهای وابسته به 
آن گران هستند. به عنوان مثال مسابقات ماشین سواری که 
ماشللین های گرانی در آن شرکت داده می شود و بالطبع 
بلیت های گرانی برای آنها صادر می شللود. این مسابقات 
هیجان انگیللز در جاهایی مثل دوبی برگزار می شللود که 
یکی از مقاصد محبوب گردشللگری دنیاسللت و بسیاری 
از گردشللگران را اصاً به خاطر برگزاری رویدادهای این 
چنینی به خود جذب می کند. اما همه توانایی مالی خرید 
بلیت های گران قیمت رویدادهای این چنینی را ندارند. با 
هم نگاهی به چند نمونه از گران ترین بلیت های رویدادهای 

ورزشی که تا به حال فروخته شده، می اندازیم. 

UFC سال 2013
یو اف سی سازمان 
مسللابقات  برگزاری 
رزمللی  هنرهللای 
ترکیبللی اسللت که 
طرفداران  آمریکا  در 
مسابقه  دارد.  زیادی 
بزرگی که عکس آن را مشاهده می کنید، بین جان جونز 
و الکساندر گوستاوسون در سللپتامبر سال 201٣ در 
کانادا برگزار شد و تماشاگران زیادی داشت. بلیت این 

مسابقه قهرمانی به قیمت 1000 دالر فروخته شد. 

 NBA سال 2010
بسللکتبال ورزش معروف و محبوبی اسللت و تقریبا 
در هملله جللای دنیا 
تمام  اسللت.  مرسوم 
آملللریکایلللی هلای 
بلله  عاقه منللد 
عاشللق  بسللکتبال 
تماشای مسابقه میان 
دو تیم معروف آمریکایی لیکرز و سلللتیکز هستند که 
قیمللت بلیللت آن به 57 هزار و 950 دالر می رسللد و 
صندلی های جلو و نزدیک به زمین بازی حتی ممکن 
است به 115 هزار دالر هم برسد که می توان با آن یک 

ماشین جدید خرید. 

 المپیک سال 2012 لندن
المپیللک رویدادی بزرگ و یکللی از محبوب ترین 
ورزشی  رویدادهای 
مللردم  دنیاسللت. 
رویداد  ایللن  دیوانه 
در  و  هسللتند 
طللول سللالی کلله 
قللرار اسللت برگزار 
شود انتظارش را می کشللند. عاقه مندان به ورزش 
می تواننللد در این رویللداد هم مسللابقات تنیس را 
تماشللا کنند، هم شنا، دوچرخه سللواری، بسکتبال 
و یک سللری ورزش هللای دیگر. قیمللت بلیت های 
ایللن رویداد اگرچه گران اسللت، اما بلله حجم آنچه 
بلله مخاطبانش ارائه می کند، مللی ارزد. در المپیک 
سللال 2012، بلیت ها به صللورت آناین و به قیمت 
٤000 دالر برای هر صندلی فروخته شد. تنها بلیت 
 صندلی مسللابقه فینال شللنا به قیمللت 700 دالر 

فروخته شد. 

فینال جام جهانی 2014
فوتبال ورزش محبوب 
تمللام قلب هاسللت و 
رویداد  بزرگ تریللن 
ورزشی دنیا را هم به 
داده  اختصاص  خود 
اسللت. آخریللن دور 
مسابقات جام جهانی در سال 201٤ در برزیل برگزار 

شد که بسیار موفقیت آمیز بود. 
در این دوره از مسللابقات جام جهانی تیم های زیادی 
از کشللورهای مختلف شرکت کردند و هر یک شانس 

مساوی برای پیروزی داشتند. 
هر یک بلیت این مسابقه به قیمت 990 دالر فروخته 
شللد و آنهایی که دوست داشتند بازی ها را از نزدیک 
ببیننللد باید بللرای هللر صندلللی ٣٣50 دالر هزینه 

می کردند. 

فرمول یک ابوظبی
ری  ماشین سللوا
یکی از مهیج ترین و 
گللللران تلللریلن 
ورزش هللللللللای 
بللرای  دنیلاسللت. 
باید  مسابقه  ایللن 
از جدیدترین ماشللین های مخصوص این مسابقات 
اسللتفاده شللود که چللون گللران هسللتند قیمت 
بلیت هللای ایللن رویداد را هللم افزایللش می دهند. 
ابوظبی به مسللابقات فرمول یک ماشین سواری که 
در آن برگزار می  شللود، معروف است و مردم از همه 
جای دنیا )حتی از کشللور ما( برای تماشللای آن به 
امللارات می روند. تنها برای یک مسللابقه این رویداد 
عاقه مندان باید نزدیک بلله 51٣ دالر هزینه کنند 
که برای یک مسابقه رقم باالیی است. بلیت های این 
رویداد معمللوال در دوره پیش فروش مدت ها قبل از 

برگزاری آن به پایان می رسد. 
mostluxuriouslist :منبع

دریچه

گزارش 2

قیمت بلیت بازی های فوتبال از آلمان تا برزیل

فوتبال، در همه  جای دنیا گران است

درآمد هللای حاصل از فللروش بلیت، یکی از 
مهم تریللن  منابع درآمدی باشللگاه های فوتبال 
دنیاسللت. اما این طور که از آمار برمی آید برای 
باشللگاه های فوتبال فرانسلله چنللدان درآمدزا 
نیست. از نظر درآمد های حاصل از فروش بلیت، 
باشگاه های فرانسوی از سایر باشگا های اروپایی 
عقب افتاده اند. به طور کلی و غالبا ورزشگاه ها در 
این کشور متعلق به باشگاه ها نیستند و بنابراین 
درآمد حاصل از فروش بازی ها با درصد پایینی 
به باشگاه  ذی نفع می رسد، برخاف آنچه برای 
باشللگاه های فوتبال انگلیس، ایتالیا یا اسللپانیا 
رخ می دهد، چللون خود این باشللگاه ها مالک 
ورزشللگاه هستند. در فرانسلله اکثر ورزشگاه ها 
متعلق به دولت و شللهرداری ها هستند. به غیر 
 از پاری سن ژرمن که به مدت 60 سال ورزشگاه  
 » Parc des Princes «  را اجاره کرده اسللت، 
امللروز تنهللا دو تیم در لیگ حرفلله ای فوتبال 
فرانسه، صاحب ورزشللگاه هستند. باشگاه های 
فوتبال »آژاکسللیو«  و »اوسر«  به ترتیب مالک 
ورزشللگاه های   » François-Coty«  و  
 » Abbé-Deschamps « هسللتند. باشللگاه 
المپیللک لیللون هم بلله تازگی سللاخت پروژه 
ورزشگاه 60 هزار نفری خود را آغاز کرده است. 
ژان میشل اوال،  مدیرعامل باشگاه المپیک لیون 
می گوید:   » اگرچه این ورزشگاه متعلق به باشگاه 
المپیک لیون است، اما میزبان رویداد های دیگر 
نیز خواهد بود.«  او ادامه می دهد: »این ورزشگاه، 
شامل دفاتر اداری جدید، هتل ها و مراکز تجاری 
اسللت.«  یکی از اهداف راه اندازی این ورزشگاه، 
تمرکز درآمد های باشگاه روی خود باشگاه است. 
با افتتاح و راه اندازی این ورزشللگاه، تمام درآمد 
حاصل از فروش بلیت بازی های این باشگاه تمام 
و کمال به باشللگاه می رسللد. به عاوه، درآمد 
باشگاه به لطف متنوع شدن فعالیت های باشگاه 

در ورزشگاه خصوصی خود، افزایش می یابد. 

داشتن ورزشگاه اختصاصی
با مقایسه درآمد باشگاه های اروپایی، متوجه 
تفاوت آشکار میان آنها با باشگاه های فرانسوی 
می شللویم. درحالی که درآمد سللاالنه باشللگاه 
منچستر یونایتد، 127 میلیون و 700 هزار یورو 

است، باشگاه المپیک مارسی تنها 25 میلیون 
یورو در سال درآمد دارد. درآمد باشگاه المپیک 
مارسی از هر بازی به طور متوسط 52 هزار یورو 
است و در مقایسه با منچستریونایتد که در هر 
بازی 75 هزار یورو فروش می کند، مبلغ زیادی 

نیست. 

این تفاوت فاحش چگونه توجیه می شود؟ 
واقعیت این  اسللت باشللگاه هایی که صاحب 
ورزشللگاه باشللند، درآمد آنهللا از فروش بلیت 
بیشتر و قابل توجه تر است. قیمت واحد باشگاه 
منچسللتریونایتد با باشللگاهی مثللل المپیک 
مارسی بسیار متفاوت است، چون از نظر تعداد 
تماشللاچیان هم تعداد تماشللاچیان منچستر 
یونایتد خیلی بیشتر است، اما حتی اگر تعداد 
تماشاچیان دو تیم را برابر فرض کنیم، باز هم 
شاهد اختاف فاحش میان درآمد این دو تیم 
هستیم. فرض می کنیم که برای تماشای بازی 
دو تیم فرانسوی و انگلیسی، 60 هزار تماشاچی 
در ورزشگاه حضور داشته باشد. برای یک بازی 
60 هللزار نفری، درآمد متوسللط سللاالنه یک 
تیم فرانسللوی 28 میلیون یللورو خواهد بود، 
درحالی که تیم انگلیسی بیش از 100 میلیون 
یورو درآمد خواهد داشت. شکاف موجود میان 
درآمد باشللگاه ها با ورزشللگاه های خصوصی و 
غیر خصوصی، بسللیار فاحش است. این شکاف 
درآمدی به باشگاه های فرانسوی اجازه نمی دهد 
که آنها بتوانند برای امور مالی خود برنامه ریزی 
کنند. به عنوان مثال، درآمد باشگاه های فوتبال 
صللرف خرید بازیکن های خارجللی و حرفه ای 
می شود، بنابراین اگر تیمی درآمد کافی نداشته 
باشللد، نمی تواند بللا تیم های قوی بلله رقابت 
بپللردازد. در میان تیم های پردرآمللد اروپایی، 
باشللگاه فرانسوی پاری سن ژرمن، در رده هفتم 
قرار می گیرد. این رده بندی را دیلویت )شرکت 
خدمات مالی و مشاوره ای(، منتشر کرده  است. 
باشگاه با پاری سللن ژرمن با درآمد 78 میلیون 
یللورو در سللال رتبلله 7 را در میللان 10 تیم 
پردرآمد کسب کرده است. از نظر این مؤسسه، 
پاری سن ژرمن از آن دسته باشگاه های فوتبال 
است که در زمینه افزایش درآمد رو به پیشرفت 
است. سال 201٣، این باشگاه 6٣ میلیون یورو 

از منبع فروش بلیت درآمد کسب کرده بود. 

فروش بلیت پول ساز است، اما نه برای فرانسه
ترجمه:  گلنوش محب علی 
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ترجمه: سارا گلچین
BBC :منبع

پردرآمدترین باشگاه های اروپا از نظر فروش بلیت در سال 2015

درآمد  )میلیون دالر(نام ورزشگاهنام باشگاه

1٣2 اماراتآرسنال

129.8سانتیاگو برنابئو رئال مادرید

116.9نیوکمپاف سی بارسلونا

9٣.1استمفورد بریجچلسی

89.8آلیانتس آرنابایرن مونیخ

78پارک دپرنسپاری سن ژرمن

75آنفیلدلیورپول

57اتحادمنچسترسیتی

5٤.2وایت هارت لنتاتنهام



سامسونگ

اپل

هوآوی

13 فن�اوری و دیجیت�ال

انق��اب دنی��ای فن��اوری و 
متنوع،  تکنولوژی ه��ای  ظهور 
ش��رکت های  کار  فق��ط  ن��ه 
را دش��وار کرده  تولید کنن��ده 
اس��ت، بلکه خری��د و انتخاب 
مصرف کنن��دگان را هم تحت 
تاثی��ر قرار داده اس��ت. در این 
میان برخی ابزارهای هوشمند 
به س��بب کارکردهای مشابهی 
که دارن��د، اختاف نظرهایی را 
بین خری��داران ایجاد کرده اند. 
تلفن ه��ای هم��راه هوش��مند 
و تبلت ه��ای جدی��د، یکی از 
اختاف نظر  ای��ن  نمونه ه��ای 
هس��تند. برخی اف��راد ترجیح 
می دهن��د س��یم کارت خود را 
داخل تبلت گذاشته و از تبلت 
اس��تفاده ای چندجانبه  خ��ود 
داش��ته باش��ند و برخی دیگر 
تلفن های هوش��مند را بس��یار 
جذاب تر و کاربردی تر از تبلت ها 
می دانند. تجربه نشان داده الگو 
گرفتن از دوس��تان و آشنایان 
در خرید لوازم هوشمند اغلب، 
عاقبت خوش��ی ن��دارد و بهتر 
اس��ت هر فرد بنا بر س��ایق و 
نیازهای خود در خصوص خرید 
تصمیم بگیرد. بر این اس��اس، 
نگاهی کوتاه و مقایسه ای داریم 
بین تبل��ت و تلفن های همراه 
هوشمند، تا شاید انتخاب برای 

شما کمی ساده تر شود. 

قابلیت صفحه نمایش
برای برخ��ی کاربران، بزرگی 
و کوچک��ی صفحه نمایش��گر 
باالی��ی  اهمی��ت  از  دس��تگاه 

ترجی��ح  و  اس��ت  برخ��وردار 
دس��تگاه هایی  از  می دهن��د 
استفاده کنند که صفحه نمایش 
بزرگی دارند. برخی دیگر نیز به 
علت کهولت س��ن و مشکات 
بینایی، با اس��تفاده از صفحات 
نمایش بزرگ راحت تر هستند، 
برخی دیگر نیز عادت دارند به 
طور مرتب فیلم یا سریال های 
آناین مش��اهده کنن��د، برای 
تمامی این گروه از افراد انتخاب 
تبلت گزینه مناسب تری است، 
اگرچ��ه وقت��ی پ��ای کیفیت 
تصاویر به می��ان می آید برخی 
تلفن های همراه کیفیت عکس 
و فیلمبرداری ش��گفت انگیزی 
دارند که از بسیاری از تبلت ها 
برتر است. اما اگر موضوع صرفا 
حساس��یت در خصوص اندازه 
و ابعاد نمایش��گر باش��د، تبلت 

انتخاب بهتری است. 

