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وزیر ارتباطات:

 روبات هوشمند
به کمک فیلترینگ می آید

معاون شبکه خدمات پس از فروش ایساکو در پاسخ به  »فرصت امروز«: 

 از حضور شرکت های خارجی
در خدمات پس از فروش استقبال می کنیم
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بس��یاری از مدیران بر این امر واقفند که س��روکار داشتن با محرک های 
سیاسی س��ازمان ، بخشی از حرفه آنها است. با این حال اکثر آنها نسبت به 

بازی های سیاسی، طبق تعریف خودشان بی میل هستند. مدیران 
عموما از درگیری، رقابت  و بده بستان های سیاسی گریزان بوده و...

تاثیر اقتدار مدیر در پیشرفت یک سازمان 
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اختصاص 160 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
برای واحدهای صنعتی

رئیس جمهوری خبر داد

رئیس جمه��وری گف��ت: برنام��ه دولت برای پیش��رفت 
اقتصادی کشور، ارائه تسهیالت تا سقف 160 هزار میلیارد 
ریال ب��ه بنگاه ه��ا و مجموعه های اقتص��ادی و صنعتی تا 
پایان س��ال جاری اس��ت. به گزارش ایرنا، حجت االس��الم 
والمس��لمین حس��ن روحانی ظهر روز دوشنبه در نشست 

خبری با اصحاب رس��انه اس��تان مرک��زی در بیت تاریخی 
امام خمینی)ره( افزود: امس��ال تاکنون 100 هزار میلیارد 
ریال تس��هیالت در اختیار واحدها و بنگاه های اقتصادی و 
صنعتی قرار گرفته اس��ت. رئیس ق��وه مجریه تصریح کرد: 
امسال، حمایت از 7 هزار و 500 بنگاه صنعتی و اقتصادی 

در برنامه پیش بینی ش��ده بود اما با هماهنگی و انس��جام 
الزم، تاکن��ون به 12 هزار و 500 واحد کوچک و متوس��ط 
تس��هیالت اعطا شده اس��ت. وی با اشاره به رشد اقتصادی 

مثبت 5 درصدی کش��ور، ادامه داد: افزایش این 
8شاخص حیاتی، از جمله هدف گذاری های...

سرمقـاله
تخلفات مالی 
مسئوالن و 

بی اعتمادی مردم 

و  گاه��ی در رس��انه ها  از  ه��ر 
در  اخباری  اجتماعی  ش��بکه های 
م��ورد تخلف��ات مالی مس��ئوالن 
دول��ت قبلی منتش��ر می ش��ود و 
مدت��ی در رأس توجه م��ردم قرار 
می گی��رد. چندی پی��ش هم یکی 
از نماین��دگان مجلس در پی یک 
تذکر شفاهی، با انتقاد از بی توجهی 
برخی نماین��دگان به گزارش های 
ماهانه دیوان محاس��بات، از تایید 
تخل��ف ۴۸ هزار میلی��ارد تومانی 
دول��ت ده��م و همچنی��ن تخلف 
12 هزار میلیارد تومانی ش��خص 
رئیس جمهور س��ابق خبر داد. اما 
اگر بخواهیم این موضوع را بررسی 
کنی��م که تخلفات مالی دولت ها و 

مسئوالن چه تاثیری...
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  »امس��ال برای نخس��تین بار بی��ش از یک میلی��ون و 200 هزار نفر، 
متقاضی اش��تغال  بوده و وارد صحنه اشتغال ش��ده اند« جمله ای بود که 
رئیس جمهوری در همایش ملی روس��تا و عش��ایر از آن س��خن گفت، با 
این حال بارها و بارها اعداد و ارقام مربوط به نرخ بیکاری اعالم شده اما 
بررس��ی آمار از ش��کاف ۴60 هزار نفری میزان بیکاری تا اشتغال ایجاد 

شده، حکایت دارد. 
آمار رئیس جمهوری از تعداد متقاضیان جدید شغل در حالی است که 
طبق اعالم یکی از مسئوالن سازمان برنامه و بودجه، در سه ماهه نخست 
س��ال جاری 7۴0 هزار نفر شغل جدید ایجاد ش��ده است. به عبارتی از 
1.2 میلی��ون متقاضی جویای کار 7۴0هزار نفر جذب بازار کار ش��ده اند 
که فاصله ۴60 هزار نفری بین نیروی کار متقاضی و ایجاد ش��غل جدید 
را نشان می دهد. البته این شکاف، با این پیش فرض است که در تابستان 

امسال فرصت شغلی تازه ای در کشور ایجاد نشده باشد. 
خی��ل بی��کاران موجود در حالی اس��ت ک��ه امیر باق��ری، رئیس امور 
اقتص��اد کالن س��ازمان برنامه و بودجه نیز معتقد اس��ت در طول برنامه 
شش��م ساالنه ۹00 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاهی خواهیم داشت که 
650هزار نفر از این تعداد باید وارد بازار کار شوند و طبیعی است به این 
خیل عظیم باید بیکاران و متقاضیان کار غیردانشگاهی را هم اضافه کرد. 
اما همان گونه که عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزیر کار می گوید، در برنامه های توس��عه پنج ساله، سیاست معطوف به 
اش��تغال وجود نداشته است. او معتقد است: سیاست های کشور معطوف 
به رش��د اقتصادی اس��ت و با توجه به وضع کنونی، سیاس��ت های رشد 
اقتصادی برای اشتغال زایی کفایت نمی کند؛ رویه ای که طبیعتا در برنامه 
ششم توسعه نیز ادامه یافته است. منصوری معتقد است نظام اجرایی در 
کشور به گونه ای است که بخش سرمایه گذاری، صنعت کارخانه ای و رشد 

اقتصادی اولویت دارد اما چارچوب فکری اشتغال اولویت ندارد. 
به گفته او، از س��ال 1۳۴0 بین رش��د جمعیت و اشتغال زایی واگرایی 
وج��ود داش��ت و در حال حاضر نی��ز روش های مقطعی م��ا را به جایی 
نمی رس��اند بنابراین برای اشتغال زایی ساختار حکمرانی در بازار کار باید 

تغییر کند. 
وی درب��اره اینکه گفته می ش��ود در الیحه برنامه شش��م توس��عه به 
موضوع اشتغال به عنوان یک موضوع دارای اولویت پرداخته نشده است، 
می گوی��د: تالش می کنیم در رایزنی با کمیس��یون های مجلس ش��ورای 

اسالمی موضوع اشتغال را در برنامه ششم توسعه کشور تقویت کنیم. 
همچنی��ن محس��ن راغفر، اقتصاددان ب��ا بیان اینکه انس��ان ها هویت 
خود را از اش��تغال می گیرند، می گوید: سیاس��ت مشخصی برای اشتغال 
در کش��ور وجود ندارد و مش��کل اساس��ی در اقتصاد کشور ساختاری و 

کاستی های نهادی است. 
راغفر گفت: از هر 100 تومان س��رمایه گذاری در کش��ور س��ه تا پنج 
تومان در بخش کش��اورزی، حدود 25 تومان در بخش صنعت و بین 65 
تا 70 تومان در بخش خدمات سرمایه گذاری می شود که بیشتر داللی و 

واردات کاالهای مصرفی است که اشتغال زا نیست. 
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاست های مکمل اشتغال زایی در کشور 
وجود ندارد و اقتصاد نفتی موجب اش��تغال نمی ش��ود، افزود: اقدام های 
اخیر دولت در رفع موانع تولید ممکن است به ایجاد اشتغال کمک کند 
اما صنایع بزرگ کش��ور که منابع بزرگ را جذب می کنند، اش��تغال زایی 

ندارند. 
راغفر گفت: مناطق مرزی و محروم به  شدت از سیاست های توسعه ای 
کش��ور مغف��ول مانده اس��ت و پتروش��یمی و ذوب آهن اش��تغال ایجاد 
نمی کنند زیرا س��رمایه بَر هس��تند، به طوری که در این صنایع در برخی 

موارد برای ایجاد یک شغل 20 میلیارد تومان هزینه می شود. 
وی با بیان اینکه در س��ال های آینده س��االنه یک میلیون متقاضی کار 
خواهیم داشت، گفت: 70 درصد سرمایه گذاری های کشور در چهار بخش 
انجام می ش��ود و از ۳میلیون فرصت ش��غلی، ۴00 هزار شغل مربوط به 

این چهار بخش است. 
براس��اس گزارشی که از مرکز آمار ایران در ش��هریور ماه منتشر شد، 
نرخ مش��ارکت اقتص��ادی یعنی افرادی که در گروه ش��اغالن یا بیکاران 
قرار گرفته اند در بهار امس��ال نسبت به بهار سال گذشته 1.5 درصد رشد 
داش��ته اس��ت و از سوی دیگر در سه ماه نخس��ت امسال 12.2 درصد از 
جمعیت فعال کشور بیکار بوده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

1.۴ درصد افزایش را نشان می دهد. 
البته نرخ بیکاری و اشتغال همگی با تعریفی است که مرکز آمار ایران 
از ش��اغالن دارد؛ براس��اس این تعریف هر فردی که یک ساعت در هفته 
کار کند، ش��اغل محس��وب ش��ده و از جمع آمار بیکاران خارج می شود. 
بنابراین بدیهی است اگر بخواهیم تعریف منطقی تری از نیروی شاغل را 
مدنظر قرار دهیم، آمار جمعیت بیکار بس��یار فراتر از آمار رس��می اعالم 

شده خواهد بود. 
به نظر می رسد نرخ بیکاری و جمعیت جویای کار به یک نوستالژی و 
خاطره تلخ قدیمی تبدیل شده است؛ موضوعی که همواره در دولت های 
مختل��ف دغدغه جوانان بوده اس��ت. نرخ بیکاری 12.2 درصدی، رش��د 
1.۴ درص��دی نرخ بیکاری، 1.2 میلیون نفر متقاضی جدید جویای کار و 
ورود ساالنه 650 هزار فارغ التحصیل به جمع بیکاران همه و همه روایت 
تلخی از بازار کار کش��ور است و انتظار جوانان جویای کار از دولتمردان 

این است که راهکاری مؤثر برای آن بیندیشند. 

1.2میلیون متقاضی جدید شغل

درس های مدیریتی از غول های شکست خورده 

قاب اقتصاد

ت امروز|
 | فرص
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آلبرت بغزیان 
کارشناس اقتصادی 

بانک ها به دلیل نگرانی از ایجاد شرایط دشوار در بریتانیا پس از خروج 
این کش��ور از اتحادیه اروپا  )برگزیت(، اواخر س��ال 2016 میالدی نقل 

مکان از انگلیس را آغاز خواهند کرد. 
ب��ه گزارش بلومب��رگ، آنتونی ب��راون، رئیس اجرایی گ��روه بانکداری 
BBA با اعالم این مطلب افزود: بسیاری از بانک های کوچک تر نیز قصد 
نق��ل مکان تا قبل از کریس��مس را دارند درحالی ک��ه بانک های بزرگ تر 

در سه ماهه نخست سال آینده میالدی مهاجرت را آغاز خواهند کرد. 
وی گفت: گرچ��ه بانک های بین المللی در م��ورد انتخاب مکان جدید 
تردی��د دارند اما نمی توانند تا دقیقه آخر صبر کنند و باید از اکنون برای 

شرایط بدتر برنامه ریزی کنند. 
بنابراین گزارش، بس��یاری از مش��اوران امالک در سراس��ر اروپا برای 
یافت��ن مکان های جدید ب��رای دفاتر بانک ها از دوبلین تا آمس��تردام به 

تکاپو افتاده اند. 
س��رمایه گذاران بخش امالک نیز به دلیل کمبود دفاتر قابل دس��ترس 

در پاریس، فرانکفورت و آمس��تردام، به فکر سرمایه گذاری در این بخش 
افتاده اند.  گفته می ش��ود کاهش توس��عه و افزایش تقاضای داخلی، نرخ 
فضاهای خالی در مناطق تجاری این شهرها را به پایین ترین سطح خود 

در یک دهه گذشته رسانده است. 

آغاز مهاجرت بانک ها از انگلیس در اواخر سال جاری میالدی
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وزیر نی��رو در آیین آغازین 
کنفران��س  یکمی��ن  س��ی و 
گفت:  برق  صنعت  بین المللی 
س��ال 95 نقط��ه عطف��ی در 
توسعه اس��تفاده از انرژی های 

تجدیدپذیر بوده است. 
پ��ای�گ��اه  ب���ه گ����زارش 
اطالع رسانی وزارت نی�رو)پاون(، 
حمی�د چیت چی�ان دیروز در 
آیی��ن افتت��اح س��ی و یکمین 
کنفران��س بین المللی صنعت 
ب��رق در پژوهش��گاه نی��رو با 
بی��ان اینکه س��ال 95 نقطه 
عطفی در صنعت برق کش��ور 
انرژی های  توس��عه  بخش  در 
اس��ت،  ب��وده  تجدیدپذی��ر 
اف��زود: در س��ال 99 حداقل 
400 م��گاوات ب��ه ظرفی��ت 
نیروگاه های تجدیدپذیر کشور 

افزوده خواهد شد. 
چیت چیان گف��ت: در حال 
حاضر ح��دود 10هزار و 830 
مگاوات ظرفیت تولید برق در 
دست اجراست، این نیروگاه ها 
حرارتی،  نیروگاه های  ش��امل 
تجدیدپذی��ر  و   DG آب��ی، 
هستند که برخی از آنها مجوز 

نیز دریافت کرده اند. 
چیت چی��ان با بی��ان اینکه 
ب��ه ازای هر کیلووات س��اعت 
برقی که به فروش می رس��د، 
زیان ه��ای قاب��ل توجه��ی به 
صنعت برق افزوده می ش��ود، 
گفت: هم اکن��ون در واگذاری 
بی��ن  انش��عاب  هزینه ه��ای 
7درص��د در روس��تاها و ت��ا 
47درصد در ش��هرهای بزرگ 

زیان ده هستیم. 
وی با اشاره به عدم پرداخت 
س��وی  از  قانون��ی  تکالی��ف 
م��ردم و دولت بیان داش��ت: 
پرس��نل صنعت برق کشور با 
سخت کوش��ی و کمبود منابع 
مالی تالش می کنند تا جامعه 

دچار آسیب نشده و چرخ های 
صنعت به گ��ردش خود ادامه 

دهند. 
او با اش��اره به اینکه در سه 
س��ال دول��ت یازده��م 6هزار 
نیروگاهی  به ظرفیت  مگاوات 
برق کشور افزوده شده است، 
بیان داش��ت: در اث��ر اجرای 
موف��ق طرح های پیک س��ایی 
و ایج��اد ظرفیت های مطمئن 
بود که امسال ذخیره عملیاتی 
در روز پی��ک 990 مگاواتی از 
کاهش بار صنایع اس��تحصال 

شده بود. 
وزیر نیرو با اش��اره به اینکه 
در بخش توزیع نیز با مدیریت 
بار، 3هزار مگاوات از بار پیک 
کاهش داش��ته اس��ت، افزود: 
صرفه جوی��ی  صورتی ک��ه  در 
بودیم  ناچار  نمی شد  مدیریت 
نی��روگاه  می��زان  همی��ن  به 

احداث کنیم. 
 وی با اشاره به کاهش تلفات 
ش��بکه توزیع از 15درصد به 
کمت��ر از 11درص��د و ارتقای 
ضریب آمادگ��ی نیروگاه ها تا 

داش��ت:  اظهار  98.5درص��د 
ب��ا خ��روج برخ��ی واحدهای 
تولی��دی در زم��ان پی��ک و 
افزای��ش ظرفی��ت  اقدام��ات 
و کاه��ش ب��ار و اس��تفاده از 
توانستیم  ظرفیت های موجود 
نیازهای صنعت برق کشور را 

تامین کنیم. 
وی با بیان اینکه صنعت برق 
نیاز به ایجاد تعادل بین درآمد 
و هزین��ه دارد، ب��ه کاهش بار 
اش��اره  غیرمنطقی  بدهی های 
کرد و افزود: در دولت گذش��ته 
بخش��ی از نیروگاه ه��ای ای��ن 
وزارتخانه ب��ه بخش خصوصی 
واگذار ش��د و بدهی ه��ای آنها 
به گردن وزارت نیرو باقی ماند 
که با تالش بسیار موفق شدیم 
6هزار میلیارد تومان بار بدهی 
را از دوش وزارت نیرو برداشته 

و به عهده دولت بگذاریم. 
وزیر نیرو س��پس با اش��اره 
ب��ه اینک��ه بخش��ی از درآمد 
وزارت نی��رو نی��ز به حس��اب 
س��ازمان هدفمن��دی یارانه ها 
در  گف��ت:  می ش��د،  واری��ز 

5ه��زار  از  بی��ش  گذش��ته 
میلی��ارد توم��ان و در س��ال 
نیز حدود 2200میلیارد  قبل 
توم��ان به حس��اب س��ازمان 
که  می ش��د  واریز  هدفمندی 
امس��ال این مبلغ نیز با کمک 
دول��ت یازدهم از تعهدات این 

وزارتخانه برداشته شد. 
وی با اشاره به تالش صنعت 
برق در مدیریت بار و مدیریت 
مصرف گفت: ما نباید متناسب 
با میزان مصرف کش��ور مرتب 
به اح��داث نیروگاه روی آوریم، 
بلک��ه باید ب��ا مدیریت مصرف 
و اس��تفاده از امکان��ات موجود 
میزان برق کش��ور را در حالت 

تعادل نگه داریم. 
چیت چیان حرکت به سمت 
کاهش هزینه های تمام ش��ده 
ب��رق و همراه��ی در کاهش 
گازه��ای گلخان��ه ای و ایجاد 
رقاب��ت واقع��ی و جلوگی��ری 
از مهندس��ی ش��دن قیمت ها 
راهکاره��ای  جمل��ه  از  را 
و  ک��رد  ذک��ر  نی��رو  وزارت 
ادامه داد: بای��د موانع موجود 

س��رمایه گذاران  راه  س��ر  از 
س��رمایه گذاران  به خص��وص 
خارجی برداش��ته شود تا آنها 
تمایل بیش��تری ب��ه فاینانس 
پروژه های داخلی پیدا کنند. 

وی تصریح کرد: اگر امکان 
تامین منابع خارجی با هزینه 
کمت��ر داش��ته باش��یم از آن 

استقبال خواهیم کرد. 
وزیر نی��رو از ارتقای راندمان 
نیروگاه ه��ا و کاه��ش تلفات و 
استفاده از منابع تجدیدپذیر نیز 
به عنوان راهکارهای دیگر وزارت 
نیرو به منظ��ور تقویت صنعت 
برق کش��ور یاد ک��رد و افزود: 
اس��تفاده از ب��رق تجدیدپذیر 
هزینه ه��ا  کاه��ش  باع��ث 
خواهد ش��د. برای نمونه اخیرا 
مناقصه ای در کشورهای حوزه 
خلیج فارس برگزار شد تا برق 
تولیدی از انرژی بادی با قیمت 
3سنت و برق تولیدی از انرژی 
خورشیدی با قیمت 2.9سنت 

به فروش برسد. 
چیت چیان با اشاره به اینکه 
ضریب بار شبکه در زمان حاضر 
62درص��د اس��ت، اف��زود: این 
موض��وع به ما یادآوری می کند 
ک��ه از تم��ام ظرفی��ت تولید 
استفاده نمی شود و با مدیریت 
ب��ار و کاه��ش پی��ک مصرف 
می توان بخش قابل توجهی از 
مصرف انرژی را با ظرفیت های 

موجود تامین کرد. 
وی از متن��وع ک��ردن منابع 
مال��ی و مش��ارکت م��ردم در 
مدیری��ت بار و مصرف به عنوان 
بخ��ش دیگ��ری از راهکارهای 
وزارت نی��رو ن��ام ب��رد و ادامه 
داد: هوش��مند کردن شبکه و 
ارائه خدمات اینترنتی می تواند 
خدمات رسانی و پایداری شبکه 
را تضمین کند و از رفت و آمد و 
هزینه های اضافی جامعه بکاهد. 

وزیر نیرو مطرح کرد 

سال 95 نقطه عطفی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر

بخ��ش  فع��االن  از  جمع��ی 
خصوصی صنعت آب در دیدار با 
هیأت اقتصادی هلندی ش��رایط 
سرمایه گذاری و چگونگی تامین 
مالی پروژه  ه��ای آب و فاضالب 

کشور را تشریح کردند. 
به گزارش کلی��د ملی، ادموند 
هیات مدیره  عض��و  میرزاخانیان 
فدراس��یون صنع��ت آب ای��ران 
درباره این دی��دار گفت: جوانب 
مختل��ف هم��کاری فدراس��یون 
صنع��ت آب ایران ب��ا هلندی ها 
مرور شد و خانم هیگن نیز ابراز 
عالقه من��دی کرد تا به توس��عه 
ایران و  همکاری می��ان ط��رف 

هلندی ها پرداخته شود. 
وی اف��زود: در این گفت وگوها 
موانع پیش روی سرمایه گذاری از 
طریق فاینانس به بحث و بررسی 
گذاشته شد و راهکارهایی نیز در 
این زمینه ارائه و تاکید ش��د که 
نباید به گارانتی های دولتی برای 
س��رمایه گذاری محدود شویم و 
در بخشی دیگر از هیأت هلندی 
خواس��تیم ت��ا فرم��ول جدیدی 
برای فاینان��س صنعت آب تهیه 
و تدوین ش��ود. رضا حاجی کریم 
دیگر عض��و فدراس��یون نیز در 
تش��ریح این نشس��ت با اش��اره 

ب��ه فرصت  های س��رمایه گذاری 
موجود در کش��ور گفت: بحران 
ف��رآوری آب در کش��ور و لزوم 
بازچرخانی آب س��بب ش��ده تا 
زمینه  در  زی��ادی  فرصت ه��ای 
سرمایه گذاری در این حوزه ها در 
کشور وجود داشته باشد و هلند 
نیز می توان��د از این فرصت های 
برای اج��رای طرح های بزرگ و 

کوچک استفاده کند. 
مالنی ش��ولتزفان هیگن، وزیر 
زیرساخت و محیط زیست هلند 
نیز حین این دیدارها با استفاده 
از این س��ابقه تاریخ��ی به توان 
ایرانی��ان در زمین��ه »مدیری��ت 

مناب��ع آب« پرداخ��ت و افزود: 
کهن تری��ن  از  یک��ی  ایرانی��ان 
مدیری��ت  زمین��ه  در  روش ه��ا 
مناب��ع آب را ابداع کرده اند و در 
زمینه مدیریت آب پیشکس��وت 
هس��تند. »قن��ات« راه��ی برای 
مدیریت منابع آب بوده است که 
ایرانیان به خوبی آن را طراحی و 

پیاده سازی کرده  بودند. 
و محی��ط  زیرس��اخت  وزی��ر 
در  همچنی��ن  هلن��د  زیس��ت 
جم��ع  در  خ��ود  س��خنرانی 
نمایندگان بخش خصوصی فعال 
در زمینه صنعت آب افزود: هلند 
در زمین��ه آب و ان��رژی با دولت 

ای��ران تفاهم نامه های��ی به امضا 
رس��انده  اس��ت که در آن عالوه 
بر ساخت نیروگاه های جدید به 
توسعه تکنولوژی و تبادل دانش 
فنی در این زمینه با کار مشترک 
پرداخته می شود و قرار است در 
این زمینه ب��ا بخش خصوصی و 

مردمی همکاری کنیم. 
مالن��ی ش��ولتزفان هیگ��ن در 
بخش دیگری از س��خنان خود به 
مقایس��ه ایران و هلن��د در زمینه 
آب پرداخت و گفت: کش��ورهای 
ما هر دو در زمینه آب با مش��کل 
مواجهند ولی این مشکالت کامال 
متف��اوت از یکدیگر اس��ت. هلند 

در جدال همیش��گی با آب به سر 
می برد و ای��ران با نبود آب مواجه 
است. هلند کش��وری پرآب است 
و مش��کالت پیش رویش ناشی از 
پرآبی اس��ت و ایران کشوری کم 
آب اس��ت و از تبع��ات آن در رنج 
اس��ت. وی با توصیف وضعیت دو 
کشور و دس��تاوردهای حاصل از 
مشکالت پیش روی شان در زمینه 
آب افزود: راهکارهای دو جانبه در 
روابط ایران و هلند می تواند به حل 
مشکالت دو کشور کمک کند.  قرار 
است این هیأت به بندرعباس نیز 
سفری داش��ته باشند و از نزدیک 
مس��ائل بن��دری را دراین منطقه 
بررسی و درباره آن رایزنی کنند. 

گفتنی اس��ت »مالنی ش��ولتز 
ف��ان هیگن« وزیر زیرس��اخت و 
محیط زیس��ت هلن��د در رأس 
اقتصادی این  از فع��االن  هیاتی 
کش��ور به ایران سفر کرده است. 
او دی��روز پس از دیدار وزیر نیرو 
بر وج��ود زمینه ه��ای همکاری 
بین دو کشور در زمینه مدیریت 
مناب��ع آبی تاکید ک��رده و گفته 
مباحثی نظیر »بازچرخانی آب« ، 
»مدیریت  و  سیالب«  »مدیریت 
آب بین حوضه ای« بررسی شده 

است. 

در دیدار با هیأت اقتصادی هلند بررسی شد

فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه  های آب و فاضالب 

بینالملل

نفت

گاز

قراردادهاینفتی

کمک ایران به اوپک برای ایجاد تعادل در بازار نفت
قیمت منصفانه نفت بشکه ای

 55 تا 60 دالر است

معاون ام��ور بین الملل و امور بازرگانی وزیرنفت با 
بیان اینکه ایران حاضر به تشویق و همراهی با اوپک 
برای اجرای فریز نفتی اس��ت، گفت: قیمت منصفانه 
نفت که باعث ایجاد تعادل در بازار می شود بشکه ای 

55تا 60 دالر است. 
 »امیرحس��ین زمانی نی��ا« دی��روز در گفت وگو با 
ایرنا، درباره وضعیت بازار جهانی نفت و چش��م انداز 
اجرای طرح فریز نفتی )تثبی��ت تولید(، افزود: باید 
صبر کنیم تا نشس��ت نوامبر )اوایل آذرماه( اوپک تا 

ببینیم چه می شود. 
وی اضاف��ه کرد: ایران آماده اس��ت اوپک را برای 
ایج��اد تعادل در بازار بین المللی نفت و رس��یدن به 
رقم منصفانه ای در قیمت ها، تشویق و همراهی کند. 
مع��اون امور بین الملل و ام��ور بازرگانی وزیر نفت 
درباره همراهی س��ایر تولیدکنن��دگان غیراوپکی با 
طرح فریز نفتی نیز گفت: تصمیمی که در نشس��ت 
الجزایر گرفته ش��د، گامی کوچک اما درست بود که 
امیدواریم ماه نوامبر عملیاتی شود و تعادلی که مورد 
نظر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نفت اس��ت به 

دست آید. 
زمانی نیا درباره رق��م منصفانه قیمت نفت نیز که 
باعث ایجاد تعادل در بازار ش��ود، گفت: هر کش��ور، 
رقم��ی را م��ورد توجه دارد ام��ا به ط��ور میانگین 
بش��که ای 55 تا 60دالر، منصفانه است و پیش بینی 

می شود در سال 2017 به آن رقم برسیم. 
به گ��زارش ایرن��ا، اعضای س��ازمان کش��ورهای 
صادرکننده نفت در نشس��ت الجزایر، برای نخستین 
بار از س��ال 2008 در زمینه کاهش تولید به توافق 

رسیدند. 
ابت��دا قرار بود نشس��ت غیررس��می اعضای اوپک 
در حاش��یه مجم��ع بین المللی انرژی برگزار ش��ود، 
اما پس از جدی ش��دن بحث ها و ایجاد اجماع برای 
اجرای فریزنفتی، این نشس��ت غیر رسمی به نشست 
فوق العاده وزیران نفت و انرژی س��ازمان کشورهای 

صادرکننده نفت )اوپک( تبدیل شد. 
در نهایت، یکصد و هفتادمین نشس��ت فوق العاده 
وزیران نفت و انرژی سازمان کشورهای صادرکننده 
نف��ت )اوپ��ک( در الجزایر )هفتم مهرماه( با انتش��ار 
بیانی��ه ای پای��ان یافت که در آن ب��رای اعضا، هدف 
تولید 32 میلیون و 500 هزار بش��که تا 33 میلیون 

بشکه در نظر گرفته شده است. 
نکت��ه مهم در این توافق، معاف ش��دن ایران و دو 
کش��ور دیگر عض��و اوپک )لیبی و نیجری��ه( از فریز 
نفتی بود که دس��تاوردی مهم برای دیپلماسی نفتی 

کشورمان به شمار می رود. 
البته برای نهایی ش��دن ای��ن تصمیم، باید منتظر 
نشس��ت آتی اوپک مان��د که قرار اس��ت 30 نوامبر 
امس��ال )10 آذرماه( با حضور 14 عضو این سازمان 

در وین برگزار می شود. 

 رکوردزنی برای برداشت از 
میدان گازی مشترك با قطر

ش��رکت ایزایکو سازمان گس��ترش نوسازی ایران 
 18B ثبت رکورد62 روز دسترسی به میدان گاز فاز

را رقم زد. 
به گزارش ایدرو، رکورد قبلی دسترسی به میدان 
گازی نیز در دس��ت ایزایکو بود که پنج ماه و 10روز 
ثبت ش��ده بود و رکورد شرکت های خارجی در این 
زمینه ش��ش ماه و 20روز توسط ش��رکت شل ثبت 

شده است. 
منص��ور معظمی، معاون وزی��ر صنعت، معدن و 
تجارت و مدیرعامل ایدرو با اش��اره به توان داخلی 
در صنای��ع نف��ت گاز گف��ت: این حرک��ت حاصل 
اطمین��ان وزارت نفت به پیمانکاران ایرانی اس��ت 
و متخصصان داخلی ش��رکت ایزایکو اثبات کردند 
برای احقاق حق جمهوری اس��المی از میدان های 
نی��ز را  جهان��ی  رکورد ه��ای  مش��ترک   گازی 

درمی نوردند. 
 مهندس رضاییان اص��ل، مدیرعامل ایزایکو نیز 
ای��ن موفقیت را حاصل حمای��ت و مدیریت ایدرو 
دانس��ت و گفت: وقتی هدای��ت صحیح و مدیریت 
اس��تراتژیک بر مجموعه های صنعتی انجام ش��ود، 
قطعا متخصصان و تکنیس��ین های داخلی به خوبی 
فعالی��ت می کنن��د و حاصل کار آنه��ا قابل رقابت 
و حت��ی بی همت��ا در بین ش��رکت های بین المللی 

خواهد شد. 
گفتنی اس��ت انتقال س��کوی نفتی ف��از18B در 
تاریخ3تیر امسال توس��ط ایزایکو انجام شد و بعد از 
طی 400 کیلومتر راه دریایی با اس��تقرار در میدان 
گازی مش��ترک بعد از 62 روز، دیروز ساعت16:55 
به گاز رس��ید و مش��عل آن با گاز س��هم ایران عزیز 

روشن شد. 

سه شنبه
4 آبان 1395

شماره 635

ع��راق با امتناع از پیوس��تن به کاهش 
تولی��د برنامه ری��زی اوپ��ک ب��ه منظور 
حمایت از قیمت ها، در مس��یر این گروه 
برای دس��تیابی به توافق نهایی س��نگ 

انداخت. 
به گزارش ایس��نا، جبار اللعیبی، وزیر 
نفت عراق روز یکشنبه در یک کنفرانس 
مطبوعات��ی در بغداد اعالم کرد که عراق 
باید از کاهش تولید معاف شود زیرا این 
کش��ور درگیر جنگ با داعش است. این 
کش��ور در س��پتامبر بیش از 4.7میلیون 
بش��که در روز نفت تولید کرد و احتمال 
افزایش بیش��تر تولیدش وجود دارد زیرا 
دولت ع��راق از ش��رکت های بین المللی 
خواسته است تولید در میادین نفتی این 

کشور را افزایش دهند. 
وزیر نفت عراق آمار اوپک را که تولید 
این کش��ور کمتر از 4.2میلیون بشکه در 

روز برآورد کرده است، رد کرد. 

اللعیب��ی گفت: ما با سیاس��ت اوپک و 
اتحاد اوپک هس��تیم، اما این امر نباید به 
ضرر ما تمام ش��ود. نشس��ت ماه گذشته 
اوپ��ک در الجزای��ر هفت س��اعت طول 
کش��ید زیرا عراق درباره سطح تولید که 
بای��د به عنوان مبنا برای تعیین س��همیه 

مورد استفاده قرار گیرد، بحث داشت. 
براساس گزارش بلومبرگ، اوپک تالش 
می کند سایر تولیدکنندگان غیرعضو این 
سازمان را به پیوس��تن به توافق کاهش 
تولید که نخس��تین توافق کاهش تولید 
در هشت س��ال گذشته اس��ت، تشویق 
کند. قیم��ت نفت خام اوایل امس��ال به 
پایین ترین حد در 12 س��ال اخیر رسید 
و بودجه تولیدکنندگان بزرگ از ونزوئال 
گرفته تا عربستان را تحت فشار قرار داد. 
ریزش قیمت های نفت باعث شده اوپک 
سیاس��ت دوس��اله افزایش تولی��د برای 
حمایت از س��هم بازار را ک��ه با حمایت 

عربستان اجرا کرده است، رها کند. 
در ای��ن بی��ن روس��یه ک��ه حمایتش 
به عنوان یک تولیدکننده بزرگ غیرعضو 
اوپک، از توافق فریز تولید بس��یار حیاتی 
خواه��د بود، روز یکش��نبه مجددا حاضر 
نش��د برای پیوس��تن به این توافق تعهد 
دهد. الکساندر نوواک، وزیر انرژی روسیه 
پ��س از مذاکرات ب��ا همتایان عرب خود 
در پایتخت عربس��تان اظهار کرد: روسیه 
نمی تواند بگوید که آیا در راستای توافق 
نهای��ی تولی��د را فری��ز خواهد ک��رد یا 
کاهش می دهد. روس��یه هم مانند عراق 
به جای کاهش، به دنب��ال افزایش تولید 
اس��ت. این کشور امسال به طور متوسط 
10.9میلیون بش��که در روز تولید داشته 
است و طبق پیش نویس استراتژی انرژی 
روس��یه، پتانس��یل افزایش تولید ساالنه 
این کشور از 534.1 میلیون تن در سال 
گذش��ته ب��ه 555 میلیون ت��ن یا 11.1 

میلی��ون بش��که در روز تا س��ال 2025 
وج��ود دارد. اوپک در س��پتامبر 33.75 
میلی��ون بش��که در روز تولید داش��ت و 
تولید عربستان به 10.58 میلیون بشکه 

در روز رسید. 
این س��ازمان که متش��کل از 14عضو 
اس��ت، ماه گذش��ته موافقت کرد میزان 
تولید گروه��ی را به 32.5 تا 33 میلیون 
بش��که در روز محدود کند و انتظار دارد 
جزیی��ات این توافق در نشس��ت وین در 
30 نوامبر مشخص شود. قیمت های نفت 
از 27سپتامبر که اوپک برای نخستین بار 
در هشت سال گذشته برای کاهش تولید 
به توافق رس��ید، حدود 13درصد رش��د 
کرده اس��ت، اما تردیدها نسبت به اینکه 
آیا این توافق همه 14عضو این س��ازمان 
را راض��ی خواهد کرد، رش��د قیمت های 
نفت را در پیرامون 50 دالر متوقف کرده 

است.

وزیر نفت عراق: 

عراق باید از پیوستن به توافق فریز تولید معاف شود

رضا پدیدار خبر داد 
فراخوان جهانی برای حضور 

شرکت های بین المللی در 
پروژه های نفت و گاز ایران

وزرات نف��ت در فراخ��وان جهانی از ش��رکت های 
بین الملل��ی ک��ه عالق��ه ب��ه حض��ور در پروژه های 
باالدس��تی حوزه صنعت نف��ت و گاز ای��ران دارند، 
خواس��ت مدارک و مشخصات شرکت های خود را به 

این وزارتخانه تا 19 نوامبر )28 آبان( ارائه دهند. 
 رض��ا پدی��دار، عض��و ش��ورای سیاس��ت گذاری 
قراردادهای نفتی کش��ور و عضو کمیس��یون انرژی 
و محی��ط زیس��ت ات��اق تهران ب��ا اع��الم این خبر 
گفت: »در این فراخوان وزارت نفت از ش��رکت های 
بین المللی خواسته اس��ت خودشان را معرفی کنند 
و توانمندی های ش��ان را در بخش های مختلف فنی، 
اجرایی و... اعالم کنند؛ در واقع این اقدام در راستای 
صالحیت س��نجی ای��ن ش��رکت ها ب��رای حضور در 

مناقصه ها صورت می گیرد.«
 او با اش��اره به وقفه ای ک��ه در اجرای قراردادهای 
نفت��ی به وجود آمده اس��ت، می گوی��د: »این اقدام 
و فراخ��وان گام بس��یار مهم��ی ب��رای صنعت نفت 
کش��ورمان اس��ت و پروژه ه��ای صنعت نف��ت و گاز 
کش��ور که نیاز به س��رمایه گذاری دارند از بن بست 
بی��رون می آین��د. در حقیقت وزارت نفت با انتش��ار 
این فراخوان به ش��رکت های بین المللی اعالم کرده 
اس��ت که خودش��ان را برای حضور در مناقصه های 

پروژه های نفت و گاز ایران آماده کنند.«
 او ب��ا اش��اره به اینک��ه این فراخ��وان بخش های 
مختلف��ی دارد و ش��رکت های متقاض��ی باید آنها را 
کام��ل کنند و به س��واالت بخش و جداول پاس��خ 
دهند، می گوید: »در این فرم ها از معرفی بخش های 
فنی و تکنیکی گرفته تا اجرایی و تجارب ش��رکت ها 
در پروژه های قبلی از آنها س��واالتی ش��ده اس��ت و 
ش��رکت ها با پاسخ به این پرس��ش ها توانمندی های 
واقع��ی خود را معرفی می کنند و از این پس باتوجه 

به این فرم ها در مناقصه ها شرکت می کنند.«
 او ب��ا اش��اره به اینکه این فراخ��وان باتوجه به مفاد 
قراردادهای جدید نفتی تنظیم و تدوین ش��ده است، 
می گوی��د: »در این فراخوان کارفرم��ای اصلی تمامی 
پروژه ها ش��رکت ملی نفت ایران )NIOC(  اس��ت و 
همه جا نام این ش��رکت آمده اس��ت.« به گفته او این 
فراخوان برای 132ش��رکت متقاضی که در کنفرانس 
نف��ت ایران ثبت ن��ام کردن��د و در اص��ل مهم ترین و 
بزرگ ترین شرکت های نفتی بین المللی از اقصی نقاط 
جهان هس��تند، ارس��ال شده اس��ت.  این عضو هیأت 
نماین��دگان اتاق تهران و کمیس��یون انرژی و محیط 
زیس��ت ات��اق تهران می گوی��د: »در ح��ال حاضر 53 
پ��روژه در حوزه نفت و گاز کش��ورمان وجود دارد که 
بیش از 108 میلیارد دالر س��رمایه گذاری را می طلبد 
و این فراخوان گام نخست برای برگزاری مناقصه های 
بین المللی و جذب سرمایه اس��ت.« این عضو شورای 
سیاس��ت گذاری قراردادهای نفتی کش��ور درباره روند 
کار بررسی این فراخوان ها نیز می گوید: »با اتمام زمان 
در نظر گرفته ش��ده برای فراخ��وان و دریافت گزارش 
ش��رکت ها و بررسی صالحیت آنها به شرکت هایی که 
توانمندی الزم را دارند اعالم می شود برای خرید اسناد 
مناقص��ه اقدام کنند و پس از آن برای بررس��ی نهایی 
قیمت بدهند تا در صورت برنده ش��دن کار را ش��روع 
کنند؛ البته در این بین شرکت های خارجی باید با یک 
شرکت ایرانی به صورت جوینت ونچر قرار داد مشارکت 
امضا کنند )49 درصد شرکت بین المللی و 51 درصد 

شرکت ایرانی( و اسناد مناقصه را ارائه دهند.«

بزرگ ترین شرکت پتروشیمی 
آمریکایی آماده بازگشت به ایران شد

 UOP دور جدی��د مذاک��رات ای��ران و ش��رکت
به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین ش��رکت های صاحب 
دان��ش و فناوری آمریکا به منظور س��رمایه گذاری و 
تأمی��ن تکنولوژی های نوین در صنعت پتروش��یمی 
آغاز ش��د. به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی انجمن 
صنف��ی کارفرمای��ی صنعت پتروش��یمی ایران، دور 
جدید مذاکرات مس��ئوالن صنایع پتروشیمی ایران 
و سه ش��رکت بزرگ نفتی و پتروش��یمیایی آمریکا 
و اروپا با هدف س��اخت واحده��ای جدید پلیمری، 
انتق��ال دانش، فناوری های نوین و تأمین الیس��نس 

طرح های جدید صنعت پتروشیمی آغاز شد. 
بر این اس��اس در حاش��یه برگزاری نمایشگاه پلیمر و 
پالس��تیک K آلمان، مدیران ارشد صنعت پتروشیمی 
ایران با مقامات و مسئوالن سه شرکت توتال، ایرلکویید 
فرانس��ه و UOP آمریکا دیدار و گفت وگ��و کرده اند. در 
این بین نمایندگان ش��رکت UOP آمریکا که پیش از 
اعمال تحریم ها، فعالیت گسترده ای به ویژه در حوزه تأمین 
الیسنس و دانش فنی روز طرح ها و مجتمع های پتروشیمی 
ایران داش��ت، ب��ا مقامات ایرانی به منظور از س��رگیری 
فعالیت ها در صنایع پتروشیمی ایران گفت وگوهایی را آغاز 
کرده اند. مهم ترین محور گفت وگوهای مسئوالن شرکت 
UOP آمریکا در حاش��یه نمایشگاه K آلمان، تأمین 
تکنول��وژی و فناوری های جدید صنایع پتروش��یمی 
به وی��ژه در زمین��ه تولی��د پروپیلن، هم��کاری و ارائه 
تکنول��وژی در زمینه MTO و تبدیل متانول به انواع 
اتیلن و پلیمرها بوده اس��ت. یک��ی دیگر از محورهای 
گفت وگوهای دوجانبه مقامات ایرانی و این ش��رکت 
صاحب دانش آمریکایی نحوه اس��تفاده از تکنولوژی
PDH و اس��تفاده از پروپان در تولی��د پروپیلن در 

صنعت پتروشیمی کشور بوده است. 

پتروشیمی
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وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ضم��ن اش��اره به روان س��ازی 
دریافت تسهیالت به واحدهای 
کوچک و متوس��ط عنوان کرد 
واحده��ای تولیدی و صنعتی 
ک��ه دارای صادرات نیس��تند 
یعنی دارای کیفیت نیس��تند 
و قابلیت رقابت  پذیری با دیگر 
محصوالت مش��ابه در داخل و 

خارج را ندارند. 
 محمدرض��ا نعم��ت زاده در 
دو  از  بهره ب��رداری  حاش��یه 
واح��د تولی��دی و صنعتی در 
شهرستان س��اوه در گفت وگو 
با ایسنا، مهم ترین محور تولید 
و صنع��ت را توس��عه صادرات 
عنوان کرد و افزود: با صادرات 
اس��ت که هم صنایع مجاب به 

تولی��د باکیفی��ت ش��ده و هم 
رقابت پذیر خواهند بود. 

وی در ادام��ه گف��ت: تاکنون 
۱۳ هزار واحد کوچک و متوسط 

توانس��ته اند تس��هیالت بانکی 
دریافت کنند که حدود ۱۰هزار 
میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
داده ش��ده اس��ت. وی انتظار از 

تس��هیالت  دریافت کنن��دگان 
بانکی را رونق تولید و اش��تغال 
جدید عنوان کرد و گفت: هدف 
دولت در سال جاری رونق تولید 

اس��ت.  نعم��ت زاده در خصوص 
روان س��ازی دریافت تسهیالت 
بانکی اضافه کرد: این تسهیالت 
با هم��کاری بانک ها، س��ازمان 
ام��ور مالیاتی و تامین اجتماعی 
به واحدهای کوچک و متوس��ط 
ارائه می ش��ود. وی اف��زود: این 
موضوع که در چهار ماه گذشته 
۱۳ ه��زار واح��د صنعت��ی و 
کشاورزی توانسته اند تسهیالت 
بانکی دریافت کنند نشان از روان 
بودن سیستم دریافت تسهیالت 
بانکی دارد.  وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با بیان اینکه بانک ها 
پول عمومی را در اختیار ندارند 
و پ��ول م��ردم اس��ت، گف��ت: 
بانک ها بای��د با دریافت وثیقه 
از بازپرداخت مطمئن شوند. 

روان شدن اعطای تسهیالت به واحدهای تولیدی
 سرمایه گذاری خارجی الزمه

رشد اقتصادی

 رئیس جمهوری دیروز در سفر استانی اش به اراک 
درباره س��رمایه گذاری خارجی صحبت کرد. او گفت 
همه س��فرهای خارج��ی بعد از برجام در راس��تای 
رونق اقتصادی کش��ور اس��ت تا بتوانیم زمینه رونق 
سرمایه گذاری خارجی در ایران و انتقال فناوری های 
نوین به کشور را فراهم کنیم. تنها در بخش صنعت، 
معدن و تجارت پ��س از برجام، یک میلیارد و 6۰۰ 
میلیون دالر س��رمایه خارجی وارد کش��ور ش��ده و 
قراردادهای گوناگون��ی منعقد و طرح های اقتصادی 
دو برابر ش��ده اس��ت. ب��ه گفت��ه رئیس جمهوری ۳ 
میلی��ارد و 89۰ میلیون دالر س��رمایه خارجی برای 
۱۳۳ ط��رح جذب ش��ده ک��ه از این رق��م 58 طرح 
تکمی��ل ش��ده و 75 طرح در ح��ال تکمیل و آماده 
بهره برداری اس��ت و همه این تالش ها را ملت ایران 

انجام داد تا فضا برای حرکت کشور فراهم شود. 
چند ماه پیش  از این ماجرا هم س��خنگوی دولت 
و رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی گفته بود با 
گذشت سه ماه از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک 
)برج��ام(، ۳میلی��ارد و 4۱8 میلی��ون دالر مج��وز 

سرمایه گذاری صادرشده است. 
تمام این مس��ائل نشان از اهمیت سرمایه گذاری 
خارج��ی برای کش��ور دارد. به هرح��ال برای حل 
مس��ائل صنعت��ی نی��از ب��ه س��رمایه خارج��ی به 
مق��دار زیاد اس��ت. اگر هدف رس��یدن به رش��د 
اقتص��ادی 8درص��د باش��د ک��ه ب��ه دنبالش هم 
ایجاد اش��تغال و ریش��ه کنی بیکاری مطرح شود، 
بدون س��رمایه گذاری و به خصوص سرمایه گذاری 

خارجی امکان پذیر نیس��ت. 
بنابرای��ن باید گفت که س��رمایه گذاری خارجی 
ش��رط الزم بری رسیدن به رش��د اقتصادی است. 
البت��ه تنها به ش��رط الزم نمی توان بس��نده کرد و 
باید ش��رایط کافی ب��رای تحقق این امر هم فراهم 
ش��ود. برای ایجاد رش��د اقتصادی پایدار باید فکر 

و عمل داش��ت. 
کش��ور برای این رش��د اقتصادی به چند صد 
االن  دارد.  نی��از  س��رمایه گذاری  دالر  میلی��ارد 
در ش��رایطی قرار داری��م که نی��روی زیادی از 
فارغ التحصی��الن دانش��گاهی آماده ورود به بازار 
کار هس��تند. ای��ن می��زان یعنی نیاز ب��ه ایجاد 
اش��تغال بیش��تر برای کش��ور. به عبارتی الزمه 
در بخش های  اشتغال هم س��رمایه گذاری  ایجاد 
مختل��ف اقتصاد اس��ت. این در حالی اس��ت که 
بخش��ی کوچکی از سرمایه توسط سرمایه گذاری 
داخل��ی تامین می ش��ود و بخ��ش بزرگی از آن 
منوط به س��رمایه گذاری خارجی اس��ت. چراکه 
را در  مناب��ع  ای��ن می��زان  بانک ه��ای داخل��ی 
بنابرای��ن طبیعی اس��ت نیاز به  اختی��ار ندارند. 
س��رمایه گذاری خارج��ی باش��د. همچنی��ن باید 
گف��ت که در هر بخش��ی نیاز به س��رمایه گذاری 

خارجی اس��ت. 
ام��ا بای��د دق��ت ک��رد که ب��رای ج��ذب این 
س��رمایه های خارج��ی هم پی��ش اقداماتی الزم 
اس��ت. یک��ی از مهم تری��ن این اقدام��ات روابط 
بانکی اس��ت. این در حالی است که برقرار کردن 
روابط بانکی هنوز به ش��کل مطلوب انجام نش��ده 
اس��ت. بهب��ود فض��ای کس��ب وکار ه��م فاکتور 
دیگری اس��ت که به روابط خارجی کشور مربوط 
می ش��ود. همچنین عالوه بر این امنیت س��رمایه 
و امنی��ت اجتماع��ی هم باید مدنظر باش��د. باید 
اقداماتی انجام ش��ود تا ت��رس حضور خارجی ها 
در ای��ران از بین ب��رود. باید مهربان تر باش��یم. 
تم��ام این م��وارد الزم��ه جذب س��رمایه گذاری 

خارجی اس��ت. 
به هرحال قوانین و مقررات، برنامه ریزی ها و محیط 
کس��ب وکار برای جذب سرمایه گذاری خارجی مهم 

هستند. 
منبع: سایت اتاق تهران 

آخرین خبر در مورد کارخانه های 
»ارج«، »آزمایش« و »پارس الکتریک«

رئی��س اتحادی��ه ل��وازم خانگی آخری��ن وضعیت 
کارخانه ه��ای ارج، آزمای��ش و پ��ارس الکتری��ک را 

تشریح کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، محم��د طحان پور دی��روز در 
نشس��تی خبری با اشاره به آخرین وضعیت این سه 
کارخانه اظهار ک��رد: برخی افراد در بخش خصوص 
گام های��ی را به منظ��ور خرید کارخانه ه��ای ارج و 
آزمایش برداشته اند تا بتوان مجددا چرخه تولید آنها 
را فعال کرد، اما در مورد پارس الکتریک مش��کالت 
بیش از این هاس��ت، چراکه دانش تولید و تکنولوژی 
محصوالت آن فرق می کند و نیازمند سرمایه گذاری 

بیشتر است. 
وی ادامه داد: این کارخانجات باید ماش��ین آالت 
جدیدی را اضاف��ه کنند، چراکه ب��ا تولیدات قبلی، 
ام��کان رقابت وجود ندارد. در مجموع وضعیت فعلی 
این کارخانه ها همانند سایر کارخانه ها نیست و باید 
به مرور زمان مش��کالت آنها حل ش��ود تا مجددا به 

چرخه تولید برسند. 
رئیس اتحادیه ل��وازم خانگی رایزنی هایی با یک 
ش��رکت ایتالیای��ی در زمینه ماش��ین آالت تولید 
لوازم خانگی انجام داده و این ش��رکت اعالم کرده 
ک��ه عالوه ب��ر همکاری ه��ای مختلف، تس��هیالت 
وی��ژه ای را ارائه می کن��د. بنابرای��ن می توانیم به 
منظ��ور فعال س��ازی مج��دد کارخانه ه��ای ارج و 
آزمایش به صورت اعتباری از تس��هیالت ارائه شده 

بهره ببریم. 

