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 میهن دوستی 
وتاثیر آن بر 

کیفیت کار

گفت وگوی »فرصت امروز« با 
مدیرعامل سابق شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران 

بازی ضعیف ایران در بازار 
ال  ان جی 
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داوود رشیدی، هنرمند سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون، صبح جمعه 
بعد از مدت ها تحمل رنج و درد، به خاطر ایست قلبی درگذشت و هواداران 
و همکاران هنرمندش را سوگوار کرد. رشیدی که به واسطه دهه ها فعالیت، 

یکی از چهره های شاخص عرصه سینما، تئاتر و تلویزیون شناخته 
می شد، در چند سال اخیر درگیر بیماری آلزایمر بود...

ستاره پرفروغ نمایش ایران جاودانه شد

24 ذی القعده 1437 - سـال سوم
شماره 589- 20صفحه - 1000 تومان
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

  شاخص های انتخاب وام گیرندگان
کار دست دولت می دهد

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در تحلیل ارائه تسهیالت بنگاه های کوچک و متوسط:

قائم مق��ام وزیر صنعت اخیرا از س��رعت بخش��یدن به روند 
پرداخت تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه های کوچک 
و متوس��ط خبر داده و رقم آن را تا روز اول ش��هریور، 3 هزار و 
200 میلی��ارد تومان عنوان ک��رده که به 3هزار بنگاه پرداخت 

ش��ده اس��ت.  به گفته این مقام، در حال حاضر آماری از سهم 
تفکیکی بنگاه های کوچک و متوسط از این تسهیالت در دست 
نیس��ت اما 60 درصد این بنگاه ها در بخش صنعت و 40درصد 
صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کش��اورزی هستند. پرداخت 

تسهیالت به بنگاه ها به دنبال برنامه های کالن دولت در حمایت 
از صنعت ش��کل گرفت و با قطعی شدن آن ثبت نام از بنگاه ها 

ش��روع ش��د. وزارت صنعت در تمامی استان ها با 
3بررسی شرایط بنگاه های ثبت نام شده...

سرمقـاله
 پنبه ایران 
 در آستانه 
نابودی کامل

در حال حاض��ر تولید جهانی 
پنبه در س��ال حدود 24میلیون 
ت��ن و تج��ارت آن نی��ز ح��دود 
10میلیون تن است که با فرض 
قیمت 2دالر برای هر کیلو پنبه، 
می ت��وان گفت تج��ارت جهانی 
پنبه در س��ال بالغ بر 20میلیارد 
دالر اس��ت.  تولید پنبه محلوج 
در  گذش��ته  زراع��ی  س��ال  در 
کشورمان بالغ بر حدود 40 هزار 
تن بوده و این برای کشور ما که 
روزگاری تولید ساالنه پنبه آن از 
مرز 250 هزار تن نیز گذش��ته و 
بخش عم��ده ای از آن نیز صادر 
می ش��د تاسف بار اس��ت. در آن 

زمان ارزش صادرات پنبه...
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علیرضا حائری
کارشناس صنعت

مدیر عامل بانک پاسارگاد عنوان کرد 

نقش مهم زیست الکترومغناطیس 
در توسعه علمی و اقتصادی کشور

مدیـران

ت امروز|
سین موسوی فراز  | فرص

ح
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هماهنگ کننده مقیم س��ازمان مل��ل درباره 
بحران آب در ایران هشدار داد و از همه خواست 
برای کاهش این ش��رایط دس��ت به دست هم 

دهند. 
 »گ��ری لوئی��س« در گفت و گ��و ب��ا ایرن��ا 
همچنین از رس��انه ها خواس��ت درب��اره این 
بحران به صورت جدی وارد شوند تا با آموزش 
همگان��ی در کاهش این بحران گام اساس��ی 

برداشته شود. 
هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل همچنین 
به دو نوع افراط گرایی اشاره کرد و گفت: یکی 
از اینها رویه ای است که باعث به وجود آمدن 
موج��ود افراطی مانند داعش ش��ده اس��ت و 
دومی رویه افراطی اس��ت که ما ساکنان کره 
زمین نسبت به س��یاره زمین داریم، از منابع 
آن ب��ه طور افراطی اس��تفاده می کنیم و هیچ 

احترامی برای سیاره خودمان قائل نیستیم. 
لوئیس افزود: ش��کل اول افراطی گری ما را 
بسیار نگران می کند، نوع دوم این افراطی گری 
هم در پایان این قرن می تواند تمدن بشری را 

از بین ببرد. 
وی با ارزیابی عملکرد ایران در هشت حوزه 
آرمان های توسعه هزاره گفت که ایران در پنج 

حوزه فعالیت چشمگیری داشته است. 
نخست فقرزدایی اس��ت؛ در طول 30 سال 
گذش��ته درآمد سرانه افراد )در ایران( افزایش 
یافت��ه اس��ت. البته هن��وز ش��کاف طبقاتی و 
درآم��دی وج��ود دارد اما در خ��الل این 30 
سال کسب درآمد، بیشتر و به فقرزدایی منجر 
شده است. مورد دوم که ایران در آن پیشرفت 
چشمگیری داشته، مقوله آموزش است که از 
7-8 س��ال میانگین س��ال های ماندگاری در 
مدرس��ه به حدودا 15 سال رسیده است و در 
این 30 سال دو برابر شده که دستیابی بسیار 

بزرگی است. عالوه بر آن، مرگ و میر کودکان 
بسیار کاهش یافته و به 17 مورد از هر 1000 
تولد رسیده است، این عدد چشمگیری حتی 
نس��بت به خیلی از کش��ورهای توس��عه یافته 
است. مورد چهارم مرگ و میر زنان به هنگام 
زایمان اس��ت که کاهش خوبی داشته است و 
پیشرفت چش��مگیری در خدمات رسانی های 
بهداش��تی زمانی که خانم��ی می خواهد وضع 
حمل کن��د، خصوص��ا در مناطق روس��تایی 
می بینیم. در کش��ورهایی که دارای ش��اخص 
توس��عه انس��انی باالیی هس��تند مرگ و میر 
زنان هنگام زایم��ان 41 مورد از هر صد هزار 
مورد است که برای ایران نصف این عدد یعنی 
23 مورد از صد هزار نفر اس��ت. مورد پنجم از 
هش��ت مورد که ایران عملک��رد خوبی در آن 
داش��ته درباره بیماری های ایدز، ماالریا و سل 
است. سل تقریبا از بین رفته است. در ارتباط 
ب��ا ماالریا 400 تا 500 بیم��ار از مجموع 80 
میلیون ایرانی اس��ت که در این کشور زندگی 
می کنن��د. در م��ورد ایدز باید گف��ت اپیدمی 
کنترل ش��ده اما هنوز قدم های بسیاری برای 

مهار کامل آن باید برداشته شود. 
لوئی��س در ادام��ه گفت: س��ه ح��وزه باقی 
می ماند ک��ه فکر می کنیم ایران می توانس��ت 
عملکرد بهتری در آنها داش��ته باش��د؛ یکی از 
آنها محیط زیس��ت، دومی برابری جنسیتی و 

مورد سوم توسعه همکاری هاست. 
البته باید در نظر داش��ت بخشی از عملکرد 
خ��وب ای��ران در حوزه توس��عه همکاری های 
بین المللی به دلیل وجود تحریم ها قابل انجام 

نبود. 
در ارتباط با محیط زیست، ایران از تغییرات 
اقلیمی رنج می ب��رد، همچنین آینده گرم تر و 

خشک تر در انتظار ایران است. 
در خالل 40-30 سال گذشته، تصمیم هایی 
که ایرانی ها و کس��انی که از تصمیم گیرندگان 
ای��ران و دولت ه��ای مختلف در این س��ال ها 
روی کار آمدند باعث ش��دند امروز چالش های 
محی��ط زیس��تی را ببینیم و ح��س می کنم 
مش��کل محیط زیس��ت ایران مش��کل بسیار 
جدی اس��ت که تا دو س��ه دهه آین��ده با آن 

دست و پنجه نرم خواهد کرد. 

معاون اول رئیس جمهوری: 
چاره ای جز اتکا به بخش خصوصی نداریم

معاون اول رئیس جمهوری یکی از تنگناهای امروز کشور را مسئله 
بیکاری و اش��تغال جوانان عنوان کرد و گفت: مس��ئله اشتغال جز 
از طریق توس��عه تولید و س��رمایه گذاری حل نخواهد شد.  اسحاق 
جهانگی��ری افزود: اقتص��اد مقاومتی، اقتصادی اس��ت که می تواند 
ایران را به پیش��رفت برساند و کش��ور را از چالش های موجود عبور 
دهد.  مع��اون اول رئیس جمهوری با تاکید بر ل��زوم افزایش تولید 
و س��رمایه گذاری در کشور گفت: برای تحقق این امر باید شرایطی 
فراهم شود که سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی احساس کنند بستر 

مناسبی برای فعالیت آنها مهیا شده است. 
جهانگیری همچنین بر ضرورت فراهم شدن بستر مناسب فرهنگی 
برای س��رمایه گذاری در کشور افزود: سرمایه گذاران و فعاالن بخش 
خصوصی باید احس��اس کنند که از احترام نزد مردم و مس��ئوالن 
برخوردار هس��تند.  جهانگیری تصریح کرد: ما برای عبور از تنگناها 
و مشکالت کشور چاره ای جز اتکا به بخش خصوصی نداریم و باید 
بخش خصوصی محور و مدار اقتصاد کشور شود و مسئوالن و نظام 

بانکی نیز باید این شرایط را فراهم کنند. 

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل: مشکل محیط زیست ایران  بسیار جدی است
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در ح�ال حاض�ر وضعیت بازار 
LNG در جه�ان چگونه اس�ت؟ 
ب�ازار  ای�ن  در  مس�ائلی  چ�ه 
تعیین کنن�ده اس�ت؟ و آیا ورود 

به این بازار اقتصادی است؟ 
LNG راهی برای تبدیل و انتقال 
بهت��ر گاز مای��ع برای مس��افت های 
طوالنی اس��ت ت��ا هزینه آن کاهش 
یاب��د و اقتصادی باش��د. این صنعت 
کمک کنن��ده حمل گاز مایع اس��ت 
و هر میزان بعد مس��افت طوالنی تر 
اقتص��ادی  آن  ش��ود، حمل و نق��ل 
 LNG می شود. انتقال گاز به صورت
خطرات کمتری نس��بت به خط لوله 
دارد. در سال 1970 سهم LNG از 
بازار 2درصد بود، اما این سهم امروز 
بزرگ تر ش��ده است به طوری که در 
حال حاضر رشد ساالنه LNG بیش 
از 6درصد است در حالی که  این رشد 
در بازار نفت، 1.9درصد در سال، در 
ب��ازار گاز مای��ع 2.3درصد و در بازار 
زغال س��نگ 2.2درصد اس��ت. این 
 LNG آم��ار به وض��وح می گوید که
در ح��ال مهم ش��دن در بازار انرژی 
اس��ت. حال س��وال اینجاست امروز 
وضعیت LNG چگونه اس��ت؟ باید 
بگوی��م ک��ه LNG ش��یب حرکتی 
خوب��ی دارد ب��ا وجود اینکه در رکود 

اقتصادی هستیم. 
برخی منابع اطالعاتی از توقف 
68 طرح توسعه ای LNG  در دنیا 
از جمله اس�ترالیا خبر می دهند. 
تحلیل ش�ما از چرایی توقف این 
طرح ها چیس�ت؟ آیا این مسئله 
می تواند بیانگر این باشد که بازار 

LNG اشباع شده است؟ 
قبل از پاسخ به این سوال باید بگویم 
ک��ه در نهای��ت 24 ط��رح LNG در 
دنیا فعال اس��ت که ش��اید تعدادی از 

ای��ن طرح ها به دلیل 
نب��ودن،  اقتص��ادی 
است.  متوقف ش��ده 
برای نمونه سه پروژه 
اس��ترالیا   LNG
ب��ه دلی��ل اقتصادی 
متوق��ف  نب��ودن 
ش��ده زی��را فرآین��د 
تولی��د بس��یار گرانی 
دارن��د و طرح ه��ای 
بودند.  بلندپروازنه ای 
پروژه ه��ای  برخ��ی 
انرژی در دنیا متوقف 
شده زیرا قیمت نفت 
و گاز کاه��ش یافت��ه 
اس��ت. این به معنای 
آن نیس��ت ک��ه بازار 

اشباع شده است. وقتی می توان گفت 
بازار LNG اش��باع ش��ده که بگوییم 
میزان مصرف انرژی در چین یا هند 
یا هر کشور مصرف کننده ثابت مانده 
و این در حالی اس��ت که کش��ورهای 
در حال توس��عه برای دس��تیابی به 
رشد 7درصد در سال نیاز به مصرف 
انرژی بیش��تری دارند و این مس��ئله 
گ��واه این اس��ت با وج��ود اینکه بازار 
 LNG انرژی خوش��بینانه نیست، اما
بازار خوبی دارد و نمی توان به راحتی 
گف��ت ک��ه LNG دیگ��ر اقتصادی 
نیس��ت. اگ��ر پ��روژه LNG ای��ران 
براس��اس سناریو و قیمتی که من در 
زمان ریاست برنامه ریزی کرده بودم، 
به سرانجام برسد بازگشت سرمایه آن 
39درصد خواهد بود و اقتصادی است. 
در حقیق��ت ب��ا نفت 20 تا 30دالری 
نیز این پ��روژه اقتصادی خواهد بود. 
امروز تحریم ها برداشته شده است و 
باید کاال و تجهیزات خریداری ش��ده 
از ش��رکت های زیمنس و لینده برای 

اتمام طرح به کشور آورده شود. 
صحبت از پروژه ایران ال ان جی 
ش�د، زمان مدیریت شما بود که 
ب�ا روی کار آمدن دولت یازدهم 
این طرح متوقف شد؟ چرا طرح 

متوقف شد؟ 
تمایلی برای مطرح کردن حواشی 
این موضوع ندارم، اما این طرح بیش 
از 60درصد پیشرفت فیزیکی داشت 
و 1.85 میلی��ارد دالر نی��ز اعتب��ار 
ب��رای آن هزینه ش��ده ب��ود و امروز 
اگر براس��اس س��ناریو و روش��ی که 
 LNG م��ن قبل از تعطیل��ی پروژه
دنبال می کردم، پروژه اجرایی ش��ود 
با 2.2میلیارد دالر در مدت زمان 19 
ماهه به اتمام خواهم رساند. البته این 
طرح در صورت کار جدی حداکثر تا 
دو سال با بودجه حدود 3 تا 4میلیارد 

دالر به اتمام خواهد رسید. 
اول  س�ال  در  نف�ت  وزی�ر 
ریاس�تش طرح LNG را متوقف 
ک�رد، اما ح�ال یکی از طرح های 

با اولویت شده است؟ نظرتان در 
این باره چیست؟ 

وزی��ر این پ��روژه را متوقف نکرد، 
ع��ده ای این پروژه را متوقف کردند، 
وزی��ر نیز از ای��ن افراد حمایت کرد. 
 LNG وزی��ر نفت تمایل دارد پروژه
به س��رانجام برس��د. امی��دوارم وی 
ش��جاعت ب��ه خ��رج بده��د و بر به 
س��رانجام رس��یدن این پروژه تاکید 
جدی داش��ته باش��د. این پروژه در 
صورت اتمام برای کش��ور سودآوری 
 LNG باالیی خواهد داش��ت. پروژه
یک تغییر مهم اس��ت که در صورت 
راه اندازی آن، مانعی برای تحریم های 

احتمالی خواهد بود. 
برخی کارشناسان بر این باورند که 
اگر ایران در دو سال آینده نتواند 
بازاری در بازارهای LNG تصاحب 
کند، دیگر فرصتی برای حضور در 
این بازار نخواهد داشت. نظر شما 

در این خصوص چیست؟ 
 LNG ایران در صورت اتمام پروژه

بازار داشته  می تواند 
دیدگاه ه��ا  باش��د. 
 LNG درخص��وص
اس��ت،  متف��اوت 
عده ای از اش��باع آن 
صحب��ت می کنند و 
ع��ده ای از بازارهای 
تازه. با این حال آنچه 
در این بازار مهم است 
براس��اس  محوریت 
تقاضا یا عرضه است. 
 LNG ام��روز ب��ازار
براس��اس تقاضاست 
زی��را پیش بینی های 
خوشبینانه ای نسبت 
ب��ه بازار انرژی وجود 
ندارد و گفته می شود 
که این بازار در چند سال آینده رشد 
چندانی نخواهد داشت، البته وضعیت 
بازار LNG نس��بت به سایر انرژی ها 
بهتر است. بازار LNG از سال 1970 
تاکنون چندین بار تغییر کرده اس��ت. 
باید به این مس��ئله مهم نیز اش��اره 
کنم ایران نمی تواند سهم چندانی در 
بازار LNG دنیا داشته باشد و با 10 
میلی��ون تن ما بازیگر اصلی نخواهیم 
بود. وقتی وزیر انرژی روسیه می گوید 
که هدف گذاری روسیه 100میلیون 
تن در س��ال اس��ت و هم اکنون 30 
میلیون تن عملیاتی شده، وقتی قطر 
77میلی��ون تن تولی��د LNG دارد، 
اس��ترالیا ظرفی��ت تولی��د حدود 60 
میلی��ون ت��ن را دارد که امروز حدود 
40 میلی��ون ت��ن آن عملیاتی ش��ده 
است، وقتی الجزایر با 20میلیون تن، 
اندون��زی با ظرفیت 15میلیون تن و 
آمریکا با وجود واردات گاز، تولید 10 
میلیون تن LNG را در برنامه دارد، 
پروژه LNG ایران با 10 میلیون تن 

نق��ش چندان مهمی در بازار نخواهد 
داشت مگر اینکه به برنامه های تولید 
LNG ب��ا ظرفیت ه��ای 30 و اندی 
میلی��ون تن در س��ال فک��ر کنیم تا 
بتوانی��م بازیگر نقش س��وم یا چهارم 

در دنیا باشیم. 
آی�ا  کنون�ی  فض�ای  در 
س�رمایه گذاران خارج�ی ب�رای 
س�رمایه گذاری در کشور تمایل 
دارند و ایران بازار خوبی است؟ 
ای��ران به دلیل داش��تن خوراک، 
ب��ازار خوب��ی برای س��رمایه گذاران 
اس��ت، ام��ا در جذب س��رمایه گذار 
باید به این نکته مهم توجه داش��ت 
ک��ه ای��ران بای��د به دنب��ال جذب 
س��رمایه گذار غیر اروپایی باش��د. در 
حقیق��ت بای��د نگاه م��ان را از غرب 
به س��مت شرق تغییر دهیم. زمانی 
غ��رب مرکز جهانی تجارت بود، اما 
دوران اروپا به س��رآمده اس��ت و در 
نهای��ت چندده��ه اروپ��ا در قدرت 
خواه��د مان��د و بعد از آن به قدرت 
دوم وس��وم دنیا تبدیل خواهد شد. 
ما باید برای توسعه LNG به سمت 
کش��ورهایی از قبیل چین و هند و 
حت��ی برزی��ل برویم. در حال حاضر 
چی��ن 18 ط��رح تبدیل گاز طبیعی 
ب��ه گاز مای��ع دارد که از این تعداد 
پنج طرح به بهره برداری رس��یده و 
ح��دود پن��ج طرح دیگر نیز در حال 
بهره برداری است. این طرح در چین 
90 میلیون تن مصرف LNG دارد و 
در هند با ظرفیت حدود 40 میلیون 
ت��ن در ح��ال اجراس��ت از این رو با 
توجه به اینکه شرق بازار خوبی دارد 
می تواند س��رمایه گذار خوبی باشد، 
از س��ویی قیمت در شرق به نسبت 

غرب باالتر اس��ت. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با مدیرعامل سابق شرکت مایع سازی گاز طبیعی ایران 

بازی ضعیف ایران در بازار ال  ان جی 
تنه�ا پروژه LNG ایران با ظرفیت 1.5میلیون تن در س�ال با روی 
کار آمدن دولت یازدهم متوقف ش�د، اگرچه امروز بعد از س�ه سال 
به خواس�ت وزیر پروژه ایران ال ان جی در اولویت وزارت نفت قرار 

گرفته است. 

این پروژه تنها پروژه LNG ایران است که از سال 85 آغاز شد و 
با وجود تخصیص 1.85 میلیارد دالراعتبار هنوز به سرانجام نرسیده 
اس�ت. در حال حاضر قطر که میادین گازی مش�ترکی با ایران دارد 
موفق شده است ساالنه 77میلیون تن LNG صادر کند. بسیاری از 
کارشناسان با وجود کاهش قیمت گاز همچنان طرح های LNG )گاز 
طبیعی مایع ش�ده( را مقرون به صرفه و سودآور می دانند اگرچه در 

ش�رایط کنونی اخباری از تعطیلی پروژه ه�ای بزرگ LNG در نقاط 
مختلف دنیا از جمله اس�ترالیا منتش�ر می ش�ود. با توجه به اهمیت 
تجارت LNG در دنیا و عالقه مندی تعدادی از ش�رکت های اروپایی 
ب�رای راه اندازی مجدد پ�روژه ایران ال ان جی ب�ا علی خیراندیش، 
مدیرعامل س�ابق ش�رکت مایع س�ازی گاز طبیعی ایران که آغازگر 

پروژه ایران ال ان جی است، به گفت و گو نشستیم. 

بینالملل

وزیر نفت: 
بدهی 50 میلیارد دالری وزارت 

نفت به بانک مرکزی 

وزیر نفت در جمع خبرنگاران از حجم باالی بدهی 
وزارت متبوع��ش خب��ر داد و گف��ت: ما تنها به بانک 

مرکزی 50 میلیارد دالر بدهکاریم. 
به گزارش ایرنا، بیژن زنگنه به مناسبت هفته دولت 
درب��اره ماج��رای نفت کش های گم ش��ده اظهار کرد: 
ی��ک ف��رد یونانی قرار ب��ود نفت کش هایی را برای ما 
و ب��ه ن��ام خودش خریداری کند. این ش��خص پول ها 
را تحویل گرفته اما مش��کالتی در تحویل تعدادی از 
نفت کش ها بروز کرده و وی پول ما را هم پس نداده 
است. خوشبختانه با ترفندهایی به تازگی این شخص 

به ایران آورده و بازداشت شده است. 
وزی��ر نف��ت درباره خس��ارت های ناش��ی از تاخیر 
در امض��ای قرارداده��ای جدی��د نفتی و برداش��ت از 
میدان های مشترک گفت: به عنوان نمونه تاکنون یک 
هزار میلیارد مترمکعب از پارس جنوبی گاز برداشت 
کرده ای��م در حال��ی ک��ه قطر 2 ه��زار و 400میلیارد 
مترمکعب گاز از این میدان برده است که ارزش آن 

حدود 340 میلیارد دالر برآورد می شود. 
وی ادامه داد: هر چند تا پایان امسال با راه اندازی 
فازه��ای جدی��د، تولید ایران و قطر برابر می ش��ود اما 
برداشتی که این کشور در گذشته از این میدان کرده 

است، هیچ گاه قابل جبران نخواهد بود. 
زنگن��ه درباره انتقال 20 ه��زار میلیارد ریال اموال 
بابک زنجانی به وزارت نفت نیز گفت: مبلغی در کار 
نیست بلکه قرار است اموال مختلف وی که حدود 16 
هزارمیلیارد ریال است ارزش گذاری شود. 79میلیون 
دالر نیز پول نقد هست که مجموع ارزش آن 20 هزار 
میلیارد ریال می ش��ود. این مبلغ کمتر از یک چهارم 

بدهی بابک زنجانی است. 
زنگنه به ش��تاب در توس��عه فازهای پارس جنوبی 
اش��اره ک��رد و گفت: اکنون فازه��ای 17 تا 21 برای 
بهره ب��رداری آم��اده می ش��وند و همچنی��ن نص��ب 
تجهیزات در بخش خش��کی فازهای 13، 22، 23 و 
24 نیز در حال انجام اس��ت و به بهره برداری نزدیک 
می ش��وند. همچنین تا پایان امس��ال، برداشت نفت از 

الیه نفتی پارس جنوبی آغاز می شود. 
بن��ا ب��ه اعالم خبرگزاری ف��ارس، وزیر نفت در این 
نشست به ارسال ابالغیه هایی که در خصوص رعایت 
HSE اشاره و تصریح کرد: نخستین ابالغیه این بود 
که مدیران مناطق نفتی، پروازی نباشند تا بتوان در 
ش��رایط الزم به آنها دسترس��ی پیدا کرد اما ابالغیه 
دیگر این است که اگر دستورات ایمنی رعایت نشود 
من قطعا دستور خواهم داد که خوراک واحدها قطع 
شود که در جلسات و صحبت های مختلف این موضوع 

را بیان کرده ام. 

وزیر نیرو مطرح کرد 
لزوم کاشت محصوالت کم آب بر و 
پربازده برای احیای دریاچه ارومیه 

وزی��ر نی��رو گفت: احیای دریاچه ارومیه و توس��عه 
کش��اورزی اس��تان مس��تلزم همکاری مردم به ویژه 
 کش��اورزان زحمتک��ش ب��رای کاش��ت محص��والت 

کم آب بر و پربازده است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو )پاون(، 
مهندس »حمید چیت چیان« با اعالم این نکته افزود: 
چنان که می دانیم نخس��تین مصوبه دولت یازدهم از 
زمان روی کارآمدن، احیای دریاچه ارومیه بود و این 
مسئله به نوعی بیانگر توجه دولت به مشکالت فراروی 

این استان به ویژه در زمینه محیط زیست است. 
وی افزود: تصفیه پس��اب ها توسط این تصفیه خانه 
می تواند کمک کننده به پروژه احیای دریاچه ارومیه 

نیز باشد. 
وزی��ر نی��رو گفت: تاکنون پروژه ه��ای زیادی برای 
احیای دریاچه ارومیه از س��وی دولت انجام ش��ده اما 
ای��ن اقدام ه��ا به تنهایی برای احیای دریاچه ارومیه و 

کشاورزی پررونق استان کافی نخواهد بود. 
وزیر نیرو ادامه داد: احیای دریاچه ارومیه و توسعه 
کش��اورزی اس��تان مس��تلزم همکاری مردم به ویژه 
کش��اورزان زحمتکش جهت کاش��ت محصوالت کم 

آب بر، اما پربازده است. 
وی افزود: دولت مصوب کرده بود تا با انجام برخی 
تدابیر، وضعیت دریاچه ارومیه را در دو س��ال اول به 
حداقلی از تثبیت برس��اند که خوش��بختانه این امر با 

همکاری مردم محقق شده است. 
چیت چیان در پایان اظهار داش��ت: الزم اس��ت در 
اینج��ا از هم��کاری همه مس��ئوالن و م��ردم به ویژه 
همکاران خود در ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان 
غرب��ی ب��رای ارائه خدمات ش��بانه روزی به مردم این 

دیار تشکر کنم. 

نفت

نیرو

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

شنبه
6 شهریور 1395

شماره 589

مدیرعامل ش��رکت صادرات تجهیزات و 
خدمات صنایع آب و برق ایران )صانیر( به 
مذاک��رات 20 میلیارد دالری این ش��رکت 
در ماه های گذش��ته در نتیجه برجام اشاره 
ک��رد و گف��ت: رویکرد امروز این ش��رکت، 
توسعه بازار در آمریکای شمالی و بسیاری 
کش��ورهای آس��یایی، آفریقای��ی و حت��ی 

اروپایی است. 
  »بهم��ن صالح��ی« دی��روز )جمعه( در 
گفت وگو با ایرنا، دس��تاوردهای یک س��اله 
حضور این ش��رکت در عرصه بین الملل را 
یادآور شد و افزود: اکنون بیش از 75هزار 
م��گاوات ظرفی��ت الکتریس��یته )برق( در 
ایران وجود دارد که در کش��ورهای منطقه 

و خاورمیانه بی نظیر است. 
وی گف��ت: اروپا و همس��ایگان ش��مالی 
ایران نیازمند تجهیزات و خدمات تولیدی 
برق هس��تند و همین موضوع موجب شده 
ت��ا ای��ران به عن��وان هاب )قط��ب( انرژی 
در منطق��ه مط��رح باش��د.  وی ادامه داد: 
اس��تراتژی ش��رکت صانیر کمک به تقویت 
قطب انرژی در منطقه است و به این منظور 
در یک سال گذشته موفق شده 25 میلیارد 
دالر در بخ��ش ان��رژی مذاکره و نزدیک به 

7میلیارد دالر تفاهم نامه امضا کند. 
صالحی یادآور ش��د: صانیر به عنوان تنها 
شرکت بین المللی کشور، توانسته در خارج 
از مرزها نماینده شایس��ته ای برای کش��ور 
باشد و عالوه بر آن، در پیوند ظرفیت های 
اقتصادی ایران به کش��ورهای همسایه نیز 

نقش ویژه ای ایفا کرده است. 
وی ب��ه مذاک��رات 20 میلی��ارد دالری 
این ش��رکت در ماه های گذش��ته با توجه 
به نتایج برجام اش��اره کرد و گفت: با این 
ح��ال، منازع��ات منطق��ه ای هزینه حضور 
صانی��ر در پروژه های بین المللی را افزایش 
داده، به ط��ور نمون��ه کاهش قیمت جهانی 
نفت، بروز مش��کالتی در فعالیت صانیر در 

بازار عراق را موجب شده است. 
مدیرعامل صانیر گفت: کند شدن سرعت 
اج��رای پروژه ه��ا، افزایش هزینه های مالی 
طرح ه��ا و پروژه ه��ا و اجبار به اس��تفاده از 
فاینانس و س��ایر روش های مالی، از جمله 

این تاثیرات است. 
وی ادامه داد: شرکت صانیر از سال 1373 
تاکن��ون نزدی��ک به 2 میلیارد دالر قرارداد 
اجرای��ی کرده و با بی��ش از 200 پیمانکار 
همکاری داشته است اما رویکرد امروز این 
ش��رکت، توس��عه بازار در آمریکای شمالی 
و بس��یاری کشورهای آسیایی، آفریقایی و 

حتی اروپایی است. 
صالحی خاطرنشان کرد: کسب رتبه نهم 

در بین 250 شرکت جهان در حوزه ساخت 
خط انتقال برق و پست های برق و مقام های 
قاب��ل توجه در بخش خدمات عمومی، این 
شرکت را به یکی از بزرگ ترین شرکت های 

پیمانکاری جهان بدل کرده است. 
به گفته وی، هرچند در اساسنامه صانیر، 
فعالی��ت در خ��ارج از مرزهای س��رزمینی 
ای��ران تعریف ش��ده، اما ب��ا توجه به فضای 
باز اقتصادی و سیاس��ی پس��ابرجام، امروز 
بس��یاری شرکت های بین المللی عالقه مند 
ب��ه تش��کیل »جوینت ونچر« ب��ا صانیر و 

اجرای پروژه های مشترک هستند. 
مدیرعامل صانیر به طور نمونه به یکی از 
قراردادهای مشترک با اروپایی ها اشاره کرد 
که به امضا رسیده و در آن، این شرکت در 
قالب جوینت ونچر با صانیر، در سه پروژه در 
مکزیک، شیلی و مصر با ایرانی ها همکاری 
می کن��د و صانی��ر نی��ز متعهد ب��ه اجرای 
مش��ترک س��ه پروژه خود در افغانس��تان، 

پاکستان و ایران با آنها شده است. 
وی در ادامه با اشاره به صادرات 2میلیارد 
دالری خدمات فنی و مهندسی صانیر گفت: 
چش��م انداز ترسیم شده برای این شرکت، 
دس��تیابی به ف��روش یک میلیارد دالری و 
ارزش قراردادهای 3میلیارد دالری تا سال 

1404 است. 
صالحی اضافه کرد: این ش��رکت در یک 
س��ال گذش��ته موفق به انجام مذاکره های 
مختلف به ارزش نزدیک به 20 میلیارد دالر 
شده اس��ت؛ زیرساخت های فعالیت صانیر 
امروز به مرز بلوغ و نتیجه دهی رس��یده و 
پس از سال ها می تواند نقشی تاثیرگذار در 
صادرات خدمات فنی و مهندسی به خارج 
داشته باشد. این فعال اقتصادی، با اشاره به 
اینک��ه امروز از دانش فنی خوبی در کش��ور 
بهره مندیم، تاکید کرد: بهترین ش��بکه برق 
منطق��ه، تولید نیروگاهی، فعالیت های نفتی 
و... در کش��ور م��ا وج��ود دارد و عالوه بر آن، 
انباش��ت تجارب خوبی نیز در ایرانیان خارج 
از کش��ور وجود  دارد و بر این اس��اس، خأل و 

کمبودی احساس نمی شود. 
مدیرعام��ل صانی��ر تاکید کرد: مس��ئله 
اصلی امروز کش��ور، خأل بازاریابی و توسعه 
بازار اس��ت؛ مس��ئله ای که فقط محدود و 
منحصر به ش��رکت بزرگ صانیر نبوده و از 
ضرورت ه��ای همه فعاالن اقتصادی اس��ت 
ک��ه حضور در بازاره��ای بزرگ خارجی را 

در دستور کار خود قرار دهند. 
وی یادآور ش��د: بسیاری از خارجی ها به 
حض��ور در بازار ب��زرگ ایران تمایل دارند، 
زیرا کارفرمای بسیاری از پروژه ها در کشور 

دولت است. 

مذاکرات 20میلیارد دالری صانیر در نتیجه برجام

دورخیز برای اجرای پروژه در اتحادیه اروپا



شکست مالزی و شورای همکاری خلیج فارس
توافق نامه تجارت آزاد به نتیجه 

نرسید

یک مق��ام بلندپای��ه مال��زی روز جمعه افش��ا 
کرد که مذاکرات این کش��ور و ش��ورای همکاری 
خلیج فارس برای رس��یدن ب��ه توافق نامه تجارت 
آزاد پ��س از پنج س��ال به نتیجه نرس��یده اس��ت 
و ادع��ا ک��رد بحران جهان��ی و نبردهای س��وریه 
 دلی��ل ب��ه تواف��ق نرس��یدن دو ط��رف تاکن��ون 

است. 
ب��ه گزارش ایرنا، مصطفی محمد، وزیر صنعت و 
تج��ارت خارجی مالزی، اعالم کرد که این کش��ور 
و ش��ورای همکاری خلیج ف��ارس در تالش برای 
ترس��یم و رس��یدن به یک چارچ��وب توافق نامه 

تجارت آزاد هستند. 
وی گف��ت: رش��د آرام مناس��بات اقتصادی در 
منطق��ه پس از بحران جهانی و همچنین درگیری 
در کش��ورهای دیگر منطقه یعنی سوریه از دالیل 
دوطرف است که باعث شد پیشرفتی در این زمینه 

صورت نگیرد. 
وزی��ر مالزیای��ی گف��ت: م��ا هنوز هم مش��تاق 
)توافق نامه تجارت آزاد با ش��ورای همکاری خلیج 
ف��ارس( هس��تیم و در مذاکرات با وزی��ر تجارت 
عربستان تاکید شد که مسائل نیاز به تسریع دارد. 
وزی��ر صنعت و تج��ارت خارج��ی مالزی گفت 
از س��ال 2011 می��الدی  ک��ه هی��چ حرکت��ی 
ب��رای  تفاه��م  یادداش��ت  امض��ای  از  پ��س  و 
 توافق نام��ه تج��ارت آزاد بی��ن دو ط��رف انج��ام 

نشده است. 
تارنمای روزنامه نیو استریت تایمز نوشت: مالزی 
مش��تاق است براس��اس توافق نامه تجارت آزاد در 
زمینه کاال، خدمات و سرمایه گذاری با کشورهای 
ش��ورای همکاری خلیج فارس ش��امل عربس��تان 
س��عودی، بحرین، کوی��ت، عمان، قط��ر و امارات 

متحده عربی همکاری کند. 
مصطف��ی محمد در نشس��تی با رس��انه ها پس 
از برگ��زاری یک س��مپوزیوم تجاری توس��ط اتاق 
بازرگان��ی مالزی – ع��رب گفت: بح��ران جهانی 
فعالیت ها برای سرمایه گذاری را کند کرده، اگرچه 
تجارت به غرب آسیا و شمال آفریقا افزایش یافته 
است. مالزی در حال حاضر بازار محصوالت حالل 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار داده و 
در حال برنامه ری��زی برای صادرات 3میلیارد دالر 

محصوالت حالل به این کشورهاست. 
مالزی سال گذش��ته میالدی نیز اعالم کرد که 
مذاک��رات با تجارت آزاد ش��ورای همکاری خلیج 

فارس در مورد موافقت نامه را سر می گیرد. 
این وزیر مالزیایی سال گذشته نیز ادعا کرده بود 
مذاکرات با اعضای این ش��ورا برای تجارت آزاد به 
دلیل ناآرامی های سیاسی در منطقه عربی متوقف 

شده است. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
600هزار شغل تا پایان سال 95 در 

کشور ایجاد می شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طرح تکاپو 
)توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار( توسط سازمان 
فنی وحرف��ه ای، صندوق کارآفرین��ی امید و بخش 
تع��اون این وزارتخانه دنبال و تا پایان س��ال 95 به 
واس��طه این طرح 600 هزار ش��غل در کشور ایجاد 

می شود. 
به گ��زارش ایرنا، علی ربیعی دی��روز در بازدید از 
یک واح��د تولیدی اس��تان البرز در گف��ت و گو با 
خبرنگاران با اش��اره به اینکه طرح تکاپو از سال 93 
و به صورت پایلوت با هفت اس��تان شروع شد، افزود: 
در س��ال 94 پیگیری های جدی در این راستا برای 

توسعه مشاغل دانش بنیان انجام شد. 
وی ادامه داد: برای ایجاد اش��تغال در طرح تکاپو 
آموزش های اولیه توسط فنی وحرفه ای ارائه می شود 
و طی برنامه ای رس��ته های ش��غلی شناسایی و فرد 

آموزش دیده آغاز به کار می کند. 
ربیع��ی گفت: در بخش طراحی مش��اغل نیز این 
افراد رها نمی ش��وند، بلک��ه با اس��تفاده از طراحان 

مطرح داخلی و خارجی به آنها کمک می شود. 
وی اف��زود: صن��دوق کارآفرین��ی امی��د ب��ا ارائه 
تس��هیالت 4درص��د س��ود، اف��راد آموزش دی��ده و 
متقاضی برای ایجاد مشاغل خرد حمایت می شود. 

این مس��ئول با اشاره به اینکه در بازدید دیروز 11 
طرح به عنوان الگوی استان افتتاح شد، گفت: در این 
رابطه 75 شغل به صورت مستقیم و ده ها شغل دیگر 

به شکل غیرمستقیم ایجاد شده است. 
وی اضافه کرد: باید ای��ن فعالیت های زنجیره وار 
ادام��ه پیدا کنند، چراکه با 8میلیارد و 500 میلیون 
تومان هزینه این مش��اغل ایجاد شده و سود سرشار 

آن با توجه به ایجاد اشتغال پایدار بیشتر است. 
ربیعی با بیان اینکه براس��اس ایجاد مشاغل خرد 
به خصوص در بخش صنایع دستی مزد باالیی نصیب 
فعاالن این عرصه می ش��ود، گف��ت: در بخش تولید 
پوش��اک یک تولید کننده البرزی برای توسعه تولید 
تعهد کرده و شرط این امر را کنترل واردات خارجی 

اعالم کرد. 
وی اف��زود: در طرح تکاپو، س��ازمان آموزش فنی 
وحرفه ای آمادگی کامل برای آموزش افراد متقاضی 
را دارد و پس از آن صندوق کارآفرینی امید تکیه گاه 
محکمی برای حمایت از این افراد محسوب می شود. 
وزیر کار عنوان ک��رد: از جوانان انتظار می رود که 
شغل را مصادف با اس��تخدام ندانند بلکه با ابتکار و 

نوآوری به سوی تولید حرکت کنند. 
وی گف��ت: ط��رح تکاپو توس��ط س��ازمان فنی و 
حرف��ه ای، صندوق کارآفرینی امی��د و بخش تعاون 
ای��ن وزارتخانه دنبال می ش��ود و تا پایان س��ال 95 
به واسطه این طرح 600هزار شغل تضمین می شود. 

3 تولید، تجارت، خدمات

قائم مقام وزیر صنعت اخیرا 
از س��رعت بخش��یدن به روند 
پرداخت تس��هیالت 16 هزار 
میلیارد تومان��ی به بنگاه های 
کوچک و متوسط خبر داده و 
رقم آن را تا روز اول شهریور، 
3 هزار و 200 میلیارد تومان 
عنوان کرده که به 3هزار بنگاه 

پرداخت شده است. 
ب��ه گفته این مقام، در حال 
حاضر آماری از سهم تفکیکی 
بنگاه های کوچک و متوسط از 
این تسهیالت در دست نیست 
ام��ا 60 درصد این بنگاه ها در 
بخ��ش صنع��ت و 40درصد، 
صنای��ع تبدیل��ی و تکمیل��ی 
بخ��ش کش��اورزی هس��تند. 
پرداخت تسهیالت به بنگاه ها 
برنامه ه��ای کالن  دنب��ال  به 
دول��ت در حمای��ت از صنعت 
شکل گرفت و با قطعی شدن 
آن ثبت نام از بنگاه ها ش��روع 
شد. وزارت صنعت در تمامی 
بررس��ی شرایط  با  اس��تان ها 
ش��ده،  ثبت ن��ام  بنگاه ه��ای 
بنگاه های مشمول این شرایط 

را شناسایی کرد. 
اما این شناسایی چطور و بر 

اساس چه شاخصه هایی انجام 
اینکه بخش  پذیرفت، و دیگر 
خصوص��ی ک��ه از معض��الت 
نمان��ده،  صنع��ت بی نصی��ب 
چه س��همی در ای��ن انتخاب 
داش��ت. رئی��س کمیس��یون 
صنع��ت و معدن ات��اق تهران 
ای��ن  اس��ت پش��ت  معتق��د 
نظم دار  ی��ک سیس��تم  طرح 
و س��اختارمند وج��ود ندارد. 
مهدی  پور قاضی در توضیحات 
امروز«  به »فرصت  بیش��تری 
می گوی��د: به نظ��ر من حتی 
تعریف هایی وج��ود ندارد که 
براساس آن مشخص شود چه 
دریافت  شایس��ته  بنگاه هایی 
در  هس��تند.  تس��هیالت  این 
کمیت��ه ای هم که ب��رای این 
کار تشکیل شد مدیران اداره 
کل صنایع در استان ها و یک 
نفر هم از خانه صنعت حضور 
دارد ک��ه حق رأی ن��دارد، از 
ات��اق بازرگانی هم کس��ی در 
ای��ن کمیته نیس��ت. به گفته 
ای��ن فعال بخ��ش خصوصی، 
بررس��ی  کمیت��ه  ای��ن  کار 

درخواست هاست. 
 مه��دی پورقاض��ی معتقد 
اطالعاتی  همان  معموال  است 
بررسی و پذیرفته می شود که 

در س��ایت ارائه ش��ده، بدون 
اینکه راستی آزمایی شود و این 
اطالعات عموما واقعی و مفید 
نیس��ت. به گفته او بنگاه هایی 
هم که بدهکارهستند پذیرفته 
می ش��وند و او ای��ن ن��گاه را 
درس��ت نمی دان��د. پورقاضی 
این ن��وع پذی��رش بنگاه ها را 
دارای اثرات بلند مدت و منفی 
می داند و در توضیحات بیشتر 
می گوید: ب��ه نظر من انتخاب 
بیش��تر در قالب نورچشمی ها 
یا تصمیم اش��خاص و اعمال 
سلیقه هاس��ت و از آنجایی که 
بنگاه ه��ای نیازمن��د و واقعی 
را انتخ��اب نمی کن��د، قاعدتا 
نمی تواند ب��رای صنعت مفید 
باش��د و نه تنها ب��رای صنعت 
بنگاه هایی  بلکه  نیست،  مفید 
ارزیابی واقعی  هم که ب��دون 
انتخاب می ش��وند، نمی توانند 
تس��هیالت را برگردانند یعنی 
بخش��ی از وام ها به سیس��تم 
بانکی بازنمی گردد و ما باز هم 
دچار همان وضعیتی خواهیم 
ش��د ک��ه وام ه��ای زودبازده 
یا تس��هیالت  ایج��اد کردند، 
دیگ��ری ک��ه ب��ا توصیه های 
دولتی داده ش��د و پول ش��ان 
برنگشته است. به گفته رئیس 

کمیس��یون صنع��ت و معدن 
اتاق تهران، برای تدوین طرح 
تسهیالت و ارزیابی بنگاه ها از 
ات��اق هیچ نظرخواهی نش��ده 
است. سوی دیگر صحبت های 
پ��روژه،  ای��ن  در  پورقاض��ی 
طرح های نیمه تمام اس��ت. او 
معتق��د اس��ت در این بخش 
ارزیاب��ی باید توجیه اقتصادی 
طرح مش��خص ش��ود، حتی 
طرح های��ی که ت��ا 60 درصد 
هم پیش��رفت فیزیکی داشته 
باش��ند بای��د ب��ازار محصول 
ارزیاب��ی ش��ود. پورقاضی در 
توضیح��ات بیش��تر می گوید: 
وزارت صنع��ت تحلی��ل مالی 
از  درخواس��ت  یک  نمی کند، 
آنها می ش��ود و بعد ازموافقت 
ه��م اجرا می ش��ود، اینکه آن 
واحد توجیه مال��ی دارد یا نه 
مس��ئله نیس��ت، در حالی که 
آنها باید ارزیابی بهتری داشته 
باش��ند و اطمینان پیدا کنند 
ک��ه آن طرح توجیه اقتصادی 
ام��روز که  به خص��وص  دارد، 
دولت معضلش کس��ر بودجه 
اس��ت نبای��د به ای��ن راحتی 
منابع��ش را دور بریزد. به نظر 
م��ن بانک ها ای��ن کار را بهتر 
از وزارت صنع��ت می توانن��د 

انج��ام دهند. آنه��ا می توانند 
توجی��ه  از  ارزیاب��ی دقیق��ی 
داش��ته  طرح ه��ا  اقتص��ادی 
باش��ند. متاسفانه این سیستم 
نادرس��تی اس��ت که در حال 

حاضر وجود دارد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
مهدی  گفته های  براس��اس  و 
رحمانی، مع��اون امور صنایع 
وزارت صنع��ت مق��رر ش��ده 
اس��ت به ط��ور متوس��ط ب��ه 
بنگاه های کوچک یک میلیارد 
تومان، به بنگاه های متوس��ط 
3میلیارد تومان و به طرح های 
نیمه تمام ت��ا 2میلیارد تومان 
پرداخ��ت ش��ود. همچنین او 
پرداختی  تس��هیالت  گفت��ه، 
به واحده��ای صنایع تبدیلی 
و تکمیل��ی بخش کش��اورزی 
کمتر از بخش صنعت است و 
تا کن��ون 3 هزار و 200میلیارد 
تومان تس��هیالت 3هزار بنگاه 
پرداخت  کشاورزی  و  صنعتی 
شده است. از ش��هریور ماه به 
تولید  تسهیالت  پرداخت  بعد 
به روال عادی برمی گردد، اما 
از آن به بع��د بنگاه ها باید در 
چارچ��وب مقررات قبلی برای 
دریافت تس��هیالت به بانک ها 

مراجعه کنند. 

رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران در تحلیل ارائه تسهیالت بنگاه های کوچک و متوسط: 

شاخصهایانتخابوامگیرندگان
کاردستدولتمیدهد

در ح��ال حاضر تولید جهان��ی پنبه در 
س��ال حدود 24میلیون ت��ن و تجارت آن 
نیز حدود 10میلیون تن است که با فرض 
قیمت 2دالر برای هر کیلو پنبه، می توان 
گفت تجارت جهانی پنبه در س��ال بالغ بر 

20میلیارد دالر است. 
تولی��د پنب��ه محل��وج در س��ال زراعی 
گذش��ته در کش��ورمان بال��غ ب��ر حدود 
40 ه��زار ت��ن بوده و این برای کش��ور ما 
ک��ه روزگاری تولید س��االنه پنب��ه آن از 
م��رز 250 هزار تن نیز گذش��ته و بخش 
عمده ای از آن نیز صادر می ش��د تاسف بار 
اس��ت. در آن زمان ارزش ص��ادرات پنبه 
بالغ بر 120میلیون دالر در س��ال بود که 
20 درصد  ص��ادرات کاالهای غیر نفتی و 
45درصد  صادرات کاالهای کشاورزی در 
کشور را شامل می شد. توجه داشته باشید 
که براساس برنامه راهبردی وزارت صمت، 
تولید انواع نخ در سیستم پنبه ای در سال 
1404 بالغ بر 500 هزار تن هدف گذاری 
شده است که نیاز به حداقل 300 هزار تن 

پنبه محلوج در سال خواهد داشت. 
دالیل کاهش تولید پنبه در کشور

اصلی تری��ن دلی��ل کاهش س��طح زیر 
کش��ت پنب��ه و کاهش ای��ن محصول باال 
بودن هزینه های تولید و قیمت تمام شده 
ب��االی آن اس��ت که باعث می ش��ود پنبه 
تولید داخ��ل یارای رقابت ب��ا قیمت های 
جهانی را نداشته باش��د، بنابراین کشاورز 
پنب��ه کار رغبتی به کاش��ت این محصول 
از خ��ود نش��ان نمی ده��د و ب��ه کاش��ت 
محصوالتی با زحمت کمتر و ارزش افزوده 

بیشتر روی می آورد. 
این معض��ل تقریبا در تم��ام نقاط دنیا 
که به کش��ت پنبه اشتغال دارند به نوعی 
وجود دارد، اما دولت های مربوطه با دادن 
یارانه به کمک این قش��ر از کش��اورزان و 
این بخش از محصوالت کش��اورزی آمده 
و ت��ا حدود زیادی انگیزه را برای کاش��ت 
افزای��ش می دهن��د. در  ای��ن محص��ول 

بعضی از کش��ورهای تولید کنن��ده پنبه، 
ب��ه این محصول دو ن��وع یارانه تولیدی و 
صادراتی پرداخت می ش��ود. در کش��ورما 
نیز پرداخت یارانه به کش��اورزان پنبه کار 
راهکار مناسبی برای ایجاد انگیزه در بین 

آنهاست. 
با فرض تولید ساالنه 150هزار تن پنبه 
در کش��ور که نیاز صنایع نساجی است و 
پرداخت 10هزار ری��ال یارانه در ازای هر 
کیلو پنبه محلوج، جم��ع یارانه پرداختی 
ساالنه توسط دولت بالغ بر1500 میلیارد 
ریال یا 43 میلیون دالر می ش��ود. آیا این 
مبلغ ب��رای احیای دوباره کش��ت پنبه و 
رونق صنایع ریسندگی و روغن کشی و... 

