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سرمقـاله
شراکت تجاری 

ایران و هند؛ موتور 
همگرایی آسیا

روابط ای��ران و هند همواره با 
تعامالت هدفمند در طول قرن ها 
گسترده بوده است. مرز مشترك 
میان دو كش��ور تا سال 1947، 
فراوان��ی  اش��تراكات  موجب��ات 
و فرهن��گ و س��نت  زب��ان  در 
پدی��د آورد. ب��ه ع��الوه، منطقه 
آس��یای جنوب��ی و خلیج فارس 
قوی  ارتباط��ات  آورن��ده  فراهم 
نیرو،  بازرگان��ی،  در حوزه ه��ای 
می��ان  پیونده��ای  و  فرهنگ��ی 
مردم با مردم اس��ت. پیوندهای 
اقتصادی و بازرگانی هند و ایران 
به صورت س��نتی از واردات نفت 
خام ایران ش��كل گرفت. هند در 
س��ال 2009 - 2008، ح��دود 

22میلیون تن نفت خام...
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رهبر معظم انقالب اس��المی صبح روز گذشته در 
دیدار با اعضای شورای عالی حوزه های علمیه با تاكید 
بر اینك��ه برنامه بلندمدت ح��وزه باید مبتنی بر یک 
»طرح تحول حوزه« باش��د، گفتن��د: باید یک »مركز 
مطالعات راهبردی« متش��كل از نخبگان و فرزانگان 
هوشمند حوزوی تشكیل شود و برنامه تحول و دیگر 
برنامه های راهبردی حوزه، در این مركز تدوین شوند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار حوزه علمیه 
را از حكومت اسالمی انفكاك ناپذیر دانستند و با تاكید 
بر نیازمندی حكومت اسالمی به حوزه علمیه »پر مغز 
و صاحب علم و پویا و نوآور و آشنا با نیازهای روز« به 
منظور امتداد معارف و احكام اسالمی در ابعاد مختلف 
زندگ��ی و اعماق جامعه گفتند: یكی از نیازهای مهم 
حوزه علمیه در شرایط كنونی، »تدوین طرح تحول« 
در ح��وزه و برنامه ریزی بلندمدت، دقیق و زمان بندی 
ش��ده بر اس��اس این طرح تحول و اهداف مورد نظر 

است. 
ایش��ان با تاكید ب��ر اینك��ه برنامه ریزی های حوزه 
علمی��ه در بخش های مختلف به ویژه دانش آموختگی 
و دانش��وری، اجرایی و عرصه حكوم��ت باید با هدف 
پش��تیبانی و تغذیه ارتباط با حكومت اسالمی باشد، 
افزودند: حوزه علمیه پشتوانه اقامه حكم اسالمی است، 
بنابراین اگر حكومت اسالمی، حكم اسالمی را به خوبی 
اجرا كند، حوزه علمیه باید با تمام وجود از آن حمایت 

كند و اگر دچار اشتباه می شود، تذكر دهد. 
رهبر انقالب اسالمی، »برنامه بلندمدت« برای حوزه 
علمیه را بسیار ضروری برشمردند و خاطرنشان كردند: 
در این برنامه ریزی باید اهداف كامال مش��خص و قابل 
دستیابی و دارای زمان بندی باشند به گونه ای كه برنامه 

قابل سنجش كمی و همچنین قابل انعطاف باشد. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با تاكید بر اینكه برنامه 
بلندم��دت حوزه بای��د مبتنی بر ی��ک »طرح تحول 
حوزه« باش��د، افزودن��د: باید یک »مرك��ز مطالعات 
راهبردی« متش��كل از نخبگان و فرزانگان هوشمند 
حوزوی تشكیل شود و برنامه تحول و دیگر برنامه های 

راهبردی حوزه، در این مركز تدوین شوند. 
ایش��ان در پایان س��خنان خ��ود، چن��د توصیه را 
بی��ان كردند و گفتن��د: پرهیز از دیوان س��االری های 
ش��به دولتی، نشس��ت و برخاس��ت مدیران ح��وزه با 
طلبه ه��ا، ایجاد فضای انس با ق��رآن در میان طالب، 
شناسایی استعدادهای برتر، ترویج مطالعه به ویژه در 
زمینه سیِر تاریِخ علوم حوزه و تفسیر، تربیت مبلغ های 
قلمی، س��خنور و مبلغ فضای مجازی از جمله نكاتی 
اس��ت كه باید در حوزه های علمی��ه توجه ویژه ای به 

آنها شود. 

امروز نگاهبانی از یاد شهدا یک وظیفه است
همچنین صبح دیروز در مصالی امام خمینی)ره( 
یاس��وج بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار 
اعضای س��تاد كنگره شهدای استان های كهگیلویه و 
بویراحمد و خراسان شمالی كه در تاریخ ۵ مهر 1۳9۵ 

صورت گرفته بود، منتشر شد. 
به گزارش ایس��نا، حضرت آیت اهلل خامنه ای در این 
دیدار، ه��دف از جنگ نرم و پنهان دش��من را »دور 
كردن مردم از عرصه جهاد و مقاومت، بی اعتنا كردن 
آنها به آرمان ها و تصرف فضای فكری و روحی كشور« 
دانستند و خاطرنشان كردند: ملت ایران با مقاومت و 
ایس��تادگی خود، قدرت های جهانی را در بسیاری از 

اهداف شان ناكام كرده و سلطه گران با ابزارهای فراوان، 
تبلیغات هنگفت و گویندگان سخن به مزد و همچنین 
فشارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی، در تالش برای 

مأیوس و از صحنه خارج كردن ملت هستند. 
رهبر انقالب اس��المی، ترویج یاد و نام ش��هیدان را 
یكی از عوامل مهم در مقابله با این برنامه دش��من و 
حفظ مقاومت توأم با شوق و طراوت در ملت خواندند 
و افزودند: امروز نگاهبانی یاد شهدا یک وظیفه است. 

رهبر معظم انقالب سپس در بیان راه های زنده نگه 
داش��تن یاد و راه شهیدان خاطرنش��ان كردند: یكی 
از كاره��ای مهم، »تبیین روحیات و س��بک زندگی 
شهیدان و سابقه و پشتوانه فكری آنان« است تا معلوم 
شود شهیدی كه مخاطب از شنیدن فداكاری های او 
به هیجان می آید، در قبال مس��ائل حساسی همچون 
اس��راف، تعرض و تجاوز به بیت المال و اش��رافی گری 

چگونه عمل می كرده است؟ 
رهبر انقالب اسالمی، شهیدان را »قله های اخالق 
اس��المی« و »الگوهایی برای نسل جوان« دانستند 
و گفتن��د: هنرمن��دان برای نش��ان دادن س��یمای 
نورانی ش��هیدان به جوانان، باید به میدان بیایند و 
با اس��تفاده از شیوه های مختلف به ویژه هنر نگارش 
و تولی��د كتاب های كوت��اه و خواندنی، واقعیت های 
زندگی ش��هیدان را بدون اغراق و با قلم زیبا و شیوا 

بیان كنند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تاكید بر ضرورت تبیین 
ابعاد مهم و تشریح نشده جنگ تحمیلی، افزودند: دفاع 
مقدس جنگی بین المللی علیه اسالم و حاكمیت اسالم 
و علیه امام بزرگوار بود و یک جبهه و عقبه گسترده، 
صدام بعثی بدبخت و بی عقل را پش��تیبانی می كرد، 

بنابراین جوان امروز باید بداند كس��انی كه توانستند 
كش��ور را از چنین بلّیه ای نجات دهن��د، كه بودند و 

چگونه زندگی می كردند. 
 ل��زوم تبیین اه��داف و آرمان های بلند ش��هیدان، 
نكت��ه دیگری بود كه رهبر انقالب اس��المی در بحث 
»چگونه زنده نگه داش��تن یاد شهیدان« به آن اشاره و 
خاطرنش��ان كردند: برخی سعی می كنند آرمان های 
واالی ش��هیدان را پنهان كنند و دف��اع مقدس را در 
س��طح جنگ های معمول دنیا و آرم��ان آن را در حد 

عقب راندن دشمن متجاوز تقلیل دهند. 
ایش��ان، با رد این نگاه س��طحی ب��ه دفاع مقدس، 
آرمان شهیدان را »خداوند، اسالم، حكومت اسالمی، 
اسالم انقالبی و احكام دینی مهمی همچون حجاب« 
برش��مردند و گفتند: این آرمان ها در وصیت نامه های 
شهیدان آشكارا بیان شده است و علت تاكیدهای امام 
بزرگوار بر خواندن وصیت نامه های شهیدان نیز درك 
جاذبه فوق العاده این آرمان ها در ایجاد شوق فداكاری 

و از جان گذشتگی است. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای، »صب��ر و ایثار پدران و 
مادران شهیدان« را ریشه دار در آرمان ها و عاملی مهم 
در شعله ور ماندن مقاومت و مبارزه در راه حق دانستند 
و افزودند: بای��د از فرصت باقی مانده برای گفت وگو با 
پدران و مادران ش��هیدان و دست یافتن به جزییاتی 
روشن درخصوص خاستگاه، محیط پرورش، موقعیت 
و طبق��ه اجتماعی و جزییات خلق وخوی ش��هیدان 

استفاده كرد. 
رهبر انقالب اسالمی همچنین بر تقویت جنبه های 
محتوایی و تربیتی در كنگره ها و یادبودهای شهیدان 

تاكید كردند. 

پنجمی��ن كنفرانس بین الملل��ی مدیریت كیفیت و 
نخس��تین دوره جایزه موفقیت پایدار با هدف بررسی 
و تحلی��ل ابعاد و نحوه تدوی��ن راهبرد ملی كیفیت به 
ص��ورت علمی، در روزهای نه��م و دهم آبان ماه برگزار 
می شود. به كار گیری راه هایی كه در این كنفرانس ارائه 
خواهد ش��د و اجرای دقی��ق راهبردهای كیفیت برای 
حوزه ه��ای مختلف تولید، آینده روش��نی برای صنایع 

داخلی و اقتصاد ملی در پی خواهد داشت. 
ب��ه گفته فرزین انتصاری��ان، رئیس انجمن مدیریت 
كیفیت و دبیركل ای��ن كنفرانس، برای تدوین راهبرد 
كیفیت در بخش ها و صنایع مختلف، به ویژه بخش هایی 
كه مزیت نسبی وجود دارد، از نقطه نظرات متخصصان 
ایرانی و خارجی تراز اول حاضر در كنفرانس اس��تفاده 

خواهد شد. 
وی در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری پنجمین 
كنفرانس بین المللی مدیریت كیفیت، اظهار كرد: هدف 

اصلی این كنفرانس بررس��ی و تحلی��ل ابعاد و تبیین 
محتوای راهبرد مل��ی كیفیت به صورت علمی و فنی 
است كه از نظرات متخصصان داخلی و خارجی و سایر 

كشورهای صاحب تجربه استفاده شده است. 
وی همچنی��ن به بیان آثار مطل��وب كنفرانس های 
پیش��ین پرداخت و افزود: چهار كنفرانسی كه از سال 
77 تا 8۳ برگزار ش��د، آثار مطلوبی به جا گذاش��ت و 
استقرار نظام مدیریت كیفیت در بخش دولتی، ارسال 
مف��اد بیانیه های كنفرانس به ریاس��ت جمهوری وقت 
و ابالغ آن به دس��تگاه های مربوط از جمله آنهاس��ت. 
بنابراین پنجمین دوره ای��ن كنفرانس نیز تالش دارد 
ب��ا بهره گی��ری از نگاه متخصصان ط��راز اول داخلی و 
خارجی موضوع كیفیت را بهبود بخش��د و با استفاده 
از راهكارهای ارائه ش��ده در این كنفرانس راهبردهای 
كیفی��ت را برای حوزه های مختل��ف به طور دقیق تری 

اجرا كند. 
وی مهم ترین محورهای این كنفرانس را برش��مرد و 
گفت: تدوین راهبرد ملی كیفیت در 9 محور اساس��ی 
برنامه ریزی شده كه شامل مدیریت كیفیت در صنعت 

غذا، زنجیره ارزش خودرو، اقتصاد سالمت صنعت نفت، 
گاز پتروش��یمی، بخش كشاورزی بانک و بیمه جایگاه 
اتاق ه��ای بازرگانی و تش��كل ها در توس��عه كیفیت و 
همچنی��ن قوانین س��ازمان ملی اس��تاندارد با رویكرد 

نوین سازی این سازمان است. 
مسلم بیات، مدیركل استاندارد استان تهران و عضو 
هیأت علمی پنجمین كنفران��س بین المللی مدیریت 
كیفی��ت ایران نی��ز، اظهار كرد: در كش��ور ما با وجود 
امكانات موردنیاز، كاال و خدمات تولید شده متناسب با 
نیازهای مردم نیست و بیشتر كاالهای تولیدی كیفیت 

زندگی مردم را تأمین نمی كنند. 
وی افزود: در این كنفرانس قرار اس��ت دس��تگاه ها و 
سازمان ها، اولویت های ملی را در كارگروه های تخصصی 
ارائه دهند و در كمیته های فنی بررسی و پس از تأیید 

صحه گذاشتن، راهبرد ملی در كشور اجرا شود. 
رض��ا پدیدار، عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ته��ران و رئی��س ش��ورای داوری انجمن س��ازندگان 
تجهی��زات صنع��ت نفت ه��م در ادامه این نشس��ت، 
اظهار كرد: كیفیت در كشور ما نیاز به مدیریت دارد و 

شاخص های آن بارها و بارها در نشست ها، سمینارها و 
كنفرانس ها بیان شده است. 

وی تصریح كرد: اما تاكنون به شاخص های مدیریت 
كیفیت نپرداخته ایم و قصد داریم در كنفرانس پنجم به 
آن بپردازیم و شاخص های مدیریت را به درستی تبیین 
كنیم. آگاهی عمومی مردم از كیفیت كاالها و خدمات 

در كشور بسیار پایین است. 
پدی��دار با اش��اره به نتای��ج یک پژوه��ش میدانی 
دانشجویی، گفت: براساس این پژوهش، آگاهی عمومی 
از كیفی��ت كاالها و خدمات در می��ان مردم 4۵درصد 
اس��ت و بیش از نیمی از مردم از این مقوله بی خبرند. 
پرسش این اس��ت كه چرا ضریب آگاهی مردم در این 

زمینه پایین است؟ 
وی ادام��ه داد: این موضوع مهمی اس��ت كه تالش 
داری��م با كمک تش��كل ها و س��ازمان های مربوط، در 
پنجمی��ن كنفرانس بین المللی مدیریت كیفیت به آن 
بپردازیم. همچنین مستندس��ازی تجربیات اجرایی در 
مدیری��ت كیفیت نیز از برنامه های دیگر این كنفرانس 

است. 

در دیدار اعضای شورای عالی حوزه های علمیه انجام شد
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 عضو اتاق بازرگانی 
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جناب آقای مسعود نصر اصفهانی
انتصاب شایس��ته جنابعال��ی را به عنوان رئی��س اداره كل 
روابط عموم��ی بانک ملت تبری��ک و تهنیت عرض نموده و 

توفیقات روزافزون شما را از خداوند سبحان خواستاریم.
روزنامه فرصت امروز

رئیس امور اقتصاد كالن سازمان برنامه 
و بودجه با اشاره به اختالف نظر دولت و 
مجلس بر س��ر برنامه ششم گفت: با هم 

به جمع بندی و توافق می رسیم. 
به گزارش صدا و سیما، امیر باقری در 
برنامه تیتر امشب شبكه خبر سیما گفت: 
دولت برنامه ششم را ارائه كرده و صفر تا 
100 آن نیز مشخص شده، به نحوی كه 
بخش��ی از آن به عنوان اسناد پشتیبان و 
بخش��ی از آن نیز به عنوان الیحه برنامه 

است. 
رئیس ام��ور اقتصاد كالن س��ازمان 
برنام��ه و بودجه افزود: رئیس جمهوری 
الیح��ه برنامه شش��م را تقدیم مجلس 
ك��رد و مطابق قان��ون برنامه و بودجه، 
تعریفی كه از برنامه ش��ده شامل چند 
ركن اس��ت. ابتدا اینك��ه دارای اهداف 
كالن بخش��ی باش��د، دوم اینكه منابع 
مالی در آن مش��خص ش��ده باش��د و 
س��وم اینكه، منابع مالی كه می خواهد 
طرح ه��ای عمران��ی را اجرای��ی كن��د 
مش��خص ش��ود و اولویت برنامه ها نیز 
مش��خص ش��ود. وی گف��ت: بنابراین 
از نظ��ر دول��ت متن��ی كه ارائه ش��ده 
خصوصیات یک برنامه را دارد و مطابق 
تعریف��ی كه در قان��ون برنامه و بودجه 
آمده، اجزای برنامه در این متن تأمین 

شده است. 
باقری ب��ا بیان اینك��ه ریل گذاری و 
سیاس��ت ها را در این احكام در اختیار 
داری��م، اف��زود: آن م��واردی كه برای 
ریل گذاری و سیاس��ت گذاری اس��ت، 
مجل��س تصوی��ب ك��رده و در اختیار 
دولت گذاشته، اما آنچه اكنون به عنوان 
بح��ث مط��رح اس��ت اینك��ه تک تک 
سیاس��ت ها و هدف های جزئی تصویب 
مجلس ش��ده اس��ت یا خیر، برداشت 
دول��ت این اس��ت كه مطاب��ق تعریف 
برنام��ه و بودجه اجزای اصل��ی برنامه 
در قال��ب چهار جدول ارائه ش��ده كه 
برخی از آنها احكام و برخی نیز اس��ناد 

پشتیبان است. 
این مقام مس��ئول در سازمان برنامه و 

بودجه گفت: در این خصوص بین دولت 
و مجلس اختالف نظر است، اما می توان 
در ی��ک چارچوبی به ی��ک جمع بندی 
رس��ید. برداش��ت م��ا این اس��ت كه ما 
چارچوب را رعایت كردیم و احكام قبلی 

را نیز دادیم و اكنون برنامه وجود دارد. 
رئیس ام��ور اقتصاد كالن س��ازمان 
برنام��ه و بودجه در ادام��ه افزود: البته 
آنچه نظر مجلس اس��ت این اس��ت كه 
ای��ن الیح��ه در قالب قان��ون تصویب 
ش��ود كه در این خص��وص نیز در یک 
چارچوب��ی مش��خص می ت��وان بی��ن 
مجل��س و دول��ت به ی��ک جمع بندی 
رس��ید و همان نیز م��الك عمل قرار 
گی��رد و مت��ن م��ورد تواف��ق دولت و 
مجلس به قانون تبدیل شود. وی گفت: 
اكن��ون دولت برنام��ه را داده و صفر تا 
صد آن مش��خص اس��ت كه بخشی از 
آن به عنوان اس��ناد پشتیبان و بخشی 
نیز به عنوان الیحه برنامه است و اینكه 
دول��ت در پن��ج س��ال آت��ی در حوزه 
اش��تغال، بهره وری و س��رمایه گذاری، 
 كش��اورزی چه كار می كن��د كامال در 

اسناد برنامه مشخص است. 
باق��ری اف��زود: م��ا در ای��ن خصوص 
همراه��ی و هم��كاری كردی��م و نظ��ر 
دوستان این است كه آن قسمت از سند 
برنامه در داخل مجلس تصویب ش��ود. 
البته دولت نظرش این است آن بخشی 
كه نیاز اس��ت در برنامه بیاید آمده است 
و مابقی با عنوان اس��ناد است كه اهداف 
ریز، اقدام ها و احكام را مشخص می كند 

و برنامه كامال موجود است. 
رئیس امور اقتصاد كالن سازمان برنامه 
و بودج��ه افزود: باالخ��ره دولت برنامه و 
جدول داده و اهداف را مش��خص كرده 
اس��ت و اینكه ما با مجلس بخواهیم در 
ای��ن خصوص ب��ه جمع بندی برس��یم 
بحثی اس��ت كه با كمیس��یون ها داریم 
و یک چارچوب باید برای آن مش��خص 
كنی��م و در این چارچوب به جمع بندی 
 برسیم كه مورد نظر دوستان مجلس نیز 

باشد. 

یک مسئول در سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد 

توافق با مجلس بر سر برنامه ششم

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ب

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
ی 

هیل
 س

یه
سم



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irنفت،  نیرو، پتروشیمی 2

هوش��نگ فالحتیان، معاون 
وزی��ر نی��رو در امور برق و انرژی 
گف��ت: بخش عمده ای از درآمد 
س��االنه 22 هزار میلیارد ریالی 
ف��روش ب��رق وزارت نی��رو که 
پیشتر در قالب یارانه های نقدی 
به مردم پرداخت شده، در قالب 
مقوله »حمایت از تولید« به این 

صنعت بازخواهد گشت. 
او در پاس��خ ب��ه ایرنا درباره 
پرداخ��ت یارانه های نقدی که 
از مح��ل ف��روش ب��رق وزارت 
نی��رو ص��ورت گرفت��ه، افزود: 
براس��اس تصمی��م گیری های 
انج��ام ش��ده در دول��ت، مقرر 
ش��د بابت پرداخت یارانه های 
نقدی ب��ه مردم از وزارت نیرو 
پولی کس��ر نشود و واریزی به 
س��ازمان هدفمندی یارانه ها از 
عهده صنعت برق برداشته شد. 
به گفته این مقام مس��ئول، 
دول��ت از حدود 10 روز پیش 
مصوب��ه ای ص��ادر ک��رد ک��ه 
برمبن��ای آن مبلغ 102 ریال 
به ازای هر کیلووات ساعت برق 
ک��ه پیش از این از درآمدهای 
ش��رکت توانیر برداش��ت و به 

س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها 
واری��ز ش��ده بود، به حس��اب 

خزانه واریز شود. 
وی تصریح کرد: مقرر ش��ده 
بخش��ی از مجم��وع واریزی ها 
که س��االنه اف��زون بر 22 هزار 
میلی��ارد ری��ال ب��ود، توس��ط 
س��ازمان برنامه و بودجه کشور 
در قال��ب مقول��ه »حمایت از 

تولی��د« باردیگر به بخش برق 
بازگشت داشته باشد. 

ش��د:  ی��ادآور  فالحتی��ان 
مصوب��ه مزب��ور ق��رار ب��ود از 
ابتدای امس��ال اجرایی ش��ود، 
اما دولت برداش��ت هایی از این 
محل در س��ه ماه نخست سال 
انجام داد و تالش می ش��ود تا 
پایان سال وجوه برداشت شده 

به صنعت برق بازگش��ت داده 
ش��ود تا حداقل صرف پرداخت 
بدهی پیمان��کاران و مطالبات 

تولیدکنندگان برق شود. 
وی تصری��ح ک��رد: امس��ال 
قیمت تمام ش��ده برق تولیدی 
ب��دون احتس��اب هزینه ه��ای 
متوس��ط  به ط��ور  س��وخت، 
یک هزار تا یک هزار و 50 ریال 

در هر کیلو وات ساعت بوده و 
با این ش��رایط، میزان وصولی 
صنعت برق با در نظر داش��تن 
هدفمن��دی یارانه ها 660ریال 
ب��ود ک��ه با 350 ریال زیان در 
هر کیلووات ساعت همراه شد. 
مع��اون وزی��ر نی��رو اب��راز 
امی��دواری ک��رد ک��ه بهب��ود 
فضای کسب و کار موجب شود 
ت��ا دولت نی��ز مطاب��ق قانون 
بتوان��د ای��ن ارق��ام را اصالح و 
نسبت به کاهش هرچه بیشتر 
مابه التفاوت قیمت تمام شده و 
تکلیفی اقدام کند.  به گزارش 
ایرنا، پیش��تر این مقام مسئول 
اعالم کرده بود بخش برق مبلغ 
240 هزار میلیارد ریال از محل 
مابه التفاوت قیمت تمام ش��ده 
و قیم��ت تکلیفی برق از دولت 

طلبکار است. 
وزی��ر نیرو پیش��تر گفته بود 
چنانچ��ه قیمت های آب و برق 
از میزان واقعی پایین تر باشد، با 
مشکل کنونی روبه رو می شویم 
ک��ه صنعت برق نمی تواند پول 
را  نیروگاه ه��ا  و  پیمانکاره��ا 

پرداخت کند. 

مجتمع ه��ای  متن��وع  محص��والت 
پتروش��یمی ایران ب��ا کیفیت ب��اال روانه 

بازارهای جهانی می شوند. 
علی محمد بساق زاده، مدیرکنترل تولید 
ش��رکت ملی صنای��ع پتروش��یمی گفت: 
افزایش ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی 
ایران تحول مثبتی را در روند عرضه داخلی 
و نیز ص��ادرات ایجاد کرده اس��ت و عرضه 
محصوالت پتروش��یمی به مقاصد صادراتی 
براس��اس برنامه های از پیش تعیین ش��ده 
انجام می شود.  وی افزود: صنعت پتروشیمی 
ایران با بهره گی��ری از دانش و فناوری های 
روزآمد جهان و با تکیه بر کارشناسان خبره 
خود مسیر توسعه را با شتاب طی می کند و 
تا پایان برنامه شش��م توسعه، ایران به یک 
قدرت بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه و 

جهان بدل خواهد شد. 
مدیرکنترل تولید ش��رکت ملی صنایع 

پتروشیمی ایران با اش��اره به لزوم عرضه 
محص��والت ب��ا کیفی��ت پای��دار اف��زود: 
بای��د کیفیت  مجتمع ه��ای پتروش��یمی 
محص��والت مختلف خ��ود را برای حضور 
در بازاره��ای بین الملل��ی افزایش دهند و 
ب��ا تغییر معیارها و افزایش س��طح کیفی 

تولی��دات می توانند افزون ب��ر تامین نیاز 
داخل، در بسیاری از بازارهای جهانی نیز 

حضوری گسترده تر داشته باشند. 
عضو هیات مدیره ش��رکت ملی صنایع 
پتروش��یمی تصری��ح کرد: رقابت س��الم 
و انتق��ال دان��ش فنی همگام ب��ا همدلی 

و هم��کاری می تواند می��ان مجتمع های 
پتروش��یمی همگرای��ی را محقق کند که 
پیام��د آن حضور قدرتمن��د در بازارهای 

بین المللی خواهد بود. 
وی تصری��ح کرد: باید برای حضور قوی 
در بازاره��ای خارجی دقت در س��اخت و 
کیفی��ت تجهیزات و محصوالت س��اخته 
ش��ده از سوی س��ازندگان ایرانی بیش از 
پیش مورد توجه قرار گیرد و انتظار داریم 
ش��رکت های فعال در صنعت پتروشیمی 
به س��وی افزایش س��طح کم��ی و کیفی 

محصوالت خود با جدیت گام بردارند. 
مت��وازن صنع��ت  توس��عه  بس��اق زاده 
پتروش��یمی را افزون بر منابع مالی جدید 
نیازمند دسترسی به فناوری های مورد نیاز 
دانس��ت و یادآور ش��د: دوره پس��اتحریم 
فرصت اس��تفاده از فناوری ه��ای روزآمد 

جهان در داخل را فراهم آورده است. 

 پرداخت یارانه نقدی
 از عهده صنعت برق برداشته شد

مدیرعامل  صفای��ی،  علی اکبر 
ش��رکت مل��ی نفتک��ش ای��ران 
از آمادگ��ی ای��ن ش��رکت برای 
نروژی  با ش��رکت های  همکاری 
در بخش حمل محموله های گاز 
طبیع��ی مایع ش��ده )ال ان جی( 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، صفایی 
در دی��دار ب��ا دیل��ک آیه��ان، 
تجارت  صنع��ت،  وزیر  مع��اون 
اع��الم  ن��روژ،  ماهیگی��ری  و 
برنامه  ب��ا اجرایی ش��دن  کرد: 
)برجام(  مش��ترک  اقدام  جامع 
زمینه ه��ای همکاری بیش��تری 
میان ایران و نروژ فراهم ش��ده 

است. 
وی با بیان اینکه ش��رکت ملی 
نفتکش ایران، هم اکنون با تعداد 
زیادی از ش��رکت های نروژی در 
حوزه تامین قطعات و تجهیزات 
کشتی، بیمه، رده بندی و کالس 
ک��رد:  اظه��ار  دارد،  هم��کاری 
امیدواریم هم��کاری با نروژی ها 

گسترش یابد. 
صفایی به حجم عظیم ذخایر 
گازی ایران اش��اره کرد و گفت: 
ای��ران برنامه گس��ترده ای برای 

تولید و صادرات گاز دارد. 

مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
نفتکش ایران افزود: این شرکت 
آمادگ��ی دارد تا با ش��رکت های 
ن��روژی در حم��ل محموله های 

ال ان جی همکاری کند. 
وی دیگ��ر زمینه هم��کاری با 
ش��رکت های نروژی را در زمینه 
سوخت رس��انی دریایی عنوان و 
تصریح ک��رد: ایران دارای مزیت 

و موقعیت خوب��ی در این بخش 
است. 

مع��اون وزیر صنع��ت، تجارت 
ای��ن  در  ن��روژ،  ماهیگی��ری  و 
دیدار از آمادگی کش��ورش برای 
گس��ترش همکاری ها با شرکت 
ملی نفتکش ایران در بخش های 

مختلف خبرداد. 
برجام  اجرایی ش��دن  به  وی 

و تاثی��ر آن در رواب��ط ایران و 
نروژ اش��اره کرد و یادآور ش��د: 
ما آم��اده افزایش هم��کاری  با 
ایران  نفتک��ش  مل��ی  ش��رکت 
در بخش ه��ای تامی��ن قطعات 
و  کالس  رده بن��دی،  کش��تی، 
به حمل و نقل  حوزه های مربوط 

دریایی هس��تیم. 
مع��اون وزیر صنع��ت، تجارت 

و ماهیگی��ری نروژ با اش��اره به 
دریایی  شرکت های   عالقه مندی 
و کش��تیرانی نروژ به گس��ترش 
همکاری ه��ا ب��ا ش��رکت مل��ی 
نفتک��ش ایران گف��ت: افزون بر 
حوزه های یادشده، آمادگی داریم 
با ش��رکت ملی نفتکش ایران در 
زمین��ه پروژه ه��ای ال ان ج��ی و 
همکاری  ال ان جی بر  کشتی های  

کنیم. 
به گزارش شرکت ملی نفتکش 
ایران، وزیر نروژی در این دیدار، 
از مقام های شرکت ملی نفتکش 
ایران برای سفر به نروژ به منظور 
آشنایی شرکت های  و  شناسایی 
ن��روژی ب��ا ظرفیت ه��ای ای��ن 

شرکت دعوت کرد. 
 آیهان را در این دیدار، مسئول 
سازمان بنادر و دریانوردی نروژ، 
مال��کان  اتحادی��ه  مدیرعام��ل 
کش��تی ای��ن کش��ور، مدی��ران 
و  کش��تیرانی  ش��رکت های 
دریای��ی ب��زرگ و مه��م ن��روژ، 
مقام های موسس��ه کالرکس��ون 
و مس��ئوالن فدراس��یون صنایع 
نروژ و جمعی دیگر از مس��ئوالن 
ای��ن کش��ور همراهی   دریای��ی 

می کردند. 

آمادگی ایران برای همکاری با نروژ در حمل ال ان جی

کیفیت پایدار، شرط اصلی تولید و صادرات محصوالت پتروشیمی است

گاز

پتروشیمی

نیرونفت

بلومبرگ: 
توافق اوپک حاصل ترفند الجزایر 

است

نورالدین بوطرفه وزیر انرژی الجزایر برای به نتیجه 
رساندن نشست اخیر اوپک، وزیران کشورهای عضو 
این س��ازمان را در هتلی دور از الجزیره مستقر کرد 
تا ش��رکت کنن��دگان، بر بحث های نشس��ت تمرکز 

بیشتری داشته باشند. 
به گزارش ش��بکه خب��ری بلومب��رگ، نورالدین 
بوطرفه، وزیر ان��رژی الجزایر که میزبان نشس��ت 
اخیر س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
بود، با توس��ل به یک سیاس��ت قدیم��ی، با هدف 
به نتیجه رس��اندن نشست الجزیره، وزیران نفت و 
انرژی عضو این س��ازمان را در هتلی دور از ش��هر 

مس��تقر کرد. 
این راهبرد موثر واقع ش��د. هتل »شراتون کالب 
دس پین��س« 40 دقیق��ه تا الجزی��ره فاصله دارد و 
نمایندگان اوپک در عمل هیچ فعالیتی جز گفت وگو 

و رایزنی نمی توانستند انجام دهند. 
بوطرف��ه خود نیز ب��ه منظ��ور میانجی گری میان 

عربستان و ایران در این هتل اقامت داشت. 
پ��س از گذش��ت دو روز از آغ��از مذاکرات، وی 
اع��الم پیروزی کرد و اعضای اوپک پس از هش��ت 
س��ال، چهارش��نبه )هفتم مهر( به تواف��ق تثبیت 
س��طح تولید نفت رس��یدند، اگرچ��ه جزئیات این 
توافق در نشس��ت م��اه نوامبر این س��ازمان مورد 

بحث قرار خواهد گرفت. 
الکس��اندر ن��واک، وزی��ر ان��رژی روس��یه روز 
پنجش��نبه )هش��تم مه��ر( اعالم ک��رده بود که 
عربس��تان و ایران در گفت وگوهای خود بس��یار 

منعطف تر ش��ده اند. 
گ��ردون گ��ری، ریئس بخ��ش تحقیق��ات نفت و 
گاز موسس��ه مال��ی »اچ اس بی س��ی« لندن گفت: 
این توافق نش��ان می دهد که اعض��ای اوپک اکنون 
آماده مدیریت تولید نفت خام خود هس��تند. اگرچه 
کار به پایان نرس��یده است، اعضای این سازمان 30 
نوامبر درباره جزئیات این توافق به گفت وگو خواهند 

نشست. 

قیمت ماهانه سبد نفتی اوپک 
کاهش یافت

میانگی��ن قیم��ت ماهانه س��بد نفتی اوپک در 
22 روز نخس��ت ماه س��پتامبر )ش��هریور- مهر( 
نس��بت به ماه آگوس��ت )مرداد- ش��هریور( 2٩ 

س��نت کاهش یافت. 
به گزارش ایس��نا، مهدی یوس��فی، کارش��ناس 
ارش��د اقتصاد انرژی گفت: قیم��ت انواع نفت خام 
ش��اخص پس از آنک��ه در 10 روز پایانی ماه اوت 
روند کاهش��ی داش��ت، از ابت��دای ماه س��پتامبر 
رون��دی افزایش��ی به خ��ود گرفت و ای��ن روند تا 

هش��ت س��پتامبر ادامه یافت. 
وی با بیان اینکه پس از هش��ت س��پتامبر قیمت 
نفت با نوسان هایی همراه شد و روند کاهشی به خود 
گرفت، تصری��ح کرد: به طور کل��ی میانگین ماهانه 
قیمت س��بد نفتی اوپک تا 22 س��پتامبر در سطح 
42دالر و ٨1 سنت بود که 2٩ سنت در بشکه کمتر 

از میانگین ماه آگوس��ت بود. 
یوس��فی با بیان اینکه میانگین ماهانه قیمت نفت 
دبلیو تی ای تا 23 سپتامبر 44 دالر و ٧0 سنت بود، 
افزود: این رقم پنج سنت در بشکه کمتر از میانگین 

ماه آگوس��ت بود. 
کارش��ناس ارش��د موسس��ه مطالعات انرژی به 
عوامل تضعیف کننده بازار نفت اشاره کرد و گفت: 
وج��ود مازاد عرض��ه نفت خام و ف��رآورده در بازار 
و افزای��ش نگرانی نس��بت به تداوم م��ازاد عرضه، 
افزای��ش تولید اوپ��ک در ماه آگوس��ت و افزایش 
ص��ادرات ای��ن کش��ورها از جمله ای��ران و عراق، 
افزایش تع��داد دکل های فع��ال حفاری در بخش 
نف��ت آمری��کا، افزایش س��طح ذخیره س��ازی های 
فرآورده ه��ای می��ان تقطی��ر در آمری��کا، افزایش 
هفتگ��ی تولی��د نفت  خ��ام آمریکا برخ��ی عوامل 

تضعیف کننده بازار نفت هس��تند. 
یوس��فی همچنین درباره عوام��ل تقویت کننده 
ب��ازار نفت هم عنوان کرد: پیش��نهاد عربس��تان 
ب��ه ایران مبن��ی بر کاهش س��طح تولید خود به 
ش��رط عدم افزای��ش تولید نفت ای��ران، تصمیم 
ف��درال رزرو مبن��ی بر عدم تغیی��ر نرخ بهره در 
آمریکا و تضعیف ارزش دالر، نزدیک ش��دن یک 
توف��ان فصلی به خلیج مکزیک، توقف بخش��ی از 
تولی��د منطق��ه و افزای��ش واردات نفت چین در 
ماه آگوس��ت برخ��ی از عواملی بودند که س��بب 

تقویت بازار نفت ش��دند. 

25مگاوات نیروگاه تولید پراکنده 
برق منطقه ای تهران وارد مدار شد

غالمرض��ا خوش خل��ق، مدیرعامل ش��رکت برق 
منطقه ای تهران از راه اندازی و وارد مدار شدن نیمی 
از ظرفیت پیش بینی شده نیروگاه های تولیدپراکنده 
)DG( این ش��رکت به ظرفیت 25 مگاوات در شش 

ماه نخست امسال خبر داد. 
او در گفت وگ��و ب��ا ایرنا افزود: یک��ی از طرح های 
مهمی ک��ه در قالب پروژه های اقتص��اد مقاومتی از 
س��وی وزارت نی��رو به این ش��رکت تکلیف ش��ده، 
راه اندازی 50 م��گاوات نیروگاه ه��ای تولید پراکنده 

است. 
وی اضافه کرد: متقاضیان در هر نقطه ای که مایل 
باشند، می توانند به س��اخت نیروگاه تولید پراکنده 
اقدام کنند و از لحاظ جغرافیایی محدودیتی در این 

زمینه وجود ندارد. 
مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق منطق��ه ای ته��ران، 
ضم��ن ی��ادآوری کاهش فرآیند اداری و تس��هیل 
س��رمایه گذاری در این بخش گفت: س��ال گذشته 
ص��دور مج��وز و عق��د ق��رارداد خری��د تضمینی 
نیروگاه ه��ای تولیدپراکن��ده به ش��رکت های برق 
منطقه ای و توزیع تفویض ش��د. براین اس��اس هر 
متقاض��ی می تواند با مراجعه ب��ه اداره برق منطقه 
خود نس��بت به دریاف��ت مجوز و انعق��اد قرارداد 
اق��دام کند. تاکن��ون 100 میلیارد ری��ال برق در 
قالب خرید تضمین��ی از تولیدکنندگان برق فعال 
در ح��وزه نیروگاه ه��ای تولیدپراکنده در ش��رکت 

برق منطقه ای تهران خریداری ش��ده اس��ت. 
پیش��تر، مجری طرح نیروگاه ه��ای تولیدپراکنده 
ش��رکت مدیریت تولید، انتقال و توزی��ع برق ایران 
)توانی��ر( از معرفی 600 م��گاوات از طرح های تولید 
پراکنده به صندوق توس��عه ملی خب��ر داد و افزود: 
امس��ال س��هم نیروگاه های تولیدپراکن��ده از منابع 
صندوق توس��عه ملی با س��ه براب��ر افزایش از 200 
مگاوات در سال 13٩4 به 600 مگاوات در سال ٩5 
رسید و متقاضیان می توانند تا ٨0 درصد هزینه های 
طرح را با اس��تفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی 

پوشش دهند. 
خوش خلق در پایان از برنامه ریزی برای رس��اندن 
می��زان تلفات ش��بکه های انتقال و ف��وق توزیع این 

شرکت به 2درصد تا پایان امسال خبر داد. 
مع��اون اول رئیس جمهوری اواخ��ر فروردین ماه 
امس��ال در ابالغیه های��ی جداگانه به دس��تگاه های 
اجرای��ی، تصوی��ب نامه س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 
مقاومت��ی ناظر بر پروژه های اولوی��ت دار برنامه های 
مل��ی اقتصاد مقاومتی را ابالغ کرد که براس��اس آن 
وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها مشخص شده 

است. 

وزارت نیرو: 
یک میلیمتر بارش در نخستین 

هفته سال آبی جدید به ثبت رسید

وزارت نیرو اعالم کرد: متوس��ط حجم بارش های 
کش��ور در هفته نخست سال آبی ٩6-13٩5 توسط 
ش��رکت مدیریت منابع آب ایران یک میلیمتر اعالم 
ش��د که این میزان در سال گذشته صفر و در دوره 

متوسط بلندمدت یک میلیمتر بوده است. 
به گ��زارش ایرنا از وزارت نیرو، بیش��ترین درصد 
تغیی��رات بارندگ��ی ایس��تگاهی در همس��نجی با 
درازم��دت مرب��وط ب��ه حوض��ه »قلعه ج��وق« در 
آذربایج��ان غربی ب��ود که نزدیک ب��ه 2٩1 درصد 
افزایش داش��ته و این در حالی اس��ت که شهرستان 
میان��ه آذربایجان ش��رقی با کاه��ش 100درصدی 

بارندگی روبه رو بوده است. 
بررس��ی حوضه های ش��ش گانه اصلی آبریز کشور 
نش��ان می دهد در حوضه دری��ای خزر پنج میلیمتر 
بارندگی به ثبت رس��ید، اما بارش در سایر حوضه ها 

عدد صفر را نشان می دهد. 
همچنی��ن در حوضه ه��ای آبری��ز س��ی گانه نی��ز 
بیشترین میزان بارش در همسنجی با سال گذشته 
)هفته اول س��ال آبی امسال نسبت به سال گذشته( 
مربوط به حوضه مهران با 30درصد افزایش اس��ت و 
کمترین میزان بارش در همس��نجی با سال گذشته 
نی��ز مرب��وط ب��ه رودخانه ه��ای بلوچ ب��ود که هیچ 

افزایشی نداشت. 
به گزارش ایرنا، براس��اس آمارهای اعالم ش��ده 
درباره وضع بارندگی در سال آبی ٩5-٩4، ارتفاع 
کلی بارش در س��ال آبی گذشته )اول مهرماه سال 
گذش��ته تا 31 شهریورماه امس��ال( 241 میلیمتر 
ب��ود که در همس��نجی با س��ال آب��ی پیش از آن 
44 میلیمت��ر )معادل 22 درصد( افزایش داش��ت. 
البته میزان بارش س��ال آبی جاری در همسنجی 
ب��ا متوس��ط درازمدت کش��ور 4میلیمت��ر )منفی 

2درصد( کاهش نش��ان داد. 
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هدلین��گ چن��د رش��ته ای ای��ران ب��ا 
گرجس��تان در ح��وزه ان��رژی ب��ه ارزش 
2،5میلیارد دالر با سرمایه گذاری مشترک 

آغاز شد. 
این س��رمایه گذاری مش��ترک در قالب 
ش��رکتی ب��ه ن��ام »ژئوپ��ارس«، صورت 
 PCCI خواهد گرفت که در آن ش��رکت
از ش��رکت های تابعه هلدینگ نفت وگاز و 
پتروشیمی گروه غدیر و »فریونا کامرس« 
از گرجس��تان حضور خواهد داشت. سهم 
هر دو طرف در این سرمایه گذاری مساوی 

)50 درصد( است. 

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدیر، ای��ن همکاری قرار 
اس��ت که منجر ب��ه اح��داث واحدهایی 
همچ��ون یک واح��د تولید کنن��ده قیر با 
ظرفیت 10 هزار بشکه در روز، یک واحد 
پاالیش��گاهی 100 هزار بشکه ای در روز، 
یک واحد پتروشیمی پلی پروپلین و دیگر 
الفین ه��ا و نی��ز یک مرکز لجس��تیک به 
جهت حمل محصوالت واحدهای مختلف 

تولیدی این مجتمع شود. 
از مهم تری��ن مزیت ه��ای ای��ن پ��روژه 
ع��الوه ب��ر ظرفیت ه��ای تقاض��ای بازار 

داخلی گرجس��تان، می توان اس��تفاده از 
مزی��ت نزدیک��ی محص��والت تولیدی به 
اروپا را نام ب��رد. همچنین تامین خوراک 
نی��از واحده��ای پاالیش��گاهی و  م��ورد 
پتروش��یمی از س��وی ایران و استفاده از 
بین المللی  تامین کنن��دگان  مال��ی  منابع 
از دیگ��ر مزیت ه��ای این پ��روژه خواهد 
ب��ود. عالوه بر گروه ب��زرگ غدیر و دولت 
گرجس��تان، ش��رکت ملی نفتکش ایران 
نیز از حمایت کنن��دگان این پروژه بزرگ 

محسوب می شود. 
بر این اس��اس نخست وزیر گرجستان با 

توج��ه به توانمندی ها و تخصص ش��رکت 
سرمایه گذاری غدیر در این عرصه، از این 
س��رمایه گذاری مش��ترک ابراز خرسندی 

کرد. 
الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت که ش��رکت 
س��رمایه گذاری غدیر به عنوان بزرگ ترین 
هلدینگ چند رش��ته ای در بازار س��رمایه 
کش��ور ب��ا س��رمایه گذاری در حوزه های 
و  نیروگاهی  پتروش��یمی،  پاالیش��گاهی، 
صنایع معدنی، س��یمان و س��اختمان، در 
مجموع بیش از 13/5 میلیارد دالر پروژه 

در دست اجرا دارد. 

هدلینگ 2،5میلیارد دالری ایران و گرجستان
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رئیس اتحادیه صنف چوب، 
احداث شهرک جدید چوبستانه 
را غیرقانون��ی و به ضرر صنف 
فروش��ندگان چوب در شهرک 
چوب فروش��ان عن��وان ک��رد. 
اس��ماعیل الهیان در نشس��ت 
»بررس��ی مش��کالت شهرک 
س��اماندهی و معض��الت آن« 
گفت: فعالیت این ش��هرک که 
به طور ش��خصی احداث شده، 
1000 واحد صنفی فروش��نده 
در ش��هرک چوب فروش��ان را 
ب��ا تعطیل��ی روب��ه رو خواهد 
ک��رد. او گف��ت: از آنجایی که 
برخ��ی واحده��ای صنفی در 
ش��هرک چوب فروش��ان هنوز 
ب��ا مش��کالتی مواجهن��د و به 
بهره برداری نرسیده اند فعالیت 
یک شهرک جدید در نزدیکی 
ای��ن ش��هرک و در مج��اورت 
جاده اصلی، موقعیت واحدهای 
صنفی را در معرض خطر قرار 
داده اس��ت در حال��ی که این 
صنف در س��ال 86 و با احترام 
ب��ه اصل 50 قانون اساس��ی و 
در راس��تای اجرایی شدن بند 
20 م��اده 55 قان��ون ش��هر و 
شهرداری مبنی بر ساماندهی 
صنوف مزاحم و آالینده با تمام 
مش��کالتی ک��ه ب��ا آن روبه رو 
بودن��د ب��ه این م��کان منتقل 
ش��دند و ح��اال از مس��ئولین 
انتظار رسیدگی داریم. الهیان 
ش��هرداری را در ایجاد شهرک 
جدید مسئول دانست و گفت: 
براس��اس قانون، ش��هرداری و 
شهرک های س��اماندهی نباید 
از این نق��ل و انتقاالت منتفع 
ش��وند، در حالی که شهرداری 
با فروش 16 هکتار زمین برای 
ساخت شهرک یاد شده بیش 
از 200 میلی��ارد تومان منتفع 

شده است. 
این زمی��ن از طریق منابع 
طبیع��ی در اختی��ار دولت و 

ش��هرداری برای س��اماندهی 
گذاش��ته  مزاح��م  صنوف��ی 
ش��ده اس��ت و زمین مذکور 
زمی��ن کش��اورزی ب��وده که 
ش��هرداری آن را واگ��ذاری 
ک��رده و هم اکنون ب��ا تغییر 
کارب��ری ب��ه ش��هرکی برای 
داده  اختصاص  چوب فروشان 
ش��ده اس��ت و این اقدام در 
واق��ع م��وازی کاری با صنف 

ما است. 
علی ظهی��ری، نایب رئیس 
تکمی��ل  در  اتحادی��ه  ای��ن 
گف��ت:  الهی��ان  توضیح��ات 
مشکالت ما از سال 93 شروع 
ش��ده و تنش ه��ای بس��یاری 
در  مس��تقر  صن��وف  در  را 
ایجاد  چوب فروش��ان  شهرک 
ک��رد و اتحادیه ه��م به دنبال 
حق خواه��ی آنه��ا چگونگ��ی 
ص��دور مج��وز ب��رای احداث 
ش��هرک چوبستانه را پیگیری 
ک��رد. ب��ه گفته او، براس��اس 
انج��ام ش��ده،  پیگیری ه��ای 
ق��رارداد واگ��ذاری این زمین 

بین ش��هرداری و یک شخص 
حقوقی اس��ت و ای��ن قرارداد 
نش��ان می دهد واگذاری برای 
احداث ش��هرک جدید چوب 

صورت گرفته است. 
ظهیری در توضیحات بیشتر 
گف��ت: در س��ال 93 گروهی 
سودجو که به فکر منافع مادی 
خود بودند با صدور اطالعیه ای 
به نام رواق هشتم اعالم کردند 
واحده��ای صنعتی در ابتدای 
ج��اده خاوران با نام ش��هرک 
چوبستانه که حدود 16 هکتار 
است آماده پیش فروش است. 
به گفت��ه نایب رئیس اتحادیه 
صن��ف چ��وب، پی گیری ه��ا 
ت��ا آنج��ا ادامه یاف��ت که آنها 
ش��هرداری  ش��دند  متوج��ه 
منطقه و ش��رکت ساماندهی 
مشاغل تهران و صاحبان ملک 
16هکتاری در تیرماه93 برای 
س��اخت این شهرک به توافق 

رسیده اند. 
نایب رئی��س اتحادیه صنف 
چوب و تخته با بیان اینکه این 

نقل و انتق��ال و قرارداد بدون 
اطالعی��ه اتحادیه صنف چوب 
و تخته انجام شده است، گفت: 
بنابراین درخواست اتحادیه از 
مس��ئوالن ش��هرداری منطقه 
س��اماندهی  ش��رکت  و   15
ب��ه  ته��ران عم��ل  مش��اغل 
اص��ل صری��ح قان��ون اس��ت. 
ش��کایت های ما تا به حال به 
س��رانجامی نرسیده است و در 
نهایت به دیوان عدالت اداری 

شکایت کرده ایم. 
او در توضیح��ات بیش��تری 
گفت: ای��ن زمین در مجاورت 
ج��اده خ��اوران و در مس��یر 
اصلی قرار گرفته و دسترس��ی 
به آن بسیار آسان تر از شهرک 
کار  ای��ن  و  اس��ت  اتحادی��ه 
فروش��ندگان  موقعی��ت همه 
را در ش��هرک چوب فروش��ان 
تضعیف کرده اس��ت. از طرفی 
دیگ��ر وقت��ی 30 درص��د از 
واحدهای صنفی در ش��هرک 
اس��ت،  خالی  چوب فروش��ان 
چرا این فروشندگان در همان 

واحد ها اسکان داده نمی شوند 
و یک ش��هرک جدید تاسیس 
می کنند که موقعیت ش��هرک 
قبلی و 1000 واحد را به خطر 

انداخته است. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
ب��ه دنبال اجرایی ش��دن بند 
20 م��اده 55قان��ون ش��هر و 
شهرداری مبنی بر ساماندهی 
صن��وف مزاح��م و آالینده از 
س��طح ش��هر تهران و انتقال 
آن ب��ه ش��هرک های صنعتی 
و مجتمع ه��ای صنفی، زمینه 
انتق��ال صنف چوب فروش��ان 
دروازه  منطق��ه  در  ته��ران 
ش��میران و دروازه قزوی��ن به 
ش��هرک  تعیین ش��ده الزامی 
ش��د. ب��ه گفته نای��ب رئیس 
اتحادی��ه صنف فروش��ندگان 
چ��وب و تخته و س��ه الیی و 
فرآورده ه��ای چوب��ی ته��ران 
پ��س از رایزنی ه��ای متع��دد 
هیات مدی��ره اتحادی��ه صنف 
چوب فروش��ان با ش��هرداری 
و س��اماندهی مش��اغل تهران 
زمینی به مساحت 240 هکتار 
در ج��اده خاوران کیلومتر 15 
ب��ه پنج صنف اختصاص یافت 
که سهم اتحادیه چوب فروشان 
ته��ران از این زمین 44 هکتار 
ب��ود. م��کان در نظ��ر گرفته 
ش��ده برای ای��ن صنف از نظر 
جغرافیای��ی در ادامه کوه قرار 
دارد و فاصله آن با جاده اصلی 
خ��اوران ح��دود 2 کیلومت��ر 
اس��ت. س��رمایه اولی��ه خرید 
عرص��ه 44 هکت��اری از طرف 
اعضای صنف پرداخت ش��ده 
است و تاکنون ساخت سوله و 
ابنیه و جاده های دسترس��ی و 
دیگر امکانات و مایحتاج برای 
تکمیل شهرک به همت اعضا 
انج��ام ش��ده اس��ت و از هزار 
واحد صنفی تقریبا 70 درصد 

آن فعالیت دارند. 

