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رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان کرد

مصرف کننده در معرض 
بیشترین آسیب های تولید

مشکل بیمه صادراتی پس از تحریم حل نشده است

تجارت پرریسک 
فرآورده های نفتی

2

اگر تا چند ماه قبل مسئوالن ایرانی برای پیگیری کوچک ترین نیازهای 
صنع��ت هوان��وردی ای��ران باید با واس��طه هایی چندگانه رابطه 

می گرفتند و قیمت هایی گزاف پرداخت می کردند، حاال...

کاپا ایران را در خرید هواپیما و توسعه فرودگاهی همراهی می کند  

 تهران میزبان
150شرکت هوانوردی جهان
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

50میلیون حساب بانکی مشکوک 
بستر مناسب پولشویی

خطر موسسات مالی و صرافی های غیرمجاز جدی است 

وزیر دادگس��تری اعتق��اد دارد که 50 میلیون حس��اب 
بانکی مجهول الهویه در نظ��ام بانکی وجود دارد که هویت 

صاحبان آن دقیقا معلوم نیست. 

به گ��زارش »فرصت امروز« طرح این موضوع از س��وی 
وزیر دادگستری موجب شد تا بانک مرکزی به تکاپو بیفتد 
و نسبت به روشن شدن وضعیت هویتی این حساب ها اقدام 

کند، اما ماجرا از چه قرار بوده است و این حساب ها چگونه 
ب��دون اخذ م��دارک هویتی معتب��ر در بانک ها 

4افتتاح شده اند؟ 

سرمقـاله
جست وجوی کارآفرینان 

در آشیانه های بخش 
خصوصی

»پولداری  است:  گفته  استادی 
منش اس��ت و ربطی ب��ه میزان 
دارای��ی ن��دارد و گدای��ی صفت 
اس��ت و ربطی به بی پولی ندارد و 
نیز دانایی فهم و ش��عور اس��ت و 
ربطی به مدرک تحصیلی ندارد.« 
بنابراین هر که این س��خن قصار 
حکیمانه را گفته اگر زنده اس��ت 
آفریدگار توانا و دانا س��ایه اش را 
از سر ما کم نکند! حال به همین 
س��یاق می گویی��م: کارآفرینی نه 
ی��ک دوره تخصص��ی و فنی و نه 
یک سلس��له مطالعات و اطالعات 
اس��ت که اف��راد بای��د طی یک 
مدت ش��ش ماهه یا یک س��اله در 
دانشگاه ها، مراکز آموزش  عالی یا 
مراکز فنی و حرفه ای و یا علمی...
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استادی گفته اس��ت: »پولداری منش است و 
ربطی به میزان دارایی ندارد و گدایی صفت است 
و ربطی به بی پولی ندارد و نیز دانایی فهم و شعور 
است و ربطی به مدرک تحصیلی ندارد.« بنابراین 
هر که این سخن قصار حکیمانه را گفته اگر زنده 
اس��ت آفریدگار توانا و دانا س��ایه اش را از سر ما 

کم نکند!
حال به همین س��یاق می گویی��م: کارآفرینی 
ن��ه یک دوره تخصصی و فنی و نه یک سلس��له 
مطالعات و اطالعات است که افراد باید طی یک 
مدت شش ماهه یا یک ساله در دانشگاه ها، مراکز 
آموزش  عالی یا مراکز فنی و حرفه ای و یا علمی 
و کاربردی بگذرانند، که یک اس��تعداد و قابلیت 
توام با تفکر، تدبیر و همت است که برخالف نظر 
برخی ساده اندیشان و سهل انگاران، به سادگی به 
دست نمی آید و س��ال ها تفکر، تعمق و تالش و 
استقامت نیاز دارد تا بذرها، استعدادها و نهال های 
نهفته وجودی شان به مزارع و بوستان های سرسبز 

و زیبا به تجسم و تبلور درآید. 
درب��اره مقوله کارآفرینی هر چه گفته ش��ود، 
باز هم کم اس��ت و به راس��تی این مقوله،  اساسا 
سخن خیز اس��ت و جذاب و شیرین و مورد نیاز 
و بیهوده نیس��ت ک��ه ظرف کمتر از 20س��ال، 
صدها کت��اب در ای��ن زمینه نوش��ته و ترجمه 
ش��ده و تحوالت وسیع و عمیقی در این مورد در 
محیط های دانشگاهی، علمی و فنی و پژوهشی 

صورت گرفته است.

در نظ��ر بس��یاری از اف��راد، کارآفرینی موتور 
تغییرات اجتماعی اس��ت که باعث ایجاد شغل، 
اس��تفاده اث��ر بخ��ش از مناب��ع و تجدید حیات 
ملی می ش��ود. اینک��ه صاحب نظ��ری می گوید: 
»کارآفرین��ان، مهندس��ان پیش��رفت صنعتی و 
عامل اصلی تولید اند« بیراه نمی گوید و هم اکنون 
می توان با قاطعیت و صدای بلند گفت که آنچه 
ایران، صنایع ای��ران و چرخ ه��ای اقتصاد به گل 
نشس��ته ای��ران را می گرداند و در تالش اس��ت 
این ارابه فرس��وده را ترمیم و بازس��ازی کند و به 
جاده توسعه پایدار بکش��اند، همین گروه صبور 
و امیدوار و پوس��ت کلفت و شایسته و کارآفرین 
گمنام ایران زمین اس��ت که دیگ��ران به صدقه 
س��ری آنان زنده اند که بر خود و بر سرزمین آبا و 
اجدادی می بالند! اینان، همان هایند که فکوری و 
دلیری جزو ذات وجودی شان است و مخاطره جو 
هستند و در عین حال متفکر و با تدبیر و خالق و 
البته واژه هایی چون سهل انگاری، محافظه کاری، 
روزمرگ��ی و ش��تابزدگی و جه��ل در قاموس و 

فرهنگ شان نمی گنجد.
کارآفرین��ان ک��ه هم��ان خالقان و ن��وآوران 
میدان هایند، نق نمی زنند ولی تا دل تان بخواهد 
سخن شنیدنی و ناگفتنی دارند. واژه هایی چون 
یأس و ناامیدی هم به مرام شان نمی آید، آنان به 
س��رعت از حالت نومیدی خارج می ش��وند و به 
سرعت خود را با شرایط سخت، آشتی می دهند، 
چراک��ه می خواهند کار کنن��د و غیرممکن ها را 

ممکن سازند.
کارآفرین��ان م��رام موالن��ا را در ای��ن بی��ت 
می پس��ندند: خلق را تقلیدشان بر باد داد/ ای دو 

صد لعنت به این تقلید باد 
آنان از حداکثر نوآوری که خداوند در وجودشان 
نهاده بهره می برند تا کاری را که به عهده گرفته اند، 
متحول کنند. بنابراین این س��خن یک نظریه پرداز 
که گفت��ه اس��ت: »تحول، حاص��ل کار ن��وآوران 
کسب وکار یا کارآفرینان خواهد بود« کامال درست 
و بجاست. این عده الیق و شایسته که هم اکنون از 
دور دس��تی به آتش دارند حاصل کارش��ان همین 
اس��ت که می بینید؛ ادامه کار و گردش چرخ های 
زندگی و صنعت و اقتصاد و بازسازی منابع به غارت 
رفت��ه ایران. ح��ال تصور کنی��د آن روز را که آنان 
به طور ششدانگ و گس��ترده به تالش و مشارکت 
و بازس��ازی و س��ازندگی ای��ران دعوت ش��وند و 
میدان های تصمیم گیری و کار و صنعت و اقتصاد و 
تجارت و بازسازی و... به روی آنان در سطوح کالن 
کشور گشوده شود. هر زمان که سهم بخش مظلوم 
و موس��وم به خصوصی در اداره صنعت و اقتصاد و 
عمران کش��ور افزایش یافت، سرعت رشد و توسعه 
کشور رو به  افزایش نهاد. یک نکته آخری می ماند 
جهت ی��ادآوری به آقایان! کارآفرین��ان، نوآوران و 
خالقان مبتکر، مس��تقل و دلس��وز و وطن پرست 
را بیش��تر در آش��یانه های بخ��ش خصوصی باید 
جس��ت وجو کنی��د، همان ه��ا که هرگ��ز با جیب 

همسایه داماد نشده اند!

رئی��س ات��اق بازرگان��ی ته��ران گف��ت: »راه 
اول اقتص��اد ما ب��رای خ��روج از رک��ود، اتخاذ 
سیاست هایی است که هزینه زیادی برای دولت 
ایج��اد نکند و دولت را بیش از این تحت فش��ار 
تامین منابع قرار ندهد.« مس��عود خوانساری در 
گفت وگو ب��ا خبرآنالین اظهار داش��ت: »دولت 
برای از پیش رو برداش��تن مش��کالت اقتصادی 
به درس��تی تورم را اولوی��ت اول قرار داد و با آن 

مبارزه کرد.«
وی افزود: »اکنون مس��ئله رکود بسیار جدی 
شده است و باید راهکارهای بهتری برای خروج 
از آن به کار بست. اما بنابر شواهد، خروج کامل 
از رکود مسیری طوالنی تر از کنترل تورم دارد.«

رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داش��ت: »در 
مورد رکود هر کش��وری باید به نس��بت مسائل 
اقتصاد خودش راهکارهای متفاوتی انتخاب کند. 
م��ا نمی توانیم مانند ژاپن سیاس��ت های تورم زا 
اتخ��اذ کنیم و خالف آن بای��د کامال از هرگونه 

سیاست تورم زا بپرهیزیم.«
خوانساری متذکر ش��د: »به دلیل اینکه طی 
س��ال های اخیر روند تورم کاهش��ی بوده است، 
نقدینگی در کش��ور افزایش قابل توجهی داشته 
اس��ت. اینکه چگونه افزایش نقدینگی و کاهش 

تورم را ب��ه طور همزمان در اقتصاد ایران تجربه 
کردیم هم خود مسئله منحصربه فردی است که 

ناشی از ترکیب نقدینگی افزایش یافته است.«
وی ادامه داد: »به نظر می رسد راه اول اقتصاد 
ما ب��رای خ��روج از رکود، اتخاذ سیاس��ت هایی 
اس��ت که هزینه زیادی برای دولت ایجاد نکند 
و دولت را بیش از این تحت فش��ار تامین منابع 

قرار ندهد.«
رئیس ات��اق بازرگانی تهران گف��ت: »این راه 
هم��ان مقررات زدای��ی از فضای کس��ب وکار و 
کاهش تصدی گری های دولت در اقتصاد است.«

خوانس��اری افزود: »دولت می تواند با خروج از 
عرصه های اجرای��ی در اقتصاد که حوزه فعالیت 
بخ��ش خصوصی اس��ت، فعالیت اقتص��ادی را 
ترغی��ب کند. همچنین با کاهش قید و بندهای 
نامربوط فضای کس��ب وکار را تسهیل کند تا از 

مشکالت بنگاه های اقتصادی کاسته شود.«
وی تصریح کرد: »دولت بدون متحمل ش��دن 
هزینه می تواند این اقدامات را انجام دهد و بخش 
خصوص��ی را از مراجعات مکرر ب��ه خود بی نیاز 
کند. این همان اصالحاتی اس��ت ک��ه از دید ما 
دولت یازدهم می توانست سرعت بیشتری در آن 

داشته باشد.«

رئی��س اتاق بازرگانی ته��ران عنوان کرد: »در 
وهل��ه بعدی، راه��ی که پی��ش روی دولت قرار 
دارد، کاس��تن از فش��ارهای مالیات��ی و بیمه ای 
غیرض��روری به بنگاه های اقتصادی اس��ت تا به 
این وس��یله به آنان کمک شود خود را از شرایط 

رکودی خارج کنند.«
خوانساری ادامه داد: »در این زمینه ما در اتاق 
تهران پیش��نهاداتی برای دولت داشته ایم که در 
حال پیگیری اس��ت و امیدواریم در مذاکرات به 
نتیجه برسیم.« وی اظهار داشت: »گام سوم برای 
خروج از رکود، اصالحات بنیادی اقتصاد است که 
هم زمان بر و طوالنی اس��ت و هم برای دولت و 
اقتص��اد هزینه دارد مانند اصالح نظام بانکی که 
البته هر چه زودتر نس��بت به اص��الح آن اقدام 

شود، هزینه کمتری در پی دارد.«
رئیس ات��اق بازرگانی تهران گف��ت: »اصالح 
ترازنام��ه بانک ها و مش��خص ش��دن بدهی ها، 
مطالبات، حس��اب های غیرش��فاف، دارایی های 
نقدنش��ونده و چنین مس��ائلی که به شدت نظام 
بانکی ما را گرفتار کرده است، به سختی اصالح 
می ش��ود اما باید قبل از ایجاد یک بحران بانکی 
وخی��م که الجرم به بحران مالی می انجامد، این 

اصالحات قدم به قدم اجرا شود.«

جست وجوی کارآفرینان در آشیانه های بخش خصوصی

سه گام اساسی اقتصاد ایران برای عبور از رکود

سرمقـاله

نقی آقالو
روزنامه نگار

بایدها و نبایدهای تهیه طرح کسب و کار برای فروشگاه های اینترنتی

موفقیت با الگوبرداری از بهترین ها

مدیـران
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روزان��ه ۴۰۰ ه��زار بش��که 
نفتی توس��ط  ف��رآورده  انواع 
بازاره��ای منطقه ای  به  ایران 
می ش��ود  ص��ادر  جهان��ی  و 
و بیم��ه اب��زار موث��ری برای 
ص��ادرات  ریس��ك  كاه��ش 
محس��وب  فرآورده ه��ا  ای��ن 
می شود، اما متاسفانه به دلیل 
مش��کالت موج��ود بیمه ای و 
بانک��ی، صادركنندگان بزرگ 
همچنان  نفت��ی  فرآورده های 

متضرر می شوند. 
حس��ینی،  س��یدحمید 
عض��و هیات مدی��ره اتحادی��ه 
فرآورده ه��ای نفت��ی ب��ا بیان 
اینکه هن��وز تحریم اصلی در 
فرآورده های  ریس��ك  كاهش 
نفت��ی رفع نش��ده اس��ت،  به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
اگرچه در زم��ان تحریم و در 
ش��رایط كنون��ی بخش عمده 
تح��ت  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
حمایت ش��ركت های بیمه ای 
داخلی ص��ادر می ش��وند، اما 
مشکالت بانکی مانع از آن شد 
كه صادركنن��دگان بتوانند از 
نوع پوشش اصلی در معامالت 
فرآورده ه��ای نفت��ی بزرگ و 
و  كنند  استفاده  طوالنی مدت 

ضرر مالی كمتری ببینند. 
بیش��تر  تش��ریح  در  وی 
بس��یاری  این مس��ئله گفت: 
ب��زرگ  محموله ه��ای  از 
فرآورده ه��ای نفتی ك��ه باید 
مسیر طوالنی را طی كنند، از 
نوعی پوش��ش خاص استفاده 
می كنند، بدین معنا كه برای 
كاه��ش ض��رر فرآورده ه��ای 
نفتی ك��ه در معرض تغییرات 
س��ریع قیمت قرار می گیرند، 
داده  پوش��ش  محموله  آینده 
می ش��ود و 1۰ درص��د مبلغ 
كل واریز و محموله به صورت 
كاغذی ب��ه فروش برس��د تا 

پس از رسیدن كاال به مقصد، 
 قیم��ت محصوالت براس��اس 
قیمت روز محاس��به و تحویل 
خریدار ش��ود. الزمه این كار 
با  بانك ه��ای معتبر  همکاری 
ش��ركت های بیمه ای است كه 
هن��وز ب��ه دلیل رفع نش��دن 
پ��اره ای از تحریم ه��ای بانکی 

پابرجاست. 
این فع��ال بخش خصوصی 
اینک��ه س��وآپرهای  بی��ان  با 
بخ��ش خصوص��ی ب��ه دلیل 
بیم��ه،  ن��وع  ای��ن  نب��ود 
جبران ناپذیری  خس��ارت های 
بخ��ش  می گوی��د:  دیدن��د، 
نفت��ی  فرآورده ه��ای  اعظ��م 
ك��ه از طری��ق كش��تی حمل 
ب��ا حمای��ت منابع  می ش��د، 
صندوق توس��عه ملی و بیمه 
معل��م منتقل می ش��ود و در 
ای��ن زمین��ه مش��کلی وجود 
ن��دارد. البت��ه صادركنندگان 
برای كاهش خس��ارت، تالش 
محصوالت ش��ان  ك��ه  كردند 
را به ش��یوه فوب بفروش��ند و 
تاجران ایرانی كه شركت های 
خارجی دارند از این مشکالت 
ب��ه دور هس��تند. متاس��فانه 
ش��اهد هس��تیم كه بخش��ی 
از فرآورده ه��ای نفت��ی بدون 

بیمه ای  اینکه تحت پوش��ش 
می ش��وند.  صادر  گیرند،  قرار 
محموله ه��ای  نمون��ه  ب��رای 
كوچ��ك تا 5 ه��زار تن بیمه 
نمی ش��وند. احم��د صرام��ی، 
صرام��ی  گ��روه  مدیرعام��ل 
ضمن تایی��د ای��ن مطلب به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
متاس��فانه بخش قابل توجهی 
از فرآورده های نفتی كم خطر 
ب��دون هیچ نوع بیمه ای صادر 
می ش��وند و این مساله ضعف 
قانون را می رس��اند. از سویی، 
فرهنگ س��ازی  نبود  دلیل  به 
الزم، تعدادی از ش��ركت ها به 
بیمه اهمیت نمی دهند و این 
مس��ئله موجب شده تا گاهی 
را  س��نگینی  خس��ارت های 

متحمل شوند. 
وی با بیان اینکه بخش��ی از 
صادرات فرآورده های نقتی به 
آفریق��ا باید بیمه ش��وند زیرا 
احتمال سالم رسیدن محموله 
به مقصد بس��یار اندک است، 
می افزای��د: ای��ن محموله ه��ا 
ب��ا حمایت صن��دوق ضمانت 
اقتصادی و  ب��ا حمایت ه��ای 
سیاس��ی صادر می ش��د اما به 
دلیل تحری��م، پرداخت مالی 
به طوری  نمی گرف��ت،  صورت 

ك��ه ب��ه دلی��ل ب��از نش��دن 
ال س��ی ها، مشکالت متعددی 

گریبانگیر ما می شد. 
این فع��ال بخش خصوصی 
با تاكید ب��ر اینکه باید تمامی 
فرآورده ه��ای  محموله ه��ای 
نفتی بیمه ش��وند تا ریس��ك 
یابد،  ای��ن تج��ارت كاه��ش 
محموله ها  از  برخی  می گوید: 
ب��ه دلیل ب��اال ب��ودن امنیت، 
خری��دار و فروش��نده خود را 
بی نیاز از بیمه می داند، اما اگر 
خریدار بر بیم��ه بودند تاكید 
كند، ما بای��د محموله هایمان 
را بیم��ه كنی��م، ام��ا معتقدم 
محموله های  ریس��ك  بیم��ه 
فرآورده ه��ای نفتی را كاهش 

می دهد. 
براساس اعالم بیمه مركزی، 
تعهدات ش��ركت های  جم��ع 
بیمه در ریسك های حوزه نفت، 
گاز، پاالیش و پتروش��یمی در 
س��ال ۹۴ حدود ۳۷ میلیارد 
دالر و ح��ق بیم��ه آن بالغ بر 
1۳۳ میلی��ون دالر اس��ت. به 
همی��ن منظور ب��رای كاهش 
ریسك ملی در چنین سطحی 
نیاز به همکاری های مشترک 
میان بیمه و صنایع نفت، گاز و 
پتروشیمی است كه این مهم 

از طریق تش��کیل كمیته های 
مش��ترک بی��ن ش��ركت های 
حاكمیتی صنعت نفت و بیمه 
مركزی امکان پذیر خواهد بود 
و خوشبختانه این كمیته ها در 

حال شکل گیری است. 
اما در این باره س��یدمحمد 
گروه  مدیرعام��ل  حس��ینی، 
گس��تر  س��یرجان  جهان��ی 
ضم��ن ابراز امی��دواری مبنی 
ب��ر اینکه فرآیند ص��ادرات با 
بیم��ه الزامی ش��ود، ب��ا بیان 
اینک��ه بی��ش از ۹۰ درصد از 
ش��ركت  صادراتی  محصوالت 
م��ا توس��ط خری��داران بیمه 
می شوند و ما مشکلی در این 
خصوص نداری��م، به »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: بیمه های 
داخل كش��ور در زمان تحریم 
صادراتی  نفت��ی  فرآورده های 
را بیم��ه می كردن��د البته در 
برخ��ی موارد ب��ه دلیل حجم 
ب��االی محص��والت، این توان 
ب��رای  ای��ن  و  نداش��تند  را 
مشکل س��از  صادركنن��دگان 
می ش��د و ریس��ك را افزایش 

می داد. 
وی ب��ر این باور اس��ت كه 
خوش��بختانه این مشکل بعد 
از تحریم حل ش��ده اس��ت و 
هم اكن��ون بیمه ه��ای داخلی 
قادرن��د تمام��ی فرآورده های 
نفت��ی با هر حجم��ی را بیمه 

كنند. 
وی با بی��ان اینکه در حال 
حاض��ر محص��والت صادراتی 
ما با بیمه ه��ای داخلی صادر 
برخی  می افزای��د:  می ش��ود، 
از فروش��ندگان به هر دلیلی 
را  محصوالت صادرات��ی خود 
بیمه نمی كنند و نمی خواهند 
هزین��ه بیش��تری را پرداخت 
ریس��ك  ای��ن  ك��ه  كنن��د 
فرآورده ه��ای نفتی را افزایش 
می دهد و ریس��ك صادرات را 

دوچندان می كنند. 

مشکل بیمه صادراتی پس از تحریم حل نشده است

تجارت پرریسک فرآورده های نفتی
پتروشیمینیرو

نفت

وزیر نیرو: 
خشکسالی های اخیر ناشی از تولید 

گازهای گلخانه ای است

وزی��ر نیرو گفت: خشکس��الی 15 س��ال اخیر كه 
ایران و برخی كشورهای دنیا با آن مواجه هستند از 

آثار ناشی از تولید گازهای گلخانه ای است. 
به گزارش ایرنا، حمید چیت چیان روز پنجش��نبه 
در حاش��یه مراسم آغاز آبگیری س��د برقابی رودبار 
لرس��تان در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در س��ال 
میالدی جاری معاهده ای در پاریس منعقد ش��د كه 
برمبنای آن كش��ورها باید در جهت كاهش انتش��ار 
گازهای گلخانه ای تالش كنند. وی اظهار كرد: یکی 
از مهم تری��ن اقداماتی كه در این معاهده پیش بینی 
شده، اس��تفاده كش��ورها از انرژی های تجدیدپذیر 
اس��ت. وزیر نیرو گفت: براس��اس این معاهده ایران 
متعهد شده انتشار گازهای گلخانه ای خود را نسبت 
به گذش��ته ۴درصد كاهش دهد ك��ه در این رابطه 
یکی از مهم ترین اقدامات ایران احداث ۷هزار و 5۰۰ 

مگابایت ظرفیت نیروگاهی تا سال 2۰۳۰ است. 
چیت چی��ان ادام��ه داد: یک��ی از مهم تری��ن موارد 
انرژی های نو، انرژی آبی است كه ایران تاكنون 11هزار 
و 5۰۰ مگابایت نیروگاه آبی ایجاد كرده و نیروگاه رودبار 
لرستان نیز از جمله نیروگاه های بزرگی است كه در دو 

واحد 225مگاواتی احداث خواهد شد. 
وی با بی��ان اینکه نیروگاه س��د رودبار لرس��تان تا 
تیرماه سال آینده به بهره برداری می رسد، گفت: انتشار 
گازهای گلخانه ای كه یکی از موارد آن نیز اس��تفاده از 
سوخت های فس��یلی است اثرات نگران كننده ای برای 

حال و آینده دنیا ایجاد كرده است. 
وزیر نیرو با بیان اینکه س��د برقابی 15۰متر ارتفاع 
دارد و گنجای��ش آن بی��ش از 2۰۰میلیون مترمکعب 
است، گفت: این سد ظرفیت خوبی در طول سال برای 
تولید برق دارد و با تونل هایی كه در زیر سد تعبیه شده 
نه تنها از ظرفیت 15۰ متر سد استفاده می شود بلکه 
نیروگاه این سد در پایین دست با دو واحد 225مگاواتی 
تولید برق فعال خواهد ش��د. وزیر نیرو گفت: كارهای 
ساختمانی و نیروگاهی سد انجام شده و انتظار می رود 
طی ماه های آینده تمام قسمت های سد تکمیل شده و 
قبل از تابستان سال ۹6 هر دو نیروگاه وارد مدار شود 

و برق بیشتری را برای مردم تامین كند. 

با راه اندازی پاالیشگاه خلیج فارس
مازاد محصوالت پاالیشگاه ها به 

پتروشیمی ها ارسال می شود

 براساس دستور وزارت نفت، با راه اندازی پاالیشگاه 
خلیج فارس مازاد محصوالت تولیدی پاالیش��گاه ها 
برای افزایش ظرفیت و توسعه در پتروشیمی ها مورد 

استفاده قرار می گیرد. 
به گزارش ش��انا، مرضی��ه ش��اهدایی، مدیرعامل 
ش��ركت ملی صنایع پتروش��یمی، ه��دف خود را از 
بازدید پاالیشگاه اراک، توسعه صنعت پتروشیمی با 
افزایش خوراک واحدهای داخلی اعالم كرد و گفت: 
اولویت فعلی پاالیشگاه های اصفهان و اراک تا زمان 
راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، تولید بنزین 

است. 
ش��اهدایی افزود: فاز یك پاالیش��گاه ستاره خلیج 
فارس س��ال آینده افتتاح می شود كه در این صورت 
تمام بنزین داخل كشور از این پاالیشگاه قابل تامین 
اس��ت و اولویت فعلی پاالیش��گاه های كش��ور برای 
تبدیل همه محصوالت به بنزین موقتی خواهد بود. 
وی در ادامه با اش��اره به دس��تور وزیر نفت گفت: 
وزیر نفت در صورتجلسه ای دستور دادند با توجه به 
اینکه به زودی پاالیشگاه خلیج فارس افتتاح خواهد 
ش��د و همچنین ب��ا توجه به گازرس��انی های داخل 
كش��ور، تمهیدی برای اس��تفاده از موج��ودی مازاد 
ال پی جی، نفت س��فید و گازوییل پاالیش��گاه ها در 

صنعت پتروشیمی اتخاذ شود. 
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی ادامه داد: در 
این راس��تا یکی از مواردی كه در دستور كار شركت 
ملی صنایع پتروشیمی قرار گرفته، استفاده از مازاد 

خوراک های پاالیشگاه هاست. 

نفت خزر موضوع مذاکره
 لوک اویل با ایران

رئیس لوک اویل یکی از بزرگ ترین ش��ركت های 
نفتی روس��یه اعالم كرد ك��ه برای مذاك��ره درباره 
همکاری با ایران در حوزه اكتشاف منابع و استخراج 

نفت به ویژه دریای خزر به تهران سفر می كند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، وحی��د علی اكب��روف گفت كه 
این ش��ركت در ح��ال برنامه ریزی و بررس��ی امکان 
مش��اركت و بهره ب��رداری از مناب��ع نفت��ی ایران در 

دریای خزر است. 
روزنامه روسی كامرسانت روز جمعه به نقل از وی 
نوش��ت: دو موافقت نامه جداگان��ه با ایران در زمینه 
مطالعه و اكتش��اف از جمله در ف��الت خلیج فارس 
و حوزه ه��ای نفتی داریم. درباره این همکاری ها كار 
می كنیم و اطالعات زیادی از شركا گرفته ایم كه آن 

را بررسی می كنیم. 
رئیس ش��ركت لوک اویل تاكید كرد: عالقه داریم 
در آین��ده هم امور مربوط به اكتش��اف و مطالعه در 
بخش ایرانی خزر را انجام دهیم زیرا شناخت زیادی 
از وضعی��ت این پهن��ه آبی داریم كه ش��امل تاریخ 
ش��کل گیری منابع هیدروكربنی می شود و به همین 
دلی��ل معتقدیم در این عرصه یك رقیب جدی برای 

دیگر شركت ها هستیم. 
وحید علی اكبروف ادامه داد: طرح موافقت نامه های 
جداگانه دیگری در حوزه های نفتی ایران نیز در حال 
بررسی است و با توجه به پایان تحریم ها ضد ایرانی 
و برنامه جبران كمبود امکانات و نوسازی تجهیزات، 

آماده همکاری در این زمینه ها هستیم. 

ردپای ایران در تکان بازار نفت
در رش��د اخیر قیمت ها در ب��ازار جهانی نفت، رد 

پای وزارت نفت ایران نیز دیده می شود. 
به گزارش ایس��نا، بررسی تحوالت بازارهای عمده 
اقتص��ادی در هفت��ه منته��ی به 11س��پتامبر )21 
ش��هریورماه( از این حکایت دارد كه در بازار جهانی 

نفت، قیمت ها با رشد همراه بود. 
آن طور كه تحلیل های بانك مركزی نشان می دهد، 
خوش بینی بازار به توافق سران كشورهای تولید كننده 
نفت برای تعیین س��قف تولید، انتشار اخبار مثبت از 
س��وی وزارت نف��ت ایران مبنی بر تمای��ل ایران برای 
متعادل سازی قیمت نفت و درنهایت تفسیر اشتباه بازار 
از كاهش بیش از انتظار ذخایر نفت آمریکا از مهم ترین 

عوامل رشد نرخ نفت بود. 
این در حالی اس��ت كه بهای نفت خام پایه آمریکا 
ح��دود ۳.2۴درصد و بهای نفت برنت تا 2.52درصد 
افزایش یافته و از س��وی دیگر بهای هر بش��که نفت 
خام اوپك نیز حدود ۷.52درصد رش��د داشته است. 
بر این اس��اس متوسط قیمت هفتگی نفت خام پایه 
آمری��کا ۴5.۹6دالر، نفت خ��ام برنت ۴۷.۳۹ و نفت 

خام اوپك حدود ۴۳.52 دالر بوده است. 
ارزش دالر در برابر س��بدی از شش ارز یورو، ین، 
پوند، كرون س��وئد و فرانك سوییس بعد از آنکه در 
دو هفته متوالی تقویت شده بود تا ۰.5۳درصد افت 
ك��رد كه البته عم��ده این تضعیف ناش��ی از ریزش 

ارزش دالر در برابر یورو و ین بود. 
 این در حالی اس��ت كه براساس آنچه بانك مركزی 
از دالیل تقویت و ضعف دالر در برابر س��ایر ارزها اعالم 
كرده، ش��اخص های ضعیف اقتصادی ماه آگوست در 
آمریکا و ماجرای همیشگی احتماالت تغییر نرخ بهره 
از سوی مقامات فدرال رزرو موجب افزایش ارزش دالر 
ش��د. اما در مقابل عدم صراح��ت رئیس بانك مركزی 
ژاپ��ن درباره افزایش سیاس��ت های انبس��اطی و بروز 
اختالف نظری كه بین این بانك وجود داشت، تا حدی 

ین را در مقابل دالر تقویت كرد. 
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مدیرعام��ل پاالیش��گاه اراک از آمادگی 
برای تولی��د بنزین ی��ورو 5 و 6 خبر داد 
و گفت: تاكنون با ش��ماری از شركت های 
آلمان��ی و  لیس��انس هلن��دی،  صاح��ب 
فرانسوی برای همکاری در این پاالیشگاه 

مذاكره شده است. 
به گزارش ایرنا، »علی جمش��یدی« در 
حاش��یه بازدی��د مدیرعامل ش��ركت ملی 
صنایع پتروش��یمی از پاالیشگاه اراک در 
جم��ع خبرنگاران درب��اره ارتقای كیفیت 
تولی��د بنزین اف��زود: برای تولی��د بنزین 

یورو5 و یورو6 آمادگی داریم. 
مدیرعامل پاالیش��گاه اراک با اعالم اینکه 
اكنون ش��رایط ما برای تولید بنزین یورو5 
آماده اس��ت، ادام��ه داد: ب��ه دلیل مصرف 
باالی بنزین در داخل كشور و نیاز به تولید 
حداكث��ری در تولید بنزین ی��ورو۴، در نظر 
داریم پس از راه اندازی پاالیش��گاه س��تاره 

خلیج فارس، این اقدام را انجام دهیم. 
جمش��یدی اضافه كرد: پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس به زودی وارد مدار می ش��ود و 
می تواند بنزین داخل را تامین كند، بنابراین 
ش��رایط برای ما فراهم می شود كه كیفیت 
بنزین تولیدی در پاالیشگاه اراک را افزایش 
 دهی��م. وی با یادآوری اینک��ه اكنون روزانه 
16 میلی��ون لیتر بنزین در این پاالیش��گاه 
تولید می ش��ود، گفت: پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس ت��ا پایان امس��ال در مدار قرار 
می گی��رد و بر این اس��اس، از س��ال آینده 

می توانیم تولید بنزین یورو5 را آغاز كنیم. 
مدیرعامل پاالیشگاه شازند اراک درباره 
مذاكره با شركت های خارجی برای اجرای 
طرح ه��ای توس��عه ای در پاالیش��گاه امام 
خمین��ی )ره( اراک نی��ز گف��ت: به تازگی 
ب��ا ش��ركت های صاح��ب  را  مذاكرات��ی 

لیسانس اروپایی آغاز كرده ایم. 
وی به مش��کالت راه ان��دازی واحدهای 
جدید پاالیش��گاه اراک در دوران س��خت 
تحری��م اش��اره ك��رد و ادام��ه داد: گاهی 
فعالی��ت برخ��ی واحده��ا به دلی��ل نبود 

تجهیزات و قطعات متوقف می شد. 
مدیرعام��ل پاالیش��گاه ش��ازند اراک با 

ی��ادآوری اینک��ه همه ای��ن واحدها زمان 
تحریم راه اندازی شد، گفت: در آن دوران 
برخی تجهیزات خریداری شده از اروپا به 

سختی وارد كشور می شد. 
جمش��یدی ادامه داد: اكنون در ساخت 
واحده��ای  كاتالیس��ت های  از  بس��یاری 
بنزین س��ازی ب��ه خودكفایی رس��یده ایم 
به طوری ك��ه می توانیم ادع��ا كنیم تا دو 
س��ال آینده هیچ كاتالیس��تی وارد كشور 
نخواه��د ش��د. به گ��زارش ایرن��ا، اكنون 
روزان��ه نزدیك ب��ه یك میلی��ون و 8۰۰ 
هزار بش��که نفت در ۹ پاالیش��گاه كشور 
پاالیش می شود كه قرار است با راه اندازی 
واحدهای جدید، این ظرفیت افزایش یابد. 
ای��ران در نظر دارد ب��ا 1۴ میلیارد دالر 
سرمایه گذاری، ظرفیت پاالیش نفت خام 
خود را تا چهار س��ال آینده به ۳میلیون و 

2۰۰ هزار بشکه در روز برساند. 
براس��اس گزارش ه��ای وزارت نفت، از 
۹ پاالیش��گاه فع��ال در ای��ران فقط یك 
پاالیشگاه، س��ودآوری قابل قبولی دارد و 
سایر پاالیشگاه ها به ارتقا و بهبود عملکرد 
نیازمندند و بر این اس��اس قرار است این 
پاالیش��گاه ها ب��ا مش��اركت ش��ركت های 
اروپایی و آس��یایی نوس��ازی شود. از آغاز 
امسال تاكنون به طور متوسط روزانه بیش 
از ۷۳میلیون لیتر بنزین در كشور مصرف 
شده است كه پیش بینی می شود تا پایان 

امسال به ۷2میلیون لیتر كاهش یابد. 
اكن��ون ظرفی��ت تولید بنزی��ن پایه در 
 پاالیش��گاه های نف��ت كش��ور نزدیك به 
6۰ میلیون لیتر در روز رسیده و با اصالح 
بنزین پایه با تزریق نفتای س��بك و مواد 
اكتان افزا، میزان نی��از به واردات نزدیك 

۷میلیون لیتر در روز شده است. 
در صورت بهره برداری از مرحله نخست 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس، ظرفیت 
تولی��د بنزین كش��ور با اس��تاندارد یورو۴ 
نزدیك به 12میلیون لیتر در روز افزایش 
می یاب��د. با راه اندازی مرحله نخس��ت این 
طرح پاالیش��گاهی، ایران از واردات بنزین 

بی نیاز می شود. 

مدیرعامل پاالیشگاه اراک خبر داد 

مذاکره ایران با هلند، آلمان و فرانسه
در بخش پاالیشگاهی و آمادگی تولید بنزین یورو6

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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3 تولید، تجارت، خدمات

س�ازمان  ای�ران  در  م�ا 
حمای�ت از مصرف کنندگان 
را داریم؛  تولید کنن�دگان  و 
س�ازمانی دولت�ی که ش�ما 
حتی ب�ه نام آن ه�م انتقاد 
داش�تید که چطور می شود 
یک سازمان از هردو حمایت 
کند. در قوانین این سازمان 
هرج�ا از مصرف کنن�ده نام 
مقابل�ش  در  ش�ده،  ب�رده 
واردکنن�ده،  تولیدکنن�ده، 
توزیع کننده گذاش�ته شده 
اس�ت، ک�دام ی�ک از اینها 
بیش�ترین مس�ئولیت را در 

برابر مصرف کننده دارند؟ 
ب��رای کاالهای��ی ک��ه تولید 
تولید کننده  قاعدتا  داخل است 
روی  ک��ه  س��ازمان هایی  و 
آن نظ��ارت دارن��د، بیش��ترین 
مس��ئولیت را دارن��د، در مورد 
کاالهای وارداتی هم واردکننده 

درب��اره  نظارت��ی.  س��ازمان های  و 
باید اضافه کنم  س��ازمان های نظارتی 
بیش��تر در مورد کاالهایی است که به 
سالمت و امنیت مردم مربوط می شود 
و حتما باید این نظارت وجود داش��ته 
باش��د. به نظر م��ن در ای��ن بخش تا 
ح��دودی کارها انجام می ش��ود، اما در 
ح��وزه ای مانن��د خودرو اص��ال اینطور 
نیس��ت. وقتی ش��ما خودرو می خرید 
خطاهای  مس��ئولیت  هیچ کس  تقریبا 
تولید کنن��ده را به عه��ده نمی گیرد یا 
حت��ی اگر کاالی واردات��ی به جز غذا و 
دارو می خری��د ب��از هم کس��ی را پیدا 
نمی کنید که مس��ئولیت کیفیت کاال 
را ب��ه عه��ده بگیرد، در حال��ی که در 
کشورهای پیش��رفته این مسئله کامال 
روشن و شفاف شده است. تولید کننده 
موظف است قیمت هایش را اعالم کند، 
اگر کاال اشکال داشت آن را پس بگیرد 
و جبران خس��ارت کند ام��ا هیچ کدام 
از اینها در کش��ور ما نیس��ت به همین 
دلیل است که مصرف کننده بیشترین 
آسیب را از کاالی کم کیفیت می بیند 

و دستش به جایی نمی رسد. 
ب�ه نظ�ر می رس�د ای�ن چرخه 
آس�یب همچنان پابرجا مانده، آیا 
این آس�یب یک طرفه اس�ت و کار 
تولید کننده را دچار اختالل نکرده 

است؟ 
اینطور نیس��ت، به نظر من نفربعدی 
تولید کننده اس��ت که زی��ان می بیند، 
ظاهر ماجرا این اس��ت که تولید کننده 
ب��ه دلیل ع��دم نظ��ارت ب��ر کیفیت، 
اس��تفاده اش را می ب��رد، ام��ا واقعیت 
این اس��ت که به موازات همین اتفاق، 
صنعت ما از قدرت رقابت خارج ش��ده 
اس��ت و دقیقا به همین دلیل است که 
وقتی کاالی خارجی وارد می شود همه 
به س��مت آن می رون��د، یعنی عجیب 
نیس��ت ک��ه وقت��ی ب��ه مصرف کننده 
می گویید پروفی��ل در و پنجره ایرانی 
و ترک موجود است او ترک را انتخاب 
کند حتی اگر گران تر باش��د چون در 
ذهنش جا افتاده است که کاالی ترک 
کنترل کیفی داشته و این رفتار باعث 
می ش��ود کاالی ایرانی در فش��ار قرار 
گیرد و در بازار طرفدار نداشته باشد. 

