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در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور اعالم شد

کاهش ریسک و ایجاد ثبات اقتصادی کشور 
با افزایش کارآفرینی ممکن است

 عادل نژادسلیم، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس
در گفت و گوی اختصاصی با »فرصت امروز«:

 پیشتاز در عقد تفاهم نامه
با غول های پتروشیمی جهانیم
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ویدئوهای س��وریلند با صدای گوینده آنها یعنی سروش رضایی این روزها 
مورد توجه بس��یاری از کاربران فضای مجازی است. این ویدئوها 
عالوه بر تم طنزگونه شان به خاطر اینکه به مسائل اجتماعی روز...

نگاهی به همکاری تبلیغاتی سوریلند و برند نت برگ

 رسانه  های برندینگی
که خود برند هستند
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زمانی برای شکوفایی 
سهم های صادرات محور

تحلیل آثار یکسان سازی نرخ ارز بر بورس
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سرمقـاله
خواسته های بخش 
خصوصی از سازمان 

میراث فرهنگی

کناره گیری و استعفای سه وزیر 
در کابینه، تغییراتی را هم شامل 
حال س��ازمان می��راث فرهنگی 
ک��رد؛ به این ش��کل ک��ه رئیس 
س��ازمان، یعنی آقای سلطانی فر 
به عن��وان وزی��ر ورزش و جوانان 
معرف��ی ش��ده اس��ت. ح��اال که 
بحث بر سر رئیس جدیدی برای 
س��ازمان میراث فرهنگی اس��ت، 
بخ��ش خصوصی خواس��ته های 

خود را دوباره مطرح می کند. 
 آنچه بخش خصوصی می خواهد 
و  کردن ه��ا  ب��از  راه  یک س��ری 
تسهیالت دهی برای روان شدن کار 
بخش خصوصی و تردد گردش��گر 
بین کش��ورهای مختل��ف با ایران 

است. حاال چه رئیس سازمان...
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رئیس شورای انجمن های علمی ایران و مدیرعامل بانک پاسارگاد 
در چهارمین همایش پیش��رفت و توس��عه علمی کش��ور با اشاره به 
نرخ بیکاری س��ه ماهه اول س��ال95، که از س��وی مرکز آمار ایران، 
12.2درصد عنوان ش��ده اس��ت، به تش��ریح علل بیکاری پرداخت و 
گفت: موانع کس��ب و کار از جمله علل مه��م در افزایش نرخ بیکاری 
اس��ت، همچنین عدم تطابق رش��ته های دانش��گاهی و نیازهای بازار 
کار، حمای��ت مالی ناکافی از طرح های نوآورانه از جمله دیگر عوامل 

بیکاری در کشور است. 
به گزارش »فرصت امروز«؛ دکتر مجید قاس��می درباره علل دیگر 
افزایش نرخ بیکاری افزود: ش��رایط رکودی در کش��ور از دیگر دالیل 

تعطیلی برخی واحد های تولیدی و افزایش بیکاری است. 
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد در ادامه این همایش با تأکید بر اینکه 
در بحث »اهداف کالن« باید به س��ند چشم انداز 20ساله افق 1404 
اش��اره داش��ت، گفت: در این س��ند عالوه بر تاکید بر ارتقای ایران 
ب��ه جایگاه اول از نظر اقتصادی، علمی و فناوری در س��طح منطقه، 
به ویژگی ه��ای جامعه ایرانی پرداخته ش��ده و برخورداری از دانش 
پیش��رفته، توانا در تولی��د علم و فناوری متکی بر س��هم برتر منابع 

انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی اشاره شده است. 
به گفته رئیس انجمن های علمی کش��ور در »برنامه پنجم توسعه« 
نیز به اهداف کالن کش��ور اشاره و رشد نرخ متوسط 8 درصد ساالنه 
تولی��د ناخالص داخلی و انج��ام اقدامات ضروری و الزم برای کاهش 
نرخ بیکاری به 7درصد در پایان برنامه از جمله مواردی است که در 

برنامه پنجم توسعه هدف گذاری شده بود. 
قاس��می در ادامه به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه برای 
رس��یدن به اهداف کالن کش��ور اش��اره کرد و توضیح داد: در این 
برنامه به تحقق متوس��ط رشد 8درصدی کشور با به کارگیری همه 
امکانات و ظرفیت های کش��ور و بهبود مس��تمر فضای کسب و کار 
و تقوی��ت س��اختار رقابت��ی و رقابت پذیری بازارها و مش��ارکت و 
بهره گیری مناس��ب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای 
نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی اشاره شده است. 
همچنین اتخاذ برنامه ها و اقدامات اجرایی جهت توس��عه  روستایی 
ب��رای تثبیت جمعیت و تش��ویق مهاجرت به مناطق روس��تایی و 
عش��ایری، ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و حمایت های ویژه از 
فعالیت های کارآفرینی و اش��تغال زایی مزیت دار بومی، مقاوم سازی 
تأسیس��ات و زیرس��اخت ها و اماکن روس��تایی با تأکی��د بر بند 9 
سیاس��ت های کلی کش��اورزی از جمله امور اقتصادی مطرح شده 

در این برنامه هستند. 
به گفته مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، ایجاد اش��تغال از طریق ایجاد 
کس��ب و کارهای جدید، یاری رس��اندن به دول��ت از طریق پرداخت 
مالیات ناش��ی از فعالیت های کارآفرینی، تقویت و تحریک اقتصاد و 
ایجاد ثروت نشانگر »اهمیت کارآفرینی در اقتصاد« است. طبق ماده 
8 و 21 برنامه شش��م توس��عه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف 
اس��ت با هدف تضمین امنیت س��رمایه گذاری و کارآفرینی در کشور 
ج��ذب متخصصان، صیان��ت، حفاظت و مقابله با اخ��الل در امنیت 
اش��خاص و بنگاه ها و کاهش ریسک اجتماعی در محیط کسب و کار، 
با همکاری س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور، معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، وزارت اطالعات، وزارت دادگس��تری و 
وزارت کش��ور الزامات ارتقای امنیت فضای کس��ب و کار را تهیه و به 
تصویب ش��ورای عالی امنیت ملی برس��اند. همچنین براس��اس ماده 
21 نی��ز برای ترغیب کارفرمای��ان و کارآفرینان به جذب نیروی کار 
جوان، کارفرمایانی که طی »برنامه شش��م توس��عه« نسبت به جذب 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی با مدرک حداقل کارشناس��ی به صورت 
کارورزی اقدام نمایند از پرداخت س��هم کارفرما و بیمه بیکاری برای 

مدت دو س��ال از تاریخ ش��روع ب��ه کار معاف می باش��ند. آئین نامه 
اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار، 
نحوه تأمین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می رسد. 

نقش مهم 356 انجمن غیر علمی فعال در کشور
در ادام��ه ای��ن همایش محمد فره��ادی، وزیر عل��وم، تحقیقات و 
فن��اوری با اش��اره به اینکه در حال حاض��ر 356 انجمن فعال علمی 
غیر پزشکی در کشور می توانند در »ساماندهی آموزش عالی کشور« 
نقش مهمی را داشته باشند، گفت: باید مشکالت مهم کشور از جمله 
اش��تغال، کارآفرین��ی و رفع بیکاری از جمل��ه بحث های انجمن های 
علمی باش��د زیرا دستیابی به اهداف توسعه ای نیازمند توجه بیش از 
پیش به حوزه علم و آگاهی بخشی است که خوشبختانه انجمن های 
علمی با برگزاری س��مینار، انتشار نشریات و ارائه نظرات کارشناسی 
یاریگر دس��تگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی در اتخاذ تصمیم های 

کارشناسی بوده اند. 
او ب��ا بیان اینکه اکنون در کش��ور نیازمند حرکت به س��وی ایجاد 
رش��ته های دانش��گاهی و عرصه ه��ای جدید هس��تیم و انجمن های 
علم��ی می توانند ما را در بازنگری رش��ته های تحصیلی یاری کنند، 
گفت: عالوه بر این انجمن های علمی و دانش��گاهی در برون رفت از 
مشکالت اساسی کشور از جمله خشکسالی، کم آبی و همچنین رفع 
معضالت حوزه های مختلف از جمله اقتصادی، بسیار اثرگزار هستند. 

ارتباط دانشگاه و صنعت، کلید توسعه صنعت 
در ادام��ه نشس��ت تخصصی »همگرایی دولت، صنعت و دانش��گاه 
در پیشرفت توسعه علمی کش��ور« برگزار شد و هوشنگ رستمیان، 
عض��و هی��ات مدیره انجمن کیفی��ت ایران در این نشس��ت گفت: از 
س��ال 1348 تاکنون هیچ گونه تغییری در ارتباط دولت، دانش��گاه و 
بنگاه ه��ای صنعتی صورت نگرفته اس��ت. از نظر م��ن به دلیل اینکه 
هرجامعه ای برای پیش��رفت نیازمند ابزار و برنامه است، در کشور ما 
استراتژی مش��خصی برای ارتباط میان این س��ه بخش وجود ندارد 
و متأس��فانه افزایش ظرفیت در دانش��گاه های کش��ور، فاقد برنامه و 

استراتژی است. 
او با ش��اره به اینکه ع��دم همگرایی »دولت، دانش��گاه و صنعت« 
موجب از بین رفتن ارزش افزوده می ش��ود، ادامه داد: اگر به ارتباط 
این س��ه بخش ب��ا دید اس��تراتژی محور بنگریم، ارتباط دانش��گاه و 
صنعت، »کلید توس��عه صنعت« اس��ت و بدون دس��تیابی به توسعه 

صنعتی، رسیدن به توسعه اقتصادی هم امکانپذیر نخواهد بود. 
به گفته رس��تمیان اس��تفاده از ظرفیت های فرهنگی، اجتماعی و 
سیاسی برای تقویت تولید ملی یکی از برنامه های راهبردی و منطقی 

برای توسعه صنعتی کالن در کشور است. 
عض��و هیأت مدیره انجمن کیفیت ایران با تأکید بر اینکه توس��عه 
پای��دار ارتباط نزدیکی با ارتباط محکم و صحیح دانش��گاه و صنعت 
دارد، افزود: در کش��ورهای پیش��رفته ارتباط این دو بخش پیچیده و 
مهم اس��ت و باید گام به گام حرکت کرده تا در توس��عه کشور نقش 

تکاملی متقابلی برای یکدیگر داشته باشند. 
او در ب��اره اهمی��ت ارتباط دو بخش دانش��گاه و صنعت ادامه داد: 
همکاری دانش��گاه و صنعت موجب دسترسی به جنبه های مفهومی 
»فناوری« اس��ت که به »بومی سازی« و »بهینه سازی« فناوری های 
م��ورد نیاز کمک بس��زایی می کند. پس باید برنامه های آموزش��ی و 
پژوهشی دانشگاه ها براساس نیاز صنعت و به روز جهان تدوین شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، در دومین نشس��ت تخصصی چهارمین 
همای��ش پیش��رفت و توس��عه علمی کش��ور که با موض��وع »نقش 

بخش خصوصی در توس��عه کیفی و کم��ی پژوهش و آموزش عالی« 
برگزار شد، س��یاوش ملکی فر، عضو هیات مدیره انجمن آینده نگری 
ای��ران گفت: نوآوری در فناوری روندی اس��ت که پژوهش��گر با نگاه 
ب��ه طبیعت و الهام گیری از این بخش آغاز می ش��ود، پژوهش��گر در 
نخس��تین قدم، یعنی »علم« به موضوعی خاص می رس��د که نتیجه 
آن به ترتیب، اختراع، فناوری، محصول و انتفاع اس��ت که در برخی 
مواقع تفاوت جایگاهی کشور در هریک از این بخش ها خود نمایانگر 
وجود مش��کل در هریک از این بخش هاست. به عنوان مثال با وجود 
اینکه ایران در »تولید علم در فناوری نانو«، رتبه هشتم در دنیاست، 
ش��اهد این هستیم که در زمینه فناوری به رتبه بیست و هفتم و در 
زمینه س��رمایه گذاری به رتبه پنجاه و پنجم در دنیا سقوط کرده ایم 
که این نش��ان دهنده عدم توانایی ایران در تبدیل علم به محصول و 

انتفاع است. 
او در ادام��ه ب��ا ط��رح این س��وال که »چ��را فن��اوری در ایران پا 
نمی گیرد؟« گفت: از نظر من این موضوع به چندین عامل بس��تگی 
دارد ک��ه نخس��تین عامل »دولتی ب��ودن اقتصاد ایران« اس��ت زیرا 
سازمان های دولتی انگیزه ای به مراتب کمتر از بخش خصوصی برای 
فعالیت ه��ای نوآورانه دارند. عامل دیگر »ع��دم ورود ما به بازارهای 
بین المللی« و کوچک بودن بازار ما اس��ت که به دلیل عدم توس��عه 
اقتصادی کش��ور بودجه کافی به تحقیق، توسعه و نوآوری اختصاص 

نمی یابد. 
عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن آینده نگری ای��ران، عدم آش��نایی 
دانشگاهیان با قواعد تجارت را از جمله دیگر عوامل عدم شکل گیری 
فن��اوری در ایران عنوان کرد و ادامه داد: ن��وآوری لزوما معطوف به 
فناوری های پیشرفته نیس��ت و تعامل ناکارآمد شرکت های بزرگ و 
کوچک و ناآشنایی فعاالن صنعتی می تواند از جمله دیگر دالیل مهم 

در عملکرد ضعیف فعالیت های فناورانه در کشور باشد. 

فقر عمومی در کشور به دلیل توزیع نامناسب امکانات
در پایان ای��ن همایش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کش��ور طی 
س��خنانی با اع��الم اینکه نابرابری و فقر در کش��ور ناش��ی از توزیع 
نامناس��ب امکانات است، افزود: ما به عنوان یک حکومت اسالمی باید 
به نیازها و مطالبات مردم پاسخ دهیم. عدم توازن، تعادل، نابرابری و 
فقر عمومی در کش��ور نتیجه عدم تعادل و توزیع نامناسب امکانات، 
فرصت ه��ا و فعالیت ها، مهاجرت، حاش��یه نش��ینی، جرم و جنایت و 

بزهکاری است. 
وزی��ر کش��ور در ادامه گفت: اگر می خواهیم اتفاقی در کش��ور رخ 
ده��د، باید بخش خصوصی حمایت ش��ود زیرا اگ��ر این عدم توازن و 
نابرابری را که در کش��ور وجود دارد، اصالح نش��ود به طور حتم برای 
توس��عه با مش��کالتی مواجه خواهیم ش��د و به دلیل مطالبه مردم، 
مش��کالت گریبانگیر ما خواهد ش��د. نظام برنامه ریزی ما از 40 سال 
پیش تاکنون یک نظام بخش��ی کالن بوده است و نگاه بخشی کالن 
نمی تواند پیوند منظومه ای بین دس��تگاه ها را برقرار کند. دانشجویان 
ما در حوزه کاربردی و بهره برداری از علم ش��ان دچار مشکل اساسی 

هستند. 
در پایان چهارمین همایش پیش��رفت و توسعه علمی کشور از 14 
انجم��ن علمی که براس��اس ارزیابی وزارت علوم باالترین س��طح را 

داشته اند، تقدیر به عمل آمد. 
به گزارش »فرصت امروز«؛ چهارمین همایش پیش��رفت و توسعه 
علمی کش��ور، دوشنبه س��وم آبان ماه با محور »اشتغال و کارآفرینی 
دانش آموختگان، همگرایی دولت، صنعت و دانش��گاه در پیشرفت و 
توسعه کش��ور« و »نقش بخش خصوصی در توسعه کیفی پژوهش و 

آموزش عالی« در دانشگاه خاتم برگزار شد. 

در چهارمین همایش پیشرفت و توسعه علمی کشور اعالم شد

کاهش ریسک و ایجاد ثبات اقتصادی کشور با افزایش کارآفرینی ممکن است

 واگذاری های سودآور
در تاریخ برند های بزرگ

قاب اقتصاد
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ربیعی عنوان کرد 

تریبون ها آماده شنیدن صدای فقرا نیستند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پوش��ش 11 میلیون نفر در بُعد فقر غذایی 
خبر داد و گفت: انواع فقر در کش��ور شناس��ایی شده که فقر درمانی از مهم ترین 

موارد است. 
ب��ه گزارش مهر، علی ربیع��ی در همایش رفاه اجتماعی، نگاهی به گذش��ته و 
چش��م انداز آینده با بیان اینکه شورای عالی رفاه به عنوان نهاد مقابله با فقر ایجاد 
شده است، افزود: رابطه فقر کشورها و ناامنی جهانی را باید مورد توجه قرار داد، 

یک فرد و یک گروه می تواند امنیت یک کشور را تهدید کند. 
وی ادامه داد: آس��یب پذیری قدرت های بزرگ و س��طح ناامنی در جوامع آنها 
با یک فرد و گروه اجتماعی گره خورده اس��ت که حادثه 11 سپتامبر را می توان 

به عنوان نمونه ذکر کرد. 
ربیعی گفت: برای کاهش فقر در کشور چند موضوع را در سه سال اخیر دنبال 
کردیم که ایجاد تمهیدات ساختاری و نهادی برای شنیدن صدای فقرا نخستین 
راهکار اس��ت. در جامعه ای که صدای فقرا ش��نیده نش��ود فقر روزبه روز بیش��تر 
می ش��ود. معموال در جامعه مجالی برای ش��نیدن صدای فقرا نیس��ت، تریبون ها 
آماده شنیدن صدای آنها نیستند و رسانه ها شیوه انتقال صدای فقرا را به درستی 

نمی دانند. 
وزی��ر رفاه افزود: گام دوم برای کاهش فقر سیاس��ت گذاری های مربوط به فقر 
اس��ت. معتقدم تغییر و دستکاری سیاست های توس��عه به مفهوم ارتقای زندگی 
فقرا مورد نیاز است و نیازمند توسعه به مثابه ایجاد فرصت های برابر برای همگان 

هستیم. 
ربیعی، ترویج گفتمان خیر جمعی را یک استراتژی در برنامه های این وزارتخانه 
عن��وان کرد و گفت: ایجاد انگاره ای بزرگ در جامعه را که بر مبنای آن همه باید 
برای محو فقر تالش کنیم مدنظر قرار دادیم. خیر جمعی را برای جوامع مش��ابه 

خود توصیه می کنم. 
وی گف��ت: اقدام دیگر ما ایجاد پنجره واحد و پایگاه اطالعاتی اس��ت که بیش 
از 100 هزار میلیارد تومان در س��ال برای حوزه رفاهی هزینه می کنیم. 72 هزار 
میلیارد تومان تنها در س��ازمان تامین اجتماعی صرف می ش��ود. 18 هزار میلیارد 
تومان در بخش درمان در س��ازمان تامین اجتماعی و 12 هزار میلیارد تومان در 

سازمان بیمه سالمت هزینه می شود. 
ربیعی ادامه داد: ایجاد پایگاه اطالعاتی به دنبال کردن برنامه های ناهمپوش��ان 
و غیرموازی کمک می کند. اقدام دیگر در س��ه س��ال اخیر کنترل ش��اخص های 
اقتصادی نظیر تورم است که در کوتاه مدت بر قدرت زندگی مردم تأثیر گذاشته 

است. 
وی از شناس��ایی ان��واع فقر خبر داد و افزود: فقر درم��ان را به عنوان مهم ترین 
فقر در نظر گرفتیم. قبال اگر کس��ی به سرطان مبتال می شد به راحتی دو دهک 
س��قوط می کرد. دولت همه مردم را بیمه کرد و اگر امروز طرح تحول س��المت 
مش��کل دارد، ناشی از عملکرد بیمه ها نیست. تمرکز بر فقر آموزش و فقر مسکن 
را دنبال کردیم و امروز هیچ خانواده دو معلول به باال دیگر بدون مسکن نیست و 

ما همچنان مسکن حمایتی را به صورت جهت دار دنبال می کنیم. 
ربیعی با بیان اینکه فقر امنیت از آینده را در قالب نظام چندالیه تامین اجتماعی 
و بیمه فراگیر دنبال می کنیم، گفت: برای کاهش فقر غذایی نیز تالش می کنیم و 
به 170 هزار کودک هرروز یک وعده غذای گرم می دهیم. همچنین سال آینده با 

تخصیص بودجه 11 میلیون نفر را در بعد فقر غذایی پوشش می دهیم. 
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شرکت های سرمایه گذاری 
بزرگی از جمله شل و توتال 
در رفت و آمد به ایران هستند 
و قرار اس�ت تفاهم نامه هایی 
نیز با ش�رکت مل�ی صنایع 
پتروش�یمی داش�ته باشند. 
آی�ا هلدینگ خلی�ج فارس 
در توس�عه طرح ه�ای خود 
از ظرفی�ت ای�ن ش�رکت ها 

بهره مند خواهد شد؟ 
جلس��ات متع��ددی ب��ا این 
شرکت ها و س��ایر شرکت های 
مه��م در صنعت پتروش��یمی 
داشتیم و حتی پنج تفاهم نامه 
با شرکت های معتبر اروپایی و 
آسیایی در صنعت پتروشیمی 
امضا ش��ده اس��ت که می توان 
ب��ه ش��رکت، ش��ل )هلندی- 
)فرانس��ه(،  توتال  انگلیس��ی(، 
ماروبن��ی )ژاپن( و تكنی مونت 
)ایتالی��ا( اش��اره ک��رد. در این 
تفاهم نام��ه 2 میلیارد  راس��تا 
دالری ای��ران و ش��رکت توتال 
فرانس��ه در یک پ��روژه الفین 
امضا ش��ده اس��ت و ت��ا پایان 
سال قرارداد آن نهایی می شود. 
ام��ا باید ب��ه این نكت��ه توجه 
کرد ک��ه برای کس��ب اعتماد 
س��رمایه گذاران و ازس��رگیری 
 روابط از دست رفته به زمان نیاز 

است. 
اعالم ش�د که سود مالی 
هلدینگ خلیج ف�ارس در 
سال 94 کاهش یافته است؛ 
علت چیست و چه برنامه ای 
برای جبران این کاهش سود 

برای سهامداران دارید؟ 
به دلیل افت قیمت جهانی 
نف��ت و ب��ه تب��ع آن کاهش 
نی��ز  م��ا  س��ود  س��ودآوری، 
کاهش یافت، ب��ا وجود اینكه 
درصد  ی��ک  گذش��ته  س��ال 
س��هم تولید ما افزایش یافت. 

این در حالی اس��ت که س��ایر 
پتروش��یمی  هلدینگ ه��ای 
تعدیل منفی داش��تند و هنر 
ما این ب��ود که مانع از تعدیل 

شدیم. 
برای تامین مسائل ارزی و 
مالی هلدینگ چه کرده اید؟ 
ب�ا توج�ه به سیاس�ت های 
ب�رای  گذش�ته  س�ال های 
جب�ران این مش�کالت چه 

برنامه ای در آینده دارید؟ 
برای تامین مالی پروژه ها و 
حل مش��كالت مالی هلدینگ 
از دو روش داخل��ی و خارجی 
اس��تفاده کردیم. خوشبختانه 
ب��ا تالش های ص��ورت گرفته 
ارزی  مش��كالت  تامی��ن  در 
و  کردی��م  عم��ل  موف��ق 
توانس��تیم ب��ا یوزان��س قابل 
تبدیل ب��ه میان مدت به مبلغ 
320میلیون یورو و هماهنگی 
ب��رای دریاف��ت 640 میلیون 
ی��ورو مش��كل ارزی هلدینگ 
را ح��ل کنی��م ام��ا در بخش 
ریال��ی همچن��ان با مش��كل 
مواجه هس��تیم که برای حل 
ای��ن معضل نی��ز برنامه ریزی 
جدی در دس��ت اقدام داریم. 
استفاده از 2.2میلیارد دالر از 

حمایت  ملی،  توسعه  صندوق 
اوراق  تهیه  داخلی،  بانک های 
س��لف به مبلغ 800 میلیارد 
توم��ان و همچنی��ن کس��ب 
موافق��ت س��هامداران ب��رای 
اس��تفاده از سود سهام شان از 
جمله اقداماتی بود که در این 

خصوص انجام شد. 
ب�ا اقدام�ات انجام ش�ده 
آیا می توان امی�دوار بود که 
به خص�وص  مال�ی  مش�کل 
مشکالت ریالی این هلدینگ 

در سال 96 مرتفع شود؟ 
توس��عه ای  طرح ه��ای  ب��ا 
هلدین��گ خلی��ج ف��ارس که 
در دس��ت اقدام اس��ت بدون 
مش��كالت  همچن��ان  ش��ک 
مالی ادامه خواهد داش��ت. در 
برنامه ریزی صورت گرفته قرار 
است تا سال 97، هشت طرح 
راه اندازی ش��ود و این طرح ها 
برای به سرانجام رسیدن نیاز 

به اعتبار دارند. 
مش�ارکت س�رمایه گذاری 
در  داخل�ی  و  خارج�ی 
راه اندازی طرح های توسعه ای 

به چه صورت است؟ 
بخش��ی از این طرح ها که به 
اعتبارات ارزی نیاز دارد از طریق 

یوزانس تامین می شود و بخش 
دیگر از طریق صندوق توس��عه 
و مناب��ع داخل��ی خواه��د بود. 
سرمایه گذاری های خارجی برای 
تولید محصوالت جدیدی است 
که برای نخستین بار در کشور از 
الیسنس و فناوری آن استفاده 
می ش��ود. این سرمایه گذاری به 
دلیل بهره مندی برای تولیدات 
جدید در صنعت پتروش��یمی، 

ارزشمند است. 
محص�والت  از  صحب�ت 
جدی�د توس�ط هلدین�گ 
خلیج فارس شد، قرار است 
چ�ه محصوالت�ی به س�بد 
تولی�د صنعت پتروش�یمی 

کشور اضافه شود؟ 
نمی توان قب��ل از اتمام کار 
در این باره اطالع رسانی کرد، 
اما الیس��نس این محصوالت 
تح��ت انحصار هلدینگ خلیج 
فارس اس��ت. برای نمونه قرار 
است ما پیروینیوم و ترکیباتی 
از ای��ن محصول را در س��بد 
تولید محصوالت پتروش��یمی 

خود داشته باشیم. 
پت���روشیم��ی ه�ای 
زیرمجموع��ه هلدین��گ 
خلیج ف�ارس در چن�د ماه 

اخی�ر دچ�ار آتش س�وزی 
متعددی شدند که ضررمالی 
بسیاری نیز داشتند. آیا این 
واحدها فرس�وده شده اند؟ 
برنامه ش�ما برای جلوگیری 

از این معضل چیست؟ 
معتقدم روی بمب هیدروژنی 
راه می رویم، آتش س��وزی در 
صنع��ت پتروش��یمی موضوع 
عجی��ب و غریبی نیس��ت. در 
تم��ام دنی��ا در ش��رکت های 
و  آتش سوزی می شود  معتبر، 
حتی افرادی نیز جان خود را 
از دست می دهند. پتروشیمی 
بوعل��ی پیش از آتش س��وزی 
اورهال ش��ده ب��ود. نمی توان 
واحده��ای  و  مجتمع ه��ا 
را  هلدین��گ  زیرمجموع��ه 

فرسوده تلقی کرد. 
ب�ه تازگ�ی ش�رکت ملی 
 نفت از واگ�ذاری طرح های
ال پی جی به بخش خصوصی 
صحب�ت ک�رده اس�ت، آیا 
هلدینگ خلیج ف�ارس در 
این زمینه قصد ورود دارد؟ 

خصوصی  بخش  نخس��تین 
کش��ور که در بخش ال پی جی 
هلدین��گ  ک��رد،  ورود 
خلیج فارس ب��ود، به طوری که 
را   3200 ال پی ج��ی  ط��رح 
تحویل گرفتیم و این موفقیت 
دیگر برای ما است. با این اقدام 
عالوه ب��ر س��ود، در مدیریت 
خ��وراک خودکف��ا ش��دیم و 
می توانیم عالوه بر طرح هایی با 
خوراک اتان، مش��كل اتیلن را 

نیز مرتفع خواهیم کرد. 
اخی�را پ�روژه GTL مورد 
توجه سرمایه گذاران خارجی 
گرفت�ه  ق�رار  داخل�ی  و 
اس�ت، آی�ا برنام�ه ای برای 
ط�رح  در  س�رمایه گذاری 
GTL در دستور کار دارید؟ 
برنامه ای  این خص��وص  در 

نداریم. 

لغ�و تحریم ه�ا علی�ه ای�ران آغ�ازی دوباره 
ب�ود؛  ب�رای ج�ذب س�رمایه گذاران خارج�ی 
س�رمایه گذارانی که به دلیل وجود ثبات امنیت 
در کش�ور و خ�وراک ب�ا قیمت مناس�ب عالقه 
بس�یاری برای حضور در پروژه های پتروشیمی 
دارن�د. مذاک�رات ب�ا ش�رکت ها و کش�ورهای 
خارجی حکایت از جذابیت باالی سرمایه گذاری 
و کار دارد، این در حالی اس�ت که طی یک دهه 
گذشته س�رمایه گذاری جدیدی در این صنعت 

صورت نگرفته اس�ت. این صنعت تشنه سرمایه 
و فن�اوری خارج�ی اس�ت. هلدین�گ خلی�ج 
فارس در خاورمیانه بعد از س�ابیک عربس�تان 
بزرگ تری�ن پتروش�یمی محس�وب می ش�ود. 
ظرفیت اس�می هلدینگ خلیج فارس امسال به 
77 درصد رس�یده و قرار اس�ت این ظرفیت به 
٨٠ درصد افزایش یابد. براس�اس برنامه ریزی و 
با راه ان�دازی پروژه های این هلدینگ در س�ال 
97، ظرفی�ت اس�می هلدین�گ ب�ه 4١ میلیون 

تن خواهد رس�ید؛ این هلدینگ با داش�تن 6٠ 
زیرمجموع�ه و در اختی�ار داش�تن ١١درصد از 
ارزش بازار س�رمایه بورس، س�رمایه گذاری در 
بیش از ٨٠ ش�رکت فعال در صنایع پتروشیمی 
به صورت مس�تقیم و غیرمستقیم حضور فعالی 
در صنعت پتروش�یمی دارد. با توجه به جایگاه 
ای�ن هلدینگ با ع�ادل نژادس�لیم، مدیرعامل 
 ش�رکت هلدینگ خلی�ج فارس ب�ه گفت و گو 

نشستیم. 

عادل نژادسلیم مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در گفت و گوی اختصاصی با »فرصت امروز«:

پیشتاز در عقد تفاهم نامه با غول های پتروشیمی جهانیم
اوپک

دبیرکل اوپک به بغداد می رود

 محم��د سانوس��ی بارکین��دو، دبیر کل س��ازمان 
کش��ورهای صادر کننده نفت )اوپک( قصد دارد برای 
ح��ل موض��وع محدودی��ت تولید این نه��اد که عراق 
خواستار معافیت از آن شده است، به بغداد سفر کند. 
به گزارش شانا، شبكه خبری بلومبرگ با اعالم این 
خبر افزود: جبار علی اللعیبی، وزیر نفت عراق از اوپک 
خواسته است که این کشور نیز همانند نیجریه، لیبی 
و ایران از طرح کاهش س��طح تولید این س��ازمان به 
علت هزینه های سنگین درگیری با گروه تروریستی 

داعش مستثنی شود. 
وی گفته اس��ت که از سیاس��ت اوپک برای محدود 
کردن عرضه به منظور بهبود قیمت ها حمایت می کند، 

اما خواستار معافیت بغداد از این محدودیت است. 
اعضای اوپک در نشست 28 سپتامبر )هفتم مهرماه( 
الجزیره درباره کاهش تولید به س��طح 22میلیون و 
٥00ه��زار ت��ا 23 میلیون بش��كه در روز توافق کلی 
کردن��د ک��ه جزییات اج��رای آن و میزان کاهش هر 
کش��ور عضو، در نشس��ت ماه آینده این سازمان )30 

نوامبر، دهم آذرماه( مشخص خواهد شد. 
براس��اس این توافق قرار ش��د که ایران، نیجریه و 
لیب��ی ک��ه تولی��د نفت آنها به عل��ت اعمال تحریم یا 
درگیری ه��ای داخلی کاهش یافته اس��ت، از رعایت 

این محدودیت معاف شوند. 

به منظور رایزنی درباره تثبیت تولید
جمهوری آذربایجان به نشست 
تولیدکنندگان نفت دعوت شد

 جمهوری آذربایجان به طور رس��می به نشس��ت 
مقام های بلندپایه عضو و غیر عضو اوپک که به زودی 

در وین برگزار می شود دعوت شد. 
به گزارش ش��انا به نقل از پایگاه خبری آذرنیوز، 
جمه��وری آذربایج��ان ب��رای حض��ور در نشس��ت 
مقام ه��ای بلندپای��ه کش��ورهای عض��و و غیر عضو 
س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت )اوپک( که 
قرار است 28 تا 29 اکتبر )هفتم تا هشتم آبان( در 
وین اتریش برگزار شود، دعوت نامه رسمی دریافت 
کرد. این نشست به منظور گفت وگو درباره جزییات 
تواف��ق الجزیره در م��ورد تثبیت تولید نفت برگزار 

خواهد شد. 
ناط��ق علی اف، وزیر ان��رژی جمهوری آذربایجان، 

نماینده این کشور در نشست یادشده خواهد بود. 
در این نشست، مقام های بلندپایه کشورهای عضو و 
غیر عضو اوپک، از جمله روسیه حضور خواهند یافت. 
انتظ��ار م��ی رود در ای��ن نشس��ت درب��اره تثبیت 
قیمت ه��ای جهان��ی نفت و ش��رایط کنون��ی بازار و 
راه های بهبود بخشیدن به آن از جمله کاهش سطح 
تولید، بحث و تبادل نظر ش��ود.  جمهوری آذربایجان 
اعالم کرده است که سطح تولید نفت خود را به طور 
یک جانبه افزایش نخواهد داد و حتی منتظر تصمیم 

نهایی کشورهای عضو اوپک نخواهد ماند. 
بخ��ش عم��ده تولید نف��ت جمه��وری آذربایجان 
مرب��وط به حوزه ه��ای نفتی آذری-چراغ-گونش��لی 
)مجموعه ای از ش��ش س��كوی تولید( اس��ت که در 
 فاصله ۱20 کیلومتری از ساحل جمهوری آذربایجان 
)دریای خزر( قرار دارد و میزان ذخایر اثبات شده آن 

حدود یک میلیارد تن است. 

معاون نخست وزیر روسیه: 
توافق احتمالی فریز نفتی به ثبات 

قیمت ها کمک می کند
معاون نخس��ت وزیر روس��یه پیش بین��ی کرد که 
در ص��ورت ب��ه نتیجه رس��یدن توافق فری��ز نفتی، 

قیمت های جهانی این کاال افزایش یابد. 
به گ��زارش ش��انا از خبرگزاری رویت��رز، آرکادی 
دوورکووی��چ، مع��اون نخس��ت وزیر روس��یه، دیروز  
)سه شنبه، 4 آبان ماه( اعالم کرد که توافق احتمالی 
تثبیت سطح عرضه تولیدکنندگان عمده نفت جهان 
به افزایش قیمت های جهانی این کاال کمک خواهد 

کرد. 
وی همچنی��ن گف��ت ک��ه توافق میان س��ازمان 
کش��ورهای صادر کنن��ده نف��ت  )اوپ��ک( و دیگ��ر 
تولیدکنندگان عمده نفت جهان، به روس��یه کمک 
خواهد کرد تا س��طح تولید خ��ود را در آینده ثابت 

نگه دارد. 
اعضای اوپک هفتم مهرماه امس��ال در نشس��ت 
فوق العاده این سازمان در حاشیه برگزاری نشست 
مجمع بین المللی ان��رژی در الجزایر توافق کردند 
سقف تولید این سازمان را روی سطح 32 میلیون 
و ٥00 ه��زار تا 33 میلیون بش��كه در روز تثبیت 

کنند. 
مقام ه��ای بلندپایه کش��ورهای عض��و و غیر عضو 
اوپ��ک، از جمله روس��یه، روزه��ای 28 و 29 اکتبر  
)هفتم و هش��تم آبان م��اه( درب��اره جزییات توافق 
احتمالی ب��رای محدود کردن تولی��د نفت، در وین 

گفت وگو می کنند. 

مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران خبر داد 
تعیین تکلیف فاز ١١ در چند ماه 

آینده 
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره 
آخرین وضعیت و امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ گفت: 

در ماه های آتی، کار این فاز را تمام می کنیم. 
به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، 
حضور شرکت توتال را در فاز ۱۱ پارس جنوبی قطعی 
ندانس��ت و گفت: چند ش��رکت تاکنون تمایل خود را 
برای حضور در این فاز اعالم کرده اند، اما حضور آنها 

هنوز قطعی و مشخص نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در توسعه فاز ۱۱ در 
صورت انتخاب چندین شرکت، توتال به عنوان شرکت 
محوری انتخاب خواهد شد، افزود: هنوز مشخص نیست، 
پیشنهادها باید بررسی شود. به گزارش ایرنا، هدف توسعه 
فاز ۱۱ پارس جنوبی تولید روزانه 2 میلیارد فوت مكعب 
گاز تعیین شده است. گاز استحصالی این فاز به عنوان 
خ��وراک واحده��ای ال ان جی به می��زان یک میلیارد و 
900میلیون فوت مكعب در روز تحویل خواهد ش��د و 
عالوه بر آن روزانه 80 هزار بشكه میعانات گازی سنگین 

در این فاز تولید می شود. 
میدان گازی پارس جنوبی، بزرگ ترین میدان گازی 
جهان است که در خلیج فارس و در آب های سرزمینی 
ایران و قطر واقع ش��ده اس��ت. این میدان گازی بین 
ایران و قطر مش��ترک بوده و در کش��ور قطر، میدان 

گازی گنبد شمالی نام دارد. 

:UBS پیش بینی بانک
  قیمت نفت در پایان 2٠١٨ به

 7٠ دالر می رسد

کارشناس بانک UBS سوییس، یكی از بزرگ ترین 
بانک ه��ای جهان، با بیان اینكه دورنمای قیمت نفت 
در بازاره��ای جهان��ی بهبود یافته اس��ت، پیش بینی 
کرد قیمت نفت در پایان س��ال 20۱8 و آغاز س��ال 

20۱9میالدی به 70 دالر در هر بشكه برسد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از وزارت نف��ت، پای��گاه خبری 
بلومب��رگ ب��ه نق��ل از »جولین  امانوئل« کارش��ناس 
س��هام بان��ک UBS )یوب��ی اس( اعالم کرد این بانک 
سوییسی نسبت به دورنمای قیمت نفت در بازارهای 

جهانی، خوشبین تر شده است. 
وی گف��ت: م��ا پیش بین��ی می کنی��م قیمت نفت 
بهبود باش��د.  بانک یو بی اس در زمینه مدیریت  به  رو 
دارایی های خصوصی، بزرگ ترین بانک جهان به شمار 
م��ی  رود.  ب��ه گ��زارش ایرنا، در پای��ان معامالت روز 
دوشنبه قیمت هر بشكه نفت خام برنت با 32 سنت 

افت، در سطح ٥۱ دالر و 46 سنت تثبیت شد. 
قیمت هر بش��كه نفت خام دبلیو تی ای آمریكا نیز 
33 س��نت کاهش یافت و به ٥0 دالر و ٥2 س��نت 

برای هر بشكه رسید. 

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی 
پتروشیمی تاکید کرد 

لزوم حمایت از صادرات محصوالت 
پتروشیمی در بازار عراق

رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
گفت: چین و ترکیه جای ایران را در بازار مصنوعات 
ع��راق پر کرده ان��د. در واقع باید گفت مهم ترین بازار 

خود را به رقبا داده ایم. 
رضا محتشمی پور در گفت وگو با نیپنا اظهارکرد: 
بازار اصلی صنایع پایین دس��تی پتروش��یمی ایران، 
کش��ورهای همس��ایه به ویژه کش��ورعراق اس��ت و 
نزدی��ک 60درص��د مصنوعات پالس��تیكی ایران به 
این کش��ور صادر می ش��ود. وی افزود: صادرات به 
این کشور همسایه در سال جاری به دالیل مختلف 
ش��اهد کاهش محسوس��ی شده است و نیازمند آن 
است راهكاری اجرایی با حمایت تمام متولیان امر 

برای این مس��ئله اتخاذ ش��ود. 
وی ب��ا بی��ان اینك��ه میزان صادرات به بازار عراق 
کاهش یافته اس��ت، گفت: اطالعات به دس��ت آمده 
نش��ان می ده��د افزون ب��ر چالش هایی که در چند 
س��ال اخیر در بحث صادرات به عراق وجود دارد، 
به تازگی در بازار عراق حجم زیادی از ماشین آالت 
و دس��تگاه های چین��ی وارد ش��ده و کارگاه ه��ای 
پالس��تیک به س��رعت درحال س��اخت است و این 
باع��ث ش��ده که ش��اهد افت تقاضا در ب��ازار عراق 
باش��یم. رئیس دفترصنایع پایین دستی پتروشیمی 
افزود: با توجه به گس��ترش کارگاه های پالس��تیک 
در عراق، آمارها نشان می دهد در پنج سال گذشته 
ش��اهد سرعت باالی واردات محصوالت پتروشیمی 

میانی از س��وی عراق بوده ایم. 
محتش��می پور ادامه داد: از س��وی دیگر ش��رایط 
گمرک��ی ب��ازار ع��راق تا حدودی س��خت تر ش��ده و 
برخ��ی تعرفه ه��ا و عوارض افزایش پیدا کرده اس��ت 

که درمجموع افت صادرات را پیش بینی می کنیم. 
رئیس دفترصنایع پایین دس��تی پتروشیمی تصریح 
کرد: جای ایران را در بازارمصنوعات عراق متاس��فانه 
کشورهای چین و ترکیه پر کرده اند که در واقع باید 

گفت مهم ترین بازار خود را به رقبا داده ایم. 
وی اظهارکرد: میزان صادرات محصوالت پلیمری به 
بازار عراق در سال ۱390 حدود 23 هزار تن بود که 
پیش بینی می شود این میزان تا پایان سال جاری به 
9٥ هزار تن افزایش یابد. همچنین این میزان صادرات 

در سال گذشته 86 هزار تن بوده است. 

نفت

پتروشیمی

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

چهارشنبه
5 آبان 1395

شماره 636

مالنی شولتز فان هیگن، وزیر محیط 
زیس��ت و زیرس��اخت هلند از آمادگی 
هلن��د ب��رای انتقال تج��ارب در زمینه 

تصفیه آب به ایران خبر داد. 
وزیر محیط زیست و زیرساخت هلند 
بعد از بازدید از تاسیسات تصفیه خانه 
جاللی��ه در تهران گفت: این کش��ور با 
توج��ه ب��ه برخ��ورداری از تجربه های 
ارزشمند درباره نمک زدایی آب دریا و 
تصفی��ه آب، آماده انتقال تجارب خود 

به ایران است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، »مالنی ش��ولتز 
ف��ان هیگ��ن« دیروز بع��د از بازدید از 
تاسیس��ات تصفیه خانه جاللیه و مرکز 
تله متری شرکت آب و فاضالب تهران 
در جمع خبرنگاران افزود: ش��هر تهران 
از سیستم تصفیه آب و فاضالب بسیار 

پیشرفته و مدرنی برخوردار است. 
وی ب��ا ی��ادآوری اینك��ه در هلن��د 
و  س��طحی  آب ه��ای  از  ترکیب��ی  از 
زیرس��طحی برای تامین آب اس��تفاده 
می ش��ود، گفت: سیس��تم تصفیه آب 
در هلند بدون اس��تفاده از کلراید بوده 
و ای��ن، مهم تری��ن تفاوت تصفیه آب با 
ایران اس��ت.  این مقام مسئول هلندی 
خاطرنش��ان س��اخت: هم��واره امكان 
ارتقای سیستم های قدیمی تصفیه آب 
و فاضالب و بهبود کیفیت آب ها وجود 
دارد، اما سیس��تم تصفیه آب تهران با 
وجود قدمت 60 ساله بسیار خوب کار 

می کند. 
وی ادامه داد: ش��رکت های متعددی 
در هلند، خدمات تصفیه آب و فاضالب 

ارائه می کنند که می توانند به همكاری 
با ش��رکت های ایرانی و انتقال تجربه ها 

بپردازند. 
فان هیگن، به پایین تر بودن س��طح 
ارتفاع هلند نس��بت به برخی کشورها 
اش��اره کرد و گفت: این مسئله موجب 
ورود آلودگ��ی ب��ه آب های س��طحی و 
زیرس��طحی این کش��ور و چالش های 
فراوان شده است؛ با این حال در طول 
زم��ان، تجربه های خوبی برای مواجهه 
با این مشكالت و همچنین نمک زدایی 

از آب دریا کسب کرده ایم. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در ای��ن بازدید 
»محم��د پرورش« مدیرعامل ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان تهران نیز گفت: 
این شرکت برای بیش از ۱4.٥ میلیون 
نفر از جمعیت استان تهران آب سالم، 

بهداشتی و باکیفیت ارائه می کند. 
وی افزود: اکنون آب مورد نیاز شهر 
ته��ران از پنج س��د طالقان، ماملو، الر، 
لتیان و کرج تامین می ش��ود و مصرف 
ساالنه آب پایتخت بیش از یک میلیارد 

و ٥0 میلیون مترمكعب است. 
پرورش همچنین به وجود 74مخزن، 
٥0 ایستگاه پمپاژ و هفت تصفیه خانه 
آب در ته��ران و اط��راف اش��اره کرد و 
گفت: اختالف ارتفاع ش��مال و جنوب 
تهران بیش از 800 متر است که توسط 
ایس��تگاه های پمپاژ خدمات آبرس��انی 

انجام می شود. 
به گفته این مقام مسئول، افزون براین 
٥00 حلق��ه چ��اه نیز 30 درصد تامین 

آب تهران را انجام می دهند. 

احم��د مه��دوی، دبیر انجمن صنفی 
کارفرمای��ی پتروش��یمی در اعتراض به 
می��زان تعیین ش��ده برای نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها از س��وی دولت گفت: با 
وضعیت کنونی باید فاتحه پتروش��یمی 

در ایران خوانده شود. 
به گزارش ایلنا، مهدوی در نشس��ت 
خب��ری دی��روز خود، با اش��اره به این 
نكت��ه تاکید ک��رد: چرا دولت در جایی 
که منافع دارد تنگ نظری می کند. بحث 
ما آینده اقتصاد کش��ور است. ما اعتقاد 
داری��م که باید صادرات خود را افزایش 
دهی��م چراکه پتروش��یمی م��ا در دنیا 
خوش��نام اس��ت، اما باید در نظر داشته 
باشیم که دنیا منتظر ما نمی ماند و در 
صورت تعلل نیاز خود را از دیگر کشورها 
تهی��ه می کنند. ضم��ن اینكه می بینیم 
اکنون عربستان دو برابر ما تولید دارد. 
وی یادآور شد: کجای دنیا برای قیمت 
خوراک س��قف و کف تعیین می شود. ما 
می گوییم نرخ خوراک باید براساس ارزش 
حرارتی باشد و ٥0درصد برای آن تعیین 
ش��ود. ضمن اینكه ما ۱0درصد نیز سود 
شرکت نفت را در نظر گرفته ایم و عالوه بر 
آن هزینه استحصال را نیز در نظر گرفتیم. 
ب��ا این ح��ال فرمول ما باالت��ر از قیمت 
جهانی و ۱80 دالر تعیین شده، اما آنچه 
وزارت نفت اعالم کرده کمتر از 220 دالر 
نخواهد بود.  مهدوی خاطرنشان کرد: با 
این رویه ما همیش��ه عقب خواهیم بود 
و برنامه چش��م انداز نیز اجرا نمی ش��ود، 
همچنین هیچ گاه نمی توانیم از عربستان 
جلو بیفتیم زیرا این فرمول متضاد با علم 

اقتصاد است چرا که ما تافته جدا بافته از 
جهان نیستیم. 

او ب��ا بیان اینكه با ش��روع کار دولت 
تدبیر و امید انتظار داشتیم که بسیاری 
از مسائل حل و فصل شود، گفت: البته 
ما یكس��ویه به مس��ائل نگاه نمی کنیم 
و اعتق��اد داریم که دولت در سیاس��ت 
خارجی و برجام اقدامات خوبی داشته 
اما در حوزه اقتصاد و پتروشیمی نزدیک 
چهار س��ال است که ما همچنان بحث 

می کنیم ولی مسائل حل نمی شود. 
وی اف��زود: در بح��ث خوراک مجلس 
قان��ون تصوی��ب کرده، ام��ا هنوز کار به 
جای��ی نرس��یده به همی��ن دلیل ما در 
مس��ئله س��رمایه گذاری ک��ه مهم ترین 
اصل در پتروش��یمی اس��ت ب��ا چالش 
مواجهی��م.  مه��دوی تصری��ح کرد: در 
قانون��ی ک��ه قانونگذار در س��ال 93 در 
م��ورد خ��وراک تصمیم گی��ری کرد بنا 
گذاشته شد که سه آیتم مشخص شود 
و یك��ی از ای��ن فاکتورها میانگین وزنی 
گاز ات��ان بوده اس��ت، ام��ا در این مورد 
به صورت ش��فاف عم��ل نكردند و طبق 
ه��اب اروپ��ا و آمریكا قیم��ت را در نظر 
گرفتن��د. در حالی که اروپا تولیدکننده 
این خوراک نیست حتی گفتند که اگر 
قیمت این خوراک به 20 سنت هم برسد 
همچنان س��رمایه گذار حاضر به ورود به 
توس��عه پتروش��یمی است، اما می بینیم 
که با نرخ 8 سنت هم هیچ سرمایه گذار 
خارج��ی حاض��ر ب��ه ورود به این عرصه 
نیست. ضمن اینكه واقعیت با  آنچه گفته 

شد متفاوت است. 