مهدی معصومی مطرح کرد
 خرید تضمینی تخم مرغ تغییری

 در مازاد و قیمت این محصول
در داخل کشور ندارد

 گفته می ش��ود قرار اس��ت خرید تضمینی تخم مرغ 
برای نخس��تین بار در شش پایانه صادراتی کشور آغاز 
شود. براس��اس صحبت های رضا ترکاشوند، مدیرعامل 
اتحادیه سراس��ری مرغ��داران مرغ تخم گ��ذار، خرید 
تضمینی تخم مرغ با نرخ پایه کیلویی ۳5 هزار ریال در 

پایانه های صادراتی کشور انجام می گیرد. 
ب��ه گفته رضا ترکاش��وند، مدیرعام��ل اتحادیه مرغ 
تخم گ��ذار این اتحادی��ه با کمک صن��دوق حمایت از 
صنعت طیور توانسته تسهیالتی با بهره پایین دریافت 
و خری��د تضمینی تخم مرغ با نرخ پایه کیلویی ۳5هزار 
ریال انجام دهد. این اقدام برای نخس��تین بار با هدف 
حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ، توس��عه صادرات و 

تنظیم بازار داخلی انجام می شود. 
اما مهدی معصوم��ی، عضو هیأت نماین��دگان اتاق 
تهران در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران از زوایای 
دیگری خرید تضمینی تخم مرغ را بررس��ی می کند. او 
گف��ت: بحث خرید تضمینی تخم مرغ که اکنون مطرح  
شده است پیش از این هم در سال های گذشته مطرح 
 شده بود. اما در واقع این اقدام یک کار عملیاتی نیست 
و تنها باعث می شود ذهنیت به سمت صادرات تخم مرغ 

و باال رفتن قیمت ها در داخل کشور برود. 
معصوم��ی ادام��ه داد: در داخ��ل کش��ور مصرف و 
خریدوف��روش در حال انجام اس��ت. به هرحال اگر قرار 
است خرید تضمینی رخ دهد، باید این خرید تضمینی 
در جایی به فروش برس��د. مقدار مص��رف و تقاضا هم 
که مش��خص اس��ت. بنابراین نمی توان هم��ان مقدار 
خری��د تضمینی را دومرتبه به بازار آورد، چرا که مقدار 
تقاضا در کش��ور مشخص اس��ت.  به گفته عضو هیأت 
نمایندگان ات��اق تهران با خرید تضمینی اتفاق خاصی 
در بازار تخم م��رغ نمی افتد. او گفت: برای مقطعی این 
مس��ائل گفته می ش��ود، قیمت ها در ب��ازار داخل باال 

می رود، اما دوباره بازار به حالت اولیه برمی گردد. 
معصومی همچنین گفت: تولید تخم مرغ تولید خطی 
است. هر روز تولید انجام می شود حاال اگر مصرف نشود 
یا مصرف کم باشد این مازاد تولید در بازار وجود دارد. 
برای خرید تضمینی هم باید این میزان انبار شود. صادر 

کردن تخم مرغ هم ارتباطی به خرید تضمینی ندارد.
معصومی معتقد اس��ت تنها کاری که می شود انجام 
داد این اس��ت که بودجه ای در نظر گرفته ش��ود تحت 
عن��وان بودجه صادرات که مقدار مازاد تولید بازار ایران 
را با قیمت کمتری به کش��ورهای مختلف صادر کنند 
تا به این ش��کل در داخل کشور هم قیمت ها به تعادل 
برس��د. در غیر ای��ن صورت برای م��ازاد تولید و قیمت 
پایین اتفاقی نمی افتد.  در سال 94۰ هزار تن تخم مرغ 
در کش��ور تولید می شود که 84۰ هزار تن آن تخم مرغ 

صنعتی و ۱۰۰ هزار تن آن تخم مرغ بومی است. 

صنعت یادداشت

تولید

بازار

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
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سه شنبه
4 آبان 1395
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هیأت��ی اقتصادی ب��ه سرپرس��تی وزیر 
تجارت و صنایع مالزی با مهدی جهانگیری 
رئیس گروه مالی گردشگری و نایب رئیس 

اتاق بازرگانی تهران دیدار کردند. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
گ��روه مالی گردش��گری، در ای��ن دیدار که 
در مح��ل دفت��ر گ��روه مالی گردش��گری و 
با حض��ور مدیرعام��ل بانک گردش��گری و 
مدیران هلدینگ های این گروه برگزار ش��د، 
جهانگیری در سخنانی با اشاره به استحکام 
و پایداری همیش��گی روابط دو کشور ایران 
و مال��زی حت��ی در اوج تحریم های ظالمانه 
علیه ایران، گروه مالی گردش��گری را یکی از 
فعال ترین گروه های مالی و اقتصادی بخش 
خصوصی ایران به وی��ژه در حوزه هایی چون 
بانکداری، گردش��گری، س��اختمان، نفت و 
گاز و صنع��ت و معدن عن��وان کرد و گفت: 
»بانک گردشگری به عنوان یک بانک تجاری 
ب��ا مالکی��ت ۱۰۰درصد خصوص��ی، تمامی 
ابزار مورد نی��از برای بانک��داری بین المللی 
را در اختی��ار دارد و فعالیت های بین المللی 
خود را با انتخاب کارگزاری ها در کشورهای 
مختل��ف آغ��از کرده و بن��ا دارد در کش��ور 
مالزی هم روابط بین المللی خود را توس��عه 

ده��د.« وی درخصوص فعالیت ه��ای گروه 
مالی گردش��گری اضافه ک��رد: »ما در حوزه 
س��اخت مراک��ز اقامتی و هتل ه��ا نیز فعال 
هس��تیم و مجموع��ه هتل ه��ای فرودگاهی 
ام��ام)ره( نمونه ای از اقدامات ما اس��ت که با 
مش��ارکت ش��رکت های معتبر فرانسوی به 
بهره ب��رداری رس��یده اس��ت«.  نایب رئیس 
اتاق بازرگانی ته��ران ادامه داد: »با توجه به 
سفر رئیس جمهوری محترم ایران به کشور 
مال��زی و اهداف��ی که دولت ما در توس��عه 
روابط دو کش��ور دارد، م��ا هم به عنوان یک 
مجموعه اقتصادی فعال در بخش خصوصی، 
آمادگی خود را برای گس��ترش همکاری ها 

در دو بخ��ش واردات محص��والت و م��واد 
اولی��ه مورد نیاز واحده��ای تولیدی ایران و 
بانکداری اعالم می کنیم و از زمینه های الزم 
برای جذب سرمایه گذاری های طرف مقابل 
نی��ز برخورداریم«. در ای��ن دیدار همچنین 
مصطفی محمد، وزیر تجارت و صنایع مالزی 
گف��ت: »اطالع از اقداماتی که در گروه مالی 
گردش��گری انجام شده اس��ت، من را تحت 
تاثیر قرار داد و موفقیت های شما در فضای 
اقتصادی موجود، نشان از توانایی چشمگیر 
فعاالن بخش خصوص��ی ایران دارد.« وی با 
تاکید بر ضرورت گس��ترش روابط اقتصادی 
و تجاری میان دو کش��ور اف��زود: »پیش از 

این، ارزش خط اعتباری بین دوکش��ور 5۰ 
میلیون دالر بوده است که می خواهیم آن را 
تا س��قف 5۰۰ میلیون دالر افزایش دهیم«.  
وزیر تجارت و صنایع مالزی ضمن دعوت از 
مدیران گروه مالی گردش��گری برای بازدید 
از پروژه های صنعتی و اقتصادی این کش��ور 
یادآور ش��د: »زمینه همکاری های مشترک 
می��ان دو طرف در تمامی حوزه های فعالیت 

گروه مالی گردشگری مهیا است«. 
وی ادام��ه داد: »هدف بعدی م��ا افزایش 
روابط تج��اری میان دو کش��ور در خصوص 
فرآورده های غذایی حالل اس��ت و همین جا 
از تولیدکنن��دگان صنای��ع غذای��ی ای��ران 
دعوت می کنم در نمایش��گاهی که به زودی 
در مال��زی در معرفی محص��والت این حوزه 
برگزار می شود شرکت کنند«.  در این دیدار، 
جمعی از مدیران گروه مالی گردش��گری در 
بخش های مختلف، س��فیر مال��زی در ایران، 
برخی اعضای اتاق بازرگانی تهران و هیأتی از 
مسئوالن بانکی و تجاری کشور مالزی حضور 
داشتند. الزم به ذکر است که مالزی به عنوان 
یکی از اعضای فعال و مهم آ س��ه آن می تواند 
دروازه ورود ایران به کش��ور های این منطقه 

استراتژیک باشد. 

در دیدار وزیر تجارت و صنایع مالزی با رئیس گروه مالی گردشگری مطرح شد

توسعه روابط بانک گردشگری با بانک های مالزی

حمیدرض��ا غزنوی، س��خنگوی انجمن 
تولید کنن��دگان ل��وازم خانگی به خبرنگار 
ایلن��ا، گفت: ص��دور کارت ه��ای اعتباری 
به ظاه��ر ب��ه نام مردم بود ام��ا در عمل به 
کام بانک ها ش��د. کارت های اولیه که برای 
خروج از رکود طراحی ش��ده بود در ابتدا 
ب��رای هفت گ��روه خاص در نظ��ر گرفته 
ش��د که متقاضیان آن تنها ۱۰۰ هزار نفر 
بودند. این در حالی است که این کارت های 
اعتباری اولیه برای یک میلیون و 5۰ هزار 

نفر برنامه ریزی شده بودند. 
وی ادامه داد: یکی از مخاطبان این طرح 
قوه قضائیه بود که در این میان کارمندان 
ثب��ت احوال را نیز پوش��ش می داد اما کل 
کارمن��دان ثب��ت اح��ول به ه��زار نفر هم 

نمی رسند! 
غزنوی با ابراز تاسف از ایجاد محدودیت 
ب��رای ای��ن کارت ها اف��زود: درصورتی که 
ای��ن کارت ه��ا کلی��ه کارمن��دان دولت و 
بازنشس��تگان کش��وری و لش��گری را در 
ب��ر می گرف��ت وضعیت اج��رای آن بهتر و 

استقبال بیشتری می شد. 
وی تصری��ح کرد: ای��ن کارت ها دائما از 
اعتب��ار می افتن��د و زمان اعتب��ار آن تمام 
می شود و با مشکالت فنی نیز همراه است. 
تولید کنن��دگان  انجم��ن  س��خنگوی 
براینک��ه  تاکی��د  ب��ا  لوازم خانگ��ی 
کارت های اعتب��اری خری��د ل��وازم خانگی 
داخلی در دوس��ال گذش��ته فقط برای ۱5 
روز ب��ه درس��تی کار ک��رده اس��ت، گفت: 
حت��ی زمانی هم که کارت ها تمدید اعتبار 
ش��دند اطالع رسانی درس��تی نشد و اکثر 
بانک ها هم از تمدید اعتبار کارت ها اظهار 

بی اطالعی کردند. 
 وی خاطر نش��ان کرد: بسیاری از مردم 
نیز کارت ه��ای خرید لوازم خانگی داخلی 

را از کارت های عام تشخیص نمی دهند. 
غزن��وی در م��ورد کارت ه��ای اعتباری 
ع��ام )۱۰ تا 5۰ میلی��ون تومانی( گفت: با 
توج��ه به اینکه در کارت های اعتباری عام 

محدودیت ها کمتر و دست خریداران برای 
خرید باز تر ش��ده استقبال بیشتری هم از 
آن شده است که مسلما منجر به تحریک 

تقاضای مولد و موثر نیز خواهد شد. 
وی تصریح کرد: زیرساخت ها و بحث های 
فن��ی بانک ها به خصوص در شهرس��تان ها 
برای اس��تفاده از ای��ن کارت های اعتباری 
فراهم نیست و در بسیاری از شهرستان ها 
ام��کان ارائه این کارت های اعتباری فراهم 

نشده است. 
غزنوی افزود: کارت های اعتباری اولیه که 
در جهت خروج از رکود و تحریک تقاضای 
مولد مطرح شد چندان موثر نبودند، این در 
حالی اس��ت که در همه جای دنیا تحریک 
تقاض��ا برای تولیدکنندگان داخلی دغدغه 

مسئوالن شان است. 
به گزارش ایلنا، براس��اس دس��تورالعمل 
اعتب��اری  کارت ه��ای  مرک��زی  بان��ک 
۱۰میلی��ون تومان��ی ب��ه رن��گ برن��زی، 
۳۰میلیون��ی نق��ره ای و 5۰میلیون تومانی 
طالی��ی اس��ت. محدودیت��ی در ارائه این 
کارت ه��ای اعتب��اری وجود ن��دارد و همه 
مش��تریان بانک ه��ا می توانن��د در صورت 
داشتن موجودی یا گردش حساب مناسب، 
ای��ن کارت های اعتب��اری را دریافت کنند. 
این در حالی اس��ت که کارت اعتباری عام 
مش��مول محدودیت خری��د کاالی ایرانی 
نیست.  براساس دستورالعمل بانک مرکزی 
بانک ها می توانند کارت اعتباری عام را در 
س��قف های ۱۰، ۳۰ و 5۰ میلی��ون تومان 
و متناس��ب با اعتبارسنجی بین مشتریان 
خ��ود توزی��ع کنن��د. مهل��ت بازپرداخت 
حداق��ل ۱۲ و حداکث��ر ۳6 م��اه اس��ت و 
در ص��ورت بازپرداخت تمام یا بخش��ی از 
تس��هیالت، کارت اعتباری توسط مشتری 
پیش از سررس��ید بانک ها ملزم به تخفیف 

9۰درصدی در نرخ سود آن هستند. 
ح��ال بای��د دی��د ب��ا توجه ب��ه کاهش 
محدودیت ه��ا در ای��ن کارت ها اس��تقبال 

مردم از این کارت ها چگونه خواهد بود. 

هنوز زیرساخت ارائه کارت های خرید کاال در بانک های شهرستان ها فراهم نیست

 کارت های اعتباری موجود مشکل فنی دارند



بررسی تحوالت قیمتی نرخ 
ارز نش��ان می ده��د که بانک 
مرکزی ت��اش دارد ارز را به 
س��مت تک نرخی شدن ببرد؛ 
روی��دادی که بان��ک مرکزی 
وعده داده است تا به زودی آن 

را محقق کند. 
به گزارش »فرص��ت امروز« 
ساختار بازار ارز ایران ساختاری 
آسیب پذیر اس��ت. در این بازار 
دالل ه��ای بزرگ با مش��ارکت 
چندی��ن کان س��رمایه دار که 
ه��ر از گاه��ی ع��ده ای از آنها 
ب��ه برخورده��ای انتظام��ی و 
قضایی به عموم جامعه معرفی 
می شوند توانسته اند با استفاده 
از فضای ارز دو نرخی شرایطی 
را رق��م بزنن��د ک��ه در آن ب��ه 
یابند.  سودهای کانی دس��ت 
این دس��ته افراد با دسترس��ی 
ب��ه منابع اصل��ی ب��ه ارزهای 
دولتی ارزان دس��ت یافته و از 
این راه رانت ه��ای کانی را به 
جی��ب می زنند. این س��اختار 
دوگان��ه معیوب موجب ش��ده 
است تا در بزنگاه های مشکات 
اقتص��ادی، دالالن و چهره های 
اصلی پش��ت پ��رده ای که بازار 
ارز را به جوالنگاه س��ودجویی 
خ��ود تبدی��ل کرده ان��د، بازی 
خطرناک��ی را ب��ا اقتص��اد آغاز 
کنند. در س��ال های تاطمات 
ارزی در دول��ت دهم این بازی 
بس��یار مش��هود بود و دود آن 
در چش��م اقتصاد کش��ور رفت 
چنان که ق��وه قضاییه با برخی 
از این بازیگران پنهان به تازگی 
برخورد ک��رده و احکام آنها در 
این باره منتش��ر شده است. در 
این باره محس��نی اژه ای درباره 
حکم یک��ی از اخالگران ارزی 
اع��ام کرد ک��ه وی ب��ه جرم 
اخال در نظام اقتصادی به ۲۰ 
سال حبس و برگرداندن ۱۸۱ 
میلیارد تومان محکوم ش��د که 
این حکم در دیوان عالی کشور 

تایید شده است و یکی دیگر از 
اخالگران ارزی هم به ۱۲ سال 

حبس محکوم شد. 

دلیل تداوم اعمال مجرمانه 
در بازار ارز

اما نکته مهم این اس��ت که 
با وج��ود ای��ن برخوردها چرا 
ارزی  اخالگ��ران  همچن��ان 
پایان��ی ندارن��د و باز ه��م بازار 
ش��اهد این بازی ه��ای پنهانی 
اس��ت. واقعیت این اس��ت که 
این س��اختار غل��ط اقتصادی 
اس��ت که چنی��ن مجرمانی را 
پ��رورش می دهد و ت��ا زمانی 
که نظ��ام دو نرخی ارزی وجود 
دارد این مجرم��ان هم در بازار 
تکثیر می شوند. به همین دلیل 
است که بسیاری از تحلیلگران 
اقتصادی اعتق��اد دارند که ارز 
تک نرخی برای کاهش مفاسد 
اقتصادی بهترین راهکار است و 
موجب شفاف س��ازی اقتصادی 
در این زمینه می ش��ود. اما آیا 
بانک مرکزی موفق به این کار 

می شود؟ 
ای��ن ضرورت ه��ا در حالی 
مرک��زی  بان��ک  ک��ه  اس��ت 
صحبت از ت��ک  نرخی کردن 
ارز ت��ا پایان امس��ال به میان 
آورده و وعده داده اس��ت که 
نرخ دالر دولت��ی با بازار آزاد، 
آنقدر به ه��م نزدیک خواهد 
شد که بتوان به راحتی بساط 
ارز دولت��ی را برچید و قیمت 
بازار آزاد و مرجع را یکی کرد. 

وعده دوباره سیف برای 
یکسان سازی

رئی��س کل بان��ک مرکزی 
چندی پیش در این باره وعده 
داده که یکسان سازی نرخ ارز 
در ش��رف تحقق اس��ت و در 
حال حاضر نی��ز مقدمات آن 

آماده شده است. 
تم��ام���ی  اف�����زود:  وی 
موردنظ��ر  زمینه س��ازی های 
در ای��ن زمینه انج��ام و زمان 
اج��رای آن ب��ه زودی اع��ام 

خواهد شد. 

رئیس کل بانک مرکزی در 
پاسخ به این سوال که نرخ ارز 
در این جری��ان چطور تعیین 
می ش��ود، گفت: بانک مرکزی 
تعیین قیم��ت نخواهد کرد و 
امر قیمت گذاری توس��ط بازار 

انجام خواهد شد. 
اکن��ون  اف��زود:  س��یف 
ممنوعیت های گذش��ته برای 
انجام عملیات ارزی برداش��ته 
صادرکنن��دگان  و  ش��ده 
خاطر  اطمینان  ب��ا  می توانند 
ارزهای ش��ان را به نظام بانکی 
مقاب��ل  در  و  دارن��د  عرض��ه 
بانک ها ه��م می توانند از این 
ارزها برای گش��ایش اعتبار به 
منظور واردات محصوالتی که 
ارز آزاد دارند، استفاده کنند. 

رئی��س کل بان��ک مرکزی 
اق��دام  ای��ن  ک��رد:  بی��ان 
باع��ث می ش��ود خط��ری که 
صادرکنندگان و وارد کنندگان 
در انج��ام فعالیت ه��ا ب��ا ارز 
آزاد داش��تند، کاه��ش یابد و 
فعالیت ها در بس��تر امن نظام 

بانکی انجام گیرد. 

کم شدن تدریجی فاصله 
ارز دولتی و آزاد

حال هم چند وقتی اس��ت 
که قیم��ت دالر رو به افزایش 
گذاش��ته و با حرکت��ی آرام و 
هدفمن��د، به س��مت افزایش 

پیش می رود. 
البته برخی روزها، به همان 
میزان��ی که ن��رخ دالر دولتی 
افزایش می یابد، دالر آزاد هم 
صعود می کند و ش��رایط را به 
نوعی برای یکسان س��ازی این 
دو نرخ، کمی سخت می سازد، 
اما به هرحال بانک مرکزی به 
حرکت آرام خ��ود حداقل در 
چن��د ماه گذش��ته ادامه داده 
و زمین��ه را ب��ه نوع��ی فراهم 
کرده که بتوان یکسان س��ازی 
نرخ ارز را با راحتی بیش��تری 

انجام داد. 
روز گذش��ته ه��م نرخ دالر 
دولت��ی ک��ه از س��وی بانک 
مرک��زی اعام ش��ده افزایش 
ب��ه  و  می ده��د  نش��ان  را 
اس��ت  رس��یده  ۳۱۷۵۵ریال 
در حالی ک��ه دالر در آخرین 
بازار  روز گذش��ته  معام��ات 
بوده  تهران ۳۵۹۳۰ریال  آزاد 
است. از اول آبان ماه هم البته 
ای��ن ن��رخ رس��می دالر بوده 
اس��ت که تاش ک��رده خود 
را به ن��رخ ب��ازار آزاد نزدیک 
کند، به نحوی که قیمت دالر 
دولت��ی در روز دوم آبان م��اه، 
یعن��ی  ب��وده  ۳۱۷۳۰ری��ال 
همان نرخی ک��ه در روز اول 
به  نی��ز ۳۱۷۳۰ریال  آبان ماه 
ثبت رسیده اس��ت. در سی ام 
مه��ر نی��ز ن��رخ دالر دولتی 

۳۱۶۸۷ریال بوده است. 
دی��روز ن��رخ پون��د دولتی 
فرانک سوییس  ۳۸۷۴۱ریال، 
س��وئد  کرون  ۳۱۹۳۲ری��ال، 
امارات  دره��م  ۳۵۵۸ری��ال، 
ترکی��ه  لی��ر  ۸۶۴۶ری��ال، 

۱۰۳۱۳ریال است. 

تاکنون ۹۸۰۰ میلیارد تومان 
ب��رای تامی��ن مالی ۱۲ه��زار و 
۵۲۲ بن��گاه اقتص��ادی کوچک 
و متوس��ط اختصاص داده شده 
و ای��ن رون��د کم��اکان در حال 
افزای��ش اس��ت. ای��ن در حالی 
است که بر اس��اس برآورد های 
اولی��ه تنها ۷۵۰۰ واحد تولیدی 
کوچک و متوسط نیاز به تامین 

نقدینگی داشتند. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
بان��ک مرک��زی، ولی اهلل س��یف 
عصر روز یکش��نبه در نشس��ت 
توسعه و س��رمایه گذاری استان 
مرک��زی ک��ه ب��ا حض��ور دکتر 
روحان��ی رئیس جمهوری برگزار 
ش��د، ضم��ن بیان ای��ن مطلب 
افزود: در س��ال جاری پرداخت 
تس��هیات به واحدهای کوچک 
و متوس��طی را ک��ه با مش��کل 
مواجه اند  س��رمایه در گ��ردش 
در اولوی��ت ق��رار دادیم تا چرخ 
تولید به گردش درآمده و شاهد 
رشد اقتصادی در کشور باشیم. 
تصمیمی  بهتری��ن  تصمیم  این 
ب��وده که تاکنون برای تخصیص 
بهینه منابع بانکی گرفته ش��ده 
است و یقینا منجر به شکوفایی 

اقتصادی خواهد شد. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
با اش��اره به نشس��ت هماهنگی 
برای س��فر کاروان تدبیر و امید 

ب��ه اس��تان مرکزی ک��ه هفته 
قب��ل در مح��ل بان��ک مرکزی 
برگ��زار ش��د، گف��ت: در ای��ن 
جلس��ه پروژه های اقتصادی این 
اس��تان که از طریق نظام بانکی 
قابل انجام اس��ت، بررس��ی شد؛ 
از جمل��ه ای��ن پروژه ه��ا، پروژه 
پاالیش��گاه پاسمای خون است 
ک��ه ب��ا عاملی��ت بان��ک ملی و 
بانک های  س��ندیکایی  عضویت 
و  ص��ادرات  و  س��په  تج��ارت، 
۲۲۰میلی��ون  س��رمایه گذاری 
یوروی��ی و ۴۰میلی��ارد تومانی 

عملیاتی می ش��ود. پ��روژه دیگر 
پتروش��یمی الون��د اس��ت که با 
عاملیت بانک صنع��ت و معدن 
و عضوی��ت بانک تج��ارت، ملت 
و ص��ادرات به اجرا می رس��د. از 
دیگر طرح ه��ای مصوب در این 
ش��رکت  مالی  تامین  نشس��ت، 
آلومینیوم س��ازی اراک توس��ط 
بان��ک ملت ب��ا س��رمایه گذاری 
بانک  این  تومان��ی  ۱۲۵میلیارد 
و ۵۰میلی��ون دالری از مح��ل 
صندوق توس��عه مل��ی و الیاف 
شیش��ه رهاورد ساینای دلیجان 

توس��ط بانک ملی با مش��ارکت 
صندوق توسعه ملی است که با 
همکاری مدی��ران عامل بانک ها 
قرار ش��د در فاصله دو تا سه ماه 
ای��ن  طرح ها تامین  آینده تمام 

مالی شود. 
وی عملک��رد نظ��ام بانکی در 
تس��هیات  پرداخت  خص��وص 
قرض الحس��نه ازدواج را م��ورد 
اف��زود: در  تاکی��د ق��رار داد و 
س��ال ۱۳۹۵، مق��رر ش��د وام 
قرض الحسنه ازدواج از ۳میلیون 
ب��ه ۱۰میلیون توم��ان افزایش 

یابد که این اقدام فش��ار زیادی 
را به نظام بانکی وارد کرد. با این 
وج��ود، نظام بانکی ب��ا توجه به 
اثرات مثبت اجتماعی این طرح، 
ب��ه طور جدی ب��ه پرداخت این 
تسهیات پرداخت. بر این اساس 
از ابتدای مرداد ماه که مبلغ وام 
ازدواج ب��ه ۱۰میلی��ون افزایش 
یافت، در مجموع ۳۳۰هزار فقره 
تس��هیات قرض الحسنه ازدواج 
پرداخت ش��ده که از این تعداد 
۱۳هزار فق��ره با رقم ۲۰میلیون 
تومان برای ایثارگران بوده است. 
در مجم��وع از ابت��دای امس��ال 
نزدیک به ۴هزار میلیارد تومان 
وام ازدواج توس��ط نظ��ام بانکی 

پرداخت شده است. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
در خص��وص حج��م تس��هیات 
ب��ه  بانک��ی  نظ��ام  پرداخت��ی 
بخش ه��ای اقتص��ادی گفت: در 
سال ۱۳۹۴، حجم کل تسهیات 
پ���رداخت��ی ۴۱۷هزارمیلی��ارد 
تومان بوده اس��ت. در ش��ش ماه 
نخس��ت امس��ال، نظ��ام بانک��ی 
توم��ان  میلی��ارد  ۲۳۳ه��زار 
تس��هیات پرداخت ک��رده که از 
این مبلغ س��رفصلی برای تامین 
مالی واحد های کوچک و متوسط 
اختصاص داده ش��ده ت��ا رونق و 
اشتغال را برای اقصی نقاط کشور 

به ارمغان بیاورد. 

بانک آمریکا، س��یتی گروپ و 
جی پی مورگان از سه ماهه سوم 
سال جاری میادی، ۳۸۹ شعبه 

را تعطیل کرده اند. 
به گزارش ایسنا، بانک آمریکا 
ک��ه پیش از بح��ران مالی بیش 
از ۶۰۰۰ ش��عبه داش��ت، شمار 
ش��عباتش در س��ه ماهه سوم به 
۴۶۲ ش��عبه کاه��ش یافت. این 
بانک از سال گذشته ۱۱۲ مرکز 

مالی را تعطیل کرده است. 
مدیر مال��ی بان��ک آمریکا در 
این باره گفت: تعطیلی ش��عبه ها 
بخش��ی از رویکرد ای��ن بانک به 
موبایل،  دیجیت��ال،  کانال ه��ای 
آناین و خودپرداز اس��ت. طبق 
گزارش درآمد س��ه ماهه س��وم، 
بان��ک آمریکا ۲۱میلی��ون کاربر 
فعال خدمات موبایل بانک دارد و 
۱۸درصد از تراکنش های سپرده 

موبایل  از طری��ق دس��تگاه های 
انجام گرفته اس��ت. ش��عبه های 
دارند،  بانک��ی کمت��ری وج��ود 
ام��ا ش��عبه هایی ک��ه همچنان 
منعکس کننده  فعالیت می کنند، 
تغیی��ر رفتار مش��تریان اس��ت. 
مصرف کنندگان تمایل فزاینده ای 
پی��دا کرده اند تا ب��رای خدماتی 
مانند چک حس��اب، به اینترنت 
بروند و ش��عبه های بانکی اکنون 

روی خدمات ارزش افزوده تاکید 
بیشتری دارند. 

ام��ا تعدی��ل انج��ام گرفته به 
شعبه های بانک محدود نبوده و 
ش��مار کارکنان هم کاهش پیدا 
کرده است. بانک آمریکا در ژوئن 
اعام ک��رد قص��د دارد بیش از 
۸۰۰۰ شغل را از واحد بانکداری 

مصرف کننده حذف کند. 
براساس گزارش رویترز، بانک 

آمریکا تنها بانکی نیس��ت که به 
اس��ت.  کاهش ش��عبه پرداخته 
س��یتی گروپ در زم��ان اع��ام 
درآمدهای س��ه ماهه، فاش کرد 
بان��ک در  ش��مار ش��عبات این 
آمریکای شمالی ۷درصد نسبت 
به سه ماهه س��وم سال گذشته 
کاه��ش پیدا ک��رده و با کاهش 
۱۱۶ شعبه در سطح جهانی، به 

۲۶۷۹ شعبه رسیده است. 

تامین مالی بیش از 12500 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط

تعطیلی صدها شعبه از بزرگ ترین بانک های آمریکا

برخوردهای قضایی کافی نیست، ساختار باید اصالح شود

تکثیر مجرمان ارزی در ساختار معیوب بازار ارز

بانک، بیمه، توسعه4

مدیر عامل بانک شهر تصریح کرد 
تاکید بر نقش بانک ها در رونق 

شرایط اقتصادی
مدیرعامل بانک شهر با بیان اینکه چگونگی چرخه 
اقتص��ادی و مالی کش��ور از اهمیت وی��ژه ای در رونق 
اقتصادی برخوردار است، بر نقش بانک ها در ایجاد این 

شرایط تاکید کرد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، 
دکتر حسین محمد پورزرندی با بیان اینکه از مهم ترین 
معضات کنونی اقتصاد کش��ور، ش��رایط تحریم برای 
نظام بانکی اس��ت، گفت: از اولویت های بانک شهر این 
اس��ت که شرایط رکود را به رونق بدل کند، زیرا رکود 
اقتصادی بزرگ ترین مانع بر سر راه رونق اقتصاد است و 

تنها منجر به افزایش مطالبات غیرجاری می شود. 
مدیرعام��ل بانک ش��هر با تاکی��د بر اینک��ه تداوم 
تحریم ه��ای ای��ران یک��ی از مهم ترین موان��ع رقابت 
بانک های کش��ور با نظام بانکی دنیاست، تصریح کرد: 
ازدیگر دالیل مش��کات کنون��ی را همچنین می توان 
نظام س��اختار بانکی و آیین نامه و دس��تورالعمل هایی 
دانست که در زمینه ارائه تسهیات و تخصیص منابع 

مالی وجود دارد. 
وی در ادامه افزود: مطالبات غیرجاری و معوق نیز از 
جمله مشکات مهم نظام بانکی است، چراکه بانک ها 
نقش واسطه گری مالی را بین سپرده گذار و تسهیات 
گیرن��ده ایفا می کنن��د و از همین رو بای��د بتوانند به 
بهترین شکل، سود سپرده گذار را با تسهیاتی که ارائه 
می دهند، به دست آورند تا نظام بانکی با نظم و انضباط 

مالی همراه شود. 
پورزرندی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی اولویت 
نخست تمامی بنگاه های اقتصادی ایران است، گفت: 
س��رمایه گذاری در مباح��ث مربوط ب��ه عرصه تولید 
داخلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از همین رو 
اس��ت که بانک ها در تاش هستند تا شرایط رکود را 
به رونق بدل کنند، چراکه رکود اقتصادی بزرگ ترین 
عاملی اس��ت که منجر به رش��د مطالبات غیرجاری 

می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه چرخه اقتصادی و مالی کش��ور 
از اهمیت ویژه ای در رونق اقتصادی برخوردار اس��ت 
و در ش��رایط رکود کامل نمی شود، خاطرنشان کرد: 
از آنجایی که ش��رایط رک��ود نمی تواند پاس��خگوی 
تسهیات مالی ش��ده و منجر به رشد میزان جرایم 
می شود، بانک ها باید شرایط رونق اقتصادی را فراهم 
کنند ک��ه این ش��رایط نیز با تخصیص بس��ته های 
اقتصادی ب��ه مصرف کنندگان نهایی چرخه خدمات 

بانکی فراهم می شود. 

سی وهفتمین قرعه کشی جوایز 
حساب های پس انداز بانک ملی 

ایران برگزار شد 
ب��ا حض��ور اعضای هی��أت نظارت بر قرعه کش��ی 
کش��ور،  کل  دادس��تانی  نماین��دگان  از  متش��کل 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی، بان��ک مرکزی و 
عض��و هیات مدیره بانک ملی ایران، س��ی وهفتمین 
قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز 
این بانک برگزار ش��د. در این مراس��م که مسئوالن 
ارش��د بان��ک مل��ی ای��ران در آن حضور داش��تند، 
محمود ش��ایان عضو هیات مدیره این بانک با اشاره 
به اهمیت س��نت حسنه قرض الحس��نه، گزارشی از 
س��ی و هفتمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های 
قرض الحس��نه پس انداز این بانک ارائه کرد و گفت: 
بانک ملی ایران با سپرده های قرض الحسنه پس انداز 
مش��تریان در طول س��ال۱۳۹۴ و نیمه اول س��ال 
جاری حدود یک میلیون و ۳۴۰هزار فقره تسهیات 
قرض الحس��نه به ارزش ۲۸هزار و ۲۳۸میلیارد ریال 

به نیازمندان جامعه پرداخت کرده است. 
وی با اش��اره به تسهیات قرض الحسنه پرداختی 
بان��ک ملی ای��ران ب��ه مددجوی��ان کمیت��ه امداد 
امام خمینی)ره( اعام داشت: پرداخت این تسهیات 
به گفته مس��ئوالن این نهاد، س��االنه ۳ه��زار نفر از 
مددجویان را از پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( 
خارج می کند و باعث خودکفایی آنها می ش��ود. وی 
به حمایت های بانک ملی ایران از امور عام المنفعه و 
خیریه اش��اره کرد و گفت: بانک ملی ایران از محل 
۵درصد از ۲درصد بودجه قرعه کشی مربوط به امور 
فرهنگی و آموزشی، تاکنون مبلغ ۲۲۱میلیارد ریال 
برای امور عام المنفعه نظیر ساخت مساجد، مدارس، 
بیمارس��تان، خانه بهداش��ت، آزادی زندانیان جرائم 
غیر عمد و... تخصیص داده اس��ت. گفتنی است دوره 
قرعه کش��ی جوایز مرحله س��ی  و هفتم حساب های 
قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران از اول مهرماه 

۱۳۹۴ تا ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ بود. 

رئیس کل بیمه مرکزی خبرداد 
پرداخت 2۸0 میلیارد تومان 

خسارت بدنی در نیمه اول امسال
 رئی��س کل بیمه مرکزی از پرداخت ۲۸۰ میلیارد 
توم��ان خس��ارت بدن��ی از س��وی صن��دوق تامین 

خسارت های بدنی در نیمه اول امسال خبرداد. 
به گزارش بیمه مرکزی جمهوری اس��امی ایران، 
عبدالناص��ر همتی با اش��اره به توس��عه فعالیت های 
صن��دوق تامین خس��ارت های بدنی اع��ام کرد: در 
شش ماهه اول امس��ال، صندوق تامین خسارت های 
بدنی به ۶هزار و ۷۳۲ نفر خس��ارت دیده که به عللی 
نتوانس��ته اند خسارت را از بیمه شخص ثالث دریافت 
کنن��د، مبل��غ ۲۸۰ میلی��ارد تومان خس��ارت بدنی 
پرداخت کرده اس��ت و در این مدت ۵۰۰ نفر زندانی 
ناش��ی از دیه با پرداخت خسارت توسط صندوق آزاد 
ش��ده اند. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به رشد ۳۱ 
درصدی این رقم نس��بت به عملکرد ش��ش ماهه اول 
س��ال ۹۴، گفت: صندوق برای خدمت رسانی بهتر در 
۱۰ منطقه کش��ور در مراکز استان ها سرپرستی دایر 
کرده و ۱۰منطقه دیگر را نیز در برنامه کار خود قرار 

داده است. 

بانکنامه

دریچه

نرخنــامه

دالر 3,606 تومان 
صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را ۳,۶۰۶ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

۱,۱۰۱,۸۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۳,۹۴۶ توم��ان و هر پوند نیز 
۴,۴۳۳ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۵۶,۰۰۰ تومان و هر ربع س��که۲۹۳,۰۰۰هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی۱۸۵,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طای ۱۸ عیار۱۱۰,۴۷۳ 

تومان قیمت خورد. 

بیمه رازی از اتحادیه اروپا رتبه 
اعتباری دریافت کرد

بیم��ه رازی به عن��وان نخس��تین ش��رکت بیم��ه ای 
 موف��ق به اخذ رتب��ه بین الملل��ی از موسس��ه اعتباری

capital intelligence  شد. 
 به گزارش »فرصت امروز«، دکترمظلومی، مدیرعامل 
بیمه رازی در نشس��تی خبری با اع��ام این خبرگفت: 
موسس��ه اروپای��یCapital Intelligence( CI(  به 
ش��رکت بیمه رازی در سطح داخلی رتبه اعتباری A+ و 

در سطح بین المللی رتبه اعتباری B+ داده است. 
وی افزود: کسب رتبه اعتباری از اتحادیه اروپا می تواند 
بر فعالیت های بیمه رازی تاثیر مثبتی داشته باشد و این 

شرکت قادر به پوشش ریسک های باالتری خواهد بود. 
مظلوم��ی، درب��اره رتبه بن��دی ش��رکت های بیم��ه به 
شاخص های مختلفی مانند توانگری ایفای تعهدات، مدیریت 
ریسک، نقدینگی مورد نیاز، ریسک هایی که شرکت ها نزد 

خود نگه می دارند یا توزیع می کنند و... اشاره کرد. 
مدیرعامل بیمه رازی در ادامه درباره حق بیمه تولیدی 
این شرکت در سال ۱۳۹۵ گفت: از ابتدای سال تاکنون 
در رش��ته های مختلف بیمه ای ۴۹۰میلیارد تومان حق 
بیمه صادره بیمه رازی بود که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته ۷۰درصد رشد را نشان می دهد. 
مظلومی، نیروی انس��انی متخص��ص را یکی از دالیل 
موفقیت شرکت بیمه رازی دانست و افزود: تنها سیاست 
شرکت افزایش سهم بازار نیست، بلکه به دنبال سودآوری، 
حفظ توانگری مالی و ارائ��ه نرخ های منطقی به منظور 

توان پرداخت ریسک های پذیرفته شده است. 
وی گفت: این شرکت در طول ۱۴ سال گذشته بیش 
از ۱۲میلیون نفر را تحت پوش��ش ق��رار داده و در حال 
حاضر ۲/۵میلیون بیمه نامه معتبر در رشته های مختلف 
صادر کرده است و همچنین ۳۰۰هزارنفر تحت پوشش 

خدمات بیمه تکمیلی این شرکت قرار دارند. 
مدیرعامل بیمه رازی درباره افزایش تعداد شرکت های 
بیمه افزود: افزایش تعداد ش��رکت های بیمه اگر با هدف 
گس��ترش ب��ازار بیم��ه و ارائه محصوالت جدید باش��د، 
می تواند موجب توس��عه صنعت بیمه ش��ود، اما اگر قرار 
باش��د ش��رکت های جدید وارد ب��ازار ش��ده و از همان 
محصوالت قدیمی برای جذب مش��تری استفاده کنند، 
اتف��اق مثبتی برای صنعت بیمه نخواه��د افتاد. در واقع 
ش��رکت های جدید باید با رویکرد توس��عه ب��ازار از نظر 
محصول و گس��ترش فعالیت در گستره جغرافیایی وارد 

بازار شوند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir
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ارزش بازار »تیپیکو« به 19 هزار و 
957 میلیارد ریال رسید

شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین صورت وضعیت 
پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 
30 مهر ماه 95 را با س��رمایه 2 ه��زار و 900 میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت 
س��رمایه گذاری دارویی تامین در ابتدای ماه گذش��ته 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
شده 2هزار و 60 میلیارد و 505 میلیون ریال و ارزش 
بازار 19 ه��زار و 801 میلیارد و 983 میلیون ریال در 
سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی 
این شرکت طی دوره یک ماهه یاد شده با 235 میلیون 
ریال افزایش، مبلغ 2 هزار و 60 میلیارد و 740 میلیون 
ریال محاسبه شد و ارزش بازار آن نیز با 155 میلیارد 
و 287 میلیون ریال افزایش به 19 هزار و 957 میلیارد 
و 270 میلیون ریال رس��ید. »تیپیکو« در ماه گذشته 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده معادل 248 میلیون ریال خری��داری کرد. این 
شرکت همچنین تعدادی از سهام چند شرکت بورسی 
را با بهای تمام ش��ده 13 میلی��ون ریال و همان مبلغ 

واگذار کرد و از این بابت سودی کسب نکرد. 

»فارس« خریدار و فروشنده نبود
صنای��ع پتروش��یمی خلیج فارس ص��ورت وضعیت 
پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره ی��ک ماهه منتهی 
ب��ه 30 مهر م��اه 95، را با س��رمایه 50 ه��زار میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتش��ر کرد. صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس در ابتدای ماه گذشته تعدادی از 
سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده 30هزار 
و 915 میلی��ارد و 994 میلیون ری��ال و ارزش بازار 90 
هزار و 797 میلیارد و 721 میلیون ریال در سبد سهام 
خود داش��ت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت 
طی دوره یک ماهه یاد شده تغییری نکرد؛ درحالی که 
ارزش بازار آن با کاهش یک هزار و 802میلیارد و 391 
میلیون ریال، به 88 هزار و 995 میلیارد و 330میلیون 
ریال رسید. »فارس« در ماه گذشته سهام هیچ شرکت 

بورسی را خریداری نکرد و نفروخت. 

افزایش 2 هزار میلیارد ریالی 
ارزش بازار »ورنا«

ش��رکت س��رمایه گذاری گروه صنعت��ی رنا صورت 
وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه 
منتهی به 30 مهر ماه 95 را با سرمایه 6 هزار میلیارد 
ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر کرد. شرکت 
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا در ابتدای ماه گذشته 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
شده 7 هزار و 463 میلیارد و 919 میلیون ریال و ارزش 
بازار 9 هزار و 510 میلیارد و 75 میلیون ریال در سبد 
س��هام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این 
ش��رکت طی دوره یک ماهه یاد شده با 268میلیارد و 
127 میلیون ریال افزایش، مبلغ 7هزار و 732میلیارد 
و 46 میلیون ریال محاس��به شد؛ و ارزش بازار آن نیز 
ب��ا افزایش 2هزار و 114 میلیارد و 130میلیون ریال، 
به 11 هزار و 624 میلیارد و 205میلیون ریال رسید. 
»ورنا« در ماه گذش��ته تعدادی از سهام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام ش��ده معادل 268میلیارد و 
763میلیون ریال خریداری کرد. این شرکت همچنین 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده 636 میلی��ون ریال و مبل��غ 815میلیون ریال 
واگ��ذار کرد و از این بابت مع��ادل 179 میلیون ریال 

سود کسب کرد. 

»وصندوق« خریدار و فروشنده بود
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 
صورت وضعی��ت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره 
ی��ک ماهه منتهی ب��ه 30 مهر ماه 95 را با س��رمایه 
ثبت ش��ده 14 هزار و 400 میلی��ارد ریال به صورت 
حسابرسی نش��ده منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی کش��وری در ابتدای ماه گذشته 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
ش��ده 12 هزار و 508 میلی��ارد و 688 میلیون ریال 
و ارزش ب��ازار 37 ه��زار و 380 میلیارد و 22میلیون 
ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام 
بورس��ی این ش��رکت طی دوره یک ماهه یاد شده با 
362میلیارد و 354میلیون ریال کاهش، مبلغ 12هزار 
و 146میلیارد و 334 میلیون ریال محاس��به شد؛ در 
حالی که ارزش بازار آن با 492 میلیارد و 813میلیون 
ریال افزایش، به 37هزار و 872میلیارد و 835میلیون 
ریال رس��ید. »وصندوق« در ماه گذش��ته تعدادی از 
سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده معادل 
یک میلی��ارد و 504میلیون ریال خریداری کرد. این 
شرکت همچنین تعدادی از سهام چند شرکت بورسی 
را با بهای تمام شده 658 میلیارد و 110میلیون ریال 
و مبل��غ 691 میلیارد و 29میلی��ون ریال واگذار کرد 
و از این باب��ت معادل 32میلیارد و 919میلیون ریال 

سود کسب کرد. 

نگاهی بر عملکرد 
یک ماهه »ثمسکن«

گروه س��رمایه گذاری مس��کن در ماه گذش��ته از 
فروش سهام چند شرکت بورسی معادل 285میلیون 
ریال سود کسب کرد. گروه سرمایه گذاری مسکن در 
ابتدای ماه گذش��ته تعدادی از س��هام چند شرکت 
بورسی را با بهای تمام شده 3هزار و 151 میلیارد و 
807 میلیون ریال و ارزش بازار 5 هزار و 160میلیارد 
و 522 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای 
تمام شده سهام بورس��ی این شرکت طی دوره یک 
ماهه با افزایش 25میلی��ارد و 241 میلیون ریال به 
3 ه��زار و 177 میلی��ارد و 48میلیون ریال رس��ید؛ 
درحال��ی که ارزش ب��ازار آن با کاه��ش 23میلیارد 
و 575 میلی��ون ری��ال، به 5 ه��زار و 136میلیارد و 
947 میلیون ریال رسید. »ثمسکن« در ماه گذشته 
تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورس��ی را با بهای 
تمام ش��ده معادل 179 میلیارد و 869میلیون ریال 

خریداری کرد. 

در س��ومین روز معام��ات 
اوراق  ب��ورس  هفت��ه  ای��ن 
به��ادار، حج��م معام��ات به 
حدود 794 میلیون رس��ید و 
ارزش معام��ات رقمی کمتر 
را  توم��ان  200 میلی��ارد  از 
تجربه کرد. ش��اخص کل در 
198واحد  توانس��ت  روز  این 
ش��اخص  ام��ا  کن��د،  رش��د 
کاهش  شاهد  ایران  فرابورس 
2.7درصدی بود. روز گذشته 
نفتی  فرآورده های  گ��روه  در 
ه��زار   670 و  110 میلی��ون 
س��هم به ارزش 41 میلیارد و 
526 میلی��ون تومان در بیش 
از 10 ه��زار نوبت دادوس��تد 
م��ورد معامله ق��رار گرفت و 
در گ��روه خودروی��ی بیش از 
به ارزش  120 میلیون س��هم 
22 میلی��ارد و 493 میلیون و 
700 ه��زار تومان دادوس��تد 
ش��د. در گ��روه  محص��والت 
فل��زی بی��ش از 42 میلی��ون 
از  بی��ش  ارزش  ب��ه  س��هم 
16 میلی��ارد تومان دس��ت به 
دست شد. گروه رایانه شاهد 
نوس��انات قیمت��ی مثبت بود 
و گروه اس��تخراج زغال سنگ 
فرآورده های  نمادهای  شامل 
زغال س��نگ پ��روده طب��س، 
زغال س��نگ نگی��ن طبس و 
معدن��ی ش��مال  و  صنعت��ی 
شرق شاهرود شاهد نوسانات 

قیمتی منفی بود. 

ترجیح فعاالن بازار 
سهام به سرمایه گذاری 

کوتاه مدت
بازار س��هام با هیجان ناشی 
از اباغیه جدید ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی 
ب��رای افزای��ش قیم��ت انواع 
فرآورده ه��ای وی��ژه در بورس 
براس��اس نرخ ارز آزاد، شاهد 
خریدهای  صف  ش��کل گیری 
پایدار در ابتدای معامات بود. 

این اتفاق در حالی رخ داد که 
با افزایش عرضه سهام از سوی 
معامله گران حقیقی و حقوقی 
و در عین حال ش��ائبه  بر سر 
فرآورده های  اهمیت  تاثیر کم 
س��ود آوری  در  فرع��ی 
پاالیش��ی ها، ش��اهد واگذاری 
صف های خرید و حاکم شدن 
معامات متعادل در این گروه 
ب��ود. به طورکلی فع��االن بازار 
س��هام در حجم های ناچیز با 
به  نگر،  کوتاه م��دت  دی��دگاه 
حداکثر  نوس��ان های  دنب��ال 
گروه ه��ای  در  درص��دی   10
کوچ��ک و با س��هام ش��ناور 
پایی��ن بودن��د و بازار س��هام، 
ب��ازاری به نس��بت کم حجم و 
مبتنی ب��ر نوس��ان گیری بود 
ک��ه ب��ا واگذاری ص��ف خرید 
گروه پاالیش��ی ها به س��رعت 
ب��رای جابه جای��ی در گ��روه 
ب��ازار دومی ها و ش��رکت های 
کم س��رمایه ب��ه تکاپ��و افتاد؛ 
بازاری ک��ه به نظر می رس��د 
با وجود تثبیت ش��اخص کل 
بورس در کانال هدفمند خود 

در  آتی  منتظ��ر رخداده��ای 
بین المللی  و  سیاس��ی  فضای 

است. 