قابلیت حمل 
تلفن های  پیداس��ت  ناگفته 
همراه ب��ه لحاظ س��هولت در 
حمل نسبت به تبلت ها برتری 
دارند. تلفن های هوشمند اغلب 
وزنی سبک تر از تبلت ها دارند 
و در ابع��ادی طراحی ش��ده اند 
ک��ه ب��ه راحت��ی در کیف های 
کوچک ی��ا جیب اف��راد جای 
می گیرن��د و فضای��ی بس��یار 
اندک اشغال می کنند. بنابراین 
افرادی که عادت دارند همه جا 
تکنولوژی همراه داشته باشند و 
در ضمن دوس��ت ندارند کیف 
تبل��ت را حمل کنن��د یا تبلت 
را در دست داشته باشند، بهتر 
است گوش��ی های هوشمند را 

جایگزین تبلت کنند. 

گزینه های ارتقای سیستم 
قابلیت ه��ای  خص��وص  در 

ارتقای سیستم نمی توان نظری 
قطعی ارائه داد. اما در خصوص 
نص��ب برنامه ه��ا و بازی ه��ای 
مختلف و س��هولت در استفاده 
از آنها اغلب کاربران تلفن های 
هوش��مند نظ��رات مثبت تری 
ارائ��ه  و تص��ور می کنند نصب 
نرم افزاره��ای  و  برنامه ه��ا 
مختلف در تلفن های هوشمند 
بازخوردهای بهتری دارد. با این 
حال نمی توان با قطعیت گفت 
که تبلت ه��ا در خصوص نصب 
ارتقای  یا  نرم افزارهای جدی��د 
ضعیف تر  پیش��ین  برنامه های 
هستند و ش��اید این استنباط 
به س��بب برخ��ی تعصب های 

کاربران باشد. 

دوام 
بدیهی اس��ت بخش مهمی 
از دوام دس��تگاه های مختلف، 

به نحوه اس��تفاده و چگونگی 
مراقبت از دس��تگاه ها مرتبط 
اس��ت. اف��زون بر ای��ن برخی 
در  تولیدکننده،  ش��رکت های 
خص��وص دوام و خدمات پس 
از فروش خوش��نام تر هستند. 
اگرچه مقایسه دوام تلفن های 
نتیجه  تبلت ه��ا  و  هوش��مند 
قطع��ی ندارد. ب��ا این حال به 
نظر می رس��د تعمی��ر، تامین 
تلفن های  قطعات و عیب یابی 
هوشمند س��ریع تر از تبلت ها 
ص��ورت می گی��رد. از س��وی 
ابعاد  دیگر تبلت ها به س��بب 
بزرگ بیشتر از دست کاربران 
س��قوط می کنند و در معرض 
قرار  نمایشگر   آس��یب صفحه 

دارند. 

قابلیت های چندگانه 
مه��م  س��واالت  از  یک��ی 
ل��وازم  خری��د  خص��وص  در 
هوش��مند، مجموعه انتظارات 
افراد است. بنابراین بهتر است 
پیش از خری��د تبلت یا تلفن 
همراه برخی از این س��واالت 
را از خود بپرس��ید؛ از وسیله 
م��ورد نظ��رم چ��ه انتظاراتی 
ایمیل ه��ا؟  بررس��ی  دارم؟ 
آنای��ن؟  بازی ه��ای  انج��ام 
و  تکالی��ف درس��ی  نوش��تن 
دانشگاهی؟ مکالمه و استفاده 
از ان��واع نرم افزارها و اپ های 
واق��ع  در  و....  پیام رس��ان؟ 
پاس��خ های چنین  مجموع��ه 
سواالتی، می تواند نقشی مهم 
در انتخاب ه��ر چه صحیح تر 
خری��داران ایف��ا و گزینه های 

انتخاب را محدود تر کند. 

دیروز پرطرفدارترین پیام رس��ان 
دسکتاپ ها پس از 18 سال فعالیت 

به کار خود پایان داد. 
ح��دود دو م��اه پیش ب��ود که 
شرکت یاهو اعام کرد یاهومسنجر 
تا 5 آگوس��ت فعالی��ت می کند و 
کاربران این پیام رسان محبوب بعد 
از این تاریخ دیگر نمی توانند از این 

نرم افزار استفاده کنند. 
ای��ن نرم اف��زار در س��ال 1۹۹8 
می��ادی ب��رای ارس��ال پی��ام از 
طریق ش��بکه اینترن��ت ابتدا با نام 
Yahoo Pager راه اندازی ش��د. 
»یاهو مس��نجر« در میان کاربران 
منطقه آسیا-اقیانوسیه از محبوبیت 
زیادی برخوردار بود و براساس آمار 
منتشر شده از سوی »بلومبرگ«، 
تجار نفت از این اپلیکیش��ن برای 
معام��ات خ��ود اس��تفاده زیادی 
می کردند. البته کاربران این مسنجر 
می توانند از این پس پیام رسان ارتقا 
یافت��ه ش��رکت یاه��و را جایگزین 
یاهومسنجر کنند که بنا بر ادعای 
طراح��ان آن از امنی��ت و امکانات 

زیادی برخوردار است. 
تمرکز س��ازندگان ای��ن نرم افزار 
مخاطب��ان  ج��ذب  روی  بیش��تر 
سیس��تم های تلفن همراه است و 
یاهو اپلیکیش��ن جدید خ��ود را با 
ه��دف رقابت با وات��س اپ، الین و 

فیس بوک راهی بازار کرده است. 
این اپلیکیش��ن ک��ه چند وقت 
پی��ش ب��رای سیس��تم عامل های 
اندروی��د و iOS طراح��ی ش��د، 
می تواند در عین س��ادگی امکانات 
فراوانی را در اختیار کاربران بگذارد. 

البته یاهو همچنان کاربران ویندوز 
و مک را فراموش نکرده و نس��خه 
جدی��د برای آنها نیز در دس��ترس 
خواهد بود. این موضوع تا حدودی 
وات��س اپ و تلگ��رام را ی��ادآوری 
می کند ک��ه اول ب��رای تلفن های 
هم��راه، بعد ب��رای وب و بعد برای 
دس��کتاپ عرض��ه ش��د. کارب��رد 
این قابلیت برای ش��رایطی اس��ت 
ک��ه ترجیح می دهی��د مرورگرتان 
همیشه باز نباشد و همچنین وقتی 
که در مقابل کامپیوتر نشسته اید و 

نمی خواهید برای پاس��خ به پیام ها 
مدام گوشی تان را نگاه کنید. 

ب��رای برنامه دس��کتاپ، دکمه  
Unsend ه��م موجود خواهد بود 
که این قابلیت را در اختیار کاربران 
می گ��ذارد تا آخری��ن پیامی را که 

فرستاده اند لغو کنند. 
یک��ی از ویژگی ه��ای مهم این 
پیام رس��ان حمای��ت از کاربرانی با 
س��رعت اینترنت پایین است و این 
یعنی آنکه همه کاربران کره زمین 
مس��نجر  امکان��ات  از  می توانن��د 

اس��تفاده کنند. جدیدترین نسخه 
یاهومس��نجر نیاز به نصب ندارد و 
کاربران تنها باید مسنجر را دانلود 
و روی  آن کلی��ک کنن��د. در ابتدا 
مس��نجر از  آی دی ایمی��ل یاهو و 
رمز عبور درخواس��ت خواهد کرد 
و گاهی نی��ز از کاربر درخواس��ت 
می کند به دالیل امنیتی کلمه عبور 

جدیدی ایجاد کند. 
یاه��و مس��نجر جدی��د ماه ها با 
ویژگی های جال��ب توجه از امکان 
ارس��ال تصاوی��ر باکیفی��ت اصلی، 
پش��تیبانی از GIF و امکان حذف 
پیام ها پس از ارس��ال معرفی شده، 
ام��ا آنطور ک��ه باید و ش��اید مورد 
توج��ه کاربران قرار نگرفته اس��ت. 
البته مس��ئوالن یاهو نظر دیگری 
دارن��د و معتقدند اس��تقبال از این 
مسنجر شگفت انگیز بوده و می تواند 
به سرعت در میان کاربران فراگیر 
ش��ود. حاال بای��د دید پیام رس��ان 
جدید یاهو می تواند جای پدر خود 
را بگیرد یا یاهو که شباهت زیادی 
به شرکت های ورشکسته پیدا کرده 
با س��رعت بیش��تری رو به تباهی 

خواهد برد. 

یاهومسنجر به خاطره ها پیوست
گزارش2

تا پایان شهریورماه 
 تلفن رسانی به روستاهای باالی 

1۰ خانوار تکمیل می شود
معاون امور اس��تان های وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطاع��ات گف��ت: اج��رای ط��رح تلفن رس��انی ب��ه 
روس��تاهای دارای بی��ش از 1۰ خان��وار ت��ا پای��ان 

شهریورماه امسال به اتمام می رسد. 
مرتضی براری در گفت وگو ب��ا مهر، از برنامه های 
مدنظ��ر وزارت ارتباطات و فن��اوری اطاعات برای 
کاهش ش��کاف دیجیتالی میان روس��تاها و شهرها 
خبر داد و تاکید کرد: عاوه بر س��رمایه گذاری هایی 
که از قبل در این راس��تا انجام ش��ده اس��ت، ما در 
س��رفصل برنامه های س��االنه خود نیز برای کاهش 

شکاف دیجیتالی اعتبار مالی تعیین کردیم. 
وی با تاکید براینکه اس��تان های کش��ور توس��عه 
ارتباطی متوازنی نداش��ته اند، اضافه کرد: در ابتدای 
دولت ش��اهد آن بودیم که بعضی استان های مرزی 
حتی مس��یرهای ارتباطی هم نداشتند که ما تاش 
کردی��م در پروژه های کوتاه مدت زیرس��اختی، این 
ش��کاف ها را حداقل کنیم و ظرفیت های ارتباطی را 

توسعه دهیم. 
مع��اون امور اس��تان های وزیر ارتباطات با اش��اره 
به هدفگذاری توس��عه مت��وازن در روس��تاها برای 
ارائ��ه خدمات تلفن و اینترن��ت تاکید کرد: ۲5 هزار 
روس��تای کشور به آخرین نس��ل از فناوری اینترنت 
)4G( مجهز ش��ده و برخی نیز در حال تجهیز است 
که این ه��دف برای روس��تاهای دارای بیش از ۳۰ 

خانوار تعریف شده است. 
وی ارتباط رس��انی به روستاهای محروم و مناطق 
م��رزی و عش��ایری را از اولویت ه��ای برنامه ه��ای 
توسعه ای کشور برش��مرد و خاطرنشان کرد: توسعه 
شبکه تلفن ثابت در این مناطق و تلفن رسانی به این 
روس��تاها، در اولویت قرار دارد، به نحوی که ش��بکه 
تلفن ثابت در تمام روس��تاهای باالی ۲۰ خانوار در 

سال ۹4 توسعه یافته است. 
براری ادامه داد: تلفن رس��انی به روستاهای دارای 
بیش از 1۰ خانوار نیز در حال اجرا است و امیدواریم 
تا پایان شهریورماه جاری انجام شود. تلفن رسانی به 
بخشی از روس��تاهای دارای کمتر از 1۰ خانوار هم 

امسال در دستور کار قرار دارد. 
معاون امور استان های وزیر ارتباطات با بیان اینکه 
هم اکن��ون در کش��ور ۳۶ هزار روس��تای باالی ۷۰ 
خانوار و 1۹ هزار روس��تای ب��االی ۲۰ خانوار وجود 
دارد، افزود: بیش از ۹5 درصد این روس��تاها دارای 
ارتباط و تلفن ثابت هس��تند، براین اساس ما تاش 
می کنیم تلفن رس��انی را به صورت تک ارتباط، برای 
روس��تاهای دارای کمتر از ۲۰ خانوار اجرایی کنیم، 
اما روس��تاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار همه دارای 

تلفن خانگی هستند. 
وی گف��ت: براس��اس آخری��ن برآورده��ا کمتر از 
5 درص��د روس��تاهای دارای کمت��ر از ۲۰ خان��وار، 
ارتباط رسانی نشده اند که این موضوع امسال برطرف 
می ش��ود. در موضوع اینترنت رس��انی نیز به ترتیب 
روس��تاهای ب��االی ۳۰ خانوار، ب��االی ۲۰ خانوار و 

باالی 1۰ خانوار در دستور کار قرار دارد. 
براری مهاجرت روس��تاییان به شهرها را به دلیل 
نب��ود دسترس��ی به خدم��ات عنوان ک��رد و یادآور 
ش��د: هدف از ارتباط رس��انی، ایجاد بستر خدماتی 
به روس��تاها اس��ت. براین اس��اس از دس��تگاه های 
اجرایی خواسته شده خدمات خود را بر بستر شبکه 

زیرساختی ایجاد شده به روستاها ببرند. 

یک نیروگاه برق برای کشتار 
پوکمون ها دست به دامان شرکت 

امنیتی شد
ب��ا افزایش نگرانی در مورد نقض حریم ش��خصی 
افراد و موسسات توسط کاربران بازی پوکمون گو و 
احتمال نزدیک شدن این افراد به تجهیزات مرگ آور 
نیروگاه ه��ای برق، نیروگاهی در فلوریدا از ش��رکتی 
امنیتی برای رهایی از دست پوکمون ها کمک گرفته 

است. 
امنیت��ی  موسس��ه  ف��ارس،  گ��زارش  ب��ه 
LookingGlass  وعده داده که با کش��تن و محو 
کردن ش��خصیت های کارتونی پوکمون در بازی یاد 
ش��ده به آنها اجازه نخواه��د داد تا در محل نیروگاه 

برق فلوریدا تردد کنند. 
کریس کولمن، مدیر این ش��رکت اعام کرده که 
مدیران هش��ت موسس��ه مختلف از آن خواسته اند 
با دس��تکاری کدهای این ب��ازی پوکمون گو جلوی 
تردد پوکمون ها را در نواحی محافظت شده بگیرند. 
کدنویسان رایانه ای LookingGlass پیشنهادهای 
خود برای ت��ردد پوکمون ها را به ش��رکت نیانتیک 

سازنده این بازی می فرستند. 
پلی��س آمریکا در دو هفته اخی��ر بارها به کاربران 
و عاقه مندان بازی پوکمون گو هش��دار داده که از 
ورود به ام��اک و س��اختمان های متعلق به دولت، 
شرکت های تجاری و نهادهای مذهبی به بهانه شکار 
پوکمون خودداری کنند، اما تا به حال راه حل عملی 
برای خاصی از مزاحمت های ناش��ی از کاربران این 

بازی ارائه نشده بود. 
این بازی موبایلی مبتنی بر ش��کار شخصیت های 
س��ه بعدی طراحی ش��ده بر مبنای فناوری واقعیت 
مج��ازی تا به ح��ال باعث ده ها تصادف، س��قوط از 
ارتف��اع، م��رگ در اثر س��قوط در رودخان��ه و حتی 
دس��تگیری به عل��ت ورود به نواحی حفاظت ش��ده 

بوده است. 
ش��رکت LookingGlass امیدوار است به علت 
حضور یکی از دوس��تان مدیرعامل این ش��رکت در 
هیات مدی��ره نیانتی��ک و هم��کاری وی از ش��انس 
بیش��تری برای ح��ذف پوکمون ها از نقاط حس��اس 
برخوردار باش��د. این فرد گیلمن لویی نام دارد. وی 
در محافل امنیت سایبری فردی شناخته شده است. 
او نخس��تین مدیرعامل ش��رکت In-Q-Tel بوده 
که بازوی س��رمایه گذاری سازمان جاسوسی سیا در 

شرکت های نخبه فناوری محسوب می شود. 