 اعالم آمادگی هلند برای همکاری 
در زمینه  تصفیه آب

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی: 

باید فاتحه پتروشیمی ایران را بخوانیم



3 تولید، تجارت، خدمات

مه��دی کرباس��یان، رئیس 
هیأت عامل س��ازمان توس��عه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع 
معدن��ی ای��ران )ایمی��درو( از 
آمادگ��ی ای��ن س��ازمان برای 
هم��کاری با کش��ورهای عضو 
اکو برای توس��عه فعالیت های 
ف��رآوری مواد معدنی خبر داد 
و گف��ت: با توجه به سیاس��ت 
ب��ا  همکاری ه��ای  توس��عه 
کش��ورهای همس��ایه سومین 
کارگاه فرآوری س��نگ آهن و 
فلزات پایه با حضور کشورهای 
فعال در این زمینه برگزار شد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، 
نخس��تین  در  کرباس��یان 
س��مپوزیوم بین المللی فعاالن 
فرآوری مواد معدنی و سومین 
کارگاه فرآوری، فرآوری سنگ 
آه��ن و فلزات پایه، درباره این 
س��مپوزیوم گفت: محققانی از 
کش��ورهای مختلف در زمینه 
ف��رآوری م��واد معدنی در این 
س��مپوزیوم حضور داش��تند و 
امیدواریم فرصتی ایجاد ش��ود 
ت��ا امکانات و ظرفیت های این 
مرکز تحقیقات فرآوری معدن 
ای��ران را ب��ه کارشناس��ان و 
شرکت های بین المللی معدنی 
ب��رای ش��روع همکاری ه��ای 
مشترک در پروژه های معدنی 
ایران و سایر کشورهای منطقه 
خاورمیان��ه و ش��مال آفریق��ا 

بشناسانند.
مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت با اش��اره ب��ه اینکه 
مع��دن کاری نق��ش مهمی در 
اقتصاد در مقیاس جهانی دارد، 
افزود: تحقیقات و نوآوری های 
مس��ئوالنه در اقتصاد و توسعه 
پایدار نقش بسزایی دارد. رشد 
قابل توجه کش��ورهای در حال 
توس��عه موجب افزایش تقاضا 
ب��رای م��واد معدن��ی و فلزات 
شده است. در ایران هم ذخایر 
معدن��ی فراوانی وجود دارد که 

بهره ب��رداری از آنها به اقتصاد 
ای��ران کم��ک قاب��ل توجهی 
می کند و توس��عه فناوری های 
جدید و بهره برداری از آنها در 
چرخ��ه تولید مورد توجه قرار 

گرفته است. 
ب��ه گفت��ه کرباس��یان، مرکز 
مع��دن  ف��رآوری  تحقیق��ات 
ای��ران با توجه به س��ابقه زیاد و 
نیروی متخص��ص و همچنین 
تجهی��زات  از  برخ��ورداری 
پیشرفته می تواند خدمات قابل 
توجهی به شرکت های معدنی در 
ایران و سایر کشورها ارائه دهد. 
او ادام��ه داد: اکث��ر مع��ادن 
مناس��ب و پربازده ایران مورد 
بهره ب��رداری قرار گرفته و الزم 
اس��ت معادن با بهره اقتصادی 
کمت��ر و عی��ار پایین ت��ر مورد 
استفاده قرار گیرد که فرآوری 
چنین معادنی به انرژی زیادی 
نی��از دارد که در نتیجه موجب 
ب��اال رفت��ن مص��رف انرژی در 

بخش معدن خواهد شد. 
کرباس��یان همچنین درباره 
تفاهمنامه ای که میان س��ازمان 
ایمیدرو و مرکز زمین شناس��ی 

فنالن��د امض��ا ش��د، توضی��ح 
داد: ای��ن تفاهمنام��ه در زمینه 
هم��کاری می��ان ایمی��درو ب��ا 
فنالند  زمین شناسی  س��ازمان 
درباره اکتش��اف و اس��تخراج و 
تب��ادل اطالع��ات، همکاری در 
عناص��ر نادر خاکی و همچنین 
همکاری های آموزش��ی بین دو 
کش��ور در حوزه معدن و صنایع 

معدنی است. 
او ادام��ه داد: یکی از وظایف 
م��ا ای��ن اس��ت ک��ه در حوزه 
پژوه��ش، فعالیت های خود را 
گس��ترش دهی��م که بر همین 
اساس تفاهمنامه ای با دانشگاه 
ش��ریف و 22 دانش��گاه دیگر 
امضا ش��ده است و همچنین با 
دانشگاه تهران نیز موسسه ای با 
س��رمایه 5 میلیارد تومان برای 
اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی 

ایجاد شده است. 
مالطاه��ری،  غالمرض��ا   
سرپرس��ت مرک��ز تحقیق��ات 
ف��رآوری مواد معدن��ی ایران، 
دراین س��مپوزیوم با اش��اره به 
اینک��ه مهم تری��ن ه��دف این 
نشس��ت تب��ادل دیدگاه ه��ا و 

اطالعات در ح��وزه تحقیقات 
ف��رآوری مواد معدنی اس��ت، 
گف��ت: ف��رآوری م��واد خام و 
فل��زات گران به��ا، نقش آنالیز 
در فرآوری، اس��تفاده از آب و 
انرژی از جمله مواردی اس��ت 
ک��ه در این س��مپوزیوم مورد 

بررسی قرار گرفت. 
ب��ه گفت��ه او، ان��واع ذخایر 
م��واد معدن��ی در ایران وجود 
دارد اما با مش��کالتی از جمله 
تولی��د  مناب��ع،  محدودی��ت 
و.... مواج��ه هس��تیم و مرک��ز 
تحقیقات فرآوری معدن ایران 
یک��ی از بزرگ تری��ن مراکز در 
خاورمیان��ه ب��رای مواجه��ه با 

چنین مشکالتی است. 
مالطاه��ر ادام��ه داد: هم��ه 
بخش ه��ا در ای��ن مرکز دارای 
اس��ت  تجهیزات  به روزتری��ن 
و تاکن��ون ح��دود 15 پ��روژه 
ف��رآوری در س��ه آزمایش��گاه 
این مرکز به س��رانجام رسیده 
اس��ت. مهم تری��ن ه��دف این 
مرکز دسترس��ی به دانش مواد 
معدنی و تجهیزات نوین در این 

حوزه است. 

مدی��رکل  نیکان��ن،  می��کا 
مرکز زمین شناس��ی در فنالند 
نی��ز از جمله س��خنرانان این 
س��مپوزیوم ب��ود ک��ه درباره 
توسعه فعالیت های معدنی در 
فنالند توضیح داد: ما در کشور 
خ��ود س��عی داری��م از طریق 
تحقیق در این زمینه به توسعه 
پای��دار صنایع معدنی و کاهش 
ریس��ک های زیس��ت محیطی 
برس��یم و همچنین با کس��ب 
دان��ش و تجرب��ه در این زمینه 
احتمال��ی  اتفاق��ات  ب��روز  از 

جلوگیری کنیم. 
او درباره اهمیت سمپوزیوم 
گفت: در این س��مپوزیوم افراد 
از  کارش��ناس  و  متخص��ص 
مناطق و کش��ورهای محتلف 
حض��ور دارن��د ک��ه نش��ان از 
اهمی��ت این جای��گاه دارد. ما 
خوش��حال هستیم که در این 
از  نمایندگان��ی  گردهمای��ی 
آفریق��ای جنوب��ی هم حضور 
دارن��د، زی��را فنالند و آفریقای 
جنوبی در زمینه فرآوری مواد 
معدن��ی همکاری های��ی باهم 

دارند. 
مدیرکل مرکز زمین شناسی 
در فنالند اظهار کرد: از نظر من 
حوزه معدن بخش بسیار مهمی 
اس��ت و حوزه های تحقیقاتی و 
نوآوری ه��ای متفاوت��ی در این 
بخش وجود دارد که ش��رکت ها 
می توانند ب��ا همکاری یکدیگر 
موفقیت ه��ای چش��مگیری در 
این زمینه رقم بزنند. نخس��تین 
س��مپوزیوم بین المللی فعاالن 
س��ومین  و  ای��ران  ف��رآوری 
ف��رآوری  ف��رآوری،  کارگاه 
س��نگ آهن و فلزات پایه روز 
گذش��ته در مرک��ز تحقیقات 
ف��رآوری معدن ایران با حضور 
نمایندگانی از کشورهای آفریفای 
جنوب��ی، ترکیه، هندوس��تان، 
اس��ترالیا  و  کان��ادا   فنالن��د، 

برگزار شد. 

ایمیدرو اعالم آمادگی کرد

توسعه فعالیت های فرآوری مواد معدنی با 
کشورهای عضو اکو

خواسته های بخش خصوصی از 
سازمان میراث فرهنگی

کناره گیری و استعفای سه وزیر در کابینه، تغییراتی 
را هم ش��امل حال س��ازمان میراث فرهنگی کرد؛ به 
این ش��کل که رئیس س��ازمان، یعنی آقای سلطانی فر 
به عنوان وزیر ورزش و جوانان معرفی شده است. حاال 
که بحث بر س��ر رئیس جدیدی برای س��ازمان میراث 
فرهنگی اس��ت، بخش خصوصی خواسته های خود را 

دوباره مطرح می کند. 
 آنچ��ه بخش خصوصی می خواهد یک س��ری راه باز 
کردن ها و تس��هیالت دهی برای روان ش��دن کار بخش 
خصوصی و تردد گردش��گر بین کش��ورهای مختلف با 
ایران است. حاال چه رئیس سازمان قبلی و چه اگر رئیس 
جدیدی که به س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری 
بیای��د، توقع این اس��ت ک��ه در این زمینه ها برنامه های 
عملیاتی مخصوصی را طراحی و البته به آن عمل کند. 
 بعد از برجام بس��یاری از کش��ورها برای تماس و 
ارتب��اط گرفت��ن ب��ا ایران ابراز تمای��ل کردند. به ویژه 
نخس��تین تماس گیرن��دگان، هیات ه��ا و تجار بودند. 
کش��ورهای خارجی می خواهند فضای تردد گردشگر 
را توسعه دهند. حتی اخیرا راه افتادن بعضی ایرالین ها 
و خطوط پروازی هم به این دلیل است که می خواهند 

جلو بیایند و بازار ایران را محک بزنند. 
 تم��ام توقع این اس��ت که دول��ت بتواند در جهت 
ارائه تس��هیالت بیشتر برای توسعه امکانات زیربنایی 
کمک کند. کسی هم به دنبال پول مجانی نیست. به 
هرحال بخش خصوصی نیاز به تسهیالت و کمک دارد. 
 دوم اینکه تسهیالت اداری برای این اقدام گشایش 
پی��دا کن��د و مجوزها، واگذاری زمی��ن و امکانات و... 

انجام شود. 
 س��ومین مس��ئله این است که راه برای استفاده از 
سرمایه های خارجی یا ایرانی های خارج از کشور باز 
شود تا در اسرع وقت بتوانیم فضای اقامتی را براساس 
آنچه در برنامه ششم پیش بینی شده، فراهم کنیم تا 
به این شکل رشد درآمد گردشگری و ورود گردشگر 
به کش��ور س��الی یک برابر و در نهایت در پایان س��ال 

برنامه، بعد از پنج سال، پنج برابر شود. 
 مس��ئله دیگ��ر در این زمین��ه فضای عمومی برای 
جذب گردش��گری و قبول گردشگر است؛ فضایی که 
از هم��ان محیط  ف��رودگاه بین المللی و برخورد تمام 
ارگان ها و سازمان های ذی ربط موجود در فرودگاه با 
مس��افر ش��روع می شود و تا چگونگی ارائه خدمات به 
مس��افر در مس��یر، فرودگاه و کشور و فضای فرهنگی 
عمومی را شامل می شود. از طرف دیگر باید رغبت های 
الزم برای ملیت ها و توریست ها با انگیزه های مختلف 
برای هرکش��وری فراهم شود. طبیعی است در داخل 
کشور یک سری محدوده هایی را تعریف کرده ایم که از 
بعد فرهنگی رعایت می شود. ولی به هرحال با رعایت 
این محدویت ها باید فضا برای ورود توریست باز شود. 

االن یکی از مسائل و مشکالت این است. 
 بخش خصوصی خواس��ته دیگری هم از س��ازمان 
می��راث فرهنگ��ی دارد، آن ه��م اینک��ه برنامه ه��ای 
عملیات��ی کوتاه م��دت من��وط به یک س��ری مناطق 
مش��خص باش��د. مثال توریستی که از منطقه آسیای 
جنوب ش��رقی می آید چه روحیه ای دارد و به دنبال 
چه نوع گردشگری می گردد. برخورد او با محیط های 
مختلف چگونه اس��ت و چه می خواهد؟ پرداختن به 
این حوزه، برنامه ریزی مشخصی می خواهد. بنابراین 
توریس��ت ها و سالیق ش��ان با یکدیگر متفاوت است. 
توریست های عرب زبان، اروپایی و آفریقایی با یکدیگر 
تفاوت دارند و س��لیقه های مختلفی می پس��ندند. اگر 
این موارد به ش��کل طرح های اجرایی کامال ملموس 
طراحی ش��وند، شاید در کوتاه مدت بتوانند در زمینه 

جذب گردشگر تغییراتی در کشور ایجاد کنند. 
منبع:  سایت اتاق تهران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران خبر داد 
خرید 40 هزار تن مرکبات مازندران 

در قالب خرید میوه شب عید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: امسال 
60 ه��زار ت��ن مرکبات با قیمت 2 هزار و 500 تومان از 

سوی سازمان تعاون روستایی خریداری خواهد شد. 
دالور حیدرپ��ور، رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی 
مازندران در گفت وگو با ایلنا، در پاس��خ به این پرس��ش 
که وضعیت تولید مرکبات در این استان برای سال جاری 
به چه صورت است؟ بیان داشت: تولید مرکبات در سال 
جاری 150 تا 200 هزار تن بیشتر از سال گذشته است. 
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی مازندران در پاسخ 
به این س��وال که با توجه به افزایش تولید مرکبات در 
سال جاری برای حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده 
چه اقداماتی انجام می شود؟ گفت: امسال 60 هزار تن 
مرکبات با قیمت 2هزار و 500 تومان از سوی سازمان 
تعاون روس��تایی خریداری خواهد ش��د که 40 هزار تن 
در قالب خرید میوه ش��ب عید و 20 هزار تن از طریق 
شبکه تعاون روستایی به سایر استان ها ارسال می شود.  
او در خصوص وضعیت صادرات مرکبات بیان داش��ت: 
در حال پیگیری برای تس��هیل در صادرات هس��تیم و 
بخش��ی از محصوالت به آس��یای میانه، روسیه و عراق 
صادر می شود. منتظر کمک های دولت هستیم چرا که 
2 هزار میلیارد تومان مصوب شده است تا تسهیالت با 
نرخ س��ود 14 درصدی به صادرکنندکان تعلق گیرد و 
در تالش هستیم نرخ سود 14 درصد را کاهش دهیم. 

صادرات پسته در 6 ماه نخست 
امسال 22 درصد افزایش یافت

میزان صادرات پس��ته کش��ور در شش ماه نخست 
امسال بیش از 40 هزار تن و به ارزش 381 میلیون 
و 647 هزار دالر بود که در مقایس��ه با مدت مش��ابه 
سال گذشته از نظر وزنی 22 درصد و به لحاظ ارزشی 

20درصد رشد داشته است. 
به گزارش ایرنا، در سال 1394 از 407هزار هکتار 
س��طح بارور و غیربارور باغ های پس��ته کش��ور 261 
هزار تن پسته برداشت و 130 هزار تن آن به صورت 
پس��ته خش��ک و با پوس��ت تازه و مغز پسته به ارزش 

1.2میلیارد دالر به 70 کشور جهان صادر شد. 
هم اکنون پسته در 29 استان کشور کشت می شود؛ 
استان کرمان با 212 هزار هکتار باغ بارور و غیربارور 
و 96 هزارتن تولید س��االنه، اس��تان خراسان رضوی 
ب��ا 73 ه��زار هکتار باغ بارور و غیربارور و 50 هزارتن 
تولید ساالنه و استان یزد با 32 هزار هکتار باغ بارور 
و غیربارور و 42 هزارتن تولید ساالنه، بیشترین میزان 
س��طح زیرکش��ت و تولید پس��ته را در کشور به خود 
اختص��اص داده ان��د.  بنا بر ای��ن گزارش، طرح جامع 
مدیریت باغ های پسته تدوین شده و بر مبنای آن در 
صورت اخذ ردیف بودجه، 150 هزار هکتار از باغ های 
پسته اصالح و نوسازی و 50 هزار هکتار باغ پسته در 

مناطق مستعد جدید ایجاد می شود. 
اص��الح نه��ال و اح��داث باغ های مادری، توس��عه 
مکانیزاس��یون، آبیاری زیرس��طحی و ایجاد صندوق 
ملی حمایت از سرمایه گذاری پسته کشور به منظور 
تشکیل زنجیره پسته و ساماندهی تشکل های موجود 
و همچنین تامین س��رمایه در گردش برای حمایت 
از صادرات این محصول با مشارکت بخش خصوصی 

از دیگر موارد پیش بینی شده در این طرح است. 

کشاورزی یادداشت

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

محسن مهرعلیزاده
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران

چهارشنبه
5 آبان 1395

شماره 636

رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی 
 و س��المت اداری ات��اق بازرگان��ی ایران به 
تش��ریح چالش ه��ا و موان��ع گمرکاتی که 
پیش روی فعاالن اقتصادی است پرداخت 
و عن��وان ک��رد که تش��ریفات گمرکی در 
ای��ران بس��یار طوالن��ی اس��ت و فعالی��ت  
 گم��رکات و رویه ها هنوز استانداردس��ازی 

نشده  است. 
یلدا راهدار در گفت وگو با ایس��نا، گفت: 
یکی از مش��کالت اصلی که واردکنندگان 
در بخ��ش گم��رک ب��ا آن مواجه هس��تند 
برگ س��بزهایی اس��ت که ب��ه کاالها داده 
می ش��ود تا امکان توزیع در کش��ور را پیدا 
کنند. این برگ سبزها فقط 20 روز اعتبار 

دارن��د و ای��ن زمان کوتاه باعث می ش��ود 
واردکننده متضرر شود و حتی در مواردی 
این مس��ئله باعث می ش��ود که کاالی این 
افراد به عنوان کاالی قاچاق شناخته شود. 
وی ادام��ه داد: مس��ئله دیگ��ری که در 
گم��رک ب��ا آن روب��ه رو هس��تیم در مورد 
کاالهای��ی اس��ت ک��ه ترخیص ش��ان ب��ه 
کار آزمایش��گاهی نی��از دارد. رون��د کار 
آزمایش��گاهی در گم��رک بس��یار طوالنی 
اس��ت و باع��ث خ��واب کاالی ورودی و در 
نتیجه خواب سرمایه می شود که متاسفانه 

ضرر نهایی را واردکننده می بیند. 
رئیس کمیسیون رقابت و خصوصی سازی 
ات��اق بازرگان��ی ته��ران با اش��اره به دیگر 

مش��کالت گم��رکات گفت: مس��ئله دیگر 
ناهماهنگی بین ساعت کار برخی گمرکات 
با بنادر و س��ازمان های مجاورش��ان است. 
ازس��وی دیگر رویه های اجرایی  در همه 
گمرکات ما یکسان نیست، به همین دلیل 
در مواقعی صادرکنندگان ترجیح شان این 
اس��ت که از اس��تان و گمرک نزدیک به 
خودش��ان ص��ادرات را انج��ام ندهند و از 
 ط��رق گم��رکات م��رزی فعالیت ش��ان را 

انجام دهند. 
راهدار اضافه کرد: به طور کلی تشریفات 
گمرکی در کش��ورما بسیار طوالنی است و 
فعالیت  گمرکات استاندارد س��ازی نشده و 
در همه جا یکنواخت نیست. درست است 

که س��ازمان گمرک تالش کرده سیس��تم 
مدیریت کیفیت را در سازمان اجرا کند اما 
این سیستم باعث استاندارد شدن فرآیندها 

نشده است. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت هایش 
درباره اینکه چقدر مش��کالت س��اختاری 
در گمرک در قاچاق کاال تاثیرگذار اس��ت، 
مط��رح کرد: بخش��ی از مس��ئله قاچاق به 
گمرک مربوط می ش��ود اما بخش دیگری 
از آن به ساختارهای اقتصادی بر می گردد. 
مس��ئله مهم��ی که در قاچ��اق کاال مطرح 
است ورود این کاالها به مناطق آزاد است، 
متاس��فانه مناطق آزاد محلی شده اند برای 

ورود کاالی قاچاق به سرزمین اصلی. 

مشکالتی که گمرک سر راه تاجران می گذارد
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س��ه  اعتب��اری  کارت ه��ای 
برخ��ی  و  می گ��ذرد  رن��گ 
بانک ه��ا می گوین��د که هنوز 
اج��را  ب��رای  دس��تورالعملی 
برخ��ی  نکرده ان��د،  دریاف��ت 
ش��عب نیز با بی مه��ری تمام 
 دس��ت رد به سینه متقاضیان 

می زنند. 
درس��ت اول مهرم��اه ب��ود 
ک��ه بان��ک مرک��زی اج��رای 
این سیاس��ت را برای بانک ها 
الزم االجرا دانس��ت. از آن روز 
به بعد، بانک ه��ا با تب و تاب 
زیادی ت��اش کردند که خود 
را با سیاست های سیاست گذار 
پول��ی و بانکی کش��ور همراه 
نش��ان دهند، اما همه چیز به 

این راحتی  نبود. 
بانکی نتوانسته  اکنون هیچ 
کارنام��ه قاب��ل قبول��ی را در 
اعط��ای کارت ه��ای اعتباری 
در میان مردم به جای گذارد. 
همه چیز گویا چیزی بیش از 
یک شوی رس��انه ای از جانب 

بانک ها نبوده است. 
هنوز هم برخ��ی بانک ها از 
عدم اباغ دستورالعمل اجرای 
از س��وی  اعتباری  کارت های 
شعب مرکزی شان می گویند و 
وقتی که در مقابل مش��تریان 
متقاضی کارت ه��ای اعتباری 
ق��رار می گیرند، ب��ه صراحت 
عن��وان می کنن��د ک��ه بانک 

متبوع ش��ان، برنام��ه ای برای 
اعتباری  کارت ه��ای  اج��رای 
ن��دارد و ق��رار ه��م نیس��ت 
ب��ه زودی زود، مج��ری ای��ن 
سیاست بانک مرکزی و دولت 
تقاضا  تحریک  ب��رای  یازدهم 
و تامی��ن نقدینگ��ی و منابع 
مال��ی م��ورد نیاز مش��تریان 
ش��ود. آنه��ا حت��ی می گویند 
وام های  پرداخ��ت  که فش��ار 
قرض الحسنه ازدواج برای شان 
آنقدر زیاد بوده که نمی توانند 
حداق��ل ظرف س��ه ت��ا چهار 
ماه آینده به اجرای سیاس��ت 
 اعط��ای کارت ه��ای اعتباری 

بپردازند. 

نمره منفی در انتظار همه 
بانک ها! 

این در ش��رایطی است که 
در هم��ان روزه��ای ابت��دای 
اعط��ای  سیاس��ت  اج��رای 
از س��وی  اعتباری  کارت های 
بانک مرکزی، فرشاد حیدری، 
معاون نظارت��ی بانک مرکزی 
در پاسخ به سوال مهر حضور 
تمامی بانک ه��ا در این طرح 
را الزم االجرا دانس��ت و گفت: 
یک��ی از اولویت ه��ای بان��ک 
مرک��زی تخصی��ص اعتبارات 
خرد به تمامی مردم اس��ت و 
بر این اس��اس مدام آمارهایی 
را از بانک ه��ا دریافت می کند 
ت��ا بتوان��د میزان تس��هیات 

خ��ردی را که آنها ب��ه مردم 
پای��ش  می دهن��د   ارائ��ه 

کند. 
وی به این نکته هم اش��اره 
کرد که در این زمینه بانک ها 
بای��د فع��ال عم��ل کنن��د و 
چنانچه میزان تسهیات خرد 
آنها از حدود مشخصی پایین 
باش��د، نمره منفی از س��وی 
بانک مرک��زی به آنه��ا تعلق 
می گیرد، ولی در عرصه رقابت 
بانک ها یکی از اصول شاخص 
بانک��داری، مش��تری مداری و 
رضایت مردم اس��ت. در عین 
ح��ال هم��ه بانک ه��ا باید در 
ای��ن طرح مش��ارکت کنند و 
اگر بانک یا موسس��ه اعتباری 
در ای��ن طرح ش��رکت نکند، 
ممکن است ناش��ی از کمبود 
منابع آن باش��د. ام��ا اصل بر 
مشارکت اس��ت و این تکلیف 
بان��ک مرکزی به بانک ها بوده 
ک��ه حتما بای��د در این طرح 
البته  حضور داشته باش��ند و 
عملکرد  ه��م  مرک��زی  بانک 
تمام��ی بانک ه��ا را در حوزه 
اعتباری  کارت ه��ای  ص��دور 

رصد می کند. 
گفته ه��ای مع��اون نظارتی 
بانک مرکزی در شرایطی است 
که گزارش ه��ای میدانی مهر 
حکای��ت از آن دارد که برخی 
بانک ها حتی یک فقره کارت 
مش��تریان  برای  هم  اعتباری 

ص��ادر نکرده اند و برخی دیگر 
پی��چ و خم های  آنق��در  نی��ز 
پی��ش روی متقاضیان را زیاد 
می کنند که عما مش��تری از 
ادامه فرآیند کار برای دریافت 
کارت منص��رف می ش��ود. بر 
همی��ن اس��اس اس��ت که به 
نظ��ر می رس��د اکث��ر بانک ها 
باید منتظ��ر نمره منفی بانک 
مرکزی در کارنامه خود، بابت 
اجرای  در  عملک��رد ضعی��ف 
 ای��ن سیاس��ت موک��د دولت 

باشند. 

دالیل بانک ها برای عدم 
اجرای کارت های اعتباری

در این می��ان اکثر بانک ها 
دلیل عدم مش��ارکت خود در 
این طرح ملی را کمبود منابع 

اعتباری عنوان می کنند. 
تکالی��ف  می گوین��د  آنه��ا 
جدیدی ک��ه ب��ه بانک ها در 
م��ورد اج��رای سیاس��ت های 
جدید دولت آن هم در س��ال 
پایان��ی فعالی��ت آن و تاش 
ب��رای خ��روج از رک��ود اباغ 
برای ش��ان  را  کار  می ش��ود، 
سخت کرده و آنها به راحتی و 
ب��ا منابع محدودی که از بابت 
دارند،  مش��تریان  سپرده های 
تکالیف  پاسخگوی  نمی توانند 

بانک مرکزی باشند. 
موض��وع از این قرار اس��ت 
ک��ه بان��ک مرکزی ب��ا توجه 

به سیاس��ت جدی��د دولت به 
بانک ه��ا تکلی��ف ک��رده وام 
ب��ه  را  ازدواج  قرض الحس��نه 
یک ب��اره از 3میلی��ون تومان 
به 10میلی��ون تومان افزایش 
دهن��د تا بلک��ه بتواند کمکی 
به زوج های جوان در ش��روع 
اما  باش��د،  مش��ترک  زندگی 
همین تامین منابع مالی باید 
از منابع داخلی بانک ها صورت 
گیرد تا بتوان به مش��تریان و 
متقاضیان وام های 10میلیون 

تومانی اعطا کرد. 
حال بانک ه��ا می گویند که 
دیگ��ر منابع��ی ندارن��د که در 
کارت های  اجرای طرح  اختیار 
اعتباری قرار دهند و به همین 
دلیل هم به راحتی نمی توانند 
زیر بار اج��رای این طرح بروند 
و همین امر زمینه را برای فشار 
مضاعف به سیستم بانکی کشور 

فراهم کرده است. 
گ��زارش میدان��ی مه��ر از 
بانک ه��ا  مختل��ف  ش��عبات 
حکایت از آن دارد که بانک ها 
ع��زم ج��دی ب��رای اج��رای 
سیاس��ت اعط��ای کارت های 
اعتب��اری ندارن��د و ب��ه نظر 
می رسد سرنوشت روشنی در 
انتظار این طرح نیس��ت؛ گویا 
ای��ن طرح در برخ��ی بانک ها 
بعد از گذشت بیش از یک  ماه 
از اجرای رس��می، به بایگانی 

رفته است. 

رئی��س کل بان��ک مرکزی در 
دیدار با همتای سنگاپوری خود 
گفت: تجار و فع��االن اقتصادی 
ایران و سنگاپور برای استفاده از 
خدمات بانکی و تسویه معامات 
نیازمن��د  فی مابی��ن،  تج��اری 
ارائ��ه خدمات متنوع، گش��ایش 
ص��دور  و  اس��نادی  اعتب��ارات 
ضمانت نامه ه��ای بانک��ی ب��رای 
پرهی��ز از هرگونه مخاطره بالقوه 
در فعالیت های تجاری هستند. 

به گزارش روابط عمومی بانک 
مرکزی، ولی اهلل س��یف و هیأت 
هم��راه که به منظور گس��ترش 
همکاری بانکی میان دو کشور به 
سنگاپور سفر کرده است، با راوی 
منون، رئی��س کل بانک مرکزی 
این کشور دیدار و گفت وگو کرد. 
در ای��ن ماقات رئیس کل بانک 
مرکزی کش��ورمان ب��ا تاکید بر 
انجام شده درخصوص  مذاکرات 
ایجاد رواب��ط کارگزاری بانکی با 
بین المللی  بانک ه��ای مختل��ف 
از آمادگی کام��ل بانک مرکزی 
ایران ب��رای حمایت از بانک های 
دو کش��ور ب��ه منظ��ور ش��روع 
بانک های  با  بانکی  همکاری های 

سنگاپور خبر داد. 
رئیس ش��واری پول و اعتبار، 
فعالیت ه��ای انج��ام ش��ده در 
ب��رای  ای��ران  بانک��ی  ش��بکه 
روز  اس��تانداردهای  با  مطابقت 
دنی��ا را حائز اهمی��ت و توجه 
قلم��داد و عنوان کرد: ش��بکه 
بس��یاری  اقدامات  ایران  بانکی 
شفاف س��ازی  ح��وزه  در  را 
صورت ه��ای مال��ی ب��ا اجرای 
دقیق مصوبات مجلس ش��ورای 
اس��امی در حوزه ه��ای مبارزه 
با پولش��ویی و مبارزه با تامین 
مالی تروریسم انجام داده و در 
این راه، بان��ک مرکزی ایران با 

نظ��ارت کامل خود به حس��ن 
اج��رای مصوبات کم��ک کرده 

است. 
بانک��داری  فعالیت ه��ای  وی 
بین الملل��ی بانک ه��ای ایرانی را 
از حی��ث رعایت اس��تانداردها و 
مقررات بین المللی، پیش��رفته و 
به روز خواند و گفت: متاس��فانه 
بانک ه��ای  ش��ناخت  ع��دم 
بین المللی از وضعیت و عملکرد 
هم��واره  ایران��ی  بانک ه��ای 
نگرانی های بسیاری را از احتمال 
ب��روز مخاط��ره در هم��کاری با 
شبکه بانکی ایران ایجاد می کند. 
البته این نگرانی ه��ا می تواند به 
واسطه تعامل س��ازنده میان دو 

کشور برطرف شود. 
همچنین در این دیدار رئیس 
کل بان��ک مرکزی س��نگاپور با 
بی��ان اینک��ه این کش��ور صرفا 
قطعنامه ه��ای س��ازمان ملل در 
مورد ایران را الزم االجرا می داند، 
گف��ت: س��ایر تحریم ه��ا نظی��ر 
تحریم ه��ای وزارت خزان��ه داری 

آمریکا قابل اعتنا نیس��ت و این 
موض��وع به اطاع ش��بکه بانکی 

سنگاپور نیز رسیده است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت در این 
ماق��ات راوی منون، رئیس کل 
بانک مرکزی س��نگاپور خواستار 
برگزاری نشست ها و ماقات های 
بیش��تر می��ان ش��بکه بانکی دو 
کش��ور ب��رای رف��ع ابهام��ات و 

گسترش روابط بانکی شد. 
افزایش مراودات شبکه بانکی 

ایران و انجمن بانک های 
سنگاپور

همچنی��ن در این س��فر و در 
بانکی  ش��بکه  معرفی  راس��تای 
و  ای��ران  اس��امی  جمه��وری 
باه��دف ایجاد و تعمی��ق روابط 
کارگزاری بانکی میان شبکه های 
بانک��ی دو کش��ور، رئی��س کل 
بانک مرکزی و هی��أت همراه با 
رئیس انجمن بانک های سنگاپور 
ماقات کرد. در این جلسه که با 
حضور مسئوالن ارشد بانک های 
 DBS، مطرح سنگاپور از جمله

 ICBC، BTMU، UOB
برگ��زار ش��د، رئی��س کل بانک 
مرک��زی ضم��ن ارائه گزارش��ی 
از تح��والت رخ داده در فض��ای 
پسابرجام، در خصوص گسترش 
دو  میان  تج��اری  فعالیت ه��ای 
کش��ور گفت: باتوجه به تحوالت 
رخ داده در فض��ای پس��ابرجام، 
ف��راوان  ظرفیت ه��ای  از  بای��د 
اقتصادی دو کش��ور بهره گرفت 
و الزم��ه این امر نیز گس��ترش 
تعام��ات و همکاری ه��ا می��ان 
ش��بکه بانکی ایران و سنگاپور و 
در نتیجه توسعه روابط بازرگانی 

دو کشور است. 
بانک ه��ای  ادام��ه  در  وی 
ایرانی اع��م از دولتی، خصوصی 
و  موازی��ن  ب��ا  را  تخصص��ی  و 
استانداردهای بین المللی منطبق 
دانس��ت و گف��ت: فعالیت ه��ای 
ش��بکه بانکی ای��ران به ویژه در 
حوزه مبارزه با پولشویی، تامین 
همچنی��ن  و  تروریس��م  مال��ی 
با  مالی  شفاف سازی صورت های 

استانداردهای روز مطابق است و 
البته این امر می تواند زمینه ساز 
برقراری روابط بانکی با بانک های 
مختلف بین المللی ش��ود. بر این 
اس��اس و ب��ه منظور گس��ترش 
همکاری با بانک های سنگاپوری 
پیش��نهاد می ش��ود انجمن های 
بانکی این کش��ور طی سفری به 
ای��ران از نزدیک ب��ا فعالیت های 

شبکه بانکی ایران آشنا شوند. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با 
اشاره به س��اختار امارات متحده 
سیاس��ت  براس��اس  که  عرب��ی 
صادرات مج��دد کاال و خدمات 
در منطقه ش��کل گرفته، عنوان 
ک��رد: س��اختار ام��ارات متحده 
براساس سیاست صادرات  عربی 
مجدد کاال و خدمات در منطقه 
شکل گرفته اس��ت، بر این مبنا 
پیشنهاد می شود کشور سنگاپور 
با هدف ایج��اد ارزش افزوده در 
اقتص��اد در ای��ن ح��وزه حضور 
فعال تری داش��ته باش��د. انتظار 
می رود بانک های س��نگاپوری با 
بهره گی��ری از ظرفیت های خود 

این امر را تسهیل کنند. 
از دیگ��ر برنامه ه��ای رئی��س 
کل بان��ک مرکزی در این س��فر 
می ت��وان ب��ه دی��دار ب��ا تارمان 
نخست وزیر  معاون  شانمگارتنام، 
هماهنگی ه��ای  وزی��ر  و 
و  اقتص��ادی  سیاس��ت های 

اجتماعی سنگاپور اشاره کرد. 
گفتنی است پیش از این و در 
بانکی  روابط  راستای گس��ترش 
ایران و س��نگاپور هی��أت بانک 
DBS ب��ا س��فر به کش��ورمان، 
برای  را  حس��اب های مختلف��ی 
بان��ک مرک��زی و ش��بکه بانکی 
ای��ران به منظور تس��هیل روابط 
تج��اری دو کش��ور افتتاح کرده 

است. 

گسترش روابط بانکی با ببر اقتصادی آسیا 

بانک، بیمه، توسعه4

برای نخستین بار و با مجوز بانک مرکزی
تبدیل بدون کارمزد ارز به ریال

 در دستگاه صراف الکترونیک بانک شهر
مدی��ر روابط عمومی بانک ش��هر گفت: دس��تگاه 
ص��راف الکترونی��ک ب��رای نخس��تین بار از س��وی 
بانک  شهر و با مجوز بانک مرکزی به منظور تسهیل 
در ارائ��ه خدم��ات و فق��ط برای مس��افران خارجی 

راه اندازی شده است. 
به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی بانک 
شهر، فرش��اد فخیمی با اش��اره به عملکرد دستگاه 
ص��راف الکترونی��ک افزود: این دس��تگاه با اس��کن 
پاس��پورت مسافر خارجی، هویت متقاضی را احراز و 
ثبت و پس از دریافت ارز در دفعات مختلف تا سقف 
5000 دالر طب��ق مقررات ورود و خروج از کش��ور 
و براس��اس ضوابط بانک مرکزی، ری��ال ایرانی را به 
ش��کل کارت اعتباری در دفعات مختلف و در نهایت 
تا سقف 150میلیون ریال براساس ضوابط و مقررات 

پولشویی ارائه می دهد. 
فخیم��ی خاطرنش��ان ک��رد: در ح��ال حاضر این 
دس��تگاه قابلیت تبدیل دالر و ی��ورو را دارد، اما این 
امکان برای سایر ارزها نیز تعریف شده است که پس 
از ارائه مجوز بانک مرکزی، قابل انجام خواهد بود. 

مدیر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر 
تصریح کرد: نرخ ارز صرافی بانک براساس نرخ سایت  
sanarate. ir بانک مرکزی، مبنای محاسبه تبدیل 
ارز اس��ت و به دلیل اینکه بی واسطه و بدون کارمزد 
انجام می شود، مورد اس��تقبال مسافران خارجی در 
تمامی ساعات ش��بانه روز به صورت 24 ساعته قرار 

گرفته است. 
بر این اس��اس، دس��تگاه های ص��راف الکترونیک 
هم اکنون در چند پیش��خوان ش��هرنت فرودگاه های 
بین المللی امام خمینی )ره(، کیش و مش��هد افتتاح 
و در پیش��خوان شهرنت شعبه مرکزی بانک شهر در 
میدان فردوس��ی نیز به صورت آزمایش��ی راه اندازی 
ش��ده اس��ت و امیدواریم در آینده تعداد آن توسعه 

یابد. 

نشست مشترک مدیران 
بانک کشاورزی با نمایندگان شرکت 

دیلیم  کره جنوبی

نمایندگان شرکت )Daelim( دیلیم کره جنوبی 
با حضور در بانک کش��اورزی با رؤس��ای ادارات کل 
خارجه، اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری و بازاریابی 
و فروش خدمات این بانک دیدار و گفت وگو کردند. 
بان��ک  اداره کل رواب��ط عموم��ی  ب��ه گ��زارش 
کشاورزی، در این جلس��ه که سوم آبان برگزار شد، 
هیاتی از ش��رکت دیلیم درب��اره چگونگی همکاری 
ب��ا این بانک در زمینه های مختل��ف از جمله تبادل 
دانش و تخصص، تامین مالی طرح های توس��عه ای، 
ساخت و س��از، پتروش��یمی و... بح��ث و تبادل نظ��ر 

کردند. 
براس��اس این گزارش، ش��رکت دیلیم با 77 سال 
سابقه یکی از شرکت های فعال در اجرای پروژه های 
تس��هیات  پتروش��یمی،  خدم��ات،  ساخت و س��از، 
نمایشگاهی، نیروگاه، شبکه های آبیاری و... به شمار 
می رود ک��ه تاکنون در اج��رای پروژه هایی از قبیل 
تکمیل پروژه س��د کارون، فاز یک پ��ارس جنوبی، 
نیروگاه ش��هید رضای��ی و پاالیش��گاه گاز کنگان و 
نیروگاه تبریز با شرکای ایرانی مشارکت داشته است. 

حمایت بیمه رازی از زائران 
حسینی

ش��رکت بیمه رازی به بیمه ش��دگان بیمه عتبات 
عالی��ات که در ایام اربعین حس��ینی ع��ازم کربای 
معلی و نجف اش��رف و کاظمین و سامرا هستند، در 
ایام مسافرت خدمات درمانی رایگان عرضه می کند. 
 به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، این ش��رکت 
در راس��تای حمایت از زائران حس��ینی و ارج نهادن 
ب��ه فرهنگ عاش��ورایی با ارائه خدم��ات بیمه ای به 
دارندگان بیمه نامه زائران عتبات عالیات این شرکت 
خدمات درمانی رایگان عرضه می کند و بیمه شدگان 
این ش��رکت ع��اوه بر برخورداری از پوش��ش بیمه 
ف��وت و نقص عضو در ایام زیارت، از خدمات درمانی 
رایگان در کشور عراق و در شهرهای مقدس کربای 
معلی و نجف اش��رف و کاظمین و س��امرا برخوردار 

خواهند بود. 
این گزارش می افزاید شرکت بیمه رازی جهت ارائه 
خدم��ات بیمه ای کامل و به موقع به زائران حس��ینی 
تفاهم نام��ه همکاری با س��ازمان هال احمر جمهوری 
اس��امی ایران منعقد کرده اس��ت که بر اس��اس این 
تفاهم نامه در صورت نیاز به خدمات پزشکی، خدمات 
مورد نظر از تاریخ 1395/08/10لغایت 1395/10/10 
به صورت ویژه و رایگان به زائران عزیز ارائه خواهد شد. 

بانکنامه

بیمهنامه

نرخنــامه
دالر 3,617 تومان 

صرافان بازار ارز و طا نرخ هر دالر آمریکا را 3,617 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

1,108,400 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد 3,962 تومان و ه��ر پوند نیز 
4,451 توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
559,000 تومان و هر ربع سکه296,000 تومان فروخته 
شد. هر س��که یک گرمی186,000 تومان خریدوفروش 
ش��د و هر گرم طای 18 عی��ار110,888 تومان قیمت 

خورد. 

مدیرعامل بانک توسعه صادرات خبر داد
اختصاص 4هزار میلیارد ریال 
تسهیالت با یارانه 5درصدی

 به واحدهای تولیدی
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات ایران از اختصاص 
4ه��زار میلی��ارد ریال تس��هیات با یاران��ه 5درصدی 
)تخفیف سود( از محل منابع داخلی بانک، برای تامین 

مالی واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک توس��عه صادرات، 
علی صال��ح آبادی افزود: این تس��هیات بابت طرح ها و 
سرمایه در گردش واحدهای صنعتی قابل پرداخت است 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت موافقت کرده در طول 
مدت اجرای این تفاهمنامه تا سقف 200میلیارد ریال از 
منابع خود را در راستای پرداخت یارانه سود تسهیات 

بانک به مشتریان در اختیار بانک قرار دهد. 
ب��ه گفته مدیر عامل بانک توس��عه صادرات، س��قف 
تس��هیات مش��مول یاران��ه ب��رای هر واح��د صنعتی 
20میلی��ارد ری��ال برای ط��رح و 10میلیارد ریال برای 
سرمایه در گردش تعیین می شود.  صالح آبادی افزود: 
تخصی��ص ای��ن یارانه نقش بس��زایی در کاهش قیمت 
تمام شده منابع مالی تامین شده برای واحدهای تولیدی 
و صنعتی خواهد داش��ت و توان رقابتی آنها را هم در 
بازار داخلی و هم در بخش صادرات افزایش می دهد. 

از سوی بانک مرکزی
مجموعه بخشنامه های مدیریت 
مقررات و مجوزهای بانکی ۹4 

منتشر شد
 بانک مرکزی مجموعه بخش��نامه های مدیریت کل 
مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولش��ویی را طی 
نام��ه ای ب��ه مدیران عامل بانک های دولتی و غیردولتی 

و موسسات اعتباری غیربانکی اباغ کرد. 
ب��ه گ��زارش مهر، اداره کل مقررات، مجوزهای بانکی 
و مبارزه با پولش��ویی )اداره مطالعات و مقررات بانکی( 
بانک مرکزی با انتشار نامه ای خطاب به مدیران عامل 
بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، 
موسس��ات اعتباری غیربانکی، بانک مش��ترک ایران- 
ونزوئا و بانک بین المللی کیش، بخش��نامه های ساالنه 
خود را در قالب یک فایل الکترونیکی برای بهره برداری 

بانک ها اعام کرد. 
در نام��ه عبدالمه��دی ارجمندن��ژاد و حمیدرض��ا 

غنی آبادی به مدیران بانک ها آمده است: 
جهت اطاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، 
غیردولت��ی، ش��رکت دولتی پس��ت بانک، موسس��ات 
اعتب��اری غیربانکی، بانک مش��ترک ای��ران- ونزوئا و 

بانک بین المللی کیش ارسال می شود. 
 ب��ا س��ام، احترام��ا، ب��ا عنایت به تجربی��ات مثبت 
س��ال های اخیر و اس��تقبال ش��بکه بانکی کشور از ارائه 
یکپارچه و منس��جم مجموعه بخش��نامه های س��االنه 
ح��وزه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه 
با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران، بدین 
وس��یله به اس��تحضار می رساند مجموعه بخشنامه های 
ص��ادره توس��ط ای��ن مدیریت کل در س��ال 1394 در 
قالب مجموعه ای یکپارچه به ش��رح فایل الکترونیکی/

ل��وح فش��رده پیوس��ت تهیه ش��ده که جه��ت هرگونه 
بهره برداری ایفاد می گردد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
3,617دالر آمریکا

3,962یورو اروپا

4,451پوند انگلیس

988درهم امارات

1,195لیر ترکیه

549یوان چین

35ین ژاپن

2,755دالر کانادا

3653فرانک سوییس

11,920دینار کویت

965ریال عربستان

290دینار عراق

55روپیه هند

983رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
480,800مثقال طا

110,888هر گرم طای 18 عیار

1,095,000سکه بهار آزادی
1,108,400سکه طرح جدید

559,000نیم سکه

296,000ربع سکه

186,000سکه گرمی

دریچه

گزارش2

چهارشنبه
5 آبان 1395

شماره 636

سرنوشت خاکستری کارت های اعتباری 3 رنگ
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حمایت کره از ایران برای توسعه 
بازار های سرمایه

یک��ی از ناظران ارش��د مالی کره جنوبی با اش��اره به 
همکاری مالی پیوس��ته میان ایران و کره جنوبی گفت: 
س��ئول از ایران در توس��عه بازار های س��رمایه حمایت 
خواهد کرد. به گزارش س��نا و به نقل از روزنامه یونهاپ، 
جئونگ ایون بو، معاون کمیس��یون خدمات مالی گفت 
همکاری های دوجانبه با ایران برای تامین نیازهای مالی 
فزاینده این کشور پس از لغو تحریم ها، فوریت بیشتری 
پیدا کرده اس��ت. جئونگ این اظهارات را در نشس��ت با 
دکتر ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، در سئول عنوان کرد هرچند که در مورد جزییات 
این همکاری صحبت نکرد. از آنجایی که ایران به شدت 
در حال فعالیت روی زیرساخت  ها و توسعه پروژه هاست، 
کره جنوبی به دنبال فرصت های تجاری در ایران است. 
رئیس جمهوری کره جنوبی در ماه مه  به تهران سفر کرد 
و با همتای ایرانی خود دیدار کرد. آمارهای صنعتی نشان 
می دهد حجم مبادالت تجاری میان دو کش��ور در سال 
2015 برابر با 6.1میلیارد دالر اس��ت که از میزان سال 

2011 برابر با 17.4 میلیارد دالر کمتر است. 

رشد 18.5درصدی شاخص از روز 
اجرای برجام

جانش��ین رئیس س��ازمان بورس در امور بین الملل، 
صنع��ت خدم��ات مالی را کام��ا آماده و در دس��ترس 
سرمایه گذاران خارجی دانست. بهادر بیژنی که به همراه 
هیاتی 11 نفره با مقامات ارشد بازار سرمایه به کره جنوبی 
سفر کرده است، در سخنرانی خود گفت: سازمان بورس 
و اوراق بهادار از هر گونه مش��ارکت خارجی اس��تقبال 
می کند. وی که در سمینار »تبادل دانش مالی ایران - کره« 
ش��رکت کرده بود، در ارائه ای با نام »بازار سرمایه ایران: 
رشد، نوآوری و تعهد« از رشد در بازار سرمایه ایران پس 
از اجرای برجام خبر داد و گفت: ش��اخص از روز اجرای 
برجام حدود 18.5درصد رش��د داشته و حجم معامات 
نیز از رش��د چشمگیری برخوردار شده است. یکی دیگر 
از محورهای رش��د که در بخش اول این جلس��ه به آن 
اش��اره شد، »صکوک« بود. به گفته بیژنی، حجم انتشار 
صکوک در دو س��ال گذشته روند صعودی داشته است؛ 
ضم��ن اینکه طیف گس��ترده ای از انواع صکوک تایید و 
اجرا ش��ده  است. جانشین رئیس سازمان بورس در امور 
بین المل��ل ادامه داد: گرچه صک��وک تاکنون رتبه بندی 
نشده ولی تضمین شده و از نقدشوندگی باالیی برخوردار 
اس��ت؛ ضمن اینکه امکان دادوستد در هر چهار بورس 
فعلی، یکی از برجس��تگی های این اوراق است. بیژنی در 
ادامه سخنان خود اظهار داشت: تعداد شرکت های جدید 
پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس در سال 2015 
به ترتیب 3 و 10 ش��رکت و این تعداد در س��ال 2016 
)تاکنون( به ترتیب 3 و 16 شرکت بوده است. همچنین 
تعداد شرکت های ثبت ش��ده در فرابورس در سال های 
2015 و 2016، 13 ش��رکت بوده اس��ت. وی همچنین 
 P/E اظهار داش��ت: نسبت باالی پرداخت س��ود نقدی
معادل 12درصد و نس��بت پایی��ن P/E حدود 7درصد، 

یکی دیگر از نکات بارز بازار سرمایه ایران است. 

درج نماد شرکت مبین وان کیش 
در سامانه پس از معامالت

شرکت مبین وان کیش به عنوان دومین شرکت حاضر 
در گ��روه اطاعات و ارتباطات )پ��س از آتیه داده پرداز( 
و هفت��اد و هش��تمین ش��رکت در ب��ازار دوم معامات 
فراب��ورس درج ش��ده در نوبت عرضه اولی��ه قرار گرفته 
است. به گزارش سمات، س��هامدار عمده و 99درصدی 
این شرکت، شرکت گسترش الکترونیک ایرانیان و مشاور 
پذیرش آن شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین 
اس��ت. سرمایه اسمی 10 میلیارد تومانی بوده و گزارش 
عملکرد ش��ش ماهه منتهی به ش��هریور، سود هر سهم 
440 ریال پیش بینی شده است. فعالیت این شرکت که 
سال 89 تاسیس ش��ده در گروه اطاعات و ارتباطات و 
زیرگروه خدمات ارزش افزوده قرار دارد و موضوع فعالیت 
آن تامین ، ارائه و توسعه خدمات ارزش افزوده مخابراتی، 
بازاریابی و توس��عه خدمات داده ها، تاس��یس و توس��عه 
شبکه های مخابراتی، ارائه خدمات داده های تلفن همراه 
و ثابت و مواردی از این دس��ت اس��ت. در همین رابطه، 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی شرکت مبین وان کیش 
را با نماد »ذاوان« در س��امانه پس از معامات درج کرد 
تا ش��رایط برای معامله سهام این ش��رکت در بازار دوم 

فرابورس مهیا شود. 

افزایش 294 میلیارد ریالی ارزش 
بازار »وخارزم«

»وخارزم« صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در 
دوره یک ماهه منتهی به 30 مهر ماه 95 را با س��رمایه 
12 هزار و 500 میلیارد ریال، به صورت حسابرسی نشده 
منتش��ر کرد. شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در ابتدای 
دوره ی��ک ماهه منتهی ب��ه پایان مهر م��اه، تعدادی از 
س��هام چند شرکت بورس��ی را بهای تمام شده 8هزار و 
77 میلی��ارد و 900 میلیون ریال و ارزش بازار 12 هزار 
و 84 میلیارد و 573میلیون ریال در س��بد س��هام خود 
داشت. بهای تمام شده این شرکت در ماه گذشته معادل 
9 میلیارد و 146 میلیون ریال افزایش یافت و به 8 هزار 
و 87میلیارد و 46 میلیون ریال رس��ید و ارزش بازار آن 
نیز با افزایش 294 میلیارد و 641 میلیون ریالی، معادل 
12هزار و 379 میلیارد و 214 میلیون ریال محاسبه شد. 
»وخارزم« در ماه گذش��ته تعدادی از سهام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام شده 10 میلیارد و 241میلیون 
ریال خریداری کرد. این ش��رکت تعدادی از سهام چند 
ش��رکت بورس��ی را با بهای تمام ش��ده یک میلیارد و 
95میلیون ریال و مبلغ یک میلیارد و 76 میلیون ریال 
واگ��ذار کرد و از این باب��ت معادل 19میلیون ریال زیان 

شناسایی کرد. 

فرابورس

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامات 
روز سه ش��نبه 4آب��ان 95 ب��ا 
افزایش 240واح��دی به رقم 
رس��ید.  880واحد  و  78هزار 
با اینک��ه در روزه��ای مثبت 
بازار س��هام، از حضور پررنگ 
حقوقی ها خبری نیس��ت، اما 
باعث  نوس��ان گیری  جذابیت 
گروه ه��ای  همچن��ان  ش��ده 
برای  ب��ازار بس��تری  مختلف 
فراهم  را  کوتاه مدت  معامات 
کنند. ب��ازار س��هام در حالی 
نس��بت  به  معاماتی  ش��اهد 
نمادهای  اغل��ب  در  کم حجم 
معامات��ی بود که انتظار برای 
نوس��ان نرخ فلزات اساسی در 
بازاره��ای جهانی باعث ش��د 
فعاالن بازار س��هام نیم نگاهی 
به گروه فلزی ه��ا و معدنی ها 

داشته باشند. 
در گ��روه فل��زات اساس��ی 
راه آهن  تولید ری��ل  ق��رارداد 
ب��ا ش��رکت ذوب آه��ن باعث 
همچنان  س��هم  ای��ن  ش��ده 
صف خرید میلیون��ی خود را 
حفظ کند. گ��روه قندی ها با 
افزای��ش احتمال به کارگیری 
از  تک نرخ��ی  ارز  سیاس��ت 
س��وی دولت و بانک مرکزی 
ب��ازار س��هام ش��اهد حض��ور 
گروه  بود.  خریداران کم تعداد 
غیر فلزی  کان��ی  محص��والت 
روز گذش��ته با رشد مطلوبی 
هم��راه بودند. نماد کس��را از 
ای��ن گروه پس از بازگش��ایی 
با رش��د 85درصدی با قیمت 
785 تومان مورد معامله قرار 
گرف��ت و س��هامداران خود را 

شگفت زده کرد. 