مبلغ زیادی است؟ 
مخصوصا اگر بدانیم که ارز خارج ش��ده 
از کشور برای خرید پنبه به منظور تامین 
نی��از واحدهای نس��اجی، بی��ش از یکصد 
میلیون دالر در هر س��ال اس��ت. از دیگر 
عوامل کاهش محصول پنبه عدم استفاده 
از ماش��ین آالت مکانیزه در کاشت، داشت 
و برداش��ت پنبه اس��ت، که آن هم متاثر 
از کوچ��ک ش��دن زمین های کش��اورزی 
اس��ت، درحال��ی که برای تولی��د پنبه در 
مقیاس های بزرگ و با قیمت های مناسب 
به زمین های کش��اورزی بزرگ یا کش��ت 
و صنعت ها نیاز داری��م وضرورت دارد در 
اس��تراتژی وزارت جهاد کش��اورزی قرار 

گیرد. 
در ح��ال حاضر و در کش��ور ما عملیات 
آماده سازی بستر بذر به صورت 100درصد 
مکانی��زه، عملیات کاش��ت پنبه به صورت 
70درصد  دس��تی و 30درص��د  مکانیزه، 
عملیات داشت به صورت 90درصد دستی 
و عملی��ات برداش��ت به ص��ورت تقریب��ا 
100درص��د  دس��تی انج��ام می گی��رد و 
برداش��ت دس��تی پنبه ح��دود 40درصد  
هزینه های تولی��د این محصول را به خود 

اختصاص می دهد. 
از ط��رف دیگر و به اعتقاد کارشناس��ان 
کش��اورزی، کاهش سطح زیر کشت پنبه، 
باع��ث افزایش آف��ات در دیگر محصوالت 
کشاورزی منطقه شده که افزایش استفاده 
از سموم دفع آفات را سبب می شود و این 
موض��وع نیز مش��کالت زیس��ت محیطی 

برای س��ایر محصوالت کش��اورزی، منابع 
زیرزمینی آب، دام و حتی انس��ان ها را در 
پی داشته است. بنابراین حمایت از کاشت 
پنبه نه تنها یک تصمیم صحیح اقتصادی 
است، بلکه از جنبه های حفاظت از محیط 
زیست و س��المت انس��ان و دام نیز حائز 

اهمیت است. 
مضافا اینکه کشت پنبه، باالترین میزان 
اش��تغال را در بخ��ش کش��اورزی ایجاد 
ک��رده و در هر هکتار از م��زارع پنبه 95 
نفر روز اش��تغال ایجاد می ش��ود. در واقع 
کش��ت پنبه در بخش کشاورزی 2/5برابر 
س��ویا، 4 برابر ذرت، 6 برابر گندم و 4برابر 
کلزا ش��غل ایجاد می کند، ضمن اینکه از 
نظر ایجاد اش��تغال جنب��ی در بخش های 
صنعت و خدمات نیز بس��یار موثر بوده و 
در ازای ایجاد یک ش��غل در زراعت پنبه، 
حدود پنج ش��غل در بخش ه��ای صنعت 
و خدم��ات ایج��اد می ش��ود. در مجموع 
اش��تغال زایی جنبی پنبه حدود سه برابر 

سایر محصوالت زراعی است. 
واردات پنبه 

ط��ی س��ال های اخیرک��ه تولی��د پنبه 
کش��ورکاهش یافت و به منظ��ور رفع نیاز 
صنای��ع ریس��ندگی، خرید پنبه از س��ایر 
کش��ورهای همجوار به خصوص ازبکستان 
تس��هیل ش��د و با توجه به عق��د قرارداد 
تعرف��ه ترجیحی ب��ا این کش��ور، بیش از 
90درص��د  از نی��از وارداتی پنبه کش��ور 
از پنبه ازبکس��تان تامین ش��د، اما به دو 
دلیل زیر خرید پنبه از کش��ور ازبکستان 
ب��ا محدودیت های جدی روبه رو ش��ده و 
به نظر می رس��د در سال زراعی پیش رو، 
تامین نیازهای صنایع ریسندگی از طریق 
پنبه کش��ور ازبکس��تان با مشکل جدی و 

شاید هم غیر قابل حل روبه رو شود. 
دلی�ل اول: اینک��ه دولت ازبکس��تان به 
منظ��ور حص��ول ارزش افزوده بیش��تر از 
محص��ول پنبه خود که در س��ال به بیش 
از ی��ک میلی��ون تن بالغ ش��د، اق��دام به 
اح��داث کارخانجات متعدد ریس��ندگی، 
بافندگی و پوش��اک با اس��تفاده از منابع 
داخلی و همچنین سرمایه گذاری خارجی 
کرده است تا در آینده ای نزدیک به جای 
ص��ادرات پنب��ه به ص��دور ان��واع نخ های 

پنبه ای، پارچه و پوشاک مبادرت و ارزش 
افزوده این فرآیند را در کشور خود حفظ 
کند، ب��ه نحوی ک��ه در س��ال های اخیر 
بیشترین سرانه سرمایه گذاری در صنعت 
ریسندگی پنبه ای در جهان در این کشور 
انجام ش��ده و بیش��ترین س��رانه دوک و 
اس��پیندل ریس��ندگی پنبه ای در کشور 

ازبکستان نصب شده است. 
دلیل دوم: اینکه چین و س��ایر خریداران 
عمده پنبه، در آغاز فصل برداشت، نسبت 
ب��ه خری��د انب��وه پنبه های مازاد کش��ور 
ازبکس��تان اقدام می کنند، بنابراین دولت 
ازبکس��تان تمایل��ی ب��ه ف��روش پنبه در 
پارت های کوچک 1000 تن یا 2000 تن 
به س��ایر خریداران نداشته و چون خرید 
پنبه توس��ط تجار ایران��ی و در پارت های 
کوچ��ک انجام می ش��ود، بنابراین در این 
بازار، دست شان از پنبه مرغوب ازبکستان 
خال��ی می مان��د و چنانچ��ه بخواهن��د از 
خری��داران چینی پنب��ه را دریافت کنند، 
 باید هزینه بیش��تری را متحمل شوند که 

اقتصادی نخواهد بود. 
پیش�نهاد: توصی��ه می ش��ود مادامی که 
اس��تراتژی وزارت جه��اد کش��اورزی در 
حمایت از افزایش محص��ول پنبه تدوین 
نشده و به نتیجه ای نرسیده است، وزارت 
صم��ت و مس��ئوالن بازرگانی کش��ور به 
منظ��ور تنظیم بازار پنب��ه داخل و تامین 
نیاز های صنایع نس��اجی کشور نسبت به 
خرید انبوه پنبه در ابتدای فصل برداشت 
از کشور ازبکستان به مقدار حداقل یکصد 
ه��زار تن اق��دام کرده و در طول س��ال و 
به تدری��ج در اختی��ار صنایع ریس��ندگی 

کشور قرار دهند. 
همچنی��ن جری��ان ورود پنبه از س��ایر 
کش��ورهای تولید کننده پنبه را تس��هیل 
ک��رده و حتی االمکان نس��بت به برقراری 
تعرفه ترجیحی با دیگر کشورها یا کاهش 

تعرفه واردات پنبه اقدام کند. 
بدیهی اس��ت راه��کار اصل��ی حمایت 
از کاش��ت پنبه در داخل کش��ور تا سقف 
س��االنه حداقل 150 هزار تن محلوج و با 
اس��تفاده از پرداخت یارانه به کش��اورزان 
پنب��ه کار و مکانیزه ک��ردن تولید پنبه در 

زمین های بزرگ کشاورزی است. 

پنبه بی رقیب در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی

پنبه ایران در آستانه نابودی کامل

یادداشت

صادرات پسته افزایش یافت
اطالع��ات گمرک ایران حاکی از آن اس��ت که 
در چهار ماه نخس��ت س��ال جاری 28هزار تن به 
ارزش 832 میلیارد تومان پس��ته به کش��ورهای 
امارات متحده عربی، هنگ کنگ، عراق، پاکستان، 
آلمان، ایتالیا و. . . صادر ش��ده است. این در حالی 
اس��ت که صادرات پس��ته ایرانی در مدت مشابه 
 س��ال قبل 22 هزار تن معادل 641میلیارد تومان 

بوده است. 
به گزارش ایس��نا، اطالعات گمرک ایران حاکی 
از آن اس��ت که در چهار ماهه نخست سال جاری 
28 هزار تن به ارزش 832 میلیارد و 227 میلیون 
تومان انواع پس��ته اعم از مغز پسته، خالل پسته، 
پس��ته تازه، پس��ته خش��ک و. . . به کش��ورهای 

مختلف صادر شده است. 
به برخی از مش��تریان عمده پسته ایرانی به این 

شرح صادر شده است: 
ام��ارات متحده عرب��ی معادل 3.9ه��زار تن به 

ارزش 111 میلیارد تومان
هنگ کن��گ مع��ادل 3 ه��زار ت��ن ب��ه ارزش 

74میلیارد تومان
عراق مع��ادل 2.7هزار تن به ارزش 84 میلیارد 

تومان
اطالع��ات گم��رک ایران نش��ان می دهد برخی 
دیگ��ر از کش��ورها از جمل��ه آلمان، ازبکس��تان، 
عراق، هن��د، یون��ان، ویتنام، قزاقس��تان، ترکیه، 
روس��یه، لبنان، کوی��ت، کانادا، قطر، پاکس��تان، 
ایتالی��ا، افغانس��تان، چی��ن، اس��ترالیا، اس��پانیا، 
 اردن، بحری��ن از دیگ��ر مش��تریان پس��ته ایرانی 

هستند. 
همچنی��ن عمده تری��ن گم��رکات صادر کننده 
پس��ته ایران نیز در منطقه ویژه رفس��نجان، یزد، 
مش��هد، کرمان، سیرجان، ش��هید رجایی، حوزه 
 تج��اری ف��رودگاه ام��ام خمین��ی، غ��رب تهران 

بوده است. 
گفتن��ی اس��ت اطالع��ات گمرک ایران نش��ان 
می دهد ص��ادرات پس��ته ایرانی در چه��ار ماهه 
نخست سال گذش��ته معادل 22 هزار تن معادل 

641 میلیارد تومان بوده است. 

پست کشاورزی در مازندران 
راه اندازی شد

در چهارمین روز از هفته دولت، پس��ت کشاورزی 
ب��ا حضور مدیرعامل ش��رکت ملی پس��ت ایران در 

مازندران راه اندازی شد. 
به گزارش ایرنا، مدیرکل ش��رکت پست مازندران 
گفت که پس��ت کشاورزی دراین خطه شمال کشور 
برای کمک به کش��اورزان و خری��داران محصوالت 

کشاورزی راه اندازی شده است. 
اس��ماعیل بوداغ��ی افزود: ب��ا اج��رای این طرح 
محصوالت کش��اورزی از تولید به مصرف در سراسر 
کش��وراز طریق پس��ت در اختی��ار خری��داران قرار 

می گیرد. 
وی ادام��ه داد: در مرحل��ه اول ای��ن ط��رح برای 
محص��والت برنج، مرکب��ات و کی��وی در مازندران 
راه اندازی شد و برای س��ایر محصوالت نیز بسته به 

نیاز خریداران اجرایی می شود. 
مدیرکل شرکت پس��ت مازندران افزود: خریداران 
می توانند محصول مورد نیاز خود را از داخل اس��تان 
خریداری و برای انتق��ال به محل مصرف در اختیار 

شرکت پست قرار دهند. 
وی میانگین هزین��ه جابه جایی این محصوالت را 
در سراس��ر کش��ور برای هر کیلوگ��رم حدود 3هزار 

ریال اعالم کرده است. 
وی افزود: ش��رکت پس��ت مازندران امکانات الزم 
حمل و نقل را برای انتقال محصوالت مورد درخواست 

مشتریان در سراسر کشور دارد. 
مازن��دران 72 نوع محصول کش��اورزی با ظرفیت 
6 میلی��ون ت��ن دارد که برنج، مرکب��ات و کیوی از 
محصوالت راهبردی در این خطه ش��مال اس��ت به 
طوری که این اس��تان 40درصد برن��ج و 50درصد 
مرکب��ات و100درصد کی��وی مورد نیاز کش��ور را 

تامین می کند. 

اشتغال

کشاورزی

تجارت

صادرات
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چ��را اقتصاد ایران نمی تواند 
از م��دل اقتص��اد یارانه ای دل 
بکن��د؟ اقتصاد ای��ران حداقل 
برای کمتر از یک قرن اس��ت 
ک��ه بار س��نگین یارانه ها را با 
خود یدک می کش��د، یعنی از 
زمانی که درآمد چاه های نفت 
به خزانه دولت ها س��رازیر شد 
و آنه��ا این توان را یافتند تا با 
طرح های دهان پر کن، دهان 
م��ردم را ببندن��د و اقتص��اد 
کشور را از سرمایه گذاری های 
بلند م��دت و پر ب��ازده محروم 

کنند. 
یارانه ه��ا آنچنان در زندگی 
و ت��ار و پود م��ا فرورفت که تا 
یک دهه پی��ش زندگی بدون 
کااله��ای یاران��ه ای ب��رای ما 
غیر قابل تص��ور بود، به همین 
دلیل ب��ود که اج��رای ناقص 
یارانه ها در  طرح هدفمن��دی 
دولت پیشین با واکنش سخت 
برخی ش��هروندان مواجه شد؛ 
شهروندانی که عادت داشتند 
ب��ا الگ��وی بد مص��رف بنزین 
ارزان در ب��اک خودروی خود 
بریزند، با سیس��تم گرمایشی 
و سرمایش��ی پر مصرفی، گاز 
و ب��رق اقتص��اد را هدر دهند 
و حت��ی ن��ان گران قیمتی را 
ک��ه پیش از ای��ن در فرهنگ 
اقتص��ادی ما از جایگاه واالیی 
برخ��وردار بود، خش��ک کرده 
و در کیس��ه نمکی ها س��رازیر 

کنند. 
سیس��تم ناق��ص یارانه های 
نق��دی با وجود همه انتقاداتی 

که بر آن وارد است الاقل این 
س��ود را برای اقتصاد کش��ور 
داش��ت که مردم آموختند به 
ش��کل متفاوتی یارانه بگیرند. 
ای��ن تغیی��ر رفت��ار اگرچ��ه 
برای اقتصاد کش��ور همچنان 
پرهزینه اس��ت و دولت جدید 
کالفه از تأمین اعتبار آن است، 
با این وجود این آمادگی را در 
مردم به وجود آورده است که 
با تصمی��م ش��جاعانه دولت، 
منابع یارانه ه��ا به جای خرج 
شدن در امور جزیی خانوارها 
توس��عه ای  طرح های  ص��رف 

بزرگ و ماندگار شود. 

دولت چقدر یارانه 
می دهد؟ 

روز پنجش��نبه محمدباق��ر 
به  نوبخت، س��خنگوی دولت 
جم��ع خبرنگاران آم��د تا در 
ای��ن ب��اره س��خن بگوید. وی 
با اش��اره ب��ه نتیج��ه انصراف 
برخ��ی از مردم ب��رای گرفتن 
یارانه ه��ا گف��ت: اجرای موفق 
ط��رح تحول س��المت نتیجه 
انصراف بیش از 2 میلیون نفر 
از دریاف��ت یارانه  ه��ای نقدی 

بوده است. 
وی می��زان یاران��ه نقدی را 
ک��ه ماهانه به م��ردم پرداخت 
میلی��ارد   3400 می ش��ود 
توم��ان عن��وان ک��رد و افزود: 
ح��دود 2000 میلیارد تومان 
آن از مح��ل افزایش قیمت  ها 
تأمی��ن و مابقی طبق قانون از 
بودجه عمومی خزانه برداشت 

می  شود. 
س��خنان نوبخ��ت در حالی 

اس��ت که وزی��ر اقتص��اد در 
این باره با انتش��ار آمار ساالنه 
معتقد است: 42 هزار میلیارد 
تومان هر سال صرف پرداخت 
یارانه نقدی به مردم می ش��ود 
ک��ه درآم��د ما از بس��ته های 
حامل انرژی 32 هزار میلیارد 
توم��ان اس��ت م��ا ۱0 ه��زار 
میلیارد توم��ان از این بودجه 
ب��ه ط��رح هدفمن��دی کمک 
می کنی��م و ب��ه ج��ای اینکه 
هدفمن��دی به کم��ک دولت 
بیاید ما بودجه دولتی را صرف 

این طرح می کنیم. 
هزارمیلی��ارد   42 بودج��ه 
تومانی ساالنه یارانه های نقدی 
را بگذاری��د در کنار 500 هزار 
میلی��ارد توم��ان اعتباری که 
برای تکمی��ل پروژه های نیمه 
تمام م��ورد نیاز اس��ت و این 
به  پروژه ه��ا سال هاس��ت که 
دلی��ل کمبود اعتب��ار در حال 
خاک خوردن هس��تند و تورم 
زی��ادی را ب��ه اقتصاد کش��ور 
تحمی��ل می کنن��د. به عبارت 
بهت��ر، ب��ا بودج��ه یارانه های 
نقدی می ت��وان در عرض ۱2 
نیمه  پروژه ه��ای  س��ال همه 
تمام کش��ور را به انتها رساند 
و دیگر اقتصاد کشور با معضل 
پروژه های  ن��ام  به  پیچیده ای 
نیمه تم��ام ک��ه از دولت��ی به 
دولت دیگر به ارث می رس��د، 
روب��ه رو نخواه��د ب��ود. البته 
واضح است که دولت هیچ گاه 
قادر نخواهد بود همه واجدین 
ش��رایط را از گرفت��ن یاران��ه 
مح��روم کند. بخ��ش مهمی 
از دهک ه��ای پایی��ن جامعه 

در ص��ورت قط��ع یارانه ه��ا با 
در  پیچیده ت��ری  مش��کالت 
معیشت شان روبه رو می شوند. 

روند کشدار توجیه 
پردرآمدها

اما ب��ا وجود مزایای فراوانی 
که در قط��ع یارانه های نقدی 
اس��ت دولت درگیر یک مسیر 
کشدار توجیهی برای انصراف 
مردم از یارانه ها اس��ت. اغلب 
وزرا و مسئوالن دولتی در سر 
فصل سخنان خود این موضوع 
را گنجانده ان��د و به تکرار آن 
می پردازن��د ت��ا آمادگی کافی 
در واجدین ش��رایط برای لغو 
یارانه هایشان به وجود آید. اما 
پروسه توجیه واجدین شرایط 

تا کجا طول خواهد کشید؟ 
نوبخت در این باره می گوید: 
و  دولت��ی  کارکن��ان  یاران��ه 
صاحب��ان مش��اغل آزاد ک��ه 
حقوق متوس��ط ماهان��ه آنها 
بیش از 3 میلیون تومان است، 

قطع می  شود. 
اما با وج��ود این تصریحات 
هنوز معلوم نیس��ت که دولت 
چه زمانی یاران��ه این افراد را 
قطع خواهد کرد؟ و آیا این کار 
به عمر این دولت قد می دهد؟ 

 شرایط برای حذف
آماده است

کام��ران ندری، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« در ای��ن باره 
گف��ت: یکی از دالیل به تأخیر 
افت��ادن ح��ذف پ��ر درآمدها 
دغدغ��ه  نق��دی،  یاران��ه  از 

دول��ت در فش��ار ب��ه جامعه 
اس��ت. ام��ا به اعتق��اد من در 
یارانه ها،  هدفمن��دی  موضوع 
ش��روع  گام،  س��خت ترین 
هدفمن��دی بود که برداش��ته 
ش��د و قطع یارانه پردرآمدها 
تبعاتی با آن وس��عت و دامنه 

نخواهد داشت. 
وی اف��زود: مش��کل زمانی 
به وج��ود می آید ک��ه دولت 
اصلی حذف  واجدی��ن  نتواند 
یاران��ه نق��دی را شناس��ایی 
کن��د. برای ای��ن کار ضرورت 
دارد ک��ه دول��ت ب��ه تکمیل 
بانک اطالعات��ی خود اهتمام 
وی��ژه ای داش��ته باش��د. ام��ا 
از س��وی دیگ��ر ب��ا توجه به 
پیچیدگی های فراوان موضوع 
نمی ت��وان اتکای کامل به این 
بانک اطالعاتی داشت و دولت 
مجبور خواهد شد روش حذف 
اف��راد را تغییر دهد و در یک 
روش تدریجی، به جز افرادی 
که تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیس��تی هس��تند، مابقی 
افراد را در لیست حذف یارانه 
ق��رار دهد که البت��ه این کار 
ممکن اس��ت با فشارهایی بر 

دولت همراه باش��د. 
ن��دری تأکید ک��رد: به نظر 
م��ن دول��ت ش��رایط کافی را 
ب��رای تصمیم نهای��ی درمورد 
ب��ا  دارد.  نق��دی  یارانه ه��ای 
سیاست های  درس��ت  اجرای 
اقتصادی دولت اکنون ش��اهد 
ثبات اقتصادی هس��تیم و در 
چنین ش��رایطی دول��ت قادر 
اس��ت با اطمینان طرح حذف 
پردرآمدها را به اجرا بگذارد. 

مع��اون نظارت بان��ک مرکزی 
مناب��ع  تامی��ن  نح��وه  درب��اره 
کارت های اعتب��اری گفت: منابع 
ای��ن کارت ه��ا از مناب��ع داخلی 
بانک ها تامین می شود و به تدریج 
جایگزین تسهیالت خرد گذشته 
خواهد ش��د. عرضه این دس��ت از 
کارت ه��ا در آینده یک انقالب در 
بانک��داری خواهد بود که مردم را 
از رفت و آمده��ای بیهوده به بانک 

معاف می کند. 
فرش��اد حیدری در گفت وگو با 
ایلن��ا، در م��ورد صدور کارت های 
اعتب��اری جدید از ابتدای مهر ماه 
اظهار داشت: کارت های اعتباری 
ب��ا دو هدف کلی  صادر می ش��ود؛ 
هدف اول خروج از رکود و افزایش 
تقاض��ای کل و ایجاد قدرت خرید 
ب��رای هموطن��ان و ه��دف دوم 
تس��هیل ارائه خدم��ات بانکی در 

بخش تسهیالت خرد است. 
بخ��ش  در  داد:  ادام��ه  وی 
تس��هیالت خ��رد ش��هروندان ما 
همواره با مش��کالتی مواجهند که 
با اس��تفاده از ای��ن کارت ها دیگر 
مش��کالت گذش��ته را نخواهن��د 
داش��ت.  حی��دری با بی��ان اینکه 
هموطن��ان می توانند ب��ا ارائه این 
کارت ه��ا به خری��د کاال و خدمات 
بپردازند، تصریح کرد: خرید خودرو 
یا خرید کاالهای اساس��ی و جعاله 
تامین مسکن و. . . از مواردی است 
که می توان از این کارت ها بهره برد 
و دامنه این کارت ها ش��امل تمام 

کاالها و خدمات می شود. 

 دریافت کارت های خرید
 با اعتبار سنجی مشتریان
از سوی بانک های عامل

معاون نظارت بانک مرکزی در 
م��ورد نحوه صدور ای��ن کارت ها 
کارت ه��ای  ک��رد:  خاطرنش��ان 
خری��د کاال و خدم��ات پ��س از 
اعتبار س��نجی مش��تریان در سه 
س��طح کارت برن��زی ب��ه ارزش 
۱0 میلی��ون تومان، کارت نقره ای 
تا سقف 30 میلیون تومان و کارت 
طالیی تا سقف 50میلیون تومان 

صادر می شود. 
وی اف��زود: نح��وه اس��تفاده به 
این صورت اس��ت ک��ه هموطنان 
می توانند طی ماه خریدهای شان 
را انج��ام دهند و در پایان هر ماه 
میزان خری��دی که انجام داده اند 
بررس��ی ش��ده و بر اساس توافقی 
ک��ه از قبل ب��ا بانک عامل صورت 
گرفته اس��ت بی��ن ۱2 تا 36 ماه 
قسط بندی برای مشتریان صورت 

می گیرد. 
وی تصریح کرد: نرخ س��ود این 
کارت ها براس��اس نرخ تسهیالت 
و مصوب��ات ش��ورای پول و اعتبار 
خواهد بود که هم اکنون ۱8درصد 

است. 
حی��دری افزود: ای��ن کارت ها 
قابلی��ت  م��اه  مه��ر  ابت��دای  از 
صدورخواهن��د داش��ت و م��ردم 
می توانند به ش��عب همه بانک ها 
مراجع��ه ک��رده و از آن اس��تفاده 

کنند. 
وی گف��ت: انتظار م��ی رود که 

بانک ها در ارائه خدمت با یکدیگر 
رقابت کنند. 

حیدری افزود: منابع این کارت ها 
از منابع داخلی بانک ها خواهد بود 
و به تدریج جایگزین تسهیالت خرد 

گذشته خواهد شد. 
وی تصری��ح ک��رد: با آمدن این 
کارت ها آرام آرام فلس��فه وجودی 
ارائه تسهیالت خرد از بین خواهد 

رفت. 
حی��دری افزود: یک��ی از موارد 
اس��تفاده ای��ن کارت ها در بخش 
درمان اس��ت. ب��ه طور مثال برای 
جراحی قلب و پرداخت هزینه آن 
یا برای بیمه خودرو و خرید بلیت 
هواپیم��ا یا مس��افرت و پرداخت 
پ��ول هتل می توان از این کارت ها 

بهره برد. 
وی گف��ت: دامن��ه خدمات این 
کارت ه��ا وس��یع خواه��د ب��ود و 
هی��چ محدودیت��ی در پرداخ��ت 
هزین��ه کاالها قائل نش��دیم و در 
ح��ال حاض��ر همه کااله��ا را در 

برمی گیرد. 
مع��اون نظارت بان��ک مرکزی 
در پاس��خ به این پرس��ش که آیا 
انتقادی در خصوص خرید کاالی 
خارج��ی ب��ا این کارت ها نش��ده 
اس��ت؟ گفت: اصل بر این اس��ت 
کاالیی که در فروشگاه های کشور 
به فروش م��ی رود یا تولید داخل 
است یا به صورت مجاز وارد شبکه 
توزیع ش��ده است. اینکه بخواهیم 
ب��ه این موضوعات وارد ش��ویم با 
سرنوش��ت کارت کاالی داخل��ی 

مواجه خواهیم ش��د و موجب آزار 
مردم می شویم و به شکست طرح 

منجر می شود. 
وی افزود: بس��یاری از کاالها به 
صورت رسمی در کشور به فروش 
می رس��د و به صورت قانونی وارد 
کش��ور ش��ده و عوارض و حقوق 
گمرک��ی و حقوق دولت توس��ط 
وارد کننده پرداخت ش��ده اس��ت. 
در نتیجه خرید آن کاالها مذموم 
نیس��ت و فروش��نده ه��م مالیات 
آن را می پ��ردازد و کار نادرس��تی 

صورت نمی گیرد. 
حی��دری با بی��ان اینک��ه این 
کارت ها مردم پس��ندتر هس��تند، 
اف��زود: هی��چ محدودیت��ی برای 

خرید با این کارت ها نداریم. 
وی در م��ورد ش��رایط تمدی��د 
اعتب��ار این کارت ها نیز افزود: این 
کارت ها در س��قف مج��از تعیین 
ش��ده قاب��ل اس��تفاده اند و بعد از 
اینکه مقداری از اقس��اط پرداخت 
ش��د، مجددا قابلیت استفاده پیدا 

می کنند. 
حیدری افزود: در س��قف کارت 
می ت��وان بارها خرید و قس��ط را 
پرداخ��ت ک��رد. هر مق��داری از 
اقس��اط که پرداخت ش��د مجددا 
می توان از آن استفاده کرد اما در 
صورتی که مثاًل س��قف خرید 30 
میلیون تومان اس��ت، نباید میزان 
بده��ی از 30 میلیون تومان عبور 

کند. 
وی با بیان اینکه همه شهروندان 
می توانند از این کارت ها استفاده 

کنن��د، گفت: قرار نیس��ت که به 
80میلیون نفر کارت داده ش��ود و 
مسلما تعداد آن کمتر خواهد بود. 

اندوخته ای برای صدور کارت 
نیاز نیست

وی ب��ا بی��ان اینکه برای صدور 
کارت نی��ازی ب��ه اندوخته ای در 
بانک ه��ا نیس��ت، اف��زود: کارت 
اعتب��اری به معنی این اس��ت که 
قدرت خرید داده شود. اگر فردی 
قدرت خرید داش��ته باشد، کارت 

قابل دریافت خواهد بود. 
مع��اون نظارت بان��ک مرکزی 
اف��زود: در تش��کیل پرونده اولیه 
ب��ا تواف��ق طرفین، بی��ن بانک و 
مشتری قراردادی منعقد می شود 
که ممکن اس��ت براساس شرایط 
هر ش��خص ی��ا هر بانک��ی، رفتار 

متفاوتی را شاهد باشیم. 
وی افزود: ممکن اس��ت بانکی 
یک ضامن یا دو ضامن برای صدور 
کارت بخواه��د که این موضوع به 
بستگی  درون بانکی  سیاست های 
دارد ام��ا در نهای��ت بانکی موفق 
خواه��د ش��د که رفت��ار بهتری با 

مردم داشته باشد. 
حیدری تصریح کرد: عرضه این 
دس��ت از کارت ه��ا در آینده یک 
انقالب در بانکداری خواهد بود که 
م��ردم را از رفت و آمدهای بیهوده 

به بانک معاف می کند. 
وی در خاتمه گفت: کارت های 
اعتباری از ابتدای مهرماه قابلیت 

صدور و اجرا خواهند داشت. 

معاون نظارت بانک مرکزی بیان کرد 

جزییات تازه ای از کارت های اعتباری جدید

یارانه پردرآمدها وبال گردن اقتصاد مانده است 

اقتصادبهتر، اشتغال بیشتر با حذف یارانه های نقدی

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

افزایش شاخص مالیات به تولید 
ناخالص داخلی تا پایان برنامه دولت

مع��اون رئیس جمه��وری و رئیس س��ازمان برنامه 
و بودج��ه کش��ور مالیات به تولی��د ناخالص داخلی را 
مناس��ب ترین ش��اخص برای تعری��ف مالیات خواند و 
گف��ت: تالش می  کنیم این ش��اخص ت��ا پایان برنامه 
دولت به پیروی از سیاست اقتصاد مقاومتی نسبت به 

درآمد موجود به ۱0درصد افزایش پیدا کند. 
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در بیست  و نهمین 
نشس��ت س��تاد راهبری و مدیریت اقتص��اد مقاومتی 
اس��تان بیان کرد: نیاز به صحبت نیست و بزرگ ترین 
نی��از م��ا به عمل، اقدام و اجراس��ت که دولت تدبیر و 

امید نیز در همین چارچوب گام برمی دارد. 
وی ادام��ه داد: با توج��ه به دیدگاه ها و گزارش های 
متنوعی که در این جلسه مطرح شد، به ضرورت های 
شش گانه برای استان یزد دست یافتم و این موضوعات 

با توجه جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. 
نوبخت خاطرنشان کرد: صنعت، معدن، گردشگری، 
تامین آب، مالیات و ضرورت بازبینی شاخص اعتبارات 
ملی مواردی است که به برکت و فرصتی که روح بلند 
شهیدان باهنر و رجایی فراهم ساخته است بتوانیم در 

مسیر رفع موضوعات و مشکالت عمل کنیم. 
نوبخ��ت گف��ت: همان طور که از سیاس��ت دولت آگاه 
هستید مناسب ترین شاخصی که مالیات تعریف می کند، 
مالیات به تولید ناخالص داخلی است و این شاخص در 
کش��ورهای توسعه یافته 30 تا 40 درصد و در کشورهای 
در حال توسعه 20 تا 30 درصد است و در تالش  هستیم 
تا پایان برنامه دولت به تأسی از سیاست اقتصاد مقاومتی 
نس��بت به درآمد موجود به ۱0 درصد افزایش پیدا کند. 
معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
کش��ور بیان کرد: با توجه به ظرفیت موجود در اس��تان 
یزد توس��عه صنعت گردش��گری ضرورت دارد و خارج 
از تس��هیالت صنع��ت، ب��ه صورت خاص ب��رای صنعت 
گردشگری نیز تسهیالت در نظر می گیریم. نوبخت گفت: 
تامین آب جزو سیاست های دولت است و این سیاست 
اجرایی با مش��ارکت بخش خصوصی و دولتی خارجی و 
داخلی فراهم می شود و هدف، حل مشکل آب در فالت 

مرکزی کشور است. 
سعی کردیم تا نظرات کارشناسی را در موارد مختلف 
جمع آوری و بحث های مطرح شده در جلسات تخصصی 
را گ��ردآوری کنی��م تا به این ترتیب باری از دوش مردم 
برداشته و مشکالت پیش روی آن ها مرتفع شود. وی در 
پایان س��خنان خود تصریح کرد: موارد مطرح ش��ده در 
بحث های مختلفی را که مطرح ش��د با تجمیع نظرات 
کارشناس��ی و تشکیل جلسات تخصصی در مرکز سعی 
زمین��ه را برای اینکه فعالیت هایی برای برداش��تن بار از 

دوش مردم محقق شود انجام می دهیم. 
 

تداوم سیر نزولی تورم 
نرخ تورم به عدد 8.9 درصد رسید

ن��رخ تورم در ۱2م��اه منتهی ب��ه مردادماه ۱395 
نس��بت به ۱2ماه منتهی ب��ه مردادماه ۱394 معادل 

8.9 درصد است. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی، خالصه 
نتایج به دست آمده از شاخص بهای کاالها و خدمات 
مصرفی در مناطق ش��هری ایران براس��اس سال پایه 

۱00=۱390 به شرح زیر است: 
 ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق 
شهری ایران در مردادماه ۱395 به عدد 245.5 رسید 
که نسبت به ماه قبل ۱.۱ درصد افزایش یافت.  شاخص 
مذکور در مردادماه ۱395 نس��بت به ماه مش��ابه سال 

قبل معادل 9.4 درصد افزایش داشته است. 

قیمت طالی جهانی در پایین ترین 
سطح 4 هفته گذشته

 قیمت جهانی طال که روز چهارشنبه به پایین ترین 
س��طح در چهار هفته اخیر رس��یده بود، روز پنجشنبه 
تح��ت تاثیر کاه��ش ارزش دالر آمریکا قرار گرفته و با 

افزایش نسبی روبه رو شده است. 
در حالی که سرمایه گذاران بین المللی و کارشناسان 
اقتص��ادی منتظر س��خنرانی جانت یلن، رئیس فدرال 
رزرو آمریکا در نشست جکسون هول هستند، کاهش 
ارزش دالر موجب شده است تا قیمت جهانی طال بار 
دیگر با افزایش نسبی روبه رو شود. براساس این گزارش 
اظهارات یلن در نشست جکسون هول می تواند تا حد 
زیادی وضعیت نرخ بهره و سیاس��ت های پولی فدرال 

رزرو را مشخص کند. 
قیم��ت هر اونس طال روز پنجش��نبه با 0.2 درصد 
افزایش به بیش از ۱327 دالر رس��یده است. قیمت 
ط��ال روز چهارش��نبه ت��ا ۱323 دالر در ه��ر اونس 
کاه��ش یافت��ه بود که پایین ترین رقم در چهار هفته 

اخیر بوده اس��ت. 
قیمت جهانی طال به ش��دت در برابر نوس��انات نرخ 
بهره آمریکا و ارزش دالر، حساس��یت نش��ان می دهد. 
ش��اخص ارزش دالر در برابر ارزهای معتبر بین المللی 
روز پنجش��نبه با 0.۱ درصد کاهش روبه رو ش��د و به 
کمتر از 94.69 واحد رس��یده اس��ت. گمانه زنی های 
مرب��وط ب��ه نرخ بهره آمریکا ط��ی ماه های آینده تاثیر 
زیادی بر نوسانات ارزش دالر آمریکا در روزهای اخیر 

داشته است. 
افزای��ش ن��رخ بهره فدرال رزرو می تواند در نهایت به 

نفع ارزش دالر و کاهش قیمت جهانی طال شود. 
تازه ترین آمارهای رسمی منتشر شده نشان می دهد 
ک��ه واردات نق��ره چین در ماه جوالی نس��بت به مدت 
مشابه سال قبل بیش از 36 درصد کاهش داشته است. 
واردات پالتین چین نیز در این مدت بیش از 47 درصد 

کاهش یافته است. 
ش��اخص س��هام در بازارهای آس��یایی نیز در آغاز 
مبادالت روز پنجش��نبه با کاهش نس��بی روبه رو شده 
است. به نظر می رسد قیمت جهانی طال در کوتاه مدت 
تح��ت تاثیر انتش��ار آمارهای مه��م اقتصادی آمریکا و 
منطق��ه ی��ورو قرار خواهد داش��ت. وضعی��ت تقاضای 
فیزیکی کشورهای نوظهور و در حال توسعه نیز تاثیر 

زیادی بر قیمت جهانی طال خواهد داشت. 

نرخنــامه
دالر 3.549 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا را 
3.549توم��ان و ه��ر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را ۱.۱09.000 تومان تعیین کردند. 
هر یورو در بازار آزاد4029 تومان و هر پوند نیز 4.68۱ 
تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 563.000 
تومان و هر ربع سکه 290.000 تومان فروخته شد. هر 
س��که یک گرمی ۱8۱.000 تومان خریدوفروش ش��د و 
هر گرم طالی ۱8 عیار ۱۱2.9۱86 تومان قیمت خورد. 

ارتقای 9پله ای ایران تا جایگاه هفتاد و 
چهارم در شاخص رقابت پذیری اقتصاد

جمهوری اسالمی ایران در پنج سال گذشته با فراز و 
نشیب هایی در رتبه شاخص رقابت پذیری روبه رو بوده 
است و از رده 62 در سال 20۱۱ به مقام های 66، 82 
و 83 در 20۱2، 20۱3 و 20۱4 تنزل کرد اما در سال 
20۱5 با 9 پله ارتقا در جایگاه هفتاد و چهارم ایستاد. 
به گزارش ایرنا، همه ساله مجمع جهانی اقتصاد، نتایج 
بررس��ی  »ش��اخص جهانی رقابت پذیری« را به منظور 
مقایسه جایگاه اقتصادهای مختلف جهان ارائه می کند. 
این شاخص بر پایه بررسی ۱۱2 متغیر مختلف و متفاوت 
تعیین می شود که در ۱2 گروه ارکان رقابت پذیری شامل  
»نهاده��ا«،  »زیرس��اخت ه��ا«،  »محیط اقتصاد کالن«،  
»بهداشت و آموزش ابتدایی«،  »آموزش عالی و حرفه ای«،  
»کارایی بازار کاال«،  »کارایی بازار نیروی کار«،  »پیشرفت 
بازار مالی«،  »آمادگی فناورانه«،  »اندازه بازار«،  »پیشرفت 
بنگاه های تجاری« و  »نوآوری« تقسیم می شوند. بر پایه 
این گزارش، بررس��ی وضعیت کش��ور در زیرشاخص ها و 
ارکان ش��اخص رقابت پذیری در س��ال ۱6- 20۱5 میان 
۱40 کشور جهان نشان می دهد در هر یک از زیرشاخه های 
الزامات اساسی و زیرساخت ها رتبه شصت و سوم، نهادها 
جایگاه نود و چهارم و محیط اقتصاد کالن رده شصت وششم 
را داشتیم.  همچنین در بخش بهداشت و آموزش ابتدایی 
رتبه چهل و هفتم و در زیرشاخه بهبود کارایی جایگاه 
نودم را کسب کردیم.  ایران در زیرشاخص آموزش عالی 
رتبه شصت و نهم، در هر یک از بخش های کارایی بازار 
کاال و همچنی��ن کارای��ی بازار نیروی کار رتبه یکصد و 
نهم، در مورد توس��عه بازار مالی جایگاه یکصد و س��ی 
و چه��ارم و درب��اره آمادگی فناوری رده نود و نهم را به 
دس��ت آورد.  کش��ور ما در زیرشاخص اندازه بازار رتبه 
نوزدهم، در زمینه عوامل نوآوری و تکامل رتبه یکصد 
و دوم، در مورد تکامل کسب و کار جایگاه یکصد و دهم 

و در بخش نوآوری رده نودم را داشت. 
امتیاز کل 4.09 ایران در شاخص رقابت پذیری 

ب��ا توج��ه به رتبه های به دس��ت آمده، به هر کش��ور 
امتیازی می دهند که هر قدر بیش��تر باش��د، اقتصاد آن 
کشور از رقابت پذیری باالتری برخوردار خواهد بود. 

بر پایه جدول منتشر شده از سوی مجمع جهانی اقتصاد، 
سوییس با امتیاز 5.76 در جایگاه نخست و گینه با امتیاز 
2.84 به عنوان آخرین کش��ور حاضر در این جدول قرار 
دارد. پس از سوییس، به ترتیب سنگاپور، آمریکا، آلمان و 
هلند در رتبه های برتر از نظر این شاخص قرار دارند. در 
منطقه خاورمیانه قطر و امارات با کسب رتبه های چهاردهم 
و هفدهم باالترین جایگاه را از آن خود کرده اند. پس از آن 
عربستان در رتبه )بیست و پنجم( و ترکیه  در رتبه )پنجاه 

و یکم( قرار دارند. 
امتیاز کل ایران در شاخص رقابت پذیری 4.09 به دست 
آمد که در مقایسه با برخی کشورهای مسلمان و منطقه 
مانند مالزی  )با امتیاز 5.23 و رتبه هجدهم(، عربستان  
)با امتیاز 5.07( و ترکیه  )با امتیاز 4.37( کمتر اس��ت.  
گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد ایران در سال 
میالدی گذشته در شاخص رقابت پذیری پیشرفت کرده و 
رشد داشته است؛ هرچند هنوز به رتبه 62 خود در سال 
20۱۱ نرس��یده اس��ت و با آن فاصله دارد. ایران در س��ال 
20۱2 در رتبه 66، س��ال 20۱3 با س��قوط ۱6 پله ای در 

رتبه 82 و در سال 20۱4 در رتبه 83 ایستاد. 
بر پایه این گزارش، جمهوری اسالمی ایران در سال 
20۱5 با 9 رتبه ارتقا به جایگاه هفتاد و چهارم رسید. 
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قیمتنوع ارز 
3.549دالر آمریکا

4.029یورو اروپا

4.68۱پوند انگلیس

97۱درهم امارات

۱.235لیر ترکیه

545یوان چین

35ین ژاپن

2.77۱دالر کانادا

3685فرانک سوییس

۱۱.740دینار کویت

945ریال عربستان

280دینار عراق

54روپیه هند

9۱3رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
489.600مثقال طال

۱۱2.9۱86هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱09.000سکه بهار آزادی

۱.۱09.000سکه طرح جدید

563.000نیم سکه
290.000ربع سکه

۱8۱.000سکه گرمی

دریچه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

شنبه
6 شهریور 1395

شماره 589

پنجشنبه
14 مرداد 1395
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درج صنعتی مینو در بورس
شرکت صنعتی مینو با نماد  »غصینو« در فهرست 
نرخ های ب��ازار دوم بورس اوراق به��ادار تهران درج 
ش��د. با توجه به موافقت هیأت پذیرش بورس اوراق 
بهادار در جلس��ه مورخ سوم اس��فند 94 با پذیرش 
س��هام ش��رکت صنعتی مینو در بورس اوراق بهادار 
ته��ران و با عنای��ت به احراز موارد تعیین ش��ده در 
مصوبه   مزبور از س��وی آن ش��رکت، از تاریخ س��وم 
ش��هریور 95 شرکت صنعتی مینو به عنوان چهارصد 
و ن��ود و نهمی��ن ش��رکت پذیرفته ش��ده در بخش  
»س��اخت محصوالت غذای��ی و انواع آش��امیدنی«، 
گروه  »س��اخت س��ایر محصوالت غذایی« و طبقه  
»س��اخت محص��والت خبازی« با ک��د  »1541 «   با 
نماد  » غصینو «   در فهرست نرخ های بازار دوم بورس 

اوراق بهادار تهران درج شده است. 

پذیره نویسی نخستین صندوق 
سرمایه گذاری زمین و ساختمان

پذیره نویس��ی نخس��تین صندوق س��رمایه گذاری 
زمین و س��اختمان یکش��نبه 7ش��هریور ماه95 در 
ب��ورس تهران آغ��از می ش��ود. تع��داد 10 میلیون 
واح��د از واحدهای صندوق س��رمایه گذاری زمین و 
س��اختمان مس��کن نارون در نماد  » ن��ارون «   از روز 
یکش��نبه مورخ هفتم ش��هریور م��اه 95 لغایت روز 
یکشنبه مورخ 14 شهریور 95 به مدت یک هفته از 
طریق بورس اوراق بهادار تهران پذیره نویسی خواهد 
ش��د. نوع صندوق، صندوق س��رمایه گذاری زمین و 
س��اختمان، تعداد واحدهای سرمایه گذاری متقاضی 
پذی��رش 10 میلیون واحد و مبلغ اس��می هر واحد 
10 هزار ریال است. شرکت های تأمین سرمایه بانک 
مسکن، س��رمایه گذاری مسکن الوند، سرمایه گذاری 
مس��کن الب��رز و پ��ارس مس��کن س��امان به عنوان 
مؤسسین این صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری 
نیکی گس��تر به عنوان متولی، شرکت تأمین سرمایه 
بانک مسکن به عنوان مدیر، شرکت کارگزاری بانک 
مسکن به عنوان کارگزار عامل پذیره نویسی و شرکت 
تأمین س��رمایه بانک مس��کن به عن��وان بازارگردان 
صندوق نارون فعالیت می کنن��د. صندوق مذکور از 
تاریخ دوم شهریور 95 در فهرست بازار صندوق های 
س��رمایه گذاری قابل معامله در ب��ورس اوراق بهادار 

تهران درج شده است. 

بیش از 80 شرکت متقاضی پذیرش 
در فرابورس 

با درج ش��رکت شیر پاس��توریزه پگاه گلستان در 
بازار دوم فراب��ورس ایران، تعداد ش��رکت های درج 
ش��ده در این بازار به 75 ش��رکت رسید. سرپرست 
پذیرش فرابورس با بیان مطلب فوق گفت: ش��رکت 
ش��یر پاس��توریزه پگاه گلس��تان با نماد  »غگلستا« 
بعد از ش��یر پاس��توریزه پگاه فارس دومین شرکت 
پذیرش شده از شرکت های زیرمجموعه صنایع شیر 
ایران در فرابورس به ش��مار می رود که سرمایه ثبتی 
آن بالغ بر 120 میلیارد ریال اس��ت. س��ارا س��ادات 
اخالقی با اش��اره به اینکه پ��س از فرآیند درج، این 
شرکت در نوبت عرضه اولیه قرار گرفته است، افزود: 
در صورتی که شیر پاس��توریزه پگاه گلستان عرضه 
عمومی شود، سهامدار عمده متعهد شده 10 درصد 
از سهام این شرکت معادل 12 میلیون سهم را برای 
فرآیند کش��ف قیمت و خرید سهامداران ارائه کند. 
وی در خصوص س��ایر ویژگی های این ش��رکت نیز 
بیان کرد: شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان یکی 
از کارخانه های تولیدکننده فرآورده های ش��یری در 
شهرستان گرگان است که با ظرفیت اسمی 160 تن 
در روز به فعالیت مش��غول است. به گفته سرپرست 
پذیرش فراب��ورس ای��ران، تمامی محص��والت این 
ش��رکت با برند پگاه گلستان در سه استان گلستان، 
س��منان و مازندران توزیع می شود و در زمینه بازار 
ف��روش نیز حدود 80درصد فروش ش��رکت داخلی 
بوده و 20 درصد آن به کشورهای عراق، افغانستان، 

ترکمنستان و. . . صادر می شود. 
اخالقی در ادامه اس��تقبال شرکت ها و درخواست 
آنه��ا برای پذی��رش در بازارهای فراب��ورس ایران را 
چش��مگیر عنوان و اظهار کرد: در حال حاضر بیش 
از 80 ش��رکت متقاضی پذیرش در ب��ازار اول، دوم 
 SME(  و ب��ازار ش��رکت های کوچ��ک و متوس��ط
Market( هس��تند که با توجه ب��ه راه اندازی بازار 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط پیش بینی می شود 
ت��ا پایان س��ال جاری ش��اهد افزایش چش��مگیری 
در تع��داد ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بازارهای 
فرابورس ایران در مقایس��ه با س��ال گذشته باشیم. 
سرپرس��ت پذیرش فرابورس همچنین از رس��یدگی 
ب��ه پرونده پذیرش 10 ش��رکت در هی��أت پذیرش 
فرابورس ایران از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون خبر 
داد و گفت: از میان این تعداد ش��رکت با درخواست 
پذیرش هفت ش��رکت موافقت ش��ده اس��ت. وی با 
اشاره به ش��رکت های آماده درج در بازارهای اول و 
دوم فرابورس ایران، تعداد آنها را 9 شرکت ذکر کرد.