افت 2.7 واحدی شاخص 
کل فرابورس

ای��ران  فراب��ورس  ب��ازار 
نقل وانتقال  ب��ا  را  معام��ات 
291 میلی��ون ورق��ه به��ادار 
ب��ه ارزش بی��ش از یک هزار 
و 167 میلی��ارد ریال پش��ت 
سر گذاش��ت. در میانه هفته 
معاماتی جاری س��هامداران 
بیش  خریدوف��روش  ش��اهد 
ب��ه  س��هم  183 میلی��ون  از 
ری��ال  578 میلی��ارد  ارزش 
در مجم��وع بازاره��ای اول، 
دوم و پای��ه نی��ز بودن��د که 
ش��رکت  معامات��ی  نم��اد 
پاالیش نفت تهران با معامله 
26 میلیون س��هم ب��ه ارزش 
ری��ال،  93 میلی��ارد  ح��دود 
و  معاماتی  ارزش  باالتری��ن 
نماد ش��رکت ریل پرداز سیر 
ب��ا نقل و انتق��ال 42 میلیون 
به  نزدیک  ارزش  ب��ه  س��هم 

63 میلی��ارد ریال بیش��ترین 
آن  از  را  معام��ات  حج��م 
خ��ود کردن��د. ش��اخص کل 
فراب��ورس ایران نیز در پایان 
بازار اف��ت 2.7واحدی را در 
عملک��رد روزانه خود به ثبت 
رس��اند که بخش عمده ای از 
ای��ن ری��زش ناش��ی از تاثیر 
منف��ی نماده��ای »مارون«، 
بود.  »میدکو«  و  »دماون��د« 
»ش��تران«،  نمادهای  البت��ه 
»زاگرس« و »حکمت« س��ه 
نم��ادی بودن��د که ب��ا تاثیر 
مثبت خود ب��ر آیفکس مانع 

از ریزش بیش��تر آن ش��دند. 
بازار س��هام فرابورس ایران 
ش��اهد بازگش��ایی و توق��ف 
ب��ود.  متع��ددی  نماده��ای 
نماده��ای معاماتی ش��رکت 
توس��عه خدم��ات دریای��ی و 
بندری سینا به منظور برگزاری 
مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده 
ش��رکت  س��هام،  صاحب��ان 
س��رمایه گذاری  گس��ترش 
ایرانی��ان به منظ��ور برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی به طور 

فوق الع��اده صاحبان س��هام و 
نماد معاماتی بانک سرمایه با 
توجه به ع��دم ارائه اطاعات، 
در پایان بازار متوقف ش��دند. 
همچنی��ن در جری��ان ب��ازار 
ش��رکت  معامات��ی  نم��اد 
پتروش��یمی خراسان با توجه 
ب��ه اطاع��ات دریافتی مبنی 
ب��ر ارائه اطاع��ات پیش بینی 
ب��ا محدودیت دامنه نوس��ان 

قیمت بازگشایی شد. 
همچنی��ن  گذش��ته  روز 
آتی��ه  ش��رکت  نماده��ای 
تلیس��ه  دامداری  و  داده پرداز 
نمون��ه ک��ه ه��ر دو با رش��د 
در  ش��دند  روب��ه رو  قیمت��ی 
پربازدی��د  نماده��ای  ص��در 
فرابورسی قرار گرفتند. ضمن 
آنک��ه نماده��ای »بس��اما« و 
با بیشترین رشد  »غگلس��تا« 
قیمت��ی و نمادهای »باالس« 
و »وگستر« با باالترین ریزش 

قیمتی روبه رو شدند. 
در ب��ازار اوراق ب��ا درآمد 
س��رمایه گذاران  نی��ز  ثاب��ت 
معامل��ه بی��ش از 367 هزار 
از  بی��ش  ارزش  ب��ه  ورق��ه 
342 میلیارد ری��ال را تجربه 
کردن��د. در ای��ن ب��ازار نماد 
106هزار  معامله  با  »اخزا4« 
ورقه ب��ه ارزش 105 میلیارد 
باالترین حجم و ارزش  ریال 
معام��ات را در میان س��ایر 
اوراق تجربه کرد. پس از آن 
به ترتی��ب نمادهای اخزا 7 و 
5 ب��ا باالترین حجم و ارزش 
در  روبه رو ش��دند.  مبادالتی 
مالی  نوی��ن  ابزارهای  ب��ازار 
تداوم روند ریزش��ی  ش��اهد 
تس��هیات  اوراق  قیم��ت 
به طوری که  بودیم،  مس��کن 
مس��کن  تس��هیات  امتی��از 
اس��فند 93 ح��دود 4 درصد 
ریزش، بیشترین افت قیمتی 
را تجرب��ه کرد. در نهایت هر 
قیمتی  ب��ازه  در  تس��ه  ورقه 
762 تا 882 هزار ریال مورد 

مبادله قرار گرفت. 

شاخص کل 198 واحد رشد کرد

نوسانگیری بالی جان بازار شده است

تخصص��ی  نشس��ت  دومی��ن 
س��پ��رده گ�ذاری  ش���رک��ت 
 مرک��زی و گ��روه ب��ورس آتن

ب�����ا   )ATHEX Group(
ه��دف تدوی��ن م��دل عملیاتی 
اتصال بازارهای سرمایه ایران و 
یونان، پیگیری و ارزیابی زوایای 
مش��ترک  پروژه های  عملیات��ی 
نیازمندی ه��ای  اس��تخراج  و 
عملیاتی و فنی پروژه در تهران 
برگزار ش��د. به گزارش سمات، 
اظهار  محمدسجاد سیاهکارزاده 
نشس��ت  دومی��ن  در  داش��ت: 
تخصصی ش��رکت سپرده گذاری 
 مرک��زی و گ��روه ب��ورس آتن 

ک��ه   )ATHEX Group(
مدیرعامل، رئی��س هیأت مدیره 
س��مات  عملیات��ی  مدی��ران  و 
حض��ور داش��تند، در خص��وص 
موضوعات��ی از جمله مکانیس��م 
ثبت س��رمایه گذاران خارجی و 
نحوه تعامل با گروه بورس آتن، 
نیازمندی ه��ای فن��ی و تب��ادل 
اطاع��ات و داده های مورد نیاز 
برای اتصال به سامانه های گروه 
بورس آت��ن، چگونگ��ی فرآیند 
انجام تس��ویه مطالبات، مبحث 
 ،)KYC(  شناسایی مش��تریان
اقدام��ات  پولش��ویی،  الزام��ات 
ش��رکتی مانند تقس��یم سود و 

افزایش س��رمایه م��ورد بحث و 
تبادل نظر قرار گرفت. 

س��یاهکارزاده گفت: س��مات 
فراهم کنن��ده  رک��ن  به عن��وان 
س��رمایه  بازار  زیرس��اخت های 
ایران و ش��ریک راهبردی گروه 
ب��ورس آت��ن، جلس��اتی را ب��ا 
مسئوالن سازمان بورس و اوراق 
کارگزاری،  بهادار، ش��رکت های 
ش��رکت های  و  بانک��ی  نظ��ام 
تأمی��ن س��رمایه هماهنگ کرد 
ک��ه در ای��ن جلس��ات ضم��ن 
تبیین پروژه مش��ترک، موضوع 
از زوای��ای گوناگ��ون از جمل��ه 
دی��دگاه نه��اد ناظر و بررس��ی 

نی��از، نقش  مجوزه��ای م��ورد 
نیازمندی ه��ای  و  کارگ��زاران 
با آنه��ا، اتص��ال نظام  مرتب��ط 
بانکی ایران و یون��ان به منظور 
انتق��ال وجوه و ارائه گزارش��ات 
پولی مورد نیاز، مبحث پوش��ش 
نرخ ارز و هم��کاری در تکمیل 
پ��روژه س��رمایه گذاری در بازار 
س��رمایه در قالب های گوناگون 
قاب��ل  جمل��ه صندوق ه��ای  از 
معامله  )ETFS( مورد بررسی 
و تب��ادل نظر ق��رار گرفت و به 
پرسش ها و برخی ابهامات پاسخ 
داده ش��د. مدیر امور بین الملل 
سمات افزود: در پایان دو طرف 

تواف��ق کردن��د که با تش��کیل 
کارگروهی مش��ترک به صورت 
منظم و در زمانبندی مش��خص 
ابع��اد و مباح��ث م��ورد نظر را 
بی��ش از پیش بررس��ی کرده و 
از منظر فنی مس��یر اجرایی کار 
را مش��خص کنند. گروه بورس 
  )ATHEX Group( آت��ن  
یک��ی از ش��رکای اس��تراتژیک 
مرکزی  س��پرده گذاری  شرکت 
است که تفاهم  نامه همکاری دو 
شرکت، تیرماه امسال درحاشیه 
نمایش��گاه  نهمی��ن  برگ��زاری 
بین الملل��ی بورس، بانک و بیمه 

منعقد شد. 

در  ته��ران  ب��ورس  ش��اخص 
هفته  منتهی به مهرماه، بیش از 
0.65درصد(  )معادل  500واحد 
رش��د ک��رد و ب��ا ق��درت کانال 

78هزار واحدی را فتح کرد. 
به گزارش سنا امیررضا حسنی، 
ایرانیان  اقتص��اد  مدیر مؤسس��ه 
ضم��ن بیان مطلب فوق ش��رایط 
فعل��ی ب��ازار س��رمایه کش��ور را 
ترس��یم و عنوان کرد: هفته ای که 
گذشت، هفته سراسر سبزی برای 
ش��اخص های بورسی و فرابورسی 
بود. از میان صنایع سی وهفت گانه 
بورسی در هفته گذشته، شاخص 
27 صنعت با رش��د مواجه شد و 
تنها 9 صنعت س��رخ  پوش بودند. 
وی با بیان اینکه از میان گروه های 
حاض��ر در ب��ازار س��رمایه، گروه 
استخراج زغال  سنگ با رشد بیش 
از 20درصدی، بیش��ترین سود را 
برای س��هامداران خود به ارمغان 
آورد، گفت: گروه های اس��تخراج 
کانه  های فلزی، محصوالت غذایی 
و استخراج سایر معادن رتبه  های 
بع��دی س��ودده  ترین گروه ه��ای 
بورس��ی را ب��ه خ��ود اختصاص 

گروه ه��ای  ش��اخص  و  دادن��د 
و  قندوش��کر  کاشی وس��رامیک، 
ماش��ین  آالت و تجهیزات، با افت 
ناچیز، بیش��ترین زیان هفتگی را 

تجربه کردند.
 مدیر مؤسسه اقتصاد ایرانیان 
با بی��ان اینک��ه در هفته منتهی 
ب��ه مهرماه ش��اخص ب��ورس با 
رش��د 2.1 درصدی مواجه شد و 
رشد شاخص ها در مهرماه بخش 
عمده ای از نزول ها در سال 95 را 
جبران کرد، گفت: کارنامه بورس 
تهران در نخس��تین ماه از پاییز، 
با رش��د 2/1 درصدی ش��اخص 
کل بسته شد تا بازار سهام برای 
دومین بار در س��ال جاری، سایر 
بازارهای رقیب  )ارز، سکه و بازار 

پول( را پشت سر بگذارد. 

 مثبت شدن خالص دادوستد 
حقیقی ها برای نخستین  بار 

در سال جاری
 ب��ه گفت��ه امیررضا حس��نی 
نکته مه��م در جریان معامات 
ش��دن  مثب��ت  گذش��ته،  م��اه 
خالص دادوستد حقیقی ها برای 

نخستین  بار در سال جاری بود 
و مش��ارکت این معامله گران در 
بازار س��هام نس��بت به ماه های 
اخیر رشد چشمگیری را تجربه 

کرد. 
ایرانیان  اقتصاد  مؤسسه  مدیر 
با اش��اره به این نکته که بررسی 
بازار س��هام  بازیگران  عملک��رد 
در نخس��تین ماه از فصل پاییز 
نش��ان می دهد ک��ه در این ماه 
حقیقی  معامله گران  مش��ارکت 
در ب��ورس ته��ران نس��بت ب��ه 
ماه های پیش، رش��د مناس��بی 
را تجربه کرده است، بیان کرد: 
در فروردین م��اه س��ال ج��اری 
مش��ارکت حقیقی ه��ا در بورس 
تهران ح��دود 68درصد بود، اما 
می��زان مش��ارکت آنه��ا کاهش 
یافت تا جایی که در شهریورماه 
55درصد  ب��ه  مش��ارکت  ای��ن 
رس��ید و ط��ی دادوس��تد مهر 
ماه، مش��ارکت این فعاالن بازار 
بازگشت.  س��رمایه به 64درصد 
وی دلیل مشارکت حقیقی ها در 
بازار سرمایه را افزایش اعتبارات 
کارگزاری ها پس از اتمام س��ال 

معامله گران  خوش بین��ی  مالی، 
ب��ه آین��ده وضعی��ت اقتصادی 
کشور و س��ودآوری شرکت های 
گف��ت:  و  دانس��ت  بورس��ی 
بررس��ی  ها نش��ان می ده��د در 
جریان معام��ات مهرماه حدود 
نقدینگی  توم��ان  میلی��ارد   55
جدید از سوی سهامداران خرد 

وارد بازار ش��ده اس��ت.
این فعال اقتصادی ادامه داد: 
م��اه گذش��ته، در مجموع بیش 
و 177میلی��ون  از 17میلی��ارد 
س��هم و حق تقدم در معامات 
خ��رد، به ارزش بیش از 33هزار 
ح��دود  876میلیاردری��ال  و 
یک میلی��ون و 271ه��زار دفعه 

دادوستد شد. 
ارزش  و  حج��م  متوس��ط 
معام��ات روزان��ه در این مدت 
به ترتیب 954 میلیون س��هم و 
188 میلیارد تومان بوده اس��ت 
ب��ه ش��هریورماه به  که نس��بت 
ترتیب رش��د چشمگیر 70 و77 
را نش��ان می دهد. وی  درصدی 
اف��زود: این تغییرات نش��انه های 
جدی خ��روج از رکود معاماتی 

طی مهرماه س��ال 95 را نش��ان 
می دهد و نش��انه  های رونق بازار 
س��رمایه قابل مش��اهده است و 
این موضوع همانطور که اش��اره 
شد می  تواند به دلیل اتمام سال 
مالی اکث��ر کارگزاری ها و تزریق 
دوب��اره اعتبارات ای��ن نهاد ها به 
ب��ازار و همچنی��ن خوش بینی ها 
اقتص��ادی  وضعی��ت  آین��ده  از 
کش��ور و به تبع آن شرکت های 
فع��ال در ب��ورس تهران باش��د. 
فعالیت  افزود:  امیررضا حس��نی 
مهرماه  معامله گران حقیقی طی 
مواجه  افزای��ش چش��مگیری  با 

ش��د. 
در همین راس��تا پ��س از افت 
بسیار محس��وس حجم و ارزش 
معامات در آخرین ماه تابستان 
س��ال ج��اری، بهبود چش��مگیر 
این دو مولف��ه از همان روزهای 
خودنمای��ی  مهرم��اه  ابتدای��ی 
می کرد تا جایی که در نخستین 
میانگین  از م��اه گذش��ته  هفته 
روزان��ه ارزش معام��ات خرد از 
م��رز 200 میلی��ارد تومان عبور 

کرد. 

تشکیل کارگروه مشترک برای اتصال بازارهای سرمایه ایران و یونان

نشانه  های رونق بازار سرمایه قابل مشاهده است

دریچه

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

گ��روه صنعتی ب��ارز در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که آسان پرداخت 

پرشین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.21616.52پکرمان
12.6285آپ

15.7435شسینا

2.6834.97سغرب
1.4204.95سکرد
4.9214.84غمارگ
1.2184.82ساراب

 بیشترین درصد کاهش
صنایع ریخته گری ایران صدرنش��ین جدول بیشترین 
درصد کاهش شد. آبسال در رده دوم این گروه ایستاد و 
س��رما آفرین هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.61(2.298خریخت
)4.5(3.901البسا
)4.11(2.612لسرما
)4.09(4.499بالبر
)4.05(4.827قمرو

)3.97(8.701کپارس
)3.88(2.802کمنگنز

پرمعامله ترین سهم
پاالیش نفت اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. بان��ک پاس��ارگاد در رده دوم این گروه 

ایستاد. زامیاد هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام
62.296 2945شپنا

60.828 1012وپاسار
42.552 1082خزامیا
27.293 4720فاذر
26.475 1162وساپا
20.947 6014شبریز
17.001 2760غبشهر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان  به خود اختصاص داد و صنایع آذرآب رتبه دوم 
را به دست آورد. پاالیش نفت تبریز هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامات قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
183.449 2945شپنا
128.809 16310فاذر

125.972 6014شبریز
68.869 5265شبندر
61.539 1012وپاسار
49.636 3332خودرو
46.915 2760غبشهر

بیشترین سهام معامله شده
پاالی��ش نفت اصفهان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که پاالیش 
نفت بندرعباس در این گروه دوم ش��د و زامیاد در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

29453648شپنا
52652276شبندر
10822176خزامیا
60142009شبریز
33321785خودرو
25331683فاراک
126281614آپ

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاشی و س��رامیک حافظ به دست آورد. پاسکوکار در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

31731586کحافظ
959959پاسک
3447862فمراد
7036414چفیبر
2380298تکنو

4130275خمحور
4499250بالبر

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

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

9602.56وخارزم

15512.87واعتبار

10473.13پردیس

18693.55وبانک

10123.60وپاسار

26044.05شاراک

83344.30شبهرن

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

تهران جزو ۱۱ شهر بلند جهان
در حالی که تهران با معضلی به نام بلندمرتبه سازی های 
فاقد مطالعه به خصوص در یک دهه اخیر مواجه بوده، 
این شهر هم اکنون جزو ۱۱ شهر بلند جهان قرار دارد. 
همچنی��ن پایتخت ایران رک��ورددار گودبرداری های 

عمیق در جهان شناخته شده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مدیر کل دفتر س��ازمان های 
و  راه  وزارت  حرف��ه ای  تش��کل های  و  مهندس��ی 
شهرس��ازی می گوید که ما رکورددار گودبرداری در 
دنیا هس��تیم. س��اختمانی ساخته ش��ده است با ۷۰ 
مت��ر عم��ق که مطمئنا در هیچ کجای دنیا این اتفاق 
نمی افت��د و از ای��ن حیث می توان��د در کتاب گینس 

نیز ثبت شود. 
وی با بیان اینکه ساختمان بلند در همه جای دنیا 
ب��ه ص��ورت مطلوب مورد بهره برداری قرار می گیرد و 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ت این اس��ت که با 
رعای��ت ضوابط و مقررات، بلندمرتبه ها پس��ندیده تر 
خواهند بود. منوچهر شیبانی اصل طی روزهای اخیر 
در نخس��تین نشست شورای سیاست گذاری سومین 
کنفرانس بناهای بلند که قرار است ۲۸ تا ۳۰ دی ماه 
برگ��زار ش��ود، ضمن تأکید ب��ر گنجاندن مباحث روز 
دنیا در نظرات کارشناسی شده برای بررسی موضوع 
ساختمان های بلند بیان کرد: یکی از مهم ترین نکات 
مطرح در این زمینه، بحث گودبرداری است. متأسفانه 
ما رکورددار گودبرداری در دنیا هس��تیم. ساختمانی 
ساخته شده است با ۷۰ متر عمق که مطمئنا در هیچ 
کجای دنیا این اتفاق نمی افتد و از این حیث می تواند 

در کتاب گینس نیز ثبت شود. 
ش��یبانی  اص��ل ب��ا بیان ای��ن موضوع ک��ه یکی از 
مهم ترین نکات در بحث بناهای بلند اخالق حرفه ای 
اس��ت، بیان کرد: تردیدی نیس��ت که وضعیت اخالق 
حرفه ای در حوزه ساختمان مناسب و مطلوب نیست. 
با تأکید دکتر آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی 
و پیگیری ه��ای م��داوم دکتر مظاهریان، وزارت راه و 
شهرسازی گام بزرگی را برای ارتقای اخالق حرفه ای 
در پیش گرفته اس��ت که این موضوع باید س��رلوحه 
س��ازمان های دیگر نیز قرار گیرد. رئیس پژوهش��گاه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
بیان کرد: بحث بناهای بلند موضوعی است که حتی 
اگر س��الیان س��ال مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد، 
ب��از هم همچن��ان حرف های زیادی برای گفتن باقی 
می مان��د. در ح��ال حاضر تهران جزو ۱۱ ش��هر بلند 
جهان است و همین رکورد ما را با مشکالت غیرقابل 

پیش بینی بسیاری مواجه می کند. 

افتتاح ۱۱00 واحد مسکن مهر 
پردیس تا پایان آبان ماه

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر 
از افتتاح یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکن مهر فاز هشت 

پردیس تا پایان آبان ماه خبر داد. 
احم��د اصغری مهرآب��ادی اظهار داش��ت: از جمله 
پیگیری ه��ا ب��رای رفع مش��کالت مس��کن مهر، اخذ 
دس��تور کم��ک ۱۳۰ میلی��ارد تومانی در جلس��ه با 
معاون اول رئیس جمهوری برای تکمیل، آماده سازی، 
محوطه س��ازی و تس��ریع در تکمیل و تحویل مسکن 

مهر پردیس بوده است. 
وی در خص��وص رون��د دریافت این مبلغ نیز گفت: 
همه به این مورد که دولت از نظر مالی دچار مشکل 
است واقف هستند، اما به دلیل اهمیت باالی مسکن 
مه��ر ش��هر جدید پردی��س و به جه��ت توپوگرافی، 
موقعیت و تعداد واحد به ما وعده پرداخت این مبلغ 
داده شده است و ما نیز پیگیر دریافت آن هستیم. 

 وی ادامه داد: 4 هزار و 5۰۰ واحد مس��کونی در 
فاز ۱۱ پردیس افتتاح شده است و بلوک های زیادی 

نیز آماده شده و امکان تحویل وجود دارد. 
اصغری مهرآب��ادی بی��ان کرد: امیدواری��م تا پایان 
آبان ماه، حدود یک هزار و ۱۰۰ واحد در فاز هش��ت 
پردیس و پروژه امیرساواالن افتتاح شود که این مژده 

خوبی برای متقاضیان این فاز است. 

2۱ بزرگراه به آزادراه تبدیل می شوند
معاون ساخت و توسعه راه ها با بیان اینکه پیشنهاد 
تبدی��ل ۲۱ بزرگ��راه به آزادراه را داده ایم، گفت: س��ه 
محور در اولویت این پروژه قرار دارند که برای جذب 

سرمایه گذار اعالن فراخوان شده اند. 
خیراهلل خادمی، معاون س��اخت و توس��عه راه های 
ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل در 
گفت وگو با ایلنا، ضمن بیان اینکه برخی از بزرگراه ها 
ظرفیت تبدیل به آزادراه را دارند، گفت: از بزرگراه های 
قابل تبدیل به آزادراه در سراس��ر کش��ور، فهرستی را 

به وزارت راه و شهرسازی ارائه کرده ایم. 
وی با بیان اینکه ۲۱ پروژه بزرگراهی که قابل تبدیل 
به آزادراه هستند، فهرست شده اند، ادامه داد: از این 
فهرس��ت س��ه پروژه در اولویت قرار گرفت و فراخوان 
جذب سرمایه گذار برای این پروژه ها اعالم شده است. 
معاون شرکت ساخت با اشاره به سه پروژه در اولویت 
ب��رای تبدی��ل ب��ه آزادراه گفت: بزرگراه س��لفچگان به 
اصفهان، اردکان به تفت و س��یرجان به اس��کله ش��هید 
رجایی در اولویت قرار گرفته است. خادمی با بیان اینکه 
سایر پروژه های ذکر شده در فهرست هم در حال ارزیابی 
هستند، ادامه داد: بزرگراه سیرجان- بندرعباس-انار به 
طول 45۰ کیلومتر، محور ساوه به بویین زهرا، کنارگذر 

بابل در فهرست تبدیل به آزادراه قرار دارد. 
وی ب��ا بیان اینکه برای تبدیل کنارگذر بندرعباس 
)شهید رجایی( - سیرجان به آزادراه تفاهم نامه ای با 
سرمایه گذار بخش خصوصی منعقد شده است، گفت: 
این آزادراه به سمت انار ادامه پیدا می کند و به شبکه 

بزرگراهی که به سمت نطنز است وصل می شود. 
معاون شرکت ساخت با بیان اینکه کنارگذر گیالوند 
و ادام��ه کنارگذر روده��ن هم برای تبدیل به آزادراه 
پیش��نهاد ش��ده اس��ت، ادامه داد: کنارگذر ش��مالی 
پردیس هم به صورت آزادراه به امام زاده هاشم متصل 
می شود و این محور هم آماده واگذاری به سرمایه گذار 
اس��ت.  خادم��ی تأکید کرد: ادام��ه تبدیل پروژه های 
بزرگراه��ی به آزادراهی نیاز به ورود س��رمایه گذاران 
بخش خصوص��ی اس��ت و باید دی��د بازخورد و میزان 
اس��تقبال س��رمایه گذاران برای ورود به این پروژه ها 

چقدر خواهد بود. 

 ۵6 درصد پروازهای شهریور
تأخیر داشت

آمار منتش��ر ش��ده از س��وی س��ازمان هواپیمایی 
کش��وری نش��ان می دهد در ش��هریورماه امسال ۱4 
ایرالی��ن داخل��ی ۶۰۲۱ پرواز انج��ام دادند که از این 
میزان ۳۳۸۸ پرواز یعنی بیش از 5۶.۲ درصد با تأخیر 

انجام شده است. 
به گزارش س��ازمان هواپیمایی کش��وری، براساس 
ای��ن آمار ش��رکت آس��مان با ۸۹۰ پرواز بیش��ترین 
س��هم پروازی را به خود اختصاص داده اس��ت و ایران 
ای��ر ب��ا ۷۱۲ پ��رواز، ماهان ب��ا ۶۷4 پرواز و زاگرس با 
۶4۳پ��رواز دررتبه ه��ای بعدی ق��رار دارند.  آمار این 
س��ازمان نش��ان می دهد که ایران ایر بیشترین تأخیر 
پ��روازی را در آخری��ن ماه تابس��تان ثبت کرده و این 
ش��رکت در ش��هریورماه ۷۱۲ پرواز را انجام داده که 

سهم پروازهای تأخیردار آن ۶۶ درصد بوده است. 
هواپیمایی تابان و آسمان هم هر کدام با ۶4 درصد 
به طور مش��ترک رتبه دوم بیش��ترین تأخیر پروازی 
را ب��ه خ��ود اختصاص دادن��د، پس از این دو ایرالین، 
 ایران ایرتور با ۶۳ درصد در رتبه سوم قرار گرفته است. 
هواپیمای��ی مع��راج، نفت، آتا ای��ر، زاگرس، کیش ایر، 
ات��رک ایر، کاس��پین، ماهان،  قش��م ای��ر و پویا ایر به 
ترتی��ب ب��ا ۶۲، ۶۱، 55، 54، 5۱، 5۰، 4۹، 4۳ و 
۳۳ درصد تأخیر در رده های بعدی لیس��ت تأخیرات 

پروازی شهریورماه قرار دارند. 
تأخیر 5۶.۲ درصد پروازهای ش��هریورماه در حالی 
است که میزان تأخیر پروازهای مردادماه اعالم نشده 
اما میزان تأخیر پروازها در تیرماه امس��ال 44 درصد 

بوده است. 

عمران

به��ار س��ال آین��ده ب��رای 
حمل و نقل ایران یک س��وغات 
بس��یار بزرگ دارد؛ س��وغاتی 
ک��ه در طول تمام س��ال های 
گذش��ته رس��یدن به آن برای 
بس��یاری از م��ردم ای��ران به 
آرزوی��ی دس��ت نیافتنی بدل 
ش��ده بود حاال در دسترس به 

نظر می رسد. 
از ح��دود 4۰ س��ال پی��ش 
که نخس��تین مطالع��ات برای 
س��اخت ی��ک آزادراه می��ان 
تهران و اس��تان های ش��مالی 
آغ��از ش��د می ت��وان ماه های 
گذشته را سال های اوج توجه 
ب��ه آزادراه ته��ران - ش��مال 
قلم��داد ک��رد؛ ماه های��ی که 
در جری��ان آن دول��ت و بنیاد 
پیمانکار  به عنوان  مستضعفان 
اصل��ی طرح تصمی��م گرفتند 
اختالفات س��ال های گذش��ته 
خود را کنار بگذارند و شرایط 
را برای افتتاح یکی از قطعات 

این آزادراه فراهم کنند. 
پس از آنکه چند س��ال قبل 
قطع��ه چهارم ای��ن راه افتتاح 
ش��د، تمام تمرکزها به سمت 
قطعه نخس��ت رفت؛ قطعه ای 
ک��ه ب��ا افتت��اح آن راه اتصال 
اس��تان های شمالی  به  تهران 
کش��ور ۶۰ کیلومت��ر کوتاه تر 
از منظر ترافیکی  می شود چه 
و چ��ه در صرفه جویی مصرف 
س��وخت اولویت��ی ج��دی به 

حساب می آید. 
هرچن��د کار روی این قطعه 
از س��ال ها پیش و با مشارکت 
آغاز  ی��ک پیمان��کار چین��ی 
ش��ده بود، اما به دلیل برخی 
اختالف ه��ا و البته نرس��یدن 
مناب��ع مالی ب��ه آن، عمال کار 
پیش��رفت چندان��ی را تجربه 
نمی کرد تا بنیاد مس��تضعفان 
با همراه��ی دولت، پیمانکاران 
ایرانی جدیدی را به این طرح 
اضاف��ه کرد و روال ب��ار دیگر 
به س��مت افتتاح س��وق یافت 

تاجای��ی که دولت بهار س��ال 
آینده را برای افتتاح رس��می 
ای��ن قطع��ه مش��خص کرده 
اس��ت؛ موضوعی ک��ه به طور 
مقامات  زی��ر ذره بی��ن  جدی 
ق��رار دارد و بازدی��د چندباره 
مع��اون اول رئیس جمهوری و 
وزیر راه و شهرس��ازی اهمیت 
آن را تایی��د می کند. آخوندی 
امروز )سه ش��نبه( نیز بار دیگر 
به قطعه نخس��ت این آزادراه 
خواه��د رفت تا ش��رایط را از 

نزدیک بررسی کند. 
سیاست ها  ش��دن  نهایی  با 
در قطعه یک، به نظر می رسد 
همین مس��یر که ب��ر مبنای 
ب��ه س��رمایه گذاران  اعتم��اد 
داخل��ی  خصوص��ی  بخ��ش 
از  گرفت��ن  کم��ک  البت��ه  و 
خواهد  خارج��ی  طرف ه��ای 
ب��ود، در قطعات دوم و س��وم 
این  نیز اجرایی خواهد ش��د. 
دو قطع��ه ک��ه به دلی��ل قرار 
گرفت��ن در ش��رایط خ��اص 
جغرافیایی و نیاز به حفر تونل 
و س��اخت پل های بزرگ جز 
راهی  پروژه های  پیچیده ترین 
ایران به حس��اب می آیند، در 
آینده نزدی��ک تعیین تکلیف 
خواهن��د ش��د و مناقصه آنها 

رسما کلید خورده است. 
شرکت  مدیرعامل  اعتمادی، 
در  ش��مال   - ته��ران  آزادراه 

این باره گفته است تصمیمی که 
برای واگذاری منطقه ۲ گرفته 
ش��د این ب��ود ک��ه مناقصه ای 
برای واگ��ذاری ای��ن قطعه به 
پیمان��کاران برگ��زار ش��ود که 
اخیرا این مناقصه برگزار ش��د. 
منطقه ۲ به چهار قطعه تقسیم 
ش��ده اس��ت که برای واگذاری 
این چهار قطعه مناقصه برگزار 
ش��ده اس��ت و پاکت الف و ب 
پیمان��کاران ک��ه ارزیابی فنی 
شرکت کنندگان است، باز شده 
اس��ت. پاکت ج یا همان قیمت 
اوای��ل ماه آینده باز می ش��ود و 
پیمانکاران برن��ده مناقصه هم 
معرفی خواهند  آبان ماه  اواسط 

شد. 

پیمانکاران ایرانی از پس 
تمام طرح ها برمی آیند

هرچند اعتمادی گفته است 
سرمایه گذاران خارجی نیز در 
این مناقصه حضور داش��ته اند، 
اما اولویت با طرف های ایرانی 
است و این امر نشان از اعتماد 
دارد  به سرمایه گذارانی  دولت 
ک��ه پس از س��ال ها یک طرح 
بزرگ را به سامان رسانده اند. 

عل��ی آزاد، دبی��ر انجم��ن 
ش��رکت های راه س��ازی نیز از 
این تصمیم اس��تقبال کرده و 
معتقد اس��ت با توجه به توانی 
که در پیمانکاران ایرانی وجود 

دارد، قطع��ا اس��تفاده از توان 
آنه��ا در این ط��رح ممکن و 

اجرایی خواهد بود. 
وی در گفت و گو با »فرصت 
امروز« تاکید ک��رد: دو قطعه 
باقی مان��ده از این آزادراه جزو 
س��خت ترین و پیچیده تری��ن 
برنامه های راهس��ازی کش��ور 
به حس��اب می آین��د زیرا در 
موقعیت بد جغرافیایی و جوی 
قرار دارن��د. اما اگر پیمانکاران 
در طول  توانس��ته اند  ایران��ی 
تمام س��ال های گذشته بخش 
کش��ور  نیازه��ای  از  زی��ادی 
را برط��رف کنن��د، قطع��ا در 
ای��ن طرح نی��ز کارایی باالیی 

خواهند داشت. 
وقت��ی  آزاد  گفت��ه  ب��ه 
س��رمایه گذاران فع��ال بخ��ش 
خصوص��ی در این طرح حضور 
دارن��د قطعا نی��ازی ب��ه ورود 
وج��ود  دولت��ی  س��ازمان های 
نخواه��د داش��ت و در این بین 
نیام��دن ق��رارگاه خاتم االنبیاء 
نیز امری بس��یار مثبت اس��ت 
زی��را آنه��ا در تعریف��ی که از 
وظایف شان دارند به برنامه هایی 
ورود می کنند که امکان حضور 
بخش های دیگ��ر وجود ندارد و 
وقتی آزادراه تهران - ش��مال را 
سرمایه گذاران داخلی می سازند، 

نیازی به ورود آنها نیست. 
وی اضاف��ه ک��رد: در طول 

سال های گذش��ته پیمانکاران 
ایران��ی تنه��ا ب��ا بخش��ی از 
ظرفیت های کالن شان فعالیت 
کرده اند و با برنامه های جدید 
می توان دیگر ظرفیت های آنها 

را نیز بالفعل کرد. 
کارشناس  دلخوش،  مرتضی 
مس��ائل اقتصادی در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« به اهمیت 
اس��تفاده حداکث��ری از ت��وان 
در  داخل��ی  س��رمایه گذاران 
طرح ه��ای زیربنای��ی پرداخت 
و گفت: ب��ا توجه به اینکه پس 
از لغو تحریم ه��ا امکان افزایش 
هم��کاری م��ا ب��ا طرف ه��ای 
خارج��ی افزایش یافته اس��ت، 
قطعا ترجی��ح بر آن خواهد بود 
که از حضور آنها در بخش هایی 
استفاده ش��ود که توان داخلی 
آن نیست و اگر برنامه ای قابلیت 
ساخت داخل دارد، قطعا باید از 
آن استقبال کرد.  به گفته وی 
توسعه زیرساخت ها برای آینده 
اقتصادی ایران اهمیت بس��یار 
باالی��ی دارد و طرح های��ی که 
در سطح ملی تعریف می شوند 
در صورت تکمیل نتایج مثبت 
زی��ادی به بار خواهن��د آورد. از 
ای��ن رو اس��تفاده حداکثری از 
ظرفیت ه��ا برای تکمی��ل آنها 
ام��ری حیاتی اس��ت و در این 
مس��یر می ت��وان ب��ا محوریت 
داخلی و استفاده از کمک های 

خارجی پیش رفت. 
در  و شهرس��ازی  راه  وزی��ر 
روزه��ای ابتدای��ی نیم��ه دوم 
س��ال امروز و ب��رای چندمین 
بار ب��ه آزادراه تهران - ش��مال 
م��ی رود ک��ه امیدواری ها برای 
افتتاح راه��ی که بهره برداری از 
آن غیر ممکن به نظر می رسید 
ب��ه باالترین حد خود رس��یده 
اس��ت، قطعه یک به طور کامل 
تعیین تکلیف شده و قطعه دوم 
نیز به زودی برن��دگان مناقصه 
خود را خواهد ش��ناخت و این 
به معنی آن اس��ت که برآورده 
شدن آرزویی دیرین تحقق پذیر 

شده است. 

خوان سوم آزادراه تهران - شمال به دست بخش خصوصی رسما کلید خورد 

برآورده شدن بخشی از آرزوی 40 ساله
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دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی با بیان 
اینک��ه قیمت بلیت ه��ای چارتری به عتبات 
عالی��ات در ایام اربعی��ن همان یک میلیون 
و ۱۰۰ هزار تومان اس��ت، گفت: آژانس های 
هواپیمای��ی به بهانه چارتر کردن بلیت، حق 

گران فروشی ندارند. 
مقص��ود اسعدی س��امانی در گفت وگ��و با 
ایلن��ا، ب��ا بیان اینک��ه چارترکنندگان بلیت 
نج��ف و بغ��داد برای ایام اربعین باید بلیت را 
ب��ا هم��ان قیمت مصوب یک میلیون و ۱۰۰ 
هزار تومان به فروش برسانند، اظهار داشت: 
ش��رکت های هواپیمایی به تمام آژانس های 
مس��افری طرف قرارداد خود ابالغ کرده اند 

که بلیت هواپیما برای ایام برگزاری مراس��م 
اربعین به مقاصد نجف و بغداد در بازه زمانی 
۲۳ آب��ان ت��ا 5 آذرم��اه را باید با نرخ مصوب 
حداکث��ر ی��ک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به 

متقاضیان عرضه کنند. 
وی تأکید کرد: اگر آژانسی بلیت نجف را 
چه با عنوان بلیت چارتری یا بلیت برنامه ای 
باالتر از این نرخ مصوب به فروش برس��اند، 
تخلف کرده اس��ت و متقاضیان در مواجهه 
ب��ه این تخلف آژانس ها می توانند موضوع را 
به سازمان هواپیمایی یا انجمن شرکت های 
هواپیمایی اطالع دهند. سامانی با بیان اینکه 
اگ��ر بلیت هواپیما برای این ایام ذکر ش��ده 

چارت��ر باش��د هیچ تأثی��ری در قیمت ندارد 
و آژانس ه��ای مس��افری و ایرالین  ه��ا حق 
افزایش قیمت بلیت هواپیما به بهانه فروش 
چارت��ری را ندارن��د، ادامه داد: به طور قطع با 
گران فروشان بلیت هواپیما برای ایام اربعین 
برخورد جدی خواهیم کرد. این مقام مسئول 
افزود: زائران در صورت مواجه ش��دن با این 
تخلف آژانس های مسافری می توانند با دفتر 
انجمن ش��رکت های هواپیمایی به ش��ماره 

44۰۱444۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند. 
وی ادامه داد: بلیت برنامه ای هم قطعاً برای 
فروش در بازار وجود دارد اما تأکید می کنم 
بلیت های چارتری هم با قیمت مصوب باید 

به فروش رسند.  اسعدی سامانی با بیان اینکه 
امکان فروش اینترنتی بلیت نجف و بغداد به 
دلیل الزام ارائه پاسپورت پیش صدور بلیت 
وجود ندارد، تأکید کرد: همچنین به زائران 
توصیه می شود برای خرید بلیت هواپیما به 
عتب��ات عالی��ات برای این بازه زمانی تنها به 
سایت های ایرالین ها مراجعه کنند و از رزرو 
بلیت از س��ایت های متفرقه جدا خودداری 
کنند. دبیر انجمن ش��رکت های هواپیمایی 
افزود: بسیاری از سایت ها برای کسب اعتماد 
زائ��ران اقدام به ف��روش بلیت با قیمت های 
مص��وب کرده ان��د که برای بس��یاری از این 

بلیت ها، پروازی وجود ندارد. 

آژانس ها حق افزایش قیمت بلیت های چارتری اربعین را ندارند
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چرا تولید پژو 207 عقب افتاد؟ 
مشتریان پژو 207  آی در حالی چشم انتظار تحویل 
ای��ن محص��ول از س��وی ایران خودرو هس��تند که این 
ش��رکت به دلیل اعمال تغییرات، هنوز تولید میهمان 

فرانسوی اش را آغاز نکرده است. 
به گزارش خودروکار، این در حالی است که به گفته 
ایران خودرویی ها، علت تأخیر در تولید پژو 207 آی، 
تغییرات ظاهری در مدل جدید این محصول است. در 
واقع ایران خودرو قصد دارد مدلی جدید از 207 را روانه 
ب��ازار کن��د؛ مدلی که البته از نظر فنی تفاوتی با 207 
قبلی نداشته و تنها تغییراتی در ظاهر آن رخ داده است. 
این تغییرات گویا بیشتر در تریم داخلی 207 ایجاد 
ش��ده و ظاهر آن فرق چندانی با گذش��ته ندارد. این 
البته در حالی است که آبی های جاده مخصوص، مدل 
صندوقدار 207 را هم طراحی کرده و ظاهراً این اقدام 
با هماهنگی و مشاوره فنی پژو صورت گرفته است. 

پ��روژه صندوقدار ک��ردن پژوهای هاچ بک در ایران، 
ریشه در 206 دارد، چه آنکه 206 صندوقدار نیز توسط 
ایران خودرو طراحی ش��د. این محصول حتی قرار بود 
با نامی ایرانی  )آریا( روانه بازار شود، اما مسئوالن پژو 
زیر بار نرفته و تأکید کردند که وقتی اصل این خودرو 
همان 206 است، نمی توان نامی خارج از مجموعه پژو 

روی آن گذاشت. 
ب��ه گفت��ه ایران خودرویی ه��ا، ای��ن ب��ار نی��ز 207 
صندوق��دار قرار نیس��ت با نام��ی ایرانی به بازار بیاید و 
دو طرف  )ایران خودرو و پژو( توافق کرده اند نام »پژو 
207 صندوق��دار« ب��رای این محص��ول در نظر گرفته 
ش��ود. هرچه هس��ت، ایران خودرو تا چندی دیگر پژو 
207  آی را ابت��دا در م��دل هاچ ب��ک و در آینده نیز در 
م��دل صندوقدار روانه بازار می کند. در طرح فروش��ی 
ک��ه ایران خ��ودرو فروردین امس��ال برای پژو 207  آی 
لحاظ کرد، مش��تریان با ودیعه هایی 15 و 20 میلیون 
تومانی اقدام به ثبت نام این خودرو کردند و قرار شد 
طی آبان و آذر امسال، 207 خود را تحویل بگیرند. 

این در ش��رایطی اس��ت که ایران خودرو هنوز تولید 
207 را آغاز نکرده و مشخص نیست آیا می تواند این 
محصول را س��ر وقت تحویل ثبت نام کنندگان بدهد 

یا نه. 
این محصول که به عقیده برخی کارشناس��ان، مدل 
پالس پژو 206 به شمار رفته و با 207 واقعی تفاوت 
دارد، چند سال پیش نیز در دو مدل دنده ای و اتومات 
توسط ایران خودرو به تولید می رسید، اما پس از رفتن 
پژو از ایران، تولیدش متوقف ش��د. با بازگش��ت پژو اما 
207 نیز شانسی دوباره برای تولید در جاده مخصوص 
یافت و حاال مشتریانش چشم به راه مدل به اصطالح 

جدید آن هستند. 

 پرطرفدارترین خودروی
مسابقه ای جهان

پورشه GT3 ۹11 مورد یک بازنگری وسیع و کامل 
قرار گرفته تا در پیس��ت های مس��ابقه در سال 2017 

حضوری قدرتمندتر داشته باشد. 
پشت ظاهر جذاب پرتیراژترین خودروی مسابقه ای 
حال حاضر جهان یک موتور ش��ش س��یلندر تخت با 
حجم چهار لیتر قرار دارد. به لطف تجربیات پورش��ه 
در مس��ابقات اتومبیلران��ی، ای��ن موتور جمع و جور که 
اکن��ون قابلیت های آن نی��ز افزایش یافته، توان تولید 

۴۸5 اسب بخار قدرت را دارد. 
طیف وسیعی از جزییات فنی و بعضاً ابتکاری بازدهی 
موتور را باال برده تا به عنوان یک موتور تنفس طبیعی 
ضریب اطمینان باالیی در اوج فشار مسابقات داشته و 
در عین حال تعمیر و نگهداری آن نیز ساده تر باشد. از 
جمله فناوری هایی که برای نخستین بار در این پیشرانه 
به کار رفته در سوپاپ ها و روانکاری است. با استفاده از 
پمپ روغن گریز از مرکز ظرفیت روغن رسانی افزایش 
یافته اس��ت. جنس میل لنگ نیز تغییر کرده تا توان 

تحمل فشار باالتری را داشته باشد. 
اعمال تغییرات روی قطعات عقب و جلو موجب شده 
پورشه GT3 ۹11 کاپ از نظر آئرودینامیک بهبود قابل 
مالحظ��ه ای یافت��ه و کش��ش و کارایی آن افزایش یابد. 
باله پهن عقب با 1۸۴ س��انتی متر طول کماکان دس��ت 
نخورده باقی مانده اس��ت. مجموعه چرخ های قبلی نیز 
حفظ شده اند که شامل رینگ یکپارچه 1۸اینچی با قفل 
مرکزی، تایرهای ساخت میشلن با پهنای 270  میلی متر 
در جلو و ۳10 میلی متر در عقب می ش��ود. س��ازه کلی 
اتومبیل از جنس آلومینیوم و فوالد اس��ت تا اس��تحکام 
 و س��بکی را تواما همراه داش��ته باش��د. در نتیجه وزن

GT3 ۹11 جدید فقط 1200 کیلوگرم است. 
به گزارش خودرونویس به نقل از ماشین، مهندسان 
پورش��ه روی افزایش ایمنی رانندگی نیز تمرکز خاصی 
داشته اند. یک قفس ایمنی جدید راننده را به طور کامل 
در برگرفته و صندلی راننده با ظاهری س��طل مانند و 
خالقانه حفاظت کاملی از شانه و سرها انجام می دهد. 
روی س��قف نیز یک دریچه تعبیه ش��ده تا طبق قوانین 
جدید فدراس��یون جهانی اتومبیلرانی نجات راننده در 

زمان حادثه ساده تر باشد. 
پورش��ه GT3 ۹11 کاپ در هم��ان کارخان��ه ای در 
اش��توتگارت تولید می ش��ود که نسخه خیابانی ۹11 در 
آن ساخته می شود. تیونینگ مربوط به مسابقه توسط 
ش��رکت ویس��اچ انجام ش��ده و حرفه ای ترین رانندگان 
قابلیت ه��ای آن را آزمای��ش می کنند. از س��ال 1۹۹۸ 
تاکنون ۳0۳1 دستگاه از GT3 ۹11 کاپ در مدل های 
۹۹6، ۹۹7 و ۹۹1 تولید شده است. این تیراژ تولید در 
کن��ار آم��ار قهرمانی ها، این اتومبیل را تبدیل به یکی از 
معتبرترین برندها در مسابقات اتومبیلرانی کرده است. 
پورش��ه GT3 ۹11 کاپ در فصل 2017 مس��ابقات 
اتومبیلرانی، به ویژه مسابقات پورشه موبیل 1 و پورشه 
کاررا ک��ه در کن��ار مس��ابقات فرم��ول وان در آلمان و 
آمریکای شمالی برگزار می شود شرکت خواهد کرد. به 
جز آمریکای شمالی از سال 201۸ این اتومبیل در سایر 
مس��ابقات معتبر دنیا نیز حضور خواهد داش��ت. درحال 
حاضر 20 تیم مختلف در سراس��ر جهان برای س��طوح 
گوناگون مس��ابقات اتومبیلرانی GT3 ۹11 کاپ را به 

پورشه سفارش داده اند. 

روغن موتور گران می شود
دول��ت همزم��ان ب��ا ص��دور مصوب��ه ای مبن��ی بر 
جایگزین��ی ن��رخ ارز آزاد به جای نرخ ارز مبادله ای در 
قیمت گ��ذاری20 فرآورده نفت��ی، طرح گرانی ۳0 تا 
۴0درص��دی قیمت ان��واع روغن موتور و قیر در بازار 

را کلید زد. 
ب��ه گ��زارش خودرونویس، براس��اس مصوبه جدید 
ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده ه��ای نفت��ی ای��ران، 
پیش بینی می شود قیمت انواع روغن صنعتی، خودرو، 
قیر و محصوالت نفتی مورد نیاز در صنایع تکمیلی و 
پایین دستی با افزایش 25 تا ۳0 درصدی همراه شود. 
محاس��به قیمت گذاری 20 قلم فرآورده ویژه نفتی 
ب��ا ارز آزاد ش��امل ان��واع حالل های صنعتی، لوبکات، 
وکی��وم بات��وم، گوگرد گرانول و کلوخه بوده که عمال 
م��وج جدی��دی از گران��ی انواع روغن و قیر را در بازار 
رقم خواهد زد.  س��یدحمید حس��ینی، عضو اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای نفتی درب��اره تصمیم 
اخیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به منظور 
محاس��به ن��رخ 20ف��رآورده ویژه نفتی ب��ا ارز آزاد به 
جای ارز مبادله ای، گفت: تغییر فرمول قیمت گذاری 
صرف��ا جایگزین��ی ارز آزاد با مبادله ای نبوده و دولت 
قیمت پایه محصوالت ویژه نفتی را افزایش داده است. 
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه با جایگزینی ارز 
آزاد با مبادله ای و افزایش قیمت های پایه، عمال قیمت 
انواع روغن صنعتی و خودرو در بازار افزایشی ۳0 تا 
۴0 درصدی پیدا کرده اس��ت، اظهار داش��ت: اجرای 
طرح یکسان سازی نرخ ارز اقدام خوبی بوده اما افزایش 
همزم��ان قیمت های پایه موجب افزایش قیمت ها در 

بازارهای داخلی و حتی صادراتی خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش خودرونویس به نقل از مهر، حس��ینی 
ب��ا ی��ادآوری اینکه ب��ه زودی با برگزاری نشس��تی با 
ش��رکت مل��ی پاالی��ش و پخ��ش فرآورده های نفتی 
پیش��نهاد کاهش قیمت های پایه ارائه خواهد ش��د، 
افزود: جایگزینی نرخ ارز آزاد به جای ارز مبادله ای به 
تنهایی منجر به افزایش 10 درصدی قیمت ها خواهد 
شد اما افزایش همزمان نرخ ارز و قیمت های پایه، یک 
افزایش قیمت ۳0 تا ۴0 درصدی را به تولیدکنندگان 

و مصرف کنندگان تحمیل می کند. 