شکایت اتحادیه صنف فروشندگان چوب از شهرداری به دیوان عدالت اداری

 شهرداری صنف چوب فروشی را 
به جان هم انداخت

ج��ورج هاس��ل، مع��اون وزیر 
آلمان  بای��رن  ایالت  کش��اورزی 
از بررس��ی امکان صادرات قارچ 

ایران به آلمان خبر داد. 
هاس��ل با اش��اره به نی��از این 
ایال��ت به واردات ق��ارچ از دیگر 
کشورها، خواس��تار ایجاد فضای 
مناس��ب جهت تامین ق��ارچ از 

ایران شد. 
به گزارش اتاق ایران، هاسل 
در جلس��ه ای ب��ا کاوه زرگران 
رئیس کمیس��یون کش��اورزی 
اتاق ایران عالوه بر درخواست 
آلمان،  به  ایران  صادرات قارچ 
برای  مشترک  س��رمایه گذاری 
تولی��د لبنی��ات را نی��ز مطرح 

کرد. 
زرگ��ران در ای��ن دی��دار ب��ا 
تاکید ب��ر اینک��ه کیفیت قارچ 
ایران در سطح اس��تانداردهای 
بین الملل��ی اس��ت، توضیح داد 
اقدامات  ایران��ی  طرف های  که 
الزم جهت معرف��ی واریته های 
ق��ارچ تولی��دی در کش��ورمان 
هم��کاری  ام��کان  بررس��ی  و 
مش��ترک جه��ت ص��ادرات به 

آلمان را انج��ام خواهن��د داد. 
کشاورزی  کمیس��یون  رئیس 
اتاق بازرگان��ی تهران در دیدار 
ب��ا وزی��ر کش��اورزی و صنایع 
با  آلمان  بای��رن  ایالت  غذای��ی 
تاکی��د بر اینک��ه صنایع غذایی 
و کشاورزی ایران با وجود رشد 
مناس��بی که دارد، آماده تعامل  

با س��رمایه گذاران خارجی برای 
بازارهای منطقه است،  تصاحب 
اع��الم ک��رد: تکنول��وژی  نوین 
آلم��ان در کن��ار فرصت ه��ای 
ای��ران  در  موج��ود  اقتص��ادی 
می توان��د ق��دم مهم��ی ب��رای 
همکاری های مشترک دو کشور 
در ج��ذب ب��ازار 400 میلیون 

نفری ایران و کشورهای اطراف 
در منطق��ه ب��ردارد. 

کشاورزی  وزیر  برونر،  هلموت 
ایال��ت بایرن آلمان نی��ز در این 
دیدار با اش��اره به اینک��ه ایران 
پس از رفع تحریم های اقتصادی 
دراوایل س��ال ج��اری میالدی، 
ب��ه مکان��ی امیدبخ��ش ب��رای 

دوجانبه  اقتصادی  همکاری های 
بدل شده، گفت: ایران چشم انداز 
همکاری ه��ای  ب��رای  روش��نی 
دوجانبه دارد و شرکت های فعال 
در بخش موادغذایی و کشاورزی 
ایالت بای��رن می خواهند در بازار 
رو به رش��د ایران حضور داشته 

باشند. 
اف��زود:  ادام��ه  در  برون��ر 
محصوالت خاص و با کیفیت ما، 
از آوازه ای بسیار خوب در سراسر 
قصد  م��ا  برخوردارن��د.  جه��ان 
داریم ای��ن ام��ر را در ایران نیز 
به اثبات برسانیم، چرا که هر دو 
طرف عالق��ه زیادی به همکاری 

مشترک دارند. 
ای��ن دیداره��ا در چارچ��وب 
برنامه س��فر هیاتی از بازرگانان، 
تج��ار و فعاالن اقتص��ادی حوزه 
کش��اورزی و صنای��ع غذایی به 
کمیس��یون  رئیس  سرپرس��تی 
کش��اورزی ات��اق ته��ران و ب��ه 
دع��وت وزارت کش��اورزی ایالت 
بایرن کش��ور آلمان برای بررسی 
همکاری های اقتصادی و تجاری 

انجام شده است. 

استقبال از سرمایه گذاران خارجی در صنایع لبنی

توافقات اولیه برای صادرات قارچ ایران به آلمان

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
اصالح قانون کار با مشارکت 

نمایندگان تشکل ها

وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی ب��ا توجه به 
اعتراض ه��ا و انتقاده��ای جامعه کارگ��ری از قانون 
کار گف��ت: اصالحی��ه قانون کار ک��ه در دولت قبل 
به مجلس داده ش��ده بود در کمیس��یون اجتماعی 
با حضور نمایندگان تش��کل های حوزه کار اصالح و 

بازنگری خواهد شد. 
عل��ی ربیعی در گف��ت وگو با ایرن��ا درباره اصالح 
قان��ون کار افزود: نمایندگان کمیس��یون اجتماعی، 
هم��ه گون��ه همکاری را ب��ا تش��کل های کارگری و 
کارفرمای��ی خواهند داش��ت ت��ا اصالح قان��ون کار 
به گونه ای انجام ش��ود که منافع کارگر و کارفرما در 

آن لحاظ شود. 
ربیع��ی یادآور ش��د: الیحه اصالح قان��ون کار در 
دولت قبل بوده اس��ت، با ای��ن حال در حال مذاکره 
هس��تیم و مجلس این الیحه را در دستور کار خود 

قرار داده است. 
وی اضافه کرد: سعی می کنیم با حضور در مجلس 
و مشارکت دادن کارگران و کارآفرینان، نظر شرکای 

اجتماعی این بخش را اعمال کنیم. 
وی گفت: »وقتی من به وزارتخانه آمدم این الیحه 
به مجلس رفته و در مراحل کار نیز قرار گرفته بود.«
وزی��ر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی افزود: با رئیس 
کمیس��یون اجتماعی مجلس نی��ز صحبت کردیم، 
وی همه طرفین را در ای��ن امر مداخله خواهد داد. 
امیدوارم با مش��ارکت کمیس��یون اجتماعی مجلس 
دیدگاه همه شرکای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. 
به گزارش ایرنا، اصالح قانون کار در دولت دهم به 
مجلس داده ش��د که اعتراض نمایندگان کارگری را 
به همراه داش��ت. کارگران معتقدند اصالحات انجام 
شده بدون حضور نمایندگان کارگری بوده و به نفع 
جامعه کارگری نیست و باید دوباره این اصالحات از 
سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی اصالح شود. 

محمدرضا نوروزی، مشاور وزیر بهداشت: 
ضمانت دولتی برای 

بیمارستان سازی ضروری است

محمدرضا نوروزی، مش��اور وزیر بهداشت در امور 
بیمارس��تان های خصوص��ی گفت: س��رمایه گذاران 
بخ��ش خصوصی ب��رای بیمارستان س��ازی ضمانت 

دولتی می خواهند. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
نورزی از آمادگی کشورهای ایتالیا، چین، کره جنوبی، 
اتریش، ترکیه و... برای س��اخت بیمارستان در ایران 
خب��ر داد و گف��ت: خارجی ها برای س��رمایه گذاری 
در کش��ور، نیازمند ضمانت دولت هس��تند و به نظر 
می رس��د دولت نیز باید این حمای��ت را انجام دهد 
تا ش��اهد افزایش سرمایه گذاری خارجی ها در حوزه 

سالمت کشورمان باشیم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه مق��رون ب��ه صرف��ه نبودن 
س��رمایه گذاری در ح��وزه س��المت، اف��زود: عدم 
حاص��ل  س��ود  همچنی��ن  و  س��رمایه  برگش��ت 
از س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه، باع��ث ش��ده 
س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی رغبت به حضور 

در حوزه س��المت نداش��ته باش��ند. 
ن��وروزی در آس��تانه برگزاری دومین نمایش��گاه 
بیمارستان سازی، تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی 
با اشاره به کمبود تخت های بیمارستانی در کشور و 
محدودیت دولت در تامین اعتبارات مورد نیاز برای 
اح��داث و راه ان��دازی تخت های جدی��د، گفت: باید 
ش��رایط و امکانات الزم برای حضور بخش خصوصی 

در حوزه سالمت فراهم شود. 
ن��وروزی ب��ر ضرورت اح��داث بیمارس��تان های 
زنجی��ره ای برای کاه��ش هزینه ه��ا تاکید کرد و 
گف��ت: تش��کیل تعاونی ه��ای پزش��کان، می تواند 
یکی دیگر از راهکارهای س��رمایه گذاری در حوزه 

سالمت باشد. 
وی در ادامه به مش��ارکت سرمایه گذاران خارجی 
در حوزه س��المت کشور اش��اره کرد و افزود: وزارت 
بهداش��ت و دول��ت عالقه زیادی به س��رمایه گذاری 

خارجی ها در حوزه سالمت دارند. 
ن��وروزی، خواس��تار حمای��ت دول��ت از بخش 
خصوصی برای ورود به حوزه سالمت شد و افزود: 
باید موانع س��رمایه گذاری برداشته شود تا بتوانیم 
امیدوار باش��یم که بخش خصوص��ی به این حوزه 

ورود می کن��د. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه تجارت، 
دومی��ن نمایش��گاه بین الملل��ی بیمارستان س��ازی، 
تجهیزات و تاسیس��ات بیمارستانی توسط »شرکت 
سپنتاس کیش« با حضور شرکت هایی از کشورهای 
آمری��کا، آلمان، تای��وان، ایتالیا، ترکیه، انگلس��تان، 

فرانسه و. . . 27 مهرماه برگزار می شود. 

 بررسی نرم افزار 
حقوق دولتی معدن

بهرام ش��کوری، مدیرعامل ش��رکت معدنی مبین 
و رئی��س کمیس��یون معادن و صنای��ع معدنی اتاق 
بازرگان��ی ایران درب��اره طراحی نرم افزار محاس��به 
حق��وق دولتی معادن به »فرصت امروز« گفت: قصد 
داری��م با طراحی نرم افزاری دخالت های انس��انی در 
محاس��به حقوق دولتی معادن کمتر ش��ود و هنگام 
صدور پروان��ه بهره برداری نرم افزاری وجود داش��ته 
باشد تا اطالعات و آمار درستی برای محاسبه حقوق 

دولتی ارائه دهد. 
او ادام��ه داد: این نرم اف��زار امکان ای��ن را فراهم 
می کند تا برای هر معدنی حقوق دولتی مجزا تعیین 
ش��ود، زیرا دو معدنی که در کنار ه��م قرار دارد به 
دلی��ل تفاوت در متغیرهای زی��اد امکان تعیین یک 
حق��وق دولتی ثابت وجود ندارد ب��ه همین دلیل با 
استفاده از این نرم افزار می توان برای هر استان و هر 

معدن حقوق دولتی متفاوتی تعیین کرد. 
ش��کوری در این ب��اره افزود: ب��رای اینکه بتوانیم 
هرچه س��ریع تر به نتیجه ای مطل��وب در این زمینه 
دس��ت یابی��م، روز گذش��ته نشس��تی ب��ا اعض��ای 
کمیس��یون معادن و صنایع معدنی ات��اق بازرگانی 
ایران برگزار ش��د تا با برگزاری چنین نشس��ت ها و 
دریافت اظهارنظرهای متفاوت فعاالن و کارشناسان 
ای��ن بخش بتوانیم برنام��ه ای جامع و کامل طراحی 
کنیم که ضریب خطای آن به کمترین میزان ممکن 

برسد و مشکالت در این زمینه رفع شود. 

ثروت آفرینی برای اقتصاد کشور با 
استفاده درست از ظرفیت معادن

محم��ود نوری��ان مدی��ر عامل ش��رکت معدنی و 
صنعت��ی چادرملو با تاکید ب��ر نقش معادن و ذخایر 
معدنی در تولید ثروت در کش��ور گفت: کشور ما از 
نظر ذخایر معدنی جزو 12کش��ور برتر دنیاست که 
تاکن��ون به دلیل اتکا به نف��ت چندان به ارزش این 
ذخایر معدنی خود پی نبرده اس��ت. ظرفیت معادن 
ایران برای ثروت آفرینی به حدی است که درصورت 
برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب می تواند 
موجب رونق اقتصادی و توسعه پایدار شود و بهترین 
گزینه به منظورتحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه ترین 

زمان است. 
نوری��ان در این باره ادامه داد: براس��اس مطالعات 
انجام ش��ده تاکنون حدود 4میلی��ارد و 600میلیون 
تن ذخیره زمین شناسی تنها در حوزه سنگ آهن در 
ایران شناسایی شده که 2میلیارد و 500میلیون تن 
آن ذخیره قطعی اس��ت. ذخایر قطعی سنگ آهن در 
جهان نیزحدود 170 میلیارد تن برآورد شده و ایران 
با داشتن 2میلیارد و 500میلیون تن ذخیره قطعی 
س��نگ آهن، 4/1درصد ذخیره جه��ان را در اختیار 
دارد. اما میزان بهره برداری از این ذخایر نس��بت به 

دیگر کشور ها بسیار اندک است. 
نوریان با اش��اره به اینکه چالش های موجود در بخش 
معدن کشور  گفت: کاهش سرمایه گذاری در این بخش 
را و موجب غیرفعال ش��دن برخی از معادن فعال کشور 
شده است. به شهادت آمار ها، سهم بخش معدن از تولید 
ناخال��ص داخلی تاکنون یک درصد ب��وده که می توان با 
اجرای برخی روش های مدیریتی و همراهی دستگاه های 

دولتی این سهم را به حداقل سه درصد رساند. 
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ادامه 
داد: سنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود 
در زمین است و به عنوان ماده اولیه اصلی تولید فوالد، 
بیش��ترین س��هم هزینه را در قیمت تمام شده فوالد 
دارد. طبق آماره��ای موجود در ایران حدود 25درصد 
قیمت تمام ش��ده تولید فوالد را هزینه تامین س��نگ 
آهن تشکیل می دهد پس نخستین گام در خلق ثروت 
در این بخش، اتخاذ تدابیری برای کاهش هزینه تولید 

در معادن سنگ آهن است.

امروز نمایشگاه ایران در قزاقستان 
آغاز می شود

راضیه علیرضایی رئیس س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراس��ان رضوی گفت: نمایشگاه اختصاصی 
جمهوری اس��المی ایران در ش��هر چیمکنت کشور 
قزاقس��تان ب��ا محوری��ت خراس��ان رض��وی و در 

زمینه های مختلف امروز برپا می شود. 
به گ��زارش ایرن��ا، علیرضایی گف��ت: موضوع این 
نمایش��گاه زمینه هایی چون تجهیزات گلخانه، سازه، 
مصالح ساختمانی، دارو، قطعات خودرو، فرآورده های 
غذایی، تجهیزات پزشکی، کاشی و سرامیک، چسب 
و رزین، پوشاک، چوب، صنایع دستی و پسته است. 
درص��د   50 ح��دود  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
مش��ارکت کنندگان در ای��ن نمایش��گاه از اس��تان 
خراسان رضوی هستند، اظهار کرد: در این نمایشگاه 
حدود 60 ش��رکت و واحد تولیدی کش��ور در قالب 

یک هیأت 100 نفره حضور دارند. 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان 
رض��وی گفت: چه��ار پاوی��ون ش��امل پاویون های 
اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به نمایندگی 
از 300ش��رکت بازرگانی و تولی��دی، صادرکنندگان 
نس��اجی و پوش��اک، اتاق اصناف و شورای مشترک 
بازرگانی ایران و قزاقس��تان نیز در حاشیه نمایشگاه 
یاد شده تشکیل می شود.  این نمایشگاه از 12مهرماه 

به مدت سه روز برپا می شود. 

اشتغال

تجارت

صنعت غذایی

معدن

نمایشگاه

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دوشنبه
12 مهر 1395
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عضو اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و 
عراق تصریح ک��رد صادرات آجر ایرانی به 
عراق متوقف نشده، اما با افت مواجه شده  
و زن��گ خطر آن به ص��دا درآمده چرا که 
قرار است توس��ط یک کارگروه مشترک، 
استاندارد واحد و مشخصی بین دو کشور 
تعریف ش��ود تا ص��ادرات ب��ه روال قبل 

بازگردد. 
در  ش��یرازی  س��نجابی  جهانبخ��ش 
گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، گف��ت: پی��ش از 
ای��ن س��ازمان اس��تاندارد ایران ب��ا عراق 
تفاهمنامه ای در بخش استاندارد داشته و 
برنامه اجرایی در این زمینه تعریف ش��ده 

است. 
وی افزود: براس��اس این برنامه اجرایی 
بازرس��ی های  ش��مول  از  کاال  قل��م   51

شرکت های بازرس��ی طرف قرارداد عراق 
خارج می ش��وند و طب��ق آن طرف عراقی 

آن را به رسمیت خواهد شناخت. 
عض��و اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و 
عراق ادامه داد: از این 51 قلم کاال قرار 
ش��ده اس��ت 10 گروه به عنوان کاالهای 
اصلی که کاش��ی، س��رامیک و آجر هم 
جزو آنهاس��ت در اولویت ق��رار گیرند و 
تفاهمنام��ه زودتر در م��ورد آنها اجرایی 

شود. 
س��نجابی ش��یرازی عنوان ک��رد: مدیر 
کل اس��تاندارد عراق اعالم کرده است که 
استانداردهای دو کش��ور در برخی موارد 
تفاوت های��ی دارد که نیاز به تغییر در آنها 
وجود دارد و همچنین به آجر ایران اشاره 
و این مس��ئله را مطرح ک��رده  که در این 

زمینه اس��تحکام و ابع��اد آجرهای ایرانی 
برای ص��ادرات به عراق نی��از به تغییرات 

دارند. 
وی اضاف��ه کرد: در زمین��ه ابعاد آجرها 
اخت��الف در حدود چند میلی متر اس��ت. 
اس��تحکام آج��ر هم ب��ه می��زان و درصد 
گوگ��رد برمی گ��ردد و چون خ��اک عراق 
شوره زار اس��ت و طبیعتا میزان فرسایش 
باالس��ت، آجرها باید به نوع��ی مقاوم در 

برابر نمک باشند. 
عضو اتاق مش��ترک بازرگان��ی ایران و 
عراق با بیان اینکه در حال حاضر صادرات 
آجره��ای ایران به عراق ب��ا صدور گواهی 
ش��رکت های بازرس��ی ط��رف عراقی در 
ح��ال انجام اس��ت، ادامه داد: قرار اس��ت 
ب��ا کارگروه مش��ترکی که بی��ن دو طرف 

تشکیل شده است، هم الزامات استاندارد 
ع��راق و هم الزامات ایران رعایت ش��ود و 
در واقع سازمان اس��تاندارد ایران و عراق 
حدوس��طی را برای رعایت استانداردها در 

نظر بگیرند. 
وی همچنی��ن در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت های��ش به افت ص��ادرات آجر به 
عراق اش��اره کرد و گفت: س��ال گذشته 
ح��دود 80 تا 120 میلیون دالر مجموع 
ص��ادرات  آجرم��ان به عراق بوده اس��ت 
و در س��ال ج��اری ب��ه دلی��ل کاه��ش 
بودجه های عمرانی با افت صادرات آجر 
مواجه شده ایم که در واقع زنگ خطری 
برای ص��ادرات آجر اس��ت و باید توجه 
داشته باش��یم که بازار عراق را از دست 

ندهیم. 

زنگ خطر برای صادرات آجر به صدا درآمد

افت شدید صادرات به عراق



بان��ک مرک��زی قص��د دارد 
مس��ابقه بانک ها برای پرداخت 
س��ود بیش��تر در جهت جذب 

سپرده بیشتر را مهار کند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
به نظر می رس��د پایبند نبودن 
اغل��ب بانک ه��ا به نرخ س��ود 
مص��وب و اعالم��ی از س��وی 
ش��ورای پول و اعتبار، کاس��ه 
صب��ر بان��ک مرک��زی را لبریز 
ک��رده اس��ت و این بانک قصد 
دارد با تعیین سقف برای جذب 
سپرده از مسابقه پرداخت سود 

بانکی آنها جلوگیری کند. 
در این باره فرش��اد حیدری، 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی 
از برنام��ه جدید این نهاد برای 
تعیین س��قف جذب س��پرده 
و مناب��ع بانک ه��ا خب��ر داد و 
گف��ت: بخش��نامه ای��ن کار تا 
پای��ان مهرماه با رویکرد ایجاد 
رقابت س��الم بین بانک ها ابالغ 

می شود. 
فرش��اد حی��دری افزود: این 
نکت��ه اهمی��ت دارد ک��ه یک 
بان��ک ت��ا چ��ه ح��د می تواند 
س��پرده جذب کن��د و به ازای 
آن تس��هیالت ده��د و دارایی 

جدید ایجاد کند. 
وی ادام��ه داد: به ط��ور حتم 
باید این میزان جذب س��پرده 
متناس��ب با حق��وق صاحبان 

سهام آنها، اندازه بانک، قدمت 
و توان کارشناسی و نیز کفایت 

منابع انسانی آن باشد. 
معاون نظارتی بانک مرکزی 
گف��ت: وقتی س��قف س��پرده 
ب��رای بانک ه��ا تعریف و بعد از 
تصویب ابالغ شود، هیچ بانکی 
نمی توان��د ب��ا برت��ری قیمتی 
خارج از س��قف مربوطه جذب 
س��پرده کند که این ش��رایط 
بانک ه��ای  ب��رای  را  رقاب��ت 

قانون مدار مهیاتر می کند. 
وی اف��زود: بانک��ی ک��ه ب��ا 
رعایت نکردن نرخ سود مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار اقدام به 
جذب منابع کند، با ابزار سپرده 
قانون��ی و س��ایر مقررات با آن 
برخورد خواهد ش��د، بنابراین 
ب��ه نفع بانک ها خواهد بود که 
نرخ های مص��وب را مراعات و 
در س��قف س��پرده ای مصوب 

فعالیت کنند. 
حیدری افزود: بانک مرکزی 
بازی رقابت را به نفع بانک های 
قانون مدار تغییر مسیر می دهد 
تا در چارچ��وب مقررات همه 
بتوانن��د راحت تر کس��ب و کار 

کنند. 

عطش جامعه برای کسب 
سود بیشتر

به گ��زارش »فرصت امروز« 
اب��زار  موثرتری��ن  از  یک��ی 
بانک ه��ا برای جذب س��پرده 

تاکنون پرداخت س��ود بیشتر 
است. س��ود بیشتر تا اندازه ای 
جذابیت دارد که حتی با وجود 
شکستن حدود قانونی از سوی 
بانک ها برخی س��پرده گذاران 
ترجیح می دهن��د با پذیرفتن 
ریس��ک ه���ای س��نگی���ن، 
دارایی های خود را که گاه مبالغ 
هنگفتی را ش��امل می شود در 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
کنند  سرمایه گذاری  غیر مجاز 
و از این راه س��ود بیش��تری به 
دس��ت آورند، البته این ریسک 
کشنده گاه با ورشکستگی این 
دست از موسسات به از دست 
رفتن اصل سرمایه ش��ان منجر 

می شود. 
ب��ا توجه به عطش بی پایان 
سپرده گذاران برای سود بیشتر 
اس��ت که بانک ه��ا هم تالش 
می کنن��د با اس��تفاده از حربه 
س��ود بیشتر س��پرده گذاران 
را متقاع��د س��ازند در ن��زد 
آنه��ا س��پرده گذاری کنن��د. 
در این ب��اره تاکن��ون بان��ک 
مرکزی اعالم کرده اس��ت که 
نظارت های شدیدی را اعمال 
خواه��د ک��رد و ب��ا بانک های 
متخل��ف مقابله می کند، اما با 
این وجود بانک ها روش هایی 
را ب��ه کار می برن��د ک��ه بانک 
مرک��زی ق��ادر به مه��ار آنها 
نیس��ت. حال بان��ک مرکزی 
قص��د دارد ب��ا تعیین س��قف 

جذب س��پرده ب��رای بانک ها 
ش��رایطی را فراه��م کن��د که 
اصل مس��ابقه سود برای آنها 
منتفی ش��ود، اما آیا در عمل 
چنی��ن برنامه ای امکان پیاده 

شدن دارد؟ 

دو مانع مهم برای برنامه 
بانک مرکزی

کارشناس  پورسیف،  عنایت  
ب��ه  این ب��اره  در  اقتص��ادی 
»فرص��ت امروز« گفت: چنین 
برنامه ای امکان اجرایی بس��یار 
محدودی دارد و فکر نمی کنم 
ک��ه بانک مرک��زی در مرحله 
عم��ل چن��دان به اج��رای آن 
پایبند باش��د. دلیل این فرض 
ه��م دو مانع مهم اس��ت؛ اول 
کمب��ود مناب��ع بان��ک و دوم 
وج��ود رقب��ای بی انضباطی به 
نام موسس��ات مالی و اعتباری 

غیر مجاز. 
ب��ا  بانک ه��ا  اف��زود:  وی 
مش��کالت زی��ادی در بخ��ش 
مناب��ع مواج��ه هس��تند. یکی 
از دالیل��ی ک��ه دول��ت قص��د 
دارد با وجود انتقادات بس��یار 
از س��وی مخالفان، با تس��عیر 
ارز ک��ه راه��ی غیر علم��ی و 
غیر اصولی است بدهی بانک ها 
را بپردازد این است که بانک ها 
ب��ا وجود کمبود منابع قادر به 
ارائ��ه تس��هیالت نیس��تند و 
ب��ه همین دلی��ل چرخ بخش 

تولی��د نمی چرخ��د. از ط��رف 
دیگ��ر وجود فس��اد پنهان در 
برخ��ی بانک ه��ا ک��ه منجر به 
اعط��ای تس��هیالت بی ضابطه 
به برخی افراد ش��ده و از سوی 
دیگر مش��کالت اقتصادی که 
توان قس��ط ده��ی گیرندگان 
تس��هیالت را در بخ��ش تولید 
تضعی��ف کرده موجب ش��ده 
اس��ت بانک ه��ا با حج��م قابل 
مالحظ��ه ای از معوقات بانکی 
مواج��ه ش��وند. بنابراین بانک 
مرک��زی نمی توان��د در براب��ر 
جذب سپرده بانک ها مقاومت 
کند و چنین کاری از این منظر 

غیر ممکن است. 
پورس��یف تاکید کرد: وجود 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
غیر مج��از هم مان��ع بزرگی بر 
س��ر راه این برنامه اس��ت. این 
موسسات تحت هیچ شرایطی 
را  مرک��زی  بان��ک  ضواب��ط 
رعای��ت نمی کنند همچنان که 
در موض��وع س��ودهای بانکی 
می بینی��م در این موضوع هم 
ت��ن به ضواب��ط بانک مرکزی 
نمی دهن��د. بنابراین با محدود 
ک��ردن بانک ه��ا ب��رای جذب 
س��پرده، این موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مجاز هس��تند 
ک��ه با شکس��تن حدود قانونی 
س��پرده های بیشتری را جذب 
می کنند و سود سرشاری را از 

آن خود خواهند کرد. 

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تش��ویق 
س��رمایه گذاران ب��رای ورود ب��ه بخ��ش 
گردش��گری، یکی از اقداماتی را که نظام 
بانک��ی کش��ور در جهت س��هولت مراوده 
ب��ا کش��ورهای همس��ایه انج��ام می دهد 
اتصال س��وییچ دوب��ه دو کارت های بانکی 
با کشورهای همجوار دانست که مذاکرات 
آن با آذربایجان،  روسیه، پاکستان و عراق 

انجام شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، ولی اهلل س��یف در 
همای��ش بین الملل��ی س��رمایه گذاری در 
صنع��ت گردش��گری و رویک��رد اقتص��اد 
مقاومت��ی که دی��روز در س��الن اجالس 
س��ران برگزار ش��د، در تش��ریح ش��رایط 
سرمایه گذاری در ایران به سرمایه گذاران 
خارجی توضی��ح داد: با وج��ود اینکه در 
سال های گذش��ته شاهد تورم دو رقمی و 
فزاینده در ایران بودیم ولی در س��ه سال 
گذش��ته روند تورم رو ب��ه کاهش رفته و 
اکنون طبق اعالم بانک مرکزی، تورم ماه 
گذشته به ۸.۸ رسیده که این تورم باثبات 

و پایدار است. 
وی توضی��ح داد: در کش��ور نفتی ما با 
توجه به وابس��تگی های نفتی، وجود این 
ثبات و آرامش یک دس��تاورد بزرگ برای 
ما به حس��اب می آید. همچنین در ارتباط 
با نوس��انات ارزی با وجود نوساناتی که در 
گذشته تجربه می کردیم ولی اکنون شاهد 

ثبات در بازار ارز نیز هستیم. 
اظه��ار  مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
ک��رد: گفتنی اس��ت در س��ال هایی که 
ش��وک نفتی در برخی کشورهای نفتی 
آث��ار مخرب��ی را ایجاد کرده ب��ود و در 
اقتصاده��ای بس��یار ق��وی تاثی��ر منفی 
داش��ت، اما افتخار ما این اس��ت که این 
ش��وک نفتی در کش��ور ما اث��ر کمتری 

داش��ت و تنها تاثیر آن ای��ن بود که به 
رش��د پیش بینی شده نرس��یدیم و رشد 
اقتص��ادی ای��ران در س��ال گذش��ته به 
۳درص��د رس��ید. پیش بینی این اس��ت 
که در س��ال ج��اری به رش��د اقتصادی 
۵درصدی برسیم و یکی از برداشت های 
م��ا این اس��ت ک��ه بتوانیم ب��ا توجه به 
ثبات ایجادش��ده در بازارها سرمایه گذار 

بیشتری جذب کنیم. 
س��یف بیان ک��رد: م��ا منابع سرش��ار 
زیرزمین��ی و نیروی انس��انی تحصیلکرده 
ج��زو  اینه��ا  و  داری��م  توجه��ی  قاب��ل 
ظرفیت های کشور ما هستند که در جذب 

سرمایه گذار خارجی موثر خواهند بود. 
وی درباره جایگاه گردش��گری و جذب 
س��رمایه گذار خارجی اظهار کرد: معتقدم 
بعد از نفت و خودرو، گردشگری پتانسیل 
جذب س��رمایه گذار خارجی را دارد و در 
افزایش سهم  چش��م انداز ۱۰س��اله خود 
گردش��گری در تولی��د ناخال��ص داخلی، 

اشتغال و... را پیش بینی کرده ایم. 
رئیس کل بانک مرک��زی گفت: طبق 
گ��زارش ش��ورای جهان��ی گردش��گری 
پیش بین��ی ش��ده ک��ه طی ی��ک دوره 
۱۰س��اله صنعت گردش��گری ما رش��د 
4درص��دی را تجرب��ه و تا س��ال ۲۰۲۶ 
بتوان��د ۳۷۰میلی��ون نف��ر را در اقتصاد 

گردش��گری کش��ور جذب کند. 
س��یف اف��زود: با توج��ه به ب��اال بودن 
می توانی��م  ای��ران  در  بی��کاری  ن��رخ 
برنامه ریزی ه��ای دقیق��ی انجام دهیم که 

گردشگری به اشتغال کمک کند. 
وی همچنی��ن ب��ه گس��ترش تدریجی 
روابط بانکی ایران با کش��ورهای خارجی 
اش��اره کرد و گف��ت: این موض��وع به ما 
امکان می دهد به منابع ارزی دسترس��ی 
داش��ته باش��یم و بتوانی��م از منابع ارزی 
خارجی اس��تفاده کنیم. البته در ش��رف 
گشایش های بیشتری هستیم که بتوانیم 
نقل و انتق��ال منابع و تبدی��ل ارزها را با 

س��هولت بیش��تری انجام دهیم. بنابراین 
اکن��ون فض��ای مناس��بی وج��ود دارد و 
س��رمایه گذاران می توانن��د منابع خود را 

تبدیل کنند. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت 
ن��رخ ارز نیز اظهار کرد: در س��ال ۱۳۹۵ 
برنامه ریزی هایی انجام شده که به تدریج 
ب��ه س��مت تک نرخ��ی ش��دن ارز برویم 
و اکنون نیز ش��رایط به نحوی اس��ت که 
س��رمایه گذاران می توانند در صورت ورود 
به کش��ور از نرخ آزاد ارز اس��تفاده کنند. 
طبیعی است س��رمایه گذار بخشی از پول 
خود را از طریق نظام بانکی مورد استفاده 
ق��رار خواه��د داد و برنامه ریزی های الزم 
انجام ش��ده ت��ا در صورت درخواس��ت به 
بانک ه��ا، بانک های موردنظ��ر با مطالعات 
ص��ورت گرفته ب��رای انجام درخواس��ت 
س��رمایه گذاران و طی کردن پروس��ه های 

بانکی مبادرت کنند. 
سیف اس��تفاده از منابع صندوق توسعه 
ملی با عاملیت بانک ها در پروژه های خاص 
را امکان پذیر دانس��ت و گفت: گردشگری 
یکی از بخش هایی است که پروژه های آن 

چنین امکانی را دارند. 
وی درباره اس��تفاده از کارت های بانکی 
در ای��ران توضی��ح داد: اتص��ال س��وییچ 
دوبه دو با کشورهای همجوار و کارت های 
اعتباری بین المللی از جمله امکاناتی است 
که سرمایه گذاران خارجی از آن بهره مند 

خواهند شد. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره س��وییچ 
کارت های دوبه دو با کش��ورهای همسایه 
اظه��ار کرد: مذاکرات الزم ب��ا آذربایجان، 
روس��یه، پاکس��تان و عراق در این زمینه 
انج��ام ش��ده و به نظ��ر می رس��د هرچه 

سریع تر زمینه های آن فراهم شود. 

از سوی سیف تشریح شد

شرایط بانکی ورود سرمایه گذاران خارجی به بخش گردشگری

آرزوهای بزرگ برای اصالح نظام بانکداری 

خروجنرخسودازمیدانرقابتبانکها

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

 ISO-10668: 2010 دریافت گواهینامه
در زمینه ارزیابی ارزش عالئم و شهرت 

تجاری توسط بانک پاسارگاد
 بان��ک پاس��ارگاد در موفقیت��ی دیگ��ر، گواهینامه

ISO-10668: 2010 در زمین��ه ارزیاب��ی ارزش 
عالئم و شهرت  تجاری را دریافت کرد. 

به گزارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، خس��رو 
رفیع��ی، مش��اور مدیرعام��ل و مدی��ر روابط  عمومی 
 ای��ن بان��ک، ضم��ن اعالم ای��ن خبر گف��ت: امروزه 
»عالئم و ش��هرت  تجاری« س��هم عمده ای از دارایی 
بنگاه های اقتصادی بزرگ به ش��مار می رود و کنترل 
آن در زمره فعالیت های اس��تراتژیک س��ازمانی است. 
وی ب��ا بی��ان این مطلب ک��ه اندازه گیری ارزش مالی 
یک »عالمت  تجاری«، به عنوان یک دارایی نامشهود 
بس��یار دش��وار اس��ت، ادامه داد: بر این اساس، ارزش 
عالئم و شهرت  تجاری، عاملی مهم و تعیین کننده در 
ارزش سهام شرکت هاست و در واقع ارزش افزوده ای 
است که یک محصول توسط نام خود خلق می کند. 
رفیعی خاطرنش��ان کرد: دریاف��ت گواهینامه ایزو 
ISO 10668: 2010  ب��ه ای��ن مفه��وم اس��ت که 
س��ازمان یک توافق بین المللی را پذیرفته اس��ت که 
ط��ی آن کلیه فرآین��د ارزش گذاری »عالئم تجاری« 
مورد بررسی قرار می گیرد. در این گواهینامه عالئم و 
شهرت  تجاری یک سازمان یا شرکت و دفاتر و اسناد 
دارایی های ش��رکت، بررسی شده و مورد تحلیل قرار 
می گی��رد. به این ترتیب عالمت تجاری آن س��ازمان 
به عنوان ارزش و دارایی در نظر گرفته خواهد شد. در 
حقیقت این اس��تاندارد بین المللی رویکردی مناسب 
و معتبر به ارزش گذاری عالئم و شهرت  تجاری ارائه 
می ده��د و از جنبه ه��ای مالی، رفت��اری و قانونی به 

آن می پردازد.  
وی در ادام��ه تصری��ح کرد: مقوله ارزش گذاری عالئم 
تج��اری در دنی��ا تا س��ال ۲۰۱۰ به روش های مختلفی 
انج��ام می ش��د. باتوجه به تنوع، وج��ود مغایرت و عدم 
هم پوشانی این روش ها، نتایج، غیر قابل استناد و متناقض 
ب��ود. کمیت��ه تخصصی ارزش گذاری برند در موسس��ه 
ISO با عضویت نمایندگان س��ه ش��رکت برتر فعال در 
این حوزه در س��ال ۲۰۱۰ ش��کل گرفت و خروجی آن 
 در سپتامبر۲۰۱۰ منجر به انتشار استاندارد بین المللی

 ISO10668: 2010  Brand Valuation  شد.  
وی در پایان تاکید کرد: پیش از این بانک پاسارگاد، به عنوان 
یک نام جهانی، موفق به دریافت گواهینامه ثبت جهانی 
عالئم تجاری شده بود. همچنین این بانک در موفقیتی دیگر، 
به عنوان نخستین بانک ایرانی، موفق به ثبت جهانی عالئم 
تجاری خود در کشورهای عضو کنوانسیون مادرید و برخی 

دیگر از کشورها در پنج قاره شده  بود. 

خدمت جدید بانک سامان برای 
دارندگان تلفن همراه اعتباری

بانک س��امان با هدف تس��هیل فرآیند خرید شارژ 
س��یم کارت اعتباری، خدمت جدید ش��ارژ مس��تقیم 

ازطریق خودپردازهای خود را ارائه کرد. 
ب��ه گ��زارش اداره رواب��ط عموم��ی بانک س��امان، 
مدیریت بانکداری الکترونیک اعالم کرد: با اس��تفاده 
از ای��ن خدم��ت، تم��ام دارندگان کارت ه��ای بانکی 
عضو ش��تاب می توانند از طریق خودپردازهای بانک 
س��امان و تنها با وارد کردن ش��ماره تلفن، سیم کارت 
موردنظر را به صورت مس��تقیم ش��ارژ کنند.  براساس 
این گزارش، با بهره گیری از این خدمت، تلفن همراه 
مش��تریان به صورت مس��تقیم ش��ارژ می شود و دیگر 
نیازی به وارد کردن رمز ۱۶ رقمی شارژ نیست.  این 
گزارش حاکی اس��ت در این خدمت، عالوه بر مبالغ 
ثاب��ت ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ه��زار ریالی، مش��تریان 
دارای س��یم کارت های ایرانس��ل و رایت��ل می توانند 
مبلغ دلخواه خود را در محل مش��خص ش��ده وارد و 
سیم کارت شان را شارژ کنند.  گفتنی است دارندگان 
انواع س��یم کارت های اعتباری اپراتورهای همراه اول، 
ایرانسل و رایتل می توانند با مراجعه به خودپردازهای 
بانک س��امان، قس��مت خرید ش��ارژ و انتخاب گزینه 
»خرید ش��ارژ مس��تقیم به سیم کارت« با وارد کردن 
شماره ۱۱ رقمی تلفن همراه موردنظر و رقم انتخابی، 

شارژ مورد نظر را خریداری کنند. 

پرداخت 80 فقره تسهیالت صنایع 
کوچک و متوسط توسط بانک ملی 

ایران در استان تهران 
بانک ملی ایران از اردیبهش��ت ماه امس��ال همزمان 
ب��ا آغ��از به کار کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید، 
۱۲۱۵ فقره تس��هیالت به صنایع کوچک و متوس��ط 
به ارزش ۱۱ هزار و ۷۱4 میلیارد و ۱۹4 میلیون ریال 

پرداخت کرده است. 
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، ۷۲۸فقره 
از ای��ن تس��هیالت ب��ه ارزش ۵ هزار و ۳۲۷میلیارد و 
۲۳۱میلیون ریال در چارچوب دس��تورالعمل تامین 
مالی بنگاه های کوچک و متوسط و خارج از طرح های 
معرفی شده کارگروه مذکور بوده که مستقیما توسط 
شعب بانک ملی ایران شناسایی و پرداخت شده اند. 
4۹۷فق��ره از تس��هیالت پرداخت��ی از مجم��وع 
۱۲۱۵فق��ره نی��ز مرب��وط به طرح های معرفی ش��ده 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به ارزش ۶هزار و 

۳۸۶میلیارد و ۹۶۳میلیون ریال بوده است. 
در استان تهران نیز عملکرد بانک ملی ایران درخصوص 
حمایت از صنایع کوچک و متوسط نشانگر این است که 
تعداد ۷۱ فقره تسهیالت به ارزش بالغ بر ۸۶۵ میلیارد 
ریال مستقیما توسط شعب این بانک و خارج از طرح های 
معرفی شده کارگروه پرداخت شده و ۹ مورد نیز تاکنون 
به مبلغ حدود ۷۵ میلیارد ریال از بین طرح های معرفی 
شده کارگروه، تامین اعتبار شده است.  بخش دیگری 
از طرح های معرفی ش��ده کارگروه تس��هیل و رفع موانع 
تولید در استان تهران نیز مصوب شده و به زودی تامین 
اعتبار خواهند شد.  مابقی طرح های معرفی شده کارگروه 
مذکور در استان تهران نیز در انتظار تکمیل مدارک و 

مراجعه متقاضیان قرار دارد. 

نرخنــامه

 دالر3,579 تومان 
صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ال ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,۵۷۹ تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 

را۱,۱۱۵,۶۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد4,۰4۰ توم��ان و ه��ر پوند 
نیز4,۶۶۸ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۶۷,۰۰۰ تومان و هر ربع س��که۲۹۵,۰۰۰هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی۱۸۷,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی ۱۸ عیار۱۱۳,۳۵۶ 

تومان قیمت خورد. 

مدیرعامل بیمه رازی خبر داد 
بیمه »رازی« نخستین شرکت ایرانی 

عضو بنیاد مدیریت کیفیت اروپا
مدیر عامل بیمه رازی در نخستین »همایش اجالس 
شهروندی« که با ش��رکت نمایندگان و عوامل فروش 
این شرکت در سرتاس��ر کشور در محل هتل المپیک 

تهران برگزار شد، حضور یافت. 
به گزارش »فرصت امروز«، دکتر مظلومی از جایگاه 
نخست این شرکت در بسیاری از شاخص ها خبرداد و 
گفت: ما نخستین ش��رکت ایرانی عضو بنیاد مدیریت 
کیفی��ت اروپا هس��تیم و ام��روز فراتر از س��طح ملی 
فعالی��ت می کنی��م. وی در ادامه افزود: ش��رکت بیمه 
رازی سه سال متوالی در سطح یک توانگری مالی قرار 
دارد و استراتژی این ش��رکت حفظ شاخص توانگری 

مالی است. 
مدیرعام��ل بیم��ه رازی به راه های به دس��ت آوردن 
توانگری مالی درسطح باال اشاره کرد و گفت: می توان 
هیچ بیمه ای نفروخت و ش��اخص توانگری باال داشت، 
اگردر ش��رکت بیم��ه رازی بیمه نامه فروخته نش��ود 
شاخص توانگری 4۰۰ الی ۵۰۰ درصد است ولی مهم 
این اس��ت که این ش��رکت با یک رشد ۹۰درصدی و 
ب��ا یک پرتفوی عالی همزمان ش��اخص توانگری مالی 

یک را دارد. 
وی در ادامه افزود: تفاوت وجود دارد میان ش��رکتی 
که فعالیت نکرده باش��د و در سطح یک توانگری مالی 
ق��رار بگیرد با ش��رکتی که هم پرتفوی مناس��ب وهم 
س��هم بازار مناسبی را اخذ کرده باشد و توانگری مالی 

سطح یک را نیز داشته باشد. 
مظلومی با اش��اره به س��ال های تحریم وقرارداد 
اتکایی این ش��رکت با بیمه گ��ران معتبر بین المللی 
گف��ت: بعضی از بیمه گ��ران مخصوص��ا در منطقه 
اروپ��ا از ب��ازار ای��ران خ��ارج ش��دند، ام��ا همان 
ش��رکت ها االن منتظرند مجددا همکاری خودشان 

را با بیمه رازی از س��ر بگیرند. 
وی از استقرارسیس��تم مدیریت دانشی در بیمه 
رازی گف��ت وتوضیح داد: بیمه رازی در چارچوب 
ارزیابی که توس��ط جایزه جهانی میک انجام شد، 
رتب��ه بس��یار باالی��ی را به دس��ت آورد و جایگاه 
نخس��ت را در چند ش��اخص در بین ش��رکت های 

ایرانی کس��ب کرد. 
مدیر عامل بیمه رازی افزود: این ش��رکت درشش 
سال باالترین رده را در ارزیابی جایزه رعایت حقوق 
مصرف کنندگان دریافت کرده است. سازمان حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان یک س��ازمان دولتی است 
و فقط ه��م از صنعت بیمه در این ارزیابی ش��رکت 
نمی کنند بلکه تمام شرکت ها در این ارزیابی حضور 
دارن��د و بیمه رازی دو س��ال متوالی باالترین جایزه 
رعایت حق��وق مصرف کنن��دگان را دریافت کرده و 
افتخار دارد که نخس��تین ش��رکت بیمه ای است که 
جای��زه طالیی رعای��ت حق��وق مصرف کنندگان در 
بخ��ش رضایت مش��تری را به خ��ود اختصاص داده 

است.  

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳,۵۷۹دالر آمریکا

4,۰4۰یورو اروپا

4,۶۶۸پوند انگلیس

۹۸۱درهم امارات

۱,۲۱۲لیر ترکیه

۵4۵یوان چین

۳۶ین ژاپن

۲,۷4۷دالر کانادا

۳۷۰۷فرانک سوییس

۱۱,۸۸۵دینار کویت

۹۵4ریال عربستان

۲۸۰دینار عراق

۵۵روپیه هند

۹۰۸رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۹۱,۵۰۰مثقال طال

۱۱۳,۳۵۶هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱,۱۱4,۰۰۰سکه بهار آزادی

۱,۱۱۵,۶۰۰سکه طرح جدید

۵۶۷,۰۰۰نیم سکه

۲۹۵۰۰۰ربع سکه

۱۸۷,۰۰۰سکه گرمی

بیمه نامه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

دوشنبه
12 مهر 1395
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امضای قرارداد همکاری فرابورس 
ایران و بورس تهران

مدیران عام��ل فرابورس ایران و ب��ورس تهران با 
حضور در س��ازمان بورس و اوراق بهادار قراردادی را 
به منظور بازرس��ی از شعب شهرستان کارگزاری های 
عضو فرابورس ایران توس��ط بازرسان شرکت بورس 
به امضا رس��اندند که این اقدام در راس��تای کاهش 
موازی کاری ها و هدفمن��د کردن نظارت ها و ارتقای 
اثربخش��ی بازرس��ی های م��وردی ص��ورت گرفت. 
امض��ای این قرارداد که میان امیر هامونی و حس��ن 
قالیباف اص��ل، مدیران عامل فرابورس ایران و بورس 
ته��ران و همچنین دکتر امی��ری، معاونت نظارت بر 
بورس ها و ناشران س��ازمان بورس و دکتر سعیدی، 
معاونت نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس به 
امضا رسید، در راس��تای تقاضای مکرر شرکت های 
کارگ��زاری و کانون کارگزاران و مکاتبات فراوان آنها 
مبنی بر کاه��ش تعداد دفعات مراجعات بازرس��ان 
صورت گرفته تا در گام نخست همکاری ها، خدمات 
مرتبط با بازرسی از شعب شهرستان  کارگزاری های 

عضو فرابورس به بورس واگذار شود. 