جزییات بسته پیشنهادی بورس به 
مجلس درباره اصالحیه قانون تجارت

مع��اون حقوقی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار، 
جزییات بسته پیشنهادی این سازمان درباره الیحه 
اصالحیه قانون تجارت را که اخیراً به مجلس شورای 
اسالمی ارائه داد، تش��ریح کرد. جعفر جمالی گفت: 
ماده 241 قان��ون تجارت یعنی اصالحیه قس��متی 
از قان��ون تجارت، چندی پیش در مجلس ش��ورای 
اس��المی م��ورد بازنگری ق��رار گرفت ک��ه هدف از 
بازنگ��ری ماده یادش��ده، ای��ن بود ک��ه پاداش های 
کالن و همین ط��ور تعدد عضویت در هیات مدیره ها 
را ممنوع کن��د. وی افزود: مت��ن اصالحی ابهاماتی 
داشت که موجب شد بسیاری از مدیران و شرکت ها 
تقاض��ا کنن��د که این مت��ن مجددا م��ورد بازنگری 
ق��رار گی��رد، از جمله این متن ک��ه بخش خصوصی 
را هم ش��امل می شود، نظر تدوین کنندگان قانون را 
منعکس نک��رده بود. در حقیقت آنچ��ه مقصود بود 
از این ماده حاصل نش��ده اس��ت. جمالی ادامه داد: 
بنابراین به درخواس��ت شرکت ها و تقاضای سازمان 
بورس به عنوان مقام ناظر، چند روز پیش جلس��ه ای 
با حض��ور آق��ای الریجانی، رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی در مجلس برگزار ش��د که در این نشست 
س��ازمان بورس پیش��نهاد داد تا یک متن تخصصی 
ک��ه اهداف قانون گذار را ب��رآورده کرده و عوارض و 
ابهامات آن را ندارد جایگزین ش��ود. معاون حقوقی 
س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار گف��ت: در این متن 
تع��دد عضوی��ت در هیات مدی��ره ب��ه نمایندگی از 
دس��تگاه های اجرایی ممنوع شده و همچنین سقف 
پاداش ه��ا محدود باقی مانده اس��ت؛ در حقیقت به 
اصالحی که مجلس شورای اسالمی انجام داده بود، 
احترام گذاش��ته شد و آن س��قف کماکان محفوظ 
مان��د. همچنین این نظ��ارت و محدودیت، به بخش 
دولتی، موسس��ات و نهادهای عمومی و شرکت هایی 
که دول��ت و نهادهای عمومی در آنها س��هم دارند، 
مرب��وط خواهد ش��د. جمالی افزود: فق��ط در قانون 
قبلی از عبارت  » بخشی از سهام   «   استفاده شده بود 
که این بخشی از سهام اوالً مشخص نبود چه بخشی 
است، ثانیاً چون در شرکت های حاضر در بورس هر 
لحظه معامالت انجام می ش��ود و این می توانست هر 
لحظ��ه مدیران را با خطر ارتکاب تخلف و غیر قانونی 
بودن عضویت ش��ان مواجه کند؛ بنابراین درخواست 
کردیم برای عبارت  » بخشی از سهام  «   یک خط کشی 
معرفی شود که بتوان برآن نظارت کرد. گفتنی است: 
دوم شهریور دکتر ش��اپور محمدی، رئیس سازمان 
بورس و اوراق بهادار به هم��راه اعضای هیأت مدیره 
این س��ازمان با دکتر علی الریجانی، رئیس مجلس 
شورای اسالمی دیدار و بسته پیشنهادی در خصوص 
اصالحیه ماده 241 قانون تجارت را جهت بررس��ی 

بیشتر و بهتر قانون تجارت به وی تقدیم کرد. 

هنوز نقدینگی به بازار سهام 
بازنگشته است

مدتی اس��ت نرخ س��ود س��پرده های بانکی تا 15 
درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. یک��ی ازفعاالن بازار 
س��هام با اش��اره به این موضوع می گوی��د با کاهش 
س��ود س��پرده ها باید مقداری از نقدینگی به سمت 
بازار س��هام بازمی گش��ت اما این اتفاق رخ نداده که 
این موضوع از بی اعتم��ادی مردم به بورس حکایت 
دارد. محم��د ابراهی��م قربانی فری��د در گفت وگو با 
ایس��نا، با اشاره به کم شدن نرخ س��ود سپرده های 
بانکی، گفت: با اینکه مدتی اس��ت از کاهش س��ود 
س��پرده های بانکی می گذرد، اما تاکنون نقدینگی به 
بازار سهام بازنگشته است. این موضوع نشان می دهد 
که هنوز اعتماِد مردم به بورس مثل س��ابق نیست. 
او با بیان اینکه دولت و سازمان بورس باید اقداماتی 
انجام دهند که اعتماد سلب شده مردم از بازار سهام 
بازگ��ردد، اف��زود: انتظار من از دولت این اس��ت که 
برنامه ای را برای بازار س��هام مشخص و آن را اعالم 
کند تا طی این برنامه فعالیت ش��رکت های بورس��ی 
افزایش یابد و تولید و س��ود آنها بیش��تر ش��ود. این 
موضوع می تواند باعث ش��ود اعتماد مردم به بورس 
بازگ��ردد. این کارش��ناس بازار س��هام در عین حال 
با اش��اره به اینکه وضعیت بورس ب��ه کلیت اقتصاد 
برمی گ��ردد، گفت: اگر وضعیت اقتصاد خوب باش��د 
بازار سهام هم وضعیت خوبی خواهد داشت اما نباید 
عکس این موضوع را انتظار داش��ته باش��یم. قربانی 
فرید افزود: چند سالی اس��ت که تولید شرکت های 
بورس��ی خوابیده یا این ش��رکت ها کمتر از ظرفیت 
خ��ود تولی��د می کنن��د. همچنین مدتی اس��ت که 
ش��رکت های تولیدی منابع مالی و مواد اولیه ندارند 
و این موضوع به کاهش EPS آنها دامن زده اس��ت. 
وی ادام��ه داد: اخیراً دولت ش��روع به کمک به این 
ش��رکت ها کرده اما ما نباید انتظار داشته باشیم که 
یک ش��به این کمک نتیجه دهد. به نظر من ش��ش 
ماه یا یک سال طول می کشد تا شرکت ها تولیدشان 
به مقدار مطلوب رسیده و EPS شان افزایش یابد. 

فرابورس

دماس��نج  گذش��ته  هفت��ه 
ب��ازار س��هام توانس��ت 202 
واحد افزای��ش یابد و از کانال 
78 ه��زار واحدی عب��ور کند، 
ام��ا آیفکس در مدت مش��ابه 
با بیش از 5 واحد افت مواجه 
بود. شاخص کل بورس اوراق 
هفته  ابت��دای  ته��ران  بهادار 
گذش��ته در رق��م 77 ه��زار و 
879 واح��دی قرار داش��ت و 
با پایان این هفت��ه معامالتی 
ب��ه رقم 78 هزار و 81 واحدی 
رسید. با وجود اینکه شاخص 
کل بورس در هفته گذش��ته 
مثبت بود اما این بازار رش��د 
چندانی را تجربه نکرد. با این 
ح��ال در هفته های گذش��ته 
حقوقی ه��ا نق��ش پررنگی در 
جابه جایی شاخص کل بورس 
ایف��ا کردند، به ط��وری که در 
مقطع��ی از زم��ان نماگر بازار 
سهام توانس��ت با تداوم رشد 
خود چند بار کانال شکنی کند 
و از رق��م 80 ه��زار واحد هم 
باال تر رود، اما در هفته منتهی 
به سوم شهریور 1۳95، شاهد 
معام��الت کمت��ری از جانب 
حقوقی ه��ا بودی��م. البت��ه در 
تعدادی از نمادهای خودرویی 
در  س��ایپا  نم��اد  جمل��ه  از 
روزهای پایانی، حضور پررنگ 
دادوس��تد حقوقی ها به چشم 

می خورد. 
ک��ه  ش��رایطی  ه��م  آن 
خودرویی ه��ا در ای��ن هفت��ه 
نس��بتا متعادل و رو به منفی 
بودن��د. فل��زات اساس��ی هم 
در اغل��ب روزه��ای هفت��ه با 
معام��الت منفی  هم��راه بود. 
پاالیش��ی ها  نماد  همچنی��ن 
ب��ه ج��ز دو روز اول هفته که 
س��رمایه گذاران  توجه  م��ورد 
قرار گرفتند در سایر روزها در 

اغلب نمادهای خود قرمز  پوش 
بودند. 

رشد حجم و ارزش 
معامالت فرابورس

نخس��تین هفت��ه معامالتی 
ش��هریورماه در بازار فرابورس 
ای��ران با دادوس��تد یک هزار و 
669 میلی��ون ورقه به��ادار به 
ارزش 7 ه��زار و 778 میلی��ارد 
ری��ال ب��ه پای��ان رس��ید. در 
هفت��ه معامالت��ی منته��ی به 
5 ش��هریورماه ب��ازار اول نی��ز 
مب��ادالت 517 میلی��ون ورقه 
یک ه��زار  ارزش  ب��ه  س��هام 
ب��ه  را  ری��ال  62 میلی��ارد  و 
ثب��ت رس��اند که رش��د 6۳ و 
82 درص��دی حج��م و ارزش 
معام��الت را نس��بت به هفته 
نش��ان می ده��د. در  ماقب��ل 
عی��ن ح��ال ب��ازار پای��ه نیز 

در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت با 
مب��ادالت 680 میلی��ون ورقه 
س��هام ب��ه ارزش 806 میلیارد 
ریال مواجه شد که از افزایش 
و  حج��م  4 درص��دی  و   11
ارزش معام��الت در ای��ن بازار 
حکای��ت می کند. ب��ه موازات 
رش��د بازاره��ای اول و پای��ه 
درحالی که  و  ای��ران  فرابورس 
ب��ازار دوم رون��د نزولی حجم 
و ارزش معام��الت را تجرب��ه 
نوین  ابزاره��ای  ب��ازار  ک��رد، 
دادوستد 47 میلیون  نیز  مالی 
ورق��ه بهادار ب��ه ارزش 4 هزار 
را  ری��ال  467 میلی��ارد  و 
ش��اهد بود که در مقایس��ه با 
 هفت��ه ماقبل حاکی از رش��د 
و  و 62 درص��دی حج��م   85
ارزش مب��ادالت در ای��ن بازار 
اس��ت. ب��ر پایه این گ��زارش، 
ارزش ب��ازار فراب��ورس ایران و 

ش��اخص کل  )آیفکس( روند 
نزول��ی را در هفت��ه قبل طی 
کردند و به ترتیب با افت 0.5 و 
0.6 درصدی به ارقام 9۳9 هزار 
و 201 میلی��ارد ریال و 798.6 

واحد رسیدند. 

پاالیشی ها؛ بیشترین سهم 
از ارزش معامالت 

پاالیشی ها در هفته گذشته 
ب��ا ارزش معامالت��ی بال��غ بر 
س��هم  ری��ال،  440 میلی��ارد 
کل  ارزش  از  25 درص��دی 
فرابورس  بازار سهام  معامالت 
را در اختیار گرفتند و در صدر 
صنایع فرابورس��ی ایس��تادند. 
گروه های  »فلزات اساسی« و  
»اطالعات و ارتباطات« نیز به 
ترتیب سهم 14 و 12 درصدی 
از ارزش کل معام��الت خ��رد 
بازار سهام را به خود اختصاص 

دادن��د. در ح��ال حاض��ر به 
گروه شیمیایی ها،  ترتیب سه 
بانکی ه��ا و فل��زات اساس��ی 
بیشترین س��هم از ارزش کل 
بازار فراب��ورس ایران را به نام 
خود ثب��ت کرده ان��د. گفتنی 
است در جریان دادوستدهای 
انجام ش��ده هفته گذشته در 
فرابورس ای��ران، عرضه عمده 
20 درص��د از س��هام کنترلی 
ش��رکت مواد ویژه لیا در بازار 
دوم نیز صورت گرفت. سرمایه 
این شرکت بالغ بر 81 میلیارد 
ری��ال و ارزش کل این معامله 

48 میلیارد ریال بود. 

رصد بازار ابزارهای نوین 
مالی

در هفته ای که پش��ت س��ر 
گذاش��تیم ابزارهای مالی اوراق 
سرمایه گذاری  صندوق  بدهی، 
قابل معامله و اوراق تس��هیالت 
مسکن، رشد متغیرهای حجم 
و ارزش مبادالت را نس��بت به 
هفته ماقبل تجربه کردند. اوراق 
بدهی در ب��ازار ابزارهای نوین 
مالی به تع��داد 4 میلیون ورقه 
ب��ه ارزش ۳ هزار و 749 میلیارد 
ریال دادوس��تد شد که با رشد 
ح��دود 60 درص��دی حج��م و 
ارزش معامالت همراه بود. طی 
هفته ها و البت��ه ماه های اخیر 
رصد معام��الت اوراق بدهی در 
ب��ازار فرابورس ای��ران به خوبی 
گویای استقبال سرمایه گذاران 
از این اوراق است که این امر با 
بررسی روند رو به رشد معامالت 
مش��اهده  قاب��ل  اوراق   ای��ن 

است. 
قابل  سرمایه گذاری  صندوق 
معامله و اوراق تسهیالت مسکن 
 نیز در هفته قبل به ترتیب رشد 
و  حج��م  و 89 درص��دی   27 
ارزش  2۳1 درص��دی  و   24

معامالت را تجربه کردند. 

تسهیالت مسکن همچنان از پله صعود باال می رود

رشد 60 درصدی معامالت اوراق بدهی

س��ازمان  رئی��س  جانش��ین 
و  بین المل��ل  ام��ور  در  ب��ورس 
جذب سرمایه گذاری خارجی، از 
رش��د 140 درصدی ارزش سبد 
سرمایه گذاری خارجی در کشور 
بعد از اجرایی ش��دن برجام خبر 
داد. به��ادر بیژنی به س��نا گفت: 
از روز اجرای��ی ش��دن برجام در 
ش��هریور  اول  ت��ا   94 دی   27
س��رمایه گذاران  اس��تقبال   95
خارج��ی از بازار س��رمایه ایران 
به طرز معن��اداری افزایش پیدا 
کرده اس��ت به نحوی که شاهد 
افزای��ش 140 درص��دی ارزش 
س��بد س��رمایه گذاری خارج��ی 
بوده ایم. وی در پاس��خ به سوالی 
درخص��وص تعداد کدهای صادر 
س��هامداران خارجی  برای  شده 
در بورس گف��ت: در حال حاضر 
694 ک��د داری��م ک��ه 191 کد 
حقوق��ی و 50۳ کد هم حقیقی 
اس��ت. البته اگر کل بازار را نگاه 
کنیم می توان گفت شاخص کل 
ب��ازار هم در این مدت 19درصد 
افزای��ش یافته اس��ت. ب��ه گفته 
بیژنی، در میان کش��ورها آلمان 
بیش از 50 درصد ارزش س��بد 
س��رمایه گذاری خارج��ی را ب��ه 
خ��ود اختص��اص داده ک��ه این 
درک  و  امنی��ت  نش��ان دهنده 
صحیح��ی اس��ت ک��ه فع��االن 
اقتصادی این کش��ور از جذابیت 
بازار سرمایه ایران و آینده روشن 

آن دارند. 
جانشین رئیس سازمان بورس 

ج��ذب  و  بین المل��ل  ام��ور  در 
س��رمایه گذاری خارج��ی افزود: 
البت��ه م��ا کش��ورهای دیگ��ری 
همچ��ون س��وییس، دانم��ارک، 
ترکیه، انگلیس، عراق، افغانستان، 
فرانس��ه و جزایر ویرجینیا را هم 
داریم که در بازار س��رمایه ایران 
وی  کرده ان��د.  س��رمایه گذاری 
همچنی��ن اظهار داش��ت: بعد از 
بازارهای  ب��ا  برجام، تعامالت ما 
س��رمایه اعم از نهاده��ای ناظر، 
بورس ه��ا و ارکان بازار س��رمایه 
آنها افزایش پیدا کرده اس��ت از 
جمل��ه اینک��ه تعامل م��ا با نهاد 
ناظر بازار سرمایه، بانکی و بیمه 
آلمان در حال جدی شدن است 
و ب��ه احتمال قوی ت��ا اواخر ماه 
بع��د خبرهای خوب��ی را در این 
خصوص خواهیم ش��نید. بیژنی 
در پاس��خ ب��ه ای��ن س��وال که 
ش��رکت های خارج��ی فعال در 
بازار سرمایه ایران بیشتر در چه 
صنایع��ی ورود کرده ان��د، گفت: 
اساسی  فلزات  صنایع شیمیایی، 
ای��ن  جمل��ه  از  پتروش��یمی  و 
صنایع بوده اند و در میان ابزارها 
هم اس��ناد خزانه اس��المی جزو 
ابزارهای��ی بوده که بس��یار مورد 
س��رمایه گذاران  اقب��ال  و  توجه 
خارجی واقع ش��ده است. وی در 
ادامه گفت وگو با س��نا از طرحی 
پیشنهادی س��خن به میان آورد 
ک��ه در ص��ورت نهایی ش��دن، 
فعالیت س��رمایه گذاران خارجی 
بزرگ را در کشور تسهیل و یکی 

از ریس��ک های ب��ازار را برطرف 
تش��ریح  در  بیژن��ی  می کن��د. 
جزیی��ات ای��ن پیش��نهاد گفت: 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
ب��ورس،  با هم��کاری س��ازمان 
پیش��نهادی را آماده ک��رده که 
قرار اس��ت در جلس��ه هفته بعد 

هیأت مدیره ارائه شود. 
جانشین رئیس سازمان بورس 
ج��ذب  و  بین المل��ل  ام��ور  در 
س��رمایه گذاری خارج��ی تأکید 
ک��رد: ما ب��رای س��رمایه گذاران 
بزرگ خارجی خود تس��هیالتی 
را قائل می شویم و در واقع برای 
آنها شرکت س��پرده گذاری خود 
را تبدیل به نهاد تس��ویه مرکزی 
می کنیم تا نگرانی سرمایه گذاران 
ب��زرگ بین المللی م��ا از جهت 
ریسک تس��ویه کارگزار برطرف 
و به جذب بیشتر سرمایه گذاری 
بیژنی  ش��ود.  کم��ک  خارج��ی 
خاطرنش��ان ک��رد: البت��ه ای��ن 
ام��کان و این تس��هیالت کاماًل 
انتخابی اس��ت و اجباری در آن 
نیست. وی همچنین اقدام بانک 
مرک��زی در ابالغ دس��تورالعمل 
و ضوابط اجرای��ی خریدوفروش 
ارز به نرخ آزاد به ش��بکه بانکی 
کش��ور را از دیگر اتفاقات مثبتی 
بر ش��مرد که بع��د از برجام رخ 
داده اس��ت. بیژنی ب��ا تأکید بر 
تأثیرات مثبت بین المللی برجام 
بر بازار سرمایه ادامه داد: از آنجا 
که یکی از مش��کالت اساسی ما 
نق��ل و انتق��ال ارز به ن��رخ آزاد 

ب��ود تصمیم اخی��ر، گام مهمی 
در جذب سرمایه گذاری خارجی 
محس��وب می ش��ود و باید بابت 
آن از بانک مرکزی تش��کر کرد. 
جانشین رئیس س��ازمان بورس 
ج��ذب  و  بین المل��ل  ام��ور  در 
س��رمایه گذاری خارجی در ادامه 
گفت وگو با س��نا از نهایی شدن 
مقررات ش��رکت های رتبه بندی 
اعتب��اری در هیأت مدی��ره خبر 
داد و گف��ت: با تح��والت جدید، 
مقررات ش��رکت های رتبه بندی 
 اعتب��اری در هیأت مدیره نهایی 

شده است. 
ک��رد:  امی��دواری  اب��راز  وی 
به زودی ش��اهد فعالی��ت برخی 
جهان��ی  مط��رح  ش��رکت های 
ای��ران در ح��وزه رتبه بندی  در 
اعتب��اری باش��یم به وی��ژه آنکه 
مج��وز یک��ی از ش��رکت ها هم 
ک��ه ب��ا مش��ارکت بین الملل��ی 
تأسیس ش��ده، صادر شده است 
و ش��رکت های دیگر ه��م البته 
پیوس��ت؛ موضوعی که  خواهند 
به گفته بیژنی، به سرمایه گذاران 
کمک می کند تا با آرامش خاطر 
و اطالع��ات بیش��تری وارد بازار 
سرمایه بش��وند. بیژنی همچنین 
یک��ی از اتفاقات خوب دیگر بعد 
از برج��ام را عضوی��ت س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در سازمان 
اوراق  کمیسیون های  بین المللی 
به��ادار  )آیس��کو( ذک��ر کرد و 
افزود: این موضوع، تأثیر بس��یار 
مثبتی بر جذب س��رمایه گذاری 

خارج��ی داش��ته اس��ت چراکه 
یکی از اه��داف اصلی آیس��کو، 
حف��ظ حق��وق س��رمایه گذاران 
س��رمایه گذاری  از  حمای��ت  و 
اس��ت. وی با بی��ان اینکه بیش 
از هش��ت س��ال ب��ود منتظ��ر 
ای��ن عضوی��ت بودی��م، اف��زود: 
آیس��کو، این آرامش خیال را به 
س��رمایه گذاران خارجی می دهد 
بین المللی  اس��تانداردهای  ک��ه 
که از س��وی این سازمان تعیین 
می ش��ود، دربازار س��رمایه ایران 
ه��م - به عن��وان ی��ک عضو- به 
اج��را گذاش��ته ش��ود. بیژنی در 
پایان، امض��ای تفاهم نامه با نهاد 
ناظر بازار سرمایه یونان، امضای 
تفاهم نامه س��ه جانبه با نهادهای 
ناظ��ر ب��ازار مالی ک��ره جنوبی، 
امض��ای موافقت نامه چهارجانبه 
بورس  ب��ورس،  س��ازمان  بی��ن 
تهران و نهاد ناظر بازار س��رمایه 
ترکیه و بورس استانبول، امضای 
بورس  با  هم��کاری  موافقت نامه 
کره جنوب��ی و تش��کیل کارگروه 
مش��ترک بین سازمان بورس در 
ایران و ب��ورس کره جنوبی برای 
بررس��ی چگونگی انتش��ار اوراق 
بدهی ایران در بازار سرمایه کره 
جنوبی و امکان سنجی و بررسی 
تش��کیل صندوق سرمایه گذاری 
مش��ترک در عم��ان و ترکیه با 
س��رمایه گذاری  ج��ذب  ه��دف 
خارجی را از دیگر اتفاقات مثبت 
در بازار س��رمایه بع��د از اجرایی 

شدن برجام دانست. 
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حمل و نقل

اعالم آمادگی بانک مسکن برای 
کاهش نرخ سود

مدیر ام��ور طرح وبرنامه بانک مس��کن با اش��اره 
به اینکه بانک مس��کن نس��بت به کاهش نرخ سود 
تس��هیالت اعالم آمادگ��ی کرده اس��ت، گفت: ۶۵ 
ه��زار و ۵۹۰ نفر در صندوق پس انداز مس��کن یکم 

سپرده گذاری کردند. 
محمدحسن مرادی در گفت وگو با مهر درخصوص 
احتمال کاهش نرخ س��ود تسهیالت مسکن و مدت 
بازپرداخت اقس��اط گفت: مدیرعامل بانک مس��کن 
در جلس��ه ای که در هیأت دولت برگزار شد، نسبت 
ب��ه این موضوع اعالم آمادگی کرده اس��ت، اما هنوز 
این موضوع نهایی نش��ده و به این معنی نیس��ت که 

بررسی هایی در این خصوص صورت نگرفته باشد. 
وی با بیان اینکه هنوز جمع بندی برای این موضوع 
انجام نش��ده اس��ت، افزود: اینکه س��ود تس��هیالت 
مسکن کاهش پیدا کند یا زمان بازپرداخت این وام 
کمتر ش��ود بسیار اتفاق خوبی اس��ت، اما یک سری 
بحث ها مطرح است که به مدل خودکفایی صندوق 

بازمی گردد. 
مدیر امور طرح و برنامه بانک مس��کن با اشاره به 
اینک��ه صندوق پس انداز مس��کن یکم، یک صندوق 
خودکفاست و از محل س��پرده های مردمی تشکیل 
می ش��ود، اظهار داش��ت: در مدل خودکفایی حالت 
بهینه این طور تعریف ش��ده که مدت سپرده گذاری 
یک ساله باشد و سالی یک بار هم تسهیالت پرداخت 

شود. 
صندوق پس انداز مسکن یکم با هدف تأمین مالی 
خرید مس��کن خانوارهای با درآمد متوسط و کم از 
خرداد ۹٤ راه اندازی ش��د. این صندوق تس��هیالت 
مسکن را در سه س��قف ۸۰۰، ۶۰۰ و ٤۰۰ میلیون 
ریال به ترتیب در تهران، ش��هرهای بزرگ و س��ایر 
نقاط شهری به افراد واجد شرایط پرداخت می کند. 
مرادی با بیان اینکه این صندوق مقداری کس��ری 
داش��ت ک��ه از طریق اس��تمهال خط مس��کن مهر 
پوشش داده شد، گفت: این صندوق  مقداری کسری 
دارد و اگر قرار باشد که نیاز به کمک بیرونی نداشته 
باش��د با مدل های خاص تعریف می شود. مشابه این 
صندوق در کشور آلمان هم پیاده سازی شده که هر 

پنج سال یک بار تسهیالت می پردازد. 
وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم مدت بازپرداخت 
و س��ود بانکی را کاهش دهیم عماًل مدل را با چالش 
مواجه می کنیم، افزود: اگر مدت بازپرداخت اقس��اط 
را افزایش دهیم باید س��ود بانک��ی هم افزایش پیدا 

کند که بازهم به صرفه نیست. 
مدیر امور طرح وبرنامه بانک مسکن ادامه داد: اگر 
بازپرداخت ۱۲ س��اله را به ۲۰ س��ال افزایش دهیم 
ش��اید از رقم اقساط به عنوان مثال ۱۰۰ هزار تومان 
کم شود، اما به سود اضافه می شود که بازهم کمکی 
به متقاضیان نمی کند. در حال حاضر زمان ۱۲ساله 

برای پرداخت اقساط مناسب و بهینه است. 

وزیر راه و شهرسازی: 
ورود هواپیماهای جدید قبل از 

پایان 2016
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به اینکه قراردادمان 
با ایرباس در مراحل نهایی اس��ت، گفت: هواپیماهای 
جدید قب��ل از پایان س��ال ۲۰۱۶ وارد ناوگان هوایی 

کشورمان می شوند. 
به گزارش ایلنا، عباس آخوندی افزود: موفق ش��دیم 
در بح��ث ایرباس موض��وع تأمین مال��ی آن را نهایی 
کنیم که پیش��رفت بسیار بزرگی اس��ت و قراردادمان 
ب��ا ایرباس در مراحل نهایی اس��ت، به طوری که بعد از 
ماه آگوست نمایندگان آنها به ایران می آیند و قرارداد 
نهایی می شود. وزیر راه و شهرسازی افزود: با این حال 
)OFAC(  همچن��ان منتظر تأییدیه س��ازمان اوفک
هستیم البته از آنجا خبرهای مثبتی رسیده است که 

ان شاءاهلل به زودی مجوز اوفک داده خواهد شد. 
آخوندی گفت: همچنین دو بار نمایندگان ش��رکت 
بویینگ به ایران آمدند و پیشنهادات شان را ارائه کردند 
و مذاکرات به خوبی پیش می رود که امیدواریم قبل از 

پایان سال ۲۰۱۶ هواپیماها وارد کشور شوند. 
وی اف��زود: البته عاملی در این بی��ن وجود دارد که 
در کنترل ما نیست و آن اوَفک است، چنانچه بوئینگ 
و ایرباس در اس��رع وقت مجوز اوفک را بگیرند مسائل 

نهایی می شود. 

احتمال تهاتر بدهی با بدهی
مقصود اس��عدی س��امانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمای��ی در گفت وگ��و با ایلنا با بیان اینکه اساس��اً 
طرح کارتی شدن سوختگیری امکان اجرا ندارد، گفت: 
در پنج ماه گذش��ته پرداخت بهای س��وخت ایرالین ها 
به ش��رکت پاالیش و پخ��ش  فرآورده های نفتی یک 
روال منطقی و خوبی داشت و شرکت های هواپیمایی 
با دریافت صورت حس��اب ها از سوی شرکت پخش و 
پاالیش فرآورده های نفتی، هزینه سوختگیری در طول 
ی��ک م��اه را می پرداختند. وی با بیان اینکه اش��کالی 
در این سیس��تم پرداخت وجود نداشت، ادامه داد: در 
حالی که دولت کارت س��وخت خودروها را جمع آوری 
می کند، کارتی کردن سوخت هواپیماها منطقی نیست. 
این مکانیسم ممکن است پرواز ایرالین ها را مختل کند. 
اسعدی س��امانی ب��ا بی��ان اینکه بدهی ش��رکت های 
هواپیمایی به شرکت پاالیش و پخش  فرآورده های نفتی 
از زمانی شروع شد که به صورت غیر قانونی برخالف مصوبه 
مجلس قیمت سوخت افزایش یافت، ادامه داد: آن زمان 
هم بدهی ها قسط بندی شدند و ایرالین ها در موعد مقرر 

نسبت به پرداخت اقساط اقدام کردند. 
دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمای��ی با بیان اینکه 
در این یک ماه جلس��اتی با ش��رکت پخش و پاالیش 
فرآورده های نفتی خواهیم داش��ت، گفت: اینکه روش 
جدیدی برای پرداخت بهای سوخت ابداع شود درست 

نیست و معتقدیم این طرح توان اجرا ندارد. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال که آیا ام��کان تهاتر 
بدهی ه��ای دول��ت ب��ه ایرالی��ن و بده��ی ایرالین ها 
باب��ت بدهی های س��وختی وج��ود دارد، گفت: برخی 
شرکت های هواپیمایی بابت پروازهای تکلیفی که انجام 
داده اند از دولت طلبکار هس��تند که رقم آن به ۱3۰۰ 
میلیارد تومان می رس��د. اسعدی س��امانی در پاسخ به 
این سوال که آیا شرکت پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی موضوع تهاتر را می پذیرد، اظهار داشت: پرداخت 
بدهی های دولت از طریق تهاتر مصوبه قانونی اس��ت و 

دولت موظف به اجرای آن است. 

عمران

طبق آخری��ن گزارش بانک 
معام��الت  تع��داد  مرک��زی، 
آپارتمان های مس��کونی شهر 
تهران در ماه گذش��ته به ۱7 
هزار واحد مس��کونی رس��یده 
ک��ه نس��بت ب��ه ماه مش��ابه 
س��ال قبل بیش از 3۰ درصد 
افزایش نش��ان می دهد. حال 
اینکه هر چند این آمار نشانه 
خوب��ی ب��رای خروج ب��ازار از 
رک��ود اس��ت اما بس��یاری با 
نگران گران  معامالت  افزایش 

شدن خانه هستند. 
به ط��ور طبیع��ی دوره رونق 
ه��ر ب��ازاری با افزای��ش تقاضا 
شروع می شود که این افزایش 
تقاض��ا می تواند عاملی باش��د 
ب��رای افزای��ش قیمت ها. حال 
اینک��ه طب��ق گفت��ه  »عباس 
آخوندی« وزیر راه و شهرسازی 
بازار مسکن حتی در دوره رکود 
هم به واسطه سفته بازی قابلیت 
افزایش قیمت ها را داش��ت اما 
سیاست های دولت باعث خروج 
کاهش سفته بازی در این بازار 

شد. 
گرانی  عامل  مهم تری��ن  اما 
مسکن که س��هم بسیار قابل 
قیمت گ��ذاری  در  توجه��ی 
ی��ک مل��ک ه��م دارد، زمین 
اس��ت. هر چند کارشناسان و 
از  مسئوالن اعداد مختلفی را 
س��هم زمین در قیمت گذاری 
یک مل��ک عنوان می کنند اما 

چیزی که بین اظهارات افراد 
مشترک اس��ت این است که 
باالی 7۰درصد  زمین س��هم 
در نرخ گذاری امالک را دارد. 

زمین قیمت گذار است 
ارزش ی��ک مل��ک در تمام 
دنی��ا تابع��ی اس��ت از قیمت 
زمی��ن، نوع کارب��ری و میزان 
کیفیت مصالح س��اختمانی به 
کار رفته در آن. اما درصد این 
متغیرها در کشورهای مختلف 
متفاوت اس��ت و در کشور ما 
این عوام��ل، ارزش  در بی��ن 
زمین بیشترین تأثیر گذاری را 
در تعیین قیمت امالک دارد. 
طب��ق گزارش ه��ای رس��می 
شهرس��ازی،  و  راه  وزارت 
در  زمی��ن  س��هم  ش��اخص 
قیمت تمام ش��ده مسکن که 
در س��ال۸٤ حدود ٤۸ درصد 
بود، در سال ۹۱ به ۵٤ درصد 
رسید که این میزان در برخی 
کالنشهرها  و  بزرگ  شهرهای 
ب��ه بی��ش از ۶۰درص��د نیز 

می رسد. 
در سال ۸٤، متوسط قیمت 
مسکونی  واحد  یک  تمام شده 
ب��ا میانگی��ن مس��احت ۱۰۸ 
مترمربع، مع��ادل 3٤ میلیون 
تومان بوده اس��ت ک��ه از این 
می��زان ۱۶ میلی��ون توم��ان 
ش��امل س��هم زمین ب��وده و 
شاخص دسترس��ی خانوار به 
مس��کن با احتساب صددرصد 
پس ان��داز درآمد ی��ک خانوار 

ط��ی یک س��ال، در آن زمان 
هشت سال بوده است. 

ام��ا در س��ال ۹۱، هزین��ه 
چنی��ن  س��اخت  تمام ش��ده 
آپارتمانی حدود ۱۰۰ میلیون 
تومان برآورد ش��ده که از این 
میزان ۵۵ میلیون تومان سهم 
زمین بوده، بنابراین ش��اخص 
دسترس��ی  ی��ا  توان پذی��ری 
خانوار به مس��کن به ۱۲سال 
رس��یده اس��ت که این میزان 
تا  کم درآم��د،  گروه ه��ای  در 
زده  تخمی��ن  نی��ز  3۶س��ال 
ش��ده است. در س��ال های۸٤ 
ت��ا ۹۰ قیمت زمی��ن به اوج 
خ��ود رس��ید ک��ه دالل های 
ای��ن ب��ازار ب��ا س��فته بازی و 
بورس ب��ازی قیم��ت زمین را 
باال بردن��د، به طوری که طبق 
مس��کن  تورم  آخوندی  گفته 
به همین دلیل در س��ال ۸۵ 
به ۵۸ درصد رس��ید. حس��ام 
عقبایی، رئیس اتحادیه امالک 
اس��تان تهران در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« در این باره 
گف��ت: مهم ترین مش��کل در 
کاهش قیم��ت ملک، کاهش 
قیمت زمین است که در حال 
حاض��ر در برخ��ی نقاط حتی 
س��هم ۹۰ درص��دی در نرخ 

ملک را دارد. 
با بیان اینکه رانت های  وی 
ق��وی در افزایش قیمت زمین 
وجود دارد، ادام��ه داد: زمین 
ی��ک کاالی وارداتی نیس��ت 
ک��ه وابس��ته به قیم��ت ارز و 

موضوع��ات خارج��ی باش��د، 
می توان قیم��ت آن را کنترل 
ک��رد و جل��وی رانت های این 

بخش را گرفت. 
همچنین محمد عدالتخواه، 
در  بازار مس��کن  کارش��ناس 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
با اش��اره ب��ه س��هم بیش از 
7۰درصدی زمی��ن در قیمت 
واحدهای مس��کونی  ارزش  و 
گفت: اگر در همان س��ال های 
۸٤ ب��ه بعد قیم��ت زمین به 
افزایش پیدا نمی کرد  یک باره 
ساخت و س��از  به  نیازی  امروز 
پروژه گران مس��کن مهر نبود 
و مردم می توانس��تند مسکن 
مورد نیاز خ��ود را تهیه کنند 
و قدرت و توان خرید داشتند. 
وی با بیان اینک��ه تهران در 
بین سایر شهرها و پایتخت های 
دنی��ا یک��ی از مناطقی اس��ت 
که گران ترین اراض��ی را دارد، 
ادامه داد: هر چند در سه سال 
گذش��ته قیمت مس��کن ثابت 
ماند یا اینکه در برخی مناطق 
کاهش قیمت جزیی داشت اما 
این کاهش قیمت ها به کاهش 
قیمت زمین مربوط نمی شود. 
دول��ت اگر می خواه��د قیمت 
مسکن را کاهش دهد باید برای 
کاهش قیمت زمین فکری کند. 

راهکار کاهش قیمت زمین 
هر چند رانت بسیار قوی در 
نرخ گ��ذاری زمین وجود دارد 
ک��ه اجازه شکس��ت قیمت ها 

کارشناس��ان  اما  نمی دهد،  را 
معتقدند ک��ه هنوز هم امکان 
کاه��ش قیمت زمی��ن وجود 
دارد. عدالتخ��واه در این باره 
معتق��د اس��ت: به ط��ور قطع 
قیمت  کاه��ش  اه��رم  دولت 
زمی��ن و در نهای��ت کاه��ش 
قیمت مس��کن را دارد و از دو 
طریق می توان قیمت زمین را 

کاهش داد. 
دول��ت  داد:  ادام��ه  وی 
می توان��د اراضی م��وات را به 
س��ازمان ملی زمین و مسکن 
بازگردان��د و در ای��ن صورت 
ساخت و س��از دولت��ی در این 
اراض��ی می توان��د ب��ا حف��ظ 
حاشیه س��ود منطقی، قیمت 
را پایی��ن بی��اورد. در نهای��ت 
اینک��ه ب��ا افزای��ش عرضه در 
زمین های کم قیمت، تقاضا به 
این س��مت می رود و بازار هم 
برای رقابت خود را س��ازگار با 

شرایط می کند. 
این کارش��ناس بازار مسکن 
افزود: دومی��ن راهکار باز هم 
با سیاس��ت های دولتی امکان 
اج��را دارد، مبن��ی ب��ر اینکه 
دولت در زمین های تصرفی و 
اراضی که در اختیار دستگاه ها 
ق��رار دارد ساخت و س��از کند، 
اما به ش��یوه ای ک��ه به روش 
تعاونی ها گرفتار نشود. به این 
معنا ک��ه ارزش افزوده زمین 
حذف ش��ود اما س��ود معقول 
ب��ه س��ازمان ها و دس��تگاه ها 

برگردد. 

سهم زمین از قیمت ملک چند درصد است؟ 

زمین، متهم ردیف اول گرانی مسکن 

تلفن مستقیم: 86073288شماره 589 www.forsatnet.ir

نازیال مهدیانی 
nazila.mahdiani@gmail.com



7 خودرو

ش�رایط ای�ران در پس�ابرجام نس�بت 
ب�ه س�الیان گذش�ته تغییر کرده اس�ت. 
به اعتقاد ش�ما ب�ا وجود تغیی�ر این فضا، 
مس�یری که امروز صنعت خودروی ایران 

طی می کند، مسیر توسعه است؟ 
اگ��ر به ابزار توس��عه یعنی رش��د متوازن همه 
جنبه های صنعت خودرو استناد كنیم باید بگویم 
خیر. درمس��یر پیش��رفت قرارگرفته ایم، ولی در 
مسیر توس��عه خیر. در مسیر توسعه قرارگرفتن، 
نشانه هایی دارد كه امروز این نشانه ها را درتحوالت 
صنعت خودروی كشور مشاهده نمی كنیم. توسعه 
درصنعت خودرو ابزار می خواهد، س��رمایه نقدی 
می خواهد، آموزش در تمام سطوح نیروی انسانی 
الزم دارد، نوسازی خطوط تولید و ایجاد پلنت های 
جدید به ویژه در حوزه قطعه سازی می خواهد و در 
یك كالم مسیر توسعه مسیری بسیار دشوار است 
ك��ه اگر در آن قرار بگیریم، میزان جابه جایی ها و 
تحوالتش همه جامعه مرتبط با صنعت خودرو را 
تحت تأثیر قرار می دهد. من به عنوان كس��ی كه 
در دل صنعت خودرو هس��تم، چنین حجمی از 
جابه جایی و تحول را مش��اهده نمی كنم. به نظرم 
این مشاركت هایی كه درحال رخ دادن است، در 
بهترین حالت صنعت خودروی ما را به 10 سال 

قبل برمی گرداند و نه بیشتر. 
یک�ی از امیدهای ما این بود که با آمدن 
ش�رکای خارج�ی در پس�ابرجام، صنعت 
خودرو به س�مت توسعه و تحول پیشرفت 
چارچ�وب  می بینی�م  ام�روز  ام�ا  کن�د، 
قراردادها، این صنعت را روی ریل توسعه 
ق�رار نداده اس�ت. ب�ا این اوص�اف گمان 
می کنید نخستین قدمی که برای رسیدن 

به توسعه باید برداشته شود، چیست؟ 
ابتدا ت��الش درجهت تغییر ن��گاه طرف های 
خارجی به نحوه مش��اركت درصنعت خودروی 
ایران و در ادامه، تسهیل شرایط حضور پرحجم 
آنه��ا در این صنعت. برای ای��ن تغییر نگاه باید 
ابت��دا مزیت هایمان را برای آنها تعریف كنیم و 
در گام بعدی ش��رایط برخورداری آنها را از این 
مزیت ها هموار كنیم. یك شركت خارجی برای 
ورود ب��ه بازار ایران ب��ا محدودیت هایی مواجه 
است كه به مش��کالت اقتصادی، سیاست های 
باالدس��تی و فضای كسب و كار نامساعد كشور 
بازمی گردد؛ یعنی ازیك س��و ما شرایط را برای 
ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم نکردیم و از 
س��وی دیگر مزایای خودمان را نیزبه درس��تی 
ب��رای آنها روش��ن نمی كنیم. البت��ه این بدان 

معنا نیس��ت كه آنها نسبت به 
ای��ن مزیت ه��ا ناآگاهند، بلکه 
بدین معناس��ت كه م��ا روی 
مزیت هایم��ان با آنه��ا معامله 
یا مذاك��ره نکردی��م. به نظرم 
در ای��ن دوره، تمركز بیش��تر 
روی فراوانی و تعداد مذاكرات 
خودروی��ی اس��ت و كمتر به 
كیفیت و محت��وای قراردادها 

توجه شده است. 
این مزیت ها چیست؟ 

ب��ازار خ��ودرو در ای��ران در 
می توان��د  مطل��وب  ش��رایط 
برخوردار از فروش 30 میلیارد 
دالر درس��ال باش��د. چنی��ن 
مزی��ت  ف��روش،  از  حجم��ی 
بس��یار ارزش��مندی است كه 
دقیقا در راس��تای اس��تراتژی 
توسعه بازار شركت های بزرگ 
خودروس��ازی دنیا ق��رار دارد. 
نی��روی كارایرانی چه به لحاظ 
كیفیت وچه به لحاظ دستمزد 
و همچنی��ن ان��رژی ارزان دو 
مزیت مؤث��ر در جهت كاهش 
قیم��ت تمام ش��ده و منطبق 
بر اس��تراتژی توسعه محصول 
این شركت های بزرگ است. از 
همه مهم تر موقعیت اس��تقرار 
جغرافیای��ی ای��ران اس��ت كه 
از  به عن��وان یک��ی  می توان��د 

مهم ترین مراكز تولید و صدور قطعه و خودروی 
شركت های بزرگ به بازارهای هدف شان باشد 
كه این مزیت كاهش دهنده هزینه لجس��تیك 
اس��ت. به ویژه با توجه به شرایط ناامن سیاسی 
درتركیه كه ریسك سرمایه گذاری دراین كشور 
را افزای��ش داده، كش��ورما می توان��د جایگزین 

مناسبی برای سرمایه گذاری باشد. 
برای رسیدن به توسعه، خصوصی سازی 

چقدر اهمیت دارد؟ 
آنق��در اهمی��ت دارد ك��ه بتوان ادع��ا كرد 
كه توس��عه درصنعت خ��ودروی ای��ران بدون 
خصوصی س��ازی امری محال اس��ت. مدیریت 
دولت��ی در ذات خ��ود محدودیت هایی را برای 
توس��عه ایجاد می كند. گذشته از محدودیت ها، 
مدیریت دولتی بیش ازآنکه به منافع س��ازمان 
متبوع خود بیندیش��د، درفک��ر منافع فردی و 

حزبی است. منفعت درتوسعه تعریف مشخصی 
دارد، یعنی س��ودآوری سازمان ازطریق فروش 
مطلوب آن هم درش��رایط رقابتی، ولی صنعت 
خ��ودروی دولتی ای��ران درس��ال هایی زیان ده 
بوده و در س��ال هایی با زدن ازكیفیت یا قیمت 
تمام شده باال آن هم با وجود تعرفه توانسته خود 
را س��ودآور نشان دهد. در ش��ركت های دولتی 
هزینه های سربار، تابعی از نمودار تولید نیست 
یعنی هزینه های س��ربار ثابت اس��ت، حتی اگر 
تولید كاهش پیدا كند، چرا كه این ش��ركت ها 
اجازه تغییر درتركیب نیروی انس��انی و س��ایر 

ظرفیت های سخت افزاری خود را ندارند. 
راه  س�ر  ب�ر  ک�ه  موانع�ی  از  یک�ی 
خصوصی س�ازی صنع�ت خ�ودرو وج�ود 
دارد، همین ماجرای اش�تغال است. میزان 
اش�تغال ب�اال در صنعت خودرو همیش�ه 

به عن�وان ی�ک ابزار ب�رای جلوگی�ری از 
خصوصی س�ازی وجود داش�ته است، زیرا 
بس�یاری معتقدن�د ب�ا خصوصی س�ازی، 
نیروه�ای مازاد تعدیل خواهند ش�د. حاال 
در خطر افتادن اشتغال به صورت مقطعی 
خطر جدی تر است یا ادامه همین راه برای 

خودروسازان؟ 
ظرفیت ه��ای  خودروس��از،  ش��ركت  دو  در 
س��خت افزاری كه نیروی انسانی هم جزو همین 
ظرفیت ها محسوب می شود برای روزهای اوج به 
وجود آمده اند، یعنی اگر این دو ش��ركت مجددا 
ب��ه روزهای اوج خودش��ان برگردند، با مازاد نیرو 
مواجه نیس��تند. بخش خصوصی ب��ا هدف رونق 
تولید و افزایش سودآوری وارد فعالیت اقتصادی 
می شود، یعنی بازگشت این دو شركت به روزهای 
اوج. بنابراین قرار نیست با تغییرمدیریت از بخش 

دولت��ی ب��ه بخش خصوص��ی با 
تعدیل نیرو مواجه ش��ویم، بلکه 
حتی نیروی بیش��تری هم مورد 
نیاز خواهد بود، چراكه ازظرفیت 
بیشتری ازصنعت خودرو استفاده 
خواه��د ش��د. به ع��الوه درحال 
حاضر مش��کل به��ره وری پایین 
در نی��روی انس��انی مهم ت��ر از 
مازاد نیرو در خودروس��ازی های 
بخش دولتی اس��ت و این یعنی 
اینک��ه دربخش نیروی انس��انی 
نیاز به پوست اندازی وجود دارد، 
به طوری ك��ه باید نیروهای جوان 
ب��ا به��ره وری باال جذب ش��وند. 
به اعتقاد م��ن، چرخش صنعت 
خودروی م��ا از مدیریت دولتی 
به سمت مدیرت بخش خصوصی، 
در حوزه اشتغال تحول عظیمی 
را ایج��اد خواهد كرد. اتفاقا یکی 
از جنبه ه��ای صنعت خودرو كه 
طرف های  ورود  درهموارس��ازی 
خارجی ب��ه ایران رش��د خواهد 
كرد، همین جنبه اش��تغال زایی 
صنع��ت خودرو اس��ت. فراموش 
نکنیم اشتغال یکی از اولویت های 
اقتصادی جمهوری  توسعه  مهم 

اسالمی است. 
شرکت های  کوچک سازی 
مؤثر  چق�در  خودروس�ازی 
خواهد بود؟ اگر قرار باش�د 
کوچک س�ازی انجام ش�ود، کدام بخش ها 

باید فروخته شود؟ 
در دول��ت قبل ای��ن موضوع مطرح ش��د كه 
دوش��ركت بزرگ خودروس��از ب��ا یکدیگر ادغام 
ش��وند. نتیج��ه آن ادغ��ام قطعا ب��زرگ كردن 
انحصار در صنعت خودروس��ازی ای��ران بود. به 
عقیده من این دوش��ركت آنقدر بزرگ هستند 
ك��ه واگذاری آنها امر دش��واری باش��د، لذا یك 
پیش��نهاد می تواند این باش��د كه ه��ر كدام از 
دوش��ركت به ش��ركت های كوچك تر تقس��یم 
س��پس هر ش��ركت كوچك تر به تنهایی واگذار 
ش��ود. این اتفاق یعنی كوچك سازی و واگذاری 
مدیریت، در بخش هایی از صنعت ایاالت متحده 
مسبوق به سابقه است. مثال چرا سایپا همزمان با 
چندخودروساز بزرگ مشاركت كند، بهتر نیست 
س��ایپا را به چند خودروس��از كوچك تر تقسیم 

كنیم و آن وقت هركدام از آنها بایك خودروساز 
وارد مذاكره ش��وند. قطعا فضای رقابتی بهتری 
ه��م ایجاد خواهد ش��د. ای��ن موضوع مش��ابه 
 كوچك س��ازی ازطریق ایجاد SBU ها یا همان 

Strategic Business Unit است. 
عملک�رد دول�ت یازدهم را در راس�تای 
توس�عه صنع�ت خ�ودرو چگون�ه ارزیابی 

می کنید؟ 
دولت در حوزه اقتصادی و سیاس��ی آنجا كه 
مربوط به هموارس��ازی مسیرتوسعه در صنعت 
خودرو می شود خوب عمل كرد. عملکرد دولت 
در ای��ن دو حوزه موجب توج��ه دوباره دنیا به 
صنعت خودروس��ازی ای��ران و پتانس��یل های 
موجود درآن ش��د و از طرف��ی ارتباطات بانکی 
و پولی صنعت خودرو و همچنین نوسانات نرخ 
ارز را درمس��یر پایداری ق��رار داد. اما به اعتقاد 
من تیم صنعتی دولت خوب عمل نکرد، درواقع 
نتوانس��ت از فضای هموارسازی سایر تیم ها به 
نف��ع خود به درس��تی بهره مند ش��ود. به نظرم 
ش��اید این موض��وع به تفکر بی��ش از حد، پیر 
و كهن��ه تیم صنعتی دولت و خودروس��ازی ها 
برگ��ردد. تیم صنعت��ی دولت ب��ا آدم هایی كه 
تفکرات ش��ان مربوط به 30 س��ال پیش از این 
است چه تحولی قرار اس��ت درعرصه مدیریت 
و توس��عه صنعت خودرو ایج��اد كند. به نظرم 
برداش��ت ای��ن تی��م از مزیت های پس��ابرجام 
حداكث��ر بازگردان��دن این صنعت به ش��رایط 
پیش از تحریم هاس��ت، برای همین در این تیم 
خبری از حضور آدم های تحول خواه و جاه طلب 
كه مس��یر توس��عه ای��ن صنعت را به درس��تی 
می شناسند نبوده و البته طی این مدت به هیچ 
یك از توصیه های كارشناسی هم توجه نکردند. 
شاید بهتر باشد بگوییم که تیم صنعتی 
دول�ت هم نیاز به ی�ک محمدجواد ظریف 

داشت؟ 
دقیق��ا، البته با این تفاوت ك��ه آقای ظریف 
ت��الش ك��رد ش��رایط را ب��ه 10 س��ال پیش 
بازگردان��د، ام��ا اگر درحوزه صنع��ت بخواهیم 
شرایط را به 10 سال پیش بازگردانیم، باختیم. 
ما متوقف بودی��م اما اس��تراتژی ها، تفکرات و 
توسعه درصنعت خودرو رو به جلو بوده است و 
اكنون ما می خواهیم با نگاهی قدیمی به كشف 
مسیر توس��عه درصنعت خودرو بپردازیم. همه 
اینها درحالی اس��ت كه صنعت خودروی ایران 
م��وج می زند از نیروهای متخصص و آش��نا به 

مسیر توسعه كه متأسفانه بیرون هستند. 