تاثیرات نرخ ارز آزاد بر 
صنایع بورسی

در گروه پتروش��یمی ها نیز 
خبرهای��ی مبن��ی ب��ر تغییر 

محاس��به ن��رخ خ��وراک گاز 
مای��ع و نفت��ا بر اس��اس ارز 
آزاد منتش��ر شد. این موضوع 
دس��ته  آن  ب��رای  می توان��د 
پتروش��یمی  ش��رکت های  از 
پتروش��یمی  جمل��ه  از 
امیرکبیر، پتروش��یمی شازند 
صنای��ع  س��رمایه گذاری  و 
ش��یمیایی ایران و تا حدودی 
پتروش��یمی فن��اوران کمی با 
ریس��ک مواجه باشد، چرا که 
این ش��رکت ها تا پیش از این 
در حالی محص��والت خود را 
در ب��ورس و گاهی بازار خارج 
از بورس بر اس��اس ن��رخ ارز 
آزاد به فروش می رساندند که 
نرخ خ��وراک آنها برمبنای ارز 
مبادالت��ی ب��ود و این موضوع 
س��ودآوری  می ش��د  باع��ث 
و  ش��رکت ها  ای��ن  ب��رای  را 
س��رمایه گذاری  مجموعه های 
آنها فراه��م کند. به طور کلی 
برخی از صنایع و ش��رکت ها 
نظیر دارویی ها، پاالیش��ی ها و 

محوری  صادرات  شرکت های 
که ارز مبادالتی را برای خرید 
مواد اولی��ه و واردات از دولت 
دریافت نمی کنند، در معرض 
رشد سودآوری قرار دارند ولی 
صنای��ع و ش��رکت هایی که از 
ارز مبادالتی ی��ا از فرمول ارز 
برای خری��د مواد  مبادالت��ی 
می کردن��د،  اس��تفاده  اولی��ه 
دی��د؛  خواهن��د  آس��یب 
شرکت های تولید کننده روغن 

موتور از این قبیل هستند. 

رشد یک واحدی شاخص 
کل فرابورس

معام��ات ب��ازار فراب��ورس 
ش��اهد  گذش��ته  روز  ای��ران 
افزای��ش ش��اخص کل، حجم 
و ارزش معام��ات ب��ود. روز 
سه ش��نبه 4 آبان ماه بیش از 
346 میلیون ورق��ه بهادار به 
ارزش 2 ه��زار و 158 میلیارد 
ریال در بازاره��ای اول، دوم، 
پای��ه و ابزاره��ای نوین مالی 

مورد مبادله قرار گرفت که این 
حجم دادوستد در 33 هزار و 
گرفت.  دفع��ه ص��ورت   902
رقمی در ح��دود 33درصد از 
ارزش مبادالت صورت گرفته 
در فراب��ورس ای��ران ب��ه بازار 
س��هام اختصاص داش��ت. در 
مجم��وع بازارهای اول، دوم و 
پایه تعداد 273 میلیون سهم 
ب��ه ارزش حدود 697 میلیارد 
ری��ال نقل و انتق��ال یافت که 
س��هم 33 درص��دی از ارزش 
معام��ات فرابورس را به خود 
اختص��اص م��ی داد. در ای��ن 
بازار نماد ش��رکت ریل پرداز 
س��یر باالترین حجم و ارزش 
گرفته  صورت  دادوس��تدهای 
را در میان سایر نمادها از آن 
خود ک��رد. در نماد »حریل« 
تع��داد 101میلیون س��هم به 
ری��ال  152میلی��ارد  ارزش 
دس��ت به دس��ت ش��د و این 
نماد بین هشت نماد پربازدید 
جای گرفت. شاخص فرابورس 

نیز رشد یک واحدی را تجربه 
ک��رد و در رق��م 827واحدی 

ایستاد. 
نماد معاماتی »شتران« که 
در پایان ب��ازار به علت انتقال 
به بازار معاماتی بورس تهران 
بس��ته ش��د، نزدی��ک ب��ه دو 
واحد تاثی��ر منفی بر آیفکس 
گذاشت. نمادهای »شاوان« و 
»ش��راز« نیز پس از »شتران« 
باالتری��ن تاثی��ر منف��ی را بر 
گذاشتند.  فرابورس  ش��اخص 
نمادهای »ذوب«، »مارون« و 
»زاگرس« اما با رش��د قیمتی 
خ��ود، باالترین تاثیر مثبت را 
ب��ر نماگر فرابورس داش��ته و 
در نهایت رش��د یک واحدی 
آیفک��س را رق��م زدند. بخش 
عم��ده ای از ارزش معام��ات 
ص��ورت گرفت��ه در فرابورس 
ب��ا  اوراق  ب��ازار  ب��ا  مرتب��ط 
به طوری  ب��ود،  ثاب��ت  درآمد 
که تع��داد 1.3میلی��ون ورقه 
به ارزش بی��ش از یک هزار و 
275میلیارد ریال در این بازار 
دس��ت به دست ش��د. اسناد 
خزانه اسامی مرحله هشت با 
ثبت نق��ل و انتقال 113 هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش 96 میلیارد 
ری��ال در ص��در س��ایر اوراق 
م��ورد مبادله در این بازار قرار 

گرفت. 
پس از آن، نماد اسناد خزانه 
مراح��ل 7،6 و 10 بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��ات را 
تجربه کردند. بررسی معامات 
انج��ام ش��ده در صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
نیز نش��ان می ده��د صندوق 
آرمان آتی  سرم��ای��ه گ�ذاری 
و  حج��م  بیش��ترین  کوث��ر 
صندوق اعتمادآفرین پارسیان 
باالترین ارزش معامات را در 
ها   ETFدر گرفتن��د.  اختیار 
امروز تع��داد 1.9میلیون ورقه 
ب��ه ارزش 18 میلی��ارد ریال 

خریدوفروش شد. 

سهامداران به دنبال تحلیل اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر بازار

زمانی برای شکوفایی سهم های صادرات محور

یک شرکت مشاور سرمایه گذاری 
ب��ا ارائ��ه تحلیلی از ح��ال و آینده 
بازارس��هام و اوض��اع صنایع مهم، 
چند صنعت برت��ر را معرفی کرد. 
به گ��زارش بورس پرس، ش��رکت 
مش��اور س��رمایه گذاری ابن سینا 
مدبر )اماکو( با ارائه تحلیلی از آینده 
بازار سهام و صنایع برتر اعام کرد 
همان طور که قبا نیز اش��اره کرده 
بودیم، س��ناریوی رشد گروهی در 
بازار به آرامی در حال در نوردیدن 
گروه های مستعد بورسی است و به 
نظر می رسد تا مدتی این رویه رشد 
گروهی، به نوبت همچنان ادامه دار 
باشد. دیگر از رشدهای غیر منطقی 
در ب��ازار خب��ری نیس��ت و حجم 
معامات منطقی اس��ت. از طرفی 
به دلیل کاهش ریس��ک های بازار، 
نوس��ان گیری های روزانه نیز کمتر 
شده و عمده فعاالن نسبت به رشد 
15-10درصدی سهام در یک دوره 

واکنش ها  امیدارترن��د.  میان مدت 
ب��ه گزارش های ش��ش ماه��ه نیز 
منطقی ب��وده و به نظر می رس��د، 
تحلیل بیش از هر زمان دیگری در 
معامات به چش��م می خورد. رشد 
گروه خ��ودرو و توقف دوب��اره آن، 
رشد گروه پاالیشی و تعادل دوباره 
آن و رش��د گ��روه فل��زات، همگی 
در واکنش به اتفاق��ات بنیادین یا 
گزارش های ش��ش ماه��ه یا اخبار 
مناس��ب این گروه بود و در برخی 
مواقع هم بازار به اخبار تایید نشده 
یا ش��ایعات واکنشی نشان نداد. اما 
در ادامه سناریوی رشد گروهی در 
ب��ازار، در کنار صع��ود گروه فلزات 
و برخی پاالیش��ی ها )ک��ه اکنون 
کوتاه مدت  مقاومت ه��ای  درگی��ر 
ش��ده اند( به نظر می رسد نوبت به 
گروه مسکن و سیمان رسیده باشد 
که هم از منظر تکنیکالی آمادگی 
صع��ود دارند و هم برخی خبرهای 

امیدوارکننده در خصوص وضعیت 
تولید و فروش و نرخ س��یمان نیز 
به گوش می رس��د. ولی بهتر است 
در حال حاضر بیش��تر از یک رالی 
صعودی روی این دو گروه حساب 
نکنی��د. بنابراین بهتر اس��ت آماده 
باش��ید و چش��م به معامات این 
گروه بدوزی��د، اهداف تکنیکالی را 
استخراج و معامات را رصد کنید. 
گروه مسکن در ش��رایط خروج از 
رکود نیس��ت و ش��ش ماه��ه دوم 
سال همواره ش��اهد تشدید رکود 
مسکن و کاهش نسبی ساخت و ساز 
و کاهش حجم معامات مس��کن 
هستیم و عمده خریدوفروش های 
این بازار در فاصله زمانی اردیبهشت 
تا ش��هریورماه اتف��اق می افتد. در 
گروه س��یمان نیز، عمده تحرکات 
گروه به واسطه اخبار امیدوار کننده 
آن است که قطعا در میان مدت و 
بلند مدت نمادهای س��یمانی جای 

رشد بیش��تری نیز دارند. زیرا افت 
قیمتی و دوره اصاحی بلند مدتی 
را پش��ت سر گذاش��ته اند و اکنون 
نیز مفروض��ات تولید و فروش این 
شرکت ها به کلی تغییر کرده است. 
اما این گ��روه نیز در زمس��تان به 
دلیل شرایط قطعی گاز و همچنین 
افزایش مازاد س��یمان با مشکاتی 
در تولید و همچنین فروش مواجه 

می شوند. 
در  اخب��اری  وج��ود  ای��ن  ب��ا 
خصوص س��اخت جاده های بتنی 
و بهبود ش��رایط فروش و صادرات 
و بهب��ود نرخ س��یمان، این گروه 
را به جل��و خواهد ران��د. بنابراین 
منطقی به معام��ات بنگرید و در 
نظر داش��ته باش��ید بازی گروهی 
تا پایان س��ال ممکن است بازهم 
فلزاتی،  پاالیش��ی،  بین گروه های 
خودرویی، س��اختمانی و سیمانی 
دس��ت به دست ش��ود. گروه های 

در حاش��یه مانن��د تجهیزاتی ها و 
پیمانکاری ها و حت��ی گروه رایانه 
را نیز در نظر داش��ته باش��ید زیرا 
آنها نیز در نوبت صعود قرار دارند. 
اما اینک��ه االن یا ی��ک هفته بعد 
ی��ا یک ماه بعد نوب��ت کدام گروه 
اس��ت و ترتیب و توالی رشدها به 
چ��ه صورت��ی خواهد ب��ود نیاز به 
مطالعه و تحلیل��ی و رصد دائمی 
ب��ازار دارد. اعتقاد م��ا ادامه روند 
اصاحی گروه خودرو، اس��تراحت 
کوتاه م��دت پاالیش��ی ها، صع��ود 
س��یمانی ها و برخی ساختمانی ها 
و فلزاتی ها و تک س��هم های بازار 
اس��ت. با نزدیک شدن به ماه های 
پایان��ی و در صورت��ی ک��ه اتفاق 
غیر منتظ��ره ای رخ نده��د ب��ازار 
به س��مت رش��د متعادل در اکثر 
گروه ها حرکت خواهد کرد و حجم 
 معامات نیز بیش��تر از فصل پاییز 

خواهد شد. 

به گفته س��خنگوی کمیسیون 
ان��رژی مجلس، عرضه محصوالت 
پتروش��یمی در ب��ورس کاال آثار 
ارتق��ای بخش ه��ای  خوب��ی در 
مختلف صنعت، اقتصاد، تولیدات 
داخل��ی و اش��تغال زایی برج��ای 
در  ام��ر  ای��ن  اس��ت؛  گذاش��ته 
در بخش  سرمایه گذاری هایی که 
عرض��ه کاال های پتروش��یمی در 
ب��ورس کاال و صنای��ع تکمیل��ی 
صورت می گیرد به مراتب بیش از 
صنایع پتروشیمی بوده که تعداد 
مح��دودی را به خ��ود اختصاص 

داده اند. 
به گزارش بورس کاال، اس��داهلل 
قره خانی، س��خنگوی کمیسیون 
انرژی مجلس ش��ورای اس��امی، 
با تاکید ب��ر اینکه عرضه کاالهای 
پتروش��یمی در بازار ب��ورس کاال 
بس��یاری از سیاس��ت های کان 
به ویژه جلوگیری از خام فروش��ی 

را محقق می س��ازد، اظهار داشت: 
رقابت  اهداف ش��ورای  مهم ترین 
در اج��رای ای��ن مصوب��ه ارتقای 
محص��والت ف��رآورده ش��ده ب��ا 
ارزش افزوده ب��اال، تامین نیاز های 
داخلی و دس��تیابی ب��ه رتبه برتر 
و اثر گ��ذار به عن��وان ی��ک مرجع 
جهان��ی ب��رای تعیی��ن قیم��ت 
پتروش��یمی  کاالی  ب��ورس   در 
اس��ت. قره خانی همچنین اذعان 
داشت: با تولید محصوالت فرآورده 
ش��ده داخل��ی ب��ا ارزش اف��زوده 
پایین و بر اس��اس قیمت جهانی 
پایین دس��تی  صنای��ع  خ��وراک 
تامین ش��ده، همچنین باید برای 
ارائه بس��ته های حمایت��ی به این 
بخ��ش یارانه هایی نی��ز به صنایع 
پایین دست اختصاص داده شود تا 
بتوان تا حد ممکن از خام فروشی 
محصوالت پتروشیمی جلو گیری 
کرد. سخنگوی کمیسیون انرژی 

مجلس ش��ورای اسامی گفت: به 
طور جدی هنوز بخش خصوصی 
واقعی برای این صنعت در کشور 
ایجاد نش��ده و صنایع پتروشیمی 
بیش��تر زیرمجموعه بخش دولتی 
محس��وب می ش��وند و در واق��ع 
بیش از 90درصد پتروشیمی های 
کش��ور، دولتی و شبه دولتی بوده 
که باید برای خصوصی س��ازی آن 
یک مکانیزم خاص در نظر گرفته 
شود. وی با اشاره به اینکه بیشتر 
پتروشیمی های کشور زیرمجموعه 
پتروش��یمی خلیج فارس، س��اتا 
)سازمان تامین اجتماعی نیروهای 
مسلح(، سازمان بازنشستگی کشور 
و سازمان تامین اجتماعی هستند، 
تصری��ح ک��رد: پتروش��یمی های 
کش��ور تاکنون در تولید، عرضه و 
ارتقای محصوالت خ��ود فقط به 
سرمایه گذاری های بخش دولتی و 
شبه دولتی اکتفا کرده اند که برای 

جلوگیری از این خسارت ها، بخش 
خصوصی باید وارد عرصه ش��ود؛ 
واگذاری های سهام هنگامی تحقق 
می یابد که بخش خصوصی به طور 
واقعی به این بخ��ش ورود کند و 
ش��ورای رقاب��ت و مجل��س برای 
محقق ش��دن بیش��تر آن به طور 

جدی پیگیر این امر شوند. 
حسن مرادی، اس��تاد حقوق و 
انرژی دانشگاه تهران در گفت وگو 
با »باشگاه خبرنگاران جوان«، در 
خص��وص وضعیت فعل��ی قیمت 
محصوالت پتروش��یمی گفت: در 
گذشته قیمت محصوالت تولیدی 
کش��ور با قیمت بازارهای جهانی 
تفاوت محسوس��ی داش��ت اما در 
س��الیان اخیر تح��ول بنیادی در 
عرصه محص��والت و فرآورده های 
پتروشیمی صورت گرفته است که 
این تعادل از لحاظ قیمت منجر به 
تامین دو طرفه منافع دولت و ملت 

شده است. وی در خصوص عرضه 
محصوالت پتروش��یمی در بورس 
اظهار داشت: عرضه محصوالت در 
بورس موجب شفافیت بیشتر شده 
و از رانت و واسطه گری جلوگیری 
می کند، ضمن اینک��ه همه را در 
جری��ان آمارهای معام��ات قرار 
خواهد داد؛ اس��اس و اصل عرضه 
کاال، بورس است و مخالفان عرضه 
محصوالت پتروشیمی باید نگاهی 
به کشورهای مترقی دنیا در حوزه 
انرژی و محصوالت فرآورده ش��ده 
بیندازند تا لزوم این اقدام را بیش 
از پیش دریابند. م��رادی تصریح 
کرد: موجبات رون��ق اقتصادی از 
طریق عرضه محصوالت در بورس 
فراهم شده و با متصل شدن بورس 
کش��ور به بورس های بین المللی، 
قیمت فرآورده ها جهانی ش��ده و 
ام��کان ورود به بازارهای جهانی و 

منطقه ای میسر خواهد شد. 

تحلیلی از حال و آینده صنایع مهم بازار سهام

2 سیاست اصلی عرضه پتروشیمی ها در بورس کاال

»تبدیل شدن به بورس مرجع جهانی« و »کاهش خام فروشی«

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

سرامیک های صنعتی اردکان در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 

معادن بافق در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت. 
  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
8.03189.9کسرا
7.6885کبافق
3.4665مداران

13.2595آپ
2.8174.99سغرب
3.6374.99پکویر
7.3244.99شسپا

 بیشترین درصد کاهش
کابل البرز صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. پگاه آذربایحان غربی در رده دوم این گروه ایستاد 
و ایران ترانس��فو هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.85(4.281بالبر
)4.33(1.657غشاذر
)4.15(14.936بترانس
)4.04(3.989کطبس
)3.91(2.577کاذر

)3.35(6.151بشهاب
)3.09(5.828شبریز

پرمعامله ترین سهم
زامی��اد پرمعامل��ه ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته 
ش��د. بان��ک پاس��ارگاد در رده دوم این گروه ایس��تاد. 

کمباین سازی ایران هم در رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

42.116 1078خزامیا

42.011 1025وپاسار
36.910 1075تکمبا
28.328 1254فوالد

23.770 965پاسک
23.063 4701فاذر

21.818 3375پکرمان

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  ب��ه خ��ود اختص��اص داد و گ��روه صنعتی بارز 
رتب��ه دوم را به دس��ت آورد. س��رامیک ه��ای صنعتی 
 اردکان ه��م در باالی جدول بیش��ترین ارزش معامات 

قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
108.425 4701فاذر

73.630 3375پکرمان
65.136 8031کسرا

59.492 3989کطبس
54.102 2924شپنا

45.418 1078خزامیا
43.080 1025وپاسار

بیشترین سهام معامله شده
س��رامیک های صنعتی اردکان در حالی رتبه نخست 
جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که 
زامیاد در این گروه دوم ش��د و پاسکوکار در رتبه سوم 

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

80312908کسرا
10782322خزامیا
9652181پاسک
10752135تکمبا

18392067کماسه
29241843شپنا
12541585فوالد

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

31951598کحافظ
965965پاسک
3556889فمراد
7143420چفیبر
2370296تکنو

4161277خمحور
4281238بالبر

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رامیک های صنعتی اردکان در صدر 
جدول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 

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

80312.13کسرا
9582.55وخارزم
16062.97واعتبار
10513.15پردیس
18833.57وبانک
10253.65وپاسار
27094.21شاراک

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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چهارشنبه
5 آبان 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

کاهش6 درصدی قیمت اوراق 
تسهیالت مسکن

قیمت اوراق تس��هیالت مسکن در مهر و روزهای 
نخس��تین آبان 1395 کاه��ش 6 درصدی را تجربه 
ک��رد اما آمارهای فراب��ورس از افزایش 13 درصدی 
ارزش معام��الت اوراق گواهی تس��هیالت و کاهش 

13درصدی حجم این اوراق خبر می دهد. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، قیمت اوراق مس��کن در حالی 
س��یر نزولی را طی می کند که گمانه ها به دلیل قرار 
گرفتن در فصل س��رما این فرضیه را قوت می بخشد 
ک��ه معامالت در نیمه دوم س��ال کاهش نس��بی را 
تجربه خواهد کرد و تقاضا نس��بت به نیمه اول سال 

کمتر می شود. 
قیمت اوراق مسکن در ماه مهر و روزهای نخستین 
آبان ماه دو بار کاهش را تجربه کرد و قیمت اوراق از 
مرز 800 هزار ریال به 700 هزار ریال کاهش یافت 
که ب��رای خریداران اوراق مس��کن و معامله در این 

بازار، نویدهای خوبی خواهد بود. 
این در حالی اس��ت ک��ه نیمه مرداد امس��ال، هر 
فق��ره اوراق 103 ه��زار تومان معامله می ش��د و در 
شهریورماه به 900 هزار ریال و اوایل مهر به 860 تا 
870 ه��زار ریال و نیمه مهر 850 هزار ریال کاهش 

یافت. 
با کاهش مج��دد، قیمت اوراق در نخس��تین روز 
آبان به 830 هزار ریال و در سوم آبان به 700 هزار 
ریال رسید و بین 790 تا 780 هزار ریال معامله شد 
و ای��ن وضعیت برای روز چهارم آبان نس��بت به روز 

گذشته نیز با کاهش همراه بود. 
همچنی��ن کارنام��ه فراب��ورس ای��ران در مهرماه 
نش��ان می ده��د در 18 روز کاری 4 میلیارد و 239 
میلی��ون ورقه به��ادار در 601 ه��زار نوبت به ارزش 
35 ه��زار و 704 میلیارد ریال در بازارهای فرابورس 
خریدوفروش ش��د که بیانگر رش��د 54، 104و 58 
درصدی حجم، دفع��ات و ارزش معامالت فرابورس 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. 

در عی��ن ح��ال ب��ازار اول فراب��ورس در مهرم��اه 
تغییر مالکیت 1066 میلی��ون ورقه بهادار به ارزش 
2280میلی��ارد ری��ال و ب��ازار دوم، مبادل��ه 1983 
میلی��ون برگ بهادار ب��ه ارزش 7229 میلیارد ریال 
را گزارش کرد که این ارقام بیانگر رش��د 22 و 153 
درصدی حجم و ارزش معامالت در بازار نخس��ت و 
افزایش 84 و 159 درصدی حجم و ارزش معامالت 
ب��ازار دوم در مهرماه س��ال جاری  )95( نس��بت به 

مهرماه سال گذشته  )94( است. 
براس��اس گزارش وزارت راه و شهرسازی، معامله 
95میلی��ون اوراق بدهی ب��ه ارزش 24 هزار و 126 
میلی��ارد ریال در ب��ازار ابزارهای مالی رش��د 41 و 
88 درص��دی حج��م و ارزش معامالت ای��ن بازار را 
در مهرماه س��ال جاری  )95( نسبت به مدت مشابه 

سال قبل نشان داد. 
همچنین بیش از 71میلیون صندوق سرمایه گذاری 
قاب��ل معامله ب��ه ارزش 697میلیارد ری��ال و 800 
هزاربرگ گواهی تس��هیالت مسکن  )تسه( به ارزش 
728میلیارد ریال در این بازار معامله ش��د که رشد 
29 و 73درص��دی ارزش معام��الت صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری قابل معامله، افت 13درصدی حجم 
معامالت و افزایش 13درصدی ارزش معامالت اوراق 

گواهی تسهیالت مسکن را نشان داده است. 

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد 
اجرای قطعه 2 آزادراه شمال از ماه 

آینده
رئیس بنیاد مس��تضعفان با بی��ان اینکه عملیات 
اجرایی قطعه دوم آزادراه تهران- شمال از ماه آینده 
آغاز می ش��ود، گفت: طبق تعهدات مان قطعه یک را 

بهار سال آینده تحویل می دهیم. 
ب��ه گزارش ایلنا، محمد س��عیدی کیا در حاش��یه 
بازدید از قطعه یک آزادراه تهران- ش��مال با حضور 
ناطق نوری و وزیر راه و شهرسازی گفت: قطعه یک 
آزادراه تهران- ش��مال طبق تعهدات داده شده بهار 

سال آینده به افتتاح می رسد. 
وی از شروع عملیات اجرایی قطعه دوم این پروژه 
در م��اه آین��ده خب��ر داد و گفت: عملی��ات اجرایی 
منطقه س��وم آزادراه ش��مال هم اواخر س��ال آینده 

کلید می خورد. 
وی با اش��اره به پیش��رفت فیزیکی قطعه یک این 
پ��روژه ادامه داد: در حال حاضر هف��ت پیمانکار در 
قطعه یک مشغول به کار هستند و پیشرفت فیزیکی 

این طرح 73درصد است. 
رئیس بنیاد مستضعفان همچنین با اشاره به توان 
مهندس��ی ایرانی در اجرای این پ��روژه گفت: پروژه 
آزادراه تهران- ش��مال تابلوی روش��ن ت��وان باالی 

مهندسی کشور است. 

 خروج چینی ها از آزادراه 
تهران-شمال تا یک ماه دیگر

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به هزینه 
7800 میلی��ارد تومانی برای اتم��ام آزادراه تهران-
ش��مال، از خروج چینی ها از این پ��روژه تا یک ماه 

دیگر خبر داد. 
به گزارش مهر، س��عید محمدزاده در حاشیه بازدید 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و علی اکبر ناطق 
نوری مس��ئول گروه بازرسی دفتر مقام معظم رهبری 
از قطعه یک آزادراه تهران- شمال افزود: تا ساعت 18 
سه ش��نبه برندگان مناقصه4قطع��ه از منطقه 2 پروژه 

آزادراه تهران- شمال مشخص می شود. 
وی ادامه داد: در حال حاضر کل پروژه آزادراه تهران-
شمال 32 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. این در 
حالی اس��ت که در ابتدای س��ال 94 پیشرفت کار 18 
درصد بوده اس��ت. به گفته مدیرعامل شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل و نقل کشور، در حال حاضر 
پیش��رفت فیزیکی منطقه یک آزادراه تهران-ش��مال 
ماهانه 3.3 تا 3.4 درصد اس��ت؛ این در شرایطی است 
که در 20 س��ال گذش��ته س��االنه 2 درصد پیشرفت 
فیزیکی داشتیم. وی اظهار داشت: هم اکنون پیشرفت 
فیزیکی منطقه یک 71.8 درصد اس��ت که تا بهار 96 

این قطعه از آزادراه به پایان می رسد. 
وی به وضعیت پیش��رفت فیزیکی منطقه 2 آزادراه 
تهران-ش��مال هم اش��اره کرد و گفت: پیش��رفت این 
منطقه 15.8 درصد بوده اس��ت و تا سال 98 به پایان 
می رسد. منطقه 3 آزادراه تهران-شمال هم پیشرفتی 
نداشته است اما براساس برنامه، قرار است تا اردیبهشت 
1401 به اتمام برس��د. محمدزاده تصریح کرد: منطقه 
4 آزادراه ته��ران –ش��مال به اتمام رس��یده و در حال 
بهره برداری اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد: بزرگ ترین تونل راهی کشور و دومین تونل بزرگ 
خاورمیان��ه که در منطقه یک آزادراه قرار دارد، با طول 
6400 متر، پیچ سرهنگ را به پل زنگوله متصل می کند 
و 3198 متر آن در بخش شمالی و 1353.5 در بخش 
جنوبی آن حفاری شده و 1848.5 متر آن باقی مانده 

است. این تونل هشتادمین تونل بزرگ جهان است. 
وی ب��ه عقب ماندگی 7 درصدی پ��روژه از برنامه در 
نظر گرفته ش��ده اش��اره کرد و گفت: با تکمیل پروژه، 
ظرفیت تردد ماشین ها از 12 هزار دستگاه به 30 هزار 
دستگاه خواهد رسید. وی در پایان بیان کرد: در حال 
حاض��ر 3 هزار و 88 نفر در 130 نقطه از پروژه آزادراه 

تهران-شمال فعال هستند. 

عمران

ناوگان هوایی کش��ورمان تا 
یک دهه آینده به 400هواپیما 
نیاز دارد که طب��ق گفته وزیر 
راه و شهرس��ازی ب��رای تأمین 
این تع��داد هواپیما، گزینه های 
خ��ود را محدود ب��ه  »خرید« 
نخواهیم ک��رد و ناوگان هوایی 
ش��رکت های هواپیمایی کشور 
از طریق گزینه های متعددی از 
جمله لیزینگ، اجاره و... توسعه 
می یابن��د. هر چن��د بالفاصله 
پس از امضای برجام، در س��فر 
هم��راه  ب��ه  رئیس جمه��وری 
هیأت همراه به اروپا، پیش نویس 
ق��رارداد خری��د 118 فرون��د 
هواپیمای جدی��د از ایرباس به 
امضا رسید و چندی پیش هم با 
بویینگ برای خرید 100فروند 
هواپیمای جدید تفاهم شد اما 
برای نوس��ازی ن��اوگان هوایی 
تنها تمرکز روی خرید هواپیما 

نیست. 
این روزها دولت دست به کار 
ش��ده و مذاکرات برای تأمین 
هواپیما از طری��ق لیزینگ را 
هم ش��روع کرده اس��ت. چند 
روز گذش��ته عباس آخوندی، 
وزیر راه وشهرس��ازی در دیدار 
ب��ا وزی��ر حمل و نق��ل آلمان 
اع��الم کرد ب��ا آلمانی ها برای 
شرکت های  از  هواپیما  تأمین 
لیزینگ کنن��ده ای��ن کش��ور 
مذاکراتی داش��تیم. وی تاکید 
وزارت راه و شهرس��ازی  ک��رد: 
ام��کان  ب��رای  را  ش��رایط 
ش��رکت های  از  لیزین��گ 
آلمانی فراه��م می کند اما در 
نهای��ت ایرالین ها و بنگاه های 
خصوصی خودشان برای انجام 
مذاکرات باید به طور مستقیم 
وزی��ر حمل و نقل  ورود کنند. 
آلمان ه��م از ایجاد یک گروه 
مال��ی ب��رای تأمی��ن خطوط 
اعتب��اری پروژه های ایران که 

لیزینگ هم جزو آنها اس��ت، 
خبر داد. 

البته آلمان تنها گزینه برای 
لیزین��گ هواپیم��ا نیس��ت و 
تاکنون  کشورمان  ایرالین های 
با چندین کشور و شرکت برای 
تأمین هواپیما از طریق لیزینگ 
وارد مذاکره ش��ده اند. هر چند 
لیزینگ می تواند گزینه خوبی 
ب��رای ورود هواپیماهای جدید 
و کم س��ن و س��ال به ناوگان 
هوای��ی ایران باش��د ام��ا گویا 
ش��رایط لیزینگ هواپیما برای 
س��رمایه گذاران ای��ن صنع��ت 
چن��دان ه��م وسوس��ه کننده 

نیست و گران تمام می شود. 

پیشنهادات لیزینگی پس 
از برجام 

یکی از ش��رط های س��ازمان 
هواپیمایی ب��رای صدور مجوز 
هواپیمایی  ش��رکت  راه اندازی 
جدی��د، داش��تن حداقل پنج 
فرون��د هواپیم��ا اس��ت. یعنی 
ایرالین ه��ا برای ش��روع به کار 
باید حداقل پنج فروند هواپیما 
داش��ته باش��ند و هواپیماهای 
تأمین ش��ده بای��د کمتر از 15 
س��ال عمر کرده باش��ند. حال 

اینکه فراهم آوردن این شرایط 
برای بسیاری از سرمایه گذاران 
دش��وار اس��ت در این شرایط، 
از  یک��ی  هواپیم��ا  لیزین��گ 
گزینه ه��ای مطل��وب تأمی��ن 
ناوگان محسوب می شود. پس 
از لغو بخش��ی از تحریم ها هم، 
با  این صنعت  س��رمایه گذاران 
برای  گس��ترده ای  پیشنهادات 
تأمین هواپیم��ا از جمله خرید 
از طریق لیزینگ مواجه شدند. 
مقصود اسعدی سامانی، دبیر 
هواپیمایی  انجمن شرکت های 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درباره شرایط لیزینگ هواپیما 
گف��ت: برجام و لغ��و تحریم ها 
این فرصت را به وجود آورد که 
متعددی  گزینه های  ایرالین ها 
برای نوس��ازی ناوگان خود در 
اختیار داشته باشند که اجاره، 
اجاره به ش��رط تملیک، خرید 
از طری��ق فاینان��س و لیزینگ 
هواپیم��ا گزینه های نوس��ازی 
ناوگان هس��تند. وی ب��ا بیان 
اینک��ه مذاک��رات ایرالین ه��ا 
ب��رای لیزینگ هواپیما پس از 
لغو تحریم ها شروع شد، اظهار 
داشت: شرکت های هواپیمایی 
ایرانی مذاکرات برای لیزینگ 

هواپیم��ا را در کن��ار مذاکره 
مس��تقیم با ایرباس و بویینگ 
دنبال می کنند. سامانی تاکید 
کرد: ش��رایط به وج��ود آمده 
پس از لغو تحریم ها وضعیتی 
را فراه��م کرده ک��ه می تواند 
صنع��ت هواپیمایی کش��ور را 
متحول کند و گزینه ای مانند 
در همین  لیزینگ نیز قطع��اً 

چارچوب تعریف می شود. 

شرط و شروط لیزینگ 
هواپیما

همانطور که گفته شد، به طور 
قطع تأمی��ن هواپیم��ا از طریق 
لیزین��گ یک��ی از راهکاره��ای 
مطلوب برای تأمین هواپیماهای 
م��ورد نیاز ناوگان هوایی کش��ور 
است اما در این مسیر هم موانعی 
بر س��ر ش��رکت های هواپیمایی 
کش��ورمان قرار دارد. محمدعلی 
ایلخان��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
هواپیمایی تازه تأسیس تهران ایر 
در گفت وگ��و ب��ا »فرصت امروز« 
درباره چالش های تأمین هواپیما 
از طریق لیزینگ گفت: کارآمدی 
این مس��یر برای تأمین هواپیما 
و نوس��ازی ناوگان، بس��تگی به 

شرایط لیزینگ دارد. 

وی تأکی��د کرد: در خصوص 
لیزینگ چند موض��وع مطرح 
می ش��ود که قیم��ت هواپیما، 
س��ود اقس��اط و م��دت زمان 
پرداخ��ت اقس��اط از مهم ترین 
ش��رایط لیزین��گ اس��ت. این 
فعال صنعت هوایی کشورمان 
با اش��اره به اصلی ترین مشکل 
در قرارداده��ای لیزینگ گفت: 
مهم ترین موضوع قیمت هواپیما 
است که در بس��یاری از موارد 
ش��رکت لیزینگ کننده قیمت 
یک فرون��د هواپیما را 5 الی 4 
میلیون دالر باالتر از قیمت بازار 
ب��ه متقاضی ارائ��ه می کند که 
به طور قطع ای��ن قیمت ها، به 
صرفه نیس��تند. ایلخانی تأکید 
کرد: لیزینگ مزایای خوبی دارد 
اما همین گران فروش��ی باعث 
دیگر  مزیت های  تمام  می شود 
ای��ن معامله از بین ب��رود. وی 
اف��زود: لیزینگ زمانی می تواند 
به صرفه باش��د که مدت زمان 
پرداخ��ت اقس��اط آن در بازه 
زمانی 10 س��اله باشد و کمتر 
از آن ب��رای س��رمایه گذاران به 
صرفه نیست و قدرت پرداخت 

آن را ندارد. 
البته نرخ س��ود هم بس��یار 
مهم اس��ت که در کش��ورهای 
اروپای��ی معم��والً نرخ س��ود 
باالت��ر از 3درص��د نم��ی رود. 
مدیرعامل ش��رکت هواپیمایی 
لیزینگ  ایران ایر تأکید ک��رد: 
هواپیم��ا و تامی��ن هواپیما از 
این طریق برای نخس��تین بار 
اس��ت در ایران اتفاق می افتد 
هر چند تجربه خرید لیزینگی 
هواپیماهای دست دوم و ارزان 
را داش��تیم اما تاکن��ون هیچ 
ش��رکتی هواپیم��ای جدید از 
طریق لیزینگ خریداری نکرده 
اس��ت امیدواریم ب��ا مذاکراتی 
ک��ه دولت انج��ام می دهد راه 
برای تامی��ن هواپیما از طریق 

لیزینگ هم باز شود. 

وزی��ر زاه و شهرس��ازی اعالم 
ک��رد: همزمان با اج��رای قطعه 
یک و 2 طراحی قطعه 3 آزادراه 

تهران-شمال آغاز می شود.
عب��اس  ایلن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
در نشست خبری بازدید از قطعه 
ی��ک آزادراه ته��ران - ش��مال با 
اشاره به حجم گسترده این پروژه 
گفت: آزادراه تهران- شمال یکی 
س��نگین ترین  و  بزرگ تری��ن  از 
پروژه های کشورمان است. وی با 
بیان اینکه حجم س��رمایه گذاری 
در ای��ن پ��روژه چی��زی ح��دود 
اس��ت،  تومان  میلیارد  10ه��زار 
گفت: این هزینه و سرمایه گذاری 

معادل 3میلیارد دالر اس��ت و در 
مهندسی های  مختلف  حوزه های 
پیچی��ده ای در این پ��روژه انجام 
ش��ده اس��ت از جمل��ه س��اخت 
دیواره��ای حایل، اجرای پل های 
و  بلن��د  تونل ه��ای  و  ب��زرگ 
با  راهداری  همچنین مهندس��ی 
فناوری ه��ای جدید. وزی��ر راه و 
شهرسازی با اش��اره به نخستین 
تجربه س��اخت جاده با کف بتنی 
اظهار داش��ت: کف ج��اده قطعه 
یک آزادراه تهران- ش��مال بتنی 
خواه��د بود که این فناوری برای 
نخس��تین بار وارد کشورمان شده 

است. 
وی ادام��ه داد: اختالف ارتفاع 

آزادراه  نق��اط  از  بعض��ی  در 
تهران- ش��مال از سطح دریا به 
2هزار متر می رسد که این باعث 
اختالف دمای 20درجه ای شده 
است و این موقعیت کوهستانی 
دش��وارتر  را  پ��روژه  س��اخت 
می کند. وزیر راه و شهرسازی با 
اش��اره به تونل های بلند آزادراه 
تهران- ش��مال گف��ت: در این 
پروژه تونل تالون به طول 5هزار 
مت��ر و تونل البرز به تونل 6هزار 
و 500 مت��ر در ح��ال س��اخت 
قسمت هایی  حفاری  که  اس��ت 
از این تونل ها انجام ش��ده است. 
وی با بی��ان اینکه مدیریت این 
پروژه نکته بس��یار مهمی است، 

گفت: ب��رای ای��ن پ��روژه باید 
مدیریت هوشمند داشته باشیم 
و ب��ا مدیریت هوش��مند میزان 

هزینه ها کاهش پیدا می کند. 
وزیر راه و شهرس��ازی درباره 
آزادراه  مس��یر  راه  معم��اری 
آزادراه  گف��ت:  ش��مال  تهران- 
از  یک��ی  در  ش��مال  ته��ران- 
زیباتری��ن نقاط کش��ور ما واقع 
ش��ده و زیباترین کریدور ایران 

محسوب می شود. 
آخوندی ادام��ه داد: در حوزه 
معم��اری ای��ن آزادراه بای��د به 
استانداردهای جهانی توجه کرد. 
وی با بی��ان اینکه برای انتخاب 
ش��رکت انجام دهن��ده معماری 

راه مناقص��ه بین الملل��ی برگزار 
شده است، گفت: شرکت مشاور 
برای طراحی معماری این پروژه 
انتخ��اب ش��ده و یک ش��رکت 
با  آخوندی  اس��ت.  بین الملل��ی 
بیان اینکه در ط��ول این پروژه 
95 کیلومتر تون��ل وجود دارد، 
گفت: برای س��اخت این تونل ها 
باید از تکنولوژی با فناوری های 
جدید اس��تفاده کنی��م و تونل 
تم��ام مقط��ع را اج��را خواهیم 
کرد. وی تأکید ک��رد: بالفاصله 
بع��د از قطع��ه 2 مناقصه قطعه 
3 برگزار می شود و برای ساخت 
این پروژه پیوستگی کار را حفظ 

خواهیم کرد. 

طراحی منطقه 3 آزادراه تهران-شمال کلید خورد

لیزینگ ناوگان هوایی ایران را نونوار می کند؟ 

اما و اگرهای هواپیماهای لیزینگی 

تلفن مستقیم: 86073288شماره 636 www.forsatnet.ir
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راز سودآوری 
خودروسازی دولتی در ایران

مدیریت رقابتی یا دس��توری دولتی در بس��یاری 
از اقتصادهای بس��ته جهان عامل سودآوری یا زیان 
بنگاه های اقتصادی اس��ت. صنایع خودروس��ازی در 

ایران هم از این قاعده کلی مستثنا نیست. 
صنایع خودروس��ازی در ایران در یک بازار بس��ته 
مدیری��ت دولتی ب��ا وجود ناکارآم��دی مدیریتی در 

بنگاهداری سال های بسیاری سودآور بودند. 
این سودآوری با تشدید تحریم ها و افزایش قیمت ها 
در بازار به علت کاهش توزیع و تولید خودرو به ش��دت 
تحت تأثیر قیمت گذاری دس��توری ش��ورای رقابت و 
سازمان حمایت قرار گرفت و کارخانجاتی که تا پیش 
از این س��ودهای کالن در صورت های مالی خود نشان 
می دادند به مجموعه های زیان ده تبدیل شدند. باوجود 
زیان های شدید این دوره، خروج منابع با ارزش مالی از 
شرکت ها ادامه پیدا کرد و تقریباً صنایع خودروسازی 
کشور به مرز ورشکستگی رسیدند. البته راه حل نجات 
از این ورشکستگی بس��تن بازار و تالش برای تشدید 
بازار دستوری با کمترین رقابت به کمک دیوار تعرفه و 
دستکاری های دائمی تعرفه ای تشخیص داده شده که 

رویه ای ناصواب است. 
قیمت گ��ذاری  از  ای��ران  خودروس��ازی  صنای��ع 
دس��توری آسیب دیده اس��ت ولی مهم ترین آسیب 
را فربگ��ی و کاهل��ی ع��دم رقابت در یک ب��ازار باز 
ب��ه آن وارد کرده   اس��ت. بررس��ی صورت های مالی 
صنای��ع خودروس��ازی ایرانی نش��ان می دهد منابع 
مال��ی گران قیمت  )که خود آس��یب عدم رقابت در 
بازار پولی کش��ور است( تمام سود ناشی از فروش با 

حاشیه های باالی محصوالت را می بلعد. 
پروژه ه��ای  روی  غیر ض��روری  س��رمایه گذاری   
گس��ترش خطوط تولی��د در داخل و خ��ارج تحت 
فش��ارهای سیاس��ی و خرید مکرر س��ایر بنگاه های 
خصوصی و در نهایت خرید سهام خود خودروسازان 
که خ��روج نقدینگی و منابع مالی ارزش��مند آنها را 
به دنبال داش��ت سبب شد هزینه های مالی به حدی 
سنگین شود که مدیریت دس��توری بازار انحصاری 
هم ب��ه کم��ک خودروس��ازان نیاید. در کن��ار این 
خ��روج نقدینگی که ب��ه تعبیری خونریزی ش��دید 
صنایع خودروس��ازی می ماند، گس��ترش و تأسیس 
ش��رکت های ناکارآمد سبب ش��ده است هزینه های 
س��ربار ش��رکت ها هم افزایش یاب��د. کیفیت پایین 
قطعات دریافت��ی و مونتاژ بی دق��ت محصوالت هم 
س��بب زیان های گسترده ناش��ی از خدمات پس از 

فروش و ضمانت کیفیت محصوالت می شود. 
 همه این عوامل س��بب شده اس��ت باوجود تالش 
بر گران تر فروش��ی محصوالت در ب��ازار داخلی که به 
لطف حمایت های بی دریغ وزارت صمت در بسیاری از 
محصوالت محقق می ش��ود نه تنها به صورت سود در 
صورت های مالی مشاهده نشود، بلکه زیان های سنگین 
به سهامداران تحمیل شود. چابک سازی، افزایش رقابت 
در بازارهای کش��ور اعم از خ��ودرو و بازار پول و تأمین 
سرمایه، سبک سازی س��ازمانی، عدم توسعه فضاهای 
تولیدی تا دس��تیابی به حداکثر ظرفیت و پتانس��یل 
تولید فعلی، عدم س��رمایه گذاری توس��عه ای صرفاً به 
دالیل سیاس��ی و مهم تر از هم��ه کاهش دخالت های 
مدیران سیاسی در مدیریت صنایع و استفاده از مدیران 
کارآمدتر و مجهز به دانش روز می تواند مسیر سودآوری 
را تصحیح کند و صنایع خودروس��ازی کشور را هم در 

یک بازار رقابتی سودآور کند. 
منبع: خودروکار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی:
فعالیت جایگاه های زنجیره ای 

از آذرماه آغاز می شود
مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی از آغاز فعالیت جایگاه های زنجیره ای )برند( از 
آذرماه جاری خبر داد و گفت: ممکن اس��ت فعالیت 

این جایگاه ها منجر به کاهش قیمت بنزین شود. 
به گزارش ایس��نا، محمدرضا مظلومی با اشاره به 
ارائه  مجوز به ش��رکت های صاحب صالحیت جهت 
اح��داث جایگاه ه��ای زنجیره ای )برن��د( اظهار کرد: 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت 
در راس��تای ایجاد تس��هیالت مطلوب تر ب��رای ارائه  
خدم��ات به مش��تریان و اجرای رس��الت قانونی در 
رابطه با واسپاری برخی اختیارات به بخش خصوصی 
مبادرت به شناس��ایی شرکت های صاحب صالحیت 

در زمینه احداث جایگاه های زنجیره ای کرد. 
وی افزود: فراخوان از طریق س��ایت های ش��رکت 
ملی پخ��ش فرآورده های نفتی اعالم ش��د و بالغ بر 
۷۰ ش��رکت مراجعه و ۲۶ ش��رکت پرون��ده خود را 
ارس��ال کرده اند. در نهایت مجوز فعالیت ۱۷ شرکت 
صادر ش��د و قرار است این شرکت ها رسالت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی را در زمینه پخش این 

فرآورده ها برعهده بگیرند. 
مدیر بازرگانی ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های 
نفتی تصریح کرد: در ابتدا این شرکت ها به خودروها 
سوخت رسانی می کنند و در فازهای بعدی انبارهای 
نفتی را پ��ر و در نهایت در بخش تولید فرآورده ها و 

واردات فرآورده ها فعالیت می کنند. 
مظلوم��ی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای این ش��رکت ها 
تسهیالتی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: این 
تس��هیالت بعدا اعالم می شود و شرکت های صاحب 
صالحیت با اب��الغ آیین نامه اجرایی باید کار خود را 
آغاز کنند. وی از آغاز فعالیت این شرکت ها به صورت 
پایل��وت در اصفهان خبر داد و گفت: تا پایان آذرماه 
فعالیت رس��می ش��رکت  صاحب صالحی��ت در این 
زمینه آغاز می ش��ود. البته لوگوی این شرکت ها در 
شهرهای شیراز، بندرعباس و مازندران در جایگاه ها 

نصب شده است. 

جیلی با برند Lynk به دنبال 
تسخیر بازار اروپا

اخبار منتش��ر ش��ده حاکی از آن است که شرکت 
خودروس��ازی جیلی پ��س از تاس��یس برند جدید 
Lynk & Co  قص��د دارد به ص��ورت ج��دی وارد 
بازار خودروی اروپا ش��ده و در مرحله نخست، بازار 

خودروی آلمان را هدف گرفته است. 
 » Lynk « بر اس��اس اطالعات به دست آمده برند
قصد دارد فروش نخستین مدل خود را در اروپا آغاز 
کند. این مدل که یک کراس اوور کوچک خواهد بود 
توسط ش��رکت ولوو که در مالکیت جیلی قرار دارد 
ساخته شده و پس از عرضه در بازار اروپا، در ایاالت 
متح��ده نیز وارد بازار ش��ده و یک س��ال پس از آن 
ش��رکت جیلی این خودرو را در چین در دس��ترس 

خریداران قرار خواهد داد. 
برند » Lynk « هفته گذش��ته از نخستین مدل 
خ��ود در آلمان رونمایی کرد و توانس��ت نظر مثبت 
مهندسان آلمانی را جلب کند. در همین راستا »الن 
وای��زر« نایب رئیس برند » Lynk « معتقد اس��ت: 
»آلمان برای ما ی��ک انتخاب نمادین بود چرا که ما 
قصد داریم به رقبا نش��ان دهیم خودروی تولیدی ما 
از کیفیت و مهندس��ی آلمانی برخوردار است.« وی 
در ادامه س��خنان خود اضافه ک��رد: »بازار خودروی 
آلمان از اهمیت بسیار زیادی برای ما برخوردار بوده 
 Lynk و آلمان نخس��تین کش��وری اس��ت که برند

محصوالتش را در آن عرضه می کند.«
گفتن��ی اس��ت رونمای��ی از برند جدید ش��رکت 
خودروسازی جیلی در شرایطی صورت می گیرد که 
برند » Lynk « براس��اس جدول زمانبندی موجود 
قرار اس��ت در س��ال ۲۰۱8 میالدی در اروپا معرفی 
ش��ود اما به نظر می رسد همه چیز طبق این جدول 
 »Lynk« پیش نرفته باشد. با این حال مدیران برند
قصد دارند زمینه را برای فروش اینترنتی این خودرو 
فراهم و پس از آن از ش��بکه فروش محصوالت ولوو 
ب��رای ف��روش محص��والت، ارائه خدم��ات و تامین 
قطعات مورد نیاز استفاده کنند. البته راه اندازی یک 
 »Lynk« ش��بکه فروش مس��تقل و مخصوص برند
نی��ز از جمله گزینه های پیش روی مدیران این برند 

تازه کار است. 
 » Lynk « در چارچوب تمایل مدیران ش��رکت
برای ایجاد امکان خری��د آنالین محصوالت خود، 
تحقیق��ات ص��ورت گرفته حاکی از آن اس��ت که 
رقم��ی در حدود ۱۰درصد از خری��داران در اروپا 
و آمری��کا ترجیح می دهند خ��ودروی بعدی خود 
را به ص��ورت اینترنتی خریداری کنند. اما در حال 
حاض��ر کمت��ر از یک درصد خری��داران خودرو در 
اروپا، محصول مورد نظرشان را به صورت اینترنتی 
خریداری می کنن��د. »الن وایزر« در زمینه فروش 
اینترنت��ی خ��ودرو معتق��د اس��ت: »خریدوفروش 
اینترنت��ی خودرو در اروپا رش��د خواه��د کرد اما 
باید واقع بین باش��یم چرا ک��ه خرید خودرو پس 
از خرید مس��کن دومین خرید پراهمیت ش��ما در 
زندگ��ی بوده و هرگز مانند خرید یک جفت کفش 

به صورت اینترنتی نیست.«
بای��د   »  Lynk  « برن��د  دلی��ل  همی��ن  ب��ه 
پوش��ش قابل توجهی در بازار داش��ته باشد و این 
موضوع نیازمند تاس��یس ش��بکه ف��روش و ایجاد 
نمایندگی ه��ای فروش مخصوص این برند اس��ت. 
ش��ایان ذکر اس��ت براس��اس ارزیابی های صورت 
 ،» Lynk « گرفته توس��ط کارشناس��ان ش��رکت
ای��ن برند نوپ��ا در آغ��از کار ب��ه 5۰۰نمایندگی 
فروش در سراس��ر اروپ��ا نی��از دارد. نایب رئیس 
این ش��رکت می گوی��د: »به منظور تامین ش��بکه 
ف��روش قدرتمند ما قص��د داری��م نمایندگی های 
فروش متنوعی در اختیار داش��ته باش��یم و به این 
منظ��ور نیازمند تاس��یس نمایندگی های مس��تقل 
و ب��زرگ، نمایندگی های واق��ع در مراکز خرید و 
نمایندگی ه��ای ف��روش اجاره ای هس��تیم، چراکه 
راه اندازی نمایندگی های وس��یع و بزرگ در حومه 

شهر نیازهای ما را برآورده نمی کند.«
 »Lynk« شایان ذکر است نخستین محصول برند
که در حال حاضر به آن ۰۱ گفته می ش��ود، حاصل 
همکاری ش��رکت های جیلی و ولوو در سوئد بوده و 
ش��رکت ولوو قص��د دارد از پلت فرم ای��ن خودرو در 

فرآیند ساخت مدل » XC4۰ « استفاده کند. 

