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چگونه در غیاب کارمندان اصلی خود با انگیزه بمانیم؟ 

وقتی تنها سکاندار 
شمایید... 

 ویژه  نامه انجمن علوم
زراعت و اصالح نباتات ایران

ضمیمه رایگان امروز

ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، روز گذشته گزارش تعداد 
عیوب مش��اهده شده توسط مش��تریان را منتشر کرد. در این 

گزارش برای نخستین بار خودروهای تولید داخل براساس...

هر خودروی صفر کیلومتر ساخت داخل 4 ایراد دارد 

 خودروسازان ایرانی
در آرزوی قبولی
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

کلید اشتغال  در دست 
کدام صنایع است؟ 

راهکار های سرما یه گذاری در صنایع صادرات گرا و رقابت پذیر بررسی می شود 
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سرمقـاله
 اشتغال زایی پنهان

در دامان 
صنعت نساجی 

بخ��ش صنع��ت به ط��ور بالقوه 
نقش مهمی در جذب نیروی کار 
اقتصادسنجی  بررس��ی های  دارد. 
نش��ان می ده��د مقی��اس تولید 
بزرگ تر، رشد ارزش افزوده بیشتر 
و صادرات گرا بودن صنایع س��بب 
می ش��ود ظرفی��ت اش��تغال زایی 
صنعت افزایش یابد. درحال حاضر 
ب��ا توجه به رش��د جمعی��ت در 
دهه های قب��ل و ج��ذب ناکافی 
نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب 
نیروی کار که بخش بزرگی از آن را 
فارغ التحصیالن دانشگاهی تشکیل 
می دهند، اش��تغال به یک چالش 
مهم برای دولت تبدیل شده است. 
برآوردها حاکی از این است که در 

پنج سال آینده به طور متوسط...
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رئیس کل س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: 
طی س��ه س��ال گذش��ته در زمین��ه برگزاری 
مزایده ها، کار بس��یار بزرگ��ی در دولت انجام 

شده است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، میرعلی اش��رف 
عبداهلل پوری حس��ینی در نشس��ت خبری که 
به مناس��بت هفته دولت برگزار ش��د، گفت: از 
ابتدای تأس��یس س��ازمان خصوصی سازی در 
خرداد ماه س��ال 1380 تا به امروز، نزدیک به 
یک هزار و 111ش��رکت در لیست واگذاری ها 

به بخش خصوصی قرار گرفته اند. 
ب��ه گفته وی، تا امروز ح��دود 49 درصد این 
شرکت ها واگذار ش��ده اند، دولت در 11 درصد 

م��وارد به دنب��ال واگذاری نیس��ت و 
11 درصد دیگر نیز از لیست واگذاری 

خارج شده اند. 
وی افزود: از ۲9 درص��د باقی مانده 
11 درص��د قابلیت واگ��ذاری ندارند و 
18 درصد باقی مانده که ۲00 شرکت 
هستند امس��ال در دستور کار ما قرار 
دارن��د. مش��خص اس��ت ک��ه در این 
م��ورد از برنامه عقب هس��تیم و البته 
همه گذش��تگان ما نتوانستند در این 
مورد کارش��ان را مطابق برنامه انجام 
دهن��د و ما هم در انج��ام وظایف مان 
ط��وری عمل نکردی��م که ت��ا پایان 
س��ال 1393 خصوصی سازی را تمام 
کنیم و همچنان ۲00 ش��رکت برای 
واگ��ذاری داریم و ع��الوه بر آن 11۶ 
شرکت دیگر هم در لیست وجود دارد 

که احتمال می رود نتوانیم آنها را واگذار کنیم. 
پوری حس��ینی با بیان اینکه طی س��ه سال 
گذش��ته از نظر برگزاری مزایده ها، کار بس��یار 
بزرگی در این س��ازمان انجام شده است، ادامه 
داد: تا پایان س��ال 1394 تعداد 49 میلیون و 
13۲ هزار و ۲51 نفر در سهام عدالت ثبت نام 
شدند و از ابتدای امس��ال، دیگر مجوزی برای 

ثبت نام نداشتیم. 
ب��ا  رئی��س کل س��ازمان خصوصی س��ازی 
ارائ��ه آم��اری از کل واگذاری ه��ا ادام��ه داد: 
واگذاری ه��ای انجام ش��ده در طول 15 س��ال 
گذش��ته در مجموع به ارزش ی��ک تریلیون و 
4۲0 میلیارد ریال بوده که 300 میلیارد ریال 
آن در قال��ب واگذاری ب��ه عموم مردم  )اعم از 
مزایده، سهام تدریجی و سهام ترجیحی(، 300 
میلیارد ریال در قالب رد دیون و 300 میلیارد 

ریال دیگر در قالب سهام عدالت بوده است. 
وی گفت: هم اینک ۶0 شرکت سرمایه پذیر 
داریم که تا ام��روز 49 مورد آنها قیمت گذاری 
ش��ده اند و سهام شان به مش��موالن تخصیص 

یافته است. 
وی اضافه ک��رد: حدود 110 ه��زار میلیارد 
ریال متعلق به 11 ش��رکت باقی مانده است که 

البت��ه برخی از آنها وضعیت نامطلوبی داش��ته 
و س��ودی ندارند یا زیان انباش��ته دارند که از 
جمل��ه آنها می توان به پاالیش��گاه نفت آبادان، 
ش��رکت های خدم��ات بازرگان��ی و هواپیمایی 

جمهوری اسالمی ایران اشاره کرد. 
مع��اون وزیر ام��ور اقتص��ادی و دارایی بیان 
داشت: در مقابل، 300 هزار میلیارد ریال سهام 
شرکت ها برای سهام عدالت قیمت گذاری شده 
که البت��ه در بین آنها نیز برخی ش��رکت های 
کم بازده، کم س��ود ده و زیان ده  )مانند شرکت 

دخانیات( وجود دارد. 
وی درباره  ش��رکت هایی ک��ه قیمت گذاری 
ش��ده اند نیز گفت: برای چیزی حدود 30 هزار 

میلی��ارد تومان قیمت گذاری صورت گرفته که 
داخل این مبلغ همه س��هام ها خ��وب و عالی 
نیس��تند، بلکه بعضی از آنها کم ب��ازده و بعضا 
زیان ده هس��تند مث��ل ش��رکت دخانیات که 
۲000 میلی��ارد تومان از ای��ن مبلغ متعلق به 
دخانیات اس��ت و س��ودی هم تولید نمی کند. 
در مقابل ش��رکت هایی با P/E دو، س��ه، چهار 
و پنج وجود دارند که جور بقیه را می کش��ند و 

آبروداری می کنند. 
وی افزود: ت��ا امروز 1۷ هزار و 500 میلیارد 
تومان سود به خزانه واریز کرده ایم. البته آنچه 
از ش��رکت ها گرفته ایم بیش از این مبلغ بوده، 
در مقاب��ل طی مصوبه موج��ود ۶000 میلیارد 
تومان دیگر هم باید از شرکت های سرمایه پذیر 
بابت مشمولین سهام عدالت بگیریم. اگر موفق 
ش��ویم این مبلغ را اخذ کنیم ۲3هزار و 500 

میلیارد تومان به خزانه واریز خواهیم کرد. 
پوری حس��ینی با بیان اینکه مطمئن نیست 
این ۶000میلیارد تومان به طور کامل اخذ و به 
خزانه واریز شود، اظهار کرد: در طول سال های 
گذش��ته به ازای مبلغی که به خزانه ریخته ایم 
بابت افزایش س��رمایه رفته، چرا که آقایان در 
افزایش س��رمایه شرکت کردند و ما هم مجبور 

بودیم در افزایش س��رمایه ش��رکت کنیم. در 
نتیجه احتم��ال دارد ما ح��دود 500 میلیارد 
تومان در قالب مش��ارکت در افزایش س��رمایه 
از دست دهیم، بنابراین این عدد قطعی نیست. 
وی اف��زود: البت��ه این طور نیس��ت که موعد 
همه این ۶000 میلیارد تومان نرس��یده باشد، 
متأس��فانه بعضی ها هم موعدش گذش��ته و ما 
نتوانس��ته ایم مبلغ مورد نظر را از آنها بگیریم، 
چراک��ه بعضی از ش��رکت ها مش��کالتی دارند. 
مث��ال مپنا که 300 تا 400 میلیارد تومان پول 
س��هام عدالت را نداده به ما فش��ار می آورد که 
ای��ن مبلغ را از او نگیری��م و می گوید از دولت 
طلبکار هستیم درنتیجه شما این مبلغ را تهاتر 
کنی��د. ما هم که تهاتر بلد نیس��تیم، 
خودشان باید این کار را انجام دهند. 
پاالیش��گاه نفت بندرعباس نیز چنین 

وضعیتی دارد. 
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی 
تصری��ح کرد: با فرض اینکه ما در این 
۶000 میلیارد تومان حداکثر 1000 
میلیارد تومان را در افزایش س��رمایه 
از دس��ت دهی��م ۲۲.5ه��زار میلیارد 
تومان س��ود از بابت مشمولین سهام 
عدالت برآورد کردیم که تا پایان سال 
به خزانه واریز ش��ود. ام��کان دارد در 
پای��ان س��ال مبلغی بی��ش از این به 
خزانه واریز ش��ود، چرا ک��ه این عدد 

یک مقدار برآوردی است. 
پوری حس��ینی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه این آزادس��ازی ظاهرا 
نزدیک انتخابات ریاس��ت جمهوری قرار است 
انج��ام ش��ود و از این طری��ق تبلیغات صورت 
گیرد، تأکید کرد: بخش��ی از کار از دس��ت ما 
خارج است، چرا که ما زمان انتخابات را تعیین 
نکرده ایم. از طرفی زمان سررس��ید10 س��اله 
س��هام عدالت را که تصادفا ب��ا زمان انتخابات 
تقریبا یکی ش��ده ه��م ما انتخ��اب نکردیم و 
اص��ال قصد تبلیغی وجود ندارد، ولی ش��هادت 
می دهم که دوس��تان یک تفکیک زمانی قائل 
شدند تا تصمیم گیری ها تحت الشعاع انتخابات 
نباشد که اتفاق زشت و مشمئزکننده ای که در 

سال های پیش رخ داد، اتفاق نیفتد. 
وی اف��زود: م��ا حداکث��ر فش��ار را تحم��ل 
می کنیم که این ش��ائبه ها پی��ش نیاید یا باید 
با ما همکاری ش��ود که زودتر از انتخابات این 
کار را انج��ام دهیم یا اینکه دیرتر انجام ش��ود 
که انتخابات گذش��ته باشد، ولی در آن صورت 
از من نپرس��ید که چرا آزادسازی سهام عدالت 

دیر شد. 
رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی درب��اره 
واگذاری ه��ا در چند س��ال اخی��ر توضیح داد: 
از نظ��ر ما همین مقدار که فروخته ش��ده کار 

مهمی بوده است. 

رئیس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد

200 شرکت دولتی در فهرست واگذاری به بخش خصوصی

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد 

 تعیین قیمت اتان
در دستور کار وزارت نفت 

مدیـران

ت امروز|
سمیه سهیلی  | فرص
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محمد مهدی 
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واح�ده����ای  م�دی���ران 
مصرف کنن��ده  پتروش��یمی 
اعتراض��ات  ات��ان  خ��وراک 
متع��ددی نس��بت ب��ه قیمت 
خوراک دارند و این اعتراضات 
را از طری��ق انجم��ن صنف��ی 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
به وزارت نفت و ش��رکت ملی 
اع��ام  پتروش��یمی  صنای��ع 
کرده اند. مدیر عامل ش��رکت 
ملی صنایع پتروشیمی درباره 
این اعتراض��ات اعام کرد که 
این موض��وع در دس��تور کار 

وزارت نفت است. 
ش��اهدایی،  مرضی��ه 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی در نشست خبری 
دی��روز خ��ود در م��ورد نظر 
وزارت نف��ت درب��اره خوراک 
ات��ان اف��زود: کاه��ش قیمت 
دالر   240 از  خ��وراک  ای��ن 
باوج��ود کاه��ش قیمت نفت 
اقتصادی  صرف��ه  دولت  برای 
همانند  درخواست  این  ندارد. 
درخواس��ت واحده��ای دیگر 
پتروشیمی که خواهان کاهش 
نرخ خوراک طبیعی بودند، در 
انجمن  حال بررسی اس��ت و 
کارفرمایی صنعت پتروشیمی 
این موضوع را در دس��تور کار 

خود قرار داده است. 
حض��ور دو ش��رکت جدید 
ایران،  برای سرمایه گذاری در 
ب��ه نتیجه رس��یدن همکاری 
دو ش��رکت توتال و لینده در 
پتروشیمی، تعیین رگوالتوری 

صنعت پتروش��یمی در پایان 
دولت یازدهم و بهره برداری از 
15 طرح پتروش��یمی تا سال 
آین��ده از مهم تری��ن مواردی 
ب��ود که معاون وزی��ر در امور 
پتروش��یمی در این نشس��ت 

خبری به آنها پرداخت. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
ش��اهدایی ب��ا بی��ان اینکه به 
نتیجه رسیدن مذاکرات برای 
جذب سرمایه گذار خارجی به 
روابط سیاس��ی و نتایج برجام 
اجرایی  دارد،  گفت:  بس��تگی 
شدن برجام تاثیرات مثبتی را 
بر صنعت پتروشیمی گذاشته 
و برداش��ته ش��دن تحریم ها، 
مسیر توس��عه را هموار کرده 
است، البته جذب سرمایه گذار 
ب��ا رواب��ط سیاس��ی رابط��ه 

مستقیمی دارد. 
وی درباره اجرایی شدن دو 
تفاهم نامه اخیر با شرکت های 
توت��ال و لینده نی��ز گفت: با 
ش��رکت توتال تنها تفاهم نامه 
هزینه  برآورده  برای  همکاری 
و خوراک انجام ش��ده اس��ت 
تا این ش��رکت مطمئن شود 
در  مای��ع  و  ات��ان  خ��وارک 
اختی��ارش ق��رار می گی��رد و 
هیچ مبلغی مش��خص نش��ده 
اس��ت، اما لینده با پتروشیمی 
کیان برای اجرای واحد الفین 
و ادام��ه زنجیره تولی��د وارد 

مذاکره شده است. 
وی با بیان اینک��ه ایران به 
قطب  تن��وع خ��وراک،  دلیل 

آینده صنعت پتروشیمی است، 
اف��زود: ب��ا توجه ب��ه وضعیت 
ش��رکت های  بیشتر  کش��ور، 
بن��ام بین الملل��ی و صاحبنام 
پتروش��یمی،  صنع��ت  در 
آمادگی خ��ود را برای حضور 
به ص��ورت  صنع��ت  ای��ن  در 
س��رمایه گذاری  مش��ارکتی، 
و ب��ه ط��رق مختل��ف اعام 
کرده ان��د، در همی��ن راس��تا 
ب��ه زودی دو تفاهم نامه جدید 
منعقد  با شرکت های خارجی 
می ش��ود، اما ب��ه دلیل برخی 
این  اس��امی  فعا  ماحضات، 
دو شرکت را اعام نمی کنیم. 
ش��اهدایی با بی��ان اینکه با 
نماین��دگان مجلس به منظور 
تاس��یس نظ��ام رگوالت��وری 
در صنع��ت پتروش��یمی وارد 
مذاک��ره و تعام��ل ش��ده ایم، 
خوش��بختانه  ک��رد:  اع��ام 
ش��رکت های خصوصی نیز به 
این نتیجه رس��یده اند که این 
نیاز  رگوالت��وری  ب��ه  صنعت 
دارد، از این رو تاش می کنیم 
با تدوین آیی��ن نامه و تقدیم 
آن به مجلس پی��ش از اتمام 
دولت یازده��م این صنعت را 

صاحب رگوالتوری کنیم. 
وی با اشاره به اینکه توسعه 
با  تنها  پتروش��یمی  صنع��ت 
میسر  خارجی  سرمایه گذاری 
خواه��د بود، گف��ت: ظرفیت 
پتروش��یمی  ش��ده  نص��ب 
٦0میلیون تن اس��ت که این 
رقم ظ��رف پنج س��ال آینده 

ب��ه 100میلیون ت��ن خواهد 
در  داری��م  ت��اش  و  رس��ید 
10س��ال آینده ای��ن ظرفیت 
ب��ه 140میلیون ت��ن افزایش 
یاب��د. الیته باید ب��ه این نکته 
مهم اش��اره کنم مجموع رشد 
صنعت پتروش��یمی در بخش 
تولید در س��ه س��ال گذشته 
حدود 15.5درصد بود است. 

وی همچنین از بهره برداری 
از بزرگ تری��ن واح��د متانول 
جه��ان در س��ال آین��ده خبر 
پتروش��یمی  گف��ت:  و  داد 
بزرگ تری��ن  به عن��وان  کاوه 
واح��د تولی��د متان��ول جهان 
در س��ال 139٦ و ت��ا پای��ان 
دولت یازده��م به بهره برداری 
می رسد. همچنین هفت طرح 
در پتروش��یمی تا پایان سال 
ج��اری و در س��ال آینده نیز 
هش��ت طرح ب��ه بهره برداری 
خواهد رس��ید ت��ا از مجموع 
55 طرح پتروشیمی 40 طرح 

باقی بماند. 
مع��اون وزیر نف��ت در امور 
پتروش��یمی ب��ا بی��ان اینکه 
در س��ه سال گذش��ته میزان 
 4٦ پتروش��یمی  ص��ادرات 
درصد و در یک س��ال گذشته 
11 درصد رش��د کرده است، 
به  درب��اره حمل��ه س��ایبری 
ای��ن  گف��ت:  پتروش��یمی ها 
نمی کنم،  تایی��د  را  موض��وع 
زی��را علت اصل��ی رخدادهای 
رعای��ت  ع��دم  تنه��ا  اخی��ر 
دس��تورالعمل های  و  اص��ول 

HSE  اس��ت. با ای��ن وجود 
در  آتش س��وزی  از  بع��د 
از  ام��ام  پتروش��یمی  انب��ار 
خواستم  امنیتی  دستگاه های 

در این باره ورود کنند. 
را  پتروش��یمی  ش��اهدایی 
صنع��ت پرخطری دانس��ت و 
درباره میزان خسارت وارده به 
حریق  دچار  پتروش��یمی های 
اف��زود: اطاع دقیق��ی در این 
زمینه ن��دارم، اما پتروش��یمی 
بوعل��ی بی��ش از 100 میلیون 
ی��ورو خس��ارت دیده اس��ت. 
دراین زمینه باید بگویم حادثه 
پتروش��یمی عجیب نیست، اما 
از آنجا که دولت فضای فعالیت 
شبکه های مجازی را مهیا کرده 
اس��ت و هر فردی یک دوربین 
دارد، اخب��ار متع��ددی از این 

حوادث منتشر شد. 
وی درباره عرضه محصوالت 
از  خ��ارج  در  پتروش��یمی 
ب��ورس نیز گف��ت: عرضه این 
محصوالت در بورس و خارج از 
بورس مزایا و معایب متعددی 
دارد و باید مش��کاتی که در 
خصوص عرضه محصوالت در 
بورس وجود دارد مرتقع شود. 
ش��اهدایی در پای��ان گفت: 
تامین خوراک کافی  درصورت 
از س��وی پارس جنوب��ی، اجرا 
و بهره ب��رداری 28 طرح جدید 
س��رمایه گذاری  مجم��وع  ب��ا 
30میلیارد ی��ورو در بازه زمانی 
10 س��ال آینده در دستور کار 

قرار دارد. 

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی خبر داد 

تعیین قیمت اتان، در دستور کار وزارت نفت 

وزی��ر نف��ت فهرس��ت بلن��د 
تامی��ن  مناب��ع  )وندورلیس��ت( 
کاالی دس��تگاه مرک��زی وزارت 
نفت را اب��اغ کرد. ب��ه گزارش 
ش��انا، بی��ژن زنگن��ه ب��ا صدور 
اباغیه ای اعام ک��رد: بر مبنای 
وندورلیس��ت اباغ��ی ض��روری 
اس��ت ش��رکت های تابعه از این 
پ��س در تهیه هرگونه فهرس��ت 
کوتاه برای برگزاری مناقصه های 
محدود، درب��اره کاالهایی که در 
فهرست بلند دارای ردیف باشند، 
تنه��ا از این فهرس��ت اس��تفاده 
کرده و درج هرگونه منابع تامین 
کاالی خارج از فهرست منتشره 
موص��وف ممن��وع اس��ت. وزیر 
نفت در این اباغیه »نخس��تین 
بلند سازندگان دستگاه  فهرست 
مرک��زی وزارت نفت ب��ا رعایت 
الزام��ات« را اب��اغ ک��رد. ضمنا 
تاکید ش��ده که »این فهرس��ت 
تجمیعی اس��ت و در ه��ر دوره 
و  روزآم��د می ش��ود  ماه��ه  دو 
بدیهی اس��ت به لحاظ ضرورت 
فهرس��ت  ای��ن  روزآمدک��ردن 
بلن��د، چنانچه منابع��ی تاکنون 
شناسایی و ارزیابی نشده باشند، 

در صورت تایید کمیته های فنی 
و بازرگان��ی به فهرس��ت مذکور 

افزوده خواهد شد.«
مع��اون  مق��دم،  محمدرض��ا 
مهندس��ی، پژوه��ش و فناوری 
وزارت نف��ت با اش��اره ب��ه اباغ 
فهرس��ت بلن��د مناب��ع تامی��ن 
کاالی دس��تگاه مرک��زی وزارت 
نف��ت از س��وی وزیر نف��ت، این 
اق��دام را گامی در مس��یر بهبود 
فرآیند تامین کاال، شفاف س��ازی 

مناقص��ات و بهره مندی مطلوب 
از توانمندی ه��ای داخلی عنوان 

کرد. 
مق��دم اف��زود: تدوین و اباغ 
این فهرس��ت به معن��ای ایجاد 
فهرس��تی یکپارچ��ه و واحد از 
آن دسته از س��ازندگان کاالها 
و تجهی��زات م��ورد نیاز صنعت 
نف��ت در داخل کش��ور اس��ت 
ک��ه م��ورد تایی��د وزارت نفت 
و ش��رکت های  گرفته اند  ق��رار 

وزارتخان��ه  ای��ن  زیرمجموع��ه 
مکلف هس��تند با استناد به این 
نیاز خود  فهرست، کاالی مورد 

را سفارش دهند. 
وی از بارگذاری این فهرس��ت 
در س��امانه تامی��ن الکترونیکی 
کاالی صنع��ت نف��ت خبر داد و 
گفت: ب��ا توجه به اس��تقرار این 
س��امانه در مجموعه ه��ای تابعه 
وزارت نفت، امکان سفارش کاال 
به ش��رکت س��ازنده ای خارج از 

فهرست موجود ممکن نیست. 
مقدم با بی��ان اینکه بیش از 
یک هزار و 800 سازنده داخلی 
در ای��ن فهرس��ت ق��رار دارند، 
شرکت های  اس��امی  داد:  ادامه 
و  کااله��ا  س��ازنده  خارج��ی 
تجهی��رات صنعت نفت نیز پس 
از بررس��ی کمیته ه��ای فنی و 
بازرگان��ی وزارت نف��ت، به این 
فهرس��ت اضافه می ش��ود تا در 
نیازمند  ش��رکت ها  که  صورتی 
س��فارش کاالی��ی به خ��ارج از 
کشور باش��ند، کاالی مورد نیاز 
خ��ود را از س��ازندگان معتبر و 
م��ورد تایی��د در این فهرس��ت 

تامین کنند. 
وی با اش��اره به اینکه استفاده 
از فهرس��ت بلن��د مناب��ع تامین 
کاالی دس��تگاه مرک��زی وزارت 
نفت به شفافیت بیشتر مناقصات 
کم��ک می کند، یادآور ش��د: در 
مورد کاالیی که در داخل کشور 
س��اخته می ش��ود، س��فارش به 
دارد  اولویت  داخلی  س��ازندگان 
و تدوی��ن این فهرس��ت، گامی 
در مس��یر اعتمادسازی و اتکای 
بیشتر به سازندگان داخلی است. 

تدوین و ابالغ وندورلیست سازندگان داخلی

گام جدید وزارت نفت برای حمایت از ساخت داخل 

ساخت داخل

نیرونفت

گاز

قراردادهای نفتی باید به صورت تیپ، تدوین شود 
به هیچ کشوری نباید امتیاز ویژه داد

اله��ام امین زاده، دس��تیار رئیس جمهوری در امور 
حقوق ش��هروندی در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره اینکه 
آی��ا دولت مدلی ب��رای قراردادهای کانی که بعد از 
برجام منعقد می شود در نظر گرفته یا هر وزارتخانه 
ب��ا توجه به الزاماتی که دارد به قراردادها می پردازد، 
گفت: بنده طی یک سال اخیر روی قراردادها تمرکز 
داش��تم و در هیأت دولت تاکید کردم که قراردادها 
باید حالت تیپ داش��ته باشد. اگر امتیازهای خاصی 
در ی��ک قرارداد در نظر گرفته ش��ود و در وزارتخانه 
دیگر محدودتر باشد و منافع ملی لحاظ شود، باعث 
می ش��ود که اگر در جایی به کشوری امتیازی داده 
ش��ود کش��ورهای دیگر هم خواس��تار همان امتیاز 

باشند. 
وی ادام��ه داد: مث��ا می خواس��تند تحریم ه��ا را 
به عن��وان بند فورس م��اژور در نظر بگیرند تا اگر در 
آینده مجددا تحریم هایی را وضع کردند، تعهداتی را 
که در مقابل کش��ور دارند اجرا نکنند. به طور مثال 
در قرارداده��ا قید کنند که در زم��ان تحریم، ایران 
بای��د بافاصله تعهداتش را انج��ام دهد اما تعهدات 
طرف مقابل می تواند متوقف شود که این ظلم است. 
 امین زاده تصریح کرد: ما مسئله تحریم ها را توسط 
برخی از حقوقدانان بررس��ی کردیم و صاح دیدیم 
که تمام وزارتخانه ها در انعقاد قرارداد یک صدا باشند 
و یک جا اگر منفذ بیش��تری باز ش��ود و بر اس��اس 
ش��رط ملل کامله الوداد امتیازی به یک کش��ور داده 
شود باید به دیگر کشورها هم درهمان شرایط کاری 

امتیاز داده شود که این خطرناک است. 
وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکات احتمالی 
یاد ش��ده با تع��دادی از حقوقدان��ان مذاکره کردیم 
و ق��رار ش��د تیپ��ی از قراردادها را آم��اده کنند که 
به صورت دقیق ش��رایط فورس ماژور تعریف ش��ود. 
چرا که ما هر قدر ش��فاف و ریزتر در مورد قراردادها 
صحبت کنیم ابهامات آن کمتر دامنگیر ما می شود. 
معاون حقوقی سابق رئیس جمهوری اظهار داشت: 
مثا اگر قطعنامه ای در س��ازمان ملل علیه ما صادر 
شده و مشمول تحریم باشیم، اتحادیه اروپا نیز اعام 
می  کند که چون قطعنامه سازمان ملل است ما ملزم 
به رعایت آن هس��تیم و از ادامه کار معذوریم. ضمن 
اینکه چون قوانین داخلی کش��ور من اس��ت بخش 
خصوصی ثبت ش��ده در کش��ور من هم از ادامه کار 
معذور اس��ت. یعنی در کل ی��ک قطعنامه می تواند 
قرارداده��ای م��ا را به ه��م بری��زد بنابراین م��ا باید 
پیش بین��ی این م��وارد را در قراردادهای بین المللی 
داشته باشیم که این امر هوشمندی ما را می طلبد. 
وی ادام��ه داد: اگر در تهی��ه قراردادها پیش بینی 
احتمال وقوع هر حادثه را نداشته باشیم و قراردادها 
با عجله و تحت اس��ترس منعقد شوند، برخی بندها 
را نمی توانی��م پیش بین��ی کنی��م، بنابرای��ن مجبور 
می ش��ویم که مذاکره مجدد داش��ته باشیم. در این 
صورت باید ببینیم که آیا می توانیم مذاکره داش��ته 
باشیم یا ناچار به قبول تحریم و توقف در پاالیشگاه 
و پروژه ه��ای نفتی یا فس��خ در معامله های خرید از 

جمله خرید هواپیما یا تجهیزات می شویم. 
امی��ن زاده تاکی��د ک��رد: از االن بای��د قراردادها 
به صورت کامل و جامع و خالی از ابهام آماده شود تا 

در آینده به مشکل برنخوریم. 
 

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت: 
شرکت های اروپایی متقاضی حضور در 

میدان های نفتی دریای خزر هستند
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت گفت: تاکنون 
ش��رکت های ن��روژی، هلندی و انگلیس��ی متقاضی 
انجام مطالعات مرب��وط به میدان های نفتی و گازی 

دریای خزر شده اند. 
غامرض��ا منوچهری در گفت وگ��و با ایرنا، درباره 
حضور ش��رکت های خارجی در دری��ای خزر گفت: 
برخی ش��رکت های اروپایی متقاضی توسعه و البته 
مطالع��ه میدان ه��ای دری��ای خزر هس��تند. برخی 
شرکت ها درخواس��ت مطالعه میدان های نفت و گاز 
دریای خ��زر را ارائه کرده ان��د و مذاکراتی نیز انجام 

شده است. 
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی نفت ایران با اشاره 
ب��ه اینک��ه تاکنون ش��رکت های ن��روژی، هلندی و 
انگلیس��ی متقاضی انجام مطالعات میدان های خزر 
ش��ده اند، درباره امضای قرارداد مطالعه و همچنین 
ق��رارداد محرمانگی ب��ا این ش��رکت ها گفت: هنوز 
قراردادی بسته نشده اما مذاکرات در جریان است. 

منوچهری تاکید کرد: مطالعه و توسعه میدان های 
خزر هنوز در مرحله مذاکره با ش��رکت های خارجی 

است و مطالعه ای آغاز نشده است. 
به گزارش ایرنا، در س��ال های گذشته توجه اصلی 
وزارت نفت به توس��عه میادین نفتی در خلیج فارس 
و مناطق جنوبی معطوف بوده و کمتر به اکتشاف در 

مناطق شمالی کشور پرداخته است. 
در واق��ع، به دلیل س��اختارهای زمین ش��ناختی 
پیچیده و عمق زیاد، دریای خزر از مناطق پر ریسک 
برای حفاری و اکتشاف نفت به شمار می رود و انجام 
مطالعات میدان، اکتش��اف و تولی��د به فناوری های 

جدید و منابع مالی گسترده نیاز دارد. 
عم��ق زیاد آب در دریای خ��زر در نواحی جنوبی 
)موقعیت ای��ران( به بیش از یک هزار متر می رس��د 
و نبود فناوری های الزم در ایران برای اکتش��اف در 
آب های عمیق، س��بب ش��ده برنامه اکتشاف در این 
مناطق جزو اولویت های اصلی و جاری قرار نگیرد. 

همچنین با توجه به اینکه بیشتر میدان های نفتی 
و گازی ایران در خلیج فارس و مناطق جنوبی کشور 
واقع شده، اکتشاف و تولید نفت در آنها بسیار ارزان 
اس��ت و تمرک��ز اصلی فعالیت صنع��ت نفت در این 

مناطق است. 
وزارت نف��ت با توجه به رفع تحریم ها و تس��هیل 
مشارکت با ش��رکت های خارجی توسعه میدان های 
نفت��ی در دریای خزر را در اولویت قرارداده اس��ت و 
در نظ��ر دارد منابع مالی، دکل و فناوری های الزم را 

برای حفاری در آب های عمیق جذب کند. 

رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو: 
مشکل آب روستاها 

سه ساله قابل حل است

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا روز گذش��ته با 
حضور در ایس��نا به تش��ریح عملکرد وزارت نیرو در 

حوزه آب و فاضاب پرداخت. 
به گزارش ایس��نا، رحی��م میدانی با بی��ان اینکه 
پروژه های بخش آب عمدتا زمان بر هس��تند، گفت: 
اگ��ر منابع مالی کافی نیز در اختیار وزارت نیرو قرار 
داشته باشد، باز هم اجرای یک پروژه  آبی حداقل به 

پنج سال زمان نیاز دارد. 
ب��ه گفته وی، پروژه های بخش آب از حساس��یت 
باالی��ی برخوردارند، به طوری ک��ه در دو دهه اخیر 
حساس��یت بخش های زیست محیطی پروژه های آب 
به شدت افزایش یافته و این پروژه ها نیز زیر ذره بین 

سازمان محیط زیست به دقت بازبینی می شود. 
مع��اون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا گفت: به  رغم 
اینک��ه ه��ر س��ال پروژه های��ی در هفت��ه دولت به 
بهره برداری می رس��د، در طول سال نیز پروژه هایی 
افتتاح و فعالیت خود را آغاز می کنند. امسال در هفته 
دولت 225 پروژه با سرمایه 13٦0 میلیاردتومان در 
بخش آب و فاضاب افتتاح ش��د که ش��امل دو سد 
مخزنی با ظرفیت 220 میلیون مترمکعب، سه پروژه 
شبکه آبیاری و زهکشی به مساحت 2800 هکتار و 
افتتاح 212 مجتمع آبرس��انی روستایی شامل 8۷2 

روستا بود. 
ب��ه گفته وی، عاوه بر ای��ن دو تصفیه خانه آب به 
ظرفی��ت 1٦ ه��زار و 400 مترمکعب در ش��بانه روز 
و ش��ش تصفیه خانه فاضاب ب��ه ظرفیت 120 هزار 

مترمکعب در شبانه روز افتتاح شد. 
مع��اون وزیر نیرو در ام��ور آب و آبفا با بیان اینکه 
عاوه بر این 14 سد به ظرفیت 2میلیارد مترمکعب 
در طول س��ال جاری به بهره برداری خواهد رس��ید، 
اظه��ار کرد: در خصوص مجتمع های روس��تایی نیز 
باید گفت که در طول س��ال برنامه تامین آب شرب 
سالم و بهداشتی 2.2میلیون نفر را در نظر گرفته ایم. 
میدانی ادامه داد: با این تفاس��یر می توان گفت که 
از طریق مجتمع های آبرس��انی مش��کل تامین آب 
شرب 430 هزار نفر در هفته دولت حل خواهد شد 
و این مس��ئله با وعده وزیر نیرو که حل آب ش��رب 

روستاها بوده است کاما تطابق دارد. 
وی تصریح کرد: اگ��ر منابع مالی کافی در اختیار 
وزارت نیرو قرار داش��ته باش��د، قطعا طی سه سال 
مش��کل آب تم��ام روس��تاها به طور کام��ل برطرف 

خواهد شد. 
مع��اون وزیر نی��رو در امور آب و آبفا با اش��اره به 
تعداد پروژه های جدیدی ک��ه در هفته دولت ایجاد 
ش��ده است، بیان کرد: جمع ارزش ریالی پروژه ها در 
مجموع برای 24 پروژه 325 میلیارد تومان تخمین 

زده شده است. 

طرح خط لوله ایران -پاکستان 
بهترین گزینه انرژی همسو با 

منافع ملی پاکستان است
 وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشین پاکستان معتقد 
است طرح خط لوله گاز ایران-پاکستان معروف به طرح 
»آی-پی« امکان پذیرترین و مقرون به صرفه ترین طرح 
از می��ان گزینه های موجود روی میز انرژی پاکس��تان 
اس��ت و به مراتب بیش از سایر گزینه ها، با منافع ملی 

این کشور همخوانی دارد. 
»حفی��ظ پاش��ا« در گف��ت وگ��وی اختصاصی با 
 ایرنا در اس��ام آباد گفت: دولت پاکس��تان باید طرح 
»آی-پ��ی« را در اولوی��ت طرح های موج��ود برای 
تامین انرژی مورد نیاز این کش��ور قرار دهد و آن را 

با اولویت دنبال کند. 
وی تاکی��د ک��رد: طرح »آی-پی« ک��ه مدت ها از 
امضای قرارداد آن میان ایران و پاکس��تان می گذرد، 
باید در نخس��تین فرصت ممکن احیا شود و با توجه 
به کمبود شدید انرژی در پاکستان، تعلل بیشتر در 
اجرا و تکمیل این طرح، به س��ود پاکس��تان نخواهد 

بود. 
ای��ن وزیر س��ابق پاکس��تان با اش��اره ب��ه برخی 
گزینه های کشورش برای کاس��تن از بحران کمبود 
انرژی از جمله واردات گاز طبیعی مایع )LNG(  از 
قطر، طرح احداث خط لوله گاز »تاپی« برای واردات 
گاز از ترکمنس��تان و طرح واردات برق از کشورهای 
آس��یای میانه با عنوان طرح »کاسا-1000«، گفت: 
ایران با منابع عظیم ذخایر نفت و گاز در همسایگی 
پاکس��تان قرار گرفته است و بخش عمده ای از طرح 
خ��ط لوله گاز ایران-پاکس��تان )قس��مت مربوط به 
خاک ایران( تقریبا تکمیل ش��ده و سهولت، مقرون 
به صرفه بودن، مس��یر کوتاه و امنیت مسیر واردات 

انرژی از ایران قابل مقایسه با سایر طرح ها نیست. 
وی از دولت پاکستان خواست تا با ماک قراردادن 
منافع ملی کشور و توجه به موضوع لغو تحریم ها، از 
ظرفیت ایران به عنوان غنی ترین همس��ایه پاکستان 

در بخش انرژی، غفلت نکند. 
حفیظ پاش��ا اظهار داشت که اجرای طرح آی-پی 
هزین��ه به مراتب پایین تر و منافع به مراتب بیش��تر 
و طوالنی مدت نس��بت به س��ایر طرح ه��ای انرژی 

موجود، برای پاکستان خواهد داشت. 
وی ظرفیت های همکاری ه��ای اقتصادی و تجاری 
میان پاکستان و ایران را فراتر از موضوع انرژی دانست 
و با اشاره به وجود ظرفیت های اقتصادی در دو کشور 
گفت که دو همسایه می توانند به عنوان اقتصاد مکمل، 

بسیاری از نیازهای یکدیگر را تامین کنند. 

سه شنبه
9 شهریور 1395

شماره 592

معاون امور بین الملل وزیر نفت 
گفت: مطمئن هس��تم تا چند ماه 
آینده که قراردادهای جدید نفتی 
منعقد شود، کاما محسوس خواهد 
بود که توسعه نفت چقدر منجر به 

اش��تغال زایی گس��ترده و تح��ول 
ش��گرف در اقتصاد کشور می شود. 
امیرحس��ین زمانی نیا، معاون امور 
بین الملل وزی��ر نفت در گفت وگو 
با ایلن��ا، با تاکید بر لزوم توس��عه 

نف��ت گفت: ما باید ابتدا بدانیم که 
در دیگ��ر نقاط دنی��ا چگونه نفت 
را توس��عه دادن��د و در این صنعت 
پیشرفت حاصل کردند. وی افزود: 
ما یک نعمت خ��دادادی داریم که 

برای تولید ثروت و پیشرفت صنایع 
زیربنایی کش��ور نیاز به توسعه آن 
داریم و برای توسعه این صنعت نیز 
نیاز به س��رمایه داریم که از درآمد 
خود آن حاصل می شود. زمانی نیا 

تصریح کرد: نفت منبعی است که 
خداوند برای تولید ثروت و ارتقای 
سطح زندگی مردم به ما داده است، 
بنابراین باید بتوانیم به بهترین نحو 

از آن بهره برداری کنیم. 

معاون امور بین الملل وزیر نفت: 
تاثیر قراردادهای جدید بر توسعه نفت و اشتغال زایی شگرف است
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3 تولید، تجارت، خدمات

بخ��ش خصوص��ی چین در 
م��ورد کیفی��ت کاالی تولید 
کش��ورش برای تغیی��ر تفکر 
عموم��ی در ایران، نمایش��گاه 
تخصص��ی و حرف��ه ای برگزار 

می کند. 
داوید وانگ، مدیر نمایشگاه  
CTW )هفته تجارت چین(
که در روزهای پایانی شهریور 
در ش��هر آفتاب برگزار خواهد 
شد، روز گذش��ته در نشست 
مطبوعات��ی این نمایش��گاه از 
حرکت جدید بخش خصوصی 
کش��ورش برای تغیی��ر تفکر 
عمومی م��ردم ای��ران درباره 

کاالی چینی خبر داد. 
اقتص��ادی  فع��ال  ای��ن 
چینی هدف اصل��ی برگزاری 
نمایش��گاه هفته تجارت چین 
را بهب��ود افکارعمومی جامعه 
ایرانی درب��اره کیفیت کاالی 
کشورش برش��مرد و با اشاره 
ب��ه برگ��زاری این نمایش��گاه 
در آفریقا و برخی کش��ورهای 
خاورمیانه به فعاالن اقتصادی 
ایرانی گفت: م��ردم از کاالی 
چینی راضی نیس��تند اما این 
مس��ئله به این دلیل نیس��ت 
ک��ه چی��ن کاالی بی کیفیت 
تولی��د می کند، بلک��ه به این 
دلیل اس��ت که تنه��ا کاالی 
بی کیفی��ت چی��ن ب��ه اینجا 
می آی��د و تجار دو کش��ور در 

این مسئله مسئول هستند. 
ای��ن  مدی��ر  گفت��ه  ب��ه   
توس��ط   CTW نمایش��گاه، 
اتاق بازرگانی چین و سازمان 
توسعه صادرات چین طراحی 
شده و 240 تولید کننده چین 
ب��ا 3000 محص��ول مختلف، 
که طی سال ها برند شده اند، 

در کش��ورهایی ک��ه کاالهای 
صنای��ع  چین��ی  بی کیفی��ت 
این کش��ور را بدنام کرده اند، 
نمایش��گاه برگزار می کنند که 
برنامه این نمایشگاه در ایران 

پنج ساله است. 
 وانگ در پاس��خ به س��وال 
»فرص��ت ام��روز« مبن��ی بر 
اینکه چه تضمینی وجود دارد 
که این گروه همچنان از تولید 
منتخب چینی باشد و کیفیت 
اولویت همیشگی ش��ان باشد، 
گفت: ما به این تولید کنندگان 
اعتماد داریم، آنها سال هاست 
که کاالی با کیفیت و خدمات 
پس از فروش دارند، اما اینکه 
بتوانی��م اعتماد تجار ایرانی را 
که بزرگ ترین شریک تجاری 
کشورمان اس��ت، جلب کنیم 
نیاز ب��ه زمان داری��م. حق با 
شماس��ت و کاالی بی کیفیت 
چین��ی در ب��ازار ای��ران زیاد 
است، اما ما نمی توانیم جلوی 
اق��دام برخی تجار دو کش��ور 

ک��ه کاالی بی کیفی��ت را ب��ا 
قیمت باال وارد کش��ور ش��ما 
بهترین  اما  بگیریم،  می کنند، 
را  کش��ورمان  تولید کنندگان 
با تولید کنندگان و تجار ش��ما 

مرتبط می کنیم. 
 ب��ه گفته مدیر نمایش��گاه 
بی کیفی��ت  کاالی   ،CTW
چینی ب��ا قیمت��ی در ب��ازار 
که  می ش��ود  عرض��ه  ای��ران 
شاید اختالف قیمتش با اقالم 
کیفی��ت باالتر بین 5 تا 10  با 
درصد باشد. وانگ با اشاره به 
نمایشگاه  این  بودن  تخصصی 
گف��ت: تولید کنن��دگان ما در 
محصوالت شان  نمایشگاه  این 
را ب��ه همتایان ش��ان عرض��ه 
خواهن��د کرد و آنها امیدوارند 
بتوانن��د ب��ا نی��روی ارزان و 
قیم��ت تمام ش��ده پایین در 
و  رقابت پذیر  چی��ن کاالی��ی 
باکیفی��ت ب��رای ش��ما تولید 
کنن��د و همچنی��ن در ادامه 
به  تکنولوژی  و  ماش��ین آالت 

کشور ش��ما بیاورند. او گفت: 
م��ن نمی گوی��م محص��والت 
چین��ی بهترین هس��تند و ما 
را ی��ک مصرف کننده  ای��ران 
بلک��ه  نمی دانی��م،  معمول��ی 
ای��ران برای ما یک بازار خوب 
اس��ت ک��ه کاالی بی کیفیت 
کاالی  و  می زن��د  پ��س  را 
مدیرعامل  می خواه��د.  خوب 
نمایشگاه هفته تجارت چین، 
مدیری��ت کنت��رل کیفیت را 
نمایش��گاه طی  این  اولوی��ت 
دوره پنج س��اله عن��وان کرد 
و گفت: م��ن مطمئنم صنایع 
و  عمده فروش ه��ا  کوچ��ک، 
خرده فروش های چین شما را 
در این نمایش��گاه شگفت زده 
خواهند کرد و ش��ما برندها و 
را  چینی  با کیفی��ت  کاالی ها 
خواهی��د دید و ما می خواهیم 
در ارتق��ای رق��م تج��اری دو 
کش��ور که رئیس جمهور شما 
دالر  میلی��ارد   600 را  آن 
برای سال های نه چندان دور 

پیش بینی کرده  اس��ت، نقش 
پررنگی داش��ته باشیم. وانگ 
تجربه برگزاری این نمایشگاه 
را در آفریقا و خاورمیانه مثبت 
عن��وان ک��رد و گف��ت: ایران 
به عنوان بزرگ ترین کشور در 
خاورمیانه برای ما مهم اس��ت 
و امیدوار هس��تیم که بتوانیم 
تصور مردم را از کاالی چینی 

تغییر دهیم. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
برگزارکننده  راد  نوژن  شرکت 
این نشست خبری بود. به گفته 
کیان معتمدی، مدیرعامل این 
CTW  ش��رکت، نمایش��گاه
تولیدکنندگان  ب��ا مش��ارکت 
برتر کش��ور چی��ن از روز 29 
تا 31 ش��هریور در شهر آفتاب 
برگزار خواهد ش��د. نمایشگاه 
هفت��ه تجاری چی��ن در ایران 
در حوزه های تولی��د، واردات، 
عمده  خرده فروشی،  صادرات، 
فروش��ی و تولید خواهد بود و 
تجار و تولید کنن��دگان با هم 
مذاکره خواهند کرد. همچنین 
س��مینارهای تخصص��ی برای 
تجار دو کشور پیش بینی شده 

است. 
برگزار کنندگان  گفت��ه  ب��ه 
نمایشگاه  CTW این رویداد 
ی��ک فرص��ت بی نظی��ر برای 
جامع��ه تجارت محلی اس��ت 
ت��ا بتوانند ب��ا تولیدکنندگان 
چینی آش��نا شده و از مزایای 
محص��والت ب��ا کیفی��ت و با 
رقابت��ی  کام��ال  قیمت ه��ای 
برخوردار شوند. چین با حجم 
مب��ادالت دو جانبه تا س��قف 
س��ال  در  دالر  میلی��ارد   52
ش��ریک  اصلی تری��ن   2014

تجاری ایران است. 

نمایشگاه تخصصی 240 تولید کننده منتخب چین درتهران 

بخش خصوصی چین در تالش برای تغییر افکار 
عمومی مصرف کننده ایرانی 

تج��اری،  رواب��ط  گس��ترش 
ترجیح��ی،  تج��ارت  برق��راری 
دریای��ی،  حمل ونق��ل  توس��عه 
و  بانک��ی  رواب��ط  از س��رگیری 
در  مشترک   سرمایه گذاری های 
نشست مش��ترک ایران و لبنان 

مورد توجه قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
مجتب��ی  توس��عه،  س��ازمان 
خس��روتاج  در نشست مشترک 
مقامات دولتی و تجار و بازرگانان 
ایران��ی و لبنان��ی ب��ه ریاس��ت 
قائم مقام وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت و رئیس س��ازمان توسعه 
تجارت ایران بر  اجرای »افزایش 
روابط اقتصادی دو کشور تجارت 

ترجیحی«  تاکید کرد.
وی گف��ت: بخ��ش خصوصی 
انتظ��ار دارد مس��ئوالن دولت��ی 
همکاری های  توسعه  زمینه های 
اقتصادی را فراهم کرده و موانع 
را برطرف کنن��د؛ ما هم در این 
نشست به دنبال شناسایی و رفع 

مشکالت موجود هستیم.
توس��عه  س��ازمان  رئی��س 
تج��ارت ای��ران ب��ا بی��ان اینکه 
حجم تجارت ای��ران و لبنان در 
س��ال های گذش��ته همواره بین 
100 ت��ا 150 میلیون دالر بوده 
اس��ت، اظهار داش��ت: رقم فعلی 
رضایت بخ��ش نیس��ت چ��را که 
عالیق و مش��ترکات زیادی بین 
دو کشور وجود دارد که از طریق 
آن می توان رواب��ط اقتصادی را 

توسعه داد.
خس��روتاج تج��ارت ترجیحی 
حج��م  افزای��ش  عوام��ل  از  را 
تجارت تهران و بیروت دانس��ت 
و خاطرنش��ان کرد: کشور لبنان 
با بس��یاری از کشورهای اروپایی 
و آفریقای��ی توافق نام��ه تجارت 
ترجیح��ی دارد بنابرای��ن اگر ما 
به دنبال توس��عه روابط باش��یم 
بای��د این بس��تر را نی��ز بین دو 
کش��ور فراهم کنیم تا بنگاه های 
اقتصادی در یک شرایط رقابتی 

فعالیت کنند.
وی همچنین اف��زود: بنابراین 
در  ک��ه  موضوع��ات  از  یک��ی 
جایگاه دولت های دو کشور باید 
بررس��ی ش��ود، برقراری تجارت 
ترجیحی اس��ت که این موضوع 

در کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و لبنان بررس��ی و لیس��ت 
کاالهای ترجیح��ی نیز باید بین 
دو کشور توافق شود و امیدواریم 

به زودی به اجرا درآید.
معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت ای��ران در بخش دیگری 
از س��خنان خ��ود ب��ه موض��وع 
مش��کالت حمل و نقل نیز اشاره 
کرد و گف��ت: نبود زیرس��اخت 
حم��ل و نقل مش��کل دیگری در 
توسعه روابط اقتصادی دو کشور 
اس��ت؛ چراکه سوریه و عراق که 
کاال  حمل  مس��تقیم  مسیرهای 
بین ای��ران و لبنان هس��تند به 
ناامن  تروریس��ت ها  وجود  دلیل 
هس��تند و حمل و نقل دریایی، 
زمینی یا ترکیب آنها هزینه های 

تجارت را باال برده است.
بس��تر  ت��ا  داد:  ادام��ه  وی 
حمل ونق��ل را فراه��م نکنی��م، 
نمی توانیم ش��رایط رقابتی ایجاد 
کنیم، بنابراین راهکار دوم ما به 
ایج��اد حمل و نقل مش��ترک به 
ویژه کشتیرانی مشترک معطوف 
است که نه تنها برای لبنان بلکه 
برای کش��ورهای همس��ایه هم 

کارایی دارد.
خسروتاج با اش��اره به اهمیت 
خدم��ات بانک��ی در گس��ترش 
روابط دو کشور خاطرنشان کرد: 
تحریم ها در چند س��ال اخیر در 
روابط بانکی ایران و کش��ورهای 
دیگ��ر اخت��الل ایجاد ک��رد، به 
طوری که االن می بینیم با وجود 
اینکه ش��هرت لبنان به داش��تن 
اقتصاد متک��ی به خدمات بانکی 
و توریسم اس��ت اما نتوانسته ایم 

از آن بهره برداری کنیم.
 وی خبر خوشی هم به فعاالن 
اقتصادی داد و گفت: نمایندگان 
بان��ک مرک��زی لبن��ان اع��الم 
کرده ان��د که هی��چ محدودیتی 
ب��رای رواب��ط بانکی دو کش��ور 
وجود ندارد و از چارچوب روابط 
کارگزاری بانکی، خدمات مالی و 
پولی و افتتاح ش��عب بانک های 
دو کش��ور در کشورهای یکدیگر 
اس��تقبال می کنن��د، ب��ر همین 
بانکی  امیدواریم ترتیبات  اساس 
برای از س��رگیری فعالیت بانکی 

دوجانبه اتخاذ شود.
تجارت  توسعه  سازمان  رئیس 
از اعالم عالقه مندی تجار لبنانی 
برای بازاریابی کاالهای ایران در 
کش��ورهای مختلف خب��ر داد و 
اضافه ک��رد: این موضوع چندی 
قب��ل در همایش��ی ب��ا حض��ور 
فعاالن اقتصادی لبنانی مس��تقر 
آمریکای  آفریق��ا،  قاره ه��ای  در 
اقیانوس��یه از طریق  جنوب��ی و 
تجار لبنانی به بنده منتقل ش��د 
و آنه��ا ب��رای بازاریابی و معرفی 
کااله��ای ایرانی در کش��ورهای 
مح��ل س��کونت اع��الم آمادگی 

کردند.
موض��وع دیگر مطرح ش��ده از 
سوی خسروتاج س��رمایه گذاری 
مش��ترک ب��ود. وی در این باره 
گف��ت: اقتصاد لبن��ان در بخش 
تولیدی شاهد سرمایه گذاری های 
گس��ترده نب��وده و اقتص��اد این 
کش��ور می طلبد که دو کش��ور 
ص��ورت  ب��ه  لبن��ان  و  ای��ران 
زمینه ه��ا  هم��ه  در  مش��ترک 
از جمل��ه مصال��ح س��اختمانی، 

دارویی، غذایی، صنایع س��بک و 
مشترک  س��رمایه گذاری های   ...
را آغ��از کنند؛ ب��ا توجه به نقش 
لبن��ان در بلوک ه��ای تج��ارت 
ترجیحی منطقه ای، این کش��ور 
می تواند پایگاه توس��عه صادرات 

ایران باشد.
وی افزود: توریس��م، بانکداری 
اس��ت  از بخش های��ی  بیم��ه  و 
که توس��عه آن در برنامه شش��م 
اقتصادی ایران پیش بینی شده و 
تجار ایرانی با توجه به تجربیات 
لبن��ان در ای��ن زمینه ها فرصت 
خوب��ی را برای هم��کاری پیش 

رو دارند.
یادآور  همچنی��ن  خس��روتاج 
ش��د: با توجه به نیاز های لبنان 
به س��اخت و س��از، شرکت های 
خدمات فنی و مهندس��ی ایران 
می توانن��د حضور موثری در این 

کشور داشته باشند.
رئی��س  نشس��ت  ای��ن  در 
انجمن صادرکنن��دگان خدمات 
فن��ی و مهندس��ی گزارش��ی از 
را  ایران  ظرفیت های مهندس��ی 
به اس��تحضار وزیر صنایع لبنان 
رس��اند. وی در پای��ان از فعاالن 
اقتصادی و نمایندگان بنگاه های 
تجاری حاضر در جلسه خواست 
با ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات 
خود، ب��ه پیش بین��ی چارچوب 
توس��عه روابط دو کش��ور کمک 

کنند.