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

صنعت خودرو مدیران تحول خواه الزم دارد
س�ه س�ال از فعالیت دولت یازدهم می گذرد؛ دولتی که 
تمام تالش�ش را برای عادی س�ازی روابط ای�ران با جامعه 
جهان�ی انج�ام داد ت�ا چرخ های اقتص�اد کش�ور را با این 
عادی س�ازی روی ریل توس�عه ق�رار دهد. ام�ا دراین بین 
چرخ ه�ای صنع�ت خودرو نه تنه�ا روی ریل توس�عه قرار 
نگرفته، بلکه نگاهی به سیاست های کالن و نحوه مشارکت 

با ش�رکت های خارجی درپسابرجام نشان می دهد با ادامه 
همان راه های قدیمی، دومین صنعت بزرگ کشور به توسعه 
نمی رسد. حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو 
معتقد است صنعت خودروی ایران هم در مذاکرات نیاز به 
یک محمدجواد ظریف یا به عبارت بهتر، مذاکره کننده ها و 
استراتژیست های جوان تری داشت که نگاه شان به 30سال 
آینده باش�د و نه 30 س�ال قبل. با او درباره مس�یر توسعه 

صنعت خودروی ایران گفت وگو کرده ایم. 

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com
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داوود رشیدی، هنرمند سرشناس تئاتر، سینما و تلویزیون، 
صبح جمعه بعد از مدت ها تحمل رنج و درد، به خاطر ایست 

قلبی درگذشت و خانواده و عالقه مندانش را سوگوار کرد. 
رش��یدی که به واسطه دهه ها فعالیت، یکی از چهره های 
شاخص عرصه س��ینما و تئاتر و تلویزیون شناخته می شد، 
در چند سال اخیر درگیر بیماری آلزایمر بود. این سال های 
سخت اما صبح جمعه با مرگ او پایان یافت. لیلی رشیدی، 
دختر این هنرمند سرشناس که خودش هم یکی از بازیگران 
س��ینما و تلویزیون کشور است، این خبر را در گفت و گو با 

خبرگزاری ها تایید کرد. 
بالفاصل��ه پ��س از اعالم خبر درگذش��ت ای��ن هنرمند، 
هم��کاران هنری او به خان��ه اش رفتند و پیکر او همزمان با 
اذان ظهر به بهشت زهرا)س( منتقل شد. پیکر داوود رشیدی 
ظهر جمعه پنجم شهریورماه همزمان با اذان ظهر با همراهی 
هنرمندان از منزلش به س��ردخانه بهشت زهرا)س( منتقل 
شد تا روز یکشنبه هفتم شهریورماه ساعت 9 صبح از مقابل 
تاالر وحدت به قطعه هنرمندان بدرقه ش��ود. مراس��م ختم 
داوود رش��یدی نیز روز سه شنبه س��اعت 1۸الی19:30در 

مسجدجامع شهرک غرب خواهد بود. 
همدردی هنرمندان با خانواده رشیدی

در پی درگذش��ت داوود رش��یدی، هنرمندان بس��یاری 
به منزل این هنرمند فقی��د رفتند. فاطمه معتمدآریا، لیال 
حاتم��ی، منوچهر شاهس��واری، مس��عود فروتن، مس��عود 
کرامتی، فرشته طائرپور، علی دهکردی، رضا بابک، ایرج راد، 
سروش صحت، الهام پاوه نژاد، حسن حامد، فالمک جنیدی، 
بهرام ش��اه محمدلو، س��یروس ابراهیم زاده، پانته آپناهی ها، 
حمید پورآذری، اصغر دش��تی و.... در منزل داوود رشیدی 
حاضر ش��دند تا به احترام برومند )همسر داوود رشیدی( و 

همچنین فرزند او لیلی رشیدی تسلیت بگویند. 
محمدعلی کشاورز: به تمام معنا با سواد و با شعور بود

دیروز، محمدعلی  کشاورز بازیگر سینمای ایران هم برای 
همدردی با خانواده داوود رشیدی به منزل این هنرمند تازه 
درگذشته رفت. در پی انتشار خبر درگذشت داوود رشیدی، 
از صب��ح جمعه پنجم ش��هریورماه هنرمن��دان مختلفی از 
نس��ل های مختلف به من��زل این هنرمند فقی��د رفتند و 
ساعاتی پس از انتقال پیکر به بهشت زهرا)س(، محمد علی 
کشاورز بازیگر قدیمی و از هم نسل های او برای همدردی با 
خانواده این هنرمند، به منزلش رفت. محمدعلی کشاورز که 
به دلیل شکس��تگی پایش در شرایط سختی به خانه داوود 
رش��یدی آمده بود، گفت: از زمانی که داوود به ایران آمد، با 
او آشنا هستم و او هنرمند بسیار باسوادی بود. وی ادامه داد: 
کتابخانه خانه اش که پر از کتاب است، نشان می دهد که او 
چگونه به مطالعه اهمیت می داد و همه هنرمندان هم باید 
چنین باشند. با ادبیات، سینما و تئاتر ملی و جهانی آشنایی 
داش��ته باشند. کشاورز خطاب به جوانان گفت: امیدوارم همه 
شما جوانان سالمت باشید. امیدوارم همه هنرمندان مملکت 
سالم باش��ند و برای تئاتر و سینما زحمت بکشند چون پول 
مسئله ای نیس��ت و مهم این است که در کار هنری، هنرمند 
ج��اودان ش��ود.  او در پایان صحبت هایش از داوود رش��یدی 
به عنوان هنرمندی یاد کرد که به تمام معنا با سواد و با شعور بود 
و همچنین بازیگر و کارگردان بسیار خوبی در تئاتر و سینما بود. 
عزت اهلل انتظامی: سال ها با داوود رشیدی زندگی 

کردم
عزت اهلل انتظامی از سال هایی که با داوود رشیدی دوستی 
کرده و همکاری داش��ته و اینکه این هنرمند به همه کمک 
می کرده است، گفت. عزت اهلل انتظامی، بازیگر سینما و تئاتر 
در گفت وگ��و با مهر درباره فوت داوود رش��یدی گفت: من 
ارادت زیادی به او داشتم. او یکی از بهترین همکاران من بود 
که همکاری نزدیکی با او داش��تم، متاسفانه زود ما را ترک 
کرد. وی افزود: داوود رشیدی اطالعات بسیاری داشت. زبان 

فرانسه را هم به خوبی بلد بود، شخصیتی داشت 
که با همه کنار می آمد و درصدد رفع مشکالت 
دیگران برمی آمد. برای خانواده و دختر او آرزوی 

صبر دارم. 
انتظام��ی ادام��ه داد: او یک��ی از عزیزتری��ن 
همکاران من بود، وقتی خبر فوت او را ش��نیدم 
بسیار غمگین شدم، او یکی از افرادی بود که من 
با او زندگی کردم و دوستی زیادی با او داشتم. 

وی خاطرنش��ان کرد: ما ناگهان او را از دست 
دادیم، پیدا کردن چنین دوس��تی در این زمانه 
دیگ��ر ممکن نیس��ت، امیدوارم غ��م آخر همه 

دوستان و هنردوستان این کشور باشد. 
جمشید مشایخی از سال ها رفاقت و 

همکاری با داوود رشیدی گفت
جمشید مشایخی با ابراز تاسف از فوت داوود 

رشیدی، از ویژگی های اخالقی این هنرمند و سال ها رفاقت 
و همکاری شان صحبت کرد. 

جمشید مشایخی، بازیگر س��ینما، تلویزیون و تئاتر و از 
دوستان زنده یاد داوود رشیدی در گفت وگو با مهر گفت: این 
ضایعه را به همسر داوود رشیدی، فرزندان او و جامعه هنری 
تس��لیت می گویم. می دانم که همسر او خانم برومند بسیار 
عاش��قانه او را دوست داشت و برای او زحمت زیادی کشید. 

امیدوارم بتواند این ضایعه بزرگ را تحمل کند. 
وی افزود: من و داوود رش��یدی از س��ال 1339 که او در 
اداره هنرهای دراماتیک استخدام شده بود با هم آشنا شدیم. 
او در آن زمان می خواس��ت نمایش »ایوانف« را روی صحنه 
ببرد و پیش��نهاد بازی در نق��ش اول آن را به من داد، اما با 
توجه به اینکه من »ایوانف« را نمی ش��ناختم، ترسیدم که 
نتوانم آن را به خوبی اجرا کنم. در آن زمان داوود فکر کرد 
که عده ای من را تحریک کرده اند تا با او کار نکنم، اما بعد از 
مدتی یک اثر دیگر را می خواس��ت روی صحنه ببرد، در آن 
زمان یکی از دوس��تان گفته بود این نقش مناسب جمشید 
مش��ایخی است، اما داوود گفت جمشید نقش اول ایوانف را 
نپذیرفته است چطور این نقش را بپذیرد؟ اما من آن نقش 
را پذیرفتم و او متوجه شد که هیچ مشکلی در میان نیست. 
وی افزود: ما در آثار زیادی با یکدیگر همکاری داش��تیم 
ولی از زمانی که گروه بندی های سینمایی و تلویزیونی ایجاد 

شد، همکاری ما کم شد. 
مشایخی با اش��اره به ویژگی های اخالقی داوود رشیدی 
گف��ت: داوود ی��ک فرد ش��وخ و بذله گو بود ب��ه طوری که 
وقتی با او همکاری می کردم، بس��یار ل��ذت می بردم. ما در 
آثار علی حاتمی به خصوص »هزاردس��تان« مدت زیادی را 
کنار یکدیگر بودیم. هنگامی که خبر فوت او را شنیدم حالم 
بس��یار بد شد. جالب اینجاس��ت که حدود چهار ماه پیش 
یکی از جوانان می خواست فیلمی بس��ازد که از من، داوود 
رش��یدی و علی نصیریان دعوت ک��رد، اما با توجه به اینکه 
می دانستم داوود رشیدی قادر به انجام این کار نیست، به آن 
ج��وان گفتم که فکر نکنم داوود بتواند در این پروژه حضور 
پیدا کند. با این وجود به همس��ر داوود رشیدی زنگ زدم و 
از او پرس��یدم که آیا او می تواند ی��ا خیر؟ که خانم برومند 
به من گفت داوود با توجه به وضعیت جس��مانی خود، قادر 
به ایفای نقش نیس��ت.  وی در پایان خاطرنشان کرد: فوت 
داوود رشیدی من را به شدت متاثر کرده است. این ضایعه را 

به تمامی هنردوستان تسلیت می گویم. 
اظهارات خانواده رشیدی

مرضیه برومند از بس��تگان داوود رش��یدی که این روزها 
به عنوان دبیر جشنواره تئاتر عروسکی مشغول برگزاری این 
رویداد اس��ت، دیروز به ایس��نا گفت: به همه بگویید جشن 

ش��ادی بچه ها را خراب نکنند چ��ون »داوود« خودش آدم 
شادی بود و عاشق شادی بچه ها. 

احترام برومند، دیگر هنرمند با س��ابقه تئاتر و قصه گوی 
بچه ها هم تاکید کرد: هی��چ برنامه ای را تغییر ندهید همه 

چیز باید مثل قبل باشد. 
پیام های تسلیت 

بعد از درگذشت داوود رشیدی، مسئوالن و هنرمندان در 
بیانیه ها و پست های خود در شبکه اجتماعی نسبت به این 

موضوع واکنش نشان دادند. 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی طی تماس تلفنی درگذشت 
داوود رش��یدی را تسلیت گفت. به گزارش هنرآنالین، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی طی تماس تلفنی با خانواده داوود 
رش��یدی، ضمن ابراز ناراحتی به جهت از دست دادن یکی 
از بهترین هنرمندان پرتوان، با دانش و خوش ذوق کش��ور، 
برای بازماندگان صبر و ش��کیبایی مسالت داشتند. معاونت 
س��ینمایی و هنری وزارت ارش��اد، عل��ی الریجانی رئیس 
مجلس، محمدرضا عارف رئیس فراکس��یون امید مجلس و 
دیگر مسئوالن سینمایی کشور با صدور بیانیه ای، درگذشتن 
این هنرمند را تسلیت گفتند. در میان هنرمندان هم افرادی 
مانند علی نصیریان، پرویز پرس��تویی، باران کوثری، رامبد 
جوان، حمید فرخ نژاد و. . . به این خبر واکنش نشان دادند. 

رضا بابک: داوود رشیدی تئاتر مدرن را به این 
مملکت شناساند

رضا بابک، هنرمند سینما و تلویزیون کشورمان که دیروز 
برای همدردی با خانواده رشیدی به منزل آنها رفته بود، در 
گفت و گو با ایسنا از این هنرمند و ویژگی کاری اش سخن 
گفت. رضا بابک ضمن عرض تس��لیت به ملت ایران برای از 
دست دادن استاد مسلم داوود رشیدی، سخنانش را این گونه 
ادامه داد: اس��تاد داوود رشیدی پدر همه ما، پدرساالر همه 
ما و پدرس��االر حرفه خود ب��ود. او ادامه داد: وقتی صحبت 
از داوود رش��یدی می شود، به یاد می آوریم قدم های خیر و 
زیبایی که ایشان برای دوستانش و حتی غریبه ها برداشت. 
داوود رشیدی به همه رو انداخت به خاطر اینکه مشکل فرد 
دیگری حل ش��ود و هیچ گاه برای خودش رو نمی انداخت. 

درباره این استاد، می توان کتاب ها نوشت. 
رضا بابک که با ابراز تاس��ف س��خن می گفت س��پس از 
بزرگ��ی داوود رش��یدی یاد ک��رد و گفت: داوود رش��یدی 
یکی از بزرگ تری��ن بازیگران و کارگردانانی بود که در دوره 
خودش تئات��ر مدرن را به این مملکت شناس��اند. در دوره 
ایشان مدرنیست های زیادی بودند که تئاتر مدرن را تجربه 
می کردند اما داوود رشیدی تئاتر مدرنی را به ایران آورد و به 
مردم شناساند که خیلی این تئاتر مدرن دور از ذهن و دور 
از مردم نبود.  وی، داوود رش��یدی را انسانی مردمی معرفی 
کرد که ارتباط خوبی با مردم و تماشاگر خودش داشته است 
و افزود: این استاد مسلم ابعاد اجتماعی بسیار غنی داشت. 
واقعا روحش ش��اد باش��د و همه ما و تمام مردم از رفتن او 
متاسف شدیم، چراکه ایشان شخصیت بسیار دوست داشتنی 

و مردمی بودند و همیشه در خاطره ها می مانند. 
زندگی پربار هنری

داوود رش��یدی  زاده ۲۵ تی��ر 131۲ در ته��ران و دارای 
نش��ان درجه ی��ک فرهنگ و هنر ب��ود. او در مجموعه های 
تلویزیونی گوناگونی مانند »والیت عشق«، »هزار دستان«، 
»آوای فاخته«، »عطر گل یاس«، »آخرین ستاره شب« و... 
ب��ازی کرد. از جمله نمایش هایی که اج��را کرد می توان به 
»در انتظار گودو«، »ریچارد سوم«، »پیروزی در شیکاگو«، 
»منهای دو«، »آقای اشمیت کیه؟« و... اشاره کرد. از جمله 
فیلم های س��ینمایی که در آنها بازی کرد، می توان از آثاری 
چون »کمال المل��ک«، »مالقات با طوطی«، »زمهریر« و... 
نام برد. این اس��تاد زنده یاد نخس��تین بار زمانی که هفت 
س��اله بود توس��ط دختر عمه اش دکتر طوسی حایری به 
عبدالحس��ین نوش��ین برای بازی در نمایش مردم 
معرفی ش��د. در س��ال 13۴3 به ته��ران آمد و در 
اداره تئاتر آن زمان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر 
استخدام شد. سپس گروه تئاتر امروز را پایه گذاری 
کرد که هنرپیشگانی مانند: پرویز فنی زاده، داریوش 
فرهنگ، مهدی هاش��می، فهیمه راستکار، سیاوش 
طهمورث، مرضیه برومند و سوس��ن تس��لیمی، به 
عضوی��ت در این گروه درآمدند. در س��ال 13۵۲ از 
اداره تئات��ر به تلویزیون ملی ایران رفت و در س��مت 
مدیریت گروه نمایش ها و س��رگرمی های آن سازمان 
)شامل: س��ریال ها، مس��ابقات، تئاترهای تلویزیونی( 
مش��غول به کار شد. رشیدی از س��ال 13۵0 با فیلم 
سینمایی »فرار از تله« وارد عرصه بازیگری سینما شد 
و عالوه بر بازیگری و کارگردانی در سینما، تلویزیون و 

تئاتر به تهیه کنندگی سینما نیز روی آورد. 

روز گذش��ته انفج��ار یک خ��ودروی بمب گذاری ش��ده در 
ایست بازرسی پلیس شهر جیزره در استان شرناک ترکیه 11 
کشته و 7۸ زخمی بر جای گذاشت. رسانه های خبری ترکیه 
پ ک ک را عام��ل این انفجار می دانن��د. رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه هم این ادعا را تأیید کرده است. بنعالی 
ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه هم گفت که بدون شک پ ک ک 
پشت حمله روز گذشته در جنوب شرق این کشور بوده است. 
این حمله انتحاری در حالی رخ داده است که ارتش ترکیه به 
دنبال عقب نشینی نکردن کردهای سوریه به شرق رود فرات و 
ادامه پیشروی در مرزهای سوریه و ترکیه، حمالت توپخانه ای 
خود را علیه مواضع نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردهای 

سوریه آغاز کرده است. 

محل وقوع تازه ترین حمله انتحاری در ترکیه، استان شرناک 
واقع در جنوب شرق این کشور، همیشه صحنه درگیری های 
می��ان ح��زب پ ک ک و نیروهای ترکیه بوده اس��ت. اردوغان 
درباره این حمله ضمن اشاره به آغاز مبارزه ترکیه با گروه های 
تروریس��تی در داخل و خ��ارج از مرزهای خ��ود گفت: »این 
حمله برع��زم و اراده دولت و مردم ما برای مقابله با گروه های 
تروریستی می افزاید. ما هرگز اجازه نخواهیم داد کسانی که با 
این حمالت تروریس��تی ثبات کشور ما را هدف قرار می دهند 
بتوانند به اهداف شنیع خود دست یابند.« ییلدیریم هم گفت: 
»عملیات تروریس��تی زودگ��ذر و بی اهمیت هرگز از وحدت و 
همبستگی ما نخواهد کاست و ما همچنان به جنگ مان علیه 
تروریسم بدون هیچ سستی و سهل انگاری ادامه خواهیم داد.«

11 کشته و 78 زخمی در پی حمله انتحاری جنوب شرق ترکیه

آم�وزش  از  چی�ن  دف�اع  وزارت   
نیروهای ارتش سوریه در خاک کشور 
چین خبر داد. هدف از این آموزش ها 
ک�ه در زمینه پزش�کی و پرس�تاری 
خواهد بود، کاهش تنش های بش�ری 

در سوریه اعالم شده است. 
  خال�د العبیدی، وزی�ر دفاع عراق 
که به فساد متهم اس�ت، با اکثریت 
آرا از س�وی پارلمان عراق از سمت 

خود کنار گذاشته شد. 

انفجاری قوی در یک مجموعه ورزش�ی در ش�هر مرزی چیمی بلژیک نیمی 
از این ورزش�گاه را تخریب کرد و دستکم یک کشته و چهار مجروح بر جای 

گذاشت

تیتر اخبار

محمدحسین بازگیر، رئیس اداره محیط زیست شهر تهران 
می گوید زباله ه��ای الکترونیکی که از منابع خانگ��ی، ادارات، 
مجتمع ه��ای تج��اری و کارخانه ها به وج��ود می آیند، یکی از 
اصلی ترین محورهای حوزه مدیریت پس��ماند است که در آن 
با مشکل و عقب  ماندگی مواجه هستیم. بازگیر می گوید: تهران 
مح��ل خاصی برای بازیافت این گونه زباله ها ندارد. این طور که 
از صحبت های بازگیر پیداس��ت آمار دقیقی هم از میزان تولید 
زباله های الکترونیک��ی وجود ندارد اما مدت ها قبل در کارگروه 
پسماند شهرستان تهران مصوب شد که سازمان صنعت، معدن 
و تجارت به زیرمجموعه ها و واحدهای صنعتی خود اعالم کند 
که اطالعات زباله های الکترونیکی خود را در اختیار این سازمان 

قرار دهند و همچنین در خصوص زباله های برقی و الکترونیکی 
ای��ن ام��ر در حال پیگیری اس��ت. بازگیر می گوی��د زباله های 
الکترونیکی که شامل تجهیزات و وسایل حرارتی، نوری، وسایل 
الکتریکی که در حمل و نقل ب��ه کار می روند، المپ های برق و 
همچنین المپ های کم مصرف و LED و وسایلی مانند تلفن 
همراه و تلویزیون و... می شوند، جزو زباله های صنعتی هستند 
و سازمان صنعت، معدن وتجارت باید بر این امر نظارت داشته 
باش��د. بازگیر ضمن اشاره به اینکه در ساختار این گونه وسایل 
الکترونیکی فلزات سنگینی مانند آهن و قلع، نیکل و حتی طال 
به کار می رود، گفت که پسماند و زباله این وسایل می تواند برای 
خاک، آب و همچنین سالمتی انسان مشکالتی را به وجود آورد. 

کنس��رت بداهه نوازی اس��تاد حس��ین علیزاده به همراهی 
تنبک حمید قنبری در تاالر وحدت در حالی برگزار ش��د که 
این موزیس��ین کهنه کار در میان صحبت های خود به مسائل 
مورد بحث این روزهای موس��یقی اش��اره کرد. او ضمن اشاره 
بح��ق موزیس��ین ها در اعتراض ب��ه محدودیت هایی که برای 
موس��یقی به وجود می آورند، گفت که تمام امورات ایران عزیز 
و جمهوری اس��المی با موسیقی می گذرد؛ از برنامه های رادیو 
تلویزیون گرفته ت��ا دفاع مقدس. او گفت که همه برای اینکه 
حس میهن پرستی و دفاع از اعتقادات شان را ابراز کنند، دست 
به دامن موس��یقی می شوند تا صدای خود را نه به گوش ملت 
که به گوش جهان برس��انند. استاد علیزاده موسیقی را عشق 
موزیسین ها خواند و گفت: این جامعه اجازه نخواهد داد کسی 

به عشق و تخصص آنها توهین کند. او همچنین گفت: :من سر 
جنگ با کس��ی ندارم و ما اصاًل قصد شعار نداریم، صادقانه به 
تمام مسئوالن دولتی و حکومتی می گویم که اگر موسیقی را 

حذف کنید، اعتقادتان را حذف کردید.«
علیزاده خطاب به قانونگذاران گفت: »اگر می خواهید قانون 
بگذارید و موسیقی را حذف کنید، بگذارید البته که ما به خاطر 
قانون ساز را کنار می گذاریم و می رویم یک کار دیگر می کنیم. 
من را که نمی توانید هیچ وقت از موس��یقی و س��از جدا کنید 
قطعاً اگر روزی قرار باش��د موسیقی شهید داشته باشد، قطعاً 
من صف اول هستم.« علیزاده در پایان گفت: »دلم می سوزد از 
اینکه این کشور را همه ما دوست داریم ولی چرا نمی گذارند که 

دوست داشته باشیم، چرا نمی گذارند عاشق باشیم.«

تهران جایی برای بازیافت زباله های الکترونیکی ندارد

علیزاده: چرا نمی گذارند عاشق باشیم 

  رئیس انجمن مددکاران اجتماعی 
ای�ران از برگزاری نخس�تین دیدار 
مهربان�ی اجتماعی پیشکس�وتان و 

مددکاران اجتماعی خبر داد. 
و  ورزش  وزارت  جوان�ان  مع�اون    
جوان�ان با اش�اره ب�ه دو برابر ش�دن 
حمایت  های مالی از سمن  های جوانان، 
از توافق برای پرداخت تس�هیالت تا 
سقف 1۰۰ میلیون تومان به طرح  های 

خالقانه جوانان کشور خبر داد.

  »النت�وری« رض�ا درمیش�یان و 
دراک�وال  »رضا عط�اران« با 4میلیارد 
و  ته�ران  س�ینماهای  در  ف�روش 
شهرس�تان ها در صدر جدول فروش 

فیلم ها قرار دارند.  
  جش�نواره فیلم ونیز اعالم کرد که 
جشن شب افتتاحیه و مراسم شام را 
برای همدردی ب�ا جان باختگان زلزله 
که چهارشنبه بخش مرکزی ایتالیا را 

به ویرانی کشید، برگزار نمی کند. 

در درگیری میان سگ های گله با یک سیاهگوش در شهرستان بوئین میاندشت، 
این گونه از گربه های وحشی نخستین بار در استان اصفهان به صورت زنده مشاهده و 

پس از زنده گیری به اداره محیط زیست این شهرستان منتقل شده است

نش�ریه فورب�ز دواین جانس�ون را ب�ا درآم�د 64/5 میلی�ون دالری به عنوان 
پردرآمدترین بازیگر مرد هالیوود می داند. جکی چان با درآمد 61 میلیون دالری و 

مت دیمون با 55 میلیون دالر در رتبه های بعدی هستند

تیتر اخبار
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کریس رونالدو، س��تاره رئ��ال مادرید و تیم ملی پرتغال 
به عنوان بهترین بازیکن فصل 16-۲01۵ انتخاب ش��د و 
به فهرس��ت افتخ��ارات خود در س��ال ۲016 اضافه کرد. 
او ب��ا رئ��ال قهرم��ان لیگ قهرمان��ی باش��گاه های اروپا و 
پرتغال قهرمان یورو ۲016 ش��د و حاال ب��رای دومین بار 
جای��زه بهتری��ن بازیکن فص��ل اروپ��ا را از آن خود کرد. 
 پی��ش از ای��ن، این مق��ام را در س��ال ۲01۴ به دس��ت 

آورده بود. 
س��تاره محبوب دنیای فوتبال بعد از دریافت جایزه اش 
گفت: »این یک افتخار بزرگ است و از همه روزنامه نگارانی 

که به من رأی دادند، تشکر می کنم. هم تیمی های من در 
بردن این جایزه نقش کلیدی داش��تند. آنها هر س��ال در 
موفقیت های من نقش کلیدی دارند. من خودم به سختی 
ت��الش می کنم، اما ب��دون کمک آنها، هیچ دس��تاوردی 
امکان پذیر نیس��ت. از همه هم تیمی های��م در رئال و تیم 
ملی پرتغال تشکر می کنم. باید از تیم پرتغال یاد کنم زیرا 
این نخس��تین قهرمانی تاریخ ما بود. این قهرمانی متفاوت 
بود زیرا من سه بار چمپیونزلیگ را فتح کرده بودم. بردن 
یک جام ب��ا پرتغال، یکی از نقاط عط��ف دوران حرفه ای 

من بود.«

کریس رونالدو بهترین بازیکن اروپا شد

  تیم ملی فوتبال س�احلی ایران با 
پی�روزی 6 ب�ر 3 در مقابل تیم ملی 
عمان قهرمان جام قاره ای آس�یا در 

سال 2۰16 شد.
  لیونل مسی براساس اعالم رسمی 
س�ایت یوفا با کس�ب 34 درصد آرا 
جایزه برتری�ن گل لی�گ قهرمانان 
اروپ�ا را در فص�ل گذش�ته به خود 

اختصاص داد. 

تیری آنری 39 س�اله، مهاجم پیش�ین تیم ملی فرانس�ه و آرسنال به عنوان 
دس�تیار روبرترو مارتینس که به تازگی هدایت تی�م ملی بلژیک را برعهده 

گرفته است، انتخاب شد
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واکنش هنرمندان به درگذشت داوود رشیدی 
جامعه هنری فضای مجازی را تسلیت باران کرده اند. 

علی نصیریان: پاره ای از تن ما جدا ش��د. این اتفاق بس��یار مرا 
ناراحت کرده است. 

پرویز پرس�تویی: یکی از پنج تن س��ینمای ای��ران دار فانی را 
وداع گفت. تسلیت مخصوص به استاد انتظامی، نصیریان، مشایخی 

و محمدعلی کشاورز؛ نسل تکرارنشدنی. 
برزو ارجمند: خداحافظ عمو داوود. 

ب�اران کوثری: اس��تاد، س��فر بخیر! غم از دس��ت دادن ش��ما 
باورنکردنی ا ست. 

بهنام تشکر: استاد خداحافظ. 
رامبد جوان: خیلی متاسفم. نمی دونم چی بنویسم. 

حمید فرخ نژاد: سفرت بخیر استاد! 

داوود رشیدی درگذشت

ستاره پرفروغ نمایش ایران جاودانه شد

در پی درگذشت داوود رشیدی، رئیس جمهوری 
این پیام را در صفحه توییتر خود منتشر کرد.
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تضییع حق مشتری توسط اپراتورها 
به بهانه المپیک

انتقاد به اطالع رسانی ضعیف درباره هزینه خدمات و 
مسابقات پیامکی با استفاده از فونت ناخوانا برای اعالم 
هزینه پیامک در برنامه های تلویزیونی المپیک ریو سوژه 
کاربران فضای مجازی شده است. این عدم شفافیت در 
بسیاری از خدمات اپراتورها نیز ادامه می یابد، در حالی 
که چارچوب قانونی ارائه این خدمات مش��خص است. 
خدمات و مسابقه های پیامکی روش های مختلفی برای 
تبلیغ و دیده ش��دن توس��ط مخاطب دارند که یکی از 
روش ه��ای جدید تبلی��غ آنها، همکاری ب��ا برنامه ها و 

سریال های تلویزیونی است. 
این خدمات که با مسابقات فوتبال و پخش سریال های 
مناسبتی با عنوان کمپین هواداری رواج یافته اکنون به 
یکی از اجزای ثابت برنامه های پرمخاطب تبدیل ش��ده 
اس��ت. تا آنجا که حتی برخی از کوچک ترین مسابقات 
پیامکی س��اده ترین برنامه های رادیویی و تلویزیونی که 
زمانی با هدف مش��ارکت رایگان مخاطبان برگزار شد، 
اکنون دارای س��رویس ارزش افزوده و هزینه ای اس��ت. 
همواره انتقاداتی نس��بت به اطالع رسانی درباره ماهیت 
این سرویس ها وجود داشته است. این موضوع با پخش 
مسابقات المپیک ریو که مخاطبان بیشتری در ساعات 
معینی پای تلویزیون می نش��ینند، نمود بیشتری یافته 
اس��ت و صدای گالیه مش��ترکان را بلند کرده است. تا 
آنجا که اکنون فونتی که برای اطالع رسانی درباره هزینه 
این س��رویس در برنامه های تلویزیون��ی به کار می رود 
س��وژه مخاطبان در فضای مجازی ش��ده است. اما این 
عدم آگاهی رسانی کافی، تنها به برنامه تلویزیونی ختم 
نمی ش��ود، بلکه روی بسیاری از س��رویس اپراتورهای 

موبایل نیز تالش برای عدم شفافیت ادامه می یابد. 

این در حالی اس��ت که مصوبه ای که در س��ال 91 به 
تصویب رس��یده چارچوب ارائه این خدمات را مشخص 
ک��رده اس��ت؛ مقرراتی که اکن��ون در بس��یاری از این 
مسابقات رعایت نمی شود. مصوبه جلسه 147 کمیسیون 
تنظی��م مقررات ارتباطات م��ورخ 1391/6/5 می گوید: 
اپراتورها باید ب��رای ارائه خدمات پیامک انبوه در قالب 
اطالع رسانی، خبری، تبلیغات، بازی و سرگرمی و موارد 
مشابه قبل از ش��روع ارائه خدمات این دستورالعمل را 
رعایت کنند. از جمله این دس��تورالعمل این اس��ت که 
اپرات��ور باید قبل از ش��روع ارائه خدم��ات، در خصوص 
ش��رایط ارائه از جمله تعرفه خدمات، نحوه ارائه خدمت 
)ب��ه صورت اش��تراکی یا در ازای هر پیامک(، ش��رایط 
انصراف، حداکثر تعداد پیامک ارس��الی در روز و مانند 
آن به مشترک اطالع رسانی کرده و همچنین در پورتال 
رس��می اپراتور، هزینه خدمات و توصیه های الزم برای 
دریافت خدمت با جزییات ش��رایط ارائه خدمات وجود 
داشته باشد. بندی دیگری می گوید: اپراتور باید قبل از 
ش��روع ارائه خدمات، از طریق یک پیامک در خصوص 
ارائه خدمات از مش��ترک س��ؤال کند و در صورتی که 
مش��ترک آن را تأیید کرد، خدمات را به مشترک ارائه 
کند. در بند دیگری تأکید شده، درباره خدمات بازی و 
سرگرمی و مسابقه، درصورت درخواست مشترک برای 
شروع خدمت، اپراتور باید قبل از شروع، با اطالع رسانی 
در خص��وص ن��وع خدمت، تأیید مجدد را از مش��ترک 
دریافت کند. همچنین در مورد خدمات مسابقه پیامکی، 
اپراتور فقط می تواند به ازای هر پاس��خ ارسالی از سمت 
مشترک در خصوص مس��ابقه، مشترک را شارژ کند و 
ارسال س��ایر پیامک ها از طرف مشترک از جمله اعالم 
ورود به مسابقه، تأیید مجدد و انصراف از مسابقه رایگان 
خواهد بود. در بند دیگری تأکید ش��ده، اپراتور موظف 
اس��ت در خصوص خدمات ارزش افزوده پیامکی، کلیه 
پیامک های مربوط به ارائه خدمات را به زبان فارسی به 
مشترکین ارسال کند. اما ارسال کلمات کلیدی مربوط 

به خدمات مذکور به زبان التین بالمانع است. 
همچنین اپراتور موظف اس��ت حی��ن ارائه خدمت با 
ارس��ال پیام های اطالع رسانی، مش��ترک را از مجموع 
هزینه های ایجاد ش��ده آگاه کند و در تمام مراحل ارائه 
خدمت، امکان انصراف از دریافت آن را برای مش��ترک 
فراهم کند. عالوه ب��ر این، اپراتور تنها می تواند در ازای 
ارسال محتوای خدمت، تعرفه از مشترک دریافت کند و 
ارسال پیام های اطالع رسانی و تبلیغاتی از سمت اپراتور 
و س��ایر پیام ها از جمله اعالم ش��روع اشتراک خدمت، 
تأیی��د مجدد و انص��راف از دریافت خدمات از س��مت 

مشترک رایگان خواهد بود. 
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کانسپت اصلی سامسونگ عشق به کشور 
و عشق به جهان است

م��اکان مهرپوی��ا کارگ��ردان آگهی ه��ای 
تلویزیون��ی و مش��اور تبلیغاتی درب��اره اینکه 
آی��ا می توان ادع��ا کرد که آگه��ی تلویزیونی 
سامسونگ ایده اصلی خود را از نمونه خارجی 
گرفته اس��ت یا خی��ر می گوی��د: در المپیک 
امسال سامسونگ استراتژی خود را به سمت 
برانگیختن احساسات برده است. در آگهی های 
جهانی سامس��ونگ ب��رای المپی��ک ریو یک 
اس��تراتژی محوری با رویک��رد مصرف کننده  
محور می بینیم. کانس��پت اصلی این تبلیغات 
روی عش��ق به کشور و عشق به جهان است و 
در آگهی اصلی س��رودی با ترکیب سرود ملی 
چند کش��ور حاضر در المپیک روی تصاویری 
احساسات برانگیز خوانده می شود یا در آگهی 
دیگری با استفاده از سرود ملی سودان جنوبی، 
نخستین حضور رسمی این کشور در المپیک 
نم��ود پیدا کرده اس��ت. طب��ق اطالعاتی که 
مؤسسه WE چند روز پیش منتشر کرد پس 
از شروع تبلیغات سامسونگ در ایام المپیک، 
بیشترین بازخورد مخاطبان از آن سامسونگ 
بوده است و رتبه بعدی که به کوکاکوال تعلق 
دارد فقط نیمی از آمار سامس��ونگ را کس��ب 
کرده اس��ت. همان آگهی سرود ملی، تا امروز 
بازخورد زیادی در فضای مجازی داش��ته که 
رقبایی مانند نایک و آدیداس نتوانس��ته اند به 
آمار آن دس��ت پیدا کنند. این آمار در سایت 
مارکتین��گ ویک ه��م موجود اس��ت. اما در 

آگهی ای که سامس��ونگ برای ایران س��اخته، 
کمتر به بعد احساسی پرداخته شده و بیشتر 
به هیجان مس��ابقات، حمایت تماش��اچیان، 
روح جوانمردی در بازی ها و همین طور نقش 

مادران ورزشکاران پرداخته است. 

آگهی تلویزیونی تولید دشواری 
داشته است

مهرپویا بعد از بررسی زوایای مختلف 
تلویزیونی سامسونگ  س��اخت آگهی  
درباره آن می گوی��د: این آگهی تولید 
دشواری داش��ته است. مشخص است 
ک��ه زمان فیلمبرداری ب��ا وجود تعدد 
پالن های زی��اد و پیچیده و همچنین 
بازیگ��ران و هن��روران زی��اد، کوت��اه 
بوده اس��ت. اما ب��ه نظرم تی��م تولید 
توانس��ته اند ب��ه خروج��ی قابل قبولی 

برسند. فیلمبرداری، طراحی لباس و صحنه و 
به طور مشخص گریم از نقاط قوت کار است. 
مخصوصا به گریم اشاره می کنم به این دلیل 
که در کمتر آگه��ی تلویزیونی ای این فرصت 
پی��ش می آید که طراحی چه��ره و مو تا این 
حد تمیز و حساب ش��ده باشد. نورپردازی در 
فضاهای باز تاریک، سخت است. گرفتن بازی 
در ش��رایطی که تیم ش��لوغ باشد کار سختی 
است. اینها را باید با این نکته که کار در زمان 
کوتاهی ضبط شده ترکیب کنیم تا به این نکته 
برسیم که چرا این آگهی از لحاظ تولیدی کار 
مهمی در بین آگهی های تلویزیونی چند سال 

گذشته ایران است. 

سامسونگ با ریتم درست و مناسبتی 
داستان را روایت می کند

مهرپوی��ا در پاس��خ به این س��ؤال که آیا 
آگهی تلویزیونی سامس��ونگ با ریتم درست 
و مناس��بتی داس��تان را روای��ت می کند یا 
خیر می گوید: اگر ش��باهتی بین کانس��پت 
و اج��رای آگهی با نمونه ه��ای خارجی مثل 
آگهی م��ادران المپیکی پ��ی  اند جی وجود 
دارد به نظر صرفا یک تش��ابه اس��ت. حال و 
هوایی که در راس��تای هیجانی بودن آگهی 
به کار گرفته ش��ده، ش��بیه به هر آگهی ای 
از این دس��ت می تواند، باش��د. همچنین فاز 
احساس��ی پایانی آگهی )تصوی��ر مادر( نیز 
به آگهی پی  اند جی ش��بیه اس��ت اما لزوما 

کپی ب��رداری نیس��ت. به عب��ارت دیگر اگر 
ش��باهتی در این آگهی با نمونه های مشابه 
خارجی دیده می ش��ود، به دلیل ماهیت آن 
است و صرفا شباهتی ناگزیر روی داده است. 

مخاطب احساس می کند، در آگهی 
شور و هیجان را بارها دیده است

این مش��اور تبلیغات��ی می گوید: نکته 
دیگ��ری که در این رابط��ه باید بگویم و 
چن��د روز پیش آن را در همان س��ایت 
بیزین��س وی��ک خواندم این اس��ت که 
یکی از مدی��ران پی  اند ج��ی به آگهی 
عکس العم��ل  سامس��ونگ  بین الملل��ی 
جالبی نش��ان داده است. او گفته؛ زمانی 
که فرمولی ب��رای مخاطب کار می کند، 
دلیلی ب��رای تغییر آن وج��ود ندارد. از 
نظر او مخاطب دوس��ت دارد آگهی های 
بازیافت ش��ده را ببین��د و از نظر وی آگهی 
بین الملل��ی سامس��ونگ )س��رود مل��ی( از 
فرمول آگهی م��ادران المپیکی پی  اند جی 
تبعیت کرده است. این نکته در مورد آگهی 
سامس��ونگ ایران هم صدق می کند. تصاویر 
در ذهن مخاطب آش��نازایی می کنند یعنی 
مخاطب احساس می کند این شور و هیجان 
را بارها دیده است و تکرار آن برای او جذاب 
به نظر می رس��د. مثل صحنه های مش��هور 
ورزش��ی ک��ه در تیتراژ برنامه های ورزش��ی 
پخش می شوند و مخاطب هر بار آنها را نگاه 

می کند، لذت می برد. 

تغییر فاز هیجانی به احساسی در آگهی 
تلویزیونی 

مهرپویا می گوید: آگهی سامس��ونگ ایران 
از لح��اظ روای��ت هم تا پایان درس��ت عمل 
می کند. هرچن��د که تغییر ف��از هیجانی به 
احساسی، کمی از انرژی آگهی را کم می کند 
اما چیزی نیست که بتوان از آن ایراد گرفت. 
تنها مس��ئله ای که همچنان برای من سؤال 
است عدم پایبندی به همان کانسپت جهانی 
سامس��ونگ ب��رای المپیک در ایران اس��ت. 
حدس هایی می ت��وان در این رابط��ه زد، اما 
قانع کننده نیستند. مهرپویا در پایان می گوید: 
در نهای��ت فکر می کنم با یک آگهی خوب از 
یک تیم حرفه ای مواجه هس��تیم که زحمت 
کشیده اند و ثمره این زحمت را مخاطبان پای 
تلویزیون احساس کرده اند. پیام انتهایی آگهی 
هم که همان حمایت رس��می سامسونگ از 
المپیک ریو اس��ت، در طول آگهی به وضوح 
قابل مالحظه بود. سامسونگ چیزی جز این 
پی��ام نمی خواس��ته بگوید و همی��ن با کمی 

حواشی در آگهی مشاهده شد. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

نگاهی به آگهی المپیکی سامسونگ

روح المپیک در کالبد تبلیغات تلویزیونی
روی�داد المپیک بس�یاری از برندها را در داخل و خارج کش�ور به 
هیج�ان آورده ب�ود؛ برندهایی که با حضور در ای�ن رویداد به نوعی 
می خواس�تند حضورش�ان را به طرفداران شان نش�ان دهند. پیامد 
هیج�ان برندهای مختل�ف در مواجهه ب�ا رویداد المپیک، س�اخت 
آگهی ه�ای تلویزیونی متنوع در این حوزه ب�ود. برندهای بزرگی در 
این دوره زمانی آگهی های مختلفی را س�اخته و از طریق رسانه های 
مختلف منتش�ر کردن؛ آگهی هایی که به س�رعت در فضای مجازی 
بازنش�ر ش�دند و طرفداران برندها را درگیر روی�داد بزرگ المپیک 
کردن�د. یک�ی از برندهایی که حض�ور فعالی در این حوزه داش�ت، 
سامس�ونگ بود. این برند عالوه بر ارائه آگهی های مختلف در خارج 
کش�ور، کمپین گس�ترده ای نیز در داخل ایران به مناسبت المپیک 

اجرا کرد. این کمپین هم ش�امل آگهی های محیطی و هم یک آگهی 
تلویزیون�ی می ش�د. در آگهی تلویزیونی سامس�ونگ، س�ازندگان 
ت�الش کرده  بودند در ابتدا فازی هیجانی به مخاطبان منتقل کنند و 
رفته رفته فاز آگهی را به س�مت احساسی حرکت دهند. این آگهی 
تالش یک ورزش�کار را برای کس�ب مدال به تصویر کش�یده است. 
ورزشکاری که با تشویق طرفداران یا هواداران همراهی می شد. این 
آگهی با تصویر مادر ورزشکار که روی گوشی سامسونگ نقش بسته 
به پایان می رسید؛ تصویری که قرار است چهره بازیگر آگهی را آرام 
 کن�د و به او دلگرمی برای ادامه کار بده�د. در آخر آگهی، هواداری 

سامسونگ از المپیک ریو نمایش داده می شد. 
ای�ن آگهی پس از پخش و انتش�ار به س�رعت در فضای مجازی و 
ش�بکه های اجتماعی منتش�ر و با بازخوردهای مختلفی مواجه شد 
و فع�االن عرصه تبلیغات تحلیل های مختلفی را نس�بت به آن ارائه 

کردند. آگهی مورد نظر از جهات مختلفی متفاوت از آگهی ای اس�ت 
که سامس�ونگ در خارج کشور پخش کرده  اس�ت. »فرصت امروز« 
در بررس�ی این آگه�ی تلویزیونی که در زم�ان بازی های المپیک از 
طریق تلویزیون پخش شده گفت وگویی با ماکان مهرپویا، کارگردان 
آگهی های تلویزیونی و مشاور تبلیغاتی داشته است. مهرپویا در این 
گفت وگ�و آگهی  تلویزیونی سامس�ونگ را از جه�ات مختلفی مانند 
س�اخت و ایده پردازی مورد تحلیل قرار داده است. همچنین ایشان 
مقایس�ه ای نی�ز میان این آگهی و آگهی های مش�ابه در این راس�تا 
انجام داده اس�ت. عالوه بر این، برای دریافت اطالعات بیشتر سراغ 
ش�رکت سازنده آگهی تلویزیونی سامس�ونگ در ایران رفتیم که از 
این شرکت پاس�خ مناس�بی دریافت نکردیم. این آگهی تلویزیونی 
توسط ش�رکت تبلیغاتی 360 درجه و به کارگردانی نیما بانکی تهیه 

شده است. 