از سوی نشریه معتبر آمریکایی
مطمئن ترین برندهای خودرو 

معرفی شدند
طبق گزارش مجله Consumer Reports، دو 
برند گروه تویوتا موتور در نظرسنجی ساالنه قابلیت 
اطمینان خودرو، در صدر فهرس��ت ق��رار گرفتند و 
مدل بوییک جنرال موتورز، نخستین برند آمریکایی 
در ۳5س��ال گذش��ته بود که در میان سه رتبه برتر 
جای گرفت. به گزارش ایس��نا، برای چهارمین سال 
متوال��ی برندهای لکس��وس و تویوتا در دو رتبه اول 
و دوم ق��رار گرفتند و از زمان آغاز بررس��ی قابلیت 
اطمینان برند از س��وی این مجله آمریکایی در اوایل 

دهه 8۰  میالدی بهترین عملکرد را داشته اند. 
برن��د لوکس بوییک جن��رال موتورز به دلیل چند 
م��دل، در این گ��زارش رتبه خوبی به دس��ت آورد. 
خودروس��ازان آس��یایی همچن��ان در زمینه قابلیت 
اطمین��ان رتبه باالی��ی دارند. از هش��ت برندی که 
مطمئن تر ش��ناخته ش��دند، هفت برن��د در ژاپن یا 
کره جنوبی مس��تقر بودند. آئودی ک��ه برند لوکس 
فولکس واگن است، تنها خودروس��از آلمانی بود که 

در میان هشت برند مطمئن تر قرار گرفت. 
در یک دهه گذشته، همه برندهایی که در گزارش 
گزارش ه��ا  س��ایر  و    Consumer Reports
رتبه بندی ش��ده اند، به خصوص خودروسازان بزرگ 
آمریکای��ی جنرال موتورز، فوردموتور و کرایس��لر که 
اکنون بخش��ی از ش��رکت فیات کرایس��لر اتومبیل 

است، در قابلیت اطمینان بهبودهایی داشته اند. 

بینالملل یادداشت

خبر

7 خودرو

ب��ازار  ک��ه  ش��رایطی  در 
را  خ��ود  کش��ور  خ��ودروی 
ب��رای پذیرای��ی از »بنتل��ی« 
به عنوان یک��ی از لوکس ترین 
آم��اده  جه��ان  خودروه��ای 
می کن��د، ورود ای��ن محصول 
به کشور، توسط فولکس واگن 

مشروط شده است. 
خ��ودروکار،  گ��زارش  ب��ه 
نمایندگی واردات پورش��ه به 
از  معین موتور  یعن��ی  ای��ران 

چندی پیش اق��دام به فراهم 
بنتلی  واردات  کردن مقدمات 
اس��ت. حتی  ب��ه ای��ران کرده 
گفته می ش��ود در حال حاضر 
س��اختمان مرک��زی مرب��وط 
ب��ه ف��روش و خدم��ات پس 
از ف��روش بنتلی ک��ه یکی از 
فولکس واگن  لوکس  برندهای 
به ش��مار می رود نیز در حال 

آماده شدن است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که 

ب��رای  آلمان��ی  خودروس��از 
ای��ران،  به  بنتل��ی  ص��ادرات 
ش��رطی نسبتا س��ختی را در 
نظ��ر گرفت��ه و آن موفقی��ت 
فروش دیگر برند این ش��رکت 

در ایران است. 
ب��ر ای��ن اس��اس، فولکس 
ش��رط کرده در صورتی مجوز 
ورود بنتلی ب��ه ایران را صادر 
می کند که معین موتور بتواند 
در عرضه و فروش »س��ئات« 

موفق عمل کند. س��ئات برند 
به  فولکس واگ��ن  اس��پانیایی 
ش��مار م��ی رود که ب��ه  ظاهر 
ورود آن ب��ه ای��ران مراح��ل 
نهایی را طی می کند و معین 
موتور قرار اس��ت مسئولیت و 
نمایندگی عرضه این محصول 

را در کشور بر عهده بگیرد. 
حاال اگر معین موتور بتواند 
عملکرد موفق��ی را در عرضه 
س��ئات از خود ارائه دهد، در 

کنار این محصول و پورش��ه، 
از  یک��ی  عرض��ه  عه��ده دار 
لوکس ترین خودروهای جهان 
در ایران نیز خواهد ش��د. در 
این بین اگرچه پورشه و بنتلی 
خودروهای بسیار گران قیمتی 
محسوب می شوند، با این حال 
سئات خودروی اقتصادی تری 
به ش��مار می رود و به احتمال 
زیاد مورد اس��تقبال مشتریان 

ایرانی قرار خواهد گرفت. 

شرط فولکس برای آمدن بنتلی به ایران

تحریم ه��ا،  از  برخ��ی  پای��ان 
راه��ی ت��ازه را برای بازگش��ت 
خارج��ی  ش��رکای  از  بعض��ی 
خودروس��ازان ایران��ی ب��از کرد. 
پ��ژو ک��ه پی��ش از خروجش از 
ایران سهمی ۳۰  صنعت خودرو 
درص��دی را از این بازار داش��ت، 
داش��ته های  باز پس گیری  برای 
گذش��ته اش، متواضعان��ه ام��ا با 
اه��داف بلندپروازانه ای نزد ایران 

خودرو آمد. 
خودرونوی��س،  گ��زارش  ب��ه 
از س��وی دیگ��ر هم رن��و نیز با 
پش��توانه ای ق��وی  و برنامه های 
را  بزرگ��ی  ق��رارداد  گس��ترده، 
ب��ا ایدرو بس��ته تا ب��ه نوبه خود 
س��هم قابل توجهی را از صنعت 
خودرو کش��ورمان بگیرد؛ سوال 
اینجاس��ت که کدام ی��ک پیروز 

این میدان خواهند بود؟ 
گس��ترده تر ش��دن روزب��ه روِز 
تحریم ها در س��ال های نه چندان 
دور باعث ش��د تا پ��ژو صادرات 
 )CKD(  قطع��ات خودروهایش
به کش��ورمان را به کلی متوقف 
کند که در پ��ی آن ضرری چند 
ص��د میلی��ون دالری ب��ه بدنه 
ایران خ��ودرو وارد ک��رد و البته 
خ��ودش هم در س��ال ۲۰۱۲ با 
اف��ت ۳۱.۱ درص��دی ف��روش، 
متوجه اش��تباه ناگریز خود شد. 
اکن��ون بازگش��ت دوب��اره پژو و 
هم��کاری مج��دد آن در قال��ب 
ش��رکت ای��کاپ همزمان ش��ده 
اس��ت با سند چش��م اندازی که 
گ��روه PSA  )پژو-س��یتروئن( 

برای خود ترسیم کرده است. 
براس��اس اطالعات سایت گروه 

PSA این ش��رکت قص��د دارد تا 
سال ۲۰۲5 به فروش یک میلیونی 
در بازار خاورمیانه و آفریقا دس��ت 
پیدا کند؛ یعنی س��همی بس��یار 
ب��اال از بازاری که کل کش��ش آن 
براساس پیش بینی های این گروه 
خودروسازی 8میلیون خواهد بود. 
 این شرکت در کل این منطقه، 
پنج سایت تولید برنامه ریزی کرده 
است که ش��امل نیجریه، اتیوپی، 
)اح��داث در ۲۰۱9(،  مراک��ش  
و  در ۲۰۱۷(  )اح��داث  ته��ران  
همچنی��ن کاش��ان  )ت��ا ۲۰۱8( 
خواهد بود. ص��ادرات خودروهای 
DS به کشورهایی مانند ایران که 
یک سالی از آغاز آن می گذرد هم 

جزو این برنامه است. 
نکته جالب موجود در خصوص 
این برنامه ریزی PSA این است 

که این ش��رکت برای بازار ایران 
تولید  مرکز  مهم تری��ن  به عنوان 
آفریق��ا،  و  در خاورمیان��ه  پ��ژو 
مدل هایی مانند ۳۰۱، ۲۰8 و. . . 
را در نظر گرفته است که همگی 
قیمتی ب��االی 5۰ میلیون تومان 
خواهد داشت؛ با توجه به قدرت 
خرید مردم ش��اید به نظر رس��د 
ه��زار   ۱5۰ هدف گ��ذاری  ک��ه 
دس��تگاهی ای��کاپ در فاز اول و 
۳۰۰ هزار دس��تگاه در فاز بعدی 
که توس��ط مدیرعامل پژو مطرح 
ش��د اندکی غیرمنطقی باش��د و 
پژو به آس��انی از رقیب هم خون 
خود یعنی رنو در بازار کشورمان 

شکست بخورد. 
ب��ا این ح��ال پ��ژو ی��ک برگ  
برن��ده ای دارد که اخیراً کمتر به 
آن توج��ه ش��ده و PSA نیز در 

سایت رس��می خود به آن اشاره 
کرده اس��ت و آن امکان ساخت 
براساس  محصوالت کاماًل جدید 
پلت فرم های کنونی پژو توس��ط 
ایران خ��ودرو اس��ت. مثال های 
انجام ش��ده این کار در گذش��ته 
تولید خودروهایی مانند س��مند، 
س��ورن، دنا و... است که همگی 
 4۰5 پ��ژو  پلت ف��رم  براس��اس 

طراحی شده اند. 
اگ��ر ای��ران خ��ودرو از ای��ن 
امکان اس��تفاده کند و براس��اس 
پ��ژو،  جدی��د  پلت فرم ه��ای 
مدل ه��ای جدی��د طراحی کند 
ارزان تر  خودروهای��ی  می توان��د 
را ه��م ب��ه بازار معرف��ی کرده و 
درنتیج��ه PSA را یک قدم در 
رس��یدن به اهداف ب��زرگ خود 

نزدیک تر کند. 

آمریکای��ی  قانونگ��ذاران 
روز دوش��نبه هفت��ه ج��اری به 
خ�ودروس��ازی  ش���رک�ت ه�ای 
تا  بین الملل��ی توصی��ه کردن��د 
همزمان با استفاده از فناوری های 
روز دنی��ا در محص��والت خ��ود 
و تولی��د خودروهای هوش��مند، 
امنیت س��ایبری ای��ن خودروها 
را در اولوی��ت ق��رار دهن��د تا از 
این طریق محصوالت هوش��مند 
خ��ود را ب��ا طراح��ی و توس��عه 
الیه های امنیتی متعدد در مقابل 
تهدیده��ای ناش��ی از حم��الت 

هکرها مصون کنند. 
توصیه قانونگ��ذاران آمریکایی 
ب��ه ش��رکت های خودروس��ازی 
در حال��ی ص��ورت می گیرد که 
س��ایبری  امنیت  دس��تورالعمل 
صادر ش��ده از س��وی اداره ملی 
متحده  ای��االت  ترافیکی  امنیت 
توصیه ای  آمری��کا صرفا جنب��ه 
داش��ته و پی��روی از آن ب��رای 
نیس��ت.  اجباری  خودروس��ازان 
با ای��ن حال ب��ه نظر می رس��د 
توصیه اخیر مقام��ات آمریکایی 
نقش��ه راهی ب��رای ش��رکت های 
خودروس��ازی و گام��ی ب��ه جلو 
در تغیی��ر رفتار آنان محس��وب 
رابط��ه  همی��ن  در  می ش��ود. 
فع��االن ح��وزه  و  کارشناس��ان 
صنعت خ��ودرو بر این باورند که 
فشارهای وارده از سوی مقامات 
دولت��ی و همچنی��ن مش��تریان 
در نهای��ت س��بب خواهد ش��د 

خودروسازان بین المللی به اتخاذ 
تدابی��ر وی��ژه ای ب��رای افزایش 
خودروه��ای  ایمن��ی  ضری��ب 

هوشمند شان بیندیشند. 
در  پیش��نهادات  از  برخ��ی 
امنیت  ملی  اداره  دس��تورالعمل 
ترافیکی آمریکا در زمینه تامین 
س��ایبری خودروه��ای  امنی��ت 
هوشمند در شرایطی مطرح شده 
اس��ت که بسیاری از شرکت های 
خودروس��ازی که سرمایه گذاری 
و  طراح��ی  ح��وزه  در  کالن��ی 
توس��عه خودروه��ای هوش��مند 
انج��ام داده اند مدت هاس��ت در 
به کارگی��ری  و  بررس��ی  ح��ال 
ب��رای  موج��ود  فناوری ه��ای 
بهبود وضعیت امنیت س��ایبری 

خودروهای خود هستند. 
ارت�ب��اط  ه��م��ی����ن  در 

»جاناتان آل��ن« مدی��ر اجرای��ی 
مرکز به اشتراک گذاری و تحلیل 
و بررس��ی اطالع��ات خودروه��ا 
می گوید: »خودروسازان به دقت 
شرایط و پیشنهادات مطرح شده 
در دستورالعمل اداره ملی امنیت 
ترافیکی آمری��کا در مورد تامین 
س��ایبری خودروه��ای  امنی��ت 
هوشمند و همچنین توصیه های 
موج��ود در زمین��ه جلوگی��ری 
از افش��ای اطالع��ات محرمان��ه 
درباره س��امانه برقی و داده های 
سیس��تمی خودروه��ا را م��ورد 

بررسی قرار خواهند داد.«
خودروس��ازی  ش��رکت های 
تالش های  ب��ه  که  مدت هاس��ت 
خود برای تامین امنیت س��ایبری 
سرعت  هوشمندشان  خودروهای 
بخش��یده و در پی آن هس��تند تا 

تهدیدهای ناشی از حمله هکرها 
ب��ه ای��ن خودروه��ا را ب��ه صفر 
برس��انند. ش��ایان توجه است که 
این اقدامات پس از آن از س��وی 
که  گرفت  خودروسازان س��رعت 
جمع��ی از محققان حوزه فناوری 
اطالعات در سال گذشته میالدی 
موفق ش��دند تا کنترل خودروی 
»Jeep Cherokee« را کامال در 
اختیار گرفته و عملکرد بخش های 
در دس��ت  را  مختل��ف خ��ودرو 
 بگیرن��د. ش��رکت خودروس��ازی
دیگ��ر  کرایس��لر«  »فی��ات 
خودروس��ازی ب��ود که در س��ال 
۲۰۱5 می��الدی ی��ک میلیون و 
4۰۰ه��زار خ��ودرو را ف��را خواند 
و توانس��ت ب��ا نص��ب نرم افزاری 
امنیت��ی محصوالت خود  ضریب 
مقاب��ل حم��الت هکره��ا   را در 

افزایش دهد. 
س����ای����ر ش�رک��ت ه��ای 
 خودروسازی نظیر »BMW« و

» Tesla Motors « نیز طبق 
اخب��ار و گزارش ه��ای منتش��ر 
ش��ده اقدامات محرمانه ای را در 
امنیت س��ایبری  تامین  زمین��ه 
خودروهای هوشمند خود صورت 
می دهن��د ک��ه ای��ن اقدامات به 
خودروهای  ایمنی  اهمیت  دلیل 
این ش��رکت ها به صورت سری و 

محرمانه انجام می شوند. 
امنی��ت اطالع��ات و ارتباطات 
سیس��تم در وسایل نقلیه از جمله 
دیگر نکات حیاتی و مهم در صنعت 
خودروس��ازی اس��ت که بسیاری 
از خودروس��ازان در ای��ن حوزه به 
پی��روی از ش��رکت تس��ال موتورز 
آنالین  به روز رس��انی های  ارائه  به 
و ب��ا اس��تفاده از اتص��ال وای فای 
برای خودروهای هوش��مند خود 
می پردازن��د که این موضوع منجر 
به اب��راز نگرانی دفت��ر تحقیقات 
ف��درال آمریکا از احتم��ال رخنه 
مجرمان ب��ه این اتص��االت ناامن 

شده است. 
مجلس  نماین��دگان  از  یک��ی 
سنای آمریکا در ارتباط با امنیت 
خودروهای هوشمند به رسانه ها 
گف��ت: »اگر خودروه��ای جدید 
کامپیوترهای چرخ دار هس��تند، 
م��ا برای تامین امنی��ت آنها نیاز 
به وضع قوانین و اس��تانداردهای 
اجب��اری داری��م و توصیه ه��ای 
م��ا  ب��ه  کمک��ی   غیرال��زام آور 

نخواهد کرد.«

اهداف بزرگ PSA به سرانجام می رسد؟ 

زوایایی تازه از قرارداد پژو و ایران خودرو

امنیت سایبری خودروهای هوشمند اولویت مقامات آمریکایی
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حجت االسالم و المس��لمین دکتر حسن روحانی روز 
گذشته در نشست مشترک هیات های عالی رتبه ایران و 
بوس��نی و هرزگوین در تهران،  گفت: جمهوری اسالمی 
ایران جزو نخستین کشورهایی بود که استقالل بوسنی 
و هرزگوین را به رس��میت ش��ناخت و ته��ران همواره 

خواهان روابط دوستانه و صمیمی با این کشور است.  
به گزارش ایسنا دکتر روحانی خاطرنشان کرد: اراده 
ج��دی جمهوری اس��المی ایران بر توس��عه همه جانبه 
روابط و همکاری ها با بوس��نی و هرزگوین  است و امروز 
خرسندیم که اراده جدی برای ایجاد تحرک در روابط، 

میان مسئوالن  ارشد دو کشور وجود دارد.  
رئیس جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه برای توس��عه 
مناس��بات اقتص��ادی و تجاری میان دو کش��ور نیاز به 
تدوین نقش��ه راه داریم تا بتواند ای��ن  روابط را به طور 
پایدار حفظ کرده و روزبه روز گسترش دهد، افزود: باید 

در راستای توس��عه روابط تجاری، اقتصادی و  همکاری 
بخش های خصوصی دو کشور تالش کنیم و در کنار آن 
زمینه ها را برای گس��ترش روابط در حوزه های مختلف 

علمی،  فرهنگی و گردشگری فراهم کنیم.  
روحانی با اشاره به همزیس��تی مسالمت آمیز اقوام و 
مذاه��ب مختلف در ایران و بوس��نی و هرزگوین اظهار 
داشت: توسعه و  پیشرفت زمانی سریع تر محقق می شود 
که میان همه اقوام و مذاهب دوستی وجود داشته باشد 
و ته��ران از صلح و آرامش و هم��کاری اقوام و مذاهب 
مختلف در مس��یر توس��عه و آبادانی بوسنی وهرزگوین 

حمایت می کند. 
رئیس جمه��وری ب��ا تاکید بر اینکه ای��ران همواره به 
سیاس��ت گفت وگو و رویکرد ب��رد – برد در همکاری ها 
معتق��د بوده اس��ت، گفت: زمانی که در مناس��بات، دو 
طرف  احس��اس کنند منافع آنها تامین ش��ده، آنگاه تا 

بلندمدت ش��اهد ثبات در روابط خواهی��م بود، چراکه 
امروز صلح و ثبات نه در س��ایه  توازن وحشت، بلکه در 

سایه توازن منافع میان ملت ها ایجاد می شود.  
رئیس جمهوری با اشاره به بررسی توان و ظرفیت های 
همکاری میان ایران و بوس��نی در کمیسیون مشترک 
دو کش��ور گفت: ما  آماده توسعه همکاری ها با بوسنی و 
هرزگوین هستیم و توسعه گردشگری یکی از زمینه های 
مناس��ب همکاری میان دو کشور  است که باید در این 
راستا تس��هیالت الزم برای سفر گردش��گران و ارتباط 
مردم دو کشور فراهم شود.  روحانی اظهارامیدواری کرد 
این س��فر س��رآغازی برای ایجاد تحرک مناس��ب برای 
توس��عه روابط علم��ی، فرهنگی، اقتصادی،  سیاس��ی و 

گردشگری میان تهران – سارایوو باشد.  
رئیس جمه��وری دی��روز از رئیس ش��ورای ریاس��ت 

جمهوری بوسنی  هرزگوین رسما استقبال کرد.

عل��ی مطه��ری، نایب رئی��س مجلس 
ش��ورای اس��المی در گفت وگو با ایس��نا 
گف��ت: نظ��ارت ب��ر نماین��دگان در طول 
بخواه��د ش��امل  اگ��ر  نمایندگ��ی  دوره 
اظهارنظره��ای نمایندگان ش��ود حریت و 

آزادگی آنها را از بین می برد. 
مطهری با اش��اره ب��ه صحبت های اخیر 
دبی��ر و س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان در 
مورد اس��تمرار نظارت ش��ورای نگهبان بر 
نمایندگان در طول دوره نمایندگی، گفت: 
نظارت بر باقی بودن صالحیت نمایندگان 

در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی 
نیس��ت، چون اکنون هم اگ��ر نماینده ای 
ج��رم بزرگی مانند قتل یا ش��رب خمر یا 
فس��اد مالی و اخالقی بزرگی مرتکب شود 
ب��ا او برخورد می ش��ود و مجلس می تواند 

اعتبارنامه او را باطل کند. 
او اف��زود: اما اگر بخواهی��م این نظارت 
را ش��امل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم 
و ه��ر اظهارنظ��ری را که مخال��ف نظر ما 
بود مخل امنی��ت ملی معرفی کنیم و آن 
نماینده را س��لب صالحیت کنیم، این امر 

با اصول 84 و 86 قانون اساس��ی س��ازگار 
نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده 
مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و 
خارجی کش��ور اظهارنظر کند و نمی توان 
او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار 

کرده تعقیب یا توقیف کرد. 
نماین��ده مردم ته��ران در مجلس ادامه 
داد: روش��ن اس��ت ک��ه اگر ای��ن نظارت 
بخواهد ش��امل اظهارنظرهای نمایندگان 
هم ش��ود، حری��ت و آزادگی آنه��ا از بین 
می رود و نمایندگان��ی متملق و چاپلوس 

خواهیم داشت. 
مطهری با اش��اره به اس��تناد سخنگوی 
ش��ورای نگهبان ب��ه سیاس��ت های کلی 
انتخابات که از س��وی رهبری ابالغ شده، 
یادآور شد: در سیاست های ابالغی رهبری 
مرجع نظارت مش��خص نش��ده و در واقع 
این امر به عهده قانون گذاشته شده است. 
ممکن اس��ت این مرجع خ��ود مجلس و 
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که 
بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوما این ناظر 

شورای نگهبان نیست. 

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس ش��ورای اس��المی روز گذشته با اشاره به 
برگزاری نشس��ت مجمع نمایندگان ته��ران با محمدباقر 
قالیب��اف و معاونان او در ش��هرداری تهران گفت: با توجه 
به اینکه نشست دیروز نخستین جلسه در این راستا بود، 
ن��گاه تعاملی میان مجلس و ش��هرداری تهران در اولویت 
ق��رار داش��ت و آن چنان که پیش��تر اعالم ش��د، موضوع 
تحقیق و تفحص از ش��هرداری تهران در دس��تور جلسه 

قرار نداشت. 
او با بی��ان اینکه نگاه مجمع نماین��دگان و کمیته های 
این مجمع به مسائل مختلف کارشناسی و موضوعی بود، 
به برخی نکاتی که در این نشس��ت به عنوان عضو کمیته 
حقوقی و سیاسی مطرح کرده، پرداخت و گفت: در بحث 
حقوقی مطرح کردیم که ش��ورای عالی اس��تان ها با وجود 
ظرفیت هایی که بنابر قانون اساس��ی به منظور ارائه طرح 
به مجلس دارد، کارنام��ه قابل قبولی ارائه نکرده و از این 
ظرفیت به نفع ش��وراهای ش��هر و ش��هرداری ها استفاده 
نش��ده و درخواس��ت کردیم از ظرفیت حقوقی شهرداری 

تهران برای کمک به حل این مشکل استفاده شود. 
عضو کمیس��یون امنی��ت ملی و سیاس��ت خارجی در 
مجلس ش��ورای اس��المی همچنی��ن با اش��اره به برخی 
نکات سیاس��ی مطرح ش��ده در این نشس��ت، با تأکید بر 
اینکه این نکات ارتباطی به معاونان ش��هرداری نداش��ته 
و مش��خصاً مربوط به عملکرد شهردار تهران است، گفت: 
نکته نخس��ت مربوط به انتقادی بود که نسبت به رویکرد 
ش��هرداری به دولت مطرح ش��د و اع��الم کردیم که چرا 
رویک��رد ش��هرداری تهران نس��بت به دول��ت، رویکردی 
تخریبی اس��ت که به عنوان دلیل ای��ن مدعا نیز به برخی 
تیترهای منفی و تخریبی روزنامه همش��هری علیه دولت 

در ماه های اخیر اشاره شد. 
او همچنین به برخی پاس��خ های قالیب��اف در واکنش 

به این انتقادها اش��اره کرد و گفت: ش��هردار تهران تأکید 
کرد در هیچ دوره ای نگاه جناحی نداش��ته و همواره تنها 
متر و معیار ارزش��ی او انق��الب و ارزش های انقالبی بوده 
و هی��چ گاه اصالح طلب و اصولگرا را به صورت گزینش��ی 

تفکیک نکرده است. 
عض��و فراکس��یون امید در مجلس ش��ورای اس��المی 
خاطرنش��ان کرد: قالیباف همچنین نس��بت به تیترهای 
روزنام��ه ش��هرداری اعالم برائ��ت کرد و گف��ت که تیتر 
روزنامه همش��هری مورد تأیید ش��هرداری نیست و بنابر 
ش��هادت یکی از معاونان ش��هرداری تهران که در جلسه 
حضور داش��ت، قالیباف پیش از حضور در جلس��ه مجمع 
نماین��دگان به صورت تلفنی به مدیر روزنامه همش��هری 
اعالم ک��رده ک��ه از تیترهای ای��ن روزنام��ه علیه دولت 
متنفر اس��ت. رحیم��ی افزود: ب��ا توجه ب��ه موضع آقای 
قالیباف نسبت به روزنامه همشهری و اعالم تبری ایشان 
از تیتره��ای ضد دول��ت، منتظر تیتره��ای امیدبخش و 
وحدت آفرین روزنامه همش��هری هستیم. او ادامه داد: ما 
به ایش��ان گفتیم این هم به حساب ش��هرداری تهران و 
کارنامه شما نوش��ته می شود و مهم این است که رویکرد 
تعامل��ی با دولت را در عمل هم نش��ان دهید. نکته ای که 
آق��ای قالیباف مطرح کردند این بود که تعامل و همکاری 
و روابط��ی که با آق��ای روحان��ی و وزرای کابینه یازدهم 
وج��ود دارد در هیچ دوره ای از دولت ها چنین س��طحی 
از همکاری وجود نداشته اس��ت لذا نگاه شان این بود که 
تقویت روابط ش��هرداری و دولت را پیش بریم و در حال 

حاضر روابط مان در بهترین سطح ممکن است. 
رحیم��ی اضافه کرد: نکته دومی ک��ه مطرح کرد بحث 
فعالیت های انتخاباتی و سیاس��ی ش��هرداری تهران است 
که شائبه انتخاباتی بودن را در پی دارد. اینکه شعار جهاد 
ادامه دارد را مطرح کنیم و المان هایی که آورده می شود، 
المان های مدیریت ش��هری باشند مسئله ای بود که مورد 

پرس��ش قرار گرفت. این مسئله مورد اعتراض بنیاد حفظ 
ارزش های دفاع مقدس هم بوده اس��ت، آنها هم اعتراض 
کرده بودند که اگر ش��عار می دهید ک��ه جهاد ادامه دارد 
چ��را هیچ ردی از دفاع مقدس در این ش��عار وجود ندارد 
و کارنامه ش��هرداری به عنوان مصادیق این ش��عار آورده 

می شود. 
این عضو فراکس��یون امید اظهار کرد: نکته دیگری که 
مطرح ش��د انتصاب های اخیر در شهرداری است خصوصاً 
اینکه هشت نفر از جمعیت پیشرفت و عدالت در مناصب 
مختل��ف در س��طوح مدیریتی نصب ش��ده اند و در حالی 
اس��ت که این اف��راد در س��تاد انتخاباتی آق��ای قالیباف 
هم فع��ال بوده اند و این موضوع قابل کتمان نیس��ت؛ به 
ع��الوه اینکه در س��رای محالت هم واح��دی را به خانه 
جهاد اختصاص داده اند. او ادامه داد: این مس��ائل ش��ائبه 
شبکه س��ازی و حرکت به س��مت یک انتخابات وسیع را 
به ذهن می رس��اند، ما از آقای قالیباف درخواست کردیم 
به عنوان مدیری که کارنامه ارزش��مندی در دهه 60 دارد 
این ش��ائبه ها را جبران کند یا پاس��خگو باشد؛ ایشان در 
پاسخ گفتند که من نه جناحی فکر می کنم و نه اعتقادی 

به آن دارم، فقط مسائل ارزشی را مدنظر دارم. 
ای��ن نماین��ده مجل��س درب��اره تحقی��ق و تفحص از 
ش��هرداری نیز گفت: انتصابات ج��زو محورهای تحقیق و 
تفحص از ش��هرداری نبوده است؛ یکی از مسائل، مسائل 
مال��ی، دیگری مس��ائل تراکم و مس��ئله تغیی��ر کاربری 
جزو این محورها بوده اس��ت. اطالعاتی که ممکن اس��ت 
شهروندان در بین تحقیق و تفحص مطرح کنند، می تواند 
در مجموع��ه تحقیق و تفحص قرار گیرد ولی نکته مهمی 
که وجود داش��ت، نگاه آقای قالیباف به مجمع نمایندگان 
ته��ران و مجلس ب��ود که نگاه س��ازنده ای ب��ود اما تا به 
حال از این نگاه اس��تفاده نشده و ش��هرداری نتوانسته از 

ظرفیت های مجلس به اندازه کافی استفاده کند. 

چهارمی��ن کنگ��ره فناوری ه��ای نوین 
آزمایش��گاهی از امروز تا هفت آبان ماه در 
س��الن همایش های رازی تهران با حضور 
اندیش��مندان، پژوهش��گران، فن��اوران و 

اساتید ایرانی و خارجی برگزار می شود. 

ب��ه گ��زارش دبیرخان��ه برگ��زاری این 
کنگره، محورهای اصلی این مراس��م س��ه 
روزه، به کارگی��ری NGS در تش��خیص 
بیماری ها، ارائه اطالع��ات original در 
خصوص تش��خیص بیماری ه��ای عفونی، 

قلب��ی- عروق��ی و س��رطان، آش��نایی با 
پیش��رفت های حاصل��ه در تکنیک ه��ای 
الکترواسی و ژنومیکس و همچنین تولید 
دانش بنی��ان و فناوری ه��ای محص��والت 

آزمایشگاهی است. 

عالقه من��دان می توانن��د جهت کس��ب 
اطالع��ات بیش��تر از ای��ن کنفران��س و 
همچنین اطالع از ش��رایط ویژه جشنواره 
 lLABTC. IR دانش��جویی ب��ه س��ایت

مراجعه کنند. 

مطهری:اگرنظارتشاملاظهارنظرنمایندگانشودحریتوآزادگیآنهاازبینمیرود

انتقادعجیبشهردارازمدیرمنصوبخود

قالیباف:ازتیترهایروزنامههمشهریعلیهدولتمتنفرم!

کنگرهفناوریهاینوینآزمایشگاهیبرگزارمیشود

ریاس��ت  انتخاب��ات  در  موع��د  از  پی��ش  رای گی��ری 
جمهوری آمری��کا در برخ��ی ایالت های این کش��ور از جمله 
کلورادو، فلوریدا و ویسکانس��ین از روز دوش��نبه آغاز ش��د. 
به گزارش ایس��نا، به نق��ل از خبرگزاری آسوش��یتدپرس، 
رأی گیری پیش از موعد این انتخابات در 50 حوزه انتخاباتی 
ایالت فلوریدا آغاز ش��ده و قرار اس��ت ط��ی روزهای آتی در 
دیگر حوزه های انتخاباتی این ایالت نیز دنبال شود. در همین 
حال رأی گیری از طریق پستی نیز در هفته های گذشته آغاز 
شده و بیش از یک میلیون رای  دهنده فلوریدایی آرای خود 
را به صندوق های رأی پس��ت کرده اند. ایالت فلوریدا نزدیک 

به 13میلیون رای  دهنده ثبت شده دارد. رأی گیری انتخابات 
ریاست جمهوری رسما روز سه شنبه 18 آبان ماه )8 نوامبر( 
آغاز خواهد ش��د اما رأی گیری در شماری از ایالت های این 
کش��ور شروع شده و فلوریدا هم امکان شرکت زودهنگام در 
رأی گی��ری و ریختن آرا به صندوق ها را فراهم کرده اس��ت. 
نتایج نظرس��نجی ها نش��ان می دهد رقابت تنگاتنگی میان 
هیالری کلینتون، کاندیدای دموکرات و دونالد ترامپ رقیب 
جمهوری خواه او در این ایالت جریان دارد. پیروزی در فلوریدا 
می تواند نقش مهمی در بیش��تر شدن ش��انس ترامپ برای 

پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا داشته باشد. 

آغازرایگیریپیشازموعدانتخاباتریاستجمهوریآمریکا

نامهمعرفیس�هوزیرپیشنهادی
آموزشوپ�رورش، وزارتخانهه�ای
ورزشوجوان�انوفرهن�گوارش�اد
اس�امیتوس�طی�کعض�وهیأت
رئیسهمجلسشورایاسامیقرائت
واع�اموصولش�دورئیسمجلس
شورایاسامی،ازدردستورکارقرار
گرفتنرسیدگیبهرأیاعتمادآقایان
فخرالدی�ناحمدیدانشآش�تیانی،
س�یدرضاصالحیامی�ریومس�عود
سلطانیفردرهفتهآیندهخبرداد.

باقرعزتبگوویچ،رئیسش�ورایریاس�تجمهوریبوس�نیوهرزگوینو
هیأتهمراه،عصرروزگذشتهدرحضورریاستجمهوریباحضرتآیتاهلل

خامنهایرهبرانقاباسامیدیدارکردند

تیتر اخبار

دکتر دانش آشتیانی، وزیر پیشنهادی آموزش وپرورش در 
دیدار روز دوشنبه خود با نمایندگان تشکل های صنفی معلمان 
گفت: بر خالف برخی اظهارنظرهای نادرس��ت من س��ابقه 
40ساله حضور در آموزش وپرورش دارم و به دلیل حضورم در 
مدارس به خوبی نسبت به مشکالت و دغدغه های فرهنگیان 

آگاهی دارم. 
دانش آشتیانی با بیان اینکه شعار و وعده مشکل گشای 
آموزش وپرورش نیس��ت، گفت: همه بای��د کمک کنند تا 
آموزش وپرورش به یک دغدغه ملی تبدیل ش��ود. من در 
پیگیری مطالبات و حل مشکالت و بودجه گیری و افزایش 

اعتبارات فردی نکته سنج هستم. 
دانش آش��تیانی تصریح کرد: ش��عار من این اس��ت که 
مدرس��ه زیر بنای توس��عه همه جانبه در کشور است و به 
همی��ن دلیل باید نگاه به معلم نگاه کارمند نباش��د؛ معلم 
نباید برای حل مش��کالت خود پشت در اتاق ها باشد. اگر 
معلم حداقل های معیش��تی را نداشته باشد، کالس درس 
دغدغ��ه اصلی او نخواهد ب��ود. وی با تاکید ب��ر پرهیز از 
سیاس��ت زدگی در امر تعلیم وتربیت گفت: سیاست زدگی 
برای تعلیم و تربیت سم است و تنها معیار همکاری با من 

تعهد و تخصص و اعتقاد به برنامه های اعالم شده است. 

وزیرپیشنهادیآموزشوپرورش:سیاستزدگیبرایتعلیموتربیت»سم«است

کل اداره اجتماع�ی ام�ور مع�اون  
بهزیستیاس�تانکرمانگفت:ستایش،
کودکسهس�الهکهدررفسنجانمورد
آزارق�رارگرف�تقطع�ابهخان�وادهاش
تحویلنمیشود.ابتدامادرطفلبهعنوان
متهمدستگیرشدهبودامابعدازتحقیقات
مش�خصش�دکهکودکآزاریازسوی

ناپدریمعتادکودکانجامشدهاست.
بیماریه�ایواگی�ر اداره مع�اون
وزارتبهداشتباآغازموجاولآنفلوآنزا
ازنیمهآباننس�بتبهآخرینفرصت
تزریقواکسناینبیماریهشدارداد.

روزگذشتهتهرانبارانیشدونخستینبرفپاییزیبرخیازنقاطکشور
راسفیدپوشکرد

تیتر اخبار

سیدرضا صالحی امیری، وزیر پیشنهادی رئیس جمهوری 
برای تصدی بر وزارت ارش��اد، بخش��ی از برنامه های خود 

برای حوزه فرهنگ و این وزارتخانه را اعالم کرد. 
برنامه های صالحی امیری برای وزارت ارشاد بنا بر تجربه 
س��ه سال گذشته تصدی علی جنتی بر این وزارتخانه و با 
توجه به برنامه های فرهنگی اعالم ش��ده در دولت یازدهم 

در نظر گرفته شده است. 
در بخ��ش نخس��ت که ب��ه صیانت از فرهن��گ دینی و 
ملی اش��اره ش��ده مواردی همچ��ون: اعت��الی معرفت و 
توس��عه فرهنگ قرآن��ی و دینی و اهل بی��ت)ع(، مقابله با 
قش��ری گری، فرقه گرای��ی و انحرافات دینی، اثربخش��ی 

تبلیغ��ات و فعالیت ه��ای دینی و فرهنگ مل��ی و ارتقای 
هوی��ت، ارزش ها و اخالق دینی به عنوان برنامه های اصلی 

در این مبحث ذکر شده است. 
برنامه ه��ای اعالم ش��ده در بخش های مختلفی ش��امل 
صیان��ت از فرهن��گ دین��ی و ملی، اصالح س��اختار نظام 
مدیری��ت فرهنگ��ی، تأمی��ن امنی��ت فرهنگی، توس��عه 
زیرس��اخت های بخ��ش فرهن��گ، ایفای نق��ش فعال در 
اقتصاد مقاومتی، توسعه فناوری های نوین فرهنگی، رونق 
بخشیدن به اقتصاد فرهنگ، گسترش نهادهای غیر دولتی 
در بخش فرهنگ، احیای فرهنگ و تمدن ایرانی_ اسالمی 

و تعامل فرهنگی با جهان می شود. 

برنامههایصالحیامیریبرایتصدیوزارتارشاداعامشد

و نویس�نده رحمانی�ان، محم�د 
آب�ان 24 روز از تئات�ر کارگ�ردان
م�اهاث�ر»هف�تمجل�سدرع�زاو
معجزه)نمایش�نامهخوانیمجموعه
مسافران(«رادرتاالراصلیمجموعه

تئاترشهرروخوانیمیکند.
س�یروسنیرو،شاعروپژوهشگر
پیشکسوتادبیاتهمچنانبهدلیل
عفون�تریهدربخ�شمراقبتهای

ویژهبیمارستانبستریاست.

محمدیعقوبی،نویسندهوکارگردانتئاترکهاینروزهافیلم»خشکسالیو
دروغ«،یکیازنوشتههایشدرحالاکراناستبهزودینمایش»ماهدرآب«

راپساز10سالدوبارهاجرامیکند

تیتر اخبار

کارل��وس کی روش، س��رمربی تی��م ملی فوتب��ال ایران 
خواستار حمایت بیش��تر از این تیم در رقابت های انتخابی 
جام جهانی شد. او در این پیام نوشت: »به خاطر می آورید 
ک��ه هدف مان تبدیل غیرممکن ب��ه ممکن بود؟ این هدف 
اکنون دوباره دشوارتر شده. بار دیگر موفق نشدیم. البته این 
امر اتفاق جدیدی خارج از زمین در دپارتمان س��ازماندهی 
نیست. ما دوباره شکست می خوریم. ما این توانایی را نداریم 
که از تیم ملی حمایت کنیم و یک اردوی خوب و حرفه ای 
خارج از کش��ور را هماهنگ کنیم. ما این توانایی را نداریم 
که از تیم ملی حمایت کرده و یک بازی دوستانه پیدا کنیم 
تا ب��ه آنها تجربه بین المللی اعطا کنیم. متاس��فانه و طبق 

روال همیشه مسئولیت و تقصیر این اتفاقات با »هیچ کس« 
نخواه��د بود. تفکر زرنگ خیابان��ی که به دنبال پیدا کردن 
بهانه جویی ها و همه  گونه توجیهات است، جایگزین ظرفیت 
و توانایی الزمه برای یافتن راه حل های مورد نیاز شده است 
و هرگ��ز فراموش نکنید اینها همان افرادی هس��تند که به 
دنبال مقصر معرفی کردن دیگرانند. بازیکنان ما استحقاق 
بهتر از اینها را دارند. ما برای حضور در جام جهانی به بیش 
از اینها نیاز داریم. ما نیاز به تعهد حرفه ای و التزام کامل به 
هدف و مأموریتی داریم که همان تبدیل کردن غیرممکن 
به ممکن است؛ برای نخستین بار دومین صعود پیاپی با تیم 

ملی به جام جهانی و دستیابی به روسیه 2018.«

کیروش:تفکرزرنگخیابانیمانعپیشرفتاست

بازیکن�اننفتته�رانتمرینات
ای�نتیمرابهدلیلمش�کاتمالی
تحریمکردند.علیدایی،س�رمربی
اینتیممیگویدچارهایجزحمایت

ازبازیکنانشندارد.
باشگاهس�یاهجامگانمشهدپس
ازاس�تعفایفرهادکاظمیازهدایت
اینتیموامتن�اعبازیکنانازحضور
درتمریناتباتوجهبهمشکاتمالی
بس�یار،خدادادعزی�زیرابهعنوان

مدیرفنیاینباشگاهانتخابکرد.

علیرضابیرانوندبهدلیل
مصدومیتازناحیهدست
راستدردیداربااستقال
خوزستاندچارشکستگی

دراینناحیهشدهوبههمین
دلیلچهارهفتهازمیادین

دورخواهدبود

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 88895433)خط ویژه(
روابط عمومی: 88895434
فکس تحریریه: 86073203

سازمان آگهی ها: 88493166  
سامانه پیامکی: 50001243

امور مشترکین: 86073317
آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

روحانیدرنشستمشترکهیاتهایعالیرتبهایرانوبوسنیوهرزگوین:

توسعههمهجانبههمکاریهای
تهران– سارایووضروریاست
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تبلیغات خالق

آگهی جوراب Goldtoe- شعار: جوراب هایتان را با دیدگاه جدید تنظیم کنید. 

ایستگاه تبلیغات

معرفی Alexa در بیش از صد 
آگهی 10 ثانیه ای

اف��راد از Amazon Echo به روش های مختلفی 
 ،Alexa ،اس��تفاده می کنند. از هوش مصنوع��ی آن
س��واالتی می پرس��ند که این برند از آنها بهره گرفته 
و با اس��تفاده از همین س��واالت، بی��ش از صد آگهی 
10ثانیه ای س��اخته  است که در هرکدام یک سوال یا 

یک درخواست به Alexa گفته می شود. 
ای��ن کمپی��ن ک��ه Alexa Moments نامی��ده 
می ش��ود، در فضاهای داخلی اس��ت و برای معرفی و 
نمایان��دن قابلیت ها و مهارت ه��ای Alexa راه اندازی 
شده اس��ت. اما Alexa بیش از 3000 قابلیت دارد و 
این آگهی ها تنها بخش بس��یار کوچک��ی از آنها را به 

نمایش می گذارد.
 آم��ازون می گوی��د ای��ن آگهی ه��ا ب��ا اله��ام از 
و  ش��ده   س��اخته  واقع��ی  کارب��ران  داس��تان های 
بعض��ی از آنها با بررس��ی نظ��رات بی��ش از 43هزار 
 مش��تری در آم��ازون و درب��اره این محص��ول پدید 

آمده  است. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، ای��ن روش، یک فرمت 
مناس��ب برای داستان گویی س��اده است و در تناسب 
با محصول مورد نظر قرار دارد. س��اختار این آگهی ها 
مش��ابه با تبلیغ��ات Wieden + Kennedy برای 
Target اس��ت که چند س��ال قبل منتش��ر ش��د و 
محص��والت فروخته ش��ده در Target را به عن��وان 

راه حل مشکالت موجود نشان می داد. 

شماره 636 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

هر ویدئو در اینستاگرام حدود 
300هزار بار دیده می شود

آرم��ان حس��ینی، کارش��ناس بازاریاب��ی 
دیجیتال درباره همکاری تبلیغاتی سوریلند 
و برند نت برگ می گوید: اس��تفاده از فضای 
تبلیغی یک رس��انه پرمخاطب کاری اس��ت 
که س��الیان س��ال در دنیا انجام می ش��ود و 
برندهای کشورمان نیز از وجود آن بی نصیب 
نیس��تند. ح��اال این رس��انه تبدی��ل به یک 
اکانت اینس��تاگرامی )در کنار تلگرام و سایر 
ش��بکه ها( پرمخاطب به نام س��وریلند شده 
که در این چند س��ال با س��اخت ویدئوهای 
طنز و دیالوگ هایی مرتب��ط با دغدغه رایج 
م��ردم، کاربران زیادی را به خود جلب کرده 
است و هر ویدئوی آن در اینستاگرام حدود 
300ه��زار بار دیده می ش��ود )بدون در نظر 
گرفتن عدد به اش��تراک گذاری توسط سایر 
کانال ها( و این عدد برای تبلیغات بسیاری از 
برندها جذاب اس��ت و عالقه دارند در چنین 
فض��ای جدیدی دی��ده ش��وند. از همین رو 
همکاری س��ایت هایی مثل نت برگ می تواند 
جذاب و درست باشد، به شرطی که اصول و 

استانداردهایی را رعایت کنند. 

هدف برند از فعالیت تبلیغاتی باید 
شفاف باشد 

 حس��ینی در پاسخ به این س��وال که آیا 
نت برگ رسانه تبلیغاتی مناسبی را انتخاب 
ک��رده و با این کار می توان��د نظر مخاطبان 
را ب��ه خ��ود جلب کن��د یا خی��ر، می گوید: 
انتخ��اب اکانت ه��ای تاثیرگ��ذار در جای��ی 
مثل اینس��تاگرام ب��رای ترفیع ی��ک برند و 
محصوالت آن قطعا تصمیم درس��تی اس��ت 
به ش��رطی که جامعه ه��دف آن برند در آن 
فض��ا فعال باش��د و پیام به درس��تی به آنها 
منتقل شود. نت  برگ می تواند مخاطب را به 
س��مت خود جلب کند به شرطی که هدف 
خود را از این فضا مشخص کند که آیا فقط 
می خواهیم روی آگاه سازی راجع به برند کار 
کنی��م یا انتظار عمل خاصی از کاربر داریم؟ 
تعیین شفاف این موضوعات در موفق بودن 

کمپین بسیار تاثیرگذار است. 

ویدئوهایی که مخاطبان را کنجکاو 
می کند

حس��ینی در پاس��خ به این س��وال که آیا 
درص��د ب��االی ویروس��ی ش��دن ویدئوهای 
سوریلند به بیش��تر دیده شدن برند نت برگ 
کم��ک خواهد کرد یا خی��ر، می گوید: کاربر 
در نخس��تین نگاه به ویدئوهای س��وریلند، 
به دنبال س��وژه  های طنز همیش��گی است 
و توج��ه زیادی به تبلیغ��ات داخل ویدئو یا 
نام های اس��تفاده شده در کپشن ندارد، مگر 
اینکه تبلیغ و نمایش پیام آن برند به ش��یوه 
جدیدی باشد که حداقل تعدادی از کاربران 
ب��ا آن برند تعام��ل برقرار کنن��د؛ کاری که 
در ویدئوی جدید س��وریلند انجام ش��ده و 
نت برگ بخشی از س��ناریوی طنز سوریلند 
ش��ده اس��ت. پیش از این نت برگ به عنوان 
اسپانس��ر ویدئوهای سوریلند قرار می  گرفت 

که بعی��د می دانم به ج��ز برندینگ و دیده 
ش��دن ن��ام، ترافی��ک خاصی را ب��ه صفحه 
اینس��تاگرام و س��ایت نت برگ اضافه کرده 
باش��د. اما در ویدئوی اخیر می توان امیدوار 
بود که ع��ده ای از کاربران راجع به نت برگ 
کنجکاو ش��وند و به آن س��ر بزنن��د، اما در 
نهایت باید به نرخ بازگش��ت سرمایه در این 

کمپین ها توجه کرد. 

شاخص های کلیدی عملکرد باید 
به درستی بررسی شوند

حس��ینی با ارائه راه��کاری در جهت 
بهبود عملک��رد تبلیغاتی برند نت برگ 
می گوید: باید پی��ام تبلیغاتی را طوری 
طراح��ی و ب��ه کارب��ر ارائ��ه ک��رد که 
بیشترین میزان تعامل با آن برقرار شود. 
ما شاهد پروموت کمپین لبخندمهربانی 
نت برگ توسط سوریلند، دیرین دیرین و 
خانم بازیگر مش��هور هستیم اما نتیجه 
به دس��ت آم��ده کمتر از ۲00 پس��ت 

تولید ش��ده توس��ط مردم )در م��دت زمان 
یک م��اه( برای نت ب��رگ بوده اس��ت. باید 
مشخص ش��ود هدف از برگزاری این کمپین 
چیس��ت و س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش 
منطق��ی بوده یا خیر؟ آی��ا بهتر بود نت برگ 
روی کمپین ه��ای مرتبط تر کار کند؟ جدا از 
کمپین، با وجود تگ شدن صفحه اینستاگرام 
نت ب��رگ در تمامی پس��ت های صفحه های 
مش��هور، ن��رخ تعام��ل کاربر با پس��ت های 
تولیدی آنها بس��یار پایین اس��ت. با ۷۵ هزار 
دنبال کننده باید شاهد حداقل 1.۲۵0 الیک 
و چند کامنت به ازای هر پس��ت باش��یم که 
ای��ن مورد را در صفحه اینس��تاگرام نت برگ 
نمی بینی��م. ه��ر چند صفحه اینس��تاگرامی 

آن ب��ه نظ��ر می رس��د اس��تراتژی محتوایی 
مش��خصی ندارد. در کل بهتر اس��ت تمامی 
فعالیت ها به خصوص در شبکه های اجتماعی 
KpI  بر پایه اس��تراتژی مش��خص با تعریف 

)key performance indicator(  باشد 
تا بتوانیم بیش��ترین س��ودآوری را برای برند 
داش��ته باش��یم و همه چیز قابل اندازه گیری 

باشد. 

 رسانه هایی که خود تبدیل به یک 
چهره یا سلبریتی شده اند

جالل س��میعی، مش��اور روابط عمومی و 
اس��تراتژی محتوا درباره همکاری سوریلند 
و نت ب��رگ می گوید: به طورکلی اس��تفاده  
برن��د  ک��ه خ��ود  رس��انه هایی  از  برنده��ا 
پرمخاطب و مشهوری شده اند، کار جدیدی 
نیس��ت. اگ��ر پیش تر چهره ها ای��ن بار را به 
دوش می کش��یدند، اکن��ون رس��انه ها خود 
تبدیل به یک چهره یا س��لبریتی شده اند و 
برای تبلیغات در جامعه  هدفی که براس��اس 
تجربه، بخش هایی از ویژگی های سلیقه ای و 
نیاز آنان هم مشخص است، ابزار مناسبی اند. 
انیمیشن های سوریلند امروزه با هر کیفیت 

و نقدی به یک برند پربیننده تبدیل ش��ده و 
ابزار مناسبی برای القای پیام در کنار جاذبه  
سرگرمی و شوخی ا ست. از این رو، نت برگ 
مثل بس��یاری از برندهای دیگر ترجیح داده 
اس��ت از نوع��ی کو-برندینگ با ی��ک برند 
تبلیغاتی مبتنی بر س��رگرمی س��ود ببرد و 
ب��رای یافتن مخاطب هزینه کند تا ریس��ک 

کمتری در هدررفت پیام داشته باشد. 