توقف شماره گذاری موتورهای کاربراتوری
 افزایش قیمت موتورهای انژکتوری

رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان موتورسیکلت از 
توقف ش��ماره گذاری موتورس��یکلت های کاربراتوری 
ثب��ت س��فارش ش��ده پ��س از خردادماه امس��ال از 
مهرم��اه س��ال ج��اری خبر داد و گف��ت که از ابتدای 
س��ال آینده موتورس��یکلت های انژکتوری با قیمتی 
ح��دود 500هزار توم��ان گران ت��ر از مدل فعلی روانه 

بازار می شوند. 
ابوالفض��ل حج��ازی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینک��ه صنع��ت موتورس��یکلت ایران براس��اس روند 
و بخش��نامه های وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، 
س��ازمان محیط زیس��ت و اس��تاندارد عمل می کند، 
اظهار کرد: طبق مصوبه هیأت وزیران ش��ماره گذاری  
موتورسیکلت های کاربراتوری از مهرماه امسال متوقف 
شده که البته ثبت سفارش های پیش از خردادماه که 
تعداد محدودی هم هستند امکان شماره گذاری دارند. 
وی با بیان اینکه موتورس��یکلت های انژکتوری در 
دنیا به طور کلی برای موتورهای باالی 200 سی سی 
تعریف ش��ده اند، ادامه داد: با وجود اینکه کش��ورهای 
اروپای��ی از مهم تری��ن نقاط دنی��ا در رابطه با چالش 
آلودگی هوا هس��تند، هن��وز موتورهای انژکتوری در 
اروپا اجباری نش��ده اس��ت و خود ش��رکت ها اقدام به 

تولید دو مدل کاربراتوری و انژکتوری می کنند. 
رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان موتورس��یکلت با 
بی��ان اینکه ش��رکت هایی که ت��وان تولید موتورهای 
انژکتوری سبک را داشتند، مورد ارزیابی قرار گرفتند، 
گفت: در نهایت یک ش��رکت چینی مورد تأیید قرار 
گرفت و تس��ت های انژکتورهای تولید ش��ده آن نیز 

توسط مراجع مربوطه به تأیید رسید. 
به گفته حجازی، این شرکت چینی اروپایی بوده و 

تولیدات آن در کشور چین انجام می شود. 
وی تولید موتورسیکلت انژکتوری را زمان بر دانست 
و توضی��ح داد: در س��ال ج��اری تا جای��ی که اطالع 
داریم هیچ شرکتی موتورهای کاربراتوری وارد نکرده، 
چرا که اگر وارد کنند با مشکل شماره گذاری مواجه 
می ش��وند ب��ه ای��ن ترتیب در ح��ال حاضر موجودی 
فعل��ی کارخانجات براس��اس همان اس��تاندارد یورو 
۳ ش��ماره گذاری می ش��ود و از ابتدای س��ال آینده 
موتورسیکلت های انژکتوری روانه بازار خواهند شد. 
رئی��س س��ندیکای تولیدکنندگان موتورس��یکلت 
افزود: به طور کلی صنعت موتورسیکلت در نیمه دوم 
س��ال در کما به س��ر می برد و واحدهای تولیدی آن 
نیمه تعطیل هس��تند، چرا که در این نیمه از س��ال 
اس��تفاده از این وس��یله 50 تا 60 درصد کاهش پیدا 
می کند. حجازی با بیان اینکه صنعت موتورس��یکلت 
جلوتر از صنعت خودرو حرکت می کند، تصریح کرد: 
ای��ن در حال��ی اس��ت که هیچ توج��ه خاصی به این 
صنعت نش��ده و بودجه حمایتی خاصی برای آن در 

نظر گرفته نمی شود. 
ب��ه گفت��ه وی، تفاهم نام��ه ای بی��ن س��ندیکای 
تولیدکنندگان و اتحادیه فروش��ندگان موتورسیکلت 
ته��ران تنظی��م ش��ده اس��ت ک��ه ت��ا زم��ان عرضه 
موتورس��یکلت انژکتوری به بازار، فروشگاه ها بتوانند 

فرهنگ آن را در میان مردم جا بیندازند. 

خبر خبـــر

بینالملل

7 خودرو

موتورسیکلت

مرک��ز  مدیری��ت  اعط��ای 
خدم��ات پ��س از ف��روش و 
فروش به یک شرکت خارجی، 
برای نخس��تین بار به شرکت 
رن��و در قالب جوین��ت ونچر 
تازه متولد ش��ده ای��درو و رنو 
داده ش��د. این امتی��ازی بود 
که رنویی ها ب��رای جلوگیری 
از تک��رار تجربه ه��ای قبل��ی 
خ��ود، مدت ها بود ب��ه دنبال 
آن بودن��د. حاال ش��رکت های 
خدمات پس از فروش داخلی 
نی��ز از این تصمیم اس��تقبال 
ک��رده و آن را فرصت��ی برای 

توسعه می دانند. 
پیم��ان  گذش��ته،  هفت��ه 
کارگر، مدیرعامل رنو پارس و 
نماینده رنو در ایران، در پاسخ 
به  »فرصت ام��روز« در دفاع 
از جوینت ونچر ش��کل گرفته، 
گف��ت: »در جوین��ت ونچ��ر 
ما برای نخس��تین ب��ار مرکز 
ف��روش و خدم��ات پ��س از 
فروش تأسیس خواهد شد که 
مدیریتش با رن��و خواهد بود، 
تقویت  همین موضوع موجب 
رقاب��ت در ای��ن فض��ا خواهد 
ش��د زی��را متأس��فانه صنعت 
خ��ودروی ایران در این بخش 
بس��یار عقب تر از دنیاس��ت و 
حرفی ب��رای گفتن ن��دارد.« 
کارگ��ر، از حقیقت��ی س��خن 
گف��ت که کارشناس��ان آن را 
پاشنه آشیل صنعت خودروی 
بی توجهی  می دانن��د.  ای��ران 
به موض��وع خدم��ات پس از 

فروش در خودروسازان ایرانی 
موضوعی اس��ت که نارضایتی 
مش��تریان ایرانی را همواره به 
همراه داش��ته است. گرچه در 
طول سال های اخیر، اقدامات 
خدمات  ارتق��ای  برای  خوبی 
پس از ف��روش صورت گرفته 
ام��ا طب��ق آمارهای ش��رکت 
بازرس��ی کیفیت ایران، هنوز 
هی��چ ی��ک از خودروس��ازان 
رتب��ه  نتوانس��ته اند  ایران��ی 
نخس��ت را در ارائ��ه خدمات 
خ��ود  ب��ه  ف��روش  از  پ��س 

اختصاص دهند. 
ح��اال ک��ه مدیری��ت ی��ک 
مرکز خدم��ات پس از فروش 
به دس��ت اروپایی ها س��پرده 
ش��ده که مش��تری را سرمایه 
خود می دانن��د، فرصتی برای 
بهب��ود فضای رقابتی و در پی 
آن باال رفتن کیفیت ارائه این 
خدم��ات رخ داده اس��ت. اما 
ایرانی هم این  خودروس��ازان 

موضوع را فرصت می دانند؟ 
ش��هریار س��لطانی، معاون 
از  پ��س  خدم��ات  ش��بکه 
روز گذشته  ایس��اکو،  فروش 
در  خب��ری  نشس��تی  در 
پرس��ش   ای��ن  ب��ه  پاس��خ 
»فرصت ام��روز« بی��ان کرد: 
خودروس����ازان  »حض����ور 
خارج����ی در بحث خدمات 
پ��س از فروش ب��رای ما یک 
فرصت اس��ت و م��ا با همین 
دید ب��ه آنه��ا می نگریم. من 
معتق��دم می توانیم از حضور 
خودروس��از  ش����رکت های 
برتر  آس��یایی های  و  اروپایی 

ب��رای ارتقای خدمات پس از 
فروش خود استفاده کنیم. ما 
تا کی می توانیم ورود آنها را 
کنیم؟  فرض  تهدید  به عنوان 
در ح��ال حاض��ر ورود ای��ن 
شرکت ها به صنعت خودروی 
ما در زمینه تولید و خدمات 
پس از فروش فرصت بس��یار 

خوبی برای رش��د اس��ت.«
او ادامه داد: »در جلس��اتی 
ک��ه ما ب��ا گ��روه رن��و و پژو 
ش��د  مش��خص  داش��ته ایم، 
اس��تانداردهای ما چیزی کم 
ندارد.  آنها  اس��تانداردهای  از 
۹5 درص��د از اس��تانداردهای 
م��ا منطبق با اس��تانداردهای 
پژو بوده است اما فرآیندهای 
اجرایی نقطه ضعف ما اس��ت. 
تف��اوت آنه��ا با ما این اس��ت 
که اروپایی ه��ا فرآیند اجرا را 
ب��ه خوبی اجرایی می کنند اما 
ما در این زمینه به خوبی آنها 
نیس��تیم. ما از حضور رنو هم 
استفاده می کنیم اگر بخواهند 
می توانی��م در کن��ار ه��م کار 
کنی��م، در غیر ای��ن ص��ورت 
ایران خ��ودرو قابلیت رقابت با 
را  همه ش��رکت های خارجی 
در زمینه ارائه خدمات پس از 

فروش دارد.«
س��لطانی تصریح کرد:  »در 
پی آن هس��تیم که ت��ا پایان 
امسال، مهارت شبکه خدمات 
پس از فروش را تا ۸2 درصد 
اکنون س��طح  افزایش دهیم. 
مهارت این ش��بکه 7۸ درصد 
است که با اس��تاندارد جهانی 

فاصله ای ندارد.«

شبکه خدمات پس از فروش 
ایساکو زیر ذره بین آزمون

خدم��ات  ش��بکه  مع��اون 
ایس��اکو  ف��روش  از  پ��س 
آزمون  برگ��زاری  از  همچنین 
سراس���ری  مهارت س����نجی 
مجاز  نمایندگی های  پرس��نل 
ای��ران خودرو خبر داد و گفت:  
»با توجه به ورود خودروسازان 
خارج��ی و خودروهای جدید، 
انس��انی در  نی��روی  وظیف��ه 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات 
سنگین تر شده و باید اطالعات 

آنها به روز شود.«
او ادام��ه داد:  »این آزمون 
ب��ا حض��ور بی��ش از ۸ هزار 
ص��ورت  ب��ه  ش��رکت کننده 
همزم��ان در دو نوبت صبح و 
عص��ر و در 20 حوزه امتحانی 
برگزار می ش��ود. این آزمون با 
هدف سنجش و به روزرسانی 
دانش فنی و عمومی پرسنل، 
تعیین نق��اط بهبود و اثر گذار 
ب��ر کیفی��ت ارائ��ه خدمات و 
ارتق��ای س��طح مهارت ه��ای 
پرس��نل نمایندگی های مجاز 

برگزار می شود.«
ب��ه  پاس��خ  در  س��لطانی 
ش��ما  پیش بین��ی  اینک��ه 
چیس��ت؟  مردودی ها  ب��رای 
تصریح کرد:  »س��ال گذشته 
60 درصد از شرکت کنندگان 
قبول شدند، ۳7 درصد نیاز به 
بازآموزی داش��تند و ۳ درصد 
ه��م م��ردود ش��دند. ب��رای 
مردودی ه��ا دوب��اره فرص��ت 
داده می ش��ود  قرار  بازآموزی 
و اگر مجددا مردود ش��دند، از 

سیستم خدمات پس از فروش 
خارج می شوند.«

لغو امتیاز 15 نمایندگی 
ب��ر  نظ��ارت  موض��وع 
دیگ��ر  از  نی��ز  نمایندگی ه��ا 
مباحث��ی ب��ود ک��ه در ای��ن 

نشست خبری مطرح شد. 
س��لطانی در ای��ن زمین��ه 
با اش��اره به نظارت مس��تمر 
داخ��ل  از  نمایندگی ه��ا  از 
تعمی��رگاه تا انبارهای قطعات 
گف��ت:  »نظارت ب��ر عملکرد 
نمایندگی ها به صورت مستمر 
انج��ام می ش��ود و در همین 
راس��تا از ابتدای س��ال جاری 
15 نمایندگ��ی متخل��ف لغو 
مج��وز و 1۸ نمایندگی تعلیق 

شده اند.« 
او همچنی��ن درب��اره نتایج 
بازرسی  ش��رکت  بررسی های 
کیفیت و اس��تاندارد ایران در 
زمینه خدمات پس از فروش، 
بازرسی  »ش��رکت  کرد:  بیان 
کیفیت و اس��تاندارد ایران در 
ارزیابی های خ��ود از وضعیت 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات 
خ��ودرو در ای��ران، خدم��ات 
و  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
تولیدکنندگان را در کنار هم 
ارزیابی و با یکدیگر مقایس��ه 
می کن��د درحالی ک��ه تع��داد 
واردات��ی عرضه  خودروه��ای 
ش��ده و س��ایر نمایندگی های 
خدم��ات پس از فروش آنها از 
نظر کمی ب��ه هیچ وجه قابل 
مقایسه با خودروسازان داخلی 

نیست.«

معاون شبکه خدمات پس از فروش ایساکو در پاسخ به  »فرصت امروز«: 

از حضور شرکت های خارجی در خدمات 
پس از فروش استقبال می کنیم

ب��ه گفت��ه خبرگ��زاری ABC، اخی��راً 
مقامات رس��می آمریکا از تویوت��ا درباره 
وجود خودرو های این ش��رکت در بیشتر 
داع��ش  تروریس��تی  گ��روه  ویدئو ه��ای 
توضیحاتی خواس��ته اند و علت آن را جویا 

شدند. 
 ب��ه گ����زارش خ�����ودروکار، آق��ای 
» Lukman Faily«، س��فیر آمریکا در 
ع��راق به خبرگ��زاری ABC گفت که در 
س��ال های اخیر که داعش درصدد تصرف 
عراق و س��وریه اس��ت، هزاران دستگاه از 
وانت های ش��رکت تویوتا را دریافت کرده 
است. آقای Faily گفت: »این سوالی بود 
که ما از کشور های همسایه می پرسیدیم. 
این وانت های جدی��د، این خودرو های دو 
دیفرانس��یل و هزاران خ��ودروی جدید از 

کجا به دست آنها می رسد؟«
ام��ا داع��ش، ملقب به دولت اس��المی، 
نخستین گروه تروریستی نیست که شامل 

این امر می شود. 
ب��ا  مصاحب��ه ای  در  س��مّیه«  »راوی 
» Newsweek« در س��ال 2010 گفت 
که خودرو های تویوت��ا »هایلوکس« یکی 
از ابزار های مه��م جنبش های افراطی در 

چندین دهه گذشته بوده است. 
اندرو اگزوم، معاون دس��تیار وزیر دفاع 
در خاورمیانه، ب��ه Newsweek اینطور 
گفت: »تویوتا هایلوک��س همه جا حضور 
دارد! این خودرو معادل سالح کالشینکف 
در میان اسلحه هاس��ت. ی��ک ابزار جنگ 
اس��ت که در همه جا حضور دارد و اخیراً 

تبدیل به یک س��الح ضد ش��ورش ش��ده 
اس��ت. این خودرو کاماًل جای »هامر« را 

پر کرده است.«
ظاه��راً تویوت��ا هایلوکس یک وس��یله 
کارب��ردی برای جنگیدن تروریس��ت ها با 

نیرو های ویژه مسلح است. 
»آلیس��تر فینالن«، متخصص مطالعات 
  »  Aberystwyth  « از  اس��تراتژیک 
انگلس��تان ب��ه Newsweek می گوی��د: 
»این یک خودروی سریع و دارای قابلیت 
مانور باال است و هنگامی که یک مسلسل 
کالیبر 50 روی آن نصب ش��ود به راحتی 
می توان��د پیاده نظام و س��ایر خودرو های 

مسلح شده را از پای در آورد.«
آق��ای »س��میه« ب��ه ای��ن هفته نام��ه 
گف��ت: هایلوک��س کم��ی فرات��ر از یک 
خودروی معمولی اس��ت. در سال 2006 
تهیه کنن��دگان ی��ک برنام��ه تلویزیون��ی 
انگلیس��ی ب��ه ن��ام Top Gear، ی��ک 
هایلوکس که متعلق به 1۸س��ال پیش با 
کارکرد 1۹0.000 مای��ل را تهیه کردند، 

آن را به درخت کوبیدند، در دریا به مدت 
5س��اعت غرق کردند، از ارتفاع 10 فوت 
آن را رها س��اختند تا به زمین بخورد، آن 
را ب��ا گلوله توپ مورد اصابت قرار دادند و 
در نهایت در باالی یک ساختمان با ارتفاع 
2۴0 ف��وت ق��رار دادن��د و آن را منفجر 
کردن��د. پ��س از اینکه ماش��ین را از زیر 
آوار بیرون کشیدند، بعد از انجام یکسری 

تعمیرات دوباره شروع به کار کرد!«
او گفت: »دزدان دریای سومالی به وسیله 
همین ماش��ین خیابان های موگادیشو را 
به آش��وب کش��یدند.« به گزارش روزنامه 
»نیویورک تایمز« در آن زمان، هایلوکس 
ماش��ین مورد عالق��ه دزدان دریایی بود. 
همچنین در س��ال 2010 س��تیزه جویان 
پاکس��تانی اسلحه به دست س��وار بر این 
خودرو دیده می شدند. این روند همچنان 
در کش��ورهای نیکاراگوئه، اتیوپی، رواندا، 
لیبری��ا، جمه��وری دموکراتی��ک کونگو، 
لبنان، یمن و عراق نیز ادامه داشته است. 
خ��ود نیروهای ویژه آمریکا نی��ز از تویوتا 

تاکوماس  )نسخه آمریکایی هایلوکس( در 
موضع گیری های شان استفاده می کنند. 

ب��ه گ��زارش ABC، ای��ن وانت ها پای 
ثابت ویدئو های گروه تروریستی داعش در 
عراق، س��وریه و لیبی هستند که قسمت 
بار آنها به وس��یله س��الح های سنگین پر 

شده است. 
این گروه تروریستی از مدل های جدید 
و قدیمی ت��ر هایلوکس در ویدئو های خود 
استفاده می کند. همچنین تویوتا لندکروز 
نیز در تبلیغات این گروه دیده شده است. 
»اِد لویس��س«، مدیر بخش سیاست ها 
 ABC و ارتباطات تویوتا در واش��نگتن به
جری��ان  در  خزان��ه داری  وزارت  گف��ت: 
یکپارچگ��ی زنجیره عرضه ما ق��رار دارد 
و ما سیاس��ت های بس��یار سفت وسختی 
در رابط��ه با ع��دم ف��روش محصوالت به 
اشخاص یا گروه های ش��به نظامی داریم 

که عملیات تروریستی انجام می دهند. 
م��ارک واالس، س��فیر س��ابق ای��االت 
متحده که اکنون ریاس��ت پروژه مبارزه با 
افراط گری را برعهده دارد، به ABC گفت 
ک��ه هایلوک��س در میان تروریس��ت های 
داعش بس��یار محب��وب و تقریباً جزیی از 

برند این گروه تروریستی شده است. 
او گف��ت: تقریباً در تمام��ی ویدئو های 
دول��ت اس��المی، کاروان��ی از خودرو های 
تویوتا به نمایش گذاشته می شوند که این 

امر ما را بسیار نگران می کند. 
ب��ا توج��ه به این پرس��ش ک��ه چگونه 
وانت های تویوتا به دس��ت تروریست های 
خاورمیان��ه می افتد، تویوت��ا می گوید که 

پاسخ به این سوال محال است. 

تویوتا بازخواست شد
گزارش2
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رئیس جمه��وری گفت: برنامه دولت برای پیش��رفت 
اقتصادی کش��ور، ارائه تس��هیالت تا س��قف 160 هزار 
میلی��ارد ریال ب��ه بنگاه ها و مجموعه ه��ای اقتصادی و 

صنعتی تا پایان سال جاری است. 
به گزارش ایرنا، حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن 
روحانی ظهر روز دوش��نبه در نشست خبری با اصحاب 
رس��انه استان مرکزی در بیت تاریخی امام خمینی)ره( 
افزود: امسال تاکنون 100 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
در اختی��ار واحدها و بنگاه های اقتصادی و صنعتی قرار 
گرفته اس��ت. رئی��س قوه مجریه تصریح کرد: امس��ال، 
حمای��ت از 7 ه��زار و 500 بنگاه صنعت��ی و اقتصادی 
در برنامه پیش بینی شده بود اما با هماهنگی و انسجام 
الزم، تاکن��ون ب��ه 12 ه��زار و 500 واح��د کوچک و 

متوسط تسهیالت اعطا شده است. 
وی با اش��اره به رش��د اقتصادی مثب��ت 5 درصدی 
کش��ور، ادامه داد: افزایش این شاخص حیاتی، از جمله 

هدف گذاری های اولویت دار دولت است. 
تس��هیالت  ارائ��ه  ک��رد:  اضاف��ه  رئیس جمه��وری 
صادرات محور به بنگاه های تولیدی و اقتصادی از دیگر 
برنامه های دولت یازدهم است. دکتر روحانی بیان کرد: 
تولید رقابتی و بهبود فضای کسب و کار از چشم اندازهای 
اصلی دولت تدبیر و امید اس��ت ک��ه تاکنون نیز بخش 

قابل توجهی از آن محقق شده است. 
رئیس جمهوری افزود: امروز کشورهای زیادی از نقاط 
مختلف دنیا، خواس��تار افزایش همکاری های مشترک 

تجاری و اقتصادی با تجار ایرانی هستند. 
رئیس دول��ت تدبیر و امید تصریح کرد: بس��یاری از 
تعهدات دول��ت در قب��ال تامین نقدینگ��ی واحدهای 

صنعتی و اقتصادی اجرایی و عملیاتی شده است. 
وی با قدردانی از حضور حماسی و پرشور شهروندان 
اس��تان مرک��زی به وی��ژه ش��هرهای اراک و خمین در 
اس��تقبال از کاروان تدبی��ر و امی��د گفت: اس��تقبال و 
محبت مردم قابل توصیف و تقدیر نیست، مردم نسبت 

به انقالب، نظام و خادمان خود لطف دارند. 
حجت االس��الم و المس��لمین روحان��ی تاکی��د کرد: 
امیدواری��م بتوانی��م با انج��ام وظایفی که ب��ر عهده ما 
اس��ت پاس��خ محبت مردم را بدهیم. وی با اش��اره به 
نشست شورای س��رمایه گذاری و توسعه استان مرکزی 
گفت: اش��تیاق س��رمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
س��رمایه گذاری در ای��ن اس��تان قاب��ل توجه اس��ت و 
توافقنامه های همکاری اقتصادی متعددی در این راستا 
امضا شده است. دکتر روحانی استان مرکزی را استانی 
آرام، امن و مناس��ب برای سرمایه گذاری توصیف کرد و 
افزود: کشاورزی با استفاده از روش های نوین آبیاری در 

این استان باید توسعه یابد. 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه امس��ال سال رونق 
اقتصادی در کشور خواهد بود، گفت: دولت به بنگاه های 
کوچک و متوس��ط به هر مقدار که نیاز باشد، تسهیالت 
ارائه می دهد تا از ظرفیت آنها به خوبی استفاده شود. 

دکت��ر روحانی با بیان اینکه باید به برخی بنگاه ها که 
از فناوری روز عقب مانده اند، کمک کنیم، اظهارداشت: 
تولید باید رقابتی باشد تا قدرت صادرات را داشته باشد، 
چرا که پیشرفت در گرو ایجاد یک بازار رقابتی است که 
باید با تالش به آن برس��یم. رئیس جمهوری ادامه داد: 
امروز بس��یاری از کش��ورهای خارجی و سرمایه گذاران 
آنه��ا عالقه مند به مش��ارکت ب��ا بنگاه ه��ای صنعتی و 
اقتص��ادی ما هس��تند و در این راس��تا تفاهم نامه ها و 

قراردادهای گوناگونی به امضا رسیده است. 
دکت��ر روحانی جاذبه ه��ای گس��ترده در بخش های 
مختلف، وجود امنیت کافی و هماهنگی میان مسئوالن 
اس��تان مرکزی را از مزیت های این اس��تان برشمرد و 
گف��ت: باید تالش کنیم در بخش کش��اورزی از آبیاری 

مدرن اس��تفاده کرده و در مسیر رفع مشکالت زیست 
محیطی که یکی از مس��ائل عمده این اس��تان به شمار 
می رود، گام برداریم ک��ه احیای تاالب میقان، از جمله 

این اقدامات است. 
رئیس جمهوری با اش��اره به وج��ود مفاخر فراوان در 
اس��تان مرکزی گفت: آفتاب انقالب، اس��تقالل، عزت و 
آزادگ��ی ملت ایران از این اس��تان طل��وع کرده و ملت 
ایران و مردم منطقه و جهان همچنان تا قرن ها از گرما 

و نور این آفتاب بهره مند خواهند شد. 
رئیس جمه��وری با تاکید بر اینکه باید از همه نیروها 
به ویژه جوانان تحصیلکرده در مسیر توسعه و پیشرفت 
کش��ور، اس��تفاده و بهره برداری کنیم، گفت: امروز آمار 
خش��نودکننده ای در زمینه کاهش نرخ بیکاری به ویژه 
در میان بانوان ارائه می ش��ود ک��ه امیدواریم این روند 
تداوم یابد. دکتر روحانی حمل و نقل و مشکالت جاده ای 
را یکی از مسائل استان مرکزی دانست و گفت: با تالش 
دولت بس��یاری از پروژه های حمل و نق��ل و جاده ای از 
جمله بزرگ��راه خمین به اراک م��ورد بهره برداری قرار 

گرفت. 
رئیس جمهوری با اشاره به تصمیم دولت برای اجرای 
دو طرح مهم خودروس��ازی و پتروش��یمی در اس��تان 
مرک��زی و تاکید بر ضرورت ت��الش همه وزارتخانه ها و 
مسئوالن ذی ربط برای انجام این پروژه ها گفت: در این 
سفر 54 طرح و پروژه به تصویب رسید که ظرف امسال 

و سال آینده اجرایی و عملیاتی می شود. 
دکتر روحانی در ادامه نشست در پاسخ به سوالی در 
زمینه مواضع جمهوری اسالمی ایران در قبال تحوالت 
منطقه ای، گفت: منطقه خاورمیانه سال هاست با معضل 
تروریسم مواجه ش��ده و قدرت های غربی نمی خواهند 
تروریس��م در این منطقه پایان پذیرد در حالی که این 

معضل و آثار آن دامنگیر خود آنها شده است. 
رئیس جمهوری تاکید ک��رد: برخی قدرت های بزرگ 
با گروه های تروریستی براس��اس اهداف نامشروعی که 
دارند ب��ازی می کنند و با وجود ابزار و تجهیزاتی که به 
منطقه گس��یل داش��ته اند، هیچ اقدام مثبتی علیه آنان 
ندارند و در حقیقت با مس��ئله مبارزه با تروریس��م یک 

شوی سیاسی به راه انداخته اند. 
دکتر روحانی افزود: مواضع جمهوری اس��المی ایران 
در قبال موضوع تروریسم در منطقه بسیار روشن است. 
ما مداخله کشورهای خارجی را بدون هماهنگی با کشور 
میزبان بسیار خطرناک می دانیم و معتقدیم دولت های 
عراق و سوریه باید کمک خواسته و درخواست کنند تا 
کش��ور دیگری در خاک آنها علیه تروریسم اقدام کند و 
این براس��اس اصول بین المللی بوده و خالف آن ناامنی 
را تش��دید می کند. رئیس جمهوری تاکید کرد: ما باید 
مرزه��ای جغرافیایی را مورد احترام قرار دهیم، چرا که 

تغییر مرزها بسیار خطرناک است. 
روحان��ی ادامه داد: بای��د همه با ارس��ال کمک های 
غذای��ی و داروی��ی ب��ه آوارگان و مردم��ی ک��ه گرفتار 

تروریسم شده اند، کمک کنیم. 
رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری در راستای 
تصمیم دولت برای هزینه های درآمد استان برای مردم 
خود آن منطقه گفت: درآمدهای کشور به طور کلی به 
خزانه واریز می شود و بر مبنای برنامه ریزی هایی که در 
خصوص هر اس��تان وجود دارد از طریق بودجه تصویب 
و ابالغ می ش��ود اما همه اس��تان ها باید تالش کنند تا 
بتوانن��د در مواقع نیاز اعتبارات بیش��تری را برای رونق 
اقتص��ادی جذب کنن��د. روحانی اف��زود: مبنای دولت 
این اس��ت که بنگاه های اقتص��ادی به بخش خصوصی 
و مردم واگذار ش��ود و این موضوع درس��تی اس��ت که 
عواید بنگاه های اقتصادی یک استان باید حتی االمکان 

به مردم آن منطقه اختصاص یابد. 

رئیس جمهوری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص 
برنامه ریزی دول��ت برای ارائه تس��هیالت به بنگاه های 
کوچ��ک و صنایع ب��زرگ گفت: بنگاه ه��ای کوچک و 
متوس��ط امسال در اولویت کار دولت قرار دارند، چراکه 

اشتغال آنها بیشتر و زودبازده هستند. 
روحان��ی ادام��ه داد: بنگاه ه��ای ب��زرگ صنعت��ی و 
اقتص��ادی نیاز به تس��هیالت، فن��اوری روز و در برخی 
موارد مش��ارکت خارجی دارند اما در عین حال امسال 
تالش دولت این اس��ت ک��ه از حداکثر ظرفیت بنگاه ها 
در مسیر رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال استفاده شود. 

رئیس جمه��وری همچنی��ن در زمین��ه اقدام��ات و 
برنامه ه��ای دول��ت در راس��تای حفظ محیط زیس��ت 
و کاه��ش آلودگی ش��هرهای ب��زرگ، از جمل��ه اراک 
گف��ت: بس��یاری از اقدامات��ی ک��ه در زمین��ه عمران 
ش��هری، حمل و نقل و احداث تقاطع های غیرهمس��طح 
در ای��ن اس��تان به انجام رس��یده، در راس��تای کاهش 
آلودگی هاس��ت و این در حالی است که اصوال در کشور 

باید ناوگان حمل و نقل نوسازی شود. 
روحانی با تاکید بر ضرورت گازسوزش��دن بس��یاری 
از صنای��ع نیز گفت: در زمین��ه کاهش آلودگی نیروگاه 
شازند دس��تور داده شد که س��وخت مایع این نیروگاه 
قطع و از گاز استفاده شود. رئیس جمهوری خاطر نشان 
ک��رد: دولت به همه برنامه ه��ا و اقداماتی که در زمینه 

سالمت مردم انجام داده، ادامه خواهد داد. 
رئیس جمهوری روز گذش��ته در جلسه شورای اداری 
اس��تان مرک��زی حضور به عم��ل آورد و دیداری هم با 

علما، ایثارگران و برگزیدگان استان مرکزی داشت. 

اداره کشور به دعوا احتیاج ندارد
رئیس جمه��وری در جلس��ه ش��ورای اداری اس��تان 
مرکزی، تعامل سازنده، تبدیل شدن به قدرت اقتصادی 
منطقه و رش��د ۸درصدی را از اهداف سند چشم انداز و 
فرمان رهبر انقالب دانس��ت و تاکید کرد: کاس��تی های 
10سال اول اجرای سند چشم انداز باید در 10 سال دوم 

جبران شود. 
رئیس جمه��وری همچنین با تاکید بر اینکه حکومت 
و اداره کش��ور ب��ه دعواهای فراوان نیاز نداش��ته و باید 
محیط را مناسب کنیم، گفت: انتقاد بسیار خوب است، 
اما اخالق را از یاد نبریم، امام آمد تا به ما درس اخالق 
بده��د و انقالب کرد تا مس��لمان زندگی کنیم و دروغ، 

تهمت و سیاه نمایی از جامعه رخت بربندد. 
روحان��ی با اش��اره به اینک��ه تنازع خوب نیس��ت، 
ام��ا اختالف نظر اش��کالی ندارد، تصریح ک��رد: انتقاد 
و اختالف س��لیقه پذیرفتنی اس��ت ام��ا نباید موجب 
تن��ازع و ش��کاف و از دس��ت رفتن فرصت ها ش��ود. 
رئیس جمه��وری تاکی��د ک��رد: اگ��ر رو در روی هم 
بایس��تیم فرصت ه��ا از دس��ت م��ی رود. روحان��ی با 
اش��اره به اینکه برجام برای تبدی��ل تهدید به فرصت 
بود، گفت: در گذش��ته هر روز تهدید و فش��ار بود و 
دش��منان درصدد بودند صادرات نفت م��ا را تنها به 
یک میلیون بش��که برس��انند. عده ای نیز در داخل به 
بهان��ه دور زدن تحریم ها نفت را بردند تا بفروش��ند، 
اما االن در دستان ما چیزی وجود ندارد. پول و دالر 

رفت و مشخص نیست در کجا هزینه شد. 
روحان��ی در دیدار ب��ا علما، ایثارگ��ران و برگزیدگان 
استان مرکزی تالش برای ساختن ایرانی آباد و سرافراز 
را ن��ه تنها یک وظیفه ملی و قانونی، بلکه وظیفه دینی 
و ش��رعی برای همه ایرانیان دانست و تاکید کرد: هدف 
دولت یازدهم در مذاکرات هس��ته ای، گش��ودن درهای 
دنیا و ایجاد یک حرکت اقتصادی در کشور بود. باید به 
جای دعواهای بی ثمر، همگان به فکر اش��تغال، رونق و 

پیشرفت کشور باشند. 

نمایندگان زن مجلس ش��ورای اسالمی 
در نام��ه ای به رئیس جمهوری خواس��تار 
الزام��ی ک��ردن انتخ��اب مدیران ارش��د 
وزارتخانه ها از میان زنان توانمند کش��ور 

در آستانه ترمیم کابینه شدند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در نام��ه اعضای 
فراکس��یون زنان مجلس خطاب به حسن 

روحانی آمده است: 
جناب آقای حجت االسالم والمسلمین 

دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران

با اهداء سالم و آرزوی توفیق
همان طور که مس��تحضرید مجلس دهم 
شورای اس��المی با رأی شایسته ملت ایران 
و حضور 17 زن به عنوان نمایندگان منتخب 
ملت، رشد قابل توجهی را نسبت به گذشته 
ب��رای حضور زنان در مجل��س فراهم آورد. 
این امر نش��ان دهنده اعتم��اد مردم به زنان 

در جایگاه وکالی ملت می باشد، لذا موضوع 
فوق مس��تلزم پیگیری مطالبات و انتظارات 
زنان ب��وده و با عنایت به نظ��ر حضرتعالی 
ب��ه حضور آن��ان در عرصه ه��ای مختلف و 
مشارکت آنان در رشد و توسعه کشور حضور 
موثر زنان را در مناصب مدیریتی ضروری و 

الزم می دانیم. 
فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی 
با یادآوری آنچه ک��ه حضرتعالی در موقع 

انتخابات به آن اش��اره نموده و نقش زنان 
را در س��اختار ق��درت الزامی دانس��ته اید 
الزم می دان��د در این برهه حس��اس و در 
آس��تانه انتخابات ک��ه به ترمی��م کابینه 
روی آورده ای��د با الزامی نم��ودن انتخاب 
معاونت ها و مدیران ارش��د وزارتخانه ها از 
میان زنان توانمند کش��ور بارقه امید را در 
دل آن��ان ایجاد کرده و یک��ی از مطالبات 

بحق حوزه زنان را جامه عمل بپوشانید. 

نامه نمایندگان زن مجلس به رئیس جمهور 

مدیران ارشد وزارتخانه ها از میان زنان توانمند انتخاب شوند

روز گذش��ته بغداد ادعای نخس��ت وزیر ترکی��ه مبنی بر 
حمایت توپخانه ای ارتش این کش��ور از نیروهای پیشمرگ 
در بعش��یقه و همچنین کمک به آنها با تانک و موشک های 
هاوتزر را رد کرد. بنعالی ییلدیریم پیش از این گفته بود که 
جنگنده های ترکیه در عملیات هوایی ائتالف شرکت کرده اند 
و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه نیز تأکید کرده 
بود که کشورش در عملیات موصل شرکت خواهد کرد. آنکارا 
می گوید، حدود 700 س��رباز ترکیه ای نیروهای عراقی را در 
پایگاه بعش��یقه برای جنگ با داعش آموزش داده اند. این در 
حالی است که منابع کرد به شبکه المیادین گفتند: ما هیچ 
اطالعی درباره بمباران توپخانه ای ترکیه در بعش��یقه نداریم 

و احتم��اال تحرک ارتش ترکیه به صورت انفرادی و به دلیل 
تهدیداتی است که مشاهده کرده است. نیروهای پیشمرگ 
نی��ز روز گذش��ته به طور رس��می هر گونه درخواس��ت از 
ترکیه برای انجام حمله توپخانه ای علیه مواضع داعش در 

بعشیقه را تکذیب کردند. 
این در حالی است که منابع آگاه به شبکه المیادین گفتند: 
پش��تیبانی توپخانه ای ترکیه از نیروهای پیشمرگ در محور 
ش��مال شرق موصل و احتماال بنا به درخواست پیشمرگ ها 
بوده اس��ت. همین شبکه به نقل از یحیی رسول، سخنگوی 
فرماندهی عملیات مش��ترک عراق نیز به طور کامل هر گونه 

مشارکت ترکیه در عملیات موصل را تکذیب کرد. 

عراق حمایت ترکیه از پیشمرگ ها را تکذیب می کند

مش�ترک  عملی�ات  فرمانده�ی    
عراق در اس�تان االنب�ار در بیانیه ای 
مطبوعاتی اعالم کرد که کنترل کامل 
شهرستان الرطبه واقع در غرب عراق 
را به دس�ت گرفت�ه و تدابیر امنیتی 
شدیدی در شهرستان عامریه فلوجه، 
ش�هرهای هیت و کبیس�ه به منظور 
ممانعت از حمله احتمالی داعش نظیر 

حمله کرکوک و الرطبه اتخاذ شد. 
روز گذش�ته نیروه�ای امنیت�ی در 
نزدیکی سفارت جمهوری اسالمی ایران 
در آنکارا اقدام به تیراندازی کردند. علت 

این تیراندازی مشخص نیست. 

گزارش ها حاکی از آن اس�ت که می�زان تمایل رأی دهندگان جمهوریخواه به 
ترامپ پس از آخرین اظهارات نامزد آنها در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

درباره زنان کاهش یافته است. 

تیتر اخبار

معاون عمران و توس��عه امور ش��هری و روستایی وزارت 
کش��ور با اشاره به ارسال برخی مدارک و مستندات توسط 
ش��هرداری تهران درباره امالک واگذار شده گفت: اطالعات 
اولیه ای برای وزارت کش��ور ارس��ال ش��ده بود که کفایت 
نمی کرد. هوش��نگ خندان دل در گفت وگو با ایسنا، گفت: 
اطالعات ارس��الی توسط شهرداری تهران اطالعات اولیه ای 
بود ک��ه کفایت نمی ک��رد، بنابرای��ن از ش��هرداری تهران 
درخواس��ت ارسال اطالعات تکمیلی را کرده ایم. وی درباره 

زمان ارسال این اطالعات از سوی شهرداری تهران تصریح 
ک��رد: اطالعات تکمیلی هنوز از س��وی ش��هرداری تهران 
ارسال نشده است و به محض ارسال این اطالعات و تکمیل 
جزیی��ات گ��زارش را ارائه خواهیم کرد. به گزارش ایس��نا، 
پیش از این وزیر کش��ور درب��اره پرونده  »امالک نجومی« 
و واگذاری امالک گران قیمت به برخی مدیران ش��هری از 
دستور خود به معاون عمرانی وزارت کشور و رئیس سازمان  

شهرداری ها برای بررسی این پرونده خبر داده بود. 

درخواست معاون وزیر کشور برای اطالعات تکمیلی »امالک واگذار شده« 

  مدیرعامل بانک سرمایه روز گذشته 

درباره برگش�ت پول های خارج شده در 
این بانک در س�ال های گذشته به ایسنا 
گفت: در تشکیل پرونده ها بعضی اوقات 
مش�کالت و س�هل انگاری هایی توسط 
برخی افراد اتفاق افتاده اس�ت که یکی 
از آنها مربوط به پرداخت اعتبارات و نبود 
وثیقه های مناسب بود. با این حال با توجه 
به وثیقه هایی که دریافت شده پیش بینی 
می کنیم ک�ه بت�وان پول ه�ای رفته را 
برگرداند هرچند زمان زیادی ممکن است 
طول بکشد، اما تمامی این پول ها با سود و 

جریمه آن به بانک بر می گردد. 

در پی زلزله هایی که اخیرا در استان زنجان و کرمان رخ داد، روز گذشته زلزله ای 
به بزرگی 4.4 ریشتر در عمق 12 کیلومتری زمین شهرستان  »خنج« در استان 

فارس را لرزاند. این زمین لرزه خسارتی دربرنداشت. 

تیتر اخبار

جف اندرو، منتقد برجسته سینمایی درباره مستند »76 
دقیقه و 15 ثانیه با کیارس��تمی« که سیف ااهلل صمدیان، 
مدیر مس��ئول و س��ردبیر نش��ریه تصویر س��ال و یکی از 
نزدیکان عباس کیارستمی ساخته، اظهارنظر کرده  است. 
اندرو که مقاالتی درباره س��ینمای ای��ران دارد و کتابی 
نیز درباره س��ینمای کیارس��تمی از او منتش��ر شده، این 
مستند را اثری تکان دهنده و ادای احترامی زیبا به انسانی 
برجس��ته خواند. این منتقد س��ینمایی در نامه ای خطاب 
به صمدیان می نویس��د: »همان طور ک��ه می توانید تصور 
کنید، از شنیدن خبر درگذشت کیارستمی بسیار شوکه و 
ناراحت شدم و آنچه بر او اتفاق افتاده بود برای مدت های 

طوالنی مرا افس��رده کرد. تنها پس از گذراندن تعطیالت 
در کوه های آلپ به ش��رایطی رس��یدم که ه��ر روز درباره 
فقدان او فکر نکنم اما هنوز هم نبود او را به شدت احساس 
می کنم و حتی نمی توانم هیچ یک از فیلم های او را دوباره 
ببین��م، چون می دان��م خیلی من را ناراح��ت می کند. اما 
حداقل امروز موفق ش��دم مستند ساخته شما را ببینم که 
با یادآور ش��دن خاطرات خوب کمک بزرگی به من کرد. 
ای��ن فوق العاده بود که عب��اس را در حالی که می خندید، 
شوخی می کرد و حتی آواز می خواند، تماشا کردم. من به 
خاطر کنار هم آوردن تکه تکه خاطرات زیبای تان با عباس 

کیارستمی در این فیلم از شما سپاسگزارم.«

واکنش یک منتقد برجسته به مستندی درباره کیارستمی

  علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارش�اد 
اسالمی روز گذشته در مراسم تودیع 
ارش�اد  وزارت  در س�اختمان  خ�ود 
اس�المی گف�ت: می خواهی�د فیل�م 
بیاورم تا ببینید در مراس�م عزاداری 
خانم هایی که ایستاده اند چه وضعیتی 

دارند. باید آنها را هم تعطیل کنیم؟ 
  فیلم ه�ای »محمد رس�وال اهلل« و 
»دخت�ر« در مجم�وع در پنج بخش، 
نامزد کس�ب جای�زه از دهمین دوره 
جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک شدند. 

دو کت�اب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همراه با س�ه کتاب دیگر 
ناش�ران ایرانی به فهرس�ت کتاب های برگزیده کتاب خانه مونیخ آلمان سال 

2۰1۶ راه یافته است. 

تیتر اخبار

نادر دست نش��ان، س��رمربی تیم فوتب��ال صنعت نفت 
آبادان روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم درباره 
پیروزی پرگل تیمش مقابل ماشین س��ازی تبریز و اینکه 
ای��ن پیروزی زنگ خط��ری بود برای پرس��پولیس گفت: 
ما دنبال ب��ه صدا درآوردن زنگ خطر برای پرس��پولیس 
نبودیم، بلکه بازی ب��ه بازی پیش می رویم. هدف مان این 
بود از این بازی خانگی س��ه امتیاز را بگیریم که شکر خدا 

این اتفاق رخ داد. 
او اف��زود: ماشین س��ازی تی��م بس��یار خوب ب��ا نفرات 
توانمندی است که مقابل ما در نیمه اول بازی را به نوعی 

خوابانده و س��رعت ب��ازی ما را گرفته بودند. این مس��ئله 
کارمان را س��خت کرد، اما در نیمه دوم با تدابیر تاکتیکی 
بازی را به جناحین برده و س��رعت مان را افزایش دادیم تا 

اینکه توانستیم گل های زیبایی را به ثمر برسانیم. 
دست نش��ان با بیان اینک��ه تیمش در ای��ن فصل روند 
روبه رشدی داشته است، تصریح کرد: ما در هر 9 بازی که 
انجام دادیم فوتبال زیبایی را به نمایش گذاش��تیم. حتی 
بازی  هایی را هم که واگذار کردیم به خاطر نداشتن تمرکز 
و اشتباهات خودمان در دقایق آخر بازی بود. به دنبال این 
هستیم که این روند را مقابل پرسپولیس هم ادامه دهیم. 

دست نشان: ترسی از پرسپولیس نداریم

  پس از کس�ب نتایج ضعیف توسط 
بهرام ش�فیعی، غالمحسین پیروانی 
به عن�وان س�رمربی جدی�د تیم فجر 

سپاسی انتخاب شد. 
و  چلس�ی  دی�دار  پای�ان  در    
منچستریونایتد که با برتری 4 بر صفر به 
نفع منچستر به پایان رسید، ژوزه مورینیو 
از نحوه خوشحالی آنتونیو کونته بعد از گل 
چهارم ناراحت شد و بعد از پایان بازی این 
موضوع را به این سرمربی ایتالیایی گفت. 

میشاییل باالک در پیامی در صفحه 
اینستاگرام خود به زبان فارسی 

خطاب به کریمی نوشت:  »متشکرم 
علی. خیلی عالی بود با هم در بایرن 
مونیخ بازی کردیم. از مردم ایران به 

خاطر حمایت شان تشکر می کنم. 
اینکه با هم در سال 2۰۰4 در ایران 

بازی کردیم، خیلی باعث افتخار بود. 
به امید دیدار مجدد.«

تیتر اخبار
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تبلیغات خالق

آگهی هود آشپزخانه جنرال الکتریک - شعار: اجازه ندهید عطر شما بوی غذاهایتان باشد. 

ایستگاه تبلیغات

لباس هایی که نحوه احیای قلبی-
ریوی نوزادان را یادآوری می کند

 ،Tescoبریتانی��ا در همکاری با St. John آمبوالنس
لباس��ی س��رهمی  را طراحی کرده که در آن نحوه احیای 
قلبی-ریوی نوزادان در مواقع اضطراری یادآوری شده است. 
تصویرسازی صورت گرفته روی این لباس به والدین نشان 
می دهد که چه تعداد تنفس مصنوعی و فشار قفسه سینه 
باید اعمال ش��ود. عالوه بر این، لیست قدم به قدم اقداماتی 
که در صورت بروز حوادث باید برای نوزاد انجام ش��ود، در 
لیبل داخل لباس چاپ شده است. به گزارش ام بی ای نیوز، 
ای��ن پروژه BBH یک کمپین انیمیش��نی را نیز ش��امل 
می ش��ود که در آن شخصیت های پرورشگاه درباره اعمال 
CPR ش��عر می خوانند. یان هارتفیل��د، قائم مقام اجرایی 
خالقی��ت در BBH می گوید: »هدف ما این اس��ت که با 
استفاده از رسانه ای که در اختیار داریم، کمک های اولیه را 
آم��وزش دهیم. با وجود Tesco ما این امکان را داریم که 
با اس��تفاده از پوشاک، تکنیک کمک های اولیه را آموزش 
دهیم و آن را مس��تقیما در دس��ت کسانی قرار دهیم که 

ممکن است به آن نیاز پیدا کنند.«
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ستاره های تبلیغات

عملکرد برند رانی در ایران 
حامد ناصری، مش��اور تبلیغات و بازاریابی 
و مدیر کانون تبلیغاتی ایماژ، درباره رویکرد 
تبلیغاتی برند رانی می گوید: محصوالت رانی 
در ایران جزو محصوالتی خاص هس��تند که 
در ب��ازار طی کمتر از یک دهه حضور، دچار 
تغیی��ر رفتار مصرف کننده و در نتیجه تغییر 
گروه های هدف ش��ده است. بازار محصوالت 
آش��امیدنی در دنیا، بازاری متنوع است که 
عموما محصوالت در قفس��ه های فروشگاه ها 
در کن��ار هم قرار می گیرن��د، در صورتی که 
تفاوت ه��ای عم��ده ای در آنها وج��ود دارد. 
نوشیدنی ها دس��ته های مختلفی مانند انواع 
آبمیوه ه��ا، نکتارها، نوش��یدنی های انرژی زا، 
نوش��یدنی های گازدار و... در بازار دارند که 
به واسطه طبقه بندی متنوع خود، مخاطبان 
مختلف و ب��ه تبعیت از آن رفتار های متنوع 
مصرف را دارا هستند. رانی در ابتدای حضور 
خ��ود در بازار ایران به عنوان یک نوش��یدنی 
جدید با تکه های میوه و بس��ته بندی خاص، 
جزو محص��والت آش��امیدنی لوک��س قرار 

می گرفت. 