اما همه ما همیشه می شنویم که 
تولیدکنن�دگان داخل�ی از حضور 
بی ش�مار کااله�ای خارجی، ترک، 
هندی، چین�ی و... در بازار داخلی 
گالیه داشته و انتقادهای شدیدی 

هم به آن دارند. 
بل��ه دقیق��ا، ام��ا نمی گوین��د چ��را 
مصرف کننده که مختار و مجاز اس��ت 
کاالی ایران��ی یا خارج��ی بخرد هنوز 
ترجیح می دهد کاالی خارجی بخرد و 
اشکال کار هم اینجاست که سال هاست 
ما حقوق��ی را برای مصرف کننده قایل 
نشدیم و این باعث شده مصرف کننده 
در واق��ع به ط��ور احساس��ی تصمی��م 
بگی��رد ک��ه ک��دام را انتخ��اب کند و 
این ش��عارهایی که می دهیم پوش��اک 
ایرانی بخ��ر، لوازم تحری��ر ایرانی بخر 
و... در حد ش��عار باقی مانده و ممکن 
اس��ت به طورلحظه ای مصرف کننده را 
متقاعد س��ازد که کاالی ایرانی بخرد، 
ام��ا در نهایت می رود دنبال کاالیی که 

می تواند به آن اعتماد کند. 
از  حمای�ت  س�ازمان  اینج�ا  و 
وظیف�ه ای  چ�ه  مصرف کنن�دگان 

دارد؟ 
به نظر م��ن این اتفاق��ات می تواند 
ناکاف��ی  و  ب��ودن  ناکارآم��د  نتیج��ه 
ب��ودن عملکرد این س��ازمان باش��د. 
ب��ه همی��ن دلیل م��ا درکمیس��یون 
صنع��ت ات��اق ته��ران طرح تش��کیل 

انجمن های صنف��ی حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان را دادی��م و در حال 
بحث و بررسی این موضوع هستیم. ما 
اگر سازمان ها و انجمن های حمایت از 
مصرف کننده را ایجاد کنیم در نهایت 
دربلند م��دت به نفع صنع��ت و تولید 
کش��ور خواهد بود، ضم��ن اینکه این 
فق��ط در مورد تولید صنعتی نیس��ت، 
درباره خدمات هم اس��ت مانند بیمه 
یا خدمات پزش��کی که در س��ال های 
اخی��ر نارضایتی های زیادی داش��ته و 
س��ازمان نظام پزش��کی هم نتوانسته 
کارک��رد الزم را داش��ته باش��د و از 
حق��وق بیماران در براب��ر تصمیم های 

اش��تباه پزش��کان حمایت کند. 
جن�اب پورقاضی ای�ن انجمن ها 
باید چه س�اختاری داشته باشند و 
اعضای آنها چه کسانی باشند. مثال 
یک تولید کننده چطور می تواند در 
این س�اختار قرار گیرد و از حقوق 

مصرف کننده حمایت کند؟ 
خ��ود مصرف کنن��دگان باید اعضای 
ای��ن انجمن ه��ا باش��ند، ام��ا بح��ث 
کارشناسی کنند، مثال باید یک پزشک 
داش��ته باش��ند که خدمات پزشکی را 
ارزیابی کند یا یک صنعتگر یعنی یک 
نهاد مردمی باش��د که ب��رای حمایت 
از مصرف کننده از توان کارشناس��ی و 
حرفه ای اس��تفاده کن��د. مهم تر از آن 
باید ارتباطش را با قوه قضاییه تسهیل 
کند یعن��ی اگر جای��ی ببیند خدمات 
درستی ارائه نشده بتواند شکایت کند. 
در هم��ه جای دنیا همین طور اس��ت. 
مث��ال تولید کننده بای��د بابت اطالعات 
نادرست روی کاال پاسخگو باشد. تاکید 
می کنم، سازمان های دولتی و دستگاه 
حاکمی��ت باید ارتباط بین انجمن های 
مصرف کنن��دگان را با ق��وه قضاییه و 
اجرایی کردن موارد توافق ش��ده بین 
پیگیری  و مصرف کننده  تولید کنن��ده 
وحمایت کنند که به س��رانجام برسد، 
اما قرار نیس��ت دولتی ها این انجمن ها 
را بگردانن��د، بلک��ه گردانندگان اصلی 

خود مصرف کنندگان هستند. 
انتخ�اب اعض�ای ای�ن انجمن ها 
کم�ی  مصرف کنن�دگان  می�ان  از 
س�خت به نظر می رسد، سابقه این 
انجمن ها در دیگرکش�ورها چطور 

است؟ 
ما هن��وز جزییات بیش��تری از این 
مس��ئله آم��اده نکرده ایم، ام��ا یکی از 
برنامه ه��ای جدی کمیس��یون صنعت 
است و باید مطالعه و تحقیق بیشتری 
کنیم. ول��ی به نظر من ش��بیه هیأت 
منصفه در دادگاه ها هستند. گروهی از 
فرهیختگان، دانشگاهیان، فرهنگیان و 
صنعتگران انتخاب می شوند و مسئول 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان 
هس��تند. با تش��کیل ای��ن انجمن ها، 
حمای��ت از مصرف کنن��دگان جدی تر 
خواهد ش��د. امیدوارم ب��ا دنبال کردن 
ای��ن موض��وع در کمیس��یون صنعت 
اتاق ته��ران بتوانیم کم کم زمینه الزم 
را برای تش��کیل ای��ن انجمن ها فراهم 
کنی��م. من از رس��انه ها می خواهم که 
روی جنب��ه فرهنگی ای��ن موضوع کار 
کنن��د، آنها باید با روش��نگری بتوانند 
مصرف کنن��دگان و تولید کنن��دگان را 
متقاعد س��ازند که تش��کیل انجمن ها 
ی��ک ض��رورت اس��ت و ب��ا آن مقابله 
نکنن��د و دولت هم حمایت کند تا این 

انجمن ها شکل بگیرند. 
آیا فکر می کنید در برابر تشکیل 
ای�ن انجمن ه�ا مقاومت های جدی 
ش�کل بگی�رد، ای�ن مقاومت ها از 

سوی چه کسانی خواهد بود؟ 
ب��ه نظ��رم مقاوم��ت در براب��ر این 
انجمن ه��ا دور از انتظ��ار نیس��ت. به 

همین دلی��ل فرهنگ س��ازی پیش از 
تش��کیل انجمن ها، از س��وی رسانه ها 
می تواند زمینه مناس��ب را ایجاد کند. 
مثال ممکن اس��ت در ابتدا ابزاردس��ت 
عده ای علیه تولید کننده ش��ود. شاید 
هم ابزار برخی فعاالن سیاس��ی شود یا 
ممکن است برخی سوءاستفاده کنند و 
بخواهند از این طریق به یک صنعت یا 
یک تولید کننده آسیب برسانند به هر 
حال این مقابله ه��ا و جنبه های منفی 
ه��م در ابتدا برای م��ا قابل پیش بینی 
اس��ت، ام��ا جنبه های مثبتش بس��یار 

بیشتر است. 
بای�د  کاری  مصرف کنن�ده چ�ه 

انجام دهد؟ 
مصرف کنن��ده ای ک��ه اهمی��ت این 
موض��وع را درک ک��رده بای��د کمک 
کند این مس��ئله ترویج ش��ود تا همه 
هرچ��ه  بخواهن��د  مصرف کنن��دگان 
زودت��ر این انجمن ها تش��کیل ش��ود، 

بخواه��د  بای��د  مصرف کنن��ده 
تولید کننده و عرضه کننده کاال 
نس��بت به محصولی که می دهد 

متعهد باشد. 
رفتاره�ا  از  یک�ی  مث�ال 
آن  م�ورد  در  باره�ا  ک�ه 
بح�ث ش�ده، این اس�ت که 
مصرف کنن�ده کاالیی را که 
خریداری  اس�ت  بی کیفیت 
نکند، آیا این رفتار می تواند 

تاثیرگذار باشد؟ 
اس��ت.  تاثیر گ��ذار  بل��ه 
را  انفعال  بای��د  مصرف کنن��ده 
کن��ار بگ��ذارد و ناامید نش��ود. 
تحویل  زمان  تولید کنن��ده  اگر 
خ��ودرو را دو ماهه اعالم کرد و 
ش��ش ماه طول کشید، خریدار 
باید برود و ادعای خسارت کند. 
مصرف کننده را باید تهییج کرد 
که ب��رای حقوق خودش تالش 
کن��د. ما در اتاق تهران در حال 

تالش برای این کار هستیم. 
تش�کیل این انجمن ه�ا بر تولید 
 کننده چه اثری خواهد گذاش�ت، 

آیا امنیت شان تهدید می شود؟ 
و  مصرف کنن��ده  نظرم��ن  ب��ه 
تولید کنن��ده ه��ردو برن��ده ای��ن کار 
هس��تند و ش��اید تولید کننده بیش��تر 
اس��تفاده ببرد. ما به عنوان کمیسیون 
صنعت اعتقاد داریم که این کار به نفع 
تولید کننده است اگرچه در ابتدای کار 
ممکن اس��ت به نظر بیاید ب��ه نفع او 
نیس��ت چون من به عنوان تولید کننده 
وقت��ی نظارت مصرف کننده را داش��ته 
باشم به تدریج به س��متی می روم که 
کاالیم را رقابتی کنم و کیفیت کاالیم 
را ب��ه کاالی ترک، آلمانی و... برس��انم 
و مصرف کنن��ده را متقاعد خواهم کرد 
از خرید کاالی ایرانی پشیمان نخواهد 

شد.  

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان کرد

مصرف کننده در معرض بیشترین آسیب های تولید

مصرف کنندگان چه حقی برگردن تولید کننده 
دارند و چه کس�ی از حقوق آنها حمایت می کند. 
رئیس کمیس�یون صنع�ت و معدن ات�اق تهران 
معتقد اس�ت که در ایران مصرف کننده بیشترین 

آس�یب را از تولیدات غیر استاندارد و بی کیفیت 
می بین�د و دس�تش ب�ه جایی نمی رس�د. مهدی 
پورقاضی اما تولید کننده را بی نصیب از آسیب ها 
نمی دان�د. به گفت�ه او، ظاهر ماجرا این اس�ت که 
تولید کنن�ده آس�یبی نمی بیند ام�ا او نفر بعدی 
اس�ت.  پور قاض�ی در گفت وگوی مفص�ل زیر از 

ضرورت ش�کل گیری انجمن های صنفی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان گفت�ه؛ موضوعی که از 
دغدغه هایش در کمیس�یون صنعت اتاق تهران 
است و با مطرح شدن در این کمیسیون می رود تا 
با مشورت و کمک اعضا به ایجاد زمینه های الزم 

برای شکل گیری این انجمن ها بینجامد. 

ربیعی: 
 ایجاد 130هزار فرصت شغلی

درحوزه گردشگری و صنایع دستی

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی از ایجاد 
130 ه��زار فرصت ش��غلی مرتبط با گردش��گری 
و صنایع دس��تی تا پایان امس��ال در کش��ور خبر 
داد. ب��ه گ��زارش ایرن��ا، عل��ی ربیعی در حاش��یه 
مراس��م آغاز عملیات س��اختمانی نخس��تین هتل 
پنج س��تاره حالل کش��ور در جمع خبرنگاران در 
اصفه��ان افزود: دولت تدبی��ر و امید از ابتدا توجه 
ویژه ای به صنعت گردشگری داشت و همواره این 
صنع��ت را حمایت می کرد زیرا بهبود گردش��گری 
در کشور زمینه بهبود اوضاع اقتصادی و همچنین 
اش��تغال زایی را فراهم می کند. به گفته وی دولت 
30 ط��رح گس��ترده در عرص��ه س��اخت هت��ل و 

هتلداری را در کش��ور در دس��تور کار دارد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توجه به بوم گردی 
را نیز ضروری دانس��ت و گفت: بس��یاری از اماکن و 
خانه های روس��تایی در دل کویر یا ش��مال و جنوب 
و ش��رق و غرب کشور توانایی تبدیل شدن به مراکز 

گردشگری و جذب سرمایه را دارند. 
وی آغ��از عملی��ات اح��داث نخس��تین هتل پنج 
س��تاره حالل کش��ور در اصفهان را مطلوب ارزیابی 
ک��رد و افزود: این مجموعه ب��ا دارا بودن 250 اتاق، 
600تخ��ت و 50 واح��د آپارتمان��ی می تواند نقش 

شایانی در زمینه اسکان گردشگران ایفا کند. 
نخستین هتل حالل پنج ستاره کشور با زیربنایی 
بالغ بر 28 هزار متر مربع با 250 اتاق و 50 آپارتمان 
ظرف س��ه سال در مجموعه مهمانسرای گردشگری 
اصفهان، واقع در خیابان هزار جریب اصفهان احداث 

می شود. 

وزارت جهاد کشاورزی خبر داد
 افزایش 4 برابری کشت 

دانه های روغنی
در حال��ی که فص��ل زراعی پیش رو ت��ا یکی دو 
هفته آینده آغاز می شود مدیر کل دانه های روغنی 
برابری  وزارت جه��اد کش��اورزی از افزای��ش چهار 
کش��ت دانه های روغنی خب��ر داد و گفت: وزارت 
جه��اد کش��اورزی از آنجاکه نمی خواهد کش��اورز 
را ب��ه کارخانه ه��ا و واردکنن��دگان روغن نبات��ی 
خری��داری  را  آنه��ا  محص��ول  خ��ود   بس��پارد 

خواهد کرد. 
علیرضا مهاجر در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: 
سال گذش��ته حدود 50هزار هکتار کلزا در کشور 
کشت شد که امسال تا چهار برابر یعنی 200هزار 
هکتار س��طح زیر کشت این محصول افزایش پیدا 
خواهد کرد و با تولی��د 330هزار تنی کلزا ضریب 
وابس��تگی در تولی��د روغن نبات��ی از ۹6درصد به 
کمت��ر از ۹0درصد کاهش پی��دا خواهد کرد.  وی 
با بی��ان اینکه بازار یک محصول از ش��اخصه های 
اصلی افزایش تولید آن اس��ت، افزود: پیش از این 
انجم��ن روغن نبات��ی موظف به خری��د دانه های 
روغن��ی از کش��اورزان ب��ود، ام��ا ای��ن انجمن و 
کارخانه هایی که در اختیار آنهاست واردکنندگان 
روغن خام هس��تند و از این مح��ل محصول خود 

را تولید می کنند. 

بهره برداری از  نخستین واحد 
 نیمه صنعتی تولید تیتانیوم 

در نیمه دوم سال
مجری طرح تولید تیتانیوم کهنوج از بهره برداری 
نخستین واحد نیمه صنعتی تولید تیتانیوم کشور در 

نیمه دوم امسال خبر داد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و 
نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران، مرادعلی 
منظ��ری توکل��ی ضمن بی��ان این مطل��ب اظهار 
)پایل��وت(  نیمه صنعت��ی  تولی��د  ط��رح  داش��ت: 
پیگمن��ت تیتانیوم ب��ا روش الکترودیالیز از جمله 
طرح های ارزش آفرین ایمیدرو به شمار می رود که 
مطالعات پژوهش��ی آن با همکاری شرکت اکو اتم 
ارمنستان اجرایی و اکنون آزمایش های راه اندازی 
آن انجام ش��ده اس��ت. هزینه اح��داث این واحد 
حدود 2میلیون و 40 هزار یورو اس��ت که فناوری 
آن به صورت مس��اوی متعلق به ایمیدرو و شرکت 

اکو اتم است. 
منظری توکلی با اش��اره ب��ه اینکه طرح مذکور، 
پیش زمینه تولید محصول نهایی است، تصریح کرد: 
ایمیدرو برای دس��تیابی ب��ه تکمیل زنجیره ارزش 
محصوالت و ذخایر قابل توجه اکس��ید تیتانیوم در 
منطقه کهنوج، اجرای ط��رح احداث کارخانه های 
»کنسانتره اکس��ید تیتانیوم« با ظرفیت 130 هزار 
تن در سال و »سرباره اکس��ید تیتانیوم« با ظرفیت 

70 هزار تن را در دس��تور کار قرار داده اس��ت. 
وی ادامه داد: اکنون با انتخاب مشاور مادر داخلی 
در کنار مش��اور ذی صالح خارجی، اس��ناد مناقصه 
تهیه ش��ده و مناقصه های مربوطه به انجام رس��یده 
اس��ت. همچنین، پیمانکار بخش س��رباره مشخص 
ش��ده، تجهیز کارگاه انجام ش��ده و قرارداد به زودی 
منعقد می شود. پیمانکار بخش کنسانتره نیز انتخاب 

شده است. 

نعمت زاده: 
مدیریت همه صنایع کشور مربوط 

به بخش خصوصی است 

به گزارش ایلنا، محمدرضا نعمت زاده در حاش��یه 
بازدی��د از واحده��ای صنعت��ی و تولیدی س��اوه به 
خبرن��گاران گفت: اکثر صنایعی که مش��کالت  مالی 
را حل کردند با حداکثر ظرفیت در حال کار هستند 
و واحدهای��ی که نتوانس��تند خود را ب��ه روز کنند با 

مشکل روبه رو شده اند. 
وی ادام��ه داد: 20درص��د واحده��ا ک��ه اغلب 
واحده��ای تولی��دی کوچک اند از لح��اظ ظرفیت 
کمت��ر از 10درص��د تولی��د دارند و خوش��بختانه 
ب��ه  مرب��وط  کش��ور  صنای��ع  هم��ه  مدیری��ت 
بخش خصوصی می ش��ود و ما هی��چ بودجه دولتی 

برای اداره صنایع کش��ور نداریم. 
وزی��ر صنع��ت درب��اره دس��تاوردهای س��فر به 
اس��تان مرکزی ه��م گف��ت: آنچ��ه در این س��فر 
پیگی��ری ش��د،  فعال ک��ردن واحده��ای کوچک و 
متوسط اس��تان بود که خواهش کردیم بانک ها به 
پرداخت تس��هیالت و اعتبار الزم در آن دس��ته از 
مصوباتی که در بودجه های اس��تانی تصویب شده 

س��رعت بدهند. 
وی متذکر شد: برای برخی واحدهای بزرگ که 
به سبب مشکالت بازار و رکود دچار آسیب شدند 
و مرب��وط ب��ه صنعت یا نف��ت و گاز بوده اند مانند 
آذراب، ماشین س��ازی ی��ا خطوط راه آه��ن مانند 
واگن  پارس تصمیماتی گرفته ش��د که موردتوجه 
قرار خواهد گرفت تا بازار مناس��ب برای آنها ایجاد 

کنیم. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در ادامه با 
اش��اره به رایزنی ها برای پیگیری و حل مش��کل 
برخی پروژه های توس��عه ای نیز گفت: آنها را هم 
پیگیری کردیم تا کمک ش��ود از طریق سیس��تم 
بانکی برای حل مشکالت ش��ان از جمله مش��کل 
آب و محی��ط زیس��ت ب��ه تدری��ج اقدام ش��ود. 
مصوباتی هم داش��تیم ک��ه نتیجه اش را به زودی 

مش��اهده می کنیم. 
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وزیر دادگستری اعتقاد دارد 
که 50 میلیون حساب بانکی 
مجهول الهوی��ه در نظام بانکی 
وجود دارد که هویت صاحبان 

آن دقیقا معلوم نیست. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
طرح ای��ن موضوع از س��وی 
وزیر دادگس��تری موجب شد 
ت��ا بانک مرک��زی ب��ه تکاپو 
بیفت��د و نس��بت به روش��ن 
این  ش��دن وضعیت هویت��ی 
حساب ها اقدام کند، اما ماجرا 
از چ��ه قرار بوده اس��ت و این 
اخذ  بدون  حس��اب ها چگونه 
م��دارک هویت��ی معتب��ر در 

بانک ها افتتاح شده اند؟ 

پولشویی در کمین است
دلی��ل  ب��ه  بانک��ی  نظ��ام 
جای��گاه حس��اس و وی��ژه ای 
ک��ه در اقتص��اد کش��ور دارد 
در مع��رض ان��واع آس��یب ها 
و ورود پول ه��ای خطرناک��ی 
ق��رار دارد که س��امت آن را 
تهدی��د می کند. گس��تردگی 
اقتص��اد پنهان ایجاب می کند 
تا گردانن��دگان آن برای نقل 
و انتق��ال پول ه��ای حجیمی 
که در ای��ن اقتصاد در جریان 
اس��ت همواره فکر و ش��گرد 
وی��ژه ای داش��ته باش��ند و از 
طریق سازوکارها و شبکه های 
می کنند  ایجاد  که  ناس��المی 
نقدینگ��ی را در اقتصاد کثیف 
خود به جری��ان درآورند. آنها 
اقتصاده��ای  گردانن��دگان 
موادمخ��در،  چ��ون  کثیف��ی 
قاچاق اس��لحه، قاچ��اق دارو 
و اقام حیات��ی هموطنان و... 

هستند. 
پی��ش از این ب��ازل که یک 
مؤسس��ه سوییس��ی فعال در 
مورد پولش��ویی اس��ت اعام 
ک��رده بود ک��ه ای��ران دارای 
باالترین ریس��ک پولشویی در 
جهان است و استعداد باالیی 
ب��رای این کار دارد. اگرچه در 

اع��ام چنین م��واردی که با 
تنازعات سیاسی ایران و غرب 
و کمک ه��ای ای��ران به محور 
مقاوم��ت ارتباط وج��ود دارد 
نمی توان نظرات این موسسات 
را خال��ی از ش��ائبه سیاس��ی 
دانس��ت، اما با این وجود این 
هشدارها را باید جدی گرفت 
چراک��ه ق��رار گرفت��ن ایران 
در مس��یر کش��ورهایی که از 
تولیدکنن��دگان  بزرگ تری��ن 
انواع اقام  و توزیع کنن��دگان 
مجرمانه مواد مخدر تا قاچاق 
انس��ان و. . . هس��تند ایجاب 
می کند تا به هوش باش��یم و 
نسبت به آن حساسیت کافی 

نشان دهیم. 

ایران دارای باالترین 
ریسک پولشویی

مؤسس��ه بازل از میان 144 
کش��ور موج��ود در فهرس��ت 
خود، 32 کشور را در محدوده 
قرمز قرار داده اس��ت، به این 
معنا که کش��ورهای یادش��ده 
ریسک  میزان  باالترین  دارای 
هس��تند. پ��س از ای��ران که 
باالتری��ن  دارن��ده  به عن��وان 
میزان ریس��ک شناخته شده، 
و  هائیت��ی  کامب��وج،  کنی��ا، 
تاجیکس��تان در این محدوده 

قرار دارند. 

ی��ک تحقی��ق قدیم��ی در 
م��ورد می��زان پولش��ویی در 
ای��ران نش��ان می دهد حجم 
پول ه��ای کثی��ف در ای��ران 
براب��ر 11.8 درص��د حج��م 
نقدینگ��ی جامعه اس��ت، اما 
ماهی��ت پولش��ویی در ایران 
و جهان به گونه ای اس��ت که 
نمی توان به سادگی در مورد 
آماره��ای آن صحب��ت ک��رد 
و تنه��ا می توان ح��دودی از 
واقعیت های آن را در البه الی 
ای��ن آماره��ا دید، چ��را که 
از این فعالیت های  آمارگیری 
پنهان��کاری به غایت دش��وار 
اس��ت و آمارهای اعام شده 
هم��واره با درص��دی از خطا 

همراه هستند. 
به هر حال مفهوم هش��دار 
مؤسس��ه بازل این نیست که 
بیش��ترین حج��م پولش��ویی 
اتف��اق  ای��ران  در  می توان��د 
بیفتد چراکه حجم پولش��ویی 
را تنه��ا به می��زان اقتصاد آن 
این ب��اره  در  و  می س��نجند 
اقتصاد آمریکا دارای بیشترین 
جهان  در  پولش��ویی  می��زان 
است. براساس آمارهای اعام 
ش��ده حدود 500 میلیارد تا 
1.8 تریلی��ون دالر  )بین 2 تا 
5 درص��د درآمد ناخالص ملی 
دنیا(حجم کل پول های کثیف 

برخی  براساس  دنیاس��ت.  در 
برآورده��ا 47 درصد پول های 
کثیف در آمری��کا، 30 درصد 
در اروپا و بقیه در س��ایر نقاط 
جهان جریان دارد. 99 درصد 
پول کثیف موف��ق به عبور از 
سیستم های نظارتی آمریکا و 
اروپا شده و حدود 80 درصد 
برای  ای��ن پول ها مج��دداً  از 
ساماندهی  و  س��رمایه گذاری 
جنایات دیگر به کار می روند. 
اقتصاد  پولی  بنابراین ش��بکه 
کثی��ف جهانی س��ازوکارهای 
بس��یار پیچی��ده ای را ب��رای 
انجام عملیات های خود به کار 

می گیرند. 

ساختار نظام بانکی باید 
تغییر کند

وج��ود چنی��ن مخاط��رات 
پیش روی نظام بانکی کش��ور 
ایج��اب می کند تا نظام بانکی 
در براب��ر ای��ن پدی��ده کامًا 
هوش��یار ب��وده و از عوامل به 
وجود آورن��ده و تأثیر گذار بر 
ای��ن پدی��ده ش��وم اقتصادی 

اجتناب کند. 
در  که��ن دژ  محمد  دکت��ر 
این ب��اره به »فرص��ت امروز« 
گف��ت: پیوس��تن ای��ران ب��ه 
اف ای ت��ی اف بحث مب��ارزه با 
پولش��ویی را یک بار دیگر در 

مرکز توجهات قرار داده است 
درحالی ک��ه این موضوع بحث 
تازه ای نیس��ت و نظام بانکی 
م��ا هم��واره در مع��رض این 
خطر بوده است. وجود هزاران 
اعتب��اری  و  مال��ی  مؤسس��ه 
صرافی ه��ای  و  غیر مج��از 
دای��ره  در  ک��ه  غیر مج��ازی 
نظارت ه��ای قانون��ی فعالیت 
نمی کنند این استعداد ویژه را 
به نظام بانکی ما داده است که 
پولشویی  برای  مناسبی  محل 

شود. 
وی افزود: موسس��ات مالی 
اعتب��اری غیر مج��ازی که  و 
برای  عطش س��یری ناپذیری 
هنگامی  دارند  سپرده  جذب 
که ب��ا پول کثی��ف هنگفتی 
مواجه می ش��وند که صاحب 
کارت  ب��ا  دارد  تمای��ل  آن 
شناس��ایی جعل��ی اق��دام به 
افتتاح حساب کند، آیا اقدام 
قانونی  س��ختگیری های  ب��ه 
صرافی های  یا  کرد؟  خواهند 
غیر مج��از در مقاب��ل درآمد 
نقل و انتقال پول های کثیف 
را  قانون��ی  ضواب��ط  جان��ب 

خواهند گرفت؟ 
بانکی تأکید  این کارشناس 
کرد: ما نس��بت به پدیده های 
نگاه ش��کاکانه  نباید  آم��اری 
داشته باش��یم. نظام بانکی ما 
دارای س��اختار ناسالمی است 
و ب��ه دلی��ل همین س��اختار 
ناس��الم اس��ت که این حجم 
فاق��د هویت  از حس��اب های 
درس��ت در آن وج��ود دارد. 
چنین حس��اب هایی می تواند 
محل س��اده و همواری باشد 
برای نق��ل و انتقال پول هایی 
ک��ه از درآمده��ای کثیف به 
دس��ت آمده و قص��د دارند به 
آن ش��کل قانونی و پول تمیز 
بدهند. بنابرای��ن برای مقابله 
ب��ا پولش��ویی ض��رورت دارد 
در س��اختار نظ��ام بانک��ی و 
نظارت پذیر کردن همه ارکان 
نظام بانکی اهتمام ویژه ای به 

کار گرفته شود. 

خطر موسسات مالی و صرافی های غیرمجاز جدی است 

 50میلیون حساب بانکی مشکوک
بستر مناسب پولشویی

بانک، بیمه، توسعه4
نرخنــامهبانکنامه

 دالر3,553 تومان 
صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ا ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.553 تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 

را1.115.500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد4.017 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز4.740 تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
569.000 تومان و هر ربع س��که298.000هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی185.000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طای 18 عیار113.794 

تومان قیمت خورد. 

 نکات کاربردی 
فروش بیمه نامه های عمر 

معاون مدیر بیمه های عمر و پس انداز انفرادی بیمه 
دانا با تش��ریح ان��واع بیمه نامه های عم��ر، ویژگی ها و 
مزای��ای آن، به مهم ترین ن��کات کاربردی فروش این 

بیمه نامه ها پرداخت. 
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، س��ودابه علی آبادی 
در دوره آموزشی بیمه نامه های عمر انفرادی که در محل 
سازمان تبلیغات اسامی برگزار شد، خطاب به نمایندگان 
این شرکت، داشتن اعتقاد برای فروش بیمه های عمر را 
یک ضرورت برشمرد و افزود: اعتقاد به محصول، اعتماد، 
صداقت، تش��خیص نیاز و تخصص و ش��ناخت از بازار از 
جمله خصوصیات یک مشاور خوب و نماینده فعال برای 
فروش بیمه نامه های عمر اس��ت.  وی با اشاره به افزایش 
تدریج��ی نفوذ بیمه عمر در جامع��ه گفت: برای فروش 
بیمه عمر باید متخصص بود و با جنبه های مختلف این 
بیمه نامه آش��نا باشیم و س��پس ضمن اهمیت دادن به 
مش��تری و ایجاد حس امنیت ب��رای او، ارتباط با وی را 
قط��ع نکنیم و بدانیم که فروش، فرآیند آغاز یک ارتباط 
است.  معاون مدیر بیمه های عمر بیمه دانا با تشریح نکات 
کاربردی فروش این بیمه نامه ها، حرکت به سمت افزایش 
رفاه اجتماعی، ایجاد حس خوب و برقراری درآمد مستمر 
را از دالیل فروش بیمه نامه عمر دانست و افزود: هدف ما 

آسان کردن راه برای فروش بهتر این بیمه نامه ها است. 
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قیمتنوع ارز 
3.553دالر امریکا

4.017یورو اروپا

4.740پوند انگلیس

972درهم امارات

1.225لیر ترکیه

550یوان چین

35ین ژاپن

2.740دالر کانادا

3.670فرانک سوییس

11.750دینار کویت

945ریال عربستان

278دینار عراق

55روپیه هند

915رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

493.400مثقال طا

113.794هر گرم طای 18 عیار

1.116.000سکه بهار آزادی

1.115.500سکه طرح جدید

569.000نیم سکه

298.000ربع سکه

185.000سکه گرمی

بیمه نامه

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com
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شماره 606

از مهرم��اه س��ال ج��اری، حس��اب های 
س��پرده گذاران تعاونی اعتبار ثامن الحجج 
ت��ا س��قف 3 میلیارد ری��ال تعیین تکلیف 

خواهند شد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، 
در ادام��ه ف��از دوم ط��رح تعیین تکلیف و 
بازپرداخت وجوه س��پرده گذاران و پس از 
تعیین تکلیف حس��اب های تا س��قف یک 
میلیارد ریال، براساس تصمیمات کارگروه 
ویژه ساماندهی تعاونی یاد شده و موافقت 
مرجع قضایی، مقرر است از هفدهم مهرماه 
س��ال جاری، سقف مبالغ مذکور از یک به 
2 میلیارد ریال و از بیست و هفتم مهرماه 

به 3 میلیارد ریال افزایش یابد. 
در ای��ن مرحله، تا س��قف قابل پرداخت 

پیشین  )350 میلیون ریال( به هر مشتری 
پرداخت می شود مشروط بر اینکه مشتریان 
تعه��دی مبن��ی بر عدم مطالب��ه باقیمانده 
وج��وه خود طی بازه زمانی مش��خص  )به 
ترتیب 14 ماه برای حس��اب های تا س��قف 
2 میلیارد ریال و 17 ماه برای حساب های 
ت��ا س��قف 3 میلیارد ری��ال( به بانک عامل 
ارائ��ه کنن��د تا فرصت کاف��ی برای تبدیل 
دارایی های تعاونی و تأمین وجوه نقد مورد 
نیاز برای پرداخت مطالبات س��پرده گذاران 

در اختیار آن بانک قرار گیرد. 
گفتنی اس��ت همچون مراحل گذش��ته، 
هرگونه تصمیم گیری در خصوص پرداخت 
سود به قراردادهای مشتریان در بانک عامل 
ب��ه پ��س از نتایج ارزیاب��ی اماک تعاونی و 

حص��ول اطمین��ان از تکاف��وی دارایی ه��ا 
ب��رای بازپرداخت اصل وجوه حس��اب های 
سپرده گذاران و اخذ مجوزهای الزم موکول 

خواهد شد. 
همچنین مقرر ش��د، مش��تریانی که در 
قبال س��پرده، تسهیات دریافت کرده اند، 
باید نخس��ت با مراجعه به ش��عب تعاونی، 
نس��بت به تهاتر س��پرده و تسهیات، اقدام 
و خالص مطالبات خود را به صورت گواهی 
تس��ویه حس��اب برای انتقال به بانک عامل 
ارائه کنند. بدیهی است تمهیدات الزم برای 
تسریع در کار و کاهش مشکات احتمالی 
مشتریان از قبیل رفع مغایرت های هویتی، 
حساب های مشترک و تسهیات تهاتر شده 
در قالب ویرایش جدید شیوه نامه اندیشیده 

شده و به بانک عامل و تعاونی اباغ خواهد 
شد. 

ش��ایان ذکر اس��ت حس��اب های تعاونی 
اعتب��ار ثامن الحج��ج از یک میلیون و 257 
ه��زار فقره ب��ه 33 هزار فقره کاهش یافته 
و بی��ش از 97 درصد حس��اب های تعاونی 
تاکن��ون تعیین تکلیف ش��ده اس��ت که با 
احتس��اب س��قف جدید اعام ش��ده، این 
میزان از 99 درصد نیز فراتر خواهد رفت. 
در خاتم��ه ای��ن گزارش آمده اس��ت: به 
منظ��ور کاهش هزینه ه��ای غیر ضروری و 
جلوگی��ری از ات��اف مناب��ع، حدود 400 
شعبه تعاونی تاکنون تعطیل شده و تعداد 
ش��عب تعاونی ثامن الحجج از 481 به 75 

شعبه کاهش یافته است. 

تعیین تکلیف حساب های تعاونی اعتبار ثامن الحجج تا سقف 3 میلیارد ریال

مدیرعامل بانک پاسارگاد: 
نرخ پول در بازار غیررسمی 

36درصد است
مدیرعام��ل بان��ک پاس��ارگاد گف��ت: ن��رخ پول در 
بازار غیر متش��کل غیررس��می حدود 36درصد برآورد 
می شود، درحالی که نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی 
به 15درصد رس��یده اس��ت.  به گزارش ایرنا، بانک ها از 
اواسط خردادماه امسال نرخ سود سپرده های یک ساله 
خود را به 15 درصد کاهش دادند و به دنبال آن شورای 
پول و اعتبار نیز در مصوبه ای با تأیید این اقدام بانک ها، 
نرخ سود تسهیات بانکی را نیز به 18 درصد تقلیل داد. 
اکنون با تداوم کاهش نرخ تورم و تک رقمی ش��دن 
آن، برخی کارشناسان معتقدند باید نرخ سود بانکی نیز 
به تناس��ب نرخ تورم کاهش یابد، ضمن آنکه سیاس��ت 
دولت نیز بر این مبنا استوار است و انتظار می رود نرخ 
سود بانکی بار دیگر به نسبت نرخ تورم کاهش یابد. 

ب��ا ای��ن حال، فعاالن بانکی کاهش دوباره نرخ س��ود 
س��پرده ها به فاصله چند ماه را مناس��ب نمی دانند و بر 
ای��ن باورند که ممکن اس��ت ای��ن کار به خروج پول از 

بانک ها و هدایت آن به بازارهای دیگر منتهی شود. 
در این رابطه مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد 
درباره کاهش نرخ س��ود متناس��ب با نرخ تورم به ایرنا 
گفت: نرخ سود باید تابع عرضه و تقاضای پول باشد تا 

سپرده گذاران متضرر نشوند. 
وی درباره احتمال کاهش مجدد نرخ سود سپرده های 
بانکی با توجه به تک رقمی شدن نرخ تورم اظهار کرد: 
امروز بین عرضه و تقاضای پول در جامعه تعادل وجود 
ن��دارد و ب��ه همی��ن دلیل ممکن اس��ت این کاهش به 
رقابت های نادرس��ت در بازار دامن بزند و مردم لطمه 
بخورند.  مدیرعامل بانک پاسارگاد تأکید کرد: امروز نرخ 
پول در بازار غیر متش��کل غیررس��می حدود 36 درصد 
اس��ت درحالی که نرخ س��ود سپرده ها به 15 درصد در 

نظام بانکی رسیده است. 
قاس��می در پاس��خ ب��ه اینک��ه بانک پاس��ارگاد از 
نخس��تین بانک هایی بود که خردادماه امسال نسبت 
ب��ه کاهش نرخ س��ود س��پرده ها اقدام ک��رد، توضیح 
داد: ای��ن کار برای اجرای سیاس��ت اقتصادی دولت 
و بان��ک مرک��زی انجام ش��د اما اکن��ون مردم از نرخ 

سودها راضی نیستند. 
بانک مرکزی دلیل روند کاهشی نرخ سود در شبکه 
بانک��ی را ع��اوه بر روند کاهش نرخ تورم، در مدیریت 
بازار بین بانکی می داند، زیرا در شرایطی که در دولت 
قب��ل نرخ س��ود بازار بین بانک��ی به نزدیک 30 درصد 
رس��یده بود، با اعمال سیاس��ت های کنترلی و تعیین 
سقف استقراض برای بانک ها، این نرخ به 17.5 درصد 

کنونی رسید. 
قاس��می درباره الیحه دولت برای اصاح نظام بانکی 
و کاه��ش ن��رخ ذخیره قانونی بانک ها در این الیحه نیز 
گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند به ایجاد تعادل 

در بازار عرضه و تقاضای پول کمک کند. 

مدرسه تابستانی دانشگاه خاتم به 
کار خود پایان داد

مدرس��ه تابس��تانی دانش��گاه خاتم پس از برگزاری 
دوره ه��ای کارب��ردی که مورد اس��تقبال بس��یار زیاد 

دانشجویان قرار گرفت، به کار خود پایان داد. 
براس��اس این خبر، این دوره ها که به ابتکار دانش��گاه 
خاتم و از روز یکش��نبه مورخ 14 ش��هریور تا پنجشنبه 
25 ش��هریور برگ��زار ش��د، در س��ه گ��روه  »طراحی 
ب��ازار«،  »اقتص��اد داده های حجیم« و  »سیس��تم های 
س��ایبر- فیزیکی« و توس��ط 19 نفر از اس��تادان مطرح 
 Stanford، در دانش��گاه های معتب��ر جه��ان از جمله
 LSE، Oxford، MIT، Emory، Arizona،
Imperial College London، Uppsala Uni-

versity، University of Illinois و. . . همچنین 
نهاده��ای معتب��ر مانند Bank of America و. . . به 

دانشجویان ارائه شد. 
ه��دف از برگ��زاری ای��ن دوره ها ایج��اد زمینه ای 
مناس��ب ب��رای بهره من��دی از دانش اس��تادان بنام 
دانش��گاه های معتب��ر جه��ان بود که مورد اس��تقبال 
دانش��جویان واق��ع ش��د و در دوره ه��ای آت��ی نی��ز 
ادام��ه پی��دا خواهد کرد.  گفتنی اس��ت عاقه مندان 
می توانن��د جهت ثبت ن��ام و اطاع از برنامه های این 
 دوره ه��ا ب��ه وب س��ایت مدارس تابس��تانی به آدرس

www.pasargadschools.com مراجعه فرمایند. 
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در بازار دارایی فکری فرابورس ایران 
چهارمین اختراع به ارزش 
16 میلیارد ریال واگذار شد

بازار دارایی فکری فرابورس ایران که با هدف تسهیل 
انتقال تکنولوژی وقیمت گ��ذاری منطقی اوراق بهادار 
مبتنی ب��ر مالکیت فکری بر مبن��ای قیمت یک بازار 
رقابتی و نیز تجاری سازی دارایی های فکری راه اندازی 
شده، چهارمین بار شاهد واگذاری مالکیت یک اختراع 
بود. مالکیت اختراع  »فیلتر شیکونین جاذب مواد مضر 
و سرطان زای دود س��یگار« در بازار فرابورس ایران به 
ارزش 16 میلیارد ریال واگذار ش��د تا به این ترتیب از 
ابت��دای راه اندازی بازار دارای��ی فکری، ارزش معامالت 
آن به رق��م 30 میلی��ارد و 500 میلیون ریال برس��د. 
مالکیت اختراع مذکور که شهریور س��ال 86 در اداره 
کل مالکیت صنعتی ثبت شده و اصالت گواهی آن در 
تاریخ 23 آذر ماه 93 به تأیید رس��یده است، به صورت 
100 درصدی ب��ا قیمت پایه کل 16 میلیارد ریال و در 
قال��ب یک ورقه بهادار مبتنی ب��ر دارایی فکری انتقال 
یافت. بنابر گفته های مخترع  »فیلتر شیکونین جاذب 
م��واد مضر و س��رطان زای دود س��یگار«، این اختراع 
موجب جذب یا به دام انداختن مواد مضر و س��رطان زا  
)به طور میانگین حدود 80 درصد( در فیلتر سیگار بدون 
تأثیر بر غلظت نیکوتین می شود و مشابه خارجی ندارد. 
خاطرنش��ان می ش��ود پیش از این اختراع، یک طرح 
صنعت��ی و دو اختراع دیگر نیز در ب��ازار دارایی فکری 
فرابورس به فروش قطعی رس��یده که شامل  »استارتر 
هوشمند دیجیتال ضدس��رقت خودرو«،  »باربند نرم 
خودرو« و  »س��اخت دستگاه ظرفش��ویی با سیستم 
AIR JET« « بودن��د. در حال حاضر همچنین تعداد 
اختراعات درج شده در فهرست عرضه  این بازار به 144 
مورد رسیده که از اقبال بیش از پیش صاحبان ایده و 
اخت��راع از ماهیت عملکردی این ب��ازار و نقش آن در 

تجاری سازی ایده ها و اختراعات حکایت می کند. 

افزایش شاخص بورس فوتسی 100 لندن 
باوجود سقوط قیمت نفت خام برنت

شاخص سهام بورس فوتس��ی 100 لندن، در پایان 
معامالت، باوجود سقوط مجدد قیمت نفت خام برنت 
دریای ش��مال افزایش یافت. ش��اخص س��هام بورس 
فوتس��ی 100 لندن که در آن در هر روز کاری س��هام 
100 شرکت مهم و بزرگ انگلیس از نظر ارزش بازاری 
سهام ثبت شده در بورس، ارزش گذاری و خریدوفروش 
می ش��ود با افزایش 0.12 درصدی مواجه شد. شاخص 
سهام بورس فوتسی 100 لندن، با هفت واحد افزایش، 
به 6 هزار و 673 واحد رس��ید، اما شاخص سهام بورس 
فوتسی 250 لندن با کاهش 0.17 درصدی مواجه بود 
و با 30 واحد کاهش به 17 هزار و 631 واحد رسید. در 
همین حال در میان شاخص سایر بورس های اروپایی 
در روز چهارشنبه، »دکس« آلمان، »کک 40« فرانسه 
و »آیبکس« اس��پانیا روند کاهش��ی داشتند. در پایان 
معامالت ارزش شاخص سهام »دکس« در بازار بورس 
فرانکفورت آلمان 0.08 درصد و ش��اخص سهام  » کک 
چهل «   در بازار بورس فرانس��ه 0.39 درصد و ش��اخص 
بازار بورس اس��پانیا موسوم به  »آیبکس« 0.25 درصد 

کاهش یافتند. 

صورت های مالی یک ساله »تپمپی«
گ��روه صنای��ع پمپ س��ازی ای��ران، اطالع��ات و 
صورت ه��ای مال��ی 12 ماهه منتهی ب��ه 31 خرداد 
م��اه 1395 را ب��ا س��رمایه 330 میلی��ارد ری��ال به 
صورت حسابرس��ی نشده منتش��ر کرد. سود خالص 
گروه صنایع پمپ س��ازی ایران در ای��ن دوره، مبلغ 
126 میلی��ارد و 104 میلیون ریال محاس��به ش��د و 
بر این اس��اس 382 ریال س��ود به ازای هر سهم در 
نظر گرفته ش��د که نس��بت به دوره مشابه در سال 
گذشته، تنها 2 درصد کاهش داشته است. »تپمپی« 
س��ود خالص و سود هر سهم در دوره واقعی منتهی 
ب��ه 31 خردادماه 1394 را به ترتیب 128 میلیارد و 

207 میلیون ریال و 389 ریال اعالم کرد. 

اختصاص 229 ریال سود به ازای 
هر سهم »تاپیکو«

ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروش��یمی 
تأمین، اطالعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 
31 اردیبهش��ت م��اه 1395 را با س��رمایه 43 هزار و 
500 میلیارد ریال، به صورت حسابرس��ی شده منتشر 
کرد. س��ود خال��ص ش��رکت س��رمایه گذاری نفت و 
گاز و پتروش��یمی تأمین در ای��ن دوره، مبلغ 9 هزار و 
957 میلیارد و 441 میلیون ریال محاسبه شد و بر این 
اس��اس 229 ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته 
شد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، 61 درصد 
کاهش را نشان می دهد. »تاپیکو« سود خالص و سود 
هر س��هم در دوره واقعی منتهی به 31 اردیبهشت ماه 
و  و 543 میلی��ارد  ترتی��ب 25 ه��زار  ب��ه  را   1394

220 میلیون ریال و 587 ریال اعالم کرد. 