نخستین گشایش و معامله 
نمادهای با دوره تحویل هفتگی

در جری��ان معامالت بورس انرژی در بازار فیزیکی 
کااله��ای آیزوفی��د، آیزوریس��ایکل و ح��الل 402 
پاالیش نفت تبریز، متانول پتروش��یمی زاگرس، گاز 
مای��ع صنعتی، پروپان و بوتان صنعتی پتروش��یمی 
بندر ام��ام و میعان��ات گازی پاالی��ش گاز ایالم در 
رینگ داخلی مورد عرضه قرار گرفتند. کل معامالت 
ص��ورت گرفت��ه در عرضه   های ع��ادی و عرضه های 
م��ازاد معادل 15 هزار و 875 تن با ارزش��ی بیش از 
151 میلی��ارد و 442 میلیون ریال بود. از نکات حائز 
اهمیت معامالت می توان به معامله 10هزار و 10 تن 
میعانات گازی پاالی��ش گاز ایالم و همچنین قریب 
ب��ه 3 میلیون لیتر حالل 402 پاالیش نفت تبریز در 
رین��گ داخلی بازار فیزیکی اش��اره کرد. در این روز 
همچنین بازار برق بورس انرژی ایران شاهد معامله 
س��ه قرارداد مع��ادل 504مگاوات س��اعت به ارزش 
187میلیون ری��ال بود. الزم به ذکر اس��ت در آغاز 
جلسه معامالتی این روز، نمادهای بار  پیک، کم باری، 
میان ب��اری و بارپایه روزانه 8 آبان 95، 9 آبان 95 و 
10آبان 95 گش��ایش یافته و در پایان نمادهای بار 
پیک، کم ب��اری، میان باری و بارپای��ه روزانه 14مهر 
95 متوقف ش��دند. از نکات حائز اهمیت می توان به 
گشایش نمادهای کم باری، میان باری، بار پیک و بار 
پای��ه ب��ا دوره تحویل هفتگی 8 آب��ان 95 و معامله 
بارپایه هفتگی 8 آبان 95 اش��اره ک��رد. در مجموع 
ارزش کل معامالت این روز در بورس انرژی ایران به 

151 میلیارد و 629میلیون ریال بالغ شد. 

ارزش بازار »پارسان« به 
86هزار میلیارد ریال رسید

گ��روه گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان ص��ورت 
وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه 
منتهی به 31ش��هریورماه 95 را با س��رمایه 40 هزار 
و 500 میلی��ارد ریال، به صورت حسابرس��ی نش��ده 
منتشر کرد. گروه گس��ترش نفت و گاز پارسیان در 
ابتدای ماه گذش��ته تعدادی از س��هام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام شده 42هزار و 474 میلیارد 
و  ب��ازار 87 ه��زار  ارزش  و  ری��ال  و 160 میلی��ون 
806 میلیارد و 605 میلیون ریال در سبد سهام خود 
داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته با 
افزایش 240 میلیارد و 107 میلیون ریال، به 42 هزار 
و 714 میلیارد و 267 میلیون ریال رس��ید. همچنین 
ارزش ب��ازار آن نیز با کاهش یک هزار و 260 میلیارد 
و 489میلیون ریال، معادل 86 هزار و 546 میلیارد و 
116 میلیون ریال محاسبه شد. »پارسان« طی دوره 
یک ماهه یاد ش��ده، سهام چند ش��رکت بورسی را 
با بهای تمام ش��ده 273 میلیارد و 285 میلیون ریال 
خریداری کرد. این ش��رکت در ش��هریورماه س��ال 
جاری، تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورسی را با 
بهای تمام ش��ده 33میلی��ارد و 178 میلیون ریال و 
مبلغ 40میلی��ارد و 19میلیون ریال واگذار کرد و از 
این بابت معادل 6میلیارد و 841میلیون ریال س��ود 

شناسایی کرد. 

شناسایی سود  هزار میلیارد ریالی 
»وصندوق«

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
ص��ورت وضعیت پرتف��وی س��رمایه گذاری ها در دوره 
یک ماهه منتهی به 31 ش��هریورماه 95 را با س��رمایه 
14 ه��زار و 400 میلی��ارد ریال، به صورت حسابرس��ی 
نشده منتشر کرد. سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی 
کش��وری در ابت��دای ماه گذش��ته تعدادی از س��هام 
چند ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام شده 13 هزار و 
494میلیارد و 29میلیون ری��ال و ارزش بازار 39 هزار 
و 546 میلیارد و 636 میلیون ریال در سبد سهام خود 
داشت. بهای تمام ش��ده این شرکت در ماه گذشته با 
کاهش 985میلیارد و 334 میلی��ون ریال، به 12 هزار 
و 508 میلی��ارد و 695 میلیون ریال رس��ید. همچنین 
ارزش ب��ازار آن نیز با کاهش 2 ه��زار و 166میلیارد و 
614میلیون ری��ال، معادل 37ه��زار و 380میلیارد و 
22میلیون ریال محاسبه ش��د. »وصندوق« طی دوره 
یک ماهه یاد شده، سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام ش��ده 499میلیارد و 442میلیون ریال خریداری 
کرد. این شرکت در شهریورماه سال جاری، تعدادی از 
س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 3هزار 
و 511میلی��ارد و 638میلیون ری��ال و مبلغ 4هزار و 
686میلیارد و 33میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت 
معادل یک هزار و 174میلیارد و 395میلیون ریال سود 

شناسایی کرد. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

دماسنج بازار سهام ایران روز 
یکشنبه پس از 191 واحد افت 
رقم 77 ه��زار و 287 واحدی 
را تجربه کرد. ش��اخص کل از 
ابتدای باز ش��دن معامالت تا 
رقم 77 هزار و 533 واحد باال 
رفت، اما پس از آن سیر نزولی 
ب��ه خود گرف��ت و در مجموع 
ب��ا 191 واحد افت نس��بت به 
روز گذش��ته در رقم 77 هزار 
و 287 واح��دی نشس��ت. روز 
گذش��ته بازار س��هام ب��ازاری 
متعادل و با افزایش تدریجی و 
نامحسوس خریداران سهام در 
نمادهای معامالتی پیشرو بود 
که در این بین ریسک ناشی از 
برگزاری مجامع ساالنه برخی 
روزهای  در  ب��زرگ  بانک های 
آین��ده و احتم��ال گش��ایش 
نماده��ای معامالت��ی آنه��ا با 
قیمت های پایین، فعاالن بازار 
س��هام را برای خرید بیش��تر 
سهم دچار تردید کرد؛ بازاری 
که به نظر می رسد نماگرهای 
منتخ��ب آن کمی اس��تراحت 

داشته باشند. 

ادامه رشد قیمت نمادهای 
گروه پاالیشگاهی

خودرویی ه��ا  گ��روه  در 
معام��الت س��هام در حالی به 
س��مت واگ��ذاری صف ه��ای 
خری��د در این گروه و افزایش 
عرضه بر تقاضای سهام پیش 
انتظار برای رش��د  رفت ک��ه 
قیمت س��هام سایپا باعث شد 
تا همچنان این نماد معامالتی 
برخالف جری��ان خودرویی ها 
گام ب��ردارد. در گروه بانک ها 
ام��ا بح��ث پیرام��ون مجمع 
س��االنه بان��ک مل��ت و عدم 
تقس��یم س��ود در ای��ن بانک 
به تبع آنچ��ه به عنوان ذخایر 
م��ورد توج��ه بان��ک مرکزی 

حال��ی  در  ش��ده،  عن��وان 
همچن��ان ذه��ن معامله گران 
را مش��غول ک��رده ک��ه طی 
مجامع  برپایی  آینده  روزهای 
س��االنه بانک ه��ای ص��ادرات 
ب��رای  انتظ��ار  و  تج��ارت  و 
معامالتی  نمادهای  گش��ایش 
این بانک ها به کمتر از قیمت 
اسمی 100تومانی باعث شده 
تا بازار به پیشواز شوک برود. 
در گ��روه معدنی ها نیز انتظار 
برای رش��د قیمت های جهانی 
باعث شد تا اقبال به این گروه 
به ویژه در گروه س��رب، روی 
و س��نگ آهنی ها افزایش یابد. 
در گروه پاالیشی ها نیز توافق 
اوپک باعث ش��د تا این گروه 
دوباره م��ورد اقبال قرار گیرد 
تولیدکنن��دگان  گ��روه  در  و 
الستیک و تایر نیز انگیزه های 
س��فته بازی باعث ش��د تا در 
گزارش های  انتش��ار  آس��تانه 
عملک��رد ش��ش ماه��ه ای��ن 
شرکت ها و همزمان با افزایش 
عرضه سهام در گروه قندی ها، 
این گروه جایگزینی مناس��ب 

برای معامله گران نوس��ان گیر 
باشد. 

کاهش 3.5واحدی شاخص 
کل فرابورس

ایران در  فرابورس  معامالت 
یازدهمی��ن روز از مهرم��اه با 
دادوس��تد 154 میلیون ورقه 
بهادار در 20 هزار و 135 دفعه 
پایان یافت. نقل و انتقال 154 
میلیون ورق��ه ارزش معامالت 
را در بازاره��ای پنج گان��ه ب��ه 
ح��دود رقم یک ه��زار و 190 
میلیارد ریال رس��اند تا ارزش 
ب��ازار نیز در پای��ان معامالت 
رقم 977 هزار و 404 میلیارد 
ری��ال را ثب��ت کند. بررس��ی 
معام��الت ص��ورت گرفته در 
بازار س��هام فرابورس متشکل 
از بازاره��ای اول، دوم و پای��ه 
حاک��ی از آن اس��ت که تعداد 
106.7 میلیون سهم در حالی 
در این بازار دست به دست شد 
ک��ه ارزش آن 328 میلی��ارد 
ریال و 27درصد از ارزش کل 
معامالت بود. در این بازار نماد 

معامالتی ش��رکت توکاریل با 
تجربه دادوس��تد 19 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش ح��دود 49 
میلی��ارد ریال در صدر س��ایر 
نماده��ای م��ورد مبادل��ه در 
این بازار ق��رار گرفت. دو نماد 
»زگلدش��ت« و »غگلستا« نیز 
که به تازگی در فرابورس ایران 
عرضه اولیه ش��ده اند در حالی 
باالترین رشد قیمتی را تجربه 
کردند که نمادهای »غفارس«، 
ب��ا  »خدی��زل«  و  »ثت��ران« 
بیش��ترین افت قیمتی روبه رو 
نمادهای  همچنی��ن  ش��دند. 
»ذوب«، »دماون��د«، »وهور« 
به عن��وان  نی��ز  »ش��تران«  و 
پ��رب��ازدیدتری�ن نم�اده�ای 
معامالت��ی ش��ناخته ش��دند. 
در ای��ن بازار نم��اد معامالتی 
مسکن  سرمایه گذاری  شرکت 
ته��ران پ��س از ارائه اطالعات 
پیش بینی س��ال مالی 1396 
ش��رکت  معامالت��ی  نم��اد  و 
کی بی س��ی پ��س از برگزاری 
مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده 
صاحب��ان س��هام در خصوص 

اعم��ال  و  س��رمایه  افزای��ش 
تصمیم��ات مجم��ع مذک��ور 
در س��امانه معام��الت و ارائه 
اطالعات پیش بینی بازگشایی 
ش��دند. در همین حال اوراق 
اج��اره مپن��ا با ثب��ت معامله 
203 ه��زار ورق��ه ب��ه ارزش 
205میلی��ارد ری��ال باالترین 
حج��م و ارزش معامالت��ی را 
در بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
کس��ب ک��رد. پ��س از اوراق 
اجاره مپنا، نماد اس��ناد خزانه 
اس��المی مراح��ل 6 و 7 نی��ز 
به ترتی��ب باالتری��ن حج��م و 
ارزش معامالت��ی را در اختیار 

گرفتند. 
در مجم��وع در ای��ن ب��ازار 
نیز تع��داد 734 هزار و 137 
ورقه ب��ه ارزش 707 میلیارد 
ری��ال معامله ش��د که س��هم 
59درصدی از ارزش معامالت 
فراب��ورس ای��ران را ب��ه خود 
اختص��اص م��ی داد. در ای��ن 
بازار، نم��اد معامالت��ی اوراق 
رهن��ی بانک مس��کن نیز در 
نماد ره��ن97041 به منظور 
پرداخت س��ود علی الحس��اب 
روز  در  اوراق  ماه��ه  س��ه 
سه ش��نبه م��ورخ 13 مهرماه 
متوقف شد. در بازار ابزارهای 
نوین مالی نیز ش��اهد معامله 
هر ورقه تس��ه در بازه قیمتی 
805 تا 867هزار ریال بودیم 
که از س��قوط آزاد قیمت این 
اوراق به زی��ر 900 هزار ریال 

حکایت می کند. 
در نهایت در پایان بازار نیز 
ش��اخص کل پ��س از تجربه 
اف��ت و خیزه��ای مک��رر ب��ا 
کاه��ش 3.5واحدی در ارتفاع 
819 واح��د متوق��ف ش��د تا 
نمادهای »شتران«، »هرمز« و 
نمادهایی  به عنوان  »زاگرس« 
ش��ناخته ش��وند که باالترین 
تاثیر منفی را بر ش��اخص کل 

فرابورس گذاشته اند.

ریسک بازگشایی بانک ها شاخص کل را منفی کرد

بازار سهام در فاز استراحت
نماگر بازار سهامخبر

بیشترین درصد افزایش
قند مرودشت در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که ایران تایر در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5.4694.95قمرو
4.2134.91پتایر
1.6274.9ونیرو

5.4534.89قشهد
3.0084.88پارسیان
2.0454.87غپاک

3.0264.85خموتور

 بیشترین درصد کاهش
کاش��ی پارس صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد 
کاه��ش ش��د. آبس��ال در رده دوم این گروه ایس��تاد و 
س��رمایه گذاری اعتبار ایران هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(8.081کپارس
)4.98(3.760البسا

)4.78(1.553واعتبار
)4.61(1.532غشاذر
)4.58(10.586کپشیر
)4.38(3.409لبوتان
)4.35(6.636قپیرا

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
حق تقدم س��یمان ش��رق در رده دوم این گروه ایستاد. 
سرمایه گذاری خوارزمی هم در رده های باال قرار گرفت.  

تعداد دفعهقیمتنام
253.266 1358خساپا

73.714 177سشرقح
45.477 1105وخارزم
42.711 2644فاراک
31.829 2045غپاک
26.155 1223خاور
25.694 443ورناح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خود اختص��اص داد و ماشین س��ازی اراک رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. پاالیش نفت تبریز هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام

343.905 1358خساپا

112.906 2644فاراک
81.553 4953شبریز
65.083 2045غپاک
57.869 3168خودرو
50.263 3217وخارزم
41.455 5003فاذر

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که حق تقدم سیمان شرق 
در این گروه دوم شد و ماشین سازی اراک در رتبه سوم 

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

135812034خساپا
1774142سشرقح
26443528فاراک
20451875غپاک
31681749خودرو
13311714قثابت

12861644خرینگ

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاش��ی و سرامیک حافظ به دست آورد. سایپا دیزل در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

30651532کحافظ
13571357خکاوه
864864پالسک
2876719فمراد
3222644فلوله
4213602پتایر
7136420چفیبر

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری خوارزمی 

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

15532.88واعتبار
11052.95وخارزم
10033.00پردیس
10003.56وپاسار
19243.65وبانک 
26554.13شاراک
81614.21شبهرن

کاالی  ب��ورس  مدیرعام��ل 
ایران در نشس��ت خبری خود از 
پیش��ی گرفتن ارزش بازار مالی 
ب��ازار فیزیک��ی  از  ب��ورس کاال 
این بورس خب��ر داد. به گزارش 
روابط عموم��ی و امور بین الملل 
ب��ورس کاالی ایران، دکتر حامد 
بورس  مدیرعامل  س��لطانی نژاد، 
در  گذش��ته  در  ای��ران  کاالی 
نشس��ت خبری خود با اصحاب 
دستاوردهای  تش��ریح  به  رسانه 
ای��ن ب��ورس در نیمه نخس��ت 
برنامه ه��ای  اع��الم  و  امس��ال 
نیمه دوم س��ال پرداخت و گفت: 
مالی  بازارهای  معام��الت  ارزش 
بورس کاال در ش��ش ماه نخست 
امس��ال در حالی ب��ه 185 هزار 
میلیارد ریال رس��یده که ارزش 
ب��ازار فیزیکی این ب��ورس روی 
رقم 168هزار میلیارد ریال قرار 

گرفته است. 
دکت��ر س��لطانی نژاد گف��ت: در 
ش��ش ماه��ه ابتدای��ی س��ال 95 
کاالی  ب��ورس  معام��الت  ارزش 
ای��ران به بیش از 35ه��زار میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت که با در نظر 
گرفتن کل معامالت بازار س��رمایه 
مشخص می شود بورس کاال سهم 

40درصدی از کل ارزش معامالت 
بازار سرمایه را به خود اختصاص داده 
و در رتبه اول بین سایر بورس ها قرار 
گرفته است. وی افزود: همچنین در 
محص��والت صنعتی و معدنی طی 
ش��ش ماهه اول امسال 4میلیون و 
787 ه��زار تن محص��ول به ارزش 
7 هزار میلیارد تومان مورد معامله 
قرار گرفته اس��ت و باوجود کاهش 
9 درصدی در حجم معامالت، رشد 
قیمت ها طی ماه های اخیر باعث شد 
تا افت حجم معامالت جبران شود 
و کاهش محسوس��ی در ارزش این 
گروه از محصوالت مشاهده نکنیم. 

ایران  بورس کاالی  مدیرعامل 
به آم��ار قاب��ل قب��ول در حوزه 
پتروشیمی اش��اره کرد و گفت: 
امس��ال  اول  ماه��ه  ش��ش  در 
ی��ک میلی��ون و 724 ه��زار تن 
محص��ول پتروش��یمی معامل��ه 
ش��ده و حجم معامالت با رش��د 
32درص��دی و ارزش معام��الت 
با رش��د 23درصدی مواجه شده 
اس��ت که ای��ن افزای��ش نتیجه 
رایزنی با شرکت های پتروشیمی 
جهت برآورده کردن مطالبات و 

خواسته های آنها بوده است. 
دکتر سلطانی نژاد عنوان کرد: 

در ح��وزه فرآورده ه��ای نفت��ی 
باوجود اینکه در حجم معامالت 
کاهش قابل توجهی نداشتیم، اما 
به دلیل کاهش بهای نفت با افت 
33درص��دی در ارزش معامالت 

مواجه بودیم. 
وی ادام��ه داد: در ای��ن م��دت 
ب��ورس کاال به ح��وزه محصوالت 
داشته  مناسبی  ورود  کش��اورزی 
اس��ت به طوری که در شش ماهه 
اول سال یک میلیون و 310هزار 
ت��ن محصول در تاالر کش��اورزی 
م��ورد معامل��ه ق��رار گرفت��ه و 
حجم معام��الت این تاالر رش��د 
96درصدی و ارزش معامالت رشد 
113 را نسبت به دوره مشابه سال 

قبل تجربه کرده است. 
ب��ورس کاالی  مدی��ر عام��ل 
ای��ران تصریح ک��رد: بورس کاال 
در ت��االر محصوالت کش��اورزی 
را طی  هدف گذاری 30درصدی 
دو س��ال آینده در نظ��ر گرفته 
اس��ت، به طوری ک��ه در آینده 
تاالر کشاورزی سهم 30درصدی 
از کل معام��الت ب��ورس کاال را 

تشکیل خواهد داد. 
وی با بیان اینکه در شش ماهه 
اول امس��ال و در حوزه بازار فرعی 

رش��د 162درص��دی معامالت را 
تجربه کردیم، گفت: از سوی دیگر 
با توج��ه به برنامه ه��ا و تمرکزی 
که در بخش ط��ال صورت گرفته 
اس��ت، این بازار آینده روشنی در 
ب��ورس کاال دارد و ش��اهد رش��د 
213درصدی در معامالت فیزیکی 
ط��ال بودیم، به طوری ک��ه هر دو 
هفته یک بار عرضه ش��مش طال 
را در ب��ورس کاال تجربه می کنیم. 
وی تصریح کرد: در حوزه معامالت 
ب��ازار فیزیک��ی ارزش معامالت از 
161ه��زار و 758میلی��ارد ریال 
به 167ه��زار و 724میلیارد ریال 
در نیمه نخس��ت سال 95 رسیده 
اس��ت، همچنی��ن در معام��الت 
قراردادهای آتی به دلیل تالطمات 
بازارجهانی طال، رشد قابل توجهی 
به ثبت رس��یده، به نحوی که در 
ش��ش ماهه اول امس��ال با رشد 
136درص��دی در حجم معامالت 

قرارداد آتی سکه مواجه شدیم. 
ب��ورس  ش��رکت  مدیرعام��ل 
کاالی ای��ران در ادامه به اجرای 
ماده 33 قانون افزایش بهره وری 
اشاره کرد  محصوالت کشاورزی 
و گفت: در س��ال 95 با حمایت 
دول��ت از بخ��ش کش��اورزی و 

بورس کاال قرار ش��د تا با مصوبه 
هی��أت وزیران و قان��ون افزایش 
به��ره وری، کل محص��ول ذرت 
و ج��و دام��ی کش��ور در بورس 
کاالی ای��ران عرضه ش��ود تا بار 
مالی دول��ت کاهش پی��دا کند 
که در راستای این سیاست بالغ 
بر 65 ه��زار کش��اورز محصول 
ج��و خ��ود را در ب��ورس عرضه 
کرده اند و در اقدامی بی سابقه در 
تاریخ کش��اورزی ایران، 51 هزار 
کشاورز ظرف چند روز به حدود 

70 درصد پول شان رسیده اند. 
وی با بی��ان اینکه بورس کاال 
قص��د دارد به ص��ورت تخصصی 
در ب��ازار ط��ال فعالی��ت کند، به 
عملک��رد ب��ورس کاال در حوزه 
ب��ازار فیزیکی و گواهی س��پرده 
کاالیی طال اش��اره کرد و افزود: 
گواه��ی س��پرده س��که ط��ال از 
اس��فند ماه س��ال 94 راه اندازی 
ش��د و در ماه های ابتدایی سال 
معامالت این محصول در بس��تر 
آنالی��ن ق��رار گرفت ب��ه طوری 
که ارقام ب��ازار فیزیکی و گواهی 
س��پرده طال نش��ان می دهد که 
بورس کاال برنام��ه ویژه ای برای 

بازار طال دارد. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران در نشست خبری اعالم کرد 

ارزش بازار مالی بورس کاال از بازار فیزیکی فراتر رفت

دریچه

یک کارشناس بازار سهام گفت: 
در شرایط کنونی برخی مولفه های 
اثرگذار بر اقتصاد و بازار س��هام به 
وضعیت متعادلی رس��یده اند و بر 
این اس��اس می توان انتظار بازاری 
مثب��ت ب��رای نیمه دوم امس��ال 
را داش��ت. منص��ور کریم��ی در 
با تس��نیم، درخصوص  گفت وگو 
چش��م انداز بازار س��هام در نیمه 
دوم سال جاری گفت: بازار سهام 
در حالی نیمه نخس��ت امسال را 
س��پری کرد که ش��اخص بورس 
بی��ش از 3500 واح��د افت را به 
ثبت رسانده است. این کارشناس 
بازار س��هام افزود: البته بخشی از 
این افت به دلیل رش��د شاخص و 

قیمت ها در زمستان سال گذشته 
است که باید برای توجیه افت بازار 
در نیمه نخس��ت امسال، ابهامات 
موجود در روند اج��رای برجام را 
اضاف��ه کرد. وی اضافه کرد: با این 
وجود به نظر می رس��د در شرایط 
کنونی برخ��ی مولفه های اثرگذار 
بر اقتصاد و بازار سهام به وضعیت 
متعادلی رسیده اند و بر این اساس 
می توان انتظار بازاری مثبت برای 
نیمه دوم امس��ال را داش��ت. این 
کارشناس بازار سهام در ادامه یکی 
از مولفه های م��ورد توجه اقتصاد 
و ب��ورس را موضوع قیمت جهانی 
نفت برشمرد و گفت: خوشبختانه 
تصمیمات گرفته ش��ده در جلسه 

اخی��ر اوپک درخص��وص کاهش 
سقف تولید، یکی از مواردی است 
ک��ه موجب ثب��ات قیمت جهانی 
نفت می ش��ود و با کاهش عرضه 
توس��ط تولید کنن��دگان می توان 
انتظار داشت قیمت نفت افزایش 
پیدا کند که این موضوع می تواند 
خب��ر خوبی برای اقتص��اد و بازار 
س��هام کش��ور باش��د. وی افزود: 
گزارش های عملکرد میان دوره ای 
ش��رکت ها در کن��ار پیش بین��ی 
س��ودآوری آنها در سال آینده هم 
می تواند یکی از مولفه های اثرگذار 
بر معامالت سهامداران در ماه های 
آینده باش��د که باید به آنها برخی 
رویداده��ای سیاس��ی از جمل��ه 

آمریکا  انتخابات ریاست جمهوری 
را ک��ه بر اقتصاد جهان��ی اثرگذار 
اس��ت، اضافه کرد ک��ه نتیجه آن 
می تواند برای بازار سهام کشور ما 
نیز تا حدودی مهم باشد. کریمی 
اضافه کرد: براساس پیش بینی ها 
قیم��ت جهانی کاالها در ش��ش 
ماهه دوم س��ال ج��اری تغییرات 
اهمیت��ی نخواهد داش��ت و بر  با
این اساس با توجه به اینکه بیشتر 
شرکت ها در بورس به طور مستقیم 
و غیرمستقیم وابس��ته به قیمت 
کاالهای پایه در جهان هس��تند، 
این موضوع می توان��د اثر خود را 
بر معامالت نیمه دوم امسال بازار 
سهام داشته باشد. این کارشناس 

بازار س��هام ادام��ه داد: تک نرخی 
ش��دن یکی دیگ��ر از مولفه هایی 
است که در صورت تحقق می تواند 
بر اقتصاد و بازار سهام در ماه های 
باقی مانده از س��ال جاری اثرگذار 
باشد که البته بعید به نظر می ر سد 
با توجه به ش��رایط موج��ود این 
اتفاق بیفت��د. وی در پایان یادآور 
شد: با وجود همه این امیدواری ها 
به روند مثبت و متعادل بازار سهام 
در نیمه دوم س��ال جاری نباید از 
این موضوع غافل ش��د که اقتصاد 
کشور کماکان در وضعیت رکودی 
به سر می برد و مادامی که اقتصاد از 
رکود خارج نشود نباید انتظار روند 

مثبت و پایدار بورس را داشت. 

خروج از رکود، شرط پایداری رشد بازار سهام

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

کدام خانه ها بهتر فروش رفتند؟ 
در حالی که وضعیت فروش واحدهای نیمه لوکس 
ش��هر تهران در ش��هریورماه کس��اد بود، واحدهای 
۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بیش��ترین س��هم را به 
خ��ود اختصاص دادند و بازار واحدهای لوکس نیز با 

تخفیف، گرمای نسبی خود را حفظ کرد. 
به گزارش ایسنا، در شهریورماه سال جاری همانند 
ماه های اخیر واحده��ای ارزان قیمت و کوچک متراژ 
نس��بت به واحده��ای بزرگ، نیمه لوک��س و لوکس، 
تقاضای بیش��تری داش��ته اند که از وجود مش��تریان 
بالفعل در این بازار حکایت دارد. سهم ۵۹.۴ درصدی 
واحدهای با قیمت کمتر از ۴.۲ میلیون تومان در هر 
متر مربع نش��ان می دهد کم��اکان عرصه برای تولید 
واحدهای متوس��ط و نیمه لوکس فراهم نیس��ت. با 
این حال واحدهای مسکونی لوکس با تخفیف، سهم 
متعادل ۷.۱ درصدی خود را از بازار به دست آوردند. 
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مس��کونی معامله شده 
بر حسب قیمت یک متر مربع بنا در شهریورماه سال 
۱۳۹۵ حاکی از آن اس��ت که واحدهای مسکونی در 
دامنه قیمتی »۳ الی ۳.۵ «   میلیون تومان به ازای هر 
متر مربع بنا با س��هم ۱۲.۵ درصد، بیشترین سهم از 
تعداد معامالت ش��هر تهران را به خود اختصاص داده 
و دامنه های قیمتی »۲.۵ تا ۳ «   میلیون تومان با سهم 
۱۲.۲ درص��د و »۳.۵ الی ۴ «   میلیون ریال با س��هم 
۱۱.۲ درص��د، در رتبه های بعدی ق��رار گرفته اند.  از 
س��وی دیگر توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله ش��ده بر حس��ب س��طح زیربنای ه��ر واحد 
مس��کونی در شهریورماه س��ال ۱۳۹۵ نشان می دهد 
بیشترین س��هم از معامالت انجام شده به واحدهای 
مس��کونی با زیربنای »۶۰ ت��ا ۷۰ «   متر مربع معادل 
۱۴.۹ درصد اختصاص داش��ته است.  در شهریورماه 
سال ۱۳۹۵، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی 
معامله ش��ده بر حس��ب ارزش هر واحد حاکی از آن 
اس��ت که در میان دامنه های قیمتی مورد بررس��ی، 
واحدهای مس��کونی با ارزش »۱۰۰ تا ۱۵۰ «   میلیون 
تومان با اختصاص سهم ۱۳.۷ درصد بیشترین سهم 
از معامالت انجام شده را به خود اختصاص داده است. 
واحده��ای دارای ارزش »۱۵۰ ت��ا ۲۰۰ «   و »۲۰۰ تا 
۲۵۰  «   میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص ۱۲.۷ 
و ۱۱.۴ درصد در رتبه ه��ای بعدی قرار گرفته اند. در 
مجموع در این م��اه، حدود ۵۱ درصد از معامالت به 
واحدهای مس��کونی با ارزش کمت��ر از ۳۰۰ میلیون 

تومان اختصاص داشته است. 
اما بازار فروش واحدهای دارای دامنه قیمتی بیش 
از 8 میلی��ون توم��ان که از آنها به عن��وان واحدهای 
لوکس یاد می شود، در شهریورماه همچون ماه قبل 
از آن وضعیت ناامیدکننده ای نداش��ت. این واحدها 
س��هم ۷.۱ درصدی از کل تعداد معامالت را به خود 

اختصاص دادند. 

جزییات برنامه ورود هواپیماهای 
ایرباس و بویینگ به ایران 

وزی��ر راه و شهرس��ازی معتقد اس��ت فرآین��د ورود 
هواپیماهای خریداری شده از سوی ایران روند طبیعی 
خ��ود را طی می کند و هیچ نگران��ی درباره این روند یا 
نح��وه صدور مجوز الزم ب��رای ورود آنها به ایران وجود 
ن��دارد. عباس آخون��دی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
این مطلب تصریح کرد: ش��رکت ایرباس فرانسه پس از 
توافقنامه ای که با ایران به امضا رساند، کار خود را برای 
دریافت مجوزهای الزم و نهایی شدن فروش هواپیما به 
ایران ایر آغاز کرد که خوش��بختانه این فرآیند در حوزه 
دریافت مجوز از اوفک به موفقیت رسید و با نهایی شدن 
مذاکرات دو طرفه، نخستین هواپیماها در آینده نزدیک 
به ایران تحویل خواهند ش��د. وی با بیان اینکه ایرباس 
درخواس��ت مجوز خ��ود از اوف��ک را در دو نوبت مجزا 
تحویل داده است، توضیح داد: نخستین مرحله مربوط 
ب��ه مجوز فروش ۱۷هواپیمای فوری به ایران در س��ال 
۲۰۱۶ میالدی اس��ت که این مجوز به طور کامل صادر 

شده و در این موضوع هیچ ابهامی باقی نمانده است. 

 جزییات برگزاری مناقصه
3 ترمینال بندر شهید رجایی 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی درخصوص جزییات 
برگ��زاری مناقص��ه بن��در ش��هید رجای��ی گف��ت: 
ترمینال ی��ک در ح��ال دریافت پیش��نهاد قیمت از 
س��رمایه گذاران اس��ت. فراخوان مناقصه ترمینال ۲، 
دو ماه دیگر برگزار می ش��ود و س��رمایه گذار تأمین 
تجهی��زات ترمین��ال ۳ را ت��ا پای��ان س��ال انتخاب 
می کنی��م. به گ��زارش ایلن��ا، محمد س��عیدنژاد در 
نشس��ت خبری دوازدهمی��ن همای��ش بین المللی 
س��واحل، بنادر و س��ازه های دریای��ی درباره آخرین 
وضعیت برگزاری مناقصه س��ه ترمینال بندر شهید 
رجایی اظهار داش��ت: در بندر ش��هید رجایی س��ه 
ترمین��ال وجود دارد ک��ه فراخوان اولی��ه، برگزاری 
مناقصه برای ترمینال یک انجام ش��د و پیشنهادات 
قابل توجه داخلی و خارجی به ما ارائه شده است که 
در حال ارزیابی این پیش��نهادها هستیم و بعد از آن 

باید پیشنهادهای قیمت را دریافت کنیم. 
وی ادام��ه داد: مطالعات ترمینال ۲ بندر ش��هید 
رجایی تمام شده است و ظرف دو ماه آینده فراخوان 
عمومی مناقصه این ترمینال برای انتخاب اپراتور هم 
انجام می ش��ود. معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد: ترمینال ۳ این بندر در حال توس��عه است و در 
بخش ساخت اس��کله ترمینال ۳ بندر شهید رجایی 
از س��رمایه خود س��ازمان بنادر اس��تفاده می کنیم، 
ام��ا در تکمیل س��ازه ها از وج��ود س��رمایه گذاران 

بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد. 

عمران

 
حمای��ت همزمان از عرضه و 
تقاضا در بازار مس��کن یکی از 
اصلی تری��ن رویکردهایی بوده 
که وزارت راه و شهرس��ازی در 
طول سال های گذشته به عنوان 
اصلی تری��ن اولویت خ��ود در 
بازار مس��کن از آن ی��اد کرده 
و بس��یاری از برنامه ریزی های 
خ��ود را نیز بر همی��ن محور 
اس��توار کرده اس��ت. با وجود 
تمام ای��ن تأکیدها اما آنچه در 
طول س��ال های گذشته اتفاق 
افت��اده حکای��ت از چرخ��ش 
نس��بی منابع مالی تزریقی به 
صنعت س��اختمان به س��مت 
بخ��ش تقاض��ا داش��ته و این 
موضوع نگرانی های��ی را درباره 
روند حرکتی این بازار بزرگ در 
طول سال های آینده به وجود 

آورده است. 
افزایش دوباره تقاضا در بازار 
که به تأیی��د بانک مرکزی نیز 
رس��یده حکایت از آن دارد که 
بازار مسکن ایران یک بار دیگر 
خود را ب��رای تحول��ی مثبت 
آم��اده می کن��د و در صورتی 
که این تقاضا به خود جنبه ای 
انتظار  بگیرد می ت��وان  دائمی 
داشت الاقل بخشی از انتظارات 
مربوط به آغ��از دوره رونق در 
بخش مسکن فراهم شود. این 
دوره جدید از رونق یک شرط 
ب��زرگ دارد و آن راضی کردن 
برای  س��رمایه گذاران  دوب��اره 
س��اخت واحدهای مس��کونی 
جدی��د و ورود آنه��ا به عرصه 
ت��ازه اس��ت، موضوع��ی ک��ه 
شاید تس��هیالت فعلی چندان 
نتوانس��ته ب��ه آن روی خوش 
نش��ان دهد و این ام��ر نیاز به 
پیگیری ه��ای بیش��تر در این 
عرصه خواهد داشت، موضوعی 
که مشاور وزیر راه و شهرسازی 
درباره آن خبرهایی جدید ارائه 

کرده است. 

پ��س از آنکه با پیگیری های 
صورت گرفته صندوق پس انداز 
یکم مس��کن آغاز به کار کرد و 
در هفته های گذشته نخستین 
تس��هیالت را ب��ه متقاضی��ان 
ارائه کرده اس��ت ح��اال زمان 
آن رس��یده ت��ا یک��ی دیگر از 
ای��ن  در  موج��ود  طرح ه��ای 
عرص��ه اجرایی ش��ود. طرحی 
که براس��اس اظه��ارات عبده 
تبریزی، مشاور آخوندی پیش 
از انقالب و در شهرک اکباتان 
اجرایی شده و نتایج مثبتی نیز 
به همراه داش��ته است و حاال 
زمان آن رس��یده تا ب��ار دیگر 
احیا شود؛ طرحی که از آن به 
صندوق منطقه ای مس��کن یاد 

می شود. 
دس��تورالعمل  براس��اس 
ابالغی در ای��ن زمینه حداقل 
س��رمایه الزم برای تأسیس و 
فعالی��ت مؤسس��ه پس انداز و 
تس��هیالت مس��کن در تهران 
مبل��غ ۵۰۰میلی��ارد ری��ال و 
در س��ایر کالنش��هرها و مراکز 
استان ها نیز ۳۰۰میلیارد ریال 
است. عبده تبریزی در توضیح 
چگونگ��ی به کارگی��ری روش 
اجرای��ی در ای��ن ط��رح گفته 
صندوقی برای ساخت پروژه  ای 
منطقه ای ش��کل می گیرد که 
پایه آن زمینی است که از سوی 
انبوه س��از به مشارکت گذاشته 
می شود، س��پس بانک مسکن 

با ایجاد صندوق پس انداز برای 
پروژه تعریف شده و آورده اولیه  
خود، زمینه را برای مش��ارکت 
مردم و جمع آوری سپرده های 
آن��ان فراهم می کند. به مرور و 
در بلندمدت با س��اخت پروژه 
م��ورد نظ��ر، م��ردم می توانند 
از هم��ان صندوق یا مؤسس��ه 
برای خرید واحدهای س��اخته 
شده، تسهیالت دریافت کنند 
و واحدهای��ی را که پیش بینی 
می ش��ود در ردی��ف واحدهای 
ارزان ی��ا میان قیم��ت باش��د 

خریداری کنند. 

گشایش قدرت خرید مردم 
و تأمین مالی خانه سازان

عض��و هیأت مدی��ره انجمن 
ته��ران  اس��تان  انبوه س��ازان 
معتق��د اس��ت ط��رح صندوق 
منطقه ای می تواند در کنار دیگر 
برنامه هایی که از سوی دولت در 
این ماه ها ارائه شده عمل کند و 
در قال��ب آن هم س��رمایه های 
متقاضی��ان را تجمیع و هم به 
تأمین مالی و ساخت طرح های 

جدید کمک کند. 
ای��رج رهب��ر در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« تصریح کرد: 
براساس آنچه در شورای پول و 
اعتبار به تصویب رسیده، برای 
آغاز ب��ه کار این صن��دوق در 
شهر تهران ۵۰ میلیارد تومان 
س��رمایه ابتدایی نی��از خواهد 

ب��ود و در این قال��ب مردم نیز 
منابع خود را به همین صندوق 
می دهن��د و ب��ا نظ��ارت بانک 
مرکزی تأمین سرمایه ابتدایی 

انجام می گیرد. 
وی ادامه داد: در این مس��یر 
سرمایه گذاران که می توانند از 
انبوه س��ازان باش��ند یا از دیگر 
س��رمایه گذار،  ش��رکت های 
شرایط خود را بررسی می کنند 
و در عقد قراردادی رس��می با 
این صندوق کار را آغاز خواهند 
س��رمایه گذار  آورده  ک��رد. 
می تواند زمین مربوط به پروژه 
باشد و می تواند در دیگر ابعاد با 
صندوق هماهنگی هایی صورت 
گیرد. در نهایت با ساخت نهایی 
کار متقاضی��ان ضمن دریافت 
تسهیالت خرید، واحدهای شان 
را نیز تحویل خواهند گرفت و 
به این ترتی��ب هم منابع مالی 
الزم ب��رای س��رمایه گذاران به 
وج��ود می آید و ه��م راه برای 
افزایش قدرت خرید بخشی از 

مردم طراحی می شود. 
و  فع��ال  رجب��ی،  احس��ان 
کارش��ناس بازار مسکن نیز در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
تأس��یس صن��دوق منطقه ای 
مس��کن را به عن��وان یک��ی از 
روش ه��ای تحری��ک عرضه و 
تقاضا دانس��ت و گف��ت: آنچه 
در سال های گذش��ته در بازار 
مسکن به وجود آمده، رکودی 

دوس��ویه بوده است که بخشی 
از آن به نبود تقاضا و بخشی از 
آن به نبود انگیزه برای ساخت 
واحده��ای مس��کونی جدی��د 

مربوط می شود. 
به گفته وی هرچند در طول 
ماه های گذشته با ارائه وام های 
جدید امکان آن به وجود آمده 
که تقاضا افزایش یابد، اما هنوز 
برای عب��ور قطعی از رکود نیاز 
ب��ه مولفه های دیگ��ری چون 
تحریک همزمان ب��ازار عرضه 
اس��ت. در چارچوب��ی که برای 
در  منطق��ه ای  صندوق ه��ای 
نظر گرفته ش��ده خوشبختانه 
این موضوع لحاظ ش��ده است 
زی��را از ی��ک س��و متقاضیانی 
ک��ه ق��درت خرید بخش��ی از 
خان��ه را دارند س��پرده گذاری 
کرده و در آینده از تس��هیالت 
اس��تفاده می کنند و از س��وی 
می توانند  سرمایه گذاران  دیگر 
را  مرب��وط  آورده  از  بخش��ی 
تأمین کرده و مابقی را از طریق 
این صندوق ها دریافت کنند. از 
این رو در صورت افزایش تعداد 
ای��ن صندوق ها می توان انتظار 
داشت الاقل بخشی از تقاضای 
مربوط به افزایش قدرت خرید 

و ساخت تأمین شود. 
مش��خص  هن��وز  هرچن��د 
نیس��ت در ف��از اول چه تعداد 
از ای��ن صندوق ه��ا کار خود را 
آغاز خواهند کرد و آیا موضوع 
تأمین زمین مانند دیگر طرح ها 
عم��ل  عرص��ه  در  می توان��د 
منطقه ای  صندوق ه��ای  برای 
مشکل س��ازی کند یا خیر اما 
صرف استفاده از تجارب موفق 
س��ال های گذش��ته و حمایت 
همزمان دولت از دو ضلع اصلی 
بازار این امید را به وجود آورده 
که گشایش��ی جدی��د در این 
ح��وزه پدید آید؛ ح��وزه ای که 
می تواند در کنار دیگر بخش ها 
و طرح ها، گوشه ای از گره کور 

رکود مسکن را باز کند. 

یک تیر و دو نشان وزارت راه  و شهرسازی با همکاری بانک مرکزی

صندوق های منطقه ای مسکن؛ به کام عرضه و تقاضا 
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کاهش فروش خودرو در فرانسه

در حالی که نمایش��گاه بین المللی خودرو در شهر 
پاریس با حضور غول های خودروس��ازی از سراس��ر 
جهان در حال برگزاری اس��ت، گزارش ها از کاهش 

فروش خودرو در فرانسه حکایت دارد. 
به گزارش ش��بکه تلویزیونی فران��س24، اتحادیه 
خودروس��ازان فرانسه روز ش��نبه با صدور گزارشی 
درب��اره ب��ازار داخلی خ��ودرو در این کش��ور، اعالم 
کرد که رش��د فروش خودرو در بازار فرانس��ه در ماه 
س��پتامبر س��ال جاری میالدی در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته بیش از 2/5درصد کاهش داشته 

است. 
براس��اس این گزارش، در این ماه در مجموع 168 
ه��زار و 827 دس��تگاه خودروی صف��ر کیلومتر در 
فرانسه به فروش رفته که بیشتر این خودروها متعلق 
به دو ش��رکت مهم فرانس��وی رنو و پژو - سیتروئن 

بوده است. 
خودروی خانواده »داچیا« توانس��ته اس��ت در ماه 
س��پتامبر آمار فروش ش��رکت رنو را ت��ا حد زیادی 

بهبود بخشد. 
در سال های گذشته بازار خودروی اروپا در نتیجه 
اثر بح��ران مالی جهانی افت چش��مگیری را تجربه 
ک��رد و پس از آن، بحران بدهی منطقه یورو نیز این 
ب��ازار را بی��ش از پیش تحت تأثیر ق��رار داد. برخی 
دولت ه��ا، یارانه ها و مش��وق هایی را ب��رای ترغیب 
مالکان خودروهای قدیمی به خرید خودرویی جدید 

ارائه کردند. 
ای��ن یارانه ها برای مدتی به صنعت خودروس��ازی 
اروپ��ا کمک ک��رده اما با وخیم تر ش��دن ش��رایط، 
ش��رکت های خودروس��ازی به ویژه گروه هایی مانند 
پ��ژو - س��یتروئن ک��ه وابس��تگی باالی��ی ب��ه بازار 
 اروپ��ا دارند، ب��ار دیگر با ش��رایطی س��خت مواجه 

شدند. 
با این وجود، گ��روه فولکس واگن به لطف جایگاه 
قوی این برند در بازاره��ای بین المللی به خوبی این 

شرایط سخت را پشت سر گذاشت. 

عرضه مدل های برقی شاسی بلند 
 » ب ام و «   و  » مینی«

خودروس��از ب ام و آلمانی با گس��ترش فعالیت به 
بازار خودروهای برقی لوکس، مدل های برقی نس��ل 
جدید شاس��ی بلند X3 و مدل ه��ای مینی را عرضه 

خواهد کرد. 
به گزارش ایس��نا، ش��رکت ب ام و ای��ن خبر را که 
ابتدا از س��وی بلومبرگ منتش��ر ش��ده ب��ود، تأیید 
ک��رد. مدی��ران ب ام و هفت��ه ج��اری در نمایش��گاه 
خ��ودروی پاریس حاضر نش��دند و در عوض به حل 
اختالف نظرش��ان درباره اس��تراتژی خودروی برقی 

نشستند. 
مقام��ات ب ام و اع��الم کرده اند م��دل برقی مینی 

احتماال تا سه سال آینده عرضه خواهد شد. 
این خودروس��از آلمانی با فش��ار فزاینده از سوی 
دایمل��ر، فولکس واگ��ن در آلمان و تس��الموتورز در 
آمریکا که برنامه های مفصلی برای جذب خریداران 

دارد، مواجه است. 
ب ام و زودت��ر از رقیب��ان آلمانی خ��ود وارد بخش 
خودروهای برقی ش��د و در سال 2۰1۳ مدل باتری 
دار i3را عرض��ه کرد که بدنه س��بک وزنی از جنس 
فیبرکربنی داشت. با این همه مدل i3و مدل پالگین 

هیبریدی i8فروش پایین تری داشته اند. 
در ای��ن بین تس��ال فروش 8۰ هزار مدل س��دان 
و شاس��ی بلند برقی در س��ال جاری را هدف گذاری 
و اع��الم ک��رده ح��دود 4۰۰ ه��زار خری��دار برای 
س��دان  » مدل ۳ «   س��فارش داده اند. ایالن ماس��ک، 
مدیرعامل تس��ال موت��ورز اظهار کرده اس��ت ژوییه 
 س��ال 2۰17 را برای عرضه  » مدل ۳ «   به بازار هدف 

گرفته است. 
دایمل��ر و فولکس واگن از نمایش��گاه هفته جاری 
پاریس برای رونمایی طرح های شان برای خودروهای 

برقی استفاده می کنند. 
غول ه��ای خودروس��ازی لوکس آلم��ان به دلیل 
مقررات س��ختگیرانه ب��رای آالیندگ��ی خودروها و 
موفقیت تس��ال در جلب مصرف کنندگان، با فش��ار 
فزاینده ای برای گس��ترش فعالی��ت در بخش برقی 

روبه رو هستند. 
براس��اس گزارش رویترز، در آمری��کا، کالیفرنیا و 
س��ایر ایالت های دیگر س��همیه های بیش��تری برای 
ف��روش خودروهای برق��ی تعیی��ن کرده اند. هدف 
کالیفرنیا این اس��ت که 15درص��د خودروهایی که 
تا س��ال 2۰25 در این ایالت فروخته می ش��وند، با 
بات��ری کار کنند. سیاس��تگذاران در چی��ن و اروپا 
 ه��م خواس��تار عرض��ه خودروهای برقی بیش��تری 

هستند. 

روز پرکار فرانسوی ها در ایران خودرو
هیات بلندپایه پژو به ایران می آید

یک گروه بلندپایه از گروه پژو - س��یتروئن اواخر 
هفته جاری وارد ایران خواهند ش��د تا طی یک روز 
کاری فش��رده، مراحل عملیات��ی و اجرایی فعالیت 

شرکت »ایکاپ« را آغاز کنند. 
 به گ��زارش ایلنا، طب��ق برنامه ریزی های صورت 
گرفته در س��فر این هیأت بلندپایه، نخستین جلسه 
هیأت مدیره ش��رکت مش��ترک ایران خ��ودرو و پژو 
»ایکاپ« برگزار خواهد ش��د. مراح��ل ایجاد و آغاز 
به کار این ش��رکت مش��ترک پیش��تر انجام شده و 
نخستین جلسه مجمع موسسین نیز تیرماه گذشته 
برگزار و صورت جلسه آن به امضای مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خ��ودرو و قائم مق��ام مدیرعامل پژو - 

سیتروئن رسید. 
در س��فر هیأت بلندپایه فرانسوی، سالنی که برای 
تولید محصوالت مشترک ایران خودرو و پژو در نظر 
گرفته شده است، نیز مورد بازدید قرار خواهد یافت. 
قرار اس��ت در این س��الن محصوالت شرکت ایکاپ 
ش��امل خودروهای پژو 2۰۰8، پژو 2۰8 و پژو ۳۰1 

تولید شود. 
بازدی��د یک��ی از نمایندگی ه��ای منتخ��ب گروه 
صنعتی ایران خودرو در حوزه خدمات پس از فروش 
نیز یکی دیگر از برنامه های هیأت بلندپایه پژویی در 

تهران خواهد بود. 
پ��ژو برای تولید و عرضه محصوالت خود در ایران 
شبکه گس��ترده خدمات پس از فروش ایران خودرو 
را مدنظ��ر قرار داده و هموطنان نیز به واس��طه این 
ش��بکه دغدغه ای در خصوص خدمات پس از فروش 

این محصوالت جدید نخواهند داشت. 
پیش بینی می ش��ود با س��فر این هیأت فرانسوی 
ب��ه تهران اقدامات الزم ب��رای آغاز تولید محصوالت 

مشترک بررسی و با سرعت بیشتری انجام شود. 