گروه مخاطبان کمپین گسترده رانی 
ناص��ری درب��اره گروه مخاطب��ان کمپین 
ران��ی و درس��تی انتخ��اب آنه��ا می گوید: 
 B و A عم��ده مخاطب��ان آن را گروه ه��ای
جامع��ه تش��کیل می دادند و قب��ل از ورود 
نوش��یدنی های انرژی زا و پیش��رفت و مانور 
س��ایر نوش��یدنی ها، آبمیوه ها و نکتارها، از 
لحاظ تنوع محصول و بسته بندی در کشور، 
به نوعی یکه تاز میدان نوشیدنی ها در کشور 
بود و حت��ی قابلیت تبدیل ب��ه یک برند به 
ی��اد ماندن��ی را که نامش ب��رای محصوالت 
مش��ابه نیز اس��تفاده ش��ود نیز داش��ت. اما 
ع��دم حضور به موق��ع ران��ی در تبلیغات و 
حض��ور آش��امیدنی های دیگر در ب��ازار بکر 
آش��امیدنی های ایران موجب شد رانی گوی 
و می��دان را برای مدتی از دس��ت بدهد و با 

تغییر رویکرد و رفت��ار مصرف کننده مواجه 
ش��ود. در حال حاضر گروه مخاطبان هدف 
رانی از لحاظ مشخصات درآمدی و اقتصادی 
 B و A ج��زو مخاطبان پایین تر از گروه های
قرار می گیرند و این تغییرات، سهم بازار این 
برند را باوجود افزایش تولید و بومی س��ازی 
بخشی از تولید، به نسبت کاهش داده است 
که البته این کاهش س��هم بازار نسبی است 
و بیشتر مربوط به س��هم ذهنی جامعه کل 

)Universe  یا جامعه ایران( می شود. 

ایجاد ذهنیت مثبت در مخاطبان 
ناصری درب��اره زوایای کمپی��ن تبلیغاتی 
رانی می گوید: رانی بعد از دوره ای س��کوت 
و ع��دم اس��تفاده از رس��انه های باالخط��ی 
ب��رای برندینگ و معرف��ی محصوالت خود، 

با باز طراحی بس��ته بندی خود، مجددا 
پ��ا به میدان گذاش��ت ام��ا این بار کار 
بسیار سختی به واس��طه رقبای متنوع 
داخلی و خارجی خود پیش رو داشت. 
ح��ال چند دوره ای اس��ت ران��ی را در 
مس��یر تبلیغات باالخط��ی )ATL(  و 
پایی��ن خطی )BTL(  ب��ا برنامه های 
منس��جم و ارتب��اط بی��ن راهکارها و 
شیوه های تبلیغاتی )TTL( می بینیم. 
رانی این روزها با چالشی روبه رو است 
که آن چالش این اس��ت ک��ه رانی در 
ح��ال حاضر نیازمن��د تقویت و ارتقای 

جایگاه ذهنی خود در بازارهای هدف است. 
از طرفی نکت��ه مثبتی وجود دارد که بخش 
عمده ای از جامعه هدف کل، ذهنیت مثبتی 
را نسبت به رانی دارند که باید برند با ایجاد 
ی��ک جری��ان، مج��ددا این بخ��ش از ذهن 
مخاطبان را به نفع خود فعال کند و جایگاه 

برند خود را ارتقا دهد. 

استراتژی تبلیغاتی رانی در دوره های 
اخیر 

ناصری درب��اره زوایای کمپی��ن تبلیغاتی 

جدی��د ران��ی می گوید: آنچه برن��د رانی در 
اس��تراتژی تبلیغاتی خود در دوره های اخیر 
در پیش گرفته، برندینگ به واس��طه معرفی 
ی��ک محصول جدید از خان��واده محصوالت 
خودش اس��ت که عموما بر طعم و تکه های 
میوه محصول تاکید ش��ده اس��ت. البته این 
دو ویژگ��ی را می ت��وان به نوع��ی USP یا 
ویژگی ه��ای منحص��ر به فرد ف��روش برای 
محصوالت برند دانست. در خصوص رویکرد 
برن��د ران��ی در تبلیغ��ات اخیر خ��ود بابت 
ران��ی آلبالو بای��د بگویم: با توج��ه به اینکه 
گروه ه��ای هدف ای��ن برند تغیی��ر کرده و 
عموما نوجوانان و جوان��ان مدنظر قرار داده 
ش��ده اند و خری��د این نوع از آش��امیدنی ها 
در ای��ن گروه به واس��طه الگو ه��ای رفتاری 
همچون لذت جویی صورت می گیرد، مس��یر 

درستی طی ش��ده است و طعمی پرهیجان 
)طعم و مزه ای ترش( پرچمدار ایجاد موجی 
سراس��ر لذت جویانه ش��ده که آن را با شعار 
»ی��ک طعم ترش که عاش��قش می ش��ی« 
بیان می کن��د. اما آن چیزی که در تبلیغات 
و طراح��ی آگهی تلویزیون��ی و محیطی این 
برن��د کم اس��ت، هیجان برای گ��روه هدف 
خاص��ی اس��ت که مدنظ��ر قرار داده ش��ده 
اس��ت. به نوعی می توان گفت که استراتژی 
انتخاب گ��روه هدف، محصول و تبلیغات در 
کمپین صحیح است اما گویی طراحی برای 

گروه سنی باالتری انجام شده است. ارتباط 
هیجان انگیز از طریق رسانه های باالخطی با 
گروه هدف مش��خص ش��ده که این موضوع 
می تواند بر پایه هیجان بیش��تری باشد. این 
مس��ئله تا حدود کم��ی در آگهی تلویزیونی 

این کمپین مدنظر قرار داده شده است. 

استفاده از رسانه های متنوع در کمپین 
تبلیغاتی 

ناصری درباره وسعت و یکپارچگی کمپین 
برند رانی و رسانه های اس��تفاده شده در آن 
می گوید: یکپارچگی کمپین و استفاده متنوع 
از ابزارها و رس��انه های مختل��ف برای انتقال 
پی��ام و به نوعی اج��رای ی��ک برنامه مدون 
IMC ی��ا یکپارچه ارتباط��ی بازاریابی برای 
این کمپین یکی از نقاط قوت آن اس��ت که 
تا حدودی توانس��ته پایین بودن ضربه 
کمپی��ن را به واس��طه طراح��ی محتوا 
پوش��ش دهد و در مجموع اثر بخش��ی 
مطلوبی را برای برند به وجود آورد. البته 
در چنین مواقعی ک��ه محتوای خالق، 
توان باالی��ی در برقراری ارتباط با لحن 
مناسب گروه های هدف را ندارد، ممکن 
است افزایش کانال های ارتباطی موجب 
واکنش منفی گروه های هدف شود که 
این بازخورد تنها ب��ا ارزیابی کمپین با 
شاخص های از پیش تعیین شده میسر 
است و نمی توان در این رابطه به راحتی 

نظر داد. 

رویکردی صحیح و تداوم در تبلیغات
ناص��ری درب��اره اس��تخری نمادی��ن که 
برند ران��ی برای این کمپی��ن اجرایی کرده 
می گوید: در خصوص اجرای استخر نمادین 
و رویدادهای این چنینی باید بگویم این نوع 
از راهکار های ارتباطی و شیوه های تبلیغاتی 
در کوتاه مدت ممکن است تاثیر مقطعی روی 
فروش محصولی خاص بگذارد، اما تداوم در 
سبک و لحن اجرای اینچنین برنامه هایی در 

درازمدت می تواند روی تصویر برند در ذهن 
مخاطبان و حتی بخش بیش��تری از جامعه 
هدف کل تاثی��ر بگذارد. زمان��ی که برندی 
الگویی خاص را برای برندینگ و ارتباط خود 
با ب��ازار انتخاب می کند، کلی��ه فعالیت های 
برند اعم از فعالیت های مسئولیت اجتماعی، 
اسپانس��رینگ و برگزاری رویداد های داخلی 
و بین المللی موجب می ش��ود ادعای برند در 
خصوص شخصیت و ماهیت خود که مبتنی 
بر ساختار و معماری برند است، در تقابل با 
مخاطبان، قابل لم��س و قابل تجربه کردن 
باش��د. تجرب��ه مخاطبان و عینیت داش��تن 
ادعاه��ای برند می تواند تصوی��ر ذهنی را از 
برند در ذهن مخاط��ب به وجود آورد که در 
طوالنی مدت هم می��زان وفاداری را افزایش 
دهد و ه��م موجب افزایش فروش و س��هم 
بازار ش��ود. قطعا اگر رانی براساس معماری 
برند خود و لح��ن و ادعایی که در خصوص 
الگوی ارتباطی با بازار و مخاطبان خود دارد، 
از چنین ایده ها و ابزارهایی بهره بگیرد و این 
بهره گیری به صورت مداوم و پیوس��ته باشد 
)از لحاظ اج��رای کمپین ها در هر دو حالت 
پالس��ی و مداوم قابل اج��را خواهد بود(، در 
طوالنی مدت شاهد فواید این نوع رویکرد ها 
خواه��د بود و ب��ه نوعی چالش برن��د را در 
خصوص هویتش در بازار ایران، به درس��تی 
حل خواهد کرد. در پایان امیدوارم این برند 
با رویکردی صحیح و تداوم در تبلیغات خود 
بتواند مسیر موفقیت و ثبات را در بازار خود 

طی کند. 

 رانی بعد از دوره ای سکوت و عدم استفاده از 
رسانه های باالخطی برای برندینگ و معرفی 

محصوالت خود، با باز طراحی بسته بندی خود، 
مجددا پا به میدان گذاشت اما این بار کار بسیار 
سختی به واسطه رقبای متنوع داخلی و خارجی 

خود پیش رو داشت. حال چند دوره ای است رانی 
را در مسیر تبلیغات باالخطی )ATL(  و پایین 

خطی )BTL(  با برنامه های منسجم و ارتباط بین 
راهکارها و شیوه های تبلیغاتی )TTL( می بینیم

نگاهی به کمپین محصول جدید برند رانی

شیرجه در استخر آب آلبالو

پیمان احمدی

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

کلیات هوش تجاری

هوش تجاری یا هوش کسب و کار که قالب عمده تری 
را مانند اس��تفاده های تج��اری و غیر تجاری )نظامی و 
غیر انتفاعی( دربر دارد، عبارت اس��ت از بعد وسیعی از 
کاربرده��ا و تکنولوژی برای جم��ع آوری داده و دانش 
جهت زایش پرس و جو در راس��تای آنالیز بنگاه برای 

اتخاذ تصمیمات تجاری دقیق و هوشمند. 
یک ه��وش تجاری براس��اس یک معم��اری بنگاه 
تش��کیل شده است و در قالب پردازش تحلیلی برخط 
)OLAP(  ب��ه تحلی��ل داده ه��ای تج��اری و اتخاذ 
تصمیمات دقیق و هوشمند می پردازد. هوش تجاری، 
نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیس��تم، 
بلکه به عنوان یک معماری و رویکردی جدید موردنظر 
است که البته شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی 
و تحلیلی است که به استناد پایگاه های داده عملیاتی 
و تحلیل��ی ب��ه اخذ و کم��ک به تصمیم گی��ری برای 
فعالیت های هوش��مند تجاری و کسب و کار می پردازد. 
ام��ا هوش تجاری از مناظر دیگ��ر: از منظر معماری و 
فرآیند به هوش تجاری به عنوان یک چارچوب که عامل 
افزایش کارایی س��ازمان و یکپارچگ��ی فرآیندها و در 
نهایت بر فرآیندهای تصمیم گیری در سطوح مختلف 
سازمانی متمرکز است، نگریسته می شود. بازار، هوش 
تجاری را ابزاری برای برتری رقابتی و پایشگر و تحلیلگر 
بازار و مشتریان می داند. از نقطه نظر فناوری نیز هوش 
تجاری یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق 
داده ها، نقطه دخالت سخت افزار و نرم افزار در مغزافزار ها 
به حس��اب می آید ولی به بیان س��اده تر هوش تجاری 
چیزی نیست مگر فرآیند باالبردن سوددهی سازمان در 
بازار رقابتی با استفاده هوشمندانه از داده های موجود 
در فرآین��د تصمیم گیری. در صورتی که مفهوم هوش 
تجاری به درستی درک و منتقل نشود، موجب می شود 
ت��ا انتظارات مدیران به ص��ورت ناگهانی افزایش یابد و 
برآورده نش��دن این توقعات مواردی را از جمله سلب 
اطمینان افراد و به ویژه مدیران از این سیستم به دنبال 
خواهد داشت چراکه هوش تجاری فقط به دنبال کوتاه 
کردن مس��یر های پرس و جو در داخل اطالعات است 
و خود مستقال و بدون نیاز به اطالعات مناسب قادر به 

ارائه پیشنهاد یا راهکاری نیست. 

استنلی روزر، مدافع پرشور تبلیغات 
علمی

در ای��ن ش��ماره به معرف��ی یکی دیگر از مش��اهیر 
 رش��ته تبلیغ��ات و بازاریاب��ی، آق��ای اس��تنلی روزر
 )Stanley Roser( می پ��ردازم. اس��تنلی روزر در 
تاریخ س��ی ام آوریل 1879 میالدی در سینس��یناتی 
چش��م به جهان گش��ود. آقای روزر مدرک دانشگاهی 
خود را در سال 1901 میالدی از دانشگاه ییل دریافت 
کرد. س��ه س��ال بعد یعنی در س��ال 1904 به عنوان 
 فروش��نده کار خ��ود را در ش��رکت پروکت��ر و کولییر
 )Procter & Collier( که شرکت تبلیغاتی داخلی 
پروکتر و گمب��ل )Procter & Gamble( بود آغاز 
کرد. در سال 1908 میالدی او و برادرش به استخدام 
یکی دیگر از مش��اهیر دنیای تبلیغات یعنی آقای جی 
والتر تامپسون )J. Walter Thompson(  درآمدند 

تا شعبه سینسیناتی این آژانس را افتتاح کنند. 
در س��ال 1916 می��الدی آق��ای روزر و گروهی از 
دستیارانش شرکت تبلیغاتی JWT را خریداری کردند 
و او به عنوان مدیرعامل ش��رکت نایل ش��د و این مقام 
را به مدت 39 س��ال حفظ کرد. او در س��ال 1917 در 
تاس��یس انجمن آژانس های تبلیغاتی آمریکا همکاری 
ویژه ای داش��ت و در همین سال با یکی از همکارانش 
به نام هلن لنزدان )Helen Lansdowne(  ازدواج 
کرد. ش��ایان ذکر است همسر او یعنی هلن لنزدان به 
یکی از برجسته ترین متن نویسان عصر خود بدل شد. 
درسال 1955 میالدی و در سن 76 سالگی آقای روزر 
به مقام ریاس��ت هیات مدیره JWT رسید. او در سال 

1961 بازنشست شد و در اکتبر سال بعد درگذشت. 
شرکت تبلیغاتی جی دبلیو تامپسون تحت مدیریت 
آقای روزر، به بزرگ ترین آژانس تبلیغاتی جهان تبدیل 
ش��د و این مقام را برای مدت 50 سال حفظ کرد. در 
عین حال آقای روزر نفوذ خود را فرای مرزهای آژانس 
تبلیغات��ی اش، در کل حرف��ه تبلیغات گس��ترش داد. 
میراث او در حرفه تبلیغات در س��ه اصل جمع ش��ده 
است: او در استفاده از تبلیغات به عنوان موتور محرک 
اشتیاق مصرف کننده برای محصوالت و خدمات پیشتاز 
بود. او از این مطلب که تبلیغات یک علم اس��ت بسیار 
پرش��ور دفاع می کرد و در نهایت اینکه او برای ترفیع 

موقعیت و جایگاه صنعت تبلیغات تالش بسیار کرد. 
در جوانی موقعیت اقتصادی خان��واده آقای روزر رو 
به افول گذاشت. همین مسئله یعنی شرایط نامطلوب 
اقتص��ادی در دوران کودک��ی همس��رش نی��ز وجود 
داشت. این مسئله از نگاه آقای استفان فوکس- مورخ 
معاصر- باعث ش��د تا با تاثیر از مسائل دوران کودکی 
و نوجوانی ش��ان، این زوج نوعی از تبلیغات را توس��عه 
دهند که در آن کاال و خدمات از طریق نمایش مطلوب 
بودن برای س��بک زندگی طبقات باالتر جامعه نشان 
داده شوند و شاید بتوان این سبک را یک سبک چشم 
و هم چش��می خواند. در سال 1920 میالدی، استنلی 
روزر سبکی از تبلیغات-Testimonial- را احیا کرد 
که برپایه رضایت مشتریان قبلی استوار بود. آنها در این 
ش��یوه از افراد مهم و مشهور درخواست می کردند رنج 

وسیعی از محصوالت زیبایی را تصدیق و تایید کنند. 
ادامه دارد... 

alijah. ir :ارتباط با نویسنده

آیا می دانستید

برندهای ایرانی چندی  اس�ت در تالش هستند کمپین های گسترده 
و یک دستی را اجرایی کنند. برند رانی نیز مدتی ا ست کمپین وسیعی 
را ب�ه منظور معرفی محصول جدید خود یعنی رانی آلبالو در حال اجرا 

دارد. برند رانی برای معرفی محصول جدید خود کمپینی 360 درجه را 
اجرایی کرده  است. رانی برای کمپین اخیر خود استخری نمادین حاوی 
آب آلبالو را که یادآور محصول تازه آن نیز بوده تهیه و رویداد تبلیغاتی 
را برای جلب نظر مخاطبان برگزار کرده است. عالوه براین موارد، ماکت 
حجمی نیز از محصول تهیه و نصب ش�ده اس�ت. ماکتی که اطراف آن 

نمادی از میوه آلبالو قرار دارد. »فرصت امروز« به منظور بررسی زوایای 
مختل�ف کمپین وس�یع رانی گفت وگوی�ی را با حامد ناصری، مش�اور 
تبلیغات و بازاریابی و مدیر کانون تبلیغاتی ایماژ داشته است. همچنین 
در راستای بررسی این کمپین به سراغ مسئوالن و گروه بازاریابی برند 

رانی رفتیم که به دالیل مختلفی پاسخگو نبودند.

عضو هیات علمی مدرسه کسب و کار بن ژیوار
علیجاه شهربانویی



ات��و یکی از وس��ایل خانگی 
اس��ت که مخاطب��ان از طریق 
می توانن��د  راحت��ی  ب��ه  آن 
چروک ه��ا را پس از خش��ک 
ک��ردن لباس ها، ص��اف کنند. 
یک��ی از گروه های  هدف  اصلی 
ای��ن محصوالت در بازار ایران، 
خانم ها هس��تند و معموال این 
از مخاطب��ان جامع��ه  گ��روه 
بیشتر از س��ایر گروه ها با این 
محص��ول س��روکار دارند. در 
ب��ازار ایران برند ه��ای مختلف 
ارائه دهن��ده اتو حض��ور دارند 
و محص��والت خ��ود را به بازار 
عرض��ه می کنند. یک��ی از این 
برند ه��ا که حضور باس��ابقه ای 
در ب��ازار ایران دارد، ش��رکت 
فیلیپ��س  اس��ت.  فیلیپ��س 
ش��رکتی هلن��دی اس��ت که 
ل��وازم و تجهیزات الکترونیکی 
را به ب��ازار عرضه می کند. این 
ش��رکت ب��ه تازگی ات��و بخار 
جدیدی را به بازار عرضه کرده 
اس��ت. اینکه این محصول چه 
اس��تراتژی بازاریاب��ی را دنبال 
می کند و چه گ��روه  هدفی را 
نش��انه گرفته اس��ت، بهانه ای 
ش��د تا »فرصت امروز« سراغ 
روزبه اشتری، کارشناس ارشد 

بازاریابی برود. 
روزبه اشتری در گفت و گو با 
»فرصت ام��روز« می گوید: در 
دنی��ای امروز با روبه رو ش��دن 
اف��راد با کمب��ود وقت، حضور 
محصوالت��ی ک��ه در کمترین 
زمان ممک��ن بهترین کیفیت 
و خدم��ات را در مقایس��ه ب��ا 
س��ایر تجارب گذشته افراد در 
اختیار ق��رار می دهد، تمایزی 
اس��ت که ای��ن تمای��ز منجر 
ب��ه خلق این محص��ول جدید 
فیلیپس ش��ده اس��ت. به نظر 
می رسد این اتو عالوه بر ظاهر 
برجس��ته این اتو در مقایسه با 
سایر رقبا، ویژگی ای مانند نیاز 
نداش��تن به تنظیمات پیچیده 
ک��ه متاس��فانه گریبانگیر این 
ن��وع از محص��والت اس��ت، از 
مزای��ای رقابت��ی این محصول 
البت��ه  م��ی رود؛  ش��مار  ب��ه 
اس��تفاده  فن��اوری حداکثری 
از بخار و آن ه��م بدون ایجاد 
صدای مزاح��م از فناوری های 
ای��ن محصول برای  بالمنازعه  

ورود به بازار خواهد بود. 

ترغیب گروه هدف آقایان
ش��عار  می ده��د:  ادام��ه  او 
انواع لب��اس بدون نیاز به هیچ 
تنظیم��ات خاصی، در صورتی 
که جامه عمل بپوش��د نه تنها 
اس��ت،  رقابتی  مزی��ت   دارای 
بلکه توانسته مشکل بزرگی از 
جامع��ه هدف را حل کند. این 
یک واقعیت اس��ت که با توجه 
به کمبود زم��ان و با توجه به 
پیچیدگی اتوهای ساده لباس 
به سادگی  شاید  تنظیمات،  در 
بتوان گفت که فیلیپس آقایان 

را نیز ترغیب ب��ه اتو کردن با 
این اتوی هوشمند کند. 

تابوی سوختن لباس ها
اشتری بیان می کند: با توجه 
به صرفه اقتصادی این دستگاه 
هوش��مند در تکرار و سادگی 
خانواده هایی  آن،  از  اس��تفاده 
را که مجبور به سپردن لباس 
به خشک ش��ویی ها هستند در 
منزل نگه م��ی دارد. از طرفی 
کاهش مصرف برق، وجود قفل 
محکم روی دستگاه و سیستم 
این  خاموش ش��دن هوشمند 
ات��و از دیگ��ر مزای��ای رقابتی 
ای��ن محصول اس��ت ک��ه به 
نظ��ر می رس��د س��ایر رقبای 
سرسخت برند فیلیپس بتوانند 
راحت تر در کنار این برند قرار 
بگیرند. این اتوی هوش��مند با 
بهره گی��ری از فن��اوری با نام 
باع��ث    OptimaTEMP
شده تا مش��تریان را از نگرانی 
س��وختن لباس ها ره��ا کند و 
ای��ن تابو را ک��ه به خودی خود 
شاید براساس تجربه در ذهن 
مشتریان ش��کل گرفته است، 

بش��کند. به کم��ک این 
فن��اوری حتی اگ��ر این 
روی  را  هوش��مند  اتوی 
لب��اس فرام��وش کنید، 
هی��چ  آن  زی��ر  لب��اس 
دید.  نخواه��د  آس��یبی 
در  فوق  مزای��ای  تمامی 
می��زان  و  ط��رف  ی��ک 
این  قیمت��ی  جای��گاه  و 
از النچ در  محصول پس 
بازار در طرف دیگر است 
ک��ه ای��ن می��زان به هر 
شکلی که به توازن برسد 
م��ورد اس��تقبال جامعه  
هدف قرار خواهد گرفت. 

ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریاب��ی درب��اره این موضوع 
که »این محصول تا چه اندازه 
مزیت رقابتی را برای س��ازمان 
به هم��راه دارد« خاطرنش��ان 
می کند: برند فیلیپس در ایران 
نام��ی بس��یار آش��نا و مأنوس 
س��رفصل  در  خانواده ه��ا  ب��ا 
تکنول��وژی ب��ه روز و با قیمت 
مناس��ب اس��ت. این محصول 
اگرچ��ه از نظ��ر تکنول��وژی و 
س��ادگی س��رآمد در این نوع 
از محصوالت هوش��مند است 
اما ای��ن واقعی��ت را نمی توان 
پوش��یده نگه داش��ت که برند 

فیلیپس در دنی��ا حیات خود 
را ب��ا در دس��ت نگه داش��تن 
محصوالت ب��ه روز و رقابتی در 

بازار ادامه داده است. 

پرچم دار نوآوری و خالقیت
او می افزاید: شرکت فیلیپس 
ب��ا ارائ��ه ای��ن محص��ول و با 
اس��تفاده از خالقیت و نوآوری 
باألخ��ص آن  در محص��والت 
ک��ه  محصوالت��ی  از  دس��ته 
جامعه بزرگ��ی با آن به صورت 
روزان��ه ی��ا هفتگی دس��ت و 
پنجه ن��رم می کنن��د، خود را 
پرچ��م دار ن��وآوری و خالقیت 
در ذهن مش��تری ابق��ا کرده 
است. باید باور کرد که شرکت 
فیلیپس با ایجاد مزیت رقابتی 
جدیدت��ر، بهینه و س��ودآوری 
خ��ون  محص��ول،  ای��ن  از 
جدیدی به ش��ریان س��ازمان 
خود دمیده اس��ت که البته با 
توج��ه به فرهنگ اس��تفاده از 
ات��وی خانگی در ب��ازار ایران، 
تارگت بس��یار فوق العاده ای از 
نظ��ر تعداد فروش نس��بت به 
جمعیت در مقایس��ه با س��ایر 

کشورهای اروپایی در روبه روی 
این سازمان خواهد بود. 

او ادام��ه می دهد: اس��تفاده 
از مزیت رقابت��ی محصول در 
این صنعت پدیده ای است که 
متاسفانه بیشتر تولیدکنندگان 
داخلی آن را فراموش کرده اند 
و ب��ا تکی��ه بر تولی��د حجمی 
باال، سعی در کاهش هزینه ها 
دارند ک��ه در مقایس��ه با این 
توسعه یافته ای  تولیدکنندگان 
که با ایجاد مزیت رقابتی سعی 
در ایج��اد انگی��زه در جامع��ه 
بس��یار  فاصله  دارن��د  ه��دف 

زیادی دارد. 
گروه هدف سنتی آقایان

این کارشناس ارشد بازاریابی 
درب��اره چگونگ��ی عرضه این 
خاطرنش��ان  بازار  به  محصول 
می کن��د: مدی��ران بازاریاب��ی 
موفق این برن��د، راه ورود این 
محصول به خانواده ایرانی را با 
توجه به جامعه هدف خانواده 
باید انتخاب کنند. این موضوع 
بس��یار حائز اهمیت است که 
ارائه یک تجربه موفق و ایجاد 
این تجربه برای مشتریانی که 
به دنب��ال یک اتوی س��اده و 
ناآگاهانه غیر هوشمند در بازار 
نخواهد  کار س��اده ای  هستند 

بود. 
از  به نظر می رس��د خ��ارج 
تبلیغ��ات محیط��ی ارائه یک 
مشتریان  برای  مناسب  تجربه 
در زم��ان خرید یا اس��تفاده از 
در  محصول  تجرب��ه  تیزرهای 
راهکاری  فروش��گاه ها  س��طح 
ارائ��ه مزیت های رقابتی  برای 
ای��ن محص��ول به مش��تریان 
باشد. از طرفی به نظر می رسد 
گ��روه مخاط��ب ه��دف ای��ن 
محصول بان��وان در خانواده ها 
هس��تند، اما با توجه به تجربه 
بازاریابی  مدیران  موفق 
این برند در ایجاد مزیت 
رقابتی، این محصول پا 
را فراتر گذاش��ته و این 
ب��ار آقای��ان را نی��ز در 
جامع��ه تقریبا س��نتی 
ایران هدف ق��رار دهد. 
البته با توجه به سوابق 
این  محصولی  بازاریابی 
برن��د و خل��ق محصول 
خانواده  هوشمند  اتوی 
ه��دف  نزدیک تری��ن 
این محصول هوش��مند 
این  البته  ب��ود،  خواهد 
نکته را نباید فراموش کرد که 
حض��ور این ش��رکت در ایران 
باسابقه طوالنی در بازار همراه 
اس��ت و ارائه ای��ن محصول با 
استفاده از تجربه بازاریابی، این 
برند موفق را یاری خواهد کرد. 

اطالع رسانی از طریق 
خبرنگاران

نح��وه  درب��اره  اش��تری 
اطالع رس��انی ای��ن محص��ول 
اظهار می کند: با توجه به اینکه 
توضیح��ات این محصول برای 
برخ��ی از خبرنگاران ارس��ال 
توضیحات  ارائه  ش��یوه  ش��د، 
محص��ول برای این خبرنگاران 

به ه��ر طریق��ی کار جدیدی 
ب��رای مدی��ران بازاریاب��ی به 
ش��مار نمی رود. ارائه محصول 
به خبرنگاران توس��ط مدیران 
بازاریاب��ی برای به وحدت نگاه 
داشتن آنها در ارائه توضیحات 
تکنولوژی��ک و خاصیت ه��ای 
در  مش��تریان  ب��ه  محص��ول 
جهان، امری معمول و ش��اید 
در حال حاض��ر دیگر ضروری 
اس��ت. این ترفند ب��رای ارائه 
دقیق ت��ر محص��والت توس��ط 
برنده��ا پس از ارائه توضیحات 
مدیر محصول ب��ه خبرنگاران 
برای عزیزان خبرنگار ارس��ال 
می شود تا در صورتی که با کم 
و کاس��تی در دریافت خواص 
محص��ول مواجه ش��دند آن را 
به ص��ورت مکت��وب در اختیار 

داشته باشند. 
او می افزاید: برخی شرکت ها 
حت��ی پ��ا را فراتر گذاش��ته و 
خ��ود محص��ول را مدتی قبل 
از الن��چ، در اختیار خبرنگاران 
بتوانند  آنه��ا  ت��ا  می گذارن��د 
دقیق ت��ر ب��ا محص��ول آش��نا 
ش��ده و نگاش��ته دقیق ت��ر و 
مفهوم ت��ری را ب��رای مخاطب 
بنگارند. واقعی��ت این امر این 
است که هر چقدر خبرنگاران 
با محصول رابطه بهتری ایجاد 
کنند، می توانند آن را دقیق تر 
به مشتریان هدف بشناسانند. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریاب��ی ادام��ه می ده��د: بر 
کسی پوش��یده نیست که این 
اتف��اق از محص��ول تلفن های 
هم��راه ب��ه عل��ت تکنولوژی 
بس��یار  رقابتی  مزیت ه��ای  و 
باالی آن در بازار ش��روع شد. 
شرکت های بزرگ قبل و حتی 
بعد از الن��چ محصول در بازار، 
ب��رای ارائ��ه توضیح��ات این 
محصول، مجبور به در اختیار 
قرار دادن ای��ن محصوالت به 
خبرنگاران بودند تا آنها بتوانند 
صمیمانه ت��ر و ب��ا تجربه تر در 

مورد محصول بنگارند. 

ضعف فرهنگی
نق��اط  درب��اره  اش��تری 
ضع��ف ای��ن محص��ول جدید 
اس��تفاده  می گوید:  فیلیپ��س 
از توانایی ه��ای ای��ن محصول 
که  می پوش��اند  را  ضعف هایی 
توجی��ه کردن این مش��کالت 
ب��ه مش��تریان فعل��ی اتوهای 
غیر هوش��مند فعالیت آس��انی 
به نظر نخواهد رس��ید. کاربرد 
کلمه ضعف را برای محصوالت 
نوآور بای��د تنه��ا از نظر فنی 
نگریس��ت ک��ه البته ب��ا توجه 
ب��ه عدم الن��چ ای��ن محصول 
از  ناآشناس��ت.  همچن��ان 
نگاه��ی باالتر، ایج��اد تقاضا و 
ش��اید ضعف فرهنگی استفاده 
از ای��ن محص��ول ب��ا توجه به 
نوآوری هایی در کاهش مصرف 
انرژی مشکلی اس��ت که باید 
قب��ل از النچ محصول کامال بر 

آن اشراف داشت. 

هفت دلیل در چرایی ضرورت 
برنامه های وفاداری برای بازاریابان  

قسمت اول

در حال حاضر خیلی بیشتر از گذشته، شرکت ها 
در کشورهای مختلف در حال استفاده از برنامه های 

وفاداری هستند.
 ای��ن س��ازمان ها اهمیت نگهداش��ت مش��تریان 
موج��ود را درک کرده و در جهت پیاده س��ازی یک 
سیس��تم که مس��تقیما روی س��اخت وفاداری در 

مشتریان اثرگذار است حرکت می کنند. 
ام��ا دقیقا یک برنامه وفاداری چیس��ت؟ با اینکه 
جزییات یک برنامه می تواند متفاوت باش��د با فرض 
یکس��ان بودن س��ایر موارد: برنامه وف��اداری، یک 
سیستم بازاریابی ایجاد شده توسط کسب و کارهاست 
که به رفتارهای خرید مش��تری پ��اداش داده و به 
دنبال آن انگیزه های مش��تری برای وفادار ماندن به 
س��ازمان افزایش می یابد. برنام��ه وفاداری می تواند 
پیشنهاداتی نظیر تس��هیالت خاص، ذخیره اعتبار 
و امتیاز برای مش��تری و جوایز مختلف را به منظور 

جلب وفاداری مشتری به وی ارائه کند.
 البته باید بپذیریم مشابه تمامی دیگر تالش های 
بازاریابی، یک برنامه وفاداری که به خوبی س��اخته 
شده باش��د نیاز به منابعی دارد که ممکن است در 
آن لحظه به سایر اقدامات بازاریابی تخصیص یافته 

باشد. 
اگ��ر هن��وز در اس��تراتژی های بازاریاب��ی خ��ود 
برنامه ه��ای وف��اداری را اجرا نکرده ای��د یا در مورد 
اثربخش��ی آن مطمئن نیستید، پیشنهاد می کنم به 
هفت دلیل زیر که به چرایی ضرورت اجرای چنین 
برنامه هایی اش��اره کرده و ارزش��مند بودن آن را به 

شما یادآور می شود توجه کنید. 
1- اس�تفاده از این مدل برای افزایش رشد 

کسب وکارها به اثبات رسیده است 
البت��ه ممکن اس��ت ان��واع مختل��ف برنامه های 
وف��اداری نتایج متفاوتی را برای ش��ما ب��ه ارمغان 
بیاورد، اما به عنوان یک بازاریاب، ش��ما هرگز نباید 
از این حقیقت چش��م پوش��ی کنیدک��ه برنامه های 
وف��اداری، پیش از این در زمان های مختلف بارها و 
بارها آزمایش شده و موفقیت آن در صنایع مختلف 
به اثبات رسیده است. در تحقیقات و مصاحبه هایی 
که با صاحبان کسب و کار صورت گرفته، بسیاری از 
آنها از برنامه های وفاداری به عنوان یک مدل سنتی 
برای رشد و توس��عه شرکت خود استفاده کرده اند. 
ای��ن افراد تمام ت��الش و انرژی خ��ود را در جهت 
رشد کس��ب و کار خود به کار گرفته و پس از مدتی 
دریافتند که وفاداری مش��تری، یکی از س��اده ترین 
راه ه��ا ب��رای کس��ب اطمین��ان از ایج��اد درآمد و 

خروجی موردنظر آنهاست. 
در واقع با برنامه های وفاداری، ش��ما نگهداش��ت 
مش��تریان خود را توسعه داده و با وفادار کردن آنها 
سهم بیشتری را از کیف پول شان به دست خواهید 

آورد. 

2. آنگونه که ش�ما فکر می کنید برنامه های 
وفاداری پرهزینه نیستند. 

زمانی که برخی بازاریابان در خصوص برنامه های 
وف��اداری فک��ر می کنن��د، آنها ش��روع می کنند به 
تصویر س��ازی در خص��وص اینکه بخ��ش بزرگی از 
منابع س��ازمان را باید در قیف و گلوی این برنامه ها 
سرازیر کرده در صورتی که ممکن است این برنامه ها 

با موفقیت همراه باشند یا نباشند. 
ام��ا در واق��ع، پیگیری و جذب مش��تریان جدید 
بیش��ترین ب��ار واقعی هزین��ه ای ش��ما خواهد بود. 
چن��دی پیش مقال��ه ای را در مجله فوربس مطالعه 
می کردم که با توجه به تحقیقات انجام شده، مدعی 
بود جذب یک مش��تری جدید هفت برابر بیشتر از 
نگهداش��ت یک مش��تری موجود برای شما هزینه 

در بر خواهد داشت. 
بنابرای��ن حت��ی می��زان منابع��ی ک��ه ش��ما در 
برنامه ه��ای وفاداری اس��تفاده می کنید به احتمال 
خیلی زیاد در مقایسه با هزینه های یافتن خریداران 

جدید کمرنگ تر خواهد بود. 
عالوه بر این، بس��ته به دامن��ه برنامه پاداش های 
شما، هزینه های اندکی که ش��ما برای سازماندهی 
برنامه پاداش های وفاداری متحمل می شوید ممکن 
است توس��ط کسب و کار اضافه ای که ایجاد می شود 

به عنوان یک نتیجه تحت الشعاع قرار گیرد. 
در هفته های آینده و شماره های بعدی به بررسی 
س��ایر ضرورت ه��ای اج��رای برنامه ه��ای وفاداری 

خواهیم پرداخت. 
ارتباط با نویسنده: 
 Email: payam. navi@gmail. com

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )84(
روی نکات کلیدی مشتریان 

تمرکز کنید

هم��واره اف��راد بر اس��اس معیار های خ��ود اعمال 
س��ایرین را مورد قضاوت ق��رار می دهند و نمی توان 
از آنه��ا انتظار داش��ت که مطابق میل م��ا اقدام به 
تصمیم گیری کنند. در امر بازاریابی آگاهی نس��بت 
به ای��ن معیار های کلیدی از اهمی��ت فوق العاده ای 
برخوردار اس��ت و ضام��ن موفقیت ش��ما در حوزه 
کاری خواهد بود. با ای��ن حال یافتن این موارد ابدا 
کار آسانی نبوده و نیاز به توجه و صرف وقت زیادی 

دارد. 
سیاست اکثر فروشندگان در قبال مشتریان خود 
این اس��ت که می خواهند آنان را متقاعد سازند که 
قیمت های ارائه ش��ده به نسبت س��ایرین معقول تر 
و مناس��ب تر اس��ت. با این حال همان طور که گفته 
ش��د افراد براس��اس معیار های مدنظر فروشندگان 
اق��دام به خرید نکرده و به همین خاطر الزم اس��ت 
جهت کس��ب موفقیت بیش��تر در ام��ر بازاریابی، به 
فکر سیاس��ت های جدیدتری برای رو به رو ش��دن 
با مش��تری باش��ید. این نکته را فراموش نکنید که 
بدون مش��تری نه درآمدی وجود خواهد داشت و نه 
تجارتی ش��کل خواهد گرفت. به همین خاطر الزم 
اس��ت معیار های مش��تری برای خری��د را به خوبی 
شناسایی کرده و در جهت مطابق ساختن محصول 

با آن اقدام کنید. 

ایده
سوپرمارکت تسکو از آن دسته شرکت هایی است 
ک��ه همواره ایده ه��ای خوبی در رابط��ه با چگونگی 
ایج��اد مزی��ت رقابت��ی در اختی��ار دارد. مانند هر 
کس��ب و کاری ش��رکت نیاز دارد قیمت محصوالت 
را هم��واره پایی��ن نگه دارد، با این ح��ال این مورد 
به تنهایی نمی توانس��ت منجر به مزیت رقابتی برای 
ش��رکت ش��ود. یکی از بزرگ ترین ویژگی های یک 
کس��ب و کار کوچک این اس��ت که آنها قادر هستند 
تا توجه بیش��تری به مش��تریان خود نشان دهند و 
این سوپرمارکت نیز در تالش برای ایجاد یک رابطه 
قوی با مشتری مانند شرکت های کوچک بود. یکی 
از مواردی که مشتری نس��ب به آن عالقه مند بوده 
و می خواه��د در هر فروش��گاهی رعایت ش��ود این 
اس��ت که طبقه بندی محصوالت ب��ه خوبی صورت 
گرفته باشد. درواقع مشتری نمی خواهد برای یافتن 
محصول مدنظر س��ردرگم ش��ود و زم��ان زیادی را 
برای یافت��ن محصول مدنظر خود ص��رف کند. هر 
فروش��گاهی با این کار باعث خواهد ش��د مش��تری 
ب��ه محض ورود بتواند خرید خ��ود را بدون معطلی 
انجام ده��د، که این خود باع��ث رضایت مندی آنها 

خواهد شد. 
ب��ا این حال موردی که هم��واره مورد غفلت قرار 
می گی��رد صف هایی اس��ت که روب��ه روی صندوق 
فروش��گاه برای پرداخت قیمت محصوالت تش��کیل 
می ش��ود. این صف ها بدون ش��ک وقت زیادی را از 
افراد می گیرد. برای مثال فرض کنید فردی چندین 
خرید را انجام داده اس��ت، برای بررسی تمامی آنها 
زمان نس��بتا زیادی الزم اس��ت و ای��ن اتالف وقت 
بدون شک برای مش��تری خوشایند نخواهد بود. به 
همین خاطر فروش��گاه مذک��ور در اقدامی خالقانه، 
تن��وع صندوق های خ��ود را باال برد تا ب��ا این اقدام 
از تش��کیل صف های طوالنی جلوگیری شود. نحوه 
انج��ام این کار نیز به طرزی جال��ب صورت گرفت. 
درواقع این شرکت تضمین کرد در صورتی که بیش 

از یک نف��ر به یک صندوق مراجعه کند، آنها فردی 
دیگر را برای س��رعت بخشی به انجام کارها خواهند 
فرس��تاد. همین امر هم باعث شده است تا تسکو به 
برترین س��وپرمارکت زنجیره ای در کشور انگلستان 

تبدیل شود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- م��واردی را که برای مش��تری از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت بیابید و در صورت نیاز مستقیما از 
خود آنها سوال کنید. با آگاهی نسبت به این مسئله 
می توانید اقدامات خود را در جهت کس��ب رضایت 
آنها سازماندهی کنید که این خود باعث می شود از 

فعالیت های بیهوده جلوگیری شود. 
- همواره انتقادات مشتری را جدی گرفته و برای 
رفع آنها اقدامی موثر انجام دهید. انتقادات به ش��ما 
کمک خواهند کرد نسبت به ضعف های خود آگاهی 
پیدا کنید که این خود باعث پیش��رفت شما خواهد 

شد. 
- شناس��ایی ن��کات مهم و کلیدی مش��تریان که 
به نوعی انتظارات آنها محس��وب می شود، به وسیله 
حدس زدن انجام نخواهد شد و نمی توان با تکیه بر 
آن اقدامی را صورت داد. به همین خاطر الزم است 

از خود مشتری بپرسید که چه می خواهد. 
- تمام مواردی که یک ش��رکت ممکن اس��ت در 
مس��یر پیش��رفت و ترقی خود با آن مواجه شود، به 
آس��انی حل نخواهد شد. به همین خاطر الزم است 
در صورت عدم نتیجه ی��ک راه حل، موارد متعددی 

را امتحان کنید. 
- کسب رضایت مشتری امری است که تحت هر 
شرایطی منجر به نتایج خوب خواهد شد. به همین 
عل��ت نباید تص��ور کنید که در م��واردی می توانید 

مشتری را نادیده بگیرید. 

سهشنبه
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 استفاده از مزیت رقابتی محصول در 
این صنعت پدیده ای است که متاسفانه 

بیشتر تولیدکنندگان داخلی آن را 
فراموش کرده اند و با تکیه بر تولید 

حجمی باال، سعی بر کاهش هزینه ها 
دارند که در مقایسه با این تولیدکنندگان 
توسعه یافته ای که با ایجاد مزیت رقابتی 

سعی بر ایجاد انگیزه در جامعه هدف 
دارند فاصله بسیار زیادی دارد

ترجمه: امیرآل علی

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

اتو بخار هوشمند جدید فیلیپس زیر ذره بین »فرصت امروز«

برتری به لطف تکنولوژی
پیام ناوی

مدرس و مشاورCRM ، CEM  و باشگاه مشتری



برای مطالعه 565    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 )36(

یک استراحت خالقانه

ب��دون تردی��د همه م��ا در س��اعات کاری عالوه 
ب��ر انج��ام فعالیت های روزان��ه، نیاز به اس��تراحت 
در زمان ه��ای مش��خصی داریم. برای مث��ال اغلب 
کارمندان هن��گام ظهر اس��تراحت کوتاهی کرده و 
سپس مش��غول پیگیری فعالیت های خود می شوند. 
هنگام نگارش این ایده، فکر جالبی به ذهنم رس��ید. 
ابتدا بخش اولیه ای��ده را تنها با فعل هایی درهم پر 
کرده و تحویل دادم. هنگامی که از من علت این کار 
را پرسیدند، در جواب گفتم: »عذر می خواهم، فقط 

هنگام نگارش در حال استراحت بودم.«
واکنش افراد به پاسخ من چهره هایی متعجب بود. 
اما من می خواستم اندکی متفاوت عمل کرده و ایده 
خ��ود را ابتدا برای همکارانم ش��رح دهم. به همین 
منظور با همکارانم ش��روع ب��ه بحث مفصلی در این 
خصوص کردم. نتیجه کار کمک بسیار زیادی به من 

در کامل تر کردن ایده حاضر کرد. 
اگ��ر بخواهیم مانند معمول پی��ش از پرداختن به 
ایده اصلی توضیح مختصری بدهیم، بهتر اس��ت به 
کیفیت عملکرد افراد هنگام خس��تگی بپردازیم. در 
واقع برخالف عقیده بس��یاری از مدیران، اختصاص 
دادن وقت اس��تراحت برای کارمندان کمک شایانی 
ب��ه بهبود عملکردش��ان در ط��ول روز خواهد کرد. 
برای مثال بس��یاری از خطاهای��ی که افراد در طول 
روز مرتکب می ش��وند ناشی از خستگی است. برای 
من بس��یار پیش آمده اس��ت که به دلیل خستگی 
غلط های امالیی بسیار خنده داری را مرتکب شده ام. 
در ادامه به بررسی این موضوع به همراه چند راهکار 

پیشنهادی خواهیم پرداخت. 
ایده

در هر موقعیت ش��غلی که هستید، پس از گذشت 
چند س��اعت دس��ت از کار بکش��ید. در بسیاری از 
مواقع کار زیاد باعث کالفه ش��دن افراد می شود. در 
این ش��رایط متوقف ساختن روند کاری برای مدتی 
کوتاه می تواند کمک ش��ایانی به شما کند. در زمان 
استراحت تان سعی کنید کمتر به کارهای  خود فکر 
کنید. فکر خود را آزاد بگذارید تا اندکی اس��تراحت 
کند. البته شایان ذکر است که معموال در زمان های 
اس��تراحت ایده های خوبی به ذهن افراد می رس��د. 
همچنین استفاده از تمرین های ورزشی کششی نیز 
می تواند در زمان های استراحت گزینه خوبی باشد. 
تحقیقات نشان می دهد افراد در هنگام استراحت 
ایده ه��ای جالب��ی را خلق می کنند. یک��ی از دالیل 
اصل��ی این ام��ر عملکرد نس��بتا بهتر ذه��ن هنگام 
استراحت اس��ت. همان طور که در ابتدا گفتم، ایده 
مذکور را ابتدا با مدیر خود در میان گذاش��تم. طبق 
انتظار اس��تقبال جالبی از ایده من به عمل نیامد. با 
این ح��ال پس از گفت وگویی طوالنی، دس��ت آخر 
توانس��تم او را راضی کنم برای مدت یک هفته، آن 
هم به طور آزمایش��ی، این ای��ده را اجرا کنیم. زمان 
اس��تراحت درست س��اعت یک بعد از ظهر و پس از 
صرف ناهار بود. م��دت آن حدود 15 دقیقه در نظر 
گرفته ش��ده ب��ود. در این زمان افراد می توانس��تند 
حتی از شرکت نیز خارج شوند. در ابتدا من نگرانی 
زیادی نس��بت به نتیجه این کار داشتم. در هر حال 
اگ��ر در عمل اتفاق خاصی در عملکرد کارمندان رخ 
نمی داد، دیدگاه مدیر ش��رکت نس��بت به من تغییر 
می ک��رد. با ای��ن حال نتیجه کار حی��رت انگیز بود. 
کارمن��دان در عرض تنها یک هفت��ه نه تنها کیفیت 
کاری ش��ان بهبود یافت، بلکه شروع به ایده پردازی 

در خصوص موارد متعدد کردند. 

از آن پ��س زمان اس��تراحت از 15 دقیقه به 30 
دقیقه افزایش یافت. همچنین راه برای ایده پردازی 
بیش��تر م��ن در این زمین��ه نیز هموار ش��د. بدون 
ش��ک ش��ما نیز می توانید دقیقا هم��ان کاری را که 
من به عن��وان یک کارمند در ش��رکت خ��ود انجام 
دادم در برند خود پیاده کنی��د. البته با به کار گیری 
خالقیت ت��ان ام��کان بهبود ایده من برای ش��ما نیز 

فراهم خواهد بود. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- به یاد داش��ته باشید یک استراحت کوتاه و پس 
از آن بازگش��ت به پش��ت میز یک گزینه خالقانه و 
کارآمد هنگام هجوم کارهای روزانه شماست. به این 
ترتیب حداقل مق��داری از انرژی خود را بازخواهید 

یافت. 
- اگ��ر نمی خواهی��د کار خ��ود را متوق��ف کنید، 
پیشنهاد ما پرداختن به یک فعالیت دیگر در هنگام 
احساس خستگی است. به این ترتیب به میزان قابل 

توجهی از مقدار کالفگی شما کاسته خواهد شد. 
- مانن��د ه��ر فعالیت دیگری، در انج��ام این ایده 
زیاده روی نکنید. در هر حال قصد اصلی شما فراهم 
آوردن زمان استراحت برای کارمندان است نه زمان 

تفریح برای آنان. 
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پاسخ کارشناس: ریس��ک کردن از فاکتورهای اولیه 
ش��روع هر کاری اس��ت؛ فاکتوری که وقتی با هر مدیری 
صحبت می کنید به آن اشاره می کند، اما این فاکتور تمام 

کار نیس��ت و مدیران باید به جنبه ه��ای دیگر نیز توجه 
کنند. ریسک باید با حس��اب و کتاب باشد و مدیر نباید 
تمامی پل های پشت سر خود را خراب کند و همیشه باید 
راهی برای بازگش��ت بگذارد. بهترین راهکار برای چنین 
افرادی این اس��ت که تا از شرایط کسب وکار جدیدشان 

مطمئن نش��ده اند کار قبلی را به خاطر شرایط مالی رها 
نکنند. چون اگر در کسب وکار جدید افراد دچار مشکالت 
مالی شوند، نمی توانند با تمرکز شرایط را مدیریت کنند و 
دچار چالش های زیادی می ش��وند؛ چالش هایی که شاید 

صدمات زیادی به بخش های دیگر کسب وکار بزند. 