خبر شنبه بازار

تبلت یا تلفن هوشمند؟ 

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
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شات

Rolling Bot نام روبات جدیدی است که توسط شرکت ال جی ساخته شده است.این دستگاه هوشمند که توسط تلفن همراه کنترل می شود می تواند به عنوان 
یک نگهبان خانه عمل کند و با غلت خوردن در خانه از هر اتفاقی که در دور و اطراف  می افتد تصویربرداری و صاحب خود را از طریق اینتنت مطلع کند. عالوه 

بر این با سنسور لیزری خود می تواند حیوانات خانگی را سرگرم کند. 

قیمت ) تومان (مدل
Galaxy C5 1,5۰۰,۰۰۰

Galaxy On5 – 8 5۷۰,۰۰۰
Galaxy On7 – 8 ۷8۰,۰۰۰
Galaxy On7 – 16 84۰,۰۰۰

Metro B313E Dual SIM ۹۰۰,۰۰۰
Gear S – R750 1,1۰۰,۰۰۰

Smartwatch Gear Fit ۶۲۰,۰۰۰
Gear 2 Neo Smartwatch ۶5۰,۰۰۰

Galaxy Nexus 8۹۰,۰۰۰
Galaxy V ۲۳۰,۰۰۰

Galaxy J1 Ace ۳۲۰,۰۰۰
Galaxy J1 – 2016 / J105 ۲85,۰۰۰
Galaxy J1 – 2016 / J120 ۳۶۰,۰۰۰

Galaxy J2 / 3G 4۰۰,۰۰۰
Galaxy J2 / 4G 44۰,۰۰۰

Galaxy J3 4۷۰,۰۰۰
Galaxy J5 / 3G 5۲۰,۰۰۰
Galaxy J5 / 4G 5۷۰,۰۰۰
Galaxy J5 2016 ۷۲۰,۰۰۰
Galaxy J7 / 3G ۷1۰,۰۰۰
Galaxy J7 / 4G ۷۶5,۰۰۰
Galaxy J7 2016 8۳۰,۰۰۰

Galaxy E5 – E500H/DS ۶8۰,۰۰۰
Galaxy E7 – E700H/DS 8۲۰,۰۰۰
Galaxy A3 – A300H/DS 5۶۰,۰۰۰
Galaxy A5 – A500H/DS ۷5۰,۰۰۰

 

قیمت ) تومان (مدل
iPhone SE – 16 1,۶5۰,۰۰۰
iPhone SE – 64 1,۹۰۰,۰۰۰
iPhone 6 . 16 ۲,۰8۰,۰۰۰
iPhone 6 . 64 ۲,۲5۰,۰۰۰
iPhone 6 . 128 ۲,55۰,۰۰۰
iPhone 6S . 16 ۲,۳5۰,۰۰۰
iPhone 6S . 64 ۲,۷5۰,۰۰۰
iPhone 6S . 128 ۳,15۰,۰۰۰

iPhone 6 Plus . 16 ۲,45۰,۰۰۰
iPhone 6 Plus . 64 ۲,۷5۰,۰۰۰
iPhone 6 Plus . 128 ۲,۹۰۰,۰۰۰
iPhone 6S Plus . 16 ۲,55۰,۰۰۰
iPhone 6S Plus . 64 ۳,۰۰۰,۰۰۰
iPhone 6S Plus . 128 ۳,۳5۰,۰۰۰

قیمت ) تومان (مدل

Honor ShotX 1,۰۰۰,۰۰۰
Y6 – 3G ۳5۰,۰۰۰
Y6 – 4G ۳۹۰,۰۰۰
Y6 Pro 4۶۰,۰۰۰

Nexus 6P 1,۷8۰,۰۰۰
Ascend Y210D 1۶۰,۰۰۰
Ascend Y220 1۷۰,۰۰۰
Ascend Y221 1۷۰,۰۰۰
Ascend Y300 ۳۶۰,۰۰۰
Ascend Y320 ۲۳۰,۰۰۰
Ascend Y330 ۲۲۰,۰۰۰

Y360 .Y3 ۲۲۰,۰۰۰
Y3 II ۲۷۰,۰۰۰

Ascend Y511 ۲۶5,۰۰۰
Ascend Y520 ۲۲۰,۰۰۰
Ascend Y530 ۲8۰,۰۰۰
Ascend Y540 ۲4۰,۰۰۰
Ascend Y550 ۲۹۰,۰۰۰

Y5 – Y560 ۲4۰,۰۰۰
Y5 II ۳۷۰,۰۰۰

Ascend Y600 ۲۹۰,۰۰۰
Y625 ۳۳۰,۰۰۰
Y635 ۳۳۰,۰۰۰

قیمت گوشی همراه
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گزارش  »فرصت امروز« از بازار صنف تأسیسات مکانیکی ساختمان

بیحسابوکتابپروانهکسبصادرمیکنند وظایف تکنیسین تعمیر و نگهداری 
ساختمان و میزان حقوق دریافتی آن

تکنیسین تعمیر و نگهداری، یکی از مشاغل مهم 
به شمار می رود که در ساختمان های امروزی کاربرد 
زیادی پیدا کرده است. بناها و ساختمان های دنیای 
امروز ش��بکه پیچیده ای از برق رس��انی، آب رسانی، 
سیس��تم آسانس��ور، لوله کش��ی و. . . را دارا هستند 
و بنابرای��ن نیازمند متخصصانی هس��تند که وظیفه 
تعمیر و نگهداری این سیس��تم ها را بر عهده داشته 
باش��ند.  این مسئله خصوصاً در ساختمان های بزرگ 
مسکونی و اداری، مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها 
و... کارب��رد زیادی پیدا کرده اس��ت. بر این اس��اس 
تعمیرکار تجهیزات س��اختمانی از مشاغل پرکاربرد 
در دنیای امروز به ش��مار می رود که اغلب به صورت 
شرکت های شناخته ش��ده در جوامع مختلف حضور 
دارند. البته در مراکز بزرگ تر مانند س��اختمان های 
ب��زرگ اداری، دانش��گاه ها و بیمارس��تان ها، بخش 
مخصوص به خود را داش��ته و کارکن��ان زیادی در 
بخ��ش مذکور مش��غول به فعالیت هس��تند. در این 
گزارش به مهم ترین فاکتورهایی که برای احراز این 
شغل الزم است، اش��اره کرده و ضمن آن مهم ترین 
وظایف یک تعمیرکار ساختمان را برمی شماریم. در 
نهایت نیز میزان حقوق و مزایای این ش��غل را طبق 

استاندارهای جهانی ارائه می دهیم. 

فاکتورهای مهم احراز شغل تکنیسین تعمیر و 
نگهداری ساختمان

برای احراز ش��غل مذکور داش��تن یک گواهینامه 
معتب��ر می توان��د بس��یار تأثیرگ��ذار باش��د، ضمن 
اینکه داش��تن تجرب��ه کاری افراد نیز در اس��تخدام 
آنه��ا فاکتور مهمی محس��وب می ش��ود. آش��نایی 
با سیس��تم های الکتریکی س��اختمان ها، سیس��تم 
آب رس��انی و لوله کش��ی، سیس��تم های گرمایش و 
س��رمایش ساختمان و. . . از جمله عوامل مهم برای 
اس��تخدام افراد در ش��غل مذکور اس��ت. همین طور 
داش��تن حداقل م��درک تحصیلی دیپل��م نیز طبق 
اس��تانداردهای جهانی، ب��رای احراز ش��غل مذکور 
ضروری اس��ت، چراکه این افراد باید با سیستم های 
نرم اف��زاری و س��خت افزاری مختلف س��اختمان ها 
آشنا باش��ند و برای این منظور، داشتن یک مدرک 
تحصیلی معتبر برای حل مش��کالت ساختمان های 
مذکور ضروری است. ضمن اینکه در مراکز بزرگ تر 
ک��ه بخ��ش مجزایی با عن��وان تکنیس��ین تعمیر و 
نگهداری وجود دارد، الزم اس��ت که افراد مذکور به 
گشت زنی در قسمت های مختلف این مراکز بپردازند 
و قسمت های مختلف را سرکشی کنند تا در صورت 

بروز مشکالت احتمالی، آماده تعمیر آنها باشند. 
داشتن رابطه مناسب با مشتریان

از جمل��ه دیگ��ر مهارت های مورد نیاز برای ش��غل 
مذکور، داش��تن ارتباطات قوی و مه��ارت در برقراری 
رابطه با مش��تریان اس��ت، از آنجایی که بس��یاری از 
شرکت های مذکور به صورت مستقل فعالیت  می کنند 
و در ص��ورت تم��اس مش��تریان، به س��اختمان های 
آنها مراجعه می کنند؛ داش��تن یک ارتباط مناس��ب و 
مشتری محور می تواند کمک شایانی به بازگشت دوباره 
مش��تریان به سوی آنها داشته باشد، بنابراین کارکنان 
این ش��رکت ها باید عالوه بر داشتن تخصص و مهارت 
کافی و مناسب در زمینه تعمیر مشکالت ساختمان ها، 
قادر به برقراری یک ارتباط درس��ت باش��ند تا بتوانند 
خاطره  خوبی از خود در ذهن مشتریان به جا بگذارند، 
به طوری که در صورت بروز مشکالت دیگر نیز مدیران 

این ساختمان ها با شرکت آنها تماس بگیرند. 
وظایف کلی یک تعمیرکار ساختمان شامل موارد 

زیر می شود: 
انج��ام روزم��ره سرکش��ی ب��ه قس��مت های فنی 
س��اختمان ها برای اطمینان از نحوه کارایی درست 

آنها و پیشگیری از خرابی وسایل مذکور. 
تعمی��ر و نگهداری بخش های مختلف س��اختمان 
مانند لوله کش��ی، نقاشی، سیس��تم های گرمایش و 

سرمایش، آسانسور، سیستم برقی و. . . . 
تعمی��ر و نگهداری بخش های مختلف س��اختمان 
مانند چراغ ها، پنجره ها، درب ها، دیوارها، کف، سقف 

و سیستم های مربوط به تخلیه ساختمان. 
تعمی��ر و نگهداری روزمره سیس��تم های تهویه و 
هواک��ش س��اختمان ها و اطمینان از نح��وه کارایی 

مناسب آنها. 
متوسط درآمد یک تعمیرکار ساختمان

متوس��ط درآمدی که در س��طح جهان��ی برای یک 
تعمیرکار س��اختمان در نظر گرفته ش��ده است، یک 
نرخ تقریبی است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و 
همچنین تجربه کاری این افراد می تواند کمتر یا بیشتر 
ش��ود، اما به طور کلی متوس��ط درآمد یک تکنیسین 
تعمیر و نگهداری س��اختمان بین 11 ت��ا 24دالر در 
ساعت اس��ت. همچنین انعام های س��اعتی برای این 
ش��غل نیز تا حدود س��ه دالر در ساعت در نظر گرفته 
شده است. میزان اضافه کاری نیز برای یک تعمیرکار 
ساختمان بین 16 تا 37دالر در نظر گرفته شده است. 
حق پاداش��ی که برای این ش��غل در اس��تانداردهای 
جهانی در نظر گرفته شده نیز با توجه به کیفیت کار و 
تجربه عملی افراد در نوسان بوده و تا حدود 2500دالر 
تخمین زده ش��ده اس��ت. حق کمیس��یون برای یک 
تعمیرکار ساختمان نیز تا 15هزار دالر در نوسان است. 
سود حاصله از این کار نیز بین 253 دالر تا 7 هزار دالر 
تخمین زده شده و در نهایت نیز مجموع کل پرداختی 
این شغل به صورت ساالنه بین 24هزار دالر تا 58هزار 

دالر در نظر گرفته شده است. 

چه هوای گرم در جریان باشد و چه سرد، 
معم��وال فص��ل هر کدام که ش��روع بش��ود، 
ع��ده ای با لباس ه��ای فرم مخصوصی یا روی 
پشت بام ها در حال سرو کله زدن با جعبه های 
آبی و س��فیدی به نام کولر آبی هس��تند یا در 
موتورخانه های ساختمان ها به نصب و تعمیر 
شوفاژ ها می پردازند. پای نصب و تعمیر لوازم 
ایمنی س��اختمان و هرنوع لوله کش��ی هم که 
در میان باش��د، باز پای همین فرم پوش��ان در 
میان اس��ت. به این افراد تأسیس��ات مکانیکی 
س��اختمان می گوین��د؛ ش��غلی ک��ه مبتنی 
ب��ر مه��ارت اس��ت و معموال اف��راد به صورت 
تجرب��ی، حضور در کالس های آموزش��ی و. . 
. آن را فرا می گیرند. بعضی به صورت سیار و 
به عنوان شغل دوم شان کار می کنند و بعضی 
نیز به استخدام مغازه های تأسیسات مکانیکی 
در می آیند. برای بررس��ی س��از وکارهای این 
شغل و بازاری که پیش رو دارد، گفت وگویی 
داشته ایم با بیژن عطارد، رئیس اتحادیه صنف 

تأسیسات مکانیکی ساختمان. 