لبنان  هاب توسعه روابط 
ایران در آسیا و آفریقا

وزیر صنای��ع لبنان نیز در این 
نشست با بیان اینکه مردم لبنان 

برای ایرانیان احترام خاصی قائل 
هس��تند، گفت: ای��ران از منظر 
سیاس��ی همواره حامی لبنان در 
مبارزه با تروریس��م و ایستادگی 
در مقابل آنها بوده و الزم اس��ت 
رواب��ط اقتصادی دو کش��ور نیز 

افزایش یابد.
تاکید  با  الحاج حس��ن  حسین 
ب��ر نق��ش مح��وری دولت ها در 
کش��ور  دو  رواب��ط  گس��ترش 
امی��دوارم  ک��رد:  خاطرنش��ان 
تجارت ترجیحی دوجانبه هرچه 
سریع تر به جریان بیفتد چرا که 
با حذف عوارض گمرکی، فضای 
رقابتی برای کاالها و محصوالت 

بیشتر فراهم خواهد شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه لبن��ان 
می توان��د ه��اب توس��عه روابط 
ایران در آس��یا و آفریقا باش��د، 
ادامه داد: ای��ران نفوذ خوبی در 
بازار کش��ورهای آس��یای میانه 
دارد و لبن��ان می توان��د مرکزی 
ب��رای بازاریابی کااله��ای ایران 
در بازارهای قاره س��یاه باش��د تا 
کاالهای ایرانی در این کش��ورها 

نیز وارد شود.
وزیر صنایع لبنان گفت: قطعا 
دس��ت یافت��ن ب��ه ای��ن اهداف 
نیازمن��د توس��عه رواب��ط بانکی 
و افتت��اح ش��عبه  های بانک های 
ایران��ی در لبن��ان و همچنی��ن 
ای��ران  در  لبنان��ی  بانک ه��ای 
اس��ت ب��ه همین دلی��ل یکی از 
ماموریت های مهم هیات تجاری 
لبنان توسعه روابط بانکی است.

وی بر گس��ترش هم��کاری در 
زمین��ه حمل و نق��ل و بیمه هم 
تاکی��د و اضافه کرد: ب��ا توجه به 
مسدود شدن راه زمینی سوریه و 
ع��راق هم اکنون حمل و نقل بین 
دو کشور از مسیر دریایی و کشور 
ترکی��ه انجام می ش��ود. به همین 
دلیل زم��ان و هزینه حمل و نقل 

کاال بسیار افزایش یافته است.
ای��ن مقام مس��ئول لبنانی در 
عین حال اف��زود: حجم تجارت 
افزای��ش  ب��ا  بای��د  کش��ور  دو 
تع��داد کاالها همراه باش��د تا از 
طریق حاشیه س��ودی که برای 
ش��رکت های حمل و نقل فراهم 
روابط  توس��عه  انگیزه  می ش��ود 

ایجاد شود.

تاکید ایران و لبنان بر برقراری تجارت ترجیحی

روابط بانکی دو کشور جان تازه  می گیرد

گزارش 2

درخواست اتاق ایران از وزیر اقتصاد 
 افزایش 2درصدی مالیات 

علی الحساب واردات را لغو کنید

پدرام س��لطانی، نایب رئیس اتاق ایران، در نامه ای 
به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت 4درصدی 
مالیات علی الحساب واردات قطعی کاال انتقاد کرد و 
از ط��رف اتاق ایران به نمایندگی از فعاالن اقتصادی 
و تش��کل های اقتصادی خواس��تار لغو این بخشنامه 

توسط گمرک شد. 
گم��رک ای��ران ط��ی بخش��نامه ای ب��ه تاری��خ 
چه��ارم ش��هریورماه 1395 اعالم ک��رده که مالیات 
علی الحس��اب واردات از 2درصد به 4درصد افزایش 
یاب��د؛ موضوعی ک��ه روز گذش��ته با انتق��اد مظفر 
علیخان��ی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران 
روبه رو ش��د و او در گفت وگو با پای��گاه خبری اتاق 
ای��ران از مخالف��ت اتاق با این بخش��نامه خبر داد و 
گفت: »سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش 
مالی��ات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیش��نهاد 
مخالف اس��ت.« پدرام سلطانی در نامه خود به علی 
طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برش��مردن 
دالیل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کاالهای 
وارداتی خواس��تار »کان لم یکن شدن این بخشنامه 

توسط گمرک ایران« شد. 
در ای��ن نامه آمده ک��ه وصول این مبل��غ از واردات 
قطعی در ش��رایط فعلی، ع��وارض و پیامدهای منفی 
از جمله »افزایش ناگهانی قیمت تمام ش��ده کاالهای 
وارداتی؛ ب��روز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کش��ور؛ 
تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای 
اقتصادی؛ نامساعد ش��دن بیشتر محیط کسب و کار و 
تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ 
گران تر ش��دن فرآین��د واردات قانونی کاال و در نتیجه 
ش��یوع بیش��تر قاچاق کاال؛ ایجاد زمینه فس��اد اداری 
با توجه به تفس��یر بردار بودن بخش��نامه مزبور« را به 
همراه خواهد داش��ت. پیش از این، در برخی رسانه ها 
اعالم ش��ده بود ک��ه افزایش مالیات علی الحس��اب از 
واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت صورت گرفته اس��ت. 
مظفر علیخانی، معاون فن��ی و خدمات بازرگانی اتاق 
ای��ران ضمن رد ای��ن ادعا اعالم کرد این پیش��نهاد از 
سوی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندا به اختیارات 
موضوع ماده 163 مالیات های مستقیم مصوب 1366 
و اصالحیه بعدی آن، طرح شده است. متن کامل نامه 

درپایگاه خبری اتاق ایران منتشر شده است. 
 

مرکز تبادل تکنولوژی 
ایران و کره افتتاح شد

بع��د از س��فر رئیس جمهوری کره ب��ه ایران و در 
پی پیگیری قراردادها و تفاهم های این س��فر، مرکز 
تبادل تکنول��وژی ایران و کره )IKTEC( با حضور 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همتای کره ای 

وی افتتاح شد. 
به گزارش ایس��نا، در این مراس��م ک��ه عصر روز 
یکشنبه برگزار شد علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت با اش��اره به اهمی��ت این مرکز در 
افزایش س��طح تعامالت و انتقال تکنولوژی و دانش 
بین دو کش��ور اظهار کرد: یک��ی از تفاهم نامه هایی 
که امروز )یکش��نبه( رسما عملی خواهد شد، افتتاح 
مرکز تبادل تکنولوژی ایران و کره )IKTEC( است 
که برای توس��عه هم��کاری بین صنای��ع کوچک و 

متوسط بین دو کشور است. 
وی در ادامه در تشریح اهمیت ارتباط ایران و کره 
عنوان کرد: کش��ور کره یازدهمین قدرت اقتصادی 
دنیاس��ت که درآمد س��رانه آن حدود 30هزار دالر 
اس��ت و 99درصد از صنایع و ۸۸درصد از اش��تغال 
صنعتی کره را صنایع کوچک و متوس��ط تش��کیل 
می دهند و این نش��ان می دهد که صنایع کوچک و 
متوسط نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور ایفا 
می کنن��د. معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
ادام��ه اظهار کرد: امیدواریم ک��ه در این مرکز روند 
همکاری ه��ای ما با کره جنوب��ی در پنج محور ادامه 
پیدا کند که شامل بحث آموزش و پرورش، حمایت 
از بازاریاب��ی و صادرات، حمایت از آموزش کارکنان، 
انتقال دانش فنی و برق��راری تماس بین بنگاه های 

ایرانی و کره ای است. 
در حال��ی که براس��اس آمار تراز تج��اری ایران و 
کره به ش��دت منفی بوده و براس��اس دس��تور وزیر 
صنع��ت، مع��دن و تجارت قرار ش��ده اس��ت کلیه 
محص��والت کره ای که در بازار ای��ران حضور دارند، 
به صورت تولید مش��ترک و انتق��ال تکنولوژی ادامه 
فعالیت داشته باش��ند، یزدانی درباره وضعیت ادامه 
همکاری های مش��ترک ایران و کره اذعان کرد: کره 
جنوبی کش��وری بود که چه در زمان تحریم ها و چه 
بعد از برجام همکاری بس��یار خوبی با ایران داشت و 
از نظر فرهنگی نیز در س��طح بسیار خوبی مبادالتی 
بین دو کش��ور صورت گرف��ت و در وضعیت کنونی 

مردم ما با محصوالت کره ای آشنایی دارند. 
وی اف��زود: در ح��ال حاض��ر در موض��وع تولید 
مش��ترک نگاه م��ا صادراتی اس��ت و در پروژه ای 
مانند احداث خط تولید ال جی همین اس��تراتژی 
در نظر گرفته ش��ده است که بازارهایی بزرگ تر از 
بازارهای دو کش��ور دیده ش��ود تا همراه با تولید 
داخل صادرات را نیز درنظر داش��ته باش��یم و کره 
از جمله کش��ورهایی است که می تواند در این باره 

سرمایه گذاری کند. 

معاون وزیر کشاورزی خبر داد
 کاهش سطح زیرکشت گندم

و افزایش بهره وری

معاون وزیر کشاورزی گفت: در ارتباط با برخی از 
محصوالت مانند گندم توانسته ایم زمین زیرکشت را 
کاهش و به��ره وری را افزایش دهیم. در زمینه برنج 
نیز وضعیت مناسبی در تولید داریم و در تولید شکر 
نیز به رکورد خوبی دس��ت یافته ایم و برآنیم با تولید 
مناسب مانع واردات شویم. به گزارش ایسنا، عباس 
کش��اورز در مراس��م بهره برداری و افتتاح 4۸ طرح 
بخش کشاورزی در بخش خلجستان قم، با تاکید بر 
ضرورت مدیریت منابع آب در کشاورزی عنوان کرد: 
مشکل کمبود آب امری جدی و حیاتی است که اگر 
به خوبی مدیریت نشود با بحران مواجه خواهیم بود. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی اف��زود: فرصت های 
باارزش��ی در کشور برای رفع مشکالت کم آبی وجود 
دارد که اگر با واقعیت تطابق پیدا کند، می توان بحران 
کم آبی را پشت سر گذاشت. وی تصریح کرد: مسئله 
آب در 30 س��ال گذش��ته به خوبی مدیریت نش��ده 
اس��ت و دولت تدبیر و امید راهکارهایی را در راستای 
تعادل بخش��ی و مدیریت آب ه��ای زیرزمینی در نظر 
گرفته است که تاحدودی مشکالت را برطرف خواهد 
کرد. کشاورز اظهار کرد: در جهت اصالح مصرف آب 
و وضعیت آب های زیرزمینی باید فرهنگ سازی شود 

تا جامعه نسبت به عواقب کم آبی آگاه باشد. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: خوش��بختانه کش��اورزان 
و تولیدکنن��دگان محص��والت کش��اورزی به خوبی 
ق��در آب را می دانن��د و الزم اس��ت ب��ا مدیری��ت 
آب های زیرزمینی که دش��وارتر از مدیریت آب های 
سطحی اس��ت، مش��کالت تولید را رفع کرد و مانع 
از برداش��ت بی رویه آب های زیرزمینی ش��د. معاون 
وزیر کش��اورزی گفت: مدیری��ت آب های زیرزمینی 
بای��د با نگاه کارشناس��ی مورد ارزیاب��ی قرار گیرد و 
آگاهی و اطالع رس��انی به کشاورزان نقش مهمی در 

این مدیریت دارد. 
وی ادامه داد: مشخص کردن حقابه های کشاورزان 
دارای مجوز بهره برداری از منابع آب توس��ط دولت 
در مدیریت منابع اثرگذار است. کشاورز عنوان کرد: 
مش��ارکت م��ردم و تعام��ل و تدبیر و ت��الش دولت 
نقش بس��زایی در مدیریت منابع آب و بهینه س��ازی 
مص��رف آب دارد. وی اظه��ار کرد: بح��ران کم آبی 
با تعادل بخش��ی به منابع آب حل می ش��ود، ما باید 
براس��اس واقعیت ها به مدیریت بپردازیم. کش��اورز 
تصریح کرد: تجهی��زات نوین و فناوری روز می تواند 
مانع از هدر رفتن آب ش��ود. بدون  شک نبود دانش 
روز و مش��کالت فنی و عدم دس��تیابی به تجهیزات 

پیشرفته در هدر رفت آب موثر است. 
وی بی��ان کرد: تاکن��ون از 120 میلی��ارد مکعب 
ظرفیت آب های زیر زمینی استفاده کرده ایم و برای 
جلوگیری از بحران جدی در س��ال های آتی باید به 

مدیریت بپردازیم. 

وجود ۵0 هزار تن چای سنواتی در 
انبارهای تهران و شمال

مش��اور س��ازمان چای گفت: به نظر می رسد 50 
هزار تن چای س��نواتی در انبارهای تهران و ش��مال 
موجود باش��د. به گزارش ایسنا، عبداهلل میرحسینی 
مقدم، مش��اور س��ازمان چای با بی��ان اینکه درحال 
حاضر سطح زیر کش��ت باغ های چای کشور حدود 
20 ه��زار هکت��ار تخمی��ن زده می ش��ود ک��ه 60 
درصد ای��ن باغ��ات در کوهپایه با ش��یب تند و40 
درصد بقیه در دش��ت قرار دارن��د، توضیح داد: بالغ 
بر 150کارخانه چای س��ازی برای تبدیل برگ سبز 
چ��ای در ط��ول دوره بهره برداری از اردیبهش��ت تا 
پایان مهرماه به طور ش��بانه روز مش��غول تولید چای 
خش��ک هستند. بیش از 60 درصد اقتصاد شهرهای 
الهیجان، لنگرود، رودسر، رامس��ر، تنکابن، صومعه 
سرا و۸0درصد اقتصاد شهرهای سیاهکل، املش، رحیم 

آباد، واجارگاه بستگی به تولید مستقیم چای دارد. 
میرحسینی مقدم با اشاره به اینکه افزایش دو برابری 
یا 100درصدی قیمت برگ س��بز چای حداقل در سه 
س��ال اخیر ک��ه این افزایش قیمت فرات��ر از نرخ تورم 
س��االنه بوده به طوری که اگر در تاریخچه چای بنگریم 
در بعضی از س��ال ها تنها 10 ریال به قیمت برگ سبز 
اضافه می ش��د درحالی که تورم ساالنه باالی 30درصد 
بوده است، گفت: سال 1391، 119 هزار تن – درسال 
بعد، 90 هزار تن – در سال 1393، 65 هزار تن – در 
س��ال گذشته، ۸۷ هزارتن تولید ش��ده است که تمام 
کمال با قیمت تضمینی مصوب خریدار ش��ده اس��ت 
که البته کاهش تولید س��ال 1393 مربوط به کاهش 
ن��زول بارندگی وخشکس��الی بوده اس��ت. وی تصریح 
ک��رد: پیش بینی می ش��ود تا پای��ان دوره  بهره برداری 
حدود 120 هزار برگ س��بز تولید ش��ود که بهای کل 
بالغ بر 195 میلیارد تومان اس��ت. در این راستا درآمد 
چای کاران با رش��د 53درصدی بوده اس��ت و واریزی 
بهای برگ س��بز نسبت به سال گذش��ته رشد باالی 
50درصد است که در تاریخ 10 ساله اخیر چای کشور 

بی سابقه بوده است. 
میرحسینی با اشاره به کاهش 25 میلیون دالری 
واردات چای در س��ال گذش��ته و اینکه با تولید 19 
ه��زار و 600 تن چای خش��ک 25 میلیون دالر در 
واردات چای کش��ور صرفه جویی ش��ده است، ادامه 
داد: پیش بینی می ش��ود این رقم با حدود 6هزار تن 
افزایش به 26/5 هزار تن درسال جاری برسد که در 
این صورت 23/6 درصد نیاز کش��ور از مصرف 110 

هزار تن چای مورد استفاده تامین شود. 
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یکی از مشکالت و معضالت 
مهم اقتصادهای تک محصولی، 
چشم انداز مبهم آنها است. این 
اقتصاده��ا ک��ه عمدتا وابس��ته 
ب��ه اس��تخراج و ف��روش ی��ک 
محص��ول خ��اص مث��ل نفت 
هس��تند، همواره ای��ن دغدغه 
را دارن��د ک��ه با پیش��رفت های 
علم��ی و تکنولوژیک��ی حاصل 
ش��ده در زمین��ه انرژی های نو 
تجدید پذیر در س��ال های آینده 
وابس��تگی صنایع بزرگ جهانی 
به محصوالت آنها کم می شود. 
در چنین ش��رایطی واضح است 
ک��ه این اقتصادها با مش��کالت 
بزرگ��ی در زمین��ه درآمدهای 
بودج��ه ای و دخل و خرج خود 
مواجه خواهند شد. این دغدغه 
و  خاورمیان��ه  در  به خص��وص 
کشورهایی که وابسته به اقتصاد 
نفتی هستند بس��یار پر رنگ تر 
اس��ت ت��ا اقتصادهای��ی که در 
کش��ورهای آفریقایی وابسته به 
مع��ادن طال و الماس هس��تند. 
پیش بینی تحلیلگران این است 
که در صورت کاهش نیاز صنایع 
جهانی به نفت، خاورمیانه ناگهان 
ورشکس��ته ای  اقتصادهای  ب��ا 
مواجه خواهد شد که در عرض 
چند سال بر خاک سیاه خواهند 
نشس��ت. به عب��ارت دیگر این 
اقتصادها شبیه به میوه جذابی 
هس��تند که از درون پوسیده اند 

و زمانی این پوس��یدگی خود را 
در ظاهر  تر و تازه این اقتصادها 
نش��ان خواهند داد که دالرهای 
نفتی ب��ا کاهش مواجه ش��ود. 
نوساناتی که هر از گاهی با کاهش 
قیمت نفت در این اقتصادها خود 
را نشان می دهد، هشداری است 
درباره وقوع این رخداد. کسی به 
درستی نمی داند چه زمانی اقتصاد 
جهانی از نفت بی نیاز خواهد شد یا 
انرژی پایه خود را از نفت به سوی 
انرژی های جدید تغییر خواهد داد، 
اما در چشم انداز 50 تا 100 ساله 
ای��ن رخداد قطعا به وقوع خواهد 
پیوست و شاید در زمان فرزندان 
یا نوه های شهروندانی که امروزه 
در خاورمیانه زندگی می کنند این 

وضعیت به وقوع بپیوندد. 

پس برای جلوگیری از این 
وضعیت چه باید کرد؟ 

اقتصادهای تک محصولی به 
فکر باشند

تحلیلگران اقتصادی یکی از 
راه های مهمی را که پیش روی 
ای��ن اقتصادها ق��رار می دهند، 
صن��دوق  ی��ک  از  اس��تفاده 
پس ان��داز  ب��رای  بین نس��لی 
درآمدهای نفتی و طراحی مدل 
جدید از اقتصاد غیر وابس��ته به 

محصول نفت است. 
جلیل قهرمانپور، کارش��ناس 
ب��ه  ب��اره  درای��ن  اقتص��ادی 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: این 
م��دل در واقع ب��ه اقتصادهای 

تک محصول��ی کمک می کند تا 
ب��ا اس��تفاده از درآمدهای نفتی 
سرمایه گذاری های کالنی را انجام 
دهند که منجر ب��ه درآمدزایی 
ثابت��ی ب��رای نس��ل های آینده 
می شود و اقتصاد آنها را از خطر 
کاهش ناگهان��ی درآمدها نجات 
می ده��د. عالوه بر این داش��تن 
پشتوانه قابل اتکایی از ذخایر ارزی 
به این کش��ورها کمک می کند 
تا بتوانند از بحران ها به سالمت 
عب��ور کنند. برخی کش��ورهای 
حاشیه خلیج فارس در این زمینه 
عملکرد خوبی داشته اند. به طور 
مثال کویت و امارات موفق شدند 
با مدیریت صحی��ح هزینه های 
خ��ود پس انداز قاب��ل توجهی را 
برای نسل های آینده خود به ارث 

بگذارند. 
تش��کیل  داد:  ادام��ه  وی 
صندوق توس��عه ملی یا همان 
حس��اب ذخیره ارزی در کشور 
ما تاکنون قرین موفقیت نبوده 
اس��ت. متاسفانه بدنه سنگین و 
بوروکراتی��ک دولت م��ا یکی از 
منطقه  دولت های  پرخرج ترین 
اس��ت ک��ه نتوانس��ته ذخای��ر 
مناسبی را پس انداز کند. دولت 
بوروکراتیک ما طی چند دهه با 
حفظ ساختار سنتی و بر جای 
مان��ده از یک قرن گذش��ته، با 
با  که  ناکارآم��دی  بودجه ریزی 
اش��کاالت زیادی در اجرا مواجه 
می ش��ود و بروز برخی مفاس��د 
اختالس های موسمی  و  فصلی 

ک��ه در دولت ه��ای مختلف رخ 
داده است، یکی از پرخرج ترین 
این کارشناس  دولت ها اس��ت. 
اقتصادی تاکید کرد: هزینه های 
مدیری��ت غل��ط اقتص��ادی در 
دهه های گذش��ته موجب شده 
اس��ت ک��ه دولت ه��ا انبوهی از 
پروژه ها را کلنگ بزنند که هیچ 
یک از آنها به نتیجه نرس��یده و 
تمام نشده اند. بنابراین هر دولتی 
با انبوهی از پروژه های نیمه تمام 
رو به رو می شود که بدون تغییر 
به دولت بعدی یادگار می دهد. 

کاهش قیمت نفت و تجربه 
خوب مدیریت بودجه

قهرمانپ��ور در ادام��ه گفت: 
تجربه نش��ان داده که هر زمان 
قیم��ت نف��ت کاه��ش یافته، 
بودجه سنواتی ما بهتر مدیریت 
ش��ده اس��ت یعن��ی زمانی که 
مدی��ران دولتی ما ب��ه این باور 
می رسند که خبری از دالرهای 
نفتی نیس��ت تالش بیش��تری 
می کنند و با وسواس بیشتری 
درآمدهای ان��دک غیر نفتی را 

خرج می کنند. 
قهرمانپور اظهار کرد: تاکنون 
دولت ها بارها ب��ه ذخایر ارزی 
کشور دس��ت انداخته اند. طبق 
قانون از ذخایر صندوق توسعه 
مل��ی بای��د در جهت توس��عه 
اقتصادی کش��ور ب��ا محوریت 
استفاده شود  بخش خصوصی 
البته دولت هم حق اس��تفاده 

از این ذخایر را دارد اما شرایط 
به گونه ای پی��ش رفته که گویا 
دولت در اولویت برداشت است 
و بخش خصوصی نخودی است. 
براس��اس قانون باید 20درصد 
مناب��ع حاصل از ف��روش نفت 
در صندوق توسعه ملی ذخیره 
شود اما دولت های قبل در این 
زمینه عملکرد خوبی نداشته اند. 
وی اف��زود: البت��ه این دولت 
تاکنون عملکرد بهتری داشته و 
توانسته با انضباط مالی بیشتر 
ذخایر بیش��تری را ب��ه وجود 
بی��اورد، اما با این وجود به نظر 
می رس��د خارج کردن مدیریت 
ای��ن صن��دوق از تمرکز دولت 
بتوان��د از دس��ت اندازی ه��ای 
دولت ه��ا در ادوار مختل��ف به 
این صن��دوق جلوگیری کند. 
یعنی ش��رایطی رقم بخورد که 
نمایندگان چند ق��وه و بخش 
خصوصی مدیریت این صندوق 
را تعیین کنند و به این ترتیب 
دولت نمی تواند به س��ادگی در 
صندوق ورود ک��رده و از منابع 
آن برداش��ت کند. در واقع باید 
ش��رایطی را به وج��ود بیاوریم 
که اس��تفاده از منابع صندوق 
به طور کام��ل از ذهن مدیران 
دولت��ی ح��ذف ش��ود و هیچ 
امیدی به استفاده از این ذخایر 
نداش��ته باش��ند. تنها در این 
صورت است که می توانیم منابع 
صندوق را برای نسل های آینده 

حفظ کنیم. 

مدیرعامل بیم��ه کوثر، صنعت 
س��ه  ح��ول  را  کش��ور  بیم��ه 
و  اتکای��ی  بیمه گ��ری،  بخ��ش 
ک��رد  ارزیاب��ی  س��رمایه گذاری 
و گف��ت: در بخ��ش بیمه گری، 
صنعت بیمه فنی تر، پیچیده تر و 
رقابتی تر شده است و این رقابت 
تا جای��ی پیش رفته اس��ت که 
ش��ائبه های دامپ اتفاق می افتد 
و این به معنی حرکتی پرشتاب 
به سمت یک ضرر بیشتر است. 

به گ��زارش »فرصت امروز«، 
بیم��ه  مدیرعام��ل  مش��علچی، 
کوث��ر بیان ک��رد: صنعت بیمه 
از نداش��تن خالقیت و نوآوری، 
انس��انی  نی��روی  ب��ودن  ک��م 
متعه��د ومتخصص و نبود ابعاد 
مناس��ب  دانش��ی  و  آموزش��ی 
ب��رای ارتقای ت��وان فنی تمام 
نیروهای فع��ال در این صنعت 
رنج می ب��رد و با توجه به اینکه 
پژوهش��کده بیمه نقش مؤثری 
در ای��ن زمین��ه دارد، جا دارد 
در کنار فعالیت های پژوهش��ی 
ب��ه بخش آموزش��ی نی��ز برای 
باالبردن توان فنی وعلمی افراد 

در این صنعت بپردازد. 
مدیرعامل بیمه کوثر در بخش 
اتکای��ی ب��ه فرصت ه��ای ایجاد 
ش��ده پس از برجام اشاره کرد و 
آمده  به وجود  فرصت های  گفت: 
پ��س از برجام بالق��وه مانده وبه 
بالفعل تبدیل نش��ده است. برای 
صنع��ت بیمه کش��ور می توانیم 
پذی��رش اتکای��ی را ب��ا افزایش 

توانگ��ری مال��ی، ظرفیت ه��ای 
دانشی مناسب و طراحی مناسب 
تقویت کنیم چرا که کش��ورهای 
حاض��ر در صنع��ت بیم��ه، تنها 
س��رمایه پذیر هس��تند و در این 
صنعت سرمایه گذاری نمی کنند. 
مشعلچی، در بخش سرمایه گذاری 
شرکت های بیمه ای به مشکالت 
ب��ا  ک��رد:  بی��ان  و  اش��اره  آن 
کاهش سود س��پرده های بانکی 
فرصت��ی ب��رای صنع��ت بیم��ه 
ایجاد ش��ده، ولی هن��وز تبدیل 
به ظرفیت س��ازی نش��ده است. 
در ح��ال حاضر س��رمایه گذاری 
در کش��ور پرریس��ک اس��ت که 
به دنب��ال آن مدیران را بس��یار 
محتاط کرده اس��ت و همچنین 

س��پرده گذاری در بانک توس��ط 
ش��رکت های بیمه به عنوان یک 
تفکر قالب پذیرفته ش��ده است 

که باید اصالح شود. 
وی در م��ورد آیین نام��ه60 و 
تأثیر آن بر سرمایه گذاری افزود: 
ای��ن آیین نامه در زم��ان خود با 
کنترل شرکت های بیمه، حرکات 
را  ش��رکت ها  ای��ن  پرریس��ک 
مدیریت کرده است که خروجی 
ای��ن س��رمایه گذاری ها منجر به 
بیمه  ش��رکت های  ورشکستگی 
نشود، اما در حال حاضر احتیاج 
به بازنگری دارد، چرا که با توجه 
به محدودیت هایی که در فضای 
بیرون برای سرمایه گذاری وجود 
دارد، بعد از پی��دا کردن فضای 

مناسب برای سرمایه گذاری این 
آیین نامه 60 است که محدودیت 
به شرکت های  را  سرمایه گذاری 

بیمه تحمیل می کند. 
بازارهای  بیمه کوثر  مدیرعامل 
ه��دف ای��ن ش��رکت را داخلی، 
منطق��ه ای و فرامنطقه ای معرفی 
ک��رد و گفت: در بخش بیمه گری 
هدف نهایی افزایش توانگری مالی 
و فض��ای کس��ب وکار مناس��ب، 
وفرامنطقه ای  منطقه ای  بازارهای 
اس��ت. بیمه کوث��ر همچنین در 
جذب بیمه ه��ای اتکایی اقداماتی 
را ب��رای همکاری با کش��ورهای 
عراق، افغانس��تان و سوریه انجام 
داده اس��ت، ام��ا برنامه ریزی ه��ا 
و هدف گذاری ه��ای نهای��ی این 

توسعه یافته  کش��ور های  شرکت، 
ب��ه  اف��زود: رفت��ن  اس��ت. وی 
غیر خودرویی  بیمه های  س��مت 
و س��رمایه گذاری در بیمه ه��ای 
مسئولیت، آتش سوزی و عمر و 
زندگی و دیگر بیمه ها از اهداف 
و برنامه ه��ای ای��ن ش��رکت در 
رسیدن به بازارهای هدف است. 
کوث��ر،  بیم��ه  مدیرعام��ل 
راهکاره��ای جلب اعتماد عمومی 
در صنعت بیمه را تسهیل س��ازی 
و کیفی سازی خدمات و تعهدات 
شرکت های بیمه ای مطرح کرد و 
گفت: در بحث تسهیل سازی، باید 
 ارائه خدمات و انجام تعهدات بدون 
مش��کل و روان باشد و همچنین 
خدمات را به صورت غیرحضوری 
انجام داد تا بتوان از بوروکراس��ی 
در  ک��رد.  دوری  اداری  عجی��ب 
بخش کیفی س��ازی باید سرعت، 
دق��ت و انجام تعه��دات حتی به 
مقداری اندک بی��ش از انتظارات 
مردم باش��د تا رضایت مشتری را 

دربرگیرد. 
ایج��اد  از  وی  پای��ان  در 
زیرساخت های مناسب و تشکیل 
محاس��بات  و  طراح��ی  اداره 
فن��ی ب��رای طراح��ی و معرفی 
محص��والت بیم��ه ای نوین خبر 
داد و ط��رح جدید بیمه ماهواره 
این شرکت را به عنوان نخستین 
ش��رکت بیمه ای ک��ه مجوز های 
الزم را گرفت��ه اس��ت و در پ��ی 
عملیاتی کردن آن است، معرفی 

کرد. 

مدیرعامل بیمه کوثر: 

در پسابرجام فرصت ها در صنعت بیمه بالفعل نشده است

چقدر از درآمدهای طالی سیاه را برای نسل های بعد ذخیره کرده ایم؟ 

صندوق توسعه ملی، آسیب پذیر در مقابل 
چشم طمع دولت ها

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

خبرنامه

در هفته دولت صورت گرفت
افتتاح 3 کتابخانه در شهریار، روستای 

 خلیل آباد و شهر نیر 
در استان اردبیل توسط بانک پاسارگاد

طی مراس��می که با حضور ائمه جماعت، روحانیت 
منطقه، خانواده شهدا، معاون استاندار اردبیل، فرماندار 
اردبیل، مدی��رکل نهاد کتابخانه های اس��تان  اردبیل، 
مسئوالن استانداری، جمعی از مسئوالن شورای اسالمی 
شهر، مس��ئوالن  محلی، مدیران ارش��د بانک پاسارگاد 
و جمعی از اهالی منطقه برگزار ش��د، کتابخانه فارابی 
پاسارگاد در محله شهریار، کتابخانه ابن سینای پاسارگاد 
در روستای خلیل آباد و کتابخانه زکریای رازی پاسارگاد 

در نیر در استان اردبیل افتتاح شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط  عمومی بانک پاس��ارگاد، در این 
مراس��م علی آذرنژاد، معاون استانداری اردبیل ضمن 
تشکر و قدردانی از دکتر مجید قاسمی و بانک پاسارگاد 
به دلیل حمایت از ارتقای س��طح علم و دانش کش��ور، 
اقدامات این بانک را در س��اخت کتابخانه و مدرسه در 
مناطق محروم ارزشمند و س��تودنی خواند. وی ادامه 
داد: یکی از اولویت های اساسی مسئوالن استان توسعه 
مراکز فرهنگی و فضاهای کتابخوانی اس��ت که در این 
زمینه پیش بینی ش��ده امسال فضاهای کتابخوانی در 
سطح اس��تان اردبیل افزایش یابد. امیدواریم در آینده 
نیز شاهد ورود بخش خصوصی و ایجاد مراکز فرهنگی 

و کتابخوانی در اردبیل باشیم. 
رباب عزیزخان��ی، مدی��رکل کتابخانه های عمومی 
استان اردبیل نیز در این آیین ضمن قدردانی از اقدامات 
شایسته بانک پاسارگاد و دکتر قاسمی، مدیرعامل این 
بانک گفت: از دو سال گذشته بانک پاسارگاد در احداث 
کتابخانه در این استان مشارکت می کند و در سال قبل 
دو باب کتابخانه با هزینه    این بانک در استان اردبیل به 
بهره برداری رسید و همکاری این بانک، مایه امیدواری 
اس��ت. وی افزود: برای احداث هر یک از کتابخانه های 
فارابی شهرستان اردبیل، ابن سینای روستای خلیل آباد 
بخش مرکزی این شهرستان و زکریای رازی شهرستان 
نیر، با زیربنای 126 مترمربع، 15 میلیارد ریال توسط 
خیران و بانک پاس��ارگاد هزینه شده اس��ت. همچنین 
خسرو رفیعی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد طی س��خنانی، یک��ی از رویکرد های 
اجتماع��ی بانک پاس��ارگاد را کم��ک ب��ه فعالیت های 
فرهنگ��ی همچون کتابخانه س��ازی، مدرسه س��ازی و 
س��اخت بیمارستان خواند و گفت: یکی از دغدغه های 
م��ا کمک به توس��عه و پیش��رفت کش��ور ب��ا ایجاد 
زیرس��اخت های الزم برای تربیت و تعالی نسل آینده 
است که در این زمینه برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها 
به گونه ای است تا بتوانیم گام های اساسی تر و جدی تر را 

در مسیر تعالی بیشتر نسل های بعدی برداریم. 

اهال��ی مح��ل و دانش آموزان نیز، ضم��ن حضور در 
مراسم و خیرمقدم به مدیران بانک پاسارگاد، از تالش 
این بانک برای تسهیل کسب علم  و دانش فرزندان این 
منطقه قدردانی کردند. اجرای سرود، تجلیل از فعاالن 
کتاب و کتابخانه ها و تقدیر از مدیران بانک پاسارگاد با 
اهدای تابلوفرش منقش به تصویر مدیرعامل این بانک، 

از دیگر بخش های این مراسم بود. 
گفتن��ی اس��ت بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای 
مس��ئولیت های اجتماع��ی خود، در مناط��ق محروم 
اس��تان های مختل��ف کش��ور، به س��اخت مدرس��ه، 
کتابخانه های عمومی، خانه های بهداشت و بیمارستان 
اقدام می کند. در این راس��تا تاکن��ون 12 کتابخانه در 
استان های اردبیل، همدان، کهگیلویه و بویر احمد، پنج 
مدرسه در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
خراس��ان رضوی، کهگیلوی��ه و بویر احمد و کرج، یک 
مرکز بهداش��ت در استان  آذربایجان شرقی  )روستای 
جوشین ورزقان( و هفت هزار تخت بیمارستانی در قم، 
تهران، کرج، مش��هد، قزوین، اهواز و. . . س��اخته یا در 
حال ساخت هس��تند. این بانک همچنین در راستای 
ایفای رس��الت های اجتماعی خ��ود اقداماتی از قبیل 
حمایت از موسسات عام المنفعه و جمعیت های خیریه، 
حمایت از نخبگان علمی و نفرات برتر کنکور سراسری 
تا هر مقطعی که در کشور ادامه تحصیل دهند، توجه 
ویژه به بحث ورزش و حمایت از ورزش��کاران تیم های 
مختلف��ی مانند کش��تی، فوتس��ال، کوهن��وردی و... 
حمای��ت از برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی 
و تخصصی، کمک ب��ه آزادی زندانیان مالی غیرعمد، 
پشتیبانی از هنرمندان و فعالیت های هنری، کمک به 
نیازمندان و افراد آس��یب دیده از بالیای طبیعی و. . . را 

در کارنامه خود دارد. 

افزایش 0.7 درصدی شاخص بهای 
تولیدکننده در مردادماه

ش��اخص بهای تولیدکننده در  ای��ران در مردادماه 
1395 به عدد 221.7 رس��ید که نسبت به ماه قبل 

0.7 درصد افزایش داشته است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بان��ک مرکزی، خالصه 
نتایج به دس��ت آمده از شاخص بهای تولیدکننده در 
ایران براس��اس س��ال پایه 100=1390 به شرح زیر 

است: 
- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در مردادماه 
1395 نس��بت ب��ه ماه مش��ابه س��ال قب��ل معادل 

2.6درصد افزایش داشته است. 
- شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به مردادماه 
1395 نس��بت ب��ه دوازده ماه منتهی ب��ه مردادماه 

1394 به میزان 3.3 درصد افزایش نشان می  دهد. 

نرخنــامه

دالر 3.551 تومان
صراف��ان بازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,551تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را 1,113,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر یورو در ب��ازار آزاد4,008 توم��ان و هر پوند نیز 
4,663 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
570,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 296000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 182,000 تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 113,183 

تومان قیمت خورد. 

بانک کشاورزی، بازوی اجرایی دولت 
در توسعه بخش کشاورزی است

مرتض��ی ش��هیدزاده، مدیرعامل بانک کش��اورزی، 
ای��ن بانک را ب��ازوی اجرایی دولت در توس��عه بخش 
کشاورزی دانست و گفت:  »بخش کشاورزی باالترین 

میزان رشد را در اقتصاد کشور داشته است.«
ب��ه گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، مدیرعام��ل بانک 
کش��اورزی در نشس��ت خبری با اصحاب رسانه که به 
مناس��بت هفته دولت برگزار ش��د، بیان کرد:  »پیش 
از برج��ام، ما تنها ب��ا چهار کارگزاری از کش��ورهایی 
همچ��ون چین، ترکیه و هند در ارتباط بودیم، اما بعد 
از برجام با بیش��تر از 70 کارگزاری و بانک خارجی در 

حال تعامل و همکاری هستیم.«
شهیدزاده با اشاره به اینکه در دولت یازدهم بیشتر 
از 10 م��اه ذخیره اس��تراتژیک داریم، اف��زود:  »تراز 
تجاری کشور بنا به آخرین آمار مثبت شده و صادرات 
از واردات پیش��ی گرفته و در واقع این مهم با حمایت 

دولت از تولید ملی محقق شده است.«
مدیرعامل بانک کش��اورزی با بیان اینکه نرخ س��ود 
تسهیالت س��رمایه گذاری در این بانک از 18درصد به 
15درصد کاهش یافته اس��ت، گف��ت:  »این درحالی 
اس��ت که نرخ تمام ش��ده برای ما بیشتر از این میزان 
است، اما در راس��تای کمک به سرمایه گذاری در این 
بخش، نرخ را 3درصد پایین تر از نرخ مصوب ش��ورای 

پول و اعتبار تعیین کردیم.«
شهیدزاده با اشاره به اینکه بانک کشاورزی در زمینه 
حمای��ت از بنگاه های کوچک و متوس��ط، رتبه اول را 
در میان بانک ها دارد، تأکید کرد:  »بانک کش��اورزی 
بانکی پیشرو است و سعی داریم تا نیمه شهریورماه به 

تعهدات مان در این زمینه عمل کنیم.«

دسترسی بیمه مرکزی به سرویس 
اطالعات وسایل نقلیه موتوری قطع شد

دسترس��ی بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران به 
اطالعات وسایل نقلیه موتوری زمینی دارای پالک ملی، 
اطالعات کروکی های تصادفات، اطالعات نمرات منفی و 
گواهینامه های صادره از سوی نیروی انتظامی قطع شده 
است. به گزارش ایرنا، به  تازگی نیروی انتظامی اطالعات 
مرب��وط به مش��خصات بیمه گذاران ش��خص ثالث را در 
اختیار بیمه مرکزی به عنوان نهاد حاکمیتی دولت، قرار 

نمی دهد. 
در مکاتبات متعدد بیمه مرکزی با نیروی انتظامی، 
اعالم شده اس��ت که قطعی سرویس آنالین اطالعات 
مربوط به وس��ایل نقلیه و س��ایر موارد یاد شده عالوه 
بر اخت��الل در ص��دور بیمه نامه و پرداخت خس��ارت 
ش��رکت های بیم��ه، موج��ب ورود حج��م انبوهی از 
اطالع��ات نادرس��ت خودرو ب��ه بانک ه��ای اطالعاتی 

می شود. 
این موضوع حتی س��رویس های برون سازمانی مانند 
پروژه قطع س��همیه س��وخت خودروه��ای دیزلی فاقد 
بیمه نامه را که به اطالعات صحیح نیاز مبرمی داش��ته با 

چالش های جدی روبه رو کرده است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,551دالر آمریکا

4,008یورو اروپا

4,663پوند انگلیس

971درهم امارات

1,227لیر ترکیه

546یوان چین

35ین ژاپن

2,764دالر کانادا

3673فرانک سوئیس

11,740دینار کویت

949ریال عربستان

280دینار عراق

55روپیه هند

918رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

490,705مثقال طال

113,183هر گرم طالی 18 عیار

1,112000سکه بهار آزادی

1,113,000سکه طرح جدید

570,000نیم سکه

296000ربع سکه

182,000سکه گرمی

خبر

گزارش2
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پرداخت بیش از 2 هزار و 
601 میلیارد ریال سود

مدیر مالی ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه  )س��مات( گفت: بیش از 2هزار 
و 601 میلی��ارد ری��ال س��ود ان��واع اوراق در مردادماه 
امسال به حساب س��رمایه گذاران بازار س��رمایه واریز 
شد. سیدکیومرث بزرگی نهاد با بیان مطلب فوق افزود: 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ماه گذش��ته 2هزار و 
601 میلیارد و 719 میلیون ریال س��ود انواع اوراق را به 
5 ه��زار و 314 س��رمایه گذار پرداخت کرد. وی اظهار 
داش��ت: س��ود اوراق صکوک ش��رکت چادرملو، نفت 
پارس، گروه مپن��ا، هواپیمایی ماهان، صنعتی معدنی 
توس��عه ملی، س��رمایه گذاری امید، مخاب��رات ایران، 
خدمات ارتباطی رایتل، قطار مس��افربری جوپار، پترو 
امید آس��یا، موتور گیربکس و اکس��ل س��لیپا، کاشی 
پرسپولیس و قاید بصیر به 2 هزار و 288 سرمایه گذار 
این شرکت ها به مبلغ 208 میلیارد ریال پرداخت شد. 
بزرگی نهاد ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی در 
ماه گذش��ته س��ود یک هزار و 658 سرمایه گذار اوراق 
مشارکت بین المللی توسعه س��اختمان، شرکت ملی 
نف��ت ایران، هلدینگ خاورمیانه، ش��هرداری ش��یراز، 
گل گهر، شهرداری مش��هد، سیمان کردستان، نفت و 
گاز پرش��یا، شهرداری سبزوار، شهرداری کرج به مبلغ 
ی��ک هزار و 829 میلیارد ریال را به حس��اب آنها واریز 
کرد. وی در خصوص آنالیز پرداخت سود در ماه گذشته 
گفت: 4 هزار و 766 سرمایه گذار حقیقی 118 میلیارد 
ریال و 548 س��رمایه گذار حقوقی 4242 میلیارد ریال 

سود در مردادماه دریافت کردند. 

70 هزار تن قیر در تاالر صادراتی 
بورس کاالی ایران

تاالر صادرات��ی بورس کاالی ایران روز دوش��نبه 8 
ش��هریورماه ش��اهد عرضه 70 ه��زار و 100 تن انواع 
قی��ر بود. 20 هزار و 539 تن ان��واع مواد پلیمری، 45 
ه��زار و 300 ت��ن انواع قیر، 580 ت��ن گوگرد، 4 هزار 
ت��ن لوب کات و 8 هزار و 100 تن وکیوم باتوم در تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه شد. 150 هزار 
و 809 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی در 
تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. تاالر محصوالت 
کشاورزی در این روز عرضه 100 تن روغن خام سویا، 
یک ه��زار و 500 تن گندم دوروم، 3 هزار تن کنجاله 
س��ویا پلیت و عرضه تا 7 هزار و 200 تن شکر سفید 
را تجربه کرد. همچنین، 220 تن سبد میلگرد شرکت 
فوالد آذربایجان، 115 تن تیرآهن 12 شرکت ذوب آهن 
اصفهان، 5 هزار تن ش��مش هزار پوندی 99.8 شرکت 
ایرالکو و 20 کیلوگرم شمش طالی شرکت استحصال 
مواد معدنی تخت سلیمان در تاالر محصوالت صنعتی 

و معدنی عرضه شد. 

عرضه بیش از 13000 تن میعانات 
گازی در رینگ داخلی

در جلس��ه معامالتی 8 ش��هریورماه 95 عالوه بر 
معامالت مس��تمر در بازار قراردادهای سلف موازی 
اس��تاندارد با سررس��ید یک سال و بیش��تر در بازار 
مشتقه، کاالهای برش سنگین پتروشیمی جم، برش 
سنگین و س��وخت کوره سبک پتروش��یمی تبریز، 
حالل 402 پاالیش نفت اصفهان، حالل 404، حالل 
410، آیزوفید، آیزوریسایکل، نفتای سنگین تصفیه 
نشده و بلندیگ نفتا حالل 410 پاالیش نفت شیراز، 
میعانات پتروش��یمی رازی، میعان��ات گازی پاالیش 
گاز ای��الم و میعانات گازی مجتمع پارس جنوبی در 
رین��گ داخلی عرضه ش��دند. همچنین حالل 402 
پاالیش نف��ت تبریز و نفتای س��نگین پاالیش نفت 
الوان در رینگ بین الملل بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران عرضه شدند. ارزش کل معامالت بورس انرژی 

به بیش از 31 میلیارد و 89 میلیون ریال بالغ شد. 

»وبیمه «   طی مرداد سودی 
شناسایی نکرد

شرکت س��رمایه گذاری صنعت بیمه صورت وضعیت 
پرتف��وی در دوره یک ماهه منتهی ب��ه 31 مردادماه 95 
را ب��ا س��رمایه 750 میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی 
نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه در 
مردادماه تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام شده 17 میلیارد و 272 میلیون ریال و مبلغ 13 میلیارد 
و 219 میلی��ون ریال واگ��ذار کرد و از ای��ن بابت معادل 
4 میلیارد و 53 میلیون ریال زیان شناسایی کرد.  » وبیمه «  
 در دوره یک ماهه یاد شده تعدادی از سهام چند شرکت 
بورسی را با بهای تمام شده 5 میلیارد و 107 میلیون ریال 
خریداری کرد. سرمایه گذاری صنعت بیمه ابتدای مردادماه 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را بهای تمام شده 
144 میلیارد و 370 میلیون ریال و ارزش بازار 85 میلیارد و 
837 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. در طول دوره 
یاد شده بهای تمام شده معادل 11 میلیارد و 760 میلیون 
ری��ال کاهش یافت و به 132 میلیارد و 610 میلیون ریال 
رس��ید و ارزش بازار آن با 3 میلی��ارد و 166 میلیون ریال 
کاهش در پایان معادل 82 میلی��ارد و 671 میلیون ریال 

محاسبه شد. 

دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
سهامداران  » ولساپا «   و  » سکرد«

س��هامداران ش��رکت های لیزینگ رایان س��ایپا و 
سیمان کردستان به مجمع عمومی فوق العاده دوره 
12 ماهه س��ال مالی 1395 دعوت ش��دند. شرکت 
لیزینگ رایان سایپا با انتشار اطالعیه ای سهامداران 
خ��ود را به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش 
س��رمایه دوره 12 ماه��ه منتهی به 30اس��فند ماه 

1395 دعوت کرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

دماس��نج بازار س��هام ایران 
پ��س از چن��د روز افت پیاپی 
روز دوش��نبه پ��س از فرود و 
توانس��ت 32  فرازهای مداوم 
واحد رش��د کن��د. همچنین 
فراب��ورس  کل  ش��اخص 
یاف��ت.  افزای��ش  4.7واح��د 
اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
به��ادار از ابت��دای باز ش��دن 
نوس��ان های  ب��ا  معام��الت 
این  ش��دیدی مواج��ه ش��د. 
ش��اخص در باالتری��ن حالت 
به رقم 77هزار و 374واحدی 
رس��ید، اما در انته��ا در رقم 
77هزار و 345واحدی به کار 

خود خاتمه داد. 
بر این اس��اس روز گذشته 
ب��ار دیگ��ر حقوقی ه��ا تالش 
کردن��د ب��ا معام��الت بلوکی 
پابه پ��ای  درون گروه��ی  و 
بازارگردان ه��ا ب��ه حمایت از 
ش��اخص کل بورس بپردازند، 
80میلی��ون  ک��ه  چن��ان 
پتروش��میی  گ��روه  س��هم 
به  ایرانی��ان  س��رمایه گذاری 
ارزش کمت��ر از 10 میلی��ارد 
از س��وی س��هامدار  توم��ان 
عم��ده بازارگردان��ی و کمتر 
صنعتی  س��هم  15میلیون  از 
دریای��ی ایران نی��ز به ارزش 
بیش از 4میلی��ارد تومان کد 
به کد ش��د. س��هام گسترش 
ان��رژی آذرآب نیز به  صنایع 
میلی��ارد   2 از  کمت��ر  ارزش 
و  بازارگردان��ی  توم��ان 
پتروشیمی  سهم  7.5میلیون 
ج��م نی��ز ب��ه ارزش بیش از 
6میلی��ارد توم��ان به کدهای 
درون گروهی س��هامدار عمده 

منتقل شد. 

سایه رکود بر بازار سهام
گ��روه  در  س��هام  ب��ازار 
خودرویی ه��ا اگرچ��ه ش��اهد 
افزایش عرضه س��هام در برابر 
تقاضا ب��ود، اما ت��داوم فرآیند 
بازارگردانی نه چندان چشمگیر 
باعث شد قیمت سهام این گروه 
در مح��دوده صف��ر تابلو درجا 
زن��د. در گروه پتروش��یمی ها 
برخ��ی تک س��هم ها از جمله 
مارون دس��تمایه س��فته بازان 
ش��د. در این گروه پتروشیمی 
آبادان ش��اهد واگ��ذاری صف 
خری��د نه چندان پای��دار خود 
ب��ود. در عین ح��ال معامالت 
درون گروهی، گروه پتروشیمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان را نیز 
در دامن��ه مثب��ت قیمتی قرار 
داد. در گروه قطعه س��ازی  نیز 
صف خری��د میلیونی آهنگری 
توانست  ایران  تراکتورس��ازی 
پای��داری خ��ود را حفظ کند. 
بازار سهام در حالی با حمایت 
حقوقی ها مثبت شد که پس از 

کاهش نرخ سود بانکی به 15 
درصد در تابستان امسال، این 
انتظار وجود داش��ت جذابیت 
بانک ه��ا  در  س��پرده گذاری 
و سرمایه گذاران  یافته  کاهش 
سراغ بورس و س��ایر بازارهای 
چنی��ن  ام��ا  برون��د،  مال��ی 
پیش بینی تحقق نیافت. بر این 
اساس، بازار سهام پس از رونق 
کوتاه م��دت پ��س از برگزاری 
مجام��ع ش��رکت ها، دوباره در 
وضعیت رک��ود قرار گرفته که 
البته همراه با کاهش نرخ اغلب 
سهام است. گرچه انتظار برای 
تاثیر س��ریع کاهش نرخ سود 
غیر منطقی  ب��ورس،  بر  بانکی 
بوده و معموال تاثیر این رخداد، 
پ��س از دوره زمانی دو تا س��ه 

ماهه، آشکار خواهد شد. 

ادامه سبزپوشی نماگر 
فرابورس

هش��تم  دوش��نبه  روز 
شهریورماه با دادوستد حدود 

بهادار  ورقه  177.7میلی��ون 
در بازارهای فرابورس، ارزش 
معامالت نیز رقم یک هزار و 
538میلی��ارد و 770میلیون 
ری��ال را به ثبت رس��اند که 
با روز گذش��ته  در مقایس��ه 
ارزش  و  افزای��ش حج��م  از 
حکای��ت  معام��الت  نس��بی 
نماگر  میان  این  داش��ت. در 
فراب��ورس ایران نیز در ادامه 
سبزپوش��ی روزه��ای اخی��ر 
خود رش��د 4.7واحدی را در 
پایان معامالت تجربه کرد تا 
به ای��ن ترتی��ب آیفکس در 
ارتفاع 820واحدی بایس��تد. 
نم��اد معامالتی پتروش��یمی 
9.5واحد  ب��ه  نزدیک  مارون 
تاثی��ر مثب��ت ب��ر ش��اخص 
کل گذاش��ت، ام��ا در مقابل 
ش��رکت های  معامالتی  نماد 
تولی��د نیروی ب��رق دماوند، 
و  اصفه��ان  ذوب آه��ن 
بیشترین  زاگرس  پتروشیمی 
تاثی��ر منف��ی را ب��ر آیفکس 

گذاش��ته و مان��ع از افزایش 
همچنین  ش��دند.  آن  بیشتر 
ص��در  در  »م��ارون«  نم��اد 
باالترین افزایش ارزش بازار، 
حجم و ارزش معامالت بازار 
سهام فرابورس ایران ایستاد. 
ای��ن نماد دس��ت به دس��ت 
ش��دن 17.6میلی��ون س��هم 
ب��ه ارزش 579میلیارد ریال 
را تجرب��ه کرد ک��ه از حجم 
و ارزش س��ایر س��هام مورد 
مبادل��ه در مجموع بازارهای 
اول، دوم و پایه بیش��تر بود. 
در بازار اوراق با درآمد ثابت 
معامله گران  نی��ز  فراب��ورس 
 458 انتق��ال  و  نقل  ش��اهد 
هزار و 788 ورق��ه بهادار به 
ریال  459.6میلی��ارد  ارزش 
بودن��د که باالتری��ن حجم و 
ارزش معام��الت ای��ن ب��ازار 
را نم��اد »اخ��زا6« ب��ه خود 
اختصاص داد. اس��ناد خزانه 
اس��المی مرحله ششم دیروز 
54میلیارد  ارزش ح��دود  به 
ری��ال م��ورد مبادل��ه ق��رار 
ب��ازار  ای��ن  در  گرف��ت. 
همچنی��ن ش��اهد آن بودیم 
اجاره  اوراق  معامالت��ی  نماد 
ش��رکت هواپمای��ی ماه��ان 
به منظ��ور  )ماه��ان991(، 
س��ه  اجاره به��ای  پرداخ��ت 
ماه��ه اوراق در روز سه ش��نبه 
متوقف شد.  نهم ش��هریورماه 
صن��دوق  ح��ال  همی��ن  در 
آفرین  اعتماد  س��رمایه گذاری 
پارس��یان نیز به عنوان برترین 
دادوستد  گذش��ته  روز  عرضه 
4.2میلیون ورق��ه بهادار را به 
ارزش 58.6میلیارد ریال تجربه 
ک��رد و در ص��در صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در 

فرابورس ایستاد. 

رشد بی رمق شاخص کل

بورس به مدد حقوقی ها سبزپوش شد

رئیس بانک مرکزی در اجالس 
منطقه ای سیانزا مطرح کرده که 
نرخ رشد اقتصاد ایران امسال به 
5درصد می رسد. به نظر می رسد 
با رش��د اقتصادی کش��ور در سه 
ماهه نخست امس��ال رسیدن به 
این نرخ امکان پذیر اس��ت. رشد 
57 درصدی در ح��وزه نفت که 
پ��س از اجرای��ی ش��دن برجام 
محق��ق ش��ده، باع��ث افزای��ش 

ملی  ناخالص  تولید  1.5درصدی 
ش��ده اس��ت. عملکرد در س��ایر 
حوزه ه��ا در س��ه ماهه نخس��ت 
امسال از جمله معدن، ساختمان 
و گ��روه صنع��ت هم نس��بت به 
سال گذشته بهبود قابل توجهی 
داشته اس��ت، به گونه ای که رشد 
منف��ی در بخش س��اختمان در 
سال گذشته روند مثبتی به خود 
گرفته اس��ت. اما هنوز اثرگذاری 
رش��د ف��روش نف��ت به ص��ورت 
بخش های  س��ایر  در  قدرتمن��د 

غیر نفتی نشان داده نشده است، 
بنابراین می توان انتظار داش��ت، 
ش��ش ماهه دوم امس��ال، دولت 
با تحریک تقاض��ا و به کارگیری 
درآمدهای نفت��ی در بخش های 
مختلف اقتص��ادی باعث افزایش 
رش��د ناخالص داخل��ی غیر نفتی 
ش��ود. از جمل��ه صنایع��ی ک��ه 
می توانند با تحریک تقاضا فروش 
خوبی را تجربه کنن��د، می توان 
به صنایع تولی��د داخل با فروش 
به مش��تریان خرد مثل خودرو، 

لوازم خانگی، صنایع غذایی اشاره 
کرد. همچنین صنعت پیش��ران 
محرک  می تواند  که  س��اختمان 
صنایعی همچون فوالد و سیمان 
باشد، بارقه هایی از رشد مداوم و 
مس��تمر را تجرب��ه خواهند کرد. 
اما با توجه به زمانبر بودن رش��د 
در ای��ن حوزه احتماال س��ال 96 
را بتوان س��ال مناسب تری برای 
این بخش دانس��ت، بنابراین اگر 
بخواهیم اثربخشی رشد اقتصادی 
کش��ور را در ب��ازار س��هام مورد 

تحلیل ق��رار دهی��م، باید اذعان 
داشت رش��د فروش نفت و رشد 
تولی��د ناخالص داخلی در تمامی 
صنای��ع ب��ازار مش��اهده خواهد 
ش��د. اما با توجه به اینکه دولت 
می خواهد با تحریک بخش تقاضا 
س��هم رش��د اقتص��ادی درون زا 
را بیش��تر کن��د، بنابراین صنایع 
تولیدی با فروش به مصرف کننده 
نهایی مثل خودرو، صنایع غذایی 
و لوازم خانگی م��ورد توجه قرار 

خواهند گرفت. 

معاون ناشران و اعضای بورس 
ته��ران پیش بینی کرد ب��ا پایان 
قرارداده��ای  سررس��ید  زم��ان 
فص��ل  از  بانک ه��ا،  بلند م��دت 
نقدینگ��ی  ورود  ش��اهد  پایی��ز 
جدی��د به ب��ورس خواهی��م بود. 
روح اهلل حسینی مقدم در گفت وگو 
با ایرنا، دلیل اصلی کم رمقی بازار 
سهام را وجود چند متغیر سیاسی 
و اقتص��ادی در پی��ش رو عنوان 
کرد که سرمایه گذاران، چشم انداز 
روش��نی از آنها ندارند. وی درباره 
ش��کل گیری وضعیت رک��ود در 
بورس و نارضایتی سهامداران خرد 
از ش��رایط موجود، افزود: پیش از 

ش��رکت ها،  مجام��ع  برگ��زاری 
ش��اهد بازار کم رمق��ی بودیم که 
برگزاری  ب��ا  پیش بینی می ش��د 
مجامع، وضعی��ت معامالت بهتر 
ش��ود ک��ه چنی��ن موضوعی رخ 
داد و قیمت بس��یاری از س��هام 
افزای��ش یافت. معاون ناش��ران و 
اعضای ب��ورس تهران اضافه کرد: 
البته این رونق در س��هام صنعت 
بانکداری رخ نداد که انتظار داریم 
سریع تر بانک ها نیز تعیین تکلیف 
شوند. حس��ینی مقدم یادآور شد: 
در مجم��وع پ��س از پایان فصل 
رونق  مجامع شرکت ها،  برگزاری 
معام��الت کاهش یافت، به طوری 

که اکن��ون رونق کاف��ی در بازار 
وجود ندارد. وی به کاهش س��ود 
بانکی اش��اره کرد و گفت: اگرچه 
نرخ به��ره روند نزول��ی دارد، اما 
هنوز در س��ایر بازاره��ا جذابیت 
وج��ود  س��رمایه گذاری  ب��رای 
دارد ک��ه اجازه نمی ده��د منابع 
گسترده ای وارد بازار سهام شود. 
مع��اون ناش��ران و اعضای بورس 
تهران با بیان اینک��ه منابع مالی 
عم��ده ای در ب��ازار پ��ول جذب 
ش��ده اس��ت که انتظار داریم در 
آینده به دنبال بازارهای جذاب تر 
بروند، اف��زود: با توج��ه به اینکه 
بانک ها پیش از این، قراردادهای 

بلند م��دت س��پرده گذاری را ب��ا 
مردم امضا کرده اند هنوز نرخ های 
س��ود باالیی را به سرمایه گذاران 
پرداخت می کنند، بنابراین شاهد 
تأخیر در حرک��ت منابع مالی از 
بازار پول به بازار س��هام هستیم. 
حس��ینی مق��دم اضاف��ه ک��رد: 
بس��یاری از قراردادهای یک ساله 
بانک ها در ش��هریورماه امسال به 
سررس��ید خود نزدیک می شوند، 
ب��ر این اس��اس، در فص��ل پاییز 
منابع مالی جدیدی از بانک ها به 
بازارهای دیگر از جمله بازار سهام 
منتقل خواهد شد. وی ادامه داد: 
به نظر می رسد دلیل اصلی جذب 

نشدن منابع مالی گسترده از بازار 
پول به بازار سهام این عامل بوده 
اس��ت که امیدواریم این اتفاق در 
یک ی��ا دو ماه آین��ده رخ دهد و 
مس��یر حرک��ت مناب��ع مالی به 
س��وی بورس تغییر کند. معاون 
ناشران و اعضای بورس تهران به 
احتمال کاهش مجدد نرخ س��ود 
بانک ها اشاره کرد و گفت: اجرایی 
ش��دن این موضوع به رونق بازار 
س��هام کمک می کن��د و با توجه 
به اینکه مردم نیز درک درس��تی 
از تحوالت اقتصادی دارند، سراغ 
بازاره��ای دارای بازدهی بیش��تر 

خواهند رفت. 

ط��ی هفته های اخی��ر کاهش 
بیش از حد قیمت سهام را در بازار 
سهام ش��اهد بودیم، اما معامالت 
بلوکی در برخ��ی نمادهای خاص 
مانع از واقعی شدن عدد شاخص 
کل بورس شد، به طوری که بازدهی 
پرتفوی سرمایه گذاران منفی شده 
ولی ش��اخص ظاهر واقعی خود را 
نش��ان نمی دهد. یک کارش��ناس 
بازار سهام ضمن بیان این مطلب 
در گفت وگو ب��ا بورس نیوز اظهار 
داش��ت: در ح��ال حاض��ر فعاالن 
بازار س��هام به دلی��ل منفی های 
پی در پی در روند قیمتی س��هام، 
دچار ی��أس و ناامیدی ش��ده اند، 
از طرفی نقدینگی در بازار س��هام 
کم بوده و تنها در ش��رایط فعلی 
با همکاری تی��م اقتصادی دولت 
و س��ازمان ب��ورس اوراق به��ادار 
می توانند با اس��تفاده از ابزارهای 
قانون��ی ب��ازار را از ای��ن وضعیت 

ناامیدی نجات دهند. ابوالقاسم آقا 
دوست در ادامه افزود: بازار بورس 
اگر به حال خود رها ش��ود نیاز به 
زمان دارد تا راه خود را پیدا کند، 
ولی در مقطع زمانی فعلی نیاز به 
دخالت دولت احس��اس می شود، 
تا از طری��ق بانک ها، صندوق های 
سرمایه گذاری نقدینگی به بورس 
تزری��ق ش��ود. وی تصری��ح کرد: 
ب��ه نظر می رس��د با ف��رض ثابت 
ماندن ش��رایط فعلی، روند منفی 
و نوسانی حداکثر تا دو ماه آینده 
ادامه داشته باشد، تا قیمت سهام 
ش��رکت ها پ��س از ای��ن افت به 
محدوده های جذابی برس��د و آرام 
آرام نقدینگی از س��مت بازار پول 
به بازار س��هام حرک��ت کند. این 
کارشناس بازار س��هام در ادامه با 
اشاره به اتفاقات سیاسی پیش رو 
طی ش��ش ماه آین��ده گفت: بازار 
سهام از لحاظ تاریخی نشان داده 

که در چنی��ن مقاطعی با نزدیک 
شدن به انتخابات و تغییر و تحول 
سیاس��ی و حاکمیتی در کش��ور، 
واکنش می دهد. از طرف شش ماه 
پایانی سال با افزایش فعالیت های 
اقتص��ادی دولت بازار س��هام نیز 
تنها همین با تغیی��ر روند روبه رو 

خواهد شد. 
در حال حاضر نیز انگیزه و امید 
در ذهن اکثر فعاالن بازار س��هام 
وجود دارد و برای چنین ش��تابی 
آمادگی ذهنی و روانی حاکم شده 
است و به نظر می رسد اوج آن در 
سه ماهه پایانی سال جاری همراه 
ب��ا اقدامات تیم اقتص��ادی دولت 

باشد.
وی اف��زود: از طرفی انتخابات 
ریاس��ت جمه��وری آمری��کا نیز 
پاییز امس��ال انجام خواهد ش��د 
ک��ه قطع��اً نتیج��ه آن ب��ر بازار 
س��هام و بازاره��ای جهان��ی اثر 

اما  داش��ت،  خواهد  کوتاه م��دت 
مهم عملکرد بنیادی و سودسازی 
شرکت هاست که وضعیت بورس 
را مش��خص می کند. آقادوس��ت 
ب��ه ام��کان کاهش مج��دد نرخ 
بهره بانک ها در نیمه دوم س��ال 
جاری اشاره کرد و گفت: فعاالن 
بازار س��هام کلیه این محاسبات 
خ��ود  تصمیم گیری ه��ای  در  را 
لحاظ کرده ان��د و آمادگی کامل 
را در ای��ن زمین��ه دارن��د، دولت 
نیز طب��ق برنامه ری��زی قبلی در 
جهت کاهش صدمات ناش��ی از 
کاهش نرخ س��ود بانک��ی، قصد 
دارد طی ش��ش ماهه دوم س��ال 
جاری بار دیگر این نرخ را کاهش 
دهد، همچنین به نظر می رس��د 
ب��ا کاه��ش ن��رخ به��ره بانک ها 
جذابیت بازار پول آرام آرام برای 
س��پرده گذاران کاهش می یابد و 
بازار س��هام که از رک��ود خارج و 

عملکرد ش��رکت ها با سودسازی 
همراه خواهد ش��د، آماده جذب 
این نقدینگی است، اما متأسفانه 
تاکنون ب��ه دلیل ج��ذاب بودن 
بازدهی اوراق بدهی بازار س��هام 
بخشی از نقدینگی سپرده گذاران 
را به خود جذب کرده و همچون 
رقیب��ی برای بازار س��هام مانع از 
رش��د آن شده اس��ت. آقادوست 
در خاتمه خاطرنشان کرد: به طور 
کل ب��ا توجه ب��ه تمام��ی موارد 
مذک��ور به نظر می رس��د بازار در 
سه ماهه سوم س��ال جاری بهتر 
از س��ه ماهه دوم باشد، اما انتظار 
رشد قیمت ها در سه ماهه پایانی 
می رود و با توجه به کاهش حجم 
معامالت احتمال کاهش بیش از 
این قیمت سهام نمی رود و رفته 
رفته بازار بورس برای رشد آماده 
خواهد ش��د و حرک��ت خود را از 

اواسط آذرماه آغاز خواهد کرد. 

صنایع پیشتاز در نیمه دوم سال

انتقال نقدینگی از بازار پول به بورس در پاییز افزایش می یابد

شاخص کل بورس ظاهر واقعی خود را نشان نمی دهد

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

سپنتا در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خود کرد که بیمه ملت در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

18.2715فپنتا
1.4094.99ملت

11.9594.98سقاین

4.2334.93ختراک
3.0794.87شپترو

1.6564.81خچرخش
48.6064.69آکنتور

 بیشترین درصد کاهش
لیزین��گ خودرو غدیر صدرنش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش شد. شیر پاستوریزه پگاه اصفهان در رده 
دوم این گروه ایستاد و دوده صنعتی پارس هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)10.87(1.328ولغدر
)4.99(4.889غشصفا
)4.74(2.814شدوص

)4.46(3.426فاما
)4.19(8.346زمگسا
)3.89(4.837مرقام

)3.82(2.822کچیني

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
س��رمایه گذاری توکا فوالد در رده دوم این گروه ایستاد. 
آهنگری تراکتورس��ازی ایران ه��م در رده های باال قرار 

گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

86.052 1131خساپا

24.695 1728وتوکا
19.673 1959خاهن
19.448 1330پترول
18.334 3151خودرو
17.336 559ورناح
13.240 1522وامید

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خود اختصاص داد و ایران خودرو رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. کنتورس��ازی ایران هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

97.327 1131خساپا
57.777 3151خودرو
47.719 48606آکنتور
44.572 16184بترانس
42.662 1728وتوکا
38.540 1959خاهن
34.677 3792واتي

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که س��رمایه گذاری توکا 
فوالد در این گروه دوم ش��د و کنتورسازی ایران در رده 

سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11312874خساپا
17281290وتوکا
486061173آکنتور
19591140خاهن

16561005خچرخش
1330997پترول
3151996خودرو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
س��ایپا دیزل به دست آورد. پالسکوکار در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

13651365خکاوه
849849پالسک
2640660فمراد
2942588فلوله
3383483پتایر
7760456چفیبر
2552319تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته کنتورسازی ایران در صدر جدول کمترین 
نسبت P/E ایس��تاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم 

این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

486061.94آکنتور
10682.85وخارزم
10113.03پردیس
10453.72وپاسار
19953.79وبانک
21003.89خعتبار
27014.20شاراک

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

تخلفات شهرداری 
غیر قابل جبران است 

 مشاور و نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرسازی در 
ش��ورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان اینکه اخیراً 
ش��هرداری تهران اقدام به فروش پارک ها به برج س��ازها 
کرده، گفت: هیچ ش��خص قدرتمن��دی نباید خود را در 
حاشیه امن احساس کند و بسیاری از اقدامات غیرقانونی 

شهرداری ها در سایه توافقات انجام شده است. 
حسین معصوم در گفت وگو با ایلنا درخصوص تخلفات 
ش��هرداری تهران گف��ت: درباره مباحث شهرس��ازی و 
عملکرد و اتفاقات ناخوشایندی که در شهرداری ها برای 
اداره ام��ور ش��هر می افتد، به ک��رات نگرانی مان را اعالم 
کردی��م. وی ادامه داد: ارکان وزارت راه و شهرس��ازی از 
وزیر گرفته ت��ا معاون معماری و شهرس��ازی و اعضای 
ش��ورای عالی معماری و حوزه حف��ظ حقوق بیت المال 
تاکنون چندین بار درباره عملکرد ش��هرداری هش��دار و 
تذکر داده اند. معصوم با اشاره به تخلفات جدید شهرداری 
مبنی بر فروش پارک های شهر تهران گفت: روند تخریب 
پارک های تهران رو به تش��دید اس��ت. شهرداری تهران 
اخیراً یکی از پارک های منطقه جردن را به برج س��ازان 
فروخته است. در منطقه سعادت آباد هم دیده شده دور 
بخش��ی از پارک ها دیوارکشی شده و ساخت و ساز در آن 

منطقه در حال انجام است. 
وی ادام��ه داد: تع��دادی از پارک ه��ای ته��ران به دو 
نیم، تقسیم ش��ده اند که نیمی از آن به بسازوبفروش ها 
فروخته شده و ساخت و سازها در حال انجام است. مشاور 
و نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرس��ازی در ش��ورای 
عال��ی حفظ حقوق بیت المال تأکید ک��رد: این اقدامات 
شهرداری بسیار نگران کننده است و نگران کننده تر از آن، 
این است که مس��ئوالن در شهر تردد می کنند و شاهد 
این اقدامات هس��تند، اما برخ��وردی صورت نمی گیرد. 
معصوم با بیان اینکه درباره اقدامات غیرقانونی شهرداری 
تهران باید اقدام عاجل انجام ش��ود، گفت: این عملکرد 
غیرقانونی ش��هرداری تهران غیرقابل جبران خواهد بود 
و با این اقدامات، محیط زیس��ت مردم تهران را تخریب 
می کنند. وی تأکید کرد: این اقدامات غیر قانونی در سایه 
توافقات انجام می ش��ود. نماین��ده تام االختیار وزیر راه و 
شهرسازی در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال با بیان 
اینکه با علنی شدن تخلفات ش��هرداری باید برخورد با 
این مجموعه جدی باش��د، ادامه داد: نباید هیچ شخص 
قدرتمندی خودش را در حاش��یه امن احساس کند. تا 
زمانی ک��ه این حاش��یه امنیت برای افراد وجود داش��ته 
باش��د، به طور طبیعی اقدامات ما در مقابل این عملکرد 
غیر قانونی مؤثر نخواهد بود. وی افزود: سال هاس��ت که 
ش��هر تهران گرفت��ار ترافیک، برج س��ازی های بی قواره، 
ساخت و سازهای غیرمجاز، آلودگی هوای تهران و بسیار 
مش��کالت دیگر است و جای تعجب و سوال دارد چطور 
در برابر چنین تخلفات گسترده ای سکوت می شود؟ این 
در حالی است که تخلفات شهرداری کاماًل مشهود است. 

آمادگی بانک برزیلی برای تأمین 
مالی قرارداد فروش هواپیما

از جمل��ه ش��رکت های هواپیمای��ی ک��ه منتظ��ر 
امض��ای قرارداد ف��روش هواپیم��ا به ایران اس��ت، 
ش��رکت هواپیمای��ی امبرائ��ر برزی��ل اس��ت که در 
چند ماه گذش��ته، اخباری مبن��ی بر مذاکرات میان 
 مس��ئوالن ایران و این ش��رکت هواپیمایی به گوش 

رسیده است. 
ش��رکت امبرائر در گزارشی که در اختیار خبرنگار 
مهر قرار داد، اعالم کرده است: ایران و برزیل روابط 
بین دولتی بسیار عالی با یکدیگر دارند، این رویکرد 
به ط��ور قاب��ل توجهی نه تنها در مس��ئله نوس��ازی 
 ناوگان هوایی ایران، بلکه در دیگر مس��ائل نیز دنبال 

می شود. 
ب��ه اعتقاد مدیران این ش��رکت، ب��ازار ایران یک 
پتانسیل قوی در داخل و منطقه به شمار می رود و از 
ح��دود ۸۰ فرودگاه در ایران تنها حدود ۱۵ هواپیما 
از خدم��ات برنامه ریزی ش��ده اس��تفاده می کنند و 
هواپیماهای  »ای – جت« ساخت این شرکت اندازه 
مناسبی برای ش��روع خدمات به استان های کوچک 

ایران و در کل منطقه دارند. 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: حمل و نق��ل هوایی 
فرص��ت بس��یار خوب��ی ب��رای رش��د دارد و تنه��ا 
هواپیماه��ای کوچک مانند E۱۹۰ ب��ا حدود ۱۰۰ 
صندلی هستند که می توانند شهرستان های کوچک 
را به شهرهای بزرگ یا شهرستان های کوچک دیگر 
متصل س��ازند. ام��روزه مردم ایران در مس��یرهایی 
غیر منطق��ی  در حرکت هس��تند تا ب��ه مقاصد خود 
برس��ند به عنوان مثال وقتی شخصی از بندر عباس 
می خواهد به ش��یراز برود بای��د اول به تهران رفته و 

بعد از تهران به شیراز برود. 
مس��ئوالن امبرائر معتقدند بازاری برای ۱۵۰ نوع 
هواپیمای کوچ��ک در ایران وجود دارد که می تواند 
می��ان هواپیماهای��ی ب��ا ۷۰ صندلی و ب��االی ۱۳۰ 
صندل��ی توزیع ش��ود. همچنین ف��روش هواپیما به 
ایران به رویکردی کامال سنجیده نیاز دارد که بتواند 
چالش ه��ای مال��ی را رفع کرده و آم��وزش خدمه و 

مکانیک مورد نیاز را تأمین کند. 
اما یک��ی از موانعی که همچنان در خرید هواپیما 
از س��وی ایران وج��ود دارد، مجوز اوفک اس��ت که 
حتی ب��رای خرید این هواپیماهای برزیلی هم ایران 
به آن نیاز دارد. در واقع به گفته مس��ئوالن امبرائر، 
تازمانی ک��ه این مجوز صادر نش��ود ام��کان فروش 
هواپیماه��ای کوچک به ای��ران وجود ن��دارد. بنابر 
اعالم این شرکت تاکنون اوفک هیچ تأییدیه ای برای 

فروش هواپیما نداده است. 
 ب��رای تأمین مالی ای��ن ق��رارداد، حمایت بانک  
 » »BNDES  ص��ادرات و واردات« برزیل ب��ا نام«
وج��ود دارد و آنها از هم اکن��ون عالقه مندی خود را 
برای حمایت از رش��د پای��دار حمل و نقل هوایی در 

ایران اعالم کرده اند. 

ایران محور ترانزیتی تراسیکا
ب��ا بهبود نس��بی جایگاه ایران تنه��ا چندماه پس 
از اجرایی ش��دن برج��ام، حاال زمان آن رس��یده تا 
بسیاری از کش��ورهای منطقه شرایط را برای بهبود 
همکاری ه��ای خ��ود در عرصه حمل و نق��ل با ایران 
پیگیری کنند؛ موضوعی که این بار دبیر کل کریدور 

تراسیکا را به ایران کشانده است. 
به گزارش ایسنا، این کریدور که از حدود ۲۳ سال 
قبل صحبت های ابتدایی برای تأسیس آن شده بود 
از سال ۱۹۹۸ رسما کار خود را در یکی از مهم ترین 

مناطق اقتصادی جهان آغاز کرد. 
ای��ن کری��دور ک��ه از کش��ورهای جدا ش��ده از 
ش��وروی سابق تش��کیل ش��د، با هدف اتصال اروپا 
ب��ه س��رزمین های قفقاز و س��پس آس��یا کار خود 
را آغ��از ک��رد. کش��ورهای بلغارس��تان، اوکرای��ن، 
رومانی، مولداوی و ترکیه در حاش��یه دریای س��یاه، 
گرجستان، ارمنس��تان و آذربایجان در منطقه قفقاز 
و ترکمنستان، قزاقزستان، ازبکستان، تاجیکستان و 
قرقیزستان درآس��یای میانه اعضای اصلی و ابتدایی 

این کریدور بودند. 
پ��س از گذش��ت چند س��ال از آغاز ب��ه کار این 
کری��دور، ای��ران نی��ز در س��ال ۱۳۸۷ درخواس��ت 
خ��ود را برای عضوی��ت در این کری��دور صادر کرد 
ک��ه س��رانجام در مهرماه س��ال ۱۳۸۸ و در جریان 
 اجالس رسمی س��ران این کشورها با عضویت ایران 

موافقت شد. 
در طول سال های گذشته، کریدور تراسیکا بخش 
مهمی از نقل و انتقاالت اقتصادی منطقه را پیگیری 
کرده اس��ت. کاالهایی که از س��مت چین به مقصد 
اروپا فرستاده می شود، امکان این را دارند که با عبور 
از شرکت های عضو تراسیکا از طریق دریای سیاه به 

اروپای غربی برسند. 
در این مس��یر مهم ایران می تواند نقش��ی اساسی 

ایفا کند.
 در کن��ار اتصال ایران ب��ه دو دریای مهم منطقه، 
مرز مشترک با کشورهایی چون ترکیه و آذربایجان 
باعث ش��ده ش��انس ایران برای حض��ور محوری در 
تراس��یکا افزایش پیدا کند؛ موضوعی که در جریان 
سفر اخیر دبیرکل این کریدور به ایران نیز بار دیگر 
مطرح ش��ده و به نظر می رسد شرایط برای افزایش 
نفوذ ایران در دو عرصه جاده ای و ریلی وجود داشته 

باشد. 
پس از افتتاح خط ریلی اینچه برون که رسما ایران 
را به دو کش��ور قزاقستان و ترکمنستان متصل کرد، 
راه س��فر ریلی مس��تقیم به چین را نیز گشود. حاال 
ایران بر تمام شدن کار در پروژه راه آهن آستارا تأکید 
بس��یاری دارد. این قطعه که تا ماه های آینده بخش 
قزوین تا رشت آن افتتاح می شود در صورت رسیدن 
به آستارا می تواند موجبات جابه جایی کاال در کریدور 
تراس��یکا را به وجود بیاورد؛ موضوعی که با توجه به 
اهمیت ایران برای کش��ورهای عض��و این کریدور و 
 احتمال سرمایه گذاری آنها، اجرایی شدن آن بسیار 

افزایش می یابد. 

عمران

خطر از دست رفتن ریه های 
تنفسی و تبدیل شدن تهران 
ب��ه ش��هری که دیگ��ر امکان 
زندگ��ی در آن وج��ود ندارد 
اگ��ر ت��ا چند س��ال قب��ل به 
هش��داری برای سال های دور 
می مانست، امروز زنگ خطری 
بیخ گوش پایتخت است و اگر 
تبدیل  در سال های گذش��ته 
ش��دن نقاط مختلف ش��هر به 
کارگاه س��اختمانی تنه��ا یک 
نگران��ی ب��ه وجود م��ی آورد، 
ام��روز ب��ه چالش��ی غیر قابل 

گذشت بدل شده است. 
ب��ا ب��اال گرفت��ن موج ه��ای 
مهاج��رت به س��مت تهران در 
 ،۷۰ و   6۰ دهه ه��ای  ط��ول 
پایتخ��ت ایران خیل��ی زود از 
ش��هری با جمعیت متوس��ط 
ب��ه یک��ی از پرجمعیت تری��ن 
ش��هرهای جهان تبدیل ش��د 
و به این ترتیب تم��ام راه های 
مدیریت منابع مالی این ش��هر 
در گذشته نیز نیاز به تغییرات 
جدی داش��ت. فراه��م نبودن 
زیرس��اخت های الزم ب��رای به 
دست آوردن درآمدهای پایدار 
در محیط ش��هری باعث ش��د 
خیلی زود شهرداری ها به فکر 
کوتاه مدت تری��ن  از  اس��تفاده 
شیوه های درآمدی بیفتند و به 
این ترتیب بازار پررونق مسکن 
در آن س��ال ها راه را ب��رای پر 
کردن جیب شهر نیز پیدا کرد. 
همانطور که پیش بینی می شد 
اما خیلی زود این ظرفیت نیز 
به پایان خود نزدیک ش��د تا 
ب��ا پایان یافت��ن ظرفیت های 
موجود در تهران، بس��یاری از 
دالالن و س��ودجویان به فکر 
اس��تفاده از ظرفی��ت باغ ه��ا، 
درون  زمین ه��ای  و  کوه ه��ا 
ی��ا اط��راف ته��ران بیفتن��د، 
موضوعی که هرچند در طول 
سال های گذشته با تالش های 

و  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
ش��ورای ش��هر قدری کنترل 
شده است، اما هنوز در برخی 
نقاط تهران خطرناک می شود. 
در  نگران کننده  عامل  آخرین 
این بخ��ش به حمل��ه مجدد 
س��ودجویان ب��ه ی��ک پارک 
)بل��وار  ج��ردن  در  قدیم��ی 
آفریق��ا( بازمی گ��ردد؛ پارکی 
ک��ه بیش از ۲۵ س��ال قدمت 
دارد و حاال یک مدعی جدید 
تاریخچه  اس��ت.  ک��رده  پیدا 
ارائه ش��ده از این پارک نشان 
می دهد با توجه به مش��خص 
نب��ودن مالکی��ت دقی��ق این 
براس��اس  ش��هرداری  زمین، 
قوانین موجود این مجموعه را 
به یک بوستان شهری تبدیل 
کرده اس��ت و حاال ادعاهایی 
وج��ود  آن  مالکی��ت  ب��رای 
دارد؛ موضوع��ی ک��ه برخ��ی 
اعضای ش��ورای ش��هر تهران 
موضع گیری  علیه اش  رس��ماً 
کرده ان��د و به نظر می رس��د 
کار فعاًل متوقف ش��ده است. 
حتی اگر این پارک شهری نیز 
نج��ات پیدا کند، می توان دیگر 
فضاهای سبز تهران را در خطر 
دانس��ت، خطری که شاید تنها 
ایستادگی وزارت راه وشهرسازی 
و نمایندگان شورای شهر بتواند 

مانع��ی بر س��ر راه آن به وجود 
آورد و ت��داوم نگرانی مس��والن 
این وزارتخان��ه حاکی از تالش 
برای تداوم همین روند اس��ت. 
معص��وم، نماینده وزی��ر راه در 
ش��ورای عال��ی حف��ظ حقوق 
بیت المال گفت��ه روند تخریب 
پارک های تهران رو به تش��دید 
اس��ت. ش��هرداری تهران اخیراً 
یکی از پارک های منطقه جردن 

را به برج سازان فروخته است. 
در منطق��ه س��عادت آباد هم 
دیده ش��ده که دور بخش��ی از 
پارک ه��ا دیوارکش��ی ش��ده و 
ساخت و س��از در آن منطقه در 
حال انجام اس��ت. تع��دادی از 
پارک ه��ای ته��ران ب��ه دو نیم 
تقسیم شده اند که نیمی از آن 
به بساز وبفروش ها فروخته شده 
و ساخت و س��از در ح��ال انجام 

است. 

 مجوزها، ساختار شهر را 
بر هم می ریزند

انتقادات شدید نماینده وزیر 
راه و شهرسازی از تداوم حمله 
به فضاهای سبز تهران از سوی 
صاحب نظ��ران عرصه مس��کن 
ابوالحسن  نیز تأیید می ش��ود. 
میرعمادی، کارشناس معماری 
و مدیرعامل شرکت مهندسین 

مشاور تینا، فرآیند در گفت وگو 
با »فرصت ام��روز« به اهمیت 
اج��رای طرح های��ی ک��ه ب��ه 
ساخت و س��ازها در شهر تهران 
نگاهی کالن دارند اش��اره کرد 
و گفت: وقتی ش��هرداری اجازه 
می دهد در ی��ک منطقه برای 
نخس��تین بار بلندمرتبه سازی 
انجام ش��ود، قطعاً ش��رایط آن 
منطقه ب��رای همیش��ه تغییر 
خواه��د کرد. یک س��اختمان 
جدید به معن��ی آغاز تغییرات 
بعدی اس��ت و ای��ن تغییرات 
بس��یاری از مناطق ته��ران را 

غیر قابل سکونت کرده است. 
وی با اش��اره ب��ه تجربیات 
در  توس��عه یافته  کش��ورهای 
ساخت و س��ازها  مدیری��ت 
در ش��هرهای ب��زرگ، تأکید 
کرد: در بس��یاری از کشورها 
در سطح کالن  ساخت و س��از 
شده  واگذار  ش��رکت هایی  به 
که از نظر حرفه ای مجوزهای 
رسمی را دریافت کرده اند و با 
بررس��ی تمام ابعاد الزم اقدام 
به س��اخت واحده��ای جدید 
می کنن��د. ای��ن فرآیند باعث 
می ش��ود اگر بنا بر برج سازی 
اس��ت مناطق آن معلوم باشد 
و اگر بنا بر حفظ فضای فعلی 
اس��ت نی��ز برنامه ها روش��ن 

باش��د. ای��ن ام��ر در ته��ران 
هرگ��ز اجرای��ی نش��ده و اگر 
می بینیم در پایتخت بسیاری 
از فضاه��ای س��بز و ریه های 
تنفس��ی از بی��ن رفته ان��د به 
بودن شرایط  نامشخص  دلیل 

در همین سیاست هاست. 
ایمان معصومی، سرمایه گذار 
عرصه مسکن نیز در گفت وگو 
با »فرصت امروز« به نیاز جدی 
در تغییر ش��رایطی فعلی بازار 
مس��کن اش��اره کرد و گفت: 
با توجه به اینکه بس��یاری از 
در  ظرفیت های ساخت و س��از 
طول س��ال های گذشته مورد 
استفاده قرار گرفته است باید 
فکری جدی به حال نیازهای 
جدید بازار مس��کن در تهران 
ک��رد، زیرا نپرداخت��ن به آنها 
به معنی تداوم س��ودجویی و 
سوءاس��تفاده از منابع طبیعی 
است. به گفته وی، استفاده از 
توان بافت های فرس��وده یکی 
از اصلی ترین مس��ائلی اس��ت 
ک��ه می توان��د در مقابل این 
س��ودجویی ها قرار گیرد. اگر 
برخالف سال های گذشته که 
فرسوده  بافت های  بازس��ازی 
در حد ح��رف مانده بتوان در 
عمل از آن استفاده کرد، شاید 
گشایشی مثبت در این عرصه 

اتفاق افتد. 
انتظار  نمی ت��وان  هرچن��د 
عملی��ات  توق��ف  داش��ت 
از  یک��ی  در  ساخت و س��از 
تم��ام  ته��ران،  پارک ه��ای 
س��ر  ب��ر  موج��ود  خط��رات 
فضای س��بز پایتخ��ت را کم 
کن��د، اما می توان یکدس��تی 
فعلی  سیاس��ت های  مخالفان 
نقطه ای  را  مدی��ران ش��هری 
جلوگیری  برای  امیدوارکننده 
از ت��اراج پارک ه��ای ته��ران 
از  با  دانس��ت، پارک هایی که 
بین رفت��ن بخش زی��ادی از 
باغ های پایتخت تنها ریه های 

تنفسی شهر هستند. 

تهران با فضای سبز خداحافظی می کند؟ 

حمله سودجویان به پارک های پایتخت
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در  گذش��ته  روز  رئیس جمه��وری 
جش��نواره ش��هید رجایی از کاهش نرخ 
سود تس��هیالت مسکن خبر داد و گفت: 
نرخ س��ود تس��هیالت صندوق پس انداز 
یک��م، تک رقم��ی ش��د و از ۱۱درصد به 

۸درصد رسید.
با کاهش ۱.۵ درصدی س��ود تسهیالت 
رئیس جمهوری  که  خانه اولی ها  مس��کن 
اع��الم ک��رد، میزان قس��ط ماهان��ه وام 
۱6۰ میلیونی ب��ه یک میلیون و ۸6۰ هزار 
توم��ان و کل س��ود ب��ه ۱۰۸ میلی��ون و 

۷۰۰ هزار تومان کاهش می یابد. 
به گزارش تسنیم، رئیس جمهوری روز 
گذشته با بیان اینکه برای مسکن اولی ها 
خبری را اعالم می کنم، اظهار کرد: برای 
نخستین بار سود این تسهیالت یک رقمی 
اعالم می ش��ود. در حال حاضر نرخ سود 
برای وام مس��کن اولی ها ۱۱ درصد است، 
اما با کاهش این س��ود برای مواردی که 
وام گرفته می ش��ود، در زمینه بافت های 
فرس��وده ای��ن رقم س��ود تس��هیالت به 
۸ درصد می رس��د و ب��رای غیر بافت  های 

فرسوده هم ۹.۵ درصد می شود. 
بر ای��ن اس��اس خان��ه اولی ه��ا برای 
وام ۱6۰ میلی��ون تومانی خرید مس��کن 
۱.۵ درصد سود کمتر پرداخت می کنند. 
تا پیش از این بر مبنای سود ۱۱ درصدی 
اقس��اط ماهان��ه وام مذک��ور ب��ه روش 
بازپرداخت ساده کمی بیش از ۲ میلیون 
توم��ان و کل س��ود ح��دود تس��هیالت 

۱۲۹ میلیون تومان بود. 
حال با سود ۹.۵ درصدی اقساط ماهانه 
وام ۱6۰ میلیونی حدود ۱4۰ هزار تومان 
کاهش می یابد، یعنی خانه اولی ها ماهانه 
یک میلی��ون و ۸6۰ ه��زار تومان قس��ط 
پرداخت می کنند. از سوی دیگر کل سود 
این تس��هیالت در پایان س��ال دوازدهم 
۱۰۸ میلیون و ۷۰۰هزار تومان اس��ت که 
۲۱ میلیون تومان کمتر از ش��رایط قبلی 

این وام است. 
همچنی��ن مدیرعامل بانک مس��کن با 
اینک��ه دس��تورالعمل پرداخت وام  بیان 

با س��ود تک رقمی هفته آینده به ش��عب 
بانک مسکن ابالغ می شود، گفت: مسکن 
با ۱۰۰ رش��ته مختلف در ارتباط اس��ت 
و می تواند کش��ور را در خ��روج از رکود 
کمک کن��د، زاویه دوم کم��ک دولت به 
خانه دارشدن اقش��ار متوسط و زوج های 
جوان است که در این راستا افزایش رقم 
تس��هیالت جزو اهداف بانک مسکن بوده 

است. 
وی ادام��ه داد: به ط��ور متوس��ط برای 
تومان��ی س��ود  تس��هیالت 6۰ میلی��ون 
ب��ه ۸ درصد تس��هیالت کاه��ش یافته و 
کاهش  متقاضی��ان  اقس��اط   4۱ درص��د 
می یاب��د. قبال ب��ا نرخ ۱4 درصد قس��ط 
ماهان��ه ۸6۰ هزار تومان و ام��روز با نرخ 
س��ود ۸ درصد متقاضی ماهانه ۵۱۲ هزار 

تومان پرداخت می کند. 
مدیرعامل بانک مس��کن با بیان اینکه 
افزای��ش زم��ان بازپرداخت به ۱۵ س��ال 
تأثیری روی رقم اقساط ندارد و عدد ۱۲ 
ساله بهینه است، گفت: پس از هماهنگی 
با بانک مرکزی هفته آینده برای اجرا به 

شعب بانک مسکن ابالغ می شود. 
ب��ه گفته بت ش��کن، میزان متوس��ط 
قس��ط وام 6۰ میلیون توم��ان به صورت 
پلکانی در بافت های فرس��وده ۵۱۲ هزار 
تومان و با نرخ س��ود ۹.۵ درصدی حدود 
۵۵۰ هزار تومان اس��ت. همچنین میزان 
اقس��اط ماهانه وام ۸۰ میلیون تومانی در 
تهران با سود ۸ درصدی  )بافت فرسوده( 
6۸۳ ه��زار تومان و با س��ود ۹.۵ درصدی 

۷4۲هزار تومان است. 
مدیرعامل بانک مس��کن یادآور ش��د: 
از س��وی دیگر با توجه ب��ه تأکید دولت 
در احیای بافت فرس��وده،  ب��ه دنبال این 
بودی��م ک��ه از چ��ه راه��ی می توانیم با 
توجه به محدودیت های دولت نرخ س��ود 
تسهیالت بافت فرسوده را کاهش دهیم. 
در این راس��تا اولویت خاص��ی برای این 
بافت در نظر گرفتیم و کمترین س��ود را 
 نی��ز  )۸ درصد( به ای��ن بخش اختصاص 

دادیم. 

سود وام مسکن ۲۱ میلیون تومان کم شد
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خودروسازان آمریکایی در کانادا به 
اعتصاب تهدید شدند

اتحادیه نماینده اکثر کارکنان خودروسازی کانادا 
به حک��م اعتصاب رأی داد و موقعیتش در مذاکرات 
قرارداد با س��ه خودروساز بزرگ آمریکایی را تقویت 

کرد. 
به گزارش ایسنا، اتحادیه »یونی فور« که نماینده 
بیش از ۲۰هزار کارگر خودروس��ازی است، خواستار 
س��رمایه گذاری بیشتر جنرال موتورز، فیات کرایسلر 
اتومبیل و فورد موتور در ایالت اونتاریو ش��ده اس��ت 

که قلب صنعت خودروی کانادا به شمار می روند. 
اعض��ای این اتحادی��ه نزدیک ب��ه ۱۰۰درصد به 
برگ��زاری اعتصاب رأی دادن��د، بنابراین اگر طرفین 
مذاکره به توافق نرس��ند، کارگران می توانند دس��ت 

از کار بکشند. 
کارکن��ان  کنون��ی  چهارس��اله  ق��رارداد  م��دت 
خودروس��ازی کانادایی با خودروسازان ۱۹ سپتامبر 

به پایان می رسد. 
جری دی��اس، رئیس اتحادیه »یون��ی فور« اظهار 
کرده اس��ت ای��ن اتحادیه خواس��تار دس��تمزدهای 
باالتر بوده و تا زمانی که جنرال موتورز متعهد نشود 
خودروه��ای جدیدی در اوش��اوا تولی��د کند و فورد 
درباره ادامه فعالیت کارخانه تولید موتور در ویندزور 
تصمیم نگیرد، با قرارداد جدید موافقت نخواهد کرد. 
کارخان��ه جنرال موتورز در اوش��اوا ممکن اس��ت 
یکی از دو خط تولی��دش را تعطیل کند درحالی که 
خودروهای متعددی در س��ایر نقاط تولید می شوند 
یا قرار اس��ت مکان تولیدشان در سال ۲۰۱۷ تغییر 

کند. 
طب��ق گزارش مرکز تحقیقات سیاس��ت خودروی 
همیلتون، در فاصله س��ال ۲۰۰۱ ت��ا ۲۰۱۳ حدود 
۱۴۳۰۰ ش��غل در صنع��ت خودروس��ازی کانادا از 
دس��ت رفت. بعضی از خودروسازان در نقاطی مانند 
جنوب آمریکا و مکزیک نیروی کار ارزان تری یافتند. 
جنرال موت��ورز کانادا اعالم کرد ک��ه مذاکرات از 
س��رمایه گذاری های آینده این خودروس��از جداست 
زی��را نی��روی کار تنه��ا هزین��ه ای نیس��ت ک��ه در 
تصمیم گیری برای س��اخت محصوالت جدید مورد 

توجه قرار می گیرد. 
این خودروس��از آمریکایی اعالم کرد که تنها پس 
از توافق با کارکنانش، درباره تولید محصوالت آینده 

در اوشاوا تصمیم خواهد گرفت. 
براساس گزارش رویترز، خودروسازان آمریکایی 
در زمان مذاک��رات با اتحادیه کارکن��ان »یونایتد 
اوتو ورک��رز« در آمری��کا، با س��رمایه گذاری های 
جدی��د موافق��ت کردن��د. تواف��ق ۲۰۱۵ جن��رال 
موتورز با این اتحادیه آمریکایی، ۱.۹ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری جدید در کارخانه های آمریکایی را 

به دنبال داش��ت. 

توقف خدمات تاکسی یاب آنالین 
اوبر در ابوظبی

 ش��رکت های تاکس��ی یاب آنالی��ن اوب��ر و کریم
)Careem( خدمات شان در ابوظبی، پایتخت امارات 

متحده عربی را از ابتدای هفته جاری متوقف کردند. 
به گزارش ایس��نا، روزنامه اماراتی نش��نال به نقل 
از مناب��ع آگاه گ��زارش داد ۵۰ رانن��ده ای که برای 
ش��رکت های اوب��ر و کریم کار می کردند، دس��تگیر 

شده اند. 
یک منبع آگاه در ابوظبی به رویترز گفت: بعضی از 
رانندگان به دلیل تخلف از مقررات دستگیر شده اند، 
اما این تخلفات یا شمار رانندگان را مشخص نکرد. 