ریسک

پرسش: چندی  است مدیریت نمایندگی کسب و کاری را برعهده گرفتم. شروع به کار این نمایندگی باعث شد از فعالیت قبلی ام 
استعفا بدهم و تمام وقتم را صرف کسب وکار جدیدم کنم. به هرحال تمام عملکرد کسب وکار جدید را باید مدیریت  کنم و احساسم 
براین است که باید تمام توانم را به کار بگیریم اما نتیجه آن چیزی که فکرش را می کردم نشد و کسب وکار جدید با مشکالت زیادی 

روبه رو شد و از لحاظ مالی دچار چالش شدم. راهنمایی بفرمایید که بهتر بود چه مسیری را دنبال می کردم که با دغدغه های مالی زیادی روبه رو نشوم؟ 

کلینیککسبوکار

بسیاری از مدیران بر این امر 
واقفند که س��روکار داش��تن با 
محرک های سیاس��ی سازمان ، 
بخش��ی از حرفه آنها اس��ت. با 
ای��ن حال اکثر آنها نس��بت به 
بازی های سیاسی، طبق تعریف 
خودش��ان بی می��ل هس��تند. 
مدی��ران عموم��ا از درگی��ری، 
رقابت  و بده بستان های سیاسی 
گریزان بوده و آن را چیزی جز 

اتالف وقت نمی دانند. 
ب��ه ب��اور مدیران، سیاس��ت 
مردم را به ب��ازی گرفته و آنها 
را مجب��ور ب��ه انج��ام کار های 
ناخواس��ته می کن��د. در دنیای 
سیاست ارتباط مدیران با افراد 
با نفوذ مهم ت��ر از اندوخته های 
آنها اس��ت، بنابراین افرادی که 
روابط سیاسی قوی تری دارند، 
صرف��ا فق��ط به دلیل داش��تن 
ارتباط��ات بهتر و ن��ه پرقدرت 
بودن کسب و کارشان، برنده این 

عرصه خواهند بود. 
بر این اس��اس، مدیران تنها 
در ش��رایط خ��اص از کم��ک 
بخش های دیگر سازمان ها بهره 
می گیرند. آنها معموال در شرایط 
بحرانی و در صورت مش��کالت 
به خصوص از این شیوه استفاده 
می کنن��د. در غیر این صورت و 
در شرایط عادی، مدیران فقط 
روی گروه خ��ود و فعالیت های 
آن تمرکز خواهند کرد. مدیران 
عقی��ده دارند عملک��رد آنها را 
باید طبق نتایج به دست آمده 
از فعالیت  های ش��ان س��نجید، 
نه براس��اس تع��داد افرادی که 
می شناسند و با آنها در ارتباط 

هستند. 
آیا ش��ما هم جزو این دسته 
از مدیران هس��تید؟ اگر جواب 
مثبت اس��ت، شما در این مورد 
تنها نیس��تید. بخ��ش اعظمی 
از مدی��ران نس��بت به ش��یوه 
بی تفاوت  سازمان ها  عملکردی 
و حت��ی بدبین ش��ده و پا پس 
کشیده اند. این واکنش از سوی 
مدیران قابل درک، اما اش��تباه 
اس��ت. حقیقت این  اس��ت که 
مدیران، بدون همکاری دائمی 
با بخش های مختلف س��ازمان، 
قادر به انجام امور خود نخواهند 
ب��ود. در نقش یک مدیر ش��ما 
چ��اره ای جز م��راوده دائمی با 

سایر افراد سازمان ندارید. شما 
موظفی��د به عن��وان مدیر یک 
س��ازمانی  نقش های  مجموعه 
خود را شناخته و بررسی کنید. 

شما حالل مشکالت 
گروه تان هستید 

فرض کنید دو تن از کارکنان 
ش��ما قرار اس��ت ب��ا یکدیگر 
همکاری کنند، ام��ا هر یک از 
متفاوتی  اولویت بندی های  آنها 
دارد، همین مسئله این دو فرد 
را از شروع همکاری باز خواهد 
داش��ت. زمانی که مشکالتی از 
این دس��ت در گروه ش��ما رخ 
می دهد، شما تنها کسی هستید 
که قادر اس��ت مشکالت را حل 
کرده و کار را به جریان بیندازد. 
اگر از انجام این کار شانه خالی 
کنید، مطمئنا این مشکالت بعد 
از مدتی بالی جان شما خواهند 

شد. 
شما مجرای اطالعاتی بین 
گروه خود و افراد بیرون از 

سازمان هستید
منزل��ه  ب��ه  ش��ما 
اطالعاتی  تصفیه خان��ه 
هس��تید ک��ه اخب��ار و 
اطالع��ات را به داخل و 
خارج از سازمان منتقل 
شما  کارمندان  می کند. 
ب��ه طور روزانه با س��ایر 
بخش های س��ازمان بده 
دارند،  اطالعاتی  بستان 
ام��ا انتق��ال اطالع��ات 
غیر روتی��ن س��ازمان به 
تصور  شماس��ت.  عهده 
تولیدی  محصول  کنید 
قس��متی از س��ازمان با 

شکست مواجه شده، آیا درست 
اس��ت مدیر حل این مشکل را 
ج��زو وظایف خ��ود نداند؟ این 
موضوع هنگامی از عهده مدیر 
خارج اس��ت که بودجه به طور 
یکسان بین بخش های مختلف 
باشد.  س��ازمان تقسیم ش��ده 
بنابراین برای هماهنگی عملکرد 
قس��مت های مختلف سازمان، 
مدی��ر وظیف��ه دارد از اخب��ار 
و اطالع��ات کلی��ه بخش های 

سازمان مطلع باشد. 

شما مذاکره گر گروه تان 
هستید

آیا تص��ور می کنید مدیرتان 

ب��ه نیاز های ش��ما و مجموعه 
اش��راف داش��ته و ب��ه محض 
درخواست شما به آن رسیدگی 
خواهد ک��رد؟ منابعی از قبیل 
پول، فضا، پش��تیبانی اجرایی 
و نیاز های نا محسوس تری مثل 
زمان و اطالعات ازجمله اموری 
هس��تند که به ن��درت به آنها 
رسیدگی می ش��ود. شما برای 
کس��ب این منابع باید با مدیر 
و همکاران خود مذاکره کنید. 
از ط��رف دیگر، ب��رای تنظیم 
مالقات ها، ب��رآوردن انتظارات، 
زمان و چگونگ��ی اجرای آنها 
باید با دیگران مش��ورت  کنید. 
در رابطه با مراودات و مذاکرات 
مهم، ش��ما تنها فردی هستید 
ک��ه تصمی��م می گی��رد چ��ه 
درخواس��تی را بای��د مطرح و 
از ط��رح چه درخواس��تی باید 
اجتناب کرد. این ش��مایید که 
باید کارکن��ان همفکر و خالق 
را جهت حمایت و پشتیبانی از 
یک طرح به خصوص، در کنار 

هم قرار دهید. 

شما سخنگوی گروه خود 
هستید

ش��ما س��خنگوی رس��می، 
حام��ی  و  قهرم��ان  س��فیر، 
مجموع��ه خود هس��تید. هم 
کارکنان شما و هم کل سازمان 
از ش��ما انتظار دارن��د که این 
نق��ش را برعه��ده بگیرید. نوع 
برداشت افراد بیرون از سازمان 
نس��بت به گروه ت��ان کامال به 

تالش های شما بستگی دارد. 
آیا پروژه شما با موفقیت و با 
صرف هزینه ای کمتر از بودجه 
در نظ��ر گرفته ش��ده به پایان 
رسیده است؟ وظیفه شماست 

این خبر خوش را در س��ازمان 
پخش کنید. اگ��ر مجموعه ای 
س��ر موعد مقرر کار خود را به 
اتمام نرسانده و شکست بخورد، 
ای��ن مدیر مجموعه اس��ت که 
باید برای بی��رون آمدن از این 
بح��ران چاره اندیش��ی کرده و 
شخصا در میان گروه های دیگر 
س��ازمان حاضر و علت تاخیر 
و راهکار حل مس��ئله را مطرح 
کند. بنابراین تنها شمایید که 
به عنوان مدیر باید به این امور 

رسیدگی کنید. 

شما پشتیبان گروه خود 
هستید 

ش��ما در نقش مدیر، واسطه 
می��ان مجموعه خ��ود با مدیر 
ارش��د، گروه های دیگر و افراد 
خ��ارج از س��ازمان هس��تید. 
اف��راد گروه ش��ما انتظار دارند 
دستورات نامناسب و غیر واقعی 
از بخش های باالتر س��ازمان را 
به چالش کش��یده و آنها را از 
بوروکراس��ی ها  درگیری ه��ای 
ش��ما  کنید.  محافظت 
وظیف��ه داری��د تح��ت 
فش��ار ها و خواسته های 
مختلف س��ازمانی، تیم 
خود را به خوبی رهبری 
کنید. یک مدیر ضعیف 
و بی تاثیر از قرار گرفتن 
درخواس��ت ها  این  زیر 
و فش��ار ها ش��انه خالی 
خواهد ک��رد. به عبارت 
ساده تر، ش��ما موظفید 
گروه خود را در سازمان 
یکپارچه ک��رده و تمام 
افراد آن را به همکاری 
با یکدیگر ترغیب کنید. 
از ط��رف دیگر، بای��د کنترل 
شرایط خارج و داخل سازمان 
را به دس��ت بگیرید. این نقش 
در نتیجه قدرت رس��می است 
که به ش��ما داده ش��ده، و این 
قدرت نه تنها مس��ئولیت امور 
را به شما می سپارد، بلکه شما 
را ب��ه مرکز ارتباط بین گروه و 
افراد خارج از س��ازمان تبدیل 
می کند. یک مدیر باید به طور 
کامل ب��ه نقش خود اش��راف 
داش��ته باش��د تا به این شکل 
اطمینان سایرین را جلب کند. 
ش��ما ق��ادر نخواهی��د ب��ود 
بدون مش��ارکت فع��ال با کلیه 
بخش ه��ای س��ازمان از عهده 

وظایف مدیریتی برآیید. 
آنچه از این بحث به دس��ت 
می آی��د این اس��ت ک��ه یک 
مدیر نمی تواند بخش سیاسی 
س��ازمان را نادیده بگیرد و در 
عین حال مدیر موفقی باش��د. 
عدم تمایل به مش��ارکت های 
از  مان��دن  دور  و  س��ازمانی 
تاثیر  س��ازمانی،  سیاست های 
ش��ما به عن��وان ی��ک مدیر را 
محدود خواهد ک��رد. بر عهده 
پیشتر ذکر  نقش های  نگرفتن 
شده، عواقبی به دنبال خواهد 
داشت که در ادامه به آنها اشاره 

خواهیم کرد: 
 - مش��کالت بین مجموعه و 
سایر بخش های س��ازمان حل 

نشده باقی خواهد ماند. 
س��ایر  و  ش��ما  گ��روه   -
اطالعات  سازمان،  قسمت های 
ناق��ص یا نادرس��ت را ب��ه کار 

خواهند گرفت. 
- اف��راد دیگر دائم��ا با گروه 
ش��ما دچار س��وءتفاهم و عدم 

درک متقابل خواهند شد. 
- اعض��ای گروه ش��ما فاقد 
دسترس��ی به منابع مورد نیاز 

خواهند بود. 
- اعضای گروه از شما ناامید 
خواهند شد. به عنوان یک مدیر 
به دلی��ل اهمیت ندادن به کار 
و نیاز ه��ای آنها در نظرش��ان 

ناشایست جلوه خواهید کرد. 
اقت��دار،  داش��تن  بنابرای��ن 
درس��ت مانن��د نداش��تن آن 
می تواند منجر به فس��اد شود. 
اگر ب��ه ان��دازه کاف��ی نافذ و 
تاثیرگ��ذار باش��ید، خواهی��د 
توانس��ت در مقاب��ل فش��ار ها 
مقاوم��ت کنید. ام��ا اگر فاقد 
این دو ویژگی هس��تید، بعد از 
مدتی تسلیم خواهید شد. اگر 
ب��ا یک مدیر بی نفوذ و بی تاثیر 
کار ک��رده باش��ید، حت��ی اگر 
ش��خصیت دوس��ت داش��تنی 
داش��ته باش��د، بعد از مدتی از 
همکاری با او خس��ته خواهید 
ش��د. چون نه تنها ب��ه منابع 
مورد نیاز دسترس��ی نخواهید 
داشت، بلکه فعالیت گروه شما 
از طرف س��ایرین جدی گرفته 
نمی ش��ود. به این ترتیب باید 
روی اف��راد و گروه ه��ای دیگر 
کنترل داش��ته باشید تا به این 
ش��کل بتوانید کلی��ه نیاز های 
مجموعه خود را برآورده کنید. 

شما در نقش مدیر، واسطه میان 
مجموعه خود با مدیر ارشد، گروه های 
دیگر و افراد خارج از سازمان هستید. 
افراد گروه شما انتظار دارند دستورات 

نامناسب و غیر واقعی از بخش های 
باالتر سازمان را به چالش کشیده و 
آنها را از درگیری های بوروکراسی ها 

محافظت کنید. شما وظیفه دارید 
تحت فشار ها و خواسته های مختلف 

سازمانی، تیم خود را به خوبی رهبری 
کنید

شماره635 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279
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تاثیر اقتدار مدیر در پیشرفت یک سازمان 

شمشیر دولبه قدرت

عوامل موثر بر بازگشت مجدد 
مصرف کنندگان به مراکز خرید در ایران

در س��ال های اخیر ف��روش محص��والت مصرفی 
به صورت خرده فروش��ی بسیار افزایش یافته است. با 
توجه به رش��د جمعیت در ایران و همچنین گرایش 
مصرف کنندگان به خرید از مراکز خرید، شاهد رشد 
روزافزون مراکز تجاری در ایران هس��تیم. آمارهای 
موجود نش��ان می دهد بی��ش از 260 مرکز تجاری 
در کل کش��ور یا در دست س��اخت است یا به تازگی 
مراحل س��اخت آن به پایان رس��یده اس��ت. تفاوت 
اصلی بازار با مرکز خرید این است که بازار بیشتر با 
خرید کردن موضوعی��ت دارد، مال ها و مراکز خرید 
مدرن با مفهوم خرید رفتن معنا می ش��وند. »پرسه 
زن��ی« از مقوله ه��ای مهم در ح��وزه مدیریت مرکز 
خرید است. مفهوم پرسه زنی در قرن نوزدهم توسط 
بودلر شکل گرفت. او کسی را پرسه زن می نامید که 
خیابان را محل زندگی خود می دانس��ت و از آن فضا 
ل��ذت می برد اما هیچ تعلق��ی به کاال یا چیز دیگری 

نداشت. 
ام��ا مبح��ث اصل��ی که ه��دف ای��ن مقال��ه نیز 
اس��ت بررس��ی موض��وع »بازدی��د مج��دد از مرکز 
خرید« یا »بازگش��ت مجدد به مرکز خرید توس��ط 
مصرف کنندگان« اس��ت. براس��اس تحقیق رحمان 
و همکاران در س��ال 2016، آنان مفهوم بازگش��ت 
مجدد ب��ه مرکز خری��د را وفاداری ب��ه مرکزخرید، 
احتمال بازگشت مجدد مصرف کننده به مرکزخرید 
و احتم��ال توصیه مرک��ز خرید به دیگ��ران تعریف 
کرده ان��د. آن��ان در مقال��ه ای که به تازگی منتش��ر 
کردن��د ارتباطات میان هوی��ت مرکز خرید، گرایش 
به مد، ارزش درک ش��ده خرید و بازگش��ت مجدد 
مصرف کنندگان به مرکز خرید را مورد بررس��ی قرار 
دادند. آنان نشان دادند هویت مرکز خرید و گرایش 
به م��د اثر قاب��ل مالحظه ای روی بازگش��ت مجدد 

مصرف کنندگان به مرکز خرید دارد. 
پیش بینی بازگش��ت مجدد به مرکز خرید مدت ها 
از عالقه من��دی محقق��ان و متخصصان بوده اس��ت. 
مطالعات گذش��ته در حوزه بازگشت مجدد به مرکز 
خرید به س��ه گروه تقسیم بندی می شود: 1- عوامل 
مرب��وط ب��ه کاال )عوام��ل مرتب��ط با مش��خصات و 
ویژگی های کاال به عنوان مثال کیفیت کاال و قیمت( 
2- عوام��ل مربوط به محیط های غیر فروش��گاهی یا 
کاالیی )عوامل مرتبط با خدمات ارائه شده در مرکز 
خرید و امکانات تفریحی( 3- عوامل شخصی )عوامل 
مربوط به مش��خصات مصرف کنن��ده به عنوان مثال 
انگیزه ه��ا، ویژگی های  نگرش های مص��رف کننده، 

جمعیت شناسی مانند سن، جمعیت، درآمد و...( 
ع��الوه بر آن، موض��وع رضایت مندی نقش مهمی 
را در پیش بین��ی مقاصد رفت��اری ایفا می کند. نقش 
رضایتمندی از مرکز خرید پیش بینی کننده مناسبی 
ب��رای قصد بازگش��ت مجدد به مرکز خرید اس��ت. 
مصرف کنن��دگان راض��ی ب��ه احتمال زی��اد از خود 
مقاصد رفتاری نشان می دهند مانند تبلیغات دهان 
به ده��ان مثبت، توصیه کاال - خدمات به دیگران و 

بازگشت مجدد به مرکز خرید. 
اما به طور کل��ی می توان عوامل بازگش��ت مجدد 
مصرف کنن��دگان ب��ه مرک��ز خرید را در س��ه گروه 
طبقه بن��دی کرد؛ گروه اول به آن دس��ته از عواملی 
مربوط می شود که باعث می شوند افراد مجددا به آن 
مرکز خرید بازگردند و زمان بیش��تری را در محیط 
مرکز خرید س��پری کنن��د که عبارتن��د از امکانات 
تفریحی، رفتار پرس��نل و فروش��ندگان، استفاده از 
موس��یقی، دکوراس��یون، نورپ��ردازی و رنگ، وجود 

برندهای متنوع و تبلیغات. 
گروه دوم مربوط به پرس��ه زنی و خرید های تفننی 
یا ب��دون برنامه ریزی اس��ت که منجر به بازگش��ت 
مجدد مصرف کنندگان به مرکز خرید می ش��ود. این 
عوامل عبارتن��د از جذابیت محیط فیزیکی و درونی 
مرک��ز خری��د، هویت مرک��ز خرید، دکوراس��یون و 
چیدمان مرکز خرید، پخش موسیقی، ازدحام درک 

شده و قیمت. 
در نهایت گروه س��وم ش��امل عواملی می شوند که 
موجب رضایت مصرف کنندگان از مرکز خرید ش��ده 
و منجر به بازگش��ت آنان به مرکز خرید می ش��وند 
ک��ه عبارتند از امکانات تفریح��ی جانبی، جنبه های 
زیبای��ی ش��ناختی محی��ط مرک��ز خری��د، ازدحام 
ادراک شده، دسترسی آس��ان، امکانات حمل و نقل، 
پاس��خگویی و رفتار مدیریت و پرسنل مرکز خرید، 

کیفیت و تنوع محصوالت و قیمت. 
و  مطالع��ات  براس��اس  جمع بن��دی  به عن��وان 
بررس��ی های انج��ام ش��ده می توان اذع��ان کرد که 
فضاهای غیر فروشگاهی یعنی اماکن تفریحی مراکز 
خرید نظیر ش��هربازی، رس��توران و کافی ش��اپ ها، 
فضاه��ای اس��تراحت، امکان��ات تفریح��ی و غیره و 
همچنی��ن جذابیت ه��ای محیط��ی مراک��ز خری��د 
نظیر رنگ، نورپردازی، بو، موس��یقی، دکوراس��یون 
و غی��ره نقش بس��یار مهمی را در بازگش��ت مجدد 

مصرف کنندگان به مراکز خرید ایفا می کنند. 
در نهای��ت اینکه در جمع بندی مطالعات در حوزه 
عوامل موثر بر بازگش��ت مجدد مصرف کنندگان به 
مرکز خرید باید گفت این مقوله مبحث بس��یار نوپا 
و نوظهور بوده و نیازمند زمان و پژوهش های بیشتر 
اس��ت. یکی از پژوهش های آتی می تواند ارائه مدلی 
برای بازگشت مجدد مصرف کنندگان ایرانی به مرکز 

خرید باشد. 

مدیریت امروز
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برندی که قربانی اشتباهات مدیریتی شد
یاهو، س��تاره اینترنتی س��ال های 1990 بعد از یک دوره درخش��ش امروز در میان رقبا به گل نشسته 
اس��ت. به گفته کارشناس��ان بازار، کسب و کار مرکزی یاهو حتی از س��هم سرمایه گذاری شده این شرکت 
در علی بابا، بی ارزش تر اس��ت. یاهو در جریان فعالیت خود به اش��تباهات استراتژیک مدیریتی دچار شد. 
انگش��ت های اتهام شکس��ت یاهو به سمت ماریسا میر، مدیر یاهو اس��ت. او که از سال 2012 مدیریت و 
رهبری یاهو را به عهده گرفته، نه تنها کمکی به بهبود اوضاع آش��فته یاهو نکرد، بلکه ش��رایط را سخت تر 
کرد. به نظر می رسد بلندپروازی های او برای تبدیل شدن به یک برند شخصی کار دستش داد. او به جای 
تمرکز بر حل مش��کالت یاهو، درگیر ساختن برند شخصی خودش بود. به عالوه او در تالش بود با تقلید 
از گ��وگل، ب��ه فعالی��ت یاهو در 
بخش های مختلف تنوع بخشد و 
به عقیده برخی،  همین تقلید در 
کس��ب و کار یاهو را دچار مشکل 
ک��رد. ماریس��ا می��ر، نتوانس��ت 
یاه��و را به س��مت رقابت پذیری 
هدای��ت کن��د. در نهای��ت، همه 
این اشتباهات و اشتباهات دیگر 
یاهو را به پرتگاه واگذاری س��هام 
و ف��روش آن پیش برد. ش��رکت 
Verzon با خرید یاهو،  مالکیت 

آن را به دست آورد. 

پرتگاهی به نام تغییر نام برای شرکت ریدیوشک 
ش��رکت ریدیوشک خرده  فروشی آمریکایی اس��ت که در زمینه توزیع کاالهای الکترونیکی مصرفی در 
ایاالت متحده آمریکا، اروپا، آفریقا و آمریکای جنوبی فعالیت می کند. شرکت ریدیوشک بیش از 90 سال 
در بازار خرده فروش��ی تجهیزات الکترونیک بوده است، اما در رقابت با غول های خدمات الکترونیک مانند 
دل )Dell(  و خرده فروش��انی مانند بس��ت بای )Best buy( و بیگ باکس )Big box(، به نظر می رسد 
این شرکت شکست خورده باشد. در واقع آخرین تحول جدید این شرکت باعث شد شرکت سطح خود را 
در بازار پایین آورده و در وضعیت بدی قرار گیرد.  ریدیوشک در سال 2009 با هدف کسب تعهد بیشتر 
دس��ت به نوآوری دوب��اره ای زد 
که یکی از جنبه ه��ای آن تغییر 
نام ب��ود. طی این تغیی��رات نام 
ش��رکت به The Shack  تغییر 
پیدا کرد. از اول نیز مشخص بود 
که مشتریان حس خوبی نسبت 
به این تغییر نداشتند. مدیر برند 
قبلی می گوید »ریدیو شک« باید 
مشتریان عجیب و غریب و عشق 
کامپیوتر خود را نگه می داش��ت 
ک��ه اطالع��ات زی��ادی در مورد 

دیودها و ترانزیستورها داشتند. 

کناره گیری نوکیا به نفع مایکروسافت 
گوش��ی های هم��راه نوکیا به تاریخ پیوس��ت. 
نوکیا یک زمانی س��مبل کشور فنالند و پیشتاز 
عرصه تلفن های همراه ب��ود. حتی در رده بندی 
ارزش��مندترین برند های مجله فوربس در س��ال 
2000، در رده پنج��م قرار داش��ت. اما موفقیت 
این ش��رکت دیری نپایید و ب��ا ظهور تلفن های 
هوشمند سامس��ونگ و اپل تا مرز ورشکستگی 
پیش رفت. این ش��رکت نتوانست وضعیت بازار 
را ب��ه خوب��ی پیش بینی کند و با تغییر س��لیقه 
مش��تریان زمینه شکس��تش فراهم ش��د. اصرار 
نوکیا ب��ر تولید گوش��ی های موبای��ل مجهز به 
ویندوز، نوکیا را از چش��م مش��تریان انداخت و 

روز به روز سهمش از بازار موبایل دنیا کمتر شد. عدم نوآوری و عدم توجه به بازار و سلیقه مشتری، دالیل اصلی شکست 
نوکیا بود. همین سال گذشته، نوکیا سهام خود را به مایکروسافت واگذار کرد. نوکیا،  این شرکت فنالندی بخش ابزار و 

سرویس های خود را به مایکروسافت فروخت و توسط مایکروسافت دوباره احیا می شود. 

حرکت جنرال موتورز در جاده شکست
شرکت جنرال موتورز که به عنوان بزرگ ترین 
ش��رکت صنعتی تاریخ ایاالت متحده ش��ناخته 
می شود، در س��ال 1908 بنیان  گذاری شد. این 
ش��رکت بین المللی در 37 کشور جهان و تحت 
13 ن��ام تجاری اتومبیل های خ��ود را به فروش 

می  رساند. 
جنرال موتورز برای 77 س��ال پی  درپی یعنی 
از س��ال 1931 تا 2007 به عن��وان بزرگ ترین 
فروش��نده اتومبیل در جهان ش��ناخته می  شد، 
اما در س��ال 2008 ف��روش آن کاهش یافت و 
تا مرز ورشکس��تگی نیز پیش رفت. این وضعیت 
در س��ال های 2009 و 2010 نی��ز ادامه یافت. 
مهم تری��ن دلیل شکس��ت جنرال موت��ورز را می  ت��وان بی  توجهی به بازار و تغییر ذائقه مش��تریان دانس��ت، درحالی که 
مصرف کنندگان به  طور روزافزون نسبت به مدل های کوچک تر اتومبیل و با مصرف بهینه رغبت نشان می دادند، جنرال 

موتورز نسبت به ساخت اتومبیل های آمریکایی، بزرگ و پرمصرف خود اصرار ورزید. 
در عین حال طرح  های مختلفی که این ش��رکت در حال انجام آنها بود، نتوانس��تند درآمدی برای ش��رکت به ارمغان 
آورند. این موضوع در حالی بود که صنعت خودرو س��ازی آسیای ش��رقی و به خصوص تویوتا نسبت به ارائه اتومبیل های 
کوچک ت��ر و مق��رون  به  صرفه  تر اقدام کرده بودند. مدیریت داخلی و کاه��ش هزینه ها نیز از دیگر عوامل موفقیت تویوتا 
بود. در این بین افزایش قیمت نفت و متعاقب آن بنزین و بروز بحران اقتصادی جهانی هم مزید برعلت ش��ده و جنرال 

موتورز بخش بزرگی از بازار فروش خود را از دست داد. 
وضعیت این ش��رکت تا حدی وخیم ش��د که تویوتا توانس��ت در آمریکا بازار را تحت تاثیر حضور خود قرار دهد. طی 
س��ال های اخیر اخبار زیادی در مورد اعالم ورشکس��تگی جنرال موتورز شنیده شده اس��ت و اگر حمایت های گسترده 
دولتی نبود، احتماال برای همیش��ه امکان بقای خود را از دس��ت می  داد. هنوز هم آینده این ش��رکت در هاله ای از ابهام 

است. 

تصمیمات اشتباه، چراغ بلک بری را خاموش کرد
بلک  ب��ری که قبال به عنوان آرآی ام ش��ناخته 
می  ش��د، در م��ارس 1984 می��الدی در کانادا 
تاسیس شد. این کمپانی یک طراح، تولید کننده 
و بازاریاب برای بازار ارتباطات تلفن همراه است. 
بلک  بری رشد یافت و به بزرگ ترین تولید کننده 
گوشی های هوشمند با همین نام در عرصه پیش 

از ظهور آیفون تبدیل شد. 
کارب��ران بلک بری تعهد بس��یار زیادی به این 
برند دارند. البته این تعهد در س��ال های گذشته 
در مرتبه آزمایش قرار گرفته است. در سال های 
گذشته قدرت خروجی دستگاه های این شرکت 
دچار اختالل ش��ده و بعض��ی از کاربران توانایی 

دسترس��ی به ایمیل، اینترنت یا سیستم پیام رسانی را نداش��ته اند. مدیر توسعه برند بیان می کند شرکت نتوانسته است 
انتظارات اعتباری را پاسخ دهد. 

ای��ن وضعی��ت عمدتا در تصمیم نادرس��تش به س��اخت دس��تگاه  های تبلت نیز مش��اهده ش��د. کمپان��ی بلک  بری، 
تبل��ت خ��ود را در آوری��ل2011 برای ف��روش در کانادا و ای��االت  متحده عرضه ک��رد. بااین  حال، کمتر از یک س��ال 
 بع��د، قیم��ت گوش��ی های این ش��رکت به ش��دت کاهش یاف��ت و محصوالت از قفس��ه خرده  فروش��ان کنار گذاش��ته 

شدند. 
در حالی که این اتفاق رخ داد، بلک  بری به  سرعت جایگاه قدرتمند خود را در بازار داغ شرکت ها و گوشی  های هوشمند 
از دس��ت داد و س��هم بازار با همان س��رعتی که یک دهه قبل افزایش یافته بود، س��قوط کرد. این تصمیم استراتژیک و 
منحصربه  فرد بقای بلک  بری را به عنوان یک ش��رکت مس��تقل به خطر انداخت. در نیویورک تایمز از این شرکت به عنوان 

برندی یاد شده است که برای بقای خود دست وپا می زند. 

مدیریت ناکارآمد، سونی را به باد داد
زمانی س��ونی مخصوصا در دس��ته وس��ایل صوتی-تصویری اعتبار غیر قابل تردیدی داشت، مثال زمانی 
تلویزیون س��ونی برترین محص��ول حاضر در بازار و البته گران ترین آنها ب��ود. اما درحال حاضر نمی توان 
محصول��ی را ن��ام برد که در آن س��ونی حرف اول را بزند. بیش��تر اوقات هم قیمت رقبای س��ونی بهتر، 
تبلیغات شان اغواکننده  تر و حتی ظاهر محصوالت و پشتیبانی و امکانات جانبی  شان بهتر است. اما داستان 
افول ش��رکت س��ونی از آنجایی شروع شد که مدیریت ناموفق سونی به نام Idei دست به برنامه بازخرید 
زودهنگام کارکنان و مهندس��ان میانس��ال و کهنس��ال خود زد. وی اگرچه ش��اید به دنبال جوان سازی 
س��اختار س��ونی و تزریق نیروی جوان برای افزایش نوآوری بود، ولی این کار وی ضربه سختی به سونی 
زد. شرکت های کره ای و تایوانی سریعا این کارکنان بازخرید شده را طی قراردادهای قابل توجهی جذب 
کردند و در کمترین زمان، به تکنولوژی ژاپنی در کشور خود دست یافتند. از این رو حاشیه سود سونی 
در محصوالت الکترونیکی شدیدا کاهش یافت. شرکت های کره ای و تایوانی با دستیابی به تکنولوژی ژاپن 
و در اختیار داش��تن نیروی کار ارزان تر، توانس��تند تجهیزات الکترونیکی مش��ابه با کیفیت یکسان را به 
قیمتی نازل تر وارد بازار کنند. این امر باعث کاهش سهم سونی از بازار شد. از طرف دیگر مونتاژ قطعات 

سونی بس��یار پیچیده تر از سایر 
برندها اس��ت. همین نکته باعث 
ش��د وقتی س��ونی برای کاهش 
هزینه ها، خط��وط مونتاژ خود را 
به خارج از ژاپن انتقال داد با این 
مشکل مونتاژ دس��ت به گریبان 
شود. پیچیدگی سونی باعث افت 
کیفیت آن و افزایش نرخ برگشت 
لوازم آن ش��د و اعتبار برند آن را 
از بی��ن برد. این در حالی بود که 
در دهه های قبل ش��عار س��ونی 

»حداقل عمر 10 سال« بود. 

درس های مدیریتی از غول های شکست خورده  چگونه برندهای شکست خورده احیا شدند
بازگشت شکوهمند

در اقتصاد امروز دنیا که همه  چیز به س��رعت درحال 
تغیی��ر اس��ت و اس��تارتاپ ها به ش��کل دیوانه کننده ای 
فضای اقتصاد را در اش��غال خود دارند، به نظرمی رس��د 
تنها اس��تارتاپ های جدید تاب و ت��وان باقی ماندن در 
ای��ن فض��ا را دارند. بنابراین اگر ی��ک برند هرچقدر هم 
که بزرگ باش��د کارش به شکس��ت برس��د، دیگر نباید 
امیدی به بازگشتش داشت. حال و روز اقتصاد که این را 
می گوید، اما برخی برندهای بزرگ جهانی پس از تجربه 
شکست های بزرگ، باشکوه به صحنه رقابت بازگشتند. 
این برندها و مدیران ش��ان توانسته اند با انتخاب درست 
در لحظه به حیات خود ادامه داده و گاهی قدرتمندتر از 
پیش مسیر موفقیت را بپیمایند. آنچه داستان این برندها 
می گوید این است که حتی به قیمت تغییر رویکرد باید 
زندگ��ی برن��د را نجات داد. آنچه پیش  روی شماس��ت، 
داس��تان برندهایی است که پس از تجربه تلخ شکست، 
آزمون بزرگ بازگشت را با موفقیت پشت سر گذاشتند.

استارباکس
بعضی وقت ها موفقیت زیاد  از حد می تواند مشکل ساز 
ش��ود. در س��ال های آغازین هزاره سوم اس��تارباکس با 
س��رعت زیادی گسترش پیدا کرد و همین باعث آسیب 
رسیدن به این برند شد چون هر گوشه دنیا واقعا نیاز به 
یک فروشگاه اس��تارباکس نداشت. در واخر سال 2008 
درآمد خالص این برند به ش��دت کاهش یافت. اما هاوارد 
شولتز، مدیر این کافی شاپ زنجیره ای توانست با مدیریت 

خود آن را از بحران نجات دهد. 

CBS شبکه تلویزیونی
ش��بکه تلویزویزیون��ی CBS در اواخ��ر دهه 1990 
با پخش یک س��ری برنامه های حوصله س��ربر مناس��ب 
پدربزرگ و مادربزرگ ها در پربیننده ترین س��اعت های 
ش��ب مخاطبان زیادی را از دس��ت داد، اما پس از اینکه 
لس��لی منوس را اس��تخدام کرد، ورق برای این ش��بکه 
تلویزیونی کامال برگشت و با مدیریت او مجموعه خوبی 
از برنامه ها و نمایش های جذاب از این شبکه پخش شد. 
اکنون شبکه CBS به لطف تدابیر این مدیر خوش ذوق 
یکی از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی در دنیاست. 

)NINTENDO(  نینتندو
این ش��رکت تولیدکننده ب��ازی  در دو دهه 1980 و 
1990 ب��ا محصوالت��ش در بازار پادش��اهی می کرد اما 
زمانی که ش��رکت های س��ونی و مایکروس��افت PS2 و 
ایکس باکس را عرضه کردند، به نظر می رس��ید دیگر کار 
نینتندو تمام اس��ت. این شرکت اما از پای ننشست و با 
عرضه بازی های DS و DS Lite و البته wii اقتدار خود 
را بازپ��س گرفت. این بازی ها هرکدام در آن زمان حدود 

100 میلیون نسخه در سراسر دنیا فروختند. 

نتفلیکس 
این شرکت در تابستان سال 2011 اعالم کرد که دیگر 
پروژه ارسال نامحدود محصوالتش را به در خانه مشتریان 
نخواهد داشت. بنابراین مشترکان باید عضو دو سرویس 
جداگانه می شدند؛ یکی از آنها Qwikster نام گرفت که 
باید ماهی 16دالر برایش پرداخت می شد. همین باعث 
ش��د عالقه مندان به این خدمات به یکباره ریزش داشته 
باشند. در تنها یک فصل پس از این اعالم عمومی 800 
هزار نفر از مشتری های نتفلیکس کم شدند. نتفلیکس 
بالفاصله این س��رویس را تعطیل و از مردم عذرخواهی 
کرد. این شرکت توانست با بازگشتن به ارائه سریال های 

هیجان انگیز اقتدار خود را بازیابد. 

لگو
ای��ن اس��باب بازی های کوچک که به ش��دت محبوب 
ک��ودکان و البته برخی نوجوانان اس��ت، در دهه 1990 
با مش��کالتی روبه رو ش��د. پررنگ  شدن نقش بازی های 
ویدئویی در زندگی کودکان دلیل کافی برای سقوط لگو 
بود. در س��ال 1998 این شرکت تقریبا در همه بخش ها 
»نخستین« بودن خود را از دست داد. اما وقتی در سال 
2004 جرجن ویگ نوداس��تورپ مدیرعامل لگو ش��د، 
اوض��اع فرق کرد و همه چیز برای لگو دوباره س��ر جای 
خودش برگش��ت. س��ال 2013 لگو س��ودآورترین برند 

اسباب بازی سازی در دنیا بود. 

الکوست
این برند که در دهه 1930 در زمین های تنیس فرانسه 
متولد ش��د، در اوایل دهه 1990 کامال محوشده به نظر 
می رس��ید. الکوست برای اینکه منحصربه فردتر از سابق 
باش��د، دیگر مجوز نام خود را به کس��ی نداد و از عرضه 
تی شرت ها در فروش��گاه های بزرگی چون وال مارت نیز 
خودداری کرد. این برند با استخدام یک مدیر خالق در 
زمینه مد و فشن ش��روع به بازیابی خود کرد. الکوست 
غیر از اس��تخدام مدیر خوب با بوتیک هایی که طرح های 
خوب ارائه می دادند هم همکاری خود را آغاز کرد. برای 
توسعه بیشتر برند، الکوست تصمیم گرفت برای خانم ها 
هم برخی وس��یله های موردنیاز از جمله کیف دستی را 
تولید کند. این تالش ها باعث احیای برندی شد که روزی 

تنها یک تمساح خسته از آن باقی مانده بود. 

مارول
مارول که شخصیت های محبوبی چون مرد عنکبوتی، 
کاپیتان آمریکا و برخی شخصیت های دیگر را به جهانیان 
معرفی کرده، روزهای س��خت هم به خود دیده است. در 
نیمه های دهه 1990 میالدی ب��ازار کتاب های کمیک 
به ش��دت با بحران مواجه شد و مارول، قربانی بزرگ این 
بازار بود. هیچ س��وپرمنی هم یافت نمی ش��د که بتواند 
مارول را از آن وضعیت بیرون آورد. اما این برند تصمیم 
گرفت رویکرد خود را عوض کرده و به س��مت فیلم های 
سینمایی برود. مرد آهنین، انتقام جویان، مرد عنکبوتی و 
مردان ایکس همگی حاصل آن تغییر رویکرد هس��تند؛ 
تغییری که هم برند را نجات داد و هم فیلم های جذابی 

به دنیا معرفی کرد. 

سهشنبه
4آبان1395 قاب اقتصاد12 تلفنمستقیم:86073274شماره635 www.forsatnet.ir

دریچه

در دنی�ای کس�ب و کار ت�ا این ح�د رقابتی 
امروز، غفلت موجب پش�یمانی است. غفلت 
از وضعی�ت ب�ازار و ذائق�ه مش�تری و ع�دم 
اتخاذ راهبرد ه�ای مدیریتی در وضعیت های 
بحرانی، حتی ش�رکت هایی را ک�ه زمانی در 
عرص�ه فعالیت خود صاحب ن�ام بودند تا مرز 
س�قوط پیش می راند. شاید دور از ذهن باشد 
که ش�رکت هایی تا این حد ب�زرگ و معروف 
از اش�تباهات مدیریت�ی، ع�دم پیش بین�ی 

وضعی�ت ب�ازار و عملک�رد 
رقب�ا ضرب�ه بخورن�د، 
چرا که این شرکت ها با 
داش�تن نیروی انسانی 

حمایت ه�ای  با تجرب�ه، 
مال�ی هنگف�ت و مهم تر از 

توان  تاریخچه درخش�ان  همه 
رقابت با بازار را از دس�ت می دهند. 

برخ�ی  از آنه�ا دوباره با س�رمایه گذاری و 
تغییر روی�ه و رویکرد های تجاری و بازاریابی 
احیا می ش�وند و بعضی ها هم برای همیشه به 
تاری�خ می پیوندند. ادامه ندادن اش�تباهات، 
داش�تن نوآوری و خالقیت، ش�ناخت سلیقه 
بازار و مشتری، حساسیت نشان دادن نسبت 
به تغییرات بازار و به کارگیری مدیران خبره و 

با تجربه و به طور کلی اقدام به موقع می تواند 
جلوی شکس�ت های فاجعه ب�ار را بگیرد. در 
ای�ن مطلب به بررس�ی دالیل شکس�ت چند 

برند بزرگ شکست خورده می پردازیم 
زمین�ه  در  زمان�ی  ک�ه 

فعالیت خود پیشتاز و 
بی رقیب بودند. 

گلنوش محب علی - فاطمه مرادی
La tribune- el mundo :منبع

ترجمه: سارا گلچین
fastcompany :منبع
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روباتی در شرکت زیرساخت 
در ح��ال طراح��ی اس��ت که 
می توان��د نق��ش مؤث��ری در 
فیلتر س��ایت های غیراخالقی 

ایفا کند. 
ب��ه گزارش  »فرصت امروز«، 
محمود واعظی وزیر ارتباطات 
در  اطالع��ات  فن��اوری  و 
هفت��ه  نکوداش��ت  همای��ش 
گف��ت:  غیرعام��ل  پدافن��د 
فیلترینگ هوش��مند توانسته 
محدودیت های��ی را ک��ه ب��ه 
اش��تباه در برخی از س��ایت ها 
ص��ورت می گرف��ت، کم کند و 
س��ایت هایی که تنها بخشی از 
آنها غیرمناس��ب است، همان 
بخش ه��ا فیلتر ش��ود و س��ایر 
قس��مت های مناس��ب آن در 

دسترس کاربران باشد. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
فاز دوم فیلترینگ هوشمند در 
حال اجرا است و به زودی وارد 
فاز س��وم اجرای آن می شویم 
ک��ه در فاز س��وم ب��ا توجه به 
بحث احراز هویت کاربران این 
امکان وجود دارد که دسترسی 
به یک س��ایت و ش��بکه برای 
فردی مانند یک پزشک میسر 
و برای دیگران غیرممکن شود. 
واعظی اظهار کرد: فیلترینگ 
هوش��مند ابت��دا روی یکی از 
ش��بکه های اجتماعی آزمایش 
ش��د که ت��ا به حال توانس��ته 
جلوی بیشتر مطالب نامناسب 
در این شبکه را بگیرد و اکنون 

با اجرای فیلترینگ هوش��مند 
تنه��ا یک درص��د از محتوای 
این ش��بکه همچنان نامناسب 
است که در تالشیم این مقدار 

را کمتر از اینها کنیم. 
وزی��ر ارتباط��ات ادام��ه داد: 
به ط��ور کل��ی ش��بکه هایی که 
در انتق��ال اطالع��ات خ��ود از 
رمزن��گاری اس��تفاده نکنند از 
طری��ق فیلترین��گ هوش��مند 
نظ��ارت می ش��وند و در م��ورد 
ش��بکه هایی ک��ه از رمزنگاری 
ط��رح  می کنن��د  اس��تفاده 
داخل سازی را اجرا خواهیم کرد. 

واعظ��ی در ادامه به اهمیت 
بهره گیری از تجهیزات داخلی 
در تأمین امنیت اش��اره کرد و 
گفت: در راه اندازی شبکه توانا 
ما تا جایی که امکان داش��ت 
ب��ا تولیدکنندگان محصوالت 
بوم��ی ق��رارداد بس��تیم، اما 
ع��ده ای ب��ه ما انتق��اد کردند 
ک��ه چ��را این تجهی��زات بین 
10 ت��ا 30 درص��د گران تر از 
نمونه ه��ای چین��ی خریداری 
ش��ده اس��ت، اما بای��د توجه 
داش��ت ک��ه ب��رای حمای��ت 
از تولی��دات بوم��ی چ��اره ای 

غی��ر از ای��ن وج��ود ن��دارد و 
ب��رای حمای��ت از این بخش 
باید ش��رایطی ایجاد شود که 
در م��واردی که نمونه مش��ابه 
داخل��ی وج��ود دارد تعرف��ه 
گمرک��ی چن��ان ب��اال رود که 
واردات مقرون به صرفه نباشد. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از 
صحبت ه��ای خود به تفس��یر 
ای��ن دوره قبض ه��ای تلف��ن 
پرداخ��ت و ب��ا تأکید بر اینکه 
الزم اس��ت مبل��غ 10 ه��زار 
تومانی که به اش��تباه از سوی 
مخاب��رات دریاف��ت ش��ده به 

مش��ترکان بازگردد، ادامه داد: 
نکته دیگ��ری که در خصوص 
قبض ه��ای تلف��ن ثابت وجود 
دارد آنک��ه براس��اس مصوبات 
الزم اس��ت در برخ��ی نقاط تا 
۲00 دقیقه و در نقاط ش��هری 
ت��ا 330 دقیقه هزینه مکالمه 
ب��رای نگهداری خط های تلفن 

دریافت شود. 
وزی��ر ارتباطات بی��ان کرد: 
ای��ن رقم ب��رای تلفن هایی در 
نظر گرفته ش��ده که کارکردی 
در طول ماه ندارند، اما براساس 
تفسیر شرکت مخابرات شاهد 
بودی��م که گاه برای افرادی که 
مکالم��ه داش��تند نیز این رقم 
اعمال ش��ده اس��ت که تأکید 
داریم نباید این هزینه به شکل 
جداگانه در نظر گرفته شود. 

واعظی با اش��اره به مشکالت 
پیش  آمده برای سایت آپارات 
ش��رکت  مس��ئوالن  گف��ت: 
زیرس��اخت ب��ا مذاکرات��ی که 
با س��ازمان صدا وس��یما انجام 
داده ان��د در تالش��ند موانع را 
برط��رف کنن��د و اگر این طور 
نش��د ش��ورای عال��ی فض��ای 
مجازی وارد خواهد ش��د و به 
این مسئله رس��یدگی خواهد 

کرد. 
وی افزود: باید از تولیدکنندگان 
محتوای داخلی حمایت کنیم، 
چ��ون بخش مهمی از ش��بکه 
ملی اطالعات را محتوای داخلی 

تصاحب خواهد کرد. 

برترین لپ تاپ ها برای گیمر های حرفه ای 

یک��ی از تفریح��ات پرطرفدار اکثر اف��راد، انجام 
ان��واع بازی ه��ای رایان��ه ای اس��ت، ام��ا برعکس 
س��ال های پیش ک��ه بازی ها در ان��واع رایانه های 
قدیمی انجام می ش��د، این روزه��ا، اغلب بازیکنان 
در لپ تاپ ه��ا ی��ا هم��ان رایانه های هم��راه بازی 
می کنن��د. لپ تاپ ها کمک می کنن��د افراد هنگام 
س��فر، در ماش��ین، هواپیما و... به بازی بپردازند. 
ام��ا در بی��ن ان��واع مختل��ف لپ تاپ ه��ا بعضی از 
ای��ن محصوالت پرکاربرد تر از س��ایرین محس��وب 
می ش��وند. در ادامه مطلب به معرف��ی تعدادی از 

این لپ تاپ ها پرداخته ایم: 

 New Razer Blade Stealth
 طراحی ش��یک، جدید 
پردازنده  منحصربه فرد،  و 
 ،Intel Kaby جدی��د 
و  لمس��ی  نمایش  صفحه 
عمر باتری باال، چکیده ای 
از برترین ویژگی های این 
لپ تاپ محسوب می شود. دامنه قیمت این محصول 
از 999 تا 1399 دالر را شامل می شود. وزن سبک و 
قطر کم این محصول، قابلیت حمل و نقل آن را در هر 
ش��رایطی ممکن می کند. صفحه نمایش این لپ تاپ 

QHD  است. 
وزن این دس��تگاه ۲.9 پوند است که در مقایسه با 
نس��خه های قبلی کمی سنگین تر محسوب می شود. 
یکی از برترین ویژگی ه��ای این محصول، باال بودن 
کیفیت صفحه کلید است. صفحه کلیدی با کیفیت 
که خواس��ته اغل��ب کارب��ران را پوش��ش می دهد. 
بس��یاری از کاربران لپ تاپ ها نس��بت ب��ه کیفیت 
پایین صفحه کلید معترض هس��تند که این مسئله 
در لپ تاپ ه��ای جدید RAZER وج��ود ندارد. به 
نظر می رس��د ویندوز 10 ب��ا این محصول همخوانی 
مناس��بی دارد و می توان با صرف هزینه 430 دالر و 
خرید کارت گرافیک اضافی، قدرت پردازش تصاویر 
را ارتق��ا داد. از دیگ��ر قابلیت های مهم این محصول 

دارا بودن USB-C است. 

Origin EON17-X 10 Series
ای��ن لپ ت��اپ یک��ی از 
قدرتمند ترین  و  برتری��ن 
که  اس��ت  لپ تاپ های��ی 
کارب��ران  ب��ازی  ب��رای 
اس��ت.  ش��ده  طراح��ی 
پردازن��ده ای��ن لپ ت��اپ 
آن گرافی��ک  کارت  اس��ت.   CORE i7 
 Nvidia GeForce GTX 1080 است و دارای 
صفحه نمایش 4K اس��ت. اگرچه به عقیده برخی 
کارب��ران وزن ای��ن لپ ت��اپ ب��ا 9.91 پوند کمی 
س��نگین اس��ت، اما کارایی این محص��ول بی همتا 
ارزیابی می ش��ود. ش��اید بتوان در نگاهی منطقی 
این لپ تاپ را محصولی غیر س��فری در نظر گرفت.  
)لپ تاپی که برای مسافرت و جابه جایی های مکرر 
و طوالنی س��اخته نشده اس��ت( دامنه قیمت این 
محصول از 1858 تا 3567 دالر گس��ترده اس��ت؛ 
قیمت��ی ک��ه گرچه اندک��ی باال به نظر می رس��د، 
اما ب��ا توجه ب��ه قابلیت های باالی ای��ن محصول 

توجیه پذیر  اس��ت. 
به لحاظ طراحی ظاهری، این محصول تفاوت های 
چندانی با نمونه های پیشین ندارد. شاید تنها تفاوت 
این محصول با نس��خه های قبل��ی رنگ قرمز و بدنه 
سیاه و سفید آن باشد. استفاده از این محصول برای 

انواع بازی های 3D نیز میسر است. 