خط و نشان رنو برای پژو

رنو در حرکتی غیر منتظ��ره، تفاهمنامه همکاری 
مش��ترک خود را با س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
صنای��ع ایران  )ایدرو( امضا ک��رد تا عالوه بر حضور 
مس��تقل در خودروس��ازی کش��ور، رقابتی جدید و 

جدی را با هموطنش پژو کلید بزند. 
به گزارش خودروکار، تفاهمنامه ای که رنو و ایدرو 
ب��ا یکدیگر امضا کردند، این امکان را به خودروس��از 
فرانس��وی می دهد ت��ا روش های خ��ود را در تولید، 
ف��روش و خدمات پ��س از فروش پی��اده کرده و به 

نوعی رقیب دو غول صنعت خودروی کشور شود. 
این در ش��رایطی اس��ت که پژو با توجه به انعقاد 
قرارداد با ایران خودرو، از زمس��تان امسال نخستین 
محصول جدید خود را راهی بازار کشور خواهد کرد. 
با این حساب، رقابتی جدی میان این دو خودروساز 
فرانسوی در ایران ش��کل خواهد گرفت، رقابتی که 
اگر در مس��یری مناسب هدایت ش��ود، در نهایت به 

نفع مشتریان ایرانی تمام خواهد شد. 
ب��ا توجه به اینکه رنو قص��د دارد تیراژ محصوالت 
خ��ود را در ای��ران به 5۰۰ هزار دس��تگاه برس��اند، 
ای��ن موضوع زنگ خطری بزرگ برای پژو به ش��مار 
می رود، زیرا می تواند به سلطانی این شرکت در بازار 

خودروی کشور پایان دهد. 
پژو سال هاس��ت در خودروس��ازی و ب��ازار ایران 
حضور دارد و تا پیش از تحریم ها حدود نیم میلیون 
خودرو در کش��ور تولید می ک��رد و در قرارداد فعلی 
خ��ود نیز قصد دارد تیراژ محصوالت جدید در ایران 

را به 2۰۰هزار دستگاه برساند. 

توقیف تعداد قابل توجهی خودروی 
قاچاق در بنادر مازندران

دبی��ر س��تاد قاچ��اق کاال و ارز اس��تان مازندران 
گفت: تع��داد قابل توجهی خودروی قاچاق در بنادر 

مازندران توقیف شده است. 
 علی پیرفلک در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه 
واردات خودروی قاچاق به اس��تان نداشته ایم، اظهار 
کرد: در س��ال 95 خودروی کش��ف قاچ��اق اعم از 
ماش��ین آالت صنعتی، کشاورزی و خودروی سواری 
در استان نداشتیم. در حوزه کشف موتورسیکلت نیز 
موارد یافت شده به اندازه تعداد انگشتان دست است 

که قابل ذکر نیست. 
وی، اظهار کرد: با توجه به این مهم بدیهی اس��ت 
ک��ه خودروی قاچاق وارد اس��تان نش��ود، هرچند با 
اج��رای طرح بازرس��ی در گلوگاه های اس��تان دیگر 
ش��اهد ورود خ��ودروی قاچ��اق نیز نخواهی��م بود. 
دبیر س��تاد مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز مازندران در 
پاسخ به این پرسش که سال های گذشته چه تعداد 
خودروی قاچاق وارد اس��تان شده است، اظهار کرد: 
تعداد قابل توجهی از خودروهای قاچاق در سال های 
 گذش��ته کش��ف ش��ده که در بنادر اس��تان توقیف 

شده است. 
وی، تع��داد خودروهای توقیف��ی در بنادر را قابل 
ذکر ندانست و خاطرنشان کرد: با توجه به آیین نامه 
اموال قاچاق توقیفی، اگر اثبات شود که خودروهای 
توقیف شده قابلیت صادرات دارند، به مزایده فروش 
گذاشته می شوند و پس از طی مراحل قانونی صادر 
خواهند ش��د. برخی از خودروه��ای قاچاق توقیفی 
انبار ش��ده در بنادر که قابلیت صادرات ندارند امحا 

خواهند شد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

سازمان  به  ایران  پیوس��تن 
تج��ارت جهان��ی ی��ا هم��ان 
WTO، یک��ی از مهم تری��ن 
اقدامات��ی اس��ت ک��ه پس از 
رس��یدن ب��ه تواف��ق جام��ع 
قرار  توج��ه  هس��ته ای، مورد 
مهم تری��ن  ش��اید  و  گرفت��ه 
گام ب��رای رس��یدن ب��ه یک 
فض��ای  ب��ا  آزاد  اقتص��اد 
رقابت��ی براب��ر باش��د. در این 
بی��ن ام��ا بس��یاری از صنایع 
ب��زرگ کش��ور نظی��ر خودرو 
به عن��وان پیش��ران های  ک��ه 
اقتصادی محس��وب می شوند، 
نه تنها آمادگی این پیوستن را 
ندارند بلکه برنامه ای هم برای 
رس��یدن به روز موع��ود این 

پیوند در چنته ندارند. 
ای��ران به  قص��ه پیوس��تن 
جهان��ی،  تج��ارت  س��ازمان 
موض��وع ام��روز نیس��ت بلکه 
برمی گردد،  به دولت هش��تم 
زمانی که ای��ران به عنوان عضو 
ناظر در این س��ازمان پذیرفته 
ش��د ت��ا مقدم��ات عضوی��ت 
رسمی اش فراهم ش��ود اما با 
تحریم های  رفتن ش��دت  باال 
بین المللی و ابری شدن هوای 
ایران،  بین الملل��ی  م��راودات 
با گذش��ت بیش از یک دهه، 
هیچ خبری از عضویت رسمی 
ایران در این س��ازمان نبوده و 
کسب و کار  قوانین  متأس��فانه 

کشور نیز به س��مت آمادگی 
ب��رای این پیون��د پیش نرفته 
است. از دی ماه سال گذشته 
با آغاز اجرایی ش��دن برجام، 
به سازمان  پیوس��تن  موضوع 
تج��ارت جهانی بیش از پیش 
به رسیدن به واقعیت نزدیک 
شد و اکنون بسیاری از فعاالن 
اقتصادی، پیش بینی می کنند 
که دست کم تا پنج سال دیگر 
چنین امکان��ی فراهم خواهد 
ش��د. این اتف��اق در حالی رخ 
خواهد داد که صنعت خودرو، 
به عنوان دومین صنعت بزرگ 
کش��ور، همچنان بدون برنامه 
برای ای��ن اتفاق پیش می رود 
پیش بین��ی  کارشناس��ان  و 
می کنن��د اگر ای��ن صنعت با 
همی��ن س��کان پیش ب��رود، 
در ص��ورت پیوس��تن ای��ران 
به س��ازمان تج��ارت جهانی، 
روزگار خوبی نخواهد داش��ت 
 زی��را حرف��ی ب��رای گفت��ن 

ندارد. 
ساس��ان قربانی، سخنگوی 
سیاس��ت گذاری  ش��ورای 
ای��ن  کارش��ناس  و  خ��ودرو 
صنع��ت، در ای��ن زمین��ه به  
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
»امروز اکثر کش��ورهای دنیا 
عضو س��ازمان تجارت جهانی 
هستند. برخی از این کشورها 
در دوره الح��اق امتیازاتی را 
گرفته ان��د تا صنای��ع داخلی 
خود را تقوی��ت کنند. تهدید 

نظیر  کش��ورهایی  که  مهمی 
بس��تر  دارای  را ک��ه  ای��ران 
دنب��ال  هس��تند  صنعت��ی 
می کند، رعایت کردن قوانین 
الحاق نظی��ر عبور بدون مانع 
کاال و سرمایه است. این بند، 
فرص��ت ص��ادرات کاال را به 
مبدا همه کشورهای  کش��ور 
از س��وی  عض��و می ده��د و 
دیگر به س��ایر کش��ورها نیز 
ای��ن اج��ازه را می ده��د که 
ب��دون مان��ع از بازار کش��ور 
مبدا اس��تفاده کنند. بنابراین 
اگر تاکنون ب��رای حمایت از 
ی��ک صنع��ت، از تعرفه برای 
کاالهای  ورود  از  جلوگی��ری 
رقیب اس��تفاده می ش��ده، با 
تجارت  به س��ازمان  پیوستن 
وجود  اب��زاری  جهانی چنین 

ندارد.«
م��ا  »اگ��ر  می افزای��د:  او 
می خواهیم به سازمان تجارت 
جهان��ی بپیوندی��م باید دیوار 
تعرف��ه را برداری��م. موض��وع 
دیگر تک نرخی شدن ارز برای 
برابر س��رمایه گذاران  استفاده 
خارج��ی و داخلی از ش��رایط 
است. با پیوس��تن به سازمان 
ش��رکت های  جهانی،  تجارت 
خارج��ی می توانند بدون مانع 
در کش��ور به تولید بپردازند، 
در این صورت تولیدکنندگان 
داخل��ی باید س��طح کیفی و 
ش��رایط تولید خ��ود را برای 
رقاب��ت ب��اال ببرند. ح��اال اگر 

بگویی��م که صنعت  بخواهیم 
خودروس��ازی ای��ران آمادگی 
چنی��ن پیون��دی را دارد باید 
بگوی��م ما قطع��ا نیازمند یک 
برنامه وی��ژه برای دوره الحاق 
هستیم؛ بدین معنا که خودرو 
صرف��اً ب��رای ص��ادرات تولید 
ش��ود نه ب��رای ب��ازار داخلی. 
اگر هدف گذاری تولید خودرو 
ب��رای ب��ازار داخل��ی باش��د، 
بود  خواهد  پایین ت��ر  توقعات 
و ت��وان رقابت را ب��ا برندهای 
نخواه��د  جهان��ی  مط��رح 

داشت.«
قربانی در پاس��خ ب��ه اینکه 
اگ��ر صنعت خ��ودروی ایران 
در زم��ان پیون��د به س��ازمان 
تجارت جهانی همین وضعیت 
را داشته باشد، آسیب خواهد 
»قطعا،  تصریح می کند:  دید؟ 
تجربه ثابت کرده اکثر صنایع 
کشورهای عضو در زمان پیوند 
به س��ازمان تجارت جهانی با 
بنابراین  افت مواجه ش��ده اند 
بع��د از الح��اق اگ��ر صنعت 
ما همی��ن وضعیت  خودروی 
را داشته باشد، آسیب خواهد 
دید البته ما می توانیم با شروع 
یک برنامه مدون از این آسیب 

جلوگیری کنیم.«
کارشناس  شهریاری،  بهرام 
صنعت خودرو نیز در گفت وگو 
با  »فرصت امروز« در این باره، 
اظهار می کن��د: »حضور ایران 
در مناسبات بین المللی مانند 

س��ایر کش��ورها به نفع کشور 
اس��ت، زی��را اجتم��اع م��ا را 
سازمان  می کند.  گس��ترده تر 
زم��ان  در  جهان��ی  تج��ارت 
پیوستن به کشورها این امکان 
را می ده��د که س��اختارهای 
خودش��ان را اص��الح کنند و 
تا زمان رس��یدن به استاندارد 
ویژه ای  امتی��ازات  نظر،  مورد 
را قائل می شود اما باید توجه 
کنیم ک��ه برای پیوس��تن به 
این سازمان باید همه بسترها 

فراهم شود.«
او ادام��ه می ده��د: »وقتی 
قیم��ت تم��ام ش��ده صنعت 
خ��ودرو باالس��ت و کیفی��ت 
محص��والت در ح��د صادرات 
نیس��ت، طبیعتا ای��ن صنعت 
نمی توان��د در زم��ان الح��اق 
ب��ه فعالیت خ��ود ادامه دهد 
درحالی ک��ه اگ��ر بس��ترها و 
ساختارها اصالح شود، شرایط 
استراتژیک ایران، این اجازه را 
به صنعت خودرو می دهد که 

جهشی حرکت کند.«
سازمان  به  ایران  پیوس��تن 
خواهد  رخ  جهان��ی  تج��ارت 
داد اما طبیعتا دومین صنعت 
بزرگ ایران با شرایط امروزی 
و ب��دون برنام��ه نمی تواند به 
ادام��ه امپراتوری این روزهای 
خ��ود در آین��ده نی��ز امیدوار 
باشد. صنعت خودرو، نیازمند 
برنامه ای مدون و جدی برای 

این پیوند است. 

 »فرصت امروز« وضعیت صنعت خودرو را برای پیوستن به WTO بررسی می کند 

امپراتوری خودرو در سایه ترس

»ایالن ماس��ک« مدیر اجرایی 
شرکت خودروسازی تسالموتورز 
آمری��کا پ��س از آنک��ه متوج��ه 
ش��د کارمن��دان بخ��ش فروش 
محص��والت ای��ن ش��رکت را با 
ب��ه مش��تریان عرضه  تخفی��ف 
می کنند به ش��دت واکنش نشان 
داد. وی ک��ه در رابط��ه ب��ا این 
خبر س��خن می گفت ضمن ابراز 
نارضایتی از ای��ن موضوع اظهار 
داش��ت که محصوالت تسال باید 

با قیمت کامل فروخته شوند. 
در این راس��تا مدی��ر اجرایی 
تسال با ارسال ایمیلی به کارکنان 
این شرکت خودروسازی از ارائه 
و تخفیف  طرح ه��ای تش��ویقی 
برای فروش بیش��تر خودروهای 
تس��ال انتقاد کرده و گفته است 
وقتی من تم��ام هزینه خودروی 
تسالی خود را پرداخت کرده ام، 
سایر مشتریان نیز در صورتی که 
خواهان محصوالت تسال هستند، 
باید تمامی هزینه های خودرو را 

پرداخت کنند. 
در بخش��ی از ایمیل ارس��الی 
برای کارکنان شرکت  »ماسک« 
تسال آمده اس��ت: »در شرایطی 
که تقاض��ا برای خودروهای برند 
تس��ال رو به رش��د اس��ت، ارائه 
هرگونه تخفیف یا طرح تشویقی 
برای محصوالت تولید ش��ده در 
کارخانه های تسال ممنوع است.« 
مدیر اجرایی تسال در این ایمیل 
به کارکن��ان خود گفته اس��ت: 

»من هم��واره تمامی قیمت یک 
خ��ودرو را پرداخ��ت می کنم و 
دوستان و اقوام من هم از چنین 
الگوی��ی پی��روی می کنند حتی 
تع��داد زیادی از افراد مش��هور و 
تأثیرگذار را نیز می شناس��م که 
همواره قیمت کامل یک خودرو 
را پرداخت می کنند، روال کار در 

تسال نیز باید چنین باشد.«
شایان ذکر است پس از انتشار 
گسترده محتویات ایمیل ارسالی 
آق��ای »ماس��ک« ب��ه کارکنان 
تسال، وی تصویری از این ایمیل 
را در حساب کاربری توییتر خود 
منتش��ر کرد که ای��ن موضوع به 
منزل��ه تأیی��دی ب��ر مواضع وی 
در این رابطه اس��ت. با این حال 
بسیاری از کاربران در شبکه های 

اجتماعی نس��بت به مواضع وی 
واکن��ش نش��ان داده و یک��ی از 
کارب��ران در پاس��خ ب��ه توییت 
»هنگام��ی  گف��ت:  »ماس��ک« 
ک��ه خ��ودروی تس��الی وی در 
موع��د مقرر به او تحویل نش��د، 
فروش��نده این شرکت اعالم کرد 
که وی تنها در شرایطی می تواند 
خسارت تأخیر در تحویل خودرو 
را دریاف��ت کند که قرارداد خود 
را با این ش��رکت خودروس��ازی 

نهایی سازد.«
ب��ا ای��ن ح��ال کارب��ر مذکور 
واکنش ه��ای  آنک��ه  از  پ��س 
زی��ادی نس��بت به ادع��ای وی 
ص��ورت گرفت، تویی��ت خود را 
به روزرس��انی کرده و ضمن پس 
گرفتن ادعاهای مطرح ش��ده از 

سوی خود، فرآیند خرید از تسال 
را بس��یار خ��وب و ل��ذت بخش 
عنوان و وجود هرگونه فش��ار از 
س��وی کارمن��دان بخش فروش 
این شرکت آمریکایی را تکذیب 
کرده اس��ت. برخالف بسیاری از 
فعال  ش��رکت های خودروسازی 
در بازار آمریکا، ش��رکت تس��ال 
از ف��روش خودروه��ای خود در 
خودداری  فروش  نمایندگی های 
می ده��د  ترجی��ح  و  ک��رده 
فروشگاه های  در  را  محصوالتش 
اختصاص��ی خ��ود ب��ه ف��روش 

برساند. 
شایان ذکر است در پی اظهار 
نظ��ر »ایالن ماس��ک« در رابطه 
با منع کارمن��دان بخش فروش 
این ش��رکت از ارائ��ه تخفیف به 

مش��تریان، بس��یاری از کاربران 
ضم��ن  اجتماع��ی  ش��بکه های 
ش��کایت از فرآیند تعامل با تسال 
به هنگام خری��د محصوالت این 
شرکت، درباره تخفیف های ارائه 
شده از س��وی بخش فروش این 
شرکت نظرات متفاوتی را مطرح 
کردند. با این حال به رغم انتشار 
این نظرات، از گس��تردگی ارائه 
تخفیف به مش��تریان محصوالت 

تسال خبری نیست. 
سیاس��ت  اس��ت  گفتن��ی 
و  مذاک��ره  ع��دم  س��ختگیرانه 
ارائ��ه تخفیف به مش��تریان، از 
زمانی که تس��الموتورز 1۰ سال 
قبل به ب��ازار خودروهای برقی 
وارد ش��د آغ��از ش��ده و انتقاد 
شدید مدیر اجرایی این شرکت 
خودروس��ازی آمریکایی از ارائه 
طرح ه��ای تش��ویقی و تخفیف 
به مش��تریان در همین راس��تا 

صورت می گیرد. 
» ایالن ماسک« در ایمیل خود 
ب��ه کارکنان بخش فروش تس��ال 
می گوید: »اگ��ر از این موضوع که 
یک مشتری تمام قیمت خودرو را 
پرداخت می کند و مشتری دیگر 
موفق به دریافت تخفیف می شود، 
ش��رمنده می ش��وید این مسئله 
نش��ان می دهد که ارائه تخفیف و 
تبعیض قائل شدن میان مشتریان 

کار درستی نیست.«
مدیر اجرایی تس��ال در انتهای 
پی��ام انتقادی خ��ود، از تالش و 
کارمندان ش��رکت  کار س��خت 

تسالموتورز تقدیر کرده است. 

ایالن ماسک، مدیر اجرایی شرکت تسال: 

 محصوالت تسال با تخفیف فروخته نمی شوند

گزارش2

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

دوشنبه
12 مهر 1395

شماره 619

ترجمه: معراج آگاهی
www.cnnmoney.com 



محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کش��ورمان روز 
گذش��ته با حضور در جلسه علنى مجلس به سوال های 

جواد کریمى قدوسى، نماینده مشهد پاسخ داد. 
ظری��ف در رابط��ه با برج��ام گفت: آنچ��ه ما گزارش 
دادیم، گزارش همه واقعیات اس��ت. برجام توانسته حق 
هسته ای ایران را که در دنیا به عنوان یک اقدام مخالف 
قطعنامه های ش��ورای امنیت تالش داش��تند حق ما را 
زیر س��وال ببرند، کاری کند که شورای امنیت هم حق 
ما را به رس��میت بشناسد و ش��ورای امنیت از کشورها 
بخواهد ب��ا برنامه هس��ته ای جمهوری اس��المى ایران 

همکاری کند. 
او اف��زود: واقعیات صرفا نکات مش��کل دار در اجرای 
برجام توس��ط کس��انى که همواره س��عى داش��تند با 
جمهوری اسالمى مخالفت کنند، نیست. واقعیت برجام 
باید ش��امل همه موارد باش��د. وزارت ام��ور خارجه در 
کمال صداق��ت در 9 حوزه از حوزه های��ى که با برجام 
ارتب��اط دارد گزارش هایى را ارائه کرد. اعتقاد داش��تیم 

هرچه واقعیت داشته، گفته ایم. 
ظریف متذکر شد: اگر بیمه ایران باز شده نباید بگوییم؟ 
اگر ف��روش نفت ایران ب��ه قبل از برجام برگش��ته مردم 
نباید احس��اس خوش��حالى کنند؟ اگر توانستیم به جای 
محدودیت های��ى که بر ایران تحمیل ش��ده بود آمریکا را 
پاس��خگو کنیم، نبای��د به مردم بگوییم؟ آی��ا مردم نباید 
احس��اس کنند که بر اثر مقاومت خود تالش، ایثار، ناکام 
کردن دسیسه های دشمن توسط خودشان و حضورشان 
در پای صندوق های رأی توانستند حربه تحریم را ناکارآمد 
کنند و کش��ورهای مقابل را به پای میز مذاکره بنشانند و 
آن کش��ورها ناگزیر شوند حقوق ایران را توسط خودشان 
و ش��ورای عالى امنیت اجرا کنند، نطنز باز بماند، فردو باز 
بماند و اراک ادامه کار بدهد نباید بدانند؟ مگر هدف اصلى 

برجام حفظ عزت کشور نبود؟ 
او خاطرنش��ان کرد: در کنارش بدعهدی ها، تعلل ها و 
اهمال ه��ا را هم گزارش کردیم. وزارت امور خارجه یک 
دس��تگاه اجرایى اس��ت. هیأت نظارت بر برجام هیأتى 
است که طبق دس��تور رهبری تشکیل شده، وزیر امور 
خارج��ه فقط یکى از اعضای آن هیأت اس��ت. اقداماتى 
ک��ه تاکنون وزیر امور خارجه انجام داده مورد تایید آن 
هیأت قرار گرفت��ه. امیدوارم بتوانیم ب��ا همکاری همه 
دستگاه های نظام اهداف کشور را از مذاکرات هسته ای 

به نتیجه برس��انیم، وضعیت معیش��ت م��ردم را بهبود 
بخش��یم و امکان صادرات کش��ور را فراهم کنیم. منع 
قانون��ى برای تعامالت کش��ور با خارج وج��ود ندارد، با 
بدعهدی های آمریکا برخورد مى شود و ما تنها نیستیم 
که ب��ا آنها برخورد مى کنیم، بلک��ه دنیایى که در کنار 
آمریکا علیه ما متحد ش��ده بود امروز برای بازگرداندن 
فض��ای روانى که آمری��کا ایجاد کرده به حدی فش��ار 
مى آورد که  آقای کری هر یک روز درمیان مجبور است 

بگوید ما به تعهدات خودمان عمل کردیم. 
ظریف خاطرنش��ان کرد: این نش��انگر ای��ن واقعیت 
اس��ت که دیپلماس��ى و تالش های جمهوری اس��المى 
ایران توانس��ته دولت آمریکا را از موضع طلبکار، موضع 
کسى که ادعا داشت برنامه  هسته ای ایران غیرصلح آمیز 
است، پایین بکش��د.  دولت آمریکا مجبور است هر روز 
به دنیا پاس��خ دهد که چرا تعهدات��ش را به طور کامل 
اجرا نکرده است. این شرایط جمهوری اسالمى ایران در 
جهان اس��ت و ما آن را وامدار خون ش��هدای هسته ای، 
رهبری داهیانه مقام معظم رهبری و رهنمودهای دقیق 

ایشان هستیم. 
به گ��زارش ایس��نا، پ��س از پایان س��خنان کریمى 
قدوس��ى، ظریف بار دیگ��ر در جایگاه س��خنرانان قرار 

گرفت تا به سواالت این نماینده مجلس پاسخ دهد. 
ظریف گفت: م�تاسفم که اعالم کنم برخى معتقدند 
وزارتخان��ه ای که موظف اس��ت دس��تورات مقام معظم 
رهبری را اجرا کند، زمینه ساز تغییر سیاست جمهوری 
اسالمى در منطقه است. این حرف از هیچ کس پذیرفته 
نیس��ت. چون هی��چ کس چنین حقى را ن��دارد. من از 
ش��ما تقاضا مى کنم برای مالحظات زودگذر و کوچک 
داخلى وجهه سیاست خارجى انقالبى و مبارز جمهوری 
اس��المى ایران در جهان را خدشه دار نکنید. اگر کسى 
آب به آس��یاب دشمن ایران و دش��من انقالب مى ریزد 
کسانى هستند که در پیگیری سیاست های اصولى نظام 

تردید مى کنند. 
وی ادامه داد: من که مى دانم چه گذش��ته اس��ت. من 
ب��رای حفظ احترام همکارانم س��کوت مى کن��م و اجازه 
نخواه��م داد هی��چ ی��ک از همکاران��م در صحن مجلس 
مورد سوال قرار بگیرند اما به شما مى گویم که هیچ کس 
هیچ گاه اجازه ندارد در مورد یک کارگزار سیاست خارجى 
جمهوری اسالمى ایران به ما توصیه ای بکند. هرگز اجازه 

نمى دهیم چنین تهمتى را به سیاست خارجى جمهوری 
اس��المى بزنید و اجازه ندهید که دش��منان این کشور و 
انقالب جرأت پیدا کنند که این الطائالت را بگویند. امکان 
ندارد چنین حرفى از جمهوری اسالمى صادر شود. امکان 
ن��دارد ما برای جواب دادن به این و آن نس��بت به تغییر 
همکاران مان اقدام کنیم. سیاس��ت خارجى ما براس��اس 

اصول انقالب است. 
او اف��زود: مردم ما، رهبری، نظام، پی��ام تازه انقالب، 
مبنای قدرت ماس��ت. این مبنای قدرت کشور را پاس 
بدارید. در بحث هس��ته ای همین مبنای قدرت بود که 
توانست قدرت های بزرگ را وادار به پذیرش حق ایران 
و وادار به کنار گذاش��تن تحریم ها کند. آنها به سختى 

پذیرفتند؛ اجرایش سخت است. 
او ادام��ه داد: ه��ر روز وزی��ر امور خارج��ه آمریکا در 
براب��ر موجى از انتق��اد در آمریکا ق��رار دارد که تبدیل 
به فروش��نده سیار ایران شده اید. این افتخار ملت ایران 
اس��ت؛ حکومتى که هر روز به این سو و آن سو مى رفت 
و ب��ا کمال افتخار ب��رای ارتباط با جمهوری اس��المى 
هزینه ترسیم مى کرد، امروز ناگزیر است اعالم کند که 
من تحریمى باقى نگذاش��تم. ظریف تاکید کرد: ما باید 
اینه��ا را به عنوان نقاط قوت برجام و رهبری بشناس��یم 
و اج��ازه نخواهیم داد هیچ ی��ک از طرف های برجام از 
حدودش تخطى کند. ما با کمال قدرت و ش��جاعت در 

برابر زیاده خواهى ایستادگى مى کنیم. 
وی افزود: برجام فقط برای حل مسئله هسته ای بود. 
اگر روزی قرار باش��د ایران راجع به س��ایر موضوعات با 
ش��ما بحث کند بدانید که خواسته ها، دیدگاه ها، دالیل 
و نکات مورد تاکید جمهوری اس��المى ایران و انتقادها 
فراتر از حرفى است که شما مى زنید. اما ما این تصمیم 
را نگرفته ای��م ک��ه در حوزه ه��ای دیگ��ر وارد مذاک��ره 
ش��ویم. بنابراین ش��ما موظفید وظایفى را که در برجام 
پذیرفته اید انجام دهید. وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما 
این گونه با آنها صحبت مى کنیم. چرا نش��انى اشتباهى 
به طرف مقابل مى دهید. چرا ادعا مى شود طرف ایرانى 
در برابر حقوق ملت کوتاه مى آید؟ هیچ گاه چنین نبوده 
و چنین نخواهد بود. در این جلس��ه نمایندگان با 135 
رأی از مجم��وع 254 نفر، س��واالت مطروحه از س��وی 
نماینده مشهد را وارد ندانسته و از پاسخ های وزیر امور 

خارجه قانع شدند. 

کوروش بهادری، مدیرکل هواشناس��ى خوزس��تان روز 
گذش��ته در گفت وگو با خبرگزاری ایس��نا از تداوم پدیده 
گ��رد و غبار ت��ا پایان هفته خبر داد. این در حالى اس��ت 
که به علت تش��دید گرد و غبار در این استان مدارس در 
روزهای ش��نبه و یکشنبه تعطیل شدند و سرپرست مرکز 
آموزش��ى درمانى امام خمینى )ره( اهواز از بستری شدن 
س��ه بیمار تنفس��ى در این مرکز در روزهای گذشته خبر 
داد و گفت که در مجموع 13 بیمار با عالیم تنفس��ى به 

اورژانس بیمارستان امام )ره( مراجعه کرده اند. 
آق��ای بهادری مى گوید توده گ��رد و غبار از اوایل ظهر 
جمعه از کش��ور عراق وارد اس��تان خوزستان شده است؛ 

 روز شنبه ش��دت گرد و خاک بسیار باال بود و یکشنبه نیز 
این پدیده همچنان ادامه داشت. 

او با بیان اینکه کانون گرد و خاک ش��نبه و یکش��نبه، 
در کش��ور عراق بود، افزود: این کانون ها به سبب بادهای 
ش��دید منطقه ای فعال ش��ده و گرد و خ��اک با جریانات 
جنوبى به نواحى غربى و مرزهای کش��ورمان وارد ش��ده 

است. 
بهادری با اش��اره به شدت گرد و خاک شنبه و یکشنبه 
ادامه داد: به دلیل جو پایداری که بر اس��تان خوزس��تان 
حاکم اس��ت، گرد و غبار تا آخر وقت امروز نیز در بیشتر 

نقاط استان ادامه خواهد داشت. 

او گف��ت: اکن��ون میزان دید افقى در ش��هر ماهش��هر 
500متر، اه��واز 1000 متر، ش��وش 1000 متر، دزفول 
700 مت��ر، بهبه��ان 700 مت��ر و آغاج��ری و امیدیه نیز 

700متر است. 
مدیرکل هواشناس��ى خوزستان با بیان اینکه دمای هوا 
تا پایان هفته بین یک تا س��ه درجه س��انتى گراد افزایش 
خواهد داش��ت، گفت: در ش��بانه روز گذشته ایذه و دهدز 
با 15 درجه و بهبهان با 34 درجه س��انتى گراد به ترتیب 
خنک ترین و گرم ترین نقاط اس��تان خوزس��تان گزارش 
شدند. تغییرات دمای هوای روز گذشته اهواز نیز بین 21 

تا 31 درجه سانتى گراد در نوسان بود. 

س��عید حجاریان، تئوریسین اصالحات 
در گفت وگ��و با خبرگزاری ایس��نا، درباره 
مس��ئله فیش ه��ای حقوق��ى مدی��ران و 
ارق��ام غیرمتع��ارف آن در پیش��نهادی از 
اصالح طلبان درخواس��ت ک��رد فیش های 
حقوقى خود را منتش��ر کنند و پیش��قدم 

اجرای قانون »از کجا آورده اید« شوند. 
حجاری��ان در ارتب��اط با وجود فس��اد 
اقتص��ادی  و  سیاس��ى  س��اختارهای  در 
ایران گفت: فس��اد در ای��ران یک موضوع 
ساختاری اس��ت؛ یعنى از قدیم بوده و به 
بع��د از انقالب یا قبل آن هم ربطى ندارد. 
فساد از سال های قبل مشروطه، در ایران 
وجود داش��ته و ت��ا امروز نی��ز ادامه پیدا 
کرده است. اینکه االن مى خواهند ببینند 
فس��اد از چه زمانى آغاز شده و توسط چه 
کسانى رونق گرفته به درد دعوای سیاسى 
مى خورد؛ مبارزه ریش��ه ای فس��اد با این 
چالش ها که فقط جدال سیاس��ى را رونق 

مى دهد، امکان پذیر نیست. 

حجاریان به تبیین رابط��ه دولت و ملت 
هم پرداخت و یادآور ش��د: چند سال پیش 
مى گفتیم ادب مرد به ز دولت اوست. دولت 
به معنى مکنت اس��ت. هر دولت ادبى دارد. 
ادب دولت چیس��ت؟ به نظر من مهم ترین 
تعبی��ر از ادب دول��ت عدالتش اس��ت. اگر 
دولتى نتواند عدالت را رعایت کند و تبعیض 
ایجاد کرد، به دولت ظالم تبدیل مى ش��ود. 
نمى گویم دولت ه��ای اخیر بى ادب بوده اند، 
این بى عدالتى از زمان های قدیم برای جامعه 

ما عادی شده است. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه  »مبارزه با فس��اد 
سیاس��ى تنه��ا از راه دموکراس��ى محقق 
مى ش��ود« اظه��ار کرد: مش��کل ما ضعف 
دموکراسى است. رس��یدن به دموکراسى 
راه و روش خودش را دارد. ساخت قدرت 
و قانون س��ازی ما خ��أ دارد، به طور کلى 
فرهنگ سیاسى ما مشکل دارد و از همین 
رو اس��ت که مى بینیم رفتار سیاسى مردم 

هم مشکل دارد. 

حجاریان در پاس��خ به این پرسش که آیا 
طرح فسادها و حقوق های نجومى در مقابل 
هم یک بازی سیاسى برای انتخابات نیست، 
گفت: اگر این قصه را بخواهند کش بدهند، 
عده ای از مردم مى گویند ما در انتخاباتى که 
هر دو جناحش در فس��ادها دس��ت داشته، 
ش��رکت نمى کنیم. چنی��ن رویه ای معموال 
خواست جناح راست است. آنها مى خواهند 
مش��ارکت انتخابات��ى را پایی��ن بیاورن��د و 
مش��خص اس��ت که با کاهش مشارکت، ما 
ضرر مى کنیم. نقش��ه راست ها همین است 
نمى خواهند مب��ارزه کنند بلکه مى خواهند 
ب��ا ایجاد هیاهو صحنه را به نفع خود تغییر 

 دهند. 
او در ادام��ه خط��اب ب��ه اصالح طلبان 
گف��ت: بهتری��ن کاری ک��ه اصالح طلبان 
مى توانن��د در ای��ن فرصت انج��ام دهند 
این اس��ت که نش��ان دهند نیروهای قابل 
اطمینان نظام و مردم هستند. بدون شک 
اگر در داخل خودش��ان نمونه ای از فساد 

و فاس��د را دیدند، س��ریعا ب��دون در نظر 
گرفت��ن مصالح جناحى باید اعالم کنند و 

از او برائت جویند. 
در بخ��ش دیگ��ری از ای��ن گفت وگو، 
حجاری��ان درباره س��طح تمای��ل جریان 
از  حمای��ت  ب��ه  نس��بت  اصالح طلب��ى 
کاندیداتوری حس��ن روحانى در انتخابات 
پی��ش رو، با تأکید بر اینکه »اصالح طلبان 
اجباری برای حمای��ت از روحانى ندارند، 
بلک��ه مایل ب��ه این کار هس��تند«، گفت: 
ب��رای انتخاب��ات آینده گزین��ه ای بهتر از 
روحانى وجود ندارد. از س��وی دیگر روند 
اوضاع به گونه ای شده که در بیشتر مواقع 
عملکرد روحانى با خواس��ت اصالح طلبان 
یک��ى بوده اس��ت و از ای��ن رو مى توان با 
قاطعیت گفت گزین��ه اصالح طلبان برای 
انتخابات آینده همین آقای روحانى است. 
این نکت��ه را فراموش نکنیم که اصالحات 
مجبور نیس��ت از روحان��ى حمایت کند، 

بلکه مایل هستیم از او حمایت کنیم. 

مدیرکل هواشناسی خوزستان: 

گرد و غبار در خوزستان می ماند

حجاریان خطاب به اصالح طلبان: 

با پیشقدم شدن برای مبارزه با فساد، فیش های حقوقی خود را منتشر کنید

س��خنگوی دولت فیلیپی��ن درباره اظه��ارات جنجالى 
رئیس جمهوری این کش��ور در مقایس��ه خودش با هیتلر 
توضیح داد. به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، سخنگوی 
دولت فیلیپین درباره واکنش یهودیان علیه اظهارات اخیر 
رودریگو دوترته، رئیس جمهوری این کش��ور در مقایس��ه 
کمپینش علیه معتادان با کشتار یهودیان به دست آدولف 
هیتلر گفت: رئیس جمهوری کش��ور اهمیت بس��یار باالی 
تاری��خ زندگ��ى یهودیان به خص��وص دوران دردآلود آنها 

را درک مى کن��د. ما نمى خواهی��م از میزان اهمیت مرگ 
6میلیون یهودی در ماجرای هولوکاست بکاهیم. 

اما او هیچ گونه عذرخواهى یا تغییر موضع درباره اظهارات 
دوترت��ه در کش��تن 3 میلیون ت��ن از مص��رف کنندگان و 
قاچاقچی��ان مواد مخدر بی��ان نکرده و گفت: هولوکاس��ت 
تالشى برای پایان دادن به نسل آتى یهودیان بود، اما کشتار 
قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان یک اقدام »قانونى« توس��ط 

پلیس، برای نجات نسل آتى فیلیپین است. 

دولت فیلیپین: دوترته هیتلر نیست اما می خواهد 3 میلیون معتاد را بکشد

  پ�ارک گئون ه�ای، رئیس جمهور 
کره جنوبی به مناسبت روز نیروهای 
مس�لح ای�ن کش�ور از س�ربازان و 
ش�هروندان کره ش�مالی خواس�ت 
کش�ور خ�ود را ت�رک ک�رده و ب�ه 

»آغوش آزادی« بروند. 
  س�رگئی الوروف، وزی�ر خارجه 
روس�یه در گفت وگ�وی تلفن�ی ب�ا 
جان کری، همت�ای آمریکایی خود، 
مخالفتش را با سهل انگاری گروه های 
مخال�ف س�وری ب�ا جبهه النصره و 

تعامل شان با این گروه اعالم کرد. 

تزرا می، نخست وزیر انگلیس روز گذشته ضمن تعهد برای تبدیل انگلیس به 
کشور  »خودمختار« گفت خروج انگلیس از اتحادیه اروپا قبل از پایان مارس 

۲۰۱۷ آغاز می شود 
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عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات روز گذشته در جلسه 
علنى مجلس ش��واری اس��المى، گزارش��ى را درخصوص 
آخرین وضعیت پرون��ده حقوق های نامتعارف قرائت کرد. 
براس��اس این گزارش، بانک ه��ا و بیمه ها در کنار صندوق 
توس��عه ملى باالترین حقوق های پرداخت��ى را به مدیران 

خود داشته اند. 
به گفته آذر، پست بانک جمهوری اسالمى بیشترین وام 
و تسهیالت اعطایى را در بین بانک ها و نهادها داشته است 

و برخى تخلفات در س��ازمان های خارج از چارچوب قانون 
مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت. 

على الریجانى، رئیس مجلس ش��ورای اس��المى پس از 
ش��نیدن این گزارش گف��ت: از بین 100 ه��زار مدیر در 
کش��ور، حدود 400 نفر حق��وق نامتع��ارف گرفته اند که 
حدود 50 میلیارد ریال مسترد شده است. الریجانى گفت 
دیوان محاس��بات بای��د پول های نامتعارف��ى را که برخى 

مدیران گرفته اند، مسترد کند. 

الریجانی: حدود 4۰۰ نفر حقوق نامتعارف گرفته اند، 5 میلیارد تومان پس گرفته شد

  علی مطه�ری، نایب رئیس مجلس 
در توضیح خبری که برخی رس�انه ها 
به نقل از وی مبنی بر اینکه  »حجاب 
را نمی توان ب�ا اجبار به مردم تحمیل 
کرد و باید اختیاری باش�د« گفت: من 
فق�ط در زمینه اهمیت موضوع عفاف 
و حجاب و مقایس�ه روش اس�المی و 
روش غربی و مش�کالت دنیای غرب 

در این زمینه صحبت کردم. 

معاون امور تاالب ها در دفتر زیس�تگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط 
زیست از افزایش 44 سانتی متری تراز دریاچه ارومیه که این روزها به رنگ قرمز 

درآمده، در مهرماه جاری نسبت به مهرماه سال گذشته خبر داد

تیتر اخبار

شنبه  ش��ب جش��ن هفدهمین سالگرد تأس��یس خانه 
موس��یقى با حضور اعضای خانه موسیقى، على مرادخانى، 
مع��اون ام��ور هنری وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المى و 
هنرمندانى چون ش��هرام ناظ��ری، لوری��س چکناواریان 
و بی��ژن بیژن��ى هنرمندان موس��یقى و همین طور اجرای 

موسیقى برگزار شد. 
در این مراس��م، حمیدرضا نوربخ��ش، دبیر هفدهمین 
جشن، مدیرعامل سابق و عضو هیأت مدیره خانه موسیقى 
درباره مس��ائلى چون اش��تغال هنرمندان موسیقى، منع 
نوازندگ��ى بانوان و لغو کنس��رت ها در ش��هرهای مذهبى 
صحبت کرد. نوربخش در بخش��ى از صحبت های خود به 

محمدرضا ش��جریان و جای خالى او در مراسم هم اشاره 
کرد و گفت: اس��تاد شجریان حال شان خوب است و بنده 

هر روز حال ایشان را رصد مى کنم. 
نوربخش محمدرضا ش��جریان را  »حق الناس« خواند و 
گف��ت: باید این حق الناس را به م��ردم برگردانیم. صدای 
او مصداق حق الناس اس��ت. امیدوارم رس��انه ملى به فکر 

فرو برود. 
در این مراس��م با حضور على مرادخانى، شهرام ناظری، 
حمیدرض��ا نوربخ��ش از آذی��ن موحد  )نوازن��ده فلوت(، 
س��یاوش ظهیرالدین��ى  )نوازن��ده(، لوری��س چکناواریان  

)آهنگساز و رهبر ارکستر( تقدیر شد. 

نوربخش در هفدهمین سالگرد خانه موسیقی: 

صدای شجریان مصداق حق الناس است

  محمدرحیم اخوت، داس�تان نویس 
روز گذش�ته در گفت وگو با ایس�نا، با 
اشاره به تأثیر فضای مجازی بر پایین 
آمدن گرایش جامعه به کتاب خواندن 
گفت: کس�ی که رس�انه های مجازی 
را جایگزی�ن کتاب ک�رده از نظر من 

خواننده قابل اعتنایی نیست. 
  کیانوش عی�اری فیلمبرداری فیلم 
جدی�دش  »کاناپ�ه« را روز گذش�ته 
به ی�اد عباس کیارس�تمی آغاز کرد. 
عیاری که هن�وز اجازه اکران عمومی  
»خانه پدری« را ن�دارد، می گوید این 
فیلم به جشنواره فیلم فجر نمی رسد. 

شنبه  ش�ب، مراسم چهلمین روز درگذش�ت داوود رشیدی در تئاتر شهر با 
حضور خانواده آقای رشیدی و اهالی سینما و تئاتر برگزار شد. در این مراسم 
دو قطعه نمایش�ی هم به کارگردانی محمد رحمانیان ک�ه در واقع مروری بر 

فعالیت های بازیگری داوود رشیدی در عرصه تئاتر و سینما بود، اجرا شد 
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کارلوس کى روش، س��رمربى تیم ملى فوتبال ایران روز 
گذش��ته در پیامى فهرس��ت این تیم برای دو بازی مقابل 
ازبکس��تان و کره جنوبى را اعالم کرد. ش��رح فهرس��ت از 
این قرار اس��ت. دروازه بان ه��ا؛ علیرضا بیرانون��د، علیرضا 
حقیقى، محمدرضا اخباری. مدافعان کناری؛ وریا غفوری، 
رامی��ن رضاییان، میالد محمدی، س��عید آقایى. مدافعان 
مرکزی؛ س��یدجالل حس��ینى، مرتض��ى پورعلى گنجى، 
ع��زت اهلل پورق��از، محمد انص��اری. هافبک ه��ای میانى؛ 
احسان حاج صفى، آندرانیک تیموریان، سعید عزت اللهى، 
امی��د ابراهیمى. مهاجمان کناری؛ مه��دی ترابى، علیرضا 
جهانبخ��ش، مه��دی طارمى، وحید امی��ری. هافبک های 

هجومى؛ سروش رفیعى، اش��کان دژاگه، مسعود شجاعى 
و مهاجمان نوک؛ رضا قوچان نژاد، س��ردار آزمون و کریم 

انصاری فرد. 
ک��ى روش در ای��ن پی��ام ضم��ن آرزوی موفقیت برای 
بازیکن ها نوش��ته است: اکنون زمان ادامه کار است. زمان 
تبدیل غیرممکن به ممکن. بعد از برزیل، اکنون زمان این 
اس��ت که تیم ملى ایران برای حضوری تاریخى در دومین 
ج��ام جهانى پیاپى بجنگد. ما ب��ا رقبای اصلى مان رودررو 
هس��تیم. اکنون وقتش اس��ت. اکنون زمان فراگیر شدن 
حمایت ه��ا از این گروه اس��ت. ما مى دانی��م که مى توانیم 

روی تک تک شما حساب کنیم. 

کی روش: اکنون زمان حمایت فراگیر از تیم ملی است

عض�و  طالقان�ی،  عبدالکاظ�م    
فوتب�ال  فدراس�یون  هیأت رئیس�ه 
واکن�ش   AFC و  فیف�ا  می گوی�د 
منفی به تغییر زم�ان دیدار ایران و 
کره جنوبی داش�ته و اعالم کرده اند 
که برای این موضوع باید از سال ۹۱ 

اقدام می شد. 
  تی�م ملی فوتب�ال نوجوان�ان در 
فین�ال قهرمان�ی آس�یا در ضربات 

پنالتی مغلوب عراق شد.

در پی کسب مقام سوم تیم ملی فوتسال ایران در جام جهانی۲۰۱6، سیدمحمد 
ناظم الشریعه، سرمربی تیم فوتسال گفت: باالخره حق  به حق دار رسید و مزد 
تمرکزم�ان را گرفتیم. مهدی جاوید، بازیکنان تیم ملی فوتس�ال هم که گل 
برن�ده را در ضربات پنالتی به ثمر رس�اند، گفت: در ضربه ای که پش�ت توپ 

ایستادم مطمئن بودم که گل می شود 
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بازاریابی چریکی و نقش آن در 
موفقیت کسب و کارهای کوچک

بازاریابی چریکی در واقع نوعی از تبلیغات است که 
سعی دارد با استفاده از روش های خالقانه و ارزان قیمت 
سبب جلب توجه مخاطبان نسبت به یک محصول یا 
خدمات ش��ود. کارک��رد این ش��یوه از بازاریابی به این 
صورت است که به شما اجازه می دهد تا مخاطب خود 
را غافلگیر کرده و با ایجاد موج های تبلیغاتی پر سروصدا 
در جامع��ه زمینه را برای جذب مش��تریان و افزایش 
می��زان فروش کاال و خدمات خود فراهم کنید. این به 
این معناست که تاکتیک بازاریابی چریکی روشی بسیار 
موثر و مناسب برای کسب و کارهای کوچک محسوب 

می شود. 
اس��تطاعت ذاتی ش��رکت های تجاری کوچک برای 
اس��تفاده از روش بازاریابی چریکی نخس��تین برتری 
این کس��ب و کارها نسبت به رقبای بزرگ ترشان است. 
در ای��ن میان ش��رکت های تجاری کوچ��ک و تازه کار 
معموال بودجه قابل توجهی را به بخش بازاریابی خود 
اختص��اص می دهند که موضوعی ض��روری و در عین 
حال نگران کننده است، اما در صورت استفاده صحیح 
و موثر از تاکتیک بازاریابی چریکی، این روش می تواند 
عالوه بر ایجاد بازار مناسب برای محصوالت و خدمات 
عرضه شده، تمامی هزینه های اختصاص یافته را طی 

مدت زمان کوتاهی بازگرداند. 
 The Blair بهتری��ن مث��ال در ای��ن زمینه فیل��م
Witch Project  اس��ت. سازندگان این فیلم که در 
سال 1999 میالدی و با بودجه ای معادل 50 هزار دالر 
ساخته ش��د، پولی برای اختصاص به بخش بازاریابی 
و تبلیغات در اختیار نداشتند بنابراین تولید کنندگان 
این فیلم تصمیم گرفتند تا از روش های خالقانه برای 
پر کردن خ��الء موجود در زمین��ه تبلیغات این فیلم 
اس��تفاده کنند. آنها در ابتدا اعالم کردند که این فیلم 
را پی��دا کرده اند! و با ایجاد داس��تان هایی در رابطه با 
ش��خصیت های اصلی فیلم در اینترنت موفق شدند تا 
توجه بخش وسیعی از مخاطبان را به خود جلب کنند. 
گفتنی است استفاده از این تکنیک به تولیدکنندگان 
فیل��م The Blair Witch Project کمک کرد تا 
توجه طیف وس��یعی از عالقه مندان به سینما را جلب 
ک��رده و در پی موفقی��ت ای��ن روش بازاریابی، میزان 
فروش این فیلم در سراس��ر جهان از مرز 250 میلیون 
دالر بگذرد. مثال فوق به خوبی نشان می دهد که روش 
بازاریابی چریکی حتی در ش��رایطی که بودجه ای برای 
انج��ام فعالیت های مربوط به تبلیغ��ات وجود ندارد در 
صورت اس��تفاده صحیح و موثر از ای��ن روش می تواند 
موج��ب موفقیت محصول یا خدمات ش��ما ش��ده و با 
افزایش مش��تریان از طریق جلب توجه آنان، شرایط را 
برای افزایش قابل توجه فروش و درآمدتان فراهم کند. 
با وج��ود مزایای قابل توج��ه بازاریابی چریکی، ذکر 
این نکته ضروری به نظر می رس��د ک��ه روش بازاریابی 
رودررو موجب افزایش اعتبار و ارزش برند ش��ما ش��ده 
و رابطه ای براساس اعتماد میان شما و مشتریان ایجاد 
می کند. این در حالی است که تکنیک بازاریابی چریکی 
خالقانه موثرتر بوده و تاثیر مثبت عمیقی بر مشتریان 
و مخاطب��ان برند ش��ما دارد. در ای��ن بین درحالی که 
ش��بکه های اجتماع��ی و بازاریاب��ی آنالی��ن مزای��ای 
منحصربه فردی دارن��د، برقراری ارتب��اط با مخاطبان 
واقعی )و نه مجازی( تاثیر مثبت عمیق تر و پایدارتری بر 

مشتریان و مخاطبان شما خواهد داشت. 
برگ��زاری رویدادهای تبلیغات��ی ناگهانی، ارائه نمونه 
محص��والت و اطالع��ات مربوط به آنه��ا در مکان های 
عمومی نظیر ایس��تگاه های راه آه��ن و مراکز خرید از 
جمله فعالیت هایی است که هسته اصلی آنها را بازاریابی 
چریکی تشکیل داده و به منظور جلب توجه مخاطبان 
و در نتیجه افزایش تعداد مش��تریان صورت می پذیرد. 
فراموش نکنید که هسته اصلی روش بازاریابی چریکی 

غافلگیر کردن مشتریان است. 
تکنی��ک بازاریابی چریک��ی زمانی متولد ش��د که 
ش��رکت های تجاری کوچک و متوس��ط مایل بودند 
تا ویژگی های مثبت محصوالت و خدمات ش��ان را به 
گوش مش��تریان رس��انده و رقبای بزرگ تر خود را به 

چالش بکشند. 
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تبلیغات خالق

آگهی آلمانی مک دونالد- شعار: با ما تبدیل به کارگردان می شوید 

ایستگاه تبلیغات

مخفی کردن دستورآشپزی برای 
آگاهی درباره گرسنگی

در جامعه   معت��اد به اینترنت، چشم پوش��ی کردن از 
اعالمیه های مرتبط با خدمات عمومی به آس��انی پایین 
رفت��ن در صفح��ه فیس ب��وک و رد ک��ردن محتویات 
 Feeding America منتشر ش��ده در آن اس��ت. اما
و Ad Council ب��ا اس��تفاده  از ویدئو ه��ای همه گیر 
دستورالعمل های آش��پزی، راهی برای جلب توجه پیدا 

کرده اند. 
درواق��ع یک تغیی��ر کوچ��ک در ویدئوهایی از این 
دس��ت ایجاد ش��ده و آن، حذف مواد اولیه طبخ غذا 
از آنهاس��ت. جمل��ه ای ک��ه در این ویدئ��و ی آگاهی 
اجتماعی، پیامی نهفته اما بس��یار قدرتمند را منتقل 
می کند، عبارت اس��ت از »یک بشقاب خالی به معنی 

یک شکم گرسنه است.«
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، این ویدئو، 30 ثانیه به طول 
می انجام��د و تالش دارد آگاهی و فعالیت برای کمک به 

نیازمندان را باال ببرد.