س��خنگوی اوبر در دوبی گفت: توقف فعالیت این 
ش��رکت در ابوظبی موقتی اس��ت اما وی هم درباره 
علت این توقف یا دس��تگیری رانن��دگان توضیحی 

نداد. 
در ای��ن بین نایب رئی��س بازاریاب��ی و ارتباطات 
ش��رکت کریم در دوبی گفت: بس��یاری از رانندگان 
به دلیل مش��کالت مجوز از س��وی مقامات ابوظبی 
متوقف ش��ده اند و در نتیجه نس��بت به این مسئله 
نگران ش��ده و فعالی��ت نمی کنن��د و در نتیجه این 

شرکت ناچار به توقف خدماتش شده است. 
مرک��ز نظارت بر بخش حمل و نقل تاکس��ی دولت 
ابوظبی حاض��ر به اظهارنظر در این باره نش��د. این 
مرکز بر حدود هفت شرکت تاکسیرانی و ۱۸ شرکت 
کرایه لیموزین که برخی از آنها نیمه دولتی هستند، 

نظارت می کند. 
فعالی��ت اوب��ر و کریم در دوبی ک��ه قطب تجاری 
و گردش��گری امارات اس��ت، متوقف نش��ده اس��ت. 
امیرنش��ین ابوظبی حدود ۲.۸ میلیون نفر جمعیت 

و دوبی ۲.۵ میلیون نفر جمعیت دارد. 
اوب��ر که خدم��ات در ابوظبی را در س��ال ۲۰۱۳ 
راه اندازی کرد، سال گذشته اعالم کرد که خاورمیانه 
و ش��مال آفریق��ا یکی از بازارهای برخ��وردار از نرخ 
رش��د سریع هستند و این شرکت تصمیم دارد ۲۵۰ 
میلی��ون دالر برای توس��عه فعالی��ت در این منطقه 

سرمایه گذاری کند. 

یک فعال صنعت بیمه عنوان کرد
جای خالی پوشش ریسک های 

خاص بیمه در صنعت خودروسازی

یک��ی از مدی��ران صنع��ت بیم��ه می گوی��د جای 
پوش��ش ریسک های خاص توس��ط بیمه در صنعت 
خودروس��ازی خالی اس��ت. به گفته وی با تعاملی که 
بین خودروسازان و شرکت های بیمه رخ داده، پوشش 

ریسک های خوبی انجام خواهد شد. 
مجی��د صفدری، مدیرعامل بیمه ما در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا، درب��اره تعامل��ی که اخیرا بی��ن یکی از 
ش��رکت های خودروس��ازی و صنع��ت بیمه صورت 
گرفت��ه اس��ت، اظه��ار ک��رد: ب��ه مناس��بت هفته 
دول��ت تعام��ل خوبی بین صنعت خودروس��ازی و 
صنع��ت بیم��ه اتفاق افتاد. قرار بر این اس��ت که با 
همکاری ش��رکت های بیمه ریسک هایی در صنعت 
خودروسازی پوشش داده شود که از جمله می توان 
به بیمه نامه تضمین کیفیت قطعات خودرو، بدنه و 

ثالث با پوش��ش های جذاب تر نام برد. 
وی با بیان اینکه جای پوش��ش ریسک های خاص 
در صنعت خودروسازی خالی است، گفت: امیدواریم 
ب��ا تعامل��ی که بین خودروس��ازان و صنعت بیمه رخ 
می دهد، بتوانیم ریس��ک های اعتباری، ریس��ک های 
مربوط به بخش صادرات و س��رمایه گذاری را پوشش 

دهیم. 
صف��دری درب��اره تغییر و تحوالتی که این روزها 
در بیم��ه مرک��زی رخ داده اس��ت، تصری��ح ک��رد: 
عبدالناص��ر همت��ی دی��دگاه خ��اص و مطلوبی به 
بخش خصوصی دارد. سالیان گذشته که او در بیمه 
مرک��زی بود یکی از برنامه هایش خصوصی س��ازی 

صنعت بیمه بود. 
مدیرعام��ل بیم��ه م��ا با بی��ان اینک��ه برخی از 
آیین نامه ها و دستور العمل های حال حاضر صنعت 
بیمه ایران نیاز به بازنگری دارد، اظهار کرد: رئیس 
بیمه مرکزی از لحاظ بیمه گری ش��خص مس��لطی 
اس��ت و از نظر بیمه اتکایی برنامه های جدیدی را 
عنوان کرده است. عالوه بر این در بخش مارکتینگ 
و ایج��اد اطمین��ان در جامع��ه برنامه های خوبی را 
معرفی کرده اس��ت. امیدوارم با این برنامه ها بخش 
خصوصی م��ان فعال تر ش��ود و بیم��ه مرکزی ما به 
سمت نظارت حمایتی و پشتیبانی برود و بیمه های 

ما با این حمایت جایگاه  خود را پیدا کنند. 

نقد عملکرد 3ساله دولت
نجات صنعت خودرو با برجام

عض��و هیأت علمی دانش��گاه خواج��ه نصیرالدین 
طوس��ی گفت: برجام بزرگ ترین دستاورد اقتصادی 
دول��ت تدبیر و امید اس��ت که باع��ث بهبود وضعیت 
تم��ام صنایع از جمله صنعت خودرو و قطعه س��ازی 

شده است. 
ش��هرام آزادی در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: تا 
پی��ش از روی کار آمدن دول��ت تدبیر و امید صنایع 
خودروساز داخلی به دلیل تحریم و البته سیاست های 
مالی غلط، دچار مشکالت مالی فراوانی شده و زیان ده 

بودند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تحریم و سیاس��ت های مالی 
نادرست خودروسازان وضعیت نامناسبی را برای این 
صنعت ایجاد کرده بود، خاطرنش��ان کرد: تحت تأثیر 
این وضعیت بود که تیراژ تولید خودرو از حدود یک 
میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۰ به نصف 

در سال ۱۳۹۲ کاهش یافت. 
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو ادام��ه داد: در آن 
شرایط بسیاری از شرکت های قطعه سازی ورشکسته 
و مجبور به تعدیل و بیکاری نیروهای متخصص خود 
ش��دند و البته دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی 
نی��ز اگرچه زیان ده ش��ده بودند اما ب��ا مالحظاتی از 

تعدیل نیرو خودداری کردند. 
وی افزود: در چنین ش��رایطی دولت تدبیر و امید 
توانس��ت برجام را به س��رانجام رسانده و تحریم های 
خارجی را لغو کند که به دنبال آن ش��اهد بازگش��ت 
ش��رکت های خودروس��از اروپایی و آسیایی به ایران 

هستیم. 
آزادی ب��ا بیان اینکه در زمان تحریم ش��رکت های 
خودروس��از و قطعه ساز چینی جایگزین شرکت های 
اروپایی و آس��یایی معتبر ش��ده بودند، تصریح کرد: 
تحت تأثیر همین شرایط بود که در آن زمان عالوه بر 
کاهش تیراژ تولید، شاهد کاهش کیفیت خودروهای 

داخلی نیز بودیم. 
وی ادامه داد: سیاس��ت های اعمال ش��ده از سوی 
دول��ت یازدهم باعث ش��د مش��کالت موج��ود برای 
همکاری با شرکت های خودروساز بین المللی و تأمین 
قطعات از ش��رکت های معتبر خارجی حل ش��ود که 
ب��ه دنبال آن کیفیت خودروهای داخلی نیز افزایش 

یافته است. 
این کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد: عالوه 
بر آن تحت تأثیر تعامالت خارجی در یکی دو س��ال 
آین��ده ش��اهد تولی��د و عرضه خودروه��ای جدید و 
باکیفیت از سوی خودروسازان داخلی خواهیم بود. 

خبر بینالملل

7 خودرو

و  بازرس��ی کیفیت  شرکت 
اس��تاندارد ایران، روز گذشته 
تعداد عیوب مشاهده  گزارش 
را  مش��تریان  توس��ط  ش��ده 
منتش��ر کرد. در این گزارش 
برای نخستین بار خودروهای 
براس��اس  داخ��ل  تولی��د 
استانداردهای بین المللی و در 
مقایسه با برندهای صاحبنامی 
نظی��ر بنز و تویوتا س��نجیده 
ش��ده اند تا در قعر جدول قرار 
گیرند و ثابت ش��ود مش��تری 
کوچک تری��ن ارزش��ی ب��رای 

خودروسازان داخلی ندارد. 
براس��اس گ��زارش ش��رکت 
بازرسی کیفیت، به طور میانگین 
هر خوردوی صفر کیلومتر که 
در سال ۹۴ به مشتریان ایرانی 
تحویل داده ش��ده و سه ماه از 
مالکی��ت آنها گذش��ته، دارای 
سه، چهار ایراد بوده است. البته 
وقتی به نمودار نگاهی بیندازیم 
متوجه می شویم که خودروهای 
تولی��د داخل حت��ی در مقابل 
چینی ه��ا حرفی ب��رای گفتن 
ندارند و ایران خودرو و س��ایپا 
و محص��والت تولید ش��ده در 
این شرکت ها نظیر محصوالت 
پژو، در انتهای جدول نشس��ته 
و به امید صدرنش��ین ش��دن 
ب��االی  خودروس��ازان  ب��رای 
جدول دس��ت تکان می دهند. 
در ای��ن بین فق��ط محصوالت 
شرکت رنو هستند که به دلیل 
نظارت های شرکت مادر، اوضاع 
بسیار بهتری نس��بت به سایر 
محصوالت تولید داخل در این 

جدول دارند. 
طب��ق این گ��زارش، تعداد 
ایرادات در ه��ر ۱۰۰ خودرو، 
برای رن��و ۲۷۲، ایران خودرو 
عدد ۳۷۸، پژو ۴۴۸ و س��ایپا 
۵6۱ را نش��ان می دهد. یعنی 
به ط��ور میانگی��ن محصوالت 
تولید ش��ده در ای��ران خودرو 

چهار ایراد و محصوالت تولید 
شده در سایپا پنج ایراد دارند. 
آن چی��زی ک��ه وضعی��ت 
را  داخل��ی  خودروس��ازان 
ایراد  خنده دارتر می کند، پنج 
اولی هس��تند که خودروهای 
صفر کیلومتر دارا بودند یعنی؛ 
تنظیم نبودن درهای خودرو، 
صدای اضاف��ه خودرو، صدای 
مصرف  موت��ور،  غیرمعم��ول 

سوخت باال و شتاب کم. 
انتش��ار چنی��ن گزارش��ی، 
مانن��د آب س��ردی ب��ر س��ر 
مش��تریان ایرانی اس��ت، زیرا 
ثاب��ت می کن��د که مش��تری 
کوچک تری��ن اهمیت��ی برای 
ندارد.  ایران��ی  خودروس��ازان 
ام��ا ک��دام حلق��ه در زنجیره 
خودروس��ازی مفقود شده که 
کارنامه عملکردش��ان نشان از 
رفوزه ش��دن آنها در موضوع 

کیفیت دارد؟ 
کارش��ناس  زاوه،  فرب��د 
ای��ن  در  خ��ودرو  صنع��ت 
زمینه ب��ه  »فرص��ت امروز« 
می گوید: »این گزارش نش��ان 
می دهد مثال در خودروسازی 

س��ایپا به ط��ور متوس��ط هر 
خودرو پنج عی��ب دارد. البته 
عی��وب خن��ده دار هس��تند و 
نش��ان دهنده ای��ن اس��ت که 
ب��رای صنای��ع خودروس��ازی 
اهمیتی  ایران مش��تری هیچ 
ن��دارد. درب��اره خودروه��ای 
نظی��ر  مش��کالتی  واردات��ی 
مصرف س��وخت باال، ش��تاب 
پایین یا مواردی از این دست، 
ایرادات��ی هس��تند ک��ه اگ��ر 
مش��تری خودرویش را عوض 
کند، ممکن اس��ت براس��اس 
ع��ادت ب��ا آن مواجه ش��ود و 
نمی ت��وان آن را ای��راد اصلی 
خودرو دانست. اما دلیل اصلی 
ضع��ف خودروس��ازان داخلی 
و رتبه نامناس��ب آنه��ا، نبود 

رقابت در بازار است.«
او می افزاید: »دو خودروساز 
ب��زرگ داخل��ی ای��ران، فقط 
ب��ا یکدیگ��ر احس��اس رقابت 
اکنون  بنابرای��ن  و  می کنن��د 
ایران خ��ودرو می تواند مدعی 
باشد که از سایپا بهتر است و 
سایپا هم تالش کند به کیفیت 
۲۰6 برسد. این جدول نشان 

می ده��د که نب��ود رقابت چه 
خودروسازی  سر  بر  فاجعه ای 
ما آورده است. در این جدول 
برندهای چین��ی وجود دارند 
که نس��بت به برندهای ژاپنی 
و ک��ره ای نمره بهت��ری دارند 
و نش��ان می دهد خودروهای 
چینی کیفیت بهتری نس��بت 
به خودروهای داخلی دارند و 
حتی خودروهای ژاپنی تولید 
داخل نیز تح��ت تأثیر مونتاژ 
داخل��ی ب��ا کاه��ش کیفیت 

مواجه شده اند.«
س��نجری،  کریمی  حس��ن 
کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو 
نیز در گفت وگ��و با  »فرصت 
ام��روز« در ای��ن زمینه اظهار 
بازرس��ی  »ش��رکت  می کند: 
کیفی��ت در ای��ن گزارش یک 
اس��تاندارد جهان��ی را مالک 
بررس��ی قرار داده که نش��ان 
می دهد خودروس��ازی داخلی 
حرف��ی ب��رای گفتن ن��دارد. 
وقتی می گویی��م که ما حتی 
در مسیر توسعه قرار نگرفتیم 
و اش��تباها فاحش��ی داری��م، 
کیفیت  بحث  در  نمی توانی��م 

جایگاه��ی داش��ته باش��یم و 
صنعت خودروی ما یک مسیر 
غل��ط را در پی��ش گرفت��ه و 
همچنان در آن مسیر در حال 
حرکت اس��ت و حتی اراده ای 

برای تغییر نمی بینیم.«
عوام��ل  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
خودروهای  ب��ودن  بی کیفیت 
می کن��د:  تصری��ح  داخل��ی، 
»مدیریت دولت��ی بزرگ ترین 
عام��ل اس��ت، زی��را مدیریت 
در  صنع��ت  و  زیرس��اخت ها 
مدیریت دولتی وج��ود ندارد. 
از کیفی��ت ک��ه در  بخش��ی 
صنع��ت خودروی م��ا مغفول 
یا  تکنولوژی س��اخت  مان��ده 
سرمایه گذاری روی تجهیزات و 
خطوط تولید را شامل می شود 
که مربوط ب��ه مدرنیزه کردن 
خطوط تولید و مونتاژ می شود. 
دلیل دیگر نبود آموزش نیروی 
انسانی در جهت بهره وری آنها 
اس��ت، نیروی انس��انی شاغل 
در خودروس��ازی ما مس��تعد 
یادگیری است، اما باید زمینه 

رشد نیز فراهم شود.«
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
»دلی��ل  می افزای��د:  خ��ودرو 
دیگر هم منتقل نشدن کامل 
دانش فنی اس��ت. دانش فنی 
مونتاژ به صورت کامل منتقل 
نمی ش��ود و این گونه است که 
مشاهده می کنیم یک خودرو 
ک��ه در کش��ور م��ادر دارای 
کیفیت باالیی است، در مونتاژ 
داخل��ی درص��دی از کیفیت 

خود را از دست می دهد.«
نم��ره پایین خودروس��ازان 
داخلی که توس��ط مش��تریان 
ب��ه آنه��ا داده ش��ده، حاصل 
یک زنجیره ناقص است. نبود 
رقاب��ت، مدیریت دولتی، نبود 
تکنول��وژی و نیروی انس��انی 
آموزش ندیده و در نهایت نبود 
یک نظارت قوی موجب شده 
که کم کاری خودروس��ازی ها 

به ضرر مشتریان تمام شود. 

هر خودروی صفر کیلومتر ساخت داخل 4 ایراد دارد 

خودروسازان ایرانی در آرزوی قبولی

مدیرعام��ل صن��دوق تأمی��ن 
خس��ارت های بدنی بیمه مرکزی 
از پرداخ��ت روزان��ه ۲۰ میلیارد 
ریال خسارت خبر داد و گفت: با 
وجود سهم باالی موتورسیکلت ها 
در تصادف های رانندگی ۹۰ درصد 

آنها بیمه نامه ندارند. 
به گزارش ایرنا، فرمانده پلیس 
راهور نی��روی انتظامی به تازگی 
از کاه��ش ۴.۸درص��دی تلفات 
انسانی حوادث رانندگی جاده ای 
در چهارماه نخست امسال نسبت 
به مدت زمان مش��ابه خبر داده، 
جان باختگان  ش��مار  درحالی که 
ح��وادث رانندگی درون ش��هری 
در مدت یادش��ده نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته، ۳درصد 

افزایش یافته است. 
س��ردار تق��ی مه��ری، حدود 
۷۰ درص��د علل تصادف ها به ویژه 
حوادث��ی را ک��ه به ج��رح و فوت 
منج��ر ش��ده س��رعت غیر مجاز، 
بی توجه��ی ب��ه جلو، خس��تگی، 
خواب آلودگ��ی و رعای��ت نکردن 

حق تقدم عنوان کرده است. 
براس��اس آمار پزشکی قانونی، 
در چه��ار م��اه نخس��ت امس��ال 
در  جانباخت��گان  ۷۱ درص��د 

جاده های برون شهری و ۲۹ درصد 
آنان در مس��یرهای درون شهری 
دچار س��انحه ش��دند. ۴۷ درصد 
افرادی که در درون ش��هرها جان 
باختن��د عابران پیاده و ۲۴ درصد 

موتورسیکلت سوار ها بودند. 
س��ردار مهری س��هم وس��ایل 
ای��ن  در  را  س��واری  نقلی��ه 
تصادف ه��ا ۵۵ درصد عنوان کرد 
ک��ه بیش��ترین فراوانی را به خود 

اختصاص داده اند. 
ب��ا توج��ه ب��ه خس��ارت های 
م��ادی که تصادف ه��ای جاده ای 
ب��ر اقتصاد کش��ور وارد می کنند،  
علی جباری، مدیرعامل صندوق 
تأمین خس��ارت های بدنی بیمه 
مرک��زی در گفت وگوی��ی با ایرنا 
ب��ه تش��ریح زوایای پنه��ان این 
تصادف��ات و امیدهای��ی ک��ه به 
بهبود ای��ن وضعیت پس از ابالغ 
قانون جدید بیمه ش��خص ثالث 

می رود، پرداخته است. 
قانون جدید بیمه شخص ثالث 
خردادماه امس��ال به صنعت بیمه 
ابالغ ش��د و آیین نامه های مورد 
نیاز آن قرار اس��ت تا پایان س��ال 
تدوین ش��ود و در مراجع مربوطه 

به تصویب برسد. 

ایجاد مسئولیت های اقتصادی 
و اجتماعی بیشتر برای همه

جب��اری درب��اره مزایای قانون 
جدی��د بیمه ش��خص ثالث برای 
صنع��ت بیم��ه کش��ور می گوید: 
در قان��ون جدی��د بیمه ش��خص 
ثالث مس��ئولیت های اقتصادی و 
اجتماعی رانندگان و شرکت های 
بیم��ه و صن��دوق افزایش یافته و 
تکالیف بیش��تری ب��رای راننده و 
دارنده وس��یله نقلی��ه پیش بینی 

شده است. 
وی این قانون را از جمله قوانین 
مترق��ی نظام مق��دس جمهوری 
اس��المی ایران برش��مرد که پس 
از پی��روزی انق��الب ب��ا تغییرات 
گسترده در حوزه خدمات رسانی، 
در عم��ل بخش قاب��ل توجهی از 
دغدغه ه��ای حاکمی��ت و مردم 
مس��ئولیت های  زمین��ه  در  را 
اجتماع��ی و اقتصادی ناش��ی از 
تصادف��ات رانندگ��ی ح��ل کرده 

است. 
جب��اری با بی��ان اینکه تأمین 
و پرداخ��ت غرامت ه��ای جان��ی 
ناش��ی از ح��وادث رانندگی برای 
ی��ک دغدغ��ه  هم��ه دولت ه��ا 

می ش��ود،  محس��وب  اساس��ی 
گف��ت: در قان��ون جدی��د هم��ه 
ذی نفع��ان ح��وادث رانندگی در 
حوزه خدم��ات بیمه ای از جمله 
ش��رکت های بیمه، دولت و آحاد 
جامع��ه به عن��وان زیان دی��دگان 
و مقص��ر به ص��ورت کام��ل مورد 
توجه قرار گرفته اند، به نحوی که 
ارائه خدمات مناس��ب و به موقع 
توسط نهادهای متولی با استفاده 
از ظرفی��ت قانون مورد توجه قرار 

گرفته است. 
مدیرعام��ل صن��دوق تأمی��ن 
خس��ارت های بدنی بیمه مرکزی 
افزود: در این قانون نقش صندوق 
تأمین خس��ارت های بدنی بسیار 
پررنگ تر از گذش��ته دیده شده و 
ای��ن صندوق عالوه بر ماموریت ها 
و تکالیفی که در گذشته برعهده 
داشت، حسب تکالیف قانونگذار، 
تکالیف جدیدی را عهده دار شده 

است. 
جباری تأکید کرد: این رویکرد 
فارغ از حمایت از قربانیان حوادث 
رانندگی به عنوان اشخاص ثالث، 
اعتماد بیش��تر عموم جامعه را به 
صنع��ت بیمه کش��ور و از جمله 
ش��رکت های بیمه ای ک��ه اقدام 

به فروش بیمه نامه ش��خص ثالث 
می کنند، فراهم می کند. 

وی یادآور ش��د: در قانون قبلی 
بیمه شخص ثالث، حوزه تعهدات 
صندوق تأمین خسارت های بدنی 
مواردی همچون شناسایی نشدن 
مقص��ر حادث��ه، فقدان پوش��ش 
بیمه ای، انقضای بیمه نامه، تعهد 
م��ازاد بر س��قف بیمه نامه تحت 
پوش��ش ش��رکت های بیمه ای و 
ورشکستگی شرکت های بیمه ای 

بود. 
جب��اری ادام��ه داد: در قان��ون 
جدید با افزای��ش حوزه تعهدات 
صندوق و همچنین افزایش منابع 
ای��ن صن��دوق، ضم��ن بازنگری 
نس��بت به حوزه تعهدات بیش از 
پیش به عنوان مکمل صنعت بیمه 

فعالیت می کند. 
وی اف��زود: اکن��ون در اجرای 
تکلی��ف قانونگ��ذار ب��رای تهیه 
اساس��نامه جدی��د صن��دوق در 
مهلت قانون��ی، این نهاد در حال 
تدوی��ن اساس��نامه و آیین نام��ه 
تعیی��ن ش��ده در قانون اس��ت تا 
در شش ماه آینده تدوین و برای 
تصوی��ب به هیأت محترم وزیران 

ارائه شود. 

مدیرعامل صندوق تأمین خسارت های بدنی مطرح کرد 

90درصد موتورسیکلت ها بیمه نامه ندارند

گزارش2

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

سه شنبه
9 شهریور 1395

شماره 592



رئیس جمه��وری، لطمه زدن به امی��د ملت را به نفع 
دشمنان دانس��ت و گفت: چرا عده ای با پول بیت المال 
و از طری��ق روزنامه و خبرگزاری، امید مردم را تضعیف 

می کنند؟ 
به گزارش ایرنا، حجت االس��ام والمس��لمین حس��ن 
روحانی دیروز در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی 
س��ال 95 که در سالن اجاس س��ران برگزار شد، این 
مطلب را بی��ان کرد و افزود: بای��د واقعیات را به مردم 
گف��ت و رهبر معظم انقاب نیز در دیدار اخیرش��ان با 
اعضای هیأت دولت بر مسئله اعتماد و امید به عنوان دو 

اصل مهم تاکید کردند. 
وی ادام��ه داد: همان گون��ه که رهب��ر معظم انقاب 
تاکید کردند؛ نقد، منصفانه و توام با راه حل باش��د. این 
فض��ا، فضای خوبی اس��ت و باید در جامع��ه ادامه یابد. 
نسبت به سایر قوا، نهادها و ارگان های دیگر هم همین 

فضا باید به وجود بیاید. 
رئی��س جمهوری تصریح ک��رد: احترام، ادب، اخاق، 
نقد منصفانه و ارائه راه حل باید همه جا باش��د تا بتوانیم 
تصمیمات دقیق تر و بدون ایراد و اش��کال اتخاذ کنیم و 

کارها را پیش ببریم. 
روحانی گفت: ما فکر کردیم برای اینکه تصمیم گیری 
و تصمیم سازی دقیق تر شود، دو نهادی  )سازمان برنامه 
و بودجه و س��ازمان امور اداری و استخدامی( که با روح 
قانون اساسی هم سازگارتر است، یک سازمان به عنوان 
ب��ازوی رئیس جمهوری در زمینه برنامه ریزی، بودجه و 
نظارت بر بودجه باشد و یک سازمان هم به عنوان بازوی 

دیگر در زمینه مسائل اداری و استخدامی باشد. 
وی با اشاره به اینکه عین این کلمات برنامه - بودجه 
و اداری و استخدامی در قانون اساسی آمده است، گفت: 
وجود این دو دس��تگاه با قانون اساس��ی نزدیک تر است 
چرا که این بار برای یک سازمان بسیار سنگین است. 

رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه در سیس��تم اداری، 
ما محصول محور نیس��تیم، اظهار داشت: ساعت محور 
هس��تیم اما آیا واقعا پرکردن س��اعت ب��ه معنای ارائه 

خدمت است؟ 
روحانی خاطرنش��ان ک��رد: معنای س��ازمان اداری و 
اس��تخدامی این اس��ت که در قدم اول سیس��تمی که 
اکنون مش��کل می آفریند، آن مش��کل را کاهش دهد. 
کاری کنی��م که م��ردم هم، برای اهداف خ��ود بتوانند 
راح��ت حرکت کنند، از همه جا یک وزنه به آنها آویزان 
نکنی��م. مراجعه کنندگان به هر اتاق اداری که می روند، 
یک وزنه به وی آویزان می کنند اما بنا این اس��ت به هر 

اتاقی که می آید کارش سرعت یابد. 

مردم را پای میزهای مختلف نفرستید
روحانی تصریح کرد: مهم این اس��ت که بدانیم زوائد 
و پیچ و خم های نظام اداری کجاس��ت؟ ممکن اس��ت 
ب��ا دول��ت الکترونیک بخ��ش مهمی از این مش��کات 

حل و فصل شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه اس��ناد خوبی در اختی��ار رئیس 
سازمان اداری و استخدامی است، گفت: نقشه راه اصلی 
نظام اداری و برنامه جامع نظام اداری که تصویب ش��د، 
برنامه بس��یار خوبی است و باید این برنامه را اجرایی و 
عملیاتی کنیم به گونه ای که مردم ما پس از ش��ش ماه 
یا یک سال احس��اس کنند در نظام اداری تحول خوبی 

به وجود آمده است. 
رئی��س جمهوری گف��ت: باید مقررات زدایی ش��ود، 
برخی موارد ادغام شود، در برخی موارد دستگاه اجرایی 
کوچ��ک ش��ود و در برخی م��وارد آیین نامه ه��ا تغییر 
کند. مهم این اس��ت که م��ردم را پای میزهای مختلف 
نفرستید، یک میز باشد و مردم به یک طبقه و یک میز 

مراجعه کنند. 
روحانی با تاکید بر اینکه نظام اداری را سامان دهیم، 
گفت: نظام اداری ما از لحاظ سیس��تم، ایراد و اش��کال 
دارد، نمی خواه��م بگویم در س��ال های گذش��ته هیچ 
مش��کلی حل نش��ده اما معیار برای ما رضایت مردم و 

مراجعه کننده است. 

انحصار و امضای طالیی فسادآور است 
رئیس جمهوری با بیان اینکه هر جا امکان دارد، باید 
رقابت ایجاد کنیم، اظهار داش��ت: دستگاه های بی رقیب 

مشکل پیدا می کنند، هر جا رقابت نباشد و اختصاص و 
انحصار باشد چه در حوزه تولید و خدمات، کیفیت کار 

و خدمات کاهش می یابد. 
روحانی تصریح کرد که انحصار مش��کل آفرین است و 
باید رقابت مناس��ب ایجاد کنی��م. باید کاری کنیم فرد 
تصور نکند منحصرا در اختیار او اس��ت، امضای طایی 
ایجاد نکنیم، امضای طایی فس��ادآور و مش��کل آفرین 

است. 
رئی��س جمهوری ادامه داد: اگر می خواهیم با فس��اد 
مبارزه کنیم که بزرگ ترین وظیفه ما اس��ت نباید تصور 
کنی��م با بگیر و ببند حل می ش��ود، باید با ریش��ه های 

فساد مقابله کرد. 
روحانی مبارزه با فساد را وظیفه بزرگ دولت دانست 
و گفت: دولت در برخورد با فس��اد به ریشه ها می پردازد 
و در بح��ث حقوق های نامتعارف نیز دولت به ریش��ه ها 
پرداخت تا ضمن قانونی ش��فاف، مق��ام ذی نفع نتواند 
تصمیم گیر باشد و دستگاه های نظارتی نیز نظارت الزم 

را انجام دهد. 
وی ادامه داد: مش��کل حقوق هایی که مطرح ش��ده، 
مش��کل یک قوه یا دو قوه نیس��ت بلکه سراس��ری در 
کشور اس��ت و تا زمانی که در کش��ور قوانین، مقررات، 
پرداخت ه��ا و درآمده��ا ش��فاف نیس��ت و همچنی��ن 
بخش ه��ای خصولتی وجود دارد، فس��اد و مش��کل نیز 
وجود خواهد داش��ت و ضروری اس��ت که سیستم را از 

بنیان اصاح کنیم. 
رئیس جمه��وری ب��ا قدردان��ی از تمام��ی کارکنان و 
مدی��ران صادق، مخل��ص و خدمتگزار، اظهار داش��ت: 

مشکات در کشور به اکثریت برنمی گردد. 
روحانی در ادامه س��خنان خود با اشاره به اینکه اگر 
دول��ت کاری ج��ز برجام یا طرح تحول س��امت انجام 
نداده بود هم برای دس��تاورد سه ساله کافی بود، اظهار 
داش��ت: برجام به معنای این اس��ت که قدرت سیاسی 
ایران اسامی را به رخ دنیا و قدرت های بزرگ کشاندیم 
و اینکه دیپلمات های کش��ور توانس��تند قطعنامه علیه 
جمهوری اس��امی ایران را لغو کنند، برای تاریخ کشور 

کافی است. 
وی ادامه داد: باید به ایس��تادگی ملت و کار مخلصانه 
دیپلمات های کش��ورمان افتخار کنیم و رفتار کودکانه، 
حزب��ی و جناحی عمل ک��ردن م��ا را از وظایف اصلی 

منحرف نکند. 
روحانی با تاکید بر اینکه کفران نعمت و نادیده گرفتن 
تاش خدمتگزاران موجب خسارت به مردم است، ادامه 
داد: مگر می شود انسان در برابر خدمت عده ای مخلص 
شکرگزار نباش��د؟ امروز دیوارهای تحریم ویران شده و 
ش��رایط بانکی و مالی سرمایه گذاری، صادرات و واردات 

کاال و خدمات سهل و آسان تر شده است. 

کاهش هزینه های درمانی از 37 درصد به 6 درصد
رئی��س جمه��وری همچنی��ن طرح تحول س��امت 
در طول س��ه سال گذش��ته را از اقدامات بسیار مهم و 
ارزش��مند دول��ت تدبیر و امید دانس��ت و گفت: اکنون 
م��ردم با هزین��ه کمتر، ع��زت و احترام بیش��تر، زمان 
کوتاه ت��ر و بدون زحم��ت، خدمات درمانی و پزش��کی 
دریاف��ت می کنند که این کاری بس��یار عظیم و بزرگ 

است. 
روحان��ی با بی��ان اینکه هزینه های ب��ر دوش بیمار 
ط��ی اجرای طرح تحول س��امت از ح��دود 36 الی 
37 درصد به حدود 3 تا 6 درصد کاهش یافته اس��ت، 
گف��ت: در طول مدت اجرای ای��ن طرح 16میلیون و 
300 ه��زار نف��ر از مزایای طرح تحول س��امت بهره 

برده اند. 
وی با اش��اره به ثبات اقتص��ادی و همچنین آرامش 
بازار س��هام، ارز، ط��ا و کاال افزود: باید قدردان آرامش 
کنونی در بخش اقتصادی کش��ور باش��یم. در طول سه 
سال گذشته نرخ تورم ماه به ماه کاهش یافت و از تورم 
45 درصد به زیر 8 درصد در نقطه به نقطه رس��یدیم که 
این امر عظیم و بزرگ در تاریخ کشور بی سابقه است. 

روحان��ی ب��ا اش��اره به آم��ار رش��د اقتص��ادی 4.4 
دهم درصدی در س��ه ماهه نخست س��ال جاری، افزود: 
ان شاءاهلل در سال 95 ش��اهد رونق اقتصادی در کشور 

خواهیم بود. 

در تولید گندم خودکفا شدیم
روحانی با بیان اینکه کش��ور متعلق به همگان بوده و 
برای حزب و جناح خاصی نیست، گفت: آیا این افتخار 
نیس��ت که در کشاورزی به س��مت خودکفایی حرکت 
کرده ایم و در انبارهای کش��ور در حدود 14میلیون تن 
گندم، ذخیره وجود دارد. نه از وزارت کشاورزی، الاقل 
قدردان کش��اورزانی باشید که خودکفایی گندم را رقم 
زدند. رئی��س جمهوری تحول در راه ه��ا، بنادر و عبور 
هواپیماها از آسمان ایران و همچنین اتصال راه آهن به 
منطقه را از کارهای بزرگ و در حال انجام دولت تدبیر 
و امید برش��مرد. روحانی با بیان اینکه دولت توانس��ت 
در ع��رض چند م��اه صادرات نف��ت و میعانات گازی را 
به مقدار قبل از تحریم برس��اند، اظهار داشت: در طول 
شش ماه از اجرای برجام تا خرداد توانستیم تولید نفت 
را از 2 میلیون و 700 هزار بش��که به 3 میلیون و 800 

هزار بشکه برسانیم. 
وی ادامه داد: از همه کارکنان دولت در سراسر کشور 
قدردانی می کنیم و دست همه کارگران و کشاورزان را 
که در مزارع و کارخانه ها در مسیر تولید و خدمت رسانی 

به مردم تاش می کنند، می بوسیم. 

تصمیم گیری دولت یازدهم در چارچوب علمی، 
مصالح ملی، معیارهای دینی و اخالقی بوده است

روحانی گفت: اگر بخواهیم در مورد عملکرد، رویکرد 
و مسیر دولت تدبیر و امید بگوییم؛ تاش، تصمیم سازی 
و تصمیم گی��ری دولت این بوده که دقیق، خردمندانه و 
در چارچوب مس��ائل علمی، مصالح مل��ی و معیارهای 
دینی و اخاقی باش��د، تاش ما در این سه سال بر این 

اساس بوده است. 

مردم حق دارند اظهار نظر کنند
رئیس جمه��وری اضافه کرد: اگر اقدامی انجام دادیم 
به دنبال این بودیم که هر کسی نظری دارد آن را اعام 
کند، این مس��یر را باز گذاش��تیم که شما می بینید در 
مورد یک مس��ئله کوچکی که دولت می خواهد تصمیم 
بگیرد تم��ام جزییات آن در افکار عمومی، رس��انه ها و 
فضای مجازی مورد بحث و بررسی گاهی دقیق و گاهی 

غیر دقیق قرار می گیرد. 
روحان��ی اضافه ک��رد: می خواهم به مثالی اش��اره 
کن��م. در مذاک��رات هس��ته ای تص��ور نمی کن��م در 
تاریخ ایران س��ابقه داش��ته باش��د در یک مذاکره با 
ط��رف خارجی راجع ب��ه نحوه س��خن گفتن، حرف 
زدن، راه رفت��ن، لبخند زدن و ق��دم زدن تا کلمه به 
کلم��ه تصمیم گیری ها، متون و پیوس��ت ها در مجامع 
عمومی، خطبه ها، تریبون ها، دانش��گاه ها و رسانه ها تا 

این حد بحث شده باشد. 
وی با بیان اینکه ما باید این موضوع را به عنوان سنت 
حس��نه بپذیریم، اظهار داشت: این را فقط به مذاکرات 
هسته ای منحصر نکنیم، اگر مورد دوم پیدا شد و مردم 
خواس��تند بحث کنند، دیگر کسی در قوه، نهاد و ارگان 

دیگر گله نکند. 
رئی��س جمهوری با تاکید ب��ر اینکه در بحث عمومی 
م��ردم، تق��دس نداریم؛ افزود: در ای��ن نظام مردم حق 
دارند درباره هر کام، سخن و تحلیلی حرف بزنند، فکر 

و اظهار نظر کنند. 

توصیه روحانی به کارکنان دولت
رئیس جمهوری ادامه داد: اگر الگوی همه مس��ئوالن 
و کارمن��دان، ش��هیدان رجایی و باهنر بزرگوار باش��د 

بی تردید به نقطه مطلوب دست خواهیم یافت. 
روحانی با اش��اره به اینکه رفت��ار و اخاق کارمندان 
و مدی��ران در برخورد با مراجعه کنندگان امری بس��یار 
مهم اس��ت، گف��ت: باید باور داش��ته باش��یم که مردم 
مراجعه کنن��ده ولی نعمتان ما هس��تند و اگر به این امر 

معتقد نباشیم نظام اداری درست نخواهد شد. 
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه باید به مردم خدمت 
بی منت داش��ته باشیم، افزود: چه بسا آن مراجعه کننده 
در ن��زد پروردگار از همه م��ا مقرب تر و جایگاه باالتری 
داش��ته باش��د و حتی اگر مورد مراجع��ه نیز مربوط به 
بخش کاری ما نباش��د، حداقل با کام نرم با آن طرف 

صحبت و با اخاق حسنه برخورد کنیم. 

عضو شورای استانداری کربا از حمله پنج عامل انتحاری 
به شهرس��تان عین التمر در این اس��تان خب��ر داد. از این 
می��ان تنها دو نفرش��ان خود را منفجر کردن��د. به گزارش 
ایس��نا، محفوظ التمیمی، عضو شورای استانداری کربا به 
سومریه نیوز گفت: پنج عامل انتحاری که کمربند انفجاری 
به خود بس��ته بودند شب گذش��ته به یک مراسم عروسی 
در محله الحس��ین در شهرس��تان عین تمر در غرب کربا 

حمله کردن��د. وی افزود: دوتن خ��ود را منفجر کردند که 
به کش��ته ش��دن 18 تن و زخمی ش��دن 25 تن انجامید. 
التمیم��ی اظهار داش��ت: نیروهای امنیتی توانس��تند بقیه 
عوامل انتحاری را بازداشت کنند. او افزود: نیروهای امنیتی 
اکنون در منطقه مس��تقر هستند و تدابیر امنیتی شدیدی 
اتخاذ شده اس��ت. این در حالی است که داعش مسئولیت 

انفجارهای انتحاری در عین التمر را برعهده گرفت. 

۱۸ کشته و ۲۵ زخمی در حمالت انتحاری داعش در کربال

  دفت�ر فدرال پلیس جنایی آلمان 
تأکی�د کرد ک�ه از اول ژوییه ۸هزار 
و 99۱ ک�ودک یا نوج�وان پناهجوی 
بدون هم�راه ناپدید ش�ده اند یعنی 
دو برابر ابتدای سال جاری میالدی. 
بسیاری از این کودکان بین ۱4 تا ۱7 

ساله بوده اند. 
  فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش 

از استقرار س�امانه پدافندی اس 300 و 
ب�اور 373 در محل ویژه خود خبر داد. 
محل استقرار آنها هنوز مشخص نیست. 

داعش مسئولیت انفجار خونین یمن را به عهده گرفت. این انفجار بیش از ۱00 
کشته و مجروح به جا گذاشت

تیتر اخبار

مرتضی اسامی دهکردی، مدیرعامل انجمن یوز ایرانی 
در نشست خبری دهمین گرامیداشت روز یوزپلنگ ایرانی 
با ابراز نگرانی نس��بت به وضعی��ت یوزپلنگ ایرانی گفت: 
تنها دو یوزپلنگ ماده در پایش های اخیر ثبت شده که هر 
دو در مجاورت پرتلفات ترین جاده کشور زندگی می کنند. 
اس��امی می گوید برخ��اف چیزی که تصور می ش��ود 
اوضاع یوزپلنگ ایرانی خیلی نگران کننده شده است. او با 
اشاره به کاهش نسبی جمعیت ماده ها گفت: در سال 92 
مجموعا از 20 یوز تصویربرداری کردیم که هفت یوز ماده 

یعنی 35درصد جمعیت در میان آنها بود. 
اس��امی افزود: در فاز دوم یعنی طی سال های 93 و 94 
از 23 یوز تصویربرداری ش��د که در آن میان تنها چهار یوز 
ماده داشتیم اما با تلف شدن دو یوز ماده االن در کل کشور 
فقط دو یوزپلنگ ماده شناسایی شده و یوزپلنگ یک قدم 

تا انقراض فاصله دارد. به گفته اس��امی، از سال 93 تا االن 
تنها در زیستگاه های شمالی از یوز ماده تصویربرداری شده 
و در زیس��تگاه های جنوبی در اس��تان یزد ک��ه در فاز اول 
حداقل دو ماده ثبت شده بود و هیچ تصویر یا گزارش تایید 
شده ای از حضور یوزهای ماده یا زادآوری یوزها نداشته ایم. 
مدیرعامل انجمن یوز ایرانی با اشاره به تلف شدن هفت یوز 
ایرانی در جاده س��منان - مشهد تصریح کرد: از این تعداد 
پن��ج یوزپلنگ ماده بوده اند و اگر اتفاقی نیفتد یوز ایرانی تا 

پایان دهه 90 شمسی منقرض خواهد شد. 
اس��امی با اع��ام اینکه دو یوز ماده باقی مان��ده در توران 
و میاندش��ت ثبت ش��ده اند که جاده یاد ش��ده از میان آنها 
می گذرد، تصریح کرد: به سادگی ممکن است تنها یوزهای 
ماده ما زمس��تان امس��ال از بی��ن بروند و ب��ه همین دلیل 
ایمن سازی نقاط حادثه خیز باید در اولویت فوری قرار بگیرد. 

یوزپلنگ ایرانی در یک قدمی انقراض

نق�ص  پ�ی  در  یکشنبه ش�ب    

فن�ی پله برق�ی در ایس�تگاه مت�رو 
فرهنگس�را در خیابان جشنواره ۲0 

مسافر مترو مصدوم شدند. 
   س�ازمان پزشکی قانونی کشور از 

کاهش ۲.9درص�دی تلفات حوادث 
رانندگ�ی در چهار ماهه امس�ال در 
کشور نس�بت به مدت زمان مشابه 
در س�ال گذش�ته خب�ر داد. ش�مار 
کشته شدگان از ۵۵۸3 نفر به ۵4۲۲ 

نفر در این دوره رسیده است.

به گفته اکبر باقری، سرپرس�ت بهزیستی استان تهران در حال حاضر ۱04۸ 
کودک خیابانی در اس�تان تهران شناسایی شده اند که از این تعداد 60درصد 
آنها خارجی و غیرایرانی هستند. ۱۲هزار مرد و 3هزار زن معتاد مهاجر هم در 

این استان شناسایی شده اند

تیتر اخبار

خبر اک��ران و پیش  فروش اینترنتی »فروش��نده« فیلم 
برنده کن اصغر فرهادی در چند روز اخیر در رس��انه های 
مجازی و غیرمجازی س��روصدای زیادی ب��ه پا کرد. اول 
رس��انه ها خبر از افزایش بلیت این فیل��م از 8 و 10 هزار 
توم��ان به 12 ه��زار تومان در روزهای ع��ادی و 15 هزار 
تومان در روزهای آخر هفته دادند که اعتراض رس��انه ها و 
سینمادوس��تان را به همراه داشت و بعد اعام شد که این 
افزایش بها به دلیل زمان 125 دقیقه ای فیلم است. اما این 
تصمیم  نه به مذاق مردم خوش آمد و نه اهالی س��ینما و 
رسانه ها. عوامل فیلم فروشنده پاسخ دادند که هیچ نقشی 

در این افزایش بهای بلیت ندارند. 
روز گذشته نگین موس��وی، روابط عمومی دفتر پخش 
فیلمی��ران گف��ت نظر گروه س��ازنده این فیل��م به حفظ 
قیمت های قبلی است. موسوی گفت زمان 125 دقیقه ای 

فیلم که بیشتر از زمان مرسوم سانس های سینما در ایران 
اس��ت و همچنین سیستم صدا و تصویر فیلم را دلیل این 

امر دانست. 
بعد از آن غامرضا فرجی، س��خنگوی ش��ورای صنفی 
نمای��ش گفت: قیم��ت بلیت فیلم »فروش��نده« به همان 
رق��م قبلی برمی گردد اما برای بررس��ی قیمت بلیت ها در 
سینماهای مدرن در جلسه هفته  آینده شورا تصمیم گیری 
می ش��ود. فرجی می گوید طبق آیین نامه مصوب ش��ورای 
صنف��ی نمای��ش از ابت��دای س��ال 1395، ق��رار ش��د تا 
پردیس های مدرن کش��ور در روزهای پنجشنبه و جمعه 
تا سقف 15 هزار تومان، بلیت فیلم های مختلف سینمایی 
را به فروش رسانند بنابراین این تصمیم تنها مختص فیلم 
سینمایی »فروشنده« نبوده است. اکران عمومی تازه ترین 

اثر اصغر فرهادی از چهارشنبه آغاز می شود. 

قیمت بلیت »فروشنده« به حالت عادی برگشت

و  خبرن�گاران  از  3۲7نف�ر    
نام�ه  ی�ک  در  روزنامه ن�گاران 
سرگش�اده به علی الریجانی، رئیس 
خواستار  اس�المی  مجلس ش�ورای 
رس�یدگی به موضوع ضرب و ش�تم 
»احس�ان بداغی« خبرنگار پارلمانی 
روزنامه ایران توس�ط نادر قاضی پور 
نماین�ده م�ردم ارومی�ه در مجلس 

شورای اسالمی شدند. 

س�یدمحمد حس�ینی، رئیس اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان 
مرکزی »مسجدجامع ساوه« که متعلق به هزار سال پیش است، برای مرمت 

کامل و آمادگی برای ثبت جهانی به ۵میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

تیتر اخبار

س��رمربی تیم فوتبال منچسترسیتی ادعا کرد که هنوز 
بازی ه��ای منچس��تریونایتد را ندیده اس��ت، درحالی که 
دو تی��م بای��د در روز 10 س��پتامبر  )20 ش��هریور( در  

»اولدترافورد« با یکدیگر بازی کنند. 
به گزارش خبرگزاری مهر، دو باش��گاه شهر منچستر در 
حالی به مصاف یکدیگر می روند که هر س��ه بازی خود را 

در لیگ با پیروزی پشت سر گذاشته اند. 
 »پ��پ گواردی��وال« که رقابت��ش ب��ا  »ژوزه مورینیو« 
سرمربی یونایتد، دوباره از س��ر گرفته خواهد شد، درباره 
این بازی به خبرنگاران گفت: هنوز بازی منچس��تریونایتد 
را ندی��ده ام، پس 10 روز زم��ان دارم تا یونایتد و تیم های 

دیگر را رصد کنم. باید نمایش خیره کننده ای ارائه دهیم تا 
در  »اولدترافورد« به پیروزی برس��یم. جو آنجا را می توانم 
تصور کنم. مش��تاقانه می خواهم این تجربه را کسب کنم. 
امیدوارم بازیکنان مان بدون هیچ مصدومیتی و در شکلی 

ایده آل به تیم برگردند. ما می توانیم پیروز شویم. 
گواردی��وال گفت ک��ه اگر قبل از تعطیل��ی لیگ  )برای 
بازی ه��ای مل��ی( ب��ا منچس��تریونایتد ب��ازی می ک��رد، 
خوش��حال تر بود. وی افزود: اگر باید در س��ه یا چهار روز 
بازی کنیم، مش��کلی نیس��ت، به آنجا می رویم اما اکنون 
بازیکنان ما ب��ه تیم های ملی کشورش��ان می روند. هرگز 

نمی دانیم چه خبر است. 

پپ گواردیوال: هنوز بازی های منچستریونایتد را ندیده ام

  ش�هرام محم�ودی، بازیک�ن تیم  
 ملی والیب�ال ایران اع�الم کرده که 
برای درم�ان مصدومیت از تیم   ملی 

والیبال خداحافظی می کند. 
  دانیل کارینو، س�رمربی تیم ملی 

فوتبال قط�ر تاکید کرد که به دنبال 
پیروزی در دیدار نخست برابر ایران 
است. او گفت که از نقاط ضعف ایران 
با خبر اس�ت و ترس�ی از این دیدار 

بزرگ ندارد. 

علیرضا جهانبخش، ملی پوش ایرانی تیم آلکمار به عنوان بهترین مهاجم این 
تیم تا پایان هفته چهارم لیگ هلند شناخته شد

تیتر اخبار
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نوآوری سامسونگ در تبلیغات 
گلکسی نوت 7

این روزها رقابت در بازار گوشی های هوشمند بیش 
از هر زمان دیگری اس��ت و تولید کنندگان گوشی های 
هوش��مند در چنین وضعیتی سعی می کنند تا عالوه 
ب��ر تولی��د و عرض��ه محصوالتی با کیفی��ت و قیمت 
مناسب، در زمینه بازاریابی و تبلیغات گوشی های خود 
نی��ز بهترین عملکرد را ارائه کرده و با پیش��ی گرفتن 
از رقب��ای خود در ای��ن حوزه، میزان ف��روش خود را 
به صورت قابل توجهی افزایش دهند. در همین راس��تا 
ش��رکت کره ای سامس��ونگ که از جمل��ه بزرگ ترین 
تولید کنندگان گوشی های هوشمند در جهان محسوب 
می ش��ود برنامه ریزی گس��ترده ای را ب��رای تبلیغات 
  Galaxy Note N7 گوش��ی هوشمند محبوب خود
در روس��یه صورت داده اس��ت. در همین ارتباط و به 
منظور جلب توجه مشتریان در بازار گوشی هوشمند 
روسیه، مدیران بخش تبلیغات و بازاریابی سامسونگ 
  Galaxy Note N7 تصمیم گرفتند یک دس��تگاه
درون ی��ک بیلبورد بزرگ تبلیغاتی که روی بلندترین 
آسمان خراش مس��کو نصب شده است، پنهان کرده و 
از رهگذران بخواهند تا مکانی که گوشی در آن پنهان 
شده را حدس زده و آن را به صورت آنالین اعالم کنند. 
گفتنی است مجری تبلیغات اخیر سامسونگ در مسکو 
آژان��س تبلیغات��ی Agency Cheil Russia  بوده 
اس��ت که از بیلبورد بزرگ تبلیغات��ی قرار گرفته روی 
برج Gidroproekt مسکو که در تقاطع دو بزرگراه 
پر رفت و آمد و در نزدیکی ایس��تگاه مترو قرار گرفته و 
یکی از بزرگ ترین مکان های تبلیغاتی در سطح شهر 
مسکو محسوب می شود، استفاده کرده است. بر اساس 
جزییات منتش��ر شده ش��رکت سامسونگ یک هفته 
پیش از رونمایی رس��می محصول جدی��د خود، یک 
دس��تگاه Galaxy Note 7 را در یکی از بزرگ ترین 
بیلبوردهای تبلیغاتی مس��کو قرار داد و اعالم کرد که 
نخستین نفری که مکان صحیح گوشی را حدس بزند، 
می تواند یک دستگاه Galaxy Note 7  را به صورت 

رایگان دریافت کند. 