رسانه شوخی و انیمیشن، رسانه 
جذابی برای عامه  مردم است

س��میعی در پاس��خ ب��ه این س��وال 
ک��ه آیا نت ب��رگ با کمک س��وریلند 
می تواند نظ��ر مخاطبان را به س��مت 
خود جلب کن��د، می گوید: اگر جامعه  
هدف نت برگ را عموم کاربران آنالینی 
بدانیم که به  دنبال تخفیف یا پیشنهاد 
تازه ای برای خرید و سرگرمی و هدیه 
هستند، همکاری با سوریلند همکاری 
موفق��ی در برندینگ می تواند باش��د. 
دست کم رسانه ش��وخی و انیمیشن، رسانه 
جذابی ب��رای عامه  م��ردم اس��ت و قابلیت 
انتش��ار ویروس��ی خوب��ی دارد. ام��ا ب��رای 
برندین��گ وج��وه مختلفی هس��ت که کار 
س��وریلند می تواند برخی از آنها را پوش��ش 
بدهد و برخی دیگر را ممکن اس��ت تضعیف 
کند. س��میعی می گوید: مفه��وم مهمی در 
برندین��گ وج��ود دارد که نمی ت��وان آن را 
نادیده گرفت؛ این مفهوم همان مجموعه ای 
از تصویر برند و هویت ش��فاهی آن است. در 
فرآیند برندینگ با بس��یاری از استراتژی ها 
و ابزارها می توان نام و نش��ان برند را بر سر 
زبان ها انداخت، س��ال ها ممکن اس��ت طول 
بکشد تا یک برند به مرزهای راضی کننده ای 

از شناخته ش��ده بودن در بخش های جامعه 
هدفش برسد. نکته مهم، رعایت تعادل الزم 
بین میزان دیده ش��دن و چطور دیده شدن 
اس��ت! ممکن اس��ت با ترفندهای تهاجمی 
و جنج��ال و ب��ازی با خط قرمزه��ا، ناگهان 
برند خیلی دیده ش��ود، اما پرسش همیشه 
خطرناکی هم هس��ت با عنوان »که چی؟« 
که جوابش مهم اس��ت. دیده ش��وید به چه 
قیمتی؟ چه تصویری از ش��ما برای مخاطب 
خواه��د ماند؟ ش��ما را ب��ا چ��ه پدیده ها و 
نشانه هایی در گفته ها و رسانه ها یاد خواهند 
کرد؟ نت برگ توانسته است ریسک همکاری 
با س��وریلند را که از ب��ازی با خط قرمزهای 
عرف��ی و هنجاری باکی ن��دارد، با پرداختن 
ب��ه یک قص��ه خانوادگی و ب��دون محتوای 
ممنوع کم کند. این در حالی اس��ت که هنوز 
بی مالحظگ��ی و قصه ه��ای ممن��وع ممکن 
اس��ت ب��رای یک برن��د، قوی تری��ن خاطره 
باش��ند. طبیعی  اس��ت که کاربرها محتوای 
غیررس��می را ب��ا ولع بیش��تری می بینند و 
بازنش��ر می کنند، اما مهم اس��ت که تصویر 
برن��د برای همان همگان که معلوم نیس��ت 
دقیقا چه کس��انی هستند، تصویری مناسب 

شخصیت برند در دراز مدت باشد. 

رسانه های دارای برند را بیشتر دریابیم
سمیعی با ارائه راهکاری نسبت به استفاده 
بیش��تر برنده��ا از ش��بکه های اجتماع��ی 
می گوید: پیشنهادم این است که رسانه های 
دارای برند را بیش��تر دریابیم؛ اگر بس��یاری 
از آژانس ه��ای تبلیغات��ی در ای��ن س��ال ها 
رس��انه  فروش بوده اند و حتی با ترفندهایی 
رس��انه های خ��ود را دائما ب��ه برندها اجاره 
داده اند، در ش��بکه های اجتماعی اما تولید و 
بازنشر محتوا درحال دگردیسی و با وسواس 
بیش��تری در حال اتفاق افتادن است. محتوا 
در ش��بکه ها و رس��انه های اجتماعی کم کم 
به س��مت تخصصی تر شدن در انتخاب پیام 
و رس��انه و کانال دسترس��ی ب��ه مخاطبان 
هدف پی��ش می رود؛ نگاهی به رس��انه های 
برندش��ده ای که حتی ممکن اس��ت رسانه  
یک برند هم باشند، نشان می دهد مخاطبان 
زیادی ممکن اس��ت آنها را نه به قصد دنبال 
ک��ردن اخبار برن��د حامی ک��ه دقیقا برای 
محتوای آن رس��انه دنبال می کنند! شانس 
بزرگ و کمیابی که فقط با ش��ناخت درست 
مخاطبان و وقت و هزینه  کافی برای طراحی 
محت��وا و انتخ��اب کانال انتش��ار نصیب آن 

رسانه و برند خواهد شد. 

کاربر در نخستین نگاه به ویدئوهای سوریلند، به 
دنبال سوژه  های طنز همیشگی است و توجه زیادی 
به تبلیغات داخل ویدئو یا نام های استفاده شده در 

کپشن ندارد، مگر اینکه تبلیغ و نمایش پیام آن برند 
به شیوه جدیدی باشد که حداقل تعدادی از کاربران 
با آن برند تعامل برقرار کنند؛ کاری که در ویدئوی 
جدید سوریلند انجام شده و نت برگ بخشی از 

سناریوی طنز سوریلند شده است

ترجمه: معراج آگاهی
www. entrepreneur. com :منبع

نگاهی به همکاری تبلیغاتی سوریلند و برند نت برگ

رسانه  های برندینگی که خود برند هستند
نرگس فرجی

nargesfaraji1389@yahoo.com

5 نشانه برای آغاز فرآیند 
ریبرندینگ

برن��د هس��ته اصل��ی فعالیت های تجاری ش��ما 
محسوب می ش��ود. مجموعه ای از ارزش ها، ایده ها، 
ویژگی های ش��خصیتی و جایگاه کس��ب و کار شما 
تمام��ا در برندت��ان متبل��ور می ش��ود، ام��ا گاهی 
حت��ی دوس��ت داش��تنی ترین برنده��ا نی��ز وارد 
بحران می ش��وند، آنها در مقابل فش��ارهای ناش��ی 
از افزایش قدمت و س��ن خود تس��لیم می شوند یا 
اینکه نمی توانند انتظارات مخاطبان شان را برآورده 

سازند. 
در چنین ش��رایطی به نظر می رس��د ریبرندینگ 
بهترین راه حل ممکن بوده و این فرآیند می تواند به 
معنای مدرن س��ازی یک برند یا طراحی مجدد آن 
باشد. با این حال پروسه ریبرندینگ باید در بهترین 
زمان ممکن صورت پذیرد چراکه در غیر این صورت 
ممکن است چهره برند شما به کلی مخدوش شده 
و زیان جبران ناپذیری به کسب و کارتان وارد شود. 

بسیار خب چه زمانی برای آغاز فرآیند ریبرندینگ 
مناسب است؟ در ادامه به پنج نشانه ای که حاکی از 
فرا رسیدن زمان ریبرندینگ در کسب و کار شماست 

می پردازیم. 
1- منسوخ شدن چهره برند

ممکن اس��ت دلیل اصلی نیاز شما به ریبرندینگ 
کهنه و منسوخ شدن برند قدیمی تان باشد. صنعت 
طراحی یک صنعت در حال تحول است و تغییرات 
با وس��عت و س��رعت زی��اد در آن اتف��اق می افتد. 
بنابرای��ن هنگامی که یک یا دو دهه از طراحی یک 
برند می گذرد، اگرچه در سال های نخست طراحی 
آن جذاب بوده و از آن استقبال می شود اما ممکن 
اس��ت 10 یا ۲0 سال بعد مردم به طراحی آن برند 
بخندند! در چنین ش��رایطی بخش قابل توجهی از 
نام تجاری می تواند دس��ت نخورده باقی بماند و در 
مقابل ش��ما می توانید چهره ظاهری کسب و کارتان 

را که همان طراحی برند باشد تغییر دهید. 
2-  هدف گیری مخاطبان جدید

ی��ک برن��د تاثیرگذار برندی اس��ت که برای یک 
جمعیت خاص طراحی ش��ده باش��د و این ویژگی 
دقیقا همان چیزی اس��ت که برندها را با مخاطبان 
اصلی مرتبط می سازد. بنابراین هنگامی که تصمیم 
گرفتید جمعیت خاصی را مخاطب خود قرار دهید، 
بهتر اس��ت وارد فرآیند ریبرندینگ شده و برندتان 
را مدرن س��ازی کنی��د تا در راس��تای اس��تراتژی 
هدف گیری مخاطبان جدی��د حرکت کنید. به یاد 
داشته باشید برندی که توجه یک زن میانسال را به 
خود جلب می کند جذابیتی برای یک پسر نوجوان 
نخواهد داش��ت. بنابراین بهتر است چهره تان را به 
روز کنی��د تا بتوانید به حیاط خ��ود در بازار ادامه 

دهید. 

3- تهدید رقبای جدید
ریبرندین��گ گاهی یک اقدام دفاع��ی در مقابل 
رقیبی است که به تازگی وارد بازار شده و مستقیما 
کس��ب و کار ش��ما را تهدی��د می کند. ب��رای نمونه 
چنانچه یک شرکت تجاری نوظهور وارد بازار شده 
و فعالیت ه��ای آن به ش��کل قابل توجهی مش��ابه 
حوزه ای باش��د که ش��ما در آن فعالی��ت می کنید، 
در چنین ش��رایطی ریبرندینگ به مشتریان کمک 
می کند تا در انتخاب محصوالت موردنظرشان دچار 
سردرگمی نش��وند. در چنین شرایطی و به منظور 
جلب نظر مشتریان، شما می توانید طراحی برندتان 
را تغییر داده و با رعایت استانداردهای روز طراحی، 

خود را از رقبای تان متمایز کنید. 
4- تغییر در ارزش ها و اهداف برند

ارزش ها و اهداف کس��ب و کار ش��ما بیانگر نحوه 
رش��د و توسعه برندتان اس��ت. چنانچه تغییری در 
این ارزش ه��ا رخ دهد، برندتان نی��ز نباید از قافله 
تحوالت عقب بماند. به عنوان مثال چنانچه شرکت 
تجاری ش��ما تصمیم گرفت محص��والت اقتصادی 
و دوس��ت دار محیط زیس��ت را به بازار عرضه کند، 
می توانید از یک لوگوی س��اده و ش��فاف اس��تفاده 
ک��رده و از جم��الت و ش��عارهای تبلیغاتی مالیم 
در معرفی کاالهای خود بهره ببرید. بهتر اس��ت از 
هر چیزی که برند ش��ما را ب��ه اهداف و ارزش های 

شرکت تجاری تان نزدیک می کند استفاده کنید. 
5- استفاده از برندی نامناسب

ممکن اس��ت برخ��ی اوقات برندی ک��ه در ابتدا 
برای کس��ب و کارتان انتخاب شده به لحاظ استفاده 
از المان ه��ای طراحی بس��یار ضعیف و نامناس��ب 
باشد. استفاده از آژانس های طراحی ارزان قیمت یا 
واگذاری فرآین��د طراحی لوگو و برند به یک طراح 
بی تجربه می تواند از جمله دالیل این موضوع باشد. 
چنانچ��ه برند اصلی تان در ابت��دا به خوبی طراحی 
نش��ده و چندان موردتوجه و پس��ند مشتریان قرار 
نمی گیرد، بهتر اس��ت ب��ه ریبرندینگ فکر کنید و 
با طراحی یک برند تازه و براس��اس اصول طراحی 

مدرن، جان تازه ای به کسب و کارتان ببخشید. 

ویدئوهای س�وریلند با ص�دای گوینده آنها یعنی س�روش رضایی 
این روزها مورد توجه بس�یاری از کاربران فضای مجازی اس�ت. این 
ویدئوها عالوه بر تم طنزگونه شان به خاطر اینکه به مسائل اجتماعی 
روز نی�ز می پردازن�د، جالب توجه هس�تند؛ ویدئوهایی ک�ه بارها و 
بارها توسط مخاطبان ش�بکه های اجتماعی دست به دست می شوند. 

ویروسی شدن ویدئوهای س�وریلند باعث شده توجه برندها به آنها 
جلب ش�ود و س�عی کنند به نوعی در جهت اهداف تبلیغاتی شان از 

آنها بهره وری کنند.
 یکی از برندهایی که این روزها به س�راغ سوریلند رفته و ویدئوی 
تبلیغاتی را با همکاری آن س�اخته و در فضای مجازی منتشر کرده، 
برند نت برگ اس�ت. حض�ور برند نت برگ تغیی�ر آنچنانی را در حال 
و ه�وای ویدئوی س�وریلند ایجاد نکرده و س�ازنده ویدئو مانند قبل 

موضوع�ی اجتماعی را محور ق�رار داده و نت برگ را نیز به نوعی در 
کانسپت اصلی خود گنجانده است. 

»فرصت ام�روز« به بررس�ی زوای�ای مختلف هم�کاری تبلیغاتی 
س�وریلند و برند نت برگ پرداخته است. در این بررسی گفت وگویی 
را با آرمان حسینی، کارش�ناس بازاریابی دیجیتال و جالل سمیعی، 
مش�اور روابط عمومی و استراتژی محتوای دیجیتال داشته ایم که در 

ادامه می خوانید. 



ش��بکه های  مزایای  از  یکی 
اجتماعی، دسترس��ی گسترده 
به مخاطبان با کمترین هزینه 
اس��ت. بس��یاری از شرکت ها 
برای  از ش��بکه های اجتماعی 
بیش��تر  ب��ا مخاطبان  پیون��د 
اس��تفاده می کنن��د. در ای��ن 
میان هش��تگ ها نیز ابزارهای 
مناس��بی برای تبلیغ و توسعه 
کسب و کارها هستند که اخیرا 
در شبکه های اجتماعی بسیار 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
مدتی پیش ش��رکت علی بابا 
نیز همزمان با تولد دو سالگی 
و رونمایی رس��می از سیستم 
بلیت ه��ای  آنالی��ن  ف��روش 
خارج����ی اش،  پرواز ه����ای 
مخاطبان را به شرکت در یک 
عنوان  با  اینستاگرامی  مسابقه 
»# س��فر تو دستت« فراخواند 
و از مردم خواست تا با نوشتن 
نام ش��هری که همیشه آرزوی 
س��فر به آنج��ا را داش��ته اند، 
به هم��راه عالم��ت )#( روی 
دست شان و ارسال یک عکس 
ی��ا ویدئ��وی خالقان��ه در این 
مسابقه ش��رکت کنند و دلیل 
انتخاب خود را نیز بنویس��ند. 
در این راس��تا »فرصت امروز« 
در گفت وگو با س��هیل اعرابی، 
مدیر رسانه دیجیتال علی  بابا 
گل حس����ینی،  حس����ین  و 
کارش��ناس ارش��د و مش��اور 
بازاریابی به تحلیل و بررس��ی 
ابعاد این روی��داد پرداخته که 

در ادامه می خوانید. 

ایده # سفر تو دستت
ای��ن  در  اعراب��ی  س��هیل 
خص��وص می گوید: عل��ی بابا 
ش��رکتی اس��ت که در زمینه 
فعالیت  ایران  در  گردش��گری 
می کن��د و از ابت��دا ب��ا فروش 
بلی��ت هواپیما و س��پس قطار 
ش��روع به کار ک��رده و اخیرا 
نیز ف��روش بلی��ت اتوبوس را 
روی س��ایت راه ان��دازی کرده 
اس��ت. این ش��رکت ک��ه جزو 
نخس��تین های صنعت تجارت 
از  و  ای��ران  در  الکترونی��ک 
بلی��ت   ticketing رهب��ران 
س��فر و گردش��گری در ایران 
است، س��ایت های دیگری نیز 
دارد که در ح��وزه رزرو بلیت 
هت��ل فعالی��ت دارن��د و همه 
فرآیند ه��ا در زمین��ه ایکاورت 
ش��کل می گی��رد. ب��ر همین 
مبنا علی بابا قصد دارد بس��تر 
باش��د،  س��فر  و  گردش��گری 
بنابراین ایده ای ش��کل گرفت 
ک��ه اینس��تاگرام میزب��ان آن 
بود.  اجتماعی  در ش��بکه های 
 در واق��ع ای��ن ایده ب��ا عنوان
»# س��فر تو دس��تت« شکل 
در  دوس��تان  ک��ه  گرف��ت 

ش��بکه های اجتماعی علی بابا 
ش��روع ب��ه فعالی��ت کردند و 
برای آن محت��وا تولید کردند 
و در تیم خالقیت، ساختار آن 
تعیین ش��د و روی شبکه قرار 

گرفت. 
وی می افزاید: براساس تجربه 
مسابقات قبلی، استقبال از این 
مس��ابقه بی نظیر بوده اس��ت. 
عکس های ارس��ال شده باعث 
ش��د این س��وال از مخاطبان 
پرسیده ش��ود که چرا دوست 
دارن��د ب��ه آن ش��هر بروند؟ و 
این کار باعث ش��د اف��راد زیر 
عکس های ش��ان دلی��ل عالقه 
خود را بنویسند و یک ارتباط 
قوی تر  به ص��ورت  اف��راد  بین 
درگیری شان  و  گرفت  ش��کل 
با هم بیش��تر و باعث شد یک 
احس��اس مش��ترک را تجربه 

کنند. 

هم راستایی با هویت برند
حس��ین گل حس��ینی 
ب��ا اش��اره ب��ه تصوی��ر 
بابا  عل��ی  ش��رکت  برند 
اینکه  ب��رای  می گوی��د: 
بدانیم این رویداد چقدر 
در راس��تای هویت برند 
علی بابا است باید بدانیم 
تصویر برند این ش��رکت 
چیس��ت و ای��ن موضوع 
را در راس��تای کاری که 
انجام می دهد بسنجیم و 
ببینیم این کمپین چقدر 
به خدمات و ارزش��ی که 
نزدیک  می ده��د  ارائ��ه 
لزوم��ا  اگرچ��ه  اس��ت، 
برای یک اس��تارتاپ نیاز 

نیس��ت حتما یک تصویر برند 
ساخته ش��ود، بنابراین از آنجا 
که ش��رکت عل��ی بابا خدمات 
فروش بلیت را ارائه می دهد و 
در حوزه توریسم فعالیت دارد، 
بنابرای��ن می ت��وان گفت این 
کمپین در راستای هویت برند 
 audience علی بابا و ب��رای
و پرس��ونا های خودش اس��ت، 
یعنی کس��انی ک��ه بلیت را به 
منظور مس��افرت ی��ا هر دلیل 

دیگری خریداری می کنند. 
س��وی  از  می افزای��د:  وی 
دیگ��ر بخش بندی ب��ازار برای 
علی بابا دو دس��ته است؛ یک 
بخش افرادی هستند که برای 
تفریح به مس��افرت می روند و 
دس��ته دوم افرادی هستند که 
س��فرهای کاری دارند. به نظر 
می رسد این شرکت افرادی را 
که به سفرهای کاری می روند 
جدا ک��رده و تمرک��زش روی 
اف��رادی اس��ت که س��فرهای 
تفریحی دارند و عاش��ق سفر 
و مس��افرت هس��تند و از آنها 
خواسته که عکس های خالقانه 
مرتبط با شهر مورد عالقه خود 
را بفرس��تند. این هدف با این 

کمپین همخوانی دارد و عالوه 
ب��ر اینکه قابلیت به اش��تراک 
گذاش��ته ش��دن دارد، قابلیت 

ویروسی شدن هم دارد. 

اطالع رسانی و استقبال 
مخاطبان

دیجیت��ال  رس��انه  مدی��ر 
عل��ی باب��ا می گوی��د: صفحه 
اینس��تاگرام عل��ی باب��ا محل 
نیس��ت، محل  بلیت ها  فروش 
ارتباط با م��ردم و حرف زدن 
و شنیدن حرف های مخاطبان 
اس��ت و این ب��رای عل��ی بابا 
بس��یار مهم تر از این است که 
در ه��ر جایی به فک��ر فروش 
محصوالت خ��ود یا تبلیغ آنها 
باش��د. علی بابا دوس��ت دارد 
انسان ها این احساس خوب را 
در ارتباط با ی��ک برند ایرانی 
ایرانی  برند  داشته باشند. یک 
که در حد توانش می خواهد با 

مردم در ارتباط باشد. 

نح��وه  خص��وص  در  وی 
اطالع رس��انی مسابقه و تعیین 
برن��ده می گوید: این مس��ابقه 
از طریق ش��بکه های اجتماعی 
اینستاگرام، تلگرام و همچنین 
آپ��ارات و س��ایت عل��ی باب��ا 
اطالع رسانی شد و با استقبال 
خوبی مواجه شد، به طوری که 
900 عکس ارس��ال شد که تا 
پایان مس��ابقه 7.5میلیون بار 
دیده ش��د. در این میان 150 
تعامل صورت گرفت که مزیت 
باالی این مس��ابقه ب��ه میزان 

باالی بازدید بود. 
وی می افزاید: این مس��ابقه 
ابتدا قرار بود تا 15 شهریور به 
پایان برسد و یک جایزه برای 
آن تعیین شده بود اما به دلیل 
استقبال مردم، تا 24 شهریور 
تمدید ش��د و تعداد جوایز نیز 

افزایش پیدا کرد. 
در  گل حس��ینی  حس��ین 
خص��وص نحوه اطالع رس��انی 
این مس��ابقه می گوید: شرکت 
عل��ی باب��ا این کمپی��ن را در 
راس��تای اهداف بلند مدتی که 
برای خ��ود داش��ته راه اندازی 
کرده و برای اطالع رس��انی از 

کرده  استفاده  خود  کانال های 
اس��ت. این شرکت می توانست 
از paid media  نیز استفاده 

کند. 
ای��ن مش��اور بازاریاب��ی در 
مخاطبان  اس��تقبال  خصوص 
از این مسابقه می افزاید: برای 
مخاطبان  اس��تقبال  ارزیاب��ی 
ب��ه هش��تگ مس��ابقه  بای��د 
توج��ه داش��ت، چراکه صفحه 
اینس��تاگرام مختص مس��ابقه 
نیست و صفحه رسمی علی بابا 
نی��ز اس��ت. بس��یاری از افراد 
این ش��رکت را می شناس��ند، 
می بینند، آن را دنبال می کنند 
و کامنت می گذارند. با توجه به 
تعداد عکس های ارس��الی- که 
حدود 900 تا اس��ت- و میزان 
کامنت ها، کامال مشخص است 
ک��ه کمپین مخاط��ب خود را 
پیدا ک��رده و مورد اس��تقبال 

قرار گرفته است. 

نحوه داوری و جوایز
خصوص  در  س��هیل 
داوران مسابقه می گوید: 
این مس��ابقه س��ه داور 
داش��ت ک��ه داورها در 
اینس��تاگرام  ش��بکه 
داوران  ش��دند.  معرفی 
مس��ابقه آقای حس��ین 
و  نویس��نده  وحدان��ی، 
روزنامه ن��گار، ش��هرزاد 
و  ع��کاس  عاصم��ی، 
حرفه ای س��فر و مهسا 
نعم��ت، ع��کاس بودند 
ک��ه عالق��ه زی��ادی به 
س��فر ک��ردن دارند. در 
امتی��از  مس��ابقه  ای��ن 
براس��اس  ش��رکت کنندگان 
مانن��د  معیاره��ای مختلف��ی 
ایده ه��ا و متن های��ی ک��ه زیر 
عکس ها نوشته می شود مبنی 
ب��ر دلیل عالقه آن افراد به آن 
شهر و معیارهای مختلف دیگر 

تعیین شد. 
گل حس����ینی می افزای���د: 
اینک��ه برای امتیاز دادن تعداد 
الیک ه��ا معی��ار ق��رار بگیرد 
بحث برانگیز  کم��ی  همیش��ه 
اس��ت و خوش��بختانه شرکت 
علی بابا الیک های جعلی را از 
این کمپین حذف کرده است. 
معموال تعداد الیک ها به عنوان 
معیار سنجش قرار می گیرد اما 
اینکه هر کسی که تعداد الیک 
بیش��تری داشته باش��د برنده 
ش��ود، معی��ار خوبی نیس��ت، 
زی��را ممکن اس��ت تقابل ها و 
از جانب مخاطبان  انتقاد هایی 

صورت بگیرد. 
در  گل حس��ینی  حس��ین 
خصوص نحوه انتخاب برندگان 
و داوران می گوید: داشتن روند 
داوری ب��رای انتخاب برندگان 
روش ه��ای  از  بهت��ر  بس��یار 
مرس��وم اس��ت و همان ط��ور 

که مش��خص اس��ت داوران از 
بین روزنامه نگاران و عکاس��ان 
انتخاب ش��ده و این امر باعث 
افزای��ش اعتم��اد کارب��ران به 

مسابقه می شود. 
وی می افزاید: موضوع دیگر 
بح��ث جوایز اس��ت. چه چیز 
بهتر از بلیت رفت و برگش��ت 
به ش��هر م��ورد عالقه اس��ت. 
جایزه کامال مناس��ب موضوع 

مسابقه است. 

بهبود کمپین 
بازاریاب��ی  مش��اور  ای��ن 
می گوی��د: از آنج��ا ک��ه ای��ن 
مس��ابقه در اینستاگرام برگزار 
ش��ده قابلیت ویروس��ی شدن 
را افزایش می دهد، زیرا بس��تر 
اجتماعی آن وجود دارد و تنها 
بح��ث جذابیت باق��ی می ماند 
که ب��ا وج��ود بی��ش از 900 
عکس ارس��الی، می توان گفت 
ای��ن کمپین جذابی��ت الزم را 
داش��ته و ب��ا اس��تقبال خوبی 
مواجه ش��ده اس��ت. اما با این 
وجود از آنجایی که کش��ور ما 
بنچ مارک مش��خصی ندارد تا 
بدانیم کارب��ران چقدر تاکنون 
در کمپین ها شرکت کرده اند، 
ای��ن  نمی توانی��م  بنابرای��ن 
برتری را نسبت به یک مالک 

بسنجیم. 
پرس��ونا ها  می افزای��د:  وی 
مجموع��ه ای از افراد هس��تند 
که الگ��وی خاص��ی در خرید 
دارن��د. به عن��وان مث��ال افراد 
بین 20 تا 30 س��ال بیش��تر 
می روند  تفریح��ی  س��فرهای 
و افراد 40 تا 50 س��ال اغلب 
سفرهای کاری انجام می دهند 
و مخاط��ب م��ا هس��تند. هر 
ک��دام از ای��ن افراد ب��ه دلیل 
تفاوت در شخصیت های ش��ان 
با یکدیگ��ر متفاوتند، بنابراین 
اهداف  به  رسیدن ش��ان  نحوه 
نیز ب��ا هم تف��اوت دارد. برای 
برای  ارتقای پرس��ونا می توان 
کاری  ک��ه س��فرهای  افرادی 
انجام می دهند نیز به روش��ی 
دیگر ی��ک کمپین برگزار کرد 
که با روش برگ��زاری کمپین 
برای افراد جوان تر و مش��تاق 
متفاوت  تفریح��ی  س��فرهای 
باش��د، به طوری که براساس 
بایرپرسونای خودشان طراحی 
شود و موضوع مس��ابقه مورد 
عالقه آنها باش��د و ب��ه نوعی 
تولی��د محتوا ص��ورت بگیرد. 
به عن��وان مثال در یک س��فر 
بای��د  چیزهای��ی  چ��ه  کاری 
نی��ز  کمپی��ن  ای��ن  ببری��م؟ 
براساس بایرپرسونا و چیزهایی 
ک��ه بایرپرس��ونا عالق��ه دارد 
طراح��ی ش��ده اس��ت و این 
بخشی  براساس  کامال  کمپین 
از پرسونا های شرکت علی بابا 

است. 

نظریه زمینه ای و تحلیل داده ها

همان طور که پیش تر اش��اره ش��د نظری��ه زمینه 
)داده بنی��اد( نوع��ی روش کیفی اس��ت ک��ه در آن 
نظریه براساس مشاهده، تولید می شود. نظریه شکل 
یافته از تجارب قابل مش��اهده )مقوله ها، ویژگی ها و 
ارتباط بین آنها( زمینه ای ش��ده است. تفکر بنیادی 
در پس این استراتژی این است که محقق با افکار باز 
و بدون پیش فرض وارد حوزه ای می شود و دانشی را 
در مورد روابط بین متغیرها و با استفاده از داده های 
خ��ام حاص��ل از کار میدانی ارائ��ه می دهد. هر چند 
نداش��تن پیش فرض گ��زاره اصلی نظری��ه زمینه ای 
محس��وب می ش��ود اما جهت شناس��ایی خالء های 
ادبیات کنونی و وضوح بخش��ی ب��ه کانون تحقیق در 
رویکرده��ای عمل گرا، می توان فرآین��د تحقیق را با 
مطالعه اولیه کارهای پژوهش��ی دیگر آغاز کرد. مرور 
ادبی��ات نظری و بس��ط چارچوب تحقی��ق می تواند 
بعد از انج��ام کار میدانی اتف��اق بیفتد. این موضوع 
به محقق کمک می کند ت��ا نتایج تحقیق را در پرتو 
ادبیات نظری موجود تفس��یر کن��د، به طور مثال دو 
دانش��مند به نام های دکروپ و اسنلدر گونه شناسی 
تازه ای از تصمیم گیری تعطیالت را مطرح کردند که 
در آن فرآیند اجتماعی-روانی مسافران و سبک های 
تصمیم گیری با هم ترکیب شده اند. این پژوهشگران 
فرآیند تصمیم گیری تعطیالت 25درصد خانواده های 

بلژیکی را مورد توجه قرار دادند. 
مشارکت کنندگان ابتدا در فوریه و سپس در آوریل 
در ارتباط با برنامه تعطیالت، انتظارات و انگیزه های 
خ��ود برای تعطیالت مورد مصاحب��ه قرار گرفتند. با 
20 خانوار برای س��ومین بار در ژوئن مصاحبه ش��د، 
زیرا فرآیند تصمیم گیری آنها در آوریل کامل نش��ده 
بود. تحلیل و تفسیر متن مصاحبه ها و نکات مشاهده 
براس��اس نظریه زمینه ای بود. راهب��رد نظریه زمینه 
دنبال ش��ده توسط پژوهشگران، جمع آوری همزمان 
و تحلیل داده ها به منظور ارتقای حساس��یت نظریه 
را ش��امل می ش��د. از این تحلیل مقوله ه��ا، الگوها و 
گزاره هایی اس��تخراج ش��د که همواره در پرس��ش 
محققان مورد بررس��ی قرار گرفتند. از طریق تحلیل 
داده ها در س��ه س��طح )ب��رای مثال کد گ��ذاری باز، 
محوری و گزینشی( از توصیفی ترین تا تفسیری ترین 
آنه��ا، محققان گونه شناس��ی ش��ش گانه جدیدی از 
گردش��گران ایام تعطی��الت را ارائه کردن��د: عادی، 

عقالنی، لذت گرا، فرصت گرا، مقید و سازش پذیر. 
شایان ذکر است استفاده از نظریه داده بنیاد برای 
یک محقق بی تجربه مش��کل است. به این خاطر که 
محقق با نظریه، تبیین و اثبات آن ش��روع نمی کند 
و در نتیج��ه باید پذیرای تمام نظریه هایی باش��د که 
احتماال در طول مطالعه پدیده ش��کل می گیرند. بر 
این اساس محقق بی تجربه که پیگیر نظریه زمینه ای 
باشد، احتماال در ارتباط با حجم متناوب و بی معنی 
داده ها و نتیجه گیری از آنها با مشکل روبه رو می شود. 

روش های کدگذاری 
تحلیل داده ها با توجه به مراحل زیر انجام می شود:

1-  آشنایی با داده ها
2- کدگذاری، مفهوم سازی و مرتب سازی

1. کدگذاری باز
2. کدگذاری محوری
3. کدگذاری انتخابی

4. ارائه پیشینه 
مرحله اول: آشنایی با داده ها

در این مرحله ش��ما باید با داده ها آشنا شوید. این 
امر باعث می ش��ود تفکرات اولیه در شما شکل گیرد 
و به ش��ما کمک می کند که به جذابیت مس��ئله پی 
ببری��د. باید تالش کنید تمام داده های این مرحله را 
مرور کنید. فعالیت های زیر می تواند در فرآیند مرور 

داده ها به شما کمک کند: 
- چندبار به تمام مصاحبه های انجام ش��ده گوش 
کنی��د و همه مطالب و نکات مورد نظر را با توجه به 
مصاحبه ش��ونده و نیز با توجه به محتویات مصاحبه 
یادداش��ت کنید. الزم است تمام تفسیر های محتمل 
از موض��وع را یادداش��ت و موضوعات��ی را که مطرح 

می شوند شناسایی کنید. 
- مصاحبه های پیاده س��ازی ش��ده و مس��تندات 
مش��اهده را بازخوان��ی کنید. بازخوان��ی این مطالب 
می توان��د فرآین��د ق��رار دادن مفاهی��م مختلف در 
ج��ای اصلی خود و درک ارتباط بین آنها را تس��ریع 
کن��د. اگر تحقیق ش��ما در ی��ک فضای س��ازمانی 
انجام می ش��ود می توانید به مطالعه اس��ناد سازمانی 
بپردازید و گزارش منتش��ره با توجه به سازمان های 
ش��رکت کننده را نیز مرور کنید. در جلسه آتی سایر 

مباحث فوق ارائه خواهد شد. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )85(
روش صحیح را بیابید

مدیریت زم��ان یکی از مهارت های آس��انی برای 
موفقیت در کس��ب و کار اس��ت. افراد زیادی هستند 
که به دلیل نداشتن مدیریت روی زمان، ساعت های 
زی��ادی را در ط��ول ش��بانه روز ه��در می دهند. در 
کس��ب و کار بس��یار مهم اس��ت که بتوانید حداکثر 
اس��تفاده را از زمان خود داشته باشد تا بدین شکل 
بتوانید تمامی وظایف خود را تا پایان س��اعت کاری 

خود تمام کنید.
 یکی از مهم ترین راهکار هایی که به ش��ما در این 
زمین��ه کمک خواهد کرد، آگاهی یافتن نس��بت به 
این قضیه اس��ت که هری��ک از کارهایتان چقدر از 
وقت شما را اشغال خواهد کرد. با این کار می توانید 
به مدیریت زمان خود بپردازید. این اقدام یک روش 
مناسب محسوب می ش��ود با این حال این امر تنها 
مزیت آن نبوده و به کمک انجام راهکار ذکر شده به 
چارچوبی از کارهای خود دس��ت خواهیم یافت که 
کمک  می کند تا حتی بتوانیم به فکر کوتاه تر کردن 
زمان هر فعالیت باش��یم و این خود از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار است.
 نخستین قدم این است که بدانید چگونه از وقت 
خود اس��تفاده می کنید. س��پس باید به تحلیل آن 
بپردازی��د و آنها را به ترتیب اهمی��ت اولویت بندی 

کنید. 

ایده
ایجاد اولویت باعث می ش��ود تا در نهایت بتوانید 
آن دس��ته از فعالیت ه��ا را ک��ه اهمی��ت ندارند در 
زمانی انجام دهید که از فشار کاری تان کاسته شده 
اس��ت. حتی در م��واردی که ضرورتی ب��رای انجام 
آنه��ا وجود ندارد اقدام به حذف ش��ان کنید. درآخر 
نی��ز باید روش برنامه ریزی مناس��ب خود را انتخاب 
کنید. بدون ش��ک هیچ فردی درست مانند دیگری 
نیس��ت. حتی اگر چهره آنان درست مطابق یکدیگر 
 باش��د بازهم شاهد تفاوت های رفتاری و فکری آنان 

خواهیم بود. 
همین امر هم باعث می ش��ود ت��ا یک روش برای 
تمام��ی افراد کارآمد نباش��د در ام��ر انتخاب روش 
صحی��ح ب��ه یاد داش��ته باش��ید که تعداد س��اعت 
محدودی را در طول روز در اختیار دارید و به همین 
خاطر نباید از خود توقعات عجیب و غریب داشت. 

اگر احساس می کنید فش��ار کاری تان بسیار زیاد 
اس��ت و زم��ان کافی ب��رای انجام تمام��ی آن را در 
اختیار ندارید الزم است حداقل برای یک روز دست 

از کار خود بکشید.

براس��اس   درواق��ع وظای��ف هرک��س درس��ت 
توانایی ه��ای وی تعیین می ش��ود و اگر از عهده آن 
برنمی آیید، بدون ش��ک یک جای کار ایراد دارد. با 
متوق��ف س��اختن کار خود فرصت این را به دس��ت 
می آوری��د تا ببینید که هرک��دام از کارهای خود را 
چگون��ه انجام می دهی��د و چه می��زان وقت صرف 
هریک می کنید. با این کار ش��ما به یک نظم کاری 
دس��ت خواهید یافت و کمک می کند تا روش انجام 
کار خ��ود را تغییر دهید. همواره فراموش نکنید که 

تغییر الزمه پیشرفت است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- انگی��زه اصل��ی و ه��دف از خری��د محصول را 
شناس��ایی کنید تا بفهمید محصول قرار است با چه 
هدف��ی و به چه منظوری مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
در این صورت می توانید برنامه ریزی درس��تی برای 

مدیریت بازار داشته باشید. 
- در تبلیغ��ات خود از اش��عار و ضرب المثل ها نیز 
اس��تفاده کنی��د. اگرچه ممکن اس��ت چندان مورد 
توجه واقع نش��ود، ب��ا این حال تاثیر خ��ود را روی 

ضمیر ناخودآگاه مخاطب خواهد گذاشت. 
- در انتخ��اب ش��خصیت های ب��ه کار گرفته در 
تبلیغات دقت عمل الزم را داش��ته باشید. علت این 
امر نیز به خاطر این است که شخصیت انتخاب شده 
باید توانایی ارتباط برقرار کردن با مخاطب را داشته 
باش��د. فراموش نکنید که ش��خصیت به کار گرفته 
شده در راستای ارتباط بهتر با مخاطب باید شباهت 

زیادی به آنها داشته باشد. 

چهارشنبه
5آبان1395 بازاریابی و فروش10

بازارنامهایده های طالیی

تلفنمستقیم:86073279شماره636 www.forsatnet.ir

مهال فرازمند
m_farazmand_66@yahoo. com

 بخش بندی بازار برای علی بابا 
دو دسته است؛ یک بخش افرادی 
هستند که برای تفریح به مسافرت 
می روند و دسته دوم افرادی هستند 

که سفرهای کاری دارند. به نظر 
می رسد این شرکت افرادی را که 
سفرهای کاری می روند جدا کرده 
و تمرکزش  روی افرادی است که 
سفرهای تفریحی دارند و عاشق 
سفر و مسافرت هستند و از آنها 

خواسته که عکس های خالقانه مرتبط 
با شهر مورد عالقه خود را بفرستند

ترجمه: امیرآل علی
 کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی

حامد بختیاری

نگاهی به مسابقه اینستاگرامی علی بابا

سفر تو دستت! 
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برای مطالعه 566    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 )37(

سریع تر بنویسید

نگارش س��ریع مطالب در وهله نخس��ت در ذهن 
هر خواننده ای ایجاد س��وال خواهد کرد. آیا منظور 
از افزایش س��رعت در نوش��تن صرفا مانند تبلیغات 
س��طحی، صرفه جوی��ی در مصرف آب به وس��یله 

استفاده اشتراکی از حمام است؟ 
همچنین به طور کامل با ش��ما موافق هستم اگر 
بخواهید معنای دقیق این ایده را بدانید. البته پیش 
از پرداختن به معنای اصلی الزم اس��ت اش��اره کنم 
که منظور من از نوشتن سریع، تنها افزایش سرعت 
نگارش نیس��ت. در این صورت تنها دستاورد توصیه 
من یادداش��ت های پوچ و بی معناس��ت که به دلیل 
عجله نگارنده قابل خواندن نیس��ت. در واقع در این 
ای��ده از معنای اولیه فاصله گرفته می ش��ود. تمرکز 
اصلی در اینجا روی کیفیت متن نوش��ته شده است. 
به عبارت س��اده تر، افزایش سرعت نگارش در اینجا 
ب��ه معنای نادی��ده گرفتن اهمی��ت کیفیت مطالب 
نیس��ت. در ادامه به بررس��ی این موض��وع به ظاهر 

کم اهمیت خواهیم پرداخت. 

ایده
آخرین باری که مجبور به نوشتن یک نامه اداری، 
گزارش کاری یا هر نوع یادداش��ت مش��ابه ش��دید 
را ب��ه یاد داری��د؟ به طور معمول دغدغه بس��یاری 
از افراد هنگام نوش��تن یک متن، چگونگی ش��روع، 
ساختاربندی و همچنین ش��یوه بیان مطالب است. 
اگر روزنامه   نگار باش��ید، این مش��کل برای شما بدل 
به کابوس خواهد ش��د. به عبارت ساده، تمام کارایی 
یک روزنامه نگار در اس��تعداد نگارش وی جمع شده 
اس��ت. همچنین به عنوان ی��ک روزنامه نگار، توانایی 
س��ریع نوشتن و در عین حال رعایت کیفیت مطلب 
یکی از نیازهای ضروری برای ش��ما به منظور ادامه 
فعالیت در این کس��ب وکار اس��ت. با این حال الزم 
نیس��ت بی��ش از اندازه نگ��ران باش��ید. در ادامه به 
بررس��ی نکاتی خواهیم پرداخت که کمک ش��ایانی 

در جهت بهبود توانایی نگارش افراد خواهد کرد. 
هنگامی که در ابتدای فعالیت حرفه ای خود شروع 
به کار در یک تحریریه کردم، بسیار شگفت انگیز بود 
که چگونه بعضی افراد با سرعت بسیار باال مقاالتی را 
که به آنها محول ش��ده بود، می نوشتند. در واقع من 
نیز مانند بسیاری از ژورنالیست های جوان در ابتدای 
کار خ��ود با کابوس بهبود کیفیت نوش��ته های خود 
دس��ت  و پنجه نرم می کردم. هنگامی که از یکی از 
افراد ماهر در آن تحریریه در خصوص راهکار بهبود 
توانایی نگارش سوال کردم، پاسخ او تنها یک جمله 
کوتاه بود؛ »خیلی س��خت نیست. بعضی از افراد این 
توانایی را دارند و برخی ندارند.« بدون تردید اکنون 
من به طور قطع با این نظر مخالف هس��تم. در واقع 
پس از ش��نیدن این جواب، سعی کردم راهکارهای 
دیگری برای بهب��ود توانایی خود پیدا کنم. ثبت نام 
در کاس خبرن��گاری نخس��تین گام از ت��اش من 
ب��ود. همچنین س��عی کردم از نح��وه عملکرد افراد 
حرفه ای در این زمینه نی��ز الگوبرداری کنم. در هر 
حال نگارش نیز مانند س��ایر توانایی ها نه تنها قابل 
یادگیری است، بلکه می توان با تمرین کافی کیفیت 
آن را نی��ز به طور قابل ماحظه ای بهبود بخش��ید. 
نکته دیگری که در این زمینه به من کمک ش��ایانی 
کرد، اس��تفاده از کتاب های مناسب در زمینه بهبود 

توانایی نگارش بود. 

ص��رف نظ��ر از چگونگی تقوی��ت توانایی نگارش، 
بس��یاری از افراد در مورد اختصاص بخشی از زمان 
خود ب��رای این فعالی��ت تردید دارند. ب��ه نظر این 
افراد که بخش قابل توجهی از کارمندان را تش��کیل 
می دهن��د، صرف وقت برای تقوی��ت چنین مهارتی 
چن��دان فایده ای در پ��ی نخواهد داش��ت. بنابراین 
به عنوان مدیر یک ش��رکت، تاش اصلی ش��ما باید 
معطوف به نش��ان دادن اهمی��ت تقویت این مهارت 
باش��د. در این مورد بهتر اس��ت اقدام ب��ه برگزاری 

کاس های آموزشی برای کارمندان خود کنید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- اگرچ��ه در ابتدا ص��رف هزینه و زمان به منظور 
یادگیری و همچنین بهب��ود توانایی نگارش اندکی 
س��خت به نظر می رس��د، با این ح��ال تنها پس از 
گذشت مدت زمان اندکی تاثیر آن را حس خواهید 
ک��رد. در مقام مدیر یک برند، این ایده تاثیر بس��یار 
زی��ادی روی مدیری��ت بهینه زم��ان در بخش های 
مختلف ش��رکت تان خواهد داش��ت. تنها الزمه آن 
یافتن ش��یوه صحی��ح انجام این کار اس��ت. در این 
راستا پیشنهاد من استفاده از کتاب های مناسب در 

این زمینه است. 

چهارشنبه
511آبان1395  کار مدیریت کسب و

پاسخ کارشناس: کس��ب وکارهای کوچک باید دقت 
داش��ته باش��ند که اطاعات داده ش��ده در همایش ها و 
کتاب های مرجع مربوط به ش��رکت های بزرگ هستند. 
آنچ��ه کس��ب وکارهای کوچک نی��از دارند، ب��ه مراتب 
متفاوت تر از آن چیزی ا س��ت که ش��رکت های بزرگ در 
جهت بازاریاب��ی و تبلیغات خود ب��ه کار می گیرند. نکته 
مهم این اس��ت که روش های بازاریابی شرکت های بزرگ 
هزینه ب��ر ب��وده و اکثرا برای بازارهای انب��وه قابلیت اجرا 
دارند، هزینه های سرسام آوری که کسب وکارهای کوچک 

ت��وان پرداخت آنها را ندارند. دراین باره کس��ب وکارهای 
کوچ��ک می توانند روش های مختلف��ی را اجرایی کنند؛ 
روش های��ی مانند یک: ش��یوه به کار گرفته ش��ده برای 
کسب وکارهای کوچک باید سازگار با چارچوب استاندارد 
بازاریابی با موقعیت شرکت های کوچک باشد. دو: در این 
باره کس��ب وکارهای کوچک بهتر است سراغ شیوه های 
ارتباطات ش��خصی برای بازاریاب��ی و تبلیغاتی بروند و از 
تبلیغات گسترده پرهیز کنند. سه: کسب وکارهای کوچک 
ش��اید به خاطر فضای کاری تازه ش��ان م��دل بازاریابی 
متناس��ب با خود را نیابند. پس بهتر اس��ت دست به کار 
ش��ده و برای کسب وکارش��ان مدل��ی را تعریف و به طور 

اختصاصی به کارگیرند. عاوه براین موارد کسب وکارهای 
کوچک بهتر اس��ت شایستگی های خود را همتراز کنند. 
چون بس��یاری از کس��ب وکارهای کوچک در ابتدای کار 
شایس��تگی های فنی ش��ان بر شایس��تگی های مدیریتی 
ارجحی��ت دارد و همین موضوع باعث می ش��ود نتوانند 
راهکارهای بازاریابی را درس��ت اج��را کنند. ایجاد تعادل 
در ای��ن باره به کس��ب وکارهای کوچک کمک بس��زایی 
خواهد ک��رد. در مجموع اس��تفاده از روش های مکتوب 
زمانی درست است که مدیر کسب وکار بازار حوزه فعالیت 
خود را به درس��تی بشناسد و براساس آن فعالیت خود را 

شروع کند. 

بازاریابی ناکارآمد

پرسش: کسب وکار کوچکی را به همراه 10 کارمند اداره می کنم. چندوقتی ا ست با شرکت در همایش های بزرگ بازاریابی و الهام از 
اطالعات دریافتی، شیوه تبلیغات و بازاریابی را در جهت معرفی کسب وکارم به کار گرفته ام. در این باره هزینه زیادی نیز کرده ام اما 

نتیجه دلخواه را به دست نیاورده ام. به نظرتان چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ 
کلینیککسبوکار

رونده��ای  »گردهمای��ی 
با  انس��انی«  مناب��ع  جهان��ی 
عالی رتب��ه  مدی��ران  حض��ور 
روز  بین الملل��ی  مج��رب  و 
سه شنبه 27 مهر ماه 1395 در 
بین المللی  همایش های  مرکز 
تهران  بهشتی  شهید  دانشگاه 
برگ��زار ش��د و با س��خنرانی 
مدی��ران ارش��د ش��رکت های 
اریکس��ون،  گازپروم  همچون 
و... ادام��ه یافت. در ادامه نظر 
ش��ما را به صحبت ه��ای این 

مدیران جلب می کنیم. 

محیط های کار مجازی 
 »راه های نوین کار کردن« 
»راب  س��خنرانی  موض��وع 
ویرس��ما« مدی��ر آم��وزش و 
توس��عه گازپروم اینترنش��نال 
ب��ود. او در س��خنرانی خود با 
اش��اره به اهمیت به روزرسانی 
اطاعات در ش��رکت ها گفت: 
محیط و نس��ل های اطاعاتی 
از مدتی تغییر  شرکت ها پس 
می کن��د و ب��ه همی��ن دلیل 
اطاعات 10سال قبل در حوزه 
نفت و گاز، امروز به اطاعاتی 
عمومی تبدیل ش��ده اس��ت. 
وی با اش��اره ب��ه چالش های 
جهانی در حوزه منابع انسانی 
و پنج محدودی��ت موجود در 
این حوزه ادام��ه داد: رهبری 
ایجاد  برون س��پاری،  مجازی، 
به روزرس��انی  کاری،  انگیزش 
اطاع��ات در ح��وزه کاری و 
جمله  از  دانش مح��ور  اقتصاد 
مش��کاتی اس��ت ک��ه منابع 
انس��انی در حوزه بین الملل با 

آنها درگیر هستند. 
او در ادام��ه ب��ه مفهوم تیم 
مفهوم  ک��رد:  اش��اره  مجازی 
کار امروزه تغییر کرده اس��ت 
و نتای��ج آن در محی��ط کار، 
قوانین  قراردادها،  زم��ان کار، 
مدیریت و. . . مش��هود است. 
محیط کار امروزی به س��مت 
مجازی شدن می رود. آموزش 
مج��ازی نی��ازی ب��ه حض��ور 
فیزیک��ی ن��دارد. اف��رادی که 
در کن��ار ه��م کار می کنن��د، 
مس��ئولیت خود را در زمان و 
جغرافیایی  مختلف  مکان های 
انج��ام  اینترن��ت  طری��ق  از 
می دهن��د. مش��ارکت مجازی 
پتانس��یلی برای مدیران ایجاد 
می کن��د ک��ه از توانایی ه��ای 
افراد در سراسر جهان استفاده 
کنند. به اشتراک گذاری دانش 
و منابع اش��تراکی در سراسر 
دنیا یکی دیگر از کارکردهای 
اس��ت.  مج��ازی  مش��ارکت 
می توان از علم مهندس��ی در 
آفریق��ا یا خاور دور اس��تفاده 
کرد. به ای��ن ترتیب بهره وری 
کاه��ش  می یاب��د.  افزای��ش 
هزینه ه��ا ه��م یک��ی دیگر از 
مزیت ه��ای تیم ه��ای مجازی 
اس��ت ک��ه در کش��ور هلن��د 
نی��ز بس��یار مطرح می ش��ود. 
نماین��دگان ش��ما در حال��ت 
افزایش می یابد و  کار مجازی 
می توانید تنها با یک کامپیوتر 
با دفاتر خود در سراسر جهان 

ارتباط برقرار کنید. 

