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شروط ادامه رشد اقتصادی در سال های آینده بررسی می شود 

توسعه صادرات غیرنفتی 
کلید تداوم رشد 

استانداردهای رویایی روی کاغذ می مانند

خدمات پس از فروش 
پاشنه آشیل خودروسازان

7

مهلت چندانی تا انتخابات ایاالت متحده باقی نمانده و این کش��ور در 
آس��تانه تغییری بزرگ قرار دارد و تردیدها در خصوص صحت 
و اعتبار رأی گیری الکترونیک ادامه دارد. دونالد ترامپ بارها ...

نگاهی به ادعای اخیر ترامپ در خصوص تقلب های انتخاباتی 

 رأی گیری الکترونیک
قابل اعتماد است؟
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نهایی شدن قراردادهای 
جدید نفتی اسیر انفعال

وزارت نفت در سکون

2

سرمقـاله

نگاه علمی به صادرات
 غیر نفتی نداریم 

اگ��ر بخواهی��م در م��ورد این 
موضوع صحبت کنیم که توسعه 
صادرات غیر نفت��ی می تواند چه 
تاثیراتی بر تداوم رشد اقتصادی 
کشور در سال آینده و سال های 
پس از آن داش��ته باشد، باید به 
برخی نکات توجه داشته باشیم؛ 
نکاتی که ما را بر آن می دارد که 
ن��گاه واقع بینانه تری نس��بت به 
موضوع مهم صادرات و نقش آن 
در اعتالی کشور داشته باشیم. 

یک نکته این اس��ت که قیمت 
تمام ش��ده کلیه کاالهای تولید 
کش��ورمان متاث��ر از قیم��ت ارز 
اس��ت، بنابرای��ن اینک��ه س��عی 
می کنیم قیم��ت ارز را ثابت نگه 

داریم یا افزایش ندهیم یقینا ...

15

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم گفت: قیمت 
خوراک زمانی که قیمت محصول سقوط کرد پنج 
برابر ش��د. اوره ۴۰۰ دالری در حال حاضر ۱۸۰ 
دالر به فروش می رسد. چند نفر در مجلس فضای 
احساسی درست می کنند و بر مبنای آن تصمیم 
می گیرند. در حال حاضر قیمت اتان از ۱۴۰دالر 
ب��ه ۲۴۰ دالر افزایش پیدا ک��رده که این نتیجه 
تصمیمات هیجانی و ناگهانی اس��ت، درحالی که 
قیم��ت محصوالت افت پیدا ک��رده و رقبا بازار را 

از آن خود کرده اند. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی پتروش��یمی جم، 
سیدحس��ین میرافضل��ی با اش��اره ب��ه تحریم ها 
علیه ایران، اظهار کرد: در هش��ت سالی که ایران 
تحریم بود، کش��ورهای دیگر از جمله عربس��تان 
و چین رش��د کردن��د. زمانی که ما کارشناس��ان 
خ��ود را ب��رای بازدید به کش��ورهای دیگر اعزام 
می کنیم االن می خواهیم مطالعات انجام دهند تا 
براساس آن مطالعات ببینیم در چه حوزه ای باید 

سرمایه گذاری کنیم. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه فعالی��ت کش��ور چین در 
زمینه صنعت پتروش��یمی، گفت: کش��ور چین 
از کش��ورهای دیگر LPG  می خرد و در کش��ور 
خ��ودش پروپیل��ن تولید می کن��د. ارزش برخی 
محصوالت��ی که چین از این طریق تولید می کند 
۱۸۰۰ دالر اس��ت، درحالی که ما همه محصوالت 
خ��ود را خام صادر می کنیم. مدیرعامل ش��رکت 
پتروش��یمی جم با اشاره به توانایی های کشور در 
زمینه های مختلف، ادامه داد: مزیت کش��ور ایران 
در کشاورزی نیست. در سال ۱۳۹۵، ۱۰ میلیون 
ت��ن گندم تولی��د کردیم که ب��رای آن ۳میلیون 
هکت��ار زیرکش��ت رف��ت و ۲۰ ت��ا ۳۰ میلیون 
مترمکعب آب مصرف ش��د، اما در نهایت ۱۲هزار 
میلیارد تومان درآمد داش��ت. درحالی که اگر دو 
کارخان��ه PDH  راه ان��دازی می کردیم با خرج 

کمتر، درآمد بیشتری کسب می شد. 
میرافضلی گفت: عربستان PDH با هزینه باال 
 LPG تولی��د می کند درحالی که ایران از دل چاه
اس��تخراج و خام صادر می کن��د. حتی یک تن از 