شماره 619 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

نیاز آگهی به مکمل های تبلیغاتی
فع��ال  و  مش��اور  رش��یدیان،  مس��عود 
تبلیغات��ی درباره بیلب��ورد محیطی تکدانه 
می گوید: ط��رح موردنظر از لحاظ بصری و 
گرافیک��ی قابل توجه و جذاب اس��ت و در 
ن��گاه اول نظر مخاطب را به راحتی به خود 
جل��ب خواهد ک��رد، اما این آگه��ی نیاز به 
مکمل های تبلیغاتی دیگری برای اثربخشی 
بیش��تر دارد. در این باره شاید اگر این برند 
بیلبورده��ای دیگ��ری را همراس��تا با این 
بیلبورد در مسیر این بیلبورد قرار دهد و از 
همین المان ها در طراحی آنها استفاده کند 
و در انتها به این بیلبورد برس��د، مخاطبان 
بیش��تری را ج��ذب ش��یوه تبلیغاتی خود 
خواهد کرد. به نوعی مخاطبان بعد از دیدن 
طرح آگهی های مختلف موقعی که به طرح 
اصلی می رس��ند، جمع بندی را از میوه های 
متن��وع در ذهن ش��ان خواهند داش��ت. در 
این طرح تقریبا س��بدکاملی از محصوالت 
تکدانه به نمایش گذاش��ته ش��ده بنابراین 
مح��ل قرارگیری آن نی��ز اهمیت دارد. اگر 
مح��ل نص��ب این بیلب��ورد نزدی��ک مرکز 
خرید یا رس��توران و کافه باشد، مخاطبان 
بیش��تری آن را مالحظه خواهند کرد چون 
ب��ه دلیل حج��م المان ه��ای به کاررفته در 
طرح، مخاطب در سرعت باال متوجه تمامی 
محتوای طرح نخواهد ش��د و باید طرح در 
محل��ی نصب ش��ود که مخاط��ب زمانی را 
توق��ف و آگهی را با دق��ت نظاره کند. پس 
زمینه این آگهی نیز مناسب چنین فضایی 
و تداعی کنن��ده یک میز رس��توران و کافه 
اس��ت. همانطور که عنوان ش��د، قرارگیری 
این بیلبورد در مسیر عبور و مرور مخاطبان 
از اثربخش��ی آن می کاهد چ��ون مخاطبان 
در س��رعت زیاد متوجه تم��ام جزییات آن 

نخواهند شد. 

حضور فعال تولیدکنندگان آبمیوه در 
عرصه تبلیغات 

روزه��ا  ای��ن  می گوی��د:  رش��یدیان 
تولیدکنن��دگان آبمیوه و نوش��یدنی فصل 
تبلیغاتی ش��لوغی را درحال س��پری کردن 
هستند و هرکدام به نوعی توانایی های خود 
را از طریق آگهی های ش��ان ب��ه مخاطبان 
نش��ان می دهند ب��رای مثال یک��ی از رقبا 
بس��ته بندی خود را تغیی��ر داده و دیگری 
مشغول به جایزه دادن به مشتریانش است. 
تکدان��ه نیز در ای��ن میان اق��دام به اکران 
کمپین مفصلی کرده است. موفقیت یا عدم 
موفقی��ت عملکرد تبلیغات��ی فعاالن حوزه 
نوش��یدنی بس��تگی به دس��تاوردهای آنها 
دارد. باید دید که دس��تاوردهای آنها چقدر 
ب��ا برنامه ریزی و اس��تراتژی آنه��ا مطابقت 
داشته، اما نکته مهمی که برای محصوالت 
این حوزه اهمی��ت دارد، ذهنیت مخاطبان 
نس��بت به مصرف نوشیدنی هاست. در حال 
حاضر اکث��ر مراکز بهداش��تی و پزش��کی 
مخاطبان را نس��بت به مصرف آبمیوه های 
صنعت��ی من��ع می کنند و عنوان می ش��ود 
که مردم بهتر اس��ت آبمیوه ه��ای طبیعی 
اس��تفاده کنن��د. جالب اس��ت ک��ه تمامی 
تولیدکنندگان نی��ز ادعای ارائه محصوالت 
سالمت محور دارند و در شعار های خود این 

موض��وع را بیان می کنند، اما ب��ا تمام این 
اقدامات هنوز ذه��ن مخاطبان دچار تردید 
اس��ت و مجموعه ای که بتواند این تردید و 
نگرانی را برطرف کند، مخاطبان بیش��تری 
را به دس��ت آورده و فروش باالتری خواهد 
داش��ت. تولیدکنندگان باید به طریقی این 

موض��وع را در تبلیغات خود بگنجانند 
و ب��ه فکر راهکاری خالق باش��ند. در 
ای��ن راس��تا مخاطبان چ��ه بخواهند 
چ��ه نخواهن��د در زندگ��ی ام��روزی 
مجبور به اس��تفاده از این محصوالت 
هس��تند. پس تولیدکنندگان مشتری 
خ��ود را دارن��د و باید ب��رای رضایت 
ای��ن مش��تریان عملک��رد بهت��ری را 
اجرای��ی کنند؛ عملک��ردی که باعث 
جذب رضایت آنها ش��ود. رش��یدیان 
درباره اینکه آیا روش ه��ای تبلیغاتی 
ح��ال حاض��ر در ف��روش مجموع��ه 

تولیدکنن��دگان نوش��یدنی و آبمی��وه نیز 
تاثیرگ��ذار خواهد ب��ود یا خی��ر می گوید: 
مطمئن��ا اقدام��ات تبلیغاتی ای��ن حوزه از 
بازار روی فروش شان تاثیرگذار خواهد بود. 
همیشه هرعملی، عکس العملی را نیز در پی 
خواهد داش��ت. مخاطبان نیز در مقابل این 
تبلیغات واکنش نشان خواهند داد. حال اگر 
با ای��ن تبلیغات یک اتفاق خوب پیش بینی 
ش��ود، مخاطبان بیشتر جذب شده و عمل 
موردنظر برن��د را راحت تر اج��را می کنند. 
زم��ان و مکان اکران تبلیغات مهم اس��ت و 
مخاطب��ان باید در زمان مناس��بی با تبلیغ 
مواجه ش��وند. اگر این موارد رعایت نشود، 
تبلیغ تاثیر می گذارد، اما مخاطب برعکس 
عمل کرده و برند نتیجه را به دست نخواهد 

آورد. درمجموع بیلبورد تکدانه جذاب است 
و عناصر و المان های شکل دهنده آن نیز به 
درستی و با گرافیک خوب اجرا شده اند، اما 
اگر این کار در مکان خوبی نیز نصب شود، 
به ط��ور قطع عملکرد بهتری را برای تکدانه 

به همراه خواهد داشت. 

اکران طرحی به منظور جمع بندی 
فعالیت های اخیر

دکتر فری��دون مصباحی داریان، مدیریت 
ارشد بازاریابی شرکت تکدانه درباره بیلبورد 
محیطی این برند می گوید: ش��رکت تکدانه 
در تالش اس��ت که همیشه نوشیدنی هایی 
را بر پای��ه میوه با توجه به س��بک زندگی 
س��الم به ب��ازار عرضه کند. برن��د تکدانه با 
همکاری بخ��ش اس��تراتژی آژانس آفتاب 
ای��ن بیلبورد را به عن��وان جمع بندی کننده 
فعالیت های تبلیغاتی ماه های گذشته خود 
در نظر گرفته اس��ت. ای��ن بیلبورد در واقع 
برجسته نیس��ت و توسط افکت های به کار 
رفته در طراحی آن به صورت برجس��ته به 
نظر می رس��د، همانطور که می دانید زمان 

اثرگذاری یک بیلبورد بس��یار کوتاه است و 
نمی توان بیشتر از 5 ثانیه تمرکز را روی آن 
از ط��رف مخاطبان در نظر داش��ت هرچند 
این مسئله در دفعات عبوری افراد از مقابل 
بیلبورد تغییر می کن��د. بنابراین باید بتوان 
با اس��تفاده از تکنیک ه��ای مختلف ارتباط 
مدنظ��ر و پیغام های م��ورد نیاز را به 
مخاط��ب انتق��ال داد. ح��س تازگی، 
طبیعی بودن، ح��س متفاوت بودن و 
جلب توج��ه اهدافی بود ک��ه در این 
طراح��ی موردنظر ب��ود. در واقع این 
بیلبورد به صورت خالصه سعی داشت 
که بتوان��د بس��ته بندی های جدید و 
طراحی جدید آنها را به صورت طبیعی 

به مخاطب القا کند. 
مصباحی داریان درباره محل اکران 
بیلبورد و عل��ت انتخاب آن می گوید: 
بیلبوردهای اصلی تکدانه که به نوعی 
نقش دریچه ای به دنیای تکدانه را دارند در 
کالنشهر تهران به صورت ماندگار و ممتد به 
نمایش درمی آیند تا بتوان ارتباط الزم را با 
مصرف کنندگان برقرار کرد. هر پیغام، خبر 
و کمپین��ی می تواند از طریق این دریچه به 

مردم انتقال یابد. 
باف��ت  ته��ران  انتخ��اب  دلی��ل اصل��ی 
فرهنگ��ی و مرج��ع ب��ودن مردم س��اکن 
در آن اس��ت. در واق��ع م��ردم ته��ران را 
trendsetter ها )پیش��روها( و  می ت��وان 
reference ب��ازار ایران دانس��ت بنابراین 
جهت ایجاد اثربخشی تبلیغات خود تهران 
م��ورد انتخاب قرار گرفت. هرچند ش��رکت 
تکدان��ه به فراخ��ور کمپین ه��ای خود در 
کالنش��هر های دیگ��ر نی��ز از بیلبوردهای 

مختلفی اس��تفاده کرده که در حال حاضر 
در حال اک��ران هس��تند. مصباحی داریان 
درباره گ��روه مخاطب ط��رح آگهی تکدانه 
می گوید: گروه هدف ما تمامی اقش��ار و به 
نوع��ی مخاطبان عام بوده ان��د، اما در مورد 
محصوالتی که در این طرح اس��تفاده شده  
باید بگویم برنامه اصلی تکدانه براین اس��ت 
ک��ه روی بیلبوردها، محصوالت تند مصرف 
خ��ود را اک��ران کند. ه��ر چن��د، چندین 
محص��ول دیگر نی��ز در طبق��ه محصوالت 
تند مصرف ق��رار می گیرند ولی براس��اس 
اولویت بندی و جهت پرهیز از شلوغی بیش 
از حد، محصوالت آب انبه، آب آناناس، آب 
آلبال��و، آب پرتقال و لیموناد نعناع به عنوان 

نماینده محصوالت تکدانه انتخاب شدند.
 مصباح��ی داریان درب��اره اینکه آیا این 
بیلب��ورد در ش��هرهای دیگری نی��ز اکران 
خواهد ش��د یا خیر می گوی��د: این بیلبورد 
یک جمع بن��دی و ی��ک پیغام دهنده کلی 
اس��ت و در برنامه های تبلیغاتی تکدانه این 
ن��وع بیلبورد البته ب��ا تکنیک های خاص و 

ویژه ادامه خواهد یافت. 
اس��تراتژی تبلیغاتی تکدانه به این شکل 
اس��ت که در هر منطقه و استان به فراخور 
ش��رایط آن، بیلبورده��ای خاصی طراحی 
می کند. در واقع هر منطقه و اس��تان دارای 
ویژگی های فرهنگی و خاس��تگاه های خود 
اس��ت، به طور مثال اس��تان ی��ا منطقه ای 
ممکن اس��ت صنعتی، توریس��تی یا دارای 
اقلیم آب و هوایی خاص یا حتی حساس به 
رنگ های خاص خود باشد که در استراتژی 
ارتباط��ی تکدان��ه تمامی این م��وارد مورد 

توجه قرار می گیرد. 

 این بیلبورد در واقع برجسته نیست و توسط 
افکت های به کار رفته در طراحی آن به صورت 

برجسته به نظر می رسد، همانطور که می دانید زمان 
اثرگذاری یک بیلبورد بسیار کوتاه است و نمی توان 
بیشتر از 5 ثانیه تمرکز را روی آن از طرف مخاطبان 
در نظر داشت هرچند این مسئله در دفعات عبوری 
افراد از مقابل بیلبورد تغییر می کند. بنابراین باید 

بتوان با استفاده از تکنیک های مختلف ارتباط مدنظر 
و پیغام های مورد نیاز را به مخاطب انتقال داد

طرح آگهی محیطی به گونه ای طراحی شده که مخاطب احساس می کند 
طرح میوه هایی که از آنها اس�تفاده شده به طور برجسته هستند. شرکت 

تکدانه طرح میوه های مختلفی را در آگهی خود با اس�تفاده از افکت های 
متنوع به طور برجسته به مخاطبان نشان داده است. برند تکدانه در راستای 
این طرح آگهی، در نقاط مختلف کشور نیز طرح آگهی های محیطی دیگری 
را اکران کرده و در این هیاهوی تبلیغاتی که برندهای حوزه نوش�یدنی و 

آبمیوه به راه انداخته اند، او نیز برای خود س�همی را اختصاص داده است. 
»فرص�ت امروز« برای بررس�ی ای�ن طرح آگهی محیط�ی گفت وگویی با 
مسعود رشیدیان، مشاور و فعال تبلیغاتی و دکتر فریدون مصباحی داریان، 

مدیریت ارشد بازاریابی تکدانه داشته است که در ادامه می خوانید. 

نگاهی به آگهی محیطی برند تکدانه
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موانع پیشرفت شغلی 
آیا می دانستید موانع پیشرفت شغلی دارای نشانه هایی 
است که یکی از این نشانه ها تدافعی بودن است. اگر زمانی 
ک��ه با بازخوردهای دیگ��ران در مورد عملکردتان مواجه 
می ش��وید، رویکردی تدافعی به کار می گیرید احتماال تا 
ابد در همین شغل باقی می مانید، البته اگر پسرفت نکنید. 
بس��یاری از افراد ترجیح می دهند که با اشخاص تدافعی 
معاش��رت نکنند و در این صورت احتماال کس��ی به شما 
نخواهد گفت که چگونه می توانید عملکرد خود را بهبود 
بخشید. دومین نشانه اخذ تصمیمات عجوالنه و هیجانی 
اس��ت. اگر بسیار عجوالنه و بدون مطالعه و بررسی کافی 
تصمیم گیری می کنید، تصمیم هایی که احتماال عواقب 
ناخوشایندی برای جایی که در آن مشغول به کار هستید 
ب��ه همراه دارند، احتماال باید رویای ارتقای ش��غلی را به 
فراموشی بسپارید. توانایی تصمیم گیری در کمترین زمان 
قابل س��تایش است اما به ش��رطی که این تصمیمات به 
اندازه کافی عقالیی و درس��ت باشند. هیجان زده شدن 
و تصمیم گیری در آن شرایط رفتاری نیست که دیگران 
را برای ارتقای ش��غلی ش��ما متقاعد کند. سومین مورد 
بله قربان گو بودن است. این تصور اشتباه وجود دارد که 
روس��ا از کارمندانی بیشتر خوش شان می آید که همواره 
»بله قربان گ��و« باش��ند و در هی��چ موردی ب��ا نظر آنها 
مخالف��ت نکنند. اما حقیقت این اس��ت که بیش از حد 

مطیع بودن نیز به پیشرفت شغلی آسیب وارد می کند. 

آیا می دانستید



بسیاری از مخاطبان پوشاک 
و به خصوص کت و شلوار تصور 
می کنند لیبل دوخته شده روی 
آستین کت آنها به جهت معرفی 
برن��د و کالس آن نبای��د کنده 
شود در حالی که این لیبل صرفا 
برای معرفی ن��وع پارچه و برند 
آن اس��ت و بخش��ی از طراحی 
ک��ت نیس��ت و جنب��ه زیبایی 
ندارد، پس قبل از پوشیدن کت 
باید این لیب��ل را جدا کرد. این 
مشابه پس��تی است که شرکت 
هاکوپی��ان اخی��را در راس��تای 
اطالع رس��انی ب��ه مخاطبان به 
اشتراک گذاشته و توسط افراد 
اجتماعی  زیادی در شبکه های 
مختلف دس��ت به دس��ت شده 
تا گامی در جهت فرهنگ سازی 
این حرکت برداش��ته ش��ود. به 
نظ��ر می رس��د این ش��رکت از 
رویکرد بازاریابی محتوا استفاده 
هوش��مندانه ای کرده و با زبانی 
طنز از جدا کردن پارچه دوخته 
ش��ده به سرآس��تین، نکته ای 
پوش��ش درست  درباره  ظریف 
کت را بیان و به طور غیرمستقیم 
برن��د خ��ود را ی��ادآوری کرده 
اس��ت. »فرصت ام��روز« ب��رای 
کس��ب اطالع��ات تکمیلی در 
مورد این رویکرد و تاثیر آن در 
فرهنگ سازی و فروش این برند 
با علی داننده، کارشناس ارشد 
بازاریابی ب��ه گفت وگو پرداخته 

است. 

تولید و به اشتراک گذاری 
محتوا 

علی داننده، کارشناس ارشد 
بازاریاب��ی درخص��وص ارزیابی 
خود از این اس��تراتژی شرکت 
هاکوپی��ان به »فرص��ت امروز« 
می گوید: اول اینکه صرفا با یک 
اقدام نمی توان واژه اس��تراتژی 
را به کار برد، اس��تراتژی حتما 
اقدامات  از  بای��د مجموع��ه ای 
سازمان دهی ش��ده و هماهنگ 
باش��د ک��ه تح��ت ی��ک طرح 
عملیاتی، برای رسیدن به هدف 
انجام می ش��ود. ح��ال با فرض 
اینکه این اق��دام و مجموعه ای 
از کارهای انجام ش��ده توس��ط 
این شرکت در گذشته قرار است 
یک رویک��رد ادامه دار توس��ط 
ای��ن ش��رکت باش��د، می توان 
گف��ت از اس��تراتژی بازاریاب��ی 
محتوا در این حرکت اس��تفاده 
 ش��ده اس��ت. بازاریاب��ی محتوا
  )contentmarketing (
یک��ی از روش ه��ای بازاریاب��ی 
است که این روزها بسیار مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. تولید 
و ب��ه اش��تراک گذاری محت��وا 
توسط شرکت ها با هدف حفظ 
)که می تواند  قدیمی  مشتریان 

وفادار س��ازی  برنامه های  تحت 
مش��تریان هم تعریف ش��ود( و 
به دست آوردن مشتریان جدید 
از برنامه های این رویکرد است. 
در واق��ع با این روش ش��رکت 
می کوشد از طریق ایجاد انگیزه 
و الق��ای حس احت��رام و مهم 
بودن به مشتریان خود، آنها را به 
خود وفادار نگه دارد و همچنین 
بتواند از این طریق مش��تریان 
جدیدی برای خود کسب کند. 
امروزه با هجوم تبلیغات تجاری 
و دلزدگی بسیاری از مخاطبان 
نس��بت به آن، بازاریابی محتوا 
می تواند گزینه مناس��بی برای 
برنامه های بازاریابی ش��رکت ها 
باشد و به تعبیری یک ضرورت 
انکارناپذیر برای کسب و کارهای 
ام��روزی در حوزه های مختلف 
ب��رای ورود ب��ه بازارهای جدید 
و دس��تیابی به مشتریان جدید 

است. یکی از ویژگی های 
محتوا  بازاریاب��ی  اصل��ی 
این اس��ت ک��ه تهاجمی 
نیس��ت و اصال از فروش 
حرف نمی زن��د. در مورد 
این طرح ه��م همان طور 
ک��ه می بینید ی��ک نکته 
مرب��وط به شیک پوش��ی 
لباس آقای��ان را یادآوری 

کرده است. 

تشخیص موفقیت از 
میزان بازخورد 

او در پاسخ به این سوال 
که با توجه به موج سواری 
ش��رکت روی ای��ن طرح، 
چقدر ای��ن تبلیغ��ات را 
موث��ر می دانید، می گوید: 
اثربخش��ی در  س��نجش 
بازاریابی محتوا به ش��دت 

س��خت و پیچی��ده اس��ت زیرا 
از طرف��ی ب��ه عوامل��ی مانند 
اس��تراتژی های کالن سازمان و 
تاکتیک های  و  برنامه ریزی ه��ا 
بس��تگی  ب��ازار  در  س��ازمان 
دارد و از طرف��ی ب��ه تولید و به 
اشترک گذاری محتوای مناسب 
و رص��د اخب��ار و اتفاقات به روز 
جه��ت بهره ب��رداری مناس��ب 
بس��تگی دارد ولی ب��ه هر حال 
می توان موفقیت در یک برنامه 
بازاریاب��ی را از می��زان بازخورد 
نس��بت به آن هم تشخیص داد 
و هرچ��ه میزان دیده ش��دن و 
واکنش نس��بت به آن بیش��تر 
باش��د باعث باال رفتن س��طح 
درگی��ری مخاط��ب ب��ا برند و 
محصول می ش��ود و در نتیجه 
برای ش��رکت اثربخش خواهد 

بود. 

یادآوری برند با ارائه نکات 
ظریف پوشیدن کت 

او ادام��ه می دهد: درخصوص 
ی��ک  ی��ادآوری  ط��رح،  ای��ن 

نکت��ه مه��م و ب��ارز در زمینه 
خرید کت و ش��لوار و اش��اره به 
جداکردن پارچه دوخته ش��ده 
به سرآستین که شاید به نوعی 
جنبه طنز هم پی��دا کرده بود، 
هوشمندانه است. شاید همه ما 
دیده باشیم کت هایی که هنوز 
در ت��ن خیلی ه��ا، پارچه اضافه 
سرآس��تینش را حف��ظ کرده و 
همچنان روی س��ر آستین برق 
می زند، البد برای حفظ کالس 
و نش��ان دادن نام و برند کت و 
شلوار به دیگران است! چون به 
غیر از این دلیل دیگری نمی تواند 
داش��ته باش��د. حاال هاکوپیان 
به عنوان یک برن��د قدیمی و با 
هویت در حوزه پوش��اک آقایان 
که سال هاست به عنوان یک برند 
ش��یک و با اصالت توسط مردم 
و مشتریان ش��ناخته می شود، 
خیلی ظریف ی��ک نکته درباره 

پوشش درست کت را یادآوری 
ک��رده و به طور غیرمس��تقیم 
برن��د خ��ود را ی��ادآوری کرده 
اس��ت. هرچن��د همانط��ور که 
اشاره ش��د، شرط رس��یدن به 
بیش��ینه اثربخش��ی برای یک 
طرح یا کمپین یا استراتژی این 
فعالیت های  است که مجموعه 
ارتباطاتی و بازاریابی برای یک 
ش��رکت، هماهنگ و اصطالحا 
یکپارچه شده باش��ند یعنی از 
تبلیغات آنالین یک مجموعه تا 
مطالب روی سایت و شبکه های 
اجتماع��ی و کاتالوگ هایش در 

یک راستا و هماهنگ باشند. 

استقبال از تولید محتوای 
مناسب در حوزه پوشاک 

ای��ن متخص��ص بازاریابی در 
مورد ویروس��ی و دست به دست 
ش��دن و چرخیدن این پس��ت 
اش��خاص مختلف در  توس��ط 
اضافه  اجتماع��ی  ش��بکه های 
می کند: همین که این موضوع 
باره��ا در کانال ه��ای مختلف و 

چرخید  اجتماعی  ش��بکه های 
و توس��ط مردم دست به دست 
شد نش��انه این اس��ت که این 
موضوع درس��ت انتخاب ش��ده 
اس��ت. تولید محتوای مناسب 
در حوزه پوش��ش و اس��تایل با 
اس��تقبال مردم مواجه می شود 
و ش��اید مردم و مشتریان اصال 
توقع دارند که چنین موضوعاتی 
توس��ط ش��رکت و برن��د مورد 
عالقه ش��ان ی��ادآوری ش��ود. با 
گس��ترش انفج��اری رس��انه ها 
در ده��ه اخیر و تن��وع انتخاب، 
مش��تریان امروزی پرتوقع، کم 
حوصل��ه و تنوع طلب ش��ده اند 
و دیگر مثل گذش��ته همیش��ه 
وف��ادار نخواهند ماند. به همین 
دلیل در حوزه ه��ای مختلف از 
ش��رکت و برن��د موردنظر خود 
توقع دارند. ش��اید بتوان گفت 
که تولید محتوای مناس��ب در 
حوزه کسب و کار شرکت 
و اس��تفاده از ظرفی��ت 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
ب��رای پخش و ترویج آن 
بتواند مشتریان قدیمی را 
با برند درگیر نگه داشته 
و مخاطبان و مش��تریان 
جدیدی را ه��م با خود 
هم��راه کن��د و از ای��ن 
طریق بخشی از انتظارات 
مشتری را پاسخگو باشد. 

محتواسازی برای 
نسل جوان 

وی در ادام��ه درب��اره 
مخاطب��ان ای��ن ط��رح 
می افزاید: قطعا مخاطبان 
از  اس��تفاده کنندگان  و 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
نس��ل  فعال  به ص��ورت 
جوان هستند. مخاطبان هدف 
کمپین ه��ای  و  طرح ه��ا  در 
ش��بکه های اجتماعی کس��انی 
هس��تند که به ص��ورت فعال و 
درگیرانه از ش��بکه های مجازی 
اس��تفاده می کنن��د ک��ه ای��ن 
ویژگی ها در مورد نس��ل جوان 
بیشتر تطابق دارد. )یعنی کسانی 
که در روز یک زمان مشخصی را 
مثال نیم س��اعت یا یک ساعت 
ب��ه اس��تفاده و گش��ت و گذار 
در فض��ای مج��ازی اختصاص 
می دهند و در مقابل مطالبی که 
می بینند نظر می دهند، الیک و 
کامنت می گذارن��د، در صورتی 
که ب��ا آن موافق باش��ند، آن را 
به اش��تراک می گذارند و حتی 
در بی��رون از این فضا، در مورد 
آن با اعضای خانواده، دوس��تان 
صحب��ت  همکاران ش��ان  ی��ا 
می کنند.( همانطور که اش��اره 
شد، هاکوپیان یک برند قدیمی 
و با هویت در بازار پوشاک است 
که مشتریان قدیمی و وفادارش 
اکثرا در نس��ل میانسال و پا به 

سن گذاشته است. حاال با توجه 
به این موضوع، به نوعی می توان 
گفت ک��ه مخاطب ای��ن مدل 
از برنامه ه��ای این برند، نس��ل 
جوان ت��ر و مش��تریان جدیدی 
اس��ت که کمت��ر با آن آش��نا 

هستند. 

پروسه ای که نیازمند 
برنامه ریزی مستمر است 

دانن��ده به عنوان کارش��ناس 
ارش��د بازاریاب��ی و برن��د ب��ه 
آخرین سوال درخصوص اینکه 
این م��دل برنامه ه��ا چقدر در 
فرهنگ س��ازی و ف��روش این 
اس��ت چنین  ش��رکت موث��ر 
جواب می دهد که فرهنگسازی 
در این حوزه بس��یار س��خت و 
پر هزینه است و با یک طرح یا 
برنام��ه اتفاق نمی افتد. در واقع 
فرهنگ سازی یک پروسه است 
که نیازمند برنامه ریزی طوالنی 
مدت و مس��تمر است. هرچند 
قدم های اینچنینی شرکت را به 
هدف نزدیک می کند ولی این 
بودن  نتیجه بخش  برای  برنامه 
در ح��وزه فرهنگ س��ازی باید 
به طور مس��تمر ادامه داش��ته 
باشد. در حوزه فروش که بحث 
بس��یار پیچیده اس��ت به هیچ 
عن��وان نمی ت��وان و نباید اثر 
یک طرح و برنام��ه ارتباطاتی 
و تبلیغاتی را به طور مس��تقیم 
در ف��روش س��نجید بلکه باید 
فعالیت ه��ای  مجموع��ه  اث��ر 
بازاریاب��ی و ارتباطات��ی ی��ک 
ش��رکت در ی��ک ب��ازه زمانی 
طوالن��ی م��دت روی ف��روش 
س��نجیده ش��ود ت��ا در مورد 
موفقیت ی��ا عدم موفقیت یک 
طرح نظر داده شود. )براساس 
س��نجش اثربخشی یک برنامه 
بازاریابی و تبلیغاتی، کار بسیار 
س��ختی اس��ت و در بسیاری 
و  بازاریاب��ی  کمپین ه��ای  از 
نمی شود.  انجام  اصال  تبلیغات 
در واق��ع مناف��ع بس��یاری از 
فعاالن این حوزه در این است 
ک��ه این کار انجام نش��ود.( در 
این زمینه بای��د اثر ارتباطاتی 
ی��ک برنامه س��نجیده ش��ود 
یعنی ی��ک طرح ی��ا برنامه تا 
چه میزان موفق ب��ه برقراری 
ارتباط با مخاطب ش��ده است. 
ارتباط می تواند مصادیق  )این 

متفاوتی داشته باشد.
ی��ک  مراجع��ه  و  بازدی��د   
مخاطب به سایت یک شرکت 
یا تم��اس با واحد مش��تریان 
یک مجموعه یا حتی خواندن 
اطالعات محصول یک شرکت، 
می توانن��د مصادی��ق برقراری 
یک ارتباط با مخاطب باشند( 
که در مورد این طرح می توان 
اث��ر ارتباط��ی آن را ب��ه طور 

نسبی موفق ارزیابی کرد. 

کارمندان بزرگ ترین حامیان برند 
شما هستند

چه کسانی بیشترین آشنایی را با ارزش ها و اهداف 
برند شما دارند؟ بدون شک کارمندان شما در زمینه 
معرفی و ارتقای خدمات و کاالهای ش��ما از اهمیت 
بس��یار زی��ادی برخوردارند. این در حالی اس��ت که 
بسیاری از ش��رکت های تجاری از این موضوع غافل 

بوده و هنوز با نحوه کارکرد آن آشنا نیستند. 
امروزه بس��یاری از کس��ب و کارها و برندها پیش از 
عرضه رس��می محص��ول خود به بازاره��ای جهانی، 
نخس��ت ب��ه ف��روش آن در می��ان کارکن��ان خود 
اقدام می کنند و به این واس��طه س��بب می شوند تا 
کارمندان ش��ان پ��س از اس��تفاده از محص��والت و 
خدمات ش��رکت متبوع خود به صورت خودکار اقدام 

به ارتقای کاالها و خدمات آن کنند. 
با این حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که 
تمامی افراد ش��اغل در تشکیالت تجاری شما هوادار 
محصوالت و خدمات ارائه شده توسط شما نیستند. 
البته ش��ما می خواهید که کارمندان تان عالقه مند به 
خدمات و کاالهای تولید ش��ده توس��ط شما باشند، 
اما آنها بس��ته به س��ن، زمینه کاری، دپارتمانی که 
در آن فعالیت می کنند و تجربه کاری ش��ان تمایالت 
و طرز فکر منحصربه فرد خود را دارند. چنانچه ش��ما 
قص��د دارید تا از کارمندان تان ب��رای ارتقای جایگاه 
برن��د، محصوالت و خدم��ات در فرآیند بازاریابی تان 
استفاده کنید، مرحله نخست یافتن کارمندانی است 
که مایلن��د در این زمینه فعالیت ک��رده و به بهبود 

شرایط شرکت متبوع خود کمک کنند. 
از  درخواس��ت  و  تبلیغات��ی  کارزاری  راه ان��دازی 
کارکنان برای ارتقای جای��گاه محصوالت و خدمات 
برند ش��ما بهترین روش برای شناس��ایی کارمندانی 
اس��ت که به ای��ن موضوع عالق��ه دارن��د. نه تنها با 
اس��تفاده از ای��ن روش می توانی��د از نقط��ه نظرات 
کارمن��دان راجع به ش��رکت و ارزش های آن مطلع 
شوید، بلکه نتایج حاصل شده از این کارزار تبلیغاتی 
را می توانی��د به صورت کلیپ ویدئویی، عکس و متن 
در شبکه های اجتماعی با مخاطبان خود به اشتراک 
بگذاری��د. برگزاری نظرس��نجی آنالین در این رابطه 
می تواند به ش��ما در یافتن آن دسته از کارمندان تان 
که عالقه مند به توس��عه و ارتقای جایگاه برند ش��ما 
هس��تند کمک کن��د. همچنین به منظ��ور واقعی تر 
شدن نتایج نظرس��نجی بهتر است شرایطی را مهیا 
کنی��د ک��ه در آن کارمندان ت��ان بتوانن��د آزادانه و 
ب��دون نگرانی از برخوردهای احتمال��ی، در رابطه با 
محصوالت و خدمات ارائه شده از سوی شما صحبت 

کرده و نظرات شان را بیان کنند. 
برندهای بین المللی نظیر اس��تارباکس، وال مارت 
و  ای بی ام از جمله ش��رکت های تجاری هستند که از 
روش ف��روش محصوالت به کارمندان پیش از عرضه 
آن به بازارهای بین المللی اس��تفاده می کنند چراکه 
مدی��ران این برنده��ا معتقدند عرض��ه محصوالت و 
خدمات به بازار در شرایطی که تمامی کارمندان تان 
پیش��تر از آنها استفاده کرده و در مورد آنها صحبت 
می کنند سبب می ش��ود تا آنها به صورت خودکار به 
تبلی��غ آن کاالها پرداخت��ه و دیگران را نیز به خرید 

آنها تشویق کنند. 

تجرب��ه اس��تفاده کارمن��دان از جدیدترین کاالها 
و خدم��ات ش��رکت و افزایش اطالع��ات آنها از این 
محصوالت س��بب گس��ترش خ��ودکار فعالیت های 
تبلیغاتی ش��ما خواهد ش��د چرا که آنها قطعا درباره 
این محصوالت و کیفیت آنها با دوس��تان و اطرافیان 

خود سخن خواهند گفت. 
هنگام��ی که نتایج نظرس��نجی را دریافت کردید، 
یک بررس��ی کیفی به آس��انی ش��ما را به آن دسته 
از کارمندان��ی ک��ه حاضرن��د تا به بی��ان نقاط قوت 
محص��والت و خدمات ش��ما بپردازند و جایگاه آن را 
در بازار ارتقا دهند، متصل می کند. پس از شناسایی 
کارکنان مش��تاق، آن��ان را در برنامه ریزی های خود 
برای توسعه جایگاه محصول قرار داده و از آن دسته 
از کارمندان��ی که بهترین و مثبت ترین پاس��خ ها را 
درباره محصوالت تولیدشده توسط شما ارائه کرده اند 
اس��تفاده کنید. در این چارچوب به یاد داشته باشید 
ت��ا از کارمندان بخش های مختلف اس��تفاده کرده و 
فرآین��د انتخاب کارمن��دان موردنظر خود را محدود 
به ی��ک دپارتمان نکنید. در ادام��ه خواهید دید که 
کارمندان انتخاب ش��ده به انتش��ار اخب��ار مثبت و 
واقع��ی در رابطه ب��ا کاالها و خدمات ارائه ش��ده از 
س��وی ش��ما پرداخته و به این ترتیب زمینه را برای 
بهبود جایگاه محصوالت و در نهایت برندتان در بازار 

فراهم می کنند. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )70(
رقبای خود را بشناسید و از آنان 

درس بگیرید

هم��واره رقابت با خس��ارت هایی ب��ه هر دو طرف 
درگیر همراه اس��ت که منجر به این امر می شود که 
ش��رکت ها برای مقطعی هم شده از مسیر پیشرفت 
و ترقی عقب بمانند. شدت خسارات وارده به قدری 
می تواند زیاد باش��د که ش��رکت حت��ی در صورت 
پیروزش��دن نیز نتوان��د از امتیاز ه��ای برتری خود 
به بهترین ش��کل اس��تفاده کند و همین امر ارزش 

پیروزی به دست آمده را از بین می برد. 
ب��رای س��الیان متم��ادی صنع��ت هواپیما تحت 
س��لطه نیروهای داخل��ی بود. در واق��ع حمل و نقل 
هوای��ی در آن دوران به ش��کل انحص��اری بود و هر 
کش��ور با دردس��ت گرفتن کنترل خطوط هوایی و 
فرودگاه های خود س��عی در حفظ سلطه  و دوری از 
رقابت با س��ایر ش��رکت ها در این زمینه داشت. در 
واق��ع هدف دولت ه��ا از اتخاذ این سیاس��ت حفظ 
صنع��ت حمل و نقل هوایی خود و جلوگیری از ایجاد 
فضای رقابتی که خطری برای صنعت هوایی کشور 
محسوب می شد، بود. با این حال این امر به این معنا 
نب��ود که هواپیماهای خارجی تحت هیچ ش��رایطی 
اجازه فرود نداش��تند و این حق از طریق توافق های 
صورت گرفته بین دو کشور به دست می آمد. درواقع 
دو کش��ور به توافق می رس��یدند که به هواپیما های 
کش��ور مقابل در ازای در دس��ت داشتن حق مشابه 
اجازه فرود دهن��د. برای مثال هواپیماهای کش��ور 
انگلس��تان تنها درصورتی می توانند در شهر میالن 
ایتالیا فرود بیایند که هواپیماهای کش��ور ایتالیا نیز 

بتوانند شهر رم را به مقصد منچستر ترک کنند. 
هنگام��ی که ط��ی س��ال های 1970 ت��ا 1980 
میالدی برای نخستین بار این محدودیت ها برداشته 
ش��د، تمامی ش��رکت های هواپیمایی ک��ه تا دیروز 
به صورت انحص��اری در صنع��ت حمل و نقل هوایی 
فعالیت می کردند، وارد عرصه رقابت ش��دند. فضای 
رقابتی ش��کل گرفته در نهایت باعث ش��د ش��اهد 

پرواز هایی به مراتب ارزان قیمت تر باشیم. 

ایده
در زمین��ه کاهش هزینه ه��ای حمل و نقل هوایی 
تنها رفع محدودیت ها س��هیم نبودند و در این بین 
نباید از اهمیت خدمات آنالین در این صنعت غافل 
شد. این خدمات شامل نمایش ساعت پرواز، قیمت 
بلیت، ارائه توضیحات��ی درباره نوع هواپیما و خدمه 
آن، مقصد موردنظر و... اس��ت. در واقع به لطف این 
نوآوری، افراد این امکان را در اختیار داش��تند تا در 
هر س��اعت از ش��بانه روز تنها با اتص��ال به اینترنت 
بتوانند به اطالعات مورد نیاز خود دسترس��ی یابند. 
درواق��ع با ش��کل گرفتن فضای رقابتی، ش��رکت ها 
مجبور ش��دند با ارتقای س��طح خدمت رسانی خود 
جایگاه شان را در صنعت هوایی جهان حفظ یا ارتقا 
دهند. درهمین راس��تا هر ش��رکت اقدام به طراحی 
سایتی برای پوشش پرواز های خود کرد و خیلی زود 
رقابت شرکت ها بر سر ایجاد سایت های ارائه دهنده 
خدمات رزرو آنالین بلیت هواپیما ش��کل گرفت. با 
این حال ش��رکت opodo سیاستی متفاوت جهت 
موفقی��ت در این ب��ازار و با توجه به عملکرد س��ایر 

رقب��ا در پیش گرفت. این ش��رکت در ارائه خدمات 
آنالین پا را فراتر گذاش��ته و اقدام به طراحی سایتی 
جام��ع در ای��ن زمینه ک��رد. در این س��ایت تمامی 
پروازهای سراس��ر جهان پوش��ش داده می شود که 
منجر به بیشترین حد رضایت کاربران از این سایت 
شده اس��ت. در واقع این شرکت با راه اندازی سایت 
خ��ود عمال به ی��ک آژانس هوایی قاب��ل اطمینان و 
محبوب تبدیل ش��د که به علت س��هولت دسترسی 
و ش��بانه روزی بودن خدمات آن در مقایسه با سایر 

آژانس ها به برتری فاحشی دست یافت. 
علت آنکه این س��ایت کمک شایانی برای کاهش 
هزینه های حمل و نقل هوای��ی بود، درواقع به خاطر 
ام��کان مقایس��ه قیمت ها و حتی تعوی��ض بلیت ها 
بود ک��ه منجر به بهترین انتخاب از س��وی کاربران 

می شود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- کلید موفقیت خود در رقابت با س��ایر شرکت ها 

را بیابید. 
- در صورت لزوم با س��ایر ش��رکت های همسو با 

اهداف تان همکاری داشته باشید. 
- در ارائ��ه خدمات برای خ��ود محدودیتی قائل 
نش��وید و فراموش نکنیدکه ارائه سرویس های بهتر 

در نهایت منجر به افزایش درآمد خواهد شد. 
- از رقبای خود درس بگیرید اما مراقب باشید در 

این امر به مقلد کارهای آنان تبدیل نشوید. 

دوشنبه
12 مهر 1395 بازاریابی و فروش10

کافه بازاریابیایده های طالیی

تلفن مستقیم: 86073279شماره 619 www.forsatnet.ir

 امروزه با هجوم تبلیغات تجاری و 
دلزدگی بسیاری از مخاطبان نسبت 

به آن، بازاریابی محتوا می تواند 
گزینه مناسبی برای برنامه های 

بازاریابی شرکت ها باشد و به تعبیری 
یک ضرورت انکارناپذیر برای 

کسب و کارهای امروزی در حوزه های 
مختلف برای ورود به بازارهای جدید 
و دستیابی به مشتریان جدید است. 
یکی از ویژگی های اصلی بازاریابی 
محتوا این است که تهاجمی نیست 

و اصال از فروش حرف نمی زند. 
در مورد این طرح هم همان طور 
که می بینید یک نکته مربوط به 

شیک پوشی لباس آقایان را یادآوری 
کرده است

ترجمه: امیرآل علی

ترجمه: معراج آگاهی
www. entrepreneur. com :منبع

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

گزارش »فرصت امروز« از ویروسی شدن استراتژی متفاوت هاکوپیان در شبکه های اجتماعی

برخورد نزدیک از نوع سوم



برای مطالعه 551    پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )22(

تفکر رو به جلو

ب��ه طور معم��ول مدیران و به ط��ور کلی افراد 
نس��بت به تحصیالت دوره دبیرس��تان و دانشگاه 
خود با دی��د منفی می نگرند. به عب��ارت بهتر به 
عقی��ده آنان ای��ن دوره های آموزش��ی طوالنی و 
در بعضی اوق��ات طاقت فرس��ا درنهایت کمترین 
دس��تاورد ممک��ن را ب��رای افراد در پ��ی خواهد 
داش��ت. این عقیده هنگامی در ذهن کارآفرینان 
جوان بیش��تر نقش خواهد بس��ت که وارد دنیای 
کسب و کار ش��وند. در دنیای کس��ب و کار، جریان 
ام��ور برخ��الف تئوری های داخل کتاب هاس��ت. 
یکی از مسائل عمده ای که مدیران بسیاری با آن 
دست و پنجه نرم می کنند، عدم در اختیار داشتن 
زمان کافی اس��ت. این موضوع بیانگر ضعف آنان 
در مدیریت بهینه زمان اس��ت ک��ه تاثیر غیر قابل 
ان��کاری روی عملک��رد نهایی برندش��ان خواهد 
داش��ت. به طور معمول جمالتی مانند »اگر فقط 
می توانستم به گذشته برگردم همه چیز را درست 
می ک��ردم« از زبان مدیران شکس��ت خورده بیان 

می شود. 
در هرص��ورت اهمیتی ندارد که ش��ما به عنوان 
مدیر ش��رکت خ��ود در طول دوره های آموزش��ی  
توصیه های مناس��ب درخصوص مدیریت زمان را 
دریافت کرده اید یا خیر، در بازار رقابتی امروز که 
از ش��ما انتظار می رود تا بتوانید ش��رکت تان را به 
خوبی اداره و به سوی اهداف بزرگ هدایت کنید. 
در غیر این صورت سرانجامی بهتر از ورشکستگی 

نخواهید داشت. 

ایده
بهترین گزینه ای که در شرایط بحران به کمک 
ش��ما خواهد رسید، تفکر رو به جلو و آینده نگری 
است. تجزیه و تحلیل نوسانات بازار، نحوه عملکرد 
کلی برندت��ان در بازار ف��روش و چگونگی جذب 
بیشتر مش��تریان راهکارهایی است که در هنگام 
نیاز ب��ه تصمیم گیری های ف��وری که به اصطالح 
بحران کمبود زمان نامیده می ش��ود، به کار شما 
خواه��د آمد. در همه موارد س��عی کنید به جای 
تمرک��ز روی تاثی��رات کوتاه مدت ح��وادث روی 
اوضاع شرکت تان، تاثیرات بلند مدت آن را مدنظر 
ق��رار دهید. در وهله بعد می ت��وان گام را فراتر از 
این گذاش��ته و به بررسی علت و ریشه یابی وقوع 
بسیاری از اتفاقات به ظاهر معمولی در کسب و کار 

پرداخت. 

به این ترتیب شما با پی بردن به علل وقوع یک 
حادثه راحت تر )اگر نگوییم به آس��انی( جلوی آن 
را بگیرید. این شیوه مدیریت برخالف روش روزانه 
که در آن هدف های کوتاه مدت پیگیری می شوند، 
امکان وس��یع  تر کردن زاویه دید ش��ما نسبت به 

حوادث را میسر می سازد. 
با این ح��ال مانند هر تغیی��ر و تحول دیگری، 
اس��تفاده از این ایده در ابتدا ممکن است اندکی 
دشوار به نظر برسد. در عین حال فراموش نکنید 
ک��ه برخی تح��والت چن��ان توانایی را به ش��ما 
خواهن��د داد که نس��بت به دش��واری آنها کامال 

معقول به نظر می رسد. 
در ای��ن میان ش��اید تنه��ا الزم باش��د اندکی 
جس��ارت ب��ه خ��رج داده و ب��ا ش��یوه های نوین 

مدیریتی روبه رو شوید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- گاه��ی اوق��ات آینده نگ��ری ب��دون دراختیار 
داشتن برنامه ای دقیق بس��یار دشوار خواهد بود. 
در این موارد بهتر اس��ت همان ط��ور که قبال نیز 
توضیح داده ش��د، ابتدا برنامه های جاری شرکت 
را ب��ه طور دقیق روی برگه پیاده کرده و س��پس 
اطالع��ات دریافتی از تحلیل ح��وادث آتی را در 
برگه ای جدا یادداش��ت کنید. به ای��ن ترتیب به 
راحتی ق��ادر به هماهنگ س��ازی و اصالح برنامه 
جاری برندتان با اطالعات به دست آمده از تجزیه 

و تحلیل های خود خواهید بود. 
- نکت��ه ای که در مورد این ایده اهمیت بس��یار 
زی��ادی دارد، عادت به تفکر رو به جلو اس��ت. در 
حقیقت نباید تنها برای مدت کوتاهی این ش��یوه 
را به کار بگیرید. بهتر است پیش از اقدام به عملی 
ساختن ایده مذکور، اطمینان حاصل کنید که تا 
آخر به آن پایبند خواهید ماند. در غیر این صورت 
نباید انتظار تاثیر چندانی از س��وی این ایده روی 

کسب وکارتان داشته باشید. 

دوشنبه
1211 مهر 1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: درحال حاضر مرزهای س��نتی 
می��ان بازاریاب��ی و فروش از بین رفته اس��ت و در حوزه 
بازاریاب��ی تکنیک ها و روش های جدی��دی مطرح و در 
حال اجراست. در این حوزه داده ها و اطالعات روز بازار 

مطرح است و باید واحد بازاریابی برای تحلیل این موارد 
وارد کار شود. واحد بازاریابی باید این اطالعات را تحلیل 
و در اختی��ار واحد فروش ق��رار دهد. واحد فروش نیز با 
اطالعات به روز و دقیق اقدام به فروش محصوالت کسب 
وکار کن��د. بنابراین ادغام این دو واحد در ش��رکت های 
ام��روزی الزم و واجب اس��ت چ��ون کس��ب وکارها با 
برداش��تن دی��وار میان این دو واحد ب��ه افزایش فروش 

و تقاضای کسب وکار ش��ان کمک بسزایی می کنند. در 
این باره کس��ب وکارها باید به فکر ایجاد زبانی مشترک 
میان واح��د بازاریابی و فروش باش��ند. البته ایجاد این 
زبان مش��ترک پیچیده است و نیاز به زمان زیادی دارد. 
در این باره اگر این دو واحد اهداف مش��ترکی را دنبال 

کنند، سریع تر به زبان مشترک می رسند. 