موانع و چالش های 
مدیریت تیم های مجازی 

او تاکید کرد: برون س��پاری 
فعالیت ه��ا در ش��رکت ها ب��ه 
یک امر عمومی تبدیل شده و 

اقتصاد دانش محور و اطاعات 
را  مفاهیم کس��ب و کار  به روز، 
در دنیا تغییر داده اند. مدیریت 
مناب��ع انس��انی ب��ا تیم ه��ای 
مجازی و افرادی که با هم کار 
می کنند تغییرات محسوس��ی 
داشته اس��ت. امروزه تفکرات 
را به اش��تراک می گذارند و از 
مس��یر فضای مجازی می توان 
یک مهندس خوب داشت که 
از نزدی��ک با م��ا کار نمی کند 
اما س��اعت ها مش��غول به کار 
اس��ت. البته ای��ن کار مجازی 
با چالش هایی نیز روبه رو است 
که از آن جمله می توان موارد 

زیر را نام برد. 
توزی��ع جغرافیایی: جدا کار 
ک��ردن از طری��ق مج��ازی با 
وس��ایل ارتباط جمعی ممکن 
اس��ت اما هنگامی که صورت 
یکدیگ��ر را نبینی��م، ممک��ن 
ایجاد  است سوء برداشت هایی 
شود. دومین مس��ئله ساعات 
کاری اس��ت که ممکن است 
با هم تداخل پی��دا کند. باید 
س��اعات کاری و زمان بن��دی 
را ب��رای برگ��زاری جلس��ات 
می��ان نمایندگان کش��ورهای 
مختلف خ��ود در نظر بگیرید. 
مثا س��اعت 3 بعدازظهر شما 
می تواند 8 صبح آمریکا باشد. 
یک مدیر مجازی که خواهان 
برگزاری میتینگ اس��ت،  باید 
س��اعت جلسه را با نمایندگان 
آس��یایی خ��ود چ��ک کن��د. 
تفاوت ه��ای فرهنگی نیز باید 
در این میان لحاظ شود. مثا 
ایرانی  نمایندگان  برای  جلسه 
ساعت 3 بعدازظهر روز جمعه 
نباش��د. س��ومین مورد تاخیر 

در دریاف��ت اطاعات و 
چهارمین مسئله موانع 
زبانی و فرهنگی است. 
مثا در زب��ان هلندی، 
اش��تراک کلم��ات ب��ا 
وجود  دیگر  زبان ه��ای 
برای جلسات  اما  دارد، 
ب��ا اف��رادی ک��ه بومی 
نیس��تند بای��د از زبان 
به عنوان پل  انگلیس��ی 
ارتباط اس��تفاده کنیم. 
مس��ئله بع��دی ع��دم 
وظایف  در  هماهنگ��ی 
مدیری  چ��ون  اس��ت. 
باال سر کارمندان وجود 
آنها  است  ندارد ممکن 

در وظایف خود کوتاهی کرده 
یا اص��ا ندانند چ��ه کاری را 
باید انجام داده و چه کاری در 
حیطه وظایف آنها نیست. باید 
آنها را از اولویت ها آگاه کرد. 

محدودیت ها 
مدی��ر آم��وزش و توس��عه 
گازپ��روم اضاف��ه ک��رد: پس 
آنچ��ه کار مجازی را دش��وار 
محدودیت ه��ای  می س��ازد 
از قبی��ل  تیم ه��ای مج��ازی 
ایج��اد ارتباط��ات ناکام��ل و 
پیچیدگ��ی،  غیر اثربخ��ش، 
نامرئی بودن و زمان، فرهنگ 
ایج��اد  تس��هیات  ع��دم  و 
ارتباط��ات اس��ت. در هن��گام 
ارتباط ایمیلی، باید بدانید که 
و  تاثیرگذاری  نزدیک  برخورد 
اعتماد بیشتری ایجاد می کند. 
گاه��ی در ایمی��ل هنگام��ی 
که از واژگان برجس��ته و تند 
اس��تفاده می کنی��د، موج��ب 
ذه��ن  در  پیش داوری های��ی 
طرف مقابل می شود و ممکن 
اس��ت اعتماد با ع��دم دیدن 

ف��رد مقابل کاهش یابد. ایجاد 
ارتب��اط میان ش��خصی، لحن 

ص��دا و ظاهر اف��راد در این 
اس��ت.  تاثیرگذار  زمینه 

باید س��اختاری ایجاد 
کنی��م که س��ادگی 
را  بی آالیش��ی  و 
مجازی سازی  در 
کنی��م.  ایج��اد 
فه��م  بای��د 
مشترکی در تیم 
وجود  مج��ازی 
داش��ته باش��د تا 
مفاهی��م،  درک 

بازخ��ورد  ب��ا 
هم��راه  مناس��ب 

همکاری ه��ای  و 
مش��ترک افزایش یابد. 

اثربخ��ش  هم��کاری 
تیم های مج��ازی در گرو 

درک اش��تراکی و اعتم��اد 
است. 

شرکت های رویایی 
کارمندان

در ادام��ه ای��ن گردهمایی، 
آس��یه حاتم��ی، مدیرعام��ل 
س��خنرانی  در  ایران تلن��ت 
خود با موضوع »ش��رکت های 
رویای��ی کارمندان« با اش��اره 
 Employer به مفه��وم مهم
ای��ن  گف��ت:    Branding
مفهوم، موضوع بس��یار مهمی 
اس��ت که در ذهن بس��یاری 
و  ش��رکت ها  مدی��ران  از 
در  س��ازمان های کش��ورهای 
ح��ال توس��عه مغف��ول مانده 
ول��ی امروزه به ص��ورت جدی 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت. 
س��والی  نخس��تین  احتم��اال 

ک��ه در ذه��ن ش��ما متب��ادر 
می شود این است که چرا باید 
کارفرماهای رویایی باشیم؟ دو 
نوع شرکت داریم که تعدادی 
از آنه��ا محصوالت ش��ان برند 
ب��وده و می توانند اس��تعدادها 
را ج��ذب کنن��د و تع��دادی 
برند نیستند. شرکت های دوم 
اس��تعدادها  می توانند  چگونه 
را ج��ذب کنن��د؟ ش��ما باید 
روی برن��د خ��ود کار کرده و 
را  موجودت��ان  تی��م  عملکرد 
ارتقا دهید. شرکت های ایرانی 
همیش��ه از ای��ن موضوع گله 
نمی توانیم  م��ا  ک��ه  می کنند 
ای��ن کار را انج��ام دهی��م. ما 
زی��ادی  تحصیلک��رده  اف��راد 
در این زمینه داری��م، اما کار 
درس��تی نداریم. شما به عنوان 
مدی��ر منابع انس��انی باید این 
کنید.  را شناسایی  استعدادها 
بای��د دررابط��ه با مه��ارت و 
دانش روی اش��خاص وفاداری 
ایج��اد کنی��د. بای��د ببینی��م 
چ��ه ارزش��ی را می خواهیم با 
کارمندان به اشتراک بگذاریم. 

ک��ه  ن��دارد  اهمیت��ی 
ش��ماکوچک  ش��رکت 
ی��ا بزرگ اس��ت، آنچه 
مهم اس��ت این اس��ت 
ک��ه از ابتدا ش��ما باید 
روی اخ��اق کار کرده 
و کارمن��دان بالق��وه را 
که تناس��ب با سازمان 
کنید.  شناسایی  دارند، 
باید بررس��ی کنید که 
کارمندان چه تجربیاتی 
دارند و دوست دارند با 
این ش��رکت به کجاها 
برس��ند. در نتیج��ه به 
کارمندان بالقوه فرصت 
دهیم که وارد ش��رکت 
ما شده و قبل از اینکه به طور 
رسمی به ما ملحق شوند، آنها 
را بیازمایی��م. بدی��ن ترتی��ب 
می توانیم اس��تعداد درست را 
جذب کرده و خواهید دید که 
در طول زم��ان به دلیل نوآور 
بودن تبدیل به برند می شوید. 
او تاکید کرد: شفاف س��ازی 
و به اش��تراک گذاشتن تجربه 
واقع��ی کارمن��دان از فعالیت 
در ی��ک ش��رکت، از زوای��ای 
مختلف )ارزش های ش��رکت، 
مدیران، فرصت های یادگیری 
و توس��عه( در مسیر برندینگ 
ی��ک ش��رکت می توان��د آن 
مجموعه را به ش��رکتی مورد 
عاق��ه متخصص��ان تبدی��ل 
کن��د. وی در ادام��ه گف��ت: 
تحقیق  نتیجه  طبق آخری��ن 
انجام ش��ده در ای��ران، بیش 
از 30درص��د جامع��ه آماری 
ک��ه  عاقه مندن��د  تحقی��ق 
عاقه ش��ان  م��ورد  ش��رکت 
فرصت های یادگیری بیشتری 
را در اختی��ار آنها قرار دهد و 
تنه��ا 3درصد افراد، ش��رکت 

عاق��ه  م��ورد 
خود را براس��اس 
دریافت��ی  حق��وق 
انتخ��اب  بیش��تر 

می کنند. 

استعدادها، مزیت 
رقابتی سازمان

ش��ون رویال، مدی��ر منابع 
زنجیره ای  هتل های  انس��انی 
Hyatt، در م��ورد چگونگ��ی 
تغیی��ر روش های انج��ام کار 
صحبت کرد و گفت: تبلیغات 
هتل ها در اینترنت نس��بت به 
گذش��ته بس��یار تف��اوت پیدا 
کرده است. در دورانی هستیم 
که باید نس��بت ب��ه تفاوت ها 
حس��اس ب��وده و آن را حس 
کنی��م. محیط کار باید امنیت 
داش��ته و در کارمندان ایجاد 
چال��ش کن��د. ی��ک واقعیت 
قدیم��ی اس��ت که انس��ان ها 
ب��ه ش��رکت ها نی��از دارند و 
مش��اغل نادر، ام��ن و فراوان 
و کارمن��دان وفادارند. به این 
ترتیب کارمندانی با اس��تعداد 
بهتر شناس��ایی می شدند که 
بهتری در رویکردهای  تفاوت 
س��ازمان ایج��اد می کردن��د. 
اس��تعدادها، مزی��ت رقابت��ی 
سازمان محسوب می شوند. از 
جمله مواردی که کارمندان را 
برای ملحق ش��دن به شرکت 
ش��ما ترغیب می کند مواردی 
اخ��اق،  و  فرهن��گ  مانن��د 
ش��رایط  انعطاف پذی��ری، 
و  مدیریت  س��بک  اش��تغال، 
رهبری و حقوق ماهانه است. 
وقت��ی ش��خصی را به عن��وان 
بالق��وه شناس��ایی  اس��تعداد 
پنج  ببینید  می کنی��د،  بای��د 
س��ال دیگر می خواهد به کجا 
برس��د. نیات افراد را از طریق 
این  البته  دریابید.  مصاحبه ها 
کار ب��ا ریس��ک هایی هم��راه 
اس��ت و ممک��ن اس��ت فرد 
مصاحبه ش��ونده تصویر ذهنی 
متفاوت��ی ب��ا آنچه هس��ت را 
نش��ان دهد. نس��ل ام��روز یا 
نس��ل هزاره به کار نیاز دارند 
و بای��د به رش��د آنه��ا کمک 
کنی��د. باید با ارتق��ا و پاداش 
کنید.  پیشرفت شان کمک  به 
افراد دوست دارند فرصت های 
آموزش  و  حرف��ه ای  توس��عه 
پیش��رفته داش��ته باش��ند. با 
تفریحات می��ان کار،  در بین 
تعامل  و  درگی��ری  کارمندان 
و انعطا ف پذیری ایجاد کنید. 

برون سپاری فعالیت ها در شرکت ها 
به یک امر عمومی تبدیل شده و 
اقتصاد دانش محور و اطالعات 

به روز، مفاهیم کسب و کار را در دنیا 
تغییر داده اند. مدیریت منابع انسانی 

با تیم های مجازی و افرادی که با 
هم کار می کنند تغییرات محسوسی 
داشته است. امروزه تفکرات را به 

اشتراک می گذارند و از مسیر فضای 
مجازی می توان یک مهندس خوب 

داشت که از نزدیک با ما کار نمی کند 
اما ساعت ها مشغول به کار است

شماره636 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279
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گزارش »فرصت امروز« از نخستین روز گردهمایی روندهای جهانی منابع انسانی در تهران

راه های نوین کسب و کار از زبان بزرگان 

هدف مدیر مالی چیست؟ 

موض��وع مدیری��ت مالی به پ��ول و خلق ارزش 
در س��ازمان مرب��وط می ش��ود. بنابرای��ن در نگاه 
اول س��ودآوری می تواند به عنوان یک��ی از اهدف 
اصل��ی ش��رکت مطرح ش��ود و همچنی��ن ممکن 
اس��ت اهداف��ی از قبیل بقای ش��رکت در صنعت، 
جلوگیری از بروز مش��کات مالی و ورشکستگی، 
پیش��ی گرفتن از رقبا، به حداکثر رساندن فروش 
یا س��هم بازار و حداقل کردن هزینه ها هم مطرح 
شود، اما اینها خیلی زیادند و خواننده را سردرگم 
خواهند ک��رد. ضمنا هرک��دام ایراداتی هم دارند. 
مثا خیل��ی از آنها )برای مثال مش��کات مالی و 
ورشکستگی( تعریف و حد و مرز مشخصی ندارند. 
بگذارید برویم سر رایج ترین هدفی که بین مالی 
نخوانده ه��ا ب��رای مدیریت مالی یک بن��گاه رایج 
بوده و آن »افزایش س��ود )یا سودآوری( شرکت« 
است. این هدف البته هدف بسیار خوبی است، اما 
ایراداتی هم دارد ک��ه باید به آن توجه کنیم؛ اول 
اینکه کلمه سود )و طبعا سودآوری( دارای تعریف 
واحد و مش��خصی نیس��ت یعنی س��ود اقتصادی، 
س��ود حس��ابداری و کلی مفهوم دیگر وجود دارد 

که ممکن است با این واژه به ذهن متبادر شود. 
دومی��ن ای��راد ای��ن ه��دف )افزایش س��ود یا 
س��ودآوری( این اس��ت که این واژه ریسک را در 
نظر نمی گیرد یعنی ممکن است که مدیر )یا مدیر 
مالی( یک ش��رکت با انج��ام کارهای مخاطره آمیز 
سود شرکت )حاال با هر تعریفی که روی آن توافق 
کنیم( را باال ببرد، اما این امر به نفع س��هامداران 
نباش��د. به یک مثال غلوآمیز فکر کنید که در آن 
مدیری تصمیم می گیرد که به فعالیت های قاچاق 
روی بیاورد و انتظار سود بسیاری هم داشته باشد، 
اما آیا واقعا این تصمیم به نفع شرکت و سهامداران 
است و در جهت اهداف سازمان ارزیابی می شود؟ 
ای��راد دیگ��ر ه��دف س��ودآوری این اس��ت که 
مدی��ران با ق��رار دادن ای��ن هدف دچ��ار پدیده 
کوتاه مدت نگری می ش��وند. این یعنی اینکه مدیر 
چون می داند که از طریق س��ود ش��رکت ارزیابی 
خواهد ش��د، ت��اش خواهد کرد که این س��ود را 
در مدت فعالیت و مس��ئولیت خود نش��ان دهد و 
ممکن است اهداف بلند مدت شرکت را فدای این 
شناسایی س��ود در کوتاه مدت بکند. ضمنا در این 
صورت مدیران ترجیح می دهند س��راغ پروژه هایی 
برون��د که در کوتاه مدت )یعنی در دوران مدیریت 
خودش��ان( به سود برسد و از پروژه های بلند مدت 

صرف نظر کنند. 
و ی��ک دلی��ل دیگ��ر اینک��ه س��ود )در مفهوم 
حس��ابداری آن( قابل دستکاری است یعنی تغییر 
روش محاسبه موجودی و... موجب تغییر در عدد 
س��ود می شود درحالی که در واقعیت شرکت اتفاق 

خاصی نیفتاده است.
 همه این تغییر روش ها هم غیر قانونی نیس��تند. 
ی��ا مثا مدی��ر می تواند در پایان س��ال، دارایی یا 
موج��ودی انبار خود را با قیمت ارزان بفروش��د و 
س��ود هم شناسایی کند، اما آیا این تصمیم خوبی 
است؟ )این مثال هم به سودسازی مربوط است و 

هم به نگاه کوتاه مدت مدیر!(

پس هدف مدیریت مالی چیست؟ در حقیقت به 
دنبال این سوال هستیم که »از دیدگاه سهامداران 
ی��ا همان مالکان ش��رکت، تصمی��م صحیحی که 
مدی��ر مالی می تواند اتخاذ کند، چیس��ت؟« برای 
اینکه ه��دف بی ابهامی برای مدیری��ت مالی ذکر 
ش��ود این ط��ور گفته اند که ه��دف مدیریت مالی 
»به حداکثر رس��اندن ثروت س��هامداران« است. 
بنابراین اگ��ر تصمیمات مدیریت به افزایش ثروت 
سهامداران منجر شود، به هدف خود رسیده است. 
ای��ن هدف از ابهامات مفاهیم دیگر خالی اس��ت و 
ضمنا عملکرد مدیریت را قابل اندازه گیری می کند. 
اگر سهام ش��رکت در بازار سهام باشد و قابلیت 
معامله داشته باشد، تغییرات ارزش سهام شرکت، 
ش��اخص خوبی برای تغییرات ثروت س��هامداران 
اس��ت و اگر اینط��ور نباش��د بای��د ارزش حقوق 

صاحبان سهام را بررسی کنیم. 
توج��ه کنید ک��ه این ه��دف با ه��دف افزایش 
س��ودآوری مغایرت ندارد زیرا ارزش سهام شرکت 
در حقیقت به انتظارات سهامداران و بازیگران بازار 
از سودآوری و درآمدزایی شرکت مربوط می شود. 
نکته آخر اینکه ما نمی خواهیم اسیر این تعاریف 
باشیم و اگر در شرکتی رشد سودآوری بر اثر یک 
برنامه بلند مدت به دست آمده باشد و حساب سازی 

نشده باشد و... بسیار هم مطلوب است. 

مدیریت امروز

پیمان احمدی 
Peyman. ahmady@yahoo. com



احیای یاهو توسط ورایزون 

به نظر می رسد نفس یاهو برای فعالیت به عنوان یک 
کمپانی مستقل به شماره افتاده است زیرا هیات مدیره 
ای��ن کمپان��ی ب��رای رفت��ن ب��ه زیرپرچ��م ورایزون 
)Verizon( در ازای 8/4میلی��ار دالر موافقت کرده 
اس��ت. یاهو در سال ۱۹۹4 تاسیس شد و جزو معدود 
کمپانی های قدیمی عرصه  اینترنت به شمار می رود که 
موفق ش��ده بود شکوفایی صنعت دات کام را مشاهده 
کند. بس��یاری از کمپانی ها نظیر Netscape  پیش 
از مش��اهده گسترش صنعت فناوری از بین رفتند، اما 
به نظر می  رسد یاهو نیز دیگر جایی در فضای مجازی 
ن��دارد و پس از کش وقوس های ف��راوان، هیات مدیره  
یاهو موافقت کرده اس��ت هسته  اصلی کسب و کار یاهو 
را در ازای دریافت 8/4میلیارد دالر در اختیار ورایزون 
 Recon قرار گی��رد. راجر انتن��ر، تحلیلگر موسس��ه
Analytics LLC  در م��ورد تصاحب یاهو می گوید: 
خریداری برنده بازی است که بتواند بیشترین استفاده 
را از امکان��ات و دارایی  های یاهو کن��د. هیچ کمپانی 
دیگ��ری جز ورایزون نمی  تواند بهترین اس��تفاده را از 

یاهو داشته باشد. 
با رش��د روزاف��زون فناوری  های بی س��یم، ورایزون 
نیز در س��ال های اخیر انواع کمپانی  ه��ای اینترنتی و 
تولی��د محت��وا را از آن خود کرده اس��ت و برای مثال 
می  توان به AOL اش��اره کرد که ش��رکت مخابراتی 
ورایزون در س��ال ۲۰۱۵ این شرکت را با 4/4میلیارد 
دالر خریده بود. هدف ورایزون کس��ب درآمد از مسیر 
تبلیغ��ات روی گجت  های موبایل اس��ت که از این  رو 
می ت��وان این اپراتور را رقیبی برای کمپانی  هایی چون 
گوگل و فیس بوک خواند. یاهو در حال حاضر از وجود 
میلیون  ها کاربر بهره می برد و وب  سایت  های متعددی 
نظی��ر فلیک��ر )flickr(، تامبل��ر )Tumblr( و یاهو 
فاینن��س )yahoo finance( زی��ر نظر این کمپانی 
اداره می ش��وند. ب��ه نظر می  رس��د ق��رار گرفتن یاهو 
در کن��ار AOL زیر پرچم ورای��زون وضعیت بهتری 
را ب��رای این کمپانی به ارمغ��ان خواهد آورد و اضافه 
شدن یاهو به ورایزون مخاطبان تبلیغات ورایزون را به 
بی��ش از ۲۰۰میلیون نفر اضافه خواهد کرد و ورایزون 
می خواه��د با خری��د بخش مهم��ی از یاهو، ش��بکه 

محتوایی خودش را گسترده تر و یکپارچه تر کند.

 تصاحب سلطان گوشی ها
توسط مایکروسافت

نوکی��ا )Nokia( که زمانی بهترین و پرفروش ترین 
شرکت تولیدکننده در بازار جهانی گوشی های موبایل 
بود، درست در زمان تغییر جهت این صنعت به سمت 
موبایل  های هوش��مند از ای��ن جریان عقب ماند و این 
موضوع باعث ش��د جایگاه نوکیا در بازار موبایل بسیار 

متزلزل شود. 
 )Microsoft( اما پس از این تزلزل مایکروس��افت

نوکی��ا را به قیم��ت ۲/7 میلیارد دالر به تصاحب خود 
درآورد و کسب و کار س��رویس  ها و دستگاه های نوکیا 
رس��ما به مایکروس��افت تعلق گرفت تا مایکروسافت 
صاحب یک کمپانی بزرگ تولید س��خت افزار ش��ده و 

پلتفرم ویندوزفون را بیش از پیش توسعه دهد. 
سال هاس��ت مایکروس��افت به عن��وان یک ش��رکت 
نرم افزاری ش��ناخته می ش��ود، اما در ح��ال حاضر با 
توجه به خرید دپارتمان گوشی های نوکیا این شرکت 
به صورت رس��می پا به دنیای س��خت افزار گذاشته تا 
جایی که بسیاری از شهروندان آمریکایی فکر می کنند 

نوکیا یک شرکت مایکروسافتی است. 
در حقیق��ت مایکروس��افت از س��ال ۲۰۱۱ تصمیم 
گرف��ت به دنیای س��خت افزار متمایل ش��ود و به نظر 
می  رس��د خری��د نوکیا تنه��ا گامی ع��ادی در جهت 
پیش��رفت مایکروسافت از یک ش��رکت نرم افزاری به 
س��وی یک شرکت سخت افزاری اس��ت. این در حالی 

اس��ت که مایکروس��افت طی این س��ال ها توانس��ته 
موفقیت های��ی در زمینه  س��خت افزار به دس��ت آورد 
هرچند شکس��ت  هایی نیز در این بین وجود داش��ته 
اس��ت. از این رو کمپانی نرم افزاری مایکروس��افت در 
برنامه ری��زی از پی��ش تعیی��ن ش��ده ای دنبال حذف 
همزمان ن��ام نوکیا و ویندوزف��ون از محصوالت خود 
بوده و رس��ما اعالم ش��ده که جایگزین رس��می برند 

نوکیا و ویندوزفون »مایکروسافت لومیا« است. 
لومیا که پیشتر نام سری جدید موبایل  های نوکیا بوده 
پس از مالکیت توسط مایکروسافت تغییر نام یافته است. 
نوکیای فرانسه نخستین شعبه ای است که با پذیرش نام 
»مایکروس��افت لومیا« تغییر را پذیرفته و به زودی سایر 
ش��عبه ها نیز این کار را انجام خواهند داد. به این ترتیب 
نوکیایی که روزی سلطان بالمنازع گوشی  های همراه بود 

رسما به تصاحب مایکروسافت درآمد. 

واگذاری TNT به فدکس بزرگ

دو شرکت فدکس و TNT از مهم ترین شرکت های 
پستی بین المللی هس��تند. سال گذشته گروه خدمات 
پس��تی آمریکایی فدکس، بیش از 4میلیارد دالر برای 
توس��عه فعالیت های خ��ود در اروپا روی می��ز معامله 
گذاش��ت. این شرکت برای رس��یدن به هدف خود که 
توس��عه کس��ب و کار در اروپا بود، ب��رای خرید یکی از 
بزرگ ترین شرکت های پستی اروپایی برنامه ریزی کرد. 
مذاکرات این دو ش��رکت به نتیجه رس��ید و در نهایت 
8۵ درصد از س��هام TNT به فدکس واگذار شد. سال 
پیش، فدکس با پرداخت 4میلیارد و 8۰۰میلیون دالر 
صاحب ش��رکت پس��تی هلندی TNT با بیش از 77 
هزار نیروی انس��انی در ۲۰۰ کش��ور مختلف شد. این 
دو شرکت همکاری دوستانه خود را از اول سال ۲۰۱6 
آغاز کردن��د. مدیرعامل فدکس در بیانیه ای درباره این 
همکاری گفته اس��ت: »این همکاری، باعث گس��ترش 
فعالیت ه��ا و حمل و نقل بین المللی و تجارت آنالین هر 
دو شرکت در بلند مدت می شود.« درآمد خالص شرکت 
آمریکایی فدکس، در س��ه ماهه س��وم سال ۲۰۱۵، با 
افزایش ۵3 درصدی نس��بت به بازه زمانی مش��ابه سال 
گذش��ته خود به ۵8۰میلیون دالر رسید. به طور کلی 
گردش مالی فدکس س��ال ۲۰۱۵ با رشد 4 درصدی به 

۱۱میلیارد و 7۰۰میلیون دالر رسید. 
پ��س از س��ال ۲۰۱3 و ب��ه دنبال شکس��ت برنامه 
 خری��د  TNT توس��ط ش��رکت خدم��ات پس��تی
TNT، UPS نزدیک به 4۰۰۰ شغل خود را از دست 
داد. در س��ه ماهه سوم س��ال TNT ،۲۰۱4  نزدیک 
به ۵۵میلیون یورو را از دست داد )در مقابل سه ماهه 
دوم همان س��ال ک��ه 4میلیون یورو ض��رر داده بود، 
مبلغی باورنکردنی بود.( بنابراین این ش��رکت با هدف 
افزای��ش بهره وری و بهبود خدمات به س��رمایه گذاری 
۱8۵میلی��ون یورویی و تمرکز فعالی��ت در بازار اروپا 
روی آورد. اکن��ون TNT با پیوس��تن به فدکس، این 
غول حمل و نقل بین المللی زود تر به اهداف خود دست 
پیدا خواه��د کرد. در این واگذاری، فدکس هم بخش 
حمل و نقل هوایی خود را به TNT س��پرده اس��ت و 
ف��رودگاه بلژیک به عنوان هاب TNT  در فعالیت این 

دو شرکت بزرگ نقش محوری بازی می کند.

احیای یک مارک ورشکسته

تامی هیلفایگر نامی بسیار آشنا در دنیای مد و یکی از 
بزرگ ترین و مشهورترین طراحان دنیاست. محصوالت 
متنوع او در کشورهای مختلف دنیا به فروش می  رسد 
و ش��عبه مرکزی آن در آمس��تردام هلن��د قرار گرفته 
است. اما داستان او از جایی آغاز شده است که او پس 
 از خرید امتیاز طراحی ش��لوار جین گلوریا  وندربیلت

موفقی��ت  توانس��ت   )Gloria Vanderbilt(  
دوچندانی را از آن خود کند. 

تام��ی هیلفایگر ازهمان دوران کودکی اس��تعدادی 
ذاتی در مد و تجارت داشت و همانطور که به تحصیل 

ادام��ه می  داد، در س��ال ۱۹6۹ هنگامی که ۱8س��اله 
بود، تصمیم گرفت فروش��گاه لباس کوچکی را افتتاح 
کن��د. او کار خود را با ۱۵۰دالر آغاز کرد و نخس��تین 
محصوالتش ۲۰جفت شلوار جین بودند. تامی به ظاهر 
از همان س��نین جوان��ی حس و درک تج��اری ذاتی 

بسیار خوبی داشت. 
تامی همیش��ه با ه��دف تولید کاالیی ب��رای مردم 
کار می  کرد و بعدها فروش��گاهی ب��ا نام »مکانی برای 
مردم« را در ش��مال ایالت نیوی��ورک افتتاح کرد که 
بیش��تر نوجوانان از آن استقبال می کردند و آن مکان 
محل��ی هیجان انگیز برای آنها بود. پس از مدتی تعداد 
آن فروش��گاه ها را به ۱۰ فروش��گاه رس��اند. او مدتی 
نی��ز به عنوان دس��تیار دو ط��راح بزرگ و برجس��ته، 

)کالوین کلین و پری الیز( به آنها کمک کرد. 
ام��ا نقط��ه اوج او درکارش از جایی آغاز می ش��ود 
ک��ه هیلفایگر در نیویورک با »موه��ان مورجانی« که 
 Gloria( امتیاز طراحی شلوار جین گلوریا  وندربیلت
Vanderbilt( را داش��ت، مالق��ات ک��رد. مورجانی 
چون در حال ورشکس��تگی بود، ش��رکت را به قیمت 

بسیار پایینی می فروخت. 
پس تامی به کمک دو تن از دوس��تانش این شرکت 
را خریداری کرد وتوانس��ت این ش��رکت ورشکسته را 
احیا کند. او یک س��ال بع��د آن را با نام کمپانی تامی 
هیلفایگر )Tommy Hilfiger( به ثبت رس��اند و از 

سال ۱۹8۲ تا ۱۹8۹ رئیس این شرکت بود. 
طرح های هیلفایگر باعث ش��هرت ش��رکت شد و او را 
ب��ه برند معروفی در جهان بدل ک��رد. تامی هیلفایگر از 
س��ال ۱۹84 لباس هایی ب��ا برند تام��ی طراحی و برند 
مخص��وص خود را در س��ال ۱۹8۵ افتتاح ک��رد. او در 
حال حاضر )از س��ال ۱۹۹۲( مدیر این ش��رکت، رئیس 
افتخ��اری هیات مدیره )از س��ال ۱۹۹4( و طراح اصلی 

کمپانی است. 

 رقابت زیمنس و جنرال الکتریک
در خرید آلستوم 

ش��رکت جنرال الکتریک با مبلغی بی��ش از ۱۲میلیارد 
صاحب بخش زیادی از س��هام آلستوم، شرکت فرانسوی 
شد. شرکت آلستوم در زمینه نیروگاه های حرارتی، صنعت 
برق و شبکه های نقل و انتقال برق فعال است و همچنین 
تولید کننده قطار های پرسرعت و به خصوص تولید کننده 
پرس��رعت ترین قط��ار چرخ��دار در صنع��ت حمل و نقل 
 عمومی اس��ت و بیش از ۹3هزار کارمند در ۱۰۰ کش��ور

 دنی��ا دارد. البته دو ش��رکت زیمن��س و جنرال الکتریک 
همزمان برای خرید آلستوم برنامه ریزی و رقابت می کردند.

 ادغام دو ش��رکت آلس��توم و جنرال الکتریک از سال 
۲۰۱4، آنه��ا را به یک غول انرژی در اروپا تبدیل کرده 
است. واقعیت این است که آلستوم عمال از سال ۲۰۰4 
سوددهی نداش��ت و با هدف توسعه به جنرال الکتریک 

پیوست.

واگذاری های سودآور در تاریخ برند های بزرگ
چرا شرکت های بزرگ، 

کوچک ترها را می خرند؟ 

ادغام و یکی شدن در دنیای تجارت یک انگیزه 
مش��ترک دارد و آن حف��ظ یا افزای��ش قدرت و 
س��وددهی ش��رکت های برجسته اس��ت. البته از 
طرفی اگر ش��رکت کوچک تر به خاطر مش��کالت 
گوناگون در آستانه تعطیلی یا ازهم  پاشیده شدن 
باش��د، ادغام شدنش در ش��رکت بزرگ تر از محو 

شدنش جلوگیری می کند. 
به طورکلی خرید ش��رکت های کوچک از سوی 
همتای��ان بزرگ تر با چند انگیزه انجام می ش��ود. 
این انگیزه ها را می توان این گونه دسته بندی کرد: 

1( ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و تولید
ادغ��ام گاهی به  ای��ن دلیل اتف��اق می افتد که 
شرکت های تجاری به دنبال تنوع در سرمایه گذاری 
هس��تند تا بتوانند محصوالت بیش��تری را عرضه 
کنن��د. ب��رای مثال، اگر یک ش��رکت ب��زرگ در 
مقطع��ی از فعالیت خود به این نتیجه برس��د که 
به خاط��ر تکیه بیش از ان��دازه به یک محصول در 
خط��ر از بین رفت��ن یا کاهش قدرت ق��رار دارد، 
به فکر خریدن یک ش��رکت کوچک تر می افتد تا 
با اس��تفاده از امکانات و نیروی آم��اده به کار آن 
شرکت تنوع محصول ایجاد کرده و تولیدات خود 

را گسترش دهد. 
مدیران ش��رکت بزرگ تر با این استراتژی دیگر 
تخم مرغ هایش را در یک سبد نمی گذارد و به این 
ترتیب ریس��ک کار را کاهش می دهد. برای مثال، 
اگر ش��رکتی در تولید سی دی بی رقیب باشد، اما 
ببیند که مردم به س��مت دانل��ود و دیدن آنالین 
محتواه��ای تصویری و صوت��ی روی آورده اند، به 
سمت خریدن ش��رکتی می رود که در این زمینه 

فعال است. 
2( کاهش خطر ارز خارجی و دس�تیابی به 

بازار خارجی
خرید یک شرکت همچنین می تواند برون مرزی 
باشد، یعنی یک شرکت تصمیم بگیرد شرکتی در 
یک کش��ور دیگر را بخرد؛ این کار باعث می شود 
ش��رکت خریدار به یک بازار خارجی دس��ت پیدا 
ک��رده و بتوان��د فعالی��ت خ��ود را به این ش��کل 
گس��ترش دهد؛ ای��ن کار در عین حال ریس��ک 
حاصل از ارز خارجی و نیز خطرات تحمیلی ناشی 
از بازارهای محل��ی را کاهش می دهد. برای مثال 
فیات، برند ایتالیایی چندملیتی بود که با شرکت 
کرایس��لر ادغام ش��د تا بازار رقابتی تری به وجود 

آورد و ریسک ارز خارجی هم کاهش پیدا کند. 
3( بهبود موقعیت مالی

بهب��ود موقعیت مالی یکی دیگ��ر از انگیزه های 
شرکت های بزرگ، خرید ش��رکت های کوچک تر 
از  بهت��ر  معم��وال  ب��زرگ  ش��رکت های  اس��ت. 
کوچک ترها به منابع مالی و سرمایه ای دسترسی 
دارن��د. بنابراین با خرید ش��رکت های کوچک تر و 
بزرگ ت��ر کردن کس��ب وکار خود ه��م می توانند 
وام ه��ای کالن ت��ر بگیرن��د و ه��م ب��ه امکانات و 
نیروی انس��انی دست  یابند که پیش از این به آن 

دسترسی نداشتند. 
از ط��رف دیگر اگر یک ش��رکت با مش��کالت و 
معضالت ش��دید مالی روبه رو شده باشد، می تواند 
ب��ا ادغام در ش��رکت های بزرگ تر خ��ود را نجات 
دهد. در غیر این  ص��ورت گزینه جایگزین، خارج 
ش��دن از چرخه کس��ب وکار یا به ج��ان خریدن 

ورشکستگی است. 
4( استفاده از مزایای مالیاتی ادغام

از دیگر خوبی های ادغام این است که شرکت ها 
می توانند از مزایای مالیاتی مربوط به یکی  ش��دن 
و ادغام اس��تفاده کنند. مثال ش��رکت ها می توانند 
با یکی ش��دن حداقل مالی��ات ممکن را بپردازند. 
اگر یکی از ش��رکت های درگی��ر در فرآیند ادغام 
قبال زیان خالص پایدار داش��ته، می تواند با ادغام 
در شرکت دیگر از سود آن شرکت استفاده کرده 
و به س��وددهی برسد. البته این در شرایطی است 
که یکی از ش��رکت ها که معموال شرکت بزرگ تر 
است، آینده مالی روشنی داشته و دستاوردهایش 

قابل پیش بینی باشد. 
یکی دیگر از مس��ائلی که در ادغام ش��رکت ها 
وج��ود دارد و البت��ه بس��یار ه��م از آن انتق��اد 
می ش��ود، این است که ش��رکت های بسیار بزرگ 
شرکت های کوچک تر را می خرند تا کمتر مالیات 
پرداخت کنند. وقتی ش��رکت های بزرگ با خرید 
کوچک تره��ا بزرگ ت��ر می ش��وند، ب��ه امکانات و 
س��ود مالی بیش��تری دس��ت پیدا می کنن��د، اما 
نس��بت به ان��دازه و امکانات و سودش��ان، مالیات 
حداقل��ی می پردازند. این کار البته هیچ ایرادی به 
 لح��اظ قانونی ندارد، اما گاه��ی میلیون ها و حتی 
میلیارده��ا دالر در مالی��ات ش��رکت های بزرگ 

صرفه جویی می شود. 

ادغام گاهی هم خطر دارد
یکی ش��دن شرکت ها همیش��ه سودمند نیست 
و گاهی هم می تواند مش��کالتی به بار آورد. یکی 
از بزرگ ترین خطرات ادغام ش��رکت ها دوگانگی 
فرهنگی است. فرهنگ کاری شرکت کوچک تر با 
همت��ای بزرگ ترش تف��اوت دارد و اگر در فرآیند 
ادغام فرهنگ کسب وکار دو شرکت نتواند همسو 
شود، آینده این ادغام چندان روشن نخواهد بود. 
وقت��ی فرهن��گ کس��ب وکار دو ش��رکت یکی 
نشود، س��وددهی و درآمدزایی از این ادغام عمال 
غیرممکن خواهد بود و حتی کار ممکن اس��ت به 

ضرردهی هم برسد.
 در چنی��ن ش��رایطی اس��ت ک��ه یکی ش��دن 
ش��رکت ها باید با ط��رح و برنامه ری��زی دقیق از 
پیش تعیین ش��ده انجام شود تا به این مشکالت 
برنخ��ورد. در واق��ع در ادغام ش��رکت ها عالوه بر 
جنبه ه��ای مالی و سودرس��انی، بای��د به فرهنگ 
س��ازمانی هم توجه کرد و برایش برنامه داشت تا 

از گسستگی در سازمان پیشگیری شود. 
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ن�وآوری در عرصه های بین الملل�ی و ایجاد تمایز 
اس�ت. نقل و انتقاالت شرکت های بزرگ دنیا یکی 
از استراتژی های مهم آنها برای توسعه کسب و کار 

ب�ه خصوص در بازار کش�ور های جدید، به دس�ت 
آوردن س�هم ب�ازار، درآمد م�ازاد، دس�تیابی به 
نیروی انسانی، تخصص و مهارت های خاص است. 
ش�رکت های بزرگ ب�ا به دس�ت آوردن یک بازار 
جدید، یک قلمرو تازه، مشتریان جدید، گسترش 
ش�بکه توزیع و بازاریابی، منابع انس�انی بیشتر و 

فرصت ه�ای ش�غلی مدیریتی بیش�تر در واقع به 
کسب و کار خود شاخ و برگ می دهند. شرکت های 
کوچک تری که عمدتا دچار رکود ش�ده باش�ند یا 
رو به ورشکس�تگی باش�ند و به دنبال توسعه کار 
خود باش�ند، معموال گزینه های خوبی برای ادغام 

و واگذاری سهام هستند.

 در اینج�ا به چند نمون�ه  از نقل و انتقاالت میان 
ش�رکت های معتبر اش�اره می کنیم که عمدتا در 
یک زمینه مش�ابه فعالیت می کنند. در این موارد 
ش�رکت های در ح�ال ناب�ودی ی�ا ورشکس�تگی 
ازش�رایط بد نجات یافتند و توانس�تند به فعالیت 

خود ادامه دهند.
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ای��ن روزها نام سیس��تم های 
م��اژوالر ب��ه دفع��ات ش��نیده 
می ش��ود، ام��ا مفه��وم م��اژول 
از  ب��رای بس��یاری  و م��اژوالر 
افراد نامش��خص و مبهم اس��ت. 
س��اده ترین تعریف از تلفن های 
همراه ماژوالر این است: هر نوع 
تلفن همراهی که بخش هایی از 
آن قابل جدا شدن باشد، ماژوالر 
است ولی الزامی وجود ندارد که 
تمامی قطعات تلفن همراه قابل 
تغییر باش��ند، اگر تنها بخش��ی 
از قطع��ات قابل تغییر باش��ند، 
تلف��ن همراه نیمه ماژوالر تلقی 
می ش��ود. ماژوالر بودن دستگاه 
از آن جهت برای کاربران جذاب 
است که هر نوع سیستم ماژوالر 
انعطاف پذی��ری  ب��ا  می توان��د 
ح��س  قطع��ات،  تعوی��ض  در 
تنوع طلب��ی مخاطبان را برطرف 
کند. شرکت های زیادی هستند 
که در حوزه تولید گوش��ی های 
م��اژوالر فعالی��ت می کنن��د یا 
برای یک بار هم که ش��ده تولید 
آزمایش��ی ای��ن نوع گوش��ی را 
امتحان کرده اند. نس��خه ماژوالر 
گوش��ی های ال ج��ی یک��ی از 
تلفن های همراهی  مشهورترین 
اس��ت که براس��اس این تکنیک 
تولید شده اند. جدیدترین تلفن 
 G6  هم��راه ماژوالر ال جی که
 OLED  نام دارد، با نمایش��گر
ب��ه بازار خواه��د آمد؛ تلفنی که 
براس��اس اطالعات منتشر شده 
توسط شرکت ال جی تا نیمه دوم 
سال 2017 در بازارهای جهانی 

به فروش انبوه خواهد رسید. 
 »فیرف��ون« از دیگر برندهای 
تولید تلفن همراه اس��ت که در 
ح��وزه تولی��د تلفن های ماژوالر 
فعالیت می کند. این برند هلندی 

تاکنون دو نس��خه از گوشی های 
م��اژوالر خود را روانه بازار کرده 
که با قابلیت های مناس��بی مثل 
تعوی��ض قطع��ات و راه ان��دازی 
مجدد سیس��تم های گوشی زیر 
60 ثانی��ه، رک��وردی قابل توجه 
ب��رای خ��ود ثبت کرده اس��ت. 
نس��خه دوم ای��ن تلف��ن همراه 
در نیم��ه دس��امبر س��ال جاری 
ب��ا قیم��ت 555 دالر به دس��ت 
تلفن  می رسد.  مصرف کنندگان 
همراه تولید ش��رکت فوجیستو، 
یک��ی از نخس��تین نس��خه های 
تلفن همراه ماژوالر اس��ت که از 
دو بخش تشکیل شده است. این 
تلفن همراه در س��ال 2010 به 
بازار ارائه شد و با وجود ابتدایی 
ب��ودن س��طح م��اژوالر، ج��زو 
نخستین ها در جهان طبقه بندی 
می ش��ود، اما شرکت سامسونگ 
نیزاز قافله تولید تلفن های همراه 
عقب نمانده و در حال کار روی 
تلفن همراهی است که با قابلیت 
تعوی��ض دوربین و تغییر برخی 
قطعات اصلی، به یکی از برترین 

نمونه ه��ای این نوع تلفن همراه 
تبدیل شده است. 

هیاهوی بسیار برای هیچ؟! 
حض��ور گ��وگل در پروژه های 
عجی��ب و غری��ب موضوعی تازه 
نیس��ت. از عینک ه��ای واقعیت 
مج��ازی گرفته تا س��اعت های 
هوش��مند این ش��رکت نش��ان 
می دهند که مدیران گوگل اهل 
ریسک هستند. پروژه تلفن های 
همراه ماژوالر که تحت نام »آرا« 
مع��روف ش��ده یک��ی از همین 
تجارب اس��ت، اما سرنوشت این 
گوشی چندان روشن نیست. در 
اص��ل این پروژه تحت نام گوگل 
و توسط یکی از شرکت های تابعه 
این غول فناوری یعنی ش��رکت 

موتوروال سرپرستی می شد. 
براس��اس اطالع��ات رس��می 
منتش��ر ش��ده در وب س��ایت 
گ��وگل، گوش��ی های آرا تم��ام 
ویژگی ه��ای یک تلف��ن همراه 
هوش��مند را دارن��د. اف��زون بر 
اینک��ه قاب و اس��کلت بندی این 

تلفن همراه از شش قطعه مجزا 
و انعطاف پذیر تش��کیل شده که 
فرآیند تغییر را تسهیل می کند. 
بنابرای��ن ماژول آرا یک انتخاب 
عال��ی ب��رای افرادی اس��ت که 
دوس��ت دارند تلفن های همراه 
خ��ود را تغییر دهند و همیش��ه 
ن��وآوری داش��ته باش��ند. وزن 
این گوش��ی نیز بس��یار س��بک 
است. براساس برآوردهای اولیه 
ظرفی��ت این تلف��ن همراه برای 
انتقال س��ریع اطالعات تا 11.9 

گیگابایت بر ثانیه است. 
ام��ا ب��ا وج��ود تمام��ی ای��ن 
اطالعات جذاب، ش��رکت گوگل 
در تاری��خ دوم س��پتامبر 2016 
)اواسط شهریورماه سال جاری( 
خبر توقف تولید این محصول را 
منتشر کرد؛ خبری که با در نظر 
گرفتن هزینه هایی که صرف این 
پروژه شده عجیب و باورنکردنی 
ب��ه نظر می رس��د. در خبرهای 
اولی��ه ای ک��ه در م��ورد گوگل 
آرا منتش��ر ش��د، پاول ارمنکو، 
مدیر پ��روژه ماژوالر هزینه پایه 

ب��رای تولید هر گوش��ی ماژوالر 
را 500دالر ب��رآورد ک��رده بود؛ 
هزین��ه ای که اکنون با لغو پروژه 

بی ارزش خواهد بود. 

خداحافظ آرا، سالم پیکسل! 
توامان��ی عجی��ب خداحافظی 
ش��رکت گ��وگل ب��ا پ��روژه آرا و 
رونمایی از تلفن همراه پیکس��ل 
باعث شده بسیاری از کارشناسان 
این همزمانی را چندان بی ارتباط 
ندانند. در این میان بازار شایعات 
هم بس��یار گرم اس��ت، از حدس 
خص��وص  در  گمان های��ی  و 
اخت��الف مدیران ارش��د گوگل 
ب��ا س��رمایه گذاران پروژه تا عدم 
رضایت از سیس��تم فعالیت تیم 
تکنول��وژی و فن��اوری موتوروال. 
حتی برخی ش��ایعات هم وجود 
دارد ک��ه عل��ت لغ��و آرا را باالتر 
ب��ردن اهمیت پیکس��ل و تمرکز 
بر فروش این محصول می دانند. 
گرچه این حدس با در نظر گرفتن 
ض��رر باالی لغو پروژه باورکردنی 
به نظر نمی رسد. براساس گزارش 
نشریه بیزینس اینسایدر، شرکت 
آلفاب��ت از س��رمایه گذاران ای��ن 
پ��روژه 3.6 میلی��ون دالر متضرر 
ش��ده اس��ت. این تنها ضرر یکی 
از س��رمایه گذاران است. بنابراین 
نمی ت��وان مطمئ��ن ب��ود گوگل 
برای قرار دادن پیکسل در کانون 
توجه، دچار چنین خطای بزرگی 

شده باشد. 
ام��ا گمانه زنی ه��ای جدیدی 
ه��م وجود دارد که معتقدند لغو 
پروژه آرا یک اقدام موقتی است 
و ش��رکت گوگل منتظر است تا 
در فرصتی مناسب از این گوشی 
ب��ا اضاف��ه ک��ردن قابلیت هایی 
جدیدتر رونمایی کند؛ حدس��ی 
ک��ه صحت آن با گذش��ت زمان 

مشخص می شود. 

آدرس های مجازی برای 
شیک پوش های واقعی 

خرید ک��ردن برای تع��داد زیادی از اف��راد نوعی 
تفریح اس��ت. اما یک مثل جالب انگلیس��ی هس��ت 
که می گوید: »هنوز آنقدر پولدار نش��ده ام که جنس 
ارزان بخرم.« ارزان بودن نه فقط به بهای کاال مرتبط 
اس��ت بلکه به کیفیت نیز بی ارتباط نیست. در واقع 
می توان این مث��ل را این گونه نیز تعبیر کرد: »هنوز 
آنقدر پولدار نش��ده ام که جن��س بی کیفیت بخرم.« 
ام��ا خرید خوب و باکیفیت نیاز به وقت دارد. برخی 
افراد با فکر به این موضوع که ناچارند س��اعت ها در 
مغازه ه��ای مختلف بچرخند تا جن��س دلخواه خود 
را تهیه کنند، از خرید کردن پش��یمان می شوند اما 
یک راهکار مناس��ب برای خرید س��ریع، استفاده از 
وب س��ایت هایی است که پوش��اک جدید را معرفی 
می کنند یا به فروش آنالین انواع البس��ه می پردازند. 
در س��طور زیر به معرفی تعدادی از این وب سایت ها 

می پردازیم. 

شیک تر از همیشه باشید 
اگر جزو افرادی هستید که روی شیک  پوش بودن 
تاکید خاصی دارید، س��ری به وب سایت »مدیسه« 
بزنی��د. تخفیف ه��ای این وب س��ایت از جذاب ترین 
بخش های آن محسوب می شود. طراحی زیبا از دیگر 
عوام��ل جذب مخاطبان برای بررس��ی اطالعات آن 
محسوب می شود. مدیس��ه افزون بر بخش پوشاک، 
بخش ه��ای دیگ��ری مثل ل��وازم جانب��ی، خوراک، 
پوش��اک و... را دربر می گیرد. بس��یاری از پوش��اک 
موجود در این وب سایت، ش��امل تخفیف شده اند و 
در نتیجه، برای خرید آخر لحظه ای بس��یار مناسب 
به نظر می رس��ند. عضویت در خبرنامه این فروشگاه 
مجازی کمک می کند تا از آخرین خبرهای مرتبط با 

انواع کاال مطلع شوید. آدرس این وب سایت: 
www. modiseh. com

سبد خریدتان را بردارید 
ورود به وب س��ایت بامیلو، درس��ت مث��ل ورود به 
ی��ک ب��ازار بزرگ و پررونق اس��ت. یک��ی از مزایای 
ویژه خرید در بامیلو اس��تفاده از تخفیف هایی است 
که به مناس��بت فصل ه��ای مختلف یا مناس��بت ها 
ب��ه خری��داران تعلق می گی��رد. برای مث��ال بامیلو 
به مناس��بت پاییز ب��رای خریدهای ب��االی 30هزار 
تومان، ارس��ال رایگان در نظر گرفته اس��ت. بخش 
جس��ت وجوی وب س��ایت بامیلو از دیگر ویژگی های 
 مثب��ت آن محس��وب می ش��ود. امکان جس��ت وجو 
بر حسب قیمت، رنگ، اندازه، برند و... باعث می شود 
افراد به سرعت به محصول مورد نظر خود دست پیدا 
کنند. تنوع محصوالت این وب س��ایت نسبتا مناسب 
 اس��ت و دامن��ه قیمت ها گس��تردگی قاب��ل قبولی 

دارد. 
در این وب سایت افزون بر پوشاک و کیف و کفش 
می توان به خرید انواع ساک و چمدان نیز پرداخت. 