در همین ارتباط کسانی که مایل به اعالم مکان دقیق 
گوش��ی پنهان ش��ده در بیلبورد تبلیغاتی سامسونگ 
بودند، می توانستند با مراجعه به وب سایتی که به این 
منظور از سوی سامسونگ در نظر گرفته شده بود مکان 
دقیق Galaxy Note 7 مخفی ش��ده را حدس زده 
و ش��انس خود را برای دریافت رایگان یک دستگاه از 
این مدل محک بزنند. تالش های عالقه مندان به یافتن 
مکان دقیق Galaxy Note 7 پنهان شده در بیلبورد 
 Agency در حالی جریان داشت که آژانس تبلیغاتی
Cheil Russia  نی��م س��اعت مان��ده ب��ه برگزاری 
مراس��م رونمایی رسمی از Galaxy Note 7  کلیپ 
ویدئویی را منتشر کرد که در آن دو تن از معروف ترین 
کوه ن��وردان روس��ی تصمیم گرفتند تا ب��ا باالرفتن از 
آس��مان خراش Gidroproekt خ��ود را به بیلبورد 
 Galaxy رس��انده و از نزدیک محل دقیق قرارگیری
Note 7  را شناسایی کرده و آن را تصاحب کنند. بر 
اساس اعالم آژانس تبلیغاتی Cheil، بیش از 800هزار 
نفر در جریان برگزاری پویش تبلیغاتی سامسونگ در 
روس��یه از وب س��ایت در نظر گرفته شده برای حدس 
مکان دقیق گوشی پنهان ش��ده درون بیلبورد بازدید 
کرده و تالش کردند تا با حدس محل دقیق قرارگیری 
گوشی، یک نس��خه رایگان از آن را به خود اختصاص 
دهند. ابتکار مدیران تبلیغات و بازاریابی سامس��ونگ 
و اجرای این ایده توس��ط یک آژانس تبلیغاتی روسی 
در مسکو س��بب ش��د تا جنجال تبلیغاتی مورد نظر 
سامس��ونگ شکل گرفته و بخش قابل توجهی از افراد 
جذب پویش تبلیغاتی این غول تولید کننده گوشی های 

هوشمند شوند. 
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تبلیغات خالق

آگهی همبرگر  dom and Sancho- شعار: یک تکه داستان در هر گاز 

ایستگاه تبلیغات

یک شرکت تلفن با بی تفاوتی 
مبارزه می کند

از ه��ر چهار کودک پرویی، یک کودک کار می کند. 
بیش از یک میلیون از آن ها به جای رفتن به مدرس��ه 
وقت خود را در خیابان می گذرانند و آینده خود را به 

خطر می اندازند. 
متأس��فانه این حقیق��ت تلخ، دیگر چن��دان ارزش 

خبری ندارد و هیچ کس درباره آن حرفی نمی زند. 
 Wunderman آژان��س  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
Phantasia تصمی��م گرف��ت ص��دای آن ه��ا را در 
رس��انه ای که انتظ��ارش را نمی رف��ت، منعکس کند: 
سیستم پاس��خگوی تلفنی Movistar )یک شرکت 

تلفن(. 
به گزارش ام بی ای نیوز، آنها در روز جهانی مخالفت 
با کار ک��ودکان با جایگزینی ص��دای این کودکان به 
جای صدای ضبط ش��ده دس��تگاه، مردم را به صحبت 

درباره این موضوع تشویق کردند. 

شماره 592 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

آیا می دانستید

استراتژی صحیح و شناخت بهتر مخاطب 
هدف

دکتر س��ارا میرزای��ی، مش��اور بازاریابی و 
تبلیغات درباره رون��د تبلیغات دیجیتال برند 
ع��ش می گوی��د: در دنیای پررقاب��ت امروزی 
و هزینه های باالی تبلیغات برنده ها کس��انی 
هستند که با استراتژی صحیح و شناخت بهتر 
مخاطب هدف خود و ایده های خالقانه تر پیش 
روند. توقع مخاطب ایرانی با گذش��ته متفاوت 
شده اس��ت. س��فرهای ایرانیان به کشورهای 
همس��ایه و گس��ترش اینترنت و ماه��واره و 
فضاه��ای ارتباط��ی و ورود کاالهای خارجی 
در ایران باعث ش��ده که نگرش مصرف کننده 
همچون گذش��ته نباش��د و توقع دارد کاالی 
ب��ا کیفیت و احترام و توجه از برند و ش��رکت 
مربوطه دریافت کند. شرکت های بهداشتی و 
آرایش��ی شرایط بسیار بسیار سخت تری را در 
فض��ای رقابتی ایران دارند البته به چند دلیل: 
یک، حض��ور پررنگ ش��رکت های بین المللی 
و برنده��ای مع��روف و مط��رح. دو، توق��ع 
مصرف کننده در مورد دریافت کاالی بس��یار 
خوب با قیمت مناس��ب. س��ه، تهیه مواداولیه 
با توجه به فضای تحریم ها و قیمت تمام شده 
ب��اال. در ای��ن میان اگ��ر ش��رکت های تولید 
داخلی هزینه هایی را صرف تبلیغات کنند که 
اثربخشی الزم را نداشته باشد دوچندان متضرر 

می شوند. 

درگیری مخاطبان با برند
میرزایی درباره تبلیغات پیش��ین برند عش 
می گوید: در بین برندهای ایرانی برند عش طی 
چندس��ال اخیر روند تبلیغاتی خوبی را پیش 
گرفته اس��ت. با وجود مخاطب شناسی بسیار 
درست و اینکه این برند در سطح گروه میانی 
و متوسط جامعه مخاطب دارد، اما تالش خود 
را در تهیه محصوالت با قیمت مناس��ب کرده 
اس��ت. در تبلیغات قبلی این برند به روش��ی 
کام��ال احساس��ی از دختران و م��ادر و توجه 
دختران به پدربزرگ خانواده استفاده شده بود. 
به نوعی برند با روشی احساسی تمام خانواده را 
در تبلیغاتش  درگیر کرده بود. در تبلیغات برند 
عش می گفت که انواع کرم های عش می توانند 
برای همه افراد خانواده مناس��ب باش��ند و در 
ای��ن تبلیغات ادعای برند در »جوان س��ازی و 
لطافت« یا »بهبود ترک پا« به شکلی حرفه ای 

به مخاطب منتقل شده بود. 

ویدئوی تبلیغات المپیکی برند عش
میرزایی درب��اره ویدئوی تبلیغات المپیکی 
برن��د عش می گوی��د: این برند ب��ا دقت تمام 
دقیقا پس از حض��ور بانوان ایرانی در المپیک 
و زحمتی که لیال رجبی کش��یده بود و دقیقا 
در زمانی که در برنامه تلویزیونی به لیال رجبی 
توهین شد و با واکنش زیاد مردم در فضاهای 
مجازی روبه رو بودیم، توانس��ت هوش��مندانه 
در ذه��ن مخاطب خود با دف��اع از زنان که به 
نوع��ی مخاطبان اولیه و مهم محصوالت عش 
هس��تند جا باز کند. برند با س��اخت ویدئوی 
تبلیغاتی که در آن تصاویر لیال رجبی را نشان 
می دهد، انگی��زش را در زنان ایرانی در جهت 

توانمند سازی خود و ناامید نشدن از شکست 
با زبانی بس��یار صمیمی و با اس��تفاده از کالم 
ی��ک زن در این تیزر بی��ان می کند و همین 
موضوع باعث شده که برند در این ویدئو بسیار 
تاثیرگذار ب��ا مخاطب خود ارتباط برقرار کند. 
در حوزه تبلیغات ش��اید این تیزر تاثیر سریع 
در رشد فروش این ش��رکت نداشته باشد اما 
نکته حائز اهمیت ایج��اد ارتباط عاطفی برند 
عش با زنان ایران است. این برند فقط به دنبال 
معرف��ی خود و محصوالتش نیس��ت و به طور 
غیرمستقیم با زنان ایران ارتباط عاطفی خود 

را تقوی��ت کرده و در عین حال به عنوان 
مداف��ع ورزش و ورزش��کار در تقوی��ت 
جایگاه برند خود به عنوان محصول سالم 

و طبیعی نیز تاثیر گذار بوده است. 

اصالح و بازسازی هویت بصری
میرزایی می گوی��د: از زاویه تبلیغات، 
روش های ارتباطی برند عش، تاثیرگذار 
و حرف��ه ای ب��وده اس��ت، ام��ا اگر کل 
آمی��زه بازاریاب��ی این برن��د را بخواهیم 
تحلیل کنیم، این برند حضور خوبی در 

بیش��تر داروخانه ها و مراکز فروش دارد و نوع 
ارتباط گیری با مخاطبش خوب است. قیمت 
این محصول نیز به نس��بت کیفیت و ارزشی 
که برای مشتری ایجاد می کند، مناسب است. 
تنها پیشنهادی که می توان به این برند داشت، 
اصالح و بازسازی هویت بصری برندش است. 
از طراحی لوگو که خوانا نیس��ت و بهتر است 
اصالح شود و طراحی بسته بندی ها که این نوع 
محصوالت در دنیا با بس��ته بندی های زیباتر و 
طراحی لیبل بهتری به بازار عرضه می ش��وند. 
بنابراین اگر این ش��رکت اصالحات��ی در این 
راس��تا انجام دهد و همین روش احساس��ی و 
غیرمستقیم را در سیاست های تبلیغاتی ولی 
خالقان��ه پیش بگیرد مس��یر خوبی را در نظر 

گرفته است. 

روش های نوین ارتباط با مخاطبان
این مش��اور تبلیغات و بازاریابی می گوید: با 
توجه به گسترش تبلیغات دیجیتال و فضاهای 
مجازی هنوز این برند تبلیغ خاصی نداش��ته 
اس��ت. در س��ال های اخیر بیشتر شرکت های 
مط��رح دنی��ا در حوزه بهداش��تی به س��راغ 
روش های ارتباطی متفاوت و نه فقط استفاده 
از تبلیغات رس��انه ای رفته ان��د. برند عش نیز 
می توان��د مثل حمایت از تحصی��ل یا ورزش 
بانوان یا ایجاد فعالیت های اجتماعی با هدایت 
و مدیری��ت برند عش و این نوع مش��ارکت ها 

روش های نوینی را در ایجاد ارتباط با مخاطبان 
در پیش بگیرد. این ش��یوه ارتباط گیری تاثیر 
بیشتر و طوالنی  تری را روی مخاطبان خواهد 
گذاش��ت. ب��ا تمام ای��ن توصیف��ات امیدوارم 
برندها با اس��تراتژی های درست و مشخص و 
با مدیریت حرفه ای بودجه های تبلیغاتی خود 
به درک و شعور مصرف کننده و مخاطبان خود 
احترام گذاش��ته و همواره به دنبال شفافیت و 
ارائه محصوالت با کیفیت و روش های نوین و 

خالقانه و موثر ارتباطی باشند. 

واکنش کاربران نسبت به اتفاق پیش آمده 
برای لیال رجبی 

امین��ه مزروعی، مدیر خالقیت و کپی رایتر 
کان��ون تبلیغاتی طرح باران و مجری تبلیغات 

دیجیتال برند عش درباره تبلیغات رسانه های 
اجتماع��ی برن��د ع��ش می گوی��د: برند عش 
در ح��وزه کرم های دس��ت و ص��ورت، برندی 
نام آشناس��ت، اما از آخرین فعالیت تبلیغاتی 
جدی آن که آگهی ه��ای بازرگانی بود، حدود 
دو س��ال می گ��ذرد. پ��س از این وقف��ه برند 
دوباره می خواس��ت به تبلیغ��ات برگردد. ولی 
این بار ب��ا رویکردی متفاوت و با رس��انه های 
اجتماعی یعنی جایی که برند عش تا به حال 
حضور نداشته اس��ت. با صاحبان برند و گروه 
ایده پردازی جلس��اتی تشکیل شد. شخصیت 
و لحن برند ش��کل گرفت، مخاطب برند 
و س��بک گرافیکی تعیین ش��د و عش 
در رس��انه های اجتماعی )اینس��تاگرام 
و تلگ��رام( حضور پی��دا ک��رد. در روند 
برنامه ریزی برای برند در بررسی تقویم، 
با رویدادی بزرگ و جهانی مواجه شدیم: 
المپی��ک2016. از آنجایی که مخاطب 
برن��د »بانوان« درنظر گرفته ش��ده و در 
کاروان المپی��ک کش��ورمان نیز بانوانی 
در رش��ته های مختلف حضور داشتند، 
پست هایی مش��خص برای معرفی آنها 
اختص��اص دادی��م. همانط��ور ک��ه می دانیم 
ورزش��کاران زن نس��بت به ورزش��کاران مرد 
توس��ط رس��انه ها کمتر دیده می ش��وند یا به 
ندرت ویدئویی از تالش های آنها برای رسیدن 
ب��ه چنین جایگاه��ی پخش می ش��ود. عش 
ی��ک زن ایرانی اس��ت و از زن ایرانی حمایت 
می کند، چرا که او را می شناس��د و شرایطش 
را درک می کن��د. پس م��ا در المپیک حامی 
بانوان بودی��م و طرف��داری را صرفا به هنگام 
بُرد نمی دیدیم. همین موضوع وجه تمایز برند 
با دیگر برندها نیز ش��د چرا که برای ما بُرد و 
باخت مهم نیست. بر همین اساس ایده ساخت 
ویدئو ش��کل گرفت و # هنوزطرفدارتم خلق 
شد. با ش��روع بازی ها متاسفانه آمار شکست 
ورزشکاران خانم باال رفت و یک مرتبه مشکلی 

که برای لیال رجبی ورزشکار پیش آمد به طور 
عجیبی رس��انه ای شد و واکنش های زیادی را 
در ش��بکه های اجتماعی مشاهده کردیم. این 
اتفاقات باعث ش��د که برند ع��ش ویدئویی را 
طراح��ی و اجرا کند. برند ع��ش با حمایت از 
این بان��وان در ویدئوی خود می گوید که مهم 
نیست در این بازی ها شکست خورده اید، هنوز 
طرفداران به آنها عالقه مند هس��تند و عش از 
آنها حمایت می کند. خوشبختانه ویدئو حسی 
را که به دنبالش بودیم در مخاطبان ایجاد کرد 
و به سرعت توس��ط عموم مردم و چند تن از 

بازیگران ویرال شد. 

ایجاد موج حمایتی از بانوان در تبلیغات 
مزروع��ی می گوید: گ��روه اجرای��ی از ابتدا 
می دانس��ت که بای��د ویدئویی تولی��د کند تا 
اثربخش باش��د و همه گیر ش��ود. برای تهیه 
س��واالت مختلفی مطرح ش��د، اینکه چقدر 
تصاوی��ر بازی ه��ای ورزش��کاران زن توس��ط 
مخاطبان دنبال می شود؟ چند بار در تلویزیون 
بازی های آنان پخش می ش��ود؟ بعضی از این 
بازی ها هرگز پخش سراس��ری ندارند و فقط 
نتیج��ه در حد یک زیرنویس اعالم می ش��ود. 
ما به تناس��ب رسانه، از تصاویر بازی های زنان 
ورزشکارمان در المپیک 2016 استفاده کردیم 
تا توج��ه مخاطبان را جلب کنی��م. تا تالش 
بی دریغ آنها را نش��ان و احساس��ات بانوان را 
قلقلک دهیم و یک موج حمایتی ایجاد کنیم. 
البت��ه وقتی آنقدر از بانوان صحبت می ش��ود، 
منظور این نیس��ت که م��ا م��ردان را نادیده 
بگیری��م، اما از آنجایی ک��ه کاراکتر برند عش 
ی��ک بانو در نظر گرفته ش��ده و مخاطبان آن 
نیز اکثرا بانوان هستند، به طور مستقیم بانوان 
را هدف حمایت قرار دادیم و در ادامه از بانوان 
خواهیم خواس��ت تا با کرم روی صورت خود 
خط طرفداری بکش��ند، از خود عکس بگیرند 
و با #هنوزطرفدارتم در اینس��تاگرام منتش��ر 
کنند و به این شکل طرفداری خود را از بانوان 
المپیکی نشان دهند. در قالب مسابقه برندگانی 
نیز تعیین خواهند ش��د و بهترین عکس )ها( 
جایزه خواهند گرفت. طرف��داری از بانوان، با 
ورزش��کاران و در دوران المپیک آغاز شد، اما 
به همین جا ختم نمی ش��ود. گروه ایده پردازی 
برای عش و بانوان برنامه های دیگری دارد که 
عموم بانوان را در برمی گیرد چراکه از دید ما، 
تمام بانوان این س��رزمین قهرمان هس��تند و 
برای رسیدن به جایگاهی بهتر تالش می کنند. 
گاهی می برند، گاهی می بازند ولی ما برای آنها 
روی صورت م��ان خط هواداری می کش��یم و 

می گوییم: من #هنوزطرفدارتم. 

نگاهی به تبلیغات دیجیتال عش

واکنش سریع

این برند با دقت تمام دقیقا پس از حضور بانوان 
ایرانی در المپیک و زحمتی که لیال رجبی کشیده بود 
و دقیقا در زمانی که در برنامه تلویزیونی به لیال رجبی 
توهین شد و با واکنش زیاد مردم در فضاهای مجازی 
روبه رو بودیم، توانست هوشمندانه در ذهن مخاطب 
خود با دفاع از زنان که به نوعی مخاطبان اولیه و مهم 

محصوالت عش هستند جا باز کند

قدرت انتشار پیام ها و ویدئوهای تبلیغاتی در رسانه های اجتماعی روز 
به روز بیش�تر می ش�ود. حال اگر برندی یکی از حوادث روز را محور پیام 
تبلیغاتی خود کند، انتشار سرعت ویدئوی تبلیغاتی بیشتر نیز خواهد شد. 

چندی پیش در جریان بازی های المپیک ویدئویی توسط برند عش ساخته 
و در شبکه های اجتماعی منتشر شد. برند عش این ویدئو را بالفاصله بعد 
از توهینی که به لیال رجبی، ورزش�کار پرتاب وزنه بانوان ش�د، ساخته و 
منتشر کرد. برند عش چندوقتی ا ست در رسانه های اجتماعی حضور دارد 
و ساخت این ویدئو نیز در راستای همین فعالیت هاست. »فرصت امروز« به 

بررسی این ویدئوی تبلیغاتی که با هشتگ هنوز طرفدارتم منتشر شده و 
روند تبلیغاتی گذش�ته و حال حاضر برند عش پرداخته است. در این باره 
گفت وگویی با دکتر س�ارا میرزایی مش�اور بازاریاب�ی و تبلیغاتی و امینه 
مزروعی، مدیر خالقیت و کپی رایتر، کانون تبلیغاتی طرح باران و مجری 

تبلیغات دیجیتال برند عش داشته ایم که در ادامه می خوانید. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

ترجمه: معراج آگاهی
www. creativity-online. com :منبع

آداب مذاکره حضوری 
آیا می دانستید مذاکره حضوری آدابی دارد؟ در زیر 
به برخی از این موارد اش��اره می شود: 1- تعیین وقت 
مذاکره: هیچ وقت بدون اطالع و آمادگی قبلی با کسی 
مذاکره نکنید و هیچ کس��ی را نیز در چنین موقعیتی 
قرار ندهید. 2-تعیین افراد مذاکره کننده: قبل از مذاکره 
بدانید که با چه کس��انی و با چه سمتی مذاکره دارید 
تا ش��ما نیز بتوانید پیش بینی های الزم برای همراهی 
همکاران الزم برای مذاکره را داشته باشید. 3- تاییدیه 
زمان مالقات: حداقل 24 ساعت قبل از شروع مذاکره، 
مجددا برای برگزاری مذاکره تاییدیه بگیرید. 4- زمان 
حض��ور در قرار مالقات: بهتر آن اس��ت که حدود 10 
دقیقه قبل از ش��روع مذاکره، در محل مذاکره حضور 
پیدا کنیم. اگر خیلی زود به محل قرار رسیدیم بهتر آن 
است که در محلی که دیده نشویم، وقت گذرانی کنیم. 
5- رعایت تناس��ب در پوشش: نوع پوشش با توجه به 
نوع مخاطب تعیین می ش��ود، البته کلیاتی وجود دارد 
که در مورد همه محیط ها صادق اس��ت که به ش��رح 
زیر اس��ت: 1 - نوع پوش��ش باید رسمی باشد. 2 - در 
مذاکرات مختلف از رنگ های مختلف اس��تفاده کنید. 
هیچ وقت چند جلسه مذاکره را با یک رنگ ثابت برگزار 
نکنی��د. 3 - در مالقات با ش��رکت های دولتی، مراقب 
اس��تفاده از پوشش های مخصوص کشورهای خارجی 
همانند کراوات یا پیراهن آس��تین کوتاه باش��ید، این 
مطلب را به یاد داش��ته باش��ید که همیشه فرهنگ و 
عرف مقدم بر اس��تاندارد اس��ت. 4 - هنگامی که مثال 
وظیفه فروش به یک قشر آسیب پذیر جامعه را بر عهده 
دارید، از پوش��یدن لباس های گرا ن قیمت که ش��بهه 
اعمال پرستیژ یا فخرفروشی را داشته باشد، خودداری 
کنید. 5- در هر نوع مذاکراتی، اس��تفاده از لباس های 
اس��پورت نظیر شلوار لی، تی شرت، کفش های ورزشی 

و... فاجعه است! 



گف��ت  می ت��وان  زمان��ی 
شرکت ها به تعهدات اجتماعی 
خ��ود عم��ل کرده ان��د که به 
و  قانون��ی  مس��ئولیت های 
اقتص��ادی خود عم��ل کنند، 
افزای��ش رقاب��ت در  ام��ا ب��ا 
رشد  برای  ش��رکت ها  بازارها، 
و توس��عه و توانمند ش��دن از 
ابزارهای��ی اس��تفاده می کنند 
ابزاره��ا،  ای��ن  از  یک��ی  ک��ه 
اس��ت.  اجتماعی  مس��ئولیت 
ی��ک  اجتماع��ی  مس��ئولیت 
را  اخالقی  چارچوب حاکمیت 
به شرکت ها اضافه می کند که 
اقدام  این اساس، شرکت ها  بر 
که  فعالیت های��ی می کنند  به 
به بهبود وض��ع جامعه کمک 
ی��ا از بد ش��دن آن جلوگیری 
کار همچنین  ای��ن  می کن��د. 
نس��بت  افراد  می ش��ود  باعث 
به آن ش��رکت یا برن��د دیگاه 
مثبت و خوب��ی پیدا کنند که 
تبعات مثبتی برای آن شرکت 
ب��ه هم��راه خواه��د داش��ت. 
مدت��ی پیش ش��رکت صنایع 
بهش��هر، در جهت مس��ئولیت 
اجتماعی با مش��ارکت خیریه 
محبان ایت��ام ام��ام علی )ع( 
محصول روغن الدن خود را با 
طرحی با عنوان »الدن حامی 
ک��ودکان یتیم« به بازار عرضه 
کرده بود. این در حالی اس��ت 
که مدتی قبل نیز ش��ایعات و 
ش��بهه هایی مبنی بر وابستگی 
این برن��د به کشورعربس��تان 
شنیده می ش��د. در این راستا 
»فرصت ام��روز« در گفت وگو 
با دکتر سینا ش��ریعتی، عضو 
بازاریابی  پ��ارک  علمی  هیأت 
ایران به بررس��ی ابعاد مختلف 
این کمپین پرداخته است که 

در ادامه می خوانید. 

هویت ساختار یافته برند
دکتر س��ینا شریعتی معتقد 
اس��ت که اگر شرکتی رسالتی 
دارد باید آن را در چشم اندازها 
بی��اورد.  ش��رکت  اه��داف  و 
به عنوان مثال هنگامی که یک 
ش��رکت قصد دارد به سازمانی 
  NGO کمک ی��ا از یک گروه
حمایت کند، این اقدام باید در 
برند ش��رکت، ساختارشرکت، 
برن��د بوک ش��رکت، رس��الت 
شرکت و چشم اندازها و اهداف 
آن آورده ش��ود و در صورت��ی 
رس��الت ها  این  س��ازمانی  که 
اه��داف  و  چش��م اندازها  و 
اجتماع��ی را در برن��د خ��ود 
نیاورده باش��د، ام��ا این کار را 
انجام دهد، با ای��ن وجود این 
کار تضادی ایج��اد نمی کند و 
تنها موضوع��ی که وجود دارد 
این اس��ت که این کار استمرار 
ندارد. در ه��ر حال اگر هویت 
ی��ک برن��د، هویتی س��اختار 
یافت��ه در راس��تای کم��ک به 
اهداف اجتماعی باش��د و این 
ش��رکت بخواهد ی��ک کمپین 
اجتماعی را حمایت کند، بهتر 
اس��ت این موضوع در اهداف و 
رسالت های برند و هویت خود 
برند نیز مس��تتر شود و وجود 

داشته باشد. 

کمپین های مسئولیت 
اجتماعی، یک فعالیت 

کارآمد
ط��ور  ب��ه  می افزای��د:  وی 
ی��ک  فعالی��ت،  ای��ن  کل��ی 
فعالی��ت بس��یار خوب اس��ت 
که در کش��ور آغاز شده و در 
سیستم های مختلفی همچون 
رادیو، تلویزیون و روزنامه های 
ما دیده می ش��ود و همه اینها 
باعث ش��ده ک��ه م��ا فعالیتی 
مس��ئولیت  راس��تای  در  را 
اجتماع��ی ش��رکت ها ش��اهد 
باش��یم. مطمئن��اً این موضوع 
در رش��د برند و معرفی برندی 
که ای��ن کار را انجام می دهد 
و به این رس��الت و این اهداف 
دامن می زند و باعث می ش��ود 
ش��رکت های دیگر نی��ز بیدار 
ش��وند و فعالیت کنند بس��یار 
کارآم��د خواهد ب��ود. در تمام 
جهان این کار انجام می شود و 
سال هاس��ت که در کشورهای 
اجتماعی  از مس��ئولیت  دیگر 

به عنوان یکی از سیاس��ت های 
برندها اس��تفاده می ش��ده در 
حالی که در ایران این اقدامات 
ب��ه تازگ��ی انجام می ش��ود و 
ش��اید دلیل آن این باشد که 
در گذش��ته م��ردم کش��ور ما 
کم��ک به دیگران و نش��ر آن 
را به ص��ورت عمومی یک کار 
ام��ا  ریاکاران��ه می دانس��تند، 
ام��روزه ای��ن موضوع روش��ن 
شده که انتشار کارهای خوب 
و فعالیت ه��ای مثبت می تواند 
کمک زیادی ب��ه جامعه کند 
و همچنین در محکم تر شدن 
برندها بس��یار تأثیر گذار است 
و هوی��ت برن��د را ی��ک برند 
مسئولیت مدار معرفی می کند. 

بازار هدف
ش��ریعتی درخص��وص بازار 
ه��دف این ش��رکت می گوید: 
خوشبختانه در کشور ما مردم 

در رسالت های اجتماعی 
و کم��ک به همنوع خود 
هستند  پیش��گام  بسیار 
و این ش��رکت در حوزه 
اجتماعی  مسئولیت های 
و تعهدات اجتماعی یک 
ه��دف خ��اص را دنبال 
حت��ی  زی��را  نمی کن��د 
کس��انی ک��ه در این راه 
ضعیف هستند به همنوع 
ضعیف ت��ر از خود کمک 
به  بنابرای��ن  می کنن��د. 
نظ��ر می رس��د تارگت و 
هدف این موضوع قش��ر 
عام جامعه اس��ت و تمام 

کسانی که از این برند استفاده 
می کنن��د. به ای��ن ترتیب این 
اقدام باعث پررنگ ش��دن این 
برند می ش��ود و این شرکت با 
این کار به صورت ش��فاف این 
موضوع را مط��رح می کند که 
بخش��ی از مبلغ محصولی که 
خریداری می شود به این گروه 
یتیم  ک��ودکان  یعن��ی  خاص 

تعلق می گیرد. 

استقبال مشتریان
وی می افزای��د: این یک کار 
انسان دوس��تانه و خیرخواهانه 

اس��ت بنابرای��ن مطمئناً از آن 
اس��تقبال خواهد شد. البته هر 
کمپینی چه خیرخواهانه، چه 
با اهداف تجاری، چه برندساز 
باش��د و چه در راستای هویت 
برند ه��ا و رس��الت س��ازمانی 
انجام شود، احتیاج به تبلیغ و 
فریاد دارد. ب��ه هر حال وقتی 
ش��رکتی کاری انجام می دهد 
بای��د به گون��ه ای آن را معرفی 
کن��د که در ذه��ن مخاطب و 
در بازار ه��دف تبلور پیدا کند 
و ذهنیتی از آن ایجاد ش��ود. 
بنابراین اگ��ر این کمپین ها به 
خوبی معرفی شوند و روی آنها 
کار شود و تبلیغات خوبی هم 
داشته باش��د مطمئناً استقبال 
مردم از آن بسیار خوب خواهد 
بود و همه آن را می شناس��ند 
که این در راستای هویت برند 
الدن نیز بسیار کارساز خواهد 

بود. 

برگزاری کمپین های 
خالقانه

پارک  علم��ی  هی��أت  عضو 
بازاریاب��ی ای��ران می گوید: در 
دنیا کمپین های بس��یار خوب 
و خالقان��ه ای وج��ود دارد. ما 
قوی تری  کمپین های  باید  نیز 
بنویس��یم. به صرف اینکه یک 
لیب��ل را، آن هم ب��ا گرافیک 
ضعی��ف تغیی��ر دهیم ش��اید 
را  خ��ود  اجتماع��ی  رس��الت 
انجام داده باش��یم، اما در واقع 
ممکن اس��ت با این کار به آن 
چیزی که احتماال به دنبال آن 

هستیم، دس��ت پیدا نکنیم و 
این اقدام ب��ه برند ما و جامعه 
نکن��د. کمپین های  ما کمکی 
بس��یار قوی، خالقانه و متمایز 
می توانن��د در راس��تای بهبود 

این فرآیند مؤثر باشند. 
وی می افزای��د: انجام چنین 
کارهایی در راستای مسئولیت 
اجتماعی می تواند بسیار مفید 
واق��ع ش��ود. در واق��ع یکی از 
مؤثر تری��ن فعالیت ها در حوزه 
به  اجتماع��ی کمک  رس��الت 
استفاده  و  »NGO«هاس��ت 
از اب��زار تبلیغاتی در راس��تای 
تأمی��ن این اه��داف و مطمئناً 
این اقدام بسیار کارساز خواهد 
ب��ود و امید اس��ت که س��ایر 
ش��رکت ها نی��ز از این موضوع 

بهره ببرند. 

ایجاد کمپین هدفمند
ش��ریعتی با اش��اره به طرح 
روی محص��والت ای��ن 
به  می گوی��د:  ش��رکت 
نظر می رسد درخصوص 
ای��ن  لیب��ل  طراح��ی 
محص��ول کمی تعجیل 
شده اس��ت. در صورتی 
ک��ه این ش��رکت روی 
طراحی روی محصوالت 
قوی ت��ر کار می ک��رد با 
نتیج��ه بهت��ری همراه 

بود. 
یکی  می افزای��د:  وی 
از موضوعات��ی ک��ه این 
روزه��ا بس��یار مط��رح 
و مدت��ی اس��ت که به 
تلویزیونی  برنامه های  واس��طه 
پربینن��ده پررنگ ت��ر ش��ده و 
تفسیر آن را بیشتر می بینیم، 
بح��ث ک��ودکان یتیم اس��ت، 
بنابراین ش��اید یکی از دالیل 
عمده ای که این برند به دنبال 
این موضوع رفته این باشد که 
در جامعه، همهمه ای از کمک 
ب��ه ک��ودکان یتی��م و تأمین 
امنی��ت ای��ن دس��ته از افراد 

جامعه مطرح شده است. 
وی تأکید می کن��د: به نظر 
بنده اگر طراحی ه��ا قوی تر و 
منس��جم تر و در راستای یک 

کمپین هدفمند با یک هویت 
مشخص  رسانه های  مشخص، 
و بودج��ه مش��خص باش��د و 
مش��خص  پیام  یک  همچنین 
داش��ته باشد و این موضوع در 
طراحی لیبل های بسته بندی و 
رس��انه های تصویری و صوتی 
تبلور پی��دا کند، مطمئناً تأثیر 

آن بیشتر خواهد بود. 
شریعتی با اش��اره به فاصله 
کمپین ه��ا  برگ��زاری  زمان��ی 
کمپین  یک  مطمئناً  می گوید: 
باید زمان مش��خصی داش��ته 
باش��د. اگ��ر از ی��ک کمپی��ن 
به صورت مداوم اس��تفاده شود 
و م��ورد حمای��ت ق��رار گیرد، 
ب��ه مرور در ذه��ن مردم نقش 
می بن��دد و کمرنگ می ش��ود 
و اثر بخش��ی خود را از دس��ت 
می دهد. بنابراین مدت برگزاری 
کمپین ها باید موقت باشد و به 
ش��کل های دیگر و در راستای 

مسائل دیگر شکل بگیرد. 

دامن زدن بر شایعات
عض��و هی��أت علم��ی پارک 
بازاریاب��ی ای��ران با اش��اره به 
وابس��تگی  بر  مبنی  ش��ایعات 
ش��رکت الدن ب��ه عربس��تان 
می گوی��د: اینک��ه ش��رکتی به 
جایی وابس��ته باشد، در اختیار 
اف��رادی که از محص��والت آن 
می کنن��د  اس��تفاده  ش��رکت 
نیس��ت، ام��ا ب��ه ط��ور کل��ی 
ممکن است ش��ایعات از طرف 
ش��رکت های رقیب یا به صورت 
یک سیستم س��ازمان یافته به 
وجود آید. این شایعات ممکن 
اس��ت در برخی مواقع حقیقت 
داشته باش��د و در برخی موارد 
نی��ز دور از واقعیت باش��د، اما 
اینکه به یک تهمت یا ش��ایعه 
دامن زده شود و شرکت در پی 
اثبات خالف آن باش��د، اشتباه 
اس��ت. در هر ص��ورت معموالً 
بهتر است اگر کمپینی توسط 
در  اجرا می ش��ود،  ش��رکت ها 
زمان نزدیکی به شایعات نباشد 
و یک فاصله زمانی با آن داشته 
باش��د. تجربه نش��ان می دهد، 
تاکن��ون از اینک��ه ش��رکت ها 
ب��رای رفع ش��ایعات، کمپینی 
برگ��زار کنند نتیج��ه مثبت و 
خوب��ی حاصل نش��ده زیرا این 
کار به آن معناس��ت که ما این 
اشتباه را پذیرفته ایم و به دنبال 
کمرنگ ک��ردن آن هس��تیم. 
این کار از نظرسیاست برندها، 
یک سیاست اشتباه است و در 
کش��ورهای خارجی دیده شده 
که برگ��زاری کمپین در زمانی 
نزدیک به شایعات نتیجه خوبی 

به همراه نداشته است. 
وی در پایان می افزاید: امید 
است تمامی برندها، مسئولیت 
اجتماعی را در هویت برند، در 
استراتژی ها و سازمان ها ی شان 
نهادینه کنند و ب��ه آن پایبند 
ب��وده و آن را نش��ر دهن��د تا 
دیگران نیز ب��رای انجام چنین 
ام��ور خیرخواهان��ه ای ترغیب 

شوند. 

راه هایی برای خشنودی و 
شگفت زده کردن مشتریان تان - 

بخش دوم

در مقال��ه ای خوان��ده ام ک��ه »چنان چه ش��ما 
مش��تریان خود را لوس کنید، آنها نیز مطابق میل 
ش��ما رفتار خواهند کرد و ناگهان خواهید دید که 
مش��تری از کسی که فقط به ش��ما پولی بدهکار 

است، جایگاهی باالتر دارد.«
ام��ا چگونه می ت��وان ای��ن مهم را انج��ام داد؟ 
از ش��ماره قبل وارد نکاتی ش��دم که به ش��ما در 
خشنود س��ازی مش��تری کمک خواه��د کرد و به 
عبارت دیگر خشنود س��ازی همیش��گی مشتری، 
آنها را »لوس« خواهد کرد و این برگ برنده ش��ما 

خواهد بود. 
در یادداش��ت پیشین به پنج نکته اشاره کردیم، 
برای یادآوری خیلی سریع این نکات را با یکدیگر 

مرور می کنیم: 
1. همیشه بکوشید بهتر عمل کنید.

2. نیازهای مشتریان را پیش بینی کنید. 
3. تحویلی فراتر از انتظارات مش��تریان داش��ته 

باشید.
4. در سرتاس��ر کانال های ارتباطی یکدس��ت و 

منسجم عمل کنید.
5. به طور دائم از ارزش��ی که به مش��تری خود 

ارائه می دهید اطمینان حاصل کنید.
در ادام��ه ب��ا یکدیگر به بررس��ی س��ایر نکات 

می رویم. 
6. نارضایتی را از بین ببرید و بر وفاداری تمرکز 

کنید:
اگرچ��ه، هی��چ رابطه واقع��ی میان وف��اداری و 
رضای��ت وجود ن��دارد اما حقیقت این اس��ت که 
ش��ما نمی توانید وفاداری مش��تری را خلق کنید 
مگ��ر ت��ا زمانی ک��ه قادر ب��ه شناس��ایی و حذف 
نارضایت��ی مش��تری باش��ید. بنابراین بکوش��ید 
 محرک ه��ای نارضایتی را یافت��ه و آنها را حذف یا

 اصالح کنید. 
7. با مشتریان همدردی کنید:

به معنی این اس��ت که به مشتریان خود نشان 
دهی��د واقعاً ب��ه آنها اهمیت می دهی��د، آنها را به 
خوب��ی و فرات��ر از بخش بندی ه��ای اولی��ه برای 
احساس��ی،  نیاز ه��ای  و  خواس��ته ها  پش��تیبانی 

نگرش ها، رفتارها و تعهد ها درک می کنید. 
8. روی توانمند سازی کارکنان خود کار کنید:

یک جمله بسیار س��اده: »کارکنان شادتر واقعاً 
به معنی مش��تریان شادتر اس��ت«. کارکنان خود 
را ب��ا دادن اختیار و اب��زار الزم برای بهبود تجربه 
مش��تری، توانمند کنید و سپس اوج گرفتن تعلق 

خاطر کارکنان و مشتریان به سازمان را ببینید. 
9. بر تجاربی که برای اغلب مشتریان مهم است 

تمرکز کنید: 

در سرتاس��ر یک س��فر معمولی، مشتریان شما 
تعام��الت و تج��ارب متعددی را دارن��د. با تمرکز 
بر بهب��ود آنهایی که بیش��ترین اهمی��ت را برای 
مش��تریان تان دارد )با وزن دهی ب��ه محرک هایی 
که باع��ث رضای��ت و وفاداری می ش��ود(، ش��ما 
می توانی��د تخصیص منابع را بهتر و مصرف آنها را 

اولویت بندی کنید. 
10.  مهم ترین مسائل مشتریان تان را بدانید:

با جم��ع آوری اطالعات از مناب��ع مختلف نظیر 
نظرس��نجی ها، کارکن��ان، ش��بکه های اجتماعی، 
مرک��ز تم��اس و دیگر مناب��ع می توانید مس��ائل 
مختل��ف را که مش��تریان با آنها مواجه هس��تند، 
تعیی��ن و جمع بن��دی کنی��د. یک لیس��ت از 10 
موضوع اول )با بیشترین فراوانی( برای خود تهیه 

کرده و اقداماتی برای رفع آنها صورت دهید. 
11. به مش��تریان برای رس��یدن به اهداف شان 

کمک کنید:
ی��ا   Push روش  از  ش��رکت ها  از  بس��یاری 
فش��اری، محص��والت و خدم��ات خ��ود را ب��ه 
مش��تریان عرض��ه می کنن��د. ای��ن کار را نکنید! 
ش��ما بای��د آن چیزی را ارائه دهید که متناس��ب 
با نیازهای مش��تریان باشد، تجاربی را خلق کنید 
و پیش��نهادهایی را ارائ��ه دهی��د که در راس��تای 
 اهدافی باش��د ک��ه مش��تریان ش��ما می خواهند

 انجام دهند. 
12.  اگر اش��تباه کردید، عذرخواهی کنید و آن 

را حل و فصل کنید:
یادتان باشد همه اشتباه می کنند. پس شرکت ها 
ه��م مانند اف��راد عادی می توانند اش��تباه کنند و 
البته مش��تریان اذیت خواهند ش��د. اما به ندرت 
پیش می آید که یک عذرخواه��ی صادقانه نتواند 
رضایت مش��تری را جلب کن��د حتی درخصوص 
ناراحت ترین و ناراضی ترین مش��تریان. در صورتی 
که ش��ما نیز ب��ا اقدام خود و حل مجدد مش��کل 

مشتری از عذرخواهی خود پشتیبانی کنید. 
در دو یادداش��ت بعدی به س��ایر موارد خواهیم 
پرداخت و ش��ما را با نکات دیگری آش��نا خواهیم 
کرد که با به کارگیری آنها می توانید باعث شگفتی 

و خشنودی در مشتریان تان شوید. 
ارتباط با نویسنده 

 Email: payam. navi@gmail. com
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 )Marketing Research( تحقیقات بازاریابی
یک��ی از بخش های مه��م در سیس��تم اطالعات 
تجاری با نگاه بازاریابی اس��ت. در واقع تحقیقات 
بازاریابی در پی شناس��ایی و گ��ردآوری و تجزیه 
و تحلی��ل آن دس��ته از اطالعات��ی برمی آی��د که 
ب��ه فرصت های بهت��ری در ارائ��ه و عرضه کاال یا 
خدمات خاص��ی می انجامد و منجر به ش��ناخت 
و ارتباط بهتر با مش��تری ش��ود و نیز مشکالت و 
تهدیدهای پی��ش روی بازاریابی کاال یا خدمات را 
تبیین کرده و راهکارهای غلبه بر مشکالت را ارائه 
می ده��د. با این حال تحقیقات در حوزه بازاریابی 
بسیار پرهزینه است و به همین خاطر بسیاری از 
ش��رکت های کوچک که منابع مالی محدودی در 
اختی��ار دارند انجام تحقیق��ات بازاریابی را عملی 

سودمند و ضروری به حساب نمی آورند. 
در بس��یاری از م��وارد حق با این ش��رکت های 
کوچک اس��ت. در واق��ع این ش��رکت ها به علت 
گس��ترده نب��ودن و مش��خص ب��ودن مح��دوده 
کاری ش��ان، با مش��تریان خود ارتب��اط نزدیک و 
تنگاتنگ��ی دارن��د. این ام��ر باعث می ش��ود آنها 
خیلی زود دریابند که مشتریان ش��ان چه چیزی 
می خواهن��د و نس��بت به چه م��واردی بی تفاوت 

هستند. 
با ای��ن حال ب��ازار تنها در این م��وارد خالصه 
نش��ده و م��واردی ممکن اس��ت پی��ش بیاید که 
ب��ه ای��ن س��ادگی نمی ت��وان از کنارش��ان عبور 
ک��رد. به خصوص در م��واردی ک��ه بازخورد های 
طوالنی مدت در پی خواهد داش��ت الزم اس��ت تا 

تحقیقاتی جامع صورت گیرد. 

ایده
متخص��ص  واق��ع  در    Insight Express
تحقیقات آنالی��ن در حوزه بازاریابی اس��ت. این 
مؤسس��ه تحقیقاتی روش کارشان به این صورت 
اس��ت که آنان در ابتدا به تهیه یک نمودار مرتبط 
با موضوع تحقیق خود پرداخته و س��پس اقدام به 
تحقی��ق می کنند. همین تهیه نم��ودار آنان را از 
س��ایر رقبا متمایز ساخته است. با این حال روش 
کار آنان بسیار ساده و در عین حال کارآمد است. 
این مؤسس��ه دارای س��امانه ای آنالی��ن و دائمی 
جهت پاس��خگویی افراد در رابطه با موضوع های 

مورد بررسی است. 
ویژگی این س��امانه این اس��ت که ب��ا توجه به 
موضوع و محدودیت زمانی هر تحقیق تغییر یافته 
و این امر کار محققان را بس��یار آس��ان می سازد. 
با اینکه تمامی پاس��خ ها از اف��راد داوطلب گرفته 
می شود با این حال خود مؤسسه نیز با استفاده از 
تکنیک هایی نظیر ارسال فرم نظر سنجی به ایمیل 
افراد یا اس��تفاده از عاب��ران پیاده جهت پر کردن 
فرم ها، افراد را به شرکت در نظرسنجی های خود 

ترغیب می کند. 

آنالین ب��ودن این س��امانه مزیت های زیادی 
دارد که باعث می شود تا شرکت ها به این شیوه 
تمایل داشته باشند. در واقع این گونه سامانه ها 
در کمتری��ن زمان داده ها را وارد ش��بکه کرده 
و در اختی��ار محققان ق��رار می دهند همچنین 
این داده ه��ا می تواند ب��ه کمک رایان��ه تجزیه 
و تحلیل ش��ود. ب��ا این حال مزی��ت اصلی این 
س��امانه کم هزینه بودن آن است، در واقع تنها 
هزینه ای که ای��ن تحقیق در پی دارد جایزه ای 
اس��ت که در پایان تحقیق به قید قرعه می توان 
ب��رای پاس��خ دهندگان و ش��رکت کنندگان در 
نظرس��نجی و تحقی��ق در نظر گرف��ت. این امر 
باعث می ش��ود تا هزین��ه تحقیق��ات به نحوی 
چش��مگیر کاهش یابد و تحقیق��ات حتی برای 
ش��رکت های کوچک نیز مقرون به صرفه ش��ود. 
نکته قابل ذکر آنکه گرچه این ش��یوه تحقیقاتی 
کم هزینه اس��ت ب��ا این حال بس��یار کارآمد و 
پرثم��ر بوده و به نحوی اس��ت که هر ش��رکت 
می تواند چنین سامانه ای برای خود ایجاد کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- یک نظر س��نجی الزم نیس��ت از تمامی افراد 
جامعه هدف صورت گیرد بلکه می توان با انتخاب 
ی��ک نماینده از کل جامعه به ای��ن امر پرداخت. 
انتخاب نمونه امری بسیار مهم محسوب می شود 
زیرا اگر بخواهیم از کل جامعه نظر س��نجی کنیم 
تحقی��ق به کندی پیش خواهد رفت در حالی که 

ضرورتی ندارد. 
- اگر قرار است پاداشی به پاسخ دهندگان دهید 
تنها برای آن دسته که پاسخ هایی معقول داده اند 
در نظر بگیرید زیرا ممکن اس��ت اف��راد به خاطر 
پاداش س��ریع ترین پاسخ ها را بدهند که مشخصا 

این گونه پاسخ ها به کارتان نخواهد آمد. 
- اف��راد ش��رکت کننده را نس��بت ب��ه نتای��ج 
نظرس��نجی آگاه س��ازید. این ام��ر باعث ترغیب 

بیشتر آنها خواهد شد. 
-جه��ت به س��مت خ��ود کش��اندن بحث های 
احتمالی در قس��مت نظرات نظرسنجی افرادی را 
تحت عنوان مشتری برای ارائه توضیحات و دفاع 

از شرکت تان به استخدام درآورید. 

سهشنبه
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مشتریان ابدیایده های طالیی
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یکی از موضوعاتی که این روزها 
بسیار مطرح و مدتی است که 

به واسطه برنامه های تلویزیونی 
پربیننده پررنگ تر شده و تفسیر آن 

را بیشتر می بینیم، بحث کودکان یتیم 
است، بنابراین شاید یکی از دالیل 
عمده ای که این برند به دنبال این 

موضوع رفته این باشد که در جامعه، 
همهمه ای از کمک به کودکان یتیم 
و تأمین امنیت این دسته از افراد 

جامعه مطرح شده است

پیام ناوی
مدرس و مشاور CRM ، CEM  و باشگاه مشتری

امیرآل علی

گزارش »فرصت امروز« از حمایت الدن از کودکان یتیم 

وقتی همه بیدارند



برای مطالعه 527   پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )1(

محل اتالف وقت خود را پیدا کنید

در ابت��دا و پی��ش از هرگونه اقدام��ی در جهت 
جلوگیری از اتالف وقت، ش��ما نیاز دارید تا به طور 
دقیق به ش��یوه ات��الف وقت خ��ود در حال حاضر 
آگاهی پیدا کنید. این امر نه تنها برنامه ریزی برای 
صرفه جویی در زمان را آسان تر می کند بلکه بدون 
انجام آن اصال امکان برنامه ریزی وجود ندارد. دلیل 
عدم موفقیت بسیاری از افراد، مدیران و کارآفرینان 
در انجام درس��ت مدیریت زمان در کسب و کارشان 
از بی توجهی به همین نکته اساسی ناشی می شود. 
در همین راستا و برای شروع کار، برنامه مدیریتی 
و عملیاتی فعلی شرکت خود را تهیه کنید. این کار 
به ش��ما کمک می کند تا به ط��ور دقیق تر ایرادات 

برنامه جاری خود را بیابید. 

ایده
برای اصالح ش��یوه مدیریت زم��ان به طور کلی 
دو راه کام��ال متفاوت وجود دارد؛ ش��یوه نخس��ت 
براس��اس تخمین تقریبی برنام��ه فعلی و تالش در 
جه��ت بهبود آن اس��ت که به ط��ور معمول برای 
برنامه ریزی های��ی ک��ه نی��از چندانی ب��ه دقت باال 
ندارند به کار می رود. در این ش��یوه ش��ما در ابتدا 
تمامی فعالیت های ش��خصی خود ی��ا فعالیت های 
کلی ش��رکت تان را جمع آوری می کنید. سپس به 
منظور س��هولت در برنامه ریزی بهتر اس��ت از یک 
نمودار دایره ای س��اده در راس��تای نمایش داده ها 
اس��تفاده کنید. در این نم��ودار تمامی فعالیت های 

مدنظر شما به نمایش گذاشته خواهد شد. 