ادغام واحد فروش و بازاریابی

پرسش: مدیریت کسب وکاری را در حوزه تولید پوشاک برعهده دارم. در کسب وکارم واحد بازاریابی و واحد فروش تفکیک شده اند 
و این دو واحد مجزا از هم فعالیت می کنند. چندی ا ست تصمیم به ادغام این دو واحد گرفته ام. راهنمایی کنید آیا این شیوه بر فروش 

و جذب مشتریان بیشتر تاثیرگذار خواهد بود یا خیر؟ 

کلینیک کسب و کار

رتبه بن��دی  براس��اس 
 Human Capital Index
یا شاخص س��رمایه انسانی در 
س��ال 2016، ایران بعد از قطر، 
امارات و ترکیه رتب��ه 85 را از 
آن خ��ود کرده و از 100 امتیاز 
توانس��ته اس��ت، 64 امتیاز را 
کسب کند. این در حالی است 
که براساس این تحقیقات، ایران 
توانس��ته اس��ت در نسل جوان 
خود امتیاز باالتر از میانگین 80 
را کس��ب کند که این موضوع 
نشان از تالش ایران برای بهبود 
کیفیت سیستم آموزشی خود 
دارد. اینکه شاخص های سرمایه 
انس��انی روی چ��ه موضوعاتی 
متمرک��ز اس��ت و کش��ور های 
توس��عه یافته و ای��ران در ای��ن 
ش��اخص چ��ه جایگاه هایی را 
تصاحب کرده اند، بهانه ای ش��د 
تا »فرصت امروز« سراغ نسترن 
علئی، کارشناس ارشد و مشاور 

منابع انسانی برود. 
نس��ترن علئ��ی در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
امروزه نیروهای کار به واس��طه 
دسترس��ی به ابزارهای جدید، 
ام��کان برق��راری ارتب��اط ب��ا 
بازاره��ای کار جهانی را دارند و 
استعدادها  امر مدیریت  همین 
را ب��ه موضوعی جدی در حوزه 
منابع انسانی تبدیل کرده است. 
س��رمایه انس��انی و فکری هر 
کشوری یعنی مهارت و دانشی 
که نیروهای کاری دارند و آنها 
را قادر به تولید ارزش اقتصادی 
می کن��د و بیش از ه��ر منبع 
دیگری )مانند س��رمایه مادی، 
زمین، تکنول��وژی و. . .( عامل 
تعیین کننده میزان موفقیت آن 
کشور در بلند مدت است؛ چون 
این منبع نه تنها نقش کلیدی 
در بهره وری جوامع ایفا می کند، 
بلک��ه کارکرده��ای سیاس��ی، 
اجتماع��ی و مدن��ی دارد و به 
ب��رای ذی نفعان  همین جهت 
یک جامعه و یک سازمان دارای 

ارزش باالیی است. 
 Human :ادامه می دهد او 
Capital Index  یا شاخص 
سرمایه انسانی یکی از مجموعه 
ابزارهای دانشی است که توسط 
مجمع جهانی اقتصاد محاسبه 
می شود و به پیش بینی وضعیت 
آین��ده ب��ازار کار و مهارت های 
مورد نیاز در کش��ورها و صنایع 
مختلف می پردازد. این شاخص 
130 کش��ور را بر این مبنا که 
چگون��ه و ب��ا چ��ه کیفیتی به 
توسعه و گسترش پتانسیل های 
نیروی انسانی خود می پردازند، 
مرتبط می کند و خروجی های 
سیس��تم آموزش��ی و اشتغال 
آنه��ا را در پن��ج گروه س��نی 
مستقل بررسی کرده و امتیازی 
بی��ن صف��ر )بدتری��ن( و 100 
)بهتری��ن( به آنه��ا اختصاص 
ب��رای  به طورکل��ی  می ده��د. 
تعیین این ش��اخص، 46 معیار 
مختلف اندازه گیری می شود که 
داده های آنه��ا از اطالعاتی که 
در کش��ورهای مختلف توسط 
)مانند  بین المللی  سازمان های 
سازمان بین المللی کار، سازمان 
ملل متحد، س��ازمان بهداشت 
جهانی و یونسکو( در دسترس 
به دس��ت   عموم قرار می گیرد، 

آمده است. 
ای��ن مش��اور منابع انس��انی 
اظه��ار می کن��د: ه��دف ای��ن 
نتیج��ه  تش��ریح  ش��اخص 
و  گذشته  س��رمایه گذاری های 

ح��ال کش��ورهای مختلف در 
بحث آم��وزش و فراهم کردن 
بینش��ی برای نح��وه مدیریت 
اس��تعدادهای ه��ر کش��ور در 
آینده اس��ت. یکی از مهم ترین 
نکات این گ��زارش که حاصل 
نتایج بررس��ی شاخص سرمایه 
انس��انی است، نش��ان می دهد 
بهتری��ن مقادیر این ش��اخص 
همانند س��ال گذش��ته )سال 
2015( به کش��ورهای اروپایی 
کوچک تر به همراه دو کش��ور 
از ش��رق آس��یا و یک کشور از 
شمال آمریکا اختصاص دارد و 
بدترین عملکرد در این شاخص 
در کش��ورهای جنوب صحرای 
آفریقا است. کشورهایی که در 
این ش��اخص بهترین امتیازها 
را کس��ب کرده اند اقتصادهایی 
ب��ا درآم��د باال هس��تند که به 
توجه  آموزشی  دس��تاوردهای 
ویژه دارند و بخش قابل توجهی 
از نی��روی کار آنها در مش��اغل 
high-skilled( باال  بامهارت 

مش��غول    )occupations
به کارند.  علئی می افزاید: س��ه 
کش��ور برت��ر در این ش��اخص 
مانند س��ال گذشته عبارتند از 
فنالند، نروژ و س��وییس که هر 
سه کش��ور حدود 85درصد از 
پتانس��یل های نیروی انس��انی 
خود به��ره می گیرن��د و آن را 
توس��عه می دهند و به طورکلی 
19 کشور براساس این شاخص 
توانسته اند از بیش از 80درصد 
توان و پتانس��یل های س��رمایه 
انس��انی خ��ود بهره ببرن��د. از 
طرفی فنالند به لح��اظ ایجاد 
ظرفیت و توسعه پتانسیل های 
سرمایه انس��انی و سوییس به 
لحاظ آموزش کارکنان بهترین 
کشورهای جهان هستند. ژاپن 
در این ش��اخص رتبه چهارم را 
داراس��ت و به واسطه عملکرد 
موثری ک��ه نیروهای کاری 55 
تا 64 س��ال و 64 س��ال به باال 
داش��ته اند، توانس��ته نسبت به 
س��ال قبل یک رتبه پیشرفت 
کن��د. نیوزیلند یک��ی دیگر از 
کش��ورهای آسیای ش��رقی و 
اقیانوس��یه اس��ت ک��ه جایگاه 
شش��م را از آن خ��ود ک��رده و 
نسبت به سال گذشته سه رتبه 

بهبودیافته است. 

کمبود حدود 50 میلیون 
نیروی کار ماهر در دهه 

آینده

این کارش��ناس ارشد منابع 
انس��انی می گوید: کش��ورهای 
س��نگاپور   ،)4 )رتب��ه  ژاپ��ن 
)رتب��ه 13( و ک��ره )رتبه 32( 
توانس��ته اند بهترین عملکرد را 
در به کارگیری و توس��عه موفق 
سرمایه انسانی خود در منطقه 
داش��ته باش��ند. در ای��ن میان 
چشم انداز سرمایه انسانی جهان 
نش��ان می دهد تا سال 2020 
حدود 25هزار نی��روی کار در 
کش��ورهای درحال توسعه وارد 
بازار کار می شوند و حدود 200 
میلیون نفر در سراس��ر جهان 
از ش��غل خود خارج می شوند 
و کمب��ود ح��دود 50 میلیون 
نی��روی کار ماهر در دهه آینده 

پیش بینی می شود. 

شکاف میان سیستم 
آموزشی و اشتغال

ای��ن مش��اور منابع انس��انی 
بی��ان می کند: حرکت از دنیای 
تحصیل و آموزش به بازار کار و 
استخدام در تمامی دنیا با عدم 
قطعیت مواجه اس��ت. در همه 
جای دنیا نیاز به برقراری پیوند 
آموزش وپرورش  متولیان  میان 
و متولیان اش��تغال وجود دارد؛ 
چ��ون خروجی های سیس��تم 
آموزش��ی، ورودی های بازار کار 
را تش��کیل می دهن��د و بهبود 
نیروه��ای کاری وارده به بازار، 
در  س��رمایه گذاری  نیازمن��د 
سیس��تم آموزش��ی اس��ت. در 
گروه س��نی 15 تا 24 س��ال، 
ش��اخص س��رمایه انس��انی بر 
مانن��د مهارت ه��ای  عوامل��ی 
مرتب��ط ب��ا ب��ازار کار و انتقال 
موفقیت آمی��ز دانش آموختگان 
از دنیای تحصیل ب��ه بازار کار 
تمرکز می کند و نتایج نش��ان 
می دهد کش��ورهای مختلف به 
طور متوسط توانس��ته اند تنها 
از 66درص��د توان بالقوه نیروی 
کاری جوان در عمل اس��تفاده 
کنن��د و این امر نش��ان دهنده 
شکاف میان سیستم آموزشی و 
اشتغال در سراسر جهان است. 

ظرفیت یادگیری
او خاطرنشان می کند: هر چه 
اقتصادها دانش محور، مبتنی بر 
تکنولوژی و جهانی تر می شوند، 
نیاز بیش��تری به این است که 
به ج��ای آم��وزش اف��راد برای 
تصدی مش��اغل خاص، آنها را 
به گون��ه ای پ��رورش دهیم که 

دارای ظرفی��ت یادگیری طی 
زندگ��ی کاری باش��ند؛ چ��ون 
نمی دانیم  به درستی  هم اکنون 
مش��اغلی ک��ه در آین��ده ب��ه 
وج��ود خواهن��د آمد ب��ه چه 
مهارت هایی  و  دانش، تخصص 
نیازمندند. به این ترتیب کشورها 
باید عالوه ب��ر اطمینان یافتن 
از وج��ود تن��وع مهارت��ی در 
نوعی  استعدادهایشان،  مخازن 
از س��رمایه انس��انی را توسعه 
و گس��ترش دهند ک��ه عالوه 
بر آش��نایی ب��ا تکنولوژی های 
مربوطه، بتوانند سوال بپرسند، 
تفکر انتقادی داش��ته باش��ند، 
مفاهیم را تحلیل کنند، خالق 
بوده و توانایی همکاری و تعامل 
را داشته باشند. به عنوان نمونه 
نتایج تحلیل اطالعات پروفایل 
کش��ورهای  از  متخصص��ان 
مختل��ف در س��ایت لینکدین 
نشان می دهد فرانسه و سوییس 
باالترین میزان تنوع مهارتی را 
میان نیروی کاری شان دارند و 
فنالن��د هم با وجود اینکه یکی 
از بهترین سیستم های آموزشی 
را داراس��ت، اما درصدد بهبود 
تن��وع مهارت های نی��روی کار 
به منظور هماهنگ شدن  خود 
با تغییرات محی��ط کاری و به 
بالطبع مش��اغل جدیدی است 
که در آینده ایجاد خواهد شد. 

شریک استراتژیک سازمان
علئ��ی اظه��ار می کند: یکی 
از م��وارد جال��ب در گ��زارش 
س��رمایه انس��انی این است که 
عنوان های شغلی به چه میزان 
قابلیت انتق��ال و جابه جایی در 
بین صنایع مختل��ف را دارند؛ 
به عنوان نمونه آیا یک متخصص 
در حوزه حسابداری یا در حوزه 
طراحی وب می تواند به راحتی 
از صنع��ت خودرو ب��ه صنعت 
مواد غذایی وارد ش��ود و موفق 
این  باش��د؟ یعنی مهارت های 
مشاغل چقدر قابلیت جابه جایی 
میان صنای��ع مختلف را دارد و 
جالب ت��ر اینک��ه نتایج نش��ان 
داده اند که در لیس��ت عناوین 
ش��غلی با قابلی��ت جابه جایی 
باال، »متخصصین منابع انسانی 
که بتوانن��د به عنوان ش��ریک 
عم��ل  س��ازمان  اس��تراتژیک 
کنند«، صدرنش��ین هس��تند 
و این امر نش��ان از لزوم وجود 
موثر  نگهداشت  سیس��تم های 
برای این کارکنان کلیدی دارد. 

جایگاه ایران در شاخص 
سرمایه انسانی

ای��ن مش��اور منابع انس��انی 
درباره جایگاه ایران در شاخص 
س��رمایه انس��انی می گوید: در 
رتبه بندی کش��ورها براس��اس 
شاخص س��رمایه انسانی، ایران 
از  و  را داراس��ت  جای��گاه 85 
100 امتیاز توانسته 64 امتیاز 
را کس��ب کن��د. ای��ن درحالی 
اس��ت که قطر، امارات و ترکیه 
توانسته اند جایگاه بهتری نسبت 
به ایران در این شاخص داشته 
باش��ند. نکته مهم این اس��ت 
که عربس��تان س��عودی )رتبه 
87( به رغم اینکه س��رانه تولید 
ناخالص داخلی آن حدود پنج 
برابر بیش��تر از مصر )رتبه 86( 
است، رتبه ای پایین تر نسبت به 
مصر کس��ب کرده و این نشان 
می ده��د که ش��رایط و عوامل 
نمی تواند  به تنهای��ی  اقتصادی 
اس��تفاده موثر و موفقیت آمیز 
از توان بالقوه س��رمایه انسانی 

کشورها را ضمانت کند. 

دو مفهوم اصلی شاخص 
منابع انسانی

علئی اظهار می کند: به صورت 
انسانی  کلی شاخص س��رمایه 
از دو مفه��وم اصل��ی آم��وزش 
است.  اشتغال تشکیل ش��ده  و 
به مباحث��ی مانند  اس��تخدام 
مش��ارکت اقتص��ادی، می��زان 
تناس��ب سیس��تم آموزشی با 
فرصت ه��ای ش��غلی موجود و 
ماهیت و کیفیت اش��تغال در 
هر کشور ارتباط دارد. آموزش 
نی��ز مرتبط با مباحث��ی مانند 
بررسی سطوح آموزشی مختلف 
)ابتدای��ی، فن��ی و حرف��ه ای، 
آم��وزش عالی( و کیفیت آنها و 
میزان فرصت های یادگیری در 
محیط کار )اعم از آموزش های 
رس��می و غیررس��می و حین 

خدمت( است. 

تالش ایران برای بهبود 
کیفیت سیستم آموزشی

او ادام��ه می ده��د: یک��ی از 
معیارهای��ی ک��ه در ش��اخص 
س��رمایه انس��انی در راس��تای 
مفه��وم آموزش مورد بررس��ی 
قرارگرفته، فاصله آموزشی میان 
افراد زیر 25 س��ال و باالی 25 
سال اس��ت. میانگین امتیاز در 
ای��ن معیار برای اف��راد زیر 25 
س��ال 73 و باالی 25 سال 51 
اس��ت که در ای��ن زمینه ایران 
توانس��ته در نس��ل جوان خود 
)زیر 25 سال( امتیازی باالتر از 
میانگین )80( کسب کند و بنا 
به تحلیل مجمع جهانی اقتصاد 
این ام��ر می تواند نتیجه تالش 
کش��ورها برای بهب��ود کیفیت 

سیستم آموزشی شان باشد. 
این کارش��ناس ارشد منابع 
انس��انی در پایان خاطرنش��ان 
می کند: کش��وری که خواهان 
توسعه شاخص سرمایه انسانی 
اس��ت بای��د مانن��د فنالند در 
ه��ر دو مفهوم اصلی ش��اخص 
سرمایه انس��انی بهبود متوازن 
داشته باشد. در این زمینه ایران 
س��عی کرده از نیروی کار خود 
اس��تفاده بهینه داشته باشد و 
به مفه��وم اصلی اس��تخدامی 
توجه کند اما همچنان نیازمند 
است به مفهوم اصلی آموزشی 
توجه کند تا بتواند کیفیت این 
آموزش ها را بهبود بخش��یده و 
آموزشی  خروجی های سیستم 
عالوه بر کیفیت، متناس��ب با 

نیازهای بازار کار باشند. 

شماره 619 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

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

کارتابل

ترجمه: علی آل علی

گزارش تحلیلی »فرصت امروز« از جایگاه ایران در شاخص سرمایه انسانی سال 2016

سرمایه گذاری برای مدیریت استعدادها 

6 راه توسعه برنامه دیجیتال 
مارکتینگ

چنانچ��ه می خواهید یک وبالگ داش��ته باش��ید یا 
محصوالت خود را به صورت آنالین به فروش برسانید، 
داشتن یک وب سایت خوب و کاربردی امری بدیهی و 
الزم اس��ت. مشکل، خریدن دامین و هاست و طراحی 
وب س��ایت نیس��ت، بلکه برای جذب بازدیدکنندگان 
بیش��تر به وب سایت مخصوصا کس��انی که تبدیل به 
مش��تری ش��وند، نیاز به یک برنامه مدون و راهبردی 

است. 
نکات مهمی درباره بازاریابی آنالین وجود دارد و هر 
مدیرکس��ب و کاری نیاز دارد که از آن مطلع باش��د. اما 
در ابت��دا نگاه مختصری به تف��اوت متدهای دیجیتال 

مارکتینگ و دیگر متدهای سنتی بیندازیم. 
دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی سنتی

جذب مخاطبین به فروش��گاه براساس فاکتورهای 
مختلفی مانن��د مکان فروش��گاه، طراح��ی داخلی و 
خارج��ی آن، نحوه فروش و روابط عمومی و المان های 
دیگ��ر صورت می گی��رد، اما در حال��ت آنالین قوانین 
دیگری ایفای نقش می کنند. در آنجا شما می خواهید 
م��ردم به س��هولت کاال و خدم��ات ش��ما را در نتایج 
جست وجو ببینند و در صورتی که وب سایت شما پس 
از جس��ت وجوی کلمات کلیدی در رتبه باالیی نباشد، 
بسیاری از مخاطبین و مشتریان بالقوه خود را از دست 

می دهید. 
در اینجا ش��ش نکته مهم را که مدیران مش��اغل و 
بازاریاب ها باید به آن توجه داشته باشند ذکر کرده ایم: 

1� تعریف نیاز گروه هدف
این نخس��تین و مهم ترین مرحله در تدوین برنامه 
دیجیتال مارکتینگ است. شما باید از عالیق، نیازها و 
کلمات کلیدی که آنها در جست وجوی گوگل استفاده 
می کنند، مطلع باشید. این به شما اجازه می دهد برنامه 
خود را مستقیما برای کسانی تدوین کنید که مایل به 
خرید، عضویت یا تماس با شما هستند و مطالب خود 

را با توجه به آن تهیه کنید. 
ابزار ها و منابع آنالین بسیاری وجود دارد تا با استفاده 
از آنها می��زان تاثیر گذاری برنامه خود را ارتقا دهید. با 
اس��تفاده از این ابزار ها می توانی��د کلمات کلیدی که 

بیشترین میزان جست وجو را دارد مشخص کنید. 
2� مشتریان شما کجا هستند؟ 

اکثریت جامعه ما از رس��انه های اجتماعی اس��تفاده 
می کنن��د و ای��ن می توان��د بس��تری مناس��ب برای 
جست وجوی مشتریان باشد. هر چند شما نیاز ندارید 
تا در رسانه های اجتماعی مختلف حضور داشته باشید، 
ام��ا اطالع از تفاوت ها و نقاط ضعف و قوت هر رس��انه 
باعث می ش��ود بهترین پلتفرم را برای کسب و کار خود 
انتخاب کنید. برای مثال چنانچه می خواهید فروشگاه 
آنالین در زمینه فروش لباس داشته باشید، بهتر است 
از رس��انه هایی که روی تصاویر متمرکز هستند مانند 

اینستاگرام یا پینترست استفاده کنید. 
3� ساخت پایگاهی از مشتریان وفادار

هر زمانی که یک بازدید کننده به وب س��ایت ش��ما 
می آید، می توانید آن را تبدیل به یک مش��تری وفادار 

کنید! 
ب��ا اف��زودن این افراد به لیس��ت ایمیل ه��ای خود، 
می توانی��د آنها را از محصوالت جدید، پروموش��ن ها و 
اخب��ار خود مطلع کنید. تهیه بانک ه��ای اطالعاتی از 
مخاطبین شما می تواند جایگاهی مناسب برای تبدیل 
آنها به مش��تریان وفادار و ساده ترین راه جهت افزایش 

اعتماد آنها به کاال و خدمات شما باشد. 
4� خلق محتوای با کیفیت

داش��تن یک وب سایت کافی نیست، شما نیاز دارید 
محتوای مناس��ب برای مخاطبین خ��ود تولید کنید. 
داش��تن وبالگ در وب س��ایت تان می توان��د در جذب 
بازدید کنندگان بیش��تر و افزایش ترافیک وب س��ایت 
نقش مهمی ایفا کند. همچنین تهیه محتوای مناسب 
موجب بهینه س��ازی وب س��ایت ش��ما در موتور های 

جست وجو می شود. 
5� همکاری با یک تیم حرفه ای

اس��تراتژی های دیجیت��ال مارکتین��گ می توان��د 
تاثیرگ��ذاری باالی��ی داش��ته باش��د، اما دس��تیابی و 
بهره من��دی کامل از آنها به تنهایی غیر ممکن اس��ت. 
نه تنها باید زم��ان زیادی را به برنامه ریزی و اجرای آن 
اختصاص دهید، بلکه فرصت مناسب برای دسترسی و 

تعامل با مشتریان بالقوه را از دست می دهید. 
یک تیم حرفه ای می تواند به ش��ما در تدوین برنامه 
دیجیت��ال مارکتینگ کم��ک و آن را به صورت مدون 
اجرا کند، اما آش��نایی شما با استراتژی های دیجیتال 
مارکتینگ می توان��د در اجرای بهتر این برنامه کمک 

کند. 
6� آنالیز برنامه های اجرایی

بیش��ترین مزیت دیجیتال مارکتینگ امکان تجربه 
و تحلی��ل برنامه ها اس��ت ت��ا با مانیتورین��گ و آنالیز 

برنامه های اجرایی، میزان تاثیر آنها را ارتقا بخشید. 
ابزارهای آنالین به ش��ما امکانات زی��ادی می دهد، 
برای مثال می توانید مدت زمان حضور بازدیدکنندگان 
در وب س��ایت را مشاهده یا تعداد خرید های آنالین را 

محاسبه کنید. 
با استفاده از اطالعات به دست آمده، می توان ارتباط 
بهتری با مخاطبین در فضای آنالین ایجاد و در ساختن 

تجربه کاربری مناسب از آن استفاده کرد. 
اس��تفاده از تکنیک ه��ای باال می توان��د در معرفی 
کسب و کار شما به صورت آنالین کمک کرده و موجب 
بهره گیری بهتر از استراتژی های دیجیتال مارکتینگ 

شود. 
www. noadstudio. com :ارتباط با نویسنده

کسب و کار مدرن

حامد نبی زاده
مدیریت استودیو تبلیغات نو

امیر کاکایی
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نقش مدیریت در هدایت مجموعه 

در یک مجموعه، مدیر مجموعه است که رهبری و 
هدایت تیم را به عهده دارد و تصمیم گیری می کند. 
تصمیم گی��ری در مواق��ع حس��اس و بحرانی، بدون 
داشتن اطالعات خوب و جامع، ممکن است وضعیت 
را وخیم تر کن��د. هیچ مجموعه ای ب��دون کنترل و 
هدایت،  به بهره وری نخواهد رسید. همین طور، هیچ 
مجموعه ای بدون انگیزه کافی عملکرد خوبی ندارد. 
کیفیت اطالع��ات، انگیزه مهره های مجموعه، روابط 
می��ان مهره ه��ا و نتیجه حاصل از آنها بدون ش��ک 

کارایی مدیریت را تحت تاثیر قرار می دهند. 
در زندگی واقعی، این سه شرط به ندرت همزمان 
ب��ا هم و ب��ه ص��ورت پایدار ب��ا یکدیگر ب��ه تالقی 
می رس��ند. اطالعات ک��م و بیش تقریب��ی، معموال 
به ص��ورت مغرضانه تغییر ماهی��ت می دهند. انگیزه 
شخصی نیز دائما از فردی به فردی دیگر و جایگاهی 
به جایگاهی دیگر متفاوت است. مدیریت هم معموال 

تا همان سطح جنبه مالی اش تنزل می کند. 
اما چه تی��پ مدیریتی خوب اس��ت؟ چه مدیری 
ب��ا چه تی��پ ش��خصیتی و رفتاری ب��رای مدیریت 
مجموعه مناس��ب است؟ برای پاس��خ به این سوال 
ک��ه جنب��ه ای کل��ی دارد، می ت��وان دو رویک��رد و 
تعری��ف از لفظ »خوب« ارائ��ه داد. تعریف اول، کم 
و بی��ش ی��ک تعریف علمی اس��ت. ای��ن تعریف بر 
تس��لط فکری مدیر، در حوزه های کلیدی مدیریتی، 
مانن��د ام��ور مال��ی، بازاریاب��ی،  کنت��رل و هدایت 
تمرک��ز دارد. این تعریف براس��اس اص��ول مدارس 
مدیری��ت و مج��الت مدیری��ت کس��ب و کار تعریف 
می شود. رویکرد دوم، بیش��تر به کیفیت شخصیتی 
ش��خص مدی��ر می پ��ردازد. ویژگی هایی ک��ه وجود 
آنه��ا برای هدایت مجموعه الزامی و ضروری اس��ت. 
مدیر ی��ک مجموعه، در درجه اول باید ش��خصیتی 
ق��وی، کاریزماتیک و جذاب با مه��ارت ارتباطی باال 
داش��ته باش��د. بدون داش��تن این ویژگی  ه��ا، مدیر 
 ق��ادر نخواهد ب��ود از پس بحران  ها و مس��ائل پیش 

آمده برآید. 
در اخب��ار مدیریت��ی بعض��ا دیده ایم ک��ه مدیران 
خ��وب و آموزش دیده  نتوانس��ته اند از پس مدیریت 
ام��وری که بر عهده آنها بوده برآین��د یا کارفرمایان 
کاریزماتی��ک بس��یاری را دید ه ایم که نتواس��ته اند 
اوض��اع را س��ر و س��امان دهند. آم��وزش دیدن در 
بهتری��ن م��دارس مدیریتی دنیا لزوم��ا برای تبدیل 
ش��دن به یک مدیر خوب بودن، کافی نیست. البته 
نمی ت��وان از این واقعیت چشم پوش��ی کرد که برای 
نائل شدن به جایگاه و پست مدیریت داشتن مدرک 
تحصیلی مرتبط احتماال ضروری اس��ت. با این  حال، 
مدی��ران را از لحاظ مختلف در دس��ته های متفاوت 
جای می دهند. با بررس��ی ش��اخص های مختلف در 
مدی��ران، آنه��ا را ب��ه تیپ های ش��خصیتی مختلف 

تقسیم می کنند. 

طبقه بندی مدیران 
دنی��ای مدی��ران، از بس��یاری جهات��ی که معرف 
ش��خصیت، اهداف و روش مدیریت آن هاست با هم 
متفاوت اس��ت و بر همین اس��اس هم دس��ته بندی 
می ش��وند. عموم مدیران به دس��ته اول تعلق دارند. 
اکث��ر آنها از یک مکت��ب مدیریتی درس گرفته اند و 
فک��ر می کنند که تافته جدا بافته مدیریت هس��تند 
و کان��ون همه توجهات اند. آنه��ا عموما معتقدند که 
مدیری��ت آنها نقش مهم��ی در کس��ب و کار دارد و 
 آین��ده مجموعه تا حد زیادی به وجود آنها وابس��ته
 اس��ت. آنها معموال نقش تیم را در پیش��برد اهداف 
مجموع��ه نادی��ده  می گیرن��د. آنها مدیری��ت تعداد 
زیادی از مجموعه ها را ب��ه عهده دارند که هر کدام 
از تع��داد افراد زیادی تش��کیل ش��ده اس��ت. گروه 
دوم، مدیرانی هس��تند که دقیقا خ��ود را عضوی از 
مجموعه می دانند. این مدیران، به طور متوسط 10 
نفر را تحت مدیریت خود دارند. گروه سوم، مدیران 
شرکت های کوچک و متوس��ط هستند که براساس 
تعریف هر کش��ور ماهیت آنها متفاوت است. نیروی 
انس��انی این ش��رکت ها از 15 تا 1000 نفر است و 

معموال خود مدیران کارفرما هستند. 
اما مدیران،  در هر جایگاه و گروهی که باش��ند چند 

ویژگی مشترک دارند که از اصول مدیریت می آید. 
ویژگی اول، توانایی مدیریت مس��تقیم ده ها نیروی 
انسانی است. تجربه نشان می دهد که مدیریت کارآمد 
10نیروی انس��انی و بیش��تر، به صورت مس��تقیم کار 
دشواری است. در این موارد،  استفاده از مکانیزم آبشار و 
سلسله مراتب پیشنهاد می شود. مدیریت غیرمستقیم، 
ب��ه کمک یک تی��م مدیریتی به مرات��ب کارآمد تر از 

مدیریت مستقیم یک تیم با تعداد باالست. 
قدرت تصمیم گیری، ویژگی دوم است. ارزیابی اوضاع 
و پیش بینی رخداد های احتمالی یک مدیر مطلع را از 
عواقب بیش��تر و خطرناک تر در امان نگه می دارد. یک 
تصمیم نا به جا و عجوالنه، ممکن اس��ت ش��کنندگی 
اوض��اع را افزای��ش دهد و حتی عواق��ب مالی بدی در 
پیش داش��ته باش��د. قدرت تصمیم گی��ری یک مدیر، 
 چه مدیر یک مجموعه کوچک باش��د و چه مدیر یک 
مجموعه بزرگ، در عملکرد بهتر تیم تاثیر چشمگیری 
دارد. توانای��ی و ق��درت برقراری ارتباط، ویژگی س��وم 
هم��ه مدیران از هر تیپ اس��ت. داش��تن مهارت های 
ارتباطی باالی مدیر در جنبه های مختلف مانند روابط 
رسانه ای برای بازاریابی، روابط با زیردستان و مشتریان و 
توزیع کنندگان برای اهداف مجموعه اهمیت زیادی دارد. 
یک مدیر خوب، با برقراری ارتباط موثر و کارآمد، حس 
 مس��ئولیت پذیری و انگیزه را در مجموعه خود تقویت 
می کند. شایستگی و داش��تن تخصص، ویژگی بعدی 
مدیران موفق در تمام تیپ هاس��ت. شایس��تگی،  تنها 
در داش��تن مدرک تحصیلی مرتبط خالصه نمی شود 
و هم��ان ش��خصیت کاریزماتیک را تداع��ی می کند. 
دانش مالی، حقوقی، اجتماعی و... مدیر و تس��لط او بر 
حیطه کاری تجربی است. داش��تن قدرت تمییز دادن 
نیز در همین ویژگی خالصه می ش��ود. مهارت مدیر در 
ارزیابی و بررسی اوضاع، به تسلط او در کار بستگی دارد. 
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گزارش 2

کارآفرینان مش��هور جدا از داشتن استعداد و پشتکار برای دنبال کردن 
رویاهای شان، شخصیت های پیچیده ای دارند و هر کدام به شیوه خودشان 
افراد عجیب و غریبی هستند. بررسی دقیق عادت های منحصر به فرد این 
کارآفرینان که نقش مهمی در موفقیت های هنگفت شان بازی می کند، این 
امر را بیش��تر مش��هود خواهد کرد. همه می دانند که استیو جابز به خاطر 
اینکه هفته ها یک نوع غذا می خورد معروف بوده اس��ت. او قانع ش��ده بود 
ک��ه هویج فواید فراوانی دارد، تا جایی که پوس��ت بدنش داش��ت نارنجی 
می ش��د. خب حاال صادقانه، چ��ه کس دیگری حاضر اس��ت چنین کاری 
بکند؟ واقعیت این اس��ت که همه می خواهند بتوانند به ش��کل مؤثری از 
وقت شان استفاده کنند و کارآفرینان در این امر خبره اند. عجیب بودن این 
کارآفرینان همان چیزی است که آنها را در کاری که انجام می دهند موفق 

و استثنایی کرده است. 

1. مارتا استوارت
مارتا اس��توارت، تاج��ر آمریکایی که به عنوان زن خان��ه دار میلیاردر  
معروف اس��ت از آن دس��ته افرادی اس��ت که ممکن است وسواسی و 
کنترل گر تلقی ش��ود. اما ش��اید این همان چیزی باش��د ک��ه او را در 
دنیای تجارت مش��هور و برایش تحس��ین کنندگان بی شماری دست و 
پ��ا کرده ک��ه از کارهای او پیروی می کنن��د. خصوصیت منحصر به فرد 
او نس��بت به دیگران این اس��ت که به او به چش��م یک رئیس به شدت 
س��لطه طلب نگریسته می شود. قوانین سرس��ختانه اداری او می گویند 
که هیچ گونه جوهر، چه س��رخ چه سیاه، نباید در هیچ سندی استفاده 
ش��ود. همچنین کارمندان او ملزم هس��تند هر روز میزهای ش��ان را از 
لوازم شخصی شامل فنجان های قهوه و عکس عزیزان شان خالی کنند. 

2. باب پارسونز
باب پارسونز، مدیرعامل »Go Daddy« به شدت به شکار عالقه مند 
اس��ت. حتی اگر مش��کلی هم در این قضیه نباشد پارس��ونز باید بداند 
کش��تن یک فیل مثل کشتن یک پرنده نیس��ت و البته همین هم در 
بسیاری از کش��ورها غیر قانونی است. پارسونز بعد از انتشار ویدئویی از 
خودش در حال کشتن یک فیل نر، انتقادات بسیار زیادی دریافت کرد 

و تالش کرد تا موضع خود را از منظری بشردوستانه توضیح دهد. 

3. جف بزوس
ش��کی نیس��ت که جف ب��زوس یک رهبر عالی اس��ت. او ب��ا عنوان 
موس��س و مدیرعامل آمازون به یکی از بزرگ تری��ن کارآفرینان عصر 
ما بدل ش��ده اس��ت. اما اگر به خاطر یادداش��ت های شش صفحه ای او 
که س��اختار جلسات کمپانی را ش��کل می دهند، نبود چنین موفقیتی 
کس��ب نمی کرد. در ای��ن تکنی��ک مدیریتی بی نظیر، الزم اس��ت که 
همه ش��رکت کنندگان برای 30 دقیقه در س��کوت محض بنش��ینند و 
یادداش��ت های ش��ش صفحه ای بزوس را بخوانند. این شیوه به همان 
میزان که عجیب است به حاضرین امکان می دهد تا موجزتر و دقیق تر 

صحبت کنند. 

4. ست پرایبا
مدیرعامل و موسس SCVNGR و LevelUp ممکن است از دور 

یکی از عادی ترین افراد جهان به نظر برسد، اما اگر در کمپانی او کار کنید، 
تش��خیص می دهید که این فقط یک توهم است. پرایبا نیز مانند زاکربرگ 
در شیوه لباس پوشیدن افراطی است. او هر روز با پای برهنه و یک پیراهن 
نارنجی و عینک اس��کی همرنگ آن وارد دفترش می ش��ود. اما چیزی که 
در برنامه هرروزه این کارآفرین جوان از این هم جالب تر به نظر می رس��د، 
عادات خوابش است. طبق گزارش ها از آنجایی که او به کارش معتاد است، 
اتفاق افتاده که پرایبا به مدت 96 س��اعت یک ریز کار کرده و با استفاده از 

کیسه خواب در دفتر کارش خوابیده است. 

5. ماریسا مایر
ای��ن مدیرعامل یاهو، یک رهبر معنوی برای س��ازنده بودن اس��ت. او با 
س��اعات کاری حداکثری اش در دوران کار برای گ��وگل، بیش از هفته ای 
150 س��اعت کار می کرد و با این وجود به ان��دازه کافی می خوابید. روش 
ویژه مایر چرت زدن در دفتر کارش بود. بس��یاری از کارآفرینان پرمش��غله 
دیگر نیز همین کار را می کنند. به عالوه او در تالش برای استفاده مؤثر از 

وقتش، هر جا که می رفت لپ تاپش را با خود حمل می کرد. 

6. دونالد ترامپ
ش��خصیت  و  مس��تغالت  و  ام��الک  توس��عه گر  مش��هور،  کارآفری��ن 
تلویزیون��ی، دونال��د ترامپ ی��ک نقطه ضعف عالی دارد. براس��اس گزارش 
بیزین��س اینس��ایدر، ترام��پ وس��واس تمی��زی دارد. او در مالق��ات ب��ا 
اف��راد از دس��ت دادن ب��ا آنها اجتن��اب می کند، دکمه آسانس��ور را لمس 
نمی کن��د و دی��ده ش��ده اس��ت که ب��ه خبرن��گاران بطری محل��ول ضد 
 عفون��ی می ده��د. در واقع طبق گفته مجل��ه نیویورک تایم��ز ترامپ یک 

»عجیب الخلقه پاک دست« است. 

7. والت دیزنی
این مرد با فوق العاده ترین قوه تخیل جهان، می دانس��ت که باید برخی از 
نشانه های معصومیت کودکی اش را حفظ کند تا به چنین موفقیتی برسد. 
به عن��وان یک طرفدار پروپا قرص قطار، دیزنی نه تنها آن را وارد س��رزمین 
رویایی اش کرد بلکه چند تا هم برای استفاده شخصی خودش نگه داشت. 
اگ��ر دقیقش را بخواهید او یک نمونه قطار بزرگ را در دفتر کارش جا داد 

و یکی کوچک ترش را در حیاط پشتی خانه اش گذاشت. 

8. وارن بافت
میلیاردر معروف وارن بافت، وق��ت آزادش را با نواختن »اوکوله له« 
می گذران��د. ب��اور نمی کنی��د؟ ویدئویی را ک��ه او دارد ب��ا بن جووی 
می نوازد، تماش��ا کنید. باید گفت که تأثیرگذار است. بافت حتی یکی 
از س��ازهایش را با دس��تخط خودش روی آن، به قیمت 11هزار دالر 

فروخته است. 

9. الون ماسک
هرگز فکر کرده اید که چرا الون ماسک غالبا جلوی ماشین ها عکس 
می گیرد؟ خب، در این مورد توضیحش س��اده تر از چیزی است که به 
آن فک��ر می کنید. ج��دا از این واقعیت که او مدیرعامل تس��ال موتورز 
اس��ت، ماس��ک همچنین ی��ک جمع آوری کننده متعصب و مش��تاق 
مجموعه ماش��ین آالت است. در حال حاضر، او صاحب لوتوس اسپرت 

1977 از فیلم جیمز باند است. 

10. مارک زاکربرگ
مارک زاکربرگ، موس��س فیس بوک، موفق ترین پلتفرم شبکه های 
اجتماعی حال حاضر دنیا، در مورد آنچه انجام می دهد خیلی پرش��ور 
به نظر می رس��د. ج��دا از این قضیه، او به ارتقای ش��خصی عالقه مند 
است و هر س��ال اهداف چالش آمیز و آزمون های اصول فردی خاصی 
ب��رای خودش تعیین می کن��د و اهمیتی به اینکه تا چه حد غیرعادی 
باش��ند، نمی دهد. برای مثال شش سال پیش هدف او این بود که هر 
روز س��ر کار کراوات ببندد یا راه حل س��ال گذشته اش این بود که هر 
دو هفته یک کتاب جدید بخواند. ش��ما هم ب��رای موفقیت باید قادر 
باش��ید عجیب بودن خود را ب��روز بدهید. بعد از همه تالش ها، ممکن 
اس��ت این تنها چیزی باش��د که ش��ما را بی نظیر می کن��د و بی نظیر 
 بودن تنها راه برجس��ته شدن است. از امتحان کردن عادت های جدید 

نترسید. 
مطمئن باش��ید عادات جدید می توانند در ارتقای خودتان به ش��ما 
کمک کنند. در پایان، همه اینها در این خالصه می ش��ود که خودتان 

باشید و خالقیت تان را بروز بدهید. 

10عادت عجیب کارآفرینان مشهور

کارآفرینی به سبک امروز
حضور پررنگ کارآفرینان در دنیای تجارت، مدیریت سنتی را هم مدرن کرده است

بنگاه ه��ای اقتص��ادی موف��ق ام��روز را 
کارآفرین��ان ام��روزی هدای��ت می کنن��د. 
ای��ن کارآفرین��ان ب��ا راهکاره��ای اجرایی 
خ��ود تغییرات اساس��ی زی��ادی در دنیای 
کس��ب وکارهای مدرن به وج��ود آورده اند، 
اکنون که فناوری ح��رف اول را در زندگی 
و کس��ب وکار می زن��د. بنابرای��ن مدیریت 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی با روش ه��ای دنیای 
مدرن، مدیریت مدیران کسب وکاری را هم 

تغییر داده است. 
دالیل زیادی وجود دارد که این تغییرات 
را اثبات می کند. آنچه پیش روی شماست 
هفت دلیل مهم برای تأیید تغییراتی است 
که کارآفرینان امروزی در فضای کسب وکار 
و مدیری��ت بنگاه ه��ای اقتص��ادی به وجود 

آورده اند. 

1- رایانش ابری، راهکار معمول 
کسب وکارها

 IDC Research تحقیق��ات مؤسس��ه
نشان می دهد س��رمایه گذاری روی فناوری 
رایان��ش اب��ری در س��ال 2014 می��الدی 
25درصد افزایش یاف��ت و به 100میلیارد 
تغیی��رات،  ای��ن  کن��ار  در  رس��ید.  دالر 
تخصص های��ی ه��م بای��د به وج��ود آی��د. 
کارآفرین��ان ب��ا درک این نیاز، ش��غل های 
تخصص��ی در این زمینه تعری��ف می کنند 
ت��ا بتوانند با مش��اغل تخصص��ی از قابلیت 

زیرساخت ها استفاده کنند. 

2- کار از راه دور، اصل غیرقابل انکار
محیط کار حاال دیگ��ر ابعاد جهانی دارد 
و هم��ه م��ردم از سراس��ر دنی��ا می توانند 
درحالی که ه��زاران کیلومتر از هم دورند، 
با ه��م ارتباط کاری برق��رار کنند. بنابراین 
رش��د استفاده از تبلت ها و تلفن های همراه 
چن��دان تعج��ب آور نیس��ت. تلف��ن همراه 
حاال یک ابزار کس��ب وکار است و می تواند 
به راحت��ی کار انتقال داده ه��ا را انجام دهد. 
پس کارآفرینان از این ابزار استفاده کرده و 

محیط کار را به کلی تغییر داده اند. 

3- تمرکز بر قابلیت اجرایی داده های 
بزرگ

داده های بزرگ اکن��ون کلید تجارت در 

بنگا ه های اقتصادی هستند. کار کارآفرینان 
امروزی با داده های خرد و جزیی به تنهایی 
راه نمی افت��د و ب��ه همین دلیل اس��ت که 
دست به استفاده از راهکار داده های بزرگ 
می زنند. برای کارآفرینان و تصمیم س��ازان 
امروزی خیلی مهم اس��ت آسان تر مدیریت 
کنند. پس س��راغ داده های بزرگ می روند 
تا بتوانند دیدگاه هایی واقعی از کار به دست 

آورند. 

4- نفوذ کارمند ارشد مالی در فرآیند 
کاری

روزنام��ه وال اس��تریت ژورن��ال به تازگی 
گزارش��ی منتش��ر کرده که درب��اره نقش 
پررنگ این روزهای کارمندان ارش��د مالی 
صحبت می کند. کارآفرینان امروزی کارمند 
ارش��د مالی اس��تخدام می کنند چون آنها 
نقشی برجس��ته در تحول س��ازمان دارند. 
آنه��ا می توانن��د با توج��ه به ش��رایط کار 
بهتری��ن قوانی��ن را برای اجرا در ش��رکت 
پیش��نهاد دهند. نفوذ این کارمندان اکنون 
در محیط کاری طبق گزارش وال اس��تریت 

ژورن��ال 40 درصد افزایش یافته اس��ت. در 
واق��ع آنها جانش��ین مدیرعام��ل در برخی 

تصمیم گیری های مهم می شوند. 

 5- تحلیل داده های واقعی به جای 
گزارش عملکرد

زمان��ی تنها تجزیه و تحلیل داده ها کافی 
ب��ود، یعنی اول اتفاقی می افتاد، بعد تحلیل 
آن انج��ام می ش��د و س��پس تصمیم گیری 
درب��اره موضوع ص��ورت می گرف��ت. حاال 
ام��ا نیاز ب��ه پیش بین��ی در کس��ب وکارها 
اهمی��ت  دلی��ل  به همی��ن  دارد.  وج��ود 
داده های واقع��ی در کارآفرینی و بنگاه های 
 اقتص��ادی امروز بیش از ه��ر زمان دیگری 

است. 
در س��ال های آین��ده داده ه��ای واقع��ی 
نق��ش مهمی در اس��تفاده هوش��مندانه از 
داده ها خواهند داشت. بنابراین به رسمیت 
ش��ناختن تحلیل داده ه��ای واقعی به جای 
گزارش نوش��تن درب��اره عملکرد گذش��ته 
یا تحلی��ل آنچه قبال اتفاق افت��اده، مدنظر 

کارآفرینان امروزی است. 

6- داده های ماشینی بخش 
جدایی ناپذیر کسب وکار

امروزه ماش��ین ها و دستگاه های گوناگون 
توسط خود کارآفرینان به کسب وکار اضافه 
می شوند. چون آن همه داده ای که از بزرگ 
ت��ا کوچک در یک سیس��تم وج��ود دارد، 
درلحظ��ه و به ص��ورت واقعی بای��د تحلیل 
شوند. این کار با این سرعت از دست انسان 
برنمی آید. پس دس��تگاه ها به کمک انسان 
می آیند ت��ا در س��ریع ترین زم��ان ممکن 
داده ه��ا را در اختیار کارآفرینان قرار دهند. 
کار این دستگاه ها تنها تحویل سریع داده ها 
نیست، بلکه ساختار مشخصی هم برای این 

داده های ارزشمند ایجاد می کنند. 

7- مهارت، برنده اصلی میدان 
در بازارهای درح��ال تکامل این روزهای 
جهان، هیچ نس��خه  جادویی برای موفقیت 
وجود ندارد. کارآفرین های امروز برای موفق 
ش��دن بیش از هرچیز به ادامه راه خود در 
آینده و گام برداشتن صحیح در ادامه مسیر 
می اندیش��ند. از نظر کارآفرین های امروزی 

اگ��ر کار در جایی غل��ط پیش برود، باید به 
آن زم��ان داد تا چاره مناس��ب پیدا ش��ود. 
کارآفرین های امروزی حتی اگر نیاز باش��د 
متغیرها را کال تغییر می دهند و برنامه ریزی 
تازه ای ب��رای کار خود می کنن��د. این یک 
مهارت است و دقیقا به همین خاطر کسانی 
که مهارت بیش��تری دارند، در دنیای شلوغ 

کارآفرینی امروز برنده می شوند. 

8- خالقیت، جایگزین مصرف گرایی
از دیدگاه کارآفرینان امروزی کسب وکار 
یعن��ی منبعی برای خالقیت و نوآوری. قبال 
وقتی کس��ی کس��ب وکاری راه  می انداخت 
فک��رش این ب��ود ک��ه چطور مش��تری را 
ب��ه مصرف گرای��ی ع��ادت ده��د. وج��ود 
اپلیکیشن ها، ش��بکه های اجتماعی و سایر 
ابزارهای در دس��ترس دنی��ای تکنولوژی، 
خالقی��ت را تاحدی س��اده تر از پیش کرده 
است. بنابراین بنگاه های اقتصادی که بدون 
توجه ب��ه خالقیت و ابزارهای آن تش��کیل 
می ش��وند، نمی توانند به س��ادگی کار خود 

را ادامه دهند. 