این مواد خام تبدیل به محصول نمی شود. 
وی با تأکید بر اینکه ریسک سرمایه گذاری در 
کشور ایران باالست، اضافه کرد: در حال حاضر در 
جایگاه ششم هستیم که جایگاه بسیار بدی است 
و در این ش��رایط چگونه توقع داریم سرمایه گذار 
جذب کنیم. سرمایه گذار خارجی به معنی امنیت 
و تعامل با جهان است، اما ریسک سرمایه گذاری 
در ایران باالس��ت. مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
ج��م با اش��اره ب��ه محص��والت پتروش��یمی که 
در کش��ور تولی��د می ش��ود، توضی��ح داد: عمده 
محصوالت پتروش��یمی در کش��ور م��ا آمونیاک، 
اوره، متانول و انواع الفین هاس��ت، اما باید بررسی 
کنیم چن��د درصد گازی که تولی��د می کنیم به 
سمت پتروش��یمی می رود. مسلما زیر ۱۰ درصد 
اس��ت، اما بخش عمده ای از سود کشور از سوی 

پتروشیمی ها حاصل می شود. 
وی با اشاره به قیمت اتان در کشورهای دیگر، 
ادامه داد: قیمت اتان در آمریکا در س��ال ۲۰۱۲، 
۲۹۴ دالر، در س��ال ۲۰۱۳، ۱۹۳ دالر، در س��ال 
۲۰۱۴، ۱۹۹ دالر، در س��ال ۲۰۱۵، ۱۳۷ دالر، 
در س��ال ۲۰۱۶، ۱۴۱ و در س��ال ۲۰۱۷، ۱۹۲ 
دالر خواه��د ب��ود. قیمت اتان در عربس��تان ۹۶ 
دالر و در ای��ران ۲۴۰ دالر اس��ت. در واقع قیمت 
اتان در کش��ورهای رقیب زیر ۱۰۰ دالر است. از 
طرف دیگر ریسک سرمایه گذاری در این کشورها 
پایین اس��ت و با این شرایط سرمایه گذار خارجی 
ایران را ب��رای س��رمایه گذاری  انتخاب نمی کند. 
قیم��ت خ��وراک تعیین کننده تری��ن موضوع در 

سرمایه گذاری است. 
مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی جم با اشاره به 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت، اظهار کرد: در این قانون گفته 
ش��ده که وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک 
گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی 
پاالیشی و پتروش��یمی ها را با رعایت معیارهایی 
تعیین کند. این معیارها متناس��ب با معدل وزنی 
درآمد حاصل از فروش گاز یا مایع تحویلی برای 
س��ایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت 
محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری، محصوالت 
تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای 
کالن اقتص��ادی ایجاد انگی��زش و امکان جذب 
س��رمایه گذاری  داخلی و خارجی، اعمال تخفیف 
پلکان��ی تا ۳۰ درصد با انعقاد ق��رارداد بلندمدت 
ب��رای واحدهایی که بتوانند جه��ت تعیین مواد 
اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصوالت 
میان��ی و نهایی تولید می کنن��د و زنجیره ارزش 
افزوده اس��ت. در این ق��رارداد بنگاه هایی که در 
مناطق کمتر توس��عه یافته راه اندازی می شوند از 
تخفیف بیشتری برخوردار می شوند. میرافضلی با 
بیان اینکه وزیر نفت قانون مذکور را قبول ندارد، 
گفت: نمی توان به راحتی گف��ت قانونی را قبول 
ن��دارم و آن را اجرا نکرد. اگر وزیر نفت این قانون 
را قبول ندارد باید برای آن اصالحیه بنویسد و به 
مجل��س ارائه کند در غیر این ص��ورت باید قانون 

اجرا شود. 
وی در ادامه با اش��اره ب��ه تولید ۸ میلیون تن 
LPG در کش��ور بیان کرد: ای��ن موضوع مزیت 

خوبی برای توسعه صنعت پتروشیمی است. 
مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی جم به فعالیت 
دولت اصالح��ات در زمینه صنعت پتروش��یمی 
اش��اره کرد و اف��زود: در زمان دول��ت اصالحات 
اقدامات��ی در زمینه جذب س��رمایه گذار خارجی 
در حوزه پتروش��یمی انجام شد که نتایج مثبتی 
برای کش��ور در پی داش��ت. اکنون هم می توانیم 
ش��رایطی ایجاد کنیم که سرمایه گذاران خارجی 

را جذب کنیم. 
میرافضلی در ادامه با اشاره به اقدامات در دست 
اجرای ش��رکت پتروش��یمی جم، توضیح داد: ما 

درخواست راه اندازی PDH و دو واحد ۴۵۰ تنی 
پروپیلن و پلی پروپیلن و سایر زیرشاخه های آن 
را داده ایم که در حال بررس��ی است. ما با افزایش 
ظرفیت واحدهای پتروشیمی جم سعی می کنیم 

حاشیه سود شرکت را افزایش دهیم. 
وی به ارائه پیش��نهادی برای سود شرکت های 
پتروشیمی پرداخت و ادامه داد: پیشنهاد می کنم 
وزارت نفت قانون��ی را اجرا و در آن فکر کند که 
نرخ تورم کشور در یک صنعت خاص چه ارزی و 
چه ریالی، چقدر است سپس عددی را به این نرخ 