شرط رونق پاییزی در بازار سهام
ی��ک کارش��ناس ب��ازار س��هام می گوید ک��ه اگر 
نقدینگی به بازار س��هام برسد با پایان شرایط خاص 
ش��هریورماه و شروع پاییز، بازار سهام شرایط بهتری 
را تجربه خواه��د کرد. محمدمه��دی بحرالعلوم در 
گفت وگو با ایس��نا درباره وضعیت این روزهای بازار 
سهام اظهار کرد: افت شاخص در شهریورماه مربوط 
به بح��ث تقویمی حوزه س��رمایه گذاری اس��ت. در 
ش��هریورماه همزمان با پایان سال مالی، شرکت های 
کارگ��زاری و س��رمایه گذاری برای تس��ویه اعتباری 
مشتریان شان اقدام می کنند و سمت عرضه از تقاضا 
سنگین تر می شود. وی ادامه داد: در حال حاضر بازار 
در شرایطی است که اصالح قیمتی خوبی انجام داده 
و من بر این باورم که اگر ش��رایط خاص شهریورماه 
ب��ه پایان برس��د در پاییز می توان انتظار رش��د بازار 
س��هام را داش��ت. البته موضوعاتی مث��ل انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و کاهش مجدد نرخ س��ود بانکی 
را پی��ش رو داری��م که ای��ن موضوع در بازار س��هام 
تأثیر خواهد گذاش��ت، اما در کل چشم انداز مثبتی 
تا پایان س��ال وج��ود دارد. بحرالعل��وم اضافه کرد: 
بحث اصل��ی، موضوع نقدینگی اس��ت. نقدینگی در 
بازار تعیین کننده روند قیمت هاست. اگر سازوکاری 
برای افزایش نقدینگی بازار پیش بینی ش��ود طبیعتا 
افزای��ش نقدینگ��ی در کنار عواملی ک��ه ذکر کردم 
ش��رایط خوبی را برای بازار متصور خواهد ش��د، اما 
اگر نقدینگی به وجود نیاید س��مت عرضه سنگین تر 
خواهد شد و شرایطی که در مدت اخیر وجود داشت 
تداوم پیدا می کند. مدیرعامل کارگزاری بانک مسکن 
درباره سیاست سازمان بورس در مورد صندوق هایی 
ب��ا درآمد ثاب��ت نیز گفت: فعاًل سیاس��ت س��ازمان 
بورس این است که بخشی از نقدینگی صندوق های 
با درآم��د ثابت را با س��ازوکاری وارد بازار کنند. در 
این مورد پیش��نهادهایی از طرف ما و ش��رکت های 
تأمین س��رمایه به س��ازمان بورس ارائه شده که اگر 
در آینده نزدیک مورد تأیید س��ازمان قرار گیرد یک 
بخ��ش از نقدینگی از طری��ق صندوق های با درآمد 
ثابت به بازار تزریق می شود. وی افزود: به نظر من با 
معادالتی که وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش بینی 
کرده و با سیاس��ت های دولت، چشم انداز بازار سهام 
از اواخر سال جاری به بعد متفاوت از سنوات گذشته 

و مثبت خواهد بود. 

2 علت اصلی افزایش تقاضا 
در گروه ساختمانی

س��هام ش��رکت های فعال در گروه انبوه سازی در 
حالی طی هفته گذشته با افزایش تقاضا برای خرید 
س��هام مواجه و در روز چهارش��نبه به صورت دسته 
جمعی با صف خرید سهام همراه شدند که بسیاری از 
فعاالن بازار سهام و کارشناسان معتقدند که افزایش 
حجم معامالت در نیمه اول سال جاری موجب شده 
تا بخش��ی از نقدینگی به سمت این گروه سوق یابد. 
در همین ارتباط، مدیر س��رمایه گذاری های شرکت 
گروه س��رمایه گذاری مس��کن در گفت وگو با بورس 
نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد یکی از دالیل اصلی 
توجه سهامداران به شرکت های فعال در انبوه سازی 
ارزنده بودن قیمت سهام آنها پس از تجربه یک دوره 
نزول است. چرا که ش��اخص این گروه طی ماه های 
اخی��ر حدود 17 درصد افت یافته اس��ت. حمزه علی 
میر فندرسکی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال 
تعدی��ل مثب��ت س��ود ب��رآوردی زیرمجموعه های 
»ثمس��کن« در نیمه دوم س��ال جاری وجود دارد، 
گف��ت: س��ال مالی اغلب ش��رکت های س��اختمانی 
پایان ش��هریور ماه اس��ت و با توجه به اینکه تبعات 
مثبت ناش��ی از اجرای قرارداده��ا و فروش واحدها 
در نیمه دوم سال جاری نمود پیدا می کند، می توان 
گف��ت آثار مثبت ناش��ی از این ام��ر در گزارش های 
عملکرد سال مالی 96 شرکت ها نمایان خواهد شد. 
آنچنان که برخی زیرمجموعه ها همچون »ثالوند« و 
»ثپردیس« این موضوع را در بودجه س��ال مالی 96 
خ��ود لحاظ کرده اند و پیش بینی درآمد س��ال مالی 

آینده خود را با رشد سودآوری ارائه کرده اند. 
حال آنکه امکان رش��د س��ودآوری ش��رکت ها در 
ماه ه��ای آتی در پی تداوم افزای��ش حجم معامالت 
و گ��ردش نقدینگ��ی در بازار مس��کن دور از انتظار 
نیس��ت. وی اف��زود: طی ش��ش ماهه اول امس��ال 
نس��بت به دوره مشابه سال گذشته حجم فروش در 
شرکت های زیرمجموعه شرکت گروه سرمایه گذاری 
مس��کن همچون »ثش��رق«، »ثغ��رب«، »ثالوند« و 

»ثپردیس« مناسب ارزیابی می شود. 
گ��روه  ش��رکت  س��رمایه گذاری های  مدی��ر 
س��رمایه گذاری مس��کن با بیان اینکه ش��رکت های 
زیرمجموعه »ثمس��کن« حتی در دوران رکود بازار 
مسکن پروژه های خود را متوقف نکرده و پروژه های 
جدی��د نیز تعری��ف کرده  اند، در ای��ن خصوص ابراز 
داش��ت: طی س��ال جاری ش��رکت س��رمایه گذاری 
مس��کن تهران اجرای پروژه مسکونی 300 واحدی 
بامداد را آغاز کرده و شرکت سرمایه گذاری الوند نیز 
با تأسیس زمین و س��اختمان نارون پس از دریافت 
مجوزهای الزم پروژه احداث 144 واحد مسکونی را 

در سال جاری در برنامه های خود قرار داده است. 

بورسبینالملل

شرکتهاومجامع

هفته گذش��ته شاخص کل 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
287 واح��د کاه��ش یاف��ت. 
در روز های اخیر بازار س��هام 
ایران ش��اهد اصالح قیمت ها 
و ش��اخص کل اس��ت اما این 
امید وجود دارد که با ش��روع 
مهرماه و اتمام ش��رایط خاص 
ش��هریورماه، ب��ورس ته��ران 
بتوان��د ت��ا حدودی رش��د را 
تجربه کند و ش��رایط بهتری 
به خ��ود بگیرد. ب��ا این حال 
در چه��ار روز کاری این هفته 
ارزش کل معامالت س��هام و 
حق تقدم ب��ه 4328 میلیارد 
ریال بالغ ش��د که نس��بت به 
هفته قب��ل 62 درصد کاهش 
را نشان می دهد. عالوه بر این، 
تعداد 2086 میلیون س��هم و 
حق تقدم در 179 هزار دفعه 
مورد معامل��ه قرار گرفت و به 
ترتیب 64 و 20درصد کاهش 
را نس��بت ب��ه هفته گذش��ته 

تجربه کرد. 

احتمال تاثیر منفی 
 پتروشیمی ها 
بر شاخص کل

گ��روه  گذش��ته  هفت��ه 
انبوه س��ازی ب��ا رش��د تقاضا 
و اقب��ال ب��ازار ب��ه نمادهای 
این گروه مواجه ش��د، اما در 
روز  آخری��ن  پایانی  س��اعات 
افزای��ش  هفت��ه،  معامالت��ی 
عرضه موجب متعادل ش��دن 
اکثر نمادهای این گروه ش��د. 
در عین حال گروه اس��تخراج 
زغال س��نگ، با توجه به رشد 
قیمت ه��ای جهانی و احتمال 
قیمت گ��ذاری  در  تغیی��رات 
هفت��ه  ط��ی  زغال س��نگ 
گذش��ته با رشد قیمتی سهام 
همراه بود. پاالیش��ی ها نیز در 
روزهای  انتهای هفته گذشته 
مثبت��ی را س��پری کردند. به 
نظ��ر می رس��د قیم��ت نفت 
در س��ال ج��اری در محدوده 
ب��االی 40 دالر تثبیت ش��ده 
باش��د و ای��ن امر چش��م انداز 

این شرکت ها را بهبود خواهد 
هفت��ه  بخش��ید. همچنی��ن، 
آتش سوزی  ش��اهد  گذش��ته 
دیگر این بار در ایستگاه تقلیل 
فش��ار پتروش��یمی مبین در 
منطق��ه ویژه پ��ارس جنوبی 
برخی س��هامداران  بودیم که 
را نس��بت به ابعاد این حادثه 
ترس��اند تا قیمت س��هم وارد 
نوسان منفی قیمت ها  آستانه 
پتروشیمی  به طوری که  شود، 
ب��ود که  مبی��ن تک نم��ادی 
ش��اخص کل را قدری سر به 
زی��ر ک��رد. البته ای��ن حادثه 
از آن جه��ت حائ��ز اهمی��ت 
اس��ت که پتروش��یمی مبین 
یوتی لیتی  تامین کنن��ده  تنها 
ش��امل آب، بخار و برق برای 
ی��ک  ف��از  پتروش��یمی های 
عس��لویه است و به دنبال این 
پتروش��یمی های  همه  حادثه 
ای��ن فاز از م��دار تولید خارج 
ش��دند ت��ا پ��س از خاموش 
ش��دن آتش و تخلیه خوراک، 
دیگری  مس��یرهای  از  مجدد 
واحدهای  ب��ه  انتقال خوراک 
تولی��دی آنها صورت گیرد. بر 
این اساس پیش بینی می شود 

در صورت  پتروش��یمی  گروه 
عدم حمایت، طی هفته آینده 
بر ش��اخص کل تاثیر منفی بر 

جای گذارند. 

افت کمتر از یک درصدی 
شاخص کل فرابورس

در هفته معامالتی منتهی به 
26 ش��هریورماه طی 74 هزار 
دفعه تعداد 828 میلیون ورقه 
به��ادار در بازاره��ای فرابورس 
م��ورد مبادله ق��رار گرفت که 
ارزش آن بالغ بر 4 هزار و 603 
میلیارد ری��ال بود. ارقام مربوط 
به تعداد دفعات معامالت، حجم 
و ارزش دادوس��تدها نسبت به 
مدت مشابه سال قبل به ترتیب 
با رش��د 46، 20 و 5 درصدی 
نیز همراه ش��د. در همین حال 
ب��ازار  ارزش  و  کل  ش��اخص 
فراب��ورس ای��ران نی��ز در روز 
انتهایی هفته ای که پش��ت سر 
گذاش��تیم به ترتیب ب��ه ارقام 
800 واحد و 932 هزار و 157 
میلیارد ریال رسیدند که افتی 
کمتر از یک درصد را نس��بت 
به روز چهارشنبه هفته ماقبل 
نش��ان می دهند. هفته گذشته 

اول،  بازاره��ای  مجم��وع  در 
دوم و پای��ه تعداد 773میلیون 
س��هم مورد معامله قرار گرفت 
و  یک ه��زار  آن  ارزش  ک��ه 
743میلی��ارد ری��ال ب��ود. در 
ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی نیز 
54میلیون ورقه بهادار به ارزش 
2هزار و 845 میلیارد ریال نقل 
و انتقال یافت که از رشد 189 
و 78 درص��دی حجم و ارزش 
معامالت در ای��ن بازار حکایت 

داشت. 

رشد دو برابری در حجم 
معامالت اوراق بدهی

در هفته ای که پش��ت س��ر 
اوراق  معام��الت  گذاش��تیم 
بده��ی ه��م در فراب��ورس با 
رون��ق زی��ادی دنبال ش��د به 
2میلیون  تع��داد  ک��ه  نحوی 
ورقه بدهی ب��ه ارزش 2 هزار 
و 268 میلی��ارد ریال در بازار 
ابزارهای نوین مالی دس��ت به 
دست ش��د که با رشد 100 و 
80 درص��دی حج��م و ارزش 
معام��الت در مقیاس هفتگی 
همراه بود. همچنین معامالت 
س��رمایه گذاری  صندوق های 

قابل معامله هفته پررونقی را 
پشت سر گذاشت به طوری که 
52 میلی��ون ورقه به��ادار به 
ارزش 405 میلی��ارد ریال در 
ETFه��ا خریدوفروش ش��د 
ک��ه حاک��ی از افزایش بیش 
و  حج��م  درص��دی   200 از 
ارزش معام��الت نس��بت ب��ه 
هفت��ه ماقبل ب��ود. هفته قبل 
اما اوراق تس��هیالت مس��کن 
با کاه��ش 18 درصدی حجم 
و ارزش معامالت همراه ش��د 
و تع��داد 0.19 میلی��ون ورقه 
تس��ه به ارزش 172 میلیارد 
ریال در ب��ازار ابزارهای نوین 
مالی دادوس��تد ش��د. بررسی 
معام��الت صنایع فرابورس��ی 
نیز نش��ان می ده��د به ترتیب 
انبوه س��ازی، فلزات  سه گروه 
باالترین  پاالیشی ها  و  اساسی 
س��هم از ارزش کل معامالت 
)بازارهای  ب��ازار س��هام  خرد 
اول، دوم و پایه( را از آن خود 
با  انبوه س��ازی  کرده اند. گروه 
ارزش معامالت��ی بالغ بر 198 
میلیارد ری��ال در هفته قبل، 
س��هم 15 درص��دی از ارزش 
کل معام��الت را از آن خ��ود 
کرد. پ��س از آن گروه فلزات 
اساسی سهم 14 درصدی را با 
ارزش معامالتی به میزان 182 
میلیارد ریال به خود اختصاص 
داد و گروه پاالیشی ها به سهم 
از  ک��ه  رس��ید  درص��دی   8
دادوس��تد 108 میلیارد ریال 
سهام در این گروه حاصل شد. 
در نهایت هفته گذش��ته شاهد 
سررس��ید اسناد خزانه اسالمی 
مرحله دوم در روز یکشنبه 21 
ش��هریورماه و البته آغاز تسویه 
آن ی��ک  روز پی��ش از تاری��خ 
تس��ویه توس��ط دولت بودیم. 
همچنین اس��ناد خزانه مراحل 
7 و 8 نی��ز ب��ه ارزش مجموع 
30 هزار میلی��ارد ریال در بازار 
ابزاره��ای نوی��ن مالی پذیرش 
ش��دند. روز چهارش��نبه نی��ز 
مالکیت یک ورقه بهادار مبتنی 
بر دارایی فک��ری به ارزش 16 
میلی��ارد ریال به طور قطعی در 
بازار فرابورس ایران انتقال یافت.

امیدواری سهامداران به پایان شرایط خاص تا پایان شهریور

نواخته شدن زنگ رونق بورس در مهرماه

ب��ازار  کارشناس��ان  برخ��ی 
نظیر  مش��کالتی  معتقدند  سهام 
س��هام  در  قیم��ت  دس��تکاری 
شرکت ها موجب شده بازار سهام 
از نظ��م و مقررات خاصی پیروی 
نکن��د و این موض��وع باید مورد 
توجه س��ازمان بورس قرار گیرد. 
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
ج��وان، برخی کارشناس��ان بازار 
س��هام معتقدند بررسی عملکرد 
بازار ب��ورس اوراق بهادار نش��ان 
می دهد که بازار س��هام در عمل، 
جایگاه واقعی و شایس��ته خود را 
در اقتصاد ملی کش��ور به دس��ت 
نیاورده اس��ت. گفتنی اس��ت در 
شرایطی که بورس تهران از نیمه 
دوم دی م��اه 92 تاکن��ون ریزش 
ممت��دی را ب��ه دالی��ل مختلفی 
اف��ت قیم��ت نف��ت،  از جمل��ه 
ریزش قیمت ه��ا در بازار کاالیی 
و همچنی��ن ضعف در س��اختار 
اقتصاد کالن کش��ور تجربه کرده 
است اما بس��یاری از کارشناسان 
قوانی��ن  و  س��اختار  مش��کالت 
متعدد را عامل رکودی آن عنوان 
می کنن��د و معتقدن��د س��ازمان 
بورس نباید از حل این مشکالت 
غافل شود، چرا که این ضعف های 
ساختاری موجب کاهش کارایی، 

رفتارهای  ایجاد  و  نقدش��وندگی 
س��لیقه ای در بازار س��هام شده  و 
در ش��رایط فعلی بی اعتمادی را 

تشدید می کند. 

دستکاری قیمت در سهام 
شرکت ها

در همین رابطه کمال خانزاده، 
کارش��ناس بازار س��رمایه اظهار 
داش��ت: اصلی تری��ن موضوع��ی 
رن��ج  آن  از  ب��ازار س��هام  ک��ه 
می ب��رد، دس��تکاری قیم��ت در 
س��هام شرکت هاست. وی افزود: 
جریانات پول��ی، قیمت های بازار 
را ب��دون آنکه تحلیل بنیادی در 
آنها رخ دهد دستکاری می کند و 
با نوسانات باالی 50 درصد بازار 
را تح��ت تأثیر خود قرار می دهد 
و این امر برای س��رمایه گذارانی 
ک��ه قصد ورود به بازار س��رمایه 
را دارن��د ی��ا حرفه ای های��ی که 
براس��اس تحلیل بنیادی معامله 
می کنند، مش��کالتی را به همراه 
دارد. خان��زاده در ادام��ه عنوان 
کرد: مداخله در تعیین قیمت ها 
از طریق جریانات پولی توس��ط 
گروه ه��ای خاص در ب��ازار طی 
چند سال اخیر بازار را به چالش 
کش��انده و از مس��یر اصلی خود 

خارج کرده است. این کارشناس 
بازار سهام افزود: در حال حاضر 
س��همی در ب��ازار ب��دون آنک��ه 
تحلی��ل بنیادی ق��وی و خاصی 
داش��ته باش��د حدود 70 درصد 
رش��د کرده و از طرفی س��همی 
دیگر با تحلیل بنیادی طی شش 
م��اه افت 50 درصدی پیدا کرده 
است. خانزاده تصریح کرد: انتظار 
ما از رئیس جدید سازمان بورس 
این اس��ت که این موضوعات را 
مورد بازنگری ق��رار دهد و مانع 

رشد آن شود. 

سهام شناور آزاد باید 
افزایش یابد

در این می��ان ابراهیم عنایت. 
یک��ی دیگر از کارشناس��ان بازار 
س��رمایه نیز بیان ک��رد: موضوع 
س��هام ش��ناور آزاد نکته بسیار 
مهمی است که باید مورد توجه 
مس��ئوالن ق��رار گی��رد. باوجود 
آنکه تعداد زیادی از ش��رکت ها 
ب��ا س��رمایه های ب��اال در بورس 
پذیرفته ش��ده اند، اما متأس��فانه 
درص��د س��هام ش��ناور آزاد آنها 
بس��یار پایین اس��ت ب��ه همین 
دلی��ل در قیمت دیگر س��هام ها 
تأثی��ر می گذارد و باع��ث ایجاد 

صف ه��ای خریدوفروش طوالنی 
می ش��ود. وی اف��زود: اگر درصد 
سهام شناور آزاد را به استاندارد 
20درصد برسانیم، کمک بزرگی 
در نقدش��وندگی و جلوگیری از 
سفته بازی کرده و قیمت سهام ها 

متعادل تر خواهد شد. 

 عدم ارتباط بورس کشور 
با بازار های دنیا

در همین راس��تا عظیم ثابت، 
یکی دیگر از فعاالن بازار س��هام، 
در خصوص مهم ترین مش��کالت 
داش��ت:  اظهار  ته��ران  ب��ورس 
نب��ود ارتباط بازار بورس کش��ور 
ب��ا بورس ه��ای جهان��ی موجب 
ش��ده اس��ت که این بازار بومی 
و رفتارهای س��لیقه ای و کاهش 
عمق بازار در آن حکمفرما شود. 
وی افزود: یکی دیگر از مشکالتی 
ک��ه بازار س��هام با آن دس��ت و 
پنجه نرم می کن��د، دغدغه های 
مقام ناظر بازار و بحث ش��اخص 
ب��ورس اس��ت در دنی��ا مق��ام 
ناظ��ر بازار ب��ه ش��اخص کاری 
ن��دارد و نقش کنت��رل قوانین و 
سیاس��ت گذاری را ایف��ا می کند 
نه اینکه تا ش��اخص منفی ش��د 
چند بلوک احداث و ش��اخص را 

مثب��ت کند. تمامی این موارد به 
کم عمقی و سابقه فعالیت پایین 
بورس کش��ور بر می گردد. ثابت 
تصریح کرد: باید زیرساخت های 
در  ش��فافیت  مانن��د  الزم 
انتش��ار  و  مال��ی  صورت ه��ای 
فراهم ش��ود  اطالعات  به موق��ع 
تا به مرور زمان س��رمایه گذاری 
خارجی در بورس وارد پیدا کند. 
وی درخص��وص قوانی��ن حاکم 
بر بازار س��هام گفت: قانون بازار 
س��هام نیاز به بازنگری دارد. این 
فعال بازار س��هام بیان کرد: عدم 
موجود  پتانسیل های  از  استفاده 
در بازار یکی از مسائلی است که 
به ن��درت به آن توجه می ش��ود 
کانون ه��ا،  تمام��ی  از  بای��د  و 
کارگزاری ها  بازار،  کارشناس��ان 
و ش��رکت های مختلف��ی که در 
نهادهای مالی و س��رمایه گذاری 
تا  فعالیت دارند، اس��تفاده شود 
به این وس��یله از عدم اعتمادی 
که در سرمایه گذاران وجود دارد، 
کاسته شود و اقدامی برای جذب 
نقدینگ��ی صورت گیرد. به گفته 
کارشناس��ان به نظر می رسد بازار 
بورس در ای��ران کارا و قانونمند 
نیست و از نظم و مقررات خاصی 

پیروی نمی کند. 

لزوم بازنگری اساسی در قانون بازار سهام

قاب

نگاهخبر

سیدمحمد صدرالغروی
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حمل و نقل

نوسازی بافت های فرسوده با مدل 
»زمین صفر«

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طی مذاکراتی که 
با انبوه سازان داریم در حال نهایی کردن مدلی تحت 
عنوان  »زمین صفر« هس��تیم که فعاًل در بافت های 

فرسوده و ناکارآمد اجرا می شود. 
محمدس��عید ای��زدی در گفت وگو با ایس��نا اظهار 
کرد: در حال نهایی کردن یک مدل جدید هس��تیم 
ک��ه می توان��د امتی��از خوبی برای ورود انبوه س��ازان 
برای مش��ارکت با دولت باش��د و آن مدل زمین صفر 
اس��ت. به این صورت که ما اراضی و امالکی را که در 
محدوده ه��ای ه��دف در اختی��ار داریم با قیمت صفر 
در دوره مش��ارکت ساخت در اختیار انبوه سازان قرار 
می دهیم و با آنها توافق می کنیم که با رقم ثابت سود 
در پایان دوره سهم خود را بردارند و هرچه باقی ماند 
عایدی دولت ش��ود تا از طریق آن پروژه های بعدی 

را تعریف کنیم. 
وی افزود: درخواس��ت ما  از انبوه س��ازان این است 
که فعالیت و مشارکت بیشتری در نوسازی بافت های 
فرسوده و ناکارآمد از خود نشان دهند؛ زیرا با وجود 
ارائه بس��ته های تش��ویقی و تسهیالت متنوع از سوی 
دولت، عکس العمل چندانی را از س��وی انبوه س��ازان 

شاهد نیستیم. 
مدیرعامل ش��رکت عمران و بهسازی شهری تأکید 
کرد: بیش از یک سال از تفاهم نامه همکاری مشترک 
ش��رکت مادرتخصصی عمران و بهس��ازی ش��هری با 
انبوه س��ازان می گذارد، اما به نظر می رسد انبوه سازان 
نقش مربوط به خود را تقبل نمی کنند. انبوه س��ازان 
باید این نکته را مدنظر قرار دهند که پیمانکار نیستند 
و توقع این اس��ت که رس��التی به عنوان توس��عه گر در 

محدوده بافت های فرسوده ایفا کنند. 

انبوه سازان قانون پیش فروش 
ساختمان را نمی پسندند

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن 
و ساختمان تهران با بیان اینکه در قانون پیش فروش 
س��اختمان فقط به خریداران توجه ش��ده، گفت: عده  
کم��ی از انبوه س��ازان و س��ازنده ها ب��ه قان��ون جدید 

پیش فروش ساختمان تن خواهند داد. 
به گزارش فارس، حس��ن محتش��م در پاسخ به این 
سوال که آیا سازنده ها از ابالغ قانون جدید پیش فروش 
ساختمان که جدیدا توسط وزیر راه و شهرسازی ابالغ 
شده، مطلع بوده و آن را رعایت خواهند کرد، گفت: هر 
قانونی به هر حال مزایا و معایبی دارد، پس اگر قانون 
جدید پیش فروش ساختمان همانند قانون قبلی ابالغ 
ش��ده باشد، کارایی چندانی در مورد کاهش تخلفات 
و مراجعه به دس��تگاه های قضایی به خاطر کم کاری 

سازنده ها نخواهد داشت. 
وی اف��زود: ب��ه ه��ر حال ب��ه نظر می رس��د قانون 
پیش فروش س��اختمان یک طرفه و به نفع خریداران 
مس��کن تدوین شده است، بنابراین معموال سازنده ها 
سعی خواهند کرد وارد پیش فروش ساختمان نشوند، 
چ��را ک��ه اگر به تعهدات خود عم��ل نکنند تضامین 
سخت گیرانه ای برای آنها در نظر گرفته شده است. 

محتش��م ادام��ه داد: پ��س بای��د همان ط��ور که 
تضامی��ن س��خت گیرانه ای برای س��ازنده ها درنظر 
گرفته شده است، برای خریداران نیز این تضامین 

درنظر گرفته ش��ود. 

جزییات توافق مالی و فنی با  ایرباس
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به جزییات 
تواف��ق ب��ا  ایرباس در بخش های مالی و فنی گفت: برای 
تعیین قیمت نهایی هواپیماها با  ایرباس به توافق رسیدیم. 
اصغ��ر فخری��ه کاش��ان در گفت وگ��و ب��ا ایلنا، به 
توافق های انجام ش��ده در بخش مالی و فنی با گروه 
ایرباس اشاره کرد و گفت: در بخش توافق های مالی 
در قرارداد با ایرباس، بحث تعیین قیمت نهایی و نقل 
و انتقاالت پول و نحوه تأمین مالی مطرح بود که تمام 
این موارد پس از چند دوره مذاکرات حل شد و در این 
موارد با ایرباس به توافق رسیدیم و دیگر در مذاکرات 

بحث مالی با ایرباس نخواهیم داشت. 
وی درباره نحوه قیمت گذاری و جزییات توافق های 
مالی اظهار داش��ت: طبق آخرین توافق ها قرار بر این 
است که دوره بازپرداخت این قرارداد 18 ساله باشد. 
این مقام مسئول ادامه داد: در بحث قیمت گذاری هم 
قیمت کاتالوگ مالک نیست و تا 40 الی 50 درصد زیر 
قیمت کاتالوگ به توافق رس��یدیم. برخی از مدل های 
هواپیما مانند ایرباس A380 هم کامال اختیاری هستند 
و می توانی��م م��دل دیگری را جایگزین آن کنیم. وی با 
بیان اینکه در قیمت گذاری چند مالک را در نظر گرفتیم 
که یکی از آنها قیمت بازار است، افزود: به این معنا که 
براساس قیمت هایی که این مدل هواپیماها در دنیا به 
فروش می رسد، بر مبنای نرخ موجود در بازار به توافق 
برسیم. فخریه کاشان گفت: دومین مالک هم قیمتی 
است که مشخصات هواپیما و امکانات و آپشن های آن 
تعیین می کنند و قیمت هواپیما براساس نوع موتور آن، 
صندلی ها، آش��پزخانه و. . . مش��خص می شود. درنهایت 
هم عامل دیگر در نرخ گذاری، چانه زنی در مذاکرات است 

که بتوانیم به نرخ توافقی برسیم. 
وی با اش��اره به دوره بعدی مذاکرات با نمایندگان 
ایرباس گفت: هفته آینده نمایندگان ایرباس به تهران 
می آیند و در این دور از مذاکرات به مس��ائل حقوقی 
قرارداد رس��یدگی خواهد ش��د. قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی ادامه داد: همچنین مسائل فنی توافق شده 
باید نهایی شوند که در این سری از مذاکرات در تهران 

این موضوعات دنبال می شود. 

دور بعدی مذاکرات با ایرباس، هفته 
آینده در تهران

جلس��ه بعدی مذاکره با نماین��دگان ایرباس هفته 
آینده در تهران برگزار می ش��ود و گویا در این جلس��ه 
نماین��دگان دو ط��رف به موضوع��ات حقوقی قرارداد 

خرید 118 هواپیما رسیدگی می کنند. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، طبق گفته مس��ئوالن، دو طرف 
مذاکره کنن��ده در ق��رارداد خرید هواپیما از ایرباس بر 
سر موارد مالی و فنی این قرارداد به توافق های اولیه 
دست یافتند و در دور بعدی این جلسات، مذاکره روی 
موارد حقوقی ادامه پیدا می کند. گفته می ش��ود دور 
بعدی مذاکرات با محوریت موضوعات حقوقی قرارداد 
هفته آینده در تهران برگزار می ش��ود. بخش��ی از این 
موضوعات حقوقی درباره سرنوش��ت قرارداد ایرباس 
در شرایط احتمالی برگشت به تحریم ها یا تأخیر در 
تحویل هواپیما است. همچنین در روزهای یکشنبه و 
دوشنبه هفته آینده اجالس بین المللی سرمایه گذاری 
هوانوردی کاپا در تهران با حضور 150شرکت کننده 
خارج��ی از جمل��ه غول ه��ای هواپیماس��ازی برگزار 
می شود که می تواند فرصتی برای رایزنی بدون واسطه 
شرکت های هواپیماسازی با ایرالین های ایرانی برای 

فروش هواپیما و قطعات باشد. 

عمران

اگ��ر ت��ا چن��د م��اه قب��ل 
مسئوالن ایرانی برای پیگیری 
کوچک تری��ن نیازهای صنعت 
هوان��وردی ای��ران بای��د ب��ه 
رابطه  چندگانه  واس��طه هایی 
قیمت های��ی  و  می گرفتن��د 
گ��زاف پرداخ��ت می کردن��د، 
حاال باید خود را برای میزبانی 
یک��ی از بزرگ تری��ن نهادهای 
بین الملل��ی در ای��ن صنع��ت 

آماده کنند. 
اج�����الس بی���ن الملل��ی 
س��رمای��ه گذاری هوان��وردی 
کاپا به میزبانی ش��رکت ش��هر 
فرودگاه��ی امام خمینی)ره( و 
با حمایت و مش��ارکت سازمان 
کش���وری  هواپیم���ای����ی 
در تاری��خ 28 و 29 ش��هریور 
ماه سال جاری در تهران برگزار 
خواهد ش��د و در این اجالس 
بی��ش از 150 ش��رکت کننده 
خارج��ی از 20 کش��ور جهان 

مهمان ایران خواهند بود. 
این اتفاق که پس از اجرایی 
شدن برجام یکی از اصلی ترین 
اجالس هایی است که در ایران 
برگ��زار خواهد ش��د، تهران را 
ب��رای دو روز به مرکز توجهات 
صنع��ت هوانوردی جهان بدل 
خواهد کرد، موضوعی که برای 
دو طرف اهمیت بس��یار زیادی 

خواهد داشت. 
از یک سو شرکت های فعال 
در این عرصه چه در ساخت و 
ف��روش هواپیما، چه در عرصه  

هوای��ی  س��رمایه گذاری های 
می توانن��د روی بازار بکر ایران 
حس��ابی ویژه باز کنند و پس 
از نزدیک به 10س��ال باردیگر 
قراردادهای��ی جدی��د در این 
عرص��ه منعقد کنند. از س��وی 
دیگر طرف های ایرانی نیز پس 
از س��ال های سخت تحریم ها، 
ای��ن ب��ار می توانن��د به ط��ور 
مستقیم با نهادهایی که تأمین 
مال��ی برنامه های کالن هوایی 
را پیگی��ری می کنن��د ارتباط 
مس��تقیم بگیرند. طرح اصلی 
ریخته ش��ده برای اجالس کاپا 
در ته��ران نیز نش��ان از لحاظ 
ش��دن ای��ن بازی ب��رد – برد 
دارد. براس��اس اعالم س��ازمان 
هواپیمای��ی کش��وری اج��اره 
و خری��د هواپیم��ا، س��اخت و 
توسعه فرودگاه ها، چالش های 
پولی، بانکی و بیمه در صنعت 
هوانوردی ایران، توسعه شبکه 
پ��روازی بین الملل��ی و داخلی 
کش��ور اصلی تری��ن مباحث��ی 
خواهند بود که س��ران کاپا در 

ایران پیگیری خواهند کرد. 

از نهادی منطقه ای تا قطب 
هوایی جهان

آس��یا  هوان��وردی  مرک��ز 
پاس��یفیک موسوم به  »کاپا« 
هوانوردی  بین المللی  مؤسسه 
اس��ت که در س��ال 1990 در 
اس��ترالیا تأسیس شد؛ در ابتدا 
فعالی��ت ای��ن مرکز محدود به 
منطقه آس��یا پاسیفیک بود اما 
پس از چند سال، کاپا به عنوان 

مرک��زی جهانی خود را مطرح 
ک��رد و در ط��ول س��ال های 
گذش��ته نیز بسیاری کشورها 
و موسس��ات مط��رح جهان با 
آن به طور مس��تقیم همکاری 

کرده اند. 
براساس اطالعاتی که وزارت 
راه و شهرسازی ارائه کرده هدف 
اصلی تشکیل کاپا، ارائه آمار و 
اطالعات هوانوردی به کاربران 
ب��ود، ام��ا در ادامه تحلیل های 
اقتص��ادی ب��ازار هوانوردی به 
فعالیت ه��ای آنان اضافه ش��د 
و پیش بینی ه��ای کوتاه، میان 
و بلندم��دت از بازار هوانوردی 
جه��ان در حوزه ه��ای مختلف 
همچ��ون ایرالی��ن و صنای��ع 
وابس��ته ب��ه آن، فرودگاه ه��ا، 
اقتص��اد فرودگاه��ی و صنعت 
توریس��م هوایی در حال حاضر 
اصلی تری��ن فعالیت ه��ای این 

نهاد را شامل می شوند. 
آنچه در این بین برای ایران 
اهمیت بس��یاری دارد، محول 
شدن مسئولیت اجالس ساالنه 
این نهاد به شرکت فرودگاهی 
امام خمینی است. کاپا ساالنه 
ی��ک اج��الس جهان��ی دارد 
ک��ه هر س��ال در یک کش��ور 
برگزار می ش��ود و گس��تردگی 
کاپا  تخصص��ی  فعالیت ه��ای 
س��بب شده است که از اعتبار 
ویژه ای در میان بزرگان صنعت 
هوان��وردی جه��ان برخوردار 
ش��ود. وزارت راه و شهرسازی 
اعالم ک��رده: این اعتبار باعث 
ش��ده ک��ه در فراخوان ه��ای 

اجالس مربوط به کاپا بسیاری 
از ش��رکت ها و س��ازمان های 
معتبر هوان��وردی حضور پیدا 
از  کنن��د و وقت��ی صحب��ت 
حضور 150 ش��رکت در تهران 
مط��رح می ش��ود، قطعاً بخش 
قابل توجه��ی از آنها می توانند 
ب��رای ایران آورده های تجاری 

و نوین به همراه آورند. 

لزوم استفاده حداکثری 
ازفضای پسابرجام

صنع��ت  کارش��ناس  ی��ک 
هوانوردی معتقد است با توجه 
به ش��رایط به وجود آمده پس 
از لغ��و تحریم ها قطعاً می توان 
انتظار داشت اجالسی با حضور 
ش��رکت های مختلف در ایران 
برگزار ش��ود ام��ا آنچه اهمیت 
دارد اس��تفاده عملی از فرصت 
حضور آنها در کشور خواهد بود. 
در  بحیرای��ی  علی رض��ا 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تأکید کرد: متأس��فانه با وجود 
آنک��ه ب��ه صراح��ت در برجام 
سخن از لغو تحریم های هوایی 
گفته شده اما سنگ اندازی های 
از س��وی  ماه ه��ای گذش��ته 
آمریکایی ها لغو قطعی و عملی 
این محدودیت ها را با دشواری 

همراه کرده است. 
ب��ه گفت��ه وی از ی��ک س��و 
ای��ران برای برطرف کردن نیاز 
س��ال های گذش��ته خود نیاز 
ب��ه ارتباط گیری ب��ا بازارهای 
جهان��ی دارد و از س��وی دیگر 
ای��ن بازار دس��ت نخورده برای 

س��رمایه گذاران  از  بس��یاری 
جهان��ی نی��ز جذاب اس��ت، از 
ای��ن رو در صورتی که در عمل 
اجازه دهن��د توافق ها اجرایی 
ش��ود، قطع��اً ایران ب��ا تحولی 
ج��دی در ای��ن ح��وزه روبه رو 

خواهد شد. 
بحیرایی با اش��اره به توانایی 
و  ایران��ی  نیروه��ای  فن��ی 
ایس��تادگی صنع��ت در مقابل 
فش��ارهای س��ال های گذشته 
اب��راز امی��دواری ک��رد که  با 
حضور سرمایه گذاران خارجی 
در ایران و نتیجه بخش ش��دن 
مذاکرات، هم فضای جهش��ی 
دوب��اره در صنع��ت هوانوردی 
ای��ران به وج��ود بیاید و هم با 
استفاده از توان موجود در این 
عرص��ه کار برای بازپس گیری 
صنع��ت  در  ای��ران  جای��گاه 

هوانوردی فراهم شود. 
اج��الس کاپ��ا در روزه��ای 
یکش��نبه و دوشنبه این هفته 
در ف��رودگاه ام��ام خمین��ی 
برگزار می ش��ود و می توان این 
اج��الس را به آش��تی صنعت 
هوانوردی جهان با ایران تلقی 
کرد. صنعت��ی که برای مدتی 
طوالن��ی روی ای��ران به عنوان 
قط��ب هوایی منطقه حس��اب 
ب��از ک��رده بود، پ��س از چند 
س��ال فاصل��ه آماده می ش��ود 
بار دیگر روی ش��ریک قدیمی 
خود حس��اب باز کند و این به 
معن��ای عبور مهم ترین عرصه 
حمل و نقل ایران از س��ال های 

سخت است. 

کاپا ایران را در خرید هواپیما و توسعه فرودگاهی همراهی می کند  

تهران میزبان 150شرکت هوانوردی جهان

تلفن مستقیم: 86073288شماره 606 www.forsatnet.ir
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فراخوان 1/9 میلیون خودرو از 
سوی فیات کرایسلر

ش��رکت خودروس��ازی فیات – کرایس��لر با انتشار 
بیانی��ه ای رس��می اعالم کرد که این ش��رکت به دلیل 
وجود نقص فنی در سیستم ایربگ محصوالت خود، یک 
میلیون و 900 هزار دستگاه خودرو را فراخوان خواهد 
کرد. به گزارش رویترز، فراخوان رسمی محصوالت فیات 
– کرایسلر پس از آن صورت می گیرد که به دلیل وجود 
نقص فنی در سیستم ایربگ آن، پنج نفر مجروح شده 
و سه نفر جان خود را از دست دادند. براساس اطالعات 
موجود، مهندسان شرکت فیات – کرایسلر قصد دارند 
در این فراخوان نقص فنی موجود در سیستم ایربگ را 
که موجب بازنشدن ایربگ ها و عملکرد نادرست کمربند 
ایمنی به هنگام تصادف می شود، برطرف کنند. گفتنی 
اس��ت طبق اعالم ش��رکت فیات – کرایسلر، فراخوان 
مذک��ور ش��امل خودروهایی می ش��ود ک��ه حد فاصل 
س��ال های 2010 تا 2014 میالدی تولید ش��ده و نام 
 Chrysler Sebring، Dodge خودروهایی نظی��ر
Caliber، Avenger، Jeep Patriot و مدل ه��ای 
SUV س��ری Compass در آن دیده می ش��ود. این 
درحالی است که خودروی النچیا فالویا که در سال های 
2012 و 2013 میالدی تولید شده است نیز شامل این 
فراخوان شده و مالکان آن باید برای رفع ایراد خودروی 
خود به نمایندگی های فیات – کرایسلر مراجعه کنند. 

بررسی های صورت گرفته از سوی رسانه ها بیانگر آن 
است که یک میلیون و 400 هزار دستگاه از خودروهای 
فراخوان ش��ده در بازار ایاالت متحده فروخته ش��ده و 
رقم��ی معادل 142 هزار و 959 دس��تگاه نیز در بازار 
خودروی کانادا به فروش رسیده است. فراخوان رسمی 
محص��والت فی��ات – کرایس��لر در ش��رایطی صورت 
می گی��رد که در ماه های اخیر تعداد این فراخوان ها به 
دلیل وجود نقص فنی در خودروها افزایش چشمگیری 
یافته و به عنوان نمونه شرکت جنرال موتورز نیز هفته 
گذش��ته اعالم کرد که به دلیل وجود ایراد نرم افزاری 
در خودروه��ای خود که منجر به عدم کارکرد صحیح 
سیس��تم ایربگ هن��گام تصادف می ش��ود، 4 میلیون 
و 300 هزار دس��تگاه را فراخ��وان خواهد کرد. اگرچه 
ایرادی که جنرال موتورز به سبب آن بیش از 4 میلیون 
خودرو را فراخوان کرده مش��ابه نقص فنی خودروهای 

فیات – کرایسلر است، اما کامال با آن یکسان نیست. 
ش��رکت فی��ات – کرایس��لر که به نظر می رس��د 
مش��کالت جدی ت��ری را نس��بت ب��ه نق��ص فن��ی 
نرم افزاره��ای محص��والت جن��رال موت��ورز تجربه 
می کن��د، اعالم ک��رده که طراحی و نح��وه عملکرد 
سنس��ورهای ایربگ را تغییر داده و دیگر از طراحی 

قدیمی خود استفاده نخواهد کرد. 

گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت 
داخل می گوید

هیچ نشانی از جهش کیفیت نیست
گزارش ارزش��یابی کیفی خودروهای ساخت داخل در 
بازه زمانی مردادماه از حرکت خودروس��ازان به س��مت 
بهب��ود کیفیت تولیدات ندارد. طوری که از س��تاره های 
برخی از خودروها کاسته شده و همچنان بهترین امتیاز 
برای خودروهای س��اخت داخل سه ستاره از پنج ستاره 
اس��ت. به گزارش  »فرصت امروز« گزارش��ی که شرکت 
بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد ایران روز گذشته منتشر 
کرده، عملکرد خودروسازان در حوزه کیفیت را همچنان 
تعجب برانگیز نش��ان می دهد. با اینکه نزدیک به 9ماه از 
ابالغ دستورالعمل جدید ارزیابی کیفی می گذرد، اما گویا 
همچنان تولیدات خودروسازان داخلی نتوانسته اند خود را 
با معیارهای جدید ارزیابی منطبق کنند. در بازه قیمتی 
باالی 100 میلیون تومان، فق��ط نیو مزدا3 بهمن موتور 
اس��ت که با سه س��تاره در جدول و در همان جای قبلی 

نسبت به تیرماه ماه باقی مانده است. 
بازه قیمتی 75 تا 100 میلیون تومان

در این بازه قیمتی، کیا سراتو سایپا که ماه گذشته 
افزای��ش کیفیت را تجربه کرده ب��ود حاال دوباره به 
جایگاه دو ماه پیش خود با دو ستاره بازگشته است. 
تیگ��و 5 مدیران خودرو و ج��ک S5 کرمان موتور، 
همان جایگاه ماه قبل را با دو ستاره حفظ کرده اند. 