به ای��ن ترتی��ب امکان تحلیل مناس��ب ش��یوه 
مدیریت زمان ش��رکت، برای ش��ما فراهم می شود. 
در عین حال بهتر است برای تحلیل شیوه مدیریت 
زمان خود از یک کارشناس ماهر نیز کمک بگیرید. 
در واقع بسیاری از شیوه هایی که به نظر شما عالی 
هس��تند ممکن اس��ت از نظر علمی تنها وقت تلف 
کردن بیهوده به همراه کارایی پایین باش��ند. پس 
از این مرحله نوبت به اصالح شیوه مدیریتی است. 
همانطور که قبال روی نم��ودار تمامی فعالیت های 
ش��رکت را رس��م کرده اید، اکنون و پس از مشاوره 
با کارشناس��ان، در هر کجا که الزم است اصالحات 
را اعمال کنید. به طور کلی فرآیند اصالح مدیریت 
زم��ان در این ش��یوه در چهار مرحل��ه کلی اعمال 

می شود: 
- تهیه فهرس��ت فعالیت های شرکت و تبدیل آن 

به نمودار دایره ای
- تماس با کارشناس��ان و مش��اوران مناسب در 

جهت اصالح شیوه مدیریت زمان فعلی شرکت
س��وی  از  پیش��نهادی  طرح ه��ای  مقایس��ه   -

کارشناسان
- انتخاب بهترین پیش��نهاد و اجرایی کردن آن 

برنامه.
در ش��یوه بعدی مدیریت زمان، به جای استفاده 
از برنامه تقریبی ش��رکت، از نرم افزارهای حرفه ای 
در راستای ضبط کلیه فعالیت های شرکت استفاده 
می شود. در این نرم افزارها عالوه بر ثبت زمان ورود 
و خ��روج کارمندان، تصاویر نح��وه فعالیت آنان در 
س��اعات اداری نیز ثبت خواهد شد. به این ترتیب 
شما با حجم وس��یعی از داده های دقیق به منظور 
یافت��ن ایرادات ش��یوه مدیریت زم��ان خود مواجه 

خواهید شد. 
تحلی��ل تمامی ای��ن داده ها بدون ش��ک از توان 
شخص شما خارج است، با این حال این موضوع به 
معنای چشم پوش��ی از طیف وسیعی از این داده ها 
نیست. در واقع بهتر است در راستای تحلیل دقیق 
اطالعات در دسترس از طراحان نرم افزارهایی که از 
آنها استفاده می کنید کمک بگیرید. به این ترتیب 
عالوه ب��ر در اختیار داش��تن تحلیل دقیق داده های 
خود، زمان س��پری ش��ده برای طی کردن فرآیند 
تحلی��ل اطالعات نیز به ط��ور قابل توجهی کاهش 

خواهد یافت. 
در نهایت از هرکدام از ش��یوه های معرفی ش��ده 
اس��تفاده کنید، نتایج آنها ش��ما را ش��وکه خواهد 
کرد. معم��وال دقیقا همان برنامه های��ی که به نظر 
ش��ما بس��یار هوش��مندانه و بی نقص هس��تند، در 
واقع ایرادات اصلی مدیریت زمان ش��ما را تشکیل 
می دهند. پس بهتر اس��ت برای افزایش بهره وری و 

سود خود هرچه زود تر دست به کار شوید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در ابتدا الزم به یادآوری اس��ت که اس��تفاده از 
نمودار دایره ای در هرکدام از ش��یوه های ذکر شده 
کارب��ردی خواهد ب��ود. این نمودار به ش��ما کمک 
می کند تا لیست جامع تمامی فعالیت های شرکت 
خ��ود را در قالب نموداری کوچک )که امکان چاپ 

روی یک برگه را نیز دارد( مشاهده کنید. 
- روش های ذکر ش��ده در باال تنها حداقل هایی 
اس��ت که در جهت اصالح برنامه مدیریتی فعلی به 
شما کمک خواهد کرد. بنابراین بهتر است ترس را 
کنار گذاشته و در فرآیند برنامه ریزی از خالقیت و 

تجربیات ارزشمند خود نیز استفاده کنید. 

سهشنبه
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پاسخ کارشناس: برخی افراد بدون مطالعه و شناخت 
بازار وارد یک حوزه از کسب وکار می شوند. سپس ببینند 
بع��د از مدتی متوجه می ش��وند که توانای��ی ادامه کار را 
ندارن��د. در این حالت به خاطر اینکه ضرر کمتری ببیند 

محصوالت و کاالهای شان را با قیمت پایین به بازار عرضه 
می کنن��د و باعث ایجاد نوس��ان در میان کس��ب وکارها 
می شوند. متاسفانه چنین کسب وکارهایی بدون مهندسی 
فروش و پیش بینی فروش وارد یک حوزه کس��ب وکاری 
می ش��وند. چنین روندی ب��رای کس��ب وکارهای ایرانی 
جانیفتاده اس��ت و بسیاری از کسب وکارها فقط براساس 
حدس و گفته های دیگران وارد یک حوزه کاری می شوند. 
چنین کسب وکارهایی روندهای بازار را تحلیل نمی کنند 
و بدون مش��اورهای دقی��ق وارد بازار می ش��وند و عالوه 

براینکه خودش��ان را دچار دردس��ر می کنند به برندهای 
دیگر بازار نیز آسیب می رسانند. کسب وکارها باید خواب 
سرمایه خود را حساب کنند و بعد وارد بازار شوند. وقتی 
آنها به یک باره با قیمت پایین محصوالت شان را به بازار 
عرضه می کنند، برندهای دیگ��ر را دچار بحران خواهند 
کرد. در نتیجه همیش��ه کسب وکارها باید مراقب رقبای 
تازه کار و جوان خود باش��ند تا وقت��ی آنها دچار بحران 
شدند و محصوالت را با قیمت پایین عرضه کردند، آنها را 

دچار دردسر نکنند. 

بحران حضور رقبای 
بی دانش دربازار

پرس�ش: کس�ب وکاری را در ح�وزه محصوالت الکترونیک�ی مدیریت می کنم. چندی  اس�ت رقبای جوان�ی وارد بازار حوزه 
کس�ب وکارم ش�ده اند. طبق تحقیقات انجام شده رقبای جوان اطالعات چندانی نس�بت به این حوزه از کسب وکار ندارند و 
از حوزه دیگری وارد این عرصه شده اند. به نظرتان این روند حرکتی آنها امکان دارد باعث ایجاد خسارت برای کسب وکارم 

شود. راهنمایی کنید که چه برخورد یا شیوه ای را اجرایی کنم تا کسب وکارم دچار بحران نشود؟ 

کلینیککسبوکار

از  بعض��ی  ک��ه  هنگام��ی 
اعضای مهم س��ازمان شما در 
تعطی��الت و مرخصی به س��ر 
می برن��د، حت��ی کوچک ترین 
از  یک��ی  به مثاب��ه  پیش��رفت 
دش��وارترین کاره��ا در نظ��ر 
مدی��ر اس��ت. او نمی تواند در 
ای��ن حال��ت جلس��ات مه��م 
برگ��زار کند، چ��را که اعضای 
مهم او در تعطیالت هس��تند. 
در ای��ن حال��ت او احس��اس 
می کن��د ک��ه کارمندان��ی که 
نس��بت به کار دغدغه داشتند 
کنارش نیس��تند. برای بعضی 
از کارمن��دان حتی فکر کردن 
به مسائل کاری در طول فصل 
ب��ازه مرخصی،  یا  تعطی��الت 
کاری بس��یار مش��کل اس��ت. 
آنها دوس��ت دارند جز تفریح 
به چی��ز دیگری فک��ر نکنند. 
بنابراین ش��اید بعض��ی از آنها 
نخواهن��د هی��چ ارتباط کاری 
در بازه تعطیالت با مدیر خود 
داشته باش��ند و مدیر در این 
تنها  احس��اس دس��ت  حالت 
بودن ک��رده و انگیزه اش برای 
کاری که مهره های کلیدی اش 
در آن حض��ور ندارند کاهش 
می یاب��د. ب��رای باانگیزه بودن 
در ای��ن موقعیت ها چه کاری 

می توان انجام داد؟ 

به خود انگیزه بدهید 
انگیزه داش��تن در س��ر کار 
یک��ی از پیش نیازه��ای اصلی 
است. انگیزش برای کار کردن 
همان هن��ر ترغی��ب دیگران 
اس��ت تا خودکار و براس��اس 
آنچه مورد نظر اس��ت، وظیفه 
خ��ود را ایفا کنن��د. به عبارت 
اداره  هن��ر  انگی��زش  دیگ��ر 
ک��ردن اعضای یک گروه برای 
رس��یدن به هدف س��ازمان با 
اتکا به رغب��ت و تالش پیگیر 
درونی اس��ت. انگیزش یکی از 
مدیریت  مس��ائل  دشوارترین 
اس��ت که متع��ادل و متعارف 
و در حقیق��ت هم��ان رهبری 
اس��ت؛ یعن��ی ب��ه کار گرفتن 
توانایی ه��ای فکری، خالقیت، 
تجربه و جهان بین��ی با توجه 
بومی شناس��ی  عامل های  ب��ه 
ب��ا  هم��راه  محیط��ی،  و 
طرح ریزی ه��ای عقالیی برای 
حرک��ت جمع��ی ب��ه س��وی 
هدف ه��ای س��ازمانی اس��ت، 
بنابرای��ن ی��ک رهب��ر باید به 
خود و به زیردس��تانش انگیزه 
اهمیت هنگامی  این  بخش��د. 
در  ک��ه  می ش��ود  پررنگ ت��ر 
وضعیت های��ی ک��ه کارمندان 
س��ازمان حضور  در  کلی��دی 
ندارن��د، باید به خ��ود انگیزه 

دهیم. 

سردرگمی مدیران 
بس��یاری از مدیران در این 
وضعیت که کارمندان کلیدی 
برگ��زاری  از  نیس��تند،  آنه��ا 
جلس��ه خ��ودداری می کنند. 
آنها هیچ ایده ای درباره یافتن 
راهی برای گردآوری اطالعات 
چراکه  ندارن��د،  نی��از  م��ورد 
در  سازمان ش��ان  تحلیل گران 
مرخص��ی ب��ه س��ر می برند و 
آنها س��ردرگم می ش��وند که 
در نبود کارمندان کلیدی که 
حکم مشاور را برایشان دارند، 
چگونه کشتی کسب وکار را به 

مقص��د برس��انند. خصوصاً در 
س��ازمان های کوچ��ک، بودن 
س��ر کار در حالتی ک��ه تنها 
ش��ما در حال س��ر و س��امان 
دادن ب��ه ام��ور و پیش بردن 
اهداف هستید، شاید بی هدف 
و کسل کننده به نظر آید. حال 
در می��ان این افس��ردگی  های 
تابس��تانی، چگونه می توانید با 

انگی��زه بمانید تا زمانی 
که همکاران و شرکای 
تعطی��الت  از  ش��ما 
بازگردن��د. در زیر چند 
استراتژی مفید در این 
زمینه ارائه می شود که 
ب��ه ذهن س��پردن آنها 
واقع  مفی��د  می توان��د 

شود. 

از کار عمیق 
استقبال کنید

عل��وم  پروفس��ور 
کامپیوتر، کال نیوپورت 
بی��ان می کن��د که کار 
وظیفه  یعنی  س��طحی 
ب��دون نی��از ب��ه فک��ر 
ک��ه تم��ام روز م��ا را 
این  می کن��د.  اش��غال 
کار می تواند ش��بیه به 

پاس��خگویی ایمیل ه��ا ب��رای 
جلوگی��ری از تلنب��ار ش��دن 
آنها باش��د. او ادام��ه می دهد: 
اما راز رس��یدن ب��ه موفقیت 
برای ما، توانایی درگیر ش��دن 
در چی��زی اس��ت ک��ه آن را 
کار عمی��ق می نامیم. دریافت 
و ارس��ال روزان��ه 100 ع��دد 
ایمی��ل نمی تواند کاری عمیق 
ب��ا مفه��وم همانن��د توس��عه 
اس��تراتژی ورود ب��ه ب��ازار یا 
توس��عه محصول جدید تلقی 
ش��ود. هنگام��ی ک��ه اف��راد 
زیردس��ت ش��ما در تعطیالت 

ایمیل ه��ای  باش��ند، می��زان 
ارس��الی از طرف آنها کاهش 
می یاب��د. ای��ن آزادی عمل را 
به ش��ما می دهد تا یک برنامه 
زمانی ب��دون وقفه برای انجام 
پروژه ه��ای مه��م ک��ه آنها را 
قبال به تعوی��ق انداخته بودید 
بچینید. این کار می تواند نفع 
زیادی به سازمان شما برساند. 

کارهای جزئی را کمرنگ 
کنید

تابستانی  افس��ردگی  از  اگر 
و سس��تی ب��رای مواجه��ه با 
کارهای فک��ری و عمیق رنج 
می بری��د، می توانی��د از زمان 
خود ب��رای رفتن ب��ه جهتی 
کنی��د:  اس��تفاده  مخال��ف 
اختص��اص یک یا دو روز برای 
پاکس��ازی وظای��ف جزئی که 
مانع رسیدن شما به بهره وری 
می ش��ود، می تواند در این کار 
به ش��ما کمک کن��د. همه ما 

لیس��تی از پروژه های��ی داریم 
ک��ه بای��د آنه��ا را ب��ه انجام 
برس��انیم، ام��ا هی��چ گاه ب��ه 
لیست  این  آخرین گزینه های 
نمی رس��یم، چراک��ه فرص��ت 
انج��ام آنه��ا را هی��چ گاه پیدا 
نخواهیم کرد. شاید پاکسازی 
میز کارتان یکی از این اهداف 
دم دستی باشد که هیچ گاه به 
آن نمی رس��ید! با تمیز 
کردن می��ز کار، ضمن 
انگیزه بخش��ی به خود، 
ب��دون هدر رفتن زمان 
و اش��تباه در کار، همه 
فایل های م��ورد نیاز را 
س��ر جای خود ببینید 
و در هن��گام نی��از ب��ه 
دس��ت  آنها  به  راحتی 
پیدا کنید. این می تواند 
ب��ا  داش��تن  س��روکار 
که  هزینه  گزارش های 
حس��ابداری شما برای 
می کند  فراه��م  ش��ما 
باش��د یا دست نوش��ته 
برای  توصیه نام��ه ای  و 
آپدیت  و  کارآموز خود 
شما  لینکدین  پروفایل 
وظای��ف  ای��ن  باش��د. 
هیچ گاه آنقدر ارزشمند 
نیس��تند که جزو اولویت های 
اس��تراتژیک ش��ما باشند. اگر 
بی انگیزی  احساس  هرازگاهی 
در کار کردی��د، انج��ام ای��ن 
به  کاره��ای جزئ��ی می تواند 
شما حسی خوب در پایان روز 

کاری بدهد. 

تیم سازی کنید
تیم،  ایجاد  یا  شبکه س��ازی 
اس��ت که  دیگ��ر وظیف��ه ای 
بس��یاری از اف��راد آن را مهم 
پنداش��ته، ام��ا نس��بت به آن 
هنگامی  می ورزن��د.  سس��تی 

ک��ه چندین نف��ر از همکاران 
ش��ما ب��ا ه��م در مح��ل کار 
حض��ور نداش��ته باش��د، ب��ه 
ای��ن معنی اس��ت ک��ه افراد 
پاس��خگویی  انتظار  کمت��ری 
به ایمی��ل یا مالقات با ش��ما 
را خواهن��د داش��ت. روزهای 
کرخت تابستان که کارمندان 
اصل��ی ش��ما در تعطیالت به 
س��ر می برن��د، می تواند زمان 
شدن  نزدیک  برای  مناس��بی 
به دیگر کارمن��دان فرعی که 
تم��اس زیادی با آنه��ا ندارید 
باش��د. می توانی��د از فرص��ت 
استفاده کرده و آنها را به یک 
میتینگ دعوت کنید. این کار 
ش��ما را قادر می س��ازد روابط 
خود را مس��تحکم و منسجم 
کرده و دی��د جدیدی به بازار 
به دست آورید. این کار هم به 
شما انگیزه جدیدی برای کار 
داده و هم به کارمندان. به این 
ترتیب آنها احس��اس انگیزش 
بیش��تری می کنند. همچنین 
ب��ا کارمندانی که  می توانی��د 
در س��فر و تعطی��الت حضور 
دارند، نیز ط��ی تماس تلفنی 
کار  این  کنی��د.  احوالپرس��ی 
ارزش ش��ما را ن��زد آنها چند 
برابر کرده و بس��یار باانگیزه تر 
برمی گردن��د.  کار  س��ر  ب��ه 
ایج��اد انگی��زه ام��ری فردی، 
متغی��ر،  بی انته��ا،  دائم��ی، 
پویا و بس��یار پیچیده اس��ت؛ 
بنابرای��ن نمی ت��وان در زمینه 
انگی��زه انس��ان ها، قوانی��ن و 
دستورالعمل هایی با قطعیت و 
اعتبار کلی وضع کرد. شناخت 
عوامل ایجاد انگیزش و عواملی 
ک��ه در این زمین��ه دارای اثر 
چندان بارزی نیستند، یکی از 
مهم ترین وظایف مدیر اس��ت. 
درجه تالش و کوش��ش مدیر 
و تأکید روی عواملی متمرکز 
که اساسا در ایجاد انگیزه مؤثر 
و نافذ است، از عناصر مهم در 
پیش بردن اهداف انگیزش��ی 

کارمندان هستند. 

برنامه های تان را پیش 
ببرید

ش��اید تنهای��ی کار ک��ردن 
در مح��ل کار هنگام��ی ک��ه 
دیگ��ران در تعطیالت به س��ر 
می برن��د کار س��ختی باش��د، 
اما ب��ا انگیزه بخش��ی به خود 
و دیگ��ر کارمندان زیردس��ت 
خود می توانید این س��ختی را 
ش��یرین کنید. جایزه دادن به 
اف��رادی که بیش��ترین تالش 
را درحضور دیگ��ران کرده اند 
برای  و اختص��اص زمان هایی 
کارهای فکری و عمیق، مرتب 
ک��ردن می��ز کار و برنامه های 
کاری می توان��د در ای��ن کار 
مفی��د واقع ش��ده و بهره وری 
را بهبود بخش��د. از زمان های 
باقیمان��ده نی��ز ب��رای ارتباط 
با کارمن��دان و ایج��اد تیمی 
ق��وی اس��تفاده کنی��د. اینها 
مواردی اس��ت که م��ا نه تنها 
در غی��اب کارمن��دان اصل��ی 
بلکه باید در سراس��ر سال به 
آنها توجه ویژه ای بکنیم. حال 
فرض کنید که خود ش��ما در 
تعطی��الت به س��ر می برید و 
از کارمندان ت��ان می خواهی��د 
در ای��ن مدت همان طور عمل 
کنند که شما عمل می کردید. 
پس با انگیزه بخشی به درستی 
برنامه های خود را پیش ببرید. 

بسیاری از مدیران در این وضعیت 
که کارمندان کلیدی آنها نیستند، از 
برگزاری جلسه خودداری می کنند. 

آنها هیچ ایده ای درباره یافتن 
راهی برای گردآوری اطالعات مورد 

نیاز ندارند، چرا که تحلیل گران 
سازمان شان در مرخصی به سر 

می برند و آنها سردرگم می شوند که 
در نبود کارمندان کلیدی که حکم 
مشاور را برایشان دارند، چگونه 
کشتی کسب وکار را به مقصد 

برسانند. خصوصاً در سازمان های 
کوچک، بودن سر کار در حالتی که 

تنها شما در حال سر و سامان دادن 
به امور و پیش بردن اهداف هستید، 
شاید بی هدف و کسل کننده به نظر 

آید

شماره592 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279

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  .

کارتابل

ترجمه: علی آل علی

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

چگونه در غیاب کارمندان اصلی خود با انگیزه بمانیم؟ 

وقتی تنها سکاندار شمایید... 

داده کاوی چیست؟ 

 از س��ال 1950 به بعد که رایان��ه در تحلیل و 
ذخیره س��ازی داده ها به کار رفت، حجم اطالعات 
ذخی��ره ش��ده در آن پس از حدود 20 س��ال دو 
برابر ش��د و همزمان با پیشرفت فناوری اطالعات، 
حجم داده ها در پایگاه داده ها هر دو سال یک بار، 
دو برابر ش��د و همچنان با سرعت بیشتری نسبت 
به گذش��ته حجم اطالعات ذخیره ش��ده بیشتر و 

بیشتر می شود.
 ب��ا وجود ش��بکه جهان��ی وب، سیس��تم  های 
یکپارچ��ه  سیس��تم های  اطالعات��ی،  یکپارچ��ه 
بانکی، تج��ارت الکترونیک��ی و... لحظه به لحظه 
به حج��م داده ها در پای��گاه داده ها اضافه ش��ده 
و باع��ث ب��ه وجود آم��دن انباره��ای )توده های( 
عظیم��ی از داده ها ش��ده اس��ت، به ط��وری که 
ضرورت کش��ف و استخراج س��ریع و دقیق دانش 
 از ای��ن پای��گاه داده ه��ا را بیش از پی��ش نمایان 

کرده است. 
شدت رقابت ها در عرصه های علمی، اجتماعی، 
اقتصادی، سیاس��ی و نظامی نیز اهمیت س��رعت 
یا زمان دسترس��ی به اطالعات را دوچندان کرده 
اس��ت. بنابراین نیاز به طراحی سیس��تم هایی که 
ق��ادر به اکتش��اف س��ریع اطالعات م��ورد عالقه 
کاربران با تأکید بر حداقل مداخله انس��انی باشند 
از ی��ک س��و و روی آوردن به روش ه��ای تحلیل 
متناس��ب با حج��م داده ه��ای حجیم از س��وی 
دیگر، به خوبی احس��اس می شود. در حال حاضر، 
داده کاوی مهم ترین فناوری برای بهره وری مؤثر، 
صحیح و سریع از داده های حجیم است و اهمیت 

آن رو به فزونی است.

داده کاوی پ��ل ارتباط��ی میان عل��م آمار، علم 
کامپیوتر، هوش مصنوعی، الگوشناسی و فراگیری 
ماش��ین داده اس��ت. داده کاوی فرآیندی پیچیده 
جهت شناسایی الگوها و مدل های صحیح، جدید 
و به صورت بالقوه مفید، در حجم وس��یعی از داده 
اس��ت، به طریقی که این الگو ه��ا و مدل ها برای 

انسان ها قابل درک باشند. 
داده کاوی به صورت یک محصول قابل خریداری 
نیست، بلکه یک رشته علمی و فرآیندی است که 

باید به صورت یک پروژه پیاده سازی شود. 
داده ه��ا اغلب حجیم هس��تند و به تنهایی قابل 
اس��تفاده نیستند، اما دانش نهفته در داده ها قابل 

استفاده است. 
بنابراین بهره گی��ری از قدرت فرآیند داده کاوی 
جه��ت شناس��ایی الگوها و مدل ه��ا و نیز ارتباط 
عناصر مختلف در پایگاه داده جهت کش��ف دانش 
نهفت��ه در داده ه��ا و در نهای��ت تبدی��ل داده به 

اطالعات، روزبه روز ضروری تر می شود. 
در داده کاوی معم��والً به کش��ف الگوهای مفید 
از میان داده ها اش��اره می ش��ود. منظور از الگوی 
مفید، مدلی در داده ها است که ارتباط میان یک 
زیرمجموعه از داده ها را توصیف می کند و معتبر، 

ساده، قابل فهم و جدید است. 
ارتباط با نویسنده:

peyman. ahamdy@yahoo. com

علم رفتاری 
آیا می دانس��تید علم رفتاری چیس��ت؟ مطالعات 
نش��ان می دهند وقتی افراد وارد دفتر کار می شوند، 
اگر مث��ال روی میز یک کیف اداری با رنگ تند قرار 
داشته باشد، احساس رقابت پذیری بیشتری می کنند 
یا اگر عکس ی��ک کتابخانه به دیوار آویخته باش��د 
آرام ت��ر صحب��ت می کنند و اگر ح��ال و هوای دفتر 
نش��ان از پاکی و تمیزی داشته باشد میز کارشان را 
مرتب تر نگه می دارند، ام��ا هیچ کدام از این تاثیرات 

محیطی خودآگاه نیست.
 اخیرا روانشناس��ان ش��واهد فراوان��ی یافته اند که 
نش��ان می دهد بخش عظیمی از تصمیمات و رفتار 
انسان ها توس��ط ذهن ناخودآگاه تحریک می شود و 
این تحری��کات اغلب از دامنه ق��وه ادراک فوری ما 

خارج هستند. 
اینها عوامل محرکی هستند که افراد از وجودشان 
آگاهند – مثل س��خت ب��ودن صندلی، یا گرم بودن 
قهوه - اما از تاثیرگذاری ش��ان بر خود آگاه نیستند. 
ناخودآگاه ما به طرقی خیلی بیش��تر از آنچه تاکنون 

پنداشته می شد، فعال است.
 کاس��ترز می گوی��د مطالعه او ثاب��ت می کند که 
تکنیک ه��ای  مث��ل   – نیمه خ��ودآگاه  روش ه��ای 
تبلیغات– که برخی کش��ورها ممنوع��ش کرده اند، 
می توان��د ب��ر عمل هم موثر باش��ند، ام��ا اگر مردم 
درب��اره تاثی��رات ناخ��ودآگاه نگران اند باید بیش��تر 
نگران تبلیغاتی که می بینند باش��ند تا تبلیغاتی که 
در معرض دید آنها نیس��ت. برای مثال بس��یاری از 
تبلیغات نوش��یدنی ها آنها را با تصاویر خوش��ایندی 

چون دوستان و منظره سواحل نشان می دهد.
 »اگر ش��ما بارها و بارها در برابر این تبلیغات قرار 
بگیرید، ارتباطی در ذهن تان شکل می گیرد و سپس 
یکباره ناخودآگاه تان به ش��ما می گوید که مثال یک 

کوکاکوال بخرید.«

مدیریت امروز

آیا می دانستید

پیمان احمدی 



دو حزب رقیب ریاست جمهوری در آمریکا 
دیدگاهی کامال متفاوت نسبت به پدیده داغ 
این روزه��ای جهان یعن��ی گرمایش زمین 
و تغیی��رات اقلیم��ی دارند. خان��م هیالری 
کلینت��ون، نامزد ح��زب دموک��رات با دید 
علمی ب��ه قضیه نگاه می کن��د و می خواهد 
با نص��ب نیم میلی��ارد پنل خورش��یدی تا 
پای��ان دور اول ریاس��ت جمه��وری خ��ود 
کش��ورش را ب��ه »ابرق��درت ان��رژی پاک« 
تبدیل کند. ح��ال آنکه دونالد ترامپ، نامزد 
حزب جمهوری خواه افزایش دمای زمین را 
چندان تهدید نمی دان��د و اولویتش کاهش 
هزینه ه��ای تولیدکنندگان و بازیابی صنعت 

زغال سنگ است. 
خان��م کلینت��ون از حامی��ان سرس��خت 
توافق نامه پاری��س در تغییرات آب و هوایی 
اس��ت که در م��اه آوریل امس��ال به امضای 
مقامات 171 کش��ور جهان رسید، اما آقای 
ترامپ اگ��ر رییس جمهور ش��ود می خواهد 
دوباره مذاکره کند ت��ا آمریکا از این پیمان 
خارج ش��ود چون آمریکا بزرگ ترین اقتصاد 
جهان اس��ت و بیش��ترین می��زان گازهای 
گلخان��ه ای را در دنیا پس از چین منتش��ر 
می کن��د، نتیجه این کش��مکش کل دنیا را 

تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
ح��اال س��وال اینجاس��ت که نتیج��ه این 
کش��مکش ب��رای ایالت��ی چ��ون اوهایو که 
همزمان میزبان برخی از قدیمی ترین نواحی 
زغال سنگ خیز و البته نوآورترین سازندگان 
پنل های خورشیدی است، چه خواهد شد؟ 
در سراس��ر ش��رق ای��ن ایال��ت، رودخانه 
بزرگ اوهایو قرار دارد که مثل یک شاهرگ 
برای صنعت زغال س��نگ آمریکاس��ت که با 
بارگذاری  ایستگاه های  ماشین آالت سنگین، 
و نیروگاه ها ش��یب تند و سرسبز رودخانه را 

پوشانده است. 
در طول بی��ش از یک ق��رن، این منطقه 
و صنع��ت آن ب��رگ برنده تولی��د برق برای 
اقتصاد آمریکا بود؛ صنعتی که زغال س��نگ 
را می س��وزاند تا برق تولی��د کند. در اوهایو 
از طریق این صنعت هم اشتغال زایی زیادی 
می ش��ود و هم ش��غل های پردرآمدی وجود 
دارد. به همی��ن دلی��ل منطقه رش��د خوبی 
به خود دیده اس��ت، اما در س��ال های اخیر 

اوضاع تغیی��ر کرده اس��ت. آلودگی حاصل 
از دودکش  ه��ا ب��ه تدریج چند ب��ار با وضع 
دسته دسته قوانین تازه محدود شد؛ قوانینی 
که ابتدا برای انتشار دی اکسیدسولفور، بعد 
و حاال دی اکسیدکربن  دی اکس��یدنیتروژن 

وضع شده است. 
وض��ع چنین قوانینی عجیب نیس��ت، اما 
واقعیت این است که قوانین زیست محیطی 
تنه��ا چالش صنعت زغال س��نگ در آمریکا 
نیس��ت. دیگر چالش پیش روی این صنعت، 
استخراج اس��ت. به تازگی در روند استخراج 
انقالب��ی رخ داده که آن را ش��یل می گویند 
و از ای��ن راه می توان ب��ه گازهای ارزان تر و 
پاک تری نسبت به زغال سنگ دست یافت. 

نتیجه همه اتفاقاتی که می افتد این است 
که تقاضا برای زغال س��نگ پایین می آید و 
معادن مدت هاست به همین دالیل با مشکل 
مواجه هس��تند. تا االن بیش از 50 شرکت 
معدنی ورشکست ش��ده اند. این روند باعث 
می ش��ود که افراد زیادی قربانی و معادن تا 

پایان سال کامال بسته شوند. 

خان��م کلینت��ون به ش��دت با ای��ن روند 
موافق اس��ت و حت��ی یک جمل��ه معروف 
دارد ک��ه می گوید: »می خواهیم بس��یاری 
از معدنچی ها و ش��رکت های زغال سنگ را 
از دور کس��ب وکار خارج کنی��م.« او البته 
بعده��ا این نظ��ر خ��ود را ش��فاف تر کرد. 
منظ��ور او از ای��ن گفته این ب��ود که رفتن 
به س��مت انرژی های پاک تر قطعا به معنی 
دست کشیدن از مصرف زغال سنگ نیست. 
او در واقع می خواهد با این کار از جوامع در 
رون��د این انتقال حمایت کند، اما به هرحال 

این دیدگاه آس��یب خودش را دارد. 
ب��ا  از معدن داره��ا در گفت وگ��و  یک��ی 
بی بی س��ی گف��ت: »آنچ��ه اتف��اق می افتد 
این اس��ت که وقت��ی دو معدنچ��ی معادن 
زغال س��نگ اخراج می شوند، حتی اگر همه 
چیز هم داشته باشند، اینجا خانه شان است 
و وقتی از اینجا اخراج شوند، خانه خود را به 

هیچ کس نمی فروشند.«
آقای ترامپ اما با حرف های این معدنچی 
و کال س��رپا بودن معادن زغال س��نگ کامال 

مواف��ق اس��ت. او زغال س��نگ را مثل یک 
نعمت و س��رمایه مل��ی می بین��د و خود را 
مسئول حفظ هزاران شغل ایجادشده از این 

راه می داند. 
واقعیت این اس��ت که از دی��دگاه ترامپ 
اصال کثیف بودن زغال س��نگ به عنوان یک 
سوخت فسیلی معنایی ندارد چون گرمایش 
زمی��ن تنها یک »ش��وخی« اس��ت. البته او 
بعده��ا این گفت��ه خود را درب��اره گرمایش 

زمین تنها یک جوک بامزه خواند. 
حاال یک س��وال دیگر مطرح می ش��ود و 
آن اینک��ه دیدگاه جایگزین چیس��ت؟ تنها 
100 مایل دورتر از اوهایو ش��هر تولدو است 
ک��ه در باغ وحش آن یک پنل خورش��یدی 
نصب ش��ده اس��ت. با حضور ش��رکت های 
بزرگ��ی چ��ون وال مارت ک��ه در انرژی های 
تجدید پذیر س��رمایه گذاری می کنند، نصب 
تجهیزات اینچنینی در کشوری چون آمریکا 
که مص��رف انرژی در آن باالس��ت، چندان 

غیرمعمول و عجیب به نظر نمی رسد. 
مدیران ای��ن نوع تجهیزات و ش��رکت ها 

نمی خواهن��د پای ش��ان به کش��مکش های 
سیاسی باز شود، اما بحث شان این است که 
همه ما ش��اهد یک تغیی��ر و تحول بنیادین 
هستیم. پنل های خورش��یدی نه تنها باعث 
افزایش بهره وری ش��ده بلکه قیمت ها را هم 

کاهش داده است.  
خورش��ید و انرژی های خورش��یدی دیگر 
یک س��وژه باکالس برای ثروتمندان نیست. 
نص��ب بزرگ تری��ن پنل ه��ای خورش��یدی 
در آفتابی تری��ن بخش ه��ای آمری��کا یعنی 
ایجاد توان برای تولی��د برق با هزینه ای که 
قابل رقابت با برق تولیدش��ده از زغال سنگ 

است. 
اگرچ��ه انرژی خورش��یدی هن��وز هم به 
ی��ک ان��رژی دائم��ی تبدیل نش��ده و مثال 
تنه��ا هنگام تابش خورش��ید می توان از آن 
بهره برد، اما هزینه ه��ا را برای تولید انرژی 
کاهش می دهد. این یعنی در طول روزهای 
داغ تابس��تان، وقتی سیستم های تهویه هوا 
با تم��ام قدرت درحال کار کردن هس��تند، 
عرضه ان��رژی برق می تواند ب��دون کربن و 

درنتیجه بدون آلودگی باشد. 
مع��ادن  و  اوهای��و  ه��واداران  اینک��ه 
زغال س��نگش موفق می ش��وند ترامپ را به 
کاخ س��فید بفرس��تند یا کس��انی که بهره 
انرژی های خورش��یدی را در گردشگاه های 
تولدو دیده اند، پیروز شده و هیالری کلینتون 
را به ساختمان ریاس��ت جمهوری بفرستند، 
هنوز مش��خص نیست. اما آنچه معلوم است 
اینکه هر یک از این دو نفر که رئیس جمهور 
ش��ود، نه تنها ب��ر سیاس��ت های آمریکا در 
برخورد با گرمایش جهانی تاثیرگذار اس��ت 
بلکه می تواند روند این پدیده آب و هوایی را 
در کل دنیا تحت تاثیر خود و سیاست هایش 
ق��رار ده��د. البت��ه به ای��ن نکته ه��م باید 
توج��ه کرد که اگر رون��د کاهش هزینه های 
انرژی ه��ای خورش��یدی ادامه پی��دا کند و 
ارزش زغال س��نگ نیز در برابر گاز شیل کم 
و کمتر شود، دیگر حتی پیروزی ترامپ هم 
مانع از رفتن به س��مت منابع انرژی پاک تر 

نخواهد شد. 
حت��ی برخی جمهوری خواه ه��ا هم اکنون 
ه��وادار انرژی ه��ای پ��اک هس��تند. آنه��ا 
مواف��ق انرژی ه��ای پ��اک هس��تند، اگرچه 
جمهوری خواه ان��د و از ترام��پ طرف��داری 

می کنند. 
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مهاجرت، پیامد غیرمستقیم 
تغییرات آب وهوایی

 
اکن��ون دیگر برای همه روش��ن ش��ده اس��ت که 
تغییرات آب و هوایی در جریان اس��ت و پیامد های 
آن یک واقعیت اس��ت. کنفرانس تغییر اقلیم ۲015 
س��ازمان ملل متح��د در پاریس، رویک��ردی تازه به 
مقول��ه تغیی��رات آب و هوایی و مهاج��رت دارد. در 
واقع مسئله جهانی تغییرات آب و هوایی را از نگاهی 
جدید مورد بررس��ی قرار داده اس��ت، به گونه ای که 
اس��اس بح��ران مهاج��رت را در دنیا به غی��ر از فقر، 
جنگ، خشونت و خطر مرگ، تغییرات آب و هوایی 

هم می داند. 
سال ۲014، نمایندگان چندین کشور مختلف در 
گزارش خ��ود درباره تغییرات آب و هوایی هش��دار 
داده بودن��د که اگر تغییرات آب و هوایی را مدیریت 
نکنی��م، عالوه ب��ر اینکه محیط زیس��ت را به خطر 
می اندازد، ب��رای اقتصاد جهانی نی��ز تبدیل به یک 
تهدید خواهد شد و به طور گسترده تر صلح، ثبات و 

امنیت بین المللی را به مخاطره می اندازد. 

آیا بحران مهاجرت در اروپا، نتیجه غیرمستقیم 
تغییرات آب و هوایی است؟

مدی��ر اجرایی کنوانس��یون س��ازمان ملل متحد 
ب��رای مبارزه با بیابان زای��ی، خانم مونیک باربوت، 
می گوی��د: »از اول س��ال ۲015 تا ماه س��پتامبر، 
400 هزار مهاج��ر غیرقانونی از دری��ای مدیترانه 
عبور کردن��د. 100 درصد این مهاجران از مناطق 
خش��ک می آیند. قطعا همه این مهاجران، امروز به 
خاطر جنگ مجبور به مهاجرت ش��ده اند، در واقع 
جنگ  در این مناطق از ابتدا ریش��ه در بحران های 

محیط زیس��تی دارد.«
موض��وع عواقب تغیی��رات آب و هوایی بس��یار 
گس��ترده اس��ت. مقاله های مختلفی درباره رابطه 
تغیی��رات آب و هوای��ی و امنیت و فرضیاتی که به 
حمل��ه مهاجران در آینده به اروپ��ا دامن می زند، 
پرداخته ان��د. اهمیت موض��وع آب و هوا به تدریج 
برای کش��ور های اروپایی تبدیل به یک سیاس��ت 

یکپارچه شده است. 
کنفرانس تغییر اقلیم ۲015 س��ازمان ملل متحد 
در پاریس با موضوعات مختلفی مانند آشفتگی های 
آب و هوایی و بحران های انس��انی و اینکه چگونه در 
مقابل آنها واکنش دهند، برگزار ش��د. این کنفرانس 
را وزارت امور خارجه فرانس��ه با همکاری موسس��ه 
رواب��ط بین المل��ل و اس��تراتژیک برگزار ک��رد. این 
کنفرانس، فرصتی را به وجود آورد تا کشور ها درباره 
تغیی��رات آب و هوایی و بحران های ناش��ی از آن به 
گفت وگو بپردازند. از جمله مسائلی که در کنفرانس 
تغییر اقلیم بررس��ی ش��د، تغیی��رات آب و هوایی از 

منظر جنگ و مهاجرت بود. 

نخس��تین نتیج��ه ای ک��ه از ای��ن مذاک��رات و 
تحقیقات به دس��ت آم��د این بود ک��ه مهاجرت از 
عواق��ب غیرمس��تقیم تغییرات آب و هوایی اس��ت. 
م��ردم به دلی��ل جنگ مهاج��رت می کنند و جنگ 
خودش اساسا ریشه در محیط زیست دارد. در واقع، 
تغییرات آب و هوایی ممکن است به عنوان یک عامل 
تش��دید کننده و تقویت کننده مهاجرت و جابه جایی 

مردم جهان عمل کند. 
دمای هوای کره زمین در ۲0 سال گذشته در سطح 
جهانی، 1.5 تا ۲ درجه افزایش داشته  است. توفان های 
ناشناخته در جزایر وانواتو در اقیانوس آرام و تندباد هایی 
با سرعت ۲70 کیلومتر در ساعت همه نشانه های اثبات 
جریان تغییرات آب و هوایی است. کشور های دنیا برای 
مب��ارزه با عواقب و پیامد های ناش��ی از تغییرات آب و 

هوایی به تکاپو افتادند. 
کش��ور هند ب��رای جلوگیری از هج��وم مهاجران 
آب و هوایی در حال ساخت دیواری در مرز بنگالدش 
است چون این کشور هر 18 سال یک بار یک توفان 

سهمگین را تجربه می کند. 
در ح��ال حاضر س��ه خطر عم��ده از میان عواقب 
و پیامد ه��ای تغیی��رات آب و هوایی ک��ه به افزایش 
میزان مهاجرت در دنیا انجامیده  اس��ت، به شرح زیر 

هستند: 
- افزایش تعداد و ش��دت بالی��ا و حوادث طبیعی 
)بالیای طبیعی نسبت به س��ال های 1960 تاکنون 

سه برابر شده  است.(
- افزای��ش س��طح دری��ا )باع��ث ناپدی��د ش��دن 
زمین ه��ای اطراف، ش��ور ش��دن خ��اک و آلودگی  

آب های زیرزمینی می شود.(
- افزای��ش دم��ای هوا همراه با ایج��اد اختالل در 
فصول ب��ارش )باعث ایجاد س��یل، کاهش میزان و 
تولید کش��ت، بیابان زایی، خش��ک  ش��دن آب های 

زیرزمینی می شود.(
در حقیق��ت مفاهیم امنیت و امنیت انس��انی، در 
ه��م تنیده اند و مس��تقل از یکدیگر نیس��تند. وقتی 
ناامنی انسانی افزایش پیدا می کند، امنیت منطقه ای 
و بین الملل��ی هم به خطر می افتد. در واقع، تغییرات 
آب و هوای��ی ب��ا اعم��ال تاثی��ر روی آب، ان��رژی، 
کشاورزی، بیابان زایی، سالمت، مهاجرت، یک منبع 
تغییرات ژئوپولیتیکی اس��ت که ممکن است توسعه 
جهان��ی اقتصادی و اجتماع��ی را تهدید کند. زمانی  
که مردم منطقه ای در معرض عواقب تغییرات آب و 
هوایی قرار می گیرند، مجبور می شوند به کشور های 

همسایه مهاجرت  کنند. 

دریچه
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گزارش 2

گرمایش زمین و رقابت برای کاخ سفید

طی رقابت های انتخابات ریاس��ت جمهوری 
۲01۲ آمری��کا، موض��وع تغیی��ر اقلیم تقریبا 
مس��ئله ای نامحس��وس بود. رئیس جمهوری 
اوبام��ا و رقیب جمهوری خواه او، میت رامنی، 
تقریب��ا هی��چ وقت درباره ای��ن موضوع حرف 
نزدند و این مس��ئله هرگز در مناظرات ش��ان 
مطرح نشد. در آن زمان صحبت ها بیشتر حول 
مح��ور افزای��ش میزان تولید نفت و گاز بود تا 

کاهش میزان انتشار کربن. 
ام��ا امس��ال، از آنجا که هی��الری کلینتون 
روی موض��وع تغییر اقلیم به عنوان قلب تپنده 
مبارزات انتخاباتی خود حس��اب می کند، این 
امر اهمیتی پیدا کرده که قبال هرگز در هیچ 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دیگری نداش��ته 

است. 
خان��م کلینتون در س��خنرانی هایش مرتبا 
ب��ر برنامه های خود برای مب��ارزه با گرمایش 
جهانی کره  زمین تاکید می کند و همس��رش 
بی��ل کلینتون رئیس جمهوری اس��بق آمریکا 
نی��ز در هفت��ه گذش��ته در کنوانس��یون ملی 
دموکرات ها او را برای قرار دادن این طرح در 

مرکز سیاست های خارجی اش، ستود. 
سناتور برنی سندرز از ورمونت و رقیب اصلی 
کلینت��ون در انتخاب��ات مقدماتی، در این باره 
گفته اس��ت: »موضوع ای��ن انتخابات، موضوع 
تغییر اقلیم است.« وی همچنین اظهار داشته 
که حزبش خواستار وضع مالیات برای انتشار 

کربن است.
اما دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه 
و رقی��ب انتخابات��ی کلینت��ون در مخالفت با 
سیاس��ت های مربوط به موض��وع تغییر اقلیم 
بس��یار پی��ش رفت��ه اس��ت. او اغل��ب دانش 
مربوط به تغییر اقلیم با منش��ا انس��انی را به 
س��خره می گیرد و نظریات آن را تحت عنوان 
فریبکاری مردود می شمرد. جمهوری خواهان 
سیاس��ت های مربوط به موض��وع تغییر اقلیم 
را غلب��ه افراطی گری بر عقل س��لیم توصیف 

می کنند. 
شکاف بین دو جبهه بر سر این موضوع، از 
زمانی که به صورت امری سیاسی مطرح شد و 
طی چندین دهه، اکنون به بیشترین حد خود 
رس��یده است و این درحالی اتفاق می افتد که 
در انتخابات ریاست جمهوری ۲008 آمریکا، 
دموکرات ها و جمهوری خواهان درباره موضوع 
تغیی��ر اقلیم موضع تقریبا یکس��انی را اتخاذ 

کرده بودند. 
در آن سال، اوباما و نامزد جمهوری خواهان، 
س��ناتور جان مک کین از آریزونا، در مورد 

ل��زوم بررس��ی علل انس��انی گرمایش زمین 
صحب��ت و سیاس��ت های نس��بتا یکس��انی 
را پیش��نهاد ک��رده بودند. این سیاس��ت ها 
ش��امل »برنامه های سقف و مبادله انتشار« 
می ش��د که میزان انتش��ار دی اکسیدکربن 
را مح��دود می ک��رد و بازاری برای اعتبارات 

تصفیه آلودگی ها به وجود می آورد. 
ژن کارپینس��کی، رئیس اتحادیه طرفداران 
حفاظت محیط زیست عقیده دارد: »مباحثاتی 
که در این دوره انتخاباتی درباره موضوع تغییر 
اقلیم اوج گرفته، واقعا تاریخی اس��ت.« اشاره 
او به گردهمایی اخیر اعضای حزب دموکرات 

است. 
وی اف��زود: در س��ال ۲01۲ کس��ی چیزی 
درای��ن باره نپرس��ید و کاندیداه��ا نیز حرفی 
درباره اش نزدند، همان طور که در سال ۲008 
هم وضعیت کاندیداها به همین صورت بود و 
کس��ی حرفی در این باره نزد. هرگز به اندازه 
اکن��ون درب��اره موضوع تغیی��ر اقلیم صحبت 
نشده است و تضاد بین کاندیداها نیز هرگز از 

این آشکارتر نمایان نشده بود. 
استراتژیس��ت های دموکرات قبال یک بار از 
ای��ن موض��وع طفره رفتند و ه��ر رویکردی را 
ک��ه ممکن ب��ود قیمت انرژی را افزایش دهد، 
به عنوان سیاستی خطرناک نگریستند، اما در 
حال حاضر این موضوع را به خط اول مبارزات 

سیاسی خود پیش رانده اند. 
در کنوانسیون دموکرات ها، برگزارکنندگان 
فیلم کوتاهی ساخته جیمز کامرون، کارگردان 

آثار برجس��ته ای چون تایتانیک، نشان دادند 
که نقش هیالری کلینتون در نشست تغییرات 
اقلیمی کپنهاگ را در کانون توجه قرار می داد. 
کلینتون به عنوان بخشی از یک طرح گسترده 
آب و هوای��ی، اه��داف بلندپروازانه ای را برای 
تولی��د انرژی از مناب��ع تجدیدپذیر، از جمله 
نصب نیم میلیارد پنل خورش��یدی تا س��ال 

۲0۲0 برنامه ریزی کرده است. 
نامزده��ای دموک��رات مجل��س س��نا در 
ایالت های پرنوسان مانند پنسیلوانیا و فلوریدا 
نیز از این مس��ئله استقبال کرده اند. آنها طی 
نظرس��نجی هایی نشان داده اند که اکثریت رو 
به رشد آمریکایی ها دانش مربوط به تغییرات 
اقلیمی را پذیرفته و از نامزدهای هر دو حزب 
در صورتی که جس��ارت آن را داش��ته باشند 
که قول رس��یدگی به این مس��ئله را بدهند، 

حمایت می کنند. 
نظرس��نجی گال��وپ در ماه م��ارس به این 
نتیجه رس��ید که 65درص��د آمریکایی ها باور 
دارن��د ک��ه فعالیت های انس��انی، عامل ایجاد 
تغییرات اقلیمی اس��ت. این نظرسنجی نشان 
داد ک��ه 38درصد از جمهوری خواهان هم به 
همی��ن ام��ر اعتقاد دارند و ای��ن یک افزایش 
4درصدی را نس��بت به آمار س��ال قبل نشان 
می دهد. همچنین این نظرس��نجی نشان داد 
ک��ه 76درصد آمریکایی ه��ای بین 18 تا ۲9 
س��اله قبول دارند که فعالیت های انسان دلیل 

اصلی تغییرات آب و هوایی است. 
برخی از استراتژیس��ت های جمهوری خواه 

نگران هس��تند که دیدگاه های دونالد ترامپ 
بر سر موضوع اقلیم ممکن است رأی دهندگان 
جوان تر را در درازمدت مأیوس کند. همانقدر 
ک��ه می ترس��ند سیاس��ت های مهاجرت��ی او 
و اظهارات��ش درب��اره زن��ان ممک��ن اس��ت 

اسپانیایی تبارها و زنان را پس بزند. 
وی��ت آی��رز یک��ی از ناظ��ران انتخابات��ی 
جمهوری خواه��ان ک��ه پیش تر ب��رای کارزار 
انتخاباتی س��ناتور مارکو روبیو از فلوریدا کار 
می کرد و اکنون به نفع گروه هواداران حمایت 
از انتخ��اب مج��دد روبیو برای س��نا فعالیت 
می کند، چنین گفته اس��ت: »این مهم اس��ت 
ک��ه نامزدهای جمهوری خواه با هوش��مندی 
درب��اره موضوع تغییر اقلی��م صحبت کنند و 

درباره آن بی اعتنا نباشند.«
او ادامه داد: ش��ما ب��ا طرز حرف زدن خود 
درباره موضوع تغییر اقلیم به نسل هزاره نشان 
می دهید که چقدر نس��بت به محیط زیس��ت 
حساس هستید. نسل هزاره با عبور از کودکی 
می رود تا به فراگیرترین نسل تبدیل شود، به 
نح��وی که هر حزبی که امیدوار اس��ت آینده 
از آن او باشد باید بتواند نسل هزاره را جذب 

کند. 
از آنجا که جمهوری خواهان در سال جاری 
مس��ائل سیاسی دیگری را نیز پیش رو دارند، 
برخ��ی از نامزد های آنها بر س��ر اتخاد مواضع 
متف��اوت ب��ا ترامپ در حال رقابت هس��تند. 
س��ناتور کلی آی��وت از نیوهمپش��ایر، ایالتی 
ک��ه رأی دهندگان��ش به نماین��دگان طرفدار 

محیط زیست تمایل دارند، در حالی از ترامپ 
پشتیبانی می کند که از حزب خود جدا شده 
اس��ت ت��ا بتواند به نفع حف��ظ قوانین مربوط 
ب��ه تغییرات اقلیمی دولت اوباما فعالیت کند. 
وب سایت مبارزات انتخاباتی او می نویسد: »او 
ب��رای مب��ارزه با اثرات منف��ی تغییرات آب و 

هوایی مشغول کار است.«
ب��ا این ح��ال بیش��تر جمه��وری خواهان 
همچنان به شدت با سیاست های آب و هوایی 
اوبام��ا و ب��ه طور خاص ب��ا مجموعه قوانین و 
مقررات س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت که 
هدف��ش کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه ای 
ناش��ی از کارخانه هایی با سوخت زغال سنگ 
است، مخالفت می کنند. این قوانین درصورت 
تصویب می توانند بس��یاری از کارخانه ها را به 

تعطیلی بکشانند. 
ترام��پ وعده داده اس��ت ک��ه قوانین آب و 
هوای��ی اوبام��ا را لغو خواهد کرد و خواس��تار 
حفاری های بیشتر برای اکتشاف سوخت های 
فسیلی و مقررات زیست محیطی کمتر خواهد 
بود. او گفت که توافق سال گذشته پاریس را 
که تقریبا همه کشورها در آن متعهد شده اند 
ک��ه برای جلوگی��ری از تغییرات آب و هوایی 

اقدام کنند، ملغی خواهد کرد. 
ام��ا استراتژیس��ت های ح��زب می گوین��د 
ب��رای جمهوری خواهانی که می خواهند برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲0۲0 یا ۲0۲4 
آمریکا نامزد ش��وند، یعنی افرادی مثل روبیو 
ی��ا س��خنگوی کاخ س��فید، پ��ل دی رایان از 
ویسکانس��ین، ی��ک راه وج��ود دارد و آن این 
اس��ت ک��ه ب��دون پ��س زدن رأی دهندگان 
جوان تر درباره مخالفت با قوانین دولت اوباما، 

صحبت کنند. 
استراتژیس��ت  ی��ک  ش��ریدان،  کوی��ن 
جمهوری خ��واه که مدیر روابط عمومی رایان 
نیز بود چنین گفته اس��ت: »برای نسل بعدی 
جمهوری خواهان، این مهم اس��ت که نش��ان 
بدهن��د مطل��ب را درک کرده ان��د و صرفا به 

دنبال بازی های ارتدکسی قدیمی نیستند.«
استراتژیس��ت های  دیگ��ر  و  ش��ریدان 
جمهوری خواه معتقدند که مش��خص نیس��ت 
بی اعتنایی ترامپ نسبت به موضوع تغییر اقلیم 

چه تاثیری بر آینده حزب خواهد گذاشت. 
داگالس هی، استراتژیس��ت جمهوری خواه 
ک��ه معاون مدی��ر ارتباطات اری��ک کانتور از 
ویرجینی��ا نیز بود می گوی��د: »هر چیزی که 
ترامپ با آن ادبیات لفاظانه می گوید نادرست 
و فریبکارانه است. هیچ کس دیگری در حزب 
با او هم عقیده نیست. اینها لفاظی های شخص 

ترامپ است.«

تغییر اقلیم و شکاف در خط مقدم کارزار ریاست جمهوری آمریکا
مترجم: شبنم شمس مقدم

نیویورک تایمز
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شرکت سامسونگ از توسعه 
تلفن  کارتخ��وان  برنامه ه��ای 
همراه خود تا مرز 100 تراکنش 
در طول س��ال جاری خبر داد؛ 
خبری که سودی بالغ بر صدها 
میلی��ون دالر به این ش��رکت 

تقدیم خواهد کرد. 
س��ال ها پیش خری��د نقدی 
برای بس��یاری از افراد جذاب تر 
الکترونیک بود.  از خرید ه��ای 
اکن��ون ای��ن جری��ان روندی 
معک��وس را تجرب��ه می کند و 
اغل��ب اف��راد به س��مت خرید 
الکترونی��ک و مج��ازی تمایل 
سامس��ونگ  ش��رکت  دارن��د. 
اس��ت  ت��اش  در  حال��ی  در 
کارتخ��وان  سیس��تم های 
الکترونیک خود را توسعه دهد 
که شرکت اپل از مدت ها پیش 
الکترونی��ک  کارزار  ای��ن  وارد 
ش��ده اس��ت. همکاری شرکت 
اپل با ش��رکت NAB به عنوان 
پردازش کننده  ش��رکت  ی��ک 
از  اعتب��اری،  پرداخت ه��ای 
اواخ��ر س��ال 2011 آغاز و اپل 
موفق ش��د نظر مثبت بسیاری 
از کارب��ران را در این خصوص 
جلب کن��د. اگرچ��ه ارائه این 
س��رویس ها به ط��ور انحصاری 
مش��تریانی از سراس��ر ایاالت 
متح��ده را ج��ذب ک��رده، اما 
اپل در تاش اس��ت س��یطره 
ارائه خدمات خود را در س��طح 
بین الملل افزایش دهد. شرکت 
NAB ب��رای افزایش اعتماد و 
اش��تیاق کاربران وعده داد که 

اف��راد در نخس��تین تراکنش، 
تا س��قف 5هزار دالر را رایگان 

پرداخت می کنند. 
اکنون ش��رکت سامس��ونگ 
ب��ا خب��ری جدیدت��ر ، رقیب 
اصل��ی خ��ود یعن��ی اپ��ل را 
غافلگیر کرده اس��ت؛ ش��رکت 
ک��رده  اع��ام  سامس��ونگ 
به زودی با افزایش ظرفیت های 
پرداخ��ت الکترونیک، تراکنش 
کارب��ران را ت��ا 100میلیون بار 
افزایش خواه��د داد. این اقدام 
بلندپروازانه در ش��رایطی انجام 
می ش��ود که دو ش��رکت اپل و 
سامسونگ سال هاست به عنوان 

رقبای اصلی شناخته می شوند. 
جدی��د  رقابت��ی  ط��رح 
سامس��ونگ برای رقابت با اپل 
ب��ه افزای��ش تعداد کش��ورها 
متکی ش��ده اس��ت. قرار است 
این طرح در هفت کشور جهان 
قابل دسترسی و استفاده باشد. 
ش��رکت سامس��ونگ در م��اه 
آگوست س��ال 2015 خدمات 
پرداخت الکترونیک خود را ابتدا 
ایاالت متحده توسعه  در سطح 
داد، س��پس در ماه س��پتامبر 
همان س��ال ب��ه جم��ع آوری 
لیستی از کش��ورهای خواهان 
این سیس��تم اقدام کرد. اکنون 

با گذش��ت حدود یک س��ال از 
اجرای طرح های اولیه، شرکت 
سامس��ونگ اعام ک��رده قصد 
دارد کشورهای چین، سنگاپور، 
برزیل، اس��پانیا و اس��ترالیا را 
ب��ه ط��ور رس��می وارد چرخه 
پرداخت الکترونیک خود کند. 