تورم اضافه و سود پتروشیمی ها را تعیین کند. 
مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی جم با تأکید بر 
اینکه سود سهام پتروشیمی ها از سود بانکی کمتر 
است، توضیح داد: اگر در حال حاضر قصد داشته 
باشیم شرکت پتروشیمی جم ۲ را راه اندازی کنیم 
هزینه آن حدود ۲.۵ میلیارد دالر معادل ۱۰ هزار 
میلیارد تومان می ش��ود. سود متعارف بانکی ۱۰ 
درصد در س��ال و به عبارتی دیگر ۱۸۰۰ میلیارد 
تومان است. میرافضلی با اشاره به افزایش قیمت 
خوراک، گفت: واکن��ش ما به این افزایش قیمت 
این اس��ت که آرام و قرار نداش��ته باشیم، رایزنی 
کنیم و مصاحبه های مطبوعات��ی برگزار کنیم و 
ب��ه عبارت دیگ��ر از همه جا کم��ک بطلبیم. اگر 
می خواهیم کشور توسعه پیدا کند، باید به قانون 
پایبند باش��یم و اگر قانون ایراد دارد آن را اصالح 
کنیم. خ��وراک مایع در قانونی که به آن اش��اره 

کردم یا باید از قانون حذف یا اصالح شود. 
وی ب��ا بیان اینکه دولت در س��ال بیش از ۳۰ 
هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشس��تگی 
پ��ول می دهد، اف��زود: اگر این صندوق ها س��ود 

بیشتری داشته باشند، کشور بالنده تر می شود. 
مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی جم با اش��اره 
به قیمت خوراک در بازار عربس��تان، اظهار کرد: 
آمونیاک در بازار عربستان ۱۸۰ دالر است. هدف 
عربستان از عرضه آمونیاک با این قیمت چیست. 

آیا می خواهد پتروشیمی ایران را زمین بزند. 
وی با بیان اینکه ش��رکت های بزرگ آمریکایی 
حاضر به س��رمایه گذاری در ایران هستند، گفت: 
ش��رکت های خارجی منتظر فراهم ش��دن بستر 
برای آغاز س��رمایه گذاری در ایران هس��تند، اما 
نحوه اجرای قانون افزایش قیمت اتان و... مانع از 

سرمایه گذاری آنها در کشور می شود. 
میرافضل��ی با اش��اره به مذاکره ب��ا یک هیأت 
بلندپایه ایتالیایی، ادامه داد: کش��ورهای خارجی 
تمای��ل دارند در ای��ران فعالیت کنن��د و منتظر 
هستند این بستر فراهم شود. قابلیت تأسیس ۲۰ 
کارخانه PDH در ایران وجود دارد و خارجی ها 
تمایل دارند در ای��ران فعالیت کنند، درحالی که 
قبل از برجام حتی حاضر نبودند با ایران صحبت 
کنند، حتی ش��رکت های بزرگ آمریکایی حاضر 
هستند در ایران سرمایه گذاری کنند. ما به سمت 
تولی��د گریدهایی می رویم ک��ه ارزش افزوده آنها 

باالتر از گریدهای معمولی باشد. 

مدیرعامل پتروشیمی جم: 

قیمت خوراک پتروشیمی زمانی که قیمت محصول سقوط کرد 5برابر شد

فریدون فرقانی
 رئیس اتاق

بازرگانی شیراز 

 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت:

تعریف درست  استاندارد در سیاست های 
اقتصاد مقاومتی وجود ندارد
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از ع��دم نهایی  وزیر نف��ت 
شدن متن قراردادهای جدید 
نفت��ی خب��ر داد و اعالم کرد 
ب��ه زودی این مت��ن را نهایی 
خواهیم کرد اما کارشناس��ان 
تاخی��ر در نهایی ک��ردن این 
متن را تعللی از س��وی وزارت 
نف��ت می دانند و بر این باورند 
که ای��ن ضعف ش��رکت ملی 
نف��ت اس��ت ک��ه در اجرای 
قراردادهای جدید نفتی دچار 

تردید شده است. 
علی حاتم��ی، متخصص در 
قرارداده��ای نفت و گاز با بیان 
اینک��ه وزارت نفت هنوز موفق 
به تهیه متن نهای��ی قراردادها 
و ضمائم قراردادها نشده است، 
به »فرصت امروز« می گوید: با 
وجود تایید کلیات قراردادهای 
جدی��د، ب��ه دلیل ضع��ف در 
س��اختار، متن��ی ب��رای ای��ن 
قراردادها تهیه نش��ده اس��ت و 
این قابل قبول نیست که چگونه 
در مقاب��ل اص��رار وزارت نفت 
ب��رای تایید نهایی، تاکنون این 
متن تهیه و نهایی نشده است. 