بازه قیمتی 50 تا 75 میلیون تومان
در ای��ن ب��ازه قیمتی خ��ودروی هایم��ا S7 ایران 
خودروی خراسان که ماه پیش به دلیل نبود قطعات و 
توقف تولید در این جدول جایی نداشت، مجددا با سه 
ستاره به جدول بازگشته است. جک J5 کرمان موتور 
و برلیانس H330 و برلیانس H320 پارس خودرو و 
آریو بن رو با دو س��تاره حضور دارند. MVM 550 و 
 X60 مدیران خودرو و لیفان NEW MVMX33
کرمان موتور نیز همچنان یک س��تاره دارند تا آسمان 

خودروهای چینی، کم نور باقی بماند. 
بازه قیمتی 25 تا 50 میلیون تومان

در ای��ن ب��ازه قیمت��ی تندره��ای ایران خ��ودرو و 
پارس خودرو با سه ستاره همچنان کیفیت قبلی خود 
را حفظ کرده اند. رانای ایران خودرو نیز سه ستاره ماه 
 NEW MVM 315 .پیش خود را حفظ کرده است
مدی��ران خودرو، پ��ژو 206 و دنای ای��ران خودرو نیز 
همچنان دو ستاره دارند. در این بازه قیمتی، پژو 206 
SD دو س��تاره شده و س��ایر محصوالت ایران خودرو 
نظیر پژو 405، س��مند تبریز، پژو پارس مازندران، پژو 
پارس فارس و همچنین تیبا2 س��ایپا با یک ستاره در 

انتهای این جدول جا خوش کرده اند. 
بازه قیمتی پایین تر 25 میلیون تومان

در ای��ن بازه قیمتی نس��بت به ماه گذش��ته هیچ 
 X تغییری صورت نگرفت��ه و همه خودروهای گروه

سایپا و تیبا تنها یک ستاره دارند. 

خبر بینالملل

7 خودرو

پس از نزدی��ک به یک ماه 
از اعالم ای��ن خبر که پژو کار 
خود را در ای��ران با 20 درصد 
س��اخت داخ��ل و برخ��الف 
چارچوب اولیه وزارت صنعت، 
معدن و تجارت آغاز می کند، 
باالخ��ره یک��ی از مس��ئوالن 
این وزارتخانه نس��بت به این 
موضوع واکنش نش��ان داد و 
گناه را به گردن قطعه س��ازان 

انداخت. 
به عن��وان  صنع��ت،  وزارت 
خ��ودرو،  صنع��ت  متول��ی 
پیش از اج��رای برجام تأکید 
چارچوب ه��ای  ک��ه  داش��ت 
محکمی را ب��رای قراردادهای 
خارج��ی در نظ��ر گرفت��ه و 
ب��ا اج��رای ای��ن چارچوب ها 
قص��د دارد ضمان��ت حض��ور 
ش��رکای خارجی را در ایران 
محکم تر کند تا دیگر اتفاقات 
گذشته رخ ندهد. شکل گیری 

جوینت ونچر، مش��ترک گروه 
صنعت��ی ایران خودرو با پژوی 
فرانسوی که نخستین قرارداد 
خودروی��ی در پس��ابرجام بود 
هم براس��اس همین چارچوب 
ش��کل گرفت. حداقل ساخت 
ص��ادرات  40درصد،  داخ��ل 
تولید  از محصوالت  30 درصد 
ش��ده و مواردی از این دست 
از جمل��ه موارد چارچوب ذکر 
ش��ده بود. همی��ن چارچوب 
بود که برخالف انتظار ش��روع 
کار رن��و در ایران را به تعویق 
انداخت و حتی سیتروئن هم 
برای پذیرفتن آن با س��ختی 
مواجه شد. در این شرایط بود 
که اعالم شد شروع کار تولید 
نخس��تین محصول پژو یعنی 
2008 در ای��ران با 20 درصد 
بود؛  خواه��د  داخل  س��اخت 
موضوع��ی ک��ه واکنش ه��ای 
فراوانی را به دنبال داش��ت اما 
تنها جایی ک��ه ترجیح داد به 
ج��ای اظهار نظ��ر عمومی در 

این مورد سکوت کند، وزارت 
صنعت ب��ود. البته در پی این 
واکنش ه��ا از س��وی مدیران 
ایکاپ  )شرکت مشترک ایران 
خودرو و پژو( عنوان ش��د که 
از ابتدا قرار بوده شروع کار با 
20 درصد س��اخت داخل آغاز 
شود و در طول یک سال عمق 
س��اخت داخل ب��ه 40 درصد 
برس��د، ح��اال ام��ا گفته های 
مدی��رکل صنای��ع خ��ودرو و 
نیرومحرک��ه وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت نش��ان از یک 

تناقض دارد. 
روز  قنات��ی،  امیرحس��ین 
گ���ذش��ته در گفت وگ��و ب��ا 
ای���رن�����ا گفت��ه اس����ت:  
»در زمان شروع همکاری های 
قطعه س���ازان  بی��ن الملل��ی، 
آم���ادگی داخل��ی س����ازی 
40 درصدی خودروهای تولید 
بنابراین  نداشتند،  را  مشترک 
گرفتند  مجوز  خودروس��ازان 
و کار را با 20 درصد س��اخت 

داخل ش��روع کردند. با توجه 
به تس��ریع در اجرای قرارداد، 
نخس��تین تولید مشترک باید 
امس��ال راهی بازار می شد اما 
تولیدکنندگان داخلی آمادگی 
تأمین 40 درصد را نداش��تند. 
همیش��ه  همکاری ها  ش��روع 
ب��ه برخی مقدم��ات نیاز دارد 
و در بح��ث رس��اندن عم��ق 
س��اخت داخ��ل خودروه��ای 
تولید مش��ترک ش��رکت های 
ایرانی و طرف های خارجی به 
40 درصد، قطعه سازان داخلی 
نیز باید این آمادگی را داشته 

باشند.«
در حال��ی مدی��رکل دفت��ر 
صنع��ت،  وزارت  نیرومحرک��ه 
گن��اه امتیاز دادن ب��ه پژو را به 
گ��ردن قطعه س��ازان می اندازد 
که چند ت��ن از قطعه س��ازان 
پی��ش از ای��ن در گفت وگو با  
»فرصت امروز« از آمادگی خود 
ب��رای تولید قطع��ات پژو خبر 
داده و از اینک��ه تاکن��ون هیچ 

قراردادی برای مشارکت آنها در 
تولید محصوالت ایکاپ به امضا 

نرسیده، گالیه کرده بودند. 
گرچه اصالح خطوط تولید، 
هماهنگ��ی تأمین کنندگان با 
پژو و تأمین سرمایه در گردش 
ب��رای تولید قطع��ات جدید، 
پروس��ه ای زمانب��ر اس��ت اما 
این نقد وارد اس��ت که وزارت 
مجموعه  به عن��وان  صنع��ت، 
فعالی��ت  فرآین��د  ب��ر  ناظ��ر 
خودروسازان و قطعه سازان از 
این ناتوان��ی آگاه بوده و اقدام 
به برق��راری چنین چارچوبی 
ک��رده یا از وضعی��ت فعالیت 
و توانای��ی قطعه س��ازان آگاه 
نبوده است؟ تناقض در گفتار 
مس��ئوالن مرتبط ب��ا قرارداد 
پژو پرس��ش های زیادی را در 
که  می کند  برجس��ته  ذه��ن 
باید درباره آنها شفاف س��ازی 
ش��ود تا این نقض ه��ا تبدیل 
ب��ه محلی ب��رای امتیازگیری 

شرکای خارجی نشود. 

نقص هایی که باید پیش بینی می شد

آماده نبودن قطعه سازان بهانه ارفاق به پژو 
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روز گذشته همایون ش��جریان در صفحه اینستاگرام 
خود از بازگش��ت پدرش، اس��تاد محمدرضا ش��جریان 
ب��ه ای��ران خبر داد و ب��ه نگرانی های چن��د ماهه اخیر 
هواداران، س��ینماگران، کاربران شبکه های اجتماعی و 

تعدادی از چهره های سیاسی پایان داد. 
محمدرضا ش��جریان بامداد روز گذشته وارد ایران 
ش��د. همایون ش��جریان در پیام اینس��تاگرامی خود 
نوشت: »دوس��تان گرامی سالم. بامداد امروز پدر به 
ایران بازگش��تند. خداروشکر حال ایشان خیلی بهتر 
از ماه های گذش��ته اس��ت. بر همین اساس پزشکان 
اجازه پرواز دادند و توانس��تند برای ادامه این دوره 
ب��ه خان��ه بازگردن��د تا مراح��ل بعدی درمان ش��ان 

فرابرسد.«
او ضمن قدردان��ی از لطف و محبت بی پایان همه در 
روزهای غیبت اس��تاد گفت: »در این روزگار قوت قلب 
بوده اید و هس��تید. ممنون از همه دوس��تانی که لحظه 
ب��ه لحظه پیگیری کردند و زحمات را به جان خریدند. 

سپاس��گزار از مس��ئوالن محترمی که تا رسیدن پدر به 
ایران برای رفع مش��کالت س��فر از هی��چ کمکی دریغ 

نکردند و آسایش ایشان را فراهم کردند.«
به گزارش ایس��نا، علی مرادخانی معاونت امور هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هم خبر بازگشت استاد 

شجریان به کشور را تأیید کرده است. 

خبر بیماری محمدرضا شجریان همزمان با آغاز سال 
١٣٩٥، از سوی این هنرمند مطرح شد که واکنش های 
زی��ادی را از س��وی مردم و چهره ه��ای مختلف در پی 

داشت. 
در تیرم��اه امس��ال همای��ون ش��جریان در صفحه 
اینس��تاگرام خود نوش��ت که پدرش پ��س از پنج  ماه 
اقامت در کش��ور آمری��کا، مرحله اول درمانی خود را 
سپری کرده است. او در این متن همچنین آورده بود 
که محمدرضا ش��جریان در حال حاضر دچار وضعیت 
ضعف دوران نقاهت اس��ت که به گفته پزشکان برای 
این روش از درمان طبیعی اس��ت و پس از گذراندن 
این دوره، او برای مرحله دوم درمان آماده می ش��ود. 
در ش��هریورماه نی��ز حمیدرضا نوربخ��ش، مدیرعامل 
خانه موس��یقی از پایان مرحله نخست شیمی درمانی 
و ادامه رون��د درمانی این هنرمن��د پس از گذراندن 
دوران نقاه��ت خب��ر داده ب��ود. حاال اس��تاد به خانه 

برگشته است. 

حجت االس��الم  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
والمس��لمین دکتر روحانی صبح جمعه با 
بدرقه رس��می معاون اول رئیس جمهوری 
و علی اکب��ر والیتی مش��اور مق��ام معظم 
رهب��ری در امور بین الملل، در نخس��تین 
مرحله از این س��فر، به منظور ش��رکت و 
س��خنرانی در اجالس س��ران کشورهای 
عضو جنبش عدم تعهد عازم ونزوئال شد. 
 روحانی در جریان این س��فر به عنوان 
غیر متعهدها  گ��روه کش��ورهای  رئی��س 
ای��راد نخس��تین س��خنرانی در  ضم��ن 
اج��الس، ریاس��ت دوره جدی��د آن را به 
رئیس جمه��وری ونزوئ��ال تحویل خواهد 

داد. 
رئیس جمهوری کشورمان پس از پایان 
اج��الس غیرمتعهدها، به دعوت رس��می 
رئیس جمه��وری کوبا و به منظور دیدار و 
مذاکرات دوجانب��ه به هاوانا پایتخت کوبا 
س��فر خواهد داش��ت. دیدار و گفت وگو با 
فی��دل کاس��ترو رهبر انق��الب کوبا و نیز 
مذاک��ره با رئیس جمهوری این کش��ور و 
امضای اس��ناد متعدد هم��کاری از جمله 

محوره��ای اصلی برنامه س��فر روحانی به 
کوبا خواهد بود. 

ای��ران  اس��المی  جمه��وری  رئی��س 
همچنی��ن در آخری��ن مرحل��ه از س��فر 
خود برای س��خنرانی در هفتاد و یکمین 
نشس��ت مجمع عموم��ی س��ازمان ملل 
متحد به نیویورک س��فر خواهد داش��ت. 
دی��دار و گفت وگو با ش��ماری از مقامات 
ارش��د کش��ورهای جه��ان، نشس��ت ب��ا 
نخبگان سیاس��ی و اقتصادی و مالقات با 
رهب��ران ادیان اله��ی از جمله برنامه های 
رئیس جمه��وری کش��ورمان در حاش��یه 
نشس��ت مجمع عموم��ی س��ازمان ملل 

خواهد بود. 
رئیس جمه��وری پی��ش از عزیم��ت به 
آمریکای التین در فرودگاه مهرآباد تهران، 
سفر به کش��ور ونزوئال را با هدف شرکت 
در هفدهمین اجالس س��ران کشورهای 
عضو جنبش عدم تعهد و انتقال ریاس��ت 
جنب��ش از جمهوری اس��المی ای��ران به 
ونزوئ��ال دانس��ت و گف��ت: در این س��فر 
همچنین دیدارهای دوجانبه ای با مقامات 

ونزوئال و دیگر سران شرکت کننده در این 
اجالس خواهیم داشت. 

روحان��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه پس از 
شرکت در اجالس هفدهم سران جنبش 
غیر متعهده��ا ب��رای دی��دار دوجانب��ه با 
مقامات کش��ور دوس��ت و انقالبی به کوبا 
س��فر می کنیم، اظهار داشت: در سفر به 
کوبا مسائل و موضوعات دوجانبه و مرتبط 
با اوضاع منطق��ه آمریکای التین با توجه 
به تأثیر گذاری کوب��ا در این منطقه مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت. 
رئیس جمه��وری با بیان اینکه ش��رکت 
و س��خنرانی در هفت��اد و یکمین مجمع 
عمومی س��ازمان ملل متحد در نیویورک 
ب��ه منظ��ور بی��ان دیدگاه ه��ا و نظ��رات 
جمهوری اس��المی ای��ران از جمله اهداف 
این سفر خواهد بود، افزود: دیدار با علما و 
متفکران اسالمی و سیاسیون و گفت وگو 
با رس��انه ها نیز از دیگر برنامه های سفر به 

نیویورک است. 
 روحانی ب��ا تأکید بر اینکه متأس��فانه 
امروز منطقه و جهان در شرایط مناسبی 

به س��ر نمی برد، خاطرنشان کرد: همگان 
باید ب��ه دنبال برق��راری صل��ح، ثبات و 

امنیت در منطقه و جهان باشند. 
رئیس جمه��وری با بیان اینک��ه برای ما 
امنیت ملی کش��ورمان در درجه اول و پس 
از آن امنی��ت منطقه و جهان حائز اهمیت 
اس��ت، ادام��ه داد: موض��وع و دس��تور کار 
اجالس هفدهم س��ران غیر متعهدها که با 
عضویت ١٢٠ کشور، دومین مجمع جهانی 
پس از سازمان ملل متحد به شمار می رود، 

صلح، حاکمیت و همبستگی است. 
 روحان��ی تأکی��د ک��رد: صل��ح، ع��دم 
مداخل��ه در حاکمی��ت ملی کش��ورها و 
رایزن��ی و همفک��ری در راس��تای حل و 
فصل مس��ائل جهان در حال توسعه برای 
جمهوری اسالمی ایران حائز اهمیت است. 
رئیس جمه��وری اظه��ار امیدواری کرد 
که در جریان این س��فر ع��الوه بر تبیین 
دیدگاه های جمهوری اس��المی ایران در 
مجام��ع عمومی، بتوانیم در ارتقای روابط 
دوجانبه با کش��ورهای دوس��ت گام های 

مثبتی برداریم. 

دکتر علی اکبر صالحی، رئیس س��ازمان 
انرژی اتمی جمهوری اسالمی ایران دیروز 
در س��خنانی در نشس��ت س��االنه انجمن 
جهانی هسته ای در لندن گفت که تهران 
آماده مش��ارکت و همکاری با کشورهای 
منطقه در زمینه توس��عه انرژی هسته ای 

است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، علی اکب��ر صالحی 
در جری��ان ای��ن نشس��ت ک��ه  »حمید 
بعیدی نژاد« س��فیر جدید ایران در لندن 
نیز حضور داش��ت، با اشاره به عالقه مندی 
کشورهای حوزه خلیج فارس برای توسعه 
انرژی هسته ای، اعالم کرد که تهران آماده 
مش��ارکت، همکاری و در دس��ترس قرار 
دادن تجارب خود به کشورهای منطقه در 

این زمینه است. 
افزای��ش  رون��د  ب��ه  همچنی��ن  وی 

همکاری های بین المللی س��ازمان انرژی 
اتم��ی پ��س از انعق��اد توافق هس��ته ای 
برجام ب��ا کش��ورها و صاحب��ان صنایع 
ش��رکت های  از  و  اش��اره  هس��ته ای 
عالقه مند به همکاری نیز برای همکاری 
و مش��ارکت در پروژه های این س��ازمان 

دعوت به عمل آورد. 
علی اکبر صالحی همچنین در سخنانش 
ضم��ن مروری بر اجرای برنامه هس��ته ای 
ای��ران، از هدف گذاری برای تولید ٢٠هزار 
مگاوات برق هس��ته ای خب��ر داد و افزود: 
ب��رای رس��یدن به ای��ن هدف ع��الوه بر 
نیروگاه موجود بوش��هر، ایران در چند روز 
گذش��ته قرارداد جدیدی برای ساخت دو 
نیروگاه جدید در بوش��هر با روسیه منعقد 

کرده است. 
وی اف��زود: جمه��وری اس��المی ایران 

روی  راس��تا س��رمایه گذاری  در همی��ن 
نیروگاه ه��ای کوچک تا ١٠٠م��گاوات را 
نیز به عنوان اولویت های کش��ور در دست 

اجرا دارد. 
صالحی همچنین به مش��ارکت سازمان 
انرژی اتمی ای��ران در به کارگیری انرژی 
و  دارو  و  واکس��ن  تولی��د  در  هس��ته ای 
همچنی��ن در بهب��ود تولی��د محصوالت 
کشاورزی و قراردادهایی که در این رابطه 
می��ان این س��ازمان و وزارت بهداش��ت و 
دیگر س��ازمان های ذی ربط منعقد ش��ده 

است، اشاره کرد. 
رئی��س س��ازمان ان��رژی اتم��ی ایران 
همچنی��ن با تأکید بر اهمیت اس��تفاده از 
انرژی پاک هسته ای در اهداف توسعه در 
کش��ورهای جهان، همکاری ه��ای ایران و 
کشورهای صنعتی هسته ای جهان به ویژه 

در دوره پسابرجام را تشریح کرد. 
س��ازمان  هس��ته ای  جهان��ی  انجم��ن 
بین المللی متشکل از مدیران ارشد صنایع 
سازمان ها و ش��رکت های فعال در صنعت 
هس��ته ای در جهان با بیش از 4٠٠ عضو 
اس��ت ک��ه عمده ترین نق��ش را در تولید 
و بهب��ود مس��تمر انرژی هس��ته ای برای 

کاربردهای صلح آمیز برعهده دارند. 
در سال های اخیر با تحریم های شورای 
امنیت علی��ه برنامه هس��ته ای جمهوری 
اسالمی ایران، مشارکت کشورمان در این 
انجمن عماًل به حالت تعلیق درآمده بود. 

و  تحریم ه��ا  لغ��و  دنب��ال  ب��ه  ای��ران 
محدودیت ها پس از توافق هس��ته ای ژنو 
و اجرای برجام، پس از سال ها در باالترین 
سطح در سمپوزیوم ساالنه انجمن جهانی 

هسته ای شرکت کرده است. 

عل��ی مطهری، نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی 
روز گذش��ته در دانش��گاه هنر اصفهان گفت: برخی اصال 
معتقد به خطا در جمهوری اس��المی نیستند و برخی هم 
معتقدند اگر خطایی هس��ت نباید به صورت آشکار گفته 
ش��ود اما م��ن معتقدم خط��ا در جمهوری اس��المی باید 

به صورت آشکار گفته شود تا نظام اصالح شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، مطهری در مت��ن جوابیه خود به 
حس��ن بیگی، نماینده دامغان نوش��ت: »آقای حس��ن 
بیگ��ی، نماینده محترم دامغان فرد زحمت کش��یده ای 
برای انقالب اس��ت و حضور موثری در جبهه های جنگ 

داش��ته و من برای ایش��ان احترام قائلم. ما با این تیپ 
دوس��تان در اصل دف��اع از انقالب مش��ترکیم ولی در 
نحوه دفاع اختالف داریم. برخی از اینها اصال معتقد به 
خطا در جمهوری اسالمی نیستند و یک وجود ملکوتی 
ب��رای نظام قائلند، برخی دیگر معتقد به خطا هس��تند 
ام��ا می گویند نباید به صورت آش��کار گفته ش��ود چون 
موجب تضعیف نظام اس��ت. امثال م��ن می گوییم باید 
خطاها به صورت آش��کار گفته ش��ود تا تکرار نش��ود و 
نظام اصالح ش��ود و به نظر من راه درست همین است 
مگر مواردی که با اقدام پنهان اصالح می شود که بسیار 

اندک است. 
مش��کل دیگر من با این تیپ افراد که توصیه می کنند 
آقای مطهری مانند پدرش رفتار کند، این اس��ت که اینها 
شخصیت و افکار ش��هید مطهری را درست نمی شناسند 
و تصور نادرس��تی از ایش��ان دارند. اگر به س��یره و رفتار 
شهید مطهری در چند ماه قبل از پیروزی انقالب و حدود 
دو م��اه بعد از پیروزی تا ش��هادت و نوع رابطه ایش��ان با 
ام��ام خمینی)ره( آگاه بودند، این ح��رف را نمی زدند. به 
هر حال من ایش��ان را یک نماینده دلس��وز می دانم و از 

توصیه های شان استفاده خواهم کرد.«

رئیس جمهوری پیش از ترک تهران به مقصد ونزوئال: 

متأسفانه امروز منطقه و جهان در شرایط مناسبی به سر نمی برد

در سمپوزیوم ساالنه انجمن جهانی هسته ای در لندن مطرح شد 
صالحی: ایران آماده همکاری با کشورهای منطقه در زمینه توسعه انرژی هسته ای است

پاسخ مطهری به نماینده ای از دامغان: 

خطاها در جمهوری اسالمی باید به صورت آشکار گفته شود

هی��الری کلینتون، نامزد حزب دموک��رات آمریکا برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری از س��خنان دونالد ترامپ در 
مورد لزوم ش��لیک به قایق ه��ای ایرانی در صورت نزدیک 

شدن به ناوهای آمریکایی به شدت انتقاد کرد. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از پای��گاه خبری هیل، دونالد 
ترامپ در واکنش به نزدیک ش��دن قایق های ایرانی به ناو 
آمریکایی گفته ب��ود: قایق های ایرانی کوچکی که ناوهای 
زیبای ما را تهدید می کنند باید از روی آب ها محو شوند. 
هفته گذش��ته پنتاگون مدعی شد که هفت قایق ایرانی 
در خلیج فارس به یک ناو آمریکایی نزدیک ش��ده و مانور 

داده اند. 

به گزارش ایس��نا، بنا بر ادع��ای پنتاگون این قایق های 
ایرانی تا فاصله ٣٠٠متری این ناو پیش رفته بودند این در 
حالی اس��ت که سردار علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی 
س��پاه پاسداران در واکنش به این ادعا گفت که قایق های 

ایرانی چند کیلومتر با ناو آمریکایی فاصله داشته اند. 
هیالری کلینتون ضمن انتقاد از مواضع نامعقول ترامپ 
در این ب��اره گفت: ترامپ می گوید اگر نیروهای کش��وری 
دیگ��ر فقط به ناوهای آمریکایی نزدیک ش��ود باید به آنها 
حمل��ه کنیم و آنها را از صحنه روزگار محو کرد. او افزود: 
او )ترامپ( با چنین مواضعی جنگ دیگری را برای آمریکا 

ایجاد خواهد کرد. 

کلینتون: ترامپ با این مواضع جنگ به پا می کند

  آی�ت اهلل احمد خاتمی خطیب نماز 
جمعه این هفته تهران در بخش�ی از 
خطبه  های خود گفت: تصمیم گیری در 
مورد FATF کار شورای امنیت ملی 

است و نه نماز جمعه.
انگلی�س روز گذش�ته از تعطیلی 
دیپلماتی�ک  دفات�ر  و  س�فارتخانه  
خ�ود در آن�کارا ب�ه دالی�ل امنیتی 
اینترنت�ی  پای�گاه  در  و  داد  خب�ر 
خود از ش�هروندانش خواس�ته تا 10 
کیلومتری مرزهای ترکیه با س�وریه 

نیز هم وارد نشوند.

منابع س�وری در ش�مال این کش�ور می گویند تعدادی از تفنگداران دریایی 
آمریکا با خودروهای زرهی خود وارد غرب شهر کردنشین تل ابیض در حومه 

شمالی رقه شده اند

تیتر اخبار

معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست 
روز گذش��ته در گفت وگو با ایس��نا ضمن اشاره به حادثه 
رخ داده در پتروش��یمی مبین در منطقه عس��لویه گفت: 
گزارش��ات خود را درباره خسارات و آسیب های وارد شده 
ارائه و تذکرات الزم برای دقت بیش��تر داده ش��ده است و 
اکنون هیاتی از بازرس��ان به منطقه اعزام شده اند و پیگیر 

این موضوع هستند. 
ابتکار با بیان اینکه عسلویه یکی از مهم ترین مجتمع های 
گازی دنیاس��ت و تعداد زیادی از مجتمع های پتروشیمی 

و پاالیش��گاهی در آنجا تجمع دارند، اظهار کرد: از ابتدای 
دول��ت یازدهم با وزارت نفت درباره اقدامات اساس��ی که 

باید در این منطقه انجام شود، وارد مذاکره شدیم. 
وی افزود: جلسات کارشناسی و تخصصی در این خصوص 
انجام ش��د و چند ماه گذشته در پی این جلسات وزیر نفت 
برنامه مدیریت بهداش��ت، ایمنی و محیط زیست عسلویه را 
ابالغ کرد که بس��یار حائز اهمیت است. چهارشنبه گذشته 
ایس��تگاه تقلیل فشار پتروش��یمی مبین مستقر در منطقه 

پارس جنوبی شهرستان عسلویه دچار حریق شده بود. 

ابتکار: حادثه عسلویه پیگیری می شود

  رس�ول کوهپای�ه زاده، وکیل مدافع 

بابک زنجانی از ش�کایت ش�رکت نفت 
نسبت به برخی مطالب منتشر شده از 
سوی وی به اتهام نشر اکاذیب خبر داد. 
معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری 
تهران درمورد پیشنهاد کاهش قیمت 
بلیت در ساعات غیر پیک مترو برای 
تشویق مردم به اس�تفاده از مترو در 
این ساعات و کاهش شلوغی ساعات 
اوج گفت که شرکت بهره برداری مترو 
در ح�ال انج�ام بررس�ی حقوقی این 

طرح است. 

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی از احتمال وزش باد نسبتا 
شدید در برخی مناطق استان های قزوین، البرز و تهران و امکان تولید گردوخاک 

در اواخر روز شنبه)امروز( و صبح یکشنبه)فردا( خبر داد

تیتر اخبار

از میان هش��ت فیلمی که برای ارسال به آکادمی اسکار 
انتخاب شده بود، سه فیلم حذف و پنج فیلم برای بررسی 
در مراحل نهایی انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار 

سال ٢٠١7 باقی مانده است. 
امیر اسفندیاری، سخنگوی هیأت معرفی فیلم ایرانی به 
فرهنگس��تان علوم و هنرهای سینمایی  )اسکار( با اشاره 
به اینکه اعضای هیأت با تمرکز بر هش��ت عنوان فهرست 
قبلی، به دقت س��وابق حضور در مجامع ملی و بین المللی 
و بازخوردهای مطبوعاتی و عمومی در نمایش های داخلی 
و خارجی آن عناوین را مورد بررس��ی قرار داده اند، گفت 
ک��ه این هیأت در ادامه جلس��ات ضمن بررس��ی اهمیت 
نق��ش پخش کننده بین المللی از دیدگاه خود، ویژگی های 

حرف��ه ای و فرهنگ��ی فیلمی شایس��ته ب��رای نمایندگی 
س��ینمای ایران در این رویداد جهانی را تش��ریح کردند. 
اس��فندیاری گفت که اعض��ا همچنین آثار معرفی ش��ده 
توس��ط سایر کش��ورها را ارزیابی کرده و در نهایت به این 
فهرس��ت رسیده اند:  »ایس��تاده در غبار«  )محمد حسین 
مهدویان(،  »دختر«  )سیدرضا میرکریمی(،  »فروشنده«  
)اصغ��ر فره��ادی(،  »النت��وری«  )رض��ا درمیش��یان( و  
»ناهی��د«  )آیدا پناهن��ده(. فیلم های  »چهارش��نبه ١٩ 
اردیبهش��ت«  )وحید جلیلوند(،  »اژدها وارد می ش��ود«  
)مانی حقیقی( و  »ابد و یک روز«  )س��عید روس��تایی( از 
فهرست اولیه حذف شده اند. اسفندیاری گفت: ظرف یک 

یا دو روز آینده نماینده نهایی انتخاب می شود. 

 »فروشنده« یکی از نامزدهای اسکار 2017

  لئون�اردو دی کاپریو در کنفرانس 
اقیانوس ه�ا در دپارتم�ان کش�وری 
در کن�ار ج�ان ک�ری، وزی�ر ام�ور 
خارج�ه آمریکا بار دیگر نس�بت به 
تهدی�د اقیانوس ه�ا ب�ا از بین رفتن 

اکوسیستم دریاها هشدار داد. 
  علی سرتیپی، مدیرعامل مؤسسه پخش 
فیلمیران از فروش 5میلیارد و 500میلیون 
تومانی فیلم  »فروش�نده« اصغر فرهادی 

ظرف 15 روز اکران خبر داد. 

جایزه »س�ینماگر سال« بیست  ویکمین جشنواره  بین المللی فیلم بوسان به 
عباس کیارس�تمی اهدا می شود. احمد کیارس�تمی این جایزه را به نیابت از 

پدرش دریافت خواهد کرد

تیتر اخبار

بان��وی کماندار طالیی ایران ان��رژی مثبتی که از مردم 
گرفته را دلیل اصلی کسب مدال طال در پانزدهمین دوره 

بازی های پارالمپیک برشمرد. 
ب��ه گزارش مه��ر، زهرا نعمت��ی قهرمان دوره گذش��ته 
پارالمپیک در مرحله فین��ال رقابت های ریکرو تیراندازی 
باکم��ان پارالمپیک برابر  »چون یان وو« از کش��ور چین 
قرار گرفت و با نتیجه ۶ بر 4 پیروز شد تا هفتمین طالیی 

کاروان  »منا« لقب بگیرد. 
نعمتی گف��ت: از فکر کردن به م��ردم انرژی می گرفتم 
و باعث ش��د کارم راحت تر ش��ود. فینال خیلی عالی بود. 
یک حسی بود که به من می گفت برنده می شوم و این به 

خاطر افرادی بود که اینجا حضور داش��تند و پیروزی مرا 
می خواستند. 

وی با اشاره به دختر خردسال برزیلی ای که مادرش نام 
زهرا را برای وی انتخاب کرده، گفت: حاال که دوستم زهرا 
اینجاس��ت یعنی کار مفیدی را که ق��رار بوده انجام دادم. 
هدفم این بود که قل��ب قهرمان مردم دنیا را بیدار کنیم. 
به همه ثابت کردم خواستن توانستن است. واقعاً برای من 
ش��گفت انگیز بود که این همه مورد تش��ویق واقع شدم. 
بیشتر از کسب مدال طال برای این خوشحالم که توانستم 
روی ذهن م��ردم دنیا تأثیر بگذارم، اینکه ورزش می تواند 

صلح جهانی به همراه داشته باشد. 

زهرا نعمتی: خوشحالم ذهن مردم دنیا را بیدار کردم

  اس�تقالل و پرس�پولیس دی�روز 
در اولی�ن دربی فصل در ورزش�گاه 
آزادی برابر هم به میدان رفتند و به 

تساوی بدون گل رسیدند. 
  تیم ملی فوتبال پن�ج نفره ایران 
اعزام�ی ب�ه پارالمپی�ک 2016 ریو، 
باپی�روزی برابر آرژانتی�ن به فینال 

راه یافت. 

 سعید محمدپور، وزنه بردار ایرانی که در بازی های المپیک 2012 لندن پنجم 
ش�ده بود، با توجه به دوپینگی بودن همه ورزش�کارانی که باالت�ر از او قرار 

گرفته اند، قرار است به مدال طالی این رقابت ها برسد

تیتر اخبار
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كوكاكوال جادو می شود
كوكاكوال دیگر از شادی خسته شده 

و به سراغ جادو رفته است 

در آگه��ی تبلیغات��ی »Taste the Magic«، یك 
گارسون با میزی با یك سفارش عجیب و غریب نزدیك 
می شود. مشتری چند عدد بطری كوكاكوال را سفارش 
داده است. گارسون از دیگران نیز می خواهد تا سفارش 
جدید خود را اعالم كنند. یك زن معترض است چون 
برخالف میلش یك بطری نوشابه كوكاكوالی معمولی 
را برای او آورده اند. گارس��ون بدون هیچ گونه ناراحتی 
آن را به ی��ك بط��ری Coca-Cola Zero  تبدیل 
می كند. بعد ها مشخص می شود كه او نه یك گارسون 
معمولی بلكه یك جادوگر ساكن الس وگاس و ستاره 

رسانه های اجتماعی به نام »جاستین فلوم« است. 
در ادامه یك نف��ر دیگر از او می خواهد تا این كار را 
تكرار كند. فلوم می گوید: من حس می كنم شما طعم 
مالیم كوكاكوال بدون كالری را می خواهید، برای همین 

به شما یك بطری  Coca-Cola Light می دهم. 
این تغییر كوچك جالب اس��ت: در حالی Zero از 
گذش��ته تاكنون برای مردان تبلیغ شده است كه زنان 
Light )در آمریكا به Diet مش��هور اس��ت( را به آن 
ترجیح می دهند. این نوش��یدنی ارتباطات قوی تری با 
صنعت مد دارد. این تغییر نامحس��وس جادویی است 
كه ما انتظارش را نداش��تیم. همه این ترفندها جلوی 

دوربین رخ می دهند. 
Coca- او در ادام��ه یك بطری دیگر كوكاكوال را به

Cola Life  تبدیل می كند كه البته از نوش��یدن آن 
توسط افراد حاضر در آگهی تبلیغاتی مطمئن نمی شویم. 
از آن ج��ا كه كوكاكوالی معمولی دژ مس��تحكم برند 
است، در پایان یك زن یك بطری كوكاكوالی معمولی 
را درون كیف دستی اش پیدا می كند. این قضیه برای 

همه اعضای خانواده جالب است. 
عالوه بر س��ود ب��ردن از حضور فلوم در رس��انه های 
اجتماعی، كوكاكوال همچنی��ن از توانایی این جادوگر 
به عنوان دستاویزی برای یادآوری گزینه های كم كالری 
متفاوت خود نزد مردم بهره می برد. در ادامه به شكلی 
خوب و عالی تفاوت های میان آنها نیز برای بینندگان 
ش��رح داده می شود. 50درصد از ارتباطات كوكاكوال با 
ه��دف تبلیغ محصوالت اصلی این برن��د و 50 درصد 
دیگ��ر به منظور تبلیغ گزینه های ك��م و بدون كالری 
آن برقرار خواهند شد. این به معنای رشد چهار برابری 
میزان سرمایه گذاری برند در سال 2016 در خصوص 

این گزینه ها در مقایسه با سال 2015 میالدی است. 
شما همچنین شاید متوجه تغییر ماهرانه بسته بندی 
محص��والت كوكاكوال ش��ده باش��ید كه دای��ره قرمز 
كوكاك��وال در بس��ته بندی هم��ه محص��والت برند بر 
 دیگران اولویت دارد. این اقدام بخشی از استراتژی های

 »One Brand« كوكاك��وال ب��رای نزدی��ك كردن 
پیشنهادها به یكدیگر به حساب می آید. فلوم در ادامه 
از یك صفحه دایره ای شكل قرمز در نخستین جادوی 
خود استفاده می كند كه به شكلی استادانه در راستای 
تقویت این ارتباط سرانجام به معرفی بسته بندی تازه 

برند منجر می شود. 
ای��ن تغییر و تحول كاری كرد ت��ا به موضوع اصلی 
آگهی تبلیغاتی تبدیل شود. آیا راهی بهتر از جادو برای 
تغیی��ر هویت وجود ندارد؟ به ای��ن ترتیب با كمترین 
توضیحات مردم به جای برندینگ جدید روی جادوگر 
تمركز می كنند. در ادامه شاید این كار مردم را از دست 
مكالمات ناش��یانه نجات دهد. كمپین فوق سمپلینگ 
محص��ول، فعالیت های دیجیتالی، تجرب��ی و چاپی را 
در بر می گیرد. سمپلینگ بهترین راه چشیدن طعم این 

نوشابه است. 
منبع:  ام بی ای نیوز
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آگهی سازمان حمایت از محیط زیست WWF- شعار: همه تکه های یخ را نمی توان از فروشگاه خرید 

ایستگاه تبلیغات

 Facebook Messenger بات های
و افزایش آگاهی از بحران آب

پ��س از آنك��ه فیس بوک از بات های مس��نجر خود 
 American و Trolli رونمایی كرد، برندهایی مانند
Express  بات های��ی ب��رای چ��ت ك��ردن به وجود 
آورده ان��د كه راه جدی��دی برای تعامل با مش��تریان 

محسوب می شود. 
ح��اال نوبت به برن��د جواه��رات Loaki  و خیریه 
Charity: Water  رس��یده  اس��ت تا با اس��تفاده از 
این قابلیت جدید مس��نجر، آگاهی مردم را باال ببرند 
و چالش های دسترس��ی به آب آش��امیدنی س��الم را 
برای اف��رادی كه در مناطق روس��تایی جهان زندگی 
می كنند، به تصویر بكشند. این دو كمپانی با همكاری 
 »Walk with Yeshi« بات��ی را با ن��ام ، AKQA
به وجود  آورده اند كه كارب��ران فیس بوک را در تجربه 
دو ساعت و نیمه خانمی به نام Yeshi سهیم می كند. 
Yeshi  در بخش روس��تایی اتیوپ��ی زندگی می كند 
و هر روز برای به دس��ت آوردن آب آش��امیدنی سالم 
چیزی حدود دو س��اعت و نیم زمان صرف می كند و 

راه می رود. 
ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، هنگامی ك��ه یك كاربر 
ش��روع به چت ك��ردن با Yeshi می كن��د، او عكس، 
ویدئو و فایل های صوتی و نقشه های مختلفی را برای 
مخاطب خ��ود می فرس��تد. به عنوان مث��ال، كاربران 
می توانن��د از طریق نقش��ه دیجیتال��ی در فیس بوک، 

مسیر او را دنبال كنند. 
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کافه تبلیغات

امروز و فردا

رسانه ای درست با محتوایی نامفهوم 
مجتبی محمدیان در پاس��خ به این سوال كه 
آیا رامك روند درستی را برای معرفی محصولش 
انتخاب كرده اس��ت، می گوی��د: بگذارید بعضی 
عبارت ها را در ابتدا تعریف كنیم. منظور از معرفی 
محصول چیس��ت؟ احتماال این است كه برند یا 
نام محصول را بر سر زبان ها بیندازد و اعالم ورود 
ب��ه بازار كند و آگاهی مخاط��ب را از وجود یك 
محصول باال برده یا اینك��ه مخاطب را عالوه بر 
محص��ول از توانمندی ها و خ��واص آن هم آگاه 
كند. در هر دو حالت و براس��اس خروجی هایی 
ك��ه در حال حاضر به بازار ارائه ش��ده، رامك در 
معرفی محصول خود موفق نبوده است. یعنی نه 
مخاطب را از وجود محصول جدید آگاه كرده و نه 
توانسته ویژگی های این محصول را به مخاطبان 
معرفی كند. البته تا اینجای كار هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. هر چند باید در ارزیابی و نقد یك 
كمپین ابتدا فرصت داد كمپین به ش��كل كامل 
اجرا ش��ود. عبارت دوم »روند درس��ت معرفی« 
است. منظور از روند درست معرفی، قاعدتا شیوه 
ارتب��اط با مخاطب یا هم��ان ارتباط دیجیتال و 
شبكه های اجتماعی در این كمپین خاص است 
كه این شیوه به خودی خود می تواند شیوه خوب 
و قابل اعتنایی باشد ولی اثربخشی آن به شدت به 
محتوای آن بر می گردد. به صرف اینكه برای نشر 
یك محتوای سوال برانگیز، از یك رسانه گسترده 
استفاده شود، نمی توان به آن رسانه انتقاد كرد. 
هرچند بر این اس��اس من دیدگاه دیگری برای 
النچ محصوالتی از این دست دارم كه تشریح آن 

فضایی دیگر را می طلبد. 