آدرس این وب سایت: 
 www. bamilo. com

ضمانتی مطمئن برای خریدی آسان 
خری��د خوب تنها به دسترس��ی س��اده به کاالها 
محدود نمی شود. بسیاری از خریداران مشکل پسند، 
دوس��ت دارند از طرف فروش��نده ب��ا گزینه ضمانت 
برای باز پس دادن محصول خریداری شده رو به رو 
شوند. در واقع اگر فروشنده به فرد اطمینان دهد که 
محصولش تضمینی اس��ت، میزان دلگرمی خریدار و 
ضریب خرید او هم باالتر می رود. وب س��ایت »بانی 
مد«، یکی از درگاه های خرید آنالین اس��ت که این 

گزینه را مدنظر قرار داده است. 
خری��د کاال از این وب س��ایت تا هف��ت روز قابل 
بازگش��ت اس��ت و از این نظ��ر ی��ک گام جلوتر از 
بسیاری از وب س��ایت های مشابه محسوب می شود. 
بخ��ش پش��تیبانی این وب س��ایت نیز از ش��نبه تا 
چهارش��نبه از س��اعات 9 تا 18 به کاربران پاسخگو 
اس��ت. بخش های یکی بخر، دو تا ببر و تک سایز ها 
ه��م از دیگر بخش ه��ای پرطرفدار این وب س��ایت 
اس��ت که با اس��تقبال باالی کاربران رو به رو است. 
ای��ن بخش از وب س��ایت به افراد کم��ک می کند تا 
خریدهای��ی به صرفه تر انجام دهند. برای مراجعه به 

این وب سایت از این آدرس استفاده کنید: 
www. banimode. com

ورود آقایان مطلقا آزاد
اگرچه بانوان اصلی ترین هدف های وب سایت های 
خریدوفروش را تشکیل می دهند، اما وب سایت هایی 
هم هس��تند ک��ه به طور وی��ژه برای خری��د آقایان 
طراحی شده اند؛ وب س��ایت وب  پوش یکی از همین 
وب سایت هاست. وب  پوش بخش بندی بسیار جذابی 
دارد و ب��ا تقس��یم بندی به دس��ته های اس��پورت، 
پاییزی، مهمانی های رسمی و... کار انتخاب کاربران 
را تس��هیل کرده است. براساس این اطالعات نه تنها 
می ت��وان به س��رعت خری��د کرد، بلک��ه می توان به 
ترکیب لباس هایی بس��یار جذاب نیز دس��ت یافت. 
یکی از مهیج ترین بخش های این س��ایت، امکان پرو 
لباس در محل به ش��کل رایگان اس��ت. این امکان، 
کمک می کند تا افراد، بدون هیچ مشکلی به انتخاب 
مناس��ب ترین لباس برای خود بپردازند. برای بازدید 

از این وب سایت آدرس زیر را بررسی کنید: 
www. webpoosh. com

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:
 تمرکز ایران

بر اقتصاد دانش بنیان است
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری ایران در 
بازدید از مرکز بین المللی فناوری »زد پارک« چین 
و مالقات با مس��ئوالن این مرک��ز گفت که ایران بر 
اقتصاد دانش بنیان تمرکز ویژه دارد و در راس��تای 
اجرای این سیاست ها آماده است همکاری خود را با 

مراکز علمی چین بیش از پیش توسعه دهد. 
س��ورنا س��تاری در ادام��ه بازدیده��ای خ��ود از 
 مراکز علمی ش��هر پکن از مرکز بین المللی فناوری 
»زد پ��ارک« بازدی��د ک��رد و در جری��ان چگونگی 

فعالیت های آن قرار گرفت. 
وی در سخنانی با حضور مدیران و مقام های ارشد 
ای��ن مرکز یادآور ش��د که در ای��ران 38 پارک علم 
و فن��اوری وجود دارد و بزرگ ترین اس��تارتاپ ها در 
ح��وزه بیوتکنولوژی و ICT در منطق��ه خاورمیانه 

متعلق به ایران است. 
س��تاری اظهار داش��ت: به همین خاطر به دنبال 
تغییر مس��یر اقتصاد کشور هس��تیم و تالش داریم 
اقتصاد بر پایه نفت را به س��مت اقتصاد دانش بنیان 

سوق دهیم. 
مع��اون علمی و فن��اوری رئیس جمه��وری ایران 
تاکید ک��رد که این فرهنگ جدی��د در دولت تدبیر 
و امید آقای حس��ن روحانی به ش��کلی جدی دنبال 

می شود تا اجرایی شود. 
وی همچنین از فراهم ش��دن تسهیالت و شرایط 
ویژه برای شرکت های علمی و فناوری و دانش بنیان 
از جمل��ه معافیت های مالیات��ی و وام در ایران خبر 
داد و ب��ه طرف چینی گفت که آمادگی برای حضور 
فعال تر ش��رکت های دانش بنیان چین در چارچوب 

همکاری های مشترک فراهم است. 

معاون پژوهشی وزارت علوم خبرداد
مذاکره با شهرداری ها برای معافیت 
پارک های علم و فناوری از عوارض

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: با شهرداری ها 
درحال مذاکره هس��تیم تا ش��رکت های دانش بنیان 
و پارک ه��ای عل��م و فن��اوری از معافی��ت عوارض 

شهرداری برخوردار شوند. 
وحی��د احمدی درگفت وگو با مه��ر گفت: توافقی 
با ش��هرداری ها صورت گرفته تا ش��رکت های دانش 
بنیان و پارک های علم و فناوری از پرداخت عوارض 
شهرداری معاف شوند، اما همچنان برخی از پارک ها 

و شرکت ها با مشکل مواجه هستند. 
وی اف��زود: مواردی ک��ه پارک ها و ش��رکت های 
دانش بنیان با مشکل مواجه هستند درحال پیگیری 

است و به صورت موردی دنبال می شود. 
معاون پژوهش��ی وزارت علوم تاکید کرد: درحال 
حاضر معافیت پارک های علم و فناوری و شرکت های 
دانش بنیان از پرداخت عوارض ش��هرداری به صورت 
ی��ک صراحت قانونی نیس��ت، اما توافقی اس��ت که 

ایجاد شده است. 

ارسال الیحه کاهش مالیات قراردادهای 
پژوهشی به مجلس

احمدی با اش��اره ب��ه تدوین الیح��ه ای در دولت 
ب��ر کاه��ش می��زان مالی��ات ب��ر قراردادهای  مبنی 
پژوهش��ی در دولت گفت: این الیحه تنظیم و برای 
بررسی به مجلس شورای اسالمی ارسال شده است. 
وی عن��وان ک��رد: موض��وع کاه��ش مالی��ات بر 
قراردادهای پژوهشی از طریق شورای عتف و وزارت 
علوم پیگی��ری ش��ده و امیدواریم که ب��ه زودی در 
مجلس بررسی ش��ود. معاون پژوهشی وزارت علوم 
گفت: در این الیحه پیش��نهاد شده است تا مالیات 
ب��ر طرح های پژوهش��ی به 5 درص��د کاهش یابد، 
چراک��ه در قانون مالیاتی قبلی این رقم بین 10 تا 

20 درصد اعالم شده بود. 

افزایش ۶.۶درصدی فروش جهانی 
گوشی های هوشمند

در سال 2016 میزان فروش گوشی های هوشمند 
ت��ا 6.6درصد افزای��ش یافته و چی��ن در این عرصه 
پیشتاز است. هرچند این پیشتازی احتماال در سال 

2017 به پایان می رسد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، اگر چه بس��یاری از بازارهای 
فروش گوشی های هوش��مند در جهان اشباع شده، 
ام��ا این صنع��ت هنوز هم ش��اهد تح��والت مثبت 

فراوانی است. 
ش��رکت تحقیقاتی GfK گزارشی را منتشر کرده 
که نشان می دهد میزان فروش گوشی های هوشمند 
در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 حدود 6.6 
درصد افزایش یافته اس��ت. علت این امر استقبال از 

گوشی های یادشده در چین است. 
براس��اس پیش بینی ها، تا پایان سال 2016 تعداد 
گوشی های هوشمند به فروش رفته در جهان از مرز 

1.4 میلیارد واحد خواهد گذشت. 
در س��ال 2016 از هر س��ه گوش��ی هوشمند به 
فروش رفت��ه در جهان یک مورد در چین به فروش 
رفته اس��ت. میزان فروش گوش��ی های هوشمند در 
چین در س��ال 2016 نس��بت به سال 2015 حدود 
15 درص��د افزای��ش یافت��ه اس��ت. از جمل��ه دیگر 
بازاره��ای خوب گوش��ی های هوش��مند می توان به 
بازاره��ای مرکز و ش��رق اروپا، غرب آس��یا، آفریقا و 

هند، ویتنام و فیلیپین اشاره کرد. 
میزان اقبال به گوش��ی های هوشمند در مناطقی 
همچون غرب اروپا، آمریکای شمالی، ژاپن، استرالیا 
 GfK .و کره جنوبی تفاوت چندانی نداش��ته اس��ت
معتقد اس��ت روندهای فعلی در س��ال 2017 تغییر 
خواهد ک��رد و منطقه آمریکای التی��ن بعد از چند 
دهه کاهش اقبال به گوش��ی های هوش��مند شاهد 
افزایش خرید مجدد خواهد بود. Gfk رشد بازارهای 
 نوظهور آس��یایی و مرکز و ش��رق اروپا را به ترتیب 

8 و 10درصد تخمین زده است. 

خبـــر غول های فناوری برای اول شدن چه می کنند؟ چهارشنبه با سایت

 گالدیاتورهای ماژوالر
جدیدترین مبارزان عرصه تکنولوژی
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Kitchensafe  نام ظرفی هوشمند است که برای ترک انواع عادات بد تغذیه ای مناسب است . کاربران می توانند با استفاده از سیستم زمانبندی تعبیه شده در 
این گجت دسترسی به محتویات ظرف را محدود کنند و جلوی عادات بد تغذیه ای خود را بگیرند. قیمت این ظرف هوشمند 30 دالر است. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

فرصت امروز- سامسونگ برای جلب 
نظر مخاطبان خود در کره جنوبی نسخه 
جدید و ارتقا یافته ای از Galaxy S7 را 
به مخاطبان کره ای تقدیم خواهد کرد. 
 قرار است شرکت سامسونگ در تاریخ 
دهم مارس سال 2016 میالدی )بیستم 
اس��فندماه( به ارائ��ه این محصول جدید 
بپردازد. بعد از راهکارهای تعویض گوشی 
و پرداخ��ت خس��ارت، ای��ن جدیدترین 
برنامه سامس��ونگ برای جلب نظر مثبت 
مخاطب��ان محس��وب می ش��ود. پیش از 
این طرح تعویض گوش��ی های نوت 7 با 
دیگر مدل ها و محصوالت سامس��ونگ با 
استقبال نسبتا باالی مخاطبان همراه شد؛ 
طرحی که نه تنها ش��امل طرح تعویض 
تلف��ن هم��راه بود، بلکه با پرداخت رقمی 
خسارت )تقریبا نیمی از مبلغ اولیه خرید 

تلفن همراه( همراه بود. 
 پیتر ژوان، سخنگوی حقوقی سامسونگ 
اعالم کرده 525 نفر از مشترکان سامسونگ 
به سبب مش��کل انفجار تلفن های همراه 
خ��ود از ش��رکت سامس��ونگ ش��کایت 
کرده اند. این موضوع به یک چالش جدی 
برای این ش��رکت تبدیل ش��ده و مدیران 
ارشد سامسونگ در تالشند تا با هر روش 
ممکن، میزان خسارات این شکایات را به 
حداقل برس��انند. اما تقویت گلکسی تنها 
ب��ا هدف جلب نظر مثبت کاربران داخلی 
انجام نمی ش��ود و بازارهای بزرگ جهانی 
مث��ل ایاالت متحده نیز ب��ه ترتیب هدف 
دریافت نس��خه جدید گلکس��ی خواهند 
ش��د. طرح ارتقای Galaxy S7 یکی از 
طرح هایی است که پیش بینی می شود با 

استقبال باالی کاربران رو به رو شود. 

Galaxy S7 جدید تا مارس 201۶ در راه است 

 بیانیه جدید سامسونگ برای جلب نظر مخاطبان
نسخه دمویspark anger جنجالی شد 

 خشم کاربران از پرداخت هزینه ۶ تا 15 یورویی
فرصت امروز – بس��یاری از کاربران 
ب��ازی spark anger از ارائه نس��خه 
دم��وی هدس��ت واقعیت مج��ازی این 
بازی ابراز ناراحتی کردند.  اعتراض این 
کاربران ارتباطی با بی کیفیت بودن بازی یا 
موارد فن��ی ندارد، بلکه به تصمیم مدیران 
شرکت س��ونی مبنی بر غیر  رایگان بودن 
این نس��خه بازمی گردد. ب��رای اغلب این 
کاربران باور کردنی نیست که برای دریافت 
یک نس��خه پیش فرض و کوتاه، ناچار به 
پرداخت مبلغی وجه نقد هستند. استفاده 
از این نس��خه پیش فرض برای 10 دقیقه 
6 یورو و اس��تفاده از آن برای نیم س��اعت 
15 ی��ورو هزینه خواهد داش��ت.  اما این 
راهکار شرکت س��ونی باعث شده نه تنها 
کاربران مجذوب اس��تفاده از نسخه جدید 
نباش��ند، بلکه با دلس��ردی به درگاه های 

دریاف��ت نس��خه دمو مراجع��ه کنند. این 
نخس��تین بار است که ش��رکت سونی از 
چنین روش��ی اس��تفاده می کند. جیمی 
 ولتثهام، مدیر وب س��ایت واقعیت مجازی
 spark anger معتق��د اس��ت تش��ویق 
کاربران به اس��تفاده از بازی های مبتنی بر 
هدس��ت های مجازی یک��ی از اصول اولیه 
موفقیت در بازار است؛ اصلی که متاسفانه 
در سایه پولی ش��دن این بازی ها کمرنگ 
ش��ده است. بس��یاری از کارشناسان فعال 
در صنعت بازی های رایانه ای هم معتقدند 
شاید بهتر بود نسخه دموی این بازی بدون 
در نظ��ر گرفتن هزینه ه��ای اضافی برای 
کاربران نش��ر داده می ش��د. با وجود همه 
اینه��ا، نمی ت��وان مطمئن ب��ود اتخاذ این 
تصمیم از سوی مدیران سونی بدون تفکر 

و برنامه ریزی قبلی انجام شده باشد. 
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گزارش  »فرصت امروز« از بازار شیرآالت بهداشتی در ایران

صادرات100میلیوندالریرامحققمیکنیم محمدحسن مرجانی، مدیرعامل کارخانه راسان 
در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کرد

تولید مقدس است چون میراث 
امیرکبیر است

ش��یرآالت بهداشتی؛ همین پس��وند بهداشتی به 
تنهایی کافی اس��ت که اهمیت تولید چنین کاالیی 
به خوبی نمایان شود و همین پسوند تولید این کاال 
را در حد تولید دارو مهم می س��ازد. بنابراین به نظر 
من هر کس��ی نباید وارد این صنف ش��ود. هر چند 
طی چند سال اخیر اداره استاندارد و شورای اصناف 
مجوزهای غیرقانونی ب��رای افرادی صادر کردند که 
صالحیت تولی��د این کاال را نداش��تند و همین امر 
موجب شد واحدهای صنعتی بزرگ هم دچار دردسر 
شوند. محمدحس��ن مرجانی، مدیرعامل و بنیانگذار 
کارخانه ش��یرآالت راسان با بیان جمالت فوق ادامه 
می ده��د: در توضی��ح بحث بهداش��تی بای��د اضافه 
کنم ک��ه همان طور که تولید یک دارو به اس��تفاده 
از دوزهای مش��خصی از مواد تشکیل دهنده اش نیاز 
دارد، تولید شیرآالت نیز همین داستان را دارد. مثال 
یکی از مش��کالتی که طی سال های اخیر گریبانگیر 
ب��ازار بوده، اس��تفاده بعض��ی از تولیدکنن��دگان از 
س��رب بیش از اندازه مجاز و اس��تاندارد بوده است. 
حد مج��از نیم درصد و در نهایت 2درصد اس��ت اما 
اس��تفاده این مواد در مورد غیرمجازها بسیار بیشتر 
اس��ت. یا آرس��نیک به کار رفته در تولید این کاالها 

حد مشخصی دارد. 
وی اضافه می کند: حتی پروس��ه تولید ش��یرآالت 
بهداش��تی باید بهداش��تی باش��د. به این صورت که 
ه��ر کارخانه تولیدی باید واح��د تصفیه آبکاری هم 
داش��ته باش��د تا بتواند این آب��کاری را تصفیه کرده 
تا مواد ش��یمیایی حاصل از آن به صورت فاضالب به 
مزارع نرس��د. در باب اهمیت مجه��ز بودن به واحد 
تصفیه آبکاری همین بس که یک سطل آب حاصل 
از پس��ماند آب��کاری به تنهایی می تواند کل دش��ت 
ورامی��ن را آلوده کن��د. منتهی به ص��ورت نامرئی و 
20سال دیگر نش��انه هایش را می بینیم. آلودگی که 
در نهایت به س��بزیجات و مواد غذایی به دست آمده 
این مزارع منتقل می شود و به صورت انواع بیماری ها 
به بدن انس��ان ها راه می یاب��د. اما 90درصد مردم ما 
به این امر واقف نیس��تند. من بارها گفته ام و باز هم 
می گویم که تولید شیرآالت با سرب باال در کشور ما 
اسلحه مرگی اس��ت روی شقیقه مردم که ماشه اش 
را زمان می چکان��د. وی در ادامه و در مورد اهمیت 

وجود س��ازوکارهای محکم برای صدور مجوز تولید 
در این عرصه می گوید: به جز وزارت صنعت، معدن 
و تجارت هیچ نهاد و س��ازمان دیگ��ری نباید مجوز 
صادر کند چون هیچ سازمان تصمیم گیرنده دیگری 
نمی توان بهداشتی و استاندارد بودن پروسه تولید را 
کنترل کند. همچنین وزارت بهداش��ت باید کنترل 
هر چه بیشتری بر این امر داشته باشد. مثال کارخانه 
ما به صورت آنالین به محیط زیس��ت منطقه متصل 
اس��ت و هرگونه تخلف به صورت آنالین به س��ازمان 
محیط زیست و در نهایت به وزارت بهداشتی اطالع 

داده می شود. 
الف تا یای بازار

مرجانی از آن دست خاک خورده های بازار است که 
از بچگی در بازار حضور داشته و از جوانی بازرگان بوده. 
در ادام��ه روند فعالیتش کارخانه راس��ان را راه  اندازی 
ک��رده و در ح��ال حاضر به صورت مس��تقیم 300نفر 
و  به صورت غیرمس��تقیم 700نفر یعن��ی جمعا هزار 
نفر در کارخان��ه اش کار می کنند. اهمیت زیادی برای 
تولید قائل اس��ت و می گوید: تولی��د داخلی باید رونق 
بگیرد؛ من زمانی بازرگان بودم و در خدمت هزار خانوار 
خارجی اما االن تولیدکننده ام و در خدمت هزار خانواده 
ایرانی. حتی به بسیاری از کشورهای جهان مانند کانادا 
و شاخ آفریقا کاال صادر کرده ام؛ کشورهایی که شاید تا 
شش یا هفت سال پیش حتی جرات ورق زدن کاتالوگ 
محصوالت کارخانه های شان را نداشتیم. تولید داخلی 
باید رونق داشته باشد چون معتقدم نجات هر کشوری 
در رونق تولید داخلی اش است. اگر تولید داخلی رونق 
داشته باشد، در درازمدت تورم هم کنترل می شود. ما 
باید تولید داخلی داشته باشیم چون این تفکر میراث 
امیرکبیر اس��ت؛ انس��انی که بیش��ترین مخالفت ها را 

متحمل می شد چون تفکر تولیدی و صنعتی داشت. 
نصایح یک تولیدکننده

وی در ادام��ه و در مورد روند حض��ورش در بازار 
می گوید: از کودکی در ب��ازار بوده ام و از جوانی کار 
بازرگانی انجام داده ام. در ادامه روند کار بازرگانی به 
سمت تولید آمده ام و همیشه سعی من این بوده که 
بهترین کاالی ممکن را تولید کنم. در همین زمینه 
چهره ماندگار صنعت و مدیر نمونه کش��ور ش��ده ام. 
در بیش از 30س��الی که در این صنعت حضور دارم 
ی��ک ریال هم وام و تس��هیالت دولت��ی نگرفته ام و 
همیش��ه از آورده های تولیدی خ��ودم در ادامه روند 
کارم س��رمایه گذاری ک��رده ام. مرجان��ی همچنین 
توصیه هایی به جوان��ان جویای کار دارد و می گوید: 
در حال حاضر نس��ل بیکار ما نس��ل تحصیلکرده ما 
است. توصیه من به این جوانان این است که اگر سه 
روز دانشگاه می روند، سه روز هم لباس کار بپوشند 
و ب��ه کارخانجات بروند و در رون��د کار و تولید قرار 
بگیرند. خالق باشند و جرات داشته باشند. در نهایت 
اینک��ه من اصال معتقد نیس��تم که بازاری ظرفیتش 
تمام ش��ده و تولیدکننده جدید وارد نش��ود. به نظر 
من باید س��رمایه گذاران جدید وارد ش��وند و تولید 

امری است که هیچ گاه نباید روندش متوقف شود. 

گزارشی از روند رشد بازار جهانی شیرآالت تا 
سال 2020

رشد ساالنه 9درصدی

سیس��تم های لوله کش��ی آب در س��اختمان های 
مس��کونی و غیرمس��کونی امروز یک��ی از مهم ترین 
بخش ه��ای صنعت ساخت و س��از به ش��مار می رود 
ک��ه صنایعی مرب��وط به خود را به وج��ود آورده اند. 
در ای��ن می��ان، صنعت ش��یرآالت یک��ی از صنایع 
مهم و پرکارب��رد دنیای امروز به ش��مار می رود که 
به صورت چش��م گیری وارد عرصه بازار جهانی شده 
اس��ت، به طوری که بخش تولیدی برجسته ای را در 
دنیای امروز رقم زده اس��ت. رشد شهرنشینی، تغییر 
س��بک زندگی، افزایش درآمده��ا و از همه مهم تر، 
باال رفتن روند ساخت و س��از، از جمله عوامل مهمی 
هس��تند که تقاض��ا برای صنعت مذک��ور را افزایش 
داده ان��د. در گزارش حاضر، به ارائه چش��م انداز این 
صنعت می پردازیم و روند رش��دش را تا سال 2020 
بررسی می کنیم و در ادامه مهم ترین بخش های این 
صنعت را معرفی کرده و در انتها نیز بازارهای بزرگ 
این صنعت را به لحاظ جغرافیایی برخواهیم شمرد. 
همچنی��ن با معرفی برخی از گردانندگان برجس��ته 
جهانی صنعت ش��یرآالت، فضای رقابتی موجود در 

این بازار را نشان می دهیم. 
رشد 9درصدی بازار شیرآالت تا سال 2020

با توجه به افزایش تقاضای مصرف کنندگان نسبت 
به ش��یرآالت س��اختمانی انتظار می رود که تا سال 
2020 روند رش��د این صنعت با نرخ رشد 9درصد، 
رو به جلو حرکت کند. افزایش ساخت وس��از و ارائه 
محص��والت جدیدتر و در عین ح��ال کاربردی تر از 
عوام��ل مهم رش��د این ب��ازار در س��ال های آتی به 
ش��مار می روند. ضمن اینکه رش��د صنعت مسکن، 
خصوصا در کش��ورهای در حال توس��عه نیز یکی از 
عوامل کلیدی افزایش تقاضا برای صنعت ش��یرآالت 
محسوب می شود. رشد شهرنش��ینی و به دنبال آن 
افزایش روند ساخت و س��از مسکن و آسمان خراش ها 
و آپارتمان ه��ا، خصوص��ا در اقتصاده��ای نوظهوری 
مانن��د چین و هن��د نیز تاثیر مثبتی بر روند رش��د 
بازار صنعت ش��یرآالت ساختمانی در سال های اخیر 
داشته و طبق پیش بینی محققان، این روند در چند 
سال آینده نیز به همین منوال ادامه خواهد داشت. 

بزرگ ترین بخش این صنعت
صنعت شیرآالت که در حال حاضر کاربرد زیادی 
در س��طح جهان پیدا کرده اس��ت، انواع متفاوتی را 
شامل می شود که از میان آنها شیر آب پایه ای، شیر 
میکس��ر یک دسته ای و شیر میکس��ر دو دسته ای، 
به عنوان مهم ترین بخش های این صنعت محس��وب 
می شوند، با توجه به تحقیقاتی که از سوی محققان 
اقتص��ادی ص��ورت گرفته، ش��یر آب میکس��ر یک 
دسته ای، بزرگ ترین بخش این صنعت است و انتظار 
م��ی رود که در دوره مورد پیش بینی نیز بیش��ترین 
تقاضا برای این نوع از ش��یر آب وجود داشته باشد. 
س��هولت استفاده و نصب آس��ان و ماندگاری بیشتر 
از جمله عواملی محس��وب می شوند که بازار مصرف 
جهان��ی را به س��وی این نوع ش��یرهای آب س��وق 
داده ان��د. همچنین از آنجایی که روند ساخت و س��از 
شهری و به ویژه تاسیس هتل ها و اماکن عمومی نیز 
در س��ال های آتی رشد چش��م گیری خواهد داشت، 
انتظار می رود تا س��ال 2020 سهم شیر آب میکسر 
یک دس��ته ای در بازار جهانی شیرآالت به 54درصد 

برسد. 
سهم 44درصدی آسیا- اقیانوسیه در بازار 

شیرآالت
به لحاظ جغرافیایی می توان بازار جهانی شیرآالت 
 ،APAC را به س��ه بخ��ش عمده آسیا-اقیانوس��یه
آمری��کا و EMEA )ش��امل اروپ��ا، ش��رق میانه و 
آفریق��ا( تقس��یم ک��رد. در مناطق مذک��ور، منطقه 
آسیا-اقیانوسیه بیشترین سهم را در بازار جهانی این 
صنعت از آن خود کرده، به طوری که در سال 2015 
حدود 44درصد از س��هم این بازار مربوط به منطقه 
مذک��ور بوده اس��ت و طبق پیش بین��ی تحلیلگران 
اقتصادی انتظار می رود بازار شیرآالت در این منطقه 
تا سال 2020 با نرخ رشد ساالنه 9درصد رو به جلو 
حرکت کند که نش��ان دهنده سهم غنی این منطقه 
در بازار جهانی این صنعت در سال های آینده است. 
طبق نظر محقق��ان، عواملی مانند افزایش جمعیت، 
باال رفتن آگاهی  شهرنش��ینان نس��بت ب��ه نام های 
تج��اری و تغییر س��بک زندگ��ی، همچنین افزایش 
سرانه درآمد قابل تصرف خانوارهای شهری از جمله 
نکات کلیدی در رش��د این صنعت در منطقه آسیا-

اقیانوسیه به شمار می روند. 
چشم انداز رقابتی بازار شیرآالت

ب��ا توجه ب��ه افزای��ش تقاضای جهانی نس��بت به 
ای��ن صنعت که نتیجه رش��د شهرنش��ینی و تغییر 
س��بک زندگی مردم جهان اس��ت، فضای��ی رقابتی 
در صنع��ت مذک��ور به وجود آمده اس��ت که نتیجه 
آن وف��ور برندهای معروف جهانی و تنوع محصوالت 
این صنعت اس��ت. امروزه شرکت های معتبری مانند 
مس��کو   ،)Kohler( کوهل��ر   ،)Grohe( گروه��ه 
گردانن��دگان  از جمل��ه    TOTO و    )Masco(
اصلی بازار ش��یرآالت جهانی به شمار می روند که با 
افزایش محصوالت متنوع و باال بردن سطح خدمات 
به مشتریان، در فضای رقابتی این صنعت وارد شده  

و بازاری پویا را رقم زده اند. 
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هر بخ��ش از زندگی را که 
نگاه کنید در س��ایه امری به 
نام تولید نفس می کشد. حال 
چه ای��ن تولی��د در محدوده 
جغرافیایی کش��ورمان باش��د 
و چه در کش��ور دیگ��ری. اما 
ریتمی  زمان��ی  داس��تان  این 
دلخواه به خ��ود می گیرد که 
حتی  سرنوش��تش  گره ه��ای 
با اوج و فرودهای بس��یار هم 
که باشد، در کشورمان گشوده 
ش��ود. به ویژه وقتی صحبت از 
کاالیی اس��ت ک��ه زندگی را 
در قالب س��اختمان ها جریان 
ن��ام  ب��ه  کاالی��ی  می ده��د. 
بهداشتی ساختمان  شیرآالت 
که شاید مهم ترین وظیفه شان 
جری��ان آب به عن��وان عام��ل 
حیات باش��د. بنابراین زندگی 
بدون آنها قابل تصور نیس��ت 
و پس��وند بهداش��تی هم که 
ب��ه آنه��ا اضافه ش��ده، نقش 
حیاتی ش��ان را بیش��تر نشان 
می ده��د. آنچ��ه در مورد این 
ایران درخور  کاالها در ب��ازار 
تحس��ین است، دس��ت باالی 
اس��ت  داخلی  تولیدکنندگان 
که توانسته اند حجم باالیی از 
س��هم بازار را در اختیار دارند. 
هر چند گاه کاالهای وارداتی 
نی��ز در ای��ن بازار به چش��م 
می خورد اما آنقدر نیس��ت که 
تولی��د داخلی را تح��ت تأثیر 
ق��رار دهد. اما این مس��ئله به 
این معنی نیس��ت ک��ه جاده 
تولی��د در این ح��وزه صاف و 
یکدست اس��ت. بلکه مسائلی 
دیگری هس��ت که ای��ن بازار 
را تح��ت تأثیر ق��رار می دهد. 
در این گ��زارش در گفت وگو 
ف��رزاد،  ب��ا مهن��دس محمد 
دبی��ر انجم��ن تولیدکنندگان 
شیرآالت بهداش��تی بازار این 
محصوالت را بررسی کرده ایم. 
تولیدکنن��دگان  انجم��ن 
بهداش��تی در حال  شیرآالت 
حاضر 80 عضو رس��می دارد. 
ام��ا واحدهای ریز و درش��ت 
زی��ادی هم هس��تند ک��ه به 
درنیامده اند  انجم��ن  عضویت 
چون دارای س��طح قابل قبول 
انجم��ن نبوده ان��د. مهن��دس 
محم��د ف��رزاد ب��ا بی��ان این 
جم��الت اضاف��ه می کند: در 
ته��ران بی��ش از 200واح��د 
وجود  ش��یرآالت  تولیدکننده 
دارد که عضو انجمن شیرآالت 
توانس��ته اند  ام��ا  نیس��تند 
زمینه ه��ای اش��تغال را برای 
افراد بسیاری ایجاد کنند. وی 
در ادامه به میزان اشتغال زایی 
ایران  در  صنع��ت ش��یرآالت 
اشاره کرده و می گوید: به طور 
کلی بیش از 100هزار ش��غل 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم در 
صنعت ش��یرآالت ایجاد شده 
تولیدکنن��دگان  از  اس��ت. 
مواد اولیه گرفته تا قطعه سازان 
کارگاه ه��ای  و  واحده��ا  در 
کوچک و ب��زرگ و واحدهای 
 .  . و.  پ��رس  ریخته گی��ری، 
ف��رزاد در ادام��ه می افزای��د: 

این  اشتغا ل زایی  میزان  اینکه 
صنعت زیاد است به این دلیل 
است که بسیاری از کارخانه ها 
برخ��ی از مراح��ل تولی��د یا 
از قطع��ات  س��اخت بعض��ی 
می کنن��د.  برون س��پاری  را 
ب��ه همین دلی��ل کارگاه های 
زیادی در این میان وجود دارد 
که بخش��ی از مراحل تولید را 
انجام می دهند. وی همچنین 
اش��تغال زایی  میزان  در مورد 
ه��ر کارخان��ه می گوی��د: این 
مس��ئله امری متغیر است. در 
صنف ما کارخانه هایی هستند 
که برای بی��ش از 600نفر در 
اش��تغال زایی  کارخانه  محیط 
کارخانه هایی هم  و  کرده ان��د 

عالوه بر  ک��ه  هس��تند 
نیروه���ای��ی ک��ه در 
مجم��وع��ه ش��ان کار 
ب��رای  گاه  می کنن��د، 
بیرون  ه��م  400نف��ر 
در  و  مجموع��ه  از 
واحدهای وابسته ایجاد 
کار و اشتغال  می کنند. 

90درصد مواد اولیه 
در ایران تولید 

می شود
معدن ه��ای  وج��ود 
ایران موجب  در  بسیار 

ش��ده تا مواداولیه بخش های 
زیادی از صنایع در کشورمان 
موجود باش��د. در مورد تولید 
ش��یرآالت نیز داستان همین 
اس��ت و تا 90درص��د از مواد 
اولی��ه مورد نی��از این صنعت 
که آلیاژ برنج اس��ت، در ایران 
تولید می ش��ود. ف��رزاد ضمن 
بیان این مطلب می گوید: آلیاژ 
برنج ب��ه دو صورت در اختیار 
می گیرد.  قرار  تولیدکنندگان 
ی��ا از بازیاف��ت فل��زات رنگی 
مانند س��یم، کاب��ل و ظرف و 
ظروف مس��ی و در ترکیب با 
روی به دس��ت می آی��د یا به 
صورت ش��مش برنج در بازار 
موج��ود اس��ت و در اختی��ار 
می گیرد.  قرار  تولیدکنندگان 
وی خریدوف��روش ای��ن مواد 
اولیه را براس��اس تن برآورده 

ک��رده و می گوی��د قیمت هر 
ت��ن به روز تعیین می ش��ود و 
امری متغیر اس��ت. ام��ا بنابر 
جستوی  »فرصت امروز« هر 
کیلو آلی��اژ برنج در بازار روی 
12ه��زار تومان قیم��ت دارد. 
بنابراین هر ت��ن آلیاژ برنج تا 
12میلی��ون توم��ان به فروش 
می رسد. فرزاد همچنین تولید 
براساس اس��تاندارد را از دیگر 
بازار  ای��ن  نیازهای ض��روری 
دانسته و می افزاید: استاندارد 
مبن��ای  ب��ر  وس��ایل  ای��ن 
اس��تانداردهای اروپ��ا تعریف 
ش��ده و هر دو تا س��ه  س��ال 
همچنین  می ش��وند.  بازبینی 
ش��یرآالت عرضه شده در بازار 

ایران باید مهر اداره استاندارد 
را داش��ته باش��د. هر سه ماه 
بار نیز این اس��تانداردها  یک 

بازبینی می شوند. 

ظرفیت های تولید، مصرف 
و صادرات شیرآالت 

تولید اسمی این محصوالت 
ت��ا 15ت��ن در س��ال اس��ت. 
ام��ا به دلی��ل واردات قانون��ی 
و غیرقانون��ی در ای��ن زمینه 
و البت��ه مهم ت��ر از آن رک��ود 
ساختمان س��ازی  صنع��ت 
موجب شده تا از این ظرفیت 
تنها 5تن تولید صورت بگیرد. 
اما ظرفیت مصرف ش��یرآالت 
در ب��ازار ای��ران ت��ا 20ه��زار 
ت��ن در س��ال اس��ت. وی در 
ادامه می افزای��د: ظرفیت های 
تولی��د ش��یرآالت در ایران ما 

را ب��ر آن داش��ته ت��ا در اتاق 
بازرگان��ی ایران نمایش��گاهی 
دائمی برپا کنی��م که بتوانیم 
ت��ا هیات های تج��اری که از 
کش��ورهای مختلف ب��ه ایران 
می آین��د ب��ا ت��وان و کیفیت 
تولی��دی در این حوزه آش��نا 
ش��وند. وی اضافه می کند که 
این اقدام در آینده ای نزدیک 
عملیاتی می شود. چون دولت 
هم ع��زم جدی برای صادرات 
دارد و با نشست ها و جلساتی 
که با وزیر صنعت داش��ته ایم، 
 قوی��ا ب��ر ای��ن ام��ر تأکی��د 

داشته  است. 
رک��ود ساختمان س��ازی در 
ایران موجب ش��ده تا استفاده 
از شیرآالت نیز به عنوان 
از این صنعت،  بخش��ی 
در هال��ه ای از ابهام فرو 
ب��رود. به همی��ن دلیل 
بخش زیادی از تولید به 
صورت م��ازاد وارد بازار 
باید  بنابراین  می ش��ود. 
راه هایی ب��رای صادرات 
باشد که  وجود داش��ته 
البته از ای��ن ظرفیت ها 
به نحو احس��ن استفاده 
مش��کالتی  و  نش��ده 
راه ص��ادرات  ب��ر س��ر 
ای��ن محص��والت وجود 
دارد. ب��ا هم��ه ای��ن اوصاف 
انجمن  دبیر  گفته ه��ای  بنابر 
ش��یرآالت  تولیدکنن��دگان 
در ح��ال حاضر نی��ز صادرات 
ش��یرآالت ایران ح��دود 2 تا 
4هزار تن در س��ال اس��ت که 
اغلب به کش��ورهای همسایه 
آس��یای  کش��ورهای  مانن��د 
مرکزی و ح��وزه خلیج فارس 
اس��ت. وی اضاف��ه می کن��د: 
اروپایی،  کش��ورهای  به  البته 
آمری��کای ش��مالی و آفریق��ا 
نی��ز ص��ادرات مح��دودی در 
این زمینه داری��م. وی آورده 
ارزی ای��ن می��زان ص��ادرات 
را ت��ا 8میلی��ون دالر برآورده 

می کند. 
ف��رزاد در ادام��ه و در مورد 
ت��وان و ظرفیت های صادراتی 
این ح��وزه به  »فرصت امروز« 

می گوی��د: با اینک��ه در حال 
در  صادرات م��ان  حاض��ر 
ای��ن زمین��ه اندک اس��ت اما 
افزای��ش  ب��رای  برنامه ه��ای 
ص��ادرات داری��م. وی معتقد 
اس��ت ک��ه ارزش صادرات��ی 
می توان��د  ح��وزه  ای��ن  در 
در  دالر  100میلی��ون  ت��ا 
س��ال افزای��ش یاب��د. ف��رزاد 
می گوی��د: در این زمینه طبق 
صورت گرفته  برنامه ریزی های 
دالری  8میلی��ون  ص��ادرات 
فعلی را ت��ا پایان امس��ال به 
افزای��ش  دالر  20میلی��ون 
می دهی��م و طبق برآورده ها و 
صورت گرفته  برنامه ریزی های 
بن��ا را بر افزایش این میزان از 
ص��ادرات به 100میلیون دالر 
در بازه زمانی بین 3 تا 5سال 

آینده گذاشته ایم.
بازاره��ای  م��ورد  در  وی 
ش��یرآالت  ب��رای  متص��ور 
نی��ز می گوید: عالوه بر  ایران 
بازارهای��ی که اش��اره ش��د، 
کش��ورهای اروپای شرقی نیز 
و جدی تری��ن  مهم تری��ن  از 
ص��ادرات  ب��رای  بازاره��ا 
محص��والت ای��ران به ش��مار 
می رون��د و کافی اس��ت که 
در  ای��ران  تولیدکنن��دگان 
کشورها  این  نمایش��گاه های 
و محصوالت  یابن��د  حض��ور 
خود را معرفی کنند، در این 
صورت متقاضیان بسیاری در 
ای��ن زمینه خواهیم داش��ت. 
اینکه  به جای  دولت  بنابراین 
ب��ه تولیدکنندگان وام و پول 
بده��د، زمینه ه��ای حض��ور 
این  در  ایران��ی  محص��والت 

نمایش��گاه ها را فراهم کند. 

 ابزارهای مدرن تولید 
در ایران

کهنگ��ی  ک��ه  آنجای��ی  از 
ماش��ین آالت  و  دس��تگاه ها 
تولی��د در ای��ران به مس��ئله 
تکراری و دائمی تبدیل ش��ده 
از  از صاحبان صنایع  بسیاری 
آن گالی��ه دارند، این مس��ئله 
را ب��ا دبیر انجمن ش��یرآالت 
بهداشتی نیز در میان نهادیم. 
فرزاد در این باره معتقد اس��ت 
که بسیاری از کارخانجات این 
حوزه به دستگاه ها و ابزارهای 
مدرن تولید مجهز هس��تند و 
ب��ا محصوالت  تولیدات ش��ان 
م��درن جهانی برابری  می کند 
کش��ورهای  ب��ه  ص��ادرات  و 
اروپای��ی و آمریکایی گواه این 

مدعاست.
بنابرای��ن ای��ن کارخانجات 
مش��کل عم��ده ای ب��ه لحاظ 
تولید ندارند. اما مشکل اصلی 
در زمینه تولید برمی گردد به 
رکود بازار و عدم سازماندهی  
راه های صادرات��ی که موجب 
شده بس��یاری از کارخانجات 
ش��یرآالت با ظرفیت��ی 30 تا 
40درص��دی کار  کنند که اگر 
باز ش��ود،  راه ه��ای صادراتی 
می ت��وان ای��ن ظرفیت ه��ا را 
افزای��ش داد و کارخانجات در 
دو و حتی س��ه شیفت کاری 

تولید کنند. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

ترجمه: فهیمه خراسانی طاهره خواجه گیری

بنابر اظهارات فعاالن بازار ش��یرآالت، سرمایه گذاری 
در این ح��وزه طیفی وس��یع را در برمی گیرد، بنابراین 
ن��وع حضور در این ب��ازار از راه ان��دازی واحدهای چند 
نف��ره ت��ا کارخانج��ات چند ص��د نفره متناوب اس��ت. 
همچنی��ن در این حوزه می ت��وان واحدهایی راه اندازی 
کرد ک��ه تنها نق��ش مونتاژکنن��ده را دارند ک��ه البته 
بناب��ر نظر کارشناس��ان این نوع س��رمایه گذاری پایدار 
محس��وب نمی ش��ود. اما برای راه اندازی ی��ک کارخانه 
که تا 70درصد از مراحل تولید را داش��ته باش��د مانند 
خط��وط تولید، خدمات پس از ف��روش، مرحله نظارت 
ب��ر کیفیت و واحدهای آزمایش��گاهی به س��رمایه ای تا 
10میلیارد تومان برای تهیه ملک و تأمین ماشین آالت 
نیاز اس��ت. متراژ کارخانه ای با این حجم سرمایه گذاری 
بین 3 تا 5هزار متر اس��ت. البته واحدهای کوچک تر در 
قاموس کارگاهی را می توان با س��رمایه ای بین 300 تا 
500میلیون توم��ان راه اندازی کرد و میزان مکان مورد 

نیاز برای این امر نیز بین 300 تا 500متر است. 

س��رمایه گذاران برای دریافت پروانه تولید باید به وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و اداره های مرتبط استان های محل 
سرمایه گذاری مراجعه کنند. همچنین از آنجایی که تولید 
ش��یرآالت جنبه بهداش��تی دارد باید از وزارت بهداشت و 
درمان نیز مجوزهای الزم را دریافت کنند. همچنین تولید 
این محصوالت مبتنی بر استاندارد است و داشتن مجوزهای 
مرب��وط به این اداره نیز برای آغاز فروش و حضور محصول 
در بازار نیاز است. به این صورت که بعد از آماده سازی خط 
تولید نمونه برداری ها انجام می ش��ود تا پلیمر اضافه، سرب 
اضافه و. . . نداش��ته باشند و اداره استاندارد مجوزهای الزم 
ب��رای حضور این محصوالت در ب��ازار را صادر کند. تا چند 
سال پیش روند دریافت پروانه بهره بهرداری و تولید به این 
ص��ورت بود که تنها وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت این 
مجوزها را صادر می کرد ولی در حال حاضر نیز امور صنفی 
و اتحادیه نیز مجوزهای مورد نیاز برای بهره برداری و تولید 
را صادر می کنند و همین امر موجب ش��ده تا شیرآالتی با 

کیفیت های گاه غیراستاندارد راهی بازار شود. 

مهم تری��ن ریس��ک  و تهدید های این ب��ازار برمی گردد 
به وابس��تگی ش��دید این محصوالت به رکود و رونق بازار 
مسکن؛  بازاری که در ایران دائماً در نوسان به سر می برد. 
وجود چنین ریس��ک هایی و نبود فروش موجب ش��ده تا 
فعاالن ای��ن حوزه از وضعیت بازار در س��ال گذش��ته به 
یخبندان بازار تعبیر کنند. از دیگر مش��کالتی که در این 
زمینه وجود دارد و شاید گریبانگیر کل حوزه تولید باشد، 
وجود س��ربارهای مالی بسیار است. به عنوان مثال مالیات 
بر ارزش افزوده باید از مصرف کننده دریافت شود ولی در 
ایران از تولیدکننده دریافت می شود. همچنین تسهیالتی 
که ب��رای تولیدکنندگان در نظر گرفته می ش��ود معموالً 
با بهره ه��ای روی 20درص��د پرداخت می ش��وند و دوره 
بازپرداخت ش��ان نیز همراه با راه ان��دازی کارخانه و واحد 
تولید آغاز می شود. مس��ائلی از این دست موجب شده تا 
کارخانه ها با کمتری��ن ظرفیت خود تولید کنند چون در 
ح��ال حاضر بازارهای صادراتی باثبات��ی نیز در این حوزه 

وجود ندارد و بازار داخلی نیز با مازاد تولید مواجه است. 

ریسک ها و تهدیدهامجوزهاسرمایه  اولیه 

درحالحاضرنیزصادراتشیرآالت
ایرانحدود2تا4هزارتندرسال
استکهاغلببهکشورهایهمسایه
مانندکشورهایآسیایمرکزیو
حوزهخلیجفارساست.ویاضافه
میکند:البتهبهکشورهایاروپایی،
آمریکایشمالیوآفریقانیزصادرات
محدودیدراینزمینهداریم.وی
آوردهارزیاینمیزانصادراتراتا
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6 حاشیه بر سرنوشت 
کسی که از کشتی فرهنگ پیاده شد

        تغییر نکنی
         تغییرت می دهند

یک وزیر دیگر فرهن��گ، پیش از موعد مقرر مجبور به 
استعفا شد! وزیرهای فرهنگ در نظام ما بیشترین توجهات 
را به خود جلب می کنند و بیشترین اصطکاک ها را در طول 
وزارت خ��ود از س��ر می گذرانند، آنان اغل��ب با توپی پر به 
صدارت می رسند، اما در پایان مانند دروازه بانی که نتوانسته 

است از دروازه صیانت کند، میدان را ترک می کنند. 
اکنون نگاهی داریم به وضعیت آخرین وزیر فرهنگ که 
همین دو سه روز پیش استعفایش را به زیور طبع آراست. 

1- وزیر فرهنگ دولت یازدهم به دالیلی کامال روشن 
از دو وزی��ر دولت های قبل تر، بهتر و به روزتر بود. وی در 
فاصله یک دهه ای تاریخ همین وزارتخانه توانس��ت - به 
س��همی که در توان داشت - مسیرهای مسدود شده را 
باز کند و امیدهای کور شده را به اردوگاه اهالی فرهنگ 

برگرداند و وزیر فرهنگ کشور و نظام اش باشد. 
 نخس��تین ویژگی ایش��ان، این بود که ب��رای یک طیف 
مشخص برنامه نریخت، منابع را صرفا به یک طیف مشخص 
اختصاص نداد و کوشید روزنه ای از بن بست های ایجاد شده، باز 
کند. این موضوعات کالن که از یک کلونی محدود به مدیریت 
حوزه های پیچیده انجامید و آرامشی را حاکم کرد، محصول 
تغییر نگره از مدیریت سنتی به رهبری در مدیریت مدرن بود. 
مدیریت سنتی می کوشد با فشار بر نیروهای خود، استیال و 
تابعیتی را حاکم کند )الجرم نیروها، همه مچاله و فرس��وده 
می شوند!(، اما مدیریت مدرن می کوشد با رهبری کردن حوزه 
کار )ایجاد انگیزه و دادن میدان عمل و اعتماد به مجموعه تحت 

مدیریتش(، به جای متابعان، پیروان خود را بیابد و... 
2- وزیران فرهن��گ در دولت های نظام ما، موثرترین 
ح��وزه کاری را دارند؛ زیرا مهم ترین معیار و س��نجش 
توس��عه در جوام��ع، حوزه فرهنگ اس��ت و ایش��ان در 
پیچیده تری��ن و چندوجهی تری��ن عرصه ها س��کاندار و 
پیش��انی روش ها و منش های دولت ه��ا و رخ نمود همه 
فعالیت ها هس��تند؛ برای همین هم هست که در پایان 
دوره کاری ش��ان یا به س��قوط دولت متبوع خود همت 
می گمارن��د! ی��ا موجب اعتالی دولت خود می ش��وند و 

حداقل نامی نیکو از خود برجای می گذارند... 
وزیر فرهنگ دولت یازدهم پس از سقوط دو وزیر قبلی 
سر برآورد )وزیرانی که موجبات شکست دولت های شان 
را فراه��م آورده بودند! ( و الحق که با فاصله هایی بعید، 
از ایش��ان بهتر بود، خیلی بهتر؛ گزین��ه ای خوب بود و 
خیلی زود هم دست به کار شد و سروصداها را رفته رفته 
خواباند، آن هم نه با فش��ار و مچاله کردن زیردستانش، 

بلکه با گشایش ها! 
3- درس��ت اس��ت که خوب بودن از آدم قبلی خودش 
معیاری قابل اعتناست، اما با خوب بودن در حال، تفاوت هایی 

دارد )آیا وزیر برای حال فرهنگ هم خوب بود!؟(
وزیر فرهنگ با این حال، از قبلی ها بهتر بود و این خوب 
بودن ها همیشه دردسر آفرین است! به همین گذشته های 
دور و نزدیک مراجعه کنید تا بدانیم از چه حرف می زنیم! 

الجرم هیچ یک از طرفین دعوا قدرش را ندانستند! 
طیف مشخص، عامدانه فش��ارها را مضاعف کرد زیرا 
پاش��نه آشیل را می شناسد و فقط در پی تضعیف رقیب 
اس��ت و راه کلیشه ای را پیمود و به نتیجه هم رسید؛ باز 

هم کنسرت و عکس و قس و علیهذا! 
اما ریاس��ت دولت و اهالی فرهنگ هم قدردان نبودند! 
هر یک به دالیلی س��کوت کردند، اولی به دلیل نداشتن 
برنامه ای مدون در حوزه فرهنگ و تمرکز کامل به حوزه 
سیاس��ت خارجی و گش��ایش های اقتص��ادی )دقیقا از 
ابتدای تشکیل دولت تاکنون( سرش کماکان گرم است 
و از حوزه فرهنگ، غافل! و دومی هم البد به امید تبلور 
فرحناکی بیشتر در این حوزه، یا یادآوری نقش تاریخی 

خود در انتخابات، سکوتی معنادار پیشه کردند! 
4-  امور در س��ال پایانی دولت ها همیش��ه شتابی غریب 
می گیرند! س��ال پایانی دولت، متعلق به ملت نیست، بلکه 
متعلق به دولت است تا با ادبیاتی تند و انتقادی کارهایش را به 
رخ بکشد و موقعیت را برای تشکیل دولت بعدی فراهم آورد. 
شاید این رویه ای مشترک برای دولت های در طول این سال ها 

بوده است، که  ای بسا، این یکی را هم از آن گریزی نیست. 
دولت آس��ان ترین راه را برگزیده اس��ت! فکرش را بکنید 
که از ابتدا، برنامه ای مش��خص در کار نبوده یا به نسبت دو 
حوزه اقتصاد و سیاست خارجی، خیلی کمتر بوده است! بعد 
هم اتفاقی وزیر این بخش، انتخابی مناس��ب از کار در آمده 
و گردش موضوع در تناس��ب و در مسیر عقربه های ساعت 
چرخیده، و بعد هم فش��ار و استعفا و خالی کردن میدان و 
واگذاری سرنوشت بازی به شانس و اما و اگر و چه و چه و چه! 
5- این وزیر رفت، پس آن یکی می آید و کرس��ی صدارت 
ب��ه هر حال خالی نمی ماند. او ه��م خوب یا بد راه خودش را 
م��ی رود، ما که قدر خوب ها را نمی دانیم، ش��اید فرق زیادی 
ه��م نکند که با بدها هم کنار بیاییم یا خیر! در نهایت، همه 
ما با اس��تراتژی های عرفی خودمان رفتار می کنیم و زمان را 
می کشیم؛ بی اعتنایی، قهر، کنار کشیدن های گاه و بیگاه و این 
خط را بگیر و بیا. . . ؛ این رفتن ها و آمدن ها، جریان و شتاب 
توسعه را کند یا تند می کند اما نتیجه نهایی پشت در منتظر 
ایستاده است و از آن و در نهایت از تغییر، گریزی نیست. تغییر 
سر راه ما نشسته است، تغییر نکنی، تغییرت می دهند. جریان 
توسعه )با انقالب رسانه ای در حال پیشرفت یک روند جاری و 
توفنده و جهانی است( به این وزیر و آن دیگری نگاه نمی کند، 
گاهی حتی مهم نیست که چه کسی متصدی فرهنگ است! 
مگر در دوره های قبل مهم بود!؟ ملت کار خودشان را می کنند! 
6- موضوعاتی اینچنین، وقتی مهم اند که وزیر، وزیر باشد 
و برنامه ای هم در کارتابلش موجود باشد؛ وقتی برنامه نداریم، 
چه فرقی می کند که چه کسی وزیر است!؟ تا برنامه و هدف 
و تناس��بی در کار نیست و شما نسبتی با جهان اطراف تان 
ندارید، چه فرقی می کند که صدارت را به دست کدام یک از 
آدم هایتان بسپارید!؟ بله البته آدم ها مهم اند، مانند همین وزیر 
فرهنگ دولت یازدهم که توانست پس از مدت ها نابسامانی، 
از اعتبار و ش��خصیتش خرج کند تا التهاب��ات را بخواباند و 
آرامشی را به کشتی توفان زده برگرداند، اما همیشه برنامه ها 
مهم ترند، چون هر کس��ی بیاید باید طبق آن پیش برود و 
همه درد این است که ما در حوزه فرهنگ، برنامه و برنامه ریز 
نداریم و همیش��ه و همه عمر به این یکی که می رس��یم یا 
اصال نمی رسیم یا دیر می رسیم! و از همه مهم تر اینکه مدیر 

فرهنگی هم شده است عنصر غایب روزگارمان! همین! 