1100واحد صنفی و اشتغال زایی بیش از 
3 هزار نفری

عطارد در ابتدا به مهارت هایی اشاره می کند 
ک��ه در ای��ن صنف وجود دارد و کارهایی که 
ش��اغالن حاضر در این کس��ب وکارها انجام 
می دهند: کارهای این ش��اغالن مجموعه ای 
از لوله کش��ی س��اختمان، نص��ب، تعمی��ر و 
تجهی��زات مرتبط با این لوله کش��ی ها مانند 
لوله کشی آتش نشانی، نصب شبکه، لوله کشی 
آب س��رد و گرم س��اختمان، لوله کش��ی گاز 
فش��ار ق��وی و ضعیف و تعمی��رات مرتبط با 
ای��ن ح��وزه، تعمیر موتورخانه و نصب آن و... 
مجموع��ه ای از کاره��ای اینچینی در حوزه 
وظای��ف اعضای صنفی ما قرار می گیرد. وی 
در ادامه با اش��اره به تعداد واحدهای صنفی 
ای��ن اتحادی��ه می گوید: بیش از 1100 عضو 
صنف��ی دارای پروانه کس��ب در این اتحادیه 
فعالی��ت می کنن��د که در ه��ر واحد صنفی 
به طور میانگین بین س��ه تا پنج نفر مش��غول 
به کار هستند. البته واحدهای بزرگ تری هم 
داریم که به صورت ش��رکتی کار می کنند یا 
واحده��ای کوچک تری ک��ه تنها با چند نفر 
اداره می ش��وند. باید ای��ن نکته را هم اضافه 
کنم که به لحاظ قوانین صدور پروانه کسب 
هر واحد صنفی باید حداقل شش متر فضای 

مغازه ای داشته باشد. 

مهارت ها و آموزش های تأسیساتی و 
دستمزدها

مهارت ه��ای اعضای صنفی ما یا طی تجربه 
آموخت��ه می ش��ود ی��ا با حض��ور در کالس ها 
و دوره ه��ای س��ازمان فنی و حرف��ه ای که در 
دوره ه��ای زمانی متنوعی آموزش های الزم را 
به شرکت کنندگان می دهند. البته قبل از شروع 
هر دوره از افراد متقاضی تعیین سطح می کنند، 
بعد دوره های یک ماهه، شش ماهه، یک ساله 

برای شان تشکیل می دهند. عطارد شرکت در 
ای��ن دوره ه��ا را ضروری می دان��د و می گوید: 
براس��اس ماده 13 قانون نظام صنفی، افرادی 
که به نوعی مش��اغل فنی دارند باید از مراجع 
ذی ص��الح مجوزکس��ب دریافت کنند. رئیس 
اتحادیه صنف تأسیس��ات س��اختمان در مورد 
شیوه های نرخ گذاری دستمزد ها در این صنف 
به  »فرصت امروز« می گوید: مدتی اس��ت به 
خاطر اینکه کسب وکارها رونقی به خود بگیرد، 
دول��ت در بخ��ش خدمات و نرخ گذاری در این 
حوزه دخالتی نمی کند، بنابراین خود اتحادیه 
براساس تجارب موجود و آگاهی از شیوه های 
انجام کار، نرخ نامه ای مصوب و در آغاز هر سال 
به واحدهای صنفی ارائه می کند که دستمزدها 

صورتی قانونی تر به خود بگیرد. 
وی در ادامه در مورد اوضاع فعلی حاکم بر 
بازار این صنف می گوید: از آنجایی که سازوکار 
فعاالن این صنف در ارتباط با ساختمان است، 
رکود حاکم بر این حوزه دامن کسب وکارهای 
تأسیس��اتی را هم گرفته اس��ت. تا جایی که 
واحده��ای صنف��ی م��ا تنها ب��ا 20درصد از 
ظرفیت ه��ای خ��ود کار می کنند و 80درصد 
ظرفیت های شان خالی مانده است. همین امر 
ب��ه کاهش درآمد این واحدهای صنفی منجر 
شده است. همه ما امیدواریم که با رونق بازار 
مسکن، مشاغل مرتبط با آن نیز رونق بگیرند. 
چون رکود موجود باعث شده که طی یکی دو 
سال اخیر بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل 
شوند و به اصطالح کرکره ها را پایین بکشند. 
وی همچنین به درآمد فعلی واحدهای صنفی 
اش��اره می کند و می گوی��د: بعضی از واحدها 
درآمد ماهانه ش��ان تا 2میلیون تومان کاهش 

یافت��ه اس��ت درحالی که هزینه ه��ای اجاره و 
مالی��ات و بیم��ه و دارای��ی و. . . را ه��م بای��د 
بپردازند. در این میان مشکلی هم که در صنف 
ما به چشم می خورد مربوط به تأسیساتی های 
سیار است. این افراد بدون اینکه مهارت الزم 
را داش��ته باش��ند، به منازل و ساختمان های 
اداری می روند و چون واحد صنفی مشخصی 
هم نیس��تند، در صورت بروز هرگونه مش��کل 
جوابگوی مشتری نیستند. مسئله دیگری که 
در این صنف وجود دارد مربوط به فروشندگان 
لوازمی اس��ت که ش��اغالن صنف ما نصاب و 
تعمیرکننده اش هس��تند. مثاًل وقتی مشتری 
به فروش��گاه ش��وفاژ و تهویه مراجعه می کند، 
مغازه دار به مشتری نصاب هم معرفی می کند. 
درحالی که طبق قانون، فروش��نده حق ندارد 
خدم��ات پس از ف��روش ارائه کند، بلکه تنها 
تولیدکنن��ده می توان��د خدمات پس از فروش 
بده��د ک��ه آن ه��م تنها باید به اف��راد دارای 
مج��وز صنف��ی ارائه این خدمات را بس��پارند. 
راه قانون��ی ه��م این اس��ت که ب��ا اتحادیه در 
ای��ن زمین��ه همکاری کنند. اما در کش��ور ما 
نه تنه��ا چنین هماهنگی های��ی وجود ندارد، 
بلکه افرادی بدون داشتن صالحیت و مهارت 
الزم و بدون داشتن مجوز صنفی، راهی منازل 
و ساختمان های اداری و. . . می شوند که تبعات 

زیادی را هم برای مشتری به همراه دارد. 

بی قانونی هایی که رایج شده است
وی ش��یوه های دسترس��ی به تعمیرکاران و 
نصابان بدون مجوز را بیشتر از طریق آگهی های 
جرای��د می دان��د و می گوید: افراد بدون مجوز 
درحال��ی در جراید آگهی می دهند که در این 

گون��ه م��وارد طبق قانون نظ��ام صنفی جراید 
تنه��ا باید از کس��انی آگهی دریافت کنند که 
مجوز صنفی داش��ته باشند. اما چنین اتفاقی 
در عمل رخ نمی دهد و ما ش��اهد آگهی دادن 
افرادی بدون مجوز و بدون صالحیت در جراید 
کش��ورمان هس��تیم. دولت هم طی سال های 
اخی��ر برای اینکه به زعم خود کس��ب وکارها 
رونق بگیرند و مشاغل بیشتری ایجاد شده و 
بیکاری کمتر شود، مانع بزرگی بر سر راه این 
افراد قرار نمی دهد و به اصطالح مراعات ش��ان 
را می کند. مثال قبال افراد دارای سوءپیشینه و 
افراد دارای پیشینه اعتیاد حق دریافت مجوز 
چنین فعالیت هایی را که مستقیما با خانواده و 
منازل در ارتباط است، نداشتند و نمی توانستند 
چنین مشاغلی را انتخاب کنند، اما این مسائل 
حذف ش��ده تا  افراد بیش��تری بتوانند شاغل 
شوند اما کسی متوجه تبعات آن نیست. چون 
دراین صورت امنیت خانواده ها تهدید می شود 
و ممکن اس��ت اتفاقاتی رخ دهد. این مس��ئله 
حدنصاب های ایجاد واحدهای صنفی را هم از 
بین می برد. چون به صورت اس��تاندارد جهانی 
برای هر هزار نفر 20 تا 30 واحد صنفی باید 
ایجاد ش��ود، اما این مس��ئله در کشور ما بیش 
از 10برابر حدنصاب جهانی اس��ت. به همین 
دلیل هرگونه تکانی که بازار بخورد، افراد زیادی 
باید تعطیل کنند و خانه نش��ین ش��وند، چون 
اضافه بر سازمان بازار کار کرده اند. این مسئله 
در نهایت به نفع دولت هم نیس��ت که ریزش 
واحده��ای صنفی را افزایش بیکاری می دانند 
و نمرات منفی به ش��مار می روند، درحالی که 
بس��یاری از واحدهای صنفی در هر شغلی که 
حس��اب کنی��د، بدون در نظ��ر گرفتن بازار و 

جامعه مخاطب ایجاد شده اند. به همین دلیل 
االن در صن��ف خودم��ان با م��ازاد نیرو مواجه 
هستیم، چون پروانه های کسب بدون حساب 
و کتاب صادر می ش��وند و با تلنگری کوچک، 
حجم باالیی از این افرادی دارای پروانه کسب، 

خانه نشین می شوند. 

ابزار کار
صن��وف و مش��اغلی که ب��ه نوعی کارهای 
خدماتی و فنی انجام می دهند، معموال عالوه 
بر اینکه انواع مهارت ها را چاش��نی کارش��ان 
دارند، ابزارهایی را هم برای انجام وظایف شان 
خریداری می کنند. در این صنف نیز داستانی 
از این دست جریان دارد. عطارد در این باره و 
در مورد هزینه هایی که بابت خریداری ابزارها 
و جعبه ابزار در این صنف پرداخت می شود، 
می گوید: لوازم کار ما با مواد غذایی فرق دارد 
ک��ه قیمت ه��ای به روزی دارن��د و تغییرات 
قیمت��ی زیادی ب��ه خود می بینند. وس��ایل 
م��ورد نیاز اعضای صنفی ما طی س��ال های 
اخی��ر افزای��ش قیمت تأثیرگ��ذاری به خود 
ندیده ان��د، اما مس��ئله دیگری که در ارتباط 
با این وس��ایل قابل ذکر است، برمی گردد به 
استهالک شان. البته این بحث در مالیات هم 
گنجانده ش��ده و بین 10 تا 15درصد هزینه 
اس��تهالک ب��رای اعضای صنف��ی ما در نظر 
گرفته می ش��ود. به طور کلی هر عضو صنفی 
برای تهیه جعبه ابزار مورد نیازش حداقل باید 
16میلی��ون تومان هزینه کند. به این هزینه 
بای��د هزینه رهن تا 20میلیون تومان، اجاره 
بی��ن ی��ک تا 2 میلیون توم��ان و هزینه های 

انرژی و... را هم اضافه کرد. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

ی��ک س��اختمان ی��ا ی��ک واح��د 
مس��کونی برای اینکه قابل سکونت و 
بهره برداری شود، غیر  از سقف و دیوار 
و س��تون، احتیاج ب��ه ملزوماتی دارد 
که ش��اید در ظاهر به چش��م نیایند. 
س��اختمان خال��ی از امکانات و بدون 
تجهیزات تأسیس��اتی، بنایی لخت به 
حس��اب می آید و مناس��ب سکونت و 
بهره برداری نیس��ت. برای اینکه یک 
س��اختمان امکان اس��تفاده مطلوب 
برای ساکنان آن را داشته باشد، باید 
به وس��ایل و ادوات مشخصی تجهیز 
شود. تجهیزات تأسیساتی مهم ترین و 
اساسی ترین نیازهای بناهای امروزی 
برای استفاده ساکنان آن هستند که 
بدون برخورداری از آنها، س��اختمان 
ارزش چندانی ندارد. اهمیت این ابزار 
برای زندگی به اندازه ای است که این 
گونه تأسیس��ات جزو وس��ایل رفاهی 
یک مجموعه محس��وب می شوند که 
نب��ود هر کدام و نص��ب و تجهیز آن 
مس��تلزم ص��رف هزینه ه��ای زیادی 
اس��ت. »فرصت امروز« برای بررسی 
بیشتر خدمات شغلی صنف تاسیسات 
س��اختمانی، ب��ا مهن��دس محم��ود 
حس��ین پور، کارشناس شرکت تهران 
تأسیسات به گفت وگو پرداخته است. 
حس��ین پور در م��ورد اهمیت این 
امکانات می گوید: کارهای تأسیساتی 
مخصوص س��اختمان از اساسی ترین 
و مهم تری��ن ملزومات یک بنا اس��ت 
که بدون این امکانات انگار ساختمان 
فعالیت ه��ای  دارد.  ک��م  چی��زی 
تأسیس��اتی طیف بس��یار وسیعی از 
خدمات مانند اجرا، نصب و تعمیرات 
لوله کش��ی آب، گاز و فاضالب اس��ت 
ک��ه این کارها را ب��ه صورت موردی 
و ش��بانه روزی انجام می دهیم. عالوه 
بر آن لوازم و تجهیزات سرمایش��ی و 

گرمایش��ی مث��ل چیلر، 
ش��وفاژ، فن کوئل، نصب 
و  خانگ��ی  پمپ ه��ای 
انواع پکیج ها را ش��امل 
می شود. هر کدام از این 
م��وارد تخص��ص خاص 
می طلب��د  را  خ��ودش 
و ه��ر کس ی��ا گروهی 
در زمین��ه ای تبح��ر و 

تخصص دارد. 

شیوه کار
مورد  در  حس��ین پور 
ای��ن  در  ش��یوه کاری 
روش  می گوی��د:  حرفه 
کار ب��ه ص��ورت تیمی 
اس��ت. چون حجم کار 
و اندازه یک س��اختمان 
زیاد اس��ت و به تنهایی 

امکان پذی��ر نیس��ت. البته کار نش��د 
ن��دارد، ولی اگر یک تأسیس��ات چی 
بخواه��د تک��ی کار نص��ب را انج��ام 
بدهد، سرعت کاری اش خیلی پایین 
می آید و از کارهای دیگرش می ماند. 
ولی چون همه به اصطالح دس��ت به 
آچار هس��تند، از پس کار برمی آیند. 
وی در م��ورد عملکرد و یادگیری این 
فنون در کار تأسیس��ات س��اختمان 
می افزای��د: آم��وزش رس��می مدونی 
وجود ندارد و تا 95درصد کسانی که 
در این حیطه به کار مشغول هستند، 
تجربی و به ش��کل استاد – شاگردی 
کار را یاد گرفته اند. عده خیلی کمی 
هم در بعضی از مراکز و آموزشگاه های 
فن��ی دوره دیده ان��د و اصول اولیه را 
در آنج��ا یا گرفته ان��د، ولی اصل کار 

را بای��د حی��ن فعالیت آموخت و وارد 
گود شد. این گونه کارها ریزه کاری ها 
و قلق هایی دارد که فقط در زمان اجرا 
می توان متوجه اش ش��د. با پشت میز 
نشس��تن و کالس خالی رفتن، کسی 
فنی کار نمی ش��ود. ضم��ن اینکه هر 
کدام از زیرشاخه های کار تأسیسات، 
نی��از به کس��ب تجربه و مهارت دارد. 
مث��اًل چند مدل چیل��ر برای نصب و 
راه اندازی داریم که ممکن است کمی 
با هم تفاوت داش��ته باش��ند؛ آشنایی 
به نحوه کار برخی از دس��تگاه ها فقط 
و فق��ط حی��ن انجام عملیات نصب یا 

تعمیر مشخص می شود. 