درالمپیکامسالسامسونگاستراتژیخودرا
بهسمتبرانگیختناحساساتبردهاست.در

آگهیهایجهانیسامسونگبرایالمپیکریویک
استراتژیمحوریبارویکردمصرفکنندهمحور
میبینیم.کانسپتاصلیاینتبلیغاترویعشق
بهکشوروعشقبهجهاناستودرآگهیاصلی
سرودیباترکیبسرودملیچندکشورحاضردر
المپیکرویتصاویریاحساساتبرانگیزخوانده

میشود

میانگینایدهمتن و محتواطراحی و اجرایکپارچگیآگهی

8.248.568.488.568.46آگهی تلویزیونی نت برگ

8.077.938.148.178.08آگهی تلویزیونی بیمه دی - آرامش پس از جبران

87.517.36.897.43آگهی محیطی محصوالت پگاه در ماه رمضان

7.276.977.577.77.41آگهی محیطی کمپین نندازمین

7.3886.677.197.35آگهی محیطی بانک شهر - تسهیالت ویژه فعاالن اقتصادی

77.436.387.817.22آگهی محیطی گلرنگ در ماه رمضان

6.066.885.536.536.3آگهی محیطی اپلیکیشن هم آهنگ

6.096.146.566.196.23آگهی محیطی بیمه دی به مناسبت ماه رمضان

65.386.775.315.8آگهی محیطی سپرده پذیری بانک کشاورزی

5.45.375.975.895.67آگهی محیطی گراد به مناسبت ماه رمضان

5.415.35.745.675.53آگهی چاپی بانک اقتصاد نوین به مناسبت ماه رمضان

5.425.585.335.585.49آگهی چاپی قطارهای پیشرفته زیمنس

4.594.473.653.714.11آگهی چاپی رمضانی جوجو

3.533.933.83.673.72آگهی محیطی آیسا مبل

0123456789

آگهی محیطی آیسا مبل

آگهی چاپی رمضانی جوجو

آگهی چاپی قطارهای پیشرفته زیمنس

آگهی چاپی بانک اقتصاد نوین به مناسبت ماه رمضان

آگهی محیطی گراد به مناسبت ماه رمضان

آگهی محیطی سپرده پذیری بانک کشاورزی

آگهی محیطی بیمه دی به مناسبت ماه رمضان

آگهی محیطی اپلیکیشن هم آهنگ

آگهی محیطی گلرنگ در ماه رمضان

تسهیالت ویژه فعاالن اقتصادی-آگهی محیطی بانک شهر 

آگهی محیطی کمپین نندازمین

آگهی محیطی محصوالت پگاه در ماه رمضان

آرامش پس از جبران-آگهی تلویزیونی بیمه دی 

آگهی تلویزیونی نت برگ

»فرصت امروز« آگهی های برگزیده تیر ماه را معرفی کرد
روزنامه »فرصت امروز« از طریق سامانه رتبه بندی تبلیغات اقدام به ارزیابی و رتبه بندی کاندیداهای تبلیغات تیر ماه 95 کرد. در این رتبه بندی که از طریق 
س��ایت ads. forsatnet. ir و با مش��ارکت فعاالن عرصه تبلیغات برگزار شد، 14 آگهی برتر نخستین ماه تابستان به ترتیب ذکر شده در جدول انتخاب 
شدند. رتبه اول، دوم و سوم به ترتیب به آگهی تلویزیونی نت برگ، آگهی تلویزیونی بیمه دی و آگهی محیطی رمضانی محصوالت پگاه اختصاص پیدا کرد. 



تابستانی  المپیک  بازی های 
2016 ک��ه ب��ا ن��ام رس��می 
»بازی های المپیاد سی و یکم« 
و »المپی��ک ری��و« ش��ناخته 
رویدادهای  از  یکی  می ش��ود، 
ورزش��ی پرطرفدار اس��ت که 
با حض��ور بین المللی و ارتباط 
مختل��ف  کش��ورهای  م��ردم 
جه��ان، ب��ه عرص��ه ای جذاب 
برندهای  فعالیت ه��ای  ب��رای 
است.  تبدیل ش��ده  آس��یایی 
در بس��تر این روی��داد، اغلب 
کشورهایی که در المپیک های 
ورزش��ی حضور پیدا می کنند، 
به نمایش نمادها و نشان های 
مل��ی کشورش��ان می پردازند. 
کاروان ه��ای  رژه  همچنی��ن 
ورزش��ی هم��راه ب��ا فرم های 
دوربین ه��ای  براب��ر  در  رژه 
تلویزی��ون و میلیون ها بیننده، 
اکثر کش��ورها را ب��ه تکاپوی 
از  ویتری��ن  بهتری��ن  ایج��اد 
فرهنگ و هن��ر و رویکردهای 
کشورش��ان واداش��ته اس��ت. 
این در حالی اس��ت که کشور 
ما در این رویداد س��هم کمی 
دارد و از مزایای گس��ترده آن 
بی نصیب مانده اس��ت. در این 
راس��تا »فرص��ت ام��روز« در 
گفت و گو با عادل دهدش��تی، 
کارش��ناس ارش��د ارتباطات و 
برند به بررس��ی و تحلیل این 
رویداد پرداخته ک��ه در ادامه 

می خوانید. 

مزایای المپیک برای 
برندها

ع��ادل دهدش��تی با اش��اره 
برگ��زاری  مزیت ه��ای  ب��ه 
رویدادهای��ی همچون المپیک 
برای برندها می گوید: رویدادی 
جهان��ی مثل المپیک عالوه بر 
جای��گاه وی��ژه آن در عرص��ه 
در  مه��م  جایگاه��ی  ورزش، 
اقتصاد، فرهن��گ و... نیز دارد 
و در ای��ن میان برند ها س��هم 
وی��ژه ای در ای��ن روی��داد ایفا 
می کنند. البته گس��تره حضور 
و مش��ارکت برنده��ا صرفا به 
مح��دود  تج��اری  برنده��ای 
نمی شود و برندهای ملی یعنی 
ش��رکت کننده،  کش��ورهای 
همان  ی��ا  برنده��ا  پرس��ونال 
قهرمان��ان بین الملل��ی و... نیز 
در ای��ن ویتری��ن جهانی برای 
خود جایگاه��ی خاص دارند و 
برای  شرکت کننده  کشورهای 
معرفی و جایگاه س��ازی خود و 
ورزشکاران شان در این رویداد 
جهان��ی هم��واره در رقابت و 
برنامه ری��زی هس��تند. البت��ه 
برندهای تج��اری نیز در قالب 
حامیان اصلی المپیک، حامیان 

کاروان ه��ای ملی ب��ا تبلیغات 
در فض��ای دهک��ده المپیک و 
فعال سازی کمپین های مرتبط 
با این روی��داد جهانی بر موج 
این رویداد پر مخاطب س��وار 
می ش��وند و برای بهره برداری 
از آن در رقابتن��د و در ای��ن 
میدان سخت و البته پرهزینه، 
برندهای��ی همچون ویزاکارت، 
سامس��ونگ، پی اند جی، مک 
در  و....  پاناس��ونیک  دونال��د، 
برخ��ی  و  پیش��تازند  رقاب��ت 
جمل��ه  از  برنده��ا  از  دیگ��ر 
آدیداس، نایکی و نیز با تمرکز 
قرارداده��ای  و  حمای��ت  ب��ر 
تجهی��زات  و  لب��اس  تامی��ن 
کش��ورهای  کاروان های  برای 
قابل  س��همی  ش��رکت کننده 
توج��ه از این رقابت را به خود 
اختص��اص داده اند. از س��ویی 
دیگر نیز بنا بر ش��رایط کشور، 
کمپانی ه��ای ب��زرگ مل��ی از 

جمله بانک ها، ایرالین ها، 
به عن��وان  و...  بیمه ه��ا 
و س��رمایه گذار  اسپانسر 
از ای��ن روی��داد حمایت 
کردند و البته عواید مالی 
بلند مدت  نیز در  ویژه ای 

برداشت خواهند کرد. 

جایگاه ایران در 
مسابقات المپیک 

2016
وی جای��گاه ای��ران را 
المپی��ک  مس��ابقات  در 
توصیف  این گونه   2016
متأس��فانه  که  می کن��د 
ابع��اد  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
اقتص��اد مل��ی و جایگاه 

در  ایرانی  برند ه��ای  ضعی��ف 
س��طح جهانی از نظر گس��تره 
مش��تریان و گردش مالی، این 
برندها جای��گاه خاصی نه تنها 
المپیک،  اسپانس��ر  به عن��وان 
بلک��ه در جای��گاه بهره برداری 
از فض��ای تبلیغات��ی ندارن��د 
و بعض��ا تع��داد مح��دودی از 
ای��ن برنده��ا تمرکز خ��ود را 
به س��مت حمای��ت از کاروان 
اعزامی ی��ا بعضاً ورزش��کاران 
عضو کاروان ایران در المپیک 
معط��وف کرده اند ک��ه در این 
زمین��ه می توان ب��ه برندهایی 
از جمل��ه اپراتوره��ای تلف��ن 
همراه و برخی بانک ها اش��اره 
ک��رد. اما آنچ��ه در طول ادوار 
المپیک، کشور ما به راحتی از 
آن عبور و فرصت سوزی کرده، 
جایگاه س��ازی  به  بی توجه��ی 
برای برند ملی ایران از دیدگاه 
فرهن��گ، تم��دن، جاذبه های 
گردش��گری و حت��ی عرص��ه 
قابل مانور امنیت طلبی و صلح 
بوده است و به جرات می توان 
گفت که اص��ال در این عرصه 

برنام��ه ای وجود ن��دارد و این 
نقطه ضع��ف فاحش در حالی 
اس��ت که ه��زاران ورزش��کار 
خبرنگار،  ه��زاران  بین المللی، 
میلیون ه��ا بینن��ده تلویزیونی 
و... ای��ن رقابت ه��ا را ب��ا همه 
حواش��ی آن دنب��ال می کنند 
و جمه��وری اس��المی ای��ران 
با هم��ه ویژگی ه��ای منحصر 
ب��ه ف��ردش در منطق��ه هیچ 
تبلیغ��ی  برنام��ه  و  گفتم��ان 
ویژه ای برای تبیین برنامه های 
کش��ور حداقل در حوزه جذب 
گردشگر نداش��ته است و این 
یعنی اوج فاجعه برای کشوری 
بح��ران  وانفس��ای  در  ک��ه 
اقتص��ادی و سیاس��ی نیازمند 
برند س��ازی برای خود است و 
چه ویترینی بهت��ر از المپیک 
که تعداد چشمگیری مخاطب 
فارغ از بس��یاری درگیری های 
رای��ج، ملیت،  نژاد و مذهب در 

کن��ار هم و در مع��رض تبادل 
اطالع��ات، فرهنگ و پیام های 

مختلف قرار می گیرند. 
نقش اعضای کاروان ایران 
در  اص��وال  می افزای��د:  وی 
المپیک نقطه تمرکز رس��انه ها 
روی ورزش��کاران است و همه 
رفتار، پوشش، توانمندی ها و... 
ایش��ان زیر ذره بی��ن و تحلیل 
قرار می گیرد و این دقیقا دلیل 
برنامه ریزی کشورها از حداقل 
یک س��ال قبل از المپیک در 
فرهنگی  مختل��ف  زمینه های 
و تدارکات��ی اس��ت و ای��ن در 
شرایطی است که لباس رسمی 
رژه کاروان ای��ران ب��ه دلی��ل 
بی کفایت��ی و ع��دم تخص��ص 
متولیان ت��ا آخرین لحظات با 
چال��ش و حاش��یه مواجه بود 
و حت��ی برخی اف��راد از جمله 
سرپرس��ت تیم مل��ی والیبال 
بدون فرم رژه ماندند که البته 
در آخرین لحظات با یک اقدام 
معجزه آس��ا در حدی نس��بی، 
آبروی ملی حفظ ش��د، ولی با 
ای��ن روی��ه در ادوار دیگر نیز 

شاهد همین چالش ها خواهیم 
بود. از سوی دیگر کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش نیز در 
جهت آموزش ه��ای رفتاری و 
مهارتی غیر ورزش��ی در چنین 
ورزش��کاران  بزرگی،  روی��داد 
و اعض��ای تیم مل��ی را تحت 
هیچ آموزش��ی قرار نداده اند و 
حتی ملی پوش��ان و همراهان 
ب��ا ابتدایی تری��ن تکنیک های 
ارتباط��ی مواجهه با رس��انه ها 
و ب��ه کارگی��ری ش��بکه های 
اجتماع��ی در اختی��ار ب��رای 
تبلیغ پرس��ونال برن��د خود و 
برند کشورشان بیگانه هستند 
و در ای��ن ش��رایط مطمئن��ا 
نمی توان انتظار جایگاه جهانی 
به عنوان  ایرانی  برای قهرمانان 
ی��ک پرس��ونال برن��د جهانی 

داشت. 
وی ادام��ه می ده��د: آنچه ما 
برای ورود در چنین رویدادهایی 
نیاز داریم، مجموعه ای از 
مش��اوران و متخصصان 
ح��وزه برند، مد و لباس، 
طراح، تبلیغات، رسانه و... 
ب��رای تدوین یک برنامه 
جامع است؛ برنامه ای که 
هماهنگ با سیاست های 
امنیت  پیام  نظام،  کالن 
ای��ران در منطق��ه ای پر 
آش��وب، تم��دن چن��د 
ایرانی��ان،  س��اله  ه��زار 
برای  را  و...  صلح طلب��ی 
جهانی��ان مخابره کند یا 
ایرانی  ورزشکاران  حتی 
هم��گام ب��ا بس��یاری از 
ورزشکاران سایر کشورها 
در جایگاه یک سفیر ملی 
یا سفیر نهادهای بشر دوستانه 
یونیس��ف  مانن��د  بین الملل��ی 
قرار گیرند. ام��ا دریغ از چنین 
برنام��ه ای که بتواند پیام دعوت 
از جهانیان برای سفر به ایران و 
آشنایی با این کشور را بی هیچ 
هزین��ه ای از طریق معتبر ترین 

رسانه های جهان مخابره کند. 

نقش برندهای تجاری 
ایرانی در المپیک

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
ارتباط��ات و برن��د می گوی��د: 
همان طور که اشاره شد امکان 
ورود و حمایت برندهای تجاری 
ایران��ی ب��ه دلی��ل هزینه های 
سرس��ام آور به صورت مستقیم 
ن��دارد،  وج��ود  المپی��ک  در 
اما ع��الوه بر حمای��ت کلی از 
کاروان، امکان حمایت مستمر 
از ورزشکاران ملی راه یافته به 
المپیک توسط برندهای تجاری 
وجود دارد و البته بعضا نیز در 
دو دوره اخیر المپیک به وقوع 
پیوسته، ولی این حمایت ها در 
مقایسه با بس��یاری از کشورها 

کافی به نظر نمی رسد و بیشتر 
یک مش��وق محسوب می شود 
ت��ا حمای��ت و اسپانس��رینگ 
حرفه ای و مس��تمر که ش��امل 
مراحل آماده س��ازی، اردوهای 
تدارکاتی، مسابقات و... می شود 
و مس��یر غلط یا ش��عارگونه ای 
که در حال انجام اس��ت رقابت 
برندها برای تقدیر از مدال آوران 
است که مطمئنا بسیاری از این 
هزینه ه��ا اگر قبل از المپیک و 
دوران آماده سازی صرف شود، 
اثرات مثبت تری خواهد  بسیار 

داشت. 

استفاده از فرصت ها در 
ایجاد برند ملی

وی معتقد اس��ت: ایران اگر 
بخواهد به عن��وان یک برند در 
بین سایر کشورها مطرح شود 
باید با استفاده از فرصت هایی 
مانن��د المپیک یا جام جهانی، 
نسبت به تدوین یک استراتژی 
بلند م��دت و در پی آن تدوین 
پیام های مؤثر در جایگاه سازی 
برن��د خود اهتم��ام ورزد و در 
قالب ی��ک کمپین همه جانبه، 
پیام خود را به جهانیان مخابره 
کن��د و تصویر جدیدی از برند 
ایران در ذهن جهانیان به ثبت 

برساند. 
وی می افزای��د: رفتار فردی 
نماین��دگان ای��ران، پوش��ش، 
ش��عارهای  فرهنگی،  تبلیغات 
محوری برند، به کار گیری اقالم 
و هدای��ا در قال��ب المان های 
و...  رسانه ها  سازماندهی  ملی، 
ابزارها و عوامل مؤثری اس��ت 
که بر جایگاه س��ازی برند مؤثر 
واقع خواهد ش��د. همچنین به 
نظر می رس��د ب��ا توجه به این 
نکت��ه ک��ه حوزه گردش��گری 
و کس��ب درآمدهای ناش��ی از 
ای��ن ح��وزه در اولویت دولت 
در برنامه های س��االنه و برنامه 
توسعه کشور قرار گرفته است، 
باید بر بهره ب��رداری از فضای 
فوق العاده المپیک برای تبلیغ 
و جایگاه س��ازی ایران به عنوان 
ی��ک برند مطرح گردش��گری 
تاریخی و طبیعی، چهار فصل 

بودن ایران و... تأکید شود. 
اس��تفاده از فضای تبلیغات 
تبلیغاتی،  کانترهای  محیطی، 
ورزشکاران،  تمرین  لباس های 
اختصاص��ی  هواپیم��ای 
اس��کان  محیط  ورزش��کاران، 
ورزش��کاران، ان��واع بروش��ور، 
اقالم تبلیغات��ی ویژه هواداران 
و... را می توان از رسانه های در 
اختیار در این زمینه دانس��ت 
و مطمئن��ا ع��الوه ب��ر کاروان 
ایرانی  ایران، هواداران  ورزشی 
نیز در گسترش این تبلیغات و 

پیام، مؤثر خواهند بود. 

چرایی و چیستی اشتراک گذاری در 
فیس بوک

از زمان��ی ک��ه گزینه اش��تراک گذاری در زی��ر انواع 
محتوای درج شده در فیس بوک قرارگرفته، انبوه محتوا 
به سوی کاربران این شبکه سرازیر شده و شکی نیست 
که درواقع شاید بدون فکر کردن به جزییات آن و تنها 
ب��ه صورتی دیوان��ه وار در حال اش��تراک گذاری محتوا 
هس��تیم، اما بای��د چه چیزی را و چگونه به اش��تراک  

بگذاریم؟ 
 اخیراً مطالعه ای در این رابطه در دو بخش توس��ط 
Fractl  منتشرش��ده اس��ت ک��ه به بررس��ی عادات 
اش��تراک گذاری هر کارب��ر عادی فیس ب��وک و موارد 
انگیزشی آن پرداخته است که اطالعاتی را در رابطه با 
چرایی و چگونگی اشتراک گذاری محتوا توسط افراد با 
جنسیت های مختلف و سنین مختلف روی شبکه های 
اجتماعی مع��روف و معتبر در جهان در اختیار ما قرار 

می دهد. 
 

متولدین بعد از جنگ جهانی دوم در مقابل 
متولدین بعد از سال 2000

درحالی ک��ه 38درص��د از 2هزار نفر مورد بررس��ی 
قرارگرفته در این تحقیق و بررس��ی اعالم کرده اند که 
کمتر از یک بار در هفته اقدام به اشتراک گذاری محتوا 
می کنند، احتمال اشتراک گذاری محتوا توسط کاربران 
م��رد و متولد بع��د از س��ال 2000 از کمترین میزان 
برخ��وردار ب��وده و همچنین احتمال اش��تراک گذاری 
مطالب سیاس��ی توس��ط کاربران زن و مرد متولد بعد 
از س��ال 2000 نس��بت به دیگر مطالب 4درصد کمتر 
و به طور قابل توجهی اش��تراک گذاری مطالب مرتبط با 
الگوهای رفتاری توسط این گروه از کاربران تا 6درصد 

بیشتر است. 
 اما در مقابل کاربران متولد پس از س��ال های پایان 
جنگ جهانی دوم تا ح��دود 15درصد کمتر اقدام به 
اش��تراک گذاری مطالب مرتبط با الگوه��ای رفتاری 
ک��رده و اش��تراک گذاری مطال��ب مرتبط با مس��ائل 
سیاسی تا حدود 7درصد در بین آنها بیشتر است. اگر 
از حجم زیاد اشتراک گذاری مطالب و عکس های زیبا 
در ارتباط با حیوانات و نوزادان متعجب هستید، باید 
بگویم که زنان متولد در سال های بعد از جنگ جهانی 
دوم تا حدود 18درصد بیش��تر از دیگر کاربران اقدام 

به اشتراک گذاری این قبیل از انواع محتوا می کنند. 
 چی��ز قابل توجهی که بین تمامی کاربران ش��بکه 
اجتماعی فیس بوک مش��ترک اس��ت، این اس��ت که 
کارب��ران این ش��بکه همه و همه به اش��تراک گذاری 
محتوای طنز و خنده دار عالقه داشته یا حداقل نسبت 

به دیدن و استفاده از آن عالقه نشان می دهند. 

 محتوای داغ و هیجانی
امروز پروفایل فیس بوک ش��ما به عبارتی به عنوان 
نخس��تین تأثیر در یک ارتب��اط و تعامل دوطرفه در 
نظ��ر گرفته می ش��ود؛ خ��واه این تعام��ل و ارتباط با 
ی��ک کارفرما، ی��ک هم اتاق��ی آینده یا دوس��تانی از 
دوستان ش��ما باشد. بنابراین تعجبی نیست که بیش 
از 52درص��د از افراد مورد نظرس��نجی قرارگرفته در 
ای��ن تحقیق ادعا کرده اند که همواره س��عی می کنند 
از هرگونه محتوای بحث برانگیز و حاشیه س��از خود را 
دور نگه داش��ته و 32درصد هم اعالم می کنند که به 
تصویر ایجادش��ده از پروفایل خود در ذهن مخاطبان 
بس��یار حس��اس بوده و با آگاهی کامل نسبت به آن 

برخورد می کنند. 
 

چرا اقدام به اشتراک گذاری محتوا می کنیم؟ 
دس��تاورد دیگر حاصل ش��ده از ای��ن تحقیق بیان 
م��ی دارد که اغلب مردم بدون توج��ه به نوع محتوا و 
نوع و کارب��رد آن اقدام به اش��تراک گذاری مطلب یا 
محتوایی نمی کنن��د، 55درصد از این افراد می گویند 
آنها عموما اقدام به اشتراک گذاری محتوایی می کنند 
که ازنظر دوس��تان آنها کاربردی باش��د. 65درصد از 
م��ردان و 73درصد از زنان ادع��ا می کنند که عموما 
اقدام ب��ه اش��تراک گذاری مطالب می کنن��د چراکه 
اش��تراک گذاری این محتوا به آنه��ا کمک می کند تا 
ارتباط نزدیک تری با دوستان فیس بوکی خود داشته 
باش��ند و تنها 19درصد از م��ردان و 16درصد از زنان 
به اش��تراک گذاری محتوای تولیدش��ده توس��ط یک 
گروه یا فرد س��وم دیگری جهت ترغیب یا تحت تأثیر 
قرار دادن دوس��تان خود در رابط��ه با موضوعی اقدام 

می کنند. 
 م��ا هم��ه به خوب��ی می دانیم که ه��رگاه محتوای 
منتشرشده توس��ط ش��خصی بیش ازحد در خوراک 
خب��ری ما معرف��ی ش��د، به طورمعمول ی��ا از دیدن 
محتوای منتشرش��ده توسط وی لغو اشتراک یا اینکه 
خیلی سریع و بدون توجه از روی محتوای منتشرشده 
یا بازنشر شده توس��ط وی عبور می کنیم. افرادی که 
بی��ش از چهار مرتبه در روز اقدام به اش��تراک گذاری 
محتوا روی پروفایل خودشان می کنند، چیزی حدود 
5درص��د از کل اش��تراک گذاری محت��وا در خوراک 

خبری را تشکیل می دهند. 
 احتمال اینکه منبع این گونه مطالب از مجموعه ای 
از محتوای بحث برانگیز و سیاسی نشات گرفته باشد، 
بس��یار زیاد اس��ت. این تحقیق به این نتیجه رسیده 
اس��ت افرادی که بیش از چهار نوبت در هرروز اقدام 
به اشتراک گذاری مطلب می کنند، تا 43درصد کمتر 
از دیگ��ر افراد از محت��وای بحث برانگیز دوری کرده و 
احتمال اجتناب نکردن آنها از اشتراک گذاری محتوای 

سیاسی تا 90درصد کمتر از دیگر افراد است. 
/http: //www. ibazaryabi. com :منبع

بازاریابی رنگ ها

در س��ال 1920 برای جامعه آمریکایی خودنویس که 
تنها با رنگ های قهوه ای و مش��کی به بازار آمده بود نماد 
موفقیت و قدرت فرد به ش��مار می آمد. درآن زمان حتی 
متموالنی که نیازی به اس��تفاده از آن نداشتند به عنوان 
نم��اد س��مبلیک آن را در لباس های رس��می خود قرار 
می دادند. در آن زمان ش��رکت پارکر، معتبر ترین شرکت 
تولید کننده خودنویس رن��گ جدیدی از این خودنویس 
را ب��ه بازار معرفی کرد، خودنویس با پوش��ش قرمزرنگ! 
بازار هدف��ش بانوانی بودند که با خود خودنویس تا دفتر 
کار حمل می کردند یا برای حفظ پرستیژ آن را در کیف 
خ��ود قرار می دادند. حاال دیگ��ر خودنویس قرمزرنگ به 
بزرگ ترین م��دل خودنویس بازار تقاض��ای بانوان آماده 
خرید تبدیل ش��ده بود و چه دس��تاورد بزرگی بود برای 
پارکر! واقعیت آنجا ب��ود که هیچگونه تفاوت واقعی بین 
این خودنویس با سایر مدل ها وجود نداشت و تنها تفاوت 

رنگ بود! 
چطور رنگ خودنویس قلب مشتریان را به دست 

آورده بود! 
رنگین کمان��ی از رنگ ها اطراف م��ا را احاطه کرده اند 
و ناخودآگاه تأثیرات بس��زایی روی احساس��ات و فیزیک 
جسمی ما می گذارند. در کشور انگلستان براساس آخرین 
تحقیق��ات صورت گرفته اداره پلی��س، میزان تخلفات و 
جنایات با تغیی��رات رنگ چراغ های خیابان از نارنجی به 
رنگ آبی به ش��دت کاهش می یابد. رن��گ قرمز معرف و 
خالق تنش اس��ت در حالی که رن��گ آبی ارمغان آرامش 
است که در نتیجه استفاده از رنگ ها تأثیرات متفاوتی را 
روی ذهن افراد خواهد گذاش��ت. استفاده از رنگ سبز در 
اتاق عمل جراحی علت های خاص خود را دارد. جراحان 
مدت طوالن��ی از زمان کار خود را در معرض نور روش��ن 
ش��دید و رنگ قرمز خون قرار می گیرند. اگر اطراف آنها 
سبز باشد – که تکمیل کننده رنگ قرمز است – این رنگ 
به آنها کمک می کند تا اس��ترس کمت��ری در حین کار 
داش��ته باشند و چشمان آنها خستگی کمتری را تحمل 
کند. در نهایت رنگ ها می توانند اثرات ناخواس��ته ای را با 
ایجاد سطح امواج و انرژی روی جسم و روان افراد داشته 

باشند. 
پس کمپانی و شرکت ها چگونه می توانند استفاده 

بهینه را از قدرت رنگ ها داشته باشند؟ 
آقای لوئیس چسکین، دانشمند آمریکایی تأثیرات رنگ 
روی انسان معتقد اس��ت که 90درصد رفتارهای انسانی 
احساسی و تنها 10درصد باقی مانده واکنش ها و رفتارها 
علت و معلولی اس��ت. واکنش ه��ا و رفتارهای عاطفی و 
احساس��ی بش��ر در واقع متاثر از 87درصد حس بینایی، 
7درصد حس ش��نوایی، 3درصد حس المس��ه، 2درصد 
حس ش��نوایی و تنها یک درصد حس چشایی است که 
رنگ ها 60درصد سهم در ادراک بصری بشر و اثرگذاری 

در واکنش انسان را برعهده دارند. 

- به طور آزمایش��ی انتخاب مصرف کننده در 90 ثانیه 
اتفاق می افتد.

- 69 ت��ا 90درصد تصمیم نهایی مصرف کننده اعم از 
دوست داشتن یا عدم دوست داشتن محصول مربوط به 

رنگ محصول است.
- کمپانی ها باید توانایی ارتباط و انتقال ارزش محصول 

توسط رنگ آن محصول را به مشتری داشته باشند.
 مؤسس��ه تحقیقات��ی آمریکای��ی متخص��ص رن��گ
 ICR) Institute Color Research( اب��راز کرد که 
تنه��ا 90 ثانیه برای انتخاب و اتخاذ تصمیم نهایی خرید 
یک محصول توس��ط مش��تری طول خواهد کشید. این 
تصمیم توسط رنگ محصول نهایی خواهد شد. به عنوان 
مثال محصول خودنویس پارکر یک نمونه موفق از تأثیر 
و قدرت رنگ در تصمیم عاطفی مشتری نهایی در خرید 

محصول است. 
بازاریابی رنگ ها یک مسئله جالب برای مشاهده! 

آیا می توانید سامس��ونگ را به رنگ آبی تصور نکنید یا 
ش��اید رنگ کمپانی ناور به رنگ سبز نباشد و کوکاکوال  
را به رنگ قرمز نبینید؟ رنگ ها مش��خص کننده مرزهای 
کمپانی ها، یک برند یا یک کاال به خودی خود هس��تند 
و به همین علت اس��ت که ش��رکت ها استفاده از رنگ را 
برای جلب توجه مشتری و تأثیر گذاری آن بر تصمیمات 
خرید آنها به صورت جدی پیگیری می کنند. رنگ می تواند 
پیغام های عجیبی را که زنجیره ای از کلمات توانایی انتقال 
و ارتباط آن را ندارند منتقل و مخابره کند. بازاریابی رنگ، 
هنر استفاده از رنگ برای انتقال یک پیغام است. همه این 
علم در مورد تحریک و تهییج روانشناسی مصرف کننده و 

افزایش ماندگاری برند با ابزار رنگ است. 
رنگ آبی و صورتی، رنگ های سال 2016

رنگ های صورتی کوارتز و آبی به عنوان دو رنگ س��ال 
2016 توس��ط شرکت پنتن معرفی ش��دند. ستاد پنتن 
مس��تقر در آمریکا پس از بررسی و تحقیقات عظیم روی 
روندهای جهانی، مشکالت کشورها و حتی موقعیت های 
اقتص��ادی متفاوت و غیره رنگ آبی و صورتی را به عنوان 
دو رنگ برتر سال 2016 انتخاب کرد. این انتخاب ساالنه 
تأثی��رات زیادی بر صنایع مختل��ف از قبیل مد و لباس، 
آرایش��ی و بهداش��تی، الکترونیک، دکوراس��یون و حتی 
صنایع غذایی دارد. امسال نیز بدون تمایز با سایر سال ها 
سونامی حضور محصوالت با رنگ های منتخب پنتن در 
بازار به وجود آمد. زمانی که روند اقتصاد جهانی به کندی 
پیش می رود شیب تمایالت به رنگ هایی است که انرژی 
و امی��د ایجاد می کنند. در ادامه روند کند اقتصاد جهانی 
رنگ آبی س��مبل آرامش، رخصت و مهلت در کنار رنگ 
صورتی که حس تسلط بر نفس و خونسردی را در ذهن 
تداعی می کند به عنوان رنگ های س��ال 2016 گزینش 
شدند. امید اس��ت تا ش��رکت های تولیدی کشورمان با 
اس��تفاده از بازاریابی رنگ، که ش��اید راه بسیاری توسط 
شرکت های تحقیقاتی برای پیشرفت آن طی شده است، 

به استقبال مشتریان خود بیایند. 
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آنچه در طول ادوار المپیک، کشور ما 
به راحتی از آن عبور و فرصت سوزی 

کرده، بی توجهی به جایگاه سازی 
برای برند ملی ایران از دیدگاه 

فرهنگ، تمدن، جاذبه های گردشگری 
و حتی عرصه قابل مانور امنیت طلبی 

و صلح بوده است و به جرات می توان 
گفت که اصال در این عرصه برنامه ای 
وجود ندارد و این نقطه ضعف فاحش 
در حالی است که هزاران ورزشکار 

بین المللی، هزاران خبرنگار، میلیون ها 
بیننده تلویزیونی و... این رقابت ها را 

با همه حواشی آن دنبال می کنند

روزبه اشتری
 کارشناس بازاریابی

کتابخانه

چگون��ه می ت��وان در ذهن ه��ا جاودانه 
ش��د؟ آیا می توانی��م به گون��ه ای خود را 
مطرح و برجس��ته کنیم ک��ه برندمان تا 
30 س��ال آینده در ذهن ها باقی بماند و 
در فکر و ذهن مشتریان جاودانه باشیم؟ 
اصل مهم این است که برای ماندگاری و 
جاودانگی باید متفاوت باشید. اگر رقبای 
ش��ما کاری را به یک ش��یوه ثابت انجام 
می دهن��د، آیا ش��ما نیز همان ش��یوه را 
دنبال می کنید؟ ش��ما باید برجسته تر از 
بقیه باشید. روش جدیدی خلق کنید. از 
منطق��ه راحتی و امن خارج ش��وید و در 

کانون توجه قرار بگیرید. 

کت��اب ق��درت بازاریابی مش��اهده ای، 
نوش��ته جف رام و ترجمه نفیسه جاللی 
صادق نی��ا کتاب��ی اس��ت که سرش��ار از 
داستان ها و ایده های بازاریابی مشاهده ای 
انجام شده توس��ط کسب و کارهای بزرگ 
و کوچک اس��ت. با مطالعه این داستان ها 
با روش هایی آش��نا می شوید که از طریق 
توانسته اند  مختلف  کس��ب و کارهای  آنها 

بین رقبا خود را برجسته نشان دهند. 
در بخش��ی از ای��ن کتاب آمده اس��ت: 
دس��تی  هنره��ای  نمایش��گاه  ی��ک  در 
تع��داد زیادی از کس��ب و کارهای کوچک 
محصوالت ش��ان را تبلی��غ می کردن��د تا 

مش��تریان را ترغیب ب��ه خرید برای عید 
کنند. اکثر میزه��ا با کاغذهای کوچک و 
کارت های »دست نزنید« تزیین شده بود. 
یکی از غرفه ها، فروش اس��باب بازی های 
چوبی را داشت. اس��باب بازی هایی که به 
شکل زیبا با دست روی آن حکاکی شده 
بود. در این غرفه ب��ا عالمت های کاغذی 
از بازدید کنندگان دعوت می ش��د اسباب 
بازی ها را برداشته، لمس کنند و کیفیت 

محصول را همان جا احساس کنند... 
ای��ن کت��اب 114 صفح��ه ای توس��ط 
انتش��ارات پرتو نگارتوس به چاپ رسیده 

است. 

قدرت بازاریابی مشاهده ای

پیشنهادهای بازاریابانه 
برای بهره برداری از 

مهم ترین رویداد ورزشی دنیا

المپیک و فرصت های از دست رفته ایران



برای مطالعه 524   پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
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فعالیت در فضای مجازی

امروزه بر کسی پوشیده نیست که یکی از میدان های 
عمده رش��د در دنیای اینترنت، استفاده از شبکه های 
اجتماعی نظیر فیس بوک اس��ت. علت این امر جایگاه 
ویژه ش��بکه های اجتماعی در فضای مجازی است به 
نحوی که در حال حاضر این ش��بکه ها حرف اول را در 

فضای اینترنت می زنند. 
ش��بکه اجتماعی فیس بوک طی چند سال گذشته 
رشدی چش��مگیر و خارق العاده داشته است. در واقع 
امروزه کمتر کس��ی را می ت��وان یافت که حداقل یک 
حساب در این شبکه نداشته باشد. طبق آمار در حال 
حاضر فیس بوک بیش از یک میلی��ارد کاربر دارد که 
همین امر باعث شده تا به محبوب ترین و در عین حال 

موفق ترین شبکه اجتماعی تاریخ تبدیل شود. 
گرچه در ظاه��ر فیس بوک تنها در زمینه ارتباطات 
فعالی��ت دارد با این حال ب��ه علت جمعیت فوق العاده 
زی��اد آن، می توان از آن در جهت پیش��برد اهداف  در 
کس��ب و کار سود برد و به نتایجی خارج از تصور دست 

یافت. 
پرسشی که در ادامه قصد پاسخگویی به آن را داریم 
در واقع س��ؤالی اساسی اس��ت مبنی بر اینکه چگونه 
می ت��وان از ش��بکه های اجتماعی در جهت توس��عه 

کسب و کار خود استفاده کرد؟ 
قبل از پرداختن به این موضوع ذکر این نکته ضروری 
اس��ت که در اصل چیزی که شبکه های اجتماعی را از 
سایر میادین و فرصت های حضور کسب و کارها متمایز 
می س��ازد این موضوع اس��ت که در واقع ش��بکه های 
اجتماع��ی تعطیل بردار نبوده و ای��ن نکته می تواند به 

توسعه بی وقفه شرکت تان کمکی شایان کند. 

ایده
از قابلیت های جذاب فیس ب��وک که می تواند برای 
تبلیغات بس��یار س��ودمند باش��د، امکان دسته بندی 
کاربران براس��اس مواردی نظیر جنسیت، گروه سنی، 
عالی��ق، منطقه جغرافیایی و. . . اس��ت. این امر باعث 
می شود تا کاربران تبلیغاتی را مشاهده کنند که مرتبط 
با نیازش��ان باشد. این دس��ته بندی مزیت های بزرگی 
دارد، برای مثال باعث می ش��ود تبلیغات بیشتر مورد 
توجه قرار گیرد و برای کاربران کس��ل کننده نباشد و 
شما نیز کنترل کاملی روی تبلیغات خود داشته باشید. 
جذابیت عامل مهمی اس��ت. در واقع اگر مطلب شما 
خیلی جذاب باشد کاربر بی اختیار دکمه اشتراک گذاری 
را می زند و با دوستان خود به اشتراک می گذارد و این 
یعنی مطلب ش��ما در صفحه اصل��ی چند کاربر دیگر 
هم قرار خواهد گرفت. مطلب شما مانند یک ویروس 
منتشر می شود و بازدید کنندگان جدیدتری هر روز به 
س��ایت شما روانه می ش��وند. بدون شک تبلیغ به این 
ش��یوه و مشخص س��اختن اهداف و بازار هدف نتایج 
بهت��ری در پی خواه��د داش��ت و بزرگ ترین فرصت 
ارتباطی و تبلیغاتی برای جذب مش��تری بدون ایجاد  

مزاحمت و دردسر برای آنهاست. 

در زمینه تبلیغات به علت هزینه های سنگینی که 
به همراه دارد بسیاری از شرکت های کوچک فرصت 
حضور و رقابت با غول ها و شرکت های بزرگ را عماًل 
از دس��ت می دهند. با این ح��ال یکی دیگر از مزایای 
اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی برای کسب و کارها 
کاه��ش هزینه های بازاریابی اس��ت. در ش��بکه های 
اجتماعی از بودجه های سنگین تبلیغاتی و برندینگ 
از طریق رس��انه های جمع��ی و چاپی خبری نخواهد 
بود که باعث می ش��ود ب��ه مکانی عالی خصوصاً برای 

کسب و کار های کوچک مبدل شود. 
توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه بازاریابی ش��بکه های 
اجتماعی نوعی از بازاریابی اس��ت که در آن اولویت با 
تمرکز روی مخاطبان و برقراری ارتباط با آنهاست نه 
روی فروش مستقیم محصوالت و خدمات. شرکت ها 
باید از شبکه های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند 
برای برقراری ارتباط با مخاطبان خود استفاده کنند، 
در واقع امروزه شبکه های اجتماعی یک راه حل مفید 

برای ارتباط و اتصال به مشتریان هدف هستند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- افرادی را برای فعالیت در صفحه خود اس��تخدام 
کرده و به این ش��کل هسته و پایگاه قدرتمندی برای 

حساب و شبکه خود ایجاد کنید. 
- مطالب خ��ود را جهت جذاب تر ش��دن با تعداد 

زیادی عکس مرتبط با آن ارسال کنید. 
- در تبلیغ��ات خود زیاده روی نکنید، به علت آنکه 
تبلیغ زیاد برای مش��تریان کسل کننده خواهد شد و 
نیز ممکن است باعث شود صاحبان شبکه اجتماعی 
از شما به علت استفاده تجاری حق تبلیغات دریافت 

کنند. 
- قبل از شروع به تبلیغ بازار هدف خود را مشخص 

سازید. 
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پاسخ کارشناس: رنگ ها ابزارهای خوبی برای ایجاد 
تمای��ز برن��د در میان رقبا هس��تند. اگر ش��ما به دنبال 
تمایز هس��تید و می خواهید یک فرصت و ریس��ک را به 
یک برن��د قدرتمند تبدیل کنید باید به چند نکته توجه 
داشته باشید. معموالً افراد مختلف واکنش های مختلفی 
نس��بت به رنگ ه��ای مختلف از خود نش��ان می دهند و 
ه��ر رنگ حس مخصوص��ی در خود دارد ک��ه آن را القا 

می کند، بنابراین برای انتخاب یک رنگ مناس��ب اول از 
همه شما باید مخاطبان خود را در نظر بگیرید. مثاًل اگر 
مخاطبان شما افراد مس��ن جامعه هستند انتخاب رنگ 
نئون دهه 50 یا دهه 60 مناسب است، اما اگر مخاطبان 
ش��ما افراد جوان باشند شما حق انتخاب بیشتری دارید. 
شما باید رنگ س��ازمانی خود را با آگاهی از خصوصیات 
جامعه هدف خود انتخاب کنید. نکته دیگر این است که 
خصوصیات فرهنگی را نی��ز در نظر بگیرید. مثاًل ممکن 
اس��ت یک رنگ خ��اص در منطقه ای از کش��ور معنای 

متفاوتی با آنچه در ذهن ماست داشته باشد. گاهی الزم 
نیست حتماً رنگ متفاوتی داشته باشید، مهم تر از ایجاد 
تمایز رنگ س��ازمانی، تجربه متفاوتی است که شما برای 
مش��تریان خود رقم می زنید. سعی کنید از جسور بودن 
نترس��ید و در جایی که الزم است جرات به خرج دهید. 
هنگام��ی که ب��ا توجه به این نکات رنگ س��ازمانی خود 
را انتخاب کردید گام بعدی تعریف رنگ های پش��تیبان 
اس��ت که طیف وسیعی از رنگ ها را دربرمی گیرد و برای 

اقدامات بازاریابی، نمودارها و. . . کاربرد دارد. 

رنگ سازمانی

پرسش: یک فروشگاه اینترنتی را مدیریت می کنم و تصمیم دارم رنگی را به عنوان رنگ سازمانی برای شرکتم انتخاب کنم 
و آن را در کاتالوگ ها، بسته بندی و طراحی سایت مورد استفاده قرار دهم. در این خصوص چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیک کسب و کار

گذش��ته  س��ال  چن��د  در 
واژه  »اقتص��اد مقاومت��ی« به 
اضافه  اقتصادی کشور  ادبیات 
ش��ده و به فراخور حال و روز 
اقتصاد کش��ورمان مورد بحث 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. اقتصاد 
مقاومت��ی ارکان کلی دارد که 
فعالیت ه��ای کس��ب و کارهای 
ایران��ی را تحت الش��عاع ق��رار 
کس��ب و کارهایی  و  می ده��د 
اقتصادی  در چنی��ن فض��ای 
می توانن��د فعالیت ه��ای خود 
را ب��ه خوب��ی پی��ش ببرن��د 
ک��ه هم��گام با سیاس��ت های 
اقتصادی دول��ت پیش روند و 
اقتصادی  جدی��د  اولویت های 
را ب��ه خوب��ی شناس��ایی و از 
آن اس��تفاده کنن��د. اقتص��اد 
مقاومت��ی ش��اخص های کلی 
دارد ک��ه ب��ه عقی��ده برخی 
کارشناس��ان کس��ب و کار باید 
کوچک تری  ش��اخص های  به 
تبدی��ل ش��وند و دول��ت باید 
کس��ب وکارهای ایران��ی را که 
تغییرات  و  اهتمام  بیش��ترین 
را نس��بت به اقتصاد مقاومتی 
داشتند شناسایی، طبقه بندی 
و ب��ه جامعه معرف��ی کرده و 
این کسب و کارها  شاخص های 
را در ب��ازار ایران الگوس��ازی 
اینکه کس��ب و کارهای  کن��د. 
ایران��ی باید چگون��ه از فضای 
اقتص��اد مقاومت��ی اس��تفاده 
کنند و دولت باید چگونه این 
سیاس��ت ها را الگوسازی کند، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« 
سراغ دکتر محمدرضا نظری، 
مدرس و مش��اور کس��ب و کار 

برود. 
دکتر محمدرض��ا نظری در 
امروز«  »فرص��ت  با  گفت وگو 
می گوی��د: بح��ث تأثیرگذاری 
سیاست های ملی از دو جنبه 
قابل بررس��ی اس��ت؛ یکی از 
جنبه ها، به این موضوع اشاره 
دارد که مقامات ارش��د کشور، 
را  اقتص��ادی  جهت گی��ری 
انتخاب می کنند و این انتخاب 
بازارس��ازی، تغییر  ب��ه  منجر 
مختصات بازار، کاال و خدمات 
ج��ذاب و اولویت ها می ش��ود. 
هنگام��ی  نمون��ه  به عن��وان 
ک��ه رویکرد کل��ی اقتصاد در 
کشور، اقتصاد مقاومتی است، 
بای��د  کس��ب و کار  صاحب��ان 
مختص��ات اقتصاد مقاومتی را 
به دقت مطالعه کنند و به این 
موضوع واقف شوند که اقتصاد 
مختص��ات،  چ��ه  مقاومت��ی 

ویژگی ه��ا و... دارد و دول��ت 
در  اولویت ه��ای جدیدی  چه 
اقتص��اد پی��دا ک��رده و چ��ه 
اولویت ه��ای  از  مقوله های��ی 

دولت خارج شده است. 

پیاده سازی الگوهای 
اقتصاد مقاومتی در فضای 

کسب و کار
او ادام��ه می ده��د: جنب��ه 
بعدی نیز به این موضوع اشاره 
دارد که همه کس��ب و کارهای 
ایران��ی جزی��ی از اعضای یک 
کش��ور  در  ب��زرگ  خان��واده 
ایرانن��د و در کنار یکدیگر در 

هستند.  داد و ستد  حال 
هنگام��ی ک��ه دول��ت 
اقتصادی  سیاست های 
می کن��د،  تعیی��ن  را 
س��ازمان های  نه تنه��ا 
بلک��ه  دولت��ی، 
خصوصی  سازمان های 
نی��ز  کس��ب و کارها  و 
توج��ه  آن  ب��ه  بای��د 
از  کنن��د.  وی��ژه ای 
طرفی کس��ب و کارهای 
ایران��ی بای��د الگوهای 
را  مقاومت��ی  اقتص��اد 
در  را  آن  و  مش��خص 
کسب وکار  فعالیت های 
خود استفاده کنند، در 
اقتصاد  صورت  غیر این 
کش��ور راه ب��ه جای��ی 
نخواه��د ب��رد. در این 

می��ان کس��ب و کارهای ایرانی 
بای��د به ای��ن موض��وع توجه 
کنند که چه تغییراتی را باید 
در درون سازمان انجام دهند 
ک��ه همگام ب��ا نظ��ام اقتصاد 
سازمان  فعالیت های  مقاومتی 

را پیش ببرند. 
این  می کند:  اظه��ار  نظری 
موضوع بس��یار حائ��ز اهمیت 
اس��ت که همکاری مناس��ب 
و  خصوص��ی  بخش ه��ای 
دولتی، ش��به دولتی و... منجر 
سیاس��ت های  موفقی��ت  ب��ه 
اقتصادی کش��ور خواهد ش��د 
اما متأس��فانه این پیش فرض 
ک��ه  دارد  وج��ود  اش��تباه 
وقت��ی ن��ام س��الی انتخاب و 
می شود،  ابالغ  سیاس��ت هایی 
کس��ب وکارهای ایرانی بر این 
باورند که این سیاست ها صرفاً 
برای بخش های دولتی تعیین 

شده است. 
دانش��گاه  اس��تاد  ای��ن 
خاطرنش��ان می کند: بند های 
مقاومت��ی،  اقتص��اد  مه��م 
و  اقتص��اد  مردمی س��ازی 
وابس��تگی  از  جلوگی��ری 
ب��ه اق��الم و نهاد ه��ای پایه، 

جلوگی��ری از تهدید چانه زنی 
خارج��ی،  تأمین  کنن��دگان 
توس��عه ص��ادرات، تکی��ه  بر 
داخل��ی،  توانمندی ه��ای 
ایجاد ارزش اف��زوده از طریق 
کاال و خدم��ات دانش بنی��ان 
ب��ا تکی��ه  ب��ر دس��تاوردهای 
دانش��مندان داخل��ی اس��ت؛ 
این مقوله ها تفاس��یر متفاوتی 
از اقتص��اد مقاومتی اس��ت و 
باید  ایران��ی  کس��ب و کارهای 
به ای��ن مقوله ها توجه ویژه ای 
در  آن  از  و  باش��ند  داش��ته 
فعالیت های خود استفاده های 

مناسبی کنند. 