كمپین هایی كه نقش برنامه های 
استعدادیابی را بازی می كنند

محمدی��ان درباره گروه مخاطبان و وس��عت 
آنه��ا در كمپی��ن رامك می گوی��د: صحبت در 
م��ورد گروه هدف نیاز ب��ه اطالعات دقیق دارد. 
ساختارهای س��نتی كه همه ما در آن فعالیت 
می كنی��م، براس��اس گ��روه هدف ی��ا تعریف 
نمی شود یا اگر تعریف شود كلی تعریف می شود. 
اما شاید مهم ترین نكته ای كه باید اینجا مدنظر 
قرار گیرد، ذات محصول است. در واقع پاسخ به 
س��وال شما به دیدگاه شخصی من بر نمی گردد 
بلكه به گس��تره مخاطبان محصول باز خواهد 
گش��ت. باید دید در برنام��ه بازاریابی برای این 
محصول گروه مخاطب چطور تعریف شده است. 
اینكه من بگویم بای��د روی چه گروهی تمركز 
كنند طبیعتا ذهنی و تجربی است و نمی تواند 
مالک باشد. ولی شاید به هر متخصص دیگری 
كه از بیرون نظاره گر است هم بگویید، در مورد 
خاص بودن این ش��یر و ایجاد نیاز در گروه های 
خاص تاكید كند. اما اگر بحث برندینگ با همان 
تعاریف كلی و هیجانی است بله باید به همین 
گس��تردگی گ��روه مخاطبان انتخاب می ش��د. 
محمدی��ان درباره نحوه ایده پ��ردازی كمپین و 
اینك��ه آیا این ایده می تواند گ��روه مخاطبان را 
جذب كمپین كند، می گوید: اینكه ما با طراحی 
یك پلن مس��ابقه محور مخاط��ب را دعوت به 
مشاركت كنیم و در نهایت بین شركت كنندگان 
قرعه كش��ی انجام دهیم، اتفاق جدیدی نیست. 
براس��اس اینكه اتفاق جدیدی نیست چیز بدی 
هم نیست. باالخره شیوه ها می توانند بارها مورد 
اس��تفاده قرار گیرند. البته ایده تركیب عكس و 
قالب گرافیكی كه رامك آن را اجرایی كرده نیز 
تازه نیست. این هم سالیان سال است كه حداقل 

در ش��هرهای بازی و... در حال اجرا شدن  است 
اما اجرای آن در شبكه مجازی می تواند جذاب 
باشد. ایده ای كه بیش از حد به حوصله مخاطب 
)اینكه به جای یك سلفی ساده با نرم افزار مجبور 
به میكس دو عكس است( و همچنین ظرفیت 
باالی او برای پذیرش این ایده بس��تگی دارد تا 
ایده را منحرف نكند. ش��اید یكی از ظرایفی كه 

اختصاصا در جامعه ما باید مورد نظر قرار 
گیرد، پتانسیل انحراف یا به هجو كشیدن 
ایده هاس��ت كه به نظر می رسد گاهی به 
جری��ان اصل��ی تبدیل می ش��ود و خود 
كمپین را هم كنار می زند. اگر قرار باش��د 
خرده ای هم این وسط گرفته شود كه چرا 
ایده گاهی به انحراف كشیده شده، خرده 
را باید به فرهن��گ عمومی گرفت. اما در 
مقام ایده پرداز و طراح همیش��ه باید این 
ظرفیت را مدنظر داشت و فراموش نكرد 
كه جامعه ما با این گستردگی شبكه های 

اجتماعی تمای��ل دارد ایده ها را كمی منحرف 
كند تا خنده ای به لب آورد. اما در مورد جذابیت 
یك چی��ز را به قطع می ت��وان گفت. جماعتی 
در كش��ور ما وجود دارند كه خیلی هم محترم 
هس��تند. این جماعت كال كارش��ان شركت در 
این دس��ت مسابقات و برنامه هاست. شركت در 
این مسابقات از یك طرف می تواند آورده مالی 
داشته باش��د، از طرف دیگر هم عالقه به دیده 
شدن را در آنها ارضا كند. در هر دو شكل خوب 
است. در واقع این مس��ابقه ها جای برنامه های 
اس��تعدادیابی را درون كشور پر می كنند. شما 
اگر هر نمونه از این مسابقه ها با هر موضوعی را 

اجرا كنید، باالخره عده ای هس��تند كه شركت 
می كنند. ش��اید استفاده چند باره از این ایده ها 
جذاب نباش��د ولی برای بخشی از جامعه هنوز 
جال��ب توجه اس��ت. در ی��ك جمع بندی كلی 
باید بگویم این ش��یوه برای افزایش فالوورهای 
یك پیج ش��یوه خوبی اس��ت اما برای معرفی و 

آشناسازی با محصول جای تامل دارد. 

بهره برداری از شبکه های اجتماعی و ایجاد 
ارتباطی دوسویه

به نظر می رس��د كمپین رام��ك همزمان دو 
ه��دف برندین��گ و معرفی محص��ول را دنبال 
می كن��د، محمدیان درباره این ش��یوه عملكرد 
می گوید: باید قبول كنیم ما از واژه هایی صحبت 
می كنی��م كه اتف��اق نظ��ر درب��اره اش نداریم. 
باید بپذیریم جامعه تبلیغ��ات و ارتباطات ما با 
پارادایمی جدید به نام ش��بكه های اجتماعی و 
دیجیتال مواجه ش��ده كه از یك طرف جذاب 
و از یك طرف ارزان اس��ت. اینكه برندی بدون 
نام برند از محصول جدیدش ش��روع به ارتباط 

كند، براساس آموخته های من برندینگ نیست. 
بر این اساس هر نوع فعالیتی كه به آن برندینگ 
اطالق می ش��ود نیاز به س��ند باالدستی و سند 
برندینگ ش��ركت دارد كه به م��رور، تازه داریم 
در ای��ن زمینه كار می كنی��م. پس اگر بپذیریم 
منظور از برندینگ فقط س��ر زب��ان افتادن نام 
رامك اس��ت، باید بگویم هم به طور مس��تقیم 
و هم ب��ه طور غیرمس��تقیم باالخره این 
ایده اجرا ش��ده، مخاطب داشته است اما 
خروجی ها به طور قطع در زمینه معرفی 
محص��ول موث��ر نبوده اس��ت. محمدیان 
درباره انتخاب رس��انه و متناس��ب بودن 
آن ب��ا گروه مخاطب برند رامك می گوید: 
رس��انه ذاتا برای برند آورده ای ندارد. مهم 
نحوه اس��تفاده و محتوایی اس��ت كه در 
آن به كار گرفته می ش��ود. یك شركت با 
یك رس��انه عالی می تواند برند خودش را 
تخریب كند یا بالعك��س ارتقا دهد. پس 
رس��انه را به صورت مستقل نمی ش��ود بررسی 
ك��رد. در پایان عالق��ه دارم به دو نكته اش��اره 
كنم. جامعه كس��ب و كار ما در بهره ب��رداری از 
شبكه های اجتماعی و ایجاد ارتباطی دوسویه، 
تازه كار است و باید به این جامعه فرصت داد تا 
راه خود را پیدا كند. بنابراین خیلی از مباحثی 
كه مطرح كردم شامل حال خیلی از شركت ها 
می ش��ود، هم نقاط مثبت و ه��م نقاط منفی. 
نكت��ه دیگر اینكه كلیه صحبت هایی كه در این 
گفت وگو بیان ش��د براس��اس اطالعاتی بود كه 
مجموعه »فرص��ت امروز« در اختیارم قرار داده 
و بازدیدهای چندباره ای كه از پیج های مجموعه 

رامك داش��ته ام. قطعا دوس��تان ما در شركت 
رام��ك ظرافت هایی در تصمیم��ات خود دارند 
و مطمئنا در آینده برنامه هایی خواهند داش��ت 
كه ممكن اس��ت جریان راه افتاده را با كیفیت 
باالتری از آن چه هس��ت پی��ش ببرند كه باید 

منتظر آن برنامه ها باشیم. 

اجرای كمپین دیجیتال با هدف معرفی 
محصول تازه رامک 

هوشمند، مدیریت بخش دیجیتال ماركتینگ 
شركت لبنی رامك درباره كمپین جدید این برند 
می گوید: شركت رامك چندی  است تصمیم به 
عرضه محصول ت��ازه  خود، ش��یر ESL گرفته 
اس��ت. بر این اس��اس رامك كمپی��ن تبلیغاتی 
دیجیتال��ی را به منظور معرف��ی این محصول و 
افزای��ش آگاهی مخاطبان نس��بت به برند خود 
راه اندازی كرده  اس��ت. این كمپی��ن در تلگرام، 
اینس��تاگرام و وب سایت شركت رامك همزمان 
در حال اجرا اس��ت. مش��تریان رامك از تمامی 
قش��رها و س��طوح جامعه هس��تند و به همین 
دلیل گروه مخاطبان این كمپین نیز گسترده و 
وسیع در نظر گرفته شده است. در این كمپین 
مخاطبان درگی��ر اجرای آن ش��ده و برای این 
كار كاراكتره��ای مختلفی طراح��ی و در كانال 
تلگ��رام رام��ك ب��ه آدرس @ramakco قرار 
گرفته اس��ت. مخاطبان می توانند با مراجعه به 
بخش مسابقات س��ایت رامك و دانلود كاراكتر، 
تصویر خ��ود را جایگزی��ن و در فضای مجازی 
منتشر كنند. در این راستا اگر مخاطبانی تمایل 
داشته باشند می توانند خودشان كاراكتر طراحی 
و بازنش��ر كنند. هر عكسی كه بیشترین بازدید 
را در تلگرام داش��ته باش��د، از طرف برند رامك 
جایزه دریافت خواهد كرد. در این میان به افراد 
خالقی نیز ك��ه كاراكتر طراحی كرده اند به قید 
قرعه جایزه  داده می شود. هوشمند در پاسخ به 
این سوال كه آیا رقبای رامك قبل از آن چنین 
محصولی را به بازار ارائه كرده اند یا خیر می گوید: 
شیر ESL )فراپاستوریزه( برای نخستین بار در 
ایران توس��ط ش��ركت رامك ارائه شده است. از 
مزای��ای روش ESL می ت��وان به حفظ كیفیت 
و مطلوبیت طعم و مزه ش��یر ت��ازه و همچنین 
ماندگاری بیشتر و اعمال شرایط و استاندارد های 
بهداشتی دقیق تر نسبت به شیر های پاستوریزه 
اشاره كرد. همچنین با توجه به هزینه تمام شده 
پایین ت��ر نس��بت به ش��یر های فرا دم��ا موجب 
می شود شیر باكیفیت و ماندگاری باال با قیمت 
مناسب تری به دست مصرف كننده نهایی برسد. 
هوش��مند در مورد اینكه چرا به سراغ تبلیغات 
دیجیتال رفته ان��د، می گوید: تبلیغات دیجیتال 
قابلیت این را دارد كه عالوه بر معرفی محصول، 
برند را میان مخاطبان شناخته تر سازد. به نوعی 
در كن��ار معرفی محصول، محبوبیت برند را نیز 
می توان میان مخاطبان افزای��ش داد. از طرفی 
مخاطبان امروزی حضور فعالی در ش��بكه های 
اجتماعی دارند و در چنین فضاهایی مخاطبان 
را راحت تر می توان درگیر تبلیغ كرد. تقریبا در 
10 روز اول مسابقه نزدیك به 65 نفر شركت  
كرده اند. از برخی تصاویر بیش از یك میلیون 
بار بازدید ش��ده  است. این كمپین تا روز عید 
س��عید قربان ادام��ه دارد و برن��دگان در روز 
عید س��عید غدیرخم معرفی می شوند. شركت 
رام��ك بعد از حضور محصول در بازار اقدام به 
گسترش كمپین خود در رسانه های دیگر نیز 

خواهد كرد. 

نگاهی به كمپین دیجیتال شركت لبنی رامک

تبلیغ یا مسابقه استعدادیابی؟ 

اینکه ما با طراحی یک پلن مسابقه  محور مخاطب 
را دعوت به مشارکت کنیم و در نهایت بین 

شرکت کنندگان قرعه کشی انجام دهیم، اتفاق 
جدیدی نیست. براساس این که اتفاق جدیدی 

نیست چیز بدی هم نیست. باالخره شیوه ها 
می توانند بارها مورد استفاده قرار گیرند. البته ایده 

ترکیب عکس و قالب گرافیکی که رامک آن را 
اجرایی کرده نیز تازه نیست

یکی از شركت های لبنی چندی ا ست كمپینی دیجیتال را به منظور 
معرف�ی محصول جدی�د خود با بس�ته بندی بطری  ش�کل راه اندازی 
كرده اس�ت. ش�ركت رامک برندی ا س�ت كه برای اجرای این كمپین 
مخاطبان�ش را به ش�ركت در مس�ابقه ای دعوت كرده اس�ت. در این 

مس�ابقه ش�ركت رامک كاراكترهایی را طراحی و در وب سایت خود 
قرار داده است. مخاطبان با انتخاب كاراكتری و قرار دادن تصویرشان 
در قالب آن، در مس�ابقه شركت می كنند. تصاویر در صفحه شخصی 
مخاطبان به اش�تراک گذاش�ته می ش�ود و هر عکس�ی كه بیشترین 
الیک را به خود اختصاص دهد، برنده مس�ابقه رامک خواهد بود. این 
تصاویر با هشتگ »دوس�ت تازه رامک« منتشر می شود. این كمپین 

دیجیتال از زوایای مختلفی مانند گس�تردگی گروه مخاطبان و نحوه 
ایده پردازی و... قابل بررس�ی  اس�ت. »فرصت امروز« به همین منظور 
گفت وگویی با مجتبی محمدیان، مدرس و فعال حوزه تبلیغات داشته 
است. همچنین برای دریافت اطالعات بیشتر گفت وگویی با مدیریت 
بخش دیجیتال ماركتینگ شركت لبنی رامک داشته ایم كه در ادامه 

می خوانید. 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

تشکیل نخستین دوره حرفه ای 
MINI MBA دیجیتال ماركتینگ 

مجتمع آموزشی بن ژیوار 
مجتم��ع آموزش��ی ب��ن ژیوار ب��ا هم��كاری آژانس 
فست كلیك در نظر دارد از مهرماه سال جاری، دوره های 
حرفه ای و تخصصی دیجیتال ماركتینگ را با رویكردی 
مهارتی و كاربردی و براساس استانداردهای جهانی زیر 
نظر سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور برگزار كند. 
هلنا دهری، موسس و مدیر مجتمع آموزشی بن ژیوار 
در این ب��اره افزود: این مركز در نظر دارد ضمن تدوین 
استانداردهای مربوط به این رشته و اخذ مجوزهای الزم 
از س��وی س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای كل كشور، 
دوره ای كام��ال حرفه ای و كارب��ردی را كه هدف از آن 
آم��وزش و تربیت كارشناس��ان و متخصصان خبره در 
حوزه دیجیتال ماركتینگ است، به طور منسجم و منظم 
از اوایل مهرماه سال جاری در محل این مجتمع برگزار 
كند. وی افزود: اساتید برجسته كشور كه دارای سوابق 
علمی و اجرایی سطح باال در زمینه دیجیتال ماركتینگ 
هس��تند، طی این دوره دان��ش و مهارت های حرفه ای 
این ح��وزه را در قالب ی��ك دوره MINI MBA  به 

دانش پذیران ارائه خواهند كرد. 
بابك بهبودی، مدیر علمی آكادمی كسب و كار بن ژیوار 
نیز با تاكید بر اینك��ه دوره MINI MBA دیجیتال 
ماركتینگ در مجتمع آموزش��ی بن ژیوار در پاسخ به 
نیاز روزافزون بازار كار كش��ور و سازمان ها و شركت ها 
به در اختیار داشتن نیروهای حرفه ای و توانمند در این 
زمینه طراحی ش��ده اس��ت، افزود: این دوره برای همه 
افراد می تواند مفید و كاربردی باشد و عالقه مندان برای 
حضور در این دوره نیاز به مدارک تحصیلی دانشگاهی 
ندارند. همچنین س��اختار این دوره به نحوی طراحی 
شده اس��ت كه در آن دانش پذیران و اساتید به صورت 
تعاملی و با رویكردی عملیاتی، برنامه های آموزش��ی را 
اجرا ك��رده و در نهایت، فراگیری دیجیتال ماركتینگ 
به عنوان یك مهارت ضروری و حرفه ای در قرن 21، از 

اهداف كلیدی این دوره است. 



بار دیگ��ر ولوو با اس��تفاده از 
ویدئوهای ویروسی و شبکه های 
محصول  پرمخاطب  اجتماع��ی 
جدی��د خ��ود را در معرض دید 
همگان گذاشت و توانایی خود را 
در مهندسی خودروهای سنگین 
به رخ رقیبان کش��ید. این برند 
اخیرا از محصول جدید خود به 
نام شوالیه آهنی پرده برداشته که 
نام سریع ترین کامیون جهان را 
با خود یدک می کش��د و رکورد 
محصول قبلی خود را در سرعت 
شکسته اس��ت. »فرصت امروز« 
در گزارش زی��ر محصول جدید 
این برن��د را مورد بررس��ی قرار 

داده است. 

ویژگی های محصول 
جدید ولوو 

چی��زی ک��ه در م��ورد ای��ن 
برند معروف اس��ت، خودروهای 
سنگین مسافربری و باربری آن 
است و این نام تقریبا در تمامی 
کش��ورهای دنیا برای مخاطبان 
آشناس��ت. با این ح��ال، ولوو به 
ای��ن محبوبیت اکتفا نکرده و در 
حرکتی تصمیم گرفت تا نام خود 
را مج��ددا به قله ه��ای موفقیت 
برساند، از همین رو چندی پیش 
یکی از کامیون های این شرکت 
رکورد کشش س��نگین ترین بار 
ممکن را ب��ه نام خود ثبت کرد. 
این کامیون که ش��والیه آهنین 
)Iron Knight(  ن��ام گرفته، 
با موت��ور ۲۴۰۰ اس��ب بخاری 
خود توانس��ت خ��ود را به عنوان 
س��ریع ترین کامیون ب��ه دنیای 
خودرو معرفی کند. گفتنی است 
شوالیه آهنین این اسم و رسم را 
بع��د از اینکه فاصله ۵۰۰ متر را 
با حداکثر سرعت ۱۳۱کیلومتر 
بر ساعت در مدت زمان ۱۳.۷۱ 
ثانی��ه و فاصل��ه ۱۰۰۰ متری را 
نی��ز در مدت زم��ان ۲۱ ثانیه و 
حداکثر س��رعت ۱۶۹ کیلومتر 
بر س��اعت ط��ی کرد، ب��ه خود 
اختصاص داد. تم��ام این آمار و 
اطالع��ات در ویدئویی که روی 
یوتی��وب و دیگ��ر ش��بکه های 
اجتماع��ی وج��ود دارد، قاب��ل 
مشاهده و تایید شدن است. اما 
موفقیت این محصول به همین 
جا ختم نمی ش��ود، چون در روز 
مسابقه شوالیه آهنین توانست با 
رسیدن به سرعت ۲۷۶ کیلومتر 
بر ساعت رکورد فوق العاده ای از 

خود برجای بگذارد. 

طراحی محصول کاربرپسند 
نی��گل آتربوری، طراح ارش��د 

ای��ن محص��ول در این خصوص 
می گوید: ما در طراحی محصول 
اس��تاندارد  جعبه دنده ه��ای  از 
و پکیج بن��دی صحی��ح ب��رای 
کاربرپسند  کامیونی  به  رسیدن 
استفاده  و موردرضایت مشتری 
کردی��م. این کامی��ون به لطف 
از  اس��تفاده  و  دی��زل  تقوی��ت 
توربوش��ارژر ها، ای��ن ام��کان را 
پیدا کرده تا ۲۴۰۰ اس��ب بخار 
نیوتن مت��ر  کن��ار ۶۰۰۰  در  را 
گش��تاور تولی��د کن��د. گفتنی 

است جعبه دنده استاندارد 
کامیون  در شوالیه آهنین 
به کار رفته که خود مجددا 
و  ق��درت  نش��ان دهنده 
عملکرد بی نظیر آن است. 
موتور این کامیون نیز برای 
رسیدن به حداکثر عملکرد 
طراحی شده است. به نظر 
می رسد ولوو با طراحی این 
خودرو قصد گام برداشتن 
در راهی هیجان انگیز برای 
مشتریان دارد، هیجانی که 
ب��ه چاش��نی ایمنی بیش 
خودروه��ای  ان��دازه  از 
ش��ده  اضافه  س��نگینش 
ولوو  ش��والیه آهنی  است. 

۴.۵ ت��ن وزن دارد ک��ه ب��رای 
پایین نگه داشتن این وزن از پشم 
شیشه در ساخت کابین استفاده 

کرده اند. 

رقابت با هلیکوپتر در آگهی 
تبلیغاتی 

تیزر تبلیغ این محصول نیز در 
فرودگاهی در سوئد فیلمبرداری 
و ثبت ش��ده اس��ت. این آگهی 
رقابت ی��ک هلیکوپتر و کامیون 
جدید ولوو را در س��رعت نشان 
می ده��د. در این تبلیغ، کامیون 
ش��والیه آهنی��ن توس��ط بویج 
آوبرین��گ رانده ش��د که بیش 
از ۳۰ س��ال تجربه در رانندگی 
انواع خودرو و کامی��ون دارد. او 
پیش از این نیز رکورد س��رعت 
را در رانندگی شکس��ته اس��ت 

و در س��ال ۱۹۹۴ نی��ز قهرمان 
مسابقات رانندگی با کامیون اروپا 
شد و سه دهه است در مسابقات 
تراک ریسینگ می راند و جالب تر 
اینک��ه دو رکورد س��ابق ولوو را 
نی��ز )Wild Viking(  همین 
شخص ثبت کرده بود. او در این 
تیزر تبلیغاتی درب��اره این ثبت 
رک��ورد جدید می گوی��د: آیرون 
نای��ت را می ت��وان در یک کالم 
خالصه کرد: تکامل. این کامیون 
بسیار زیباست و زمانی که در یک 

مس��یر صاف حرک��ت می کنید 
ش��تاب بی نظی��ری دارد. ای��ن 
س��ومین کامیونی است که من 
با آن رکوردش��کنی کرده ام، اما 
 wild دیگر نمی توانم به کامیون
  Mean green ی��ا   viking
فک��ر کن��م. این رکوردش��کنی 
موردتایی��د فدراس��یون جهانی 
اتومبیل ران��ی FIA قرار گرفت. 
این برند پی��ش از این هم برای 
به رخ کش��یدن تکنولوژی های 
پیش��رفته کامیون ه��ای خود از 
ویدئوهای تبلیغاتی نظیر راندن 
یک��ی از کامیون هایش توس��ط 
ی��ک پس��ربچه چهار س��اله یا 
رقابت با خودروهای مس��ابقه ای  
)خودروس��از   Koeingsegg
ح��وزه  در  فع��ال  س��وئدی 
ماشین های مسابقه ای( استفاده 

کرده بود و با این تیزر تبلیغاتی 
برای ف��روش محص��ول خود از 
تالش های خود برای شکس��تن 

رکوردهای سرعت خبر داد. 

واکنش رقبای بازار چه بود؟ 
همزمان با نزدیک شدن تاریخ 
ارائه محصول جدی��د ولوو، رقبا 
نی��ز ب��ه فعالیت برخاس��ته و از 
محصوالت ی��ا رکوردهای جدید 
خ��ود رونمایی کردن��د. یکی از 
این برندها تسال بود که از ادعای 
شکس��تن رکورد سرعت 
خبر داد. ای��ن برند بیان 
کرد ک��ه خودروی جدید 
 S P۱۰۰D س��دان مدل
ای��ن ش��رکت می توان��د 
۰-۶۰ مای��ل در س��اعت 
ط��ی  ثانی��ه   ۲.۵ در  را 
کند و رکورد سریع ترین 
خودروی صندوقدار را در 
فروش بشکند. تسال اخیرا 
خب��ر داد که در حال کار 
مقرون  خودروی��ی  روی 
به صرف��ه از نظر مصرف 
نی��روی باتری اس��ت که 
در س��ال های آین��ده آن 
را به ب��ازار عرضه خواهد 
کرد. باید دید آیا تس��ال می تواند 
الکتریک��ی و  کامیون��ی تم��ام 
پرس��رعت برای رقابت ب��ا ولوو 
و گرفتن ب��ازار از آن، طراحی و 
تولی��د کند؟ رقی��ب دیگر ولوو، 
اسکانیا بود که تقریبا همزمان با 
ولوو، نسل جدید باربرهایش را در 
پاریس رونمایی کرد. این مراسم 
که پذیرای ۱۲۰۰ مهمان بود در 
س��الن Grand Palais ش��هر 
پاریس فرانس��ه برگزار شد تا از 
بزرگ ترین سرمایه گذاری تاریخ 
اسکانیا و تالش ۱۰ ساله پرسنل 
طراح��ی،  بخش ه��ای  در  آن 
آزمای��ش و تولی��د پرده برداری 
شود. این نسل از باربرها،  آخرین 
ساخته گروه ۷ اس��ت که اقدام 
محصوالت��ش  بازطراح��ی  ب��ه 
کرده اس��ت و نس��ل جدیدی از 

کامیون ه��ای S و R خ��ود را به 
بازار ارائه کرد. به نظر می رسد با 
معرفی نسل جدید کامیون های 
اسکانیا و ولوو نبردی سخت بین 
گروه ۷ اروپا )متشکل از مرسدس 
بنز، مان، اسکانیا، ولوو، رنو داف و 
ایوکو( به راه خواهد افتاد. نبردی 
که در آن هر ی��ک از این هفت 
کامیون ساز اروپایی جدیدترین و 
پیشرفته ترین کامیون های خود 

را راهی میدان کرده اند. 

همکاری بهینه مدیران و 
مهندسان 

معموال در طراحی کامیون ها 
امنیت ح��رف اول را می  زند نه 
س��رعت. اما آی��رون نایت یک 
کامیون معمولی نیست و هدفی 
فرات��ر از ثبت رکورد دارد و قبل 
از این نی��ز رکوردهایی را به نام 
خود به ثبت رسانده است. آیرون 
نای��ت می تواند ب��ا ویژگی های 
جدی��د خود رقیب سرس��ختی 
برای دیگ��ر برندهای موجود در 
بازار باش��د و به آنها فش��ار وارد 
کند. ثبت رکورد جهانی، کاری 
بزرگ اس��ت که جز در س��ایه 
سال ها تحقیق و توسعه به دست 
نیامده اس��ت. مدیران ولوو بیان 
کردند که برای رس��یدن به این 
هدف مشکالت زیادی را تحمل 
ک��رده و تحقیقات زی��ادی را به 
انج��ام رس��انده اند. ویژگی های 
فن��اوری طراحی ش��ده در این 
ویژگی های  همانن��د  کامی��ون 
موجود در ماشین  های اسپورت 
و ورزش��ی اس��ت و می تواند بر 
فروش دیگر کامیون های موجود 
یا آنهایی که در س��ال های آتی 
ارائه می شود، تاثیر بگذارد. کالز 
نیلس��ون، مدیر این برند درباره 
محصول جدی��د خود می گوید: 
هدف ما ایجاد دیدگاهی جدید 
به فناوری و راه حل های طراحی 
ب��ود. نیت م��ا انتق��ال برخی از 
س��رعتی  خودروی  ویژگی های 
ب��ود. همچنین  کامیون ها  ب��ه 
اُلُف یوهانس��ون یکی از مدیران 
ولوو  تکنیس��ین های  و  فناوری 
در رابط��ه ب��ا ش��والیه آهنین 
بخش  های  مهندسان  می گوید: 
مختلف ول��وو همکاری نزدیکی 
با یکدیگر داش��تند تا در نهایت 
موفق به تولید کامیون قدرتمند 
ش��والیه آهنین ش��دند. به جز 
سیس��تم انتق��ال ق��درت ولوو 
که قلب و روح ش��والیه آهنین 
است، ما بدنه کامیون را از ابتدا 
و به صورت دس��تی ساختیم. ما 
در نهایت موفق به شکستن دو 
رکورد س��رعت شدیم که بسیار 

فوق العاده است. 

یک سوال خوب سرنوشت شما را 
تغییر می دهد! 

یک س��وال خوب همه چیز اس��ت. بدون اغراق 
می توان گفت یک سوال درست می تواند ۵۰درصد 
از حل یک مسئله باشد. اما این سوال چگونه طرح 

می شود و چه خصوصیاتی دارد؟ 
برای تعریف یک مس��ئله نیاز است یک ارزیابی 
اولیه از ش��رایط موجود خود داشته باشید و آن را 
روی کاغذ مکتوب کنید. سپس سعی کنید تعریف 
و ارزیابی خود را زیر س��وال ببرید. اصال می توانید 
یک بار مس��ئله تان را به تنهایی بررس��ی کنید و 
دوباره ش��رایط و پارامتر های تاثیر گذار دیگر را در 

شرایط موجود سهیم بدانید. 
در ابتدا س��عی کنید ارزیابی خ��ود را هماهنگ 
ب��ا ع��رف و قواعد موج��ود جامعه بررس��ی کنید 
و ی��ک ارزیاب��ی عقالن��ی داش��ته باش��ید و ب��ار 
دیگ��ر نگاه��ی خالقانه ت��ر داش��ته و ب��ا ارتباط 
موج��ود،  دیگ��ر  اج��زای  بی��ن  ک��ردن  برق��رار 
 در ی��ک مس��ئله ب��ه تعاری��ف جدی��دی دس��ت 

پیدا کنید. 
حاال که یک ارزیابی چندبعدی از شرایط موجود 
دارید و فکر می کنید مش��کل موجود را شناسایی 
کرده اید، وقت آن رس��یده است که در بین مردم 
و جامع��ه هدف خود بروی��د و از طریق مصاحبه، 
گفت وگ��و، دیدن و بررس��ی عادات مص��رف و. . . 
ببینید آیا واقعا مش��کلی که شناس��ایی کرده اید 
همان مشکلی است که باید حل شود یا نه مسئله 
چیز دیگری اس��ت، هم اکن��ون می توانید ارزیابی 
خود را بررس��ی کنید و اگر نیاز به تغییر دارد آن 

را تغییر بدهید. 
برای مطرح کردن سوال تان درست باید مراقب 
آغاز گرها باش��یم. همیش��ه از خود بپرسید آغازگر 
این مسئله چه بوده است. اصال چرا من به این فکر 
افتادم؟ این می تواند نقطه پیوند ما با مسئله اصلی 
باش��د و از این حیث دارای اهمیت اس��ت. اما این 
بررس��ی همان اندازه که می تواند مفید باشد قادر 
اس��ت ما را در این دام بیندازد که مس��ئله را تنها 
از همان زاوی��ه و مبتنی بر همان دالیل تعریف و 
دنبال کنیم که از ای��ن نظر باید حواس مان جمع 

باشد. 

ش��اید یک مثال بتواند به روش��ن شدن مفهوم 
کم��ک کند؛ ف��رض کنید م��ا ی��ک تولید کننده 
مبلمان و صندلی هس��تیم، در ای��ن صورت برای 
تولید یک محصول جدید سوال می تواند این گونه 
باشد »چگونه یک صندلی جدید طراحی کنیم؟« 
این س��وال ما را به یک صندلی جدید می رس��اند. 
اما این س��وال می تواند جور دیگری هم پرس��یده 
ش��ود »چگونه می توان محصولی بهتر برای معلق 
ماندن تولید کرد؟« نتیجه این سوال می تواند یک 
صندلی باش��د یا یک سبکی جدید از نشستن که 
سالمتی ما را در طول زمان افزایش می دهد. شاید 
بتوان این گونه بیان کرد که س��وال خوب س��والی 
اس��ت که جواب را در خود پنهان نکرده باش��د و 
به ش��ما اجازه بدهد دست به کشف و تجربه های 

جدید بزنید. 
در پایان چهار مورد که ی��ادآوری آنها می تواند 
به ش��ما در طرح بهتر یک سوال کمک کند، ارائه 

شده است:
۱- اطالع��ات م��ورد نیاز را جم��ع آوری کنید و 
از مش��اهده، مش��ورت و مصاحبه با افراد درگیر با 

مسئله غافل نشوید. 
۲- به حاش��یه های مسئله توجه نکنید و عواقب 
ناش��ی از یک مس��ئله را ب��ه جای خود مس��ئله 

نگذارید. 
۳- س��عی کنید در بررس��ی های خود به دنبال 
نکات جدید و تش��خیص ارتباط های مبهم اجزای 

مساله بپردازید. 
۴- س��عی کنید هرآنچ��ه برداش��ت کرده اید و 
فرضیه ه��ای خودتان را با گروه درگیر با مس��ئله، 

مطرح کنید و به فرضیه های جدید دست یابید. 
اگ��ر مواردی را که در باال به آنها اش��اره کردیم 
درس��ت پیاده شوند، می توانید مسئله ها را درست 
تعریف کنید که بدون  شک این امر مسیر متفاوتی 
را پیش روی ش��ما خواهد گذاشت. در شماره بعد 
به ای��ن نکته می پردازی��م که چگونه ب��ا ابهامات 
موجود در مس��ئله به تعامل برسیم و راه حل های 
ارزش آفرین را اس��تخراج کنیم. تا ش��ماره آینده 

شاد و سربلند باشید. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )59(
تغییر موضع به سمت بازاری بهتر

ش��کل و احس��اس برند چیزی است که مشتریان 
هنگام روبه رو ش��دن با آن مش��اهده می کنند. این 
امر در واقع شبیه یک سیس��تم شناسایی تصویری 
عم��ل می کن��د که برن��د ب��ه محض دیده ش��دن 
توس��ط مش��تریان تش��خیص داده می ش��ود. برای 
ایج��اد هویت تصویری ب��رای برند هم��واره نیاز به 
یک س��ری پیش نیازها دارید. این پیش نیازها شامل 
انواع مختلفی از لوگو یا س��مبل اس��ت که می تواند 
ش��کل های متفاوتی به خود گیرد. در واقع می تواند 
به ش��کل یک ش��ئ باش��د که بیانگر برندتان است، 
در ای��ن رابطه بهتری��ن مثال لوگوی اپل اس��ت یا 
حتی یک س��مبل خیالی مثل لوگوی نایک. در این 
رابطه ش��کل برند می تواند کلماتی باش��د که در آن 
نام ش��رکت یا برند به ش��یوه ای خاص نوشته شده 
اس��ت لوگوی کوکاکوال در این رابط��ه مثال خوبی 
اس��ت. تغیی��ر موقعی��ت در واقع به معن��ای ایجاد 
برندی متفاوت و نوآورانه است، به نحوی که در بازار 
رقابتی حال حاضر که شرکت ها تقریبا یکسان عمل 
کرده و در بس��یاری جهات شبیه هم هستند، برای 
مشتری تازگی داشته باشد. این امر به معنای تغییر 
ن��گاه مش��تری در رابطه با برند نیز اس��ت. در واقع 
شکل برند باید با محصوالت یا سیاست های شرکت 
هم سویی داشته باشد تا به محض دیده شدن بتوان 
ح��دس زد با چ��ه نوع محصولی روبه رو هس��تیم یا 

آن که محصول متعلق به کدام شرکت است. 
اگرچ��ه این عم��ل کاری وقت گیر اس��ت و تالش 
بسیاری می خواهد، با این حال فراموش نکنید انجام 
آن نتیج��ه فوق العاده ای در بر  خواهد داش��ت و ابدا 

کاری بیهوده نخواهد بود. 

ایده
تولید کنن��ده  ش��رکت  ن��ام    Lucozade
نوش��یدنی های گازدار حاوی قند اس��ت که در حال 
حاض��ر در تمام��ی نقاط جهان مش��غول به فعالیت 
اس��ت. این نوش��یدنی در ابت��دا تنها ب��رای کمک 
ب��ه بهبود بیم��اران و به خصوص بیماران گوارش��ی 
اس��تفاده می شد. در واقع برای آن دسته از بیمارانی 
که نمی توانستند مواد غذایی مورد نیاز برای بهبودی 
خ��ود را مصرف کنند مکمل غذایی مناس��بی بود و 
همین امر باعث ش��د تا این برند به عنوان پرستاری 
خوب مطرح ش��ود و ش��رکت نیز برای القای بیشتر 
این موض��وع در تبلیغات خود از عکس پرس��تاران 

استفاده کند. 

ب��ا این حال ح��وزه فعالیت این ش��رکت محدود 
بود و این برای ش��رکتی که خواهان پیشرفت است 
ش��رایطی مطلوب به حس��اب نمی آم��د. در همین 
راس��تا آنان دریافتند که مکم��ل غذایی رژیم انرژی 
تنه��ا برای بیم��اران کارایی ن��دارد و می تواند برای 
س��ایر افراد نیز مفید باش��د. در واقع شرکت به فکر 
تغییر موقعیت خود به س��مت بازاری پرسود تر بود. 
این بازار پرس��ود در صنعت ورزش بود و به ش��کلی 
غیرقابل باور محصوالت ش��رکت خیل��ی زود مورد 
توجه باشگاه های ورزشی قرار گرفت. شرکت نیز در 
تبلیغات خود این بار به جای پرستاران از ورزشکاران 
اس��تفاده کرد. این تغییر موقعیت به اندازه ای موثر 
و ب��ه موقع بود که به جهانی تر ش��دن و گس��ترش 

برند انجامید. 
ای��ن تغییر موقعیت باعث ش��د تا امروزه این برند 
به عنوان مکملی ورزش��ی به ج��ای مکملی دارویی 
مطرح ش��ود که نتیجه تغییر موقعیت مناسب آنان 
به س��مت بازاری بهتر بود. این امر تحت ش��رایطی 
صورت گرفت که اگر ش��رکت به جایگاه قبلی خود 
اکتف��ا می کرد و با تکیه به رویکرد س��ابق خود جلو 

می رفت هرگز به برندی جهانی تبدیل نمی شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- قب��ل از اقدام به تغیی��ر موقعیت و جایگاه خود 
نس��بت به موفقیت خود در بازار جدید و بهتر بودن 

آن نسبت به بازار فعلی اطمینان حاصل کنید. 
- غیر ممکن است دو رویکرد و در واقع دو جایگاه 
متفاوت در بازار داش��ته باش��ید، ب��ا انتخاب مقامی 
جدید عمال جایگاه س��ابق خود را از دست خواهید 

داد. 
- در م��ورد بازاری که قص��د ورود به آن را دارید، 
واقع بی��ن باش��ید. در ص��ورت رقابتی ب��ودن بیش 
از اندازه آن ش��انس کمی جه��ت موفقیت خواهید 

داشت. 
- پیش بین��ی اقدامات تالفی جویان��ه رقبا در بازار 

جدید امری کامال ضروری است. 
- مطاب��ق ب��ا موقعیت جدی��د، م��وارد الزم برای 

ارتقای خود را مهیا سازید. 

شنبه
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کارگاه دیزاینایده های طالیی

تلفن مستقیم: 86073279شماره 606 www.forsatnet.ir

تیزر تبلیغ این محصول نیز در 
فرودگاهی در سوئد فیلمبرداری و 
ثبت شده است. این آگهی رقابت 
یک هلیکوپتر و کامیون جدید ولوو 
را در سرعت نشان می دهد. در این 
تبلیغ، کامیون شوالیه آهنین توسط 
بویج آوبرینگ رانده شد که بیش 

از 30 سال تجربه در رانندگی انواع 
خودرو و کامیون دارد. او پیش از 

این نیز رکورد سرعت را در رانندگی 
شکسته است و در سال 1994 نیز 

قهرمان مسابقات رانندگی با کامیون 
اروپا شد

ترجمه: امیر آل علی

محصول جدید ولوو زیر ذره بین »فرصت امروز«

شوالیه آهنی، سریع ترین کامیون دنیا 

سیدمهدی احدی نژاد
مشاور و پژوهشگر حوزه برندینگ و تفکر دیزاین

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com
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توصیه هایی کاربردی برای مدیران )11(

استفاده از چک لیست

در تمام��ی کس��ب و کارها رس��یدگی ب��ه امور 
کم اهمی��ت نیز می توان��د برای مدی��ران دغدغه 
ذهنی ایجاد کند. در واقع موفقیت هرچه بیش��تر 
در دنیای کسب و کار بس��تگی به انجام دقیق تر و 
بهتر امور توس��ط برند شما دارد. در این میان نیز 
تفاوتی بین کارهای بزرگ و مهم و امور روزمره و 

پیش پا افتاده وجود ندارد. 
در همین شرایط دش��وار رقابت میان برندهای 
گوناگون تص��ور کنید که انجام یک کار به صورت 
اش��تباه یا ناقص چه مقدار زمان مفید شرکت تان 

را از بین خواهد برد؟ 
همچنین عالوه بر کاس��ته شدن از زمان مفید 
برندتان، هزینه ای که باید برای جبران خس��ارات 

پرداخت شود نیز باید مدنظر داشت. 

ایده
به منظور جلوگیری از ایجاد دغدغه های ذهنی 
و همچنین تحمل هزینه های گزاف در راس��تای 
جبران اش��تباهات مدیریتی، بهتر است نگاهی به 
فواید اس��تفاده از چک لیست ها داشته باشید. این 
نوع لیس��ت ها عالوه بر فراهم آوردن امکان کنترل 
دقیق محصوالت و فعالیت های ش��رکت، احتمال 
رخ دادن اش��تباهات مت��داول را نی��ز به حداقل 

خواهد رساند. 
در همین راستا به عنوان گام نخست الزم است 
اطالع��ات دقیقی از مراحلی که ب��ه منظور انجام 
فعالیت یا تولی��د کاال موردنظر باید صورت گیرد 
در اختیار داش��ته باشید. این مرحله بسیار مهم و 
اساسی است زیرا محتوای کلی لیست شما در این 
گام مشخص می ش��ود و در صورت از قلم افتادن 
هرکدام از فعالیت ها، چک لیس��ت ش��ما بی فایده 

خواهد شد. 
پس از تهیه اطالعات مورد نیاز نوبت به طراحی 
چک لیس��ت خواهد رسید. در این گام باید تمامی 
مراح��ل انجام فعالی��ت موردنظ��ر در بخش های 
مش��خص یادداش��ت ش��ود. در نهایت نیز پس از 
ط��ی هرکدام از مراحل فرآیند تولید کاال یا انجام 
فعالی��ت موردنظر بهتر اس��ت در کنار بخش های 

چک لیست عالمت تایید گذاشته شود. 
استفاده از چک لیست ها عالوه بر کمک به شما 
در راستای مدیریت بهینه زمان، هزینه های جاری 
برندتان را نیز به طور محسوس��ی کاهش خواهد 
داد. ب��ه عب��ارت بهتر در صورت انج��ام صحیح و 
کامل ام��ور دیگر نیازی به ص��رف وقت و هزینه 

گزاف به منظور اصالح آن وجود ندارد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید

- بسیاری از شرکت های بزرگ دنیای کسب و کار 
عالوه بر استفاده از چک لیست ها در فرآیند تولید 
کاال و خدمات، در هنگام تحویل محصوالت نیز از 
چنین فرم هایی استفاده می کنند. مزیت استفاده 
از این ن��وع فرم ها جم��ع آوری اطالعات دقیق از 
میزان فروش محصوالت، نحوه آشنایی مشتریان 
با محص��والت برندتان، نظر خری��داران در مورد 
قیمت محصوالت و بس��یاری ن��کات دیگر خواهد 

بود. 
- به طور معمول یکی از برتری های فروشندگان 
حرفه ای در مقایس��ه با افراد تازه کار در این حرفه 
توانایی آنها در برقراری ارتباط مناسب با مشتریان 
و پاسخگویی در برابر سواالت و شکایات آنهاست. 
با این حال اس��تخدام فروش��ندگان مجرب برای 

تمامی شرکت ها ممکن نیست.
 در واق��ع بودج��ه برنده��ای کوچ��ک ام��کان 
این گون��ه ماجراجویی ها را از آنان س��لب خواهد 
کرد. با این حال راه ح��ل کم هزینه تری نیز برای 
این گونه ش��رکت ها وجود دارد. تهیه چک لیستی 
از س��واالت مت��داول مش��تریان و فراه��م کردن 
پاس��خ های مناس��ب می تواند کمک ش��ایانی در 
راستای بهبود عملکرد فروشندگان شرکت باشد. 
- یک��ی دیگ��ر از م��واردی که چک لیس��ت ها 
در آن کارب��رد وی��ژه ای دارند، هن��گام انجام امور 
غیر تخصص��ی اس��ت.  به عبارت بهت��ر در بعضی 
مواقع نیاز اس��ت تا ش��ما به عنوان مدیر ش��رکت 
کارهای��ی را انج��ام دهی��د ک��ه خ��ارج از حوزه 
تخصص تان اس��ت. در این گونه شرایط استفاده از 
چک لیس��ت ها به منظور اطمینان از انجام تمامی 

جزییات امور بسیار مفید خواهد بود. 