فعالیت در رکود
ح��وزه فعالی��ت ش��رکت ته��ران 

تأسیس��ات در مح��دوده پایتخ��ت و 
حومه آن اس��ت. حسین پور در مورد 
فعالیت ه��ای مجموع��ه در ش��رایط 
فعل��ی می گوید: رک��ود فراگیری که 
در کش��ور حاک��م ش��ده و خیلی ها 
را ب��ه دردس��ر انداخت��ه دام��ن ما را 
ه��م گرفت��ه و از حج��م کاری ما کم 
کرده اس��ت. فعالیت این صنف رابطه 
مس��تقیمی با ساخت و ساز خانه های 
مس��کونی و س��ایر بناها دارد که در 
این وضعیت، آنها هم کم کار شده اند. 
فعالی��ت صنفی م��ا دو بخش اصلی 
دارد: یک��ی مس��تقیم ک��ه مربوط به 
کارهای لوله کش��ی، جاگذاری، نصب 
و راه اندازی دستگاه ها یا ادوات نصب 
شده اس��ت و غیرمستقیم که شامل 
تعمی��رات و نگهداری از این وس��ایل 

و سامانه های زیرساختی 
می ش��ود.  س��اختمان 
طبیعتا بخش دوم دایره 
عم��ل بیش��تری دارد و 
پ��س از چند س��ال که 
از س��اخت س��اختمان 
گذشت، این ادوات نیاز 
ب��ه بازبین��ی و تعویض 
پی��دا می کنند. یا برخی 
مث��ل  دس��تگاه ها  از 
کولرهای آبی و چیلرها 
نیاز به س��رویس ساالنه 
دارن��د. ای��ن متخصص 
تاسیس��ات درباره حجم 
کاری فعل��ی می گوی��د: 
م��ا بیالن مش��خصی از 
نوع کارهایم��ان نداریم 
ولی به ج��رات می توان 
گف��ت ت��ا 50 درصد از 
فعالیت های کاس��ته ش��ده است. به 
همی��ن دلی��ل به فعالی��ت اینترنتی 
و اس��تفاده از فض��ای مج��ازی روی 
آورده ایم تا مشتری ها و کسانی که نیاز 
به انجام امور فنی دارند، به راحتی ما 
را پیدا کنند. از سال 91 به این طرف 
اوضاع مس��کن و ساخت و ساز محدود 
شده اس��ت و صدور مجوز ساخت از 
سوی ش��هرداری رابطه مستقیمی با 
ش��غل دارد. وی اضافه می کند: وقتی 
پروژه مسکن مهر کلید خورد، بعضی 
پیمانکارها برای تکمیل تأسیس��ات و 
کاره��ای زیربنایی ب��ا افراد خرده کار 
همکاری کردند. بعد از اتمام پروژه و 
تحویل واحدهای مس��کونی، با همان 
پیمانکاره��ا همکاری ش��ان را ادامه 

دادند و کار بقیه را کساد کردند. 

انواع خدمات
وی در مورد انواع خدمات ارائه شده 
از س��وی این صن��ف می گوید: برخی 
کاره��ای ارائه ش��ده به ما براس��اس 
ش��رایط فصلی اس��ت. از اردیبهشت 
و خرداد تعمیرات و س��رویس وسایل 
خنک کننده شروع می شود و از آذرماه 
وس��ایل گرمایشی جایگزین می شود. 
البته کارهای دیگری هم در صالحیت 
این صنف هس��ت مانند: راه اندازی و 
نصب موتورخانه، ش��وفاژخانه، نصب 
ش��یرآالت، رادیاتور، حمام، اس��تخر، 
س��ونا و جک��وزی، نش��ت یابی و رفع 
ایراد در بدنه لوله کش��ی که همانطور 
که گفتم دایره وس��یعی برای این کار 
وجود دارد و فقط به منازل مسکونی 

محدود نمی شود. 
مراکز صنعتی، تجاری و کارخانه ها 
از مش��تری های ما هستند و برای ما 
فرق��ی نمی کن��د که ای��ن امکانات و 
تجهی��زات را کجا نص��ب کنیم. فقط 
وقت��ی کاربری تغییر می کند، س��ایل 
اجرایی مثل، انش��عابات، موتورخانه، 
پمپ ه��ا و سیس��تم های تهویه بنا به 
درخواس��ت و نیاز مشتری طراحی و 
اجرا می شود. هزینه ها و نرخ خدمات 
هم براس��اس عرف موجود بازار است 
و همچنی��ن ن��رخ مص��وب اتحادیه. 
قیمت ه��ا براس��اس ن��وع کار تعیین 
می ش��ود. مثاًل حداقل دریافتی بابت 
س��رویس کولر 40 هزار تومان است 
ی��ا کمترین کار لوله کش��ی 50 هزار 
تومان می شود. هزینه نهایی براساس 
مدت زمان کار، سختی و نحوه نصب 
مشخص می شود. وی در مورد تعداد 
ش��اغالن ای��ن حرف��ه گف��ت: چون 
ش��اخه های آن زیاد اس��ت، بنابراین 
تعداد فعاالن آن زیاد اس��ت. در حال 
حاض��ر چیزی ح��دود 50 تا 60 هزار 
نفر در قس��مت های مختلف کارهای 

تأسیساتی فعال هستند. 

گزارش »فرصت امروز« از وضعیت فعالیت در صنف تأسیسات ساختمان

رکود دامن ما را هم گرفته است

طاهره خواجه گیری

شنبه
16 مرداد 1395

شماره 571



وزی�ر نی�رو معتق�د اس�ت با توج�ه به 
ظرفیت ها و پتانسیل های ایران در زمینه 
انرژی به کش�ورهای همس�ایه،  صادرات 
کش�ورمان بای�د به ه�اب ان�رژی منطقه 
تبدیل ش�ود، ام�ا این در حالی اس�ت که 
ب�ه گفته فعاالن صادرات ان�رژی، با توجه 
ب�ه ظرفیت هایی که در تولی�د برق و گاز 
در کش�ورمان وجود دارد، میزان صادرات 
انرژی به همس�ایه ها عدد بس�یار پایینی 
است. به نظر می رسد ایراد اساسی هم در 
این اس�ت که بخش عمده صادرات همین 
می�زان پایین انرژی ه�م در اختیار دولت 
است و به دلیل موانع موجود، هنوز بخش 
خصوصی ب�ه ای�ن موض�وع ورود نکرده 

است. 
در عی�ن حال برخ�ی از فع�االن حوزه 
ان�رژی معتقدند هن�وز فاصله زی�ادی تا 
تحق�ق این موض�وع که ای�ران تبدیل به 
هاب انرژی منطقه شود، وجود دارد، زیرا 
این مس�ئله فقط از طرف بخش خصوصی 
به صورت ج�دی مطرح و در حال پیگیری 
اس�ت و هر چن�د بخش عم�ده صادرات 
ان�رژی در ی�د دول�ت اس�ت، ام�ا هن�وز 
ارگان ه�ای دولتی در ای�ن رابطه چندان 
فع�ال نیس�تند. »فرصت ام�روز« در این 
گزارش تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه 
و مشکالت موجود را بررسی کرده است. 

شنبه
1615مرداد1395 کافه مدیران

فرصت های هاب انرژی برای ایران

موض��وع تبدیل ای��ران به هاب ان��رژی منطقه 
به واس��طه بین ش��رق و غرب واقع شدن و شمال 
و جنوب واقع شدن کش��ورمان و این موضوع که 
اخت��اف افق بین ش��رق و غ��رب می تواند باعث 
اختاف مصرف انرژی ش��ود و همچنین در شمال 
و جن��وب می تواند تغییر س��اعت پیک مصرف را 

باعث شود، فرصت مغتنمی برای ایران است. 
در کن��ار این، ایران دارای مناب��ع گازی فراوان 
است و در زمینه تولید برق هم با 73هزار مگاوات 
تولید برق ج��زو رتبه های باالی دنیا اس��ت. این 
عوام��ل می تواند دس��ت به دس��ت ه��م بدهد و 
کش��ورمان را به هاب انرژی در ح��وزه برق و گاز 

تبدیل کند. 
به این ترتیب که در شرق کشور که انرژی ارزان 
اس��ت، از هر کش��وری که ب��رق و گاز مازاد دارد، 
این انرژی ها را خریداری کنیم و در غرب کش��ور 
که گران تر است بفروش��یم. به این ترتیب همین 
خریدوف��روش منجر به درآمد ارزی برای کش��ور 

می شود. 
از طرفی اگر ما از طریق ش��مال به ارمنس��تان، 
گرجستان و روسیه متصل شویم و به دلیل اینکه 
قیم��ت و پیک مصرف برق در مناطق سردس��یر 
روس��یه در تابس��تان و زمس��تان ف��رق می کند، 
می توان��د این برق مورد اس��تفاده در کش��ورهای 
حاش��یه خلیج فارس قرار بگی��رد و از این رهگذر 
هم ایران می تواند درآمدهای ارزی از این س��وآپ 
برق داشته باشد. بنابراین این موضوع که ایران به 
هاب انرژی تبدیل ش��ود، واقعاً یک مسئله شدنی 
است که تاکنون توجه زیادی به آن نشده است. 

 در عی��ن ح��ال بای��د خ��ط لول��ه گاز در کنار 
مرزهای ایران داش��ته باش��یم که از طریق شبکه 
خ��ط لول��ه، گاز ارزان قیمت و مازاد کش��ورهایی 
مانن��د ترکمنس��تان را خری��داری کنی��م و ب��ه 
کش��ورهایی که گاز گران تر است، بفروشیم. یعنی 
یک مدیری��ت گاز و برق انجام دهیم که منجر به 
خریدوفروش و س��وآپ و استفاده از منابع داخلی 
کش��ور باش��د که درآمد ارزی برای کش��ور شود. 
در مجم��وع پیش بینی من این اس��ت که از محل 
س��وآپ بتوانیم به 20 ت��ا 30 میلیون دالر درآمد 

ارزی دست پیدا کنیم. 
اما در رابطه با پتانس��یل ها هم با توجه به رتبه 
ب��االی ایران در تولید گاز دنیا و همچنین با توجه 
به وضعیت صنعت برق و ظرفیت نصب شده قابل 
توجه و همس��ایگان بس��یاری که در اطراف ما به 
ب��رق و گاز نیاز دارند و در عی��ن حال با توجه به 
این موضوع که در ش��رق کشورمان انرژی ارزان تر 
و در غرب کش��ورمان گران تر است، فرصت بسیار 
طایی اس��ت که می تواند ایران را به هاب انرژی 

منطقه تبدیل کند. 

اما اینکه آیا می توانیم بگوییم این کار را امروز 
انج��ام بدهیم ی��ا خیر، به نظ��ر می آید به دلیل 
مس��ئله تقاض��ا و اینکه اتصال ما به کش��ورهای 
همس��ایه می تواند وابس��تگی امنیتی، سیاسی و 
سوق الجیش��ی برای کشورمان به وجود بیاورد، 
باش��د. متأسفانه برخی در وزارت نفت می گویند 
ام��روزه ص��ادرات گاز ب��ا خط لول��ه مق��رون به 
صرفه نیس��ت ولی به این موض��وع توجه ندارند 
مناف��ع مالی که از وابس��تگی کش��ورهای هدف 
به ایران فراهم می ش��ود موجب می شود بتوانیم 
بازارهای��ی را در اختیار بگیری��م و این موضوع 
ارزشی است و نقش ایران را در منطقه بیشتر  با 
می کن��د و می تواند مح��ور توس��عه بازرگانی و 
رواب��ط بین المللی ما باش��د. همچنین می تواند 
رواب��ط م��ا را با کش��ورهای همس��ایه محکم تر 
می کن��د و از حالت تنش زای��ی در می آییم و به 

س��مت تنش زدایی می رویم. 
البت��ه دولت باید به این موضوع و باور رس��یده 
باش��د که هنوز نرسیده اس��ت و دولت هنوز تفکر 
صادراتی غالب ندارد و از گذشته هم بحث واردات 
بیشتر بوده است و کشور بیشتر به سمت واردات 

بوده تا صادرات. 
این در حالی اس��ت که در دولت مقام مسئولی 
وج��ود ندارد که به ش��کل همه جانب��ه به دنبال 
صادرات باش��د. به نظر می رس��د باید این موضوع 
روشن و نهادینه شود و از فرصت ها استفاده کنیم 
و کش��ور را به س��مت صادرات غیر نفتی ببریم و 

درآمد های ارزی را برای کشور ایجاد کنیم. 
این در حالی اس��ت ک��ه امروز ص��ادرات را نه 
به عن��وان یک انتخاب بلکه به عنوان یک الزام باید 
ببینیم، زیرا از طرفی هم ما نیاز به صادرات داریم 
و باید س��عی کنیم ارتباط زیادی با خارج داش��ته 

باشیم تا بازارها را در اختیار بگیریم.
 اگر بازارها را در اختیار بگیریم، منجر می ش��ود 
که اجناس تولیدی ما رقابتی تر  ش��ود و تمام اینها 
ب��ه مقوله ص��ادرات برمی گردد که در کش��ور در 
م��ورد آن صحبت می کنن��د و در افق 1404 هم 
آمده اس��ت اما در عمل نهادها و تشکل ها و افراد 
واردکننده زورش��ان نسبت به صادرات می چربد و 

توجه زیادی به صادرات نمی شود. 