الگوسازی اقتصاد مقاومتی 
در کسب و کارها

این مشاور کسب و کار درباره 
الگو س��ازی دول��ت در اقتصاد 
برای کسب و کارهای  مقاومتی 
ایرانی بی��ان می کند: هنگامی 
باید الگوسازی و فرهنگ سازی 
در حوزه اقتصاد مقاومتی انجام 
شود که در ابتدا شاخص های 
کالن به ش��اخص های خردتر 
تقس��یم و قابل اندازه گیری و 
این  از طرفی  احساس ش��ود. 
ش��اخص ها باید ب��ه مدل های 
ارزیابی و پایش تبدیل ش��ود 
و در قالب جشنواره های ملی، 
کس��ب وکارهای ایران��ی ک��ه 
تغییرات  و  اهتمام  بیش��ترین 
را نس��بت به اقتصاد مقاومتی 
داشتند شناسایی، طبقه بندی 
و ب��ه جامع��ه معرفی ش��وند. 
پ��س  از ای��ن اق��دام می توان 
را  کس��ب و کاری  شاخص های 

در بازار الگو سازی کرد. 

طراحی جایزه ملی اقتصاد 
مقاومتی

او می افزای��د: در بازاره��ای 

بین المللی این  گونه جشنواره ها 
و جوایز وج��ود دارد، به عنوان 
 EFQM جوای��ز  نمون��ه 
)تعالی( در راس��تای این گونه 
اقتص��ادی  سیاس��ت های 
اس��ت. در ای��ران نی��ز بای��د 
اقتص��اد مقاومتی  ویژگی های 
به  ایرانی  کس��ب وکارهای  در 
ش��اخص های مختلفی تبدیل 
شوند و این ش��اخص ها مورد 
ارزیابی قرار گیرد و متناس��ب 
ب��ا ای��ن ش��اخص ها، بهترین 
عملکرد کسب وکارهای ایرانی 
در ح��وزه اقتص��اد مقاومت��ی 
مش��خص و س��پس رزوم��ه، 
اس��تراتژی  عملک��رد، 
سیاس��ت های  و 
موفق  کس��ب و کارهای 
پیاده س��ازی  حوزه  در 
باید  مقاومتی  اقتص��اد 
در جامع��ه نش��ر داده 
ش��ود. با توج��ه به این 
پیش��نهاد  موض��وع 
می ش��ود ک��ه جای��زه 
مقاومتی  اقتص��اد  ملی 
طراحی شود. از طرفی 
ب��ا ای��ن اق��دام دولت، 
ایرانی  کس��ب و کارهای 
ب��ا الگوه��ای اقتص��اد 
مقاومتی آشنا می شود.

می��ان  ای��ن  در   
ذک��ر این نکته بس��یار 
حائ��ز اهمی��ت اس��ت 
اقتصاد  هنگام��ی  ک��ه 
فعالیت ه��ای  در  مقاومت��ی 
کس��ب و کارهای ایرانی به کار 
مقاومتی  اقتص��اد  که  می رود 
به ش��اخص های خود تفکیک 
و به یک برنامه اجرایی تبدیل 
شود و اقتصاد مقاومتی مفهوم 
کلی است که باید این موضوع 
ب��ه ش��اخص های ریزتری در 
ترجمه  ایرانی  کسب و کارهای 

شود. 

چارچوب اقتصاد مقاومتی
نظری خاطرنش��ان می کند: 
کس��ب و کارهای  صاحب��ان 
کوچک و متوس��ط در ایران با 
مشخص ش��دن چارچوب های 
بای��د  مقاومت��ی،  اقتص��اد 
بازاریاب��ی کاال و خدمات خود 
را در ای��ن چارچ��وب پی��ش 
ببرند؛ چون هر وقت سیاست 
اقتصادی در سطح ملی تعیین 
می ش��ود، بازاره��ای جدیدی 
کس��ب و کارهای  روی  پی��ش 
ایران��ی باز می ش��ود، به عنوان 
نمونه هنگام��ی که در اقتصاد 
مقاومت��ی، مقول��ه مدیری��ت 
حیات��ی  و  کلی��دی  مناب��ع 
ایرانی  س��ازما ن های  می شود، 

ای��ن موضوع  ب��ه  می توانن��د 
توج��ه کنند ک��ه راه حل هایی 
بهینه مصرف  برای مدیری��ت 
داش��ته باش��ند و در ص��ورت 
تحق��ق این موض��وع، با اقبال 
بیش��تری مواج��ه می ش��وند؛ 
اس��تراتژی  چون هنگامی که 
در س��طح باالت��ر، مدیری��ت 
هزین��ه باش��د و س��ازمان در 
بهینه  مص��رف  ان��رژی  حوزه 
داش��ته باش��د، ب��ا اس��تقبال 
مناس��بی همراه خواهد ش��د. 
به عنوان نمونه دیگر، هنگامی 
که یک��ی از بند ه��ای اقتصاد 
توس��عه  از  حمایت  مقاومتی، 
صادرات است، کسب و کارهای 
ایرانی ب��ا تمرکز روی کیفیت 
بازاریاب��ی  خدم��ات،  و  کاال 
جهانی و پیدا کردن ش��رکای 
محل��ی در کش��ور های ب��ازار 
بخ��ش  می توانن��د  ه��دف، 
اس��تراتژی های  از  اعظم��ی 
کسب و کاری خود را به سمت 
توسعه صادرات ببرند تا از این 
طریق با حمایت های جدی در 
اقتصاد مقاومتی همراه شوند؛ 
چون این استراتژی ملی شده 

است. 
بیان  دانش��گاه  اس��تاد  این 
کس��ب و کارهای  می کن��د: 
ایران��ی بای��د اس��تراتژی های 
تج��اری خ��ود را ب��ه س��مت 
اقتص��اد مقاومتی  مختص��ات 
متمای��ل و خدم��ات متفاوتی 
را براس��اس چارچوب اقتصاد 
ارائ��ه  ب��ازار  ب��ه   مقاومت��ی 

کنند. 
در پایان ذک��ر این موضوع 
نیز بس��یار حائز اهمیت است 
که اقتص��اد مقاومتی به معنی 
به  نیس��ت،  ریاضتی  اقتص��اد 
مقاومتی  اقتصاد  دیگر  عبارت 
به معنی این نیس��ت که بازار 
دچار  و کسب و کارها  انقباضی 
رک��ود  ش��وند بلک��ه اقتص��اد 
ب��رای  چارچوب��ی  مقاومت��ی 
کش��ور  اقتصاد  مقاوم س��ازی 
است اما برخی از کارشناسان 
در حوزه اقتصاد و کس��ب و کار 
متأس��فانه به صورتی در مورد 
اقتص��اد مقاومت��ی اظهار نظر 
می کنن��د ک��ه گوی��ا اقتصاد 
ریاضتی اس��ت و قرار نیس��ت 
رونق  با  ایرانی  کسب و کارهای 
همراه ش��وند و توس��عه پیدا 
کنن��د ام��ا در حقیق��ت این 
دیدگاه ها اشتباه است و اتفاقا 
در اقتص��اد مقاومت��ی تولی��د 
مل��ی افزای��ش پی��دا می کند 
ایران��ی  کس��ب و کارهای  و 
مناس��بی  رونق  با  می توانن��د 

همراه شوند. 

 همه کسب و کارهای ایرانی جزیی 
از اعضای یک خانواده بزرگ در 
کشور ایرانند و در کنار یکدیگر 

در حال داد و ستد هستند. هنگامی 
که دولت سیاست های اقتصادی را 
تعیین می کند، نه تنها سازمان های 
دولتی، بلکه سازمان های خصوصی 

و کسب و کارها نیز باید به آن 
توجه ویژه ای کنند. از طرفی 

کسب و کارهای ایرانی باید الگوهای 
اقتصاد مقاومتی را مشخص و آن 
را در فعالیت های کسب وکار خود 
استفاده کنند، در غیر این صورت 

 اقتصاد کشور راه به جایی
 نخواهد برد
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اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق سایت clinic.forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

ایده های طالیی

ترجمه: امیرآل علی

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

پیشنهادهایی برای همگام سازی 
کسب و کارهای ایرانی با سیاست های دولت

 کشف بازارهای جدید 
از پنجره اقتصاد مقاومتی

نگرانی مدیران شرکت های بزرگ 
جهان درباره وضعیت اقتصادی

نظر م��ردم درب��اره وضعی��ت اقتص��ادی موجود 
چیست؟ 

اگ��ر به حرف مدی��ران برخی ش��رکت های بزرگ 
سرتاس��ر دنی��ا گوش دهی��د، متوجه می ش��وید که 
وضعیت اقتصادی در دنیا در ش��رایط خوبی به س��ر 

نمی برد. 
ب��ه گ��زارش مارکتین��گ نی��وز، تیم اس��تراتژی 
 :Goldman Sachs( تحقیق��ات گلدمن س��اکس
ش��رکت خدمات مال��ی و بانک��داری آمریکایی( در 
گزارش��ی از درآمد س��ه ماهه اخیر شرکت ها، »عدم 
اطمینان مش��تریان« را یک��ی از موضوعات کلیدی 
کاهش سهام S&P 500  شرکت اعالم کرده است. 
 :BlackRock( به عن��وان مثال، مدیر بل��ک راک
ش��رکت خدمات مال��ی آمریکایی فع��ال در زمینه 
س��رمایه گذاری و مدیریت دارای��ی و ثروت( به عدم 
اطمینان س��رمایه گذاران اش��اره می کند و می گوید: 
»مش��تریان نمی دانند که با پول شان چه کار کنند. 
آنها می ترس��ند و عقب کشیده اند. وجود بیش از 55 
تریلیون دالر س��پرده های بانکی تنها در س��ه کشور 
آمری��کا، ژاپن و چین دلیلی بر اثبات این ادعاس��ت. 

مشتریان اعتماد خود را از دست داده اند.«
فراتر از مس��ائل اقتصادی به نظر می رسد مدیران 
اجرایی شرکت های بزرگ احساس ناآرامی و نگرانی 
از وضعیت موجود می کنند. هوارد شولتز، مدیرعامل 
استارباکس ناآرامی های اجتماعی در آمریکا را یکی 

از عوامل مهم در کاهش درآمد شرکت می داند. 
 وی درای��ن خصوص می گوی��د: »در حال حاضر 
به خاط��ر انتخاب��ات پی��ش رو در وضعی��ت کام��اًل 
نامشخصی به س��ر می بریم. عالوه بر آن ناآرامی های 
نژادی داخلی و مش��کالت تروریس��تی باعث ایجاد 
سطحی از تنش و استرس در میان مردم شده است. 
پ��س تنها با رکود اقتصادی مواجه نیس��تیم. عوامل 
تنش زای متعددی م��ردم را نگران می کند و همین 
نگرانی بر فرآیند خرید مصرف کننده و میزان فروش 

تأثیر جدی می گذارد.«

استیو ایستربوک، مدیر عامل مک دونالد نیز نظری 
مشابه با شولتز دارد. 

وی می گوی��د: »به نظر من در ح��ال حاضر عدم 
اطمینان مصرف کنندگان بیش��تر ش��ده است و آنها 
ابت��دا امنیت مالی خود را می س��نجند. مردم چه به 
دلیل اتفاقات تروریس��تی که در سرتاسر جهان رخ 
می دهد، چه به دلیل انتخابات ریاست جمهوری در 

خرج کردن پول خود محتاط  تر شده اند.«
اعتم��اد  می��زان  مانن��د  اقتص��ادی  داده ه��ای 
مصرف کننده و فروش خرده فروش��ی ها، در ماه اخیر 
کاهش چش��مگیری داش��ته و همین باعث نگرانی 

مدیران شرکت های بزرگ شده است. 

همکاری آمازون با یک 
شرکت ژاپنی

آمازون قصد دارد در تابس��تان س��ال جاری با یک 
ش��رکت ژاپنی فعال در تولید فیلم ب��ه منظور ارائه 
مجموعه ویدئوهای تبلیغاتی یک اپلیکیش��ن غذایی 

همکاری کند. 
به گ��زارش مارکتینگ نیوز و به نقل از برند چنل، 
 )Yoshimoto Kogyo( شرکت یوشیموتو کوگیو
ویدئوهایی تبلیغاتی را تولید خواهد کرد که در آنها 
کارشناسان آشپزی اهل ژاپن حضور خواهند داشت 
و ویدئوه��ا در پرای��م ویدئ��وی آمازون ب��ه نمایش 

گذاشته خواهند شد. 
ای��ن اپ به کارب��ران امکان می ده��د تا محصول 
موردنظر خود را تنها با یک کلیک خریداری کنند. 
این ویدئوها به صورت انحصاری در سرویس پرایم 
ویدئوی آمازون در دس��ترس خواهند بود. کاربرانی 
که اطالع��ات تحویل و همچنی��ن پرداخت خود را 
برای محصول موردنظر ثبت کرده باشند، می توانند 
تنها با یک کلیک آن را بخرند، درس��ت مانند خرید 

در وب سایت آمازون. 

مدیریت امروز

از میان خبرها
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چطور با اینترنت پولدار شویم؟ 

اینترنت حاال كه 25س��الگی اش را جش��ن گرفته، 
بیش��تر از همیشه به ما نزدیك است. فاصله فیزیكی 
ما با اینترنت، ش��اید فاصله چشم های مان تا صفحه 
موبای��ل و لپ تاپ ها باش��د، اما اینترن��ت در ما نفوذ 
كرده و ما نخستین نسل از انسان های تاریخ هستیم 
ك��ه در پس زمینه ذهن مان، ه��ر چیزی را با امكان 
وج��ود و حضورش در اینترنت می س��نجیم. یكی از 
چالش های تاریخی بش��ر، كس��ب درآمد بوده است. 
ح��اال كه اینترنت به ما اینقدر نزدیك اس��ت چرا از 
آن ب��رای پولدار ش��دن اس��تفاده نكنیم؟ روش های 
زیادی برای كس��ب درآمد از طریق اینترنت اس��ت. 
كافی است آنها را بلد باش��یم تا پولدار شویم. اینجا 

چند روش را می توانید یاد بگیرید. 
خریدن نام دامنه

برخی افراد با كمی هوش توانس��ته اند پول زیادی 
از ای��ن طریق به جیب بزنند. میانگین قیمت جهانی 
ثبت نام یك دامنه 10 تا 20 دالر است، اما فكرش را 
بكنید یك شركت بزرگ یا یك تازه به دوران رسیده 
ثروتمند یك باره اسمی را كه شما قبال به نام سایت 
خودتان ثبت كرده اید بخواهد. قطعا پول زیادی این 

بین رد و بدل خواهد شد. 
استفاده از تبلیغ های یوتیوب

الزم نیس��ت استعدادهای ویژه ای برای كارگردانی 
داش��ته باشید. همین كه بتوانید از امكانات ویدئویی 
موبایل خود اس��تفاده كنید كافی اس��ت. ویدئوهای 
آموزش��ی و س��رگرم كننده در یوتیوب آپلود كنید و 
وقتی ك��ه كارتان گرفت می توانید قب��ل از ویدئوها 
تبلیغ پخش كنید، ش��اخص ترین فرد در این زمینه، 
پیو دی پی است كه گفته می شود 7.4میلیون دالر از 

همین راه سود برده است. 
تبلیغ محصوالت 

این روش كالس��یك اس��ت. وقتی ك��ه كارتان در 
یك ش��بكه اجتماعی ی��ا یك بالگ گرف��ت، تبلیغ 
محصوالت ش��ركت ها را در نظر داشته باشید. هرچه 
س��ایت و وبالگ و حساب تان پررونق تر باشد، درآمد 

بیشتری كسب خواهید كرد. 
طراحی وب سایت

اگر در برنامه نویس��ی مهارت داری��د، می توانید به 
تقاضای بسیار زیاد برای داشتن سایت های تخصصی 
و اختصاصی توجه نشان بدهید. پیدا كردن مشتری 
شاید كمی سخت باشد، اما وقتی كه قیمت های تان 
پایین تر از شركت های تخصصی باشد و سرویس دهی 
خوبی داشته باشید، سرانجام راه تان باز خواهد شد. 

ارزان بخرید، گران بفروشید
یك روش خوب این اس��ت ك��ه محصوالت ارزان 
یا رایگان را در منطقه ای ك��ه زندگی می كنید پیدا 
كنید و بعد آنها را آنالین بفروش��ید. مثال در راسته 
كتابفروش��ی ها قدم بزنید، چیزهایی را كه می دانید 
كه كم��ی ارزش دارند ارزان بخرید و بعد در وبالگ 
یا حس��ابی كه مخصوص این كار س��اخته اند آنها را 
تبلی��غ كنید. قطعا افرادی هس��تند كه مثل ش��ما 
حوصله قدم زدن را در راسته كتابفروشی ها نداشته 
باشند، اما همان كتاب را بخواهند و البته پول زیادی 

هم داشته باشند. 
فروش محصوالت دست ساز

برای كسانی كه به س��اختن صنایع دستی عالقه 
دارند، این تفریح می تواند یك منبع درآمد هم باشد. 
یك وبالگ یا حس��اب كاربری بسازید، چیزهایی را 
كه می س��ازید تبلیغ كنید و احتماال به پول خواهید 
رس��ید. در اینترنت س��ایت هایی مانن��د Etsy هم 
هستند كه می توانید محصوالت خود را در آنها برای 

فروش به اشتراك بگذارید. 
تبلیغ برای دیگران

بس��یاری از ش��ركت های بزرگ ت��ر حاضرن��د در 
وبالگ ها و حس��اب های كاربری ای كه بازدیدكننده 
مناس��بی دارند تبلیغ كنن��د. كمی جدی كار كنید، 
اگر مثال در اینس��تاگرام حساب كاربری دارید، كمی 
فعال تر باشید، فالوور جمع كنید و بعد به فكر تبلیغ 
حس��اب های كاربری دیگر یا محصوالت و شركت ها 
باش��ید. وقتی كه روی این كار تمركز داشته باشید، 
راه پیدا ك��ردن فالوور را پیدا خواهی��د كرد. بعد از 
آن، پیشنهاد ها خودشان به سمت شما خواهند آمد. 

محصوالت تصویری خود را بفروشید
برخی س��ایت ها هس��تند ك��ه به كارب��ران اجازه 
می دهن��د تصاوی��ر، ویدئوه��ا و دیگ��ر محص��والت 
تصویری خود را برای ف��روش عرضه كنند. اگر فكر 
می كنید كمی هنر و استعداد دارید، كارتان را جدی 
بگیرید و به این س��ایت ها سر بزند. شاید كسی پیدا 
ش��ود كه از عكس شما خوشش بیاید و حاضر باشد 
حتی پول��ی ب��رای آن پرداخت كند. ف��روش اصل 
عكس، چیزی از شما كم نمی كند و در عوض، شاید 

حساب بانكی تان را فربه تر كند. 
طراحی اپلیكیشن 

اگر كمی طراح��ی و برنامه نویس��ی بلدید به فكر 
طراحی اپلیكیش��ن باشید. خیلی سخت تر از چیزی 
اس��ت كه در ابتدا به نظر می رسد، اما فكرش را هم 
نمی توانی��د بكنید كه اگر كارتان بگیرد چه س��ودی 
نصیب تان خواهد ش��د. وقتی كارتان در اپ اس��تور 
اندروید یا آی تیونز عرضه ش��ود، بازاری به وس��عت 
جهان خواهید داش��ت. آن وق��ت، اگر واقعا به اندازه 
كافی خالق و ماهر باش��ید، می توانید به درآمدهای 
چن��د ده ه��زار دالری فك��ر كنید. س��ختی طراحی 

اپلیكیشن ها، واقعا ارزشش را دارد. 
آموزش آنالین

سایت های زیادی هس��تند كه مردم می توانند در 
آنها پ��ول بدهند تا چیزی یاد بگیرن��د. یكی از آنها 
Umedy است. نزدیك به 100میلیون نفر از سایت 
اس��تفاده می كنند و میانگین درآم��د برای معلم ها، 
800 دالر اس��ت. حتی اگر به این س��ایت دسترسی 
ندارید، در حساب های خود در شبكه های اجتماعی 
چیزی را كه می دانید تبلیغ كنید. به هر حال ش��اید 
یك نفر حاضر ش��ود و پولی بدهد تا از ش��ما چیزی 

یاد بگیرد. 

دریچه

ترجمه: گلنوش محب علی
el pais :منبع

ترجمه: سارا گلچین
hostingfacts :منبع

آی��ا می دانید ك��ه اینترن��ت در بیش از 
2/2 تریلیون دالر از خرده فروش��ی ساالنه 
نق��ش دارد؟ ی��ا جمعی��ت كل كارب��ران 
WordPress ب��ا كل جمعی��ت تركی��ه 

رقابت می كند؟ 
وقت��ی 25 س��ال پی��ش تی��م برنرز لی 
در چنی��ن روزهای��ی برای نخس��تین بار 
پدیده ای به نام وب را معرفی كرد، ش��اید 
كمتر كس��ی فكر می كرد آن سه دبلیوی 
 World Wide( دوست داش��تنی  
Web( روزی جه��ان را زیر و رو كنند. اما 
این تصور دور اكنون واقعیتی نزدیك است 
ك��ه زندگی بدون آن ب��رای بخش بزرگی 
از مردم جه��ان امكان ن��دارد. مردم دنیا 
این روزها نه تنها از اینترنت برای كس��ب 
اطالعات و س��رگرمی اس��تفاده می كنند، 
بلكه به كمك آن سودهای میلیونی و گاه 

میلیاردی روانه جیب خود می كنند. 
اینترن��ت حاال مث��ل بازویی اس��ت كه 
می ت��وان روی ق��درت عظیمش حس��اب 
كرد. این پدیده اواخر قرن بیستم، اكنون 
و پ��س از گذش��ت 25 س��ال از عم��رش 
مس��ئول رس��اندن تریلیون ها دالر س��ود 
مس��تقیم و غیرمستقیم س��االنه به آدم ها 
اس��ت. هر كس��ی بتواند درك درستی از 
خدمت ب��زرگ اینترنت به رش��د جهانی 
اقتصاد داش��ته باشد، قطعا می تواند از این 
ابزار مهم در پیش��برد اهداف كسب وكاری 
خود و كسب سود از این راه كمك بگیرد. 
اثرگ��ذاری اینترن��ت ب��ر زندگی بش��ر 
روز به روز و بلك��ه لحظه به لحظه درحال 
افزایش اس��ت. اما از اثرات مثبت این ابزار 
تنها كسانی بهره مند می شوند كه به خوبی 
از میزان اثرگذاری آن اطالع داشته باشند. 
برای اینك��ه كاربران اینترن��ت اطالعاتی 
دقیق از میزان اثرگذاری اینترنت داش��ته 
باشند به آمار و ارقام نیاز است. آمار و ارقام 
به روز به صاحبان كس��ب وكارهای آنالین 
كم��ك می كند تصمیم��ات بهتری درباره 
كسب وكارش��ان بگیرن��د. آنچه پیش روی 
شماس��ت س��یر تا پیاز آمارهای مرتبط با 
اینترنت اس��ت. هدف تمام��ی این اعداد، 
ارقام و درصد ها ایجاد چشم اندازی دقیق، 
مختصر و مفید درباره ابزار دوست داشتنی 
دنیای مدرن و كمك به تصمیم گیری های 

بهتر اقتصادی است. 

آمار اینترنت در سال 2016
- تعداد كارب��ران اینترنت طبق آخرین 
آمار كه دسامبر س��ال 2015 منتشر شد 
3میلی��ارد و 260میلیون نفر دالر اس��ت؛ 
این یعنی بیش از 40 درصد جمعیت دنیا 

اكنون كاربر اینترنت هستند. 
- قاره آس��یا كه بزرگ ترین قاره جهان 
اس��ت، بیش��ترین تعداد كاربران اینترنت 
را دارد. برای��ن اس��اس 48/4درصد از كل 

كاربران اینترنت آسیایی هستند. 
- چین، پرجمعیت ترین كش��ور جهان، 
بیش��ترین تعداد كاربران اینترنت را دارد. 
تعداد كابران اینترنت در چین دوبرابر كل 

جمعیت آمریكا است. 
- 21/97درص��د از كاربران اینترنت در 
دنیا چینی هستند. این یعنی اگر اینترنت 
یك كشور باشد، بیش��ترین جمعیت این 
كشور چینی هس��تند. آمریكایی ها با 9/5 
درص��د و هندی ه��ا ب��ا 8/33 درص��د در 

رده های بعدی هستند. 
- جزای��ر برم��ودا ب��ا 97/75 درص��د، 
باالترین ضریب نفوذ اینترنت را در جهان 
دارد. از جمعیت 65 هزار و 461 نفری آن 
63 هزار و 987 نفر كاربر اینترنت هستند. 
جزایر برمودا، مجموعه جزایری اس��ت كه 
جزئی از مستعمره بریتانیا به شمار می آیند 
و در ش��مال اقیانوس اطلس واقع شده اند. 
پایتخت برمودا شهر همیلتون است. مثلث 
برمودا و عجای��ب آن درباره همین جزایر 

است. 
- جالب اس��ت بدانید كه اگرچه 86/75 
درص��د از جمعی��ت آمری��كا از اینترن��ت 
استفاده می كنند، رده آمریكایی ها از نظر 
ضریب نفوذ اینترنت بهتر از رتبه بیس��ت 
و پنجم نیس��ت. بریتانیا در این فهرس��ت 
پانزدهم اس��ت. در بریتانیا 89/90 درصد 

از مردم كاربر اینترنت هستند. 
- تعام��الت دیجیتال بر خرده فروش��ی 
در ای��ن س��ال ها تأثی��ر زی��ادی داش��ته. 
طب��ق آماره��ای ت��ازه در س��ال 2015، 
خرده فروشی آنالین بیش از 2/2 تریلیون 

دالر بوده است. 
- تا س��ال 2017، ترافی��ك اینترنت از 
مجموع تمام س��ال های پیش از آن بیشتر 
خواهد بود. یعنی ترافیك اینترنت در سال 
2017 بیش��تر از تمامی 26 س��ال قبل از 

آن خواهد شد. 
- دس��تگاه های دیجیت��ال مجه��ز ب��ه 
Wi-Fi  )اینترنت پرس��رعت بی سیم( و 
گوشی های تلفن همراه متصل به اینترنت 
تا س��ال 2017 می��الدی، یعن��ی همین 
یك س��ال دیگر، 68درص��د تمام ترافیك 

اینترنت را تشكیل خواهند داد. 

- در س��ال 2015 می��الدی، 64 درصد 
تمام ف��روش  درون فروش��گاهی یا همان 
رقم 2/2 تریلی��ون دالر تحت تأثیر وجود 

اینترنت خواهند بود. 
- ش��بكه اجتماعی محب��وب فیس بوك 
اكنون یك میلی��ارد و 550 میلیون كاربر 

دارد. 
- ه��ر روز 2 میلی��ارد و 900 میلی��ون 
موت��ور  از  اس��تفاده  ب��ا  جس��ت وجو 
جس��ت وجوی گوگل در سراسر دنیا انجام 

می شود. 
- روزانه 2 میلیون و 700 هزار محتوای 
وبالگی در اینترنت به اش��تراك گذاش��ته 

می شود. 

آمار سال 2016 نام دامنه ها
 78 و  میلی��ون   123 درحال حاض��ر   -
ه��زار پس��وند »com.« در جه��ان ثبت 

شده اس��ت. همین باعث شده كه این 
دامن��ه اكنون پرنفودتری��ن نام در كل 
دنیا باش��د. دامنه ».tk« با 27 میلیون 
و 700 ه��زار دامنه ثبت ش��ده در رده 
بعدی قرار دارد. اكنون هر كشور دامنه 
مخص��وص به خ��ود را دارد برای مثال 
 ».com« ك��ه بعد دامنه »tk.« دامنه
بیش��ترین دامنه ثبت ش��ده در جهان 
را دارد متعلق به كش��ور تركیه اس��ت. 
دامن��ه منحصربه فرد كش��ور م��ا ایران 

».ir« است. 
- اكن��ون 50 درص��د كل دامنه های 
 ».com« ثبت ش��ده در جهان با دامنه

به ثبت رسیده اند. 
- از نوامب��ر س��ال 2015 تاكنون، كل 
دامنه های ثبت ش��ده با هر پس��وندی در 

جهان 1096 دامنه بوده است. 
ك��ه  دامن��ه ای  ن��ام  گران تری��ن   -
 تاكن��ون در جه��ان ب��ه فروش رس��یده 
Insurance.com بوده است. این دامنه 
به قیمت 35 میلیون و 600 هزار دالر در 

سال 2010 فروخته شد. 

تاریخ وب و آمار و ارقام وب سایت ها 
در سال 2016

- اكن��ون 966 میلی��ون وب س��ایت در 
سراسر دنیا وجود دارد. 

- بیش��ترین تع��داد وب س��ایت های در 
تاری��خ مربط به س��ال 2014 اس��ت. در 
آن س��ال تع��داد یك میلیارد وب س��ایت 
ثبت شده در سراس��ر جهان وجود داشت. 

این آمار در سپتامبر سال 2014 به دست 
آمد. از آن پس البته تعداد وب سایت ها رو 
به كاهش گذاش��ت، اما انتظار می رود آمار 
وب س��ایت ها بازهم روند صعودی یافته و 

دوباره به همان تعداد برسد. 
- نخستین وب سایت جهان در آگوست 
س��ال 1991 یعنی دقیقا 25 س��ال پیش 
كار خ��ود را آغ��از ك��رد. راه ان��دازی این 
وب سایت توس��ط تیم برنرزلی باعث تولد 

اینترنت در جهان شد. 
- تنه��ا 44 درصد ترافیك وب از حضور 
انس��ان ها در اینترن��ت ناش��ی می ش��ود. 
روبات ه��ا،  را  وب  ترافی��ك  درص��د   56
جاعالن هوی��ت، ابزارهای هك، زداینده ها  

)scrapers( و اسپم ها ایجاد می كنند. 
- میزبان��ی 39 درص��د وب س��رورها با 

سرور Apache  است. 
- گوگل محبوب ترین وب س��ایت جهان 

اس��ت و بع��د از ای��ن غول جس��ت وجو، 
سایت های فیس بوك و یوتیوب قرار دارند. 
وب س��ایت های  زمانی ك��ه  متوس��ط   -
تجارت الكترونیك باال می آیند در مرورگر 
اینترنت اكس��پلورر هفت ثانیه و 12 صدم 
ثانیه است. همین وب سایت ها در مرورگر 
فایرفاك��س ظرف هف��ت ثانیه و 15 صدم 
ثانی��ه ب��اال می آین��د و در مرورگ��ر كروم 
متعل��ق به گوگل این زم��ان هفت ثانیه و 

50 صدم ثانیه است. 
- گوگل از site speed به عنوان فاكتور 
رتبه بندی اس��تفاده می كند. با اس��تفاده 
از این امكان گوگل می توان ش��ركت های 
ارائه دهنده سریع ترین هاست ها را یافت. 

ی��ا سیس��تم   CMS - محبوب تری��ن 
 WordPress جهان،  محتوای  مدیریت 
است. این سیس��تم مدیریت محتوا 25/4 

درص��د از تمامی وب س��ایت های جهان را 
مدیریت ك��رده و مس��ئول 76 میلیون و 

500 هزار وبالگ در جهان است. 
- برآورده��ا نش��ان می دهد ك��ه به طور 
متوس��ط 37 هزار وب س��ایت هر روز در 
جهان هك می ش��وند. البت��ه برای امنیت 
بخش��یدن ب��ه فض��ای وب راهكاره��ای 

گوناگونی وجود دارد. 

آمار مربوط به تجارت الكترونیک
- 40درص��د كل كارب��ران اینترنت در 
س��طح جهان یا بیش از ی��ك میلیارد نفر 
خدمات ی��ا محصوالت موردنی��از خود را 

به صورت آنالین خریداری می كنند. 
- اقتصاد تج��ارت الكترونیك در آمریكا 
دارد.  ارزش  میلی��ارد دالر  اكن��ون 349 
ای��ن  درحالی اس��ت كه اقتص��اد تجارت 
الكترونی��ك در چین بیش��تر از آمریكا و 
معادل 562 میلیارد و 660 میلیون دالر 

است. 
- تنه��ا یك ثانیه تأخی��ر در باال آمدن 
وب س��ایت ها می تواند منجر به از دس��ت 
رفتن 7درصد از كسانی  شود كه تبلیغات 
یك كاال یا محصول را در یك وب س��ایت 
می بینند و روی آن كلیك می كنند یا آن 
را می خرند. 40 درص��د كاربران وب اگر 
باال آمدن یك وب س��ایت تنها س��ه ثانیه 
بیشتر از حد معمول زمان ببرند، تب آن 

را خیلی ساده می بندند. 
- س��رعت كم باال آمدن وب س��ایت ها 
ب��رای بازار تج��ارت الكترونی��ك آمریكا 
س��االنه بیش از 500 میلیارد دالر هزینه 
دارد. ب��رای پیش��گیری از ای��ن هزین��ه 
میلی��اردی باید از یك میزب��ان اینترنتی 

قابل اطمینان و سریع استفاده كرد. 
ك��ه  می ده��د  نش��ان  برآورده��ا   -
در  بریتانی��ا  در  آنالی��ن  خرده فروش��ی 
س��ال 2015 می��الدی ب��ه 52 میلیارد و 
250 میلی��ون پوند رس��ید. ه��ر خریدار 
به طورمتوس��ط در ای��ن س��ال در بریتانیا 

1/174 پوند، آنالین هزینه كرد. 
- فروش با اس��تفاده از م��دل B2C یا 
هم��ان كس��ب وكار به مش��تری كه بدون 
واس��طه و تنها با ارتباط مستقیم شركت 
و مش��تری انجام می شود، در سال 2015 
می��الدی ب��ه 1/7 تریلی��ون دالر رس��ید. 
برآورد می ش��ود این رقم در س��ال 2018 
یعنی تنها دو سال دیگر به 2/35 تریلیارد 

دالر برسد. 

- از هر 10 مش��تری آنالین هشت نفر 
خرید می كنند، اگ��ر تحویل رایگان تا در 

منزل همراه با آن خرید باشد. 
شخصی سازی ش��ده  س��فارش های   -
می توانن��د ن��رخ تبدی��ل را ت��ا 5/5 برابر 

افزایش دهد. 
- 51 درصد خریداران آنالین در آمریكا 
اعالم كرده اند كه تنها به خاطر سرعت كم 
ب��اال آمدن وب س��ایت ها از خرید منصرف 

شده اند. 
- 34 درص��د مش��تریان بریتانیای��ی به 
اعتبار ش��هرتی كه یك برند دارد، س��راغ 
خرید كاال می روند، درحالی كه 38 درصد 
اعالم كرده اند اس��تفاده آنها از شبكه های 
اجتماع��ی دی��دن تبلیغ��ات آن محصول 
در این س��ایت ها باعث ش��ده سراغ خرید 

آنالین آن محصول بروند. 
- 40 درصد خریداران با س��ه یا بیشتر 
از س��ه كانال مشاوره مشورت كرده و بعد 
اغلب اقدام به خری��د آنالین می كنند. در 
س��ال 2002 تنها 10 درصد از خریداران 
آنالین به مش��اوره های اینچنینی بها داده 
و از آن استفاده می كردند. رشد 4 برابری 
اعتماد خری��داران به مش��اوران، اهمیت 
حضور همیش��گی یك نفر به عنوان مشاور 
را در فرآین��د فروش بی��ش از پیش ثابت 

می كند. 
- درحالی كه استفاده از اینترنت- موبایل 
در جهان فلش��ی رو به باال دارد، هنوز هم 
اس��تفاده از اینترنت با دستگاه هایی چون 
دس��كتاپ و تبلت محبوب تر است. برآورد 
می ش��ود ح��دود 8/52درص��د از كاربران 
سیس��تم های دس��كتاپ اقدام ب��ه خرید 
می كنند ك��ه از این می��زان 2/78درصد 
منج��ر به خرید نهایی می ش��ود. این رقم 
بس��یار بیش��تر از خرید آنالی��ن از طریق 
گوشی های هوشمند اس��ت. از این روش 
4/7درص��د از كارب��ران اق��دام ب��ه خرید 
می كنن��د كه ح��دود 0/80 درصد آنها به 
باوجود  بنابرای��ن  خرید نهایی می رس��د، 
مث��ل  بس��یار س��بك تری  دس��تگاه های 
گوش��ی های هوش��مند و تبلت هنوز هم 
خری��د آنالی��ن از طری��ق سیس��تم های 

دسكتاپ از هر دستگاهی بیشتر است. 
- افزایش س��رعت وب سایت ها از هشت 
ثانیه به تنه��ا دو ثانیه قطعا نرخ تبدیل را 
ت��ا 74 درصد افزایش می ده��د. این آمار 
براس��اس بررس��ی داده ه��ای واقعی 33 
خرده ف��روش عمده و مهم دنیا به دس��ت 

آمده است. 
- سرعت باال آمدن وب سایت ها هر روز 
بیشتر از روز قبل بر تصمیم كاربران برای 
خری��د آنالی��ن تأثیر می گذارد. در س��ال 
2010 ی��ك صفحه از یك وب س��ایت كه 
ش��ش ثانیه زم��ان برای ب��اال آمدن الزم 
داش��ت 40درصد از مش��تریان خود را از 
دست داد. به عبارت ساده تر 40 درصد از 
كسانی كه قصد خرید آنالین از طریق این 
وب س��ایت را داش��تند از این كار منصرف 
ش��دند. امروز، اگر یك صفحه شش ثانیه 
برای باال آمدن زمان الزم داش��ته باش��د 
50درص��د مش��تریان خ��ود را از دس��ت 

می دهد. 
- این نرخ از دست دادن مشتری وقتی 
ح��رف از خرید از طریق تلف��ن همراه به 
میان می آید، بیش��تر می شود و به تقریبا 
97 درص��د می  رس��د. ای��ن ن��رخ ب��رای 
سیس��تم های دس��كتاپ بی��ن 70 تا 75 

درصد است. 
- فروش الكترونیك از طریق شبكه های 
می��الدی   2014 س��ال  در  اجتماع��ی 
202درصد افزایش یافت و انتظار می رود 

روند افزایشی آن ادامه داشته باشد. 
- اكنون تحمل آدم ه��ا برای باال آمدن 
یك س��ایت به هش��ت ثانیه كاهش یافته 
اس��ت. این زمان در سال 2000 میالدی 
چهار ثانیه بیش��تر بود. این آمار را مطالعه 
ش��ركت مایكروسافت نش��ان داد. در این 
مطالع��ه عملكرد مغز 2000 نفر بررس��ی 

شد. 

آمار مربوط به اینترنت-موبایل در 
سال 2016

- تبلیغات موبایلی 60/4 درصد از همه 
تبلیغات دیجیتال را در سال 2016 شامل 
می ش��ود كه این رقم در س��ال 2019 به 

72/2 درصد خواهد رسید. 
- در سال 2015، خرده فروشی موبایلی 
به بیش از یك تریلیون دالر خواهد رسید. 
- موتورهای جس��ت وجو در گوشی های 
هوش��مند هم حاال حضور دارن��د. اكنون 
48 درصد كس��انی ك��ه اینترنت- موبایل 
دارند از موتورهای جس��ت وجو در گوشی 

هوشمند خود استفاده می كنند. 
- نتیج��ه آمار باال این اس��ت كه گوگل 
ب��رای رتبه بندی وب س��ایت ها حاال روی 
فاكتور جست وجو از طریق موبایل حساب 

ویژه ای باز می كند. 
بهت��ر  ارق��ام ح��اال  و  آم��ار  ای��ن  ب��ا 
مشخص می ش��ود كه داس��تان اینترنت، 
 نف��وذ و كارب��رد آن همچن��ان ب��ا قدرت 

ادامه دارد. 

تولد 25 سالگی اینترنت مبارک
اینترنت در 25سالگی یكی از مهم ترین ابزارهای درآمدزایی در سراسر دنیاست این تولد را با نكات خواندنی این گزارش جشن بگیرید

تنها یک ثانیه تأخیر در باال آمدن 
وب سایت ها می تواند منجر به از 

دست رفتن 7درصد از کسانی  شود که 
تبلیغات یک کاال یا محصول را در یک 
وب سایت می بینند و روی آن کلیک 

 می کنند یا آن را می خرند. 
40 درصد کاربران وب اگر باال آمدن 
یک وب سایت تنها سه ثانیه بیشتر از 
حد معمول زمان ببرند، تب آن را خیلی 

ساده می بندند

وب سایت در سراسر دنیا
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باتوجه به چشم انداز کشور در 
سال 1404 ما باید نقش زیست 
الکترومغناطیس در زمینه تامین 
تجهیزات پزشکی را توسعه دهیم 
و جایگاه اول در منطقه را به دست 

آوریم. 
ب��ه گ��زارش »فرصت امروز« 
مجید قاسمی، مدیر عامل بانک 
پاس��ارگاد در افتت��اح س��ومین 
کنفران��س بیوالکترومغناطیس 
ای��ران گفت: م��ا آمادگی داریم 
از ای��ن هدف حمای��ت کنیم تا 
پژوهش��گران ارزش��مند کشور 
زمین��ه را برای رس��یدن به این 

مقام فراهم کنند. 
وی اف��زود: در نقش��ه جام��ع 
علمی کش��ور نیز به این موضوع 

و تحول در نظام تحول س��امت 
کش��ور توجه ویژه ای ش��ده و در 
اولویت هشتم این برنامه گنجانده 
شده است که این بر اهمیت آن 

تاکید دارد. 
قاس��می اظه��ار ک��رد: امروز 
محقق��ان در بخش س��امت با 
انقاب جدیدی مواجه هس��تند 
که این برمی گردد به پیش��رفت 
تکنول��وژی و مطالعات زیس��تی 
و بیوتکنولوژیک��ی که در رابطه 
ب��ا زیس��ت الکترومغناطی��س 
پزش��کی، مهندس��ی پزش��کی 
و دیگ��ر موضوعات��ی اس��ت که 
 درح��ال اتف��اق اس��ت و ما هم 
خوش��بختانه درح��ال ج��ذب 
دانش��جویان رش��ته مهندسی 

پزشکی در دانشگاه خاتم هستیم.  
وی اف��زود: بان��ک پاس��ارگاد با 
س��امت  هلدین��گ  تش��کیل 
پاسارگاد که با نام نسیم سامت 
فعالیت می کند بر توسعه و تحول 
بخ��ش س��امت کش��ور ایفای 
نقش می کند و برای تحقق این 
موضوع با دانشگاه علوم پزشکی 
خاتم در حال همکاری هستیم. 
قاس��می اف��زود: در حال حاضر 
م��ا در حال ایج��اد 7هزار تخت 
بیمارستان هستیم که یک هزار 
تخت آن در استان قم در شرف 
بهره برداری است و در شهرهای 
دیگر نیز به زودی به بهره برداری 
می رسد. وی با بیان اینکه اجرای 
ای��ن کار در قزوی��ن و تهران آغاز 

شده است، ادامه داد: اجرای این 
طرح در استان های مشهد، اهواز 
و برخی دیگر از ش��هرها نیز در 
دستور کار است. مدیرعامل بانک 
پاسارگاد اضافه کرد: عاوه بر این 
دانشگاه خاتم با همکاری موسسه 
رهیافت و ش��رکت شناسا در پی 
ایج��اد مرکز پژوهش��ی فناوری 
زیست الکترومغناطیس هستند. 
وی اظهار کرد: شرکت شناسا 
در واق��ع به دنبال تفکر های نو و 
نوآوری هاس��ت که بتواند فضای 
کسب و کار را برای آنها ایجاد کند.  
مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد  
با اش��اره ب��ه اینک��ه همچنین 
الکترومغناطیس  کاربرد زیست 
در حوزه ه��ای فناوری زیس��تی 

محص��والت تراریخت��ه گیاهی، 
حوزه ه��ای فن��اوری اطاعات و 
غی��ره را مورد اش��اره ق��رار داد و 
افزود: زیس��ت الکترومغناطیس 
به عنوان بخشی از زیرشاخه های 
فن��اوری زیس��تی می توان��د در 
توسعه فناوری زیستی در جهت 
تامین نیازهای راهبردی کش��ور 
مانند امنیت غذایی موثر باش��د. 
وی اظه��ار ک��رد: بح��ث امنیت 
غذای��ی یکی از مبحث های مهم 
اقتصاد مقاومتی اس��ت و ما باید 
در ای��ن زمینه تاش جدی تری 
کنی��م چ��ون با توج��ه به خطر 
ک��م آب��ی در کش��ور، موض��ع 
زیست الکترومغناطیس اهمیت 

بیشتری پیدا می کند. 

 نرم افزار محبوب مایکروس��افت اکس��ل به س��بب درج 
اش��تباه اعداد، اس��امی و تاریخ ها، متهم به ایجاد خطا در 

مطالعات پزشکی ژنومیک شده است. 
نرم افزار اکس��ل مایکروس��افت، اخیرا مورد س��رزنش 
جامعه پژوهش��ی و پزش��کی قرار گرفت��ه واین خطا ها 
بازتابی گس��ترده ایجاد کرده اس��ت. تاریخ تولد اکسل 
به سال های میانی دهه 80 میادی بازمی گردد، زمانی 
که در س��ال 1985 نخس��تین نس��خه این برنامه ارائه 
شد، سپس با س��رعتی باورنکردنی بین کاربران ویندوز 
و مکینت��اش محبوب ش��د. این برنام��ه طیف کاربردی 
بس��یار وس��یع دارد؛ از ترس��یم نموداره��ای ریاضی و 
آماری گرفته تا برخی فعالیت های گرافیکی، اما به نظر 
می رس��د همین طیف گسترده خدمات و استفاده مکرر 
از نرم افزار اکس��ل، دردسرهایی را برای مایکروسافت به 

ارمغان آورده باش��د. 
ی��ک تیم س��ه نف��ره از محققان اس��ترالیایی با بررس��ی 
اسکن های 3597 مقاله علمی که توسط برنامه مایکروسافت 
اکسل تدوین شده بود، متوجه برخی اشتباهات نابخشودنی 
در محتوای مقاالت ش��دند؛ مش��کاتی که فقط شامل آمار 
 و ارق��ام غل��ط نمی ش��د و حتی ن��ام ژن ها و داروه��ا را نیز 
 SEPT2 (Septin2( در بر می گرفت. برای مثال ن��ام ژن

بارها به طور اشتباه و خودکار به September 2 تغییر نام 
داده ب��ود. در نظر گرفتن اینکه نام ی��ک ژن به نام یک ماه 
میادی تغیی��ر کرده و در نتیجه کل محتوای یک پژوهش 
زیر س��وال رفته باشد به طرز غیرقابل باوری عجیب به نظر 
می رس��د. این مطالع��ات نش��ان داد 704 مقاله از مجموعه 
مق��االت علمی تخصص��ی مرتبط با ژن ه��ا از خطاهای نام 

انباشته شده و در نتیجه وجهه معتبری ندارند. 
بخش��ی از مطالعات ای��ن محققان نش��ان داد، یکی از 
مشکات بزرگ اکسل در به روز رسانی برنامه مستتر است. 
درواقع با هر بار به روزرس��انی، ضریب خطای اطاعات از 
پیش ثبت شده باالتر خواهد رفت و امکان تغییر خودکار 

آمار، ارقام و نام ها پررنگ تر خواهد شد. همچنین مشکل 
تبدی��ل اطاعات اکس��ل در برخ��ی دیگ��ر از برنامه های 
  Apache OpenOffice Calc شناخته ش��ده مانند؛

از دیگر محدودیت های رایج در این برنامه است. 
اگرچه این مشکات در ظاهر قابل حل به نظر می رسند، 
اما مش��کل عظیم تر وقتی ظاهر می شود که بدانیم براساس 
اتهامات مطرح شده، بالغ بر یک پنجم پژوهش های پزشکی 
و علمی که از برنامه مایکروس��افت اکسل استفاده کرده اند، 
سرشار از آمارهای غلط و اسامی نامعتبر هستند و به عبارتی 
مردود و غیرقابل استناد تلقی می شوند. از سوی دیگر اغلب 
پژوهش های دانشگاهی و بیمارستانی از این برنامه استفاده 
کرده اند. در نتیجه، وضعیت اسناد ثبت شده پزشکی، به ویژه 

در طول یک دهه گذشته نگران کننده است. 
ای��وان برن��ی، مق��ام ارش��د موسس��ه بیوانفورماتیک 
اروپا در این خصوص می گوید: ش��رکت مایکروس��افت 
را خط��ا کار نمی دان��م، بلکه پژوهش��گران پزش��کی را 
مقص��ر می دانم که تمامی پژوهش ه��ای بالینی خود را 
ب��ا اتکا بر برنامه ه��ای نرم افزاری س��اماندهی می کنند. 
این نخس��تین بار نیس��ت که اکس��ل به خطاهای درج 
اطاعات پزش��کی محکوم می شود. نزدیک به یک دهه 
پیش از این، در سال 2004، اتهامی مشابه علیه اکسل 
مطرح ش��د. اکنون، نرخ خطاهای اکس��ل با 15 درصد 

افزایش نگران کننده تر از آن زمان اس��ت. 