شنبه
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پاس�خ کارشناس: با توجه به اینکه شما قصد دارید موضوع رویداد خود 
را در حوزه حمل و نقل قطار بین ش��هری پیش ببرید، پیش��نهاد می شود در 
ابتدا با ش��رکت های حمل و نقل بین شهری در حوزه قطار وارد مذاکره شوید 

و ام��کان برگ��زاری رویدادهای مختلفی را در داخل قط��ار ایجاد کنید. این 
موضوع باعث می شود مخاطبانی که در این رویدادها شرکت می کنند، حس 
متفاوتی داشته باشند. به عنوان نمونه با مشخص شدن گروه هدف خود برای 
این رویداد، آنها را به این رویداد دعوت کنید و برنامه های مناس��بی را برای 
آنها در نظ��ر بگیرید اما به صورت کلی برگزاری این گون��ه رویدادها نیازمند 
همراهی و فضا س��ازی شرکت های حمل و نقل در حوزه قطارهای بین  شهری 

است. 
در این میان این موضوع بس��یار حائز اهمیت است که در این رویداد شما 

باید روی ارائه خدمات گردش��گری خود به مشتریان تمرکز کنید و با تولید 
محتوای مناس��ب در این حوزه و انتقال درس��ت این محتوا در رویدادها به 

مخاطبان، آنها را جذب و خدمات گردشگری خود را برجسته تر کنید. 
از طرفی یکی دیگر از اقداماتی که می توانید به آن توجه کنید، تبلیغات در 
داخل قطارها اس��ت که کمتر شرکت های گردشگری به آن توجه می کنند. 
با توجه به این موضوع، ش��ما می توانید رس��انه های مختلفی را که پتانسیل 
استفاده در داخل قطار دارند، طراحی و خدمات و سرویس های سازمان خود 

را به مشتریان معرفی کنید. 

 برگزاری رویداد های گردشگری 
در داخل قطار

پرس�ش: مدیر آژانس گردش�گری در تهران هس�تم که قصد راه اندازی رویداد های مختلفی را در حوزه حمل و نقل قطارهای بین ش�هری دارم، اما در این حوزه ایده برگزاری رویداد 
خاصی را مدنظر نداریم؛ با توجه به این موضوع، »فرصت امروز« چه ایده خالقانه ای در این حوزه را به ما پیشنهاد می کند و چگونه می توان رویدادی جذاب در این حوزه برگزار کرد؟  کلینیککسبوکار

گذش��ته  س��ال  چن��د  در 
مانند  فروش��گاهی  وب س��ایت های 
کاال، شیکس��ون،  بامیل��و، دیج��ی 
5040، چاره، زنبیل و... س��هم بازار 
مناس��بی را در بازار داخلی کس��ب 
کرده اند و با س��ودآوری چشمگیری 
همراه ش��ده اند. ای��ن موضوع باعث 
مختلف��ی  کس��ب و کارهای  ش��ده 
وارد ای��ن بازار ش��وند و ه��ر روزه 
مختلفی  فروشگاهی  وب سایت های 
در فضای مجازی راه اندازی ش��وند 
و محصوالتی را به مش��تریان عرضه 
کنند، اما در میان رش��د چشمگیر 
این وب سایت های فروشگاهی، تنها 
برخی از این کس��ب و کارها با سهم 
بازار مناسبی همراه هستند. این در 
حالی است که برخی از کارآفرینان 
ب��ر ای��ن باورن��د ک��ه راه ان��دازی 
کس��ب و کار اینترنتی سرمایه کمی 
می خواهد و از این طریق می توانند 
به س��ودآوری مناس��بی دست پیدا 
کنن��د، اما در عمل بس��یاری از این 
اف��راد، در گام های اولی��ه راه اندازی 
با چالش های  وب سایت فروشگاهی 
ج��دی مواج��ه می ش��وند و حتی 
بس��یاری از آنها پ��س از گذر مدت 
زمان��ی، مجب��ور به تعطی��ل کردن 
در  می ش��وند.  خ��ود  کس��ب و کار 
چنی��ن فضای کس��ب و کاری و بازار 
رقابتی، وب س��ایت های فروشگاهی 
می توانن��د با موفقیت همراه ش��وند 
که برنامه ریزی مناسبی در خصوص 
بازاریابی و تبلیغات داش��ته باشند. 
برای داش��تن برنامه ریزی مناس��ب 
و تحلی��ل از ای��ن ب��ازار می ت��وان 
Business plan یا طرح مناسبی 
از ای��ن کس��ب وکار را تدوی��ن کرد 
ک��ه در ادامه ب��ه بخش های مهمی 
کس��ب وکار   Business plan از 
اشاره  فروش��گاهی  وب س��ایت های 

خواهد شد. 

خالصه مدیریتی
ای��ن بخ��ش از طرح کس��ب و کار 
بای��د ب��ه ط��ور کام��ل نمایانگر کل 
ط��رح کس��ب وکار باش��د و خالصه 
مدیریتی از وب س��ایت فروش��گاهی 
آورده ش��ود. از طرف��ی در این بخش 
از Business plan بای��د توصیفی 
از کسب وکار وب س��ایت فروشگاهی 
لحاظ ش��ود. با توجه به این موضوع، 
وب سایت های فروشگاهی فعالیت های 
خود را به صورت B2C پیش می برند 
و معم��وال گروه ه��دف این ن��وع از 
کس��ب و کارها، نوجوان��ان و جوان��ان 
هس��تند و ای��ن گروه هدف نس��بت 
به افراد مس��ن تر تمایل بیش��تری به 
خری��د محصوالت به ص��ورت آنالین 
دارند. وب سایت های فروشگاهی باید 
 User طراحی مناس��بی داش��ته و
Friendly یا کاربرپسند باشند، چون 
بسیاری از وب سایت های فروشگاهی 
متاس��فانه با باگ هایی همراه هستند 
که ای��ن موض��وع برای کس��ب و کار 
آنالی��ن مناس��ب نیس��ت و دلزدگی 
را بی��ن مخاطبان ایج��اد می کند. از 
طرفی این نوع از کس��ب و کارها باید 
 Search  ک��ه مخف��ف SEO روی
Engine Optimization اس��ت، 
س��رمایه گذاری های ج��دی را انجام 
دهند و از متخصصان این امر استفاده 
کنن��د و برنامه ریزی های الزم در این 
راستا را داشته باش��ند. در این میان 
برخ��ی از وب س��ایت های نام آش��نا، 
فعالیت های خ��ود را از ش��بکه های 
اجتماعی آغاز کرده اند و پس از مدتی 
با توسعه کس��ب و کار خود وب سایت 
فروش��گاه را راه ان��دازی کرده ان��د؛ با 
توج��ه به ای��ن موضوع، حض��ور این 
نوع از کس��ب و کارها در ش��بکه های 
اجتماعی بس��یار حائز اهمیت است 
و وب س��ایت های فروش��گاهی بای��د 

خالقیت این موضوع را داشته باشند 
که کمپین های دیجیتال مناسبی را 
برای افزایش آگاهی از برند و تبلیغات 
مخاطب��ان  درنهای��ت  و  راه ان��دازی 
را ترغی��ب ب��ه خرید محص��والت از 
وب س��ایت کنن��د. از طرف��ی در این 
بخش از ط��رح کس��ب و کار، باید به 
س��رمایه  و پرس��نل مورد نیاز در این 
کس��ب وکار نیز اشاره ش��ود و شرح 
وظایف هر یک از پرس��نل وب سایت 
فروشگاهی در طرح کسب وکار لحاظ 

شود. 

نوع صنعت، محصوالت و خدمات
آنالیز و تحلی��ل رقبا و بازار برای 
فروشگاهی  وب سایت های  صاحبان 
بس��یار حائز اهمیت است؛ چون در 
این بازار سرعت تغییرات بسیار زیاد 
است و کسب و کارهایی که وضعیت 
ثابت��ی داش��ته باش��ند، محکوم به 
مخاطب��ان  ذه��ن  در  فراموش��ی 
هستند. با توجه به این موضوع بنچ 
م��ارک و الگوب��رداری از بهترین ها 
همواره باید جزو برنامه های این نوع 
از کسب و کارها باشند. در این بخش 
از طرح کس��ب وکار باید به این گونه 
م��وارد پرداخته و تحلیلی از صنعت 
و ب��ازار آورده ش��ود و س��ازمان ها 
جم��ع آوری  ب��رای  برنامه  ری��زی 

این گونهData ها داشته باشند. 
در پایان یکی دیگر از نکاتی که در 
Business plan  باید به آن اش��اره 
ش��ود، نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و 
فرصت های سازمان اس��ت. به عنوان 
نمون��ه نقطه ق��وت وب س��ایت های 
فروشگاهی می تواند پشتیبانی آنالین 
24 س��اعته، گارانت��ی محصوالت و 

برگشت هزینه باشد. 

برنامه بازاریابی
برنامه بازاریاب��ی یکی از مهم ترین 
بخش های طرح کسب و کار وب سایت 
فروش��گاهی اس��ت. وب س��ایت های 
فروشگاهی باید براساس C 7 آمیخته 
بازاریابی الکترونیک، برنامه بازاریابی 
خ��ود را تدوین کنند. براس��اس این 
 convenience for موض��وع، 
the customer  یا س��هولت برای 
مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است 
و وب س��ایت های فروشگاهی باید به 
سهولت به جنبه های کلیدی طراحی 
وب س��ایت مانن��د داش��تن عملکرد 
جس��ت وجو، نحوه چیدمان س��ایت 
و س��هولت خرید بپردازن��د. به عنوان 
نمونه وب سایت فروشگاهی در حوزه 
پوشاک می تواند امکان نمایش لباس 
با رنگ ها و حتی س��ایز های مختلف 

برای مخاطبان را مهیا کند. 
از طرفی یک��ی دیگر از بخش های 
 customer بازاریاب��ی،  آمیخت��ه 
value&benefit ی��ا مزایا و ارزش 
برای مشتریان است که وب سایت های 
فروش��گاهی بای��د ارزش و منفعتی 
را برای مش��تریان توصی��ف و بر این 
اس��اس آنها را ترغیب ب��ه حضور در 

وب سایت کنند. 
اس��تراتژی بازاریاب��ی ک��ه معموال 
وب س��ایت های موف��ق فروش��گاهی 
اتخاذ کرده اند، به این صورت اس��ت 
 Niche که در ابت��دای فعالیت  روی
Marketing ی��ا بازاریابی گوش��ه 
س��رمایه گذاری کرده ان��د. به عبارت 
دیگر در این استراتژی، سازمان بازار 
هدف کوچکی را انتخاب و روی ارائه 
محص��والت خاصی تمرک��ز می کند 
و با برند ش��دن و معرفی وب س��ایت 
ب��ه مخاطب��ان، توس��عه محصوالت 
ق��رار  خوی��ش  کار  دس��تور  در  را 
می دهد. با توج��ه به اینکه در فضای 
دیجیتال رقبای ق��وی حضور دارند، 
وب س��ایت های فروشگاهی تازه  وارد، 
باید روی بازارهای کوچک که رقبای 
ق��وی کمتر رغبت به حض��ور در آن 

دارند، سرمایه گذاری کنند. 

یکی از اقداماتی که وب سایت های 
فروش��گاهی باید در راستای تقویت 
ارتباط��ات خ��ود با مش��تریان انجام 
دهند، راه اندازی باش��گاه مش��تریان 
مناسب برای این کس��ب و کار است. 
به عنوان نمونه باشگاه مشتریان برای 
ای��ن ن��وع از کس��ب و کارها می تواند 
مبتنی بر وب س��ایت باش��د و از این 
طریق مش��تریان گروه بندی شوند و 

س��رویس و خدمات ویژه ای برای هر 
یک از این گروه های مشتریان در نظر 
گرفته ش��ود. البته راه اندازی باشگاه 
مش��تریان مبتنی بر وب سایت، باید 
روی پلتفرم وب س��ایت انجام ش��ود 
که این موض��وع نیازمند به کارگیری 
متخصص��ان در حوزه برنامه نویس��ی 
ک��ه  خدمات��ی  از  یک��ی  اس��ت. 
وب س��ایت های فروشگاهی می توانند 

ب��رای این گروه از مش��تریان در نظر 
بگیرن��د، توزیع رای��گان محصوالت 
است. به عبارت دیگر برای گروهی از 
مش��تریان در باشگاه که حجم خرید 
مناس��بی دارند، این خدمات را ارائه 

کنند. 
ب��ه ص��ورت کل��ی جل��ب اعتماد 
آنالی��ن  خری��د  ب��رای  مش��تریان 
مقوله ای زمان بر و حس��اس اس��ت و 

وب سایت های فروشگاهی نیز در این 
راس��تا می توانند گارانت��ی ویژه ای را 
برای محصوالت خود در نظر بگیرند 
و در صورت خرابی یا داشتن مشکل 
برخی از محصوالت، برگشت هزینه را 

برای مشتریان در نظر بگیرند. 
وب س��ایت های  طرف��ی  از 
 Content روی  باید  فروش��گاهی 
Marketing  یا بازاریابی محتوایی 
س��رمایه گذاری های جدی را انجام 
دهند ت��ا از طریق تولی��د محتوای 
تخصص��ی و انتش��ار آن در فض��ای 
مجازی، به مشتریان جدیدی دست 
پی��دا کنند. یکی دیگ��ر از اقداماتی 
که وب س��ایت های فروشگاهی باید 
در راستای سهولت دسترسی انجام 
اپلیکیش��ن مناسب  دهند، طراحی 
ب��رای خری��د محص��والت اس��ت؛ 
ای��ن اپلیکیش��ن ها می تواند ارتباط 
مناسب و 24 ساعته را با مخاطبان 

برقرار کند. 
 Business plan در  پای��ان  در 
می تواند ب��ه برنامه طرح و توس��عه، 
ساختار سازمانی، برنامه مالی و. . . نیز 

اشاره شود. 
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زائران، همیشه در سوگ

حج و زیارت، دومین منبع درآمد برای عربس��تان 
س��عودی پس از درآمد های نفتی است. هر ساله، در 
زمان برگزاری مناس��ک حج، نزدی��ک به 2 میلیون 
زائ��ر از سراس��ر جهان به مک��ه می رون��د. به گفته 
کارشناس��ان اقتصادی، ورود زائران به این کشور به 
افزایش فعالیت های بخش گردشگری منجر می شود 
و افزای��ش اش��تغال، در نهای��ت به رش��د اقتصادی 
عربس��تان می انجام��د. درآم��د بخش گردش��گری 
عربس��تان، س��االنه بیش از 20 میلیارد دالر برآورد 
می ش��ود ک��ه از ای��ن می��زان، 12 میلی��ارد دالر از 
برگزاری مراسم حج حاصل می شود و بسته به تعداد 

زائران در سال های مختلف، متفاوت است. 
نزدی��ک ب��ه 40 درص��د از درآم��د حاص��ل از 
گردش��گری حج و زی��ارت، از هزین��ه اقامت زائران 
حاصل می ش��ود. 15 درصد به خرید سوغاتی زائران 
اختصاص دارد، 10درصد از هزینه ای که زائران برای 
خرید مواد غذایی می کنند و مابقی از س��ایر خدمات 
به دست می آید. براساس آمار اتاق بازرگانی مکه، هر 
زائر به طور متوسط 4633 دالر برای اقامت، خورد و 

خوراک و سوغاتی خرج می کند. 
ام��روزه، س��فر مکه و به ط��ور دقیق تر، ح��ج، برای 
عربستان به یک کس��ب و کار بزرگ تبدیل شده است. 
ط��ی 35 س��ال گذش��ته، قیمت حج افزایش��ی 835 
درصدی داشته است. اهمیت گردشگری مذهبی برای 
عربستان، به س��اختار اقتصادی این کشور برمی گردد. 
دلیل اینک��ه درآمد های حاصل از حج تا این حد برای 
عربس��تان حیاتی است، چش��م انداز آینده این کشور 
اس��ت. درواقع حج و زیارت تکیه گاه بعدی عربس��تان 
پ��س از درآمده��ای نفتی اس��ت. با توجه ب��ه اینکه 
درآمد ه��ای نفتی تا پیش از ای��ن،  80 درصد از درآمد 
کل کشور عربستان را تشکیل می داد، در سال 2015، 
به دنبال سقوط قیمت نفت، این کشور کسری بودجه 
100 میلیارد دالری را تجربه کرد. بنابراین عربس��تان 
به دنب��ال تنوع بخش��یدن به اقتصاد خ��ود و تقویت 
بخش گردش��گری و حج اس��ت. یک��ی از برنامه های 
عربستان برای تحقق این هدف، افزایش امنیت زائران 
 و گردش��گران و مدیری��ت بهتر در برگزاری مراس��م 

حج است. 

مرگبارترین فاجعه
عربستان، همیش��ه به دلیل عدم داشتن توانایی در 
کنترل و مدیری��ت برای برگزاری مراس��م حج، مورد 
انتقاد کش��ور های اسامی و غیر اس��امی قرار گرفته 
است. سال گذشته، به دلیل تراکم جمعیت در منا و در 
نزدیکی مکه، حداقل 2200 زائر جان خود را از دست 
دادند و بیش��تر از 800 نفر زخمی شدند. این حادثه، 
مرگبار ترین حادثه مکه طی 25 س��ال گذشته است. 
حادثه یا به عبارتی دیگر فاجعه منا، نخستین اتفاق در 
مکه نبوده است. مثًا سقوط جرثقیل در مسجدالحرام، 

بیش از 100 کشته و 400 زخمی برجای گذاشت. 

حج، مراس��م سنتی و اسامی اس��ت که همیشه 
برگزاری آن با س��وگواری همراه بوده اس��ت. س��ال 
2006، 346 زائر طی مراسم رمی جمرات، به دلیل 
عدم مدیریت مسئوالن عربستانی در منا درگذشتند. 
پیش تر از آن و در س��ال 2004، در نخس��تین روز 
مراس��م رمی جمرات، 251 نفر کشته شدند. مشابه 
این حوادث، سال 1998 هم اتفاق افتاده بود و منجر 
به فوت 118 زائر و زخمی ش��دن بیش از 180 نفر 
شد. سال 1997، نیز بر اثر آتش سوزی یک اجاق گاز 
در اقامتگاهی در منا، 343 نفر جان خود را از دست 
دادند و بیش��تر از 1500 نفر مجروح ش��دند. قبل از 
آن در س��ال 1994، به گفته مقامات عربس��تان، به 
دلیل هجوم جمعیت در آیین رمی جمرات270 نفر 
کشته شدند. این تمام ماجرا نیست، تاریخچه فجایع 
عربس��تان در زمان برگزاری حج س��ابقه ای طوالنی 

دارد. 
یک��ی دیگ��ر از فجایعی ک��ه تاکن��ون در حج رخ 
داده، مربوط به س��ال 1990 اس��ت. در این حادثه 
بیش از 1420 زائر بر اثر ازدحام و ش��لوغی در یک 
تون��ل زیر گذر در ش��هر مکه، دچار خفگی ش��دند. 
کشته شدگان، به دلیل خفگی و قطع سیستم تهویه 

هوا در تونل جان باختند. 

اقدامات امنیتی 
تاش عربس��تان برای افزایش امنی��ت، برگزاری 
بهتر مراس��م حج و س��ازماندهی و مدیریت بهتر آن 
در جه��ت جلوگیری از کاهش زائران و گردش��گران 
اس��ت. امس��ال نیز نزدیک به 2 میلی��ون زائر برای 
برگ��زاری حج ب��ه عربس��تان رفته اند. گس��ترش و 
توس��عه خدم��ات عربس��تان ب��ه زائ��ران، در جهت 
بازس��ازی بخش گردش��گری و زیارت به عنوان یکی 
از پایه های اقتصادی اس��ت. تخصیص دستبند های 
الکترونیکی ب��رای هر زائر، افزایش تع��داد ماموران 
امنیتی و وس��ایل نقلیه، پزشک و آمبوالنس، تأمین 
آب و افزایش ذخایر آب آشامیدنی، از جمله اقدامات 
عربس��تان برای تأمین امنیت بیشتر زائران و کاهش 

تلفات بوده است. 
در واقع، چش��م انداز عربستان تکیه بر گردشگری 
مذهب��ی پس از بحران س��قوط قیمت نفت اس��ت. 
ب��ه گفته کارشناس��ان، تعداد گردش��گران و زائران 
عربستان،  در سال 2020، به 2 میلیون و 700 هزار 

نفر خواهد رسید. 
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ح��ج واج��ب از آن تجربه هایی اس��ت که 
معموال تنه��ا یک بار برای هر فرد مس��لمان 
اتف��اق می افت��د. البته هس��تند کس��انی که 
چندبار در عمرش��ان در موس��م حج شرکت 
ک��رده و ای��ن عمل واجب در اس��ام را به جا 
می آورن��د، اما یک ب��ار انجام آن برای حاجی 

شدن کفایت می کند. 
برگ��زاری این مراس��م بزرگ مس��لمانان اما 
نیاز به س��ازماندهی و مدیریت دارد. مسئولیت 
برگزاری این مراسم با دولت عربستان سعودی 
و به طورخ��اص وزارت حج این کش��ور اس��ت. 
عربستان برای برگزاری این مراسم از چند هفته 
قبل از ش��روع مناسک دست به کار می شود و 
امکانات و وس��ائل موردنیاز را تدارک می بیند. 
دولت عربس��تان در طول برگزاری مراسم حج 
واجب میزبان بیش از 2میلیون زائر از سراس��ر 
دنیاس��ت. بد نیس��ت نگاهی بیندازیم به اعداد 
و ارقام مرتبط با حج که کمتر کس��ی شاید از 
آن اطاع داشته باشد؛ از تعداد زائران از سراسر 
دنیا گرفته تا میزان آب زمزمی که در این دوره 

زمانی مصرف می شود. 

زائران خارجی؛ بیش از یک میلیون و 
300 هزار نفر

تعداد زائرانی که از س��ایر کشورهای جهان 
در س��ال های اخی��ر خ��ود را به عربس��تان 
می رس��انند تا مناس��ک حج را به ج��ا آورند، 
نس��بت ب��ه س��ال های دور افزایش بس��یار 
زیادی داش��ته اس��ت. در س��ال 1941 تنها 
24 ه��زار نف��ر ب��رای انجام مناس��ک حج به 
خان��ه خ��دا می رفتند، اما این آمار در س��ال 
2013 ب��ه یک میلیون و 379 ه��زار و 500 
نفر رسید. این تعداد از زائران درحالی تا این 
ح��د افزایش یافته اند که در س��ال های اخیر 
عربستان به دلیل طرح های توسعه ای اماکن 
مق��دس محدودیت هایی برای تع��داد زائران 
ق��رار داده بود. عم��ده زائران خان��ه خدا در 
این س��ال ها با هواپیما به عربستان مسافرت 
می کنند هرچند چندین هزار نفر هم هستند 
که زمین��ی یا دریای��ی مس��افرت می کنند. 
کشورهای اندونزی، پاکستان و هند بیشترین 

زائر را به مکه می فرستند. 

زائران داخلی؛ بیش از 800 هزار نفر
خود عربس��تانی ها ه��م اگ��ر بخواهند در 
مراسم حج شرکت کنند باید درخواست خود 
را به وزارت ح��ج اعام کرده و برای این کار 
مجوز الزم را بگیرند. برای عربس��تانی ها این 
اجازه تنها هر پنج س��ال یک بار داده می شود 
چون این کش��ور محدودیت هایی برای انجام 
این مراس��م درنظ��ر می گیرد. جالب اس��ت 
بدانی��د که در س��ال 2013 مقام��ات محلی 
عربس��تان به حدود 30 هزار نفر از شهروندان 
کشورش��ان که تاش می کردند بدون مجوز 
وارد محدوده های زیارتی و برگزاری مراس��م 

حج شوند، اجازه این کار را ندادند. 

تعداد کشورها؛ 188 کشور
زائران خان��ه خدا از 188 کش��ور مختلف 
در زمان برگزاری مناس��ک ح��ج واجب وارد 
عربس��تان می ش��وند چون برای زیارت خانه 
خدا هی��چ محدودیت س��نی وج��ود ندارد، 

می ش��ود از نوزادان تا پیرمردها و پیرزن ها را 
در میان زائران دید. این افراد با س��طح سواد 
کاما متفاوت، می��زان درآمدهای مختلف و 
نیازهای بهداش��تی گوناگ��ون در یکجا جمع 
می ش��وند. یکی دیگ��ر از جذابیت های جمع 
ش��دن این تعداد زائر مس��لمان در یکجا این 
اس��ت که هر دس��ته از این زائ��ران به زبانی 

خاص صحبت می کنند. 

مصرف آب زمزم؛ بیش از 20 میلیون 
لیتر 

آب زمزم که از چاه زمزم می جوش��د یکی 
از پرطرفدارترین جاذبه های موسم دینی حج 
اس��ت. در زمان برگزاری مراسم مذهبی حج 
آب زمزم به صورت بسته بندی و در بطری های 
کوچک 330 میلی لیتری، بطری های متوسط 
1/5 لیتری و ظرف های بزرگ 20 لیتری در 
اختی��ار حجاج مش��تاق قرار می گی��رد. این 
زائ��ران می توانند بطری ه��ا و ظرف های آب 

زم��زم را با خود به خانه ببرن��د. به این ترتیب 
هر سال در موسم حج 20میلیون و 760 هزار 

لیتر آب زمزم مصرف می شود. 

چادرهای سایبانی؛ 45 هزار عدد
منطق��ه من��ا که ب��ه ش��هر چادرهای حج 
معروف اس��ت در 12 کیلومتری ش��هر مکه 
قرار دارد. برای وق��وف زائران در این منطقه 
گرم که آفتاب سوزانش هر انسانی را بی تاب 
می کند، به چادرهای سایبانی نیاز است. این 
چادرها به طورمنظم و گروه بندی شده در کنار 
یکدیگر قرار گرفته اند. با توجه به ملیت زائران 
چادره��ا رنگ بن��دی و ش��ماره های مختلف 
دارند. این چادرها در برابر آتش سوزی مقاوم 
هس��تند و در هر ی��ک از آنها یک آب پاش و 
کپسول آتش نشانی هم نصب شده است. این 
چادرها دارای سیس��تم تهوی��ه مطبوع، یک 
فضای 12 متری فرش ش��ده و حمام هایی به 

ازای هر 100 زائر است. 

نیروهای امنیتی؛ 18 هزار نفر
در ط��ول برگزاری مراس��م ح��ج نیروهای 
امنیتی و اورژانس به وفور به چشم می خورند. 
این نیروها موظف ب��ه تامین امنیت زائران و 
کمک به کس��انی هس��تند که راه خود را گم 
می کنند یا نیاز به کمک های پزشکی دارند. 

آمبوالنس؛ 200 دستگاه
نیازهای بهداش��تی و درمانی زائ��ران باید با 
امکانات مستقر و سیار تامین شود. 5 هزار تخت 
بیمارستانی همراه با 22 هزار پزشک، امدادگر و 
نیروی اجرایی در زمان برگزاری حج تمتع آماده 
به کار هستند. بیماران اورژانسی در صورت نیاز 
فورا به یکی از بیمارس��تان های نزدیک منتقل 
می ش��وند. وزارت بهداشت عربس��تان 16 هزار 
واحد خون را برای درمان بیماران در طول این 

روزها ذخیره می کند. 

دوربین های امنیتی؛ 5 هزار دستگاه
مرکز نظ��ارت »های تک«، مرکزی اس��ت 
ک��ه در س��ال های اخی��ر وظیفه نظ��ارت بر 
برگزاری مراس��م را دارد. این مرکز از طریق 
5 هزار دوربین امنیتی اوضاع را تحت کنترل 
دارد. 1200دس��تگاه از ای��ن دوربین ه��ا در 

مسجدالحرام قرار دارند. 

ابریشم کعبه؛ 700 کیلوگرم
پارچ��ه ای ک��ه دور ت��ا دور خانه خ��دا را 
پوش��انده و با 120 کیلوگرم نخ از جنس طا 
و نقره تزیین  شده، 700 کیلوگرم ابریشم نیاز 
دارد. ای��ن پارچه که جام��ه کعبه هم نامیده 
می شود، در کارخانه ای در مکه با 240 کارگر 
دوخته می شود. هزینه دوخت جامه کعبه هر 
س��ال 5 میلیون و 870 هزار دالر است. جامه 
کعبه هر سال همزمان با برگزاری مراسم حج 

تعویض می شود. 

گوسفند قربانی؛ 770 هزار راس
در پایان مراس��م ح��ج، حاجیان با جش��ن 
گرفتن عید قربان، گوس��فند قربانی می کنند. 
البته بعضی ها قربانی کردن بز، گاو و حتی شتر 
را هم انجام می دهند. گوش��ت قربانی بین فقرا 
توزیع می شود. برای این کار هر سال 770 هزار 

رأس گوسفند و بز درنظر گرفته می شود. 

حج به روایت آمار
ترجمه: سارا گلچین
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پول  زائران، تسکینی بر درد نفتی عربستان سعودی 
عربستان سعودی در مسیر تامین بودجه 
خود به قعر یک چاله عمیق نفتی س��قوط 
کرده اس��ت. آیا توریسم زیارتی می تواند به 

ترمیم آن کمک کند؟ 
حج یکی از ارکان اس��ام اس��ت که همه 
مس��لمانانی که توان جس��می و اقتصادی 
دارند، باید حداقل یک بار در طول عمرشان 

آن را به جا بیاورند. 
بی��ش از 2 میلی��ون زائ��ر ب��رای زیارت 
مقدس ترین مکان مس��لمانان، به مکه سفر 

می کنند. 
به همراه این زائ��ران یک فرصت طایی 
برای کش��ور میزبان فرا  می رسد. عربستان 
س��عودی به ش��دت نیازمند آن اس��ت که 
منابع دیگری به ج��ز درآمد نفتی پیدا کند 
و تقویت توریسم در اولویت دستور کار این 

دولت است. 
س��قوط به��ای نف��ت از س��ال 2014 به 
س��ختی به اقتصاد عربستان سعودی ضربه 
وارد کرده است. این کش��ور برای بسیاری 
از درآمده��ای خود به نفت متکی اس��ت و 

با کاهش 23 درصد درآمدهای نفتی اش در 
سال گذشته، کس��ری بودجه این کشور به 

حدود 100میلیارد دالر رسید. 
در س��ال 2015 صنعت توریسم توانست 
22 میلیارد دالر برای عربستان سعودی به 
ارمغ��ان بیاورد، اما این می��زان هنوز اندک 
اس��ت و در مقایس��ه با س��هم 40 درصدی 
نفت، تنها 3.5 درصد از تولید ناخالص ملی 

محسوب می شود. 
ام��ا دولت عربس��تان س��عودی در حال 
آماده س��ازی طرح هایی انگیزه بخش اس��ت 
تا این کش��ور را آماده کند که بتواند بدون 
اتکا به نفت ب��ه حیات اقتصادی خود ادامه 
دهد. عربس��تان قصد دارد تا س��ال 2030 
س��االنه 30 میلی��ون توریس��ت بین المللی 
را ج��ذب کن��د. ای��ن در حالی اس��ت که 
تع��داد بازدیدکنندگان خارجی عربس��تان 
 در س��ال 2015، 8 میلی��ون نف��ر ب��رآورد 

شده بود. 
در ح��ال حاضر حدود 883 ه��زار نفر، با 
پر کردن 8درصد از کل مش��اغل کشور، در 
صنعت توریس��م عربس��تان کار می کنند و 
براساس ارزیابی مؤسسه جهانی مک کینزی 

اگر اهداف دولت عربس��تان محقق ش��ود، 
ای��ن رقم می تواند تا س��ال 2030 تا میزان 

1.3 میلیون نفر باال برود. 
همی��ن حاال ه��م عربس��تان س��عودی 
درح��ال برنامه ریزی برای تس��هیل برخی 
محدودیت ه��ای روادیدی اس��ت ت��ا بتواند 
تعداد بازدیدکنندگان از کشورش را افزایش 

دهد. 
ب��رای مث��ال ای��ن تس��هیات می تواند 
ب��ه زائران اج��ازه دهد مدت بیش��تری در 
ای��ن کش��ور بمانند و پ��س از اتمام حج به 
ش��هرهای دیگر نیز س��فر کنند. همچنین 
س��نگینی  س��رمایه گذاری های  عربس��تان 
را در زمین��ه اح��داث هتل ه��ای جدید در 
برنامه خود قرار داده اس��ت و بیش از سالی 
13 میلیون دالر برای بازس��ازی مکان های 

تاریخی هزینه می کند. 
عربس��تان س��عودی گذش��ته از اماک��ن 
مذهب��ی، همچنی��ن دارای آثار باس��تانی، 
بیابان ه��ای عرب��ی و ام��کان غواص��ی در 
دریای س��رخ اس��ت، اما جذب گردشگران 

غیر مذهبی می تواند پیچیده تر باشد. 
جیس��ون تی��ووی، متخص��ص اقتص��اد 

اجتماعی  »اتمس��فر  می گوید:  خاورمیان��ه 
در عربس��تان احتم��اال ب��رای ب��ازار انبوه 
گردش��گری مساعد نیس��ت، اما قطعاً برای 
عملی ش��دن اهداف توریس��تی عربس��تان 
یعنی ج��ذب زائران به عاوه گردش��گرانی 
که می خواهن��د از مکان های طبیعی و آثار 
باستانی عربس��تان بازدید کنند، چشم انداز 

خوبی وجود دارد.«
ایران در اوایل س��ال جاری اعام کرد که 
به دلیل تنش های سیاسی زائران خود را از 
رفتن به عربس��تان برای انجام مراس��م حج 
منع می کند و از آنجایی که این دو کش��ور 
برای س��فر زائران ایرانی ب��ه مکه به توافق 
نرسیدند، حج امسال بدون حضور ایرانی ها، 
می توان��د بی��ش از س��ال های اخی��ر برای 
اقتص��اد عربستان س��عودی چالش برانگی��ز 
ب��ود. ایرانی ه��ا با آم��ار 600 ه��زار زائر در 
 س��ال گذش��ته، بزرگ تری��ن گ��روه زائران 

بودند. 
ب��ه ه��ر روی ب��ا س��قوط قیم��ت نفت، 
عربستان س��عودی برای تسکین اقتصادی 
کوتاه م��دت منتظ��ر درآمد ه��ای مراس��م 
ساالنه حج اس��ت. هفته گذشته  میلیون ها 

زائر از سرتاس��ر جهان ب��رای حج به مکه و 
کوه عرفات رفتند و این در حالی اس��ت که 
س��عودی ها برای جلوگیری از تکرار حادثه 
غم انگیز س��ال گذش��ته که منجر به مرگ 

2431 زائر شده بود، تحت فشار هستند. 
حج امس��ال می تواند موقتا در اقتصادی 
که یک کس��ری بودجه 98 میلیارد دالری 
را در س��ال 2015 ثبت کرده اس��ت، رشد 
ایج��اد کند. ای��ن میزان کس��ری بودجه از 
باالتری��ن رقم های کس��ری بودجه اعضای 

گروه 20 است. 
ب��ا توجه به وضعیت اقتصادی عربس��تان 
تعجبی ن��دارد که وزرای انرژی عربس��تان 
س��عودی و روس��یه در هفته گذشته با هم 
درمورد تش��کیل ی��ک کارگروه مش��ترک 
ب��رای تثبیت به��ای نفت تواف��ق کرده اند. 
ای��ن تواف��ق در پنج��م س��پتامبر و در پی 
گفت وگو های غیر رسمی چند هفته پیشتر، 
در پانزدهمی��ن انجمن بین المللی انرژی در 
الجزائر حاصل ش��د. به دنبال انتش��ار خبر 
این توافق قیمت نفت خام باال رفت و بهای 
 هر بش��که نفت خام برنت ب��ه 49.99 دالر 

رسید. 

ترجمه: شبنم شمس مقدم
economiccalendar, Cnn :منبع 
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کمت�������ر از دو هفت�����ه 
از رونمای��ی هفتمی��ن نس��خه 
گ�وش��ی هوش��من�د ش��رکت 
اپ��ل می گ��ذرد و دی��روز ای��ن 
دس��تگاه راهی چهار کشور دنیا 
ش��د.  در این م��دت خبر های 
عجیب وغریب��ی از صف ه��ای 
طوالنی خری��داران در تایلند 
و تایوان گرفته تا فروش کلیه 
م��ردی چین��ی ب��رای تامین 
بودج��ه خری��د آیف��ون 7 به 
گوش می رس��ید که اگر همه 
اپل  زیرپوستی  بازاریابی  اینها 
نباشد، مطمئنا می توان از آنها 
به عنوان یکی از عجایب دنیای 

امروز نام برد. 
ش��اید به همین علت باشد 
که ش��رکت اپل تصمیم گرفته 
را  خ��ود  هوش��مند  گوش��ی  
در نخس��تین ف��از عرض��ه، در 
کش��ور های آسیای ش��رقی و 
اس��ترالیا به دس��ت مشتریان 
برس��اند و بعد این محصول را 
وارد بقیه کشورهای جهان کند. 
سیستم عامل iOS 10 یکی 
از نق��اط قوت آیفون 7 اس��ت 
که چند روزی برای دس��تگاه 
قدیمی تر ارائه ش��ده که البته 
طب��ق گزارش��ات مش��کالتی 
هنگ کرد ن ه��ای  قبی��ل  از 
پ��ی درپ��ی، غیرفعال ش��دن 
اپلیکیش��ن آی تون��ز و کرش 
کردن دس��تگاه را برای برخی 
کاربران به وجود آورده است. 

از این مشکالت که بگذریم، 
اپل ویژگی های جدیدی را به 
iOS 10 اف��زوده اس��ت که 
می توان��د کار با دس��تگاه های 

اپل را لذت بخش تر کند. 

پیام رسان 
با iOS 10 می خواهد  اپل 
تغییرات ظاه��ری کوچک اما 
موث��ری را در سیس��تم عامل 
خ��ود  هم��راه  دس��تگاه های 
اپلی�کیش�����ن  بی���اورد. در 
 iMessages پی���ام رس��ان 
می توانید پیام ه��ا را بزرگ تر، 
ب��ا  هم��راه  و  کوچک ت��ر 
بیش��تر  شخصی  س��ازی های 

ارسال کنید. 
در این پیام رسان می توانید 
پیام هایی را با دس��تخط خود 
بفرس��تید و دوس��تان ش��ما 
می توانند انیمیش��ن نوش��تن 

دستخط شما را ببینند. 
ب��ا iMessages می توانید 
پیام ها یا تصویر هایی بفرستید 
که همچنان مخفی می مانند، 
ام��ا ناگهان دس��ت خ��ود را 

س��وآپ کنید تا پی��ام نمایش 
داده شود. 

در این پیام رسان می توانید 
بفرستید  س��ریع  پاس��خ های 
ک��ه در مواقع عجل��ه یا دادن 
پاس��خ های کوت��اه می توان��د 

بسیار کاربردی باشد. 
جدیدی  بخش  اس��تیکر ها 
از پیام رس��ان اپ��ل هس��تند 
ک��ه می توانند در ش��کل های 
مختلف از فروشگاه مخصوص 

خود دانلود شوند. 

پیدا کردن خودروی شما
 Apple Maps اپلیکیشن
به اندازه کافی هوشمند است 
که زمان توقف کردن ش��ما و 
پارک ش��دن  زمان  همچنین 
ماشین را تشخیص دهد، پس 
از آن در زمان��ی ک��ه احتیاج 

باش��د مکان��ی که خ��ودروی 
ش��خصی خود را در آن پارک 
کرده ای��د به ش��ما ی��ادآوری 
می کن��د، البته در صورت نیاز 
کاربر می تواند موقعیت مکانی 
اتومبی��ل خ��ود را در گوش��ه 

صفحه  نمایش ببیند. 
ع��الوه بر این ب��ا ویجتی که 
اپلیکیشن  به صورت دستی در 
Apple Maps فعال می شود، 
جهت اتومبیل در صفحه قفل 
برای شما نمایش داده می شود. 
به عنوان مثال مشخص می کند 
ک��ه اتومبیل در کدام س��مت 

صفحه نمایش است. 

دستیار باهوش تر
س��یری بزرگ تری��ن خب��ر 
درباره دستیار صوتی اپل اجازه 
به  توسعه دهندگان  دسترسی 

این دستیار شخصی است که 
اکن��ون باید منتظر باش��یم تا 
بس��یاری دیگر از اپلیکیشن ها 
بتوانن��د  آن  از  اس��تفاده  ب��ا 
دستیار صوتی اپل را به مرحله 
جدیدی وارد کنند. برای مثال 
می ت��وان با فرم��ان صوتی به 
اوبر درخواس��ت ماش��ین داد، 
ارس��ال  تقاضای   Square از 
پول برای شخص خاصی کرد 
یا از وات��س اپ بخواهید پیام 
دلخواه��ی را به فرد مورد نظر 

شما ارسال کند. 

کنترل هوشمندانه خانه
اپ��ل ب��ا اپلیکیش��ن جدید 
Home با دسترسی به اجرای 
هوش��مند درون خانه به شما 
اج��ازه می دهد م��واردی مانند 
روشن یا خاموش کردن چراغ ها 
و باز کردن در خانه را با دستگاه 

اپلی خود انجام دهید. 

روشن شدن با بلند کردن 
دستگاه

به ص��ورت  اکن��ون  اپ��ل 
را  قابلیت��ی  پیش ف��رض 
فراه��م ک��رده ک��ه بتوانی��د 
همی��ن ک��ه آیف��ون خ��ود را 
می کنی��د،  بلن��د  زمی��ن  از 
را  نوتیفیکیش��ن ها  صفح��ه 
مش��اهده کنید. با این ویژگی 
در  بیش��تر  نوتیفیکیش��ن ها 
مع��رض دی��د ق��رار خواهند 
گرفت.  عالوه ب��ر همه این ها 
ق���ابلیت ه����ای قدیم��ی تر 
 م��انند لم���س س��ه بع��دی

)3D touch( ارتق��ا یافته اند 
و ب��ه طور کل��ی کار ب��ا این 
سیس��تم عامل بسیار جذاب تر 

شده است. 