انرژی ایران ظرفیت
 جهانی شدن دارد 

ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که در 
حوزه تأمین انواع ان��رژی در وضعیت کامًا مطلوبی 
قرار دارد. دارا ب��ودن انواع منابع نفت و گاز و وجود 
نیروگاه ه��ای برق در این کش��ور باعث ش��ده، ایران 
فرصت بالقوه ای برای تأمین انرژی داخلی و صادرات 

خارجی در اختیار داشته باشد.
 با این وجود طی سال های اخیر، برخی مشکات 
همچون تحریم ها، فرصت اس��تفاده از این ش��رایط 
وی��ژه را ت��ا حد زیادی مح��دود کرده ب��ود، اگرچه 
ص��ادرات انرژی ایران در طول س��ال های تحریم به 
طور چش��مگیری کاهش یافته ب��ود، اما کامًا قطع 

نشده بود.
 اکن��ون انتظار می رود با توج��ه به خروج ایران از 
شرایط تحریم و گشایش مس��یرهای صادراتی، این 
کش��ور تبدیل به یکی از قدرت های توزیع انرژی در 
منطقه شود. اما برای رسیدن به چنین عنوانی، ایران 
تا چه حد به لحاظ زیرساخت های صادراتی آمادگی 

دارد؟
 

موقعیت مناسب و فرصت های در دسترس 
دکت��ر اد آدن��اور، در مقال��ه ای که توس��ط بنیاد 
مطالعات��ی انرژی اروپا منتش��ر ش��ده ب��ه این نکته 
و  فوق الع��اده  ش��رایطی  از  ای��ران  ک��ه  پرداخت��ه 
منحصربه فرد برای کسب جایگاهی مناسب در بخش 

توزیع انرژی منطقه برخوردار است.
 افزون بر این، موقعیت اس��تراتژیک ایران که این 
کشور را تبدیل به پلی بین شرق و غرب کرده است، 
س��یگنال های مثبتی در بخش توزیع انرژی منتشر 
می کند و دامنه صادرات ایران را وسیع تر از آنچه به 

نظر می رسد خواهد کرد. 
با وجود این چشم اندازها و موقعیت بسیار مثبت، 
برخی کاس��تی ها و مش��کات در مسیر انرژی ایران 
قرار دارند که پیش از هر اقدامی نیاز اس��ت از میان 
برداش��ته شده و حل ش��وند. برخی مشکات ایران 
با س��ایر کش��ورهای صادر کننده نفت در منطقه که 
به نظر می رس��د بر اساس عنادورزی مستقیم دولت 
عربستان شدت گرفته، از جمله همین مسائل است 
ک��ه طی ماه های اخیر در جلس��ات اوپک بیش از هر 

زمان دیگری به چشم می آمد.
 از س��وی دیگر ایران با دارا بودن ذخایر چشمگیر 
و عظیم گاز، قدرت و پتانس��یلی انکار ناشدنی در به 
دس��ت گرفتن بازارهای صادرات گاز دارد، منوط بر 
این که وضعیت زیرساختی نفت و گاز نیز تغییر کند. 
بر این اساس می توان چنین نتیجه گرفت که بخش 
مهمی از آینده صادرات انرژی از ایران به گس��ترش 
پتانسیل های پاالیش��گاهی و پتروشیمی این کشور 

وابسته خواهد بود. 

مناسبات با کشورهای اروپایی و توسعه 
صادرات 

نشریه گاز طبیعی اروپا نیز در گزارش اخیر خود، 
ضمن اش��اره به انتظارات در خصوص افزایش سطح 
زیرس��اخت های صادراتی ایران می نویسد: ایران در 
ش��رایطی قرار دارد که در ص��ورت تمایل به جذب 
س��رمایه گذاران خارج��ی در میادین نف��ت و گاز و 
افزایش س��طح تکنولوژی، محدودی��ت چندانی در 
پررنگ ش��دن نق��ش خود در منطقه ن��دارد. بر این 
مبن��ا، اگر دولت تمای��ل دارد پتانس��یل های بخش 
ان��رژی را ب��ارور کند، بای��د روی فرصت های جذب 
سرمایه نیز برنامه ریزی سریع و جامعی انجام دهد. 

دکتر گرگوری دیمن، مدرس دانش��گاه جرج تاون 
و تحلیلگ��ر امور خاورمیانه نیز معتقد اس��ت میدان 
گازی پ��ارس جنوب��ی یک��ی از اولویت ه��ای اصلی 
ایران در بخش تأمین انرژی اس��ت. این میدان یکی 
از بزرگ تری��ن منایع تأمین گاز در ایران اس��ت. اما 
بازار رقابت گاز ایران در شرایط تحریم تا حد زیادی 
قربانی ش��د و رقابت بین قطر و ایران برای کس��ب 
عنوان برترین در منطقه بس��یار پررنگ تر از گذشته 

به نظر می رسید. 
نکته مهم ت��ر، جذب مج��دد طرف های ق��رارداد 
خارجی اس��ت که در ش��رایط پیش از لغو تحریم ها 
از معامل��ه با ایران منع ش��ده یا عقب نش��ینی کرده 
بودن��د. در ای��ن میان کش��ورهایی چون پاکس��تان 
که تحت فش��ار ش��دید ایاالت متحده و عربس��تان 
س��عودی، توافقات خود با ای��ران در بخش انرژی را 
ک��م و بیش ادامه می دادند کم تعدادتر هس��تند. در 
بین کش��ورهای منطقه، کم نیستند کشورهایی که 
به ذخایر گوناگون انرژی ایران نیاز دارند، برای مثال 
پاکس��تان نه تنها از ذخایر سوخت های فسیلی ایران 

بهره می برد، بلکه از ایران برق نیز وارد می کند.
 فرصت های تجدید ش��ده ای��ران برای آغاز مجدد 
معامات با کشورهای اروپایی موضوع دیگری است 
که در صورت پیگیری صحیح، س��ود سرش��اری به 
بخش انرژی این کش��ور تزریق می کند. بر اس��اس 
گزارش وال اس��تریت ژورنال، ریاس��ت بخش انرژی 
اتحادی��ه اروپ��ا و اعض��ای ارش��د این کمیس��یون، 
نقش��ی مهم در حل مناقشات ایران در سطح انرژی 

بین الملل دارند. 
درواق��ع، اگرچ��ه تحریم ه��ای علی��ه ای��ران لغو 
ش��ده اند، اما این کش��ور برای تبدیل ش��دن به یک 
بازیک��ن کلی��دی در انرژی جهانی، نی��از به کاهش 
سوءتفاهم های منطقه ای و بین المللی و جلب اعتماد 
کشورهای غربی و اروپایی برای ترمیم روابط گذشته 
و ش��کل دهی مس��یر صادراتی به اروپا و خاورمیانه 
دارد. نش��ریه فورب��س نیز در گزارش��ی ب��ا تمرکز 
بر پتانس��یل های ب��االی ایران برای رش��د صادرات 
می نویسد: بس��یاری از کش��ورهای منطقه همچون 
هن��د، پاکس��تان، ترکی��ه و... مش��تریانی تأثیر گذار 
برای اقتصاد ایران هس��تند که در کنار مشتری های 
اروپایی، ترکیبی ای��ده آل برای صادرات انرژی ایران 
تش��کیل می دهند. اما تمامی ای��ن اما و اگرها پیش 
از هر چیز به توس��عه زیرس��اخت های تأمین انرژی 

کیفیت مسیرهای صادراتی بستگی مستقیم دارد. 

آزموده دیدگاه

عض��و  س��ماک،  کاظ��م 
و  تحقیق  مؤسس��ه  هیات مدیره 
توس��عه صنعت احداث و انرژی 
معتقد اس��ت ب��رای تحقق این 
موضوع ک��ه ایران به هاب انرژی 
تبدی��ل ش��ود، ب��ه دیپلماس��ی 

اقتصادی نیاز داریم. 
برخی این موض�وع که ایران 
بتواند به ه�اب انرژی منطقه 
تبدیل شود را دور از دسترس 
ارزیابی می کنند. نظر شما در 
رابطه با این موضوع چیست؟ 
نیس��ت،  دس��ترس  از  دور 
ول��ی در ابتدا باید ای��ن کار را با 
پروژه ه��ای کوچک آغ��از کرد، 
انتقال تکنولوژی و بومی س��ازی 
آن انجام شود، مصرف داخلی را 
تأمی��ن کرد و به تدریج صادرات 
انرژی را به کش��ورهای همسایه 
انج��ام داد. بر این اس��اس باید 
استراتژی این موضوع را طراحی 
ک��رد و یک نقش��ه راه برای آن 

نوشت و موضوع را پیش برد. 

چه مش�کالت و چالش هایی 
پیش روی این موضوع وجود 
دارد تا ایران ب�ه هاب انرژی 

منطقه تبدیل شود؟ 
عمدتا مشکات سیاسی است، 
یعن��ی در ارتباط با کش��ورهای 
اطراف، مشکات سیاسی وجود 
دارد و ایران باید شرایط ارتباط 
کش��ورهای  و  همس��ایگان  ب��ا 
اط��راف را بهب��ود ببخش��د ت��ا 
بتوانیم مشتریانی را برای فروش 
انرژی جذب کنیم. بنابراین برای 
تحقق این موضوع به دیپلماسی 

اقتصادی نیاز داریم. 
و  فع�االن  از  برخ�ی 
ان�رژی  صادرکنن�دگان 

معتقدن�د مش�کل اصلی این 
اس�ت که بخش عم�ده ای از 
ص�ادرات ان�رژی در اختی�ار 
دول�ت اس�ت و از همی�ن رو 

به ش�کلی ک�ه بای�د، بخش 
خصوصی نمی تواند ورود پیدا 
کند. نظر شما در رابطه با این 

موضوع چیست؟ 
پیش نی��از ای��ن موض��وع آن 
اس��ت که روابط سیاس��ی ما با 

کش��ورهای همس��ایه مناس��ب 
ش��ود تا ش��رکت های بزرگ به 
ای��ران  در  بیاین��د،  کش��ورمان 
تکنولوژی  کنند،  سرمایه گذاری 
را بیاورن��د، تولید ان��رژی کنند 
و در نهای��ت م��ازاد تولید انرژی 

صادر شود. 
در شرایطی که ما در تابستان 
زمس�تان  در  و  گاز  م�ازاد 
مازاد برق داری�م و یک بازار 
در  500میلیون�ی  ح�دودا 
اطراف کشورمان وجود دارد، 
این موضوع  چطور می ت�وان 
را مدیری�ت ک�رد ت�ا از این 
اس�تفاده درستی  پتانس�یل 

شود؟ 
اقتصاد سیاسی کشور  مسئله، 
اس��ت که باید به گونه ای طراحی 

و شرایط به ش��کلی فراهم شود 
که کمپانی های ب��زرگ اقدام به 
س��رمایه گذاری کنند. در شرایط 
فعلی اقداماتی ک��ه دولت انجام 
می ده��د ناکاف��ی اس��ت، دولت 
بای��د از یک ق��درت و حاکمیت 
گس��ترده ای برخ��وردار باش��د و 
بتوان��د نقش اصل��ی را به عهده 
بگیرد و این امکان را فراهم کند 
که شرکت های بزرگ با اطمینان 

در کشور حضور پیدا کنند. 
از  ک�ه  آنط�ور  بنابرای�ن 
صحبت های شما متوجه شدم 
هن�وز راه زی�ادی داریم تا به 
ه�اب ان�رژی منطق�ه تبدیل 

شویم؟ 
بل��ه، همان ط��ور ک��ه اش��اره 
کردم باید ای��ن کار از واحدهای 
کوچک آغاز شود و با مشارکت و 
حضور بخش خصوصی، اشکاالت 
برطرف ش��ود تا ام��کان تبدیل 
ایران به هاب انرژی فراهم شود.

باقری، عض��و هیأت مدیره  پیام 
فدراس��یون صادرات انرژی معتقد 
است، اش��کال اصلی که در تبدیل 
ش��دن ایران به هاب انرژی منطقه 
وجود دارد این اس��ت که به دلیل 
موانع موجود، هنوز بخش خصوصی 

به این موضوع ورود نکرده است. 
تفک�ر این موض�وع ک�ه ایران 
به ه�اب انرژی منطق�ه تبدیل 
ش�ود، از کجا نشات می گیرد و 
چه پتانسیل هایی در این رابطه 

وجود دارد؟ 
ایران ظرفیت این موضوع را دارد 
که شاهراه برق منطقه باشد و این 
مسئله چند دلیل اصلی دارد. دلیل 
اول این اس��ت که قاعدتاً باید این 
اس��تعداد و توانمندی را به لحاظ 
فنی در کش��ور ایجاد کرده باشیم 
که این ادعا را کنیم و به لحاظ فنی 
این ظرفیت در کشور وجود دارد. ما 
درحال حاضر نسبت به کشورهای 
منطقه با تولی��د 75 هزار مگاوات 
ظرفیت نصب شده، رتبه اول تولید 
برق را داریم. همچنین در دنیا مقام 
چهاردهم را از نظر تولید برق داریم. 

بنابراین به لحاظ فنی این استعداد 
و توانمندی وجود دارد. 

نکت��ه دوم نی��ازی اس��ت ک��ه 
کشورهای همسایه و اطراف نسبت 
به انرژی و به خص��وص انرژی برق 
دارند. اکثر کشورهایی که در اطراف 
ایران هستند، نیازمند برق هستند 
و تقریباً در حال حاضر در منطقه ای 
ق��رار داریم ک��ه 500 میلیون نفر 
جمعیت آن اس��ت و درواقع داریم 
درباره یک بازار 500 میلیون نفری 
صحبت می کنیم که ب��ازار بزرگی 
است. بنابراین تمام همسایگان ما به 
نوعی نیازمند انرژی هستند و حتی 
ایران می تواند عاوه بر کش��ورهای 
همسایه انرژی برق را از طریق ایجاد 
خطوط ارتباطی به اروپا صادر کند 
که این ها  نش��ان می دهد، به لحاظ 
نی��ازی که در کش��ورهای منطقه 
وجود دارد، ایران می تواند ش��اهراه 
برق منطقه باشد. موضوع سوم هم، 

موقعیت جغرافیایی ایران اس��ت و 
این موقعیت جغرافیایی به گونه ای 
است که کشورمان از شرق تا غرب 
اخت��اف افق دارد و در عین حال از 
ش��مال تا جنوب اختاف دما دارد. 