قصور فناوری در دنیای پزشکی 

مایکروسافت در جایگاه متهم ردیف اول ایستاد

گزارش2

در یک دیدار علمی مطرح شد 
عالقه مندی کوبا به استفاده از 

تجربیات فناوری ایران
در دیدار مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل پارک 
با مش��اور رئیس جمه��وری کوبا در عل��م و فناوری 
عنوان شد که کوبا عاقه مند به استفاده از تجربیات 
پارک فناوری پردیس در مدیریت پارک های فناوری 

است. 
ب��ه گزارش مهر، فیدل کاس��ترو دیاز، فرزند رهبر 
بزرگ کوبا و مش��اور رئیس جمهوری این کش��ور در 
حوزه علم و فن��اوری در دیدار با مدیرکل ارتباطات 
و ام��ور بین الملل پارک فن��اوری پردیس با تمجید 
از دس��تاوردهای جمهوری اس��امی ایران در حوزه 
فناوری، عاقه مندی کش��ورش را برای اس��تفاده از 

تجربیات پارک فناوری پردیس اعام کرد. 
در این دیدار که در جریان س��فر هیأت عالی رتبه 
جمهوری اسامی ایران به منطقه آمریکای التین به 
ریاس��ت وزیر امور خارجه کشورمان انجام پذیرفت، 
کاسترو ضمن آش��نایی با دس��تاوردهای جمهوری 
اس��امی ایران در حوزه های مختلف فناوری، سابقه 
این همکاری ها را بس��یار مثبت و در جهت رشد هر 

دو کشور ارزیابی کرد. 
وی با اش��اره به س��فرهای قبلی خود به تهران و 
دیدار از مراکز پژوهش��ی در ای��ران، به فعالیت های 
کشورمان در توس��عه کسب و کارهای نوپا اشاره کرد 
و خواس��تار آن شد تا در جریان سفر خود به تهران 
در ماه های آتی، از پارک فناوری پردیس بازدید و از 
تجربیات پارک در توسعه شرکت های دانش بنیان و 

حمایت از آنها استفاده کند. 

 اطالعات کاربران واتساپ 
دراختیار فیس بوک 

خرید برنامه گپ موبایلی واتساپ توسط فیس بوک 
باعث شده که داده های کاربران این برنامه در اختیار 

بزرگ ترین شبکه اجتماعی دنیا قرار بگیرد. 
ب��ه گ��زارش فارس، فیس ب��وک از ای��ن اطاعات 
ب��رای نمایش تبلیغ��ات هدفمند ب��ه کاربران خود 
اس��تفاده می کند، البته این تنها اس��تفاده ای نیست 
که فیس بوک از این حجم از اطاعات ارزش��مند به 

عمل می آورد. 
واتس��اپ در وباگ خود رس��ما به ای��ن موضوع 
اذعان کرده و آورده است: ما با هماهنگی فیس بوک 
اقداماتی همچون بررس��ی میزان اس��تفاده کاربران 
از خدمات م��ان و مقابل��ه بهینه ب��ا هرزنامه ها را هم 
انجام می دهیم. فیس بوک با استفاده از این اطاعات 
می تواند دوس��تان بهتری به کاربران پیشنهاد بدهد 
و آگهی های مرتبط تری را ب��رای هر فرد به نمایش 
درآورد. بن��ا ب��ر ای��ن گ��زارش، از این طریق ش��ما 
تبلیغاتی را از ش��رکتی که قبا ب��ا آن کار کرده اید 
مشاهده می کنید و نه آگهی های فردی که هرگز در 

موردش چیزی نشنیده اید. 
ای��ن اطاع��ات عاوه ب��ر فیس بوک با تع��دادی از 
ش��رکت های همکار با این ش��بکه اجتماع��ی هم به 
اشتراک گذارده می ش��ود که از جمله آنها می توان به 
Oculus Rift سازنده هدست های واقعیت مجازی که 
چندی قبل توسط فیس بوک خریداری شد، اشاره کرد.  
شماره همراه مورد استفاده برای تایید حساب واتساپ و 
آخرین باری که کاربر از واتساپ استفاده کرده از جمله 
اطاعاتی است که به فیس بوک تحویل داده می شود. 
این اطاعات در کنار دیگر اطاعات ش��خصی کاربران 
مجموعه ارزش��مندی از داده ها را برای شرکتی مانند 

فیس بوک آشکار می کند. 

iOS رفع 3 مشکل امنیتی مهم در

به تازگی اپ��ل به روزرس��انی iOS 9.3.5 را برای 
دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل iOS 9  منتشر 

کرده است. 
 ،iOS 9.3.5 به گ��زارش ترنجی، به احتمال زیاد
آخرین به روزرسانی سیستم عامل iOS 9 است. این 
به روزرس��انی رفع باگ های مختلف، بهبود امنیت و 
بهینه س��ازی عملکرد قبل دس��تگاه را قبل از اینکه 

به iOS 10 به روزرسانی شود، به ارمغان می آورد.
iOS 9.3.4، ش��امل رف��ع یک مش��کل امنیتی 
بس��یار مهم ب��ود که تی��م پانگو برای به روزرس��انی 
iOS 9.3.3، از آن برای جیلبریک دستگاه استفاده 
می کردند. در iOS 9.3.5 نیز س��ه مشکل امنیتی 
مهم روز-صف��ر )Zero-day) رفع ش��ده و اکنون 
الزم است کاربران دستگاه خود را به روزرسانی کنند. 
این س��ه آس��یب پذیری امنیتی رفع شده در این 
به روزرس��انی، توس��ط نرم افزار نظارتی ساخته شده 
گروه NSO برای جیلبریک دستگاه هایی که دارای 
iOS 9. 3. 4 هس��تند، یافت ش��ده است. موسسه 
امنیتی Lookout می گوید که نرم افزار جاسوس��ی 
گروه NSO با نام مستعار Pegasus، بسیار مشکل 
و پیچی��ده بود؛ ای��ن نرم افزار از طری��ق یک لینک 
ارسال شده از طریق پیام متنی، به طور خودکار روی 

دستگاه نصب می شود. 

خبــر شنبه بازار

قیمت انواع تلویزیون

 نقش مهم زیست الکترومغناطیس در توسعه
علمی و اقتصادی کشور

مدیر عامل بانک پاسارگاد اعالم کرد 
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اسکیت  دیجیتال موشکی ، محصولی جدید از شرکت HS است که با نام Run rockets  روانه بازار شده است . کاربران با نصب اپلیکیشن این اسکیت دیجیتال 
در تلفن های همراه خود قادر به بررسی عملکرد ورزشی خود خواهند بود .  قیمت پایه این اسکیت 350دالر است.

Samsung
قیمت ) تومان )مدل تلویزیون
40F5300 1,710,000
55F6100 4,370,000
46F5000 2,180,000
40F5000 1,420,000
55F6400 4,720,000
55F8000 7,900,000
46F6400 3,1۶0,000
46F6100 2,720,000

Plasma  32F40001,050,000
40F6100 2,170,000

Plasma  43F40001,300,000
46F8000 ۶,010,000
46F5500 2,550,000
40eh5000 1,420,000
40F5500 1,8۶0,000

plasma  43F45001,450,000
46F5300 2,390,000
40F6400 2,500,000

Sony
قیمت ) تومان )مدل تلویزیون
55W904 7,750,000

LED  32W6741,320,000
50W700 3,7۶0,000

55HX855 9,000,000
40EX430 1,۶70,000

LED  42W6582,3۶0,000
48W600B 3,180,000
55HX750 5,050,000
46R450 2,1۶0,000
55W905 7,850,000

40W600B 2,120,000
۴K  55X900413,500,000
LED  46W7083,140,000

60W850B 8,500,000
LED  48W6053,200,000

55EX630 3,580,000
55EX630 3,250,000
46EX430 2,050,000
70R550 10,100,000

50W800B 4,550,000
55W900 7,380,000

LED  40W6052,290,000
46R470 2,220,000
60R550 5,880,000

42W800B 2,850,000
24EX430 740,000
46W900 5,530,000
40R470 1,5۶0,000
46W700 3,140,000
55W800 5,۶30,000

LED  32R4021,010,000
40R450 1,5۶0,000

4K  65X900421,500,000
32W670 1,320,000

LED  55W807۶,420,000
40HX750 2,۶50,000
32EX330 1,010,000

LED  55W800B۶,300,000
LCD  46BX4502,000,000

32R400 1,010,000
42W800 3,190,000

LCD  40BX4501,400,000
55HX925 9,000,000

KDL-47R500 2,9۶0,000
KDL-32W670A 1,320,000
KDL-55W804 5,780,000
KDL-42R500 1,970,000

X.Vision
قیمت ) تومان )مدل تلویزیون

LED LE-42KD30 1,950,000
LED LE-24D10 ۶80,000
LED LE-24D20 ۶70,000
LED 47K3D100 3,150,000

LED LE-32KD20 1,200,000
LED LE-32KD30 1,320,000
LED LE-46KD40 3,300,000
LED LE-42KD40 2,000,000
LED LE-29D20 980,000
LED LE-22D20 550,000

LG
قیمت ) تومان )مدل تلویزیون

LED 42LA6130 2,230,000
Plasma 50PN5601,800,000
LED 42LB5820 1,970,000

47LN5420 2,230,000
47LA6400 LED 3,140,000
LED 47LY340 2,380,000

39LN5420 1,310,000
50PB6501,880,000

LED 47LB5630 2,430,000
42LA8600 LED 3,120,000
LED 42LY340 1,۶80,000

Plasma 42PN45000 1,350,000
LED 42LB5630 1,720,000
42LA7400 LED 2,900,000
LED 60LB5610 4,830,000
LED  84LA980041,000,000
LED 47LN540V 2,270,000
42LN5700 LED 2,050,000

60PN6500 3,410,000
LED 50LB5610 2,۶80,000
LED  55LA9600۶,010,000
LED 42LN540V 1,۶40,000
42LN5720 LED 1,910,000

55LA8600 5,490,000
LED 42LB5610 1,۶80,000

50LA6600 3,470,000
47LA6600 3,390,000

LED 55LA660 4,350,000
LED 47LN549 2,410,000
42LN5100 LED 1,530,000

Panasonic
قیمت ) تومان )مدل تلویزیون
50VT507,۶90,000
47ET5M3,030,000
42ET52,720,000

LED TH-L32DT30 2,350,000
Sharp

قیمت ) تومان )مدل تلویزیون
LC-60LE9400X9,500,000
LC-60LE6400X7,880,000
LC-46LE8300X3,950,000
LC-40LE8300X3,100,000

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com
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شناسایی مهم ترین چالش 
کمپ های گردشگری بعد از 1۰ سال

۳۷۱ کمپ اقامتی و رفاهی طی ۱۰س��ال ساخته 
ش��ده اند که فقط ۵۲درصد آنها واگذار شده و مابقی 
باید تبدیل به احسن شوند چون یا جانمایی اشتباهی 
داش��ته اند یا به پارک شهری ش��بیه شده اند. جالل 
تاجیک، مدی��رکل مناطق نمونه و زیرس��اخت های 
گردش��گری معاونت س��رمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری درب��اره وضعیت کمپ های 
اقامت��ی و رفاهی که یکی از پروژه های گردش��گری 
دولت قبل به شمار می آمد به ایسنا گفت: در ۱۰سال 
گذشته ۳۷۱ کمپ از محل »اعتبار طرح های تملک 
دارایی های س��رمایه ای« س��اخته شد که ۵۲ درصد 
آنها توسط مدیران کل میراث فرهنگی و گردشگری 
اس��تانی به صورت قراردادی واگذار شد که البته در 
بررس��ی ها و ارزیابی ب��ه ایرادی در ای��ن قراردادها 
نرسیدیم، هرچند مهم ترین ضعف ساختاری کمپ ها 

را شناسایی کردیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه واگذاری و تبدیل به احس��ن 
۵۰درصد دیگر کمپ ها از طریق س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی پیگیری می شود، افزود: از این سازمان 
درخواس��ت کرده ایم س��از و کار قانون��ی مربوط به 
واگذاری ها در دور جدید را مش��خص کند. این مقام 
مس��ئول در معاونت س��رمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی و گردش��گری درباره علت این درخواس��ت 
اظه��ار کرد: با توجه به ویژگی خاصی که کمپ های 
رفاه��ی و اقامت��ی باید داش��ته باش��ند، متاس��فانه 
کمپ های ساخته شده بیشتر از آنکه دارای ساختار 
یک محل رفاهی باشند، شبیه پارک شهری شده اند. 
او گف��ت: وضعی��ت موجود کمپ ها نش��ان می دهد 
برای اجرای چنین پروژه ای بررسی های الزم صورت 
نگرفته، برای همین اصلی ترین چالش آنها جانمایی 

است. 
تاجیک برای تایید این ادعای خود مصداقی آورد و 
گف��ت: »کمپ آبعلی« و برخی دیگر از کمپ ها آنقدر 
جانمایی ب��دی دارند که اصال ص��الح نمی دانیم این 
پروژه ها ادامه پیدا کنند یا حتی به سرمایه گذار واگذار 
ش��وند، چراکه اگر بخواهیم فقط جاده دسترس��ی به 
این کمپ را احداث کنیم، باید چند برابر اعتبار به کار 

گرفته شده در آن کمپ هزینه کنیم. 

وی اضاف��ه کرد: س��اختار کمپ های ایجاد ش��ده 
نشان می دهد، تقدم یا تاخر اولویت ها مسئله داشته 
است و در برخی از این فضاها ابتدای پروژه امکاناتی 
ایجاد ش��ده که در آن مرحله از کار، اصال نیاز نبوده 
اضافه شود. مدیرکل مناطق نمونه و زیرساخت های 
گردشگری با بیان اینکه هنوز کارشناسی گسترده ای 
روی کمپ های احداث ش��ده، صورت نگرفته است، 
گف��ت: تا همین جای کار هم ایرادها را می پذیریم و 
معتقدیم نخستین گام برای اصالح وضعیت موجود، 
تبدیل به احس��ن پروژه هاس��ت که با تایید سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی باید صورت گیرد. 
تاجیک س��پس به ایده ای برای اجرای مش��ترک 
این پروژه ها با شهرداری اشاره کرد و افزود: به جای 
انجام مس��تقل ای��ن پروژه می توان ط��ی تفاهمی با 
ش��هرداری ها در ورودی شهرهای مقصد گردشگری 
تع��داد اندکی کمپ با ش��رایط متفاوت احداث کرد. 
این کمپ ها محل استقرار ایستگاه های اطالع رسانی 
گردشگری و بازارچه های صنایع دستی نیز خواهند 
بود. این ایده به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه 
ش��ده که اگر موافقت ش��ود در برنامه ششم توسعه 

می توان با این شیوه پروژه کمپ ها را ادامه داد. 

برای شرکت در جشنواره های غذا 
و گردشگری برنامه ریزی کنید

مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردش��گری کشور از 
هموطنان خواس��ت برای ش��رکت در جشنواره های 
منطقه ای س��فره ایرانی و استفاده از فرصت آشنایی 
ب��ا ظرفیت های خوراک بومی، فرهنگ گردش��گری 
برنامه ریزی کنند. به گزارش ایرنا از س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، علی باقر نعمتی 
زرگران گفت: هموطنان سراس��ر کشور می توانند به 
منظور ش��رکت در جش��نواره های منطقه ای غذا با 
عنوان س��فره ایرانی، فرهنگ گردش��گری و آگاهی 
از زم��ان و م��کان اجرا و نی��ز برنامه ه��ای مربوطه 
 ب��ه کان��ال ش��بکه اجتماع��ی مج��ازی تلگ��رام به 
و درگاه اینترنت��ی   @Iranfoodfestival  آدرس 
www. iranfoodfestival. com مراجعه کنند. 
وی با بی��ان اینکه از تیرماه س��ال جاری تاکنون 
دو جش��نواره منطق��ه ای س��فره ایران��ی، فرهن��گ 
گردشگری در شهرهای رامس��ر و تبریز با معرفی و 
ارائه ظرفیت های خوراک بومی استان های مازندران، 
گیالن، گلستان، قزوین، آذربایجان شرقی، آذربایجان 
غرب��ی، زنجان و اردبیل برگزار ش��ده اس��ت، افزود: 
جش��نواره غذای بعدی از تاری��خ دوم لغایت چهارم 
شهریورماه جاری در استان کرمانشاه برگزار می شود 
و با کنار هم قرار گرفتن استان های ایالم، کردستان 
و همدان ان��واع غذاهای بومی هم��راه با برنامه های 
هن��ری جذاب همانند کارگاه های آموزش��ی، اجرای 
مراسم های آیینی، مسابقات و بسیاری از برنامه های 
مفرح دیگ��ر در انتظار هموطنان خواهد بود. نعمتی 
ب��ا بیان اینک��ه ادارات کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری اس��تان های مذکور به همراه 
بخ��ش خصوصی مربوطه همه ت��الش خود را برای 
برگزاری هرچه شایس��ته این رویداد به کار خواهند 
بس��ت، خاطرنش��ان کرد: پس از اتمام سفره ایرانی، 
فرهنگ گردش��گری در استان کرمانشاه، استان های 
دیگر ش��امل خراسان رضوی، اصفهان، یزد، فارس و 

خوزستان میزبان این رویداد خواهند بود. 

 »ایران کش��وری با میراث تاریخی غنی و 
دارای مکان ها و بناهای تاریخی بسیاری است. 
تعداد و پراکندگی این آثار به روایتی به بیش 
از یک میلیون اثر می رسد. این تعدد مکان ها 
در گوش��ه و کنار ایران، مدیریت و حفاظت از 
آنها را دچار چالش های عمده ای کرده اس��ت. 
از سوی دیگر نیازهای جهان معاصر به همراه 
تغییرات پرشتاب جامعه ایران، تجدیدنظر در 
نوع نگاه به دارایی های تاریخی را اجتناب ناپذیر 
می سازد. سیاست های متولیان فرهنگی باید از 
ش��یوه های تمرکزگرا، دولتی و غیرمشارکتی 
به س��مت تمرکززدایی و مردمی تغییر یابد.« 
پاراگراف باال بخشی از جمالت آغازین متنی 
است که در سایت صندوق احیا و بهره برداری 
از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی ایران برای 
معرف��ی صن��دوق و وظایفش ذکر ش��ده اند. 
البته در ادامه همین متن تأکید ش��ده است:  
»سیاست های چشم انداز ۲۰ساله تصویب شده 
ازس��وی نظام جمهوری اسالمی و در اولویت 
آن اصل 44قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
ایران که باید س��رلوحه برنامه های مدیریتی 
ق��رار گیرند، به درس��تی ب��ر این ام��ر تأکید 
ورزیده اند. براین اساس مشارکت مردم در امر 
تصمیم گیری، تصمیم سازی و عملیات اجرایی 
در حوزه میراث فرهنگی اجتناب ناپذیر است و 
ضروری اس��ت آسیب پذیری و حساسیت این 
حوزه مدنظ��ر قرار گیرد. واقعیت این اس��ت 
که کوچک ترین اش��تباهی در ام��ر مرمت و 
احیای اماکن تاریخی قابل جبران نیس��ت، به 
همین دلیل تعامل با بخش خصوصی باید در 
چارچوب های از پیش تعیین شده و با نظارت 
و همیاری مس��تمر بخ��ش حاکمیتی همراه 
ش��ود.« در همین رابطه و وجود بیش از یک 
میلی��ون بنای تاریخی در ای��ران که اکثرا در 
معرض خطرات محیطی و آسیب های ناشی از 
شرایط جوی و گذر زمان هستند موجب شد 
تا صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن 
تاریخی و فرهنگی به استناد ماده ۱۱4 برنامه 

چهارم توسعه، در سال ۱۳84 تشکیل شود. 
احیای بناه��ای تاریخی و تغیی��ر کاربری  
ای��ن بناها به مکان هایی برای تفریح، اقامت و 
مراکز فرهنگی و هنری طی سال های اخیر و 
در راستای اهداف این صندوق پیشرفت هایی 
داش��ته است. ش��رکت های خصوصی به این 
ح��وزه وارد ش��ده اند و س��رمایه گذاری هایی 
را هم انج��ام داده اند. یکی از این ش��رکت ها 
شرکت س��رمایه گذاری  »عظام« است که از 
بخش خصوصی ب��ه این ح��وزه ورود کرده و 
عمارت مسعودیه در منطقه بهارستان تهران 
را با طی کردن مراحل قانونی مربوطه در سال 
89 در اختیار گرفته است. اما یک ماه پیش و 
طی کش وقوس های فراوانی صندوق احیا این 
بنا را بازپس گرفته اس��ت. مهدی تجریشی، 
مدیر عمارت مس��عودیه ش��رح ماوق��ع را به  

»فرصت امروز« گفته است. 
تجریشی سخنانش را با ذکر وجوه اهمیت 
عمارت مس��عودیه آغاز می کند: در کنار کاخ 
گلستان و کاخ صاحبقرانیه، عمارت مسعودیه 
به عنوان یکی دیگر از بناهای قاجاری تهران، 
ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد و یکی 

از عمارت های شاخص تهران است. 
 وی در ادام��ه در مورد رون��د واگذاری این 
عم��ارت ب��ه ش��رکت س��رمایه گذاری عظام 
می گوید: سال 89 صندوق احیا و بهره برداری 
از بناه��ا و اماکن تاریخی که نهادی وابس��ته 
به می��راث فرهنگی اس��ت، مزای��ده  ای برای 
واگذاری عمارت مسعودیه، کاروانسرای وکیل 
کرم��ان و خان��ه عامری های کاش��ان برگزار 
می کند و شرکت س��رمایه گذاری ساختمانی 
عظ��ام از بخش خصوصی در این مزایده برنده 
می شود. وی می گوید که این شرکت در حوزه 
گردشگری پروژه  های هزار و یک شهر و پارک 
آبی کیش را نیز در دس��ت انج��ام دارد و در 
موضوع مرم��ت و احیای بناه��ای تاریخی با 
رویکرد گردشگری فرهنگی ورود کرده است؛ 
به ط��ور خاص در مورد عمارت مس��عودیه، از 
سال 9۰ مرمت های اضطراری و حفاظتی آغاز 
می شود و در کنار آن کارهای مطالعاتی اولیه 
برای ارائه طرح مرمت و شناسایی ظرفیت های 

مجموعه انجام می شود. 
وی در م��ورد مف��اد این مطالع��ات اضافه 
می کند: در قرارداد فی مابین عظام و صندوق، 
نظر گرفته شده  کاربری هتل برای عمارت در
و در همان قرارداد هم ذکر ش��ده بود که حق 
تعیین کاربری در اختیار صندوق احیا است و 
شرکت سرمایه گذار می تواند براساس مطالعات 

پیش��نهاد بدهد و کاربری قابل تغییر اس��ت. 
تجریش��ی ادامه می دهد: عظام با هزینه خود 
مطالعات مفصلی را در این حوزه توسط مشاور 
صاحب صالحیت آغاز می کند و ۱۲س��ناریو 
برای عمارت پیش��نهاد می ش��ود که یکی از 
آنها اقامتی است. این مطالعات نشان می دهد 
امکان هتل شدن این بنا وجود ندارد. در نهایت 
با ارائه در کمیته فنی صندوق احیا که مرجع 
رس��یدگی به این امر بوده، س��ناریوی مرکز 
رویدادهای فرهنگی و هنری تأیید می ش��ود 
و ب��ه عظام اجازه می دهند ک��ه مطالعات فاز 
یک را تکمیل کند و بخش حقوقی هم اظهار 
نظر کند، اما تغیی��ر کاربری تا امروز هیچ گاه 
ابالغ نمی ش��ود. چرا؟! مدیریت وقت صندوق 
تغییر کاربری را ابالغ نمی کند و مس��ئولیت 
این کار را نمی پذیرد و در نهایت بعد از س��ه 
سال گفته می ش��ود باید به کمیسیون لوایح 
دول��ت بروید تا اینکه باالخ��ره در بهمن 9۳ 
کارشناسان خبره سرمایه گذار در کمیسیون 
لوای��ح حضور یافته و توضیح��ات الزم را ارائه 
می دهند و در آنجا هم اعضای جلس��ه اذعان 
می کنند کاربری فرهنگی مناس��ب اس��ت و 
مسعودیه قابلیت هتل ش��دن را ندارد، ولی از 
آن زمان به بعد کار متوقف می شود دلیل این 
توقف هم تغییر سیاست های مدیریتی است 
که در سازمان میراث فرهنگی اتفاق می افتد و 
رویکرد جدیدی در پیش می گیرند و عماًل کار 

به بن بست می خورد. 

آغاز فاز یک 
عظ��ام بعد از مصوبه کمیت��ه فنی صندوق 
ف��از یک طراح��ی را انجام می ده��د اما برای 
تعیین کاربری و تعیین تکلیف مصوبه کاربری 
 معط��ل می مان��د، بنابراین باب��ت جلوبردن 
فاز ۲ دچارمشکل می شوند اما تالش می کنند 
تکلیف عمارت مش��خص ش��ود. تجریش��ی 
اضافه می کند: همه کارشناس��ان اذعان دارند 
این بنا قابلیت هتل ش��دن را ن��دارد و باید در 
کمیته فنی تکلیف نهایی مش��خص شود که 
متأسفانه نمی ش��ود. طی یک سال اخیر هم 
که مدیر صندوق عوض ش��د، کال رویکرد بر 
این مبنا قرار می گیرد که مسعودیه باید هتل 
شود. در آخرین مکاتبات قبل از نوروز هم از ما 
می خواهند طی ۷۲ساعت طرح هتل را بدهید. 
براین اساس به مش��اور پروژه گفتیم بررسی 
کنند که کدام بخش عمارت قابلیت هتل شدن 
دارد که چند امکان محدود پیش��نهاد شد و 
به صندوق هم اعالم شد ولی صندوق جوابی 
ن��داد تا جایی که در اردیبهش��ت ماه 9۵ یک 
طرفه اعالم فسخ قرارداد می کند. درحالی که 
در قرارداد ب��رای موارد اختالف ظرفیت هایی 
دیده شده است، از جمله مطرح کردن مسائل 
در کمیس��یون ویژه حل اخت��الف که اگر در 
این کمیس��یون هم به توافق نرسیم، می توان 
به مراجع قضایی مراجعه کرد. در این صورت 
اگر قاضی تشخیص داد که ما محکوم هستیم 
قرارداد فسخ می شود. اما در شرایط فعلی که 
صندوق صرفا با ارسال یک نامه اداری قرارداد 
را فسخ شده می داند، نمی تواند قابل قبول باشد. 
اما آنها براس��اس صرفا اعالم فسخ عمارت را 
تصرف کرده اند، ب��ه این صورت که در تیرماه 
9۵ به بهان��ه حفاری غیر مج��از به مجموعه 

ورود کرده ان��د و در رس��انه عن��وان می کنند 
که مجموع��ه را تحویل گرفته ایم اما به نظرم 
تحوی��ل دادن با تصرف کردن خیلی متفاوت 

است و این کارشان کامال غیرقانونی است. 

مشکالت از کجا ناشی می شود
تجریش��ی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که 
صندوق با چه استداللی از ادامه فعالیت شان 
جلوگیری کرده است، می گوید: به بهانه اینکه 
این افراد می خواس��ته اند گنج پی��دا کنند و 
حفاری های غیرمجاز داشته اند، یگان حفاظت 
میراث فرهنگی به مجموع��ه ورود کرده  و از 
فردای همان روز از حضور پرسنل شرکت در 
این عمارت جلوگیری کرده اند. مس��ئله دیگر 
برمی گردد به اختالف در مورد تغییر کاربری 
این بنای تاریخی. درحالی که هر بنای تاریخی 
با توجه به س��اختار و فضاهایی ک��ه دارد، در 
مورد کارب��ری اش تصمیم گیری می ش��ود و 
کارشناسان عدم امکان هتل شدن این مجموعه 
را تأیید کرده اند. برای هتل باید فضایی برای 
ایجاد اتاق های متعدد وجود داشته باشد ولی 

مس��عودیه به دلیل اینک��ه تاالرها و فضاهای 
بزرگی دارد، امکان هتل ش��دن و تجهیز اتاق 
را ندارد. ظرفیت های مسعودیه به نوعی است 
ک��ه باید برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و 
هنری در اختیار فضاهای شهری و مردم قرار 
گیرد و امکان کاربری هتل را ندارد، مگر اینکه 
در جوار آن هتل و اقامتگاهی ساخته شود که 

به این مجموعه سرویس بدهد. 

تکلیف مان را انجام داده و می دهیم
مدی��ر عمارت مس��عودیه در مورد تعهدات 
ش��رکت عظام در قب��ال عمارت مس��عودیه 
می گوی��د: م��ا در قرارداد مکلف ب��ه مرمت و 
احیای مجموعه هستیم. به این شکل که سه 
س��ال مرمت کنیم و هفت سال دوره تنفس 
و بهره برداری اس��ت و بع��د از آن حق اجاره 
داش��ته باشیم تا ۵9س��ال و براساس مبلغی 
که کارشناس��ان رس��می که کارفرما تعیین 
می کند بای��د اجاره بدهیم. ول��ی اصلش آن 
دوره س��ه سال اول و هفت سال دوم است که 
برای بازگشت سرمایه است بر مبنای حداقل 
4میلیارد تومان سرمایه گذاری که در سال 89 
توافق شده است. یکی از بحث های ما همین 
تطوی��ل زمان ب��ا توجه به تورم اس��ت. چون 
تطویل زمان به ضرر سرمایه گذار است و یکی 

از مواردی که خواس��ته ایم اصالح شود همین 
میزان سرمایه گذاری و به تبع آن دوره تنفس 
است. چون با توجه به وضعیت اقتصادی فعلی 
باید حداق��ل حدود ۲۵میلی��ارد تومان برای 

مرمت مجموعه و تجهیز آن هزینه شود. 
تجریشی اضافه می کند: سرمایه گذاری در 
این حوزه دیربازده و کندبازده است و جذابیتی 
برای سرمایه گذاران ندارد اما امری ملی است. 
بنابر آمار، حدود یک میلیون بنای تاریخی در 
ای��ران داریم و دولت به خ��ودی خود قادر به 
س��رمایه گذاری در این حوزه نیست، بنابراین 
باید با استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی 
و م��ردم این کار را پیش بب��رد. صندوق احیا 
هم برای همین امر تش��کیل ش��ده و هدفش 
این است که حتی مالکان بناهای خصوصی به 
دلیل عملکرد مثبت صندوق، بناهای خود را 
برای احیا از این طریق واگذار کنند اما چنین 
رون��دی و چنین برخوردی با بخش خصوصی 
مانع این امر است. وی اضافه می کند: این نوع 
عملک��رد صندوق در حال��ی صورت می گیرد 
که ه��دف ما رونق ش��هری و پیش��برد امور 
فرهنگی و هنری در منطقه محل قرارگیری 
بناهای موردنظر اس��ت. پروژه های مسعودیه، 
کاروانس��رای وکی��ل و خان��ه عامری ها س��ه 
واگذاری بزرگ بوده و انتظار بخش خصوصی 
این اس��ت که ب��ا این حجم س��رمایه گذاری 
مساعدت هایی در این زمینه ببیند یا حداقل 
س��نگ اندازی در مسیر کارش صورت نگیرد. 
در حال حاضر فاز یک خانه عامری ها به عنوان 
بوتی��ک -هتل ۵س��تاره کار می کند و در فاز 
دوم مشغول مرمت هستیم ولی مشکالتی با 
صن��دوق داریم و بدیهی اس��ت که با ۱۵اتاق 

فعلی توجیه اقتصادی ندارد. 

اشتغال زایی از طریق سرمایه گذاری 
بخش خصوصی

تجریش��ی در ادام��ه و در م��ورد خروجی 
مثبت ای��ن نوع س��رمایه گذاری ها می گوید: 
اگر به س��ندهای باالدس��تی ن��گاه کنیم در 
سیاس��ت های اص��ل 44 از واگ��ذاری امور و 
کارها به مردم س��خن رفته اس��ت. موضوع 
اقتص��اد مقاومت��ی و توجه ب��ه ظرفیت های 
درون کش��ور یک سیاس��ت ملی اس��ت که 
احی��ای بناه��ای تاریخ��ی را مصداق��ی از 
اقتص��اد مقاومت��ی می دانند. صن��دوق باید 
ورود س��رمایه گذاران داخلی و خارجی را بر 
مبنای برنامه هایی که توجیه اقتصادی داشته 
باش��ند تس��هیل کند اما اکنون رویکردشان 
برخالف جهت این هدف اس��ت. تجریش��ی 
می گوید: بیش از پنج س��ال روی این پروژه 
کار کرده ای��م ولی از ما پ��س گرفته اند. این 
نحوه برخورد با سرمایه گذار نیست و سرمایه 
معم��وال جایی می رود که امن باش��د. اما آیا 
بس��تر امنی برای سرمایه گذاران فراهم شده 
است؟ وی اضافه می کند: سیاست ها با تغییر 
مدیران عوض می شود و این امر در نهایت به 
از بین رفتن جذابیت س��رمایه گذاری در این 
امر منجر می شود، درحالی که باید موانع را از 
جلوی پای سرمایه گذار برداریم. سرمایه گذار 
با مشاهده چنین مشکالتی به این حوزه ورود 
نمی کند. به زعم تجریشی برخوردها در حالی 
صورت می گیرد که ما به عدم توجه کافی با 

مرمت بن��ا متهم می کنند ام��ا ما می گوییم 
وقتی کاربری  مش��خص نیست چگونه بنا را 
مرمت کنیم. مرمت های حفاظتی و اضطراری 
را هم که انج��ام داده ایم. هیچ طرح مصوبی 
ه��م وجود ندارد که عم��ارت به هتل تبدیل 
شود و از س��ال 94 هم می گویند عمارت را 
پس بدهید. االن یک ماه اس��ت که مجموعه 
تعطیل اس��ت و بخ��ش اداری صندوق را به 
مسعودیه منتقل کرده اند و تیم حراستی هم 
مستقر شده است. وی ادامه می دهد: در سال 
9۰ ما مصوبه کمیته فنی صندوق را مبنی بر 
اینکه کاربری فرهنگی و هنری بشود داریم. 
بنابراین فاز یک را جلو بردیم و منتظر ابالغیه 
صندوق بودیم. از آن به بعد ما در یک مسیر 
فرسایش��ی اداری و اختالف سالیق مدیران 
و. . . درگیر ش��ده ایم. درحالی که مرمت های 
حفاظت��ی از جمل��ه مرمت دره��ای چوبی، 
ارس��ی، مرمت سنگ و کاش��ی و. . . را انجام 
داده ای��م و تاکنون بالغ ب��ر 6میلیارد تومان 

هزینه کرده ایم. 

معرفی و راه اندازی مسعودیه 
اتفاقی که افتاده این اس��ت که بخش هایی 
از فض��ا را ب��رای کاربری موقت و اس��تفاده 
م��ردم آماده کردیم و در س��ال های 9۱، 9۲ 
و9۳ در روزه��ای ن��وروز بخش هایی را برای 
ارائ��ه محص��والت فرهنگی و هن��ری و کافه  
ب��از کردی��م. البته فق��ط در روزه��ای نوروز 
اس��تقبال بی نظیری ش��د. برگزاری جش��ن 
خانه سینما و فس��تیوال موسیقی تهران هم 
در این عمارت برگزار شد. در اواخر سال 9۳ 
و اوای��ل 94 فعالیت ها دائمی ش��د و کافه ای 
فاخر با حضور هنرمندان ایجاد کردیم که هم 
مردم خودمان و هم توریست های خارجی از 
آن بازدید کردند. همچنی��ن فضاهایی برای 
عرضه محصوالت هنری مثل دست بافته ها و 
پارچه های سنتی ایرانی و محصوالت طبیعی 
که تولید خانم های هنرمند است و زیورآالت 
نقره که طرح  ش��ان برگرفت��ه از موتیف های 
س��نتی ایرانی و حتی خود عمارت مسعودیه 
اس��ت، از دیگر اقدامات م��ا در این مجموعه 
بوده اس��ت. همچنین راه اندازی عکاس��خانه 
قاج��اری در تهران از دیگ��ر اقدامات ما بوده 
است. بخش دیگر مربوط به ایجاد تماشاخانه 
مس��عودیه اس��ت که با رعایت تمامی اصول 
ایمنی و حفاظت بنا س��ازه ای موقت طراحی 
ش��ده که به راحتی قابل جمع کردن باشد. در 
واق��ع حدود ۳۰برنام��ه در زمینه رویدادهای 
فرهنگی و هن��ری در این مجموع��ه برگزار 
کردی��م و تع��داد کثیری از م��ردم در ماه از 
عمارت بازدی��د می کردن��د. درحالی که قبال 
مجموع��ه متروکه ای ب��ود که کس��ی آن را 
نمی شناخت. مسعودیه بعد از راه اندازی برای 
بیش از ۵۰نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم 
ایجاد کرد، همچنین زن��ان خانه دار در خانه 
طبخ می کردند و به اینجا می آوردند و در کافه 

عرضه می شد. 
در حقیق��ت فضای��ی را ایج��اد کردیم که 
هم رونق ش��هری ایجاد کرد و هم اش��تغال. 
بهره برداری موقت با تأیید و دس��تور صندوق 
بوده اما مهم تر این اس��ت که چرا این مقصد 
ش��هری باید تعطیل ش��ود. اگر بحث بر سر 
درآمد اس��ت درآمده��ا را می توان حس��اب 
ک��رد، خیلی ش��فاف درآمده��ا را گفته ایم و 
این درآمد باید برای صندوق محفوظ باش��د. 
صندوق به جای اینکه از این فرصت استفاده 
کند ک��ه س��رمایه گذارهای دیگ��ر را جذب 
کن��د، برعکس عمل می کن��د و این موضوع 
خالف سیاست های رسمی نظام در خصوص 
واگذاری امور به مردم و رونق اقتصادی است. 
وی در پای��ان اضافه می کند: تطویل زمان به 
نفع سرمایه گذار نیست و نمی توان عمدی در 
این زمینه متصور بود. تجریش��ی با بیان این 
جمالت ادام��ه می دهد: ما در خانه عامری ها 
کار کرده ایم و موفق هم بوده ایم و می خواهیم 
ای��ن رون��د را در اینجا ه��م ادام��ه بدهیم. 
مس��عودیه در کنار میدان بهارس��تان و یکی 
از مهم تری��ن بخش های تاریخ��ی تهران قرار 
گرفته و می خواهیم به درستی شناخته شده 
و موجب رونق محیط پیرامون خود باش��د و 
گردش��گران داخلی و خارجی از این عمارت 
دیدن کنند و با فرهنگ و هنر این س��رزمین 
آشنا شوند. دراین مدت هم همواره این هدف 
را داش��ته ایم و با اس��تقبال مردم هم مواجه 
شدیم که این برای بناهای تاریخی شهرمان 

امر مبارکی است. 

اخبار گردشگری
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مهدی تجریشی، مدیر عمارت مسعودیه در گفت وگو با  »فرصت امروز« روند تحویل گیری، مرمت و بهره برداری از این بنا را توضیح می دهد

حمایت از بخش خصوصی از حرف تا عمل 

ما در قرارداد مکلف به مرمت و 
احیای مجموعه هستیم. به این شکل 
که سه سال مرمت کنیم و هفت سال 

دوره تنفس و بهره برداری است و 
بعد از آن حق اجاره داشته باشیم 
تا 59سال و براساس مبلغی که 

کارشناسان رسمی که کارفرما تعیین 
می کند باید اجاره بدهیم. ولی اصلش 
آن دوره سه سال اول و هفت سال 

دوم است که برای بازگشت سرمایه 
است بر مبنای حداقل 4میلیارد 

تومان سرمایه گذاری که در سال 89 
توافق شده است
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سرپرس��ت هیأت باستان شناسی دومین 
فص��ل پژوهش ه��ای میدان��ی در مجموعه 
باس��تانی لیار س��نگ بن املش گفت: این 
کاوش ها منجر به شناسایی ۲4 گور از انواع 
مختل��ف دخم��ه ای و چال��ه ای و همچنین 
آث��اری از س��ازه های معم��اری دوره ه��ای 
پارت و ساس��انی ش��د. به گ��زارش ایرنا از 
پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردش��گری، 
ول��ی جهانی اظهار کرد: مجموعه باس��تانی 
لیار سنگ بن املش که در نزدیکی روستای 

ش��یرچاک از توابع بخش رانکوه شهرستان 
املش گیالن ق��رار دارد برای بار دوم مورد 
کاوش ق��رار گرفت. وی افزود: این مجموعه 
در س��ال ۱۳9۲ و پ��س از تخریب توس��ط 
س��وداگران اموال فرهنگی شناسایی شد و 
در س��ال ۱۳9۳ با صدور مجوز پژوهشکده 
باستان شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و 
گردش��گری برای گمانه زنی و تعیین حریم، 
ب��ا کاوش در ۲۱ گمان��ه م��ورد مطالع��ات 

میدانی قرار گرفت. 

جهانی اظه��ار کرد: در دومی��ن فصل از 
پژوهش ه��ای میدان��ی در بهار و تابس��تان 
۱۳9۵ ب��ا ایج��اد هش��ت کارگاه در ابع��اد 
مختل��ف عالوه بر شناس��ایی چندین گور و 
س��ازه های معماری موفق به شناسایی مواد 
فرهنگی بس��یار با ارزش��ی از انواع مختلف 
ظروف س��فالی، زیورآالت و جنگ افزارها، 
بقای��ای بافت پارچه و چرم و... ش��دیم که 
بررسی اولیه انجام شده روی آنها، قدمتشان 
را همزم��ان ب��ا ح��دود دوره ه��ای پارت و 

ساسانی نش��ان می دهد. وی گفت: پژوهش 
روی ای��ن آثار همچنان در جریان اس��ت و 

نتایج آن به زودی منتشر خواهد شد. 
ای��ن  در  اف��زود:  باستان ش��ناس  ای��ن 
فص��ل از پژوهش ه��ای مجموعه باس��تانی 
مطالع��ات  همزم��ان  ب��ن،  س��نگ  لی��ار 
میان رش��ته ای ارزش��مندی نی��ز در حال 
انج��ام اس��ت. وی از جمله ای��ن مطالعات 
می��ان رش��ته ای را پژوهش ه��ای ژنتی��ک 
انسان شناس��ی، انسان شناس��ی جس��مانی، 

جانور باستان شناسی، انگل باستان شناسی، 
گیاه باستان شناس��ی و زمین شناس��ی ذکر 
ک��رد. جهانی تاکی��د کرد: ب��دون تردید با 
تکمی��ل مطالعات روی نمونه های گرد آوری 
شده که برای نخس��تین بار در تاریخ دانش 
باستان شناس��ی گی��الن ص��ورت می گیرد 
بس��یاری از پرس��ش ها پیرام��ون فرهنگ، 
زیس��ت بوم و معیشت س��اکنان منطقه در 
دوران تاریخ��ی حوزه فرهنگی البرز پاس��خ 

داده خواهد شد. 

کشف 24 گور و سازه های معماری
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میهن پرستان؛ طالیی ترین 
ستاره های سازمان 

میهن پرس��تی از جمله صفاتی است که به سادگی 
قابل تعریف و تفس��یر نیس��ت. از قرن ه��ا پیش بین 
فالسفه و جامعه شناسان بحث هایی متعدد درخصوص 
ارائ��ه تعریفی جامع از میهن پرس��تی وجود داش��ت. 
اصط��الح میهن پرس��تی از قرن 16 می��الدی به طور 
رس��می در بسیاری از کتب و مباحث نظری و عملی 
مورد اس��تفاده قرار گرفت. بعدها در دهه 80 میالدی 
مفهوم میهن پرستی با رگه هایی از وفاداری به اجتماع 
و تالش برای ارتقای سطح اقتصادی آمیخته شد و از 
تعاریف ابتدایی که صرفا از میهن پرستی به عنوان یک 

فضیلت اخالقی یاد می کردند جدا شد. 
در قرن حاضر، در نظر گرفتن میهن پرستی به عنوان 
یکی از ش��اخصه های موثر در اقتص��اد، فرضیه ای دور 
از ذهن نیس��ت. به خصوص اگ��ر این مولفه به نوعی با 
ضریب عملکرد افراد در س��ازمان همبستگی معنادار 
داشته باشد. اما آیا می توان چنین فرضیه ای را به طور 
قط��ع متضمن کیفیت عملک��رد و در نتیجه بازخورد 
مثبت افراد در محل کار دانس��ت ی��ا افزایش راندمان 
کاری، تولید و خدمات سازمان را با این موضوع مرتبط 
کرد؟ س��وال مهم تر اینکه؛ چنین اموری تا چه حد به 

رشد و توسعه اقتصادی کشورها کمک می کند؟ 
مسائل هنجاری 

جرج کاتب، نظریه پرداز سیاس��ی آمریکایی معتقد 
است، برای داش��تن جامعه ای سرشار از میهن پرستی 
بی��ش از هرچیز باید بر مس��ائل هنجاری تمرکز کرد. 
سردرگمی ذهنی افراد و احساس عدم تعلق آنها باعث 
می ش��ود خود را جزو اعضای یک مجموعه ندانسته و 
چندان تالش��ی ب��رای افزایش ضری��ب عملکرد خود 
نش��ان ندهند. تعمیم این مسئله به س��ازمان چندان 
دور از ذهن نیس��ت. هنجار س��ازمانی، موضوعی مهم 
اس��ت که توس��ط مدیران رده باال تعریف می شود و در 
طول زمان با فرهنگ سازی صحیح، باعث ارتقای سطح 
فعالیت سازمان می شود. در شرایطی که سازمان مذکور 
فعالیتی صنعتی داش��ته باشد یا در حال تولید کاالیی 
با ظرفیت های صادراتی باشد، اهمیت هنجارهای درون 
س��ازمانی پررنگ تر خواهد شد. آمیختگی هنجارهای 
سازمانی با درون مایه های ملی میهنی تاثیری مثبت در 
روحیه کارکنان ایج��اد خواهد کرد. نکته مهم در این 
خصوص، پرهیز از شعارزدگی است. کارکنان سازمان 
باید با این حس مثبت آشنا شوند، که فعالیت های آنان 
نقش��ی غیرقابل انکار در رش��د و توسعه کشور خواهد 

داشت. 
مصرف کنندگان و مراجعان 

روی دیگر سکه، مراجعان و مصرف کنندگان سازمان 
هس��تند. جفری جونز، پژوهش��گر حوزه روان شناسی 
مصرف کننده، در پژوهش ه��ای اخیر خود به نتایجی 
جال��ب توجه دس��ت پیداک��رده؛ بالغ ب��ر 45درصد از 
خریداران آمریکایی از محصوالت کشور خود استفاده 
می کنن��د. آمارهای دقیق تر نش��ان می دهند، بیش از 
65درصد از افراد کهنس��ال که افزون بر 65س��ال سن 
دارند، مایلند از محصوالت تولید داخل استفاده کنند، 
این در حالی اس��ت که جوانان 18 تا 25س��اله با نرخ 
47درصدی انعطاف بیشتری نسبت به خرید محصوالت 
غیر آمریکایی نشان می دهند. نکته مهم در این میان، 
آماره��ا در خصوص کاالهای خاص اس��ت. برای مثال 
افزون بر 80درصد آمریکایی ها تمایل دارند در خصوص 
خریده��ای خاص خ��ود، روی کااله��ای تولید داخل 
متمرکز باش��ند. درواقع هر اندازه کاال لوکس تر و حائز 
اهمیت بیشتری باش��د، احتمال خرید کاالهای تولید 
داخل باالت��ر می رود. این آمارها نش��ان می دهد تاثیر 
احساسات میهن پرستانه، نه تنها در بین تولید کنندگان 
و کارکنان س��ازمان بلکه بی��ن مصرف کنندگان حائز 
اهمیت اس��ت. کش��ورهایی که در حوزه ایجاد عرق 
ملی برای ش��هروندان قوی تر هس��تند، در خصوص 
ش��اخصه های رش��د اقتص��ادی نی��ز موفق تر عمل 

می کنند. 