دختری 15ساله با ایده ای تحولی
شکلک های پیام رسان ها اسالمی 

می شوند

یک دختر نوجوان عربس��تانی، ایده ای جدید برای 
تغییر ظاهر و پوش��ش ش��کلک های دنیای مجازی 

)emoj( ارائه کرد. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« این دختر 15س��اله 
ک��ه مقیم آلمان اس��ت ب��ا طراحی ش��کلک هایی با 
پوش��ش اسالمی خبرساز شده اس��ت. وی پیشنهاد 
خ��ود در خصوص پوشش��ی جدید برای ش��کلک ها 
را ب��ه کنسرس��یوم یونیک��د ارس��ال کرده اس��ت. 
ش��خصیت های  توس��عه دهنده  کنسرس��یوم  ای��ن 
محبوب دنیای مجازی اس��ت که با نام ش��کلک ها و 
 »آیکون های ابراز احساس��ات« کاربران نیز شناخته 

می شود. 
اغلب کاربران دنیای مجازی و آپ های پیام رسان، 
ع��ادت دارن��د ب��رای انتق��ال احساس��ات خ��ود از 
ش��کلک های مجازی اس��تفاده کنند. ش��کلک هایی 
که اگرچه به لحاظ جنس��یت تفکیک شده هستند، 
 ام��ا ظاه��ری غرب��ی دارند و پوش��ش خاص��ی نیز 

ندارند. 
رئوف در خصوص تجربه خ��ود می گوید »چندی 
پیش در حال گفت وگو با یکی از دوس��تان خود در 
واتس اپ بودم که متوجه ش��دم به عنوان یک دختر 
مس��لمان به هیچ آیکون متناس��ب با ش��رایط خود 
دسترس��ی ندارم. درواقع هیچ ی��ک از صورتک های 
موجود در واتس اپ ش��باهتی به ظاهر اس��المی من 
نداشت و نمی توانست حس و حال من را به درستی 

انتقال دهد.«
همی��ن محدودیت ه��ا نخس��تین جرق��ه را برای 
تالش های رئ��وف الحوم��دی نوجوان روش��ن کرد 
و باعث ش��د وی به دنبال ایجاد راه��ی برای تغییر 
ش��رایط باش��د. وی در گام اول ش��روع به سلس��له 
ش��کلک های  طراح��ی  خص��وص  در  تحقیقات��ی 
اینترنت��ی ک��رد و س��پس ب��ا توجه ب��ه عالقه خود 
درخصوص دانش برنامه نویسی و طراحی، ایمیلی به 
کنسرس��یوم یونیکد ارسال کرد. رئوف در این ایمیل 
از مس��ئوالن یونیکد درخواس��ت کرده بود تقاضای 
 وی در مورد ش��کلک های اس��المی را مورد بررسی 

قرار دهند. 
مدتی بعد پاس��خ مثبت مس��ئوالن یونیکد مبنی 
بر تمایل آنها به بررس��ی طرح ه��ای اولیه این دختر 
خ��الق، برای وی ارس��ال ش��د. رئوف درب��اره علت 
تالش های خود در م��ورد موفقیت این طرح معتقد 
اس��ت »در ش��رایطی که پوش��ش زنان مسلمان در 
بس��یاری از کش��ورهای غربی همچون فرانسه مورد 
حساسیت شدید قرار دارد، این بسیار مهم است که 
از طریق فضای مجازی به نوعی فرهنگ سازی برای 
کاربران بپردازیم. برخی از مخالفان اس��الم و حجاب 
درک درس��تی از این نوع پوشش ندارند و در نتیجه 
با نوعی س��وگیری نسبت به زنان با پوشش اسالمی 

برخورد می کنند.«
کنسرس��یوم یونیکد بارها در اطالعیه های پیش��ین 
خود بر بی طرفی، همه گیر ب��ودن و احترام به ملل در 
طراح��ی emoj های خود تأکید کرده بود. اکنون ارائه 
این ط��رح محک خوبی برای بررس��ی میزان صداقت 
این مؤسس��ه در احترام به فرهنگ ها و عقاید اس��ت. 
در صورت همه گیر ش��دن پوش��ش و حجاب اسالمی 
در ش��کلک ها، انتظار می رود می��زان رضایت کاربران 
مسلمان از انواع شبکه های اجتماعی چند برابر شده و 
 بیش از گذشته از  emoj ها برای ابراز احساسات خود 

استفاده کنند. 
پیش بینی می شود، در صورت موفقیت این طرح از 
سال 2017 شاهد پوشش اسالمی شکلک ها باشیم. 

شناسایی اثر انگشت در گوشی جدید 
شیائومی از طریق امواج مافوق صوت

روی   IHS تحقیقات��ی  چین��ی  مرک��ز  مدی��ر 
یک��ی از ش��بکه های اجتماع��ی اعالم کرد گوش��ی 
هوش��مند Mi 5s ش��یائومی هم��راه ب��ا فن��اوری 
 حس��گر اثرانگش��ت مافوق صوت Sense ID عرضه 

می شود. 
ب��ه گزارش موبنا، این فن��اوری یک راهکار جدید 
اس��ت ک��ه می تواند از طری��ق ام��واج مافوق صوت 
اثر انگش��ت کاربر را شناس��ایی کند تا با این روش 
 مدل س��ه بعدی و واقعی تر از اثر انگش��ت کاربر ارائه 
ش��ود.  مزیت اصلی حس��گر مذکور این است که با 
م��واد مختلف از جمله فوالد، یاقوت، شیش��ه و انواع 
مختلف پالس��تیک س��ازگاری دارد و با این قابلیت 
هر نقطه از بدنه دس��تگاه می تواند به حسگر انگشت 
مجهز ش��ود.  این اتفاق به ش��رکت شیائومی امکان 
می دهد حسگر تشخیص اثر انگشت را زیر نمایشگر 
اصلی جاس��ازی کن��د، بنابراین کارب��ران می توانند 
 از نمایش��گر اصل��ی برای ب��از کردن قفل گوش��ی 

استفاده کنند. 
گوش��ی هوش��مند Mi 5s ش��یائومی مبتنی بر 
پردازن��ده پرقدرت Snapdragon 821 س��اخته 
ش��ده اس��ت و رم ش��ش گیگابایت��ی را نیز ش��امل 
می شود. منابع آگاه همچنین اعالم کردند این گوشی 
هوش��مند دوربین دیجیتالی با دو لنز مجزا را شامل 
می شود و نمایشگر آن قابلیت شناسایی میزان فشار 
انگش��ت را دارد.  پیش بینی ش��ده است این گوشی 
هوش��مند فصل دوم س��ال جاری میالدی وارد بازار 
 آس��یا شود و هنوز قیمت مش��خصی برای آن اعالم 

نشده است. 
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Anti sleep pilot ، یک گجت هش�دار دهنده ضدخواب اس�ت که باعث می ش�ود رانندگان خواب آلود بدون تصادف رانندگی کنند . این سیستم در صورت 
کاهش سرعت ، یا انحراف راننده از مسیر اصلی با ارسال بوق هشدار، وی را بیدار می کند و همچنین دارای سیستم تنظیم بوق برای هر 15 دقیقه است .قیمت 

این محصول 179 دالر است . 

HP"
قیمت )تومان(مدل

Scanjet 5590 600,000
ScanJet 200  200,000
 Scanjet 300 220,000

 scanjet G4010 460,000
Scanjet N6310 16,00,000
scanjet G3010  250,000
Scanjet N8420  7,900,000
Scanjet G4050 500,000

LaserJet  P1109w 350,000
LaserJet P1102W  360,000

1320N 350,000
LaserJet P2035   510,000

M601dn 1,900,000
LaserJet Pro 400 M401dn   750,000

 LaserJet Pro 400 M401a 750,000 
LaserJet Enterprise P3015d  1,300,000

LaserJet Pro M402dn 680,000
LaserJet P2055dn  1,900,000

 LaserJet Pro M706n  2,100,000
 LaserJet 5200   5,500,000

LaserJet Pro P1606dn -   650,000
LASERJET P4014 2,100,000

MFP M127fs  600,000 
LaserJet M127fn  650,000

LaserJet Pro M1536dnf MFP 1,300,000
LaserJet Pro MFP M177fw 950,000

Pro M451dw 1,500,000 
Pro CP1025  500,000

 Office Color Laserjet Pro CP5225N 3,800,000
Office Color Laser Jet CP4525DN 6,400,000

LaserJet 200 M251nw  590,000
M351a  750,000

  Officejet 7110 500,000
 OFFICEJET 6000 290,000

Officejet 4630 e-All-in-One 255,000
Deskjet k8600  1,300,000

Officejet 7000 Wide format  450,000
LaserJet Office M1214NFH  1,300,000

 Deskjet 2050 130,000
Deskjet 2130 All-in-One 120,000

 
Canon

قیمت )تومان(مدل
LiDE 120  160,000
LiDE 220 220,000
DR-C130 1,750,000 

High Speed Document-DR C120  1,600,000
lide 210  220,000 

i-SENSYS LBP6020   220,000
i-SENSYS LBP6310dn   800,000
i-SENSYS LBP6000B   250,000

 ImageCLASS LBP6300DN  800,000
i-SENSYS LBP3010 380,000

i-SENSYS LBP 7100Cn   540,000
Laser Printer LBP5050n   9900,000

LBP 7018  500,000
 SELPHY CP810  310,000
 SELPHY CP900 350,000 
 PIXMA iP7240 280,000  
PIXMA iX6840 700,000

PIXMA Pro9500   2,300,000
i-SENSYS LBP-7010C  400,000 

i-SENSYS MF3010  390,000 
i-SENSYS MF4890dw  910,000 
i-SENSYS MF4780w  740,000 

MF4750  740,000 
i-SENSYS MF4730  640,000 
i-SENSYS MF4410  500,000 

i-SENSYS MF8230Cn 900,000
i-SENSYS MF211 400,000

MF212w   500,000 
PIXMA MX894  880,000 

i-SENSYS MF226DN  600,000 
i-SENSYS MF229dw 910,000
i-SENSYS MF216N  590,000 

PIXMA MX394  240,000 
PIXMA MG2440  120,000 
PIXMA MG5540  360,000 

i-SENSYS MF4330d  2,000,000
PIXMA MG5340  650,000 

i-Sensys MF8280Cw  1050,000 
mf4370dn  670,000 

L170  710,000 
MF4450  1,150,000 

MFP 4350  1,050,000 
i-SENSYS MF4430  1,290,000 

SELPHY CP820  350,000 
  

Epson
قیمت )تومان(مدل

                 Perfection V370 460,000 
V600 Photo Scanner 1,600,000

V550 Perfection 900,000
Stylus Photo 1410 1200,000

L220 Multifunction Inkjet 600,000
L365 Multifunction Inkjet 700,000

Stylus Photo Printer T50 900,000
L800  980,000 
L1800 2300,000

Stylus Photo P50  850,000
L100  400,000 

DFX-9000  9,800,000 
LQ-300+II 850,000 

LQ 350  610,000 
LQ-2190  1,950,000 
LQ-2180  1,600,000 

 
SAMSUNG"

قیمت )تومان(مدل
CLP-320  390,000 
ML-1640  210,000 

ML-2955ND  530,000 
SL-m2020W  250,000 

ML-2165  190,000 
Xpress M2020  180,000 

Printer Xpress M2070F 410,000
SCX-4655HN 535,000

Xpress M2070W 350,000
ML-2160  190,000 

Olivetti PR-2 Plus 18,500,000 
Star TCP400 4,600,000 

حمالت س��ایبری متعدد ب��ه بانک 
مرکزی بنگالدش مقامات این بانک را 

به واکنش واداشت. 
به گزارش  »فرصت امروز« طی سال 
گذشته و س��ال جاری میالدی، صدها 
هکر ب��ا حمله ب��ه سیس��تم پرداخت 
آنالی��ن بانک مرکزی بنگالدش رکورد 
چش��مگیر 81میلی��ون دالر دزدی را 

ثبت کردند. 
این مس��ئله باعث ش��د بس��یاری از 
ش��هروندان نسبت به سیس��تم بانکی 
کش��ور خود احس��اس منف��ی و عدم 
اطمینان پیدا کنند. این عدم اطمینان 
س��رمایه گذاری  کاه��ش  ب��ه  منج��ر 
و  بانک��ی  سیس��تم  در  ش��هروندان 
بانکی  درنتیج��ه رک��ود در سیس��تم 
کشور شد. از سوی دیگر مقامات ارشد 
بانک های بنگالدش به س��هل انگاری و 
اهمال کاری در خصوص تأمین امنیت 

فضای بانکداری محکوم شدند. 
اکن��ون سیس��تم بانک��داری دولتی 
بن��گالدش در ت��الش اس��ت از طریق 

 )BIS(  همکاری با سیس��تم بانکداری
در بازل سوییس، به کاهش یا متوقف 
کردن روند حمالت سایبری بپردازند، 
بانک��داری  سیس��تم  مش��کالت  ام��ا 
بنگالدش صرفاً به داخل کشور محدود 
نمی شود. سیستم نقل و انتقال آنالین 
اطالعات بین الملل این کشور نیز آماج 

حمالت سایبری است. 
در فوریه گذشته، بالغ بر 80 میلیون 
دالر از سیستم بانکی آنالین بنگالدش 
ناپدی��د ش��د و پ��س از ردگیری ها و 
پیگیری های سیستم امنیتی مشخص 
ش��د این مبلغ در یک کلوپ تفریحی 
در فیلیپین صرف فعالیت های مجرمانه 

و شرط بندی شده است. 
مدت��ی پیش نیز مبل��غ یک میلیارد 
در  ش��ده  ذخی��ره  مبال��غ  از  دالر 
حساب های بانک فیلیپین در نیویورک 
در آستانه سرقت اینترنتی قرار گرفت. 
این اتفاق س��وءتفاهم هایی آشکار بین 
دولت فدرال آمری��کا و دولت فیلیپین 

ایجاد کرد. 

کیوس��ک های رایگان ارائه اطالعات 
گ��وگل در ش��هر نیویورک به س��بب 
فرهنگ غلط و کاربری نامناس��ب آنها، 

در آستانه جمع آوری قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش  »فرصت ام��روز« در 
حال حاضر 400 کیوس��ک اطالعاتی 
گوگل در س��طح ش��هر نیوی��ورک به 
حال��ت غیرفع��ال درآمده اند. ش��رکت 
گ��وگل علت این مس��ئله را اس��تفاده 
برخی کاربران از این کیوس��ک ها برای 
مش��اهده وب س��ایت هایی با محتوای 

غیر اخالقی عنوان کرده است. 
ط��ی ماه های اخیر، برخ��ی از اهالی 
نیویورک با تماس به مراکز پش��تیبانی 
گوگل در ایاالت متحده نسبت به این 
موضوع اعتراض داش��ته و از مسئوالن 
این ش��رکت درخواس��ت کرده بودند 
ب��رای ح��ل ای��ن مش��کل تمهی��دی 

بیندیشند. 
ه��دف اولی��ه گ��وگل از نص��ب این 
باجه ها در سراس��ر شهر، ارائه وای فای 
رای��گان و اطالعات س��ریع و ضروری 

مراک��ز  بیمارس��تان ها،  درخص��وص 
نقشه های  اورژانس،  خدماتی، خدمات 

محلی و... به افراد بود. 
با این وجود با گذش��ت زمان، برخی 
کارب��ران، به وی��ژه اف��راد بی خانمان و 
ولگ��رد، از ای��ن باجه ها اس��تفاده های 
ناموج��ه دیگ��ری می کردند. ش��رکت 
گوگل از اوایل س��ال جاری تالش کرد 
با فیلتر کردن برخی از این باجه ها موج 
این ن��وع رفتارهای مخ��رب را کنترل 
کرده و کاهش دهد، اما متأس��فانه این 

روند تغییر محسوسی نداشت. 
اکنون ش��رکت گوگل اع��الم کرده، 
ت��ا زمانی ک��ه راه حلی مناس��ب برای 
این مش��کل پیدا نکند تع��داد زیادی 
از کیوس��ک هایی را ک��ه در مناط��ق 
مس��تعد جرایم قرار دارن��د، به حالت 
غیرفعال درخواه��د آورد. این تصمیم 
در ش��رایطی گرفته شده که چند ماه 
پیش اعالم ش��د تا پایان سال 2019 
بالغ بر 4450 باجه در سراسر نیویورک 

نصب خواهد شد. 

احتمال غیر فعال شدن کیوسک های گوگل در آمریکا بانک مرکزی بنگالدش آماج حمالت سایبری 

قیمت انواع چاپگر
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رشد ساالنه 7درصدی صنعت 
آدامس تا سال 2019

آدام��س از جمل��ه محصوالت��ی اس��ت ک��ه طی 
چندین دهه توانست محبوبیت زیادی بین انسان ها 
پی��دا کند و می توان گفت منهای برخی مش��کالت 
غیربهداش��تی که ممکن اس��ت برای دهان و دندان 
ایجاد کند، یکی از محبوب ترین جویدنی های مردم 
جهان اس��ت که خصوصا با داشتن طعم ها و اشکال 
مختل��ف، در بین نوجوان��ان و ک��ودکان محبوبیت 
زیادی پیدا کرده است. با توجه به گرایشی که اغلب 
مردم جهان نس��بت به این محصول نش��ان داده اند، 
محققان پیش بینی می کنند نرخ رش��د ساالنه بازار 

این محصول تا سال 2019 بیش از 7درصد باشد. 

چشم انداز بازار آدامس تا سال 2019
طب��ق پیش بینی محقق��ان اقتصادی ب��ازار جهانی 
آدام��س تا س��ال 2019 بین 4 ت��ا 7درصد به صورت 
س��االنه رش��د خواهد کرد و در این میان، آدامس های 
رژیمی و بدون قند بیشترین رشد را خواهند داشت و به 
دلیل نگرانی جامعه مصرف کنندگان در مورد پوسیدگی 
دندان، با رش��د بیشتری در این بخش رو به رو خواهیم 
بود. همچنین آدامس های انرژی زا نیز رشد بیشتری را 
در میان انواع مختلف این محصول در سال های پیش 
رو خواهند داش��ت. آمار ارائه ش��ده حاکی از این است 
که ارزش بازار جهانی آدامس از س��ال 2014 تا 2019 
حدود 32.6درصد رشد را تجربه خواهد کرد، به طوری 
که در س��ال 2019 ارزش این ب��ازار به 32.63میلیارد 
دالر می رس��د. با توجه به نرخ رشد ساالنه بازار آدامس 
که در س��ال 2014 حدود 4درصد بوده است و تا سال 
2019 به نرخ 7درصد خواهد رسید، می توان گفت بازار 
این صنعت رش��د قابل توجهی را ط��ی خواهد کرد و 
گرایش جامعه مصرف کنندگان به این محصول، افزایش 

چشم گیری پیدا خواهد کرد. 

آدامس بدون قند، بزرگ ترین بخش این صنعت
همان گونه که ذکر شد، در میان محصوالت متنوع 
آدامس، آدامس های بدون قند تقاضای بیشتری را در 
پی خواهند داشت و به دلیل توجه مصرف کنندگان 
به س��المت دندان، یکی از مهم ترین بخش های این 
بازار می ش��وند. در سال 2001 مطالعات و تحقیقات 
دندانپزشکی ثابت کرد که جویدن آدامس بدون قند 
در طول روز، حتی اگر سه بار و هر بار بیست دقیقه 
نیز طول بکش��د، میزان پوسیدگی دندان را کاهش 
داده و خط��رات آن کمتر اس��ت و با توجه به همین 
آمار، مصرف کنن��دگان جهانی این محصول، گرایش 
زیادی به مصرف آدامس های بدون قند پیدا کرده اند 
و در حال حاض��ر یکی از بزرگ ترین بخش های این 
ب��ازار را آدامس های بدون قند تش��کیل می دهند و 
انتظ��ار می رود که در س��ال های آتی نی��ز این روند 
ادامه پیدا کند. از جمله یافته های دیگر پزش��کی در 
زمینه مصرف آدامس های بدون قند، کاهش خشکی 
دهان و حفظ مواد معدنی دندان است که این عوامل 
نیز باعث مصرف  بیش��تر این نوع آدامس از س��وی 

مصرف کنندگان شده است. 

رشد جهانی بازار آدامس در فاصله سال های 
2015 تا 2019

در س��ال 2015 درآمد جهان��ی آدامس به ارزش 
25.83میلیارد دالر بوده و نرخ رش��د ساالنه آن نیز 
4.50درصد بوده اس��ت که این آمار در سال 2016 
ب��ه ارزش 27.15میلیارد دالر و رش��د 5.10درصد 
رسیده بود. در سال 2017 نیز درآمد 28.68میلیارد 
دالری و رش��د 5.65درصدی را در بازار این صنعت 
ش��اهد خواهیم بود. محققان معتقدند این ارزش در 
سال 2018 به ارزش 30.46میلیارد دالر با نرخ رشد 
ساالنه 6.20درصد رسیده و سرانجام در سال 2019 
با درآمد 32.63میلیارد دالری و نرخ رش��د س��االنه 
7.10درصد در بازار این صنعت روبه رو خواهیم بود. 
آمار فوق نش��ان دهنده رشد قابل توجه بازار آدامس 
در سطح جهان هس��تند که البته الزم به ذکر است 
بخش آدامس های رژیمی، بدون قند و ساخته شده 

از مواد طبیعی، بیشترین رشد را خواهد داشت. 

سهم مواد تشکیل دهنده آدامس
صنعت تولید آدامس ارتباط مس��تقیمی با صنعت 
قن��ادی داش��ته و به نوعی زیرمجموعه آن محس��وب 
می شود. س��ه ماده اصلی شیرینی، آب نبات و شکالت 
کاربرد زیادی در این صنعت دارند، بر این اساس، آمار 
ارائه شده از سوی محققان نشان می دهد 15درصد از 
صنعت تولید آدامس مربوط به شیرینی پزی و قنادی 
است، ضمن اینکه آبنبات و شکالت نیز هر یک حدود 
29درصد و 55درصد از بازار جهانی مواد تشکیل دهنده 

این محصول را به خود اختصاص می دهند. 
براس��اس فروش منطقه ای آدام��س، باید گفت که 
بزرگ ترین بازار این محصول در کش��ورهای آس��یایی 
اس��ت و آمریکای التین و اروپای غرب��ی در رتبه های 
دوم و س��وم مصرف این محصول در سطح جهان قرار 
دارند، به طوری که طبق آمار ارائه شده در سال 2012، 
آسیا با داش��تن درآمدی بالغ بر 6683.2میلیون دالر 
بیشترین میزان فروش آدامس را داشته و اروپای غربی 
با درآمد 5419.8میلیون دالر در مقام دوم قرار گرفته 
بود. آمریکای التین، آمریکای ش��مالی، اروپای شرقی، 
خاورمیانه و استرالیا نیز در رتبه های بعدی این صنعت 

به لحاظ فروش قرار داشتند. 
www.confectionerynews.com :منابع
infogr.am
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بررسی بازار آدامس ایران در گفت وگو با کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران

صنعت آدامس، کام اقتصاد را شیرین نکرده است
بس��یاری از ما هر روز صبح بدون اینکه فکر 
کنیم هنگام خروج از منزل یک عدد آدامس با 
طعم مورد عالقه خودمان را باز کرده و مشغول 
جویدن آن می ش��ویم و این درحالی است که 
بی ش��ک دو یا سه بس��ته دیگر آدامس داخل 
کیف مان یا کش��وی میز مح��ل کارمان هنوز 
منتظر باز شدن هستند. آیا تاکنون با خودتان 
فکر کرده اید در طول س��ال چقدر برای خرید 
این محصول هزینه می کنید؟ یا اینکه اصال چند 
کیل��و آدامس نوش جان می کنی��د؟ این میزان 
مصرف چه اع��داد و ارقامی را در صنعت تولید 
آدام��س به جریان انداخته و در نهایت آیا واقعا 
افرادی که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند 
ب��دون تردید به قله های موفقیت رس��یده اند؟ 
در نگاه اول هنگام انتخاب یک برند مش��خص 
آدام��س در میان انبوه��ی از طعم ها، رنگ ها و 
در نهایت بسته بندی های مختلف شاید انتخاب 
کار مش��کلی باش��د، اما وقتی با دق��ت به این 
بس��ته بندی ها نگاه می کنیم، می بینیم بیشتر 
این تولیدات محصول تعداد انگش��ت شماری 
از کارخانج��ات مختلف داخلی یا خارجی بوده 
و حداقل در کش��ورمان نزدیک به 85درصد از 
این جویدنی خوش طعم محصول کش��ورهای 
خارجی اس��ت. این درحالی اس��ت که با کمی 
توجه به اخبار درمی یابیم از این میزان آدامس 
وارداتی تقریبا 95درص��د به صورت غیرقانونی 
وارد خ��اک کش��ورمان ش��ده اس��ت. در این 
گ��زارش بازار این محصول محبوب و پرمصرف 
را در گفت وگو ب��ا کاوه زرگران، دبیرکل کانون 
انجمن های صنایع غذایی ایران بررسی کرده ایم. 

ظرفیت تولید 50 هزار تنی
زرگران در این زمینه ب��ه »فرصت امروز« 
می گوی��د: آدام��س یک��ی از پرمصرف ترین 

جویدنی ه��ای مصنوع��ی ام��روزی در نقاط 
مختلف جهان اس��ت که ب��ه دو نوع قندی و 
بدون قند تقس��یم می شود و اکنون 32 واحد 
تولی��دی آدامس در کش��ورمان ب��ا ظرفیت 
نزدیک به 50هزار تن وجود دارد، اما شرایط 
اقتصادی و همچنین رقابت نابرابر بازار باعث 
ش��ده اکنون این واحدهای تولیدی تقریبا با 
کمت��ر از نیم��ی از ظرفیت خود مش��غول به 
تولید باش��ند. زرگ��ران در ادامه با اش��اره به 
اینک��ه از میان تولید کنن��دگان آدامس ایران 
تقریبا یک سوم س��هم بازار در اختیار شرکت 
مینو اس��ت، افزود: تولید کنندگان کوچک و 
کارگاه��ی نی��ز تقریبا 30 درص��د دیگر را در 
اختیار خود قرار داده اند و 40 درصد باقی مانده 

در می��ان تولید کنندگان مطرح دیگری چون 
مس��تر فوده، تکسان زرین، شهدین کام، صبا 
و... تقسیم شده است. این مقام صنفی میزان 
مصرف آدامس در کشورمان را چیزی نزدیک 
به 6هزار تن در س��ال اعالم ک��رد و گفت: با 
درنظر گرفتن این رقم مصرف داخلی آدامس 
دور از واقعیت نیست اگر بگوییم گردش مالی 
این بازار در کشورمان نزدیک به 500میلیارد 
تومان است. این درحالی است که همین آمار 
نشان دهنده سهم 32درصدی واردات آدامس 
برای تامین نیاز داخلی باز است و نکته جالب 
اینکه تنه��ا 5 درصد از این می��زان به صورت 
رس��می وارد کش��ورمان ش��ده و 95درص��د 
باق��ی غیرقانونی به بازار راه یافته اس��ت. وی 

معتقد اس��ت عمده تهدید تولیدات ایرانی با 
وج��ود توانمندی های موجود مربوط به ورود 
غیرقانونی کاالی قاچاق از کشورهای همسایه 
اس��ت؛ امری که طی س��الیان گذشته کامال 
نهادینه شده و ذایقه ایرانیان را کامال به خود 
وابسته کرده اس��ت. اتفاقی که قدرت رقابت 
تولی��دات داخل را به حداقل خود رس��انده و 
برخی سرمایه گذاری ها را محکوم به شکست 

کرده است. 

بازارهای صادراتی در خطر
زرگران با اشاره به آمارهای صادراتی آدامس 
تولید ای��ران تاکید کرد: ارزش صادرات آدامس 
ای��ران طی یک دهه گذش��ته از 6میلیون دالر 

سال 1384 به رقمی معادل 14میلیون دالر در 
سال 1388 رسید که باعث خرسندی بسیاری 
از مس��ئوالن و تولید کنندگان شد، اما دقیقا از 
همان سال به بعد می بینیم سیر نزولی صادرات 
آدامس ش��کل گرفت��ه این گونه ک��ه آمارهای 
صادراتی س��ال 1393 بیانگر رقمی نزدیک به 
10میلیون دالر هستند و در نهایت طی شش 
ماهه ابتدای سال گذشته نیز تنها 5میلیون دالر 
آدامس ایرانی به بازارهای هدف ارس��ال ش��ده 
است. دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی 
ایران، سهم بازارهای صادراتی آدامس ایرانی را 
این گونه برشمرد که 58 درصد صادرات آدامس 
به عراق، 30 درصد به افغانستان و میزان کمی 
نیز به پاکس��تان، تاجیکستان و کویت از سوی 

تولید کنندگان صادر شده است. 
این مقام صنفی افزود: نکته نگران کننده این 
اس��ت که با درنظر گرفتن تمامی ارقام و اعداد 
ارائه شده می بینیم این افزایش قیمت آدامس 
در بازارهای بین المللی بوده که توانسته ارزش 
ریالی صادرات ایران را تقریبا یکسان نگه دارد، 
اما از لحاظ وزنی صادرات کاهش قابل توجهی 
را تجرب��ه کرده ایم به این ترتی��ب دور از ذهن 
نیس��ت اگر بگوییم ارزش صادراتی و همچنین 
ارزش افزوده صنعت تولید آدامس هنوز از سوی 
برخی مسئوالن جدی گرفته نشده است و برای 
آین��ده اقتصادی آن برنامه  مش��خص و مدونی 
تدوین نکرده اند. ب��ه گفته وی، قیمت هرکیلو 
آدامس در بازاره��ای بین المللی طی یک دهه 
گذش��ته همواره روند صع��ودی به خود گرفته 
و آدامس صادراتی ای��ران از رقم 2/64 دالر در 
س��ال 1384 به چیزی مع��ادل 6/32 دالر در 
سال 1393 رس��یده است ولی متوسط قیمت 
این کاالی صادراتی کشورمان طی سال گذشته 
تقریبا 5/3 دالر تعیین شد؛ رقمی که می تواند 
تراز تجاری این کاال را با نوسان معناداری مواجه 

کند. 

آن دس��ته از عالقه مندانی که دنبال س��رمایه گذاری در 
تولید این جویدنی سودآور هستند الزم است بدانند برای 
رسیدن به خواسته خود باید مجوزهای مربوطه را یک به 
یک از ارگان های ذی صالح تهیه کنند و در اختیار داشته 
باشند. در این زمینه نخستین گام بحث موافقت نامه های 
اصول��ی یا همان تایی��د وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��ت. تشکیل پرونده یا درخواست سرمایه گذاری در این 
وزارتخانه دروازه ای اس��ت که سرمایه گذاران را به مراحل 
بع��دی هدای��ت خواهد کرد. پ��س از آن مهم ترین بخش 
وزارت بهداش��ت یا سازمان غذا و داروست، چون این نهاد 
باید با استفاده از معیارها بهداشتی در این زمینه مجوزهای 
مربوطه را درباره خطوط تولید، انبارها، آزمایشگاه کنترل 
کیفیت، پرس��نل و مواد اولیه صادر کند، اما س��ومین گام 
ب��رای تولید آدام��س و ورود به بازار محص��ول ایرانی در 
سازمانی با آرمی شناخته شده برای همگی ما یعنی اداره 
استاندارد است. چون مهر تایید این اداره می تواند تضمینی 
برای ورود به بازار ش��ما چه داخل و چه خارج از مرزهای 
کش��ورمان باش��د. با دریافت مجوزهای مربوطه از این دو 
نهاد تقریبا بیش از 50درصد کار انجام ش��ده است، چون 
باقی کارها مربوط به س��ازمان ها یا ارگان هایی اس��ت که 
س��ختگیری زیادی ندارند و می توان به سادگی با رعایت 

اصولی ابتدایی مهر تایید آنها را به دس��ت آورد. حضور در 
بازار آدامس هم تولیدات سنتی مانند سقز را در برمی گیرد 
و هم انواع آدامسی را که در فروشگاه ها شاهدشان هستیم. 
نمونه های سنتی را با سرمایه گذاری 200 تا 300میلیون 
تومان هم می توان تولید کرد، اما بازار مناس��بی برای شان 
وج��ود ن��دارد. راه مطمئن تر حضور در ب��ازار آدامس های 
خوش آب و رنگ و متنوعی اس��ت که خریداران زیادی را 
ب��ه خود می بینند. برای حضور در این بازار و خرید زمین، 
ماش��ین آالت و نیروی انس��انی و راه اندازی کسب وکار به 

سرمایه اولیه تا 50میلیارد تومان نیاز است. 

پیش��خوان هر فروش��گاه و دکه ای را که نگاه کنید، 
برنده��ا و مارک های خارجی آدامس اس��ت که قبل از 
خود آدامس ها به چشم می آید. همین امر ممکن است 
موجب لرزیدن دست و دل سرمایه گذاران برای حضور 
در این بازار باشد؛ بازاری که نام و نشان ایرانی کمتری 
در آن به چشم می خورد. به همین دلیل به نظر می رسد 
که در نگاه نخست تولید آدامس به عنوان یک جویدنی، 
کار دش��وار و نگران کننده ای از نظر دودوتای اقتصادی 
باش��د، بنابراین تولید آدامس نیازمند حساب و کتابی 
دقیق و برنامه ریزی مناس��بی ب��رای پایداری و دریافت 
سهم بیشتر از بازار است. کارشناسان صنعتی مهم ترین 
ریس��ک تولید آدام��س در ایران را قاچ��اق می دانند و 
معتقدند این نکته عاملی در غیررقابتی شدن تولیدات 

وطنی و در نهایت شکست سرمایه گذاری بوده است. 
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه اگ��ر بخواهیم ب��ه دیگر 
م��وارد نگران کننده اش��اره کنیم، الزم اس��ت به نبود 
حمایت ه��ای قانونی دول��ت برای ورود ب��ه بازارهای 
ه��دف تاکی��د داش��ته باش��یم؛ عاملی که توانس��ته 
حت��ی در بازاره��ای س��نتی تولی��دات ای��ران مث��ل 
 ع��راق و افغانس��تان باعث کاهش س��هم ب��ازار ایران 

شود. 

هرچن��د در نهایت نبود س��رمایه در گ��ردش و عدم 
ارائ��ه وام از س��وی بانک ها ب��ه دلیل نب��ودن اولویت 
ارائه وام ب��ه این صنعت از دیگر م��وارد تهدید کننده 
 تولی��د ای��ن جویدن��ی س��ودآور ب��رای اقتصادم��ان 

است. 
اما شاه بیت و پاشنه آشیل تولید آدامس در کشورمان 
به رغم س��رمایه گذاری های هنگفتی که صورت گرفته 
عدم دسترسی متناوب و آسان تولید کنندگان به مواد 
 اولیه با توجه به مشکالت نقل و انتقال پول به کشورهای 

تولیدکننده است. 

ترجمه: فهیمه خراسانی
شیدا رمزی

ریسک سرمایه گذاری سرمایه اولیه و مجوزها

سرمایه گذاری

ش��اید بارها و بارها درب��اره مفید یا مضرر بودن آدامس 
برای بهداش��ت دهان و دندان ش��نیده باشید، درحالی که 
اغل��ب ما ب��دون توجه به ای��ن نکته برای خری��د انواع و 
اقس��ام آدامس هزینه می کنی��م. این نکت��ه عاملی بوده 
تا ش��رکت مسترفوده از آن اس��تفاده کرده و برای ایجاد 
ارزش افزوده مناس��ب اقتصادی این جویدنی خوش��مزه 
گام بردارد. محمد کریمی، مدیرعامل شرکت مسترفوده، 
در ای��ن زمینه ب��ه »فرصت امروز« می گوی��د: با توجه به 
مطالعات میدانی و بازارسنجی هایی که از سوی این گروه 
صنعت��ی صورت گرفت، متقاعد ش��دیم که امروز فرصتی 
مناس��ب برای ورود به بازار تولید آدامس در کش��ورمان 
اس��ت. چون نه تنه��ا تقاضای این کاال روب��ه افزایش بود 
بلکه بازارهای صادراتی مناس��بی هم در اطراف کشورمان 
حضور داش��ت. به این ترتیب تقریبا از اوایل سال 1392 
با س��رمایه گذاری نزدیک به 50 میلی��ارد تومان اقدام به 
 راه ان��دازی این واحد تولی��دی با اش��تغال زایی 300 نفر 

کردیم. 
کریمی با اشاره به بحث رکود و رقابت نابرابر بازارداخلی 
اف��زود: امروز به دلی��ل واردات بی رویه و همچنین معضل 
قاچ��اق بس��یاری از تولید کنن��دگان داخلی کش��ورمان 
به خصوص در این صنعت درگیر مش��کالت تولید شده و 
با ظرفیت های پایین مش��غول به تولید هس��تند، بنابراین 
این ش��رکت تقریب��ا با نیم��ی از ظرفیت خ��ود تولید را 
ادام��ه می ده��د و اکنون یکص��د نفر را مش��غول به کار 
کرده اس��ت، هرچند نبای��د فراموش کنی��م این صنعت 
ب��ه دلیل مکانیزه بودن ش��اید در نگاه اول اش��تغال زایی 
قابل مالحظه ای نداش��ته باش��د ام��ا ارزش اف��زوده باال 
 و قاب��ل مالحظ��ه آن می تواند چرخ اقتص��اد را به خوبی 

حرکت دهد. 
این فعال صنف��ی درباره مصرف آدامس و گردش مالی 
آن معتقد است از آنجا که بازار آدامس بازار شفافی نیست 
ش��اید ارائه آمار دقیق نس��بت به تولید یا صادرات آن در 
دس��ت نباشد اما براس��اس مطالعات میدانی دور از ذهن 
نیس��ت که بگوییم گردش مالی این صنعت در کشورمان 
چیزی حدود 1000 میلیارد تومان اس��ت، که از این رقم 
200میلیارد تومان تولی��د داخل و باقی از طریق واردات 
محقق می شود. نکته جالب در این زمینه مربوط به سهم 
قابل توجه قاچاق آدامس به داخل کش��ور با گردش مالی 

چیزی حدود 500میلیارد تومان است. 

تعرفه های غیر اصولی، مهم ترین عامل قاچاق
مدیرعامل مستر فوده مهم ترین آسیب را همین معضل 
قاچاق دانست و تصریح کرد: تعیین تعرفه های غیر اصولی 
ب��رای این کاال ب��دون توجه ب��ه تقاضای موج��ود باعث 
ش��ده حتی با درنظ��ر گرفتن تعرف��ه 100درصدی برای 
محصوالت ش��کردار و 70درصدی برای محصوالت بدون 
شکر، س��ودجویان با اس��تفاده از قیمت های بسیار ناچیز 
بین الملل��ی تولی��دات داخلی را هدف ق��رار داده و باعث 
ناتوانی اقتصادی برخی تولیدکنندگان باش��ند. کریمی با 
اش��اره به تع��داد تولیدکنندگان مطرح کش��ورمان گفت: 
اکنون پنج تولیدکننده بنام و مطرح در بازار تولید آدامس 
حضور دارند و بقیه به صورت محلی و صنفی مش��غول به 
کار هس��تند، به همین دلیل صنعت یاد ش��ده با توجه به 
ناس��الم بودن فضای رقابتی، آسیب پذیر شده و در پاره ای 
از موارد سهم بازار در اختیار محصوالت دیگر قرار گرفته 

است. 

برندسازی و بسته بندی دو اصل مهم
وی برندسازی را پاش��نه آشیل تولید آدامس دانست و 
تصریح کرد: همان طور که می دانید ذائقه و تنوع دو عامل 
بس��یار مهم در تعیین س��هم بازار تولید کنندگان اس��ت، 
بنابرای��ن اگر یک تولید کننده قصد موفقیت دارد عالوه بر 
کیفیت و قیمت الزم است در این زمینه توجه ویژه داریم. 
به عنوان مثال می بینیم در سراسر جهان شاید کمتر از 10 
کارخانه مطرح و بزرگ تولید کننده آدامس داریم اما سهم 
بازار ای��ن تولید کنندگان نزدیک ب��ه 70 درصد کل بازار 
بین المللی است، چون برندهای متفاوتی را روانه بازارهای 
هدف ش��ان می کنند. مدیرعامل ش��رکت مس��تر فوده در 
ادامه افزود: پس از برندس��ازی نکته اساس��ی که در واقع 
می ت��وان از آن به عنوان ویترین برن��د یاد کرد، مربوط به 
موضوع بس��ته بندی و استفاده از تجهیزات و دستگاه های 
مدرن امروزی است. چون طراحی بسته بندی های مختلف 
می تواند در تعیین س��هم بازار برندها کامال مفید باش��د. 

به عن��وان مث��ال امروز بس��ته بندی های ورق��ه ای یکی از 
پرمخاطب ترین انواع بسته بندی است چون عالوه بر ابعاد 
مناسب از نظر طول ماندگاری و همچنین بهداشتی بودن 
بسته بندی پس از مصرف مورد تایید مخاطبان قرار گرفته 

است. 

حمایت فقط مالی نیست
کریم��ی که معتقد اس��ت صنعت بای��د روی پای خود 
بایس��تد و ب��ه منابع مالی دولت چشم داش��تی نداش��ته 
باش��د، به خبرنگار م��ا گفت: اگرچه باید س��رمایه گذاران 
نس��بت به کسب و کارش��ان چنین حسی داش��ته باشند 
ام��ا نقدینگی در گ��ردش، یکی از نیازه��ای اصلی تولید 
آدامس در کش��ورمان اس��ت چون روند تهی��ه مواد اولیه 
از خ��ارج که تقریبا 95درصد صنع��ت را به خود معطوف 
کرده، نیازمند نقدینگی مناس��ب جهت سفارش گذاری و 
خری��د مواد اولیه اس��ت. درحالی که بانک ه��ا با توجه به 
محدودیت هایی که دارند نمی توانند تس��هیالت مناسبی 
در اختی��ار تولیدکنن��دگان قرار دهن��د، بنابراین تولید با 
چالش مواجه می ش��ود و در نهای��ت کاهش حجم تولید 
باعث افزایش قیمت تمام شده خواهد بود. وی تاکید کرد 
که شاید امروز بیش��تر از تامین نقدینگی تولیدکنندگان 
نیازمند حمایت های قانونی دولت برای حضور مناسب در 
بازارهای هدف باشند، به این صورت که فقط کافی است 
از خودمان بپرس��یم چطور ترکیه می توان��د در بازارهای 
سنتی ایران به خصوص در صنعت تولید آدامس وارد شود 

و سهم بازار ایران را کوچک تر و کوچک تر کند؟ 

توصیه سرمایه گذار
کریمی ب��ه عالقه مندان س��رمایه گذاری در این زمینه 
توصی��ه می کن��د: اگر افرادی ب��ه دنبال حض��ور در بازار 
خوش رن��گ و لعاب آدامس هس��تند، نباید ب��رای تولید 
س��نتی و بازارهای داخلی برنامه ریزی کنند، چون ممکن 
اس��ت با ارقامی نزدیک به 200 یا 300میلیون تومان هم 
تولیداتی را روانه بازار کنند، اما در نهایت با درنظر گرفتن 
رقابت س��نگین و نابرابر موجود، این نوع س��رمایه گذاری 
محکوم به فناس��ت. در واقع کسانی که عالقه مند حضور 
در ای��ن صنعت هس��تند باید ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی 
 نوی��ن و همچنی��ن واحده��ای تحقیقات��ی وارد می��دان 

رقابت شوند. 