در شرایطی که ما در پیک مصرف 
ق��رار داریم، یک کش��ور ش��مالی 
در پیک قرار ن��دارد و از همین رو 
می توانی��م به راحتی تب��ادل انرژی 
داشته باش��یم. همچنین اختاف 
ساعتی که از ش��رق تا غرب وجود 
دارد و تف��اوت ش��ب و روز، تفاوت 
س��اعات پیک و غیر پی��ک را دربر 

می گیرد. 
چ�ه مش�کالت و معضالتی در 
رابط�ه ب�ا تحقق ای�ن موضوع 
که ای�ران به هاب انرژی منطقه 

تبدیل شود، وجود دارد؟ 
در ح��ال حاضر تب��ادالت برق 
ای��ران ب��ا کش��ورهای همس��ایه 
1700 مگاوات اس��ت ک��ه از این 
می��زان 1300مگاوات ص��ادرات و 
مابق��ی مرب��وط به واردات اس��ت. 
نس��بت ب��ه 75 هزار م��گاوات که 
ظرفی��ت تولی��د برق اس��ت، عدد 
بس��یار پایینی صادرات داریم، در 
صورتی که پتانس��یل بسیار باالیی 
در این زمینه داریم. در حال حاضر 
عمده صادرات برق به عراق اس��ت 
و یک هزار مگاوات صادرات برق به 
این کش��ور انجام می شود که این 
کفایت نمی کند. بنابراین نس��بت 
به داشته های خود، صادراتی انجام 
نمی دهیم و آن حجم صادرات هم 

در اختی��ار دولت اس��ت و اساس��اً 
ندارد. در  نقش��ی  بخش خصوصی 
واقع اش��کال اصلی ک��ه در تبدیل 
ش��دن ایران به هاب انرژی منطقه 
وجود دارد این اس��ت که به دلیل 
موانع��ی ک��ه وج��ود دارد، هن��وز 
بخش خصوص��ی به ای��ن موضوع 

ورود نکرده است. 
بنابرای�ن به زعم ش�ما یکی از 
مشکالت اساس�ی خود دولت 

است؟ 
بزرگ ترین مش��کل و مانع این 
اس��ت که دولت عزم خود را برای 
ای��ن موضوع ج��زم نکرده اس��ت. 
زمانی ک��ه ف��ردی می خواهد برای 
ایجاد نی��روگاه مجوز دریافت کند، 
باید مجوز ص��ادرات برق هم داده 
ش��ود. اگر قرار باش��د یک نیروگاه 
فقط ب��رای مصرف داخ��ل، تولید 
ب��رق داش��ته باش��د، ای��ن اتفاق 
می افتد که درحال حاضر برخی از 
نیروگاه ها بخش خصوصی می شود 
که حدود 13ه��زار میلیارد تومان 
مطالبه معوق از وزارت نیرو دارند و 

نمی توانند پول خود را بگیرند. 

عل��ی قان��ع، رئی��س انجم��ن 
تولیدکنندگان تابلوهای برق ایران 
معتقد اس��ت ایجاد هاب انرژی از 
موضوعاتی اس��ت که می تواند با 
توجه به ش��رایط موجود، اقتصاد 

ایران را نجات دهد. 
این موضوع از سوی وزیر نیرو 
و س�ایر مسئوالن دولتی مورد 
تأکید است که ایران می تواند 
هاب انرژی منطقه باش�د. چه 
این  پتانس�یل هایی در جهت 
موضوع که کش�ورمان به هاب 
ان�رژی منطق�ه تبدیل ش�ود، 

وجود دارد؟ 
در ش��رایط رکود و تورم، برای 
اینک��ه حرکتی در اقتص��اد ایران 
اتف��اق بیفت��د، تنه��ا راه موجود 
صادرات است. برای این کار تمام 
س��ازوکارهای مربوط به صادرات 
که بسیار پیچیده و در عین حال 
آس��ان می تواند باشد، باید لحاظ 
شود تا این مقوله پیش برود. این 
در حالی اس��ت ک��ه صنعت برق 

ای��ران در طول س��ال های پس از 
انقاب رش��د قابل توجهی داشته 
اس��ت و با توجه ب��ه این موضوع 
باید بخش��ی از تولید م��ازاد برق 

صادر شود. 
در واق��ع ایجاد ه��اب انرژی از 
ک��ه می تواند  اس��ت  موضوعاتی 
اقتصاد ای��ران را نج��ات دهد. ما 
در کشورمان ش��رکت های بسیار 
زیادی داریم که قادرند محصوالت 
و خدمات خود را به کش��ورهای 
اط��راف ص��ادر کنن��د و باید هم 
ای��ن کار را انج��ام بدهن��د. البته 
لزوم وجود هاب انرژی وابسته به 
ش��رایط رکود است اما در شرایط 
بدون رکود هم نیاز به ایجاد چنین 
ب��ازاری وجود دارد و یک ضرورت 
بس��یار جدی اس��ت که ب��ه این 
ترتیب شرکت های ایرانی وارد یک 

بازار 400 میلیونی تا 600 میلیون 
نفری ش��وند و تولید مازاد خود را 

صادر کنند. 

این موضوع را که ایران به هاب 
انرژی منطقه تبدیل شود تا چه 
اندازه قابل تحق�ق می دانید و 
چه مشکالتی در این راه وجود 

دارد؟ 
البته ب��رای تحقق این کار باید 
تمام مش��کات این بازار در نظر 
گرفته و حل ش��ود ت��ا بتوانیم به 

آینده امیدوار باش��یم و شرکت ها 
امکان فعالیت داش��ته باشند. این 
در حالی اس��ت که هن��وز فاصله 
زیادی تا تحق��ق این موضوع که 
ایران تبدیل به هاب انرژی منطقه 
شود، وجود دارد، زیرا این مسئله 
فق��ط از طرف بخ��ش خصوصی 
ان��رژی  و فدراس��یون ص��ادرات 
به صورت جدی مطرح می شود و 
در حال پیگیری است، درحالی که 
هن��وز ارگان های دولت��ی در این 

رابطه چندان فعال نیستند. 
اش�اره کردید که دولت در این 
رابطه چندان فعال نیس�ت. به 
نظر ش�ما چه اقداماتی باید از 

سوی دولت انجام شود؟ 
برای ایجاد ه��اب انرژی، دولت 
باید از شرکت های ایرانی در خارج 
از ایران دفاع دیپلماتیک کند. این 

در حالی اس��ت که به دلیل عدم 
حمایت سیاس��ی و دیپلماتیک از 
ش��رکت های ایرانی، ما بس��یاری 
از پروژه ه��ا را در عراق از دس��ت 
دادیم و در مقابل، حمایت بسیار 
جدی و قوی کشورهای رقیب از 
شرکت های ش��ان را در کش��وری 
مانند عراق ش��اهد هستیم که به 
این ترتیب توانستند پروژه ها را از 

ما بگیرند. 
س��از و کار بس��یار جدی برای 
این کار الزم اس��ت و تقریبا ما در 
ابتدای ایجاد هاب انرژی هستیم 
و هن��وز اقدامات اساس��ی و قابل 
توجهی در این زمینه انجام نشده 
است. به نظر می رسد در صورتی 
که دولت قصد کمک برای ایجاد 
هاب انرژی را داش��ته باشد، باید 
حمایت های کان و جدی از این 
موضوع انجام دهد و راهکار آن هم 
تعیین فردی مسئول در باالترین 
سطح کش��ور است که مسئولیت 
راهبری این کار را به عهده بگیرد. 
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

تبدیل ایران به هاب انرژی منطقه بررسی می شود

هاب انرژی؛ دست یافتنی اما دشوار

کاظم سماک: 

نیازمند دیپلماسی اقتصادی هستیم

پیام باقری: 

بخش خصوصی نقش چندانی در صادرات انرژی ندارد

علی قانع: 

هاب انرژی نجات دهنده اقتصاد ایران است 

المیرا اکرمی حمیدرضا صالحی
دبیر کل فدراسیون صادرات انرژی 



ابداع شیوه جدیدی از روزنامه نگاری 
توسط نیویورک تایمز

روزنام��ه آمریکایی 
نیوی��ورک تایمز به 
گس��ترش  منظور 
پوشش خود از رقابت های المپیک ریو شیوه جدیدی 
از خبرنویس��ی را ابداع کرده اس��ت: خبرنویس��ی با 

استفاده از ارسال پیامک دوسویه.
براس��اس جزییات منتش��ر شده از ش��یوه مذکور، 
س��م منچس��تر، مع��اون دبی��ر س��رویس ورزش��ی 
نیویورک تایمز به مدت دو هفته اخبار و رویدادهای 
مس��ابقات المپیک را با اس��تفاده از پیامک برای آن 
دس��ته از مخاطبان این روزنامه که درخواست خود 
را برای اس��تفاده از خدمات دریاف��ت اخبار پیامکی 
ثبت ک��رده اند، ارس��ال خواهد کرد. گفتنی اس��ت 
برخ��اف خبرنامه ه��ای ایمیلی، خبره��ای پیامکی 
نیوی��ورک تایم��ز اخبار غیر رس��می و پش��ت پرده، 
بازی ه��ای المپیک را برای مخاطبان ارس��ال خواهد 
ک��رد و به گفته مس��ئوالن این روزنام��ه آمریکایی، 
دریافت کنندگان پیامک های خبری مذکور احساس 
خواهند کرد که پیامک ها را از سوی یکی از دوستان 
خود ک��ه در دهک��ده بازی ها حض��ور دارد دریافت 
می کنن��د. نکته جالب، خدمات مذکور آن اس��ت که 
دریافت کنن��دگان پیامک های معاون دبیر س��رویس 
ورزشی نیویورک تایمز می توانند پاسخ اخبار ارسالی 
از س��وی آقای منچس��تر را به وی ارس��ال کنند. در 
این میان اگرچه منچس��تر نمی تواند پاس��خ تمامی 
پیامک ها را بدهد، اما این موضوع س��بب خواهد شد 
تا کاربران تجرب��ه منحصر به فردی از دریافت اخبار 

به صورت پیامکی داشته باشند. 
بخ��ش  مدی��ر  فلپ��س،  ان��درو  راس��تا  ای��ن  در 
سفارشی سازی فرآیندها در نیویورک تایمز می گوید: 
»ن��وآوری نش��ریه ما برای ارس��ال اخب��ار بازی های 
المپی��ک ری��و به ص��ورت پیامک��ی با هدف انتش��ار 
اخبار روی پلتفرم هایی اس��ت که از نقش��ی کلیدی 
در زندگی روزم��ره مخاطب��ان برخوردارند« وی در 
ادامه س��خنان خود اف��زود: »امروزه برای بس��یاری 
از کابران نرم افزارهای پیام رس��ان از اهمیت بس��یار 
زیادی برخوردار بوده و آنان پیوس��ته در حال تعامل 
با این قبیل نرم افزارها هستند بنابراین ما مدت زمان 
بس��یاری را به تفکر درباره چگونگی ارسال اخبار به 
مخاطب��ان و نزدیک ت��ر کردن آنها ب��ه خبرنگاران و 

حرفه خبرنگاری اختصاص داده ایم.«
اندرو فلپس که مبدع ایده خبرنگاری پیامکی بوده 
اس��ت در ادامه گفت وگوی خود با س��ی ان ان اظهار 
داش��ت: »بس��یاری از مردم از ما می پرس��ند که آیا 
نمی توانس��تید اخبار مورد نظرتان را به جای پیامک 
در شبکه اجتماعی توییتر ارسال کنید؟ پاسخ ما این 
است که می توانستیم اما استفاده از پیامک زمینه را 
برای نزدیکی بیش��تر مخاطب��ان و خبرنگاران فراهم 
کرده و ش��ما پس از دریافت اخبار با استفاده از این 
ش��یوه احس��اس خواهید کرد که مادرتان یا یکی از 
دوستان نزدیک شما مشغول ارسال اختصاصی اخبار 

برای شما است.«
الزم به ذکر است آن دسته از خوانندگان که برای 
اس��تفاده از خدمات پیامکی نیویورک تایمز ثبت نام 
کرده ان��د با پیامی به این مضم��ون رو به رو خواهند 
ش��د: »سام من س��م منچستر هس��تم از سرویس 
ورزشی نیویورک تایمز، در طول رقابت های المپیک 
راهنمای خصوصی ش��ما در دهکده بازی ها هستم و 
به همی��ن دلیل دیگر نیازی به حضور ش��ما در ریو 

نیست!«
معاون دبیر س��رویس ورزش��ی روزنام��ه نیویورک 
تایمز در رابطه با نحوه فعالیتش در جریان بازی های 
المپیک اظهار داشت که وی قصد دارد روزانه 3 الی 
چهار پیامک به هم��راه تصاویر، کلیپ های ویدئویی 
و Gif به مخاطبان خود ارس��ال کند. وی همچنین 
اعام کرد پیش از مصاحبه با ورزشکاران از مخاطبان 
خود خواهد خواس��ت که سوال های مورد نظرشان را 

برای او ارسال کنند. 
ب��ه عقیده مدیران نیوی��ورک تایمز در صورتی که 
ش��یوه روزنامه نگاری پیامکی با استقبال خوانندگان 
مواجه ش��ود، از این ایده می توان در پوش��ش اخبار 
سایر حوزه ها نظیر سیاست )اخبار مربوط به انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا( و سایر رویدادهای ورزشی 

مهم استفاده کرد. 

 200 هزار شغل قربانی قیمت پایین نفت 
در آمریکا

قیمت پایین نفت باعث از بین رفتن رقم باالیی از مشاغل در آمریکا شده است.
از نیمه ه��ای س��ال 2014 که قیمت نفت ش��روع به پایین آمدن ک��رد، 195 هزار 
ش��غل در بخش نفت و گاز در آمریکا از بین رفته اس��ت. این را گزارش منتشر ش��ده 
از س��وی ش��رکت Challenger, Gray & Christmas  نش��ان می ده��د. ای��ن 
آماری تکان دهنده و البته دردناک برای آمریکایی ها اس��ت چون مش��اغل حوزه نفت 
 و گاز در این کش��ور ش��غل هایی پردرآمد به ش��مارمی آیند. براس��اس گ��زارش بانک

Goldman Sachs  متوس��ط درآمد ش��اغان در صنایع نف��ت و گاز در آمریکا 84 
درصد بیش��تر از متوسط درآمد ملی در این کشور اس��ت. این کاهش در آمار مشاغل 
بخش نفت و گاز در آمریکا درحالی اتفاق می افتد که در بس��یاری از بخش های دیگر 

این کشور افزایش اشتغال گزارش شده است. 
براس��اس گزارش Challenger, Gray & Christmas حدود 95 هزار موقعیت 
ش��غلی فقط در سال 2016 از سوی ش��رکت های انرژی حذف شده است. بیشتر این 
مش��اغل در اوایل س��ال جاری میادی و همزمان با رس��یدن قیمت نفت به 26 دالر 

پایین ترین سطح در 13 سال گذشته، حذف شده اند. 
قیمت نفت از وضعیت بحرانی چند ماه پیش کمی فاصله گرفته و در حال احیا بود 
که پایین آمدن مجدد در هفته های گذش��ته امیدها را تا حدی ناامید کرد. این هفته 
قیمت نفت دوباره به زیر 40 دالر رسید. انتظار می رود در گزارش دولت آمریکا درباره 
میزان اش��تغال در ماه جوالی باز هم آمریکایی ها ش��اهد کاهش مشاغل بخش انرژی 

و نفت باشند. 
معدود ش��رکت های نفتی در آمری��کا بودند که از این تعدیل  نی��رو در امان ماندند. 
بسیاری از شرکت ها بخش بزرگی از نیروی کار خود را در پی کاهش قیمت نفت اخراج 
کردند. برای مثال ش��رکت Halliburton تنها در سه ماهه دوم سال جاری بیش از 

30 هزار شغل از جمله 5000 شغل در سه ماهه دوم امسال را حذف کرد. 
به گفته کارشناسان، صنعت نفت آمریکا بدترین ضربه را در 15 سال گذشته پس از 
پایین آمدن قیمت نفت متحمل شده است. حتی در شرکت های خارج از بخش انرژی 
که تجهیزات موردنیاز برای حفاری و سایر تجهیزات را تولید می کردند نیز تعدیل نیرو 

اتفاق افتاده و بخش زیادی از نیروها اخراج شده اند. 
کارگ��ران این بخش البته امیدوارند ای��ن صنعت به زودی با کمبود نیروی متخصص 
مواجه شود و از آنها خواسته شود تا سر کار خود برگردند. پیش بینی شده تا پایان سال 

2018 صنعت نفت آمریکا نیاز به 80 تا 100 هزار نیروی تازه داشته باشد. 