آزموده

کتابخانه

یک پرس��ش بنیادی��ن: آدم هایی که 
کشورشان را دوس��ت دارند )صرف نظر 
از اینکه چ��ه نوع کاری انجام می دهند( 
چگونه کار می کنند؟ و اساسا آیا رابطه ای 
بین »میهن دوس��تی« و »کیفیت کار« 

هست؟ 
انسان موجودی اجتماعی و هم از این 
رو نیازمند هویت و احساس تعلق است و 
از آنجا که موجودی اندیشور است بر اثر 
تجربیات روانی در طول زندگی مجموعه 
محتویات مغز او به عن��وان دانش، باور و 
ارزش ساخته می شوند و هرگاه مجموعه 
باورهای و ارزش های تعدادی انس��ان به 
هم نزدیک باش��د آنها به هم دلبس��ته 
می شوند و به طریق اولی و طبیعی افراد 
یک اقلی��م که از بعد جغرافیا نیز به هم 
نزدیک هستند احتماال سریع تر می توانند 
ب��ه این »همنوایی ارزش��ی« برس��ند و 
کم کم نسبت به این ارزش های مشترك 
و اقلیم مشترك دلبستگی تولید شده و 
افراد تالش می کنند آن کلیت را حفظ و 
تقویت کنند، چرا که آن را از خود و خود 
را جزیی از آن می دانند. در جهان قدیم 
این وضعیت منجر به کشف پدیده هایی 
شد که بعضا به تعصب هم تعبیر می شود 
)نظریه عصبیت ابن خلدون( یا در حوزه 
جامعه شناسی به وجود پدیده ای با عنوان 
وج��دان جمع��ی اش��اره دارد )نظریات 

دورکیم(.
 اما ح��ال که جه��ان و پارادایم های 
و  ک��رده  تغیی��ر  آن  ب��ر  حاک��م 
»کثرت گرایی« تفکر حاکم است جایگاه 
تعصب ب��ه قوم و قبیله، کش��ور و... در 
کجاس��ت؟ به نظر می رس��د دست کم 
در فضای اقتصادی »وابس��تگی« جای 
»دلبستگی« را گرفته و یک نوع اخالق 
برآمده از نیازهای کارکردی جای خود 
را باز کرده است و بررسی روندها نشان 
از کار روی موضوعات��ی همچون بیانیه 
اخالق جهانی و... مطرح است، بنابراین 
مس��ئله این اس��ت که ما چه کنیم که 
آدم ها با وجود تفاوت ها، با وجود زندگی 
در فضای باز جهانی و... تعهد خود را به 
کار و کیفیت آن حف��ظ کنند و به آن 
پایبند باشند به نحوی که عملکرد افراد 
فراتر از مزایایی مادی که به آن چش��م 
دارند ب��ه یک س��ری مولفه های دیگر 
هم وابسته باشد که از جمله آنها تعهد 
س��ازمانی ناظر بر عشق به میهن است. 
این کوتاه سخن در پی طرح و پیگیری 
یک پرسش بر آن است که به ریشه های 
فکری میهن دوس��تی و کارکردهای آن 
در جامعه و سازمان پرداخته و به شیوه 
تحلیل فلسفی ارتباط آن با مولفه های 
تعل��ق و تعهد س��ازمانی ک��ه منجر به 
عملکرد برتر خواهد ش��د، تبیین کند. 
گفتیم به دلی��ل نیاز طبیعی اجتماعی 
بش��ر »احس��اس تعل��ق« از ضروریات 
زیست انسانی است که در اساسی ترین 
نظریات انگیزش )هرم نیازهای مزلو( نیز 
آمده است. بر این اساس انسان از اینکه 
تعلق به »چیزی« داشته باشد احساس 
رضایت و امنیت می کند و طبعا هر قدر 
موضوع تعلق قوی تر و مستحکم تر باشد، 
رضایت و امنیت خاطر باالتر خواهد بود، 
بنابراین بین وزنی که فرد در ذهن خود 
به »موضوع تعلق« می دهد و »احساس 
تعلق��ی« ک��ه در درون خ��ود تولید و 
بازتولید می کند رابطه معناداری برقرار 
اس��ت. به عبارت روش��ن تر، »احساس 
تعل��ق« به »تولید هوی��ت« می انجامد 
و اساس��ا »زنده بودن« ویژه انسان ها و 
ملت ه��ای دارای هویت اس��ت و بر این 
اس��اس فرد یا ملتی که هویت ندارد گو 

اینکه وجود ندارد. 
از ابتدایی ترین شکل زندگی اجتماعی 
انس��ان که همان ق��وم و قبیله اس��ت 
تعلق به قبیله داش��تن )قبیله وندی( به 
اف��راد »هویت« هدیه م��ی داده و از بعد 
جس��می و روان��ی و اجتماعی امنیت را 
برای افراد قبیله فراهم می کرده اس��ت 
و البت��ه ب��ه همان نس��بت پایبندی به 
قواعد نوش��ته یا نانوشته قبیله، تعهدی 
بود که قبیله وندان باید بر آن اس��توار و 
پایبند باشند. شکل های جدیدتر تولید 
تعلق )هویت س��ازی( با پیچیده تر شدن 
تدریجی اجتماعات انس��انی ایجاد شد 
که از آنها می توان به تعبیر دکتر چلبی 
)در کتاب جامعه شناسی نظم( به عنوان 
دهوندی، ش��هروندی و کشوروندی نام 
ب��رد و با ای��ن وصف در فض��ای جهانی 
و ب��ا تفک��رات »جهان میهن��ی« تعبیر 
»جهانون��دی« نیز قابل بیان اس��ت. در 
تبیی��ن این تعابیر و پس��وند »وند« که 
خود نشان از تعلق است، می توان گفت 
»من« انسان که همان هویت اوست در 
یک مسیر تکاملی زندگی توسعه یافته و 
انس��ان خود را نه »تنه��ا« و نه در »یک 
قبیله« و. . . بلکه خود را در یک »جهان 
انس��انی« می بیند و به تعبیری باید که 

نقش »انسان جهانی« را بازی کند. 
اما پرس��ش اینجاست که آیا می توان 
همزمان ایرانی بود و جهانی؟ البته از نظر 
دور نیست که در یک بعد وقتی ما ایرانی 
هستیم یعنی جهانی هم هستیم چراکه 
ایران هم به هر روی در یک جهانی قابل 
تعریف اس��ت، اما پیچیدگی آنجاس��ت 
که در فضای اندیش��ه و عملکرد در چه 
قلمرویی زیس��ت می کنی��م و در بزنگاه 
تصمیم گیری اگ��ر این دو یعنی »ایرانی 
ب��ودن« و »جهانی بودن« احتماال تضاد 
منافعی داشتند کدام ترجیح دارد؟ و فرد 
باید کدام را مقدم بدارد؟ آیا هر منفعتی 
که به ایران برسد همان به جهان می رسد 
و بالعکس؟ این امر بس��یار قابل تامل و 
بررسی است، به طور نمونه ممکن است 
یک کشور برای توسعه صنعتی خود که 
برایش دس��تکم در ح��وزه اقتصاد و در 
کوتاه مدت مفید و سودمند است صنعت 
خاصی را راه اندازی کن��د که آلودگی و 
پس��ماند آن برای جهان و ساکنان کره 
زمین زیانبار باش��د، بنابراین اگر جهانی 
بیندیشد باید از چنین کاری چشم پوشی 
کن��د و البته این راهبرد و رویکرد زمانی 
مناسب خواهد بود که همه کشورها در 
چنین فضایی بیندیش��ند و برنامه ریزی 
کنند، در غیر این صورت برخی کشورها 
با عدم رعایت مصالح جمعی فقط به سود 
و ماندگاری خویش می اندیشند و برخی 
دیگر عقب خواهند ماند و اینجاست که 
البته یک اراده بین المللی می تواند و باید 
مداخله کرده و حدود را معین و عملکرد 
را نظارت کند. از منظر روانش��ناختی و 
تربیتی هم اگر ن��گاه کنیم فردی که از 
درون توس��عه یافتگی را پ��ی بگیرد و به 
جایگاه هایی از آن دس��ت یابد، می تواند 
در مسیر توسعه دیگران هم ایفای نقش 
کند )به تعبیر خواجه نصیرالدین توسی 
ب��ه اِکمال غیر  بپردازد( وگرنه به فرموده 
حکیمانه ش��اعر: ذات نایافته از هستی 

بخش/کی تواند بود هستی بخش؟ 
واقعیت آن اس��ت که »ایرانی بودن« 
مقدم بر »جهانی بودن« اس��ت، چرا که 
هر ی��ک از انس��ان ها در واقعیت به هر 
روی در جایی از این جهان )که می تواند 
ایران یا هر کش��ور دیگری باشد( زیست 
می کنند و اگر در ایران یا هر کش��وری 
در اقصای جهان که به آن تعلق داش��ته 
ی��ا دارد، به  گونه ای درس��ت رفتار کند 
که جه��ان از خروجی و برکات عملکرد 
او بهره مند باشد، گویی ضمن خدمت به 
میهن به طریق اولی جهانی هم هس��ت 
و ثمرات رفتارش ب��ه جهان و جهانیان 
هم می رسد. با این تعبیر به نظر می رسد 
مفهوم ملت به هیچ وجه در طول جهانی 
بودن نیس��ت، بلکه در عرض آن است و 
همین مفهوم که ش��امل خاك و خون 
و زبان، تبار، فرهنگ و... اس��ت افراد یک 
اقلیم جغرافیای��ی را به هم پیوند داده و 
یک جامعه و میهن خاص همچون ایران، 
آلمان، ژاپن و... را می سازد و افراد آن اقلیم 
در شرایطی می توانند خود را در یک کل 
یکپارچه ادراك کنند و به تعبیری »من« 
خود را تا حد یک ملت توس��عه دهند تا 
بر این باور برسند که »من« یعنی ملت و 
»ملت« یعنی من و در این فرآیند ادراکی 
که مجموعه ای است از شناخت و هیجان 
عشق به میهن پدید می آید و هویت ملی 
شکل می گیرد، طبعا به همان اعتبار نبود 
دلبستگی فرد به خانواده، خویشاوندان، 
ش��هر یا کشور می تواند به بحران هویت 
برای فرد بینجامد و از منظر روانشناسی 
اجتماع��ی، بریدگی ف��رد از یک کلیت 
)جامعه یا سازمان( به نحوی که فرد در 
ادراك خود منافع مش��ترکی با آن خود 
بزرگ تر نبیند، منجر به رفتارهای مخرب 
)همچون واندالیسم( خواهد شد که نقطه 

مقابل تعهد و دلبستگی سازمانی است. 
طبعا فرد در هر س��ازمان یا کشوری 
هنگام عم��ل و رفت��ار در درون خود با 

این پرس��ش مواجه است که 
م��ن چرا باید کار کنم؟ یا من 
چ��را باید بیش��تر و بهتر کار 
کنم؟ و پاس��خ هایی گوناگونی 
برای آن متصور است، به طور 
نمونه برای پول بیش��تر؟ برای 
کس��ب مقام باالت��ر؟ با هدف 
خوش��ایند کس��ی یا گروهی؟ 
برای پیشرفت سازمان متبوع؟ 
برای تحقق پیشرفت کشور؟ با 
هدف پیش��رفت علم و اقتصاد 
در جهان؟ ب��ا رویکرد خدمت 
به بشریت؟ برای جلب رضایت 
خدا؟ یا... و البته هر یک از این 
پاس��خ ها که »چ��رای رفتار« 
و موتور محرك آن هس��تند، 
می توانند کمیت و کیفیت رفتار 
و عملکرد را متاثر کنند، ضمن 
اینکه بودن یا نبودن مولفه های 
کنترلی نیز چنین تاثیری دارد. 
مثال اگر عملکرد بیشتر و بهتر 
ناظر بر خوش��ایند کسی باشد 
تداوم عملک��رد منوط به دیده 

ش��دن آن، توس��ط آن فرد هدف است 
در غیر این صورت رفتار خاموش خواهد 

شد و الخ. 
در خص��وص پیدایش مفهوم ملت و 
ملیت معیارهای کالس��یک خاك،  نژاد 
)تبار(، زبان، تاریخ و باالخره خواس��ت و 
اراده انسان ها مطرح است و روشن است 
که میهن دوستی ریشه در »ایده آلیسم« 
یا هم��ان آرمان خواه��ی دارد. حال اگر 
فضایی که قرار اس��ت عملکردهای برتر 
را از اف��راد جامع��ه ببینیم یک »فضای 
اقتصادی و کس��ب و کار« است و جنبه 
اقتصادی کشور را پشتیبانی می کند، اگر 
هر یک از افراد جامعه چنین بیندیشند 
ک��ه در درون یک »من ب��زرگ« به نام 
ملت و میهن در حال فعالیت هستند که 
آن من بزرگ، هویت آنهاس��ت، طبعا با 
یک تحلیل منطقی می توان در آنجا نیز 
انتظار داشت که عملکردهای برتر برآمده 
از ب��روز حداکثر توانمندی و تعهد افراد 
اس��ت و برای تحقق این امر دس��ت کم 

چهار راهبرد و اقدام بایسته است: 
- تعریف ارزش های مورد توافق ملت 

)اکثریت جامعه(
- تدوی��ن محتوا )مهندس��ی محتوا( 
برای تقوی��ت ملت به عن��وان یک کل 

یکپارچه

- الگوسازی رفتاری میهن دوستی که 
طبع��ا از بزرگان و مدی��ران جامعه آغاز 

می شود
- نظام انگیزشی مناسب برای تقویت 

میهن دوستی.
اما میهن دوستی، ملت گرایی به طور 
کوتاه چیست؟ ناسیونالیسم یا ملی گرایی 
از واژه ناس��یون )Nation( ب��ه معنای 
ملت از زبان فرانسه گرفته شده )طلوع، 
1372( و ملی گرای��ی، ملت ب��اوری، یا 
ناسیونالیسم نوعی آگاهی جمعی است، 
یعن��ی آگاهی به تعلق به ملت که آن را 
»آگاهی ملی« می خوانند. )آقابخش��ی، 
1374( آگاه��ی ملی، اغلب پدیدآورنده 
حس وفاداری، ش��ور و دلبستگی افراد 
به عناصر تشکیل دهنده ملت )نژاد، زبان، 

سنت ها 
و عادت ها، ارزش های 
و  اخالقی،  اجتماعی، 
به طور کلی فرهنگ( 
است )آشوری، 1384( 
از آنج��ا ک��ه هر ملت 
خاص  سرزمین  دارای 
است، وفاداری به خاك 

و فداکاری برای پاسداری 
از  آن  بزرگداش��ت  و  آن  از 

پایه های ملت باوری است. البته این 
نکته از نظر دور نیست که اگر ملی گرایی 
مبتنی بر خردورزی نباشد گاهی ممکن 
اس��ت موجب بزرگداشِت مبالغه آمیز از 
یک مل��ت و اعتقاد به برتری مظاهر آن 
ملت بر مظاهر ملی دیگر ملت ها  شود و 
به پدیده هایی چون نازیسم و فاشیسم 
برسد. روندشناسی نشان از آن دارد که 
پایبندی به مناف��ع »ملت« و »میهن« 
به عن��وان ی��ک »من ب��زرگ« ضرورت 
زیس��ت انس��انی در طول تاریخ بوده و 
هست. این امر در بزنگاه های تاریخی در 
کشورهای مختلف و مشخصا در ایران به 
روشنی قابلیت ردیابی دارد، به نحوی که 
افراد در موقعیتی خاص )همچون دفاع 
از میهن( که قرار گرفته اند با صرف نظر 
کردن از منافع و آس��ایش فردی خود، 

منافع بزرگ ملی و آس��ایش دیگران را 
ترجی��ح داده اند و اتفاقا عملکرد ویژه ای 
را از خود نشان داده اند که در معیارهای 
ارزیاب��ی عملکرد عادی قاب��ل ارزیابی و 
تکرارپذیر نیس��ت و ردپ��ای آن را باید 
در »آرمانی ویژه« جس��ت وجو کرد که 
اغلب همان عشق به میهن است، همانند 
عملکرد ژاپنی ها در جریان سونامی چند 

سال اخیر و... 
دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند 
ب��ا »وطن پرس��تی«  »وطن دوس��تی« 
متفاوت است. وطن پرستی بیراهه است، 
ولی وطن دوستی محرك و زمینه ساز و 
مش��وق توسعه یافتگی است. یک قاعده 
ثابت در میان کش��ورهای توسعه یافته 
این اس��ت ک��ه در این ممال��ک عموم 

مردم عالقه ش��دیدی به تاریخ، آداب و 
رسوم و محدوده جغرافیایی خود دارند 
و اساس��ا در جامعه ای که وطن دوستی 
نباش��د، انگیزه ای برای خدمت، رش��د، 
توس��عه یافتگی وجود نخواهد داش��ت. 
در رویک��رد اس��المی نیز ه��ر از گاهی 
اظهارنظرهای��ی در خصوص س��تایش 
میهن دوس��تی صورت گرفته اس��ت، از 
جمله این فرموده که به معصوم منتسب 
اس��ت: »ح��ب الوط��ن م��ن االیمان«؛ 
میهن دوستی از نشانه های ایمان است و 
برخی نیز نظر بر این دارند که ملی گرایی 
و ب��ه تعبیر عرب��ی »الوطنی��ه« یعنی 
میهن دوس��تی یا حب الوطن نه تنها در 
اسالم مذموم نیست، بلکه مورد سفارش 

نیز واقع شده است. 
در س��وی دیگر موض��وع تعهد 
داشتن به کار با کیفیت است که از 
آن در ادبیات مدیریت به »عملکرد 
مطلوب« تعبیر می شود و عملکرد 
مطلوب منجر به به��ره وری زمانی 
است که افراد توانمند، انگیزه مند و 

فرصت مند باشند یعنی: 
- بتوانند )دانش و مهارت داشته 

باشند( توانستن
- بخواهند )انگیزه و تعهد داشته 

باشند( خواستن
- بشود )فرصت، اختیار و امکانات 

داشته باشند( شدن/داشتن.
این س��ه مولفه به صورت همگرا 
می توانند منجر به عملکرد مطلوب 
برای دس��تیابی به نتای��ج مطلوب 
در نهای��ت ناظر بر »س��ودآوری« و 
»ماندگاری« ش��وند. این سه ضمن 
داشتن جایگاه مس��تقل برای خود 
روی یکدیگ��ر اثر متقاب��ل دارند و 
طبعا نبود هر یک از آنها در عملکرد 
افراد کاس��تی ایجاد خواه��د کرد. 
اما مولف��ه ای که مس��تقیما موتور 

افراد را از درون روش��ن نگه می دارد که 
حتی ممکن اس��ت به رغم »کم توانی« و 
»کم فرصتی« آنچ��ه را می توانند به کار 
گیرند مولفه میانی اس��ت یعنی همان 
»خواس��تن« ک��ه می ت��وان آن را به 
»انگیزه و تعهد« تعبیر کرد و اینجا 
رنگ میهن دوستی بیش��تر خود را 
نش��ان می دهد و می تواند به عنوان 

موتور محرك عمل کند. 
تعه��د از نظر لغوی الزامی اس��ت که 
آزادی عمل را محدود می کند )فرهنگ 
لغت آکسفورد، 1969( همچنین تعهد 
عب��ارت از به  عهده گرفت��ن کاری، نگاه 
داش��تن و عهد و پیمان بس��تن است. 
)پورت��ر، 1974( و هم��کاران وی تعهد 
س��ازمانی را همسان س��ازی و پیوند به 
آن تعریف می کنند که از سه عامل زیر 

تشکیل می شود: 
1- قبول داشتن س��ازمان و پذیرش 

اهداف آن 
2- آمادگی برای بذل کوش��ش 

قابل توجیه بیشتر 
3- عالقه من��دی به حفظ 
عضویت در سازمان. )مرتضوی، 

)1379
در تبیین تعهد سازمانی مدل ها 
و الگوهای مختلفی ارائه شده است 
که یکی از آنها نگاه سه بخش��ی تعهد 
س��ازمانی اس��ت که آلن و مای��ر ارائه 
کرده اند و ش��امل تعه��د عاطفی )تعلّق 
خاطر به سازمان(، تعهد تکلیفی )وظیفه 
درك  ش��ده برای حمایت از سازمان( و 
تعهد مستمر )حساسیت به هزینه های 

سازمان( است. 

نسبت میهن دوستی و تعهد 
سازمانی

در ی��ک ن��گاه اگر ف��رد را 
کوچک ترین واحد در فضای 
کس��ب و کار تعریف کنیم، 
نس��بت او به »س��ازمان« و 
و »جهان« چگونه  »میهن« 
اس��ت؟ در حقیقت تفکر در 
فض��ای میهن ی��ا جهان به 
منزله توس��عه »من« یک 
فرد اس��ت و به طور کلی 
فهم نسبت فرد با میهن 

نیازمن��د تجزیه و تحلی��ل مولفه های 
ناظ��ر بر هر کدام اس��ت، بدین منظور 
از س��ه منظر می ت��وان ب��ه دو متغیر 
»میهن دوس��تی« و »تعهد سازمانی« 

نگاه کرد: 
ریش�ه ها: آن دس��ته از عوام��ل و 
مولفه های��ی که س��ازنده و تولیدکننده 
و تقویت کنن��ده متغیره��ای مورد نظر 

هستند. 
نش�انه ها: عالئم و نمادهای رفتاری 
افراد یک جامعه یا سازمان که برآمده از 

دلبستگی و وابستگی آنهاست. 
پیامدها: نتایج معینی اس��ت که در 
اثر انجام رفتارهای خاص برای یک کل 
بزرگ ت��ر همچون س��ازمان و جامعه به 

دست می آید.
در نهایت از فردی که در یک محیط 
کسب و کار فعالیت می کند انتظار می رود 
یک شهروند خوب برای سازمان خود و 
همچنین یک شهروند خوب برای میهن 
خود باشد و البته نشانه های رفتاری این 
دو قاب��ل مش��اهده و اندازه گیری بوده و 

مشترك  هستند. 
نگارنده برآن اس��ت که اگر نظام های 
تربیتی و انگیزش��ی اثرگذار بر فرهنگ 
کالن جامع��ه از جمله نظ��ام آموزش و 
پروش، نظ��ام تربیت دینی، نظام هنر و 
س��ینما، نظام امنیت و پلی��س و... و در 
رأس آنها مدی��ران جامعه با بهره گیری 
از رویکرده��ای علم��ی اثربخش، حس 
»میهن دوس��تی« را در اف��راد جامعه و 
به ویژه نس��ل جوان تقویت کنند، نمود 
و پیامد ای��ن پدیده به عنوان یک متغیر 
زیرس��اختی در جای جای کش��ور و در 
ذه��ن و ضمیر پنهان هر ف��رد به عنوان 
یک موتور محرك برای کار بیشتر و بهتر 
عمل خواهد کرد و از دیگر س��و نیاز به 
کنترل نزدی��ک را به طرز قابل توجهی 

کاهش خواهد داد. 
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 میهن دوستی وتاثیر آن بر کیفیت کار
علی محمد آقاعلیخانی
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 تاکن��ون تحقیقات و 
پژوهش های بسیاری در 
زمین��ه برند محصوالت 
ش��رکت ها  و خدم��ات 

صورت گرفته است، ولی کمتر به موضوع برند شخصی 
توجه شده است. این در حالی است که ایجاد و توسعه 
برند ش��خصی ع��الوه بر اینکه به توس��عه محصول یا 
برند ش��رکت کمک می کن��د، می توان��د عاملی برای 

موفقیت های فردی و سازمانی نیز باشد. 
برندس��ازی ش��خصی، منج��ر ب��ه یک احس��اس 
منحصربه فرد و به یاد ماندنی و ایده آل در صاحب برند 
می شود. برند شخصی نش��ان دهنده ارزش ها، باورها و 
توانایی های فرد اس��ت. برند ش��خصی نشان می دهد 
که ش��ما چه کس��ی هس��تید، چه کار می کنید و چه 
چیز متفاوتی در ش��ما وجود دارد یا چگونه برای بازار 

هدف تان ارزش آفرینی می کنید. 
امروزه توس��عه س��ازمانی به تنهایی کافی نیست و 
افراد باید برنامه ریزی برای توس��عه برند شخصی خود 
داش��ته باش��ند. افراد قدرتمند س��ازمان قدرتمند را 
می س��ازند و کوشش برای توسعه ویژگی های فردی از 
طریق کسب شایستگی ها و ایجاد برند شخصی امری 
غیر قابل اجتناب در فضای رقابتی است. توسعه روابط با 
استفاده از تکنولوژی های نوین به تقویت برند شخصی 
نیز کمک می کند و باید توانایی و مهارت کار با ابزارهای 
سخت افزاری و نرم افزاری به عنوان یک مهارت پایه برای 

افراد تلقی شود. 

مدل مفهومي تعامل شبكه اي میهن دوستي و تعهد سازماني
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مقامات چین اعالم کردند 
 همکاری چین و آمریکا 

با وجود چالش ها

مقام��ات تجاری چین می گوین��د: »چین و آمریکا 
همچن��ان ب��ه مذاکرات خ��ود درباره بس��ته تجاری 
دوجانب��ه، باوج��ود چالش ه��ای پی��ش  روی فضای 

تجارت جهانی ادامه می دهند.«
چین مش��تاق حفظ بازاره��ای آزاد برای کاالهای 
خود همزمان با رش��د اقتصادی در زمانی اس��ت که 
کمترین س��رعت رشد اقتصادی در 25 سال گذشته 
را تجربه می کند، اما ای��ن روند با افزایش تنش های 
تجاری مواجه شده است. تنش تجاری در این کشور 
ب��ه این خاطر به وجود آمده ک��ه افت واردات روندی 
س��ریع تر از صادرات دارد و ای��ن یعنی مازاد تجاری 

یک رکورد دیگر در این کشور می زند. 
سال گذشته، کسری تجاری آمریکا با چین براساس 
اعالم دفتر نمایندگی تجاری آمریکا در چین، 336/2 
میلیارد دالر بود. دونال��د ترامپ، نامزد جمهوریخواه 
ریاست جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه تهدید کرد 
که ضربه شدیدی به تعرفه  کاالهای چینی خواهد زد 
تا نشان دهد آمریکا بازیچه محصوالت چینی نیست. 
آمریکا، دومین ش��ریک تجاری ب��زرگ چین پس از 
اتحادی��ه اروپا، سیاس��ت های ضددامپینگ و جبران را 
بر محصوالت چینی تحمیل و مواردی علیه این کشور 
ش��رق آس��یا در س��ازمان تجارت جهانی مطرح کرده 
است. ش��ن دان یانگ، سخنگوی وزارت تجارت چین، 
در گفت وگوی��ی با خبرنگاران گفت: »اقتصاد جهانی با 
س��ختی هایی مواجه شده است که باعث شده بسیاری 

از کشورها به اتخاذ سیاست های حمایتی روی آورند.«
ص��ادرات ف��والد چی��ن امس��ال وضعیتی بس��یار 
خوب را س��پری کرد، هرچند رشد جهانی همچنان 
ضعیف اس��ت. وضعیت مناسب صادرات فوالد چینی 
باعث ش��د کشورهای دیگر نس��بت به ظرفیت مازاد 

دامپینگ در چین اعتراض کنند. 
شن می گوید: »هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان 
دهد چین در تولید فوالد دامپینگ می کند. رشد در 
صادرات نتیجه رقابت بیشتر شرکت های چینی است 
که همزمان باعث پایین آمدن هزینه ها شده است.«

در واکن��ش ب��ه ادعاه��ای فرد هاچب��رگ، رئیس 
بانک ص��ادرات و واردات آمریکا )EXIM( که گفته 
بود چین در س��ال 2015 می��الدی 10 برابر آمریکا 
صادرکنندگانش را تامین مالی کرده بود، ش��ن گفت 
اختالفاتی در آنچه به آن یارانه گفته می شود، وجود 
دارد. او ادامه داد که اگر اختالفی هم وجود داش��ته 
باش��د، ه��ر دو طرف می توانند ش��کایت خ��ود را به 

سازمان تجارت جهانی ببرند. 
آقای ش��ن از ارائه جزییات درب��اره طرح چین که 
روز پنجش��نبه ب��رای افزای��ش بخش ه��ای پذیرنده 
س��رمایه خارجی اعالم شد، خودداری کرد، اما گفت 
که شرکت های خارجی دیگر به اندازه گذشته در این 
کشور س��رمایه گذاری نمی کنند چون رقابت داخلی 

میان شرکت های چینی افزایش یافته است. 
چی��ن در پیمان تج��ارت آزاد دو س��وی اقیانوس 
آرام )TPP( نیست. این پیمان مورد حمایت آمریکا 
اس��ت. این پیمان 12 کش��ور حاش��یه اقیانوس آرام 
را دربرمی  گی��رد. اعض��ای این پیم��ان می گویند که 
ای��ن پیمان چی��ن را هدف قرار ن��داده و کار خود را 
انجام می دهد. پکن به صورت مس��تقل به دنبال یک 
چارچوب منطقه ای با ش��رکای تجاری خود با هدف 

حذف آمریکا از این چرخه است. 
به گفته آقای ش��ن، بزرگ ترین چال��ش پیش  روی 
اقتص��اد چین نیاز به اج��رای کارآمد اصالحات چرخه 
عرضه برای بهبود س��اختار اقتصاد خود است. او گفت: 
»تقاضا برای کاالی باکیفیت وجود دارد، اما این تقاضا 
باید با عرض��ه کارآمد همخوانی پیدا کن��د. ایجاد این 
همخوانی نیاز به نوآوری دارد که این کار سخت است.«

عصبانیت دولت آمریکا از مخمصه 
مالیاتی اپل در اروپا

براس��اس اخب��ار منتش��ر ش��ده، 
کمیس��یون اتحادی��ه اروپ��ا قصد 
دارد ط��ی ماه های آینده به پرونده 
مالیاتی شرکت اپل رسیدگی کند. 
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که انتظار می رود 
نتیجه این رس��یدگی برای اپل چندان خوشایند نبوده 
و ای��ن برند محبوب آمریکایی را به پرداخت میلیاردها 
یورو محکوم کند؛ موضوعی که خش��م ش��دید دولت 
ایاالت متح��ده را برانگیخته اس��ت. در همین راس��تا و 
براس��اس تخمین های صورت گرفته از سوی موسسه 
JPMorgan، ش��رکت اپل در صورت مقصر شناخته 
ش��دن در پرونده مالیاتی خود ممکن است به پرداخت 
رقم��ی معادل 19 میلی��ارد دالر )مع��ادل 17 میلیارد 
یورو( محکوم ش��ود. طبق اطالعات موجود کمیسیون 
اتحادیه اروپا معتقد است شرکت اپل با انعقاد قراردادی 
با کشور جمهوری ایرلند، قصد دارد تا درآمدهای خود 
را به دفاتر و ش��رکت های زیرمجموعه اش در جمهوری 
ایرلند منتقل  س��ازد و به این ترتیب از پرداخت مالیت 

خود داری کند. 
اتهام گریز از پرداخت مالیات در ش��رایطی مطرح 
می ش��ود که ش��رکت اپ��ل در این پرونده ش��رایط 
مس��اعدی نداشته و تنها دولت آمریکا را حامی خود 
می بین��د. وزارت خزانه داری آمری��کا و به بیان بهتر 
دولت این کش��ور ضمن انتقاد از اتهامات مطرح شده 
علیه اپل، در ح��ال حاضر از جمله حامیان این غول 

تکنولوژی آمریکایی محسوب می شود. 
در همین راستا وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار 
بیانیه ای که توس��ط جک لو، وزی��ر خزانه داری این 
کشور امضا شده بود بدون نام بردن از اپل اعالم کرد 
وزارت خزان��ه داری و مجموعه دول��ت ایاالت متحده 
آمری��کا خ��ود را به حمای��ت از تمامی ش��رکت ها و 
برندهای آمریکایی در سراس��ر جهان متعهد می داند. 
در ادام��ه این بیانیه آماده اس��ت: »به نظر می رس��د 
تحقیقات صورت گرفته در بروکسل چندان منصفانه 
نبوده و کمیس��یون اروپا برای دس��تیابی به مقاصد 
خود شرکت های آمریکایی را هدف قرار داده است.«

ت��ا به ح��ال حس نی��از به منظ��م بودن و 
بهره وری بیش��تر را داشته اید؟ تا به حال کل 
روزتان را با حجم آش��فته ای از فعالیت ها پر 
کرده ای��د و در نهای��ت هیچ کدام ش��ان کامل 

انجام نشده باشند؟ 
مهارت های مدیریت زمان ویژه استارتاپ های 
کوچک اس��ت که گاهی کل ی��ک روز خود را 
به فعالیت های مختلف��ی اختصاص می دهند. 
این مهارت های مدیریت زمان به ش��ما کمک 

می کند بازدهی کارتان را افزایش دهید: 
1- مدیریت زمان یک افسانه است 

مهم نیست چقدر حساب شده عمل کنیم، 
در هر حال تنها 24 ساعت طی یک شبانه روز 
فرصت داریم. زمان تغییر نمی کند. تنها عامل 
قابل کنترل، مدیریت خود و کارهایی اس��ت 

که انجام می دهیم. 
2- کش�ف کنی�د زمان ت�ان در کجا هدر 

می رود 
بیش��تر م��ا قربان��ی فعالیت ه��ای »وقت 
تلف کن« می ش��ویم. وقت تلف کن های شما 
چه چیز هایی هس��تند؟ شما هم زمان زیادی 
را ص��رف گش��تن در اینترن��ت، چک کردن 
ایمیل، پست گذاشتن در فیس بوک، پیامک 
دادن و تماس ه��ای ش��خصی می کنی��د؟ با 
ردیابی فعالیت ه��ای روزانه، می توانید تصویر 
دقیق��ی از اینکه برای هر فعالیت چقدر زمان 
می گذارید به دس��ت آورید که نخستین گام 

موثر برای مدیریت زمان است. 
3- هدف تان را از مدیریت زمان مشخص 

کنید 
ب��ه خاط��ر داش��ته باش��ید ک��ه تمرکز بر 

مدیری��ت زم��ان در واق��ع زم��ان را تغییری 
نمی ده��د، بلک��ه عادت ه��ای ش��ما را تغییر 
می دهد. نخس��تین قدم برای شروع می تواند 
این باش��د که وق��ت تلف کن های ش��خصی 
خ��ود را حذف کنید. برای مثال به مدت یک 
هفت��ه با خود ق��رار بگذارید ک��ه تماس های 
شخصی و غیرکاری را پاسخ نمی دهید. حتی 
پیامک های غیر کاری را هنگامی که مشغول 

به کار هستید نمی فرستید. 
4- برنامه ریزی زمانی تان را اجرا کنید 

هدف این اس��ت که با تغییر عادت هایتان، 
اهداف بیشتری را که برای خودتان مشخص 
کرده ای��د به دس��ت آورید. پ��س نه تنها نیاز 
دارید اهداف ش��خصی تان را مشخص کنید، 
بلکه باید بررس��ی کنید چقدر به آنها نزدیک 

یا تکمیل شان کرده اید. 
5- از ابزار مدیریت زمان استفاده کنید 

خ��واه با کورنومتر باش��د یا با ه��ر نرم افزار 
دیگری، باید پی ببرید االن در حال انجام چه 
کاری هس��تید و در آین��ده وقت تان را صرف 
چه کاری خواهید کرد. نرم افزار هایی همانند 
outlook به شما کمک می کنند کارهایتان 
را زمان بن��دی و پی��ش از ش��روع آن کار به 
ش��ما یادآوری می کند تا زمان تان را راحت تر 

مدیریت کنید. 
6- به طور بی رحمانه ای اولویت بندی کنید! 

بای��د روزت��ان را با کاری ش��روع کنید که 
بیش��ترین اولوی��ت را دارد و س��پس به خود 
امتی��از دهید. اگ��ر 20وظیف��ه را باید انجام 

دهید، چندتای آنها باید تکمیل شوند؟ 
7- ی�اد بگیری�د کار ه�ا را ب�ه دیگ�ران 

بسپارید 
طبق تجرب��ه، واگذاری کار ها ب��ه دیگران 

یک��ی از س��خت ترین چیزهای��ی اس��ت که 
مدیران باید یاد بگیرند. بدون توجه به اینکه 
شغل ش��ما کوچک است یا گس��ترده، نباید 
تمام وظایف به دوش ش��ما باشند، بلکه باید 
به دیگران هم اجازه دهید بخش��ی از وظایف 

را متحمل شوند. 
8- برای خودتان عادات روزانه ای ترتیب 

دهید و سفت به آنها بچسبید 
زمانی ک��ه برایتان بحران��ی پیش می آید، 
اگر عادات روزانه ت��ان را دنبال کنید بازدهی 

بیشتری خواهید داشت. 
وظایف ت�ان  ب�رای  کنی�د  ع�ادت   -9

محدودیت زمانی تنظیم کنید 
به عن��وان مثال، خواندن و پاس��خ دادن به 
ایمیل ها می توان��د کل روزتان را درگیر کند. 
در ع��وض، یک س��اعت در روز را برای چک 
کردن ایمیل ها تنظیم کنید و س��خت به آن 

پایبند باشید. 
سیس�تم های  ش�وید  مطمئ�ن   -10

کامپیوتری تان منظم هستند 
وق��ت زی��ادی را ب��رای پیدا ک��ردن یک 
فایل در کامپیوترت��ان صرف می کنید؟ زمان 
بگذارید تا آنها را مرتب کنید و به این ترتیب 
فعالیت های کامپیوتری تان را سرعت بخشید. 
11- اوقاتی را که در انتظار هستید بیهوده 

تلف نکنید 
از مدت دی��دار با مش��تری گرفته تا وقت 
دکتر دندانپزش��ک، تقریبا غیر ممکن اس��ت 
مدت��ی را ب��رای کس��ی ی��ا چی��زی منتظر 
نمانی��د. اما لزوم��ی ندارد که بنش��ینید و با 
انگش��تان تان بازی کنید. تکنولوژی به ش��ما 
 کمک می کند هرکجا هس��تید به راحتی کار 

کنید. 

مدیریت زمان برای افراد پرمشغله

دنیای نوین تجارت مجموعه ای پر رقابت است که از فاکتور های بازار، اقتصاد، اجتماع و 
تکنولوژی تش��کیل شده است. در این محیط روز به روز به قدرت توانایی مصرف کنندگان 
و مش��تریان افزوده می ش��ود و همچنین قدرت انتخاب آنها نیز توس��عه می یابد. تغییرات 
سریع مولفه های دنیای تجارت باعث ایجاد فرصت های مختلفی شده است. با این تغییرات 
گسترده جهان نوین تجارت نسبت به گذشته، واضح است که دستیابی به موفقیت نه تنها 
نیاز به کارایی و بهره وری باال دارد، بلکه فعالیت های ابتکاری نظیر تولیدات متنوع و خدمات 

خوب نیز ضروری است. 
امروزه مسئله بیکاری با افزایش جمعیت در کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین 
دغدغه ها و تهدیدهای ملی این چنین کشورهایی است. توسعه و ایجاد کار آفرینی راه حلی 
است که برای برطرف کردن این مشکل ارائه شده است. کارآفرینی در حقیقت می تواند در 

رشد اقتصادی کشورها، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی نقش مهمی را ایفا کند. 
ایجاد و توس��عه سریع شبکه اینترنت، امکان مبادله سریع اطالعات را فراهم کرده است 
و به تدریج با افزایش قابلیت های جدید اینترنت ش��کل جدی��دی از تجارت به وجود آمد 
که امروزه به تجارت الکترونیک معروف است. تجارت الکترونیک به دلیل سرعت، کارایی، 
کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گش��وده 
است. در نتیجه اقتصاد دنیای امروز بر پایه نوآوری، خالقیت و استفاده از دانش به ویژه دانش 

اطالعات و ارتباطات استوار است. 
ام��روزه وقتی به ثروتمندان و کارآفرینان جدید که عمدتا کمتر از 40 س��ال دارند نگاه 
می کنیم، متوجه می ش��ویم که همه در حوزه های فن��اوری اطالعات و تجارت الکترونیک 
صاحب کس��ب و کار، اندیش��ه، فکر، نوآوری و کارآفرینی جدید هستند و درنتیجه نقش 
مهمی در رشد اقتصادی کشور خود ایفا می کنند و وقتی به ثروتمندان و کارآفرینان قدیم 
نگاه می کنیم می بینیم که بعد از حدود 70 سال شرکت های خود را ایجاد کرده )مانند فورد، 

راکفلر( و صاحب ثروت می شدند. 
اگر دیروز ثروتمندترین افراد دنیا آنهایی بودند که منابع مالی بیشتری در اختیار داشته 
نظیر راکفلرها، اما امروزه ثروتمند ترین مردم دنیا فردی دانش مدار مانند بیل گیتس، مدیر 
شرکت مایکروسافت است که با استفاده از فناوری اطالعات و از طریق تجارت الکترونیک 

کارآفرینی می کند. 
بیل گیتس با استفاده از فناوری اطالعات توانسته است دارایی های خود را افزایش دهد 
تا فاصله او از نفر بعدی در فهرست ثروتمندترین مردان جهان به بیش از 13میلیارد دالر 
برسد و با توجه به ثروت 90میلیارد دالری، ثروت موسس شرکت مایکروسافت هم اکنون 

معادل 0,5 درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکاست. 
شرکت هایی مانند Yahoo ، Ebay، Amazon و... در مدت کوتاهی توانسته اند ارزش 
بسیاری را کسب کنند. آمار نشان می دهد که طی پنج سال آخر قرن گذشته ارزش برخی 

از این شرکت ها بیش از 200 برابر شده است. 
تکنول��وژی اطالعات می تواند پنج مزیت عمده ایج��اد کند: ارزان تر )تولید خروجی های 
مشابه با هزینه کمتر(، بیشتر )تولید خروجی های بیشتر و با هزینه مشابه(، سریع تر )تولید 
خروجی های مش��ابه با همان هزینه در زمان کمتر(، بهتر )تولید خروجی های مش��ابه با 
همان هزینه و همان زمان ولی با اس��تانداردهای کیفیتی باال( و برای نخس��تین بار )تولید 

خروجی های جدید(.
رش��د سریع و روزافزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیت های رقابتی 
حاصل از آن و نقش مهم آن در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها نشان دهنده آن است 
که آن کشورها در سیاست های جاری و بازرگانی خود تجدیدنظر اساسی به عمل آورد ه اند. 
تجارت الکترونیکی راه را برای کارآفرینی در ابعاد بسیار وسیع هموار کرده است )ساخت، 
تولی��د، طراحی و نگه��داری( و اکنون به عنوان یک ویژگی م��ورد تایید زندگی اجتماعی، 

سیاسی و اقتصادی در جهان جلوه گر شده است. 
عصر حاضر، عصر نوآوری است و اگر محصولی بهبود کیفیت نیابد، به سرعت از چرخه 
رقابت حذف می ش��ود و مسلما نوآوری و خالقیت بهترین راه حل برای حفظ بازار موجود 
و دستیابی به بازار جدید است، در دنیای امروز بزرگ ترین سرمایه های یک بنگاه اقتصادی 
نیروهای اهل فکر، یاد گیرنده و خالق آن هس��تند و این نیروها کس��انی جز کارآفرینان 

نیستند. 
کارآفرین فردی با نو آوری خاص است که ایده ها را به واقعیت تبدیل می کند و کارآفرینی 
موج��ب ارتقا و بهره وری، ابداعی پیوس��ته و مس��تمر در تولید کاالها، تعقیب و تش��ویق 
سرمایه گذاری و ایجاد ثروت است. تجارت الکترونیک و کارآفرینی ارتباط نزدیکی با یکدیگر 
دارن��د، کارآفرینی باعث خالقیت و نوآوری در رش��د و بر تجارت الکترونیک نیز تاثیر گذار 
است و تجارت الکترونیک در تسهیل و خلق ایده های نو و ایجاد بازارهای جدید و گسترش 

بازارهای موجود، تاثیر مستقیمی خواهد داشت. 
 اینترنت ش��بکه ای مجازی است که تا حد زیادی در این موضوع تاثیر دارد. این شبکه، 
بازاری بدون مرز است که می توان به راحتی در آن تجارت کرد. برای این منظور باید افراد 
کارآفرین با ایده های نو، ش��رکت های اینترنتی را تاس��یس کنند و پس از مدتی که ارزش 

فوق العاده ای یافتند آنها را بفروشند. 
ش��رکت های معتبر خارجی ک��ه از طریق اینترنت برای فروش کاالهای خود اس��تفاده 
می کنند، خواسته یا ناخواسته منشاء اثرات مثبتی که قطعا مهم و پویاتر از مسئله اقتصادی 
است در کشورهای در حال توسعه خواهند شد. اثراتی چون، ایجاد انگیزه و رغبت فزاینده به 
فعالیت های اقتصادی در جوانان، افزایش رشد تجارت، افزایش رفاه زندگی مردم طبقه پایین 

جامعه، افزایش فرصت های جدید شغلی )کارآفرینی نسل جدید در دراز مدت(. 
 گسترش تجارت الکترونیک سبب می شود هر روز افراد بیشتری جذب این بازار مجازی 
شوند. موسسات، سازمان ها و نهادهای خصوصی و دولتی در همه کشورها بر آن شده اند تا 
معرفی محصوالت و خدمات خود را در بستر اینترنت انجام دهند، از این رو نخستین نیازی 
که رو به روی آنها قرار می گیرد، مراجعه به افرادی است که از دانش و مهارت کافی برای 
انجام چنین فعالیت هایی برخوردار باشند، طبیعی است که درآینده نمی توان موسسه ای را 

بدون متخصصان تجارت الکترونیک یافت. 
 تجارت الکترونیک به عنوان محل ارتباط فناوری اطالعات و بازار کسب و کار سبب شده 

است که بازار دائمی برای فعالیت و اشتغال عده بسیاری در این زمینه فراهم آید. 
 کارآفرین��ی از طریق تجارت الکترونیک می تواند ش��رایط تازه ای ب��ه وجود آورد که در 
آن تولیدکنندگان، فروش��ندگان و مشتریان و تقریبا تمام عوامل دست اندرکار یک چرخه 
اقتصادی قادر باشند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل 
اطالعات، خدمات، محصوالت و پول بپردازند. اینترنت درقالب تجارت الکترونیک تئوری ها 
و نظریات جدیدی را طرح کرده که یکی از آنها اشتغال پیوسته است. در این نوع اشتغال 
فرد ش��اغل کار خود را با اس��تفاده از امکان��ات رایانه ای انجام می ده��د و حاصل کار را از 
طریق اینترنت در اختیار کارفرما یا مشتریان قرار می دهد. جالب تر آنکه دریافت دستمزد یا 
پرداخت مبلغ نیز با استفاده از اینترنت و از طریق حساب های اینترنتی و کارت های اعتباری 
صورت می گی��رد. مجموعه این فعالیت ها و معامالت می تواند در قالب تجارت الکترونیک 
توسط کارآفرین انجام شود تا زمینه اشتغال و تولید به وجود  آید و کسب وکارهای کوچک 

اینترنتی انجام پذیرد. 
بن��ا بر اظهارنظر وزارت صنایع و تج��ارت بین المللی ژاپن، امر تجارت الکترونیکی که تا 
چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود می شد اما در حال حاضر با ورود به عصر 
اطالعات، تعداد زیادی از مصرف کنندگان ناش��ناس در شبکه حضور دارند که فعالیت های 

عمومی، تجاری مانند تبلیغات، آگهی، مذاکرات افزایش یافته است. 
اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساس��ی در هر فعالیت کارآفرینی اس��ت. این دو، هم خود 
ارزش دارند و هم ارزش به وجود می آورند. فردی که از بازارهای مختلف و قیمت اجناس یا 
ازگذشته و آینده آنها باخبر باشد، قطعا تصمیمات بهتری برای رسیدن به سود بیشتر خواهد 
گرفت. ارتباطات نیز مانند اطالعات ارزشمند است و ارزش بیشتری متناسب با اندازه و نوع 
ارتباطات را در اختیار کارآفرین قرار می دهد. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی 
است و کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
آن وابسته است. در شناسایی نیاز هر فعالیت کارآفرینانه، ایده پرداز باید نسبت به محیط، 

بینش و دانش داشته باشد. 
 تج��ارت الکترونی��ک به کارآفرین امکان می دهد نوآوری ک��رده و خلق ایده های جدید 
داشته باشد و در روند تصمیم گیری و ارتباطات در فرآیند کسب و کار به او کمک می کند 

و همچنین امکان خودکار کردن فرآیندها را به او می دهد. 

تجارت الکترونیک و ایجاد اشتغال
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باغ وحش ZSL لندن هر سال یکبار قد و وزن تمامی گونه ها را از جوجه پنگوئن ها و سنجاب گرفته تا ببر و میمون 
اندازه گی�ری می کند. اطالعات بدس�ت آمده در این باغ وحش درمورد همه حیوانات در اختیار س�ایر باغ وحش های 

جهان قرار می گیرد. سنجش این اطالعات برای آگاهی از سالمت و بهداشت انواع گونه های جانوری است.
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کاریکاتور

دولت توانس�ته نرخ صعودی تورم را کنترل و آن را نزولی کند. بر این اس�اس نرخ تورم 
در 12ماه منتهی به مردادماه به 8,9 رسید
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