ترجمه: سارا گلچین
thenextweb :منبع
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چند س��ال از ورود نخستین 
ساعت هوشمند جهان به بازار 
می گ��ذرد و بیش��تر برند های 
فع��ال فن��اوری حداق��ل یک 
گجت ه��ای  ای��ن  از  نمون��ه 
پوش��یدنی را ارائ��ه کر ده اند. 
حت��ی ش��رکت هایی ه��م که 
فن��اوری  دس��تی در ح��وزه 
ندارند در تالش��ند با همکاری 
ش��رکت های دیگ��ر س��اعت 
هوش��مند با برن��د اختصاصی 
خ��ود را به ب��ازار عرضه کنند 
و ش��رکت هایی مانند نایک و 
آدی��داس نمونه های��ی از این 

کمپانی ها هس��تند. 
س��اعت های اپل، موتوروال و 
پرفروش ترین های  سامسونگ 
این محصوالت در سراسر دنیا 
محسوب می شوند که در رقابت 
ش��دید برای به دس��ت آوردن 
سهم بیشتری از بازار هستند. 
اما آمار ها نش��ان می دهد که 
فروش س��اعت های هوش��مند 
در سال 2016 نسبت به سال 
پی��ش از آن اف��ت 32 درصدی 

داشته است. 
آماره��ای ف��روش اپ��ل واچ 
ب��ه س��ال گذش��ته  نس��بت 
میالدی کاهش��ی چش��مگیر 
داش��ته و س��اعت اپل در س��ه 
ماهه نخس��ت س��ال گذش��ته 
می��الدی ب��ا 3.6 میلیون دالر 
ف��روش رکورد خوبی داش��ته، 
اما در س��ه م��اه پایانی همین 

س��ال ب��ا افتی چش��مگیر به 
رقم 1.6 میلیون دالر رس��ید. 
ب��ه نظر می رس��د افت فروش 
اپ��ل واچ بی ارتب��اط با رش��د 
س��اعت های سامسونگ و لنوو 
نیس��ت. گرچه برخی معتقدند 
س��رعت پایین اپل در رونمایی 
از محص��والت جدید و فعالیت 
باالی شرکت های رقیب باعث 
شده برخی کاربران اپل ریزش 
ک��رده و ب��رای عقب نماندن از 
ب��ازار پرس��رعت س��اعت های 
هوش��مند از مارک های دیگر 

استفاده کنند. 
س��قوط 55 درصدی فروش 

اپل در س��ال گذشته همزمان 
اس��ت ب��ا رش��د 51 درصدی 
و  سامس��ونگ  س��اعت های 
75 درص��د برای س��اعت های 
لن��وو. ش��رکت ال ج��ی ب��ا 
26 درص��د رش��د و گارمین با 
25 درص��د رتبه ه��ای بعدی را 

به خود اختصاص داده اند. 
گرچه آماری از خریدوفروش 
ساعت های هوشمند در کشور 
م��ا نیس��ت، ام��ا گزارش های 
میدان��ی بیانگ��ر آن اس��ت که 
روند ف��روش این دس��تگاه ها 
در ای��ران هم به همین منوال 
اس��ت و جذابیت چندانی برای 

کاربران کشور ما ندارند. 
مرتض��ی بیگی پ��ور، یک��ی 
از فروش��نده های محص��والت 
ب��ه   این ب��اره  در  دیجیت��ال 
»فرصت ام��روز« گف��ت: چند 
س��ال گذش��ته که ساعت های 
هوش��مند به بازار روانه شدند 
فروش نس��بتا خوبی داش��تند 
و مش��تریان ب��رای خری��د و 
امتحان آنها به بازار می آمدند، 
ام��ا طی امس��ال خری��داران 
ای��ن محص��والت کاهش قابل 
توجهی داشته اند و اگر در بازار 
قدم بزنید متوجه می شوید که 
مان��ور زیادی روی فروش آنها 

صورت نمی گیرد. 
ای��ن  ب��ه  درپاس��خ  وی 
س��وال که چ��را کاربران دیگر 
عالق��ه ای ب��ه اس��تفاده از این 
گف��ت:  ندارن��د؟  دس��تگاه ها 
گرچ��ه  ساعت های هوش��مند 
دارن��د،  جذاب��ی  امکان��ات 
ام��ا هن��وز قابلی��ت رقاب��ت با 
گوشی های هوشمند را ندارند 
و آنه��ا را می توان مکملی برای 
تلفن همراه دانس��ت که بدون 
آنه��ا چن��دان کارای��ی قاب��ل 

توجهی ندارند. 
این فروش��نده اف��زود: البته 
می ت��وان امی��دوار ب��ود ک��ه 
دس��تبند های  و  س��اعت ها 
هوش��مند در آینده جایگزین 
مناس��بی برای اسمارت فون ها 
ش��وند، ام��ا در ح��ال حاض��ر 
کمتر کسی حاضر است با این 
امکان��ات ارائه ش��ده، بابت این 

دستگاه ها هزینه کند. 
بیگی پور اظهار کرد: در حال 
حاضر بیش��تر افرادی که برای 
خرید س��اعت های هوشمند پا 
به بازار می گذارند کمتر از 20 
سال سن دارند که بیشتر حس 
کنجکاوی شان آنها را به سمت 

این دستگاه ها می کشاند. 
قیمت ه��ای  درب��اره  وی 
ارائه ش��ده انواع س��اعت های 
هوشمند نیز گفت: قیمت این 
دس��تگاه ها از 200هزار تومان 
آغاز و تا باالی 4 میلیون تومان 
ادام��ه دارد که محصوالت اپل 

گرانقیمت ترین آنها هستند. 

نام هایی که داستان ها دارند 

انتخاب نام در هیچ زمینه ای کار س��اده ای نیست. 
از انتخ��اب نام ب��رای فرزندان گرفته ت��ا انتخاب نام 
برای یک برند یا فروش��گاه. با این وجود داستان های 
انتخاب نام برای کمپانی های وابسته به دنیای فناوری 
و تکنولوژی بس��یار جالب تر اس��ت. نام شرکت های 
مش��هوری مثل گوگل، یاهو، مایکروس��افت و. . . به 
دلیل ارتباط مس��تقیم با کاربران همواره مورد توجه 
اس��ت. اما تاکنون به این فکر کرده اید که این نام ها 
از کجا آمده اند؟ اگر شما هم جزو افرادی هستید که 
دوس��ت دارید در خصوص تاریخچ��ه نامگذاری این 
شرکت ها بیش��تر بدانید با ما همراه باشید. در ادامه 
این مطلب نگاهی داریم به تاریخچه شکل گیری نام 

شرکت های مختلف عرصه فناوری.
 Twitter

ن��ام ش��رکت توییتر از ی��ک کاله آم��ده. بله، این 
یک داس��تان جالب اس��ت اما حقیقت دارد. داستان 
از جایی آغاز ش��د که تعدادی از کارمندان ش��رکت 
edeo ی��ک پادکس��ت راه ان��دازی کردن��د، پس از 
گذش��ت مدت زمان��ی از راه اندازی پادکس��ت، قرار 
بر این ش��د ک��ه فعالیت ه��ای این گروه دوس��تان 
سانفرانسیس��کویی افزایش یابد و شکلی جدی تر به 
خود بگیرد. نخستین تصمیم این دوستان شرکت در 
مراسم نامگذاری برای شرکت بود. قرار شد نخستین 
اسم جدید )حتی بی معنا( که به ذهن افراد می رسد 
روی کاغذ نوشته و داخل کاله یکی از حاضران جمع 
بگذارند. سپس نخستین اسمی که به طور اتفاقی از 
کاله خارج ش��د به عنوان نام ش��رکت انتخاب شود. 
نی��ازی به توضیح اضافی نیس��ت ک��ه در نهایت نام 
توییتر از کاله خارج ش��د. توییت��ر به معنای چهچه 
اس��ت و چون برای مخاطب یادآور بلبل محس��وب 
می ش��ود، بنابراین انتخاب لوگوی توییتر نیز بس��یار 

هوشمندانه و متناسب ارزیابی می شود. 
Yahoo

در خص��وص ن��ام یاهو، ش��ایعات و داس��تان های 
متع��ددی وج��ود دارد، ام��ا یکی از داس��تان ها که 
منطقی تر و البته باورپذیر تر از س��ایر داس��تان ها به 
نظر می رسد این است؛ دو بنیانگذار اولیه یاهو، یعنی 
دیوید فیلو و جری یانگ، در آغاز دوره دکترای خود 
قرار داش��تند که تصمیم گرفتند شرکتی ارتباطی و 
خدماتی را بنیانگذاری کنند. از سوی دیگر آنها برای 
پذی��رش دوره دکترای خود یک پروژه به دانش��گاه 
اس��تنفورد ارائه کردند که ن��ام آن »راهنمای جری 
و دیوید برای ش��بکه جهانی وب« بود. وقتی هر دو 
این دانش��جوهای آینده دار برای دوره دکترا پذیرش 
شدند؛ تصمیم گرفتند از مخفف نام پروژه خود برای 
نام گذاری ش��رکت اس��تفاده کنن��د؛ مخففی که در 

نهایت »یاهو« شد. 
 Adobe

داستان نامگذاری ش��رکت adobe از جایی آغاز 
ش��د که بنیانگذاران این ش��رکت نرم افزاری، یعنی 
ج��ان وارناک و چاک گش��ک در ده��ه 80 میالدی 
به همراه یکدیگر به پیک نیکی دوستانه رفته بودند. 
بخشی از برنامه آنها در این گردش، ماهیگیری بود. 
نام نهری که ای��ن دو برای ماهیگیری انتخاب کرده 
بودن��د Adobe بود. از آنجایی که نخس��تین ایده 
تاسیس شرکت و توافقات اولیه در کنار همین نهر و 
حین ماهیگیری رخ داد، این دو تصمیم گرفتند نام 
شرکت خود را Adobe بگذارند. براساس اطالعات 
موجود در وب س��ایت های نقش��ه برداری محلی نام 
این رودخانه در قرن نوزدهم و براس��اس نام یکی از 

فرمانداران محلی انتخاب شده است. 
Black berry 

 ش��اید یکی از نخس��تین حدس ها برای انتخاب 
نام بلک بری به معنای توت س��یاه، عالقه ش��دید 
بنیانگذاران این ش��رکت به توت س��یاه باش��د. اما 
اگر شما هم جزو افرادی هستید که همین حدس 
را زده اید، س��خت در اش��تباهید. این نام دقیقا بر 
مبن��ای اص��ول بازاریاب��ی و با ه��دف جلب توجه 
مخاطبان انتخاب شده است. درواقع مدیران ارشد 
این ش��رکت کانادایی در نخس��تین روزها تصمیم 
برای تاس��یس شرکت خود، از چندین مشاور امور 
بازاریاب��ی نظر س��نجی کردن��د و در نهایت به این 
نتیجه رس��یدند که نام ی��ک میوه، آن هم میوه ای 
محبوب می توان��د به عنوان برترین انتخاب در نظر 

گرفته شود. 
Apple

 بس��یار عجیب به نظر می رس��د، اما هیچ داستان 
رس��می و معتبری در خصوص نامگذاری اپل وجود 
ندارد. در مورد نام این شرکت داستان های متعددی 
وجود دارد که سه داستان ار بقیه پرتکرار تر هستند؛ 
داس��تان هایی که ه��ر یک می تواند داس��تان اصلی 

باشد: 
*اس��تیو جابز دوران کودکی خود را به اشتغال در 
یک مزرعه سیب در کالیفرنیا گذرانده و در نتیجه به 
پاس تجربه ای که از کار در این مزرعه کس��ب کرده، 

نام شرکت خود را اپل گذاشته است. 
*انتخاب س��یب گاز زده به داستان اسحاق نیوتن 

و کشف قانون جاذبه مرتبط است. 
*استیو جابز با انتخاب این لوگوی ساده به دنبال 
ایجاد یک تفاوت آشکار با سایر شرکت های پرزرق و 

برق کامپیوتری بود. 
 Google

کمتر فردی پیدا می شود که تا به حال از موتور 
جست وجوی مش��هور گوگل استفاده نکرده باشد. 
ام��ا نام عجی��ب و بامزه این موتور جس��ت وجو از 
کج��ا آمده؟ به نظر می رس��د نام گ��وگل از کلمه 
»گوگال« آمده اس��ت. گوگال به عدد 10 به توان 
100 اش��اره دارد، این عدد یک��ی از جادویی ترین 
اعداد به ش��مار می رود. تاریخچه اس��تفاده از این 
ع��دد به دهه 40 می��الدی بازمی گ��ردد که برای 
نخس��تین ب��ار توس��ط ی��ک ریاضیدان اس��تفاده 
ش��د، بنابراین به نظر می رس��د مدی��ران گوگل با 
کم��ی تغییر از همی��ن کلمه ب��رای معرفی موتور 

جس��ت وجوی خود اس��تفاده کرده اند. 

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو خبر داد 
صادرات محصوالت نانویی 

به 1۸کشور خارجی
دبی��ر س��تاد ویژه توس��عه فناوری نان��و از صادرات 
محصوالت نانویی ایرانی به 18 کشور خارجی خبر داد. 
به گزارش مهر، س��عید س��رکار، دبیر س��تاد ویژه 
توس��عه فن��اوری نانو درباره ص��ادرات محصوالت نانو 
اظهارداشت: تاکنون با 18 کشور خارجی توانسته ایم 
در حوزه صادرات محصوالت نانو وارد تعامل شویم. 
وی افزود: اس��ترالیا، چین، روس��یه، آلمان، ترکیه، 
پاکس��تان، عراق، CIS و کره از جمله کش��ورهایی 
هس��تند که تاکنون به آنه��ا محصوالت نانویی صادر 

کرده ایم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بنا داری��م جغرافیای صادرات 
محصوالت نانو را گسترده تر کنیم، گفت: این موضوع 
با حضور در نمایش��گاه های بین المللی اتفاق می افتد 
ک��ه ما هرس��اله در نمایش��گاه های اینچنینی حضور 

فعاالنه داریم. 
دبیر س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو با بیان اینکه 
محص��والت صادرات��ی در دو دس��ته  »تجهی��زات 
آزمایشگاهی و صنعتی« و  »مواد و محصوالت« قرار 
می گیرند، اظهارداش��ت: بن��ا داریم حجم صادرات را 

بیش از گذشته توسعه دهیم. 
وی با اش��اره به برگزاری روز نانو تکنولوژی ایران 
در کش��ورهای دیگر گفت: ما در س��ال گذش��ته روز 
نانوتکنولوژی ایران را در چین برگزار کردیم که بعد 
از آن کره جنوبی از ما تقاضا داشت که این روز را در 

کشورشان برگزار کنیم. 
س��رکار اف��زود: در روز نانوتکنول��وژی ایران که در 
کش��ورهای چی��ن و ک��ره جنوبی برگ��زار کرده ایم، 
10فناوری نانو را به صاحبان صنایع کشورها معرفی 

کردیم. 

 آمریکا به نظارت بر اینترنت
پایان داد

دولت آمریکا روز شنبه به نقش نظارت رسمی خود 
بر اینترنت پایان داد و مدیریت سیستم آدرس آنالین 

را به یک نهاد غیرانتفاعی جهانی سپرد. 
به گزارش ایسنا، وزارت بازرگانی آمریکا اعالم کرد 
که قراردادش با سازمان جهانی نظارت بر نام ها و ارقام 

اینترنتی - آیکان - به پایان رسیده است. 
به این ترتیب آیکان از این پس از سوی سهامدارانش 
که متش��کل از مهندس��ان، دانشگاهیان، شرکت ها و 
گروه ه��ای دولتی و غیردولتی هس��تند، اداره خواهد 
ش��د.  این اقدام بخش��ی از یک برنامه چند دهه ای از 
س��وی آمریکا برای خصوصی کردن اینترنت اس��ت و 
حامیان این اقدام می گویند مس��تقل ش��دن فعالیت 
آیکان به حفظ یکپارچگی اینترنت در سراسر جهان 

کمک خواهد کرد. 
ب��ه گفت��ه مقامات آی��کان و آمریکا، قرارداد نظارت 
آمری��کا بر این س��ازمان به عن��وان ناظر بر این بخش 
مه��م ک��ه در آن دامنه ها و آدرس های اینترنتی ایجاد 

می شوند، به واشنگتن یک نقش نمادین داده بود. 
اما منتقدان که ش��امل برخ��ی قانونگذاران آمریکا 
هس��تند، معتقدند این اقدام بذل و بخش��ش از سوی 
واش��نگتن ب��ود ک��ه ممکن اس��ت ب��ه حکومت های 
خودکام��ه اج��ازه ده��د کنترل اینترنت را به دس��ت 
بگیرن��د.  آخری��ن تالش مخالف��ان برای جلوگیری از 
وقوع چنین رویدادی، یک ش��کایت تنظیم ش��ده از 
س��وی چه��ار ایالت آمریکا ب��ود که با مخالفت قاضی 
ف��درال ب��رای صدور فرم��ان توقف انتق��ال مدیریت 
شکس��ت خورد.  براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، 
الرنس اس��تریک لینگ که مس��ئول واحد نظارتی در 
وزارت بازرگانی آمریکا بود، روز شنبه با صدور بیانیه 
کوتاهی، انجام ش��دن روند انتقال س��ازمان تخصیص 

ارقام اینترنتی  )IANA( را تأیید کرد. 

انفجار آیفون 7 آتش انتقام کاربران را شعله ور کرد 
عملیات انتحاری به سبک فرانسوی 

یک مرد فرانسوی با ورود به شعبه فروشگاه رسمی 
اپل در ش��هر دیژون، با آس��یب رس��اندن به بخشی از 
محصوالت این فروش��گاه، ویدئویی جنجالی از خود 

به جا گذاشت. 
ب��ه گ��زارش »فرصت امروز«، طی دو روز گذش��ته 
ویدئوی مردی ناش��ناس که با ورود به فروش��گاه اپل 
به تخریب تعدادی از کاالهای موجود در این ش��عبه 
پرداخته بود، هزاران بازدید کننده جذب کرده است. 
در این ویدئو مردی مشاهده می شود که عینکی تیره 
به چش��م دارد و با در دس��ت داش��تن دو گوی فلزی 
و به ظاهر سنگین به بخش فروش گوشی های مدل 
آیفون 7 می رود. این مرد با گوی های فلزی به ده ها 
گوشی )حداقل 12 تلفن( ضربه زده و آنها را می شکند. 
سپس با خونسردی تمام در برابر چشمان حیرت زده 

حاضران از فروشگاه خارج می شود. 
تصاویر ویدئوی منتشر شده در شبکه های اجتماعی 
توس��ط مردی که به گفته حاضران، ژولیده و بس��یار 
آشفته بود فیلمبرداری شده؛ مردی که به نظر می رسد 
همدست مقصر اصلی این حادثه است. نظرات کاربران 
در خصوص این ماجرا نیز در نوع خود جالب اس��ت. 
تعداد زیادی از کاربران این رفتار نابهنجار را تحسین 
کرده اند. س��وال اینجاست که انگیزه مرد فرانسوی از 
ای��ن رفت��ار چه بوده؟ اطالعات اولیه نش��ان می دهد 
این مرد قصد داشته محصولی را که خریداری کرده 
پ��س داده و وج��ه پرداخت��ی خود را بازپس گیرد، در 
نتیجه زمانی که با پاس��خ منفی فروش��ندگان روبه رو 
شده، تصمیم به انجام این رفتار اعتراضی گرفته است. 
ام��ا بخش دوم ماجرا به ویدئوی ثانویه بازمی گردد 
که س��اعاتی پس از ویدئوی اول منتش��ر شده، مردی 
را نش��ان می دهد که حوالی فروش��گاه اپل توس��ط 
ماموران امنیتی بازداش��ت می ش��ود، این فیلم توسط 
دوربین های امنیتی گرفته ش��ده و به دستگیری فرد 
خاطی مرتبط اس��ت. تاکنون، ش��رکت اپل هیچ گونه 
اظهارنظر رس��می در خصوص این ویدئوها نداش��ته و 

فعال سکوت اختیار کرده است.  

خبـــر آمار ها از کاهش شدید فروش محبوب ترین گجت های پوشیدنی خبر می دهنددنیای فناوری

سناریویی غم انگیز برای ساعت های هوشمند 
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Lomme bed  نام یک تختخواب هوشمند ، با طراحی فوق العاده زیبا و ساده است . انتخاب رنگ دلخواه کاربر برای نورپردازی داخل تخت، سیستم کاهش سر 
و صدای محیطی ، پخش موسیقی مورد عالقه در محیط تخت و تشک ماساژور هوشمند باعث شده این تخت یک انتخاب عالی برای هر نوع فضا محسوب شود. 

lemmo bed  قابلیت اتصال به آیفون و آی پد را دارد . قیمت این تخت  70 دالر است. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

س��االنه نمایش��گاه   در 
 robobusiness از روباتی هوش��مند 
که مس��ئولیت پرس��تاری از کودک را 

بر عهده دارد رونمایی شد. 
به گزارش فرصت امروز این نمایشگاه 
که هر سال در سن خوزه کالیفرنیا برگزار 
می شود، یکی از مهم ترین همایش های 
ساالنه با هدف معرفی انواع محصوالت 
روباتیک محس��وب می ش��ود. به عقیده 
برخ��ی کارشناس��ان، ای��ن همای��ش 
بزرگ ترین رویداد ساالنه فعاالن عرصه 

روباتیک در جهان محسوب می شود. 
3ft tall ipal ن��ام روباتی هوش��مند 
است که در حاشیه این نمایشگاه رونمایی 
ش��د؛ روباتی که قرار اس��ت در حکم یک 
پرستار تمام وقت برای کودکان عمل کند. 
ای��ن روب��ات به انواع برنامه های نظارت از 

راه دور مجهز اس��ت. اف��زون بر این، این 
روبات به سیستم آموزش و بازی نیز مجهز 
است. با کمک این برنامه روبات و کودک 
قادر به تعامل موثر با یکدیگر خواهند بود.  
بررسی های اولیه نشان می دهد 80درصد 
از ک��ودکان این روبات را دوس��ت دارند، 
15درصد از آنها نسبت به روبات نگرشی 
خنث��ی دارن��د و 5درصدش��ان از روبات 
می ترسند.  این روبات که در چین و توسط 
داولین وانگ س��اخته ش��ده، در حالی در 
نمایشگاه robobusiness رونمایی شد 
که قرار است تا پایان سال جاری به تولید 
انبوه رسیده و در دسترس عموم قرار گیرد. 
با توجه به استقبال شرکت های مختلف 
ای��االت متح��ده از این روبات، پیش بینی 
می شود این کشور یکی از میزبانان اولیه 

روبات های پرستار باشد. 

روباتی که با ۸0 درصد بچه ها دوست است 

پرستاری از کودک هوشمند شد
باتری منعطف پاناسونیک در راه است  

تا 15 درجه منعطف تر شارژ کنید 

ش��رکت پاناس��ونیک از جدیدتری��ن 
بات��ری خود رونمایی ک��رد. این باتری 
لیتیوم یونی انعطاف پذیر و تا 15 درجه 

قابل خم شدن است. 
ب��ه گ��زارش فرص��ت امروز ش��رکت 
پاناس��ونیک نامی آَش��نا در عرصه تولید 
محصوالت هوشمند و دیجیتال است، با 
ای��ن وجود فض��ای رقابتی و نزدیک بین 
تولید کنندگان محصوالت این حوزه باعث 
ش��ده رقابت در این بخش بس��یار دشوار 
باشد. اکنون شرکت پاناسونیک با رونمایی 
از بات��ری جدی��د خود، نه تنها به رقابت با 
س��ایر تولید کنندگان پرداخته، بلکه راه 
را ب��رای تولید کنندگان تلفن همراه های 
خمیده س��اده تر کرده اس��ت. این باتری 
در س��ه اندازه 60، 40 و 17.5 میلی آمپر 
ارائ��ه خواه��د ش��د. این موض��وع تنوع 

کاربردهای باتری پاناس��ونیک را به شدت 
افزایش می دهد. خبرهای منتش��ر شده 
توسط پاناسونیک نشان می دهد تا پایان 
م��اه جاری میالدی )اکتب��ر( باتری های 
انعطاف پذی��ر لیتیومی روانه بازار خواهند 
شد؛ باتری هایی که نه تنها تا 15 درجه خم 
می ش��وند، بلکه قرار است تحمل حرارت 
باال را نیز داشته باشند. این باتری ها قابل 
شارژ هستند و به راحتی آسیب نمی بینند.  
به جز گوش��ی های تلفن همراه، می توان 
از این باتری ها در گجت های پوش��یدنی، 
کارت های اعتباری و سایر محصوالتی که 
نیاز به انعطاف بیشتری دارند استفاده کرد. 
یکی از مواردی که به خم شدن و انعطاف 
باتری های کمک می کند، ضخامت بسیار 
پایین این باتری است؛ ضخامتی که تنها 

0/55 میلی متر است. 
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اسپانیا به رکورد 10 میلیون 
گردشگر در ماه رسید

با جذب بیش از ۱۰ میلیون گردش��گر در یک ماه، 
صنعت توریسم اسپانیا رکورد دیگری از خود بر جای 
گذاشت. به گزارش ایس��نا به نقل از روزنامه لوکال، 
موسسه ملی آمار اسپانیا اعالم کرد، در ماه آگوست 
۲۰۱۶ در مجم��وع ۱۰.۱ میلیون گردش��گر خارجی 
از این کش��ور دیدن کرده اند تا رک��ورد ثبت جذب 
گردش��گر ماهانه در این کش��ور توریس��تی شکسته 
شود. همچنین تعداد گردشگرانی که در ماه آگوست 
امسال به اس��پانیا سفر کردند در مقایسه با آگوست 

۲۰۱۵ با افزایش ۵.۸ درصدی همراه بوده است. 
بر اس��اس این گزارش، در ۸ ماه نخس��ت س��ال 
جاری میالدی در مجموع ۵۲.۵ میلیون گردش��گر از 
اس��پانیا دیدن کردند که این رقم نیز در مقایس��ه با 
مدت مش��ابه سال گذشته آن ۱۰ درصد رشد داشته 
اس��ت و بر این اس��اس پیش بینی می ش��ود امسال 
رکورد جذب ۶۸.۱ میلیون گردش��گر که در ۱۲ ماه 
سال گذشته ثبت ش��د دوباره شکسته شود. منطقه 
شمالی کاتالونیا پربازدیدترین منطقه گردشگری در 
اسپانیاس��ت که یک چهارم از مجموع توریست های 
ورودی به این کش��ور را به خود اختصاص می دهد و 
در حد فاصل ماه های ژانویه تا آگوس��ت در مجموع 
۱۲.۵ میلیون گردشگر بین المللی از شهر بارسلون و 

دیگر مناطق ساحلی آن دیدن کردند. 
پس از کاتالونیا، منطقه »بالئاری« که یکی از ۱۷ 
بخش خودمختار اس��پانیا و یکی از ۵۰ اس��تان آن 
به ش��مار می آید در جایگاه دوم حضور گردش��گران 
قرار دارد و پس از جزایر قناری محبوب ترین منطقه 

گردشگری اسپانیاست. 
به  رغم کاهش ارزش اس��ترلینگ در مقابل پوند پس 
از »برگزیت«، گردشگران بریتانیایی همچنان بیشترین 
حض��ور را در اس��پانیا دارن��د و تعداد انگلیس��ی ها در 
آگوست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۱۵ با 

۳.۹ درصد رشد همراه بوده است. 
در واقع ۱۲.۸ میلیون بریتانیایی در ۸ ماه نخس��ت 
سال ۲۰۱۶ از اسپانیا دیدن کردند که در مقایسه با 
آمار مشابه سال گذشته ۱۳ درصد رشد داشته است. 
گردش��گر  ۸.۳ میلی��ون  بریتانیایی ه��ا،  از  پ��س 
فرانسوی )رشد ۹و۶ درصدی( و ۷.۶ میلیون گردشگر 

آلمانی در طول این ۸ ماه به اسپانیا سفر کردند. 
محبوبیت اس��پانیا به عنوان یک مقصد گردشگری 
با توجه به حمالت تروریس��تی در کشورهایی چون 
ش��مال آفریقا، ترکیه و حتی فرانس��ه افزایش یافته 

است. 

معاون سازمان میراث فرهنگی عنوان کرد
مشهدالرضا )ع( مقصد بین المللی 

در حوزه گردشگری است

مع��اون گردش��گری س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گری گفت: مشهدالرضا )ع( 
مقصد بین المللی در حوزه گردش��گری است و تمام 
زیرس��اخت های اولیه آن برای این امر تدارک شده 
اس��ت. مرتضی رحمانی موحد شنبه ش��ب در جلسه 
ستاد هماهنگی خدمات سفر خراسان رضوی افزود: 
مش��هد دارای ویژگی های بسیار اس��ت که از جمله 
آنها تنوع خدمات در حوزه گردش��گری اس��ت. وی 
اظهار ک��رد: این ویژگی و تن��وع را در کمتر مقصد 
گردش��گری می ت��وان دید ک��ه نش��ان دهنده تنوع 

مخاطبان و گردشگران و زائران این منطقه است. 
وی گفت: زائران و مس��افران مشهد از طیف های 
مختل��ف و نیازمند خدمات مختلف هس��تند که در 
چارچ��وب مدیریت اس��تان و همراهی دس��تگاه ها 
به طور نس��بی س��طح مطلوبی از خدمات و امکانات 
برای آنان فراهم شده و این تنوع در حوزه فرهنگی، 
اس��کان، خدمات، نظارت ها، سوغات و امثال آن نیز 
مش��اهده می شود. معاون گردشگری سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری کشور افزود: 
عمده مقاصد س��فر در کش��ور تابع��ی از اقلیم و آب 
و ه��وا و مختص��ات جغرافیای��ی خ��اص اس��ت، اما 
مش��هد ش��هری چهار فصل و در تمام طول س��ال 
و مناس��بت های مختل��ف اع��م از مل��ی، مذهبی و 

تعطیالت، پذیرای زائران و گردشگران است. 
وی اظه��ار ک��رد: جاذبه متفاوت برای این ش��هر 
ش��کل گرفته که همه به برکت وجود مضجع شریف 
حضرت امام رضا )ع( اس��ت. وی گفت: این جایگاه، 
وظیف��ه ما را در پاس��داری از آن مضاعف می کند و 
بای��د عمق و میزان تالش های م��ا به عنوان خادمان 
مردم بسیار گسترده تر باشد تا منجر به رضایتمندی 

همه زائران شود. 
رحمانی موح��د ب��ا اش��اره ب��ه مقدم��ات اجرای 
طرح هایی در حوزه مدیریت سفر زائران و گردشگران 
این خطه از سوی مدیران استان افزود: حمایت هایی 
که می تواند به حضور بیشتر، منسجم تر و با کیفیت 

زائران کمک کند، باید با جدیت انجام شود. 
وی ادامه داد: هر چه زائران منظم تر و برنامه ریزی 
ش��ده به مشهد س��فر کنند، مشکالت کاهش یافته، 
خدمات کیفی تر و رضایتمندی گردشگران و زائران 
بیشتر می ش��ود. وی با اشاره به طرح زیارت از مبدا 
به مبدا و بس��ته های تعریف ش��ده برای آن در قالب 
گروه های مختلف مردمی با شرایط و نیازهای مختلف 
گفت: این اقدام بسیار ارزشمند است و زمینه حضور 
زائران از همه نقاط را به صورت س��ازماندهی شده و 
مدیریت ش��ده به این ش��هر مذهبی فراهم می کند 
که اقدامی راهبردی در حوزه سفر گردشگران است. 

اخبار گردشگری
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معاون رئیس جمهوری عنوان کرد

1500میلیارد  دالر؛ درآمد گردشگری جهان در سال2015
معاون رئیس جمهوری و رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گف��ت: جذب س��رمایه گذاران خارجی برای 

ایران هم فرصت و هم ضرورت است. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، مس��عود س��لطانی فر 
دیروز در همایش بین المللی سرمایه گذاران 
خارج��ی در صنع��ت گردش��گری در محل 
اجالس س��ران اظهار ک��رد: در دولت تدبیر 
و امید و پ��س از توافق برج��ام، روند ورود 
گردش��گر به ایران ش��تاب قابل مالحظه ای 
داش��ته است. ش��مار ورود گردش��گران به 
ایران بیش از دوبرابر میانگین جهانی اس��ت 
و ب��ا عنایت به این موضوع س��رمایه گذاران 
با اش��تیاق، آمادگی خود را برای حضور در 

ایران اعالم می کنند. 
وی افزود: براساس گزارش شورای جهانی 
س��فر و گردشگری در س��ال ۲۰۱۶، سهم 
سفر و گردشگری خارجی در تولید ناخالص 
ای��ران در س��ال ۲۰۱۵ مع��ادل ۷.۶ درصد 
بوده اس��ت که امیدواریم در سال جاری تا 
مرز ۹ درصد افزایش یابد. س��لطانی فر ادامه 
داد: گردش��گری بهترین گزینه برای تحقق 
اقتص��اد مقاومت��ی و رهای��ی از اقتصاد تک 
محصولی است و س��ازمان میراث فرهنگی 
در همین راس��تا برنامه ریزی برای س��اخت 
و بهره ب��رداری از ۳۰۰ هت��ل چه��ار و پنج 
س��تاره برای پنج س��ال آینده یعنی تا سال 
۱4۰۰ را در دس��تور کار قرار داده و بخش 
خصوص��ی در همی��ن زمینه با تم��ام توان 
عملی��ات اجرایی بی��ش از ۱۷۰ هتل چهار 

و پنج ستاره را آغاز کرده است. 

5 میلیارد دالر تسهیالت مورد نیاز
معاون رئیس جمه��وری تاکید کرد: بیش 
از ۱۷۵۰پروژه گردشگری در کشور در حال 
احداث است که ۸۲۰ پروژه آن به هتل های 
یک تا پنج ستاره و تعداد ۱۰۸ پروژه آن به 
هتل و تاسیسات گردشگری اختصاص دارد 
که در دو س��ال گذشته ۹۷۰میلیارد تومان 
از طریق منابع صندوق توسعه ملی و منابع 
داخلی بانک ها و منابع تلفیقی تامین ش��ده 

است. 

وی اف��زود: مجم��وع منابع و تس��هیالت 
م��ورد نیاز برای بهره ب��رداری از این ۱۷۵۰ 
پروژه بخش خصوصی گردشگری در کشور، 
که با حجم س��رمایه گذاری معادل ۳۲هزار 
میلیارد تومان برابر ۱۰میلیارد دالر در حال 
احداث است، نیازمند ۱۶هزار میلیارد تومان 
یا حدود ۵میلیارد دالر تس��هیالت است که 
امیدواریم در پنج س��ال آینده بتوانیم آن را 
از محل ه��ای داخلی و خارجی تامین کنیم. 
رئی��س س��ازمان میراث فرهنگ��ی گفت: با 
استفاده از ظرفیت اش��تغال در گردشگری 
و صنایع دس��تی برای س��ال های ۲۰۱۶ و 
۲۰۱۷ ایج��اد ۱4۰هزار ش��غل جدید را در 
نظ��ر گرفته ایم که این مه��م نیازمند حدود 
4هزار میلیارد تومان تس��هیالت است که با 
حمایت رئیس جمهوری و سیستم بانکی در 

مسیر تصویب قرار گرفته است. 

سهم گردشگری، 7 درصد از صادرات 
جهانی

سلطانی فر با تاکید بر اهمیت گردشگری 
به عن��وان بزرگ تری��ن صنعت ح��ال حاضر 
جه��ان افزود: ام��روزه گردش��گری ماهیت 
و ابع��اد جدی��د و متنوعی به خ��ود گرفته 
اس��ت که یکی از کارکرده��ای ملموس آن 
کارک��رد اقتص��ادی اس��ت و نتایجی چون 
درآمدزایی، سودآوری، توزیع عادالنه ثروت، 
اشتغال آفرینی، توانمندسازی جوامع محلی 
و رف��اه و ش��کوفایی را به هم��راه دارد. وی 
اضافه کرد: درآمد یک ه��زار و ۵۰۰میلیارد 
از  بی��ش  جابه جای��ی  از  حاض��ر  دالری 
یک میلیارد و ۲۰۰میلیون گردشگر در سال 
۲۰۱۵ و اختصاص یک شغل از هر ۱۱ شغل 
جهانی در این صنعت و ۷درصد از صادرات 
جهانی و ۳۰ درصد از صادرات خدمات مبین 

این مسئله است که گردشگری از مهم ترین 
ارکان اقتصادی دنیاست. 

داد:  ادام��ه  رئیس جمه��وری  مع��اون 
گردش��گری فراتر از بعد اقتص��ادی خود به 
لحاظ برخورداری از س��ایر امکانات تبدیل به 
پدیده ای اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی 
ش��ده و از این نظر بهره گیری مناسب از این 
کارکرده��ا می توان��د جهان کنون��ی را که با 
تبعیض، تندروی و خشونت رو به رو است، به 
اعتدال و پذیرش تفاوت های قومی، فرهنگی 
و مذهبی سوق دهد.  وی یکی از جدیدترین 
و کارآمدترین ابزار پیش��رفت اقتصادی برای 
جوامع را تامین بودجه برای پروژه های کالن 
اقتصادی از طریق س��رمایه گذاری مشترک 
با طرف های خارجی دانس��ت و گفت: ایران 
اس��المی با وجود ظرفیت ه��ا و توانایی های 
بالقوه و بالفعل قابلیت الزم برای تبدیل شدن 

به یکی از مقاصد برتر گردش��گری در سطح 
جهان را دارد. س��لطانی ف��ر تصریح کرد: از 
جمل��ه مهم تری��ن مزیت های ای��ران برای 
سرمایه گذاران خارجی وجود امنیت پایدار، 
ثبات سیاس��ی و اجتماعی، زیرساخت های 
مناس��ب و عوامل تولید ارزان اس��ت و بازار 
وسیع وجود قوانین و مقررات مناسب برای 
بخ��ش خصوصی با اس��تفاده از اصل 44 و 
قانون ج��ذب س��رمایه گذارن خارجی را از 

دیگر امتیازات می توان برشمرد. 

 اهم سیاست های دولت یازدهم 
در گردشگری

تبیی��ن  در  رئیس جمه��وری  مع��اون 
سیاس��ت ها و برنامه ه��ای دول��ت یازده��م 
در گردش��گری گف��ت: یک وض��ع قوانین 
و دس��تورات مناس��ب در راس��تای ج��ذب 
س��رمایه گذاران داخلی و خارجی، س��پس 
برندس��ازی در صنعت گردشگری با عنایت 
ب��ه تاثی��ر آن در جذب گردش��گر و س��وم 
ایج��اد محص��والت و بخش ه��ای جدی��د 
گردش��گری علم��ی، ورزش��ی و صنعتی و 
ایج��اد اقامتگاه ه��ای مناس��ب ب��رای همه 
س��طوح درآم��دی از چش��م اندازهای ای��ن 
سیاس��ت گذاری است. وی ادامه داد: توسعه 
منابع انس��انی دانش پایه ب��ا توجه به تاثیر 
مس��تقیم منابع انسانی کارآمد و ایجاد نظام 
جام��ع ناظر بر اس��تانداردهای محصوالت و 
خدمات گردشگری همچنین ایجاد توازن در 
ظرفیت ها و مزیت های کشور در گردشگری 
با اس��تفاده از گس��ترش روابط سیاسی بعد 
از برج��ام و هفت��م تدوین نظ��ام مدیریت 
و نجات بخش��ی آث��ار طبیع��ی، تاریخی و 
فرهنگی در معرض خطر مهم ترین اقدامات 
و دستورالعمل های دولت تدبیر و امید برای 
تحول در اقتصاد کشور از طریق گردشگری 
است. همایش بین المللی سرمایه گذاری در 
صنعت گردشگری ایران با حضور ۵۰شرکت 
و برن��د مطرح جهانی در این صنعت، دیروز 
و امروز )دوم و سوم اکتبر ۲۰۱۶( در سالن 
اجالس سران بین المللی جمهوری اسالمی 

ایران و هتل همای تهران برگزار شد. 

مدیرعامل هلدینگ گردش��گری س��ازمان 
تامی��ن اجتماعی گف��ت: ۶۰ س��رمایه گذار 
خارجی از ۱۷ کشور برای سرمایه گذاری به 
ایران آمده اند. به گزارش ایس��نا، غالم حیدر 
ابراهیم بای س��المی در همایش بین المللی 
س��رمایه گذاری در گردش��گری ب��ا رویکرد 
اقتص��اد مقاومت��ی ک��ه از صبح دی��روز در 
س��الن اج��الس س��ران آغ��از ب��ه کار کرد، 
گفت: ای��ن س��رمایه گذاران از کش��ورهایی 
چون فرانس��ه، آلمان، هلند، پرتغال، اسپانیا، 
چین، کره جنوبی، س��نگاپور، تایلند، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، امارات متحده، پاکستان 
و آفریقای جنوبی هس��تند. امروزه توس��عه 
کش��ورها در اولوی��ت قرار گرفته و س��اختار 
تولید در حال تحول اس��ت. گردش��گری نیز 
به عنوان شاخصه توسعه و پیشرفت نظام های 
جهان در سیاس��ت گذاری ها و برنامه ریزی ها 

در جایگاه باالیی قرار گرفته است. 
وی ادامه داد: ایران به واسطه قرار گرفتن 
در مسیر جاده ابریش��م و هزار کاروانسرایی 
که در گذش��ته ساخته ش��ده، می تواند ادعا 
کند یکی از کش��ورهای تاریخی پیش��رو در 
صنعت گردش��گری ب��وده اس��ت. برهمین 
اس��اس ظرفیت زیادی در ایران وجود دارد. 
مدیرعامل این هلدینگ گردش��گری افزود: 
ای��ران مثل ی��ک موزه بزرگی اس��ت که هر 
شهر آن آمادگی پذیرایی از هزاران گردشگر 
را دارد. بای س��المی ادامه داد: ش��رکت های 
معتب��ری از ما درخواس��ت کردن��د که برای 
س��رمایه گذاری ب��ه ایران بیاین��د. به همین 
خاطر این همایش با کش��ورهایی که در سه 
سال گذشته وارد مذاکره با ایران شده بودند، 
برنامه ریزی ش��ده است و آنها برای مذاکرات 

جدی تری به ایران آمده اند. 

رئیس دبیرخانه س��تاد توس��عه سواحل 
مک��ران از برگ��زاری نخس��تین همای��ش 
بین المللی معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری 
و توسعه پایدار در سواحل مکران در روزهای 
۲۲ و ۲۳ آذر سال جاری در چابهار خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از وزارت دف��اع، ایرج 
تاج الدین در این خصوص گفت: این همایش 
با هدف معرفی ظرفیت های س��رمایه گذاری 
در منطق��ه، بررس��ی و ارائ��ه برنامه ه��ای 
دس��تگاه های اجرایی در راس��تای توس��عه 
منطقه، آش��نایی س��رمایه گذاران داخلی و 
خارجی ب��ا فرصت های س��رمایه گذاری در 
منطق��ه و تحق��ق اه��داف کالن جمهوری 
اس��المی ایران در توسعه س��واحل دریایی 

عمان در چابهار برگزار می شود. 
وی گفت: ب��ا توجه به ظرفیت های بالقوه 
سواحل مکران این منطقه طی ۲۰ سال آینده 

به قطب جدید و اصلی اقتصاد کشور تبدیل 
خواهد ش��د. رئیس دبیرخانه س��تاد توسعه 
سواحل مکران با بیان اینکه در سیاست های 
کلی برنامه شش��م توسعه، س��واحل مکران 
به عنوان تنها موضوع مکان محور، از س��وی 
مق��ام معظم رهب��ری به دولت ابالغ ش��ده 
است، افزود: براساس برنامه های تدوین شده 
در دستگاه های اجرایی کشور، طی ۱۰ سال 
آینده بیش از ۲۰۰ هزار شغل در این منطقه 
ایجاد خواهد ش��د که الزم��ه این امر توجه 
ویژه سیاس��ت گذاران بخش های اقتصادی و 
زیربنایی کشور به این منطقه است. تاج الدین 
توضیح داد: س��تاد توسعه س��واحل مکران 
به ریاس��ت اس��حاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری و عضویت هشت وزارتخانه 
زیربنای��ی و چهار معاون��ت رئیس جمهوری 
تشکیل شده و در تالش است ضمن تامین 

زیرساخت های اولیه منطقه، طرح های جامع 
مطالعاتی توس��عه و عم��ران منطقه را تهیه 
کند تا به عنوان اس��ناد باالدستی در توسعه 
پای��دار و متوازن منطقه م��ورد بهره برداری 
قرار گیرد. وی در تش��ریح اهمیت س��واحل 
مک��ران گفت: این منطقه ب��ه طول بیش از 
۷۰۰کیلومتر و با وس��عت بیش از ۳۲ هزار 
کیلومتر مربع شامل چهار شهرستان سیریک 
و جاس��ک در اس��تان هرم��زگان و کنارک 
و چابهار در اس��تان سیس��تان و بلوچستان 
اس��ت که دولت بن��ا دارد در ط��ول برنامه 
ششم توسعه، س��رمایه گذاری های عظیمی 
در حوزه های انرژی، نفت، گاز، پتروش��یمی، 
بن��ادر، زیرس��اخت های حمل و نق��ل، ایجاد 
س��کونت گاه های جدید، شیالت، کشاورزی، 
گردشگری و نظایر آن در این منطقه به اجرا 

بگذارد. 

 ابراهیم بای سالمی اعالم کرد

۶0 سرمایه گذار خارجی مشتاق در ایران
 همایش بین المللی معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری 

در سواحل مکران برگزار می شود

در نیمه نخست امسال اتفاق افتاد

ثبت 340 هزار نفر شب اقامت گردشگران خارجی در مازندران
معاون گردش��گری اداره کل می��راث فرهنگی، صنایع 
دس��تی و گردش��گری مازن��دران گفت که در ش��ش ماه 
اول امس��ال ۳4۰ هزار نفر شب گردش��گران خارجی در 
اماک��ن اقامتی رس��می همچ��ون هتل در اس��تان اقامت 
داش��تند. مهران حسنی در گفت و گو با ایرنا ضمن اشاره 
به رش��د ۱۰درصدی اقامت گردشگران خارجی در شش 
ماه نخس��ت امسال به نسبت مدت مش��ابه سال قبل در 
اقامتگاه های رس��می مازندران، اف��زود: به طور قطع، آمار 
حضور گردش��گران خارجی در مازندران فراتر از این رقم 

است. 
مع��اون گردش��گری مازندران از کش��ورهای حاش��یه 
خلیج ف��ارس و ع��راق به عنوان کش��ورهایی ن��ام برد که 
بیشترین گردشگران را در استان داشتند. وی تاثیرگذاری 
پساتحریم بر روند حضور و اقامت گردشگران خارجی در 
مازندران را مشهود دانست و ادامه داد: اکنون گردشگرانی 
از کش��ورهای اروپای��ی و آمریکایی نیز به اس��تان س��فر 
کرده اند. به گفته حسنی، مناطق جنگلی و سواحل زیبای 

غرب مازندران کانون توجه گردشگران خارجی است. 

 چراغ سبز گردشگران خارجی 
به خانه مسافرهای مازندران 

وی از ن��کات جالب توج��ه و مهم حضور گردش��گران 
خارج��ی در مازن��دران را تمای��ل به اقام��ت در ویالهای 
اس��تیجاری و خانه مس��افرها دانس��ت و البت��ه گفت که 
گردش��گرانی که با تورهای مس��افرتی به استان می آیند 

بیشتر از فضاهای اقامتی هتل و متل استفاده می کنند. 
مع��اون گردش��گری مازن��دران گزین��ه انتخاب��ی اکثر 
گردش��گران خارجی برای اقامت را خانه مس��افرها اعالم 

کرد و ادامه داد: این انتخاب به خاطر داش��تن فضای آرام 
در دل روستاها و مناطق جنگلی و سواحل دریاست. 

وی افزود: به دلیل نداشتن پروانه و مجوز فعالیت بیشتر 
۸۰ هزار ویالی اس��تیجاری مازندران، آمارهای دقیقی از 
تعداد حضور مسافران چه داخلی و خارجی در این فضاها 

وجود ندارد. 
حس��نی اضافه ک��رد: هم اکنون آمارهایی ک��ه از تعداد 

گردش��گر و مسافر خارجی در مازندران ارائه می شود تنها 
آمار مربوط به اقامت آنها در هتل و متل هاست. 

وی ادام��ه داد: پیش بینی می ش��ود آم��ار تعداد اقامت 
گردش��گران خارج��ی در مازن��دران بیش��تر از آمارهایی 
اس��ت که اعالم می شود. حسنی س��اماندهی خانه مسافر 
و ویالهای اس��تیجاری و گرفتن مجوز و پروانه فعالیت را 
مهم ترین برنامه و فعالیت کاری اداره کل گردش��گری در 

مازندران دانست و افزود: تاکنون کمتر از یک هزار ویالی 
اس��تان پروانه فعالیت گرفتند. وی با اش��اره به تش��کیل 
کمیته امنیت گردش��گران در مازندران افزود: این کمیته 
در ۲۲ شهرستان با حضور فرمانداری، رییس اداره میراث 
فرهنگی، دادستان، نیروی انتظامی و اطالعات با برگزاری 
جلسات متعدد ساماندهی این ویالها را پیگیری کردند. 

پراکنده و گسترده بودن خانه مسافرها در مازندران 
معاون گردشگری مازندران گستردگی و پراکنده بودن 
خان��ه مس��افرها در نقاط مختل��ف مازن��دران را به عنوان 
اصلی ترین مسئله برای شناسایی این واحدها اعالم کرد و 
ادامه داد: برخالف دیگر اس��تان ها که خانه مسافرها غالبا 
در یک یا چند شهر وجود دارد این مسئله را در مازندران 

با پراکندگی و گستردگی زیادتر شاهد هستیم. 
وی اظهار داش��ت: هم اکنون در اس��تان اصفهان، خانه 
مس��افر تنها در ش��هرهای اصفهان و کاش��ان و در استان 
اردبیل در شهرس��تان س��رعین اس��ت اما خانه مسافر در 
مازن��دران از گلوگاه تا رامس��ر و در تمام مناطق ش��هری 
و روس��تایی وجود دارد. حس��نی از صاحب��ان خانه های 
مس��افر در مازندران خواس��ت تا برای قانونمند شدن به 
فعالیت ش��ان نس��بت به اخذمجوز و پروانه فعالیت واحد 
خ��ود اقدام بکنند. مازندران مقصد س��فر ۳۰ میلیون نفر 
در س��ال است که ظرفیت اقامت رسمی و غیر رسمی این 
اس��تان ۷۷۶ هزار و ۸۶۶ نفر ش��ب اقامت اس��ت. از این 
میزان ظرفیت اقامتی موجود در مازندران ۳۲ هزار و ۶۲4 
نفر شب اقامت مربوط به اقامتگاه های رسمی شامل هتل، 
 متل، هت��ل آپارتمان، مهمان پذیر، بوم گ��ردی و مجتمع 

تفریحی - توریستی است. 

خبر



مه��دی پورقاضی، عض��و اتاق 
بازرگانی ایران در بخش حمل و نقل 
معتقد اس��ت در هر رابطه تجاری 
که میان ایران و س��ایر کش��ورها 
صورت  می گیرد، برنامه و استراتژی 
خاصی حاکم است و همواره برای 
دو طرف س��ودآور خواهد بود که 
روابط تجاری ای��ران و هند نیز از 

همین رویه پیروی می کند. 
در ح�ال حاضر با وج�ود رفع 
تحریم های بین المللی، شرکای 
تجاری ایران همانند ش�رکت 
کش�تیرانی هن�د مای�ل ب�ه 
برقراری روابط خود هس�تند، 
دستاورد این شراکت برای دو 

طرف چیست؟ 
برق��راری دوب��اره روابط تجاری 

خ��ط کش��تیرانی هن��د و ایران 
باعث می ش��ود در زمان و هزینه 
تجارت ه��ای دریایی صرفه جویی 
ش��ود و نظ��م و قان��ون دوباره ای 
بر خ��ط حمل و نقل تج��اری این 
دو کش��ور برقرار شود. همچنین 
با برق��راری این ش��راکت تجاری 
40 س��اله می ت��وان گفت قیمت 
تمام شده حمل کاهش می یابد و 
با مجموعه پایین آمدن قیمت ها 
و برق��راری نظ��م در ای��ن خ��ط 
حمل و نق��ل و همچنی��ن با کوتاه 
ش��دن زمان تحویل کاالهای این 
دو کشور و افزایش حجم مراودات 
اقتص��ادی هند و ایران بخش های 
اقتص��ادی ای��ن دو کش��ور قوی 
خواهد شد بنابراین در مجموع این 

رابطه به نفع اقتصاد هر دو کشور 
خواهد بود و ای��ن یک امر مثبت 

است. 