گزارشی از سرمایه گذاری در تولید آدامس

صنعتی با ارزش افزوده باال



از  ب��ا یک��ی  چن��دی پی��ش 
م��ورد خاط��رات  در  دوس��تانم 
صحب��ت  تحصیل��ش  دوران 
می ک��ردم ک��ه در بی��ن خوب و 
بد هایی ک��ه تعریف می کرد یک 
فاجعه یافتم؛ فاجعه ای که حس 
می کنم باعث تنبل ش��دن نسل 
جوان شده است. تخصیص زنگ 
بی��کاری در نظ��ام آموزش��ی به 

برنامه هفتگی. 
در گذش��ته ای��ن مس��ئله را 
ش��نیده ب��ودم اما ب��ا آن روبه رو 
نش��ده بودم و باور نداشتم، پس 
از شنیدن این مطلب از زبان این 
دوس��ت عزیزم نسبت به موضوع 
کنج��کاو ش��دم و کمی بیش��تر 
تحقیق کردم و نس��بت به وجود 
این مس��ئله در بعض��ی مدارس 

مطمئن شدم. 
ک��ه  ش��نیده ایم  گذش��ته  از 
می گویند کس��ی که زیاد بخوابد 
تنبل و سس��ت می ش��ود. نمونه 
ب��ارز آن ه��م همی��ن دو زنگ 
بیکاری است! کسی که دو زنگ 
در هفته بیکار باش��د به بیکاری 

عادت می کند. 
چ��را آن دو زن��گ را با عنوان 
خالقیت و نوآوری پر نمی کنند؟ 
چ��را به ج��ای فرضا س��ه زنگ 
ریاض��ی در هفته ی��ک زنگ به 
ایده پردازی تخصیص نمی دهند؟ 
چگونه می ش��ود از کس��ی که 
نمی داند به چه ش��کل می شود 
ایده پردازی کرد و آن را به عمل 
رس��اند، توقع نوآوری و خالقیت 

داشت؟ 

مس��لما فرزندانی که خالقیت 
دنب��ال  ب��ه  همیش��ه  ندارن��د، 
ق��ول  ب��ه  و  اس��تخدام ش��دن 
هستند،  شغلی  امنیت  خودشان 
دنبال نشس��تن پشت میز و یک 

شبه ثروتمند شدن. 
ثروتمند شدن نه دور از ذهن 
اس��ت، ن��ه رویای بد، ام��ا بدون 
خالقی��ت تنها راه حل آن دزدی 
است که البته به نظر بنده حتی 
ب��رای دزدی و اختالس هم باید 

خالقیت و ایده داشته باشید. 
در نتیج��ه این عرای��ض بنده 
باید خاطرنش��ان شویم در نظام 
آموزشی ما جای خالقیت پروری 
خالی است. البته گاهی از گوشه 
و کنار می شنویم که محور کتب 
آموزش��ی جدید بر این اس��اس 
بنا شده، ولی متاس��فانه در این 

زمینه چیزی یافت نمی شود. 
ح��وزه  در  بن��ده  تخص��ص 
تکنول��وژی و س��رمایه اس��ت و 
در زمینه آم��وزش از نظر علمی 
شاید تخصصی نداشته باشم، اما 
وقتی فقر خالقی��ت و نوآوری و 
ت��رس از کارآفرین��ی را در بین 
می کنی��م  ریش��ه یابی  جوان��ان 
 ب��ه نظ��ام آم��وزش و پ��رورش 

می رسیم. 
متاس��فانه همی��ن نس��لی که 
امروز همه جا نرخ بیکاری ش��ان 
در بوق است، همان نسل گذشته 
نیمکت های  پش��ت  ک��ه  ب��وده 
مدرس��ه به جای تربیت ش��دن 
برای خالقیت و ایده پردازی، دو 

زنگ بیکاری داشتند. 
نقدی بر اینکه چرا س��ه زنگ 
فیزیک، س��ه زنگ ریاض��ی و... 
داشتیم، ندارم که البته محاسبه 

انتگرال و شکست نور در منشور 
هنوز هم ب��ه کار بن��ده نیامده؛ 
ول��ی کاش به ج��ای درس هایی 
که در دوران دانش��جویی نسبت 
به  ب��ه تخص��ص می توانس��تند 
کردن،  زندگ��ی  بیاموزن��د،  م��ا 
کارآفرینی، خالقیت، ایده پردازی 
و... می آموختن��د تا امروز نبینیم 
جوانان ما ترس از نوآوری داشته 
باش��ند، چرا که ترس از شکست 

دارند. 
و  ن��وآوری  ک��ه  آنجای��ی  از 
ایده پ��ردازی مهم تری��ن مولف��ه 
رش��د و شکوفایی اس��تعدادهای 
افراد جامعه اس��ت، باید مطالب 
درس��تی  ب��ه  را  آن  پیرام��ون 

ش��ناخته و کاربست صحیحی از 
آن در نظر گرفته ش��ود تا منجر 
ب��ه تولید علم و ث��روت، افزایش 
کیفیت خدمات، رشد همه جانبه 
و ش��کوفایی مس��تمر و گسترده 

استعدادها شود. 
نقط��ه امید و توجه هر جامعه 
به نس��ل خردس��االنی است که 
در حال تعلیم و تربیت و رش��د 
و شکوفایی هستند. در حقیقت 
موض��وع  در  توق��ع  بیش��ترین 
خالقی��ت و ن��وآوری از جوانان 
اس��ت که باید فرهنگ خالقیت 
و ب��اور آن��ان نس��بت ب��ه ای��ن 

موضوع ش��کل گی��رد تا نهضت 
خالقیت اس��تمرار یابد، اما این 
گروه ه��ای س��نی ب��دون اینکه 
آموزش ببینند تا خالقیت خود 
را مدیریت کنن��د، نمی توانند با 
راندمان مناسب خروجی بگیرند 
و وقت��ی خروج��ی صحیحی از 
نوآوری خود نگیرن��د، درنتیجه 
از ایده پردازی در آینده خس��ته 
می ش��وند و ت��رس از شکس��ت 
مانع نوآوری آنان در بین جامعه 

می شود. 
معنای  ب��رای  صاحب نظ��ران 
گوناگون  تعریف ه��ای  خالقیت 
و متعددی را مطرح س��اخته اند. 
در ای��ن تعریف ه��ا ع��ده ای به 
ویژگی ه��ای ش��خصیتی اف��راد 
خالق و برخی به فرآیند خالقیت 
و ع��ده ای برحس��ب محص��ول 
خالق به خالقیت نگریس��ته اند. 
)حسینی، افضل السادات، ماهیت 
خالقی��ت و ش��یوه های پرورش 

آن، ص 29(
براساس تعریف های ارائه شده 
برای خالقیت می توان آن را در 
هفت طبقه دسته بندی کرد که 

عبارتند از: 
ب��ر  خالقی��ت  تعری��ف   .1
پای��ه ش��ناخت و بین��ش که به 
فرآیندهای عالی ذهنی همچون 
ادراک، تفک��ر، انگی��زش، زبان، 
بین��ش، حافظ��ه و خبرپردازی 

اطالق می شود. 
2. تعری��ف خالقی��ت برپای��ه 
ویژگی های ش��خصیتی همچون 
اعتم��اد ب��ه نفس، خل��ق و خو، 
قدرت س��ازگاری، عادات، مزاج، 
من��ش، سخت کوش��ی، تحم��ل 

ابهام و نگرش فرد است. 

3. تعریف خالقیت بر حس��ب 
شرایط محیطی و بُعد اجتماعی. 
4. تعری��ف خالقیت ب��ر پایه 
تولی��دات علمی مانن��د کتب و 

تولیدات صنعتی و مانند آن. 
5. تعری��ف خالقیت بر مبنای 
یک اکوسیس��تم که در آن همه 
اعض��ا و همه جنبه های محیطی 
در حال تعامل با یکدیگر موجب 
ب��روز خالقی��ت ف��رد ی��ا گروه 

می شود. 
6. تعری��ف خالقیت بر مبنای 

تازگی، تناسب و ارزش. 
7. تعری��ف خالقیت ب��ر پایه 
افش��ار،  )ملک پ��ور  اکتش��اف. 
ع��زت اهلل، پ��رورش خالقی��ت و 

نوآوری، ص 11(
میوه اصلی خالقیت در جامعه 
تولد بذر امید است و تعریفی که 
بنده ب��رای آن در نظر دارم این 
است: خالقیت یعنی جهت دهی 
ایده ها برای خلق رویاها و خلق 
رؤیا تنها نکته اتکای انسان برای 
امید داش��تن و پران��رژی بودن 

است. 
هر نظام آموزش��ی  فانی است 
ب��ه جز نظ��ام آموزش��ی مبتنی 
ن��وآوری ک��ه  ب��ر خالقی��ت و 
خودتکاملی طراحی شده باشد. 

امید اس��ت ب��ا صب��ر، درایت 
و خالقی��ت تغییرات��ی در نظام 
آموزش��ی کش��ور ایجاد شود تا 
طی دو دهه آینده نس��لی خالق 
و نوآور در جامعه داشته باشیم. 
مهم تری��ن پیش��نهاد بنده به 
نظام آم��وزش و پرورش ملی در 
نظر گرفتن یک زنگ کالس حل 
مش��کل و راه حل دادن به جای 

کالس حل مسئله است. 

اصل پذیرفت��ن یا نپذیرفتن 
صنعت بودن س��ینما در ایران 
تفاوت��ی در حقیق��ت مقول��ه 
مولد بودن آن ایجاد نمی کند. 
اینکه این صنع��ت مانند دیگر 
نتوانس��ته در حوزه  کش��ورها 
گردش مالی رشد کند و قدرت 
خود را در حوزه اقتصاد نش��ان 
دهد به معنای آن نیس��ت که 
در ح��د و ان��دازه خ��ود قابل 
بازبینی نیست. سینمای ایران 
در دوره های مختلف تولیداتی 
درخش��ش  ب��ا  ک��ه  داش��ته 
خ��ود  خارج��ی  و  داخل��ی 
نش��ان داده اند ک��ه می توانند 
در عرص��ه اقتص��اد داخل��ی و 
تاثیر گذاری نق��ش   بین المللی 

 ایفا کنند.
 برخالف برخ��ی صنایع که 
اص��رار ب��ر مان��دگاری آنها در 
عرصه تولید هیچ توجیهی جز 
هدر رفت��ن منابع مالی داخلی 

ندارد، س��ینمای ایران صنعتی 
اس��ت که سرمایه گذاری بر آن 
و حمایت از آن می تواند چرخه 
اقتصادی مثبتی را در کش��ور 
رقم بزند؛ صنعتی که مستقیم 
و غیرمس��تقیم صنعت��ی مولد 
برای س��اختار اقتصادی کشور 

محس��وب می ش��ود. چگونگی 
مول��د ب��ودن این صنع��ت از 
س��اختار درون��ی آن معنا پیدا 
می کن��د و ت��ا تاثی��ر آن ب��ر 
صنای��ع دیگر امت��داد می یابد. 
بی آنک��ه بخواهی��م الیه ه��ای 
این  اقتصادی  تاثیرات  مختلف 

هنر_ صنعت را بررس��ی کنیم 
تنه��ا ب��ا نگاهی س��طحی نگر 
نی��ز می توانی��م به اث��رات این 
صنع��ت بر اقتصاد پ��ی ببریم. 
میزان اش��تغالی ک��ه تولیدات 
س��ینمایی ایج��اد می کنند تا 
ایج��اد ارزش افزوده ناش��ی از 

عرضه آنه��ا حداقل تاثیر مولد 
این صنعت به حس��اب می آید. 
پرداخت��ن ب��ه جزیی��ات مولد 
بودن صنعت س��ینما هر چند 
در ای��ن مختص��ر نمی گنجد، 
اما وصف حال رش��د تقاضا در 
دوره اوج رکود اقتصادی دیگر 
صنایع در سال جاری نشانه ای 
قوی بر این مدعاس��ت و الزم 
است مس��ئوالن دولتی ما این 
صنعت را ج��دی بگیرند و در 
فع��االن بخش خصوصی  کنار 
با مدیریت مناس��ب در جهت 
ارتق��ای این صنعت بکوش��ند. 
هنر_صنعتی که مزیت های آن 
بر کسی پوشیده نیست و نیاز 
به مدیران و رهبرانی دارد تا با 
اس��تراتژی مناسب این صنعت 

پرپتانسیل را توانا کنند.
 توج��ه ب��ه صنعت س��ینما 
در جهت جلو راندن سیاس��ت 
اقتص��اد مقاومتی نه س��خنی 
گ��زاف ک��ه ادعایی اس��ت که 
نتیجه آن بدون ریس��ک قابل 

دستیابی است. 
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تفاوت مبایعه نامه و قولنامه 

تعریف مبایعه نامه 
 »مبایعه نام��ه« ق��راردادی اس��ت ک��ه طی آن 
بیع انجام ش��ده اس��ت. بیع به ق��راردادی اطالق 
می ش��ود که طب��ق آن مالی به دیگ��ری فروخته 
می ش��ود. در نتیج��ه عرف��ا ق��رارداد مکتوبی که 
بی��ن طرفی��ن )فروش��نده و خری��دار ی��ا بایع و 
مش��تری( تنظیم می ش��ود و براس��اس آن مالی 
در مقاب��ل دریاف��ت ع��وض ی��ا به��اء ی��ا قیمت 
فروخت��ه می ش��ود، مبایعه نامه به ش��مار می رود. 
 ای��ن اصط��الح به ص��ورت »بیع نامه« نی��ز به کار 

می رود.

قولنامه
گاه��ی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، 
ول��ی مقدم��ات آن فراهم نیس��ت، مث��ال خریدار 
پ��ول کافی ن��دارد یا فروش��نده باید نس��بت به 
مفاصا)تصفیه( حس��اب های ش��هرداری و دارایی 
و... اق��دام کند، در این حال��ت طرفین قراردادی 
عادی تنظیم می کنند و در آن متعهد می ش��وند 
در زمان و مکان مش��خصی )دفتر اسناد رسمی( 
حضور یابند و با ش��رایط تعیین ش��ده در قرارداد 
معامله را واقع س��ازند. به این قرارداد تنظیم شده 

قولنامه می گویند.

تفاوت مبایعه نامه و قولنامه
عموم مردم به قولنامه، مبایعه نامه هم می گویند 
ام��ا باید گفت ک��ه ای��ن دو واژه از لحاظ حقوقی 
تفاوت دارند. تفاوت آن را می توان در پاس��خ این 
س��وال که اگر یکی از طرفی��ن معامله از تعهدات 

خود سر باز زند چه می شود؟ 
همان گون��ه ک��ه گفتی��م مبایعه نام��ه یعن��ی 
همان ق��رارداد بیع که اگر متعه��د به تعهد خود 
عمل نکن��د، می توان ایش��ان را ملزم به تس��لیم 
مبی��ع یا ثمن ک��رد.  در قولنامه، ب��ه موجب آن 
می ت��وان الزام )اجبار( به انج��ام تعهد را از دادگاه 
درخواس��ت کرد. به این ترتیب، اگر فروش��نده از 
حضور در دفتر اس��ناد رس��می و انتقال رس��می 
ملک به خریدار خ��ودداری کند خریدار می تواند 
از دادگاه صالح درخواس��ت کند ت��ا او را برای به 
نام زدن س��ند در دفترخانه مجبور کند و دادگاه 
می توان��د در ص��ورت تقاضای خواه��ان، حکم به 
 الزام به انجام معامله رسمی و پرداخت وجه التزام 

صادر کند. 
اصطالحاتی که در ستون خواسته به کار می رود: 
1- الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی 
و انتق��ال و تنظیم س��ند…یک باب منزل… که 

عرصه آن موقوفه است. 
2- الزام به انتقال رسمی مالکیت. 

3- الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و تنظیم و امضای سند انتقال رسمی پالک....... 

4- الزام خوانده به تنظیم سند رسمی…دانگ 
مشاع. 

5- ال��زام به انجام تعهد مبنی بر تنظیم س��ند 
انتقال. 

6- الزام خوانده به حضور در دفاتر اسناد رسمی 
و امضای سند انتقال. 

7- الزام به تهیه مقدمات و تنظیم سند رسمی 
)افراز( و اقدامات اولیه در جهت نقل و انتقال.

بیع
در بی��ع بای��د دو ط��رف تراض��ی کنن��د ک��ه 
یک��ی از دو ع��وض مبیع و دیگ��ری ثمن و بهای 
 آن باش��د. مبادل��ه ب��دون امتیاز و قی��د معاوضه 

است.
2- در مدتی ک��ه مال به مدت طوالنی در برابر 
اقس��اط معین در اختیار دیگری گذاشته می شود 
و در پایان مدت و پرداخت اقس��اط خود به خود 
به ملکیت متصرف درمی آید، آنچه واقع شده بیع 

است. 
ولی در فرضی که س��بب انتقال به وجود نیامده 
و نیاز به تراضی دوباره یا تصمیم یکی از دو طرف 

دارد اجاره است.
3- اجاره به ش��رط تملیک خ��ود یکی از عقود 
معین اس��ت که عرف تجارت شرایط آن را معین 
می کن��د و از نظ��ر تحلیلی اجاره اس��ت به عالوه 

وعده بیع.
4- در فرضی که س��اختن کاالیی سفارش داده 
می ش��ود و مصالح آن را صنعتگر و هنرمند تهیه 
می کن��د و مجم��وع را انتقال می ده��د عقد تابع 
احکام بیع اس��ت مگر اینکه ارزش مصالح در برابر 
کار چندان ناچیز باش��د که اج��اره خدمت غلبه 

کند.

راه هایی که آموزش را ختم به خیر 
می کنند 

برای اغلب والدین بس��یار مهم اس��ت که فرزندان 
خود را به سیس��تم های آموزش��ی مطمئن بسپارند. 
وسواس در انتخاب مدارس، بررسی چگونگی شرایط 
تدری��س و س��اعات آموزش��ی پرب��ازده از مهم ترین 
دغدغه های والدین محس��وب می شوند. در این میان 
بین س��اعات تدری��س و کیفیت آم��وزش ارتباطی 
تنگاتنگ وجود دارد. اغلب کارشناسان حوزه آموزش 
معتقدن��د با کاهش س��اعات بی��کاری دانش آموزان 
می توان کیفیت نظام آموزشی را ارتقا بخشید. بر این 
اس��اس برنامه ریزی صحیح برای حذف این مش��کل 
اهمیتی بس��یار دارد. از یک س��و والدین از سیس��تم 
آموزش��ی انتظ��ار دارند نس��بت ب��ه هزینه هایی که 
دریاف��ت می کند خدماتی موثر و پرب��ازده ارائه دهد 
و از س��وی دیگ��ر دانش آموزان از س��اعات متمادی 
آموزش و یادگیری دلزده شده و انتظار دارند ساعات 
استراحت طوالنی تری داشته باشند. این تضاد اغلب 
نتیجه ای جز هدررفت هزینه و انرژی دو طرف ندارد. 
متاس��فانه بس��یاری از سیس��تم های آموزشی، بین 
س��اعات استراحت و ساعات بطالت دانش آموزان مرز 
مش��خصی تعیین نمی کنند و در نتیجه این ساعات 
در دور باطل اتالف وقت افتاده و عمال هدر می روند. 

مشکل از کجا آغاز می شود؟ 
نمی توان برای مش��کالت آموزش��ی نقطه شروع یا 
مقصر خاصی معین کرد. عم��ده پژوهش های حوزه 
تکنولوژی از س��ال های آغازین دهه 60 ش��روع شد. 
نتایج ای��ن پژوهش ها طی دهه ه��ای 60، 70 و 80 
می��الدی عمدت��ا به معلم ه��ا و روش ه��ای تدریس 
آن��ان مرتبط بود. بعدها و در ط��ول دهه 90، دامنه 
مشکالت تغییر جهت داده و به سمت نظام آموزشی 
چرخید. تحقیقات مش��هور کارتنر و همکارانش جزو 
مهم تری��ن پژوهش هایی بود ک��ه در اواخر دهه 90 
میالدی ارائه ش��د و اساس بس��یاری از پژوهش های 

بعدی را تشکیل داد. 
نتای��ج این مطالع��ات نش��ان داد که ش��یوه های 
آموزش��ی کس��الت بار، کمبود تنوع آموزشی و سطح 
پایی��ن بودن اطالعات ارائه ش��ده ب��ه دانش آموزان، 
هر یک به طور بالق��وه به عنوان عوامل اتالف وقت و 
هدررفت انرژی دانش آموزان در نظر گرفته می شود. 
درواقع با پیش��رفت تکنولوژی های آموزشی و توسعه 
فضاه��ای تدریس، بخش بزرگی از بار مس��ئولیت از 
ش��انه مدرسین برداشته شده و به مجموعه تحصیلی 
مرتبط است. افزون بر اینها این مشکل در درازمدت 
تاثیری منفی بر ش��غل یابی خواهد داش��ت. درواقع 
دانش آموزان��ی که در دوران تحصیل مدارج علمی را 
با پایه ای ضعیف طی می کنند بعدها در اش��تغال نیز 
موفق نخواهند بود و س��رمایه های ملی ویژه تحصیل 

را هدر می دهند. 

افزایش استانداردها و کاهش هزینه ها 
یک��ی از معض��الت ش��ایع در فضاهای آموزش��ی، 
نب��ود استانداردهاس��ت. درواق��ع با در نظ��ر گرفتن 
اس��تانداردهای ش��ناخته ش��ده و کلیدی در فضای 
آموزش��ی می توان به کاهش اتالف وقت امیدوار بود. 
نیویورک تایمز در گزارش��ی مفصل به بررسی نقش 
استانداردها در کاهش هزینه ها و اتالف وقت پرداخته 
اس��ت. در بخش از این گزارش به این موضوع اشاره 
شده که سیس��تم های آموزشی سنتی که بر افزایش 
ساعات تدریس و نظام خشک آموزشی تاکید دارند، 
س��اعات بهره وری دانش آموزان را تقلیل می دهند. از 
س��وی دیگر سیستم های آموزش��ی که بیش از حد 
نیاز به س��اعات اس��تراحت دانش آموزان تکیه و بین 
س��اعات آموزش��ی فواصل طوالنی ایجاد می کنند به 

بی انگیزگی و احساس کسالت افراد می افزایند. 
 یک��ی از ش��یوه های مفید برای کاهش احس��اس 
بی انگیزگی و افزایش خالقیت و پشتکار دانش آموزان، 
اس��تفاده از زمان های بیکاری ب��رای انجام بازی های 
گروهی و آموزش��ی خالقانه است. محتوای بازی های 
آموزش��ی در برگیرنده نکات مثبت مختلفی خواهد 
بود. از بازی های ریاضی و فیزیک محور تا بازی هایی 
که کودکان را با علوم و زیست شناسی آشنا می کنند. 
روش دیگ��ر اعطای اختیار ب��ه دانش آموزان برای 
اجرای فعالیت های دلخواه در س��اعات بیکاری است. 
مزی��ت این روش نس��بت به روش پیش��ین افزایش 
احس��اس اعتم��اد دانش آموزان نس��بت ب��ه فضای 
آموزشی و در نتیجه افزایش بهره وری نظام آموزشی 

است. 

مسائل ریشه ای در کشورهای آفریقایی 
بس��یاری از کش��ورهای آفریقای��ی با مش��کالتی 
زیرس��اختی در حوزه آموزش رو به رو هستند. درواقع 
این کش��ورها، پی��ش از حل مش��کالت در خصوص 
س��اعات بی��کاری دانش آم��وزان بای��د روی افزایش 
کیفی��ت زیرس��اخت ها تمرکز کنن��د. رهبران برخی 
کش��ورهای آفریقایی همچون زیمباب��وه و آنگوال در 
طرح های توسعه آموزش و دانش در منطقه مشارکت 
دارند، اما به نظر می رس��د بین جلسات برنامه ریزی و 
اجرای طرح های توسعه اختالف سطح بسیاری وجود 
دارد. ب��ا وجود آنکه زامبیا با مش��کالت مختلفی در 
نظام آموزشی خود روبه رو اس��ت، زیمبابوه از جمله 
کش��ورهایی است که طرح های تحولی مناسبی برای 

تغییر شرایط آموزشی ایجاد کرده است. 
اغلب مدارس زیمبابوه موظف به زمان بندی دقیق 
و تعیی��ن ش��اخصه هایی برای افزایش س��طح کیفی 
آموزش��ی خود هس��تند. افزون بر اینها، اس��تفاده از 
طرح ه��ای معل��م مح��ور روش موثر دیگری اس��ت 
ک��ه کیفیت آموزش��ی را ارتق��ا می بخش��د. در این 
طرح ها مدرس��ان با س��نجش وضعیت دانش آموزان 
برنامه های ترکیبی آموزشی تدوین و تالش می کنند 
دانش آم��وزان را ب��ا فضای تدریس همراه س��ازند. با 
کم��ک چنین طرحی نه تنه��ا اتالف وقت به حداقل 
می رسد بلکه دانش آموزان نسبت به فضای آموزشی 

اشتیاق بیشتری پیدا خواهند کرد. 

آزموده حقوق کسب و کار
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دلیل ساده کاهش فروش فست فود 
در آمریکا

در حال حاضر رستوران های زنجیره ای فست فود 
در آمری��کا ش��اهد کاهش نرخ رش��د فروش خود 

هستند. 
 مدیران اجرایی برای این کاهش س��رعت فروش
- یا در مورد برخی برندها، کاهش فروش آشکار- 
دالیل زیادی می تراش��ند. برخی از آنها سیاست را 
مالم��ت می کنند و بعضی س��قوط قیمت نفت را 

مقصر می دانند. 
ام��ا دلیل اصلی ش��اید س��اده تر از این حرف ها 
باش��د: ب��رای آمریکایی ه��ا در خانه غ��ذا خوردن 
ارزان ت��ر درمی آی��د. قیم��ت مواد غذای��ی از پایان 
س��ال 2015 در فروشگاه های مواد غذایی عمال در 
ح��ال کاهش یافتن اس��ت. در واقع در ماه جوالی 
)جدیدتری��ن اطالعات موجود( هزینه تهیه غذا در 
منزل 1.55درصد نس��بت به همین ماه در س��ال 

گذشته کاهش یافته است. 
 از س��وی دیگ��ر، هزینه غ��ذای بی��رون از خانه 
- آنچه در رس��توران پرداخته می ش��ود- هنوز در 
حال افزایش اس��ت. در ماه ج��والی، قیمت غذای 
بیرون از خانه 2.79درصد نسبت به همین ماه در 

سال پیش باالتر رفته است. 
به گفته دیوید پالمر از بازار س��رمایه آر.بی.سی. 
این برای رستوران های غذای آماده خوب است که 
قیمت مواد اولیه برای شان کمتر دربیاید. با پایین 
آمدن هزینه ها، حاشیه های درآمد بیشتر می شود 
اما کاهش قیمت مواد غذایی دارد به فروش صدمه 

هم می زند. 
پالمر در یادداش��تی برای کارفرماها می نویسد: 
»تخفیف به��ای موادغذایی برای رس��توران ها در 
س��ال 2016 یک موهبت بوده اس��ت و بس��یاری 
از گردانندگان فس��ت فود فروشی ها دارند بهترین 
درآمد ناخالص خود را پس از سال 2012 به دست 
می آورند، اما کاهش قیم��ت مواد غذایی فروش را 
در ای��ن صنع��ت مح��دود می کند و ای��ن کاهش 
 قیم��ت غ��ذا باید دس��ت کم در مح��دوده خاصی 

باقی بماند.«
به نظر می رس��د آمریکایی ها قصد دارند تا وقتی 
ک��ه صورتحس��اب مواد غذایی دارد کم می ش��ود، 
همبرگ��ر را به جای اینکه از رس��توران بخرند، در 

خانه های شان درست کنند. 

 بازگشت مجریان محبوب
Top Gear به دنیای خودرو

جرم��ی کالرکس��ون، ریچ��ارد 
همون��د و جیمز م��ی  را تقریبا 
اکثر عاش��قان خودرو به خوبی 
محبوب  مجریان  می شناس��ند؛ 
 ش��بکه بی بی س��ی که س��ال ها برنام��ه پربیننده 
Top Gear را اجرا کرده و در آن با استفاده از ادبیات 
 طنزگونه به نقد و بررس��ی خودروهای روز جهان 

می پرداختند. 
به رغم موفقی��ت خیره کننده برنام��ه تلویزیونی 
Top Gear در بریتانیا و سراسر جهان، سرانجام 
به دلی��ل درگیری فیزیکی جرمی کالرکس��ون با 
تهیه کننده این برنامه ب��ه دلیل عدم وجود غذای 
گرم ب��رای عوامل و مجریانTop Gear، قرارداد 
وی از س��وی مدیران بی بی سی فسخ شد و در پی 
آن دو مج��ری دیگ��ر یعنی جیمز م��ی  و ریچارد 
همون��د نیز ب��ه منظور همراهی دوس��ت و همکار 
قدیمی ش��ان قرارداد خود را با ش��بکه بی بی س��ی 

فسخ کردند. 
 پ��س از جدای��ی م��ی، هموند و کالرکس��ون از 
مختل��ف  ش��بکه های  مدی��ران   ،  Top Gear
تلویزیونی با این سه مجری مجرب و محبوب وارد 
مذاکره ش��دند تا اینکه در نهایت ش��رکت آمازون 
موفق ش��د به منظور تولید برنامه ای در حوزه نقد 
 و بررس��ی خودرو با آنها به توافق رسیده و قرارداد 

امضا کند. 
در همین ارتباط و پ��س از آغاز به کار مجریان 
س��ابق Top Gear با آمازون، اخبار منتشر شده 
حاکی از آن است که نخس��تین برنامه تلویزیونی 
جیمز می، ریچارد هموند و جرمی کالرکسون پس 
از ترک بی بی سی، در تاریخ 18 نوامبر سال جاری 
می��الدی با ن��ام The Grand Tour از ش��بکه 
کابلی آمازون در اختیار عالقه مندان به خودرو قرار 

خواهد گرفت. 
گفتنی اس��ت تاریخ رس��می آغاز برنامه جدید 
مجریان س��ابق بی بی س��ی در ش��رایطی منتش��ر 
می ش��ود که برنامه تلویزیونی س��ابق آنها به دلیل 
آنچه استفاده از مجریان ضعیف و ناکارآمد عنوان 
و روز خوش��ی نداشته و به  ش��ده اس��ت ابدا حال 
میزان قابل توجهی از تعداد بینندگان آن کاس��ته 

شده است. 
 The Grand Tour شایان ذکر اس��ت که فصل اول 
در 12 قس��مت و در روزه��ای جمع��ه پخ��ش 
در  س��ری  ای��ن  فیلمب��رداری  ش��د.  خواه��د 
ایال��ت کالیفرنی��ا و در ی��ک چ��ادر ب��زرگ ب��ا 
انج��ام   The Grand Tour Tent  ن��ام 

می شود. 
 The Grand Tour اندی ویلمن، تهیه کننده
ماه گذش��ته و به هنگام صحبت درباره فرمت این 
برنام��ه پخش هفتگ��ی آن را تایید ک��رد و اظهار 
داش��ت که این برنامه به صورت روزانه یا س��ریالی 
عرضه نخواهد ش��د و هر قس��مت سناریو مختص 
خود را خواهد داش��ت و قسمت های مختلف یک 

فصل ارتباطی با هم ندارند. 
به عن��وان مثال ش��ما نمی توانید انتظار داش��ته 
The Grand Tour  مانن��د  ک��ه  باش��ید 
 برکینگ بد باش��د و شما را در عطش قسمت بعد 

نگه دارد. 

سئول، پایتخت کره جنوبی شادترین شهر 
جهان اس��ت چون ش��هری ثروتمند، سالم و 
تقریب��ا خالی از ه��ر جرم و جنایتی اس��ت. 
در س��ئول ش��هروندان امنیت خاط��ر دارند 
چون می دانند ش��هر از آنها مراقبت می کند. 
براس��اس گ��زارش ت��ازه ش��رکت طراحی و 
مش��اوره Arcadis که به ارزیابی و س��پس 

رتبه بندی 100 ش��هر بزرگ جهان 
محدود  ش��اخص  چن��د  براس��اس 
س��ئول  می پ��ردازد،  مش��خص  و 
کره جنوبی ش��ادترین ش��هر جهان 

است. 
این شرکت در بخش شاخص های 
انسانی سراغ بررسی زیرشاخص های 

زیر رفته است:
* شکاف درآمدی
* جرم و جنایت

* آموزش
* توازن میان کار و زندگی

* بهداشت و سالمت 
* توان مالی 

ارزیابی ه��ای Arcadis نش��ان داد تمرکز 
دول��ت کره جنوبی روی آموزش و بهداش��ت 
ش��هروندان به آنها کمک ک��رده بر باالترین 

رتبه شادکامی جهان تکیه بزنند. 
در این گزارش آمده اس��ت: »برنامه دولت 
کره جنوبی همچنین ش��امل برنامه ریزی های 
شهرنش��ینی با هدف تقویت هویت ش��هری 
و رقابت در س��طح جهانی، مس��یر توسعه و 
نوآوری در محیط زندگی شهروندان می شود. 
این شهر 139طرح و پروژه در 13 نقطه دارد 

که هدف ش��ان انتقال جمعیت شهری به یک 
شهر امن، گرم، رویایی و پاک است.«

مدیران س��ئول گام های محکمی به سمت 
شهری برداشته اند که پایداری زیست محیطی 
در آن ح��رف اول را می زند. برای مثال یکی 
از پروژه ه��ای دول��ت کره جنوب��ی نوس��ازی 
بافت ش��هری و بازس��ازی رودخان��ه منطقه 
چئونگیچئ��ون، یک��ی از فضاه��ای تفریحی 
مدرن س��ئول اس��ت. این منطقه که پیش از 

ای��ن منطق��ه ای آلوده بوده، ح��اال به فضایی 
بازیابی شده در قلب شهر انتقال یافته است. 

در ای��ن گزارش آمده اس��ت: »بازس��ازی 
نه تنه��ا توس��عه اقتص��ادی را افزای��ش داد، 
بلکه بیش از گذش��ته ش��هر را از خطر سیل 
محفوظ کرده و در زمینه پایداری، اقتصادی، 
ایجاد   زیس��ت محیطی و اجتماع��ی بهب��ود 

کرده است.«
در س��ال 2013، مقامات دولت کره جنوبی 
نقشه 2030 سئول را کلید زدند؛ نقشه ای که 

هدف آن رسیدن به این چشم اندازها است: 
* یک ش��هر م��ردم محور ب��دون هرگونه 

تبعیض
* یک شهر پویا در سطح جهان با یک بازار 

کار قدرتمند
* ی��ک ش��هر پرجنب وج��وش فرهنگی و 

تاریخی
* یک شهر زنده و امن

* یک ش��هر با ثبات در مس��کن و اقامت 
و حمل ونقل آسان و شهری جامعه 

محور.
حمایت از شهروندان در رسیدن 
ب��ه تس��اوی درآم��دی، مس��کن و 
زیرس��اخت ها نه تنها مردم را ش��اد 
می کند بلکه باعث می ش��ود رقابت 
در آنج��ا تضمین ش��ود. این همان 
چیزی است که لندن از نداشتنش 

رنج می برد. 
در  لن��دن  چ��ون  ش��هری 
زیرش��اخص های انس��انی رتبه 37 
را دارد، جایی که س��ئول اول است. 
لن��دن باوج��ود مش��کالتی چ��ون 
نابرابری ه��ای اجتماع��ی، ج��رم و 
جنای��ت، کمبود مس��کن و س��ایر معضالت 
اساس��ی که پیش از همه پرسی برگزیت هم 
وجود داش��ت، طبعا باید در رتبه سی وهفتم 

باشد. 
شرکت Arcadis هشدار می دهد که این 
معضالت توانای��ی و ظرفیت لندن برای باقی 
ماندن در می��دان رقابت را کاهش می دهد و 
این ش��هر ش��اید در رقابت برای باقی ماندن 
به عن��وان قط��ب مال��ی جه��ان از رقبای��ش 

شکست بخورد. 

شادترین شهر دنیا کجاست؟ 

استرالیا کشوری ثروتمند با اقتصادی مبتنی بر توان بخش خصوصی و تولید ناخالص 
داخلی نس��بتا باالست. براساس آمار 2013 مردم استرالیا از نظر میزان متوسط ثروت 

پس از سوییس ثروتمند ترین مردم دنیا هستند. 
اقتصاد کش��ور اس��ترالیا، اقتص��ادی توس��عه یافته و متکی بر بازرگانی و کش��اورزی 
اس��ت. این کش��ور معادن فراوانی دارد و از لحاظ منابع طبیعی، کش��وری بسیار غنی 
اس��ت. این کش��ور از بزرگ ترین تولید کنندگان طال در جهان به حساب می آید. کشور 
اس��ترالیا در زمینه کشاورزی بسیار پیشرفته است و یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان 
محصوالت کش��اورزی در دنیا به شمار می رود. شرکای بازرگانی استرالیا بیشتر چین، 
ژاپن و کره جنوبی در آس��یا و نیوزیلند و ایاالت متحده آمریکا هس��تند. اقتصاد کشور 
اس��ترالیا مرتبا درمیان قوی  ترین اقتصاد های پیش��رفته س��ازمان توس��عه و همکاری 
اقتصادی رتبه بندی می ش��ود. کشور استرالیا چهارمین اقتصاد بزرگ در منطقه آسیا و 
دوازدهمین اقتصاد بزرگ دنیاس��ت و تقریبا در ارزیابی هر مزیتی رتبه باالیی دارد، از 

سالمت تا ثروت، از سهولت انجام کسب و کار تا پیشرفت  های آموزشی. 
اس��ترالیا کش��وری موفق و مرفه است و در گزارش س��ال 201۴ برنامه های توسعه 
انس��انی س��ازمان ملل در رتب��ه دوم قرار گرفت. اس��ترالیا در جه��ان به عنوان یکی از 

گوناگون ترین و پذیرا ترین کشورها شناخته می شود. 
اس��ترالیا سرزمین فرصت های نامحدود در کشوری با پتانسیل  های بی  پایان است، 
کش��وری که درهایش به روی تجارت باز اس��ت. نرخ بی��کاری پایین، نرخ تورم کم 
و نی��روی کار متخص��ص و ارتباط قوی با س��ریع  ترین منطقه درحال رش��د جهان، 
هند و اقیانوس آرام، اقتصاد کش��ور استرالیا را برای کامیابی بیشتر در آینده آماده 

می سازد. 
 آخرین باری که اس��ترالیا رش��د منفی اقتصاد را تجربه کرد، اتحاد جماهیر شوروی 

دست نخورده و پابرجا بود. 
به گزارش س��ی  ان  ان، از نیمه دوم س��ال 1991 اقتصاد اس��ترالیا ب��ا وجود بحران 
مالی و دیگر ش��وک  های نامطبوع به ندرت تزلزل پیدا کرده اس��ت و هیچ گاه شکست 
بزرگی در بحران اقتصادی جهانی نخورده و اقتصادی به نس��بت پا برجا داش��ته است. 
داده  های رس��می نش��ان می  دهد اقتصاد اس��ترالیا در س��ه  ماهه دوم سال جاری رشد 
چش��مگیری داش��ته و به روند 25س��اله بدون رکودش ادامه داده است. براساس آمار 
صندوق بین المللی پول، هیچ اقتصاد پیش��رفته ای در جهان نبوده اس��ت که دو فصل 

متوالی افت کرده باشد. 
اقتصاد اس��ترالیا که دارای منابع غنی اس��ت، در 25 س��ال گذش��ته براساس رونق 
چش��مگیر بازار کاالهای اساس��ی که ناش��ی از تقاضای قدرتمند از س��وی چین بوده، 
پیشرفت کرده است. اما چین که یکی از دالیل رشد اقتصادی استرالیا بوده، هم اکنون 
با کندی اقتصاد مواجه ش��ده است. راجیو بیسواس، اقتصاددان ارشد آسیا و اقیانوسیه 
در IHS Markit گفت که »رش��د بدون رکود اقتصاد اس��ترالیا در 25 سال گذشته 

هم راستا با صعود چشمگیر اقتصاد چین بوده است.«

بانک مرکزی اس��ترالیا با کاهش نرخ بهره به کمترین مقدار، نقش خود را ایفا کرده 
و نرخ بهره را به پایین ترین حد رس��انده اس��ت. افت ارزش دالر اس��ترالیا به رقابتی تر 
ش��دن صادرات و جذب توریست های خارجی کمک کرده است. همچنین در سه  ماهه 
اخیر، دولت با افزایش شدید سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی کمک کرده است. 
به گزارش خبرگزاری بی بی س��ی، اقتصاد استرالیا با نرخ 3.3درصد ساالنه درحال رشد 
اس��ت. تنها یک دوره 9ماهه باقی مانده اس��ت تا استرالیا به رکورد هلند به عنوان ملتی که 

بیشترین زمان رشد متناوب اقتصادی )26 سال( در عصر اخیر را داشته است، برسد. 
 کش��ور اس��ترالیا هم��واره از مهاج��رت متخصص��ان و کارآفرینانی که از سراس��ر 
 جه��ان ب��ه این کش��ور مهاج��رت ک��رده و در این کش��ور زندگ��ی می کنن��د، بهره 

برده است. 
Karishma Vaswani، خبرنگار اقتصاد آس��یا در بی بی س��ی اش��اره می کند که 
خدماتی مانند گردشگری، امور مالی، فناوری و آموزش و پرورش نیز مولفه های کلیدی 

در پیشرفت اقتصادی استرالیا هستند. 
صنعت گردشگری در این سال ها حرف  های زیادی برای گفتن دارد. به همین دلیل 
به��ره  بردن از درآمد های گردش��گری یک��ی از مولفه های پیش��رفت در اقتصاد و البته 
تجارت به  شمار می رود. دراواخر قرن بیستم، صنعت گردشگری استرالیا توسعه یافت و 
هم اکنون یکی از پویا ترین بخش های اقتصاد استرالیا است. در اواخر دهه 1990 بیش 
از 500هزار نفر در بخش گردش��گری اس��ترالیا مش��غول به کار بوده اند. رشد پرقدرت 
توریس��م محلی بر زیبایی و جذابیت ایاالت و قلمرو ها افزوده اس��ت. شایان ذکر است 
پیش��رفت صنعت گردش��گری استرالیا در پیش��رفت اقتصادی این کشور تاثیر بسزایی 

داشته است. 
عالق��ه در حیطه کش��اورزی و صنعت و مع��دن، محیطی برای کاه��ش ارزش دالر 
اس��ترالیایی فراهم کرده است که باعث شده محصوالت کشور استرالیا در خارج از این 
کش��ور ارزان تر باشد اما اس��ترالیا نمی  تواند تنها بر بخش معدن و صادرات مواد معدنی 
تکیه کند. از طرفی اقتصاد چین در حال حاضر با کمترین سرعت در 25 سال گذشته 
در حال رش��د اس��ت و قیمت کاالها در چند سال گذشته از اوج خود تنزل پیدا کرده 

است. 
ب��ا وجود اینک��ه س��رمایه گذاری در بخش معدن اس��ترالیا س��قوط کرده اس��ت و 
س��رمایه گذاری در معادن در این کش��ور با مش��کل مواجه شده اس��ت، ولی به گفته 
اقتصاددانان بخش س��اخت وساز مسکن و هزینه های مصرف کننده توانست مشکل در 

حوزه معادن را جبران کند. 
بانک مرکزی اس��ترالیا با کاهش نرخ بهره به کمترین مقدار، نقش خود را ایفا کرده 
و نرخ بهره را به پایین ترین حد رس��انده اس��ت. افت ارزش دالر اس��ترالیا به رقابتی تر 
ش��دن صادرات و جذب توریست های خارجی کمک کرده است. همچنین در سه  ماهه 
اخیر دولت با افزایش شدید سرمایه گذاری عمومی به رشد اقتصادی کمک کرده است. 
براس��اس آمارها رشد س��رمایه گذاری عمومی باال رفته اس��ت. تحلیلگران اقتصادی 
از تقاض��ای داخلی که گاهی اوقات دچار تزلزل می ش��ود و س��طح باالی��ی از بدهی و 
عوام��ل دیگ��ر که باع��ث کاهش مص��رف می ش��ود، هش��دار می دهند. اما ب��ا وجود 
برخ��ی از ای��ن هش��دارها در مورد افزایش س��طح بده��ی و کاهش مص��رف، به طور 
 کل��ی انتظ��ار نمی رود که اقتصاد اس��ترالیا لغزش پی��دا کند و به ای��ن زودی ها دچار 

سقوط شود. 
پل دالز، اقتصاددان ارش��د اس��ترالیا و نیوزیلند کپیت��ال  اکونومیکز می گوید: »رکود 
اقتصادی در چند سال آینده در استرالیا بعید به نظر می رسد، مگر اینکه اقتصاد چین 
یا بازار مس��کن استرالیا دچار سقوط شود.« اما استرالیا نباید در 9 ماه باقی مانده برای 

رسیدن به هلند و حفظ مدال طال در رشد اقتصادی جهان غفلت کند. 

راز کشور استرالیا چیست؟ 

25سال بدون رکود اقتصادی
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گردشگران عرب از برف بازی در باالی کوه Kitzsteinhorn در اتریش لذت می برند.
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