جدید  قراردادهای  کلی��ات 
نفتی در ش��هریورماه امس��ال 
با اعمال تغییرات پس از چند 
مجلس  تصوی��ب  ب��ه  مرحله 
رس��ید و هی��أت دول��ت نیز 
ای��ن قرارداده��ا را در مهرماه 
اب��الغ کرد ت��ا وزارت نفت هر 
چ��ه س��ریع تر براس��اس این 
قرارداده��ا ک��ه جذاب ت��ر از 
قرارداده��ای گذش��ته وزارت 
اس��ت،  س��رمایه گذار   نف��ت 
خارج��ی و داخلی جذب کند. 
ماحص��ل تالش ش��رکت ملی 
 نفت در اجرای این قراردادها، 
 انعقاد یک قرارداد با ش��رکت 

داخلی وابسته به ستاد اجرایی 
فرم��ان امام ب��ود. حاتمی در 
باره می گوید: این خبری  این 
ک��ه ازآن به عن��وان ق��رارداد 
قراردادهای  براس��اس  داخلی 
جدید یاد می ش��ود، تنها یک 
تفاهم نامه و ش��و بیشتر نبود. 
وزارت نف��ت از همان ابتدا در 
تدوین این قراردادها با مشکل 
مواجه شده بود و این مشکل 
همچن��ان ادام��ه دارد زیرا در 
واقع بینی  قراردادها  این  تهیه 

صورت نگرفته است. 
ب��اره س��یدحمید  ای��ن  در 
هی��أت  عض��و  حس��ینی، 
رئیس��ه اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی و کارش��ناس 
ارش��د حوزه نفت و ان��رژی با 
بیان اینک��ه به نظر می رس��د 
ش��رکت ملی نف��ت در اجرای 
قرارداده��ای جدید نفتی دچار 
تردید ش��ده اس��ت و نمی داند 
کدام میدان را به چه ش��یوه ای 
به شرکت های داخلی و خارجی 
واگذار کند، به »فرصت امروز« 

می گوید: نمونه عینی این تردید 
در میدان آزادگان است با وجود 
اینکه اخباری مبنی بر واگذاری 
این میدان به ش��رکت خارجی 
شنیده می ش��ود، مجددا اعالم 
می ش��ود به قرارگاه خاتم برای 
ای��ن میدان س��ه م��اه فرصت 

داده ایم. 
وی ب��ا بیان اینکه ش��رکت 
مل��ی نف��ت بالتکلی��ف عمل 
می افزای��د :  هن��وز  می کن��د، 
مت��ن قراردادها نهایی نش��ده 
اس��ت، این موضوع برای این 
وزارتخان��ه نف��ت نوعی ضعف 
محس��وب می ش��ود اما نباید 
فرام��وش کرد تهیه متن برای 
هر قرارداد با توجه به شرایط 
آن ق��رارداد متفاوت اس��ت و 
نمی توان برای تمام قراردادها 
ی��ک متن نهایی نوش��ت زیرا 
جزییات قرارداد فرق می کند. 
همچنین باید متنی تهیه شود 
که در آن رضایت شرکت ملی 
نفت، ش��رکت داخلی که باید 
شریک شرکت خارجی شود و 

ش��رکت خارجی لحاظ شود و 
این کار س��خت و زمانبر است 
اگرچه سختی کار مانع ازاین 
نمی شود که ما از شرکت ملی 
نف��ت بخواهیم به وظایفش به 

خوبی عمل کند. 
ای��ن فعال بخش خصوصی با 
اشاره به اینکه با سیاست پیش 
گرفته و س��رعت پایین وزارت 
نف��ت در اج��رای قرارداده��ای 
جدید، نباید انتظار داش��ت که 
قرارداد بین المللی جدید نفتی 
تا پایان دولت یازدهم نوش��ته و 
امضا ش��ود، اعالم می کند: باید 
از مس��ئوالن نفت پرسیده شود 
چرا در نوشتن متن تاخیر وجود 
دارد اما ش��اید دلیل این تاخیر 
برای مش��خص ش��دن  انتظار 
نتیجه انتخابات آمریکا و مباحث 
بانکی باشد زیرا فعال شرایط مهیا 

نیست تا مناقصه برگزار شود. 
کارش��ناس  ای��ن  دی��د  از 
ش��رکت مل��ی نف��ت در حال 
ارزیابی صالحیت شرکت های 
خارج��ی اس��ت و مش��خص 

نیست چند ش��رکت خارجی 
عالقه مند برای سرمایه گذاری 
در کشور هستند تا مناقصه ها 

برگزار شود. 
همچنین فرشید فرحناکیان، 
کارش��ناس حقوق��ی نف��ت و 
گاز ب��ا بیان اینکه مت��ن اولیه 
قرارداده��ای جدید نفتی تهیه 
ش��ده اما هنوز ب��ه دلیل آماده 
و مش��خص نبودن ضمائم آن، 
 نهایی نشده است و این ضعف 
وزارت نفت اس��ت، به »فرصت 
نفت  امروز« می گوی��د: وزارت 
براس��اس  مناقص��ه ای  هن��وز 
قراردادهای جدید نفتی برگزار 
نکرده اس��ت تا نکات مرتبط با 
هر قرارداد و هر میدان مشخص 
ش��ود این در حالی است که تا 
پیش از تصویب اصل قراردادها 
ای��ن وزارتخانه عجل��ه و اصرار 
زی��ادی برای گرفت��ن موافقت 