Dell Inspiron 15 7000 Series
ب��ه  مق��رون  از  یک��ی 
لپ تاپ های  صرفه تری��ن 
ک��ه  ب��ازار  در  موج��ود 
برای بس��یاری از کاربران 
لپ تاپ  اس��ت،  محب��وب 
جدی��د Dell، ب��ا ه��ارد 
دیس��ک 1TB و صفحه کلید دارای نور پس زمینه 
برای بس��یاری از بازیکنان حرفه ای محصولی جذاب 
ارزیاب��ی می ش��ود. عملکرد ق��وی ای��ن لپ تاپ در 
پ��ردازش اطالعات و نمایش��گر  HD Full از دیگر 
مزایای مثبت آن محس��وب می شود. قیمت تقریبی 
ای��ن محصول بی��ن 749 تا 799 دالر برآورد ش��ده 
اس��ت. وزن این لپ تاپ 5.88 پوند است که نسبت 
به نس��خه های پیش��ین اندکی س��نگین تر ارزیابی 
می شود. با این وجود اندکی سنگینی باعث نمی شود 
عالقه من��دان این لپ تاپ از طرفداری از آن دس��ت 
 بکشند. حافظه این دستگاه 8GB، کارت گرافیک آن

اس�����ت   Nvidia GeForce GTX 960M
 و از نس�����ل شش������م پ���ردازن����ده ه�����ای
Intel Core i5-6300HQ اس��ت. آزمون باتری 
این محصول نشان داده عمر باتری آن تا ۲8 ساعت 

پایداری خواهد داشت. 

MSI GT62VR Dominator Pro-005
صفح��ه   ،VR پ��ورت 
ن��ور  دارای  کلی��د 
تنظیم،  قاب��ل  پس زمینه 
گرافی��ک  تکنول��وژی 
و   Nvidia's Pascal
مهم تری��ن  از   USB-C
مواردی اس��ت که باعث می ش��ود ای��ن لپ تاپ بین 
برترین های مناس��ب بازی رده بندی شود. بهای این 
محصول از 1799 تا 1999 دالر دامنه تغییر قیمت 
دارد. صفح��ه نمای��ش Full HD از دیگ��ر مزایای 
مهم این لپ تاپ محس��وب می شود. این محصول از 
آزمون بازی های 3D نی��ز با موفقیت بیرون آمده و 
برای کاربرانی که ب��ه بازی های پرهیجان عالقه مند 
هس��تند، گزینه ای مهیج ارزیابی می ش��ود. طراحی 
ظاهری این محصول نیز بسیار ظریف تر از نمونه های 

پیشین است. 

 عذرخواهی شرکت زیرساخت 
در پی اختالالت اینترنت

ش��رکت ارتباط��ات زیرس��اخت در اطالعیه ای از 
مشترکانی که روز یکش��نبه با قطعی ها و اختالالت 

در اینترنت مواجه شدند عذرخواهی کرد. 
ظهر روز یکشنبه به دلیل اختالل به وجود آمده در 
سیس��تم انتقال شرکت ارتباطات زیرساخت، بخشی 
از ظرفیت انتقال مرکز مخابراتی انقالب اس��المی به 
م��دت ۲5 دقیقه از مدار خ��ارج و باعث اختالل در 
س��رویس های مش��ترکین این ش��رکت در برخی از 

مناطق تهران شد. 
 در زمان اختالل تعدادی از شرکت های ارائه دهنده 
خدم��ات اینترنت ثابت در دسترس��ی ب��ه اینترنت 
جهانی دچار مشکل شدند که با تالش های تیم فنی 
شرکت ارتباطات زیرس��اخت مشکل شناسایی و در 

اسرع وقت مرتفع شد. 
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت: ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت در راس��تای خ��ط مش��ی کیفی��ت و 
مش��تری مداری، ضمن پوزش جدی از مش��ترکین، 
تم��ام تالش خ��ود را ب��رای پیش��گیری از حوادث 
مش��ابه به کار می گیرد و خ��ود را موظف به رعایت 
دستورالعمل ها درباره پرداخت جریمه به شرکت های 

سرویس گیرنده می داند. 

تولید نانوپوششی برای کاهش 
گرمای قطعات الکترونیکی

ی��ک ش��رکت تولیدکننده تجهیزات الیه نش��انی، 
دستگاه الیه نشانی اتمی ساخته که می تواند با اعمال 
نانوپوشش روی قطعات الکترونیکی، میزان گرمایش 

تولید شده در آنها را تا ۲0 درجه کاهش دهد. 
به گزارش س��تاد ویژه توسعه فناوری نانو، شرکت 
پیکوسان اوی )Picosun Oy( یکی از شرکت های 
 )ALD( فعال در بخش تجهیزات الیه نش��انی اتمی

است. 
این شرکت دس��تگاه های ALD را با کیفیت باال 
تولید می کند. پیکوس��ان اوی، روش نانوالیه نش��انی 
ALD جدی��دی را به صورت پتنت به ثبت رس��انده 
اس��ت ک��ه می ت��وان ب��ا اس��تفاده از آن از ادوات 
الکترونیک��ی نظی��ر تلفن ه��ای هم��راه، تبلت ه��ا، 
کامپیوترها و ادوات نوری در برابر گرم شدن بیش از 

حد محافظت کرد. 
ب��ا توس��عه ادوات الکترونیکی، افزای��ش کارایی و 
کوچک تر ش��دن آنه��ا، موضوع گرم ش��دن بیش از 
حد این ادوات به چالشی بزرگ برای تولید کنندگان 
تبدیل شده  است. گرمایش بیش از حد در باتری ها، 
خازن ه��ا، میکروپردازش��گرها و LEDها به یکی از 

مشکالت کلیدی در صنعت تبدیل شده  است. 
گرمایش بیش از حد موجب می ش��ود تا عملکرد 
ادوات کاه��ش یافت��ه و دچار مش��کل ش��وند. این 
گرما موجب کاهش ط��ول عمر ادوات و حتی خطر 
مستقیم برای کاربر دارد که دلیل آن، امکان انفجار 

در باتری هاست. 
این شرکت روشی موسوم به ابربزرگ راه فوتون را 
به صورت پتنتی به ثبت رس��انده است. در این روش 
با اس��تفاده از یک نانوپوشش، هدایت گرما از داخل 

دستگاه به بیرون با کارایی باال انجام می شود. 
ای��ن پوش��ش موج��ب می ش��ود دم��ای داخل 
دس��تگاه ت��ا ۲0 درجه کاهش یاب��د. این گرما در 
تمام س��طح دستگاه توزیع می ش��ود. این پوشش 
می توان��د در دمای پایی��ن و در مقیاس های انبوه 
انجام ش��ود که هم س��ریع بوده و ه��م از کارایی 
باالی��ی برخوردار اس��ت. این ش��رکت اعالم کرده 
تم��ام مراحل کار به ص��ورت خ��ودکار در رآکتور 

ALD انجام می ش��ود. 
یوحنا کوستامو از مدیران شرکت پیکوسان معتقد 
اس��ت: م��ا از روش ALD نه تنه��ا در فکر توس��عه 
فناوری های پیشرفته، بلکه به دنبال ارتقای کیفیت 

محصوالت، ایمنی و طول عمر آنها نیز هستیم. 
وی اف��زود: این فن��اوری نانوپوش��ش دهی جدید 
می توان��د راهکار مناس��بی ب��رای غلبه ب��ر یکی از 
مهم ترین مشکالت صنعت الکترونیک، یعنی گرمای 
بیش از حد باش��د. ما خوش��حالیم ک��ه این فناوری 
را ب��رای بهبود محصوالت الکترونیکی به بازار عرضه 

کرده ایم. 

"AMD پردازنده های خود را 
ارزان کرد

ش��رکت ای ام دی قیم��ت پردازنده ه��ای رادئون 
آر ایک��س 460 و 470 خ��ود را قب��ل از رونمایی از 
پردازن��ده جدید ان ویدیا موس��وم به جیفورس جی 
ت��ی ایکس 1050 ارزان کرد تا س��هم خ��ود از بازار 

را حفظ کند. 
گرافیک��ی کارت ه��ای  ف��ارس،  گ��زارش   ب��ه 
  GTX 1050 Ti و   GeForce GTX 1050
ب��ه زودی روانه ب��ازار خواهند ش��د و ای ام دی برای 
رقاب��ت با ان ویدی��ا قیمت دوس��وم از پردازنده های 

سری Radeon RX 400 را کاهش داده است. 
قیم��ت  ب��ه  را   Radeon RX 460 ای ام دی 
حداق��ل 100 دالر و Radeon RX 470 را ب��ه 
قیم��ت حداقل 170 دالر عرض��ه می کند و امیدوار 
اس��ت از این طریق بتواند با پردازنده های گرافیکی 

تازه ان ویدیا رقابت کند. 
البته هنوز برخی مدل ه��ای پردازنده های رادئون 
با قیمت های بیش��تری عرضه می ش��وند که این امر 
ناشی از توان پردازش بیشتر آنهاست. همچنین این 
احتمال وج��ود دارد که Radeon RX 480  هم 

در نهایت به قیمت ۲00 دالر روانه بازار شود. 
کاه��ش قیمت محص��والت توس��ط ای ام دی در 
ش��رایطی رخ می ده��د که ان ویدی��ا هم تالش های 
خ��ود برای عرضه پردازنده های ارزان تر از ۲00 دالر 
 GeForce GTX 1050 .را تشدید کرده اس��ت
و GTX 1050 Tiب��ه ترتی��ب 110 و 140 دالر 
قیمت گ��ذاری ش��ده اند که نزدیک ب��ه قیمت اولیه 

Radeon RX 460 است. 

خبـــر وزیر ارتباطات:سه شنبه های بازی
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Beo time  یک ساعت هوشمند است که ظاهری شبیه به فلوت دارد . این ساعت مجهز به سه نمایشگر مجزاست که می تواند با سه سیستم موبایل متفاوت 
همگام شده و اعضای خانواده را در فواصل زمانی دلخواه بیدار می کند . قیمت این محصول 375 دالر است . 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

فرص�ت امروز- دولت تایلند نس��بت 
به محتواهای منتش��ر ش��ده در گوگل با 
محوریت توهین به پادشاه تایلند معترض 
شد. بخش بزرگی از این اعتراض ها از سوی 

سلطنت طلبان افراطی ابراز شده است. 
از زمان مرگ پادشاه تایلند در تاریخ 
13اکتب��ر تاکنون، پیامدهای این ماجرا 
بسیاری از ارکان این کشور را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. بر همین اساس معاون 
نخس��ت وزیر تایلن��د با احض��ار نماینده 
گ��وگل در بانک��وک، مرات��ب اعت��راض 
خود را نس��بت به این اتفاق بیان کرد. 
در پاس��خ به این اتفاق، مقامات گوگل 
نیز با انتش��ار بیانیه ای رس��می نس��بت 
ب��ه ای��ن موضوع واکنش نش��ان دادند. 
در بخش��ی از ای��ن بیانی��ه آمده اس��ت: 
درخواس��ت بررس��ی محتواهای گوگل 
مانند س��ایر درخواست های مطرح شده 
توس��ط دولت های مختلف مورد بررسی 

مقامات ارش��د گوگل قرار می گیرد و در 
ص��ورت روا ب��ودن اعتراض ه��ای مطرح 
شده، تغییرات الزم اجرایی خواهد شد. 
ب��ا این وجود نمی توان مطمئن بود که 
گ��وگل ب��ا بخش دوم درخواس��ت دولت 
تایلند موافقت کند. دولت تایلند از گوگل 
درخواست کرده بود به ردیابی افرادی که 
محتواهای توهین آمیز را منتشر می کنند 
پرداخت��ه و شناس��ه های این اف��راد را در 
اختیار دولت این کشور بگذارد. حکومت 
تایلند از روز سه شنبه اعالم کرده با کلیه 
اش��خاصی که نسبت به پادشاه فقید این 
کش��ور توهین و فحاش��ی کنند، برخورد 
قانون��ی خواه��د کرد. اگرچ��ه قانون منع 
توهی��ن به س��لطنت تایلند پیش��ینه ای 
طوالنی دارد و سال هاس��ت تصویب شده، 
اما به نظر می رسد این روزها این قانون از 
سطح عادی فراتر رفته و وارد فاز مجازی 

شده است.

فرصت ام�روز - به نظر می رس��د 
روزهای خوش س��لطنت  airbnb در 

معرض خطر قرار گرفته است. 
اندرو کوم��و، فرماندار نیویورک معتقد 
است فعالیت های شرکت airbnb اثرات 
منفی پرشماری بر میزان کسب و کارهای 
مرتبط با مسکن گذاشته است. براساس 
اظهارات مقامات محلی ایالت کالیفرنیا، 
بی��ش از 300 ش��رکت فع��ال در حوزه 
مسکن با airbnb درگیر هستند. اگرچه 
این موضوع تازه ای نیس��ت و بس��یاری 
از مناط��ق دیگ��ر ایاالت متح��ده مثل 
سانفرانسیسکو نیز با این شرکت درگیر 

هستند. 
 airbnb تنه��ا ش��رکت مش��هوری 
نیس��ت که در ح��وزه تج��ارت آنالین 
فعالی��ت می کند. ش��رکت های پرآوازه 
دیگ��ری مث��ل آم��ازون و  ای ب��ی  نیز 
س��وابق فعالیت قابل توجهی در حوزه 

تجارت آنالین دارن��د. با این وجود، به 
نظر می رس��د نرخ اعتراض های فعاالن 
حوزه مس��کن بیش از دیگ��ر حوزه ها 
 airbnb درنتیج��ه  اس��ت.  پررن��گ 
بیش از س��ایرین مورد هجوم انتقادات 
ق��رار می گی��رد. یک��ی از عم��ده علل 
 airbnb نارضایتی ه��ا از فعالیت ه��ای
تاثیر فعالیت های این ش��رکت در نرخ 
قیمت امالک است. کارشناسان امالک 
ایاالت متحده معتقدند فعالیت های این 
وب سایت در نوسان ها، ایجاد حباب های 
قیم��ت و... تاثی��ری مس��تقیم دارد. از 
س��وی دیگر گاهی ن��وع قیمت گذاری 
آپارتمان های مبله در این وب س��ایت با 
تعرفه های مالیاتی همخوانی ندارد. این 
ع��دم همخوانی در اغلب م��وارد کمتر 
از تعرفه های رس��می اس��ت، در نتیجه 
تمای��ل افراد برای حض��ور در بازار های 

تجاری محلی را کاهش می دهد.

اعتراض های حکومتی برای توهین های سلطنتی! 

دولت تایلند از گوگل شاکی شد
موفقیت تجاری airbnb در خطر است؟ 

30میلیارد دالری که ممکن است از دست برود
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سلطانی فر در جلسه شورای اداری تفرش مطرح کرد 

شکوفه امید در صنعت گردشگری ایران تصویب ثبت ۸۳ شیء تاریخی 
»شهر سوخته«

ثب��ت ۸۳ اث��ر ش��هر س��وخته موج��ود در موزه 
مل��ی ای��ران و م��وزه منطقه ای جنوب ش��رق ایران 
در زاه��دان از س��وی اعضای کمیته ثب��ت آثار ملی 
منقول به تصویب رس��ید. به گزارش ایس��نا به نقل 
از رواب��ط عموم��ی معاونت می��راث فرهنگی، فرهاد 
نظ��ری، مدی��رکل دفتر ثبت آثار و حف��ظ و احیای 
می��راث معنوی و طبیعی با اعالم »تصویب ثبت ۸۳ 
ش��یء تاریخی شهر سوخته در کمیته ثبت آثار ملی 
منقول« گفت: ثبت ۸۳ اثر متعلق به »شهر سوخته« 
که در موزه ملی ایران و موزه منطقه ای جنوب شرق 
ایران در زاهدان موجود بود، از سوی اعضای کمیته 
ثبت آثار ملی منقول به تصویب رسید. از این تعداد 
۲۳ اث��ر از م��وزه مل��ی و ۶۰ اثر از م��وزه منطقه ای 

زاهدان انتخاب شده است. 
کاوش ه��ای  آث��ار حاص��ل  ای��ن  داد:  ادام��ه  او 
باستان شناس��ی ص��ورت گرفت��ه در ای��ن محوطه 
تاریخ��ی از س��وی باستان شناس��ان ایتالیای��ی ب��ه 
سرپرس��تی موریتزیو توزی از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷ 
و دکتر س��یدمنصور سیدس��جادی سرپرست هیأت 
ایرانی از س��ال ۱۳۷۶ تاکنون اس��ت. »نظری« ثبت 
این آثار موزه ای در فهرس��ت آثار ملی را در راستای 
اجرای قان��ون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ مجلس 
ش��ورای مل��ی، نظام نام��ه اجرایی مص��وب ۱۳۱۱ 
هی��ات وزرا، بند )ج( از ماده واحده قانون تش��کیل 
سازمان میراث فرهنگی مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورا 
و بند شش��م از ماده س��وم قانون اساسنامه سازمان 
می��راث فرهنگ��ی کش��ور مص��وب ۱۳۶۷ مجلس 
ش��ورای اس��المی، م��اده ۲۲ آیین نام��ه حفاظت از 
میراث فرهنگی کشور مصوب شورای امنیت کشور، 
فص��ل دوم آیین نامه مدیریت، س��اماندهی، نظارت 
و حمای��ت از مال��کان و دارن��دگان ام��وال فرهنگی 
 تاریخی منقول مجاز مص��وب ۱۳۸۴ هیات وزیران، 

برشمرد. 
بنابر این گزارش، شهر س��وخته با مساحت بیش 
از ۱۵۰ هکتار از بزرگ ترین ش��هرهای قدیم و اولیه 
فالت بزرگ ایران با حدود ۵۲۰۰ سال قدمت است 
که پس از ۱۴۰۰-۱۲۰۰ س��ال به سبب جابه جایی 
بس��تر رودخانه، دلتای هیرمند و همچنین تغییرات 

آب و هوایی متروک شد و از بین رفت. 

س��یدمنصور سیدس��جادی، سرپرست کاوش های 
شهر س��وخته پس از انقالب اسالمی اهمیت »شهر 
س��وخته« در دنیای باس��تان و حتی ام��روزی را در 
تعدد اشیا، زیبایی آنها و مسائلی اینچنینی ندانست 
و گف��ت: در نقاط دیگر ایران، اش��یا و آثار معماری 
بس زیباتر از ش��هر سوخته وجود دارد؛ ولی اهمیت 
»شهر سوخته« در نوع جامعه، روابط بین المللی آن 
دوران و نقش آن در گس��ترش فن��اوری و هنرهای 
زمان خود اس��ت. به گفته او، براس��اس داده های به 
دس��ت آمده از کاوش ها، مردم »ش��هر سوخته« از 
قومیت های گوناگونی تشکیل شده بودند که با صلح 
و صف��ا با یکدیگر و با س��رزمین های همس��ایه خود 
می زیسته اند. در این شهر بزرگ که در اوج شکوفایی 
خ��ود دارای جمعیتی ح��دود ۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ نفر 
بوده، کوچک ترین نشانه ای از جنگ و جدال و قتال 

دیده نشده است. 
سیدسجادی می گوید: »شهر سوخته« یک کانون 
علمی به معنای کامل بوده اس��ت، به گونه ای که در 
۵هزار س��ال پیش کسانی در آنجا زندگی می کردند 
که دس��ت به جراحی جمجمه برای معالجه بیماری 
می زدن��د، برای محاس��بات خ��ود از خط کش های 
چوب��ی با مقیاس یک میلی متر اس��تفاده می کردند. 
همچنی��ن آنه��ا دارای سیس��تم لوله کش��ی آب یا 
فاض��الب و مخترع��ان بازی ه��ای فکری براس��اس 
منط��ق و ریاضی��ات بوده اند و با انع��کاس تصویری 
بس��یار س��اده روی ظ��روف س��فالی و غیرس��فالی 
مبدعان نخستین ش��کل های پویانمایی )انیمیشن( 
هم بوده اند، این چنین اس��ت ک��ه نمی توان آنها را 
دس��ت کم گرفت. او یکی دیگر از امتیازات »ش��هر 
سوخته« را، واقع ش��دن آن در سر چهارراه تمدنی 
زمان خود دانست و افزود: اطالعات باستان شناسی 
نش��ان داده که م��ردم ش��هر مخلوط��ی از جوامع 
گوناگون فالت ایران و خارج فالت بوده است. نتایج 
کاوش های باستان شناسی نشان داده که این جامعه 
ترکیبی از مردم محلی، ش��مالی )آسیای مرکزی(، 
ش��رقی )بلوچس��تان پاکس��تان و مردم دره سند(، 
غرب��ی )عیالمیان و بین النهرینیان( و جنوبی )مردم 
س��واحل دریای مکران و س��واحل و جزایر جنوبی 
خلی��ج ف��ارس( بوده اند. »ش��هر س��وخته« در ۵۶ 
کیلومتری زابل و در حاشیه جاده زابل - زاهدان در 
شرق ایران و در اس��تان سیستان و بلوچستان قرار 
دارد. این شهر در سی وهشتمین اجالس یونسکو در 
اول تیرماه ۱۳۹۳ به عنوان هفدهمین اثر کشورمان 

در فهرس��ت میراث جهانی به ثبت رس��ید. 

یک عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان: 
به سمتی حرکت می کنیم که 

اصفهان قطب مرمت ایران شود
یک عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان گفت: در 
دانشکده مرمت دانش��گاه هنر اصفهان تالش می کنیم 
اصفهان به سمتی حرکت کند که به قطب مرمت ایران 
تبدیل شود. عیسی اسفنجاری در حاشیه سمینار »شهر: 
گذشته، حال و آینده« در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
این سمینار با هدف توسعه آگاهی و معرفی دستاوردهای 
مل��ی و بین الملل��ی حفاظ��ت از ش��هرهای تاریخی به 
معرفی تاریخ و تجارب حفاظت و مدیریت شهر تاریخی 

»ادینبرو« در اسکاتلند می پردازد. 
وی افزود: ش��هر »ادینبرو« به ثبت جهانی رس��یده و 
یکی از اهداف یونسکو برای به ثبت رساندن شهرها این 
اس��ت که ش��هرهای تاریخی در کنار هم و با هم تبادل 
اطالعات و دانش داشته باشند. سمینار »شهر: گذشته، 
ح��ال و آینده« که در قالب کارگاه برگزار می ش��ود نیز 
تعاملی اس��ت برای انتقال اطالعات در میان اس��تادان 

مرمت شهرهای تاریخی. 
این عضو هیأت علمی دانش��گاه هن��ر اصفهان با بیان 
اینکه ش��یوه مرمت بناهای تاریخی یکس��ان نیست اما 
می توانیم از دیگران بیاموزی��م، ادامه داد: یکی از اهداف 
برگ��زاری این کارگاه ها انتقال اطالع��ات و تعامل میان 
دانشجویان، اس��تادان و پژوهشگران بود چراکه همه ما 
در هر سطحی که باشیم می توانیم بیاموزیم و یاد بگیریم. 
تالش ما این است که دانشجویان یاد بگیرند تا حافظانی 

برای کشور و شهر اصفهان باشند. 
اس��فنجاری ب��ا اش��اره به اهمی��ت انتق��ال دانش از 
استادکاران مرمت به دانشجویان این رشته تصریح کرد: 
مهارت های اس��تادکاران س��نتی در زمینه مرمت بسیار 
حیاتی اس��ت زیرا بدون تجربه این اف��راد اجرای دانش 
تئوری ممکن نیس��ت. وی با اشاره به اینکه استادکاران 
بای��د هنر خود را به جوان��ان عرصه مرمت عرضه کنند، 
ادامه داد: جوانان ما باید از استادان مرمت آموزش ببینند 
و از س��وی دیگر مرمت کاران قدیمی هنر خود را به آنها 
عرضه کنند. این عضو هیأت علمی دانشگاه هنر اصفهان 
افزود: در دانش��کده مرمت دانشگاه هنر اصفهان تالش 
می کنیم اصفهان به س��متی حرک��ت کند که به قطب 
مرمت ایران تبدیل شود. در اصفهان اساس و فونداسیون 
مرمت مدرن وجود دارد و می توان در این زمینه از تجربه 

سایر کشورها نیز استفاده کرد. 

ساخت یک سد دیگر بدون 
مطالعات باستان شناسی

رئیس پژوهش��کده باستان شناسی پژوهشگاه میراث 
فرهنگی و گردش��گری از ساخت سد »تنگ سرخ« در 
استان فارس بدون انجام مطالعات باستان شناسی خبر 
داد. به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی و گردش��گری، حمیده چوبک، رئیس 
پژوهشکده باستان شناسی در نامه ای به مدیرکل میراث 
فرهنگی و گردش��گری اس��تان فارس اعزام نماینده ای 
برای بازدید از عملیات س��اخت س��د »تنگ س��رخ« و 
تهیه گزارش عملیات اجرایی آن را خواستار شد. چوبک 
در نامه خود با اش��اره به مکاتبات متعدد پژوهش��کده 
باستان شناسی با مجری سد »تنگ سرخ« شیراز نوشته 
است: »شرکت آب منطقه ای استان فارس برخالف بند 
»ج« ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج س��اله چهارم توسعه و 
طی مراحل قانونی مطالعات فرهنگی - تاریخی طرح های 
عمرانی در مرحله امکان سنجی، اقدام به ساخت وساز و 

عملیات اجرایی در محدوده این سد کرده است.«
او ب��ا تاکید بر بی توجهی مجری س��د به اخطارهای 
پژوهش��گاه میراث فرهنگی و گردش��گری و پاس��خگو 
نبودن به آنها، خواس��تار اعزام کارشناسان توسط اداره 
کل میراث فرهنگی و گردشگری فارس به محل ساخت 
س��د و شبکه آن برای ارزیابی وضعیت موجود و مراحل 

عملیات اجرایی این طرح عمرانی شده است. 
براساس این گزارش، براساس بند ج ماده ۱۱۴ قانون 
برنامه پنج س��اله چهارم همه وزارتخانه ها، سازمان ها و 
موسسات دولتی موظفند قبل از اجرای طرح های عمرانی 
گسترده و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به 
انج��ام مطالعات فرهنگی – تاریخی میراث فرهنگی در 
آن خصوص اق��دام و در طراحی و مکان یابی طرح های 
یادشده نتایج مطالعات را رعایت کنند. به گزارش ایسنا، 
ساخت سد روی محوطه های تاریخی بدون استعالم از 
میراث فرهنگی در طول سال های گذشته و در شهرهای 
مختلف کش��ور به دفعات انجام شده است. ساخت سد 
روی محوطه تاریخی »س��یوند« یکی از مهم تریِن این 
اقدامات بود که اعتراض های زیادی را به دنبال داش��ت، 
پس از آن سیمره و پیغام چای نیز با این مشکل مواجه 
شدند و حتی در طول کمتر از یک ماه گذشته، رسانه ها 
از تک��رار این اتفاق روی محوطه تاریخی »کوچری« در 

شهرستان گلپایگان خبر دادند. 

سرمایه گذاری 11میلیارد دالری 
چین در گردشگری روسیه

چی��ن بی��ش از ۱۱ میلی��ارد دالر ب��رای توس��عه 
گردش��گری و ایج��اد منطق��ه توریس��تی در منطقه 
بایکال روسیه سرمایه گذاری می کند. به گزارش ایسنا 
از RNS، ای��ن پروژه بزرگ ش��امل س��اخت امکانات 
گردش��گری، راه های مواصالتی، سرویس حمل و نقل و 
زیرساخت های گسترده لجستیکی در منطقه دریاچه 
بایکال و مناطق اطراف آن در روس��یه اس��ت. به گفته 
مج��ری چینی این طرح، اجرای این پروژه توریس��تی 
مطابق با استانداردهای محیط زیست و تمامی الزامات 
قانونی حفاظت از این دریاچه طبیعی اس��ت. دریاچه 
بایکال در جنوب س��یبری، میان استان ایرکوتسک و 
جمه��وری بوریاتیای روس��یه ق��رار دارد. این دریاچه 
هفتمین دریاچه بزرگ جهان است و در فهرست میراث 
جهان��ی قرار دارد. دریاچه بایکال بزرگ ترین منبع آب 
شیرین جهان به ش��مار می آید. تقریبا ۲۰درصد تمام 
آب شیرین غیرمنجمد سطحی روی کره زمین در این 
دریاچه ق��رار دارد، این دریاچه ۳۱۵۰۰ کیلومتر مربع 
وسعت دارد. دریاچه بایکال همچنین دارای زالل ترین 
آب در می��ان دریاچه ه��ای جهان اس��ت و با قدمتی 
۲۵میلیون س��ال، قدیمی ترین دریاچه جهان به شمار 

می آید. 

و  رئیس جمه��وری  مع��اون 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری 
گردش��گری  صنع��ت  گف��ت: 
کشور پس از توافق هسته ای و 
برجام وارد فضایی امیدبخش و 
روشن ش��د. مسعود سلطانی فر 
ش��امگاه یکش��نبه در شورای 
اداری شهرس��تان تف��رش ب��ا 
بیان اینکه صنعت گردش��گری 
کشور پس از توافق هسته ای و 
برجام وارد فضایی امیدبخش و 
از تمهیدات دولت  روشن شد، 
تدبیر و امید برای رونق اقتصاد 
و بهبود وضعیت اش��تغال خبر 
داد. سلطانی فر همچنین افزود: 
بس��یاری از مذاک��رات پیش از 
توافق هس��ته ای ب��رای بهبود 
ح��وزه گردش��گری منج��ر به 
امض��ای قرارداد نش��د، اما این 
ام��ر پ��س از توافق هس��ته ای 
و برج��ام تغییر ک��رد و جنبه 
عمل��ی و اجرای��ی ب��ه خ��ود 
وارد  را  کش��ورمان  و  گرف��ت 
فضایی جدید، س��ودآور، مفید 

و ارزشمند کرد. 

کشور در مسیر فرآیند 
پیشرفت

ک��رد:  تصری��ح  س��لطانی فر 
ام��روزه موفقی��ت در مذاکرات 
هس��ته ای، برج��ام و تواف��ق با 
طرف مقابل اقدامی چشمگیر و 
بزرگ محسوب می شود. رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خاطرنشان 
کرد: تحریم ه��ای ناعادالنه ضد 
ایران پیش��رفت کشور را سال ها 
به تعویق انداخ��ت و بنیان های 
اقتصادی کشور را به طور جدی 

تهدی��د کرد. س��لطانی فر اضافه 
ک��رد: امروز ب��ه برکت همکاری 
مردم فرآیند توسعه و پیشرفت 
کش��ور به خوبی دنبال می شود، 
البته در برخی زمینه ها سرعت 
پیش��رفت متفاوت اس��ت. وی 
مش��کالت اقتصادی و تحریم ها 
را به عن��وان دو معض��ل مه��م 
دولت تدبی��ر و امید در بدو آغاز 
فعالیت خوان��د و اضافه کرد: با 
تالش دول��ت کاهش تورم، رفع 
تحریم ه��ا و ایج��اد آرامش در 
بازار ارز، قیمت ه��ا به وجود آمد 
و دولت هم اکنون س��عی دارد با 
تمهیدات الزم رون��ق اقتصاد و 
بهبود وضعیت اشتغال را فراهم 
کند. مع��اون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنای��ع دس��تی و گردش��گری 
اضافه کرد: سایه جنگ، درگیری 
نظامی و تهدیدات کش��ورهای 
به ویژه کشورهای ۵+۱  مختلف 

ض��د ای��ران از دیگر مش��کالت 
پی��ش روی کش��ور ب��ود، زی��را 
گروهی از دش��منان بر این باور 
بودند که ایران بر تعهدات خود 
پایبند نبوده و با مذاکرات سعی 

در خرید زمان داشته اند. 
سلطانی فر با اشاره به تمایل 
برای  خارجی  س��رمایه گذاران 
مشارکت در اقتصاد کشورمان، 
مس��ئوالن  ک��رد:  تصری��ح 
جناح بن��دی  بای��د  مربوط��ه 
را کن��ار گذاش��ته و ب��ا تامین 
امنی��ت، حمایت و پش��تیبانی 
از س��رمایه گذاران، اف��راد را به 
س��رمایه گذاری ترغی��ب کنند 
ت��ا زمین��ه اش��تغال زایی برای 

جوانان فراهم شود. 

جاذبه های استانی برای رونق 
گردشگری

می��راث  س��ازمان  رئی��س 
و  دس��تی  صنای��ع  فرهنگ��ی، 

گردشگری گفت: استان مرکزی 
و به خصوص شهرس��تان تفرش 
در تم��ام ابعاد از جمل��ه مراکز 
دانشگاهی و صنعتی رشد کرده و 
همچنین دارای امکاناتی مطلوب 
اس��ت.  س��رمایه گذاری  ب��رای 
سلطانی فر اضافه کرد: این استان 
باید مانن��د یک کش��ور بزرگ 
در خل��ق ارزش اف��زوده، ایجاد 
اشتغال موثر و در عرصه تجارت 
خارج��ی نقش��ی موثر داش��ته 
باش��د. وی گفت: استان مرکزی 
از نظ��ر جاذبه ه��ای تفریح��ی 
قابلیت ه��ای  از  گردش��گری  و 
ارزش��مندی برخوردار اس��ت و 
بسیاری از مشاهیر علوم مختلف 
و همچنی��ن معمار کبیر انقالب 
از این اس��تان بوده ان��د. رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری خاطرنشان 
کرد: مدیران باید توسعه، تغییر و 
تحول را سرمنشاء کار خود قرار 

داده و نبای��د در راس��تای حفظ 
وضعیت موج��ود فعالیت کنند. 
س��لطانی فر با اش��اره به بررسی 
مش��کالت به شهرستان تفرش 
پیش از سفر کاروان تدبیر و امید 
به اس��تان مرک��زی، اظهار کرد: 
تکمیل و بهره برداری طرح های 
این شهرس��تان که در توسعه و 
پیشرفت استانی دخیل است، در 

اولویت قرار می گیرد. 

 فرصت ناب تفرش
برای سرمایه گذاران

نماینده مردم تفرش، فراهان 
و آش��تیان در مجلس ش��ورای 
اس��المی نی��ز در این نشس��ت 
گف��ت: ۵۰۰میلی��ارد ری��ال از 
۹ه��زار و ۳۰۰میلی��ارد ری��ال 
درنظرگرفته شده برای این استان 
برای حوزه آب رسانی هفتیان به 
تف��رش اختصاص یافت��ه که در 
صورت تامی��ن کامل این اعتبار 
بهره برداری ص��وررت می گیرد. 
محمد حسینی اضافه کرد: وجود 
راه ه��ای زیاد خاکی و شوس��ه 
این شهرس��تان برازنده تفرشی 
که زادگاه بس��یاری از مش��اهیر 
بوده، نیس��ت. وی خاطرنش��ان 
کرد: احداث و بهس��ازی جاده ها 
و مسیرها به دلیل شرایط خاص 
اقلیم��ی و جغرافیایی س��خت 
اس��ت و هزینه ها در این عرصه 
با افزایش رو به رو است. نماینده 
مردم تفرش، فراهان و آش��تیان 
در مجل��س ش��ورای اس��المی 
حضور سرمایه گذاران در صنایع 
پاک این شهرس��تان را به عنوان 
یکی دیگر از تدابیر دولت تدبیر 
و امید در کشور و به ویژه در این 

شهرستان برشمرد. 

پای��گاه می��راث جهانی  مدی��ر 
تخ��ت جمش��ید گف��ت: ۵۰هزار 
بروش��ور »معرف��ی مجموعه تخت 
جمش��ید« به زبان های فارس��ی و 
انگلیس��ی بین گردش��گران توزیع 
می ش��ود. به گزارش ایرنا از روابط 
عمومی معاون��ت میراث فرهنگی، 
مس��عود رضایی منفرد اظهار کرد: 
با توجه به مسافرپذیر بودن اماکن 
نق��ش  تخت جمش��ید،  تاریخ��ی 
رس��تم، موزه تخت جمشید، شهر 
اس��تخر و نقش رجب و اس��تقبال 
و  داخل��ی  پرش��مار گردش��گران 
ب��رای خدمات رس��انی  خارج��ی، 
مناسب به بازدیدکنندگان بروشور 
محوطه ه��ای  معرف��ی  زبان��ه  دو 
تاریخی یادشده با همکاری بخش 
خصوصی چاپ شده و آماده توزیع 
اس��ت. وی افزود: طرح ساماندهی 

محوط��ه ورودی مجموع��ه تخت 
جمش��ید نیز آغاز شده که با هدف 
ارتقای حریم منظری و زیباسازی 
سازگار با جایگاه محیط تاریخی و 

برای  ایجاد چش��م اندازی مطلوب 
گردشگران، کارشناسی شده است. 
پای��گاه می��راث جهانی  مدی��ر 
تخت جمشید همچنین در نشست 

غرف��ه داران و پیمان��کاران بخ��ش 
خصوص��ی مجموعه اظه��ار کرد: 
تالش داریم با ارائه طرح ساماندهی 
فرهنگ��ی،  خدم��ات  ارتق��ای  و 

برنامه ری��زی  نی��ز  و  بهداش��تی 
مناس��ب، خدمات شایس��ته ای را 
به گردش��گرانی که تخت جمشید 
و دیار پارس��ه را به عن��وان مقصد 
س��فر انتخاب می کنند ارائه کنیم. 
رضایی منفرد در ادامه به ساماندهی 
و افزایش س��رویس های بهداشتی 
ایران��ی و فرنگی جه��ت رفاه حال 
گردشگران ایرانی و خارجی اشاره 
کرد و افزود: طرح نظارت تاسیسات 
گردش��گری درخصوص ممنوعیت 
گرانفروش��ی و الزام پیمانکاران به 
نصب بنر قیمت ها، پخش موسیقی 
متعارف ب��ا رعایت موازین محوطه 
تاریخی ب��ه دور از هرگونه آلودگی 
صوتی و رعایت حال گردش��گران، 
توج��ه بی��ش از پیش ب��ه نظافت 
مطلوب سرویس های بهداشتی، در 

دستور کار قرار گرفته است. 

کش��ور اس��پانیا پس از س��پری 
کردن موفق ترین تابستان ۱۵سال 
اخی��ر در عرصه گردش��گری، افق 
پیش روی محبوب ترین  را  روشنی 
مقاصد توریس��تی خود نمی بیند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از روزنامه 
»ل��وکال«، ب��ا هجوم گردش��گران 
از کش��ورهایی ک��ه در چند مدت 
اخی��ر درگیر حمالت تروریس��تی 
بودند، اسپانیا تابس��تانی رویایی را 
در عرصه جذب گردشگر بین المللی 
تجربه کرد و مجموعه ای از عوامل 
چون کاهش نرخ سود، بهای بنزین 
و ناآرام��ی در دیگ��ر کش��ورهای 
مدیترانه ای به نفع مناطق ساحلی 
اس��پانیا ش��د.  »خ��وزه لوئی��س 
زوردا«، رئیس کمپانی گردشگری 
»Exeltur« اس��پانیا معتقد است 
ایجاد مجدد چنین شرایطی بسیار 
دشوار اس��ت و از میان ۷۵میلیون 
گردشگری که پیش بینی می شود 
در س��ال جاری میالدی از اسپانیا 
دی��دن کنن��د، نزدیک ب��ه چهار 
میلیون از گردشگرانی هستند که 
پی��ش از این به کش��ورهایی چون 

ترکیه و مصر نیز سفر کرده اند. 
پیش بین��ی می ش��ود صنع��ت 
گردش��گری اس��پانیا در در س��ال 
۲۰۱۶ ش��اهد رش��د س��االنه ۴.۴ 
در مقایس��ه با چش��م انداز رش��د 
۳.۲درص��دی برای کل اقتصاد این 
کشور باشد که این رقم در ۱۵ سال 
اخیر بی سابقه بوده است. همچنین 

در هشت ماه نخست ۲۰۱۶ اسپانیا 
شاهد رشد ۱۰درصد گردشگری در 
مقایسه با س��ال گذشته آن بوده و 
در مجموع ۵۲.۵میلیون نفر از این 
کشور دیدن کردند که در این میان 
بریتانیایی ها پرشمارترین حضور را 
داش��ته اند. منطقه شمالی کاتالونیا 
پربازدیدترین منطقه گردش��گری 
در اسپانیاس��ت که ی��ک چهارم از 
مجموع توریست های ورودی به این 
کشور را به خود اختصاص می دهد 
و در ح��د فاصل ماه ه��ای ژانویه تا 
آگوس��ت در مجموع ۱۲.۵میلیون 
گردشگر بین المللی از شهر بارسلون 
و دیگر مناطق س��احلی آن دیدن 
کردند. پ��س از کاتالونی��ا، منطقه 
»بالئ��اری« که یک��ی از ۱۷ بخش 
خودمختار اس��پانیا و یک��ی از ۵۰ 
استان آن به شمار می آید، در جایگاه 

دوم حضور گردش��گران قرار دارد و 
پ��س از جزایر قناری محبوب ترین 
منطقه گردشگری اسپانیاست. در 
سال ۲۰۱۵ در مجموع ۶۸میلیون 
گردشگر اسپانیا را به عنوان مقصد 
گردش��گری خود انتخ��اب کردند 
و موجب ش��د این کش��ور پس از 
فرانس��ه و آمریکا در جایگاه س��وم 
پربازدیدترین کشورهای جهان قرار 
گیرد، اما این صنعت با نگرانی هایی 

نیز روبه رو است. 
به عنوان مثال توریس��م تجاری 
در این کش��ور به سبب بالتکلیفی 
سیاس��ی ب��ا افت هم��راه ب��وده و 
اس��پانیا پس از دو انتخابات ناتمام، 
۱۰ ماه اس��ت که دولتی با اختیار 
تام ندارد. مهم تر آنکه گردش��گران 
در مقایسه با س��ال گذشته کمتر 
هزینه می کنند و میزان هزینه آنها 

وابسته به ماه میالدی ۲ تا ۶درصد 
کاهش داشته اس��ت و مدت زمان 
کمتری را نیز در اس��پانیا س��پری 
می کنن��د. »فیلی��پ موس��کوزو«، 
استاد دانشگاه کسب و کار و تجارت 
مادرید معتقد اس��ت روند کلی به 
سمت صرفه جویی در هزینه هاست. 
ت��الش  از گردش��گران  بس��یاری 
می کنند برای س��فر از ایرالین های 
ارزان قیمت و روش های جایگزین 
 »Airbnb« چ��ون  اقام��ت 
)وب س��ایتی اس��ت که م��ردم در 
آن خانه ه��ا و مکان ه��ای اقامت��ی 
خ��ود را کرایه می دهن��د و دارای 
دو میلیون اقامتگاه ثبت ش��ده در 
۱۹۱ کش��ور جهان است( استفاده 
کنند؛ پدیده ای که زیان زیادی به 

هتلداران وارد کرده است. 
گذش��ته،  س��ال  دو  ط��ول  در 

ش��مار اقامتگاه ه��ای معمول برای 
توریس��ت ها ۱.۶درص��د افزای��ش 
داشته، در حالی که استفاده و اجاره 
اقامتگاه با استفاده از وب سایت هایی 
چون»Airbnb«  حدود ۷۵درصد 
رش��د داشته اس��ت. از سوی دیگر 
مقاصد محبوب گردشگری اسپانیا 
چون بارس��لون و جزایر بالئارس به 
نقطه اشباع رسیده اند که در برخی 
موارد مش��کالت زیس��ت محیطی 
ایج��اد ک��رده اس��ت. »مارگالی��دا 
مایورکا« از فعاالن محیط زیس��ت 
در جزی��ره مای��ورکا معتقد اس��ت 
زیرس��اخت های این جزیره قادر به 
مقابله با تاثیرات فصل گردشگری 
به عنوان مثال  نیس��ت،  تابس��تان 
امس��ال آب ه��ای آلوده ب��ه پارک 
طبیعی در ش��مال جزیره راه یافت 
و تصفیه خانه ه��ا نیز درس��ت کار 
نمی کردند. مس��ئوالن گردشگری 
اسپانیا در تالش هستند تمرکز این 
صنعت را از کمیت به سوی کیفیت 
تغیی��ر دهند و توجه بیش��تری به 
میراث این کشور نیز داشته باشند. 
یکی دیگر از راه حل ها جذب بیشتر 
گردشگران آسیایی است که بیشتر 
ب��ه خرید عالق��ه دارند ت��ا آفتاب 
گرفتن در س��واحل. ب��ا این وجود 
صنعت گردشگری اسپانیا در چند 
مدت اخی��ر س��ودهای فراوانی از 
س��واحل و آفتاب برده است و بعید 
اس��ت به راحتی مدل های خود را 

تغییر دهد. 

50هزار بروشور دوزبانه تخت جمشید برای گردشگران توزیع می شود

اسپانیایی ها نگران آینده گردشگری هستند
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مجیدرض��ا حریری، عضو اتاق 
بازرگان��ی ایران معتقد اس��ت از 
ش��روط بهبود فضای کسب و کار 
این اس��ت ک��ه رتبه کش��ور در 
ش��فافیت قابل قبول باش��د زیرا 
این  به  س��رمایه گذاران خارجی 
که  توج��ه می کنن��د  موض��وع 
کشورمان در شفافیت اقتصادی 
و فس��اد اقتصادی و مالی دارای 

چه رتبه ای است. 
تخلفاتی مانند آنچه در دولت 
قبلی و توسط رئیس جمهوری 
سابق اتفاق افتاد، چه تاثیری 
بخش  فع��الی�ت ه��ای  در 
خصوصی می گ�ذارد و تا چه 
ان�دازه کار و تج�ارت فعاالن 
اقتص�ادی را تحت تاثیر قرار 

می دهد؟ 
اص��وال ب��رای تخل��ف در هر 
قانون��ی  کار  و  س��از  س��طحی 
وج��ود دارد و بای��د به خصوص 
و  اجتماع��ی  حوزه ه��ای  در 
اقتص��ادی اف��رادی ک��ه متولی 
جامعه هستند، در مقابل اعمال 
و رفت��ار خود جوابگو باش��ند و 

در قانون اساس��ی ه��م بر رفتار 
متولیان جامعه تاکید شده است. 
اتفاقی ک��ه باید در حوزه اقتصاد 
در کش��ور ما بیفتد این است که 
باید به شفافیت، رقابت پذیری و 
آزادسازی برسیم. یعنی اگر این 
س��ه اصل را در اقتص��اد رعایت 
کنیم و اقتصاد ش��فاف و رقابتی 
و آزاد داش��ته باشیم، همه آحاد 
جامع��ه در فضای جامعه مجبور 
به تبعی��ت از قانون و مس��ئول 
اعمال خ��ود خواهند ب��ود. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه از نظ��ر 
نداریم  کمبودی  نظارتی  قوانین 
و س��ازمان های نظارتی مختلف 
برای رس��یدگی به اعم��ال افراد 
اعم از فع��ال بخش خصوصی و 
دولت��ی اختیارات��ی دارند. یعنی 
ما جزو کش��ورهایی هستیم که 
حتی مس��ئوالن تراز اول کشور 
موظف هستند میزان دارایی های 
خود را قبل و پس از مس��ئولیت 
اعالم کنند، بنابراین از نظر قانون 
و مق��ررات چیزی ک��م نداریم و 
آنچه مش��کل دارد تقدم مسائل 

سیاس��ی بر تمام مس��ائل است 
و تمام موضوعات تحت الش��عاع 
سیاس��ت ق��رار می گی��رد و این 
موضوع موجب می ش��ود فردی 
به ناح��ق مورد ظن ق��رار گیرد 
اما فرد دیگ��ری که واقعا تخلف 
کرده، به ناحق مورد رس��یدگی 

قرار نمی گیرد. 

بنابرای�ن اصل موض�وع این 
اس�ت ک�ه بای�د بپذیریم در 
اقتصادی  ش�فافیت  کش�ور 
در  باش�د،  داش�ته  وج�ود 
غیر این صورت نمی توانیم به 
بهبود اوضاع امیدوار باشیم؟ 
باید  اس��ت.  بل��ه همین طور 
بپذیری��م ک��ه هر ف��ردی چه 
یک کارمند س��اده دولت، چه 

وزی��ر، چ��ه رئیس جمهور، چه 
باید در  تاج��ر و تولید کنن��ده 
مقاب��ل مق��ام ناظ��ر موظف به 
پاس��خگویی باش��ند و باید در 
کنند  فعالیت  محیطی ش��فاف 
که عالوه بر مق��ام ناظر، آحاد 
بتوانند نظارت کنند  مردم هم 
و موضوع جامعه مدنی از اینجا 
شکل بگیرد که مردم بر اعمال 
حاکمان نظ��ارت و حاکمان بر 
اعمال فعاالن اقتصادی نظارت 

کنند. 
به عبارت دیگر اگر فعالیت ها 
در یک فضای شیشه ای و شفاف 
باشد، اصوال کسی جرات تخلف 
به آن ش��کل را پیدا می کند. در 
مقابل هرچه فضا غیر ش��فاف تر 
ش��ود، یعنی اجازه داده ایم افراد 
به سمت تخلف در هر حوزه ای 
بروند، بنابراین اینکه پیشگیری 
کنی��م و تم��ام فعالیت ه��ا در 
فضای ش��فاف باشد به خصوص 
در حوزه ه��ای مالی و اقتصادی، 
بهت��ر از درمان یعن��ی مجازات 

است. 

ب���رخ���ی ک�ارشن�اس�ان 
معتقدن�د تخلف�ات دول�ت و 
اثرات  قبل�ی  رئیس جمهوری 
اقتص�ادی خ�ود را گذاش�ته 
اس�ت و در حال حاضر بیشتر 
دارای اثرات اجتماعی و کاهش 
اعتماد مردم است. نظر شما در 
رابطه با این موضوع چیست؟ 

قطع��ا تاثیرات��ی ب��ر تولید و 
تج��ارت دارد. زمان��ی که فضای 
اعتماد مردم نس��بت ب��ه هم و 
نس��بت ب��ه مس��ئوالن کمرنگ 
می ش��ود و در جامع��ه اطمینان 
از بین می رود، نمی توانیم انتظار 
بهبود فضای کسب و کار را داشته 
باش��یم. از ش��روط بهبود فضای 
کس��ب و کار این اس��ت که رتبه 
کش��ور در ش��فافیت قابل قبول 
باش��د زیرا نگاه یک سرمایه گذار 
خارجی ب��ه این موضوع اس��ت 
که کش��ورمان در ایندکس های 
بین الملل��ی چه رتب��ه ای دارد و 
رتبه فساد اقتصادی و مالی ایران 
چند است و اینها موجب می شود 

اصال سرمایه وارد کشور نشود. 