فرهنگی ترین رفتارها در
 فضای فرهنگی 

فرض کنید وارد یک مهمانی مجلل شده اید که از 
بس��یاری جهات باشکوه و لوکس محسوب می شود. 
با این وجود برخورد میزبان با مهمانان بسیار ضعیف 
و مخالف ادب اس��ت. برعکس یک مهمانی را فرض 
کنید که به لحاظ تش��ریفاتی در حد متوس��ط قرار 
دارد، ام��ا میزبانانی بس��یار آداب دان و محترم دارد. 

انتخاب اغلب افراد مهمانی دوم است.
 اگر امکانات جامعه را فضای لوکس مهمانی فرض 
کنی��م، می توان وزارت فرهن��گ و هنر هر جامعه را 
نی��ز میزب��ان فضای اخالق��ی و رفت��اری جامعه در 
نظر گرفت. تجربه کش��ورهایی مثل سوئد، اتریش، 
فنالند و... نشان می دهد که می توان بدون تجمالت 

فرهنگی به رشد فرهنگ کمک کرد.
 در مقابل بس��یاری از کشورهای در حال توسعه 
بدون در نظر گرفتن زیرساخت های فرهنگی و تنها 
با تکیه بر برخی ظواهر و تش��ریفات مانع از رش��د 
واقع��ی فرهنگ در فضای جامعه می ش��وند. یکی از 
آفات گاه و بیگاه و مخرب در فضای فرهنگی، تغییر 
مدیران این حوزه و ایجاد برخی تحوالت غیر ضروری 
در سیستم خط و مشی های فرهنگ است؛ تغییراتی 
که اگرچه با امید بهبود شرایط اعمال می شوند، اما 

گاهی پیامدی به جز عقبگرد ندارد. 

EUNIC و کارکرد چشمگیر بین فرهنگی 
تع��داد زی��ادی از کش��ورهای اروپای��ی نه تنها به 
توس��عه فرهنگی می پردازند، بلکه در حوزه صادرات 
فرهنگ��ی نی��ز فعال هس��تند. بنیاد بی��ن فرهنگی 
EUNIC، یک��ی از اصلی تری��ن دالی��ل کامیاب��ی 

کشورهای اروپایی در رشد فرهنگ ملی است. 
این بنیاد موفق ش��ده، ش��بکه ای جهانی متشکل 
از 28 کش��ور جه��ان را در خود ج��ای دهد. ترویج 
تنوع فرهنگی در کنار احترام به فرهنگ ملل و رشد 
احت��رام به عقاید گوناگون از مهم ترین بازخوردهای 
تش��کیل این نهاد اس��ت، اما ایجاد ی��ک چارچوب 
اس��تراتژیک و نظام��دار قانونی در ح��وزه فرهنگ 
ملل از مهم ترین دستاوردهای EUNIC محسوب 
می شود. درواقع تخطی کش��ورها از قانون های این 
نهاد باع��ث دریافت اخطار و حتی اخراج کش��ورها 
خواهد ش��د. بنابراین اغلب کش��ورها در تالشند تا 
با کاهش رفتارهای ضدفرهنگی  )سانس��ور، اغراق، 
تحری��ف و...( حض��ور خ��ود را در ای��ن گردهمایی 
بین المللی تثبیت کنند. بر این اساس می توان وجود 
چنین نهادهای نظارتی را برای رشد فرهنگی بسیار 

مهم تلقی کرد. 

تجربه مثبت آلمان 
از بس��یاری جه��ات می ت��وان آلم��ان را یکی از 
کالن  برنامه ریزی ه��ای  در  کش��ورها  ماهرتری��ن 
فرهنگی در نظر گرفت. وزارت فرهنگ و هنر آلمان 
مانند س��ایر وزارتخانه های این کشور به برنامه های 
نظامدار وابس��تگی دارد؛ برنامه هایی که فرقی ندارد 
وزیر، اعض��ای کابینه، هیأت های اجرایی تا پایان به 
ثمر رس��یدن آن حضور داش��ته باشند یا نه. درواقع 
تحت هر شرایطی برنامه های بلند مدت و طبقه بندی 
ش��ده مرتبط با فرهنگ، روند اجرایی شدن را طی 
می کنند. بخش مهم��ی از وزارتخانه فرهنگ و هنر 
آلمان را توج��ه به حفظ زیرس��اخت های فرهنگی 
این کش��ور تشکیل می دهد. ش��هرت این کشور در 
حوزه هایی مانند موسیقی کالسیک، اپرا و... بی دلیل 
نیس��ت. این موفقیت تا حد زیادی ب��ا فعالیت های 
مس��تمر و س��ریالی مدیران فرهنگی آلمان مرتبط 
اس��ت. از س��ال های پس از جنگ جهان��ی تاکنون، 
آلم��ان به یکی از قطب ه��ای فرهنگی- هنری اروپا 
تبدیل ش��ده و طیف وس��یعی از عالقه مندان حوزه 

موسیقی و هنر به این کشور مهاجرت کرده اند. 
اگرچه بس��یاری از افراد معتقدند نقش هنرمندان 
مشهور و شناخته شده آلمانی در موفقیت این کشور 
بی تأثی��ر نبوده، اما نمی توان ای��ن موضوع را نادیده 
گرفت که تولیدات و صادرات فرهنگی آلمان میسر 
نمی شد مگر با حمایت های دولت؛ حمایت هایی که 
چه حزب میانه گرا حاکم باشد و چه حزب افراطی، 

چتر خود را از سر فرهنگ برنمی دارد. 

کشورهای آسیایی 
بس��یاری از کش��ورهای آس��یایی ب��رای ارتقای 
س��طح فرهنگی خود برنامه ریزی هایی دارند. برخی 
کشورها در راستای هم افزایی هرچه بیشتر فرهنگ 
با جذابیت های گردش��گری ت��الش کرده اند. برخی 
دیگ��ر نیز ب��ا تمرکز ب��ر دیپلماس��ی های فرهنگی 
ت��الش دارن��د از طری��ق میانبرهای بی��ن فرهنگی 
رش��د کنند، اما کارنامه همه وزارتخانه های فرهنگ 
درخش��ان نیس��ت. چین یکی از فعال ترین کشورها 
در عرصه مبادالت بین فرهنگی محس��وب می شود. 
این کش��ور با برگزاری جش��نواره های مختلف ملی 
و بومی و دعوت از س��ایر کش��ورها برای حضور در 
گردهمایی های س��االنه و مناسبتی نقش پررنگ در 

افزایش مناسبات بین فرهنگی ایفا می کند. 
در ای��ن می��ان طی چند س��ال اخیر مناس��بات 
فرهنگ��ی بی��ن چی��ن و مل��ل جنوب غربی آس��یا  
)آ س��ه آن( محس��وس تر از س��ایر مناس��بات است. 
نخستین جلس��ه از مجموعه جلسات مشترک بین 
آ سه آن و چین در سال 2012 با میزبانی پکن رقم 
خورد. با توجه به تش��ابهات فرهنگی این کشورها از 
آن تاریخ تاکنون، حجم مبادالت فرهنگی- تجاری 

بین این کشورها افزایشی چشمگیر یافت.
 بنابراین رش��د میزان همکاری ها بین سنگاپور و 
چین از مهم ترین دستاوردهای فرهنگی دولت چین 
اس��ت، اما یکی از مهم ترین وج��وه مثبت فرهنگی 
در چی��ن، ثبات قدم مدی��ران مختلف فرهنگی این 
کشور است. مواضع فرهنگی چین از دوران صنعتی 
ش��دن این کش��ور تاکنون تغییر چندانی نداشته و 
جریان ه��ای فرهنگی همس��و با اه��داف بلند مدت 

کشور تعریف شده است. 

آزموده دیدگاه

محمد یعقوب�ی، نمایش�نامه نویس و 
کارگردان تئاتر معتقد است هر چند گاه 
تغییر الزم است اما لزوما تغییر همیشه 

به معنای بهبود شرایط نیست. 
ب�ا توجه ب�ه تغیی�ر وزیر ارش�اد 
ارزیابی ش�ما از این تغییر چیست 

و آن را تغییر مناسبی می بینید؟ 
اگ��ر نهادهای مختلف حساس��یتی 
را که نس��بت به حوزه فرهنگ و هنر 
دارند نسبت به حوزه های دیگر مانند 
حوزه اقتصاد داش��تند ما امروز با این 
مشکالت روبه رو نبودیم. فعاالن حوزه 
فرهن��گ و هنر اغلب افراد دلس��وزی 
هس��تند و روند کاری آنه��ا به نحوی 
اس��ت ک��ه ط��ی آن مش��کلی ایجاد 
نمی ش��ود. اما آنچه مش��خص اس��ت 
کش��ور از حوزه های��ی لطمه می خورد 
که حساس��یت چندانی نسبت به آنها 
وجود ندارد. لطمه اصلی را فسادهای 

مالی و اختالس ها برای 
کشور ایجاد کرده اند و 
کشور هیچ گاه از حوزه 
فرهن��گ و هنر تهدید 
فکر  اس��ت. من  نشده 
می کنم مشکالت امروز 
ما ناشی از آن است که 
ک��ه  حساس��یت هایی 

باید وجود داش��ته باشد در جایی که 
الزم است وجود ندارد. 

ای�ن حساس�یت هایی ک�ه مطرح 
می کنی�د ب�ه هر ح�ال خ�ارج از 
حوزه وزارت ارش�اد اس�ت. به نظر 
ش�ما آیا تغییر وزیر ارشاد کمکی 
به کم ش�دن این حساس�یت ها و 
تغیی�ر آنها نس�بت ب�ه حوزه های 

حساسیت برانگیز می کند؟ 
تغیی��ر وزی��ر یک مس��ئله نس��بی 
اس��ت. گاه ف��ردی ک��ه ب��رای وزارت 
انتخاب می ش��ود بالذات ممکن است 
فردی باش��د که دغدغه ه��ای مثبت 
و مناس��بی نس��بت به فرهنگ و هنر 
داش��ته باش��د اما در عمل آن اعمال 
قدرت و ش��دت عمل را ب��رای اعمال 
آن دغدغه ها نداشته باشد که نمود آن 
مث��ال در افرادی مانند آقای مهاجرانی 
و مس��جدجامعی قابل ردیابی اس��ت. 
ه��ر دو این افراد نس��بت ب��ه فرهنگ 
و هنر دغدغه داش��تند و دیدگاه های 
مثبت��ی مط��رح می کردند ام��ا آقای 
مهاجران��ی ای��ن دغدغه ه��ا را اعمال 
می کرد اما آقای مسجدجامعی نسبت 

به اعمال س��لیقه اش محافظه کار بود. 
ح��ال آنچه در ح��وزه انتخ��اب وزیر 
اهمیت دارد این اس��ت که ش��خصی 
بر س��ر کار بیاید ک��ه اتریته و قدرت 
الزم را برای اعمال س��لیقه های مثبت 
داش��ته باش��د. البته پیش ف��رض این 
امر این اس��ت ش��خصی که می آید بر 
اس��اس دغدغه فرهنگ و هنر داشته 
باش��د نه اینکه بخواهد اساس��ا از آن 
س��و همگام با حساسیت های خارجی 
نسبت به فرهنگ و هنر تصمیم گیری 
کن��د. بنابراین هر چند گاه تغییر الزم 
است اما لزوما تغییر همیشه به معنای 
بهبود ش��رایط نیس��ت. متاس��فانه در 
کشور ما فرد واقعا تعیین کننده است، 
بنابراین حتما باید نس��بت به وزیری 
که بر س��ر کار می آید نگران بود. مثال 
در دوره ای در ح��وزه کت��اب تغییری 
انجام ش��د و ف��ردی را ب��ر این حوزه 
گماردن��د ک��ه لطمات 
این  به  جبران ناپذیری 
فرد  بنابراین  زد.  حوزه 
مهم اس��ت و نمی توان 
به ص��ورت کل��ی حکم 
داد ک��ه تغییر، فرآیند 

مثبتی است. 
ب�ه  توج�ه  ب�ا 
تعیین کنن�ده ب�ودن ف�رد، نظ�ر 
ش�ما درباره وزارت آق�ای جنتی 
چیس�ت؟ آیا عملکرد او به نحوی 
بود ک�ه بر فرهن�گ و هنر مثبت 
ب�ود یا ن�ه بهتر بود ف�رد دیگری 

جایگزین او ش�ود؟ 
من کم و بیش که اتفاق ها را دنبال 
می ک��ردم به نظرم می آمد در جاهایی 
در براب��ر جریانات تندرو کوتاه آمد که 
اساس��ا نباید کوتاه می آمد. اساسا من 
معتقدم مش��کل جایی اتفاق می افتد 
که وزرا در برابر جریانات تندرو کوتاه 
بیاین��د و ب��ه آنها باج بدهن��د. وزارت 
ارش��اد فرد بااتریت��ه ای الزم دارد که 
اساس��ا به جریانات تندرو فضای ابراز 
نظر ندهن��د. در جاهایی آقای جنتی 
نس��بت به جریانات تن��درو کوتاه آمد 
که به زعم من این کوتاه آمدن اشتباه 

است. 
پ�س اگ�ر ف�ردی وزارت ارش�اد را 
به دس�ت بگی�رد که کام�ا در برابر 
جریان�ات تندرو بایس�تد ش�ما این 

تغییر را مثبت می بینید؟ 
بله کامال آن را مثبت می بینم. 

حسین زمان هنرمند و خواننده معتقد 
است تا زمانی که نهادهای فراقانونی به 
جای وزیر و وزارتخانه تصمیم می گیرند 

تغییر وزیر بی فایده است. 
با توجه به تغییر وزیر ارشاد ارزیابی 

شما از این تغییر چیست؟ 
به نظر من اگر قرار است شرایط خارج 
از وزارتخانه به روال قبل ادامه پیدا کند 
تغیی��ر وزیر چن��دان تاثی��ری در تغییر 
اوضاع نمی گذارد. مش��کلی که تاکنون 
برای وزارتخانه ها وجود داشته این بوده 
اس��ت که نهادهای فراقانونی بر مسائل 
فرهنگی و هنری اعمال نظر می کرده اند 
و حرف آخر را می زده اند. عمال شرایط و 
حیطه تصمیم گیری از دس��ت مسئوالن 
ارش��اد خارج بوده است. البته نمی توان 
منکر این مسئله شد که معاونت هنری 
وزارت ارشاد به شدت ضعیف عمل کرده 
است. هر چند فش��ارهای خارجی زیاد 

بود تا حرف این عوامل 
نش��انده  کرس��ی  ب��ه 
ش��ود، اما این معاونت 
در براب��ر ای��ن فش��ار 
هیچ ایس��تادگی انجام 
س��بب  روند  این  نداد. 
ش��د ک��ه ما طی س��ه 
س��ال گذشته در حوزه 

فرهنگ و هنر عقبگرد داش��ته باش��یم. 
به خصوص در حوزه موسیقی شعارهایی 
مطرح می ش��د و تا از جایی دادی بلند 
می ش��د آقایان عقب می نشس��تند و در 

برابر آن فریادها سکوت می کردند. 
ح�ال با توجه به اش�اره به نهادهای 
فراقانون�ی و اعم�ال نظ�ر آنه�ا در 
ح�وزه فرهن�گ و هنر ب�ا توجه به 
صحب�ت آق�ای روحان�ی مبن�ی بر 
اینکه گاهی تغییر الزم اس�ت، فکر 
می کنید ای�ن تغیی�ر بتواند کمکی 
به تح�ول در ح�وزه فرهنگ و هنر 
 باشد و در فرصت باقی امیدی ایجاد 

کند؟ 
م��ن فکر می کنم اکن��ون زمان اندک 
است و تا وزیر جدید بخواهد اعمال نظر 
کن��د و نظراتش را اگ��ر نظرات مثبت و 
خوبی باش��د عملیاتی کند دوره یازدهم 
ریاس��ت جمهوری تمام ش��ده اس��ت و 
عم��ال این تغیی��ر نمی تواند نقش��ی در 
حوزه فرهنگ و هن��ر ایفا کند. من فکر 
می کن��م حتی اگر بهتری��ن و موثر ترین 
فرد هم برای این وزارتخانه انتخاب شود 
این وزارتخانه در مدت اندک باقی مانده 

نتواند کاری از پیش ببرد. 
مط�رح  دول�ت  منتق�دان  برخ�ی 
می کردند که دول�ت اگر می خواهد 
تغیی�ری در کابین�ه اش بده�د باید 
در همین فرصت ان�دک باقی مانده 
ای�ن تغییرات را اعم�ال کند تا این 
امی�د وجود داش�ته باش�د ک�ه اگر 
دول�ت یازدهم، دول�ت دوازدهم را 
در دست گرفت تغییراتی در شرایط 
مدیران و سیاس�ت آنها ایجاد شود. 
با توجه به این نظر ارزیابی ش�ما از 
این نظر چیست؟ به هر حال هرچند 
مدت اندک اس�ت اما وزرای تعیین 
ش�ده در فرصت باقی مانده حداقل 
می توانند نوع سیاست های ش�ان را 
معرفی کنند و نش�ان دهند که چه 

میزان اثر گذار هستند؟ 
من دوس��ت ندارم صحبت از ناامیدی 
کن��م. به هر حال بای��د امیدوار بود. این 
اتفاق مش��روط ب��ه این 
اس��ت ک��ه این اف��راد با 
از  دور  ب��ه  و  ش��جاعت 
هرگون��ه محافظ��ه کاری 
م��ازادی در جهت بهبود 
و  بردارن��د  گام  اوض��اع 
ان��رژی بگذارن��د. اما اگر 
مانند  بخواهند  افراد  این 
گذش��ته یکی ب��ه نعل و یک��ی به میخ 
بزنند و چهار س��ال دیگ��ر را نیز به این 
منوال طی کنند به نظر من مشکل حل 

نخواهد شد.
 تغییر اساس��ی زمان��ی روی می دهد 
که م��ا منفعالن��ه برخورد نکنی��م. اگر 
بخواهیم همه مخالفان راضی نگه داریم 
نمی توانی��م کار کنی��م و باعث رش��د و 

بالندگی فرهنگ و هنر شویم. 
پ�س معتقدی�د ه�ر ک�س بیاید در 
ش�رایطی موفق خواهد ب�ود که در 
براب�ر فش�ارهای خارج از س�ازمان 

بایستد؟ 
قطعا همین طور اس��ت. هم وزیر باید 
ایس��تادگی کند و ه��م رئیس جمهوری 
بای��د در برابر ای��ن فش��ارها از وزیرش 
حمای��ت کن��د. اگر مردم ای��ن تالش و 
کوش��ش را ببینند آنها هم وارد میدان 
می ش��وند و ب��ه بهب��ود ش��رایط کمک 
می کنن��د. مردم چ��ون ش��اهد انفعال 
بوده ان��د تنها نق��ش نظاره گ��ر را بازی 
کرده اند. اما اگر قدمی از سوی نهادهای 
رسمی برداش��ته شود، مردم با این قدم 

همگام می شوند. 
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محمد یعقوبی: 

وزیر نباید کوتاه بیاید
حسین زمان: 

وزیر منفعانه عمل نکند

سارا برومند 

مدت ه�ا بود منتق�دان دولت صحب�ت از تغییر در 
وزارتخانه هایی می کردند که عملکرد آنها متناس�ب 
ب�ا سیاس�ت های مط�رح ش�ده حس�ن روحان�ی در 
پی�ش از انتخاب�ات نب�ود؛ تغییراتی که با تغییر س�ه 
وزیر انجام ش�ده اس�ت و موافق�ان و مخالفانی دارد؛ 
اختاف نظرهایی که حس�ن روحانی را بر آن داشت تا 
در مقام پاس�خگویی برآید و بگوید گاه نیاز به تثبیت 
و گاه نیاز به تغییر وزیر اس�ت، تغییراتی که منوط به 
تعیین وزرای جایگزین اس�ت تا تحلیلگران براساس 

انتخ�اب جایگزین، بتوانند سیاس�ت جدید حس�ن 
روحانی را نس�بت به این حوزه ها بسنجد. هرچند تا 
پیش از تنظیم این گزارش وزرای پیش�نهادی دولت 
به مجلس معرفی ش�ده اند اما هنوز تا رأی اعتماد این 
وزرا از س�وی مجلس نمی توان درب�اره وزرای جدید 
ابراز نظر کرد. اما تغییرات اعمال ش�ده نشان می دهد 
این تغییرات در س�ه حوزه ارش�اد، آموزش و پرورش 
و ورزش و جوانان که بیش�ترین حساس�یت ها درباره 
آنه�ا وجود داش�ته اعمال ش�ده اس�ت. در این میان 
حاش�یه های متعددی که برای ح�وزه فرهنگ و هنر 
پیش آمد بر کسی پوش�یده نیست؛ حاشیه هایی که 

سبب شد مدام وزیر ارشاد در برابر جریانات تندرو در 
مقام پاسخگویی برآید. برخی معتقد بودند روندی که 
روی داده به دور از اینکه چه کس�ی وزیر ارشاد باشد 
جایی برای اعمال سیاست های حاکم باقی نمی گذارد 
و هرکس�ی به جای علی جنتی بود نیز همین برخورد 
را می ک�رد. اما برخی معتقد بودن�د که قوانینی وجود 
دارد و وزی�ر تنها باید از آنها تبعیت کند و براس�اس 
آنها در مقابل جریانات تند رو بایس�تد. حال تغییر در 
ای�ن وزارتخانه ایجاد ش�ده و باید دید با انتخاب وزیر 
جایگزین، عماً دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و هنر 

چه سیاستی در پیش گرفته است. 

تغییر وزیر ارشاد بررسی می شود 

سیاست تغییر، سیاست ترمیم
رضا درستکار

مستندساز و منتقد سینما



مدیران برتر سال 2016 از دیدگاه 
بیزینس هاروارد ریویو

نش��ریه ه��اروارد بیزین��س ریویو یک نش��ریه 
مدیریتی و متعلق به دانش��گاه هاروارد اس��ت که 
هر س��ال رده بندی مدیران برت��ر دنیا را با در نظر 
گرفتن معیار های مشخص منتشر می کند. هاروارد 
بیزین��س ریویو عملکرد تع��دادی از مدیران را در 
عرصه های مختلف در زمینه محیط زیست، مسائل 
اجتماعی و مدیریتی ارزیابی و در نهایت 100 نفر 
از بهتری��ن  آنه��ا را معرفی می کن��د. در رده بندی 
مدیران برتر س��ال 2016 از دیدگاه این مجله، به 
ترتیب کشورهای آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و 

کانادا پیشتاز هستند. 
هاروارد بیزینس ریویو امس��ال 886 ش��رکت را 
در 30 کشور مختلف و 895 مدیرعامل را بررسی 
کرد. شرکت هایی واجد ش��رایط بررسی بودند که 
ش��اخص اس��تاندارد  اند پورز را داش��ته باش��ند و 
مدیران آنها حداقل دو سال در آن شرکت مدیریت 
کرده باش��ند و البته تاکنون س��ابقه دستگیری و 

محکومیت هم نداشته باشند.
 امس��ال این نش��ریه رویه جدیدی برای ارزیابی 
مدیران برتر دنیا اتخاذ کرده بود و عملکرد مدیران 
را در س��ه زمین��ه اصلی محیط زیس��ت، مس��ائل 
اجتماع��ی و مدیریتی با در نظر گرفتن نتایج مالی 
آنه��ا در بلند مدت، براس��اس عملکرد ش��رکت در 
توس��عه پایدار ارزیابی کرد. بعد اقتصادی عملکرد 
مدیران 80درصد از س��هم ارزیابی را دارد و مابقی 

برای متغیر های دیگر است. 
نخستین قربانی رویکرد جدید نشریه در انتخاب 
مدیر برتر، جفری ب��زوس، مدیرعامل آمازون بود 
که س��ال 2014 نفر اول رده بود و امس��ال به رده 
75 سقوط کرده اس��ت. امسال، مدیر یک شرکت 
 داروس��ازی دانمارک��ی و نس��بتا ناش��ناس به نام 
»Noro Nordisk« در رتبه اول لیست بهترین 

مدیران قرار گرفته است. 
»مارتی��ن س��ورل« مدیرعام��ل ی��ک ش��رکت 
تبلیغاتی به ن��ام WPP و »پابلو آیال« مدیرعامل 
زیرش��اخه ای از برند معروف زارا به نام ایندیتکس 
نیز ب��ه ترتیب عنوان های دوم و س��وم را به خود 

اختصاص داده اند. 
بهترین مدیران، به صورت متوس��ط در سن 44 
س��الگی به س��مت مدیری��ت منصوب ش��ده اند و 

متوسط 17 سال مدیریت کرده اند. 
در ای��ن رده بندی، امس��ال ن��ام 10 مدیرعامل 
فرانس��وی به چشم می خورد و به همین دلیل این 
کش��ور به عنوان دومین کشور دارنده بهترین مدیر 
انتخاب شده است. البته در مقایسه با سال گذشته 
این کش��ور عملکرد ضعیف تری داشته، چون سال 
پیش 11 نفر از مدیران فرانس��وی در لیست ظاهر 

شده بودند.
 همچنی��ن، تنها چهار نفر از مدیران فرانس��وی 
ک��ه در رده بندی س��ال 2014 حضور داش��تند، 
امس��ال هم به عنوان بهترین مدیر معرفی شده اند. 
رتبه های 7 )برن��ارد آرنولت( مدیرعامل ش��رکت 
LVMH فع��ال در زمین��ه کااله��ای لوکس، 9 
)بنوآت پوتیر( مدیر عامل AirLiquide و سپس 
رتبه ه��ای 10، 15 و چن��د تن دیگ��ر از مدیران 

فرانسوی این رده بندی هستند. 

توییتر بخشی از کارمندان خود را 
اخراج می کند

بح��ران در توییت��ر همچنان 
ادام��ه دارد و مدی��ران دومین 
جهان  بزرگ  اجتماعی  ش��بکه 
تصمی��م گرفته ان��د ب��ه منظور 
کاهش هزینه ها بخشی از نیروی کار خود را اخراج 
کنن��د. در همی��ن رابطه و براس��اس گزارش های 
منتشر شده در خبرگزاری بلومبرگ 8درصد یا به 
عبارتی 300 نفر از کارمندان توییتر به زودی شغل 

خود را از دست خواهند داد.
 در این راس��تا و براس��اس اطالعات ارائه ش��ده 
از س��وی مناب��ع نزدیک ب��ه توییتر، این ش��رکت 
آمریکای��ی پ��س از آن تصمیم به کاه��ش تعداد 
کارمن��دان خود گرف��ت که برنامه ه��ای آن برای 
افزایش درآمد از طریق گسترش خدمات و جذب 
مخاطبان بیش��تر با شکس��ت مواجه شده و حتی 
به رغم میل مدیران آن برای فروش س��هام دومین 
ش��بکه اجتماعی بزرگ دنیا هنوز هیچ خریداری 
برای در اختیار گرفتن توییتر اعالم آمادگی نکرده 

است. 
به گزارش خبرگزاری بلومب��رگ انتظار می رود 
توییت��ر در هفته جاری و پیش از انتش��ار گزارش 
مالی س��ه ماهه سوم این ش��رکت به صورت رسمی 

کاهش تعداد کارکنان خود را اعالم کند.
 گفتنی اس��ت ارزش سهام توییتر اخیرا با افتی 
40درصدی مواجه ش��ده و روز دوش��نبه گذشته 
نیز در جری��ان معامالت بازار س��هام بدون تغییر 
باق��ی مان��د. در پی مش��کالت ایجاد ش��ده برای 
توییتر، جک دورس��ی، مدیر اجرایی دومین شبکه 
اجتماعی بزرگ جهان به ش��دت تحت فش��ار قرار 

گرفته است.
 وی ک��ه از جمله بنیانگذاران توییتر محس��وب 
می ش��ود در حال حاضر مدیریت اجرایی ش��رکت 
Square  را نیز برعه��ده دارد که همین موضوع 
موجب ش��دت گرفتن انتق��ادات از این کارآفرین 
39س��اله شده اس��ت، چرا که منتقدان وی بر این 
  Square باورند که حضور همزمان او در توییتر و
مان��ع از تمرک��ز وی بر مش��کالت توییتر و حل و 

فصل آنها شده است. 
هنگامی که دورس��ی در س��ال گذشته میالدی 
پس��ت مدیریت اجرایی توییتر را در سال گذشته 
می��الدی در اختی��ار گرفت، یک مرتب��ه از گزینه 
تعدی��ل نیرو اس��تفاده ک��رد و هم اکن��ون به نظر 
می رس��د تنه��ا راه کاهش هزینه های این ش��بکه 
اجتماع��ی زی��ان ده کاهش مجدد نی��روی کار آن 

باشد. 

ج��رم و جنایت آخر و عاقبت خوش��ی ندارد. 
با این حال برخی جنایتکاران توانس��تند ثروت 
زیادی به دس��ت  آورند هرچند اغلب نتوانستند 
از این پول کثیف استفاده کنند. تنها چیزی که 
مردم ثروتمند را از مردم عادی جدا می    س��ازد، 
عوامل ذهنی اس��ت. افراد ثروتمن��د متفاوت از 
م��ردم عادی فک��ر می  کنند. این 20 کنگس��تر 
از طری��ق قاچاق موادمخ��در و دزدی  های دیگر 
توانس��تند به ث��روت زیادی دس��ت پیدا کنند، 
در حال��ی که در بیش��تر مواقع هی��چ راه نجاتی 

برای شان وجود نداشت. 
1- پابلو اسکوبار: 30میلیارد دالر

تا اواخ��ر دهه 70 میالدی، او ب��ا چند نفر از 
اطرافیانش مش��غول قاچاق کوکایین به بیرون 
از کلمبیا بودند. چند س��ال بعد و در اواخر دهه 
80 میالدی، کارتل مدلیین توانس��ت به یکی از 
بزرگ ترین کارتل های جهان تبدیل شود. کارتل 
مدلیین توانس��ت صدها میلیون دالر کوکایین 
وارد بازار ایاالت  متحده آمریکا کند. درآمد او در 
اوایل دهه 80 میالدی، به 420 میلیون دالر در 
هفته و 22میلیارد دالر در س��ال می  رس��ید. او 
در سال های آخر فعالیت خود، حدود80 درصد 
کوکایین جهان را تامین می کرد که 15 تن آن 
روزانه به ایاالت متحده آمریکا قاچاق می شد. او 
البته به فقرای کشورش کمک می کرد و همین 
مسئله موجب محبوبیت او نزد مردم آن منطقه 
ش��ده بود. در نهایت او در س��ال 1993 توسط 
دولت کلمبیا و اعضای»لوس پپس« دس��تگیر 

وکشته شد. 
2 - آل کاپون: 100میلیون دالر

آل کاپون مش��هور به »صورت زخمی« یکی 
از هراس آورترین کنگس��ترهای تم��ام دوران ها 
محسوب می شود. او که رسما شغل عتیقه فروشی 
داشت در واقع پدرخوانده مافیای شیکاگو در دهه 
می��الدی20 بود. آل کاپون ثروت��ش را به لطف 
قمارخانه های غیر قانونی، سرقت، اداره خانه های 
فحش��ا و قاچاق الکل به دست آورده بود. وی در 
س��ال 1932 دستگیرشد. آل  کاپون 11 سال در 

زندان آلکاتر مجازات و نقص عضو شد. 
3- فرانک لوکاس: 52میلیون دالر

او در اواخر دهه60 میالدی و اواس��ط دهه70 
می��الدی، از طریق قاچاق هرویین توانس��ت تا 
روزی یک میلیون دالر درآمد داش��ته باشد. در 
حین جن��گ ویتنام، لوکاس م��واد مخدر را به 
کم��ک جمعی از ارتش��یان آمریکایی در تابوت 
س��ربازانی ک��ه در جنگ م��رده بودن��د، پنهان 
کرد. ب��ا این وج��ود او تنها 12س��ال در زندان 
به س��ر برد. همچنی��ن فیلمی درب��اره او به نام 

»کنگسترآمریکایی« ساخته شده است. 
4- آمادو فوئنتس: 25 میلیارد دالر

یکی ازنخستین جرم های وی، به قتل رساندن 
رئیس اش در »جورز کارتل« بود. وی در س��ال  
1990، چندین تن کوکایین از کلمبیا و مکزیک، 
از طریق بیش از دو جت 727 به آمریکا منتقل 
کرد. این کنگس��تر سرنوش��ت خوشی نداشت، 
او در حی��ن ی��ک جراحی زیبایی ب��رای تغییر 
چهره  اش، توس��ط چندین ت��ن از محافظانش 

کشته شد. 
5-  برنارد مادوف: 820میلیون دالر

برن��ارد مادوف کالهبردار مع��روف آمریکایی 
اس��ت که از بیش از هزاران سرمایه  گذار اخاذی 
کرده اس��ت. او در س��ال 2009 به دلیل اخاذی 
بیش از 65میلیارد دالر از مش��تریانش، به 150 

سال زندان محکوم شد. 
6- ویکتور بوت: 6میلیارد دالر

ویکتور بوت ملقب به تاجر مرگ، بزرگ ترین 
قاچاقچی اس��لحه در جهان بود. او افسرس��ابق 
ارتش آزاد ش��وروی بود که بع��د از ریزش دیوار 
برلین سالح  ها را به چهار نقطه ازجهان فروخت. 

او به 20 سال زندان در آمریکا محکوم شد. 
7-  آلن استنفورد: 2 میلیارد دالر

 آلن استنفورد که برنارد مادوف کوچک لقب 

دارد به کالهبرداری از 30هزار س��رمایه گذار در 
بیش از 100 کشور جهان متهم شده بود. وی در 
برابر قضات مدعی ش��ده است که دزد نیست با 
این حال به اتهام کالهبرداری و پولشویی مجرم 
تشخیص داده ش��د. آلن استنفورد به مدت 20 
سال، سیستمی هرمی و بسیار پیچیده تشکیل 
داده ب��ود که به سیس��تم کالهب��رداری برنارد 
مادوف شباهت داش��ت. وی بیش از 7 میلیارد 
دالر به این ش��کل کالهبرداری کرده بود. او در 

سال 2012 به 150 سال زندان محکوم شد. 
8-  لئونا هلمسلی: 2میلیارد دالر

تعداد زنان میلیاردر به مراتب کمتر از مردان 
است اما لئونا هلمس��لی جزو این دایره محدود 
ب��ود. در واقع باید گف��ت وی چندان لیاقت این 
ثروت را نداشت. او یک کارگزار ساده بورس بود 
اما توانست هری هلمسلی غول ساختمان سازی 
را به دام عش��ق خود گرفتار کرده و با او ازدواج 
کن��د. لئونا پس از ازدواج با مش��ت آهنین و به 
شیوه هایی نه چندان ش��فاف شرکت شوهرش 
هلمس��لی پاالس هت��ل را اداره کرد. در س��ال 
1988 وی به اتهام اختالس و رشوه به پرداخت 

7میلیون دالر جریمه محکوم شد. 
9- دنیس کوزلفسکی: 600 میلیون دالر

کوزلفس��کی، مدیر کل ش��رکت امنیتی تیکو 
اینترنش��نال بود اما دستمزد و مزایای بی نهایت 
باالیی را برای خود اختصاص داده بود. او سرانجام 
گم��ان می کرد که تمام پول ش��رکت متعلق به 
اوست. کوزلفسکی با پول شرکت برای خود یک 
خانه 19 میلیون دالری و یک آپارتمان نیویورکی 
18 میلی��ون دالری خریداری کرد. حیف و میل 
پول شرکت توس��ط دنیس کوزلفسکی تا سال 
2005 ادام��ه یاف��ت و در ای��ن س��ال او پس از 

دستگیری به 25 سال زندان محکوم شد. 
10- ژوزه فیگارو آگوستا: 100 میلیون 

دالر
ژوزه بع��د از مذاک��رات فراوان به 209 س��ال 
زندان به دلیل قاچاق مواد مخدر محکوم شد. او 
100میلیون دالر پول نقد پنهان کرده که هنوز 

توسط مأموران پلیس کشف نشده است. 
11- جورج یونگ: 100میلیون دالر

جورج اهل بوس��تن اس��ت. او در سال   1980 
یکی از کسانی بود که بیشترین حجم کوکایین 
آمریکا را تامین می کرد. جورج در س��ال 1984 
دستگیر و به 20 س��ال زندان محکوم شد و در 
سال 2014 از زندان آزاد شد. همچنین فیلمی 
درباره سرگذش��ت او به نام »کوکایین« ساخته 

شده است. 
12- ال چاپو: یک میلیارد دالر

خواکی��ن گوزمن لوئرا ملقب ب��ه »ال چاپو« 
قاچاقچ��ی مکزیکی بزرگ م��واد مخدر و رهبر 
کارتل سینالوآ در مکزیک بود. او پس از دستگیری 
رقیبش »اوسیل کاردناس«، به بزرگ ترین تاجر 
مواد مخدر مکزیک تبدیل ش��د. در سال 2009 
مجله »فوربز« از او به عنوان یکی از قدرتمندترین 
افراد روی زمین نام برد. او به عنوان رهبر سینالوآ 
کارتل یک میلیارد دالر سرمایه برای خود جمع 
کرد. خواکین در س��ال 1993 دستگیر شد و 8 
س��ال بعد، در سال 2001 از زندان فرار کرد و از 
س��ال 2003 ش��روع به قاچاق مواد مخدر کرد. 
مأموران پلیس در مکزیک و آمریکا به مدت 13 
س��ال در جس��ت وجوی او بودند و در نهایت در 

فوریه سال 2014 او دستگیر شد. 
13- داوود ابراهیم: ثروتی 10برابر بیشتر 

از»بن الدن«
»داود ابراهیم کاسکار« را همه در هندوستان 
می  شناس��ند. دامنه فعالیت ه��ای او تا مرزهای 
فراتر از هندوس��تان نیز کشیده شده است. وی 
مته��م به قاچ��اق موادمخدر، قاچاق اس��لحه و 
قتل  های زیادی است. همچنین به گفته  پلیس 
هندوس��تان داوود ابراهیم مظنون به بمبگذاری 
بمبئی در سال1993اس��ت که موجب کش��ته 
ش��دن 257 نفر و زخمی ش��دن 713 نفرشد. 
گفته می شود این جنایتکار اکنون در پاکستان 
زندگی می  کند. »اف بی آی« برای دستگیری او 

5 میلیون دالر جایزه تعیین کرده است، اما ادعا 
می ش��ود او برای اینکه شناسایی نشود جراحی 

پالستیک کرده است. 
14- الکی لوچیانو: 105 میلیون دالر

س��الوادر لوچیانو معروف به الک��ی لوچیانو، 
مافیای معروف ایتالیایی-آمریکایی بود. او به این 
دلیل که نخستین مجمع یا کمیسیون مافیایی 
را بنیان نهاد، به عن��وان پدر جرم و جنایت های 
س��ازمان یافته مدرن در آمریکا ش��ناخته شده  
اس��ت. وی همچنین نخس��تین رئیس رسمی 
خانواده ژنووس��ه بود ک��ه از خانواده های مدرن 
در عرصه جرم و جنایت محس��وب می ش��وند. 
او، در همراه��ی با ش��ریک و هم��کارش، مایر 
النسکی، زمینه پدیداری وتوسعه سندیکای ملی 
جنایتکاران را در س��ال 1929در ایاالت متحده 

آمریکا فراهم آوردند. 
15- کنت لی: 90میلیون دالر تنها در 

سال 2009
او مدیرعامل سابق خانه کارگزاری در تگزاس 
بود. کنت در س��ال 2006 به دلیل ورشکستگی 
ش��رکت مجرم ش��ناخته ش��د، به دنب��ال این 
کالهب��رداری، ه��زاران کارمند و س��رمایه گذار 

ورشکسته شدند. 
16- سیمون مگیلیویچ: ثروتی نامشخص

س��یمون در یک خانواده اوکراینی-یهودی به 
دنیا آمد. او یکی از ثروتمندترین و خطرناک ترین 
مجرمان دنیاست. او در سال1970 تحت عنوان 
»پ��در تعمیدی« بر س��ر خانواده ه��ای یهودی 
که قصد مهاجرت به اس��رائیل را داشتند، کاله 
گذاشت. سپس سرپرس��تی یکی از بزرگ ترین 
ارگان ه��ای جنای��ی روس به ن��ام »OCT« را 
برعهده گرفت. قتل، ش��کنجه، قاچاق انس��ان و 
موادمخدر، اخاذی و پولشویی را می  توان از جمله 

جرم ها و جنایت های او نام برد. 
17- میر النسکی: 100میلیون دالر

او ی��ک مهاج��ر یه��ودی و روس ب��ود و در 
بروکلین زندگی می  کرد. میر امپراتوری بزرگی 
را در الس وگاس، باهام��اس، لون��درس و کوب��ا 
)از دوران ژن��رال باتیستا(توس��عه داد. او یکی از 
نزدیکان الکی لوچیانو بود. این مافیا س��ال های 
زیادی خزانه  دار سندیکای ملی جرم بود. میر در 

سال 1983 درگذشت. 
18- تٌتو رینا: 125 میلیون دالر از 

اموالش مصادره شد
او در س��ال 1930 به دنیا آم��د. این مافیای 
معروف نزدیک به 40 نفر را شخصا به قتل رساند 
و همچنین قتل هزاران نفر را سازماندهی کرد. 
او در سال1993 دستگیر شد و اموالش به ارزش 

125میلیون دالر مصادره شد. 
19- خون سا )Khun Sa(: 5 میلیارد 

دالر
از مهم تری��ن اقدامات او ت��الش در فروختن 
زمین های کشت خش��خاش به استرالیا به مدت 
هشت سال، به قیمت 400میلیون دالر بود که 

استرالیا از خریدن امتناع کرد. 
او یک��ی از بزرگ تری��ن قاچاقچیان هرویین 
در ویتن��ام در س��ال های 1974-1994ب��ود. 
در زم��ان او، بیش��تر هرویینی ک��ه از ویتنام 
ب��ه آمریکا می رس��ید، در زمین های تریاک او 

کشت می شد. 
20-  نیکی بارنس: 105 میلیون دالر

او بعد از اینکه در جوانی به دلیل اس��تفاده از 
هرویین به زندان رفت، ش��روع به خریدوفروش 
و قاچ��اق هرویین ک��رد زیرا از ای��ن راه درآمد 
بیشتری نصیبش می شد. بارنس مدت زیادی از 
دس��ت پلیس ها فرار کرد و بیشتر ثروتش را در 

همین زمان به دست آورد. 
جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا به دلیل 
پیدا نکردن اوبسیار عصبانی بود و به همین دلیل 
شخصا س��ازمان DEA را وادار به پیدا کردن و 
محکوم ک��ردن وی کرد. او در نهایت در س��ال 
1998 از زندان آزاد ش��د. وی پس از آزاد شدن 
با تعریف کردن داستان زندگی  اش شروع به پول 

درآوردن کرد. 

تبهکاران ثروتمند تاریخ

امروز فرصت زیادی نداریم و حجم انبوهی کار و بار بر سرمان ریخته است، لذا یکی پس 
از دیگری به آنها می پردازیم. 

اول اینک��ه بنا داری��م برای ارزیابی فعالیت کارگروپ ه��ا و قدردانی از فعاالن عرصه های 
بیناانسانی، خودمان واسه خودمان یک اندیشکده راه اندازی کنیم چون همین یکی دو روزه 
فهمیدیم چنین نهادی چه اندازه می تواند تاثیرگذار باشد و اسم آدم و خانه اش را سر زبان ها 
بیندازد و موج آفرینی کند. در شروع نیز جایزه ماهانه ای تعیین می کنیم که همانا اعالم اسم 

یا اسامی کسانی است که فعالیت های به یادماندنی کارگروپانه داشته باشند. این از این. 
دوم اینکه همین دیشب دستور مستقیم رسید برای تشکیل کارگروپی با عنوان کارگروپ 
بی توجه��ی به جوایز بین المللی و داخلی. دلیل توجیهی آن نیز چنین ذکر ش��ده بود که 
بش��ریت کارآمد و مفید، الزم اس��ت سرش را بیندازد پایین کارش را بکند. تاریخ تحوالت 
ظریف بش��ری نش��ان داده این جوایز آخر و عاقبت ندارند. هستند کسانی که شجره نامه 
بش��ریت را در نهانخانه عش��رت در اختیار دارند و طی سه سوت، اصل و نسب اهدا کننده، 
دریافت کننده و تش��ویق کننده و حتی چشم حسود را در می آورند و وقتی پرده برافتد هم 
دیگ��ر نردبان و نصاب از کجا پیدا کنیم؟ عجالتا نیروی مازاد برای تش��کیل این کارگروپ 

نداشتیم، لذا تشکیل آن به تعویق افتاد. 
س��وم اینکه مشکالت روحی، روانی و افس��ردگی، رنگ پوست را تیره می کند؛ برجامردا 
به میدان درمی آید و افتخاری س��ت برای میهن و مردمش، ش��ما چرا مراقب رنگ پوستت 

نیستی؟ خراب می شودا. 

برجامردا! 

قــاب

کیوسـک
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دور دنیا

کارگروپ فرصت ویژه

مهاجران از اینجا رانده و از آنجا مانده که در جنگل کاله فرانس�ه اس�کان داده شده اند، در پایان اولین روز از تخلیه 
مهاج�ران و انتق�ال آنها به مراکز پذیرش در مکان های پیش بینی ش�ده دیگر در این کش�ور ش�روع به آتش زدن و 

سوزاندن برخی نقاط این جنگل کردند. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 636 www.forsatnet.ir

راب��رت کیوس��اکی)Robert Kiyosaki(  ی��ک اقتصاددان پیش��رو و صاحب 
تئوری ه��ای نوآورانه اقتصادی در دنیاس��ت. وی با نوش��تن تفکرات ناب و دس��ت 
اول اقتص��ادی در کت��اب خود با نام پدر پول��دار، پدر بی  پول تمام��ی عالقه  مندان 
ب��ه مباحث اقتصادی و مالی را مبهوت خود کرده اس��ت. میلیون  ه��ا نفر با پیروی 
از نظرات خالقانه رابرت کیوس��اکی توانس��ته اند به موقعیت  ه��ای مالی و اجتماعی 
خیره  کننده  ای در جهان دس��ت یابند. از جمل��ه ویژگی های بارز تفکرات و نظریات 
کیوساکی می  توان به کاربردی بودن آنها و ارتباط فوق العاده این نظریات با زندگی 
واقعی افراد جامعه اش��اره کرد. رابرت بر این باور است که قبل از آنکه کیف پولتان 
را از فقی��ر ب��ه ثروتمند تبدیل کنید، بای��د ذهن تان را از فقیر ب��ه ثروتمند تبدیل 

کنید. توصیه های رابرت کیوس��اکی برای پولدارش��دن اینها هس��تند: 
1- ف��رد پولدار برای پول کار نمی کند. پدرم همواره به من می گفت که فقرا و طبقه 
متوس��ط برای پ��ول کار می کنند، اما در مورد ثروتمندان این گونه نیس��ت، بلکه پول 

است که برای آنها کار می کند. 
2- امور مالی را بیاموزید. ش��ما باید فرق میان بدهی و دارایی را بدانید. دارایی، در 
جیب شما پول می گذارد و بدهی، جیب شما را خالی می کند. ثروتمندان، تفاوت میان 

این دو را به خوبی می دانند. 
3- به کسب و کار خودتان بیندیشید. برای اینکه از لحاظ مالی احساس امنیت کنید، 
باید کسب و کار خودتان را راه بیندازید که این کسب و کار هم از دارایی های شما حاصل 
می ش��ود. در واقع ثروتمندان بیش از درآمد ب��ه دارایی اهمیت می دهند، در حالی که 

فقرا و طبقه متوسط خالف آنها می اندیشند. 
4- تاریخ مالیات ها را به یاد داشته باشید. قوانین مالیاتی در آمریکا شرایط بسیاری 
را برای پس اندازکردن و معاف ش��دن از پرداخت همه مالیات مهیا کرده اس��ت. با این 
حال بسیاری از این شرایط اطالعی ندارند و در واقع بیشتر این ثروتمندان هستند که 
از جزییات قوانین مالیاتی خبر دارند. در بس��یاری دیگر از کشورها نیز قوانین مالیاتی 
به همین ش��کل هستند. پس برای ثروتمند شدن، شناخت قوانین مالیاتی و آگاهی از 

سرگذشت آنها ضروری است. 
5- ثروتمندان، پول سازند. فرصت های بزرگ معموال نه به وسیله چشمان شما، بلکه 
به وسیله ذهن شما دیده می شوند. بسیاری از مردم هرگز پولدار نمی شوند، تنها به این 
خاطر که فرصت های مالی پیش روی خود را تشخیص نداده اند. ثروتمندان همان قدر 

که در خلق فرصت ها تبحر دارند، در شناخت آنها نیز خبره هستند. 

6- ب��رای آموخت��ن کار کنید، نه برای پول درآوردن. برای اینکه موفق ش��وید، باید 
بیاموزید که چگونه جریان نقدینگی، سیستم و افراد را مدیریت کنید. حضور در نیروی 
دریایی، رهبری را به من آموخت و کار در بخش فروش شرکت زیراکس به من اصول 
ف��روش را فروخت. همه این ویژگی ها در موفقیت من تاثیرگذار بودند. دنبال ش��غلی 
باش��ید که توانایی شما در مدیریت جریان نقدی، سیستم ها و افراد را افزایش دهد، نه 

اینکه تنها برای شما حقوق آخر ماه داشته باشد. 
7- ب��ا بهره  گی��ری از هوش مالی ثروتمند ش��وید. تمامی مردم دنی��ا چه فقیر و چه 
ثروتمن��د مش��کل مالی دارند. بس��یاری فکر می کنند اگر پول زیادی داش��ته باش��ند 
مش��کالت مالی آنها تمام می ش��ود، در حالی که اینطور نیس��ت و پول بیش��تر مسائل 
مالی بیش��تری را به دنبال دارد. یکی از راه های برطرف کردن مش��کالت مالی، هوش 
مالی اس��ت. هوش مالی بخش��ی از هوش کلی ماس��ت که برای حل مشکالت مالی از 
آن اس��تفاده می کنیم. مش��کالت مالی رایج در دنیای امروز، تطبیق نداشتن درآمدها 
و هزینه های زندگی، نداش��تن خانه شخصی، بدهکاری، هزینه های ماشین، هزینه های 
بهداشتی و درمانی و... است که با استفاده از هوش مالی می توان آنها را برطرف کرد. 
به عقیده رابرت کیوس��اکی، کلید ثروتمند ش��دن در این اس��ت که تشخیص دهید 
سیس��تم تغییر قوانین پول ناعادالنه اس��ت. قوانین را یاد بگیرید و از آنها به نفع خود 
اس��تفاده کنید. این کار نیازمند هوش مالی اس��ت و هوش مالی را باید با حل کردن 
مش��کالت مالی به دس��ت آورد. ثروتمندان مش��کالت مالی را به عن��وان فرصتی برای 

یادگیری، رشد، باهوش شدن و درنهایت فرصتی برای ثروتمند شدن می بینند. 
از نظر رابرت کیوس��اکی نخس��تین درس برای افزایش هوش مالی، داش��تن مهارت 
حل مش��کل یا حل مس��ئله است. یعنی به جای ش��انه خالی کردن در برابر مشکالت 

آنها را حل کنیم. 
دومین درس، مقاومت در برابر ناکامی ها و درس گرفتن از شکست ها و موفقیت های 
قبلی اس��ت. در این صورت اس��ت که با مواجه شدن با مش��کالت و حتی شکست در 
برابر مشکالت چیزی به اسم تجربه که باعث تقویت هوش مالی می شود در آدم ایجاد 
می ش��ود. ثروتمندان به جای گریختن، دوری کردن یا تظاهر به اینکه مش��کالت مالی 
اصال وجود ندارند به مش��کالت مالی خوش��امد می گویند، چون می دانند در مشکالت 
مالی فرصت هایی اس��ت ک��ه در آن می توانند باهوش تر ش��وند و در نتیجه ثروتمند تر 

شوند. 

 7درس ساده اما پولساز 
از رابرت کیوساکی
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