مراجع ذی صالح داشت. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه مباحث 
حقوق��ی در کلی��ات قراردادها 
تهیه ش��ده اس��ت اما جزییات 
نی��از ب��ه تام��ل و س��نجیدن 
ش��رایط طرفین در قرارداد دارد، 
می افزاید: قرار است در خصوص 
انتقال تکنولوژی ضمائمی برای 
قراردادها تهیه شود که هنوز این 
مسئله در حال بازبینی است. با 
رویه در پیش گرفته شده توسط 
وزارت نفت بدون ش��ک تا پایان 
دولت یازده��م نمی توان امیدوار 
بود که قراردادهای جدید نفتی 

عملیاتی شوند. 
فرحناکی��ان ب��ه برگ��زاری 
اش��اره  نیز  آمریکا  انتخاب��ات 
مسئوالن  می گوید:  و  می کند 
وزارت نف��ت منتظر نتایج این 
انتخابات هس��تند ام��ا با این 
وجود تعلل در تهیه متن های 

نهایی قابل پذیرش نیست. 

وزارت نفت در سکون

نهایی شدن قراردادهای جدید نفتی اسیر انفعال

وزیر نیرو گفت وزارت نیرو به 
طور متوسط در کل کشور حدود 
20درص��د از هزینه ه��ای واقعی 
انشعاب ها را دریافت می کند که 
در صورت تداوم چنین وضعیتی 
ممکن اس��ت صنعت برق کشور 

با مشکالت اساسی مواجه شود.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
وزارت نی��رو )پ��اون(،  »حمید 
نی��رو صبح  وزیر  چیت چی��ان« 
دیروز با حض��ور در صحن علنی 
مجل��س در پاس��خ ب��ه س��وال 
»احم��د امیرآب��ادی فراهان��ی« 
نماین��ده م��ردم ق��م در مجلس 
ش��ورای اس��المی ک��ه در مورد 
دالی��ل افزایش قیمت انش��عاب 
ب��رق و عملک��رد وزارت نیرو در 
زمین��ه کاهش تلفات انتقال برق 
مطرح شده بود، اظهار داشت: به 
ازای هر انش��عاب برق تاسیسات 
و تجهی��زات عظیم��ی از نصب 
تیرهای برق تا پست های توزیع 
و ف��وق توزیع و خطوط انتقال را 
بای��د راه اندازی ک��رد و این امر 
هزینه های گزافی را روی دس��ت 

وزارت نیرو می گذارد.
وی افزود: از طرف دیگر دولت 
ب��ه دلی��ل کاه��ش درآمدهای 
ب��رای  کاف��ی  بودج��ه  نفت��ی 
پوش��ش هزینه های مابه التفاوت 
ایجاد ش��ده از نصب انش��عابات 
و س��ایر خدمات برق رس��انی را 

ن��دارد؛ بنابراین ب��رای پایداری 
خدمات رسانی در صنعت برق ما 
مجبور به جبران هزینه های این 

خدمات رسانی هستیم.
وی تصریح کرد: در حال حاضر 
ایجاد هر انشعاب روستایی برای 
وزارت نیرو ح��دود 47 میلیون 
ری��ال هزینه در ب��ردارد، این در 
حالی اس��ت که تنها 3 میلیون و 
240 هزار ریال آن از مش��ترک 

گرفته می شود. 
چنی��ن  گف��ت:  چیت چی��ان 
مبلغ��ی برای انش��عابات برق در 
روس��تاها تنه��ا 6.9درص��د کل 

هزینه ها را جبران می کند.
وزیر نیرو ادام��ه داد: در ماده 

4 قان��ون حمایت از صنعت برق 
مصوب مجلس اش��اره ش��ده که 
طی شش س��ال باید هزینه های 
انش��عاب، واقعی ش��ود و ما نیز 
سعی داریم مطابق همین قانون 

عمل کنیم. 
وی تاکید کرد: در ش��هرهای 
بزرگ��ی چ��ون ته��ران، ک��رج، 
شیراز، مشهد و تبریز هزینه های 
و  میلی��ون  ی��ک  از  انش��عاب 
250ه��زار تومان به یک میلیون 
و 750 هزار تومان رسیده است؛ 
این در حالی است که هزینه هر 
انشعاب برای وزارت نیرو بیش از 

4 میلیون تومان است.
چیت چیان گفت: در شهرهای 

گرمس��یری نیز قیمت انش��عاب 
ب��رق از 415 هزار تومان به حدود 
700 هزار تومان رسیده است، در 
حالی که در همین شهر نیز هزینه 
هر انشعاب برای وزارت نیرو بیش 

از 4 میلیون تومان است.
وی اظهار داش��ت: وزارت نیرو 
به طور متوس��ط در کل کش��ور 
ح��دود 20درص��د از هزینه های 
دریاف��ت  را  انش��عابات  واقع��ی 
می کند، در صورت تداوم چنین 
وضعیت��ی ممکن اس��ت صنعت 
برق کشور با مش��کالت اساسی 