معتقدند  کارشناس�ان  برخی 
برقراری روابط ایران با شرکای 
قدیم به خصوص هند بیش�تر 
برای کشورهای مقابل سودآور 
اس�ت تا ایران، تحلیل شما از 

این موضوع چیست؟ 
نه این گونه نیس��ت، در روابط 

تج��اری که می��ان ایران و س��ایر 
کش��ورها صورت  گی��رد برنامه و 
اس��تراتژی خاصی حاکم است و 
همواره ب��رای دو طرف س��ودآور 
خواهد بود که روابط تجاری ایران 
و هند نیز از همی��ن رویه پیروی 
بای��د همکاری های  م��ا  می کند. 
زمین��ه  در  را  خ��ود  مش��ترک 
حمل و نقل با کش��ورهای همجوار 
باال ببریم، چرا که این امر س��بب 
می شود هزینه تولید، نقل و انتقال 
کاال کاهش پیدا  کند و همین امر 
منجر به خ��روج از رک��ود زودتر 
کشور خواهد شد، همچنین سایر 
کش��ور ها مثل هند نیز می توانند 
از مزایای معامله با ایران اس��تفاده 
کنن��د که یک��ی از مزایای بخش 

تولی��د ما این اس��ت ک��ه هزینه 
ان��رژی و تولی��د در کش��ورمان 
کمتر اس��ت و این امر برای سایر 
کشور ها س��ودآور خواهد بود. در 
روابط های تج��اری زمانی که یک 
طرف بیشتر سود ببرد، این روابط 
ناپایدار خواهد بود و منجر به قطع 
رابطه می ش��ود. زمانی روابط های 
پایدار می شود  اقتصادی  تجاری- 
که براس��اس سیاس��ت برد- برد 
تصمی��م گرفته ش��ود و طرفین 
در آن ذی نفع باش��ند و به منظور 
تداوم این ش��راکت همکاری های 
سودآوری را انجام دهند، بنابراین 
راه اندازی دوباره خط کش��تیرانی 
ایران و هند به نفع دوطرف خواهد 

بود. 

دوشنبه
1215 مهر 1395 کافه مدیران

شراکت تجاری ایران و هند؛ موتور 
همگرایی آسیا

روابط ایران و هند همواره با تعامالت هدفمند در 
طول قرن ها گس��ترده بوده است. مرز مشترک میان 
دو کشور تا سال 1947، موجبات اشتراکات فراوانی 
در زب��ان و فرهنگ و س��نت پدی��د آورد. به عالوه، 
منطقه آس��یای جنوبی و خلیج فارس فراهم آورنده 
ارتباطات قوی در حوزه های بازرگانی، نیرو، فرهنگی 

و پیوندهای میان مردم با مردم است. 
پیونده��ای اقتصادی و بازرگانی هن��د و ایران به 
صورت سنتی از واردات نفت خام ایران شکل گرفت. 
هن��د در س��ال 2009 - 2008، ح��دود 22میلیون 
تن نف��ت خام به ارزش تقریب��ی 10میلیارد دالر از 
ایران وارد کرد که به این ترتیب هند س��ومین بازار 
بزرگ نفت خام ایران بود. همچنین صادرات هند به 
ایران ش��امل فرآورده های نفتی، برنج، ماشین آالت، 
محص��والت فلزی، مواد اولیه آه��ن و فوالد، آهن و 
فوالد، دارو، مواد دارویی، مواد معدنی پردازش شده، 
نخ و پارچ��ه مصنوعی، چای، مواد ش��یمیایی آلی، 
غیرآلی و کش��اورزی، فرآورده های س��اخته شده از 

الستیک و... است. 
دو کش��ور ایران و هند در منطقه خاورمیانه بسیار 
مهم اند و در عصر قدرت های منطقه ای و آسیا مجال 
و فرصت مناس��بی برای دو کش��ور مهیاس��ت تا به 

عمق بخشی به روابط خود بپردازند. 
ق��اره آس��یا از ابعاد مختلف اهمی��ت زیادی دارد، 
زی��را در مدت 10 س��ال ذخیره آن 10 برابر ش��ده 
و 75درص��د ان��رژی جهان در آسیاس��ت، هم چنین 
باالترین نرخ س��رمایه گذاری در س��ال های اخیر در 

آسیا بوده است. 
تمامی شرایط نشان می دهد آینده جهان، آینده ای 
آس��یایی است و این مس��ئله از دو جنبه قابل تأمل 
اس��ت؛ یکی اینکه می ت��وان از ظرفیت منطقه برای 
گس��ترش روابط و چارچوب های منطقه ای استفاده 
ک��رد و دیگر اینکه ای��ران و هن��د می توانند تبدیل 
به موتور همگرایی آس��یا ش��وند و ق��درت و در هم 
تنیدگی این دو کشور این زمینه را فراهم می کند. 

هند از پایه گ��ذاران و قطب های مهم جنبش عدم 
تعهد در جهان دو قطبی گذش��ته بوده و جمهوری 
اس��المی ایران نیز مبدع جنبش ع��دم تعهد واقعی 
پیش از فروپاش��ی نظام دوقطبی بوده است و انتظار 
این اس��ت که این دو کش��ور به یک��ی از محورهای 
اصلی ش��کل بخش��یدن به نظ��ام آین��ده بین الملل 

براساس سنت های گذشته خود تبدیل شوند. 
اما شراکت تجاری 40 س��اله کشتیرانی مشترک 
ای��ران و هن��د از س��ال 2012 ب��ر اث��ر تحریم های 
هسته ای ایران، به همکاری اش با شرکت های ایرانی 
پایان داد و در س��ال گذش��ته بالغ بر 5 میلیارد دالر 
ضرر مالی دید. اکن��ون با اجرای قرارداد برجام، این 
شرکت دوباره قصد دارد شراکت خود را با جمهوری 
اسالمی ایران آغاز کند تا جغرافیای جدیدی را برای 

فعالیت های تجاری خود ایجاد کند. 

ب��ا اجرای قرارداد برجام، ای��ران نیز برای برقراری 
رواب��ط تجاری و اقتصادی با ش��رکای قبلی خود به 
کلیه شرکت های خارجی خیرمقدم می گوید. ضمن 
اینکه روابط سیاس��ی ما به گونه ای اس��ت که باید با 
تمام کش��ورها روابط تجاری برقرار شود. به خصوص 
ب��ا کش��ورهایی چون هندوس��تان که کش��وری در 
حال ترقی و با رش��د 8درصدی اس��ت که با ورود به 
بازارهای بین المللی می تواند در آینده شریک تجاری 
مناس��بی برای آینده ایران و جایگزین مناسب برای 

چین باشد. 
هندوس��تان به عن��وان یک مصرف کنن��ده بزرگ 
ان��رژی در جه��ان، بخش اعظمی از نی��از خود را از 
ص��ادرات نفت��ی ایران مص��رف می کن��د و اگر این 
ش��راکت 40 ساله کش��تیرانی این کش��ور با ایران 
برقرار ش��ود، این بخش از مصرف هند با کشتی های 
نفت��ی خود آنه��ا صورت می گیرد و ای��ن امر به نفع 
حمل و نقل کش��ور خواهد ب��ود و می توان پیش بینی 
کرد که در ای��ن حمل و نقل ه��ای بین المللی روابط 

برد- برد و سودآوری شکل خواهد گرفت. 
در حال حاضر کشور هندوستان یکی از کشورهایی 
است که در تالش است اقتصاد خود را در سطح 5 یا 
6 اقتصادی در دنیا قرار دهد و از چین پیش��ی گیرد 
و ب��ا برنامه های طوالنی  مدت رش��د 7 یا 8درصد را 
برای اقتصاد خود ترتیب داده است و تا حدودی این 
امر برای این کشور حاصل ش��ده؛ بنابراین کشوری 
با چنین برنامه اقتصادی بس��یار قوی است و ارتباط 
اقتصادی و تجاری با آن دارای منفعت خواهد بود. 

همچنین در طول تاریخ مشاهده شده روابط هند 
با ایران هیچ گاه خدش��ه دار نبوده و اختالفات سطح 
باالیی با این کشور در تاریخ اقتصادی وجود نداشته 
اس��ت؛ از این رو هندوستان ش��ریک مناسبی برای 
رواب��ط تجاری- اقتصادی ایران اس��ت؛ ضمن اینکه 
هند همواره مصرف کننده ثابت نفت ایران بوده است 
و ما در اصل باید به این کش��ورها متصل باش��یم و 
از کش��ورهایی همچون چین که در زمان تحریم ها 
نهایت سود و استفاده را از ایران بردند دوری کنیم؛ 
بنابراین ایران برای برقراری ارتباط تجاری خود باید 
از کش��ورهای سوسیالیس��تی و کمونیس��تی فاصله 
گی��رد و روابط خود را با کش��ورهایی که برنامه های 

رشد اقتصادی کالنی را چیده اند، برقرار کند. 

بادبان روابط دریایی ایران و هند 
برافراشته می شود؟ 

بدون هیچ شکی نقش��ه ایران که به تعبیر برخی، 
بی ش��باهت به ی��ک گربه نیس��ت، نقش��ی مهم در 
موفقیت اقتصادی این کش��ور ش��رقی دارد. موقعیت 
اس��تراتژیک ایران از یک س��و و دسترسی به دریای 
کاس��پین و خلیج فارس از س��وی دیگر از مهم ترین 
ویژگی ه��ای ب��ارز منطقه ای ای��ران اس��ت. اما این 
دورنم��ای ج��ذاب جغرافیای��ی، در طول س��ال های 
گذش��ته، به سبب پاره ای از مشکالت منطقه ای و در 
س��ایه تحریم ها، اثراتی منفی بر اقتصاد رو به رش��د 

ایران گذاشت. 
اکنون یکی از انتظارات پس��اتحریم، افزایش روابط 
در بخش تجاری و بازرگانی بین الملل است . موقعیت 
مناس��ب ایران به لحاظ کش��تیرانی و تجارت آزاد با 
کش��ورهای حاشیه خلیج فارس و س��ایر کشورهای 
منطقه، از دالیلی است که سهم انتظارهای تجاری از 

بخش دریایی را باالتر می برد. 
ای��ران و هند در حوزه کش��تیرانی و روابط دریایی 
سابقه ای نسبتا قابل توجه دارند. سابقه ای که به دهه 

70 میالدی بازمی گردد. 
در ای��ن تاری��خ بی��ن دو کش��ور رواب��ط تج��اری 
گس��ترده ای در حوزه نفت و کشتیرانی وجود داشت. 
با این وجود با افزایش فش��ار تحریم ها در س��ال های 
گذش��ته و به وی��ژه در دولت گذش��ته ای��ران، روابط 
دریایی ایران و هند کمرنگ ش��د و عمال به وضعیت 

تعلیق درآمد. 

احیای خطوط تجاری غیر ممکن نیست 
گزارش های نش��ریه بلومب��رگ حاکی از خبرهایی 
امیدوار کننده برای روابط دریایی ایران و هند اس��ت. 
ش��رکت حمل و نقل ویبولیتین هند، مترصد آن است 
که به زودی به احیای روابط 40س��اله خود با صنایع 
دریایی ایران پرداخته و تجارت خود را با این کش��ور 
از سر گرفته و فصلی جدید در مناسبات دریایی خود 

با ایران ایجاد کند.
به نظر می رسد کاهش تحریم ها علیه ایران، نه تنها 
مقامات هندی را تش��ویق کرده تا مناس��بات تجاری 
خود با ایران را رونقی تازه دهند، بلکه مقامات ایرانی 
را نیز مترصد ایجاد فضاهای تازه تجاری کرده است. 
ش��رکت هندی ویبولیتین امیدوار اس��ت با توس��عه 
مناس��بات دریایی خود با ایران سهم حضور هند در 

بازارهای آسیای میانه را افزایش دهد.
 تا س��ال 2012 و پیش از تحریم های چش��مگیر 
علیه ای��ران، بزرگ تری��ن اپراتور بین ای��ران و هند، 
خطوط کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران محسوب 
می شد اما با ش��دت گیری تحریم ها، روابط دو کشور 
به رکودی بی س��ابقه رس��ید. اکنون دول��ت هند در 
نظ��ر دارد با احی��ای روابط تجاری خود ب��ا ایران به 
س��رمایه گذاری 20 میلیارد دالری در بخش بنادر و 

انرژی خلیج فارس بپردازد. 
ای��ن هم��کاری از آن جهت به نفع ای��ران ارزیابی 
می ش��ود که در ط��ول ماه های پس از لغ��و تحریم، 
برخ��ی کش��ورهای ع��رب منطق��ه و در رأس آنه��ا 
عربس��تان، موضع گیری های آش��کاری علی��ه ایران 

اختیار کردند. 
بر این اس��اس، هر گون��ه تحول و توس��عه روابط 
تجاری ایران با س��ایر کش��ورهای منطق��ه منجر به 
افزایش اقتدار این کشور در عرصه روابط دیپلماتیک 

بین المللی خواهد بود. 

نفت و مزایای تجارت دریایی
از س��ر گیری تج��ارت نفت��ی ای��ران عامل محرک 
دیگری اس��ت که بنابر عقیده کارشناسان بلومبرگ 
نظر مس��اعد و مثبت هندی ها برای س��رمایه گذاری 
تجارت دریایی با ایران را به خود جلب کرده است. 

بر اس��اس اطالعات منتش��ر شده توس��ط نشریه 
منتسب به س��ازمان تجارت و بازرگانی دریای هند، 
با توجه به آنکه هند از مصرف کنندگان عمده نفت و 
انرژی ایران در منطقه محسوب می شود، از سرگیری 
رواب��ط دریایی بین دو کش��ور برای هند محاس��نی 
پرش��مار، از جمل��ه تامی��ن ان��رژی را در پی خواهد 

داشت. 
هند چهارمین مصرف کننده نفت در جهان است و 
یکی از مشتریان سرشناس برای نفت ایران محسوب 
می ش��ود. با توجه به تش��ابهات فرهنگی و سطوحی 
از نی��از متقابل بی��ن دو کش��ور در حوزه های علوم، 
فناوری، کش��اورزی، انرژی و... پیش بینی می ش��ود 
مناس��بات دریایی مقدمه ای برای مناس��بات تجاری 

دیگر باشد. 
پایگاه خبری الجزیره نیز ضمن اش��اره به توافقات 
اخی��ر بی��ن ایران، هند و افغانس��تان برای تش��کیل 
کریدور تجاری، بر اهمیت مسیرهای دریایی ایران و 
هند تاکید کرده و می نویس��د »به نظر می رسد ایران 
و هند، هر دو منافعی میلیارد دالری از تجدید روابط 
تجاری خود خواهند برد. در واقع هند به این واسطه، 
مس��یر تجارت و تامین انرژی خود را هموارتر خواهد 
کرد و ایران به منبع درآمد قابل توجهی دس��ت پیدا 

می کند. 

کاهش هزینه، زمان و انرژی 
نش��ریه هندوس��تان تایمز در گزارش��ی با اشاره به 
فعالیت های اخی��ر و توافقنامه های تجاری فی مابین 
کش��ورهای ایران و هن��د به اهمیت توس��عه روابط 
دریای دو کش��ور تاکید کرده اس��ت که در بخش��ی 
از ای��ن گ��زارش می خوانی��م؛ هند برای دسترس��ی 
به بخش هایی از آس��یا و تج��ارت در این مناطق به 
مس��اعدت ایران نیازمند اس��ت. از سوی دیگر، ایران 
نیز ب��رای احیای چه��ره تج��اری و بین المللی خود 
در شرایط پس��اتحریم نیاز به برقراری روابط تجاری 

معتبر دارد.
 بر این اس��اس این به نفع هر دو کشور است که با 
افزایش مناسبات مشترک، سهم فعالیت های دریایی 

خود را بهبود بخشند. 

آزموده دیدگاه

هاش��م ح��اج علی اکبری، عض��و اتاق 
بازرگان��ی ایران و بازرس اتاق مش��ترک 
ایران و هند، معتقد است با شروع مجدد 
شراکت کش��تیرانی ایران و هند با توجه 
به تجارت 40 س��اله ای��ن رابطه تجاری، 
امی��دی در بخ��ش حمل و نق��ل دریایی 

کشور ایجاد خواهد شد. 
برقراری دوب�اره روابط تجاری ایران 
و هن�د به عن�وان دو طرف ق�رارداد 
کشتیرانی چه دستاورد هایی را برای 

هر دو کشور به دنبال دارد؟ 
در ح��ال حاضر ب��ا رف��ع تحریم های 
بین المللی شرکای تجاری کشور مایل به 
شروع مجدد شراکت هستند که یکی از 
این شرکا شرکت کش��تیرانی هند است 
ک��ه اخیرا مذاکرات��ی را در این خصوص 
با ایران انجام داده اس��ت، بدون  شک اگر 

ای��ن روابط از س��رگرفته 
ش��ود، امید و تح��ول را 
در تج��ارت حمل و نقل��ی 
و بخ��ش ص��ادرات ایران 
ب��ود،  خواهی��م  ش��اهد 
چراک��ه ای��ن امر س��بب 
می ش��ود تجار ب��ا فضای 
ایمن و اطمینان بخش��ی 
ک��ه در راه ه��ای دریایی 

ایران ایجاد ش��ده به تج��ارت با ما روی 
آورن��د و این بخش اقتصادی را توس��عه 
بخش��ند. همچنی��ن ای��ن ام��ر موجب 
توس��عه مس��یر های حمل و نقل، سهولت 
در حمل و نقل دریایی، اطمینان بخش��ی 
و کاه��ش هزینه ه��ای جابه جای��ی کاال 
می ش��ود. همچنین این امر نه تنها برای 
تجار هن��دی و ایرانی مؤثر اس��ت، بلکه 
کش��ورهای دیگر نیز از این موضوع بهره 
می برن��د و کش��تی های اروپایی ها برای 
حمل و نقل بارهای خ��ود از کریدور هند 
و ای��ران اس��تفاده می کنن��د و ای��ن امر 
می تواند بس��یار مؤثر برای صادرات ایران 

و کشورهای همجوار باشد. 
سابقه س�رمایه گذاری های مشترک 
کش�تیرانی هند و ایران چگونه بود، 
از س�ر گیری این روابط ب�رای ایران 
چه مزایایی دارد و در چه حوزه هایی 

برای کشورمان کمک کننده است؟ 
س��ابق بر این حمل کاالهای ایران به 

کش��ورهای دیگر آس��ان تر بود و زمان و 
هزین��ه کمتری ب��رای جابه جایی صرف 
می شد. بنابراین اگر این شراکت قدیمی 
دوباره از س��ر گرفته شود، می توان گفت 
ب��ا کاهش زمان و هزین��ه حمل و نقل در 
ص��ادرات و واردات، س��ود قابل توجهی 
نصیب تج��ار می ش��ود، بنابرای��ن برای 
دس��تیابی به موفقیت های دوجانبه باید 
برنامه ریزی و استراتژی تعریف شده  ای را 
در آینده ترتیب داد. البته این امر را نباید 
فراموش ک��رد که هندوس��تان در زمان 
تحریم از لحاظ اقتصادی به ایران کمک 
کرد، اما از نظر تحویل دادن کشتی های 
ما مقداری ناهماهنگی و بی نظمی ایجاد 
ک��رد و چالش هایی را ب��رای ما به وجود 
آورد که دست اندرکاران بخش خصوصی 
بای��د ب��رای جلوگی��ری از ب��روز چنین 
آین��ده  در  مش��کالتی 
اهداف قرارداد های خود 
استراتژی  براس��اس  را 
ب��رد- ب��رد و مس��اوی 

تعریف کنند. 
ع��������ده ای از 
کارشناسان معتقدند 
کش�ور هندوس�تان 
جایگزین  می توان�د 
مناسبی برای س�ایر شرکای تجاری 
ایران، مانند چین باش�د تحلیل شما 

از این موضوع چیست؟ 
بل��ه، ممک��ن اس��ت هن��د جایگزین 
مناسبی برای چین باشد اما این را نباید 
از ی��اد ب��رد که هند نیز مانن��د چین در 
زمان تحریم ها سوءاستفاده های اقتصادی 
را علیه ای��ران انجام و قیمت گذاری هایی 
را برای مراودات تجاری ما قرار داد که با 
قیمت های جهانی متفاوت بود ولی با این 
حال ضرر ه��ای آن بهتر از رابطه با چین 
بود. ب��ا این حال هند می تواند ش��ریک 
تج��اری بهتری برای ای��ران و جایگزین 
مناس��بی برای چین باشد؛ در هر صورت 
از س��رگیری این روابط تجاری هم برای 
ایران و هم برای س��ایر کشور ها مطلوب 
بوده اس��ت و با کاهش هزینه و زمان در 
نقل و انتقال و اطمینان بخشی به راه های 
دریایی، نفع اقتصادی و تجاری نصیب هر 

دو کشور خواهد شد. 

مرتض��ی لطفی، عضو ات��اق بازرگانی 
ای��ران در بخ��ش حمل و نق��ل، معتقد 
ایران  است سال گذش��ته کش��تیرانی 
نیز در زمان تحریم ها سود قابل توجهی 
از ص��ادرات نفت��ی ب��ه دس��ت آورد، 
چراک��ه ای��ران به عنوان ی��ک مرکز و 
کریدور دریایی مناس��ب در منطقه به 
بنابراین برقراری رابطه  ش��مار می رود 
کش��تیرانی هن��د با ای��ران تنها توجیه 
اقتصادی برای هند ندارد، بلکه سودها 

دوجانبه خواهند بود. 
هم اکن�ون ب�ا وج�ود رف�ع برخ�ی 
تحریم ه�ای بین المللی، ع�ده ای از 
شرکای تجاری ایران همانند شرکت 
کش�تیرانی هند تمایل به شراکت با 
ایران دارند، آیا این شراکت برای هر 

دو طرف منفعت دارد؟ 
اگ��ر تم��ام ش��رایط 
تفاه��منام��ه برج���ام 
شرایط  می شد  اجرایی 
و بس��تر مناس��ب تری 
فراهم  م��راودات  برای 
چراک����ه  می ش����د، 
متأس�����فانه بعض���ی 
با  کم��اکان  کش��ورها 
کش��تیرانی  خط��وط 

جمه��وری اس��المی ای��ران در ح��وزه 
انج��ام  مناس��بی  هم��کاری  دریای��ی 
نمی دهن��د، البت��ه با این ح��ال برخی 
ش��رکای قدیمی مثل هن��د مذاکراتی 
را جهت اس��تفاده از ش��ناورها و پرچم 
جمهوری اس��المی ای��ران در مراودات 
و گذرگاه ه��ای دریایی انج��ام داده اند 
تا همپوش��انی الزم در زمینه مبادالت 
دریایی به اعتب��ار ظرفیت های دریایی 
دو کش��ور ص��ورت گیرد. کش��تیرانی 
جمهوری اس��المی ایران نیز که سهام 
آن متعلق به ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی است قبل از برجام نیز 
به منظور توس��عه ظرفیت حمل و نقل، 
توس��عه خطوط و دفاتر ریلی اقداماتی 
را انجام داده بود که پیش بینی می شود 
ارتباط با خطوط کشتیرانی بین المللی 
هندوس��تان نیز بتواند اثر بسیار خوبی 
هم از نظر توس��عه و ه��م ظرفیت های 
موجود در مراودات بین المللی داش��ته 

باش��د و سایر کش��تیرانی ها نیز بتوانند 
از ظرفیت ه��ای کریدوری ب��رای تردد 

استفاده کنند. 
به منظ�ور بهره بری بیش�تر از این 
فرصت تجاری، احیای این ش�راکت 
قدیم�ی بای�د در چ�ه حوزه های�ی 

باشد؟ 
البت��ه این نوی��د داده می ش��ود که 
مذاکرات انجام شده کش��تیرانی ایران 
و هند ه��م در زمینه توس��عه خطوط 
نفتکش ه��ا و ه��م کش��تیرانی دریایی 
جمهوری اس��المی به لح��اظ افزایش 
ظرفیت ه��ای موجود اس��ت، همچنین 
ناوگان ه��ا  نوس��ازی  ب��ا  ارتب��اط  در 
درخواست هایی ش��ده است که بخشی 
از آن منج��ر به قرارداد و خرید ش��ده 
و بخش��ی ک��ه مرب��وط ب��ه کانتین��ر 
جابه جای��ی کاال و حتی 
حال  در  نفتکش هاست 
مذاکره اس��ت و در کل 
ظرفیت  روی��ه  ای��ن  با 
ح��وزه  در  مناس��بی 
خلیج فارس  حمل و نقل 

ایجاد شده است. 
به عن�وان  ای�ران 
ب�زرگ  صادرکنن�ده 
نف�ت درمنطقه اس�ت، آی�ا احیای 
این ش�راکت قدیمی برای دو کشور 
س�ودآور اس�ت ی�ا تنه�ا هندی ها 
س�ود  ش�راکت  فرص�ت  ای�ن   از 

خواهند برد؟ 
اساس��اً ن��اوگان حمل و نق��ل دریایی 
نفت ای��ران به عن��وان ی��ک مزیت در 
سرعت بخش��ی انتق��ال و گس��تردگی 
تأمین نیاز مصرف کنندگان منطقه قرار 
دارد که خوشبختانه وزارت نفت نیز از 
این ظرفیت به خوبی استفاده می کند و 
حتی در تحریم نیز، سال گذشته سود 
قابل توجه��ی از صادرات نفتی کس��ب 
شد، بنابراین برقراری این رابطه نه تنها 
برای هند توجی��ه اقتصادی دارد، بلکه 
برای ایران به عن��وان یک مرکز دریایی 
مناس��ب در منطقه هم سودآور خواهد 
بود و برقراری این رابطه می تواند منافع 
خوبی را برای هر دو کش��ور به ارمغان 

آورد. 
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

دستاوردهای شروع مجدد سرمایه گذاری کشتیرانی هند با ایران بررسی می شود 

فرصت های اقتصادی برابر
در پی  احیای یک شراکت

هاشم حاج علی اکبری: 
راه های دریایی ایمن خواهد شد

مرتضی لطفی: 
فرصت اقتصادی برد- برد نتیجه شراکت ایران و هند

مهدی پورقاضی: 

صرفه جویی در زمان و هزینه تجارت های دریایی

مرجان قاسمی

کاه�ش اخیر تحریم ه�ای بین المللی ب�ر ایران، 
راه را برای احیای مجدد ش�راکت تجاری 40 ساله 
کشتیرانی مشترک ایران و هند هموار کرده است. 
ش�رکت ملی کش�تیرانی هند که از سال 2012 به 
دلیل فشار تحریم ها به همکاری اش با شرکت های 
ایران�ی پایان داده بود، دوباره قصد دارد ش�راکت 
خود را با جمهوری اس�امی ای�ران آغاز کند. این 
ش�رکت که س�ال گذش�ته 5 میلی�ارد دالر ضرر 
مالی داش�ته، در تاش اس�ت برای عبور از بحران 
اقتصادی، دوباره بعد از چهار سال، سرمایه گذاری 

مشترک با شرکت های ایرانی را از سر گیرد. 
جوین�ت ونچر دو ش�رکت کش�تیرانی به دلیل 
تحریم ه�ای بین المللی که علیه ایران وضع ش�ده 
بود س�ال ها غیرفع�ال مانده بود، ام�ا اکنون برای 
کاوش فرصت ه�ای تج�اری جدی�د در منطق�ه، 
فعال ش�ده و به دنبال احیای دوباره روابط تجاری 
خود با ایران اس�ت تا جغرافی�ای جدیدی را برای 
فعالیت ه�ای تجاری خود ایج�اد کند، اما برقراری 
دوباره این روابط تجاری برای ایران و هند به عنوان 
دو طرف قرارداد کش�تیرانی چه دستاورد هایی به 
دنب�ال دارد؟ ح�ال از آنجایی که ای�ران به عنوان 
دومین صادرکننده بزرگ نفت در منطقه است، آیا 
احیای این ش�راکت قدیمی میان دو کش�ور برای 
ایران س�ودآور خواه�د ب�ود؟ »فرصت امروز« در 
این گزارش به بررسی دستاوردهای شروع مجدد 
رواب�ط تجاری کش�تیرانی هند با ای�ران پرداخته 

است. 

سیدحسین سلیمی
 عضو اتاق بازرگانی ایران 



آمریکا دیگر آپارتمان ندارد

آمریکا در حال خالی ش��دن از آپارتمان های خالی 
است. براساس اعالم شرکت RealPage، ارائه دهنده 
خدمات مدیریت امالک در آمریکا، در سه ماهه سوم 
س��ال جاری 96/5 درصد از آپارتمان های موجود در 

این کشور اجاره  داده شده اند. 
بعد از س��ال 2000 که 96/8 درصد از آپارتمان ها 
در آمری��کا اج��اره رفتن��د و رکورد شکس��تند، حاال 
این دومین بار اس��ت که چنی��ن درصد باالیی برای 
آپارتمان های اجاره شده در این کشور اعالم می شود. 
این یعنی اکن��ون تنها 3/5 درص��د از آپارتمان های 

آمریکا خالی از سکنه هستند. 
کمب��ود آپارتم��ان در کن��ار تقاض��ای زی��اد باعث 
افزایش نرخ اجاره بها شده اس��ت. این درحالی است که 
درآمد آمریکایی ها افزایش��ی نداش��ته است. یافته های 
RealPage نشان می دهد میانگین اجاره ماهانه اکنون 
به رکورد 1292 دالر برای کسانی که اخیرا خانه اجاره 

کردند، رسیده است. 
بخش بس��یار بزرگ��ی از جوان��ان هس��تند که در 
مرحل��ه ای از زندگی ق��رار دارند که اج��اره آپارتمان 
برای ش��ان منطق��ی به نظر می رس��د. مش��کل اصلی 
اینجاس��ت که جمعیت بزرگی از نس��ل ه��زاره اصال 

دنبال خانه  خریدن نیستند. 
همچنین بس��یاری از مردم اص��ال دنبال خرید خانه 
نمی روند و ترجیح می دهند دنبال تمدید اجاره باشند، 
چون فکر می کنند نمی توانند خانه ای متناسب با بودجه 
خود پیدا کنند. امس��ال درصد کسانی که اینطور فکر 

می کنند، رکورد شکسته است. 
 RealPage به گفته گرگ ویلت، اقتصاددان ارش��د
کاهش تعداد اجاره نش��ین هایی ک��ه دنبال خرید خانه 
باشند، باعث شده که اکنون این رکورد در اجاره نشینی 

در آمریکا ثبت شود. 
بحران آپارتمان در آمریکا در دو بخش آپارتمان های 
کالس A و کالس C بیشتر است. آپارتمان های کالس 
A، آپارتمان هایی هس��تند که اغلب قیمت تمام ش��ده 
باالیی دارند و در مرکز شهر یا نزدیک به محدوده های 
تجاری قرار می گیرند. دس��ته دیگ��ر از آپارتمان ها که 
بحران در آنها بیش��تر دی��ده می ش��ود، آپارتمان های 
کالس C هس��تند. این آپارتمان ها عمدتا ارزان ترند و 

زرق و برق کمتری دارند. 
به گفته ویلت، بسیاری از پروژه های جدید به سرعت 
درحال حرکت به س��مت سیاس��ت اجاره دادن قبل از 
پایان فرآیند ساخت هس��تند. حال آنکه صبر کردن و 
اجاره ندادن این آپارتمان ها می تواند در نهایت بیش��تر 
به سود س��ازنده باش��د و محصول نهایی بهتری را در 
دسترس قرار دهد. از طرفی به گفته کارشناسان، اوضاع 
برای س��ازندگان هم سخت تر ش��ده است، چون زمین 
گران است، کمبود کارگر ماهر هزینه کار را زیاد کرده 
و قیمت مصالح ساختمانی هم باالتر رفته است. بنابراین 
س��ازندگان هم کمتر به دنبال س��اخت آپارتمان هایی 
هستند که هزینه های آن برای مردم قابل تامین باشد. 

به گفته کارشناس��ان اگر وضعیت مس��کن و امالک 
بخواهد در آمریکا سروس��امان بهتری پیدا کند باید با 
تغییر سیاست ها همراه شود. این تغییر سیاست یعنی 
ایج��اد انگیزه برای خرید خانه و ن��ه دامن زدن به جو 
غالب یعنی حمایت از اجاره نش��ینی. اکنون در آمریکا 
خبری از ساخت خانه هایی با طراحی مقرون به صرفه و 
مطابق با بودجه محدود خانواده ها نیس��ت، اما این نوع 

خانه ها در این کشور متقاضی زیاد دارد. 
کارشناس��ان اقتصادی RealPage می گویند دولت 
آمریکا اگر بخواهد بر این بحران اجاره نش��ینی در این 
کشور غلبه کند، باید س��ازندگان را تشویق به ساخت 
خانه هایی از هر لحاظ مقرون به صرفه و مردم را تشویق 
ب��ه خریدن خانه کند تا اجاره آپارتمان در این کش��ور 

کمتر شده و عرضه و تقاضا با هم برابری پیدا کنند. 

ایالت های ثروتمند آمریکا آیفون را به 
گلکسی نوت ترجیح می دهند

چنانچ��ه در یک��ی از ایالت ه��ای 
ثروتمند آمری��کا زندگی می کنید 
احتماال گوش��ی تلفن همراه شما 
آیفون اس��ت. اخیرا و با استناد به 
نتایج به دس��ت آمده از پژوهش صورت گرفته توسط 
ش��رکت تحقیقاتی WebpageFX  مش��خص شده 
اس��ت که دو سوم دارندگان گوش��ی های تلفن همراه 
از محصوالت ش��رکت های اپل و سامس��ونگ استفاده 
می کنن��د. این در حالی اس��ت که 45 درص��د از افراد 
ش��رکت کننده در این نظرس��نجی اعالم کرده اند که 

آیفون را به گلکسی های سامسونگ ترجیح می دهند. 
جالب تری��ن بخ��ش نتای��ج حاص��ل ش��ده از این 
نظرس��نجی جایی اس��ت که به کاربران گوش��ی های 
همراه هوش��مند در ایاالت متحده و محل زندگی آنان 
می پردازد. براساس اطالعات به دست آمده از این پروژه 
تحقیقاتی، برند تلفن هم��راه افراد با میزان درآمد آنها 
ارتباط نزدیکی داشته و مردم در آن دسته از ایالت های 
آمریکا که از اوضاع اقتصادی بهتری برخوردار هستند 
ترجیح می دهند تا از گوشی های آیفون استفاده کنند، 
این در شرایطی است که ساکنین ایالت های به نسبت 
کم درآمدتر آمریکا گرایش بیشتری به خرید تلفن های 

هوشمند سامسونگ دارند. 
در این راستا بررسی های صورت گرفته حاکی از آن 
است که در ایالت های ماساچوست، کانکتیکات، آالسکا 
و هاوایی مردم گرایش بیشتری به تلفن های هوشمند 
تولید شده با برند اپل داشته و آیفون بیش از 50 درصد 
از بازار گوش��ی های تلفن هوش��مند را در اختیار دارد، 
ام��ا در ایالت های فقیرتر نظیر نیومکزیکو و کارولینای 
جنوبی سهم آیفون رقمی در حدود 35 الی 40 درصد 
بازار برآورد شده است. شایان ذکر است که صرف میزان 
درآمد افراد تعیین کننده تری��ن عامل نبوده و به عنوان 
مثال در ایالت هایی نظیر می سی سی پی و لوئیزیانا که 
کم ترین متوسط درآمد میان تمامی ایالت های آمریکا را 
در اختیار دارند در حدود 50 درصد از افراد آیفون را به 

گلکسی های سامسونگ ترجیح می دهند. 
الزم به ذکر اس��ت که تنوع گوش��ی های هوش��مند 
سامس��ونگ و عرضه آنها با قیمت های متنوع از جمله 
دالیلی است که بخش قابل توجهی از بازار آمریکا را به 

این برند کره ای اختصاص داده است.

طب��ق گزارش فوربس، مایکل گس��تائر در 
کمت��ر از 10 م��اه گروه بانک��داری دیجیتال 
خ��ود، »دبلیو. ب��ی. 21« را به ی��ک کمپانی 
2.2 میلیارد دالری تبدیل کرده اس��ت. این 
کمپانی ب��ا نزدیک به یک میلیون مش��تری 
و فرآین��د مال��ی 1.2 میلی��ارد دالر در ماه، 
بزرگ تری��ن بان��ک دیجیتال تاری��خ فناوری 

اقتصادی است. 
عادات تجاری ای ک��ه به مایکل کمک کرده 
تا دبلیو.بی.21 را به آنچه اکنون هس��ت تبدیل 

کند، جالب توجه است. 
1. توانایی خوش�حال ک�ردن همه افراد 

حاضر
گزارش��گر بیزینس اینس��ایدر می گوید: »از 
لحظ��ه ای که با مایکل به صحبت نشس��تم تا 
وقتی ک��ه با ه��م خداحافظی کردی��م، کامال 
با او احس��اس راحتی می کردم. انگار س��ال ها 
با هم دوس��ت بوده و فقط داش��تیم کمی گپ 

می زدیم.«
م��ا اغلب ای��ن رفت��ار را در سیاس��تمداران 
برجسته و هنرپیش��ه ها می بینیم. این توانایی 
که کاری کنید تا همه با ش��ما احساس راحتی 
کنند، مهارتی اس��ت که به شما کمک می کند 
نتایج عالی بگیرید، به خصوص هنگامی که فرد 
قدرتمندی هس��تید و این ممکن است افراد را 

مضطرب کند. 
من در طول مصاحبه به صورت مبسوط درباره 
مدیتیش��ن، غذا خ��وردن و عادت ه��ای کاری 
خودم حرف زدم. بدون اینکه تش��خیص بدهم 
که یادم رفته چه کسی دارد مصاحبه می کند، 

من یا مایکل. 

هر وقت که من دس��تپاچه می شدم مایکل 
می توانس��ت اوضاع را با تغییر لحن رس��می و 

لبخند زدن عوض کند. 
2. اخالق کاری سختگیرانه

اگر مایکل را از نزدیک ببینید و وقت و تاریخ 
را از او بپرسید، فرصت خوبی است که او را گیر 
بیندازید و جواب اشتباه بدهد. او هر ماه به 15 

کشور سفر می کند. 
مایکل می گوید: »دیگر عادی ش��ده اس��ت 
که من هر وق��ت یک تختخ��واب ببینم، فورا 
برای چند س��اعت روی آن بخوابم. مهم نیست 
که س��اعت چند اس��ت یا آن جا کجاست، هر 
موقع برای اس��تراحت وقت پیدا کنم، این کار 

را می کنم.«
یک کارمند متوجه ش��ده ک��ه هرگاه تیم 
اجرایی ساعت 6 صبح بیدار می شود، مایکل 
از دو س��اعت قبل در آن حوالی بوده است و 
در حالی که روز کاری س��اعت 7 بعد از ظهر 
تمام می شود، اصال غیر عادی نیست که نیمه 
ش��ب یک ایمیل یا تماس تلفن��ی از مایکل 
دریافت کند. افراد ف��وق موفق معموال حتی 
قبل از ثروتمند ش��دن اخ��الق کاری دیوانه 

واری دارند. 
3. هدف واالتری داشته باشید

من از مایکل پرسیدم چه چیزی او را برای 
س��اعت ها کار در کمپانی پی��ش می راند. او 
گفت باالت��ر از همه چیز، او میل وافری دارد 
برای اینکه به م��ردم این توانایی را بدهد که 
موفقیت اقتصادی کسب کنند. کمک کردن 
به مردم در فقیرترین مناطق آسیا برای اینکه 
کسب و کاری را ش��روع کنند، توانمند کردن 
زنان بیش��تری ب��رای کار ک��ردن در بخش 
فناوری اقتصاد و حل مش��کل تضاد طبقاتی 

اس��ت که به او انگیزه می دهد. پول، توجه و 
پاداش فقط بخ��ش قابل دیدن کمک های او 

هستند. 
این فقط پول نیس��ت که افراد فوق موفق را 
پیش می راند. شما ممکن است به جایی برسید 
که راهی ب��رای خرج کردن هم��ه پول تان در 
تمام طول عمرتان وجود نداش��ته باش��د. پس 
چرا این افراد این ط��ور دیوانه وار به کار کردن 

ادامه می دهند؟ 
وقت��ی انگیزه ش��ما بیش��تر س��اختن یک 
کسب و کار باشد تا پول درآوردن، متفاوت فکر 
خواهید کرد. تصمیم گیری ها آس��ان تر ش��ده، 
رهبر بالفطره بودن طبیعی تر به نظر می رس��د 
و پول درآوردن س��اده تر می شود. مایکل هدف 
واالت��ری دارد و همی��ن او را برای ادامه به جلو 

می راند. 
4. کاری نکنید که طرف�دار دارد، کاری 

کنید که معنی دارد 
مایکل بعد از فروش نخس��تین کمپانی اش، 
دبلیو.بی.21 را با س��رمایه شخصی 24میلیون 
دالری راه انداخت. پس از شش ماه که شرکت 
رش��د فوق الع��اده ای داش��ت، س��رمایه گذاران 
ش��روع به تماس گرفتن کردن��د. مایکل هیچ 
پیش��نهادی را قبول نکرد. ای��ن تصمیم باعث 
ش��د او 100 درصد سهام کمپانی را در اختیار 
داش��ته باشد و بتواند به رش��د سرمایه اش را تا 
2.2 میلی��ارد دالر برس��اند. اف��راد فوق موفق 
مستقل می اندیشند و تحت تاثیر آنچه جامعه 
به آنها می گوید قرار نمی گیرند. آنها مسیرشان 
را خودش��ان انتخاب می کنند و بسیاری از آنها 
با متفاوت به نظر رسیدن راحت هستند. »شما 
نمی توانی��د ب��ا انجام همان که دیگ��ران انجام 

می دهند، اوضاع را تغییر دهید.«

راز موفقیت از زبان مردی که 10ماهه میلیاردر شد
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طرح: داوود کاظمیرئیس پلیس راهور:72درصد سوانح رانندگی خارج از شهرها رخ می دهد.

گردش��گری برای کاهش وابس��تگی اقتصادی کش��ورها به درآمده��ای نفتی و 
اس��تفاده بهینه از منابع طبیعی، توسعه یافت؛ رش��دی که در نهایت امر منجر به 
نامگذاری یکی از روزهای س��ال به نام گردشگری ش��د. خبرها حاکی از آن است 
که صنعت گردش��گری بین المللی در سال 2016 میالدی با رشدی باالتر از میزان 

رشد متوسط به کار خود ادامه می  دهد. 
س��ال 2016 میالدی با تاکید فراوان بر صنعت گردشگری بین المللی آغاز شده 
و حاال که بیش از نیمی از س��ال میالدی می گذرد، س��ازمان جهانی گردش��گری 

)OMT( از روند رشد مثبت این صنعت در سراسر جهان خبر می  دهد. 
در گزارش اخیر س��ازمان جهانی گردش��گری آمده است، در حد فاصل ماه  های 
ژانویه تا آوریل میزان حضور گردش��گران بین المللی در مقاصد گوناگون با بیش از 
5درصد رشد همراه بوده است. این آمار و ارقام مربوط به گردشگری تقریبا در همه 
مناطق جهان روند خوبی داش��ته و بسیاری از مقاصد گردشگری با رشد دو رقمی 

در تعداد بازدید کننده روبه رو بوده  اند. 
ب��ه گزارش گروه مدیریت ایده های گردش��گری و طبق بارومتر جدید س��ازمان 
جهانی گردش��گری، مقاصد گردش��گری در سراس��ر جهان طی ماه های ژانویه تا 
آوری��ل 2016، پذیرای 348 میلیون گردش��گر خارجی )بازدیدکننده بیش از یک 
شب( بودند که حدود 18میلیون نفر، نسبت به دوره زمانی مشابه در سال گذشته 

بیشتر بود. 
در س��ال 2015 میالدی صنعت گردشگری با رشد 6/4درصدی همراه بود و در 
صورت ادامه این روند، س��ال 2016 هفتمین س��ال پیاپ��ی خواهد بود که صنعت 
گردش��گری رش��د باالتر از متوس��ط داشته اس��ت، این درحالی اس��ت که حضور 
گردش��گران خارج��ی در مناطق مختلف جهان از س��ال 2009 و پ��س از بحران 

اقتصادی هر ساله 4درصد افزایش داشته است. 
طالب ریفاعی، دبیر کل س��ازمان جهانی گردشگری دراین باره گفت: آمار و ارقام 
حاکی از عالقه و میل ش��دید به س��فر اس��ت و این امر موجب ادامه روند رش��د 
گردشگری خواهد بود. مقاصد گردشگری همچنان با تقاضای بین المللی از سراسر 
جهان باوجود چالش های اخیر روبه روس��ت واین حاکی از آن است که گردشگری 

یک بخش اقتصادی پویا و مقاوم است. 
دبیرکل س��ازمان جهانی گردش��گری در ادامه افزود: با وج��ود این نتایج خوب، 
رخداده��ای فجی��ع و غم  انگیز در چند ماه اخیر به ما یادآور می ش��ود که ایمنی و 
امنیت همچنان یک چالش اساس��ی پیش روی ما است. باید برای حل این تهدید 
جهان��ی با یکدیگر همکاری نزدیکی داش��ته باش��یم و اطمین��ان حاصل کنیم که 
گردش��گری بخشی اساسی، مهم و جدایی ناپذیر از برنامه ریزی و واکنش فوری در 

سطح جهانی، منطقه ای و ملی است. 

براساس آمار ارائه شده به تفکیک مناطق اصلی، حوزه آسیا و اقیانوسیه در چهار 
ماهه نخست سال 2016 میالدی با 9 درصد رشد باالترین میزان جذب گردشگران 
خارجی را داشته است. در این میان، تمامی مناطق آسیایی زیرمجموعه این حوزه، 

رشد 7درصدی یا بیشتر از آن را ثبت کرده اند. 
در میان مناطق فرعی )زیرمجموعه مناطق اصلی(، قاره آفریقا با رش��د 7درصدی 
پیشرو سایر مناطق فرعی بود و جهشی قوی را در آمار نسبتا ضعیف سال گذشته 
ثب��ت کرد. به عنوان مثال بخ��ش جنوبی صحرای بزرگ آفریقا با 13 درصد رش��د 
پیشگام رشد گردش��گری در چهار ماه ابتدایی سال 2016 میالدی بوده، درحالی 
 OMTکه س��ال گذشته رشد متوس��طی را تجربه کرده بود. طبق پیش بینی  های
میزان س��فر گردش��گران بین المللی در پایان س��ال 2016 رش��دی بی��ن 5/3 تا 
5/4درصدی را تجربه خواهد کرد. این پیش بینی همراس��تای چشم انداز بلندمدت 
این س��ازمان برای بازه زمانی 2010 تا 2020 اس��ت که رشدی ساالنه 8/3درصد 

را گمانه زنی کرده است. 
اما عالوه  بر آنچه درباره رش��د 9درصدی حوزه آس��یا و اقیانوسیه در بازه زمانی 
ژانویه تا آوریل 2016 به عنوان بیش��ترین رشد تعداد گردشگران بین المللی گفته 
ش��د، تمامی مناطق چهارگانه زیرمجموعه آن نیز از نتایج بس��یار خوب و افزایش 
قابل  توجهی در تعداد گردش��گران ورودی برخ��وردار بوده  اند به گونه ای که جنوب 
شرق آسیا 10 درصد، اقیانوسیه 10 درصد، شمال شرق آسیا 8 درصد و جنوب آسیا 

7 درصد رشد را در این بازه ثبت کرده اند.
 از س��وی دیگر، باوجود آنکه آفریقا به  طور کلی رش��د 7درصدی را تجربه کرده 
و در این منطقه، تعداد گردشگران بین المللی، جهش آشکاری داشته، اما این رقم 

در شمال آفریقا 8 درصد کاهش یافته است. 
تمامی مناطق چهارگانه زیرمجموعه قاره  آمریکا نیز همچنان از رشد چشمگیری 
در چهار ماهه نخس��ت س��ال 2016 برخ��وردار بودند. منطقه آمریکا خود رش��د 
6 درصدی را تجربه کرده اس��ت و در زیرمجموعه آن، آمریکای مرکزی و آمریکای 

جنوبی، هر دو با رشد 7درصدی در صدر قرار گرفته اند.
 رش��د 6 درص��دی در ح��وزه کارائیب و رش��د 5درصدی در آمریکای ش��مالی 
نیز به اعتقاد کارشناس��ان، تحت تاثیر تقاضای باال و مس��تمر ش��هروندان ایاالت 
متح��ده آمریکا بود که در ماه مه، میزان مخارج گردش��گری آنان 9 درصد افزایش 
یافته اس��ت. در همین حال اروپا به عن��وان پربازدیدترین منطقه جهان، با افزایش 
4 درصدی در تعداد گردشگران ورودی خود، رشد سالمی را که طی سال های اخیر 

داشته، تحکیم بخشید.
در این منطقه، اروپای ش��مالی با 6 درصد رش��د و اروپای مرکزی و شرقی نیز با 
6 درصد رشد در صدر قرار داشته  و به ترتیب، جنوب اروپا و حوزه مدیترانه هرکدام 
با 4 درصد و اروپای غربی با 3 درصد رشد پس از آنها جای گرفته اند. همچنین طبق 
برآوردهای مبتنی بر اطالعات موجود، تعداد گردش��گران بین المللی خاورمیانه در 
م��اه آوری��ل 7 درصد کاهش یافته اس��ت. البته در خصوص آم��ار مربوط به آفریقا 
و خاورمیانه باید با احتیاط بیش��تری برخورد ش��ود، چراکه ای��ن آمارها مبتنی بر 

داده های محدود فعلی، ارائه شده اند. 
روز جهانی گردش��گری در هر سال در تاریخ 27 سپتامبر جشن گرفته می شود. 
هدف از گرامیداشت چنین روزی، باال بردن سطح آگاهی در مورد نقش گردشگری 
در جامعه جهانی و نش��ان دادن چگونگی تاثیر گردشگری بر ارزش های اجتماعی، 

فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در سراسر جهان است. 
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