مدی��ر  اینجون��گ،  ری 
ش��تاب دهنده  طرح ه��ای 
پرداخت الکترونیک در شرکت 
سامس��ونگ معتقد اس��ت که 
از س��ال گذش��ته میادی و با 
ارائه نخستین خدمات شرکت 
سامس��ونگ در ای��ن خصوص 
س��رعت رش��د ای��ن ش��رکت 

بس��یار ب��اال ب��وده و اکنون به 
رقمی تقریبا دوبرابر سال پیش 
اس��ت. همچنین  یافته  ارتق��ا 
پیش بینی می ش��ود با افزایش 
کش��ورهای ش��رکت کننده در 
طرح سامسونگ میزان بازدهی 
مالی این طرح برای سامسونگ 

بسیار هنگفت باشد. 
ک��ه  می گوی��د  اینجون��گ 
بخش��ی از این ط��رح با هدف 
ارضای حس جاه طلبی مدیران 
سامسونگ و بخشی دیگر برای 
رس��یدن ب��ه روی��ای »جهانی 
بدون نیاز ب��ه وجه نقد« انجام 
گرفته اس��ت. در ح��ال حاضر 
33درصد از کاربران استرالیایی 
ب��رای خریده��ای مختل��ف از 
سیس��تم تلف��ن هم��راه خود 
کمک می گیرند که با پیوستن 
سامسونگ به سیستم خدمات 
مالی استرالیا و لغو یکه تازی اپل 
نرخ اس��تفاده کاربران افزایش 
داش��ت.  خواهد  چش��مگیری 
پیش بینی ه��ا نش��ان می دهد 
اس��ترالیا تا پایان س��ال 2020 
قادر به افزایش دوبرابری تعداد 

کاربران خود خواهد بود. 
رقابت ش��دید بی��ن IOS و 
اندروید طی یک س��ال گذشته 
بسیار پرشور بوده و این رقابت 
به وی��ژه در بریتانیا پررنگ تر از 
س��ایر کشورها به نظر می رسد. 
تیم کوک مدیرعامل اپل نیز در 
واکنش به اخبار منتشر شده از 
سامسونگ اعام کرده اپل قصد 
دارد، تا پایان سال 2016 میزان 
الکترونیک  پرداخ��ت  کاربران 

خود را افزایش دهد. 

حرفه ای تر از همیشه نظارت کنید 
نرم افزارهای برتر مانیتورینگ

استفاده از ابزارهای نظارتی برای کنترل اتفاقات 
محیط زندگی و شغلی بسیار رایج است. این ابزارها 
ن��ه تنها برای کنت��رل اتفاقات محیط��ی و حوادث 
پیش بینی نش��ده کاربردی اند، بلکه برای بررس��ی 
چگونگی رفتار افراد در بسیاری از جایگاه های شغلی 
و آموزش��ی حائز اهمیت هستند. به گزارش فرصت 
امروز اگرچه اس��تفاده از ابزارهای مانیتورینگ بین 
مش��اغل مدیریتی بیش از هر شغل دیگری مرسوم 
اس��ت اما این ابزارها حتی برای والدین نیز باارزش 
به نظر می رس��ند، به وی��ژه والدینی که روی تربیت 

فرزندان خود حساسیت باالیی دارند. 
به طور کلی، اگر ش��ما صاحب کسب و کاری هستید 
که ب��ه طور م��داوم ب��ا رفتاره��ای کارکنان مش��کل 
داری��د یا ش��کایاتی درخص��وص تعارض��ات محل کار 
دریافت می کنید، الزم اس��ت ب��ا ابزارهای مانیتورینگ 
آش��نا ش��ده و از قابلیت ه��ای گوناگ��ون ای��ن ابزارها 
مطمئ��ن ش��وید. این ابزاره��ا راه حل��ی مطمئن برای 
 افزای��ش حس اعتماد بی��ن کارکن��ان و مدیران تلقی

 می شود: 

PC Pandora
 ای��ن نرم اف��زار انتخابی بس��یار مناس��ب برای 
افرادی اس��ت که اطاعات فن��ی چندانی ندارند. 
pc Pandora در بی��ن همتای��ان خ��ود دارای 
س��اده ترین سیس��تم ارتباط کاربر و برنامه است. 
بر این اس��اس حت��ی افرادی که کمترین س��طح 
اطاعات را درخصوص چنی��ن برنامه هایی دارند، 
در کوتاه ترین زمان به کار با این نرم افزار مس��لط 
می ش��وند. تنظیمات این برنامه برای هر کاربر به 
طور اختصاصی قابل تغییر اس��ت و تسلط افراد بر 
ای��ن برنامه با س��اده ترین روش امکان پذیر خواهد 
ب��ود. برای اس��تفاده جداگانه ای��ن برنامه در چند 
سیس��تم متف��اوت می توان ب��ا هزین��ه ای برابر با 
70 دالر تمام��ی داده ها، تصاوی��ر و اطاعات را به 
سیس��تم های میزبان جدید انتقال داده و در برابر 

هک شدن و سرقت اطاعات حفاظت کرد. 

Sniper Spy
یک��ی از نگرانی های ش��ایع بین اغل��ب والدین، 
چگونگ��ی کنترل و نظ��ارت کامل ب��ر رفتارهای 
کودکان اس��ت. sniper spy یک ابزار مناس��ب 
برای نظارت نامحس��وس اس��ت. sniper spy  به 
والدی��ن کمک می کند بدون جل��ب توجه و ایجاد 
تنش با کودکان به بررسی محتواهایی که آنان در 
فضای مجازی و ش��بکه های اجتماعی جست وجو 
می کنند، بپردازند. ای��ن برنامه با کنترل وضعیت 
مرورگ��ر کودکان، این قابلیت را دارد که از راه دور 
فعالیت های مجازی آنان را بررس��ی کند. بنابراین 
حت��ی در ش��رایطی ک��ه والدین از ک��ودکان دور 
هستند، نظارت تسهیل می شود. هزینه استفاده از 

جدیدترین نسخه این برنامه 80 دالر است. 

 Webwatcher
این برنامه از جمله نرم افزارهایی است که اخیرا 
از سوی بسیاری از کاربران با استقبال مواجه شده 
اس��ت. یکی از برترین کاربرده��ای این محصول، 
کنترل محتواهایی است که توسط کودکان بازدید 
می شود. مسدود کردن برخی وب سایت ها، آگهی ها 
و برنامه های نامناس��ب برای کودکان، از مهم ترین 
قابلیت های این محصول است. اگرچه می توان این 
برنامه را به ش��کل آزاد و بدون پرداخت وجه نقد 
دانل��ود کرد، اما می توان از جدیدترین قابلیت های 
webwatcher در نسخه 97 دالری آن استفاده 
کرد. یکی از مهم ترین وج��وه مثبت این نرم افزار، 
امکان کنترل محتوا ب��ه محض اتصال به اینترنت 

در هر زمان و مکان است. 

Spytech Spyagent
 این نرم افزار بی��ش از همه برای افرادی کاربرد 
دارد که به امنیت شخصی اهمیت می دهند. آمارها 
نش��ان می دهد اغلب برنامه های ضد جاسوس��ی، 
قادر به شناس��ایی این نرم افزار نیستند. بیشترین 
اس��ت.  اداری   spytech spyagent کارب��رد 
درواق��ع نظارت بر محت��وای گفت وگوها، ایمیل ها 
و تصاوی��ر رد و بدل ش��ده بین کاربران س��ازمان 
می تواند برای مدیران یک سازمان اطمینان خاطر 
ایجاد کن��د که ش��رایط داخلی س��ازمان ایده آل 
اس��ت. از سوی دیگر ش��اغلین در کسب و کارهای 
آنای��ن ب��ه راحتی ق��ادر خواهند بود با مس��دود 
کردن برخ��ی کلمات، تصاویر و محتواهای خاص، 
بر م��واردی که توس��ط کاربران آناین مش��اهده 
می ش��ود، نظ��ارت کنن��د. نس��خه ابتدای��ی این 
نرم افزار به ش��کل رای��گان قابل دانلود اس��ت، اما 
 نس��خه جدیدتر آن با ص��رف 70 دالر هزینه قابل 

دریافت است. 

Net nanny
ارزان تری��ن  و  دس��ترس ترین  در  از  یک��ی   
نرم افزاره��ای مانیتورین��گ، net nany اس��ت. 
این نرم افزار از س��ال ها پیش از محبوبیتی بس��یار 
زیاد بی��ن کاربران برخ��وردار بود. اغل��ب والدین 
ترجی��ح می دهند با کمک همین برنامه به کنترل 
رفتارهای فرزندان خود بپردازند. این برنامه نسبت 
به هک ش��دن مقاومت باالیی دارد و فضای امنی 
برای فعالیت کاربران ایجاد می کند. به همین دلیل 

است که اغلب کاربران از آن استقبال می کنند.

معاون علمی و پژوهشی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری 

شرکت های دانش بنیان دروازه ورود 
جوانان به بازار کار

مع��اون علمی و پژوهش��ی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت شرکت های دانش بنیان بهترین 
فض��ا را برای اش��تغال زایی جوانان تحصیلک��رده فراهم 

می کنند. 
به گزارش مهر، علی وطنی در مراسم افتتاحیه »کلین 
روم، یک شرکت تولید و واردکننده تجهیزات پزشکی« 
گفت: در حال حاضر 2هزار و 560 ش��رکت دانش بنیان 
در کش��ور وج��ود دارد و حج��م عظیم��ی از جوان��ان 
تحصیلک��رده را در خ��ود جای داده که برای این قش��ر 
اثرگذار اش��تغال زایی کرده اند. به گفته وطنی، مهم ترین 
دلیل رکود علمی در کشور، وابستگی فناورانه و وابستگی 
مواد اولیه اغلب صنایع کشور به دیگر کشورها است که 
این وابس��تگی ها را می توان با راه اندازی و توجه جدی به 

شرکت های دانش بنیان تا حدودی مرتفع کرد. 
وی تصری��ح کرد: یک��ی از بخش هایی ک��ه در دولت 
یازدهم بس��یار مورد توجه قرار دارد بخش سامت است 
که این بخش شامل تولید دارو، تجهیزات پزشکی و مواد 
مصرفی می ش��ود. معاون توسعه فناوری معاونت علمی 
با اش��اره به اینکه در حوزه پزش��کی بازار فراوانی وجود 
دارد، بیان کرد: داروها و تجهیزات پزشکی غیراستاندارد 
با سامت و جان افراد بازی می کند به همین دلیل نیاز 
داریم که ش��رکت های دانش بنیان داخلی در این زمینه 

ورود کرده و به ساماندهی این بازار کمک کنند. 
معاون توس��عه فناوری معاونت علمی ب��ا بیان اینکه 
ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانش��گاه بس��یار مهم است، 
گف��ت: ارتب��اط تنگاتنگ بین دانش��گاه و صنعت باعث 

تقویت شرکت های دانش بنیان می شود. 
جوان��ان  و  دانش بنی��ان  ش��رکت های  اف��زود:  وی 
تحصیلکرده، پرچمدار علم و فناوری کش��ور هس��تند و 
می توانند عظمت کش��ور را به دنیا نشان دهند، زیرا در 
دنیا به کشوری توسعه یافته می گویند که میزان خاقیت 
و تبدیل ایده به محصول با توسعه فناوری در آن کشور 
باال باشد. وطنی افزود: در افق 1۴0۴ پیش بینی شده که 
50درصد اقتصاد کشور از محل تولید، فروش و صادرات 
محصوالت دانش بنی��ان تامین ش��ود و در واقع معادل 
600میلیارد دالر بازار اقتصادی ایران خواهد بود که برای 
رسیدن به این هدف می توان از طریق توسعه شرکت های 

دانش بنیان اقدام کرد. 

 تبدیل پردازنده 25 هسته ای 
به 200هزار هسته ای

محقق��ان موفق به تبدیل یک پردازنده 25هس��ته ای 
به پردازنده ای با 200هزار هس��ته ش��دند. پژوهشگران 
 دانش��گاه پرینس��تون برای ای��ن کار از 8000 تراش��ه 

6۴ بیتی Piton استفاده کردند. 
به گزارش فارس، البته انجام این کار در ابعاد تجاری و 
حرفه ای مدتی به طول خواهد انجامید. اما حاال مشخص 
ش��ده که می توان به ساخت تراشه هایی با ده ها و صدها 
هزار هسته ای نیز در آینده ای نه چندان دور امیدوار بود. 
تراش��ه یاد ش��ده بس��یار منعط��ف ب��وده و ابعاد و 
توانمندی های آن به س��رعت قابل تغییر و ارتقاس��ت. 
همچنی��ن می ت��وان از فعالی��ت م��وازی و قدرتمند 
هس��ته های مختلف این تراشه در کنار هم با ظرفیت 

باال مطمئن بود. 
 Piton قرار اس��ت جزییات بیش��تر در مورد تراشه
این هفته در کنفرانس Hot Chips ارائه شود. هدف 
نهایی محققان طراحی تراش��ه ای اس��ت که در مراکز 
بزرگ داده قابل اس��تفاده باشد و بتواند برای مدیریت 
شبکه های اجتماعی بزرگ، هدایت جست وجوگرهای 
غول پیکر اینترنتی و خدمات کلود قابل استفاده باشد. 

عرضه سیستم عامل روسی
شرکت امنیتی روسی، کاسپراسکی پس از چهار سال 
تاش سیس��تم عاملی طراحی و عرضه ک��رده که برای 
ایمن سازی سیس��تم های کنترل صنعتی مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت. 
ب��ه گزارش فارس، در مورد امکانات و ویژگی های این 
سیستم عامل که در سکوت خبری تولید و تکمیل شده، 
هنوز اطاعات زیادی در دسترس نیست و به  ظاهر قرار 
اس��ت طی هفته های آینده کاسپراس��کای ب��ا برگزاری 

کنفرانس خبری در این زمینه اطاع رسانی کند. 
با توجه به هدف از طراحی این سیستم عامل می توان 
استفاده از آن را گامی بلند در جهت مقابله با ویروس ها 
و بدافزارهایی مانند استاکس نت دانست که سیستم های 
کنترل صنعتی ش��رکت هایی همچون زیمنس را هدف 
ق��رار دادن��د و ت��اش کردند به تاسیس��ات هس��ته ای 
صلح آمیز ایران آس��یب بزنند. از جمله زیرساخت هایی 
که این سیس��تم عامل برای آنها طراحی شده، می توان 
به نیروگاه های برق و انتقال نیرو، شبکه های توزیع برق، 
شبکه های مخابراتی و ارتباطی و... اشاره کرد. با توجه به 
اینکه کدنویسی سیستم عامل یاد شده از صفر و به طور 
مس��تقل صورت گرفته، می توان امیدوار بود در مقایسه 
با سیس��تم عامل های آس��یب پذیر فعلی بهتر بتواند از 

سیستم های کنترل صنعتی حفاظت کند. 

خبــر رقابت اپل و سامسونگ دوباره باال گرفت دنیای فناوری

تجارت الکترونیک؛ میدان نبرد جدید غول های فناوری
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Edimax sp  پریزی هوشمند است که از طریق سیستم عامل های اندروید و IOS  قابل کنترل است . کاربران این پریز قادر به کنترل وضعیت خاموش و روشن 
بودن چراغ های خانه خواهند بود .به محض انجام موفقیت آمیز فرمان های کاربر ، پیغامی برای کاربران ارسال  می شود. قیمت این محصول ، 33.79 دالر است . 

ش��رکت لنووا اخیرا از جدیدترین لپ تاپ منعطف سری یوگا با مزایایی منحصربه فرد 
رونمایی کرده و رقبا را پش��ت س��ر گذاش��ت. به گزارش »فرصت امروز« سرعت رشد و 
پیشرفت محصوالت شرکت لنووا در طول سال های اخیر بسیار باال رفته است. این سرعت 
تا حدی پر شتاب است که برای کاربران باور پذیر نیست از عمر لپ تاپ های سری یوگا تنها 
سه سال می گذرد. نخستین نمونه های این محصول تاشو و لمسی به سرعت و در نخستین 
ماه های ارائه، بین کاربران pcهای قدیمی و لپ تاپ های جدید محبوب و پرفروش ش��د. 
این شرکت در ادامه روند تولید خود، با ایجاد تنوع در اندازه صفحه نمایشگر، افزایش طیف 
رنگ، ارتقای سطح انعطاف پذیری لوالها و... خط تولید مستقل think pad را راه اندازی 
کرد. گرچه ش��رکت های مشهوری چون سامسونگ، توش��یبا، دل و اچ پی نیز در تاش 
هستند با تولید محصوالتی مشابه با لنووا رقابت کنند. اما نگاهی به قابلیت های جدید ترین 

نسخه از لپ تاپ های یوگا علت محبوبیت این محصول را تا حد زیادی روشن می کند: 
* صفحه نمایش 1۴ اینچی. 2560در OLED ،1۴۴0 لمسی. 

 CPU Intel Core i7 6GHz *
 Intel HD 520 128MB  :گرافیک * *

SSD 256GB ظرفیت ذخیره سازی*
wireless, Bluetooth 4.0 802 11ac شبکه های بی سیم*
Micorsoft Windows 10 Pro (64-bit( سیستم عامل*

قیمت پایه برای این محصول، 2289 دالر است. 

لنووا از لپ تاپ جدید خود رونمایی کرد 
انعطاف پذیری در حد یوگا

Garmin 235؛ متفاوت تر از مدل های مشابه 
جایی برای تنبل ها نیست 

برن��د Garmin ب��رای ورزش��کاران 
حرفه ای شرکتی شناخته شده است. یکی 
از پرفروش ترین ساعت های این شرکت، 
مدل 735XT  اس��ت که ش��باهت های 
زیادی با مدل جدید این ش��رکت یعنی 

مدل 235 دارد. 
به گزارش »فرصت امروز«، قابلیت های 
مش��ترک بی��ن هر دو س��اعت ش��امل 
نمایش��گر ضربان قلب، ردی��اب حرکات 
ورزش��ی، ارس��ال اطاعی��ه روی تلفن 
همراه، تهیه پروفایل ورزشی شامل زمان 
و کیفیت ورزش اس��ت، ام��ا مدل 235 
نس��بت به مدل پیشین س��بک تر است 
)۴0.2گرم در مقایسه با ۴3 گرم(، قابلیت 
تحمل فشار و ضربه بسیار باالتری دارد، 
سیستم پشتیبانی از ورزش هوشمند دارد 
و قادر به ترتیب دادن مس��ابقات ورزشی 

برای سنجش عملکرد کاربر است. 

این س��اعت ب��رای ورزش هایی چون 
ش��نا و دوچرخه سواری بس��یار مناسب 
اس��ت و در برابر فش��ار آب تا 50متر نیز 
مقاوم��ت کامل دارد. یک��ی از تنها نکات 
منف��ی درخص��وص این محص��ول عدم 
کارکرد مناس��ب نمایش��گر ضربان قلب 
در اعماق آب اس��ت. با این حال بررسی 
عملکرد قل��ب، در حین تمرین و پس از 
 پایان آن از جمله مثبت ترین قابلیت های 

Garmin 235 است. 
همچنی��ن این محصول ب��ه دوره های 
س��نجش عملک��رد دس��تی و اتوماتیک 
مجهز است. به این معنا که کاربر می تواند 
به طور دلخواه به سنجش عملکرد خود 
بپردازد یا از طری��ق برنامه های خودکار 
موجود در ساعت، وضعیت ورزشی خود 
را بسنجد. قیمت پایه این محصول، ۴50 

دالر است. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com
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گزارشی از کسب وکار یک سرمایه گذار 
از رفوگری تا فرش فروشی

برای تهیه فرش و تابلوفرش باید س��راغ کسانی 
را گرف��ت ک��ه از هنر بهره ای برده باش��ند و ذوق 
هنری  ش��ان را در خلق آثار رنگارن��گ و بادوام به 
کار بگیرند. تولیدات این صنف قدیمی از هنرهای 
زنده و همیشگی ماس��ت. تنوع رنگ، طرح و نوع 
بافت، این دس��ت بافته های هنری و تزیینی را به 
محصوالت پرارزش تبدیل کرده اس��ت. کسانی که 
به ف��روش و عرضه این قبی��ل بافته های دکوری 
می پردازن��د، بای��د سررش��ته ای از ط��رح و نقش 
و اص��ول اولی��ه این کار داش��ته باش��ند. محمود 
صحرای��ی رون��د کاری اش را با »فرص��ت امروز« 
درمیان گذاش��ته اس��ت. محمود صحرایی یکی از 
فعاالن صنعت فرش و تابلوفرش اس��ت. 32س��ال 
اس��ت که در غرب تهران به فروش و عرضه انواع 
فرش و تابلوفرش مش��غول اس��ت. فرش فروشی 
ش��غل پدری و خانوادگی ش��ان ب��وده و به اتفاق 
برادرهایش این ش��غل را ادام��ه می دهند. وی در 
گذش��ته فعالیت های متع��ددی در زمینه فروش 
صنایع دس��تی، مبلمان س��نتی، گلیم و جاجیم 
داشته و بعد از کسب تجربه در بخش های مختلف 
به صورت تخصصی به کار فرش  دستباف پرداخته 

است. 
فعالی��ت در بخش ه��ای مختلف ف��رش و گلیم 
یک��ی از فعالیت های خانوادگی ما بوده اس��ت. در 
بین اقوام ما کم نبودند کس��انی ک��ه در تهران و 
شهرس��تان قالی بافی می کردند و در کنار ش��غل 
اصلی ش��ان این را نیز دنبال می کرده اند. از وقتی 
که ی��ادم می آید مغازه فرش فروش��ی پدربزرگ و 
پدرم در محله عباس��ی نزدیک به خیابان قزوین 
فع��ال بود. از س��نین کودکی با این حرفه آش��نا 
بودی��م و گاهی اوقات به همراه برادرهایم فرش ها 
را جابه ج��ا می کردیم یا برای مش��تری ها با چرخ 
دس��تی می بردیم. س��ابق ب��ر ای��ن در دکان های 
فرش فروش��ی کاره��ای تعمیرات��ی مانن��د رف��و، 
رنگ برداری، ریش��ه بافی، ترمی��م و گره نمایی را 
انجام می دادند. این کارهای تعمیراتی با همکاری 
و مشارکت افراد دیگر انجام می شد که جا و مکان 
ثابتی نداش��تند یا هفته ای یک بار از بازار و راسته 
فرش فروش ها برای این کارها می آمدند. به خاطر 
ای��ن رفت و آمده��ای صنف��ی از روی کنجکاوی، 
مختص��ری از ای��ن خرده کاری ه��ای تعمیراتی را 
یاد گرفتم. این را ه��م بگویم که حضور ما خیلی 
پررن��گ و دائم��ی نبود و بیش��تر از روی عالقه و 
کنجکاوی بود که س��راغ این کار می رفتیم. ضمن 
اینکه در خانه خودمان و س��ایر اقوام دارهای قالی 
برپا بود و کمی با بافت فرش آش��نا بودم و بعضی 

از اوقات پشت دار می نشستم. 

بعد از مدرسه
بع��د از دوران دبیرس��تان بود ک��ه کار جدی و 
رس��می من و برادرهایم شروع شد. برادر بزرگ ترم 
که چند س��الی زودتر از ما دست به کار شده بود و 
با استفاده از حسن شهرت پدر و خوش شانسی  که 
آورده بود، کاروکاسبی اش رونق داشت و در حوالی 
خیابان نواب سابق دم و دستگاهی به هم زده بود. 
من هم کم کم باید فکری برای خودم می کردم. در 
شغل های مختلفی بختم را آزمایش کردم. شرایط 
برای من تازه کار خیلی مناس��ب نبود و بدتر اینکه 
در یک نوبت در کار مبلمان به بن بست رسیدم. فکر 
کنم سال 1368 بود که به پول آن موقع 160هزار 
تومان ضرر کردم که پول زیادی بود و یک کارمند 
عالی رتبه دولت حدود کمتر از 25هزار تومان حقوق 
می گرفت. سال بعد با کمی شاگردی و کسب تجربه 
کاری که حدود ش��ش، هفت سال طول کشید، به 
طور مستقل وارد گود تجارت و خریدوفروش شدم. 
از زمان ش��روع به کار تا االن 32س��ال می گذرد و 
من همچن��ان در همین بخش فعالی��ت می کنم. 
رفته رفته پای ما بیش��تر به بازار بزرگ باز ش��د و 
رفت و آمد های صنفی و کاری ام بیش��تر شد. با هر 
ب��ار رفتن به بازار و س��ر وکله زدن ب��ا حجره دارها 
چیز تازه ای یاد می گرفتم و با سلیقه های بیشتری 
از طرف مردم مواجه می شدم. در همین بین چند 
معامله تابلوفرش طرح های مذهبی انجام دادم و از 
آن موق��ع به بعد تابلوفرش هم در کنار بقیه کارها 

قرار گرفت. 

کار و خدمات
صحرای��ی در م��ورد کاره��ا و خدمات��ی که در 
مغ��ازه اش انج��ام می ده��د، می گوی��د: غی��ر  از 
خریدوف��روش، خیلی از م��ردم برای تعمیر و رفع 
پارگ��ی فرش به ما مراجع��ه می کنند که فرش را 
رف��و کنیم. بعضی از این پارگی ها کم اس��ت و به 
اصطالح توی چش��م نیس��ت. این کار را در منزل 
برای ش��ان انجام می دهیم، اما برای ریش��ه بافی، 
رفوکاری اساسی و ترمیم بیدخوردگی باید فرش 
را ب��ه مغ��ازه و کارگاه انتقال بدهن��د تا تعمیرات 
انجام ش��ود. در کن��ار انواع فرش های��ی که برای 
ف��روش داریم، گلیم، گبه و جاجی��م را هم بنا به 
س��فارش مش��تری ها تهیه می کنی��م. تابلوفرش 
بخش تازه ای از کارهای فروش ماس��ت که حدود 
پنج سال است که به ویترین مغازه ما اضافه شده. 
غیر از مغ��ازه ای که در خیابان س��تارخان داریم، 
ی��ک کارگاه مخصوص تعمیرات در حوالی میدان 

آزادی داریم که در آن شریک هستیم. 

باشگاهسرمایهگذاران
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شماره 592

بررسی روند فعالیت در زمینه تابلوفرش

رونق بازار در صادرات است

در کنار انواع فرش ها، گلیم ها و جاجیم هایی 
که ب��رای زین��ت ک��ف اتاق ه��ا و خانه ها به 
کار می رون��د، تابلو فرش ها هم برای آراس��تن 
دیوارهای منازل کاربرد دارند و می توان گفت 
تابلوفرش کاالیی تزیینی و دکوری است. ایران 
یکی از کشورهای پیشرو در بافت و تولید این 
مدل از فرش هاست و عده زیادی در کشور به 
غیر از تولید فرش به تولید تابلوفرش می پردازند 
که به نظر می رسد به نوعی راهکاری برای زنده 
نگه داش��تن کارگاه های تولیدی است. در این 
گ��زارش روند تولید تابلوف��رش به عنوان یک 
فعالیت اقتص��ادی در حوزه فرش دس��تباف 

بررسی می کنیم. 

طراحی کامپیوتری؛ گزینه جدید صنعت 
تابلوفرش

به طور کلی بافت انواع فرش در کشور سابقه 
کهن دارد و افراد زیادی در این حوزه به فعالیت 
می پردازند. ایوب گل��ه داری از فعاالن قدیمی 
باف��ت تابلوف��رش در این رابطه ب��ه »فرصت 
امروز« می گوید: تابلوفرش به فرش هایی گفته 
می ش��ود که معموال جنبه تزیینی دارند. این 
فرش ها همانند تابلو قاب  شده و از دیوار آویزان 
می ش��وند. اکثر این نوع فرش ها در اندازه های 
بی��ن 50س��انتیمتر در 35 و 2 در 3متر بافته 
می شوند. قیمت این نوع فرش ها بسیار بیشتر 
از فرش های دیگر است چون زحمت بیشتری 
دارد و از م��واد گران تری اس��تفاده می ش��ود. 
خاستگاه این نوع فرش ها آذربایجان ایران و در 
واقع ش��هر کوچک ولی سه هزار ساله ای به نام 
سردرود است که به عنوان پایتخت تابلوفرش 
جهان لقب گرفته است. اخیرا در طراحی این 
نوع فرش ها تحول بزرگی انجام گرفته اس��ت 
و آن طراحی نقش��ه های آن ب��ا کامپیوتر، در 
برنامه فتوشاپ و نرم افزار مخصوص آن است. 
تابلوفرش های بافت مکانیزه پدیده ای نوین در 

صنعت برای بافت محصوالتی اس��ت که بافت 
دس��تی آن نیازمن��د هزینه های ب��اال و زمان 
طوالنی بوده و به دلیل ظرافت بسیار باال دشوار 
است. این تولید کننده باسابقه در مورد فعاالن 
و شاغالن این حرفه می گوید: در مورد کسانی 
که به این کار مش��غول هس��تند آمار دقیقی 
وجود ن��دارد چون همه فع��االن حوزه فرش، 
تقریبا تمام فعالیت ها را انجام می دهند و همه 
مدل جنس��ی برای تولید دارند. البته هستند 
واحدها و کارگاه هایی که به صورت اختصاصی 
در کشور فقط کار تابلوفرش را انجام می دهند 
که بیش��تر در اس��تان های آذربایجان شرقی، 
اردبیل، قم و خراسان رضوی متمرکز هستند. 
تولی��د ای��ن کاالهای لوک��س و گرانقیمت 
بیشتر به صورت دستی اس��ت و به تازگی فرم 
ماش��ینی هم به آن اضافه ش��ده که مناسب 
برای اندازه های بزرگ تر است. البته کیفیت کار 
دس��ت را ندارد و از نمونه های دستی ارزان تر 

اس��ت. تولید ای��ن فرش ها بیش��تر به صورت 
کارگاهی اس��ت و کمتر اتفاق می افتد که دار 
تابلوف��رش ب��ه خانه ها برود، چون به نس��بت 
فرش و قالی عمومیت کمت��ری دارد و تولید 

آن هزینه بر است. 

کاالی تشریفاتی
اس��م تابلوفرش گویای ماهیتش اس��ت؛ 
تابلویی که از فرش س��اخته شده. به عبارت 
دیگ��ر به فرش هایی ک��ه در ابعاد کوچک تر 
بافت��ه می ش��وند، جنب��ه هن��ری و زیبایی 
شناسانه شان برجس��ته تر از دیگر ابعادشان 
اس��ت و به عنوان یک کاالی زینتی از دیوار 
آویخت��ه می ش��وند، تابلوف��رش می گویند. 
تابلوفرش های اصیل، دس��تباف هستند، اما 
ام��روزه نمونه های ماش��ینی آن نیز بازار را 
قبضه کرده اس��ت. تابلوفرش های دستباف 
نمون��ه ای از هنر فاخر ایرانی هس��تند و از 

دیرباز تاکنون جزو اشیای لوکس و تجملی 
بوده ان��د، زیرا مانند فرش ارزش افزوده پیدا 
می کنن��د و ب��ه راحتی به پ��ول نقد تبدیل 
می ش��وند. میانگی��ن قیم��ت آنه��ا از قالی 
پایین تر اس��ت. از ای��ن رو می توانند گزینه 
مناس��بی ب��رای هدیه دادن به ش��مار آیند. 
گرچ��ه نمی ت��وان هیچ قاع��ده و چارچوب 
خاصی برای رش��ته های هنری قائل شد، اما 
طرح های مینیاتور، مذهبی، میوه، طبیعت، 
آث��ار باس��تانی و حیوانات حی��ات وحش از 
مهم ترین قالب های تابلوفرش  بافی هس��تند 
و بیش��تر تابلوفرش های بافته ش��ده در این 
چارچوب ه��ا ق��رار می گیرن��د. تابلوفرش ها 
همچنین اندازه مشخصی ندارند و می توانند 
مطابق با میل ش��خصی بافنده بافته شوند. 
اما اندازه های 40 در 60س��انتیمتر، 70 در 
50س��انتیمتر، 60 در 90سانتیمتر، 70 در 
100س��انتیمتر و 110 در 80س��انتیمتر از 

معمول ترین ابعاد بافت این هنر ارزش��مند 
به شمار می روند. 

صادرات جهانی
تابلوفرش کاالیی تش��ریفاتی و تجملی است 
که در خود ایران که تولیدکننده اصلی اس��ت 
طرفدار چندانی ن��دارد، چون مخصوص طبقه 
متوس��ط به باالس��ت و در س��بد مصرفی هر 
خانواری قرار نمی گیرد. البته طی چند س��ال 
اخی��ر ب��ه خاطر قیم��ت کمتر آن به نس��بت 
فرش دس��تباف، تا اندازه ای ب��ه طرفداران آن 
اضافه شده و مردم بیشتر تابلوفرش خریداری 
می کنند، بنابراین بیش��ترین حجم درآمدزایی 
به صادرات آن مربوط می شود. محمود رستمی 
دیگر تولیدکننده ف��رش و تابلوفرش می گوید: 
آمارهای گمرک و س��ازمان توس��عه صادرات 
براس��اس ص��ادرات یکپارچه اس��ت و تفکیک 
زیرمجموع��ه ای در آن وجود ن��دارد. آمارهای 
موجود هم، اس��تانی اس��ت که خیلی صحیح 
نیستند. در کل بیش از 80درصد تابلوفرش های 
بافت��ه ش��ده ص��ادر می ش��وند که بیش��تر به 
کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، 
سوییس، هلند و لوکزامبورگ و شیخ نشین های 
حاشیه خلیج فارس اس��ت. صادرات به آمریکا 
پس از تحریم های سیاس��ی با مش��کل مواجه 
ش��د و سه چهار س��ال هم متوقف شد. قیمت 
تمام ش��ده هر تابلوفرش، متناسب با جنس نخ 
به کار رفته، نوع نقشه، ابعاد و تراکم آن متفاوت 
اس��ت. همچنین هرچه بر تعداد واس��طه هایی 
که تابلوفرش را از بافنده به دس��ت متقاضیان 
می رسانند، افزوده شود، قیمت نهایی آن باالتر 
می رود. اسم بافنده هم در تعیین قیمت نقش 
مهمی بازی می کند. کار بعضی بافنده ها کمتر 
از متر مربعی 400هزار تومان نیست. به صورت 
میانگی��ن با پرداخت 500 ه��زار تومان به باال 
می توانی��د صاحب یک تابلوفرش زیبا ش��وید. 
تابلوفرش های ابریشمی نیز باالی یک میلیون 
تومان قیمت دارند و قیمت اقالم صادراتی بین 

10تا20 هزار دالر در نوسان است. 
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سرمایهگذاری

اگ��ر بازار فرش دس��تباف با رک��ود مواجه 
اس��ت و حتی راه ه��ای صادراتی اش کماکان 
بسته، کارگاه های فرش بافی بیکار ننشسته اند 
و ب��ا تولی��د تابلوفرش به نوع��ی گذران عمر 
می کنند. حتی پا را از این هم فراتر گذاش��ته 
و گاه کارگاه ه��ای اختصاصی برای تولید این 
تابلوهای فاخر راه ان��دازی می کنند. در واقع 
تابلوف��رش هن��ر – صنعتی مان��دگار، زیبا و 
سودآور است که از سال های دور مورد توجه 
فعاالن ح��وزه فرش دس��تباف قرار داش��ته 
و کاره��ای فاخ��ر و درخ��ور توجه��ی انجام 
می ش��ود. تابلوفرش ویژگی های خاصی دارد 
که منحصربه فرد اس��ت و عالوه بر ش��یک و 
شکیل بودنش، روز به روز قیمتی تر می شود. 
عمر طوالنی دارد و پس از س��ال های س��ال 
قابلیت فروش دارد. در این گزارش به بررسی 
هزینه ه��ای م��ورد نیاز ب��رای راه اندازی یک 

کارگاه تولید تابلوفرش می پردازیم. 
مجید امینی یکی از قدیمی های بازار فرش 
اس��ت که بیش��تر اقالم فرش را در خراسان 
تولید و عرضه کرده اس��ت. وی دراین رابطه 
می گوید: تولید عرض��ه تابلوفرش کار تقریبا 
پرزحمت��ی اس��ت و وق��ت زی��ادی از بافنده 
می گی��رد. مثال یک تابل��وی یک در یک متر 
بین 25روز تا دوماه وقت از قالی باف می گیرد. 
ب��ه همین خاطر واحدهایی که به طور خاص 
فق��ط تابلوف��رش ببافند خیلی کم اس��ت و 
کسانی که به بافت این قلم اشتغال دارند در 
کن��ارش کارهای دیگر را هم دنبال می کنند. 
خود ما االن دو کارگاه در قم و مش��هد داریم 
ک��ه 100 و 140مترمربع مس��احت دارند و 

نزدیک ب��ه 40 دار قالی بزرگ و 16دار قالی 
مخصوص تابلوفرش در آن دایر اس��ت. مقدار 
تولید بس��تگی به دریافت سفارش ها دارد که 

متاسفانه ثابت و مشخص نیست. 

ارزش افزوده باال
این تولید کننده تابلوفرش به ارزش افزوده 
باالی این کاالهای لوکس و چش��م نواز اشاره 
می کند و در ادامه می گوید: این کار به خاطر 
اینکه جزو مشاغل هنری به حساب می آید و 
نقش نیروی انسانی در آن قابل توجه است و 
از مواد مرغوبی مانند ابریش��م در آن استفاده 
می شود از قیمت پایه نسبتا باالیی برخوردار 
اس��ت و به همین س��بب ارزش افزوده ایجاد 

شده برای آن هم تقریبا زیاد است، به طوری 
ک��ه به صورت میانگین بی��ن 35 تا 60درصد 
ارزش سودآوری داشته و در اقالم گرانقیمت 
سفارش��ی ممکن اس��ت به باالی 70 درصد 
برس��د. با توجه به ان��دازه فرش های بزرگ و 
زیرپای��ی حجم زی��ادی دارند و قیمتش االن 
گران است، تابلوفرش ها با توجه به سود خوبی 
که برای بافنده و صاحب کارگاه دارند، قیمت 
موجهی دارند. مدل دیگ��ری از تولید وجود 
دارد که به صورت ماشینی و کارخانه ای است. 
ای��ن فرش های تزیینی در حج��م زیاد تولید 
می ش��وند و کیفیت کارهای دستی را ندارند. 
البته این گون��ه بافت مخصوص کارخانه های 
فرش ماشینی اس��ت که هم جای مناسب و 

کافی دارند و هم س��رمایه مورد نیازش��ان را 
و مناس��ب کارگاه و زیرزمین های روستایی و 
شهرستان ها نیست. قیمت تجهیزات مکانیزه 
ب��ا توجه به اندازه و ن��وع کارکردی که دارند 
بین 150 ت��ا 500 میلیون تومان خرج دارد 
که مخص��وص فضاهای کوچک نیس��ت. در 
ضمن بافته های ماش��ینی فق��ط تنوع طرح 
دارند و کیفیت نمونه های دس��تی را ندارند. 
کار بافت در ش��رایط فعلی تا حد زیادی کم 
ش��ده و رونق س��ابق را ندارد. بیش��تر اقالم 
تولیدی صادراتی است که مشتری های ثابت 
از اروپ��ا و کش��ورهای عربی داش��تیم که به 
خاطر مشکالت موجود کمتر شده اند، به طور 
کلی برای راه اندازی ی��ک کارگاه جمع وجور 

و نقل��ی نزدیک به 30 ت��ا 50 میلیون تومان 
برای تهی��ه مواد اولیه، وس��ایل و ابزار تولید 

نیاز است. 

درآمد مبتنی بر آموزش
امینی در مورد آموزش، بافت و درآمدزایی 
این حرفه می گوید: به دو طریق می توان بافت 
تابلوفرش را یاد گرفت. یکی تجربی اس��ت و 
دیگری ش��رکت در کالس های آموزش��ی که 
دوره ه��ای مختلفی را ب��ا زمان های متفاوت 
برگ��زار می کنند. مدت ای��ن دوره ها از دو تا 
شش  ماه اس��ت که بین 300 تا 1/5میلیون 
توم��ان هزین��ه  کالس ه��ا می ش��ود. در این 
دوره های آموزش��ی چله کشی، زنجیره، بافت 
نقشه و رفع عیوب به هنرجویان آموزش داده 
می ش��ود. وی در مورد درآم��د کارکنان این 
بخش می گوید: مزد کار معموال براساس بافت 
برای هر مترمربع اس��ت که بین 300هزار تا 
3میلیون تومان است که این بستگی به مدت 
زمان تحوی��ل کار دارد که چقدر وقت صرف 
آن شده است. ضمن اینکه قیمت تمام شده 
به ط��رح، نقش و تنوع آن بس��تگی دارد که 
میزان دستمزد را باال و پایین می برد. امینی 
در ادامه می گوید: همیشه این ضمانت وجود 
ندارد که فرش ها را با قیمت دلخواه به فروش 
برس��انید. این بس��تگی به طرح های جدید و 
نوع نخی که اس��تفاده می کنی��د، دارد و در 
فروش تابلوفرش ها بس��یار تاثیرگذار اس��ت. 
در صورتی که بتوان س��فارش گرفت بهترین 
حال��ت برای کار فرش بافی اس��ت و با قیمت 

بیشتری به فروش می رسد. 

گزارشی از سرمایه گذاری در تولید تابلوفرش

زیبا، ماندگار، پرسود

سرمایه مورد نیاز
روش بافت قالی با تابلوف��رش فرق دارد و دار تابلوفرش با بقیه 
هم خانواده هایش متفاوت است. چه به لحاظ اندازه و چه به لحاظ 
ترکیب بندی. قیمت  دارقالی از 150هزار تومان ش��روع می ش��ود 
و به 4میلیون تومان هم می رس��د. البت��ه نمونه های ارزان تر برای 
یادگی��ری و آموزش های اولیه اس��ت و کارب��رد چندانی در تولید 
ندارد. هزینه های تولید شامل تهیه مواد اولیه، حقوق کارگر، نقشه 
و ابزار کار اس��ت. ابریش��م طبیعی مرغوب بین 450 تا 650هزار 
تومان و پش��م وک��رک هم بین 40 تا 85ه��زار تومان خرج دارد. 
هزینه پرداختی برای حقوق و مزایا توافقی است که معموال متری 
یا تخته ای است که بین متری 200هزار تا 5میلیون تومان متغیر 
است. البته االن زمان کسادی بازار است و درآمد خیلی زیادی از 
این کار حاصل نمی ش��ود. معموال بین ی��ک تا 2/5میلیون تومان 
متوس��ط درآمد است. متوسط مصرف پش��م یا ابریشم برای یک 
تابلو ف��رش بین 150گرم تا یک کیلوگرم اس��ت که بنا به اندازه 
آن متفاوت اس��ت. بعضی از کارها هم تلفیقی از پش��م و ابریشم 
طبیعی و مصنوعی هستند. یک کارگاه معمولی در شرایط عادی 
با پنج نفر پرسنل سه تا هشت تابلوفرش تولید می کند. مدت زمان 
باف��ت یک تابلو فرش 50 در 70س��انتیمتری، 15 تا 45روز زمان 
می برد. هزینه راه اندازی کارگاه 20متری با س��ه دار قالی حداقل 

20 تا 45میلیون تومان است که سوای هزینه فضای کار است. 

مجوزهای الزم
برای فعالیت یک کارگاه قالی بافی الزم است مجوزهایی را از دستگاه های اجرایی اخذ کنید. اگر 
قصد سرمایه گذاری و فعالیت درازمدت است، باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا ادارات کل 
استانی مراجعه کنید و پس از آن به اتحادیه فرش دستباف و ادارات کل وزارت کار در شهرستان ها 
برای بیمه کارکنان و حق سنوات درخواست بدهید. ضمن اینکه برای کار باید از سازمان بهداشت 
منطقه برای حفظ س��المت افراد فعال در کارگاه مجوز س��المت گرفت. البته دریافت مجوزهای 
قانونی به صورت کارگاهی و تولید س��نتی از نوع کارخانه ای آن راحت تر اس��ت و س��ریع تر انجام 
می شود. به تازگی از طرح بیمه جامع تعاون مخصوص قالی باف ها هم رونمایی شد که در فاز اول 
10 هزار نفر را تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه یک بسته کامل از خدمات بیمه ای و حمایتی 
است که شامل بیمه حوادث، پس انداز و تکمیل درمان است که در سال های بعد تعداد افراد تحت 

پوشش افزایش می یابد. 

ریسک ها و تهدید های بازار
از مهم ترین ریسک ها و تهدید های بازار تابلوفرش می توان به 
خریداران اندک آن در بازار ایران اشاره کرد؛ مسئله ای که موجب 
ش��ده تولیدکنندگان بیشترین س��رمایه گذاری و برنامه ریزی را 
برای صادرات داشته باشند. اما حضور در بازارهای جهانی هم به 
این راحتی نیس��ت و رقبای گردن کلفتی چون هند، پاکستان و 
حتی مصر وارد این حوزه شده اند و با طرح ها و اشکال مورد نظر 

مشتریان کاالی خود را تولید می کنند.
 از طرفی چون دسترس��ی آس��ان تری به م��واد اولیه دارند و 
بعضا خ��ود تولیدکننده مواد اولیه هس��تند، قیمت تمام ش��ده 
کمتری نس��بت ب��ه نمونه های ایرانی دارن��د. همین امر موجب 
ش��ده تا تولیدکنندگان ایرانی که تنها یکی دو س��ال است که 
از طرح ه��ای جدید و مطابق ذوق مخاطب برای بافت تابلوفرش 
اس��تفاده می کنند، کار سختی برای حضور در بازارهای جهانی 
داشته باشند چون هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ طرح های 

روز و براساس نیاز بازار باید تولید کنند. 
ب��ا همه این مس��ائل باید تحریم های چند س��ال اخیر را هم 
در نظر گرفت که موجب شده رقبای تازه   از  راه  رسیده، بازارها را 
در اختیار بگیرند. محدودیت های بانکی برای انتقال پول و چند 
مرحله ای ش��دن صادرات کاالهای تولیدی نی��ز از دیگر موانع 

بین المللی برای تولیدکنندگان ایرانی به شمار می روند. 
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اشتغال زایی پنهان در دامان 
صنعت نساجی 

بخش صنعت به طور بالق��وه نقش مهمی در جذب 
نیروی کار دارد. بررس��ی های اقتصادس��نجی نش��ان 
می دهد مقیاس تولید بزرگ تر، رشد ارزش افزوده بیشتر 
و صادرات گ��را بودن صنایع س��بب می ش��ود ظرفیت 
اشتغال زایی صنعت افزایش یابد. درحال حاضر با توجه 
به رش��د جمعی��ت در دهه های قب��ل و جذب ناکافی 
نیروی کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی کار که بخش 
بزرگی از آن را فارغ التحصیالن دانش��گاهی تش��کیل 
می دهند، اشتغال به یک چالش مهم برای دولت تبدیل 
شده است. برآوردها حاکی از این است که در پنج سال 
آینده به طور متوس��ط ۵/۲درصد به افراد متقاضی کار 
در جامعه ایران اضاف��ه و در صورت بی توجهی به این 
موضوع بحران بیکاری هر روز عمیق تر خواهد ش��د، از 
این رو توجه به صنایع کوچک که هزینه سرمایه گذاری 
کمتر اما پتانس��یل اش��تغال زایی بیش��تری در کشور 

داراست، در اولیویت قرار می گیرد. 
صنای��ع نس��اجی در تم��ام دنی��ا در رأس صنای��ع 
اشتغال زایی قرار دارد. پایه عصر صنعتی در کشور هایی 
چ��ون انگلیس، آس��یای جنوب ش��رقی، بنگالدش و 
پاکس��تان از صنعت نساجی نهاده ش��ده است. کشور 
ما نیز از این قاعده مس��تثنا نیست. نخستین کارخانه 
نس��اجی در ای��ران در س��ال 130۵ در اصفه��ان ب��ه 

بهره برداری رسیده است. 
طبق آمار کمترین هزینه سرمایه گذاری در صنعت 
نساجی است، یعنی به ازای هر 3۵ میلیون تومان یک 
شغل ایجاد می شود و به مراتب در هر صنعت این رقم 
بیشتر می شود. بعد از صنعت نساجی باالترین پتانسیل 
اشتغال زایی مربوط به صنعت غذا است که این صنعت 
جزو صنایع کوچک و متوس��ط اما با اش��تغال زایی باال 
اس��ت. طبق تعاریف قانونی واحدهای کوچک صنعتی 
به صنایعی گفته می ش��ود که پتانسیل اشتغال تا ۵0 
شغل و واحدهای متوسط نزدیک به 100 شغل و ایجاد 
اشتغال باالی 100 نفر تعریفی از صنایع بزرگ است. 