مواجه شود. 
وزی��ر نیرو تاکید ک��رد: هزینه 
من��زل  ه��ر  ب��رای  انش��عابات 

مسکونی تنها یکبار در طول عمر 
آن اس��ت و موضوعی نیست که 
مردم به ص��ورت روزمره با آن در 
ارتباط باش��ند؛ از طرفی چنانچه 
بماند  ثابت  انش��عاب  هزینه های 
وزارت نیرو با انباش��ت هزینه ها 
در ای��ن بخ��ش مواجه ش��ده و 
نمی تواند توس��عه ش��بکه و برق 
پایداری را در آین��ده در اختیار 
مردم قرار دهد. وی خاطرنش��ان 
کرد: وزارت نیرو در ابتدای سال 
جاری 32 هزار میلی��ارد تومان 
بده��ی انباش��ته داش��ته که در 
صورت واقعی نکردن قیمت برق 
و مش��تقات آن از جمل��ه همین 
انشعابات ممکن است با انباشت 
چن��د برابری بدهی ه��ا در پایان 

سال مواجه شویم. 
وی در ادامه در پاسخ به سوال 
نماین��ده ق��م در م��ورد کاهش 
تلف��ات در خطوط انتق��ال برق 
گفت: در طول تاریخ صنعت برق 
اقدامی که در طی این سه سال 
برای کاهش تلف��ات در خطوط 
انتقال برق انجام ش��ده بی نظیر 
ب��وده اس��ت، طوری ک��ه میزان 
تلفات ش��بکه توزیع در طی سه 
س��ال گذش��ته از 15درص��د به 

کمتر از 11درصد رسیده است.
گفتن��ی اس��ت در پای��ان این 
جلس��ه نماینده س��وال کننده از 

پاسخ های وزیر نیرو قانع شد. 

وزیر نیرو در صحن علنی مجلس و در پاسخ به سوال نماینده عضو کمیسیون انرژی: 
وزارت نیرو تنها 20درصد از هزینه های واقعی انشعاب را از مشترکین می گیرد

نیرو

پتروشیمینفت

ناخرسندی دبیرکل اوپک از وضع بازار نفت
دیگر نمی توانیم 

تاخیر داشته باشیم

دبی��رکل اوپک با اب��راز ناخرس��ندی از روند کند 
بهب��ود بازار نف��ت تاکید کرد که ای��ن روند طوالنی 
ش��ده اس��ت و دیگر بیش از این نمی توانیم آن را به 
تاخیر بیندازیم. به گزارش ایس��نا و براساس گزارش 
خبرگزاری فرانسه، محمد بارکیندو، دبیر کل اوپک 
با بیان این دیدگاه افزود: باید خواس��تار بیش��ترین 
تعه��د همه کش��ورهای عض��و و غیرعض��و اوپک به 
تنظی��م بازار ش��ویم و نباید کمتر از ای��ن را انتظار 
داش��ته باش��یم، زیرا این تعهد ما نه تنها نس��بت به 

کشورهای عضو بلکه به جامعه جهانی است. 
نشس��ت مقام ه��ای بلند پایه اوپک برای بررس��ی 
چگونگی اجرای ط��رح کاهش تولید نفت به منظور 
کاس��تن از مازاد جهانی عرض��ه و بهبود قیمت های 
نفت به همراه نمایندگان روس��یه و دیگر کشورهای 
تولید کننده عمده غیرعضو این س��ازمان دو روز در 

وین، برگزار شد. 
به گفته دو منبع آگاه اوپک، مقام های روس��یه در 
نشست فنی کمیته کارشناسان بلندپایه این سازمان 
و نمایندگان کشورهای تولید کننده غیرعضو گفته اند 

که مسکو هنوز در انتظار تثبیت تولید نفت است. 
روس��یه، از کش��ورهای عم��ده تولید کننده نفت 
جه��ان، به هم��راه برخ��ی اعضای اوپ��ک، از جمله 
عربستان س��عودی، در هفته های اخیر چند نشست 
ب��رای تقوی��ت همکاری ب��ه منظور کاهش نوس��ان 

قیمت های نفت برگزار کرده اند. 
الکس��اندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در سفر اخیر 
خ��ود به وین گفت که ضرورت بس��یار زیاد و فوری 
برای تس��ریع روند ایجاد توازن مجدد در بازار وجود 

دارد. 
ناط��ق علی اف، وزیر انرژی جمه��وری آذربایجان، 
پیش از ش��رکت در این نشس��ت گف��ت که برخی 
اقدامات برای ایجاد ثبات در بازار نفت ضروری است. 
نشس��ت مقام ه��ای بلندپایه عضو اوپ��ک نیز روز 
جمعه ب��رای تعیی��ن جزئیات اج��رای توافق اوپک 
پیش از برگزاری اجالس وزیران در 30 نوامبر )دهم 

آذرماه( برگزار شد. 
اعضای اوپک در ماه گذش��ته )2٨سپتامبر، هفتم 
مهرماه( درباره کاهش تولید اعضا تا 750 هزار بشکه 
در روز و رساندن آن به بین 32 میلیون و 500 هزار 