نباید ش��ما »م��ارک زاکربرگ«  لزوم��ا 
بع��دی یا مدیر عامل ش��رکت اپل باش��ید 
تا میلیونر باش��ید. این تص��ور که فقط در 
دوران بازنشس��تگی می توانی��م ثروتمن��د 
ش��ویم، چقدر درست اس��ت؟ خیلی زودتر 
از آنچ��ه تصور می کنی��د، می توانید پولدار 
 ش��وید، قبل از اینکه حتی به 30 س��الگی 

برسید. 
تنه��ا کافی ا س��ت کمی بلندپ��روازی و 
پش��تکار را با تصمیمات مالی هوشمندانه 
ترکیب کنید. مس��یر ث��روت را می توان با 
اس��تراتژی های خ��وب مالی هم��وار کرد. 
تمرین ه��ای س��اده ام��ا تاثیرگ��ذار زیر را 
 انج��ام دهید ت��ا متوجه تغییرات اساس��ی 

شوید. 
1- راه های��ی را بیابید ک��ه از طریق آن 
بتوانی��د درآمد خود را افزای��ش دهید. در 
واقع فرصتی پیدا کنید که توانایی افزایش 
درآمد داش��ته باش��ید. افزای��ش درآمد در 
حرف ساده تر از عمل است، اما اگر بتوانید 

پی��دا  را  راه های��ی 
کنی��د ک��ه از منابع 
خود  ب��رای  مختلف 
کس��ب درآمد کنید، 
بیشتر  ش��ما  درآمد 
خواهد ش��د. در یک 
تحقیق پنج س��اله از 
میلی��ون��ر ه�����ای 
خ��ودس���اخت���ه، 
که  ش��د  مش��خص 
بیش��تر آنها از سه یا 
چندین طریق کسب 
می کردن��د.  درآم��د 
ش����اید ت���رجی�ح 
دهید پ��س از انجام 
ب��رخ�ی تحقیق��ات 
با مشاور  و مش��اوره 
سهام  بازار  در  مالی، 

سرمایه گذاری کنید. بازار سهام فرازونشیب 
زیادی دارد، بنابرای��ن احتماال مدت زمان 
زیادی طول می کش��د تا موفق شوید. اگر 
جزو کارآفرینان هستید، کسب و کار خود را 
در کن��ار آن ش��روع و روی پروژه هایی که 
ش��ما را هیجان زده می  کند، فعالیت کنید. 
اگ��ر محصولی را توزی��ع می کنید که خود 
ش��ما هم دوس��تش دارید، یک فروش��گاه 
آناین بزنید یا محصوالت خود را از طریق 

دیگر فروشنده ها بفروشید. 
2- روی اه��داف جامع ت��ر تمرکز کنید: 
زمانی که ش��روع به کس��ب درآمد اضافی 
می کنید و پس اندازتان را افزایش می دهید، 

ممکن اس��ت برای خرید اتومبیل لوکس یا 
داش��تن طراح اختصاصی لباس وسوس��ه 
ش��وید. اگرچه این مخارج دلچس��بند، اما 
تمام پس انداز ش��ما را ب��رای آینده از بین 
می برد. اجازه ندهید تمام تاش های ش��ما 
در چن��د خری��د بزرگ ناپدید ش��ود. افراد 
مصمم و متمرکز تمایل دارند پول بیشتری 
جمع کنن��د، بنابراین مطمئن ش��وید که 
پ��ول خود را ص��رف خرید ل��وازم گزاف و 

غیر معقول نمی کنید. 
3- پس انداز خود را برای سرمایه گذاری 
در کار خرج کنید: در نظرداش��ته باش��ید 
که پس انداز ش��ما با س��رمایه گذاری زیاد 
می شود. پول تان را در جایی سرمایه گذاری 
کنید که به راحتی به آن دسترسی نداشته 

باشید. 
سعی کنید مقدار مشخصی از درآمدتان 
را ه��ر ماه کنار بگذاری��د، به طوری که فکر 
دس��ت زدن به آن را نکنی��د و یاد بگیرید 
ک��ه ب��دون آن زندگی کنید. اگ��ر در نظر 

دارید حساب س��رمایه گذاری افتتاح کنید، 
با یک مشاور سرمایه گذاری مشورت کنید. 
خدمات مشاوره مالی دیجیتال به شما این 
امکان را می دهد تا با یک مشاور واقعی در 
هر زمان و با هر فناوری که شما بخواهید، 

مشورت کنید. 
4- به یادگیری ادامه دهید: مطمئن ترین 
س��رمایه گذاری برای آینده شما، خلق یک 
ط��رح، تعیی��ن اه��داف، خوان��دن کتاب، 
وباگ ه��ا و گوش دادن به پادکس��ت های 
آموزش��ی اس��ت. ذهن خود را با اطاعات 
مناس��ب پ��ر کنی��د، چون به ش��ما کمک 
می کن��د هرچ��ه زودت��ر و مطمئن ت��ر به 

اهداف خود برس��ید. به یادگیری و صحبت 
ک��ردن با افراد متعدد تمایل نش��ان دهید. 
ب��ا پیش��رفت در تحصی��ات و گس��ترش 
کار، خ��ود را از بقیه متمای��ز کنید. نیازی 
نیست که شما باهوش ترین فرد یک جمع 
باش��ید، فقط تاش کنی��د آماده ترین آنها 
باشید. اجازه ندهید اش��تباهات، شما را از 
رسیدن به اهداف تان فلج کنند. برای وقت 
و ان��رژی آینده  خود س��رمایه گذاری کنید 
 و بیاموزید چگون��ه می توانید آنها را بهبود 

بخشید. 
5- ب��رای 10 میلی��ون دالر هدف گذاری 
کنید نه برای یک میلیون: مردم اغلب باور 
دارند که ثروتمند ش��دن خ��ارج از کنترل 
آنهاست، اما ثروتمندان می دانند که با کار 
مداوم در راس��تای اهدافی مشخص، آینده 
مالی شان دست خودشان است. هنگامی که 
طرز فکر خود را درب��اره پول تغییر دهید، 
مسیر روشن تری را برای دستیابی به عنوان 
میلیون��ر می بینید. برای ثروتمند ش��دن و 
باید  ماندن  ثروتمند 
پ��ول را اولویت قرار 
دهی��د. کس��انی که 
تاش  موفقیت  برای 
فکر  طرز  و  می کنند 
احتمال  دارند  مثبت 
ب��رای  بیش��تری 
رس��یدن ب��ه اهداف 

خود دارند. 
اف��رادی که  با   -6
ش��ما  الهام بخ��ش 
اه��داف  و  هس��تند 
مش��ابه ش��ما دارند 
معاش��رت کنید: اگر 
اطراف ش��ما افرادی 
را  که شما  هس��تند 
به س��وی  از رفت��ن 
ب��از  رویاهای ت��ان 
می دارند، باید س��عی کنید آنه��ا را نادیده 
بگیری��د. ثابت کنید که اش��تباه می کنند، 
ام��ا در م��ورد آن��ان فروتن باش��ید. نتایج 
کار همیش��ه ب��ا صدایی بلند ت��ر از کلمات 
صحب��ت می کنند. حقیقت این اس��ت که 
میلیونر ه��ا اغلب متفاوت ت��ر از بقیه درباره 
پول فک��ر می کنند، بنابراین اطراف خود را 
با افرادی پر کنید که س��خت تاش کنند 
و چشم اندازی مشابه شما داشته باشند. ما 
شبیه افراد اطرافمان می شویم، بنابراین از 
ش��کاکان و آنهایی که ش��ما را باور ندارند 

دوری کنید. 
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قیمت بلیت هواپیما

راهکار هایی برای موفقیت  مالی 

المپی��ک ب��ه همان اندازه که یک واقعه و رقابت ورزش��ی اس��ت، یک��ی از نمادهای 
جهانی ش��دن با ابعاد سیاس��ی و اقتصادی هم هست. انتخاب کشور میزبان، کشورهای 
راه یافته به این رقابت جهانی و س��رانجام فهرس��ت و رتبه بندی کش��ورها در پایان این 
رقاب��ت، از جذابیت های المپیک اس��ت. ای��ن رقابت های جهانی برای کش��ورهایی که 
میزبان آن می شوند فرصتی است که در درازمدت فقط یک بار پیش می آید و می تواند 
امتی��ازات اقتص��ادی و غیراقتصادی کوتاه مدت و بلندمدتی را ب��رای میزبان به ارمغان 
آورد. اما امس��ال میزبان بازی های المپیک کشوری است که فرصت میزبانی برایش به 

تهدید تبدیل شده  است. 
برزی��ل از جذاب تری��ن و پرآوازه ترین کش��ورهای جهان اس��ت. نام این کش��ور در 
کن��ار دیگر جذابیت های گردش��گری و جغرافیایی، ب��ا ورزش و به ویژه فوتبال هم گره 
خورده  اس��ت. اما بحران های متعدد برزیل در دو س��ال اخیر موجب ش��ده که یکی از 
پردردس��رترین و بحران زده ترین میزبانان المپیک باشد و این موقعیت موجب شود که 
وضعیت بحران زده این کش��ور بیش از پیش برای جهان مش��خص و آشکار شود. بیش 
از نیمی از کش��ورهای شرکت کننده در رقابت های المپیک امسال، هیات های بلندپایه 
رس��می به مراسم افتتاحیه نفرستادند. کش��ورهایی هم که هیاتی به مراسم افتتاحیه 
اعزام کرده اند در س��طح مقامات رده پایین حضور یافته اند. این کش��ورها شرایط ناامن 
برزیل و همچنین بی ثباتی سیاس��ی را دلیل عدم ش��رکت در مراس��م افتتاحیه اعام 

کرده اند. 
وی��روس ناش��ناخته زیکا و اختافات سیاس��ی، دو بحران اصلی برزیل در دو س��ال 
گذش��ته بوده اند. زیکا البته بحرانی جهانی اس��ت که راه حلی جهانی و یکپارچه را هم 
طلب می کند و مقابله با آن در جریان اس��ت. اما بحران سیاس��ی برزیل که پیامدهای 
سیاس��ی، اجتماعی و حتی امنیتی به دنبال داش��ته، این کشور را به شدت آسیب پذیر 
کرده  است. برزیل اکنون رئیس جمهوری مستقر و دولت باثبات و حتی مجلس مطمئن 
و قابل اتکا ندارد. در این کش��ور اکنون رئیس جمهور، به طور موقت برکنار ش��ده و در 
انتظار حکم قضایی به اتهام فساد مالی است، رئیس جمهوری موقت هم خودش پرونده 
اته��ام مالی دارد. بیش از دو س��وم نماین��دگان پارلمان هم با اتهامات مش��ابه روبه رو 
شده اند. شهرهای برزیل ماه هاست که صحنه تجمع اعتراضی مخالفان و هواداران دیلما 

روسف، رئیس جمهوری موقتا برکنار شده برزیل است. 
این تجمعات البته هنوز به خش��ونت و درگیری کش��یده نشده  اس��ت، اما این تنها 
تجمعات اعتراضی نیس��ت که در ماه های اخیر در ش��هرهای برزیل برگزار شده است. 
م��ردم برزی��ل به هزینه های زیاد برگزاری مس��ابقات المپیک هم اعت��راض دارند. این 

اعتراض ها این روزها و همزمان با آغاز مسابقات هم جریان دارد. 
برزیل از کش��ورهای درحال توسعه آمریکای التین است که نسبت به دیگر کشورها 
شرایط سیاسی و اقتصادی مساعدتری دارد. اما اختافات داخلی، رویارویی جریان های 
چپ و راس��ت و همچنین ش��رایط کلی آمریکای التین و تاثیر آن بر تحوالت داخلی 
برزیل، باعث برهم خوردن ثبات نس��بی این کشور شده است. شرایط اقتصادی موجب 
ش��ده قدرت در آمریکای التین از اردوگاه چپ به س��مت جناح راس��ت حرکت کند. 
بسیاری از کش��ورهای این منطقه این تغییر قدرت را تجربه کرده اند. حتی ونزوئا که 
نزدیک به دو دهه جایگاه و پایگاه پوپولیست های چپ گرای آمریکای التین بود، اکنون 
در آستانه تغییرات سیاسی بزرگی قرار گرفته  است. در این میان برزیل هم دستخوش 
تحوالتی ش��ده است که می تواند این کشور جذاب آمریکای التین را همچنان ناآرام و 

بی ثبات نگه دارد. 

میزبان بیمار المپیك 

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

مدرسه مدیریت

نگاه آخر

جدول امروز

وضعیت اقتصادی ونزوئال درحالی رو به بدتر شدن می رود که ترس از تمام شدن پول در این کشور به دغدغه ها اضافه شده است. ذخایر پولی بانك مرکزی این کشور از 
حدود 30 میلیارد دالر در سال 2011 به 11/9 میلیارد دالر رسیده است. ونزوئال ماه آگوست باید 726 میلیون دالر بدهی خود را بپردازد و در سه ماهه آخر سال میالدی 

جاری باید 5 میلیارد دالر دیگر از بدهی خود را تسویه کند که نگرانی ها را افزایش داده است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 571 www.forsatnet.ir

ترجمه: سارا گلچین
CNNMoney :منبع

نرخ پایه مقصد خطوط هوایی مبدا

901,000 کیش ایر تهران اردبیل

1,050,000 ماهان تبریز اصفهان

1,109,000 کاسپین کیش اهواز

1,770,000 کیش ایر مشهد آبادان

1,400,000 ایران ایر ساری بندرعباس

600,000 ایران ایر اصفهان شیراز 

نیلوفر قدیری
کارشناس مسائل بین الملل
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