ای��ن واحدها بای��د دارای ویژگی خاصی باش��ند که 
کمترین هزینه اش��تغال زایی و بیش��ترین اشتغال را 
داشته باش��ند. طبق آخرین آمار صنایع بزرگ کشور 
بین ۲0تا ۲۵درصد ش��غل ایج��اد می کنند، اما میزان 
ارزش افزوده باالی��ی دارد درحالی که صنایع کوچک 
6۵ درصد از اشتغال کشور را تامین می کنند اما ارزش 

افزوده کمتری دارا هستند. 
در کش��ورهای اروپای��ی نیز سیاس��ت های تقویت 
اش��تغال ب��ر پایه صنایع متوس��ط و کوچک اس��ت و 
واحدهای کوچ��ک را با حمایت خ��ود ارتقا می دهند 

تا افراد بیش��تری به اش��تغال برس��ند، چراکه صنایع 
بزرگ با اینکه ایجاد درآمدزایی بیش��تری می کنند اما 
اشتغال زایی کمتری دارند و این امر در صنایع کوچک 
و متوس��ط عکس اس��ت، بنابراین دولت ها برحس��ب 
سیاست های خود به دنبال اشتغال زایی و ایجاد انگیزه 

در واحدهای کوچک یا بزرگ هستند. 
و  رقابت پذی��ری  گ��رو  در  صنای��ع  اش��تغال زایی 
صادرات گرای��ی آن اس��ت. صنایع کوچک و متوس��ط 
مثل صنعت نس��اجی در کشور که بیشترین پتانسیل 
اش��تغال زایی را دارد، ب��رای اینک��ه بتوان��د به ویژگی 
رقابت پذیری و صادراتی گرایی دس��ت باید، باید موارد 
آسیب پذیر آن شناسایی شده و به حداقل برسد و این 

امر با رعایت نکات زیر امکان پذیر است: 
ابتدا برای رسیدن به رقابت پذیری در صنعت نساجی 
بای��د به قیمت تمام ش��ده آن را کاهش دهیم. قیمت 
تمام ش��ده تولید باید از عوامل مشخصی چون هزینه 
مواد اولیه، دس��تمزد، نیروی کار، هزینه های اداری و... 

تشکیل می شود که این موارد باید به حداقل برسد. 
مواد اولیه صنعت نس��اجی یا از پنبه تامین می شود 
که تابع قیمت جهانی اس��ت و به دلیل شرایط کاشت 
آن و ضوابط های وزارت کش��اورزی تامین آن محدود 
به چند کش��ور است و به راحتی صورت نمی گیرد یا با 
محصوالتی که پایه آن پتروشیمی است، تامین می شود 

که ما از این نظر غنی هستیم. 
هم اکنون تامی��ن هزینه های مال��ی تولید موضوع 
اثرگذاری اس��ت که متاس��فانه همچنان نرخ س��ود 
بانک��ی باال اس��ت و بر این نکته اثر می گ��ذارد و این 
روند کاهشی همچنان باید ادامه یابد تا رقابت پذیری 
صنعت نس��اجی با کشورهای همجوار مثل ترکیه که 

نرخ سود آن تک رقمی است، برابری کند. 
دوم اینکه نقطه آس��یب پذیر صنعت نساجی که بر 
رقابت پذیری آن امری تاثیرگذار است، قاچاق پذیری 
این صنعت اس��ت. طبق آمارهای موجود بیش��ترین 
می��زان قاچاق در کش��ور مربوط به صنعت نس��اجی 
اس��ت که خوش��بختانه هم اکنون با جلسات متعدد 
س��ازمان های مربوطه این مورد در ح��ال پیگیری و 
رفع اس��ت و در صورت رفع آن می توان گفت که این 
صنعت در حال پیشرفت است و می توان به پیشرفت 

آن امیدوار بود. 
 ارزش افزوده صنعت نس��اجی فوق العاده باالست و 
از نظر نیروی تحصیلکرده و طراحان و نیروهای ماهر 
این صنعت، کشور غنی است و باید در رفع مشکالتی 
مث��ل قاچ��اق و کاهش قیمت تمام ش��ده آن به جد 
پیگیری کرد تا همانند گذش��ته این صنعت مدیریت 
بازار منطقه را به دس��ت بگیرد و ب��ا کمترین هزینه 
س��رمایه گذاری، بیشترین اشتغال زایی را در کشور به 

ارمغان آورد. 

قایق بیکاری در جست وجوی ساحل 
امن اشتغالزایی 

 کش��ورهای در حال توسعه بی شباهت به جزیره های 
گنج ناشناخته نیس��تند. درواقع بسیاری از این کشورها 
ب��ا وجود تالش ه��ای متعدد ب��رای پیوس��تن به جمع 
توسعه یافته ها، پتانسیل های کشف نشده بی شماری دارند 
که باید شناسایی شده و به بازدهی کالن برسند. اما میان 
حرف تا عمل فاصله بسیار است. برنامه ریزی برای رسیدن 
به اهداف کالن رش��د اقتصادی ب��ه پیش نیازهایی مهم 

متکی است. یکی از این پیش نیازها، اشتغال زایی است. 

اهمیت شرکت های کوچک و متوسط 
براس��اس گزارش ه��ای بان��ک جهانی، ش��رکت های 
کوچک و متوسط نقش پررنگی در افزایش اشتغال زایی 
بر عهده دارند. ویسالماسکوویچ، پژوهشگر اقتصادی، با 
کمک همکاران خود بین س��ال های ۲006 تا ۲010 به 
بررس��ی وضعیت 47.74۵ شرکت در بیش از ۵0 کشور 
در حال توس��عه پرداخت. نتایج این مطالعات نشان داد 
این ش��رکت ها در بخش اشتغال زایی، حضوری محوری 
و فعالیت هایی مس��تمر دارند. از سوی دیگر، بسیاری از 
کش��ورهای در حال توسعه نرخ باالیی از جمعیت جوان 
را در خود جای داده اند؛ جوانانی که پتانسیل های باالیی 
برای تأس��یس بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی و 
شرکت های تجاری و اداری آتیه دار دارند. طبیعی است 
اغلب جوانان فارغ التحصیل در رش��ته های مختلف کار 

خود را با شرکت های کوچک آغاز می کنند. 
بر این اس��اس، حمای��ت از صنایع کوچ��ک و کمتر 
شناخته شده، فضای رشد و توسعه اقتصادی را وسیع تر 
کرده و کاهش بیکاری را در پی خواهد داشت. همچنین 
منجر به افزایش بازدهی مالی در سطح کالن خواهد شد. 
این موضوع تنها محدود به کش��ورهای در حال توسعه 
نیست. بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در شرایط 
ایده آل اقتصادی قرار دارند سال هاست که از شرکت های 

نوپا و تازه تأسیس حمایت ویژه می کنند. 

تجربه تونس 
مایکل گال و کارلو منون، اس��اتید دانش��کده اقتصاد 
تونس در پژوهشی به بررسی روند پیشرفت تونس بین 
سال های 1994 تا ۲010 پرداخته اند. این بررسی نشان 
می دهد در تمام این س��ال ها، روند پیش��رفت اقتصادی 
تونس تا حد زیادی متکی بر بخش خصوصی، کارآفرینان 
جوان و شرکت های کوچک بوده و به همین سبب روند 
پیش��رفت اقتصادی این کش��ور چندان باثبات ارزیابی 
نمی ش��ود. درواقع ع��دم حمایت دولت از اش��تغال زایی 
بخش خصوصی باعث ش��ده تعداد زیادی از شرکت های 
کوچک که مدیرانی جوان دارند پس از مدت زمانی کوتاه 
با بن بست های اقتصادی یا مشکالت تجاری عمده روبه رو 
ش��ده و موفق به اس��تفاده حداکثری طرفیت های خود 
نشوند. این نتایج نشان می دهند کشوری مانند تونس با 
وجود در دست داشتن منابع انسانی مؤثر و کارآمد، بدون 
حمایت های دولتی و برنامه ریزی های بلند مدت قادر به 
پیش��رفت اقتصادی نیست. بنابراین جای تعجب نیست 
که کشور تونس با وجود تمامی ظرفیت های موجود، در 
سطحی بسیار پایین تر از حد انتظار قرار گرفته و جایگاه 

مهمی در حوزه رشد اقتصادی کسب نکند. 

بن بست ها و راه های فرار 
نش��ریه گاردین در گزارش��ی به معرفی بن بست ها و 
راه حل های مناس��ب برای دور زدن مش��کالت اشتغال 

کشورهای در حال توسعه پرداخته است.

زنان و بخش کشاورزی 
بیش از نیمی از جمعیت جویای کار در کشورهای در 
حال توسعه را زنان تشکیل می دهند. اغلب این زنان در 
بخش های زیرساختی مهمی همچون کشاورزی فعالیت 
می کنند. تمرکز بر صنایع زیرساختی همچون کشاورزی، 
مکانی��زه کردن ای��ن بخش ها و ایجاد فضاهای ش��غلی 
مناس��ب برای کارآفرینی زنان در وجوه مختلف صنعت 
کشاورزی از نکات مهم در خصوص توسعه اشتغال است. 

خوداشتغالی و بخش خصوصی 
آماره��ا نش��ان می ده��د ژاپ��ن، قس��مت بزرگی از 
موفقی��ت اقتص��ادی ای��ن روزه��ای خ��ود را مرهون 
تس��هیالتی اس��ت که س��ال ها پیش برای پیشرفت و 
خوداش��تغالی روستاییان و قش��ر کارگر در نظر گرفته 
بود. این تسهیالت در درازمدت به کاهش نرخ بیکاری 
ژاپن کمک کرد و قش��ر زحمتکش ژاپن را به س��مت 
خودباوری و اس��تقالل مالی س��وق داد. بین سال های 
198۵ ت��ا 1991، در بیش از 70 درصد از روس��تاهای 
کوچک ژاپ��ن طرح ه��ای حمایتی اش��تغال زایی اجرا 
ش��دند و در مجموع بالغ بر 100میلیون ش��غل جدید 
ایجاد ش��د. تقویت بخش خصوصی که محصول همین 
روند ارزشمند بود، باعث شد این روزها شاهد کشوری 

مستقل و پیشرو باشیم. 

گسترش خدمات 
بخش خدمات و مش��اغل این حوزه در کشورهای در 
حال توسعه س��همی ۲۵ درصدی دارند. این در حالی 
اس��ت که این رقم در کشورهای توسعه یافته و صنعتی 
افزون بر 67 درصد است. برخالف تصورهای غلط رایج، 
بخش خدمات می تواند محرک اصلی رشد اقتصادی در 
مشاغل زیرساختی و مهمی همچون مشاغل مرتبط با 
حمل و نقل، کشاورزی و تجارت باشد. ژاپن، هنگ کنگ، 
کره جنوبی و سنگاپور از جمله کشورهایی هستند که با 
درک اهمیت مشاغل خدماتی، نه تنها نرخ اشتغال خود 
را افزایش داده اند، بلکه به تس��ریع روند رشد اقتصادی 

دولت های خود کمک کرده اند. 

نوآوری و فناوری 
کش��ورهای در حال توس��عه به ویژه کش��ورهایی که 
اکثریتی کم سن و س��ال و جوان دارند، فرصت خوبی 
برای افزایش اشتغال در بخش های فناوری محور دارند. 
فرصت دهی به جوانان برای نوآوری و ابداع سیستم های 
تکنولوژیک در حوزه های گوناگون به شکلی قابل توجه 

بر کاهش نرخ بیکاری اثر گذار است. 

آزموده دیدگاه

هی��أت  عض��و  س��یادت،  محم��ود 
نماین��دگان ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، 
معادن و کش��اورزی ایران معتقد است: 
رقابت پذی��ری صنایع بح��ث ویژه ای در 
اقتصاد کشور اس��ت که در صورت عدم 
موفقی��ت صنعتگران چه در داخل و چه 
در خ��ارج، موج��ب حذف ای��ن افراد از 

صحنه اقتصاد می شود. 
طبق پژوهش اخیر مرکز پژوهش های 
مجلس ش�رط اش�تغال زایی صنایع 
صادرات گ�را ب�ودن و رقابت پذیری 
آنهاست، چطور می توان این ویژگی 
را در س�ایر صنای�ع کش�ور تقویت 

کرد؟ 
در ح��ال حاض��ر نرخ بیکاری کش��ور 
از آمارهای موجود بیش��تر اس��ت و در 
صورتی که برای آن چاره اندیشی نشود، 

هر روز بر لش��کر بیکاران 
کش��ور اضافه خواهد شد 
جنبه ه��ای  تم��ام  از  و 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و 
تهدیدی جدی  امنیت��ی 
محس��وب  کش��ور  برای 
اینک��ه  ام��ا  می ش��ود، 
چط��ور می ت��وان صنایع 

را رقابت پذیر کرد تا ایجاد اشتغال کند؛ 
باید مش��کالت بخش خصوصی کاهش 
یابد. متاسفانه یکی از مشکالت اساسی 
که بخش خصوصی با آن درگیر اس��ت 
نوس��انات ن��رخ ارز اس��ت. زمانی که ارز 
به صورت کاذب کاهش می یابد، طبیعی 
اس��ت که فرص��ت بازاره��ای داخلی به 
رقبای خارجی داده می شود و در خارج 
نیز توان رقابت از صادرکنندگان کش��ور 
گرفته می شود. اگرچه دولتمردان تالش 
کرده اند که با اعالم تعرفه و باال بردن آن 
مانع از واردات کاالهای خارجی ش��وند 
اما نتایج آن چی��زی جز افزایش قاچاق 
کاال نبوده است. بنابراین در مرحله اول 

باید نرخ ارز را آزاد گذاشت. 
چ�ه راهکار های�ی را ب�رای حمایت 
پیش�نهاد  رقابت پذی�ر  صنای�ع  از 

می کنید؟ 

ابت��دا صنایع کوچک در کوتاه مدت به 
رسمیت شناخته ش��وند و شرایط برای 
رقابت پذی��ری آنه��ا در بازارهای داخلی 
فراهم ش��ود و برخ��ی از آنها را که توان 
رش��د ندارند، حذف کنی��م. دوم اینکه 
صنایع را متمرکز و امکان سرمایه گذاری 
در بخش  های بین المللی را فراهم کنیم، 
چراک��ه الزم اس��ت واحده��ای صنعتی 
کوچ��ک با هم ادغ��ام و ب��ه واحدهای 
ب��زرگ صنعتی تبدیل ش��وند. س��وم از 
تجربیات کش��ورهایی که توان تولیدی 
صادراتی زیادی دارند، اس��تفاده کنیم و 
هزینه های گزاف تولید را با به روز کردن 
تکنول��وژی کاهش دهیم و چهارم اینکه 
تا زمانی که مش��کالتی چون تسهیالت 
گ��ران، قوانین متغیر، نوس��انات نرخ ارز 
و کمب��ود فرهنگ کار در داخل کش��ور 
وجود دارد، دس��تیابی 
موض��وع  س��ه  ب��ه 
ب��رای  ش��ده  عن��وان 
صنایع  رقابت پذی��ری 

آسان نیست. 
می ت�وان  چگون�ه 
پنهان  س�رمایه های 
به س�مت  را  داخلی 
صنایع رقابت پذیر اشتغال زای کشور 

سوق داد؟ 
بای��د  کش��ور  اقتص��ادی  نظ��ام 
سیاس��ت های قطعی و غیرقابل تغییر را 
برای اقتصاد کشور تعریف کند. به عنوان 
مث��ال اگر دولت اعالم کن��د می خواهد 
واحده��ای صنعتی را در کش��ور افتتاح 
کن��د که نیازمند س��رمایه گذاری بخش 
خصوصی اس��ت و این برنام��ه با تغییر 
ی��ک دول��ت همچنان پ��ا برجاس��ت، 
توانس��ته چش��م انداز فضای کسب و کار 
10 س��ال آین��ده را پیش بین��ی کند و 
اینجاس��ت که سرمایه های پنهان کشور 
در بخش صنعت به کار گرفته می ش��ود 
اما در فضایی که نرخ ارز و سیاست های 
انبساطی و حمایتی مدام در حال تغییر 
اس��ت، نمی توان انتظار ورود سرمایه به 

صنایع را داشت.

علی عبداللهیان، نایب رئیس دوم اتاق 
بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و کش��اورزی 
اردبیل معتقد اس��ت: هم اکنون تولیدات 
صادرات گ��رای صنعت��ی ما ک��ه موجب 
افزایش اش��تغال کشور ش��ود، محدود و 

ناچیز است. 
به اعتقاد شما کلید اشتغال کشور در 
دست کدام صنایع است؟ لطفا در این 

مورد توضیح دهید. 
اساس��ا استعداد صنایع کشور در بحث 
مواد غذایی و آش��امیدنی اس��ت و بستر 
اقتصادی ما به جز این کارآمدی را ندارد 
که ما بتوانیم در دنی��ا عرض اندام کنیم. 
فرق��ی نمی کند، هر صنعتی ک��ه بتواند 
تولی��دات رقابت پذیری در دنیا داش��ته 
باش��د امکان ص��ادرات ب��رای آن فراهم 
می ش��ود و در نتیجه ب��ا افزایش میزان 

تولی��د، اش��تغال نی��ز 
رشد می یابد. متاسفانه 
صنع��ت  ن��ه  ام��روزه 
خ��ودروی کش��ور و نه 
س��ایر صنایع نسبت به 
صنعت دنیا رقابت پذیر 
رقبای  اکنون  نیستند. 
ما چ��ه از لحاظ کیفی 

و چ��ه فنی متص��ل به پژوهش��گاه هایی 
هس��تند که س��طح کیف��ی محصوالت 
را افزای��ش می دهند، اما متاس��فانه این 
موض��وع به رغ��م تالش های بس��یاری از 
فعاالن صنعتی کشور برای وصل صنعت 
به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی هنوز اتفاق 
نیفتاده است. دانشگاه ها نقش موثری در 
ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی کش��ور 
و دانش بنی��ان دارند اما هم اکنون س��هم 

کشور از این موضوع ناچیز بوده است. 
مرکز پژوهش های مجلس اخیرا اعالم 
کرده که ش�رط اش�تغال زایی صنایع 
رقابت پذیری آنهاست، چطور می توان 
این ویژگی را در صنایع کشور تقویت 

کرد؟ 
تولیدات صنعتی کش��ور از سه وجه با 
تولیدات صنعتی جهان مقایسه می شوند؛ 
ابتدا قیمت تمام ش��ده محصوالت برای 

ما بس��یار گران تمام می ش��ود و در این 
شرایط نیز س��ود بانکی همچنان از سود 
تولیدات صنعتی در کش��ور بیشتر است 
که این امر باعث ش��ده کشور ما از لحاظ 
این نتواند با س��ایر کش��ورها رقابت کند 
و ص��ادرات را افزایش دهد. دوم کیفیت 
کاالی ماس��ت ک��ه ب��ه لحاظ س��اختار 
ماش��ینی کش��ور از نظر کارخانه های ما 
لحاظ فنی و ماشین آالت فرسوده هستند 
و زم��ان تعویض آنها نس��بت به س��ایر 
کش��ورها بیشتر از 30 س��ال است، قابل 
رقابت با سایر کشورها نیست. سوم بحث 
دانش بنیان تولیدات است؛ این امر پارامتر 
مهمی در بحث رقابت پذیری اس��ت، چرا 
که هنوز ماش��ین آالت تولیدی ما به روز 
نیس��تند و تولید ما به پژوهش گاه هایی 
که کیفیت تولید را فزایش دهند متصل 
نیس��ت؛ البته این بخش 
نیز در کش��ور ما نه ارزان 
تمام می شود و نه فرهنگ 
اس��تفاده از آن جا افتاده 
است، بنابراین موجودیتی 
ک��ه بتوان��د ه��م قیمت 
تولی��د را کاه��ش دهد و 
هم ارتقای کیفیت تولید 
را ش��اهد بود در کارخانه های ما مشاهده 

نمی شود. 
این مشکالت چگونه رفع خواهد شد؟ 
ارتق��ای صنای��ع و رقابت پذی��ری آن و 
حرکت ب��ه س��مت افزایش ص��ادرات و 
ایجاد اش��تغال در کشور، امری نیست که 
ی��ک تولید کننده و بخ��ش خصوصی به 
تنهایی قادر به انجام آن شود، بلکه نیاز به 
همکاری دولت دارد. اگرچه اقتصاد چرخه 
زنجیره ای شکلی دارد که همیشه به سایر 
ارگان ها متصل است اما متاسفانه در ایران 
این چرخه دچار گسس��تگی شده است. 
متاس��فانه بانک ها س��از خود را می زنند، 
دول��ت با مق��ررات به ظاه��ر تولیدمحور 
کمک��ی به افزای��ش تولی��د نمی کند، به 
ط��وری که حتی ی��ک نه��اد صددرصد 
خصوصی در کش��ور بی تاثیر از رفتارهای 

دولت نیست. 
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راهکار های سرما یه گذاری در صنایع صادرات گرا و رقابت پذیر بررسی می شود 

کلید اشتغال  در دست کدام صنایع است؟ 

محمود سیادت: 
رقابت پذیری صنایع در گرو آزاد سازی نرخ ارز

علی عبداللهیان: 
تولید صنعتی صادرات گرای کشور محدود است

هوشنگ گودرزی: 
تفاوت نرخ بهره بانکی با نرخ تولید مانع سرمایه گذاری  در صنعت 

مرجان قاسمی

در حالی که بخش صنعت به طور بالقوه نقش مهمی 
در جذب نیروی کار دارد، بررس�ی ها نشان می دهد 
در چندسال گذش�ته با وجود رشد صنعتی کشور، 
این رشد، فرصت قابل توجهی را برای جذب بیکاران 
و کاهش نرخ بیکاری در کش�ور فراهم نکرده است. 
از این رو مرکز پژوهش های مجلس در گزارش�ی به 
معرفی صنایعی پرداخته که بیشترین پتانسیل برای 
اش�تغال زایی در آینده را دارند. طب�ق این گزارش 
رقابت پذی�ری صادرات�ی صنای�ع موج�ب افزایش 

استخدام نیروی کار توسط آنها می شود، به طوری که 
هرچق�در صنعت مورد نظ�ر صادرات گراتر باش�د، 
اشتغال زایی نیز در آن بیشتر خواهد شد. طبق این 
گزارش پژوهشی، صنایع تولیدکننده مواد غذایی و 
آشامیدنی با س�هم 17درصدی و مواد و محصوالت 
شیمیایی با سهم10درصدی و سایر محصوالت کانی 
غیرفلزی با سهم 7درصدی از کل اشتغال در بخش 
صنعت، در رتبه اول صنایع اشتغال زا قرار  گرفته اند، 
بنابراین در صورتی که در این صنعت نگاه صادراتی 
و رقابت پذی�ری حاک�م ش�ود، می توان پتانس�یل 

اشتغال زایی مناسبی برای آنان تصور کرد. 

حال با توجه به اینکه مرکز آمار ایران، میانگین نرخ 
بیکاری در کشور را 11درصد عنوان کرده که این نرخ 
برای مردان 9.3 و برای زنان 19.4درصد است، چقدر 
می توان به کارکرد صنایع مواد غذایی - آشامیدنی، 
محصوالت شیمیایی و محصوالت کانی و غیر فلزی 
کش�ور در کاهش نرخ بیکاری و توس�عه اقتصادی 
کشور امیدوار بود؟ نکته آخر اینکه چه راهکارهایی 
برای حمایت و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی 
به این صنایع پیشنهاد می شود؟ »فرصت امروز« در 
این گزارش به بررسی راهکار های سرما یه گذاری در 

صنایع صادرات گرا و رقابت پذیر پرداخته است. 

محمد مهدی رئیس زاده
 عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران

هوش��نگ گ��ودرزی، رئی��س 
هیات مدی��ره س��ندیکای صنایع 
آلومین��وم ایران معتقد اس��ت تا 
زمان��ی که ن��رخ به��ره بانکی در 
کش��ور از نرخ تولید بیشتر باشد، 
انگیزه س��رمایه گذاری در بخش 

صنعت کم است. 
چقدر می توان به کارکرد صنایع 
آش�امیدنی،   - مواد غذای�ی 
و  ش�یمیایی  محص�والت 
محصوالت کان�ی و غیر فلزی 
کشور در کاهش نرخ بیکاری و 
توسعه اقتصادی کشور امیدوار 

بود؟ 
هم اکن��ون صنعت کش��اورزی 
ایران در مرحله اول اش��تغال زایی 
کش��ور ق��رار دارد، چراک��ه نیاز 
غذایی کشور از این صنعت تامین 
می شود و همواره در تمام دولت ها 

به این صنعت توجه ویژه ای شده 
و در بخش اش��تغال نیز در رأس 
قرار گرفته اس��ت. صنایع غذایی 
به گونه ای اس��ت که ش��اید با دو 
یا سه نفر ش��اغل در این صنعت 
تولیدات انجام شود، بنابراین اینکه 
چه میزان از اش��تغال در صنعت 
مواد غذایی اس��ت بستگی به نوع 
تولید آن دارد. اما متاسفانه برخی 
صنایع غذایی کشور به عنوان یک 
اشتغال پایدار نیستند. در مجموع 
باید از صنایع کشاورزی و صنعت 
غذای��ی به جهت اش��تغال زایی و 
اس��تقالل غذایی داخلی حمایت 
ش��ود. در بخ��ش صنع��ت کانی 
و معدن��ی نیز طبیعی اس��ت که 
معادن کشور بهترین مکان برای 
س��رمایه گذاری و ایجاد اشتغال و 
استقالل صنعتی در 10سال اخیر 

بوده است و امیدواریم این صنعت 
با بهب��ود روابط بین المللی بانکی 
به س��مت رقابتی ش��دن حرکت 
کند، چرا که صنایع معدنی برای 
ادام��ه حیات نیاز ب��ه تامین ارز و 

سرمایه گذاری ارزی دارند. 

چه راهکاری را ب�رای افزایش 
و  داخل�ی  س�رما یه گذاری 
خارجی در صنایع صادرات گرا 
پیش�نهاد  رقابت پذی�ر  و 

می کنید؟ 

س��رمایه  مثل آب اس��ت و در 
مس��یری که بازگشت آن راحت 
اس��ت، ق��رار می گیرن��د. امروزه 
هنوز ن��رخ بهره بانک ه��ا از نرخ 
تولید بیش��تر اس��ت و ای��ن امر 
انگیزه  باع��ث ش��ده همچن��ان 
س��رمایه گذاری در بخش صنعت 
کم باش��د، بنابراین تا زمانی که 
ای��ن تف��اوت وج��ود دارد جذب 
سرمایه های داخلی در صنعت و 
اشتغال زایی بسیار مشکل است. 
در هیچ جای دنی��ا نرخ بازدهی 
هیچ صنعتی با ن��رخ بهره بانکی 
براب��ری نمی کن��د، بنابراین الزم 
اس��ت نرخ س��ود بانکی بیش��تر 
از روال ام��روز در جه��ت رش��د 
صنع��ت و اش��تغال زایی کاهش 
یابد. همچنین حمایت های ارزان 
دولت از صنایع بسیار کم بوده و 

هن��وز آنچه در برنامه های دولتی 
تصمیم گرفته شده که به صنعت 
کمک ش��ود اتفاق نیفتاده است، 
بنابرای��ن حمایت کام��ل و الزم 
دولتی برای ارتقای صنعت امری 
ضروری اس��ت. عدم دسترس��ی 
صنایع ما به بازارهای بین المللی 
به دلیل تحریم ها باعث از دست 
دادن بازارهای بین المللی ش��ده 
اس��ت. نرخ سود بازارهای داخلی 
بیش��تر از صادرات اس��ت و این 
مشکلی است که کمکی به بخش 
صادرات نمی کند و نرخ صادرات 
م��واد اولی��ه م��ا به کش��ورهای 
خارجی بیشتر است و این باعث 
شده رقابت  پذیری در صنعت کم 
شود؛ البته مسائل یادشده موارد 
عمومی اس��ت که باید به تدریج 

رفع شود. 
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ویژگی کارآفرینان موفق 

در حال��ی ک��ه ویژگی های خ��وب برای رس��یدن به 
موفقیت در کس��ب و کار زیاد هستند، در اینجا به هفت 
ویژگی مهم اشاره شده اس��ت. این هفت مورد، در واقع 

ویژگی های شخصیتی یک کارآفرین موفق است. 
1- توانایی رهبری و هدایت 

از زمان��ی که فعالیت خود را به عن��وان یک کارآفرین 
آغ��از می کنید، احتماال در معرض مش��کالت، چالش ها 
و ماجراجویی ه��ای زی��ادی قرار می گیری��د. در چنین 
ش��رایطی هیچ کس به اندازه خود ش��ما به شما انگیزه 
نمی ده��د. بنابراین، به همکاران خ��ود ارزش های کار را 
یادآوری و آنها را در ش��رایط سخت کمک کنید. سعی 
کنید کنترل امور را در دس��ت داشته باشید، تصمیمات 
عجوالن��ه نگیرید و با در نظر داش��تن هدف، کار خود و 

تیم تان را پیش ببرید. 
2- توانایی مواجه شدن با خطر 

خطرپذیری، یکی از ویژگی هایی اس��ت که موفقیت 
کس��ب و کار شما را تضمین می کند. برای تحقق اهداف، 
از سرمایه گذاری در بخش های مختلف نهراسید و از خود 
اعتماد به نفس بیستری نشان دهید. به سرمایه گذاری با 
دید پس اندازی برای آینده نگاه کنید تا کس��ب و کارتان 

توسعه یابد. 
3- ظرفیت و توانایی باال در کار کردن 

اگر انگیزه شما از راه اندازی کسب و کار، کمتر کار کردن 
است، در اشتباه به سر می برید. در زمان شروع کسب و کار 
باید پرش��ور باشید و قوی کار کنید. زمان زیادی را باید 
به اجرای طرح های خود اختصاص دهید. دلیل دیگری 
که باید سختکوش تر باشید، کاهش هزینه و صرفه جویی 
است چون کسب و کار شما نوپاست، احتماال باید به فکر 

راهی برای کاهش هزینه های عملیاتی باشید. 
4- توانایی سازگاری و حل مسئله

بسیار بعید است که یک پروژه، همان طور که پیش بینی 
شده پیش برود. فرآیند اجرا و تحقق پروژه همیشه با فراز 
و نشیب هایی همراه اس��ت، بنابراین، کارآفرین به عنوان 
کسی که پروژه را رهبری می کند، باید توانایی تطبیق با 
شرایط و پیدا کردن راه حل  برای تغییر وضعیت را داشته 
باش��د. بهترین کارآفرینان، کس��انی هستند که سرعت 
انطباق و سازگاری آنها با شرایط زیاد است و می توانند در 
کمترین زمان بهترین و موثرترین و ارزان ترین راه حل ها 

را برای تداوم کسب و کار داشته باشند. 
5- صبر و شکیبایی

یک ضرب المثل فرانس��وی می گوید که پاریس یک 
شبه ساخته نشده است. به این معنی که از زمان شروع 
کار تا رسیدن به نتیجه و سود زمان الزم است. به دنبال 
این نباشید که در مدت کم، به سود و نتیجه کالن دست 
پیدا کنید. صبور باشید و کار های خود را با هدف گذاری 
پیش ببرید. زمان و کار مداوم، موفقیت شما را تضمین 

می کند. 
6- استقامت و پایداری

از شکس��ت دلسرد نش��وید. اگر جزو کسانی هستید 
که با کوچک ترین مشکالت ناامید می شوند، نمی توانید 
کارآفری��ن خوبی باش��ید. یک کارآفری��ن واقعی پیش 
از موفقیت برای شکس��ت س��اخته ش��ده است. مراقب 
اشتباهات باشید، اما از آنها درس بگیرید. داشتن پشت 
کار و سرس��ختی، ش��ما را یک قدم به موفقیت نزدیک 

می کند. 
7- نوآوری و خالقیت

یک کارآفرین خوب، همیشه در حال آفریدن، خالقیت 
و نوآوری اس��ت. داش��تن این ویژگی کسب و کار شما را 
رقابتی تر می کند. ایده های ن��و، می تواند حتی راه حلی 
برای مش��کالت شما باشند. از همکاران خود برای خلق 
ایده های جدید کمک بگیرید و تک بعدی عمل نکنید. 

برنامه ریزی چین برای ساخت 
موتور جت

منتش��ر  اخب��ار 
ش��ده حاکی از آن 
با  که چین  اس��ت 
تاس��یس یک ش��رکت هوانوردی دولت��ی قصد دارد 
یک��ی از اهداف اصل��ی خود در ح��وزه تکنولوژی را 
که س��اخت موتور جت است تحقق بخشد. بر اساس 
اعالم خبرگزاری دولتی چین، این شرکت جدید که 
Aero Engine Corp. of China  ن��ام دارد، 
وظیف��ه تحقیق، توس��عه و تولی��د موتورهای جت و 
توربین ه��ای گازی م��ورد اس��تفاده در هواپیماهای 
مس��افربری را بر عهده دارد. این شرکت با سرمایه ای 
مع��ادل 5/7میلیارد دالر به ثبت رس��یده و در حال 

حاضر 96هزار کارمند در استخدام خود دارد. 
هوان��وردی ش�����رکت  تاس�����یس  پ��ی   در 
 Aero Engine Corp. of China  بس��یاری از 
کارشناس��ان و فعاالن حوزه صنعت هوانوردی بر این 
عقیده اند که تاسیس این شرکت از سوی دولت چین 
در راس��تای برنامه های این کشور برای تبدیل شدن 
به یک��ی از بازیگران مهم صنع��ت هوانوردی جهان 
صورت پذیرفته اس��ت. گفتنی است رئیس جمهوری 
چین تاس��یس این ش��رکت را اقدامی بسیار مهم و 
اس��تراتژیک توصیف کرده و معتقد است در صورت 
موفقی��ت چین در ای��ن زمینه از وابس��تگی صنایع 

نظامی این کشور به خارج جلوگیری خواهد شد. 
چی��ن مدت ها اس��ت ک��ه درگیر پروژه س��اخت 
نخس��تین موت��ور ج��ت خ��ود ب��وده و قص��د دارد  
توانمندی ه��ای خود در زمینه س��اخت این موتورها 
را ب��ه می��زان چش��مگیری افزای��ش ده��د. این در 
ش��رایطی است که بس��یاری از کارشناسان معتقدند 
س��رمایه گذاری چینی ه��ا در صنع��ت هوان��وردی با 
انگی��زه نظامی صورت می پذیرد. الزم به ذکر اس��ت 
که بررس��ی برنامه پنج س��اله توس��عه دولت چین به 
خوبی گویای آن اس��ت که توسعه صنعت هوانوردی 

از اهمیت بسیار زیادی برای پکن برخوردار است. 
با وجود تالش های گس��ترده مقامات چینی برای 
توسعه صنعت هوانوردی و خودکفایی در این حوزه، 
دس��تیابی به چنین هدفی برای چین که وابس��تگی 
ش��دیدی به تکنولوژی های خارجی دارد کار بس��یار 
دش��واری اس��ت. در همین ارتباط و بر اس��اس آمار 
منتشر ش��ده از سوی موسس��ه صلح استکهلم، طی 
چهار س��ال گذشته 30درصد از کل واردات چین به 

موتورهای جت اختصاص یافته است. 

خوب زندگی کردن در دهه 50 میالدی 
چندان پرخرج نبود؛ دست کم در نگاه اول. 
قیمت یک خانه معمولی 735٤ دالر بود و 
با ١٢٨0 دالر آمریکایی ها می توانستند یک 
فولکس قورباغه ای بخرند و شهریه دانشگاه 

پنسیلوانیا هم 600 دالر بود. 
ش��اید پیش خودت��ان با یک محاس��به 
سرانگشتی بگویید چه معامالت مقرون به 
صرفه ای اما این را هم باید بدانید که درآمد 
ساالنه یک خانواده طبقه متوسط آمریکایی 
در آن دوره س��الی ٤٢36 دالر بود. حداقل 
دستمزد ساعتی 75 سنت بود و آنهایی که 
مش��اغلی در بخش ساخت و ساز، اقتصاد و 
دولت داش��تند، به طور میانگین س��اعتی 

١/50 دالر حقوق می گرفتند. 
وقتی به این رقم ها ن��گاه می کنید دیگر 
ماش��ین ١٢00 دالری و ش��هریه دانشگاه 
معام��الت مق��رون ب��ه صرفه ای ب��ه نظر 
نمی رس��د. به صورت کلی قیمت ها در دهه 
50 میالدی پایین به نظر می رسیداما وقتی 
نرخ تورم را حساب کنید، می بینید چندان 
پایین هم نبوده اس��ت. یک دالر در س��ال 

١950 معادل ١0 دالر امروز است.
 بنابراین درس��ت اس��ت که در آن دوره 
می شد با 5سنت یک فنجان قهوه خرید اما 
ارزش همان س��که خیلی زیاد بود )معادل 

50 سنت امروز(.
اما خب این به این معنی نیست که طی 
حدود 60 سال گذش��ته هیچ چیز گران تر 
نش��ده اس��ت. به عنوان مثال اگر بخواهیم 

میزان شهریه دانشگاه پنسیلوانیا را همگام 
با تورم محاس��به کنیم، دانش��جوها باید با 
6ه��زار دالر وارد دانش��گاه ش��وند اما این 
روزها شهریه یک دانشگاه خصوصی به ٤٢ 

هزار و ١76 دالر رسیده است. 
این در حالی اس��ت که دستمزد خالص 
کارگ��ران آمریکای��ی پایین آم��ده. با این 
تفاس��یر آیا جای تعج��ب دارد که مردم با 
افس��وس از روزه��ای خوش گذش��ته یاد 
می کنند؟ ب��رای اینکه بدانید در گذش��ته 
نزدی��ک با یک دالر چه چیزهایی می ش��د 

خرید، این فهرست را بخوانید. 

4 بشکه بنزین
براساس آمار وزارت نیروی ایاالت متحده، 
در س��ال ١950 یک گالن بنزین ٢7 سنت 
بود، ٤ گالن می ش��د مع��ادل ١/0٨ دالر. با 
محاس��به نرخ تورم هر گالن بنزین در سال 
٢0١5 بای��د معادل ٢/١٤ دالر می بود، یعنی 
تنها 3١ س��نت کمت��ر از میانگین بهای هر 

گالن بنزین ٢/٤5 دالری در سال ٢0١5. 

یك پوند قهوه
آمریکایی ه��ا  می��الدی   50 ده��ه  در 
تم��ام  دالر  ی��ک  ازای  در  می توانس��تند 
اجناس فهرس��ت خواربار موردنیاز خانه را 
بخرند. اما قهوه جزو کاالهای گران قیمت تر 
 ب��ود. مثال با 79 س��نت می ش��د یک پوند 
)مع��ادل ٤5٤ گ��رم( قهوه خری��د، معادل 

7/9٤ دالر امروز. 

4 کتاب
در ده��ه 50 آمریکا ب��ازار کتاب یکی از 
بزرگ تری��ن تجارت ه��ای این کش��ور بود. 
قیمت کتاب معروفی مثل »ش��ب بزرگ« 
نوش��ته استنلی الین ٢5 سنت بود. این در 
حالی است که هر جلد کتاب »بازی تاج و 
تخت« را که امروز ١0 دالر است، آن روزها 

می شد با یک دالر خرید. 

دو بلیت سینما
در دهه 50 تماش��ای معروف ترین فیلم 
در ح��ال اکران خیلی کمتر از امروز هزینه 
داش��ت. به گفته صنف ملی س��ینماداران 
آمری��کا، در س��ال ١9٤٨، میانگین قیمت 
بلی��ت 36 س��نت بود؛ در س��ال ١95٤ به 
٤9 س��نت رس��ید، به قیمت ام��روز یعنی 
کمتر از 5 دالر به ازای هر بلیت. در س��ال 
 ٢0١5 میانگی��ن قیمت بلی��ت ٨/٤3 دالر

 است. 

6پاکت سیگار
در س��ال ١950 قیمت یک بسته سیگار 
به طور میانگین ١5 سنت بود، یعنی معادل 
١/٤9 دالر ام��روز. در آن دوره می ش��د 6 
بس��ته سیگار را با 90 س��نت خرید. امروز 
برای سیگار مارلبرو یا الکی استرایکس به 
مراتب پول بیش��تری باید پرداخت. امروز 
در آمریکا میانگین قیمت یک بسته سیگار 

7/٢6 دالر است. 
منبع: بیزینس اینسایدر

اجناسی که آمریکایی ها در دهه 5٠ با یك دالر می خریدند 

یك دالر برای دو بلیت

روزه��ای کاری و تعطی��الت با توجه به ش��غل افراد و فرهنگ حاکم بر کش��ورهای 
مختلف، متفاوت است. در اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی، روزهای کاری هفته از 
دوش��نبه تا پنجشنبه یا ش��نبه است و روز پایانی هفته یا دو روز پایانی هفته به اوقات 

فراغت و انجام کارهای شخصی اختصاص پیدا می کند. 
افزایش تعطیالت می  تواند در برخی موارد از هزینه  های اضافی بکاهد و در بسیاری از 
موارد نیز، با افزایش بهره وری نیروی کار در سایر روزهای هفته، میزان کارایی روزهای 
دیگر را باال ببرد. به عنوان  مثال، برآورد ش��ده اس��ت که تعطیل��ی یک روز می  تواند از 

برخی هزینه های غیرمستقیم مثل آلودگی در کالنشهرها نیز بکاهد. 
برخ��ی پایگاه های خبری س��ازمان جهانی کار مباحثی را پیرام��ون لزوم کم کردن 
روزه��ای کاری هفته مطرح کرده اند. آنها لزوم کاه��ش روزهای کاری هفته را با طرح 
چن��د دلیل توجی��ه کردند از جمله اینک��ه کار زیاد باعث بیماری ه��ای قلبی عروقی، 
اختالالت گوارش��ی و اس��کلتی و همچنی��ن از بین رفتن ش��ادی و رضایت از زندگی 

می شود. 
در بسیاری از کشورها، ساعات کار طوالنی با بهره وری باالتر مقایسه می شود، اما در 
مقابل، برخی کشورها معتقدند ساعات کار طوالنی کارگران باعث افت بهره وری خواهد 
ش��د. بنابراین کاهش س��اعات حضور در محیط های کاری می توان��د منجر به افزایش 
انگیزه کارگران، غیبت کمتر نیروی کار، کاهش اشتباهات و مسائلی از این دست شود. 
تعطیالت بسیاری از مردم به پایان رسیده، در حالی که برای افرادی دیگر آغاز شده 
اس��ت. در هر صورت، نکته مورد اتفاق همه شهروندان این است که تعطیالت همیشه 

کم به نظر می رسد. 
در حالی که مردم اس��پانیا به خوش گذرانی معروف هس��تند و مش��هورند که زمان 
زیادی را صرف اوقات فراغت خود می کنند، اما کارگران این کشور مرخصی و تعطیالت 
بس��یاری در سال ندارند. اما برخی از همس��ایگان این کشور از جمله فرانسه، انگلیس 
یا آلمان، به عنوان مثال به ترتیب هش��ت، ش��ش و دو روز تعطیالت بیشتری نسبت به 

این کشور در سال دارند. 
در اس��پانیا بر خالف آنچه در سایر کش��ورهای جهان اتفاق می افتد، کارکنان صرف 
نظر از مدت زمان خدمت، ٢٢ روز مرخصی با حقوق در س��ال دارند. براس��اس قوانین 
اتحادیه اروپا، کش��ورهای عضو باید حداقل چه��ار هفته مرخصی با حقوق به کارکنان 
خود بدهند، اما هر کش��ور، از طریق قانون و تواف��ق جمعی، مجموعه قوانینی را برای 

تعطیالت و مرخصی ها تنظیم می کند که می تواند آن را گسترش دهد. 
 ب��ه گ��زارش بانک جهانی، فنالند و فرانس��ه در بین کش��ورهای اروپایی )و البته در 
جه��ان( ب��ا حداقل 30 روز در س��ال رکورد بیش��ترین تعطیالت در س��ال را به خود 
اختصاص داده اند و به  صورت مشترک رده نخست لیست را اشغال کرده اند و در میان 
س��ایر کشور های اروپایی و البته در جهان بیشترین میزان دست ودلبازی را در تعطیل 

کردن به خرج داده اند. 
 بحری��ن، جیبوتی، گین��ه، کویت، لیبی، مالدیو، نیکاراگوئ��ه، توگو و یمن نیز همان 
میزان تعطیالت در س��ال را دارند و همراه با دو کش��ور فنالند و فرانسه در رده نخست 
ای��ن فهرس��ت قرار دارن��د. بریتانیا با ٢٨ روز تعطیالت در س��ال رتب��ه دوم را به خود 
اختصاص داده است. از آوریل ٢009، انگلیسی ها از ٢٨ روز مرخصی با حقوق برخوردار 
شده اند. ایتالیا با ٢6 روز تعطیالت در سال پس از بریتانیا در رده سوم این فهرست قرار 
دارد. در ایتالیا تمام کارمندان به ازای ١٢ ماه کاری، حق اس��تفاده از ٢6 روز مرخصی 

با حقوق را دارند. 

کارگران و کارمندان کش��ور های اتریش، دانمارک، لوکزامبورگ، اسلواکی و سوئد با 
یک روز تعطیلی کمتر نس��بت به کش��ور ایتالیا یعنی با ٢5 روز تعطیلی در سال پس 
از ایتالی��ا به صورت مش��ترک رده چهارم این فهرس��ت را به خ��ود اختصاص داده اند و 
کارمندان این کش��ور ها با ٢5 روز تعطیلی از خوش��حال ترین مردم دنیا هستند. آلمان 
نیز به همراه کش��ورهای استونی، ایسلند و مالت با ٢٤ روز تعطیلی در سال رده پنجم 
را به خود اختصاص داده اند. اهالی مالت با وجود اینکه ٢٤ روز مرخصی با حقوق دارند 
اما نباید فراموش کرد که آنها ٤0 س��اعت در هفته کار می کنند. در کش��ور آلمان نیز 

تعداد روزهای تعطیل در سال در بین ایالت های مختلف متغیر است. 
در یونان مطابق با مدت زمان خدمت میزان تعطیالت کارکنان و کار گران این کشور 
متغیر اس��ت و با افزایش طول مدت زمان خدمت افزایش می یابد. میزان تعطیالت در 
این کش��ور با حداقل ٢0 روز در س��ال آغاز می شود و پس از ١0 سال سابقه این مقدار 
به ٢5 روز تعطیلی در س��ال افزایش می یابد. درست مش��ابه آنچه در سایر کشورهای 

اتحادیه اروپا، مانند لهستان و اسلوونی اتفاق می افتد. 
تنها کش��ور اروپایی که میزان تعطیالت آن با کش��ور اس��پانیا برابر است و شرایطی 
مشابه با این کشور دارد، کشور پرتغال است. میزان تعطیالت در سال در این دو کشور 
٢٢ روز است. البته در کشور پرتغال این رقم برای کارکنانی که غیبت ناموجه نداشته 

باشند از یک تا سه روز هم افزایش می یابد. 
خارج از اروپا، کش��ورهایی مانند روسیه، عراق، پاناما، زیمبابوه نیز همانند دو کشور 
اس��پانیا و پرتغال ٢٢ روز از س��ال را در تعطیالت به س��ر می برند و مرخصی با حقوق 
دارند. از سوی دیگر در اروپا، کارگران و کارمندان کشور های بلژیک، هلند و ایرلند نیز 

٢0 روز در سال را در تعطیالت به سر می برند. 
اما تنها کش��وری که کمترین تعطیالت در س��ال را دارد کشور ایاالت متحده آمریکا 
اس��ت. قوانین کار در این کش��ور این حق را به طور مس��تقیم به رسمیت نمی شناسد. 
بنابراین این کش��ور با هیچ تعطیلی با حقوق در س��ال در پایین ترین سطح آمار بانک 
جهان��ی قرار دارد. عالوه بر کش��ورآمریکا مناطقی مانند تونگا )کش��وری واقع در قاره 
اقیانوس��یه که در حدود یک  س��وم راه از نیوزیلند به هاوایی قرار گرفته  اس��ت(، پاالئو 
)کش��وری جزیره ای در اقیانوس آرام در قاره اقیانوسیه، واقع در ٨00 کیلومتری شرق 
فیلیپین است.(، میکرونزی )یکی از سه مجمع  الجزایر بزرگ اقیانوس آرام و از مناطق 
قاره اقیانوس��یه اس��ت.(، جزایر مارشال )کش��وری اس��ت جزیره ای در اقیانوس آرام( 

نیزهمانند آمریکا تقریبا هیچ مرخصی با حقوقی در سال ندارند. 
اما جالب اس��ت بدانید که کش��ور های آس��یایی گاهی به اندازه انگش��ت  های دست 
تعطیل��ی رس��می دارند! که درای��ن میان کش��ورهایی مانند چین، فیلیپی��ن و تایلند 
ک��ه طبق قوانین کش��ور خود با حداق��ل تعطیالت که حدود 5 الی ١0 روز اس��ت در 
پایین ترین س��طح این لیس��ت قرار دارند. در فیلیپین و تایلند کارمندان حق پنج الی 
ش��ش روز تعطیلی در س��ال را دارند. این رقم در چین به ١0 روز می  رس��د. مس��ئله 
تعجب برانگیز دیگر این است که کانادا نیز با ١0 روز تعطیلی برای کارمندان، هم  ردیف 

کشور های آسیایی در این لیست قرارگرفته است. 
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