بشکه تا 33 میلیون بشکه در روز توافق کردند. 
اعالم دس��تیابی به این توافق که نخس��تین توافق 
درباره کاهش تولید از س��ال 200٨ به این س��و به 
ش��مار می رود، موجب اوج گیری قیمت های جهانی 

نفت شد. 
فراتر رفتن عرضه از تقاضا در دو س��ال گذش��ته و 
وجود عرضه مازاد در بازار نفت، موجب افت قیمت ها 
به 30 دالر برای هر بشکه در فوریه سال جاری شد 
که پایین ترین میزان در حدود 13 سال گذشته بود. 
قیمت ه��ای نفت اکنون ح��دود 50 دالر برای هر 
بش��که دور می زند که هنوز برای کش��ورهایی که به 

درآمد نفت وابستگی دارند، بسیار پایین است. 
اوپ��ک در نشس��ت الجزیره توافق ک��رد که تولید 
ایران، نیجریه و لیبی که در س��ال های اخیر به علت 
اعمال تحریم ها و همچنین درگیری های داخلی افت 

کرده است، از کاهش معاف شود. 

نشریه فوربس: آمریکا هر نوع 
همکاری را با اوپک رد کرد

در پی درخواس��ت  »نی��کالس م��ادورو« رئیس 
جمهوری ونزوئال در نشس��ت روز ش��نبه  اوپک در 
وین برای شرکت آمریکا در گفت وگوهای فریز تولید 
نفت، س��خنگوی وزارت انرژی آمریکا به سرعت هر 
ای��ده ای در مورد همکاری این کش��ور را برای فریز 

تولید رد کرد. 
به گزارش ایرنا، فوربس نوشت؛  »نیکالس مادورو« 
رئیس جمهوری کش��ور سوسیالیس��تی ونزوئال که 
کش��ورش از کاهش قیمت های نفت به شدت آسیب 
دیده است، درخواس��ت عجیبی را مطرح کرد و آن 
اینک��ه ایاالت متح��ده آمریکا نی��ز در این مذاکرات 
ش��رکت کند. وی گفت��ه بود آمریکا بای��د  )در این 
گفت وگوها( حاضر شود زیرا یک تولیدکننده بزرگ 

است و نمی تواند جدا عمل کند. 
فوربس ادامه داد: گرچه مش��خص نیس��ت که آیا 
اشاره مادورو به شرکت های تولیدکننده نفت آمریکا 
مانند اکس��ون موبیل و ش��ورون اس��ت یا به دولت 
آمری��کا برمی گردد، اما در هر صورت خواس��ته وی 

بی معنی است. 
س��خنگوی وزارت ان��رژی آمری��کا تأکی��د کرد: 
آمری��کا در هیچ گفت وگوی نفت��ی با اوپک چه به 
صورت رس��می و چه به صورت غیررسمی شرکت 

نمی کند. 
فورب��س افزود: ب��رای ش��رکت های آمریکایی نیز 
مطابق قانون این کش��ور، چنین همکاری هایی و نیز 

هر نوع دستکاری قیمت ممنوع است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، در روزه��ای 2٨ و 29 اکتبر  
)هفتم و هشتم آبان( کشورهای عضو اوپک و برخی 
تولیدکنندگان مهم غیراوپک مانند روس��یه و برزیل 
در م��ورد امکان فریز تولید نفت گفت وگو کردند که 

بدون نتیجه پایان یافت. 
قرار اس��ت ای��ن گفت وگوها در تاری��خ 25 نوامبر  
)پن��ج آذر( ادامه یابد و پ��س از آن اوپک توافق ماه 

سپتامبر  )مهر( خود را نهایی کند. 

مدیر عامل پتروشیمی مارون: 
مذاکره با شل و عقد قرارداد 

با لینده

رحیم ش��ریف موس��وی مدیر عامل پتروش��یمی 
مارون در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره مذاکره با 
شرکت های خارجی اظهار داشت: ما برای طرح های 
توس��عه ای مجتم��ع از جمله اتوکس��یالت، اتیلن و 
هاب پتروش��یمی مذاکراتی را با شرکت های خارجی 
داش��ته و با برخی از آنها نیز به نتایج خوبی دس��ت 

یافته ایم. 
مدیر عامل پتروش��یمی مارون با اش��اره به اینکه 
برخ��ی مذاک��رات م��ا در مرحله نهایی ش��دن عقد 
قرارداده��ای مهندس��ی و انجام فعالیت ه��ای اولیه 
است، تصریح کرد: با ش��رکت شل مذاکره کردیم و 
برای امور جاری و واح��د الفین نیز با لینده قرارداد 

بسته ایم. 
وی درباره نقش دولت در توس��عه پتروش��یمی ها 
خاطرنش��ان ک��رد: دول��ت در زیرس��اخت، قوانین، 
خ��وراک، ع��وارض و گم��رکات نقش مهم��ی دارد 
و می توان��د حمای��ت کند و ما هم انتظ��ار داریم که 

کمک ها ادامه یابد. 
تش��کیل  ای��ده  درب��اره  موس��وی  ش��ریف 
وزارت پتروش��یمی نی��ز بی��ان داش��ت: روی این 
موضوع در حال بررس��ی و مطالعه هس��تیم و فعال 
جنب��ه تحقیق��ی دارد مطمئن��ا وزارات نف��ت نظر 
مثبت��ی ندارد و م��ا به صورت مس��تقل موضوع را 

بررسی می کنیم. 