سهشنبه
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تخلفات مالی مسئوالن و 
بی اعتمادی مردم 

هر از گاهی در رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی 
اخباری در مورد تخلفات مالی مسئوالن دولت قبلی 
منتش��ر می ش��ود و مدتی در رأس توجه مردم قرار 
می گیرد. چندی پیش هم یکی از نمایندگان مجلس 
در پی یک تذکر شفاهی، با انتقاد از بی توجهی برخی 
نمایندگان به گزارش های ماهانه دیوان محاسبات، از 
تایید تخلف ۴۸ هزار میلی��ارد تومانی دولت دهم و 
همچنین تخل��ف ۱۲ هزار میلیارد تومانی ش��خص 

رئیس جمهور سابق خبر داد. 
ام��ا اگر بخواهیم این موضوع را بررس��ی کنیم که 
تخلف��ات مالی دولت ها و مس��ئوالن چ��ه تاثیری بر 
اقتصاد ایران می گذارد، نخس��تین موضوعی که باید 

در نظر بگیریم، بی اعتمادی است.
 زمان��ی ک��ه ای��ن تخلف��ات ص��ورت می گی��رد، 
بی اعتم��ادی مردم را نس��بت به سیس��تم تش��دید 
می کن��د و پس از مدتی که اعداد مربوط به تخلفات 
بزرگ می ش��ود و این موضوع مورد رس��یدگی قرار 
نمی گیرد و بعضا متخلفان تبرئه یا پرونده ها مختومه 
می ش��ود و از تی��ررس توجه رس��انه ها ه��م خارج 
می ش��ود، این تلقی برای م��ردم به وجود می آید که 

اینها دعواهای سیاسی است. 
قاعدتا این بی اعتمادی نسبت به دولت های بعدی 
ه��م ادامه پیدا می کند و ی��ک بی تفاوتی را به وجود 
می آورد و موجب می ش��ود که عرق ملی زیر س��وال 
ب��رود. در عی��ن حال قبح این مس��ئله ه��م از بین 
م��ی رود و این تلقی به وجود می آی��د که هر فردی 
که مس��ئولیتی دارد اصطالحا بتواند بیشتر بارش را 
ببندد، موفق اس��ت و مسئولی که تخلف مالی نکند، 

بی کفایت است. 
مس��ئله دیگ��ر تبعات اقتص��ادی تخلف��ات مالی 
مس��ئوالن اس��ت. قاعدتا تخلفات مالی سنگین یک 
ش��به و به یک باره انجام نشده اس��ت و بنابراین در 
اقتصاد اثر گذاشته است. به عبارت دیگر این پول ها 
از جی��ب مردم یا از بیت المال خارج ش��ده و تبدیل 
به طال، دالر، خودرو و زمین ش��ده یا از کشور خارج 
ش��ده اس��ت، بنابراین این موضوع تاثی��رات خود را 
گذاش��ته اس��ت. به عنوان مثال در ح��ال حاضر که 
شاهد هستیم بانک ها معوقات زیادی دارند یا قیمت 
ارز و طال به یک باره افزایش می یابد یا میزان قاچاق 
اضافه می ش��ود، همه تبعات این مس��ائل اس��ت که 
اتف��اق افتاده اما از آنج��ا که به تدریج بوده خیلی به 

نظر نیامده است. 

در چنین ش��رایطی شاید تلقی مردم این باشد که 
معضالت و مشکالتی که در حال حاضر وجود دارد، 
ب��ه دلیل تخلفات مالی اس��ت و حال که مش��خص 
ش��ده مورد رس��یدگی ق��رار می گی��رد و متخلف یا 
متخلفان به س��زای اعمال خود می رسند و احتماال 
میزان مبلغی که اختالس یا تخلف ش��ده اس��ت، به 
بیت الم��ال بازگردانده می ش��ود. ام��ا زمانی که این 
اتف��اق رخ نمی دهد، مردم نس��بت ب��ه نظام قضایی 
بی اعتماد می شوند. به عبارت دیگر در مراحل قبلی، 
بی اعتمادی به نظام نظارتی و بی اعتمادی نسبت به 
ش��فافیت دولت و تاثیرات اقتصادی آن مطرح است 
و در صورت��ی که این تخلفات مورد رس��یدگی قرار 
نگیرد، بی اعتمادی نس��بت به نظام قضایی به وجود 

می آید. 
موضوع دیگر این اس��ت که اگر مسئوالن بخواهند 
این بی اعتم��ادی را برطرف کنند و تبعات اقتصادی 
منفی این مسئله را از بین ببرند و اعتماد به سیستم 

قضایی را به وجود بیاورند، هزینه بر است. 
در واقع اگ��ر بخواهیم نگاه واقع بینانه به مس��ئله 
تخلفات مالی مس��ئوالن و دولت ها داش��ته باشیم، 
بای��د ب��ه این نکت��ه توج��ه کنیم که ممکن اس��ت 
تبع��ات اجتماعی آن بیش��تر از پیامدهای اقتصادی 
آن باش��د زیرا به لحاظ اقتصادی تاثیرات خود را به 
تدریج گذاش��ته اس��ت اما تبعات اجتماعی آن نمود 
پیدا می کند که بی اعتمادی و کم ش��دن عرق ملی 
اس��ت. بخش��ی از این بی اعتمادی از این مسئله به 
وجود می آید که برخی افراد در رسانه ها بسیار مورد 
اعتماد معرفی می ش��وند و س��پس که تخلفات مالی 

آنها آشکار می شود، اعتماد مردم سلب می شود. 
البت��ه اگر چنی��ن تخلفاتی مورد رس��یدگی قرار 
بگیرد، تا حدود زیادی اعتماد مردم جلب می ش��ود. 
به عن��وان نمون��ه پرونده تخلفاتی ک��ه تاکنون مورد 
رسیدگی قرار گرفته توانس��ته تا حدودی این تلقی 
را در میان مردم به وجود بیاورد که نظام قضایی در 
رابطه با این موضوعات احساس مسئولیت می کند و 
وظیفه خود را به درستی انجام می دهد و این مسئله 

بسیار مهم است. 
در واقع ما باید در کش��ورمان به نقطه ای برس��یم 
که مانند بس��یاری از کش��ورهای دنی��ا اگر تخلفات 
مالی هم توس��ط فردی که مس��ئولیتی دارد صورت 
می گی��رد، بالفاصله و بدون مالحظات این مس��ئله 
مورد رس��یدگی قرار بگیرد تا هم در بین مردم این 
احساس به وجود بیاید که پیگیری و حساسیت الزم 
در مجموعه نظام و سیستم قضایی وجود دارد و هم 
نظام اقتصادی کش��ورمان از شفافیت الزم برخوردار 

شود. 

سایه تیره فساد در اقتصاد 
کشورهای در حال توسعه

وج��ود فس��اد در ارکان زیربنای��ی دولتی از جمله 
مهم ترین م��وارد تاثیر گ��ذار در وضعی��ت اقتصادی 
کشورها محسوب می شود. این تاثیر برای کشورهای 
در حال توسعه، بسیار وخیم تر خواهد بود. کشورهای 
در حال توسعه به ویژه در منطقه آفریقا و آسیا بسیار 
آس��یب پذیر تر از سایر کشورها محس��وب می شوند. 
درواق��ع هر نوع فس��اد اداری و دولت��ی می تواند در 
حکم یک ترمز و اهرم وقفه به ایجاد اختالل در کلیه 
بخش های مهم تجاری و اقتصادی این کشورها منجر 
 شود. اما عمده دالیل ایجاد کننده فساد در کشورهای 

در حال توسعه کدامند؟ 
به نظر می رس��د یکی از مهم ترین علل ایجاد فساد 
در کش��ورهای در حال توس��عه، نب��ود برنامه ریزی 
مناسب برای توس��عه پایدار و بلند مدت باشد. عامل 
دیگر وجدان اخالقی و حرفه ای س��طح پایین و عدم 
شایسته ساالری در استخدام مدیران رده باال ارزیابی 

می شود.
 درواق��ع در یک بررس��ی س��اده می ت��وان به این 
نتیجه رسید که اشاعه فس��اد روانی مقدمه ای است 
برای اش��اعه فس��اد اجرایی و عمل��ی در بدنه دولت. 
در مثال��ی واضح تر می ت��وان این گونه توضیح داد که 
هر اندازه مدی��ران رده باال به لحاظ وجدان حرفه ای 
س��طح پایین تر باش��ند، نرخ رفتارهای فاسد مدیران 
و کارمندان رده پایین نیز حرکتی افزایش��ی خواهد 

داشت. 

هند 
اگرچ��ه وضعیت فس��اد دولتی در هند نس��بت به 
سال های گذش��ته اندکی بهبود یافته است، اما هنوز 
هم می توان رگه هایی از فساد اداری را در این کشور 

مشاهده کرد.
 اثرات منفی فساد دولت هند در اقتصاد را می توان 
در بخش های گوناگونی مش��اهده کرد. دیوان عدالت 
)دادگس��تری( هن��د یک��ی از بخش هایی اس��ت که 
بارها به س��بب فس��اد دولت هند متضرر ش��ده و از 
عملکرد مناس��ب خود فاصله ای َآشکار گرفته است. 
همبس��تگی برخی رفتارهای ناس��الم مدیران دولتی 
و مقامات ارش��د سیاس��ی با سیستم نظامی و پلیس 
در نهایت منفی ترین اثر خود را در نظام دادگس��تری 
این کش��ور می گذارد. متاسفانه  فس��اد دیوان عدالت  
هند پیش��ینه ای طوالنی دارد و به یک بدعت گذاری 

همیشگی تبدیل شده است. 
کیفیت پایین خدمات پزشکی از دیگر مسائلی است 
که در س��ایه عملکرد ضعیف دولت به معضلی بزرگ 
برای دولت هند تبدیل شده است. درواقع بودجه ای 
که قرار است صرف افزایش سطح بهداشت و سالمت 
جامعه ش��ود، در سایه بی مسئولیتی مدیران رده باال 
و اختالس ه��ای متعدد به یک س��وم و حتی کمتر از 
این میزان کاهش می یابد. این مس��ئله نتیجه ای جز 
افزایش ش��یوع بیماری های مس��ری و کاهش سطح 
س��المت افراد جامعه نخواهد داش��ت. افزون بر اینها 
افزایش بیماری ه��ا دور باطلی ایجاد می کند که حل 
آن بس��یار دش��وار خواهد بود. این دور باطل شامل 
عدم صرف هزینه برای حفظ س��المت جامعه، سپس 
افزای��ش نرخ بیماری ه��ای واگی��ر و خطرناک و در 
نهایت افزایش بار س��نگین ارائه خدمات پزش��کی به 
بیماران اس��ت. بنابرای��ن هزینه ای ک��ه از ابتدا قرار 
بود به شکل س��همی برای حفظ سالمت بیماران در 
نظر گرفته ش��ود، تبدیل به ب��اری بر دوش نهادهای 

بهداشتی خواهد شد. 
اما ش��اید بتوان منفی ترین تاثیر فساد اقتصادی و 
اداری دولت هند را در نگرش مردم نس��بت به دولت 
جس��ت وجو کرد. نرخ باالی مشاغل س��یاه و کاذب، 
کپرنش��ینی و مشکالت اجتماعی در هند باعث شده 
اس��ت مردم فقیر این کشور، نگرشی منفی نسبت به 
دولت داشته باش��ند. احس��اس بی اعتمادی یکی از 
نش��انه های همین نگرش منفی اس��ت. با این وجود 
تمامی این موارد باعث نمی ش��ود ک��ه بتوان هند را 
در عرص��ه اقتصاد جهانی ناتوان ارزیابی کرد. با توجه 
به اینکه روند فس��اد اداری هند طی س��ال های اخیر 
نس��بتا نزولی شده اس��ت، می توان امیدوار بود رشد 

اقتصادی این کشور نیز بهبود یابد. 

سیرالئون 
شاید برای بسیاری از افراد نام سیرالئون ناشناخته 
باش��د یا کمتر به گوش رسیده باش��د. سیرالئون را 
می توان یکی از بزرگ ترین قربانی های فساد سیستم 
اداری و دولتی ارزیابی کرد. بس��یاری از س��ران این 
دول��ت آفریقایی در برهه های مختلف زمانی درجاتی 
از فس��اد را به نام خود ثبت کرده اند. درواقع کارنامه 
کاری تعداد زیادی از مدیران این کش��ور س��یاه و پر 
از نقاط منفی اس��ت. بر این اس��اس چندان عجیب 
نیست که سیرالئون یکی از ناکام ترین دولت های در 
حال توسعه آفریقایی در اجرای برنامه های بلندمدت 
تلقی ش��ود. این مسئله تا جایی پیش رفته که حتی 
تالش های قانونی برای افزایش س��طح سالمت اداری 
نیز بی نتیجه اس��ت. مجلس قانونگذاران س��یرالئون 
در س��ال ۲000 تالش هایی جدی برای شناس��ایی 
مدیران فاس��د دولتی را آغاز ک��رد، اما این طرح در 
همان س��ال با موانعی جدی روبه رو شد. در ماه های 
اولی��ه اج��رای این ط��رح بالغ ب��ر 55 م��ورد مدیر 
فاس��د رده باال شناسایی ش��دند که از آن میان تنها 
30مدیر به دادگاه فرستاده شدند. و در نهایت تعداد 
انگشت ش��ماری از این مدیران محکوم ش��دند. این 
رون��د که بی ش��باهت به عبور از ی��ک قیف برعکس 
نبود، نش��ان داد تنها شناس��ایی مدیران فاسد مهم 
نیس��ت. به نظر می رس��د نفوذ باالی این مدیران در 
رده های مختلف اداری و سیاسی سیرالئون، عمیق تر 
از آن باش��د که بتوان براس��اس یک شناسایی ساده 
به پایان کار امیدوار بود. در نظر داش��تن تمامی این 
م��وارد در کنار ای��ن موضوع که س��یرالئون یکی از 
غنی ترین منابع الماس در جهان است، بسیار عجیب 

و نا امید کننده به نظر می رسد. 

آزموده دیدگاه

سیدناصر موسوی الرگانی، نایب رئیس 
کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س معتقد 
اس��ت اگر دولت ها و مسئوالن از تخلفات 
به دور باش��ند، موجب رضایتمندی مردم 
می ش��ود و در عین حال باعث می ش��ود 
س��رمایه گذاران خارجی با اعتماد باال به 
سرمایه گذاری در کشورمان اقدام کنند. 

در م�ورد تخلف�ات مالی که توس�ط 
دولت و رئیس جمه�وری قبلی انجام 
ش�ده، مجلس چ�ه بررس�ی هایی را 

انجام داده است؟ 
در م��ورد تخلفات��ی که اتف��اق افتاده 
کمیس��یون اصل 90 مجلس گزارش��ی 
را تهی��ه کرده که نش��ان می دهد هم در 

دول��ت قبل��ی و هم در 
دول��ت فعل��ی تخلفاتی 
ص��ورت گرفت��ه اس��ت. 
به عن��وان مثال تخلفاتی 
در زمین��ه مس��کن مهر 
اس��ت.  ش��ده  انج��ام 
دول��ت قبل��ی در زمینه 
به  تعهداتی  مهر  مسکن 

م��ردم داده بود و بای��د دولت یازدهم آن 
تعه��دات را اجرایی می ک��رد و همچنین 
زیرساخت هایی که باید برای مسکن مهر 
پیش بینی می ش��د که نه در آن دولت و 
ن��ه در دولت فعلی این کار انجام نش��ده 
اس��ت. این در حالی است که مسکن مهر 
به زیرس��اخت هایی مانند اماکن مذهبی، 
آموزشی و بهداش��تی نیاز دارند. بنابراین 
برخی تخلفات از جمله در زمینه مسکن 
مهر فقط معطوف به دولت قبلی نیس��ت 
و در مورد دولت فعلی هم مصداق دارد. 

تخلف�ات اینچنینی تا چ�ه اندازه 
می توان�د اجتم�اع و اقتصاد را تحت 
تاثی�ر ق�رار ده�د و موج�ب س�لب 
اعتم�اد عموم�ی و کاه�ش تمای�ل 

سرمایه گذاران برای فعالیت شود؟ 
زمانی که دولت و مجلس و س��ران قوا 
قول هایی به م��ردم می دهند و تعهداتی 
را ب��رای خود ایج��اد می کنن��د دائما به 

این تعهدات عمل نکنن��د، در بین مردم 
فق��ط بی اعتمادی به فرد یا دولت خاصی 
به وجود نمی آی��د و در واقع بی اعتمادی 
نس��بت به نظام ایجاد می ش��ود که بعضا 
قابل جبران نیست. من بارها این موضوع 
را گفته ام که شاید مسئوالن نتوانند کاری 
انجام دهند اما با برخورد و عملکرد خوب 
می توانن��د رضایتمن��دی م��ردم را جلب 
کنند. در واقع اگر مردم از یک مس��ئول 
یا نماین��ده مجلس ناراضی ش��وند، این 
نارضایتی از نظام جمهوری اسالمی است 
و اگر مردم، راضی باش��ند این رضایت از 
مس��ئول یا نماینده مجلس نیست، بلکه 
از نظام جمهوری اس��المی رضایتمندی 
خواهند داشت و ما باید 
ای��ن موض��وع را مدنظر 

داشته باشیم. 
ش�فافیت  س�ازمان 
س�اله  هر  بین المل�ل 
گزارش�ی را در م�ورد 
اقتص�ادی  فس�اد 
منتش�ر  کش�ورها 
می کن�د و در ص�ورت وج�ود چنین 
تخلفات�ی رتبه م�ا در این س�ازمان 
بس�یار ن�زول می کن�د و نمی توانیم 
س�رمایه گذاران داخل�ی و خارج�ی 
را ج�ذب کنی�م. به زعم ش�ما برای 
حل این مش�کل باید به کدام سمت 

برویم؟ 
هر چ��ه در برنامه ه��ا و فعالیت های ما 
ش��فافیت بیش��تری وجود داشته باشد و 
دولت ها و مس��ئوالن از تخلف��ات به دور 
باشند، موجب رضایتمندی مردم می شود. 
در عین حال این موضوع باعث می ش��ود 
سرمایه گذاران خارجی شفافیت اقتصادی 
در کشور ما را ببینند و اعتمادشان جلب 
ش��ود و در نتیجه به س��رمایه گذاری در 
ای��ران اقدام کنند ام��ا در غیر این صورت 
و در ش��رایطی که رتبه های نامطلوبی در 
شفافیت اقتصادی داشته باشیم، دستیابی 

به این موضوع دشوار خواهد بود. 

مس��عود دانش��مند، دبی��ر کل خان��ه 
اقتص��اد ایران معتقد اس��ت که تخلفات 
مالی مس��ئوالن و دولت ها رغبت به کار 
س��الم را کاهش می دهد و فضای رقابت 

سالم را از بین می برد. 
قبل�ی  رئیس جمه�وری  تخلف�ات 
کشورمان چندی پیش توسط دیوان 
محاسبات مورد تایید قرار گرفت. به 
زعم ش�ما تخلفاتی از این دست چه 
تبع�ات و پیامدهای�ی را می تواند به 

دنبال داشته باشد؟ 
تا زمانی که اقتصاد ما دولتی اس��ت، 
همواره می تواند چنین مواردی در مورد 
دولت ها مطرح باش��د. ما برای اینکه از 

جلوگیری  م��وارد  این 
کنی��م بای��د اقتصاد را 
در  کنی��م.  خصوص��ی 
تخلفاتی  چنی��ن  واقع 
اقتص��اد دولتی  آثار  از 
در  همیش��ه  و  اس��ت 
دول��ت ی��ک ران��ت و 
وجود  طالی��ی  امضای 

دارد و بودجه های��ی در اختیار دولت ها 
قرار می گیرد که ممکن اس��ت در محل 
خودش هزینه نشود. اگر اقتصاد، دولتی 
نباش��د این بودجه ه��ا در اختیار دولت 
قرار نمی گیرد. بنابرای��ن به جای اینکه 
به دنبال آن باشیم که چه کسی تخلف 
ک��رده و در چ��ه دولت��ی تخلف صورت 
گرفته باید س��اختار را اصالح کنیم. به 
ف��رض که رئیس جمهور یا دولتی تخلف 
کرده باش��د و با او برخ��ورد کنیم، این 
نمی تواند به معنای آخر کار باش��د زیرا 
اگر م��ا همین س��اختار را نگ��ه داریم، 
ممکن اس��ت ه��ر روز تخلف��ی صورت 
بگی��رد. بنابراین ما باید س��اختارمان را 
اص��الح کنی��م در غیر این ص��ورت هر 
تخلفی که ص��ورت می گی��رد یک نوع 
بی عدالت��ی از نظام اقتصادی به مش��ام 
می خ��ورد و ه��ر بی عدالتی ه��م آثار و 

تبعات خود را دارد. 

سازمان بین المللی شفافیت هرساله 
گزارش�ی را در مورد فساد اقتصادی 
در کشورهای مختلف منتشر می کند 
و این موضوع که در کشور ما تخلفات 
می توان�د  دارد،  وج�ود  اینچنین�ی 
موج�ب ش�ود ک�ه س�رمایه گذاران 
به س�رمایه گذاری  تمایل�ی  خارجی 
نداشته باش�ند. نظر شما در رابطه با 

این موضوع چیست؟ 
درست اس��ت، بی عدالتی رغبت به کار 
را کاهش می دهد و فضای رقابت سالم از 
بین می رود و رقابت سالم که از بین برود، 
ش��وق و عالقه به کار سالم کم می شود و 
هر کس��ی به دنبال این می رود که بتواند 
پ��ول ب��ادآورده ای را ب��ه 
جیب بزند و نتیجه همین 
است  غیر شفافی  کارهای 
که انجام می شود. ما باید 
به این موضوع توجه کنیم 
کش��ورهایی که توانستند 
این مسائل را حل کنند، 
نکردند  برخورد  معلول  با 
بلکه ب��ا علت برخورد کردن��د. برخورد با 
علت به این معناست که ساختار را اصالح 
کنیم یعنی اقتصاد را از ش��یوه دولتی به 

خصوصی تغییر دهیم. 
یکی از مهم ترین اتفاقاتی که پس از 
تخلفات�ی از این دس�ت رخ می دهد، 
این اس�ت که اعتماد عمومی جامعه 
خدش�ه دار می ش�ود و ممکن اس�ت 
تبعات این موضوع بیش�تر از س�ایر 
مسائل باش�د. نظر شما در این رابطه 

چیست؟ 
اص��وال تخلف��ات مال��ی مس��ئوالن و 
دولت ها، شوق و رغبت به کار سالم را از 
بین می برد و این برای جامعه بد اس��ت. 
زمانی که ش��وق و رغب��ت از بین برود، 
جامعه دچار یأس، بی تفاوتی و افسردگی 
اجتماعی می ش��ود که قاعدت��ا می تواند 
تبع��ات و پیامدهای ناگ��واری را در پی 

داشته باشد. 

شماره635 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

سیدناصر موسوی الرگانی: 
شفافیت موجب رضایتمندی مردم می شود

مسعود دانشمند: 
فضای رقابت سالم از بین می رود 

المیرا اکرمی

چن�دی پیش محم�ود صادق�ی، نماینده ته�ران در مجلس ب�ا انتقاد از 
بی توجه�ی برخی نمایندگان ب�ه گزارش های ماهانه دیوان محاس�بات، از 
تایی�د تخلف ۴۸ هزار میلی�ارد تومانی دولت ده�م و همچنین تخلف 1۲ 
هزار میلیارد تومانی شخص احمدی نژاد خبر داد. اما جدا از این موضوع که 
نمایندگان مجلس و مسئوالن تا چه اندازه حساسیت و پیگیری را در مورد 
این تخلفات خواهند داش�ت، قطعا تخلفاتی از این دس�ت دارای تاثیرات 
اقتص�ادی و اجتماع�ی اس�ت. کارشناس�ان و فعاالن اقتص�ادی معتقدند 
تخلفات مالی مس�ئوالن و دولت ها رغبت به کار س�الم را کاهش می دهد و 
فضای رقابت سالم را از بین می برد. در واقع زمانی که اعتماد مردم نسبت 
به مسئوالن کمرنگ شود و در جامعه اطمینان از بین برود، نمی توان انتظار 
بهبود فضای کسب و کار را داشت. این در حالی است که قاعدتا اگر دولت ها 
از تخلفات به دور باشند، رضایتمندی مردم افزایش می یابد و در عین حال 
باعث می ش�ود س�رمایه گذاران خارجی با اعتماد باال به سرمایه گذاری در 
کش�ورمان اقدام کنند. »فرصت ام�روز« در این گزارش تبعات و پیامدهای 

تخلفات رئیس جمهوری و دولت قبلی را بررسی کرده است. 

تبعات و پیامدهای تخلفات مالی دولت ها

 فقدان انگیزه
در فضای نه چندان 

سالم کسب و کار 
آلبرت بغزیان 
کارشناس اقتصادی 

مجیدرضا حریری: 

نگاه سرمایه گذاران خارجی به رتبه شفافیت ایران است 



چین، قربانی بزرگ تضعیف 
جهانی سازی

این روزها در هر کجای جهان که باشید احتمال اینکه 
جنس چینی بخرید بس��یار باالست. همه این را خوب 
می دانیم که چین موتورخانه صادرات قرن بیست ویکم 
اس��ت، اما فاصله گرفتن دنیای امروز از مفهومی به نام 
جهانی س��ازی یک قربانی بزرگ دارد و آن چین است. 
صادرات این کشور اخیرا کاهش یافته و میلیون ها شغل 

در خطر از دست رفتن هستند. 
چین یک هشتم صادرات کاالی دنیا را در اختیار دارد 
و این یعنی صادرات این کش��ور آس��یای شرقی از هر 
کشور دیگری بیشتر است. حتی این رقم هم به درستی 
قدرت صادرات چین را نشان نمی دهد چون در بسیاری 
از کشورهای دیگر صادرات کاالهای میانی که بخش یا 
جزیی از کاالهای نهایی هستند، بخشی از صادرات شان 
محس��وب می ش��ود، اما چینی ها تنها با درنظرگرفتن 
صادرات محص��ول نهایی که به دس��ت مصرف کننده 

می رسد، یک هشتم صادرات دنیا را در اختیار دارند. 
وقتی نیروی عظیم ص��ادرات چین قدرت خود را از 
دس��ت بدهد، کار کل دنیا کند می ش��ود. از یک زاویه 
دیگر هم می شود نگاه کرد: وقتی کار جهان کند شود، 
حرکت روبه جل��وی چین هم کند خواهد ش��د. از هر 
جنبه ای که نگاه کنید یک نکته مش��ترک وجود دارد 
و آن اینکه صادرات چین و جهان با هم کاهش می یابد. 
از سال 1973 دنیا شاهد رشد بسیار باالی صادرات 
بود؛ ارقامی که تا دو برابر هم افزایش یافت. این یعنی 
دوران طالیی رش��د صادرات در جهان ربع قرن ادامه 
داش��ت. چین نقش��ی کلیدی در این رشد چشمگیر 
ب��ازی کرد، اما این رش��د تج��ارت بین المللی بود که 
اقتصاد چین را دنبال خود باال می کش��ید و چینی ها 
در این 25 سال هرچه توانستند از جهانی سازی سود 

بردند. 
بسیاری فکر می کنند جهانی سازی بعد از فروپاشی 
ش��وروی سابق در سال 1991 و بنیان نهادن سازمان 
تج��ارت جهان��ی در س��ال 1995 به وجود آم��د، اما 
ریشه های جهانی سازی به سال 1973 بازمی گردد که 
آمریکا استاندارد طال را رها کرد و سایر کشورها به نرخ 

ارز شناور به جای ثابت روی آوردند. 
بعد از روی آوردن جهان اقتصاد به جهانی س��ازی، 
فضای اقتصاد دنیا باز و بازتر ش��د. روند جهانی سازی 
اقتصاد ادامه پیدا کرد و در س��ال های 2007 و 2008 
به اوج خود رسید.، اما پس از آن رو به افول گذاشت. 
از جمله کش��ورهایی که از جهانی س��ازی اقتصاد، 
س��رمایه گذاری های خارجی و صادرات صنایع بسیار 
سود برد چین است. هیچ کس نمی داند دقیقا زندگی 
چه جمعیت��ی از چین بیش از یک میلی��ارد نفری به 
س��رمایه گذاری خارج��ی و صنایع صادراتی وابس��ته 
است، اما موضوعی که مشخص است اینکه این تعداد 
بسیار باالس��ت. برای مثال صنعت مبتنی بر صادرات 
پوشاک حدود 10 میلیون نفر را در این کشور مشغول 
به کار کرده اس��ت. این مش��اغل در چی��ن با تهدید 
فزاینده روبه رو هستند چون کارفرمایان صنایع شان را 
به کشورهایی مثل ویتنام می برند که تولید برای شان 

هزینه کمتری دارد. 
بنابراین هرچند اقتصاد جهانی هنوز روبه رشد است، 
اما دیگر حرکت به سمت جهانی سازی را متوقف کرده 
و این بیش��تر از همه به ضرر چینی ها به نظر می رسد. 
آنها حاال باید تالش خود را بیش��تر کنند تا بتوانند با 
شرایط جدید کنار بیایند چون مسلما 25 سال آینده 

به خوشی 25 سال گذشته نخواهد بود. 

 AT&T خرید تایم وارنر توسط
آنک��ه  از  پ��س 
مخابراتی  ش��رکت 
ط��ی   Verizon
18 ماه گذشته بعضی از ش��رکت ها و استارتاپ های 
اینترنتی را خریداری کرد، به نظر می رس��د مدیران 
ای��ن اپرات��ور آمریکایی قصد خرید ش��رکت دیگری 
را ندارن��د. در همین رابطه فرانک ش��امو از مدیران 
ش��رکت Verizon می گوی��د: »م��ا معتقدی��م که 
س��رمایه های ارزش��مندی را در اختیار داریم.« وی 
در پاس��خ به پرس��ش رس��انه ها مبنی بر استراتژی 
ش��رکت متبوعش در رابطه با در اختیار گرفتن دیگر 
شرکت ها و استارتاپ ها اظهار داشت: »در حال حاضر 
گزینه جذابی برای سرمایه گذاری وجود ندارد و ما از 

وضعیت فعلی خود راضی هستیم.«
اظهارات فرانک ش��امو در شرایطی مطرح می شود 
که ش��رکت مخابراتی Verizon در سال های اخیر 
موفق ش��ده اس��ت ش��رکت های AOL  و یاهو را با 
هزینه ای معادل 9میلیارد دالر در اختیار بگیرد. این 
اپراتور تلفن هم��راه همچنین س��رمایه گذاری قابل 
توجه��ی برای توس��عه اینترنت اش��یا و خودروهای 

هوشمند صورت داده است. 
ب��ا این وج��ود ای��ن روزها خب��ر خری��د کمپانی 
آمریکایی تایم وارنر توس��ط دیگر اپراتور تلفن همراه 
AT&T فع��ال در ایاالت متح��ده یعن��ی ش��رکت
تح��ت  را   Verizon اخی��ر  س��رمایه گذاری های 
تاثیر خود قرار داده اس��ت. در همین راس��تا شرکت 
مخابراتی AT&T  روز ش��نبه گذش��ته اعالم کرد 
که با مدیران تایم وارنر بر س��ر خرید این شرکت به 
توافق رس��یده است. براس��اس اطالعات منتشر شده 
از ای��ن توافق، ش��رکت AT&T ب��ا پرداخت رقمی 
معادل 85میلیارد دالر کمپانی تایم وارنر را که مالک 
ش��بکه های تلویزیون��ی  CNN، TNT، HBO  و 
همچنین اس��تودیو فیلمسازی برادران وارنر است به 
مالکیت خ��ود درخواهد آورد. پیش��نهاد 85میلیارد 
دالری مدیران AT&T  در حالی توس��ط تایم وارنر 
پذیرفته ش��ده است که با احتس��اب بدهی های تایم 

وارنر این رقم به 109میلیارد دالر افزایش می یابد. 
کارشناس��ان و تحلیلگران مسائل اقتصادی بر این 
باورن��د که س��رمایه گذاری عظی��م AT&T بیانگر 
تفاوتی آش��کار می��ان اس��تراتژی های دو ش��رکت 
مخابراتی رقیب در آمریکا ب��ه منظور باقی ماندن در 
بازار اس��ت. این کارشناس��ان می گویند AT&T با 
خری��د تایم وارنر نش��ان داد قصد ایج��اد یک تحول 
عظی��م را دارد در حالی ک��ه Verizon از تغییرات 

کوچکی که ایجاد می کند، راضی به نظر می رسد. 

در س��ال های اخی��ر در ش��رایطی ک��ه 
مش��کالت اقتصادی امرار مع��اش را برای 
افراد س��خت کرده، مش��اغل خانگی رشد 
روزافزونی داش��ته است. مش��اغل خانگی 
یکی از مشاغل جذاب است که برخی افراد 
ب��ه دلیل محیط امن خان��ه آن را به عنوان 
یک بن��گاه اقتصادی می  پذیرن��د. برخی از 
این شغل  ها صاحبان خود را به درآمدهای 
میلیونی می رسانند. همچنین با پیشرفته تر 
شدن تکنولوژی و تغییر روندها در اقتصاد، 
مس��تقل کار کردن، بیشتر از گذشته رایج 

شده است. 
از ط��رف دیگر حجم ب��االی بیکاری در 
کش��ور گاهی باعث می ش��ود ک��ه افراد از 
س��ر ناچاری تن به پذیرش ش��غل  هایی با 
درآم��د پایین بدهن��د. جمعیت عظیمی از 
نیروی کار معتقد اس��ت که امروزه درآمد 
و هزین��ه با هم همخوانی ندارند و هزینه  ها 
بس��یار بیش��تر از درآمدهاست. در صورتی 
که با مش��اغل خانگی می  توانی��د به اندازه 
یک ش��غل اداری کار کنید و دس��تمزد به 
دست آورید به شرطی که دارای مهارت  ها 

و قابلیت های خاصی باشید. 
پردرآمد تری��ن مش��اغل خانگ��ی دنیا از 
جمل��ه مهم ترین اطالعاتی اس��ت که برای 
راه ان��دازی ی��ک کس��ب و کار خانگی الزم 
است. امروزه افراد زیادی درصدد راه اندازی 
کسب و کار خانگی پردرآمد هستند. اگرچه 
کار در خانه برای همه مناس��ب نیست اما 
قطعا امتیازات ویژه خودش را دارد. در این 
گزارش به معرفی برخ��ی از پردرآمدترین 

مشاغل خانگی جهان می پردازیم. 

مترجم

به عن��وان ی��ک مترجم مس��تقل، ش��ما 
می توانید متنی را از یک زبان به زبان  های 
دیگر ترجمه کنید. این شغل یکی از مشاغل 
کامل و از راه دور اس��ت. مترجمی ش��غل 
بس��یار ساده  ای است که شما می  توانید آن 
را در من��زل خود انجام دهید. گاهی اوقات 
ممکن است شما نیاز به تجدیدنظر در کار 
خود داشته باش��ید. اما اگر به اندازه کافی 
دارای استعداد و مهارت در ترجمه کلمات 
هس��تید، می  توانید این ش��غل را به عنوان 

شغل اصلی خود به حساب آورید. 
همچنی��ن اگ��ر در ی��ک یا چن��د زبان 
خارج��ی تس��لط داری��د و با س��بک  های 
مختلف نوش��تاری آشنا هستید، این شغل 
مناسب شماست؛ شغلی که می  تواند گاهی 
کامال خس��ته  کننده ب��ه نظر برس��د اما با 
توج��ه به مدیریت زمان ک��ه این هم یکی 
از مهارت های شما باید باشد، می  توانید در 

این شغل موفق باشید. 

صداپیشه
شاید در نخستین نگاه به واژه »صداپیشه« 
ذهن شما به س��مت دوبله و صداگذاری و 

صحبت کردن به جای بازیگران س��ینما و 
تلویزی��ون بیفتد اما واقعیت این اس��ت که 
ش��ما می توانید با استفاده از صدای خود و 
به صورت مس��تقل برای شرکت های تولید 
کتاب های صوتی، آثار انیمیشن، بازی های 
کامپیوت��ری، وب  س��ایت ها، فیلم  ها و دیگر 
م��وارد فعالیت کنید و این ش��غل می  تواند 
هم برای ش��ما یک س��رگرمی باشد و هم 
درآم��د قابل توجهی به هم��راه بیاورد.ولی 

باید به این نکته توجه داش��ت که تمام این 
موارد منوط به این اس��ت که شما واقعا از 

صدای خاصی برخوردار باشید. 

طراح اینفوگرافیک

ام��روزه طراح��ان اینفوگرافیک در حال 
تبدیل ش��دن هرچه بیش��تر از ی��ک ابزار 
قدرتمند ب��ه یک ترس��یم کننده اطالعات 
دقیق هس��تند. ای��ن روزها، واقع��ا به نظر 
نمی رس��د که هیچ کس آنقدر زمان صرف 
کن��د ت��ا از طری��ق جس��ت وجو در میان 
مقاالت و صفحات وب به جزییات اطالعات 

دسترسی پیدا کند. 
بنابراین این روزها تقاضا برای این شغل 
در حال افزایش اس��ت و ای��ن حرفه برای 
بسیاری از افراد جویای تخصص کار، بسیار 
ارزشمند اس��ت. با این حال ش��ما باید به 
خوبی با ابزار تجسم و ترسیم داده ها آشنا و 
بر آن مسلط باشید و همچنین باید خیلی 
مراقب باش��ید اطالعات ترسیم  شده  ای که 
ارائه می دهید، براس��اس داده  های درست 
باش��د. اگر ش��ما دارای چنی��ن تخصصی 
باشید می  توانید به راحتی در منزل تان این 
حرف��ه را دنبال کنید و به درآمدی نس��بتا 

خوب دست یابید. 

نویسنده

حرف��ه  ب��رای  بس��یاری  فرصت  ه��ای 

نویس��ندگی وجود دارد. شما می  توانید چه 
به صورت چاپ و چه به صورت نش��ر آنالین 
فعالی��ت کنید. با رش��د اینترن��ت، فرصت 
نوش��تن آنالین همیش��ه در حال افزایش 
است. شما می توانید در زمینه  های مختلف 
از جمله بهداشت، آموزش، مشاوره، ورزش، 
موسیقی و سیاست مطلب بنویسید. اما اگر 
شما واقعا دوست دارید حرفه نویسندگی را 
دنبال کنید باید همیش��ه موضوعاتی را که 

به آنها عالقه  مند هستید، پیدا کنید. 

طراح گرافیک

تقاض��ا برای به خدم��ت گرفتن طراحان 
گرافیس��ت مس��تقل نیز روز به  روز در حال 
افزایش اس��ت. اگر از خالقیت های ویژه ای 
برخ��وردار هس��تید، می توانی��د این حرفه 
را در من��زل خود دنبال کنید. گرافیس��ت 
کس��ی اس��ت که بر مبنای سفارشی که به 
او می  دهن��د و ب��ا تکیه بر هن��ر خود، پیام 
ی��ا ایده ای را به کم��ک تصویر و حروف به 
مخاطب انتقال می  دهد. امکان کار به صورت 
مستقل و پروژه  ای برای گرافیست به میزان 

زیادی فراهم است. 
طراح��ان گرافیک به طور مداوم توس��ط 
شرکت ها، آژانس های تبلیغاتی، روزنامه  ها، 
خرده  فروش��ان و وب  س��ایت دع��وت ب��ه 
همکاری می ش��وند. این یک فرصت شغلی 
بسیار بزرگ اس��ت که نیاز به آموزش های 
خیلی رسمی هم ندارد. خالقیت شماست 

که با مشتریان صحبت می کند. 

انیماتور

ی��ک انیمات��ور می  توان��د در زمینه  های 
گوناگ��ون از جمل��ه فیل��م و کارتون های 
اینترنت  تلویزیونی، بازی ه��ای ویدئویی و 
کار کن��د. به س��ازنده انیمیش��ن انیماتور 
می گویند. بس��یاری از انیماتورها به صورت 
ق��راردادی و سفارش��ی کار می کنند مثال 
س��فارش س��اخت یک تی��زر تبلیغاتی را 
گرفت��ه و در زمان مق��رر باید آن را تحویل 
دهن��د. ممکن اس��ت برای ش��روع، ش��ما 
هزینه  ه��ای زیادی را صرف خرید ابزارهای 
آن از جمل��ه نرم افزارها و س��خت افزارهای 
کامپیوتری کنید، اما به محض اوج گرفتن 
کارتان، درآمدی که نصیب تان خواهد شد 
به مراتب باالتر از س��رمایه گذاری اولیه  تان 
خواهد بود. توجه به این نکته حائز اهمیت 
است که شغل انیماتوری یک شغل رقابتی 
است و به مرور زمان شما نیازمند یک تیم 

کاری خواهید شد. 

پردرآمد ترین مشاغل خانگی در جهان

همین پیش چاشت امروز در تماسی تلفنی اعالم کردیم که هر کسی هر وقت هر 
جایی وظایف کارگروپانه خود را نپذیرد، من بنده تمام قد در صحنه حاضر اس��ت 
و سنگر را خالی نمی کند. هنوز هم پای حرف خود ایستاده ایم و نه تنها صحنه که 

دوربین های پشت صحنه را نیز پاس می داریم. 
گذش��ت آن زمان ها که انس��ان ها دوگانه یا بعضاً چندگان��ه عمل می کردند و به 
مقتض��ای حال، ش��خصیت و رفتار متفاوتی از خود ب��روز می دادند. حاالها تکلیف 
روش��ن اس��ت. مثاًل یکی از رؤسای کارگروپ های س��ه گانه می نشیند یا می ایستد 
جایی و درباره چالش ها، رانش ها، دانش ها و س��ایش های عدیده ای سخن می گوید 

و حقایقی را آشکار می سازد. تا اینجای کار همه چیز روشن است.
 بعد آنگاه یک نفر که عالقه وافری به س��یب و گالبی دارد، وس��ط آن بی ش��مار 
س��خنان ثمربخش، همین دو کلمه به گوش جانش می نش��یند. چنین یک نفری، 
صحنه و پش��ت صحنه اش یکی است. در هر حالت، جان به جانش هم کنی، سیب 
و گالبی دوست دارد، تیتر دیگری از او خارج نمی شود. آیا باید بر او خرده گرفت؟ 

ما که نمی گیریم. 
در همی��ن ج��ا از تمام اعضای کارگروپ ها نیز درخواس��ت می کنی��م با نظارتی 
دقیق ت��ر، حواس ش��ان ب��ه خروجی هایش��ان باش��د. در تعالی��م قدما نی��ز آمده 
 شایس��ته اس��ت که خروجی انس��ان با آرم��ان، عالقه، نیاز و ص��الح وی همخوان

 باشد. 
در پایان به جهت آنکه وس��ط هفته، چیزی است ش��بیه مرکز ثقل جهان، ارائه 
صورتجلس��ات س��ی و هفت تا از کارگروپ ها را به فرصتی دیگر موکول می کنیم. 
آن س��ه تا کارگروپ هم که تا حاال جلسه تش��کیل نداده اند، بجنبند، کار بشریت 

زمین مانده است. 
 من بنده 

حواس تان به خروجی هایتان باشد

قــاب

کیوسـک

360
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سبک زندگی

کارگروپ فرصت ویژه

ش�رکت آمریکایی Studio Banana Things به تازگی بالش�ی س�بک به نام Ostrich Pillow Light ساخته که 
قرار است بی خواب ها را هم از بی خوابی نجات دهد. این بالش 360 درجه سبک می تواند همزمان گردن و چشم ها را 

بپوشاند و به افراد کمک کند در سفرها راحت بخوابند. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 635 www.forsatnet.ir

همه ما می دانیم که زنان از بس��یاری جهات تفاوت ه��ای زیادی با مردان دارند 
اما آیا این درس��ت اس��ت که بگویی��م وقتی پای برنامه ریزی مال��ی و اقتصادی به 
میان می آید، این تفاوت ها پررنگ تر می ش��ود؟ بله، می توان گفت که در این مورد 
به خصوص خانم ها با مش��کالت بیش��تری نسبت به آقایان مواجه می شوند. یکی از 
دالی��ل اصلی این تفاوت عمده درآمد پایین تر خانم های ش��اغل نس��بت به آقایان 
ش��اغل است. البته که در این مورد استثنا هم وجود دارد اما به طور کلی می توان 
گفت کس��ب درآمد بیشتر برای آقایان بسیار آس��ان تر است تا برای خانم ها. همه 
ما خواهان امنیت مالی هس��تیم اما بعضا ش��اید با مش��کالتی مواجه شویم که بر 

توانایی مان برای رسیدن به آن تاثیر بگذارد.
 ب��رای خانم ها که برای رس��یدن به ای��ن امنیت مالی احتماال با مس��یر پرپیچ 
وخم��ی مواجه خواهند بود، دانس��تن چند نکته کلیدی خالی از لطف نیس��ت. به 
هر حال خانم ها باید بدانند که به طور میانگین 4/8 س��ال بیش��تر از آقایان طول 
عمر خواهند داشت و همین حقیقت دلیل محکمی برای آینده نگری اقتصادی در 

سنین پایین تر است. 
پس انداز برای دوران بازنشستگی و همچنین داشتن بیمه عمر و خدمات درمانی 
از جمله اقداماتی است که خانم ها باید از سنین جوانی برایش برنامه ریزی کنند. 

آمار و ارقام نش��ان می دهد که خانم ها در هر ش��غل تمام وقتی به طور میانگین 
تنها 82 درصد از درآمد کلی آقایان در مشاغل تمام وقت درآمد دارند. همین باعث 
می ش��ود که میزان پس انداز، مزایای خدمات اجتماعی و حق بازنشستگی خانم ها 
نس��بت به آقایان کمتر باش��د و دقیقا به همین خاطر است که خانم ها مجبورند از 
درآمد هرچند پایین خود نسبت به آقایان بهتر مراقبت کنند تا بتوانند در صورت 

تجرد، جدایی یا بیوه شدن بعد از ازدواج از پس زندگی خود برآیند. 
درآم��د ن��ه چندان باالی خانم های ش��اغل تنها یکی از نگرانی ه��ای آنها در راه 
رس��یدن به امنیت مالی اس��ت؛ بس��یاری از خانم ها بعد از بچه دار ش��دن مجبور 
می ش��وند ش��غل خود را برای مدتی کنار بگذارند و به فرزند خود رسیدگی کنند. 
ب��ا در نظ��ر گرفتن این اتفاق که ممکن اس��ت برای هر م��ادری رخ دهد، خانم ها 
بای��د بدانن��د که در این مرحله هم با مش��کالتی مواجه خواهند ش��د. یکی از این 
مش��کالت کاهش درآمد ماهانه و بالطبع حق بیمه و در نهایت حس��اب پس انداز 
می ش��ود. مش��کل اصلی هم زمانی س��ر راه مادرها قرار می گی��رد که می خواهند 
 بعد از مدتی دوری از دنیای کار یا به ش��غل س��ابق خود برگردند یا کاری جدید 

پیدا کنند. 
بررسی ها نش��ان می دهد خانم ها به ذات مس��ئولیت پذیرتر هستند و به تنهایی 
می توانند از پس زندگی و مدیریت اقتصادی خود برآیند. یکی از نکات مثبت این 
ویژگی بالقوه خانم ها این است که می توانند سرمایه گذاران محافظه کارتری نسبت 
به آقایان باش��ند. به عبارت دیگر خانم ها توانایی بیشتری برای پس انداز کردن به 
منظور خرید خانه، رفتن به دانشگاه یا سفر به دور دنیا دارند. با این وجود خانم ها 
باید بدانند که بهتر است برای سرمایه هرچند اندک خود، برنامه ریزی کنند، البته 
در بس��یاری از موارد بیش��تر وقت خانم ها صرف کارها و مسئولیت های روزانه در 

خانه می شود و کمتر زمانی برای برنامه ریزی مالی باقی می ماند. 
ام��ا حاال دیگر دوره این حرف ها نیس��ت و خانم ها صرف��ا نقش مادر خانه را ایفا 
نمی کنند و در تصمیم گیری های اقتصادی خانواده نقش فعال تری را ایفا می کنند؛ 
یکی از دالیل اصلی اش این است که آنها هم نان آور خانه می شوند. به همین دلیل 
دیگر زمانش فرا رس��یده که خانم ها بدانند چطور باید پس انداز و س��رمایه گذاری و 

برای آینده خود برنامه ریزی اقتصادی کنند. 
1- نخستین کاری که خانم ها در این راستا باید انجام دهند، این است که کنترل 
درآمد خود را در دس��ت گیرند، بودجه ماهانه خود را مش��خص، بدهی ها و قبوض 
خود را پرداخت کنند، اولویت ها و اهداف مالی خود را مشخص و برای رسیدن به 

آن یک استراتژی پس انداز و سرمایه گذاری برای خود تعریف کنند. 
2- ش��اید هن��ر پس انداز کردن در خانم ها وجود داش��ته باش��د ام��ا در اکثر موارد 
سرمایه گذاری مقوله ای بیگانه برای شان محسوب می شود. بنابراین خانم ها باید آگاهی 
خود نسبت به سرمایه گذاری را باال ببرند، در این باره مطالعه کنند، مفهوم تورم و رشد 
اقتصادی را یاد بگیرند، به دنبال راه های سرمایه گذاری باشند و اگر در این راه خطایی 
مرتکب شدند، امید خود را از دست ندهند و بار دیگر با رویکردی عاقالنه تر اقدام کنند. 
3- همین حاال پس انداز برای دوران بازنشستگی را آغاز کنید. دوران بازنشستگی 
یکی از بحرانی ترین دوران زندگی افراد می تواند باش��د، چرا که س��ن باال می رود، 
میزان درآمد پایین می آید و حق بازنشستگی و مزایای بیمه هم احتماال نمی تواند 

کفاف تمام اتفاقات غیرقابل پیش بینی را بدهد. 
4- در محی��ط کار از حق��وق خ��ود دفاع کنید. ح��ق و حقوق ت��ان را بدانید و 
به کار خود ایمان داش��ته باش��ید. به رئیس ی��ا کارفرمای خ��ود بگویید که واقعا 
چق��در ارزش داری��د و برای باال ب��ردن حقوق و مزایای خود ب��ا او صحبت کنید. 
ب��ا توجه به کیفیت و کمیت کار خود درخواس��ت افزایش حق��وق و ارتقای مقام 
کنید. همیش��ه هم به دنبال فرصت های ش��غلی بهتر باش��ید تا در نهایت بتوانید 
 به ص��ورت مس��تقل به کار خ��ود ادامه دهید و ب��ه اصطالح بیزینس خ��ود را راه 

بیندازید. 
5- اگر متاهل هستید باید بتوانید بین کار خانه و بیرون تعادل ایجاد کنید. اگر 
صاحب فرزند هس��تید، برنامه کاری تان را طوری تنظی��م کنید که هم بتوانید به 

فرزندان خود رسیدگی کنید هم از کارتان عقب نمانید.
 شما برای انجام این کار باید با همسر خود توافق کنید که بخشی از مسئولیت های 

خانه را بر عهده بگیرد تا هر دو بتوانید برای خانواده درآمدزایی کنید. 
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خانم ها؛ شما هم می توانید امنیت مالی 
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