آفریقا بازار جدید محصوالت پتروشیمی ایران
 »موزامبیک« مشتری جدید

اوره شد

یک مقام مس��ئول با اش��اره ب��ه برنامه ریزی برای 
آغ��از صادرات محصوالت پتروش��یمی ب��ه برخی از 
کش��ورهای آفریقای��ی، گف��ت: مذاک��رات صادرات 

محموله های اوره به موزامبیک آغاز شد. 
به گزارش خبرن��گار پایگاه اطالع رس��انی انجمن 
صنفی کارفرمایی صنعت پتروش��یمی، متنوع سازی 
بازارهای ه��دف صادرات محصوالت پتروش��یمی و 
فرآورده ه��ای پلیمری یکی از سیاس��ت های کلیدی 
تجارت پتروشیمی ایران در دوران پسابرجام است. 

بر این اس��اس در طول چند ماه گذش��ته تاکنون 
محموله های پتروشیمی ایران به برخی از کشورهای 
قاره س��یاه همچون الجزایر، نیجری��ه، کنیا، تانزانیا، 
آفریقای جنوبی و... صادر شده و بازاریابی شرکت های 
مختلف برای افزایش صادرات محصوالت پتروشیمی 
به کش��ورهای قاره سیاه با س��فر هیات های تجاری 
و حضور در نمایش��گاه های منطقه ای ش��تاب گرفته 

است. 
از این رو ایران قصد دارد با کاهش س��هم صادرات 
محصوالت پتروش��یمی در برخی از بازارهای سنتی، 
با کشف بازارهای جدید به ویژه کشورهای آفریقایی، 
ب��ازار و خری��داران محصوالت پتروش��یمی خود را 

متنوع کند. 
تاکن��ون  کالن  سیاس��ت  ای��ن  راس��تای  در 
سه سیاس��ت راهب��ردی ش��امل راه ان��دازی دفاتر 
ف��روش منطق��ه ای، خری��د ی��ا اج��اره انبارهای 
ذخیره س��ازی محص��والت پتروش��یمی و ف��روش 
محص��والت پلیم��ری و پتروش��یمی با پ��ول رایج 
کش��ورها به منظور افزایش صادرات به قاره س��یاه 

در دستور کار قرار گرفته است. 
عبدالرضا زارعی، مدیر بازرگانی شرکت پتروشیمی 
شیراز هم در گفت وگو با خبرنگار پایگاه اطالع رسانی 
انجمن صنفی کارفرمایی پتروش��یمی با تایید انجام 
بازاریاب��ی به منظ��ور صادرات محص��والت اوره این 
مجتمع پتروش��یمی به کش��ورهای آفریقایی، گفت: 
پس از آغاز ص��ادرات محصول اوره به برزیل، برخی 
از کش��ورهای آفریقایی بازار جدید اوره پتروشیمی 

شیراز به شمار می روند. 
این مقام مسئول، از کشور »موزامبیک« به عنوان 
یکی از مقاص��د صادراتی اوره پتروش��یمی یاد کرد 
و اظهار داش��ت: بازاریاب��ی و گفت وگوهای مقدماتی 
برای صادرات اوره پتروشیمی به این کشور آفریقایی 

آغاز شده است. 
ب��ه گزارش اپک، در حال حاض��ر ظرفیت تولید 
اوره ای��ران ح��دود 5.5میلیون تن در س��ال بوده 
که پیش بینی می ش��ود با بهره برداری از دست کم 
هش��ت طرح جدید پتروشیمی، ظرفیت تولید اوره 
ای��ران تا پایان برنامه شش��م توس��عه با افزایش��ی 
ح��دود 14میلیون تنی به م��رز 20 میلیون تن در 

سال برسد. 
در ش��رایط فعلی هند، چین، بنگالدش، پاکستان، 
عراق، افغانس��تان، س��ریالنکا و برخی از کشورهای 
ش��رق و جنوب شرق آس��یا از مهم ترین مش��تریان 
اوره صادراتی ایران به ش��مار می روند که اخیرا س��ه 
محموله اوره توسط شرکت های پتروشیمی ایرانی به 

برزیل صادر شده است. 

دوشنبه
10 آبان 1395

شماره 640

سرپرس��ت س��ابق اداره کل 
ام��ور اوپک و مجام��ع انرژی 
وزارت نفت با اشاره به تمایل 
عراق  کش��ور  ظرفیت ه��ای  و 
نفت،  تولی��د  افزای��ش  ب��رای 
اظه��ار کرد: ایران و عراق باید 
در  اس��تراتژی مش��خص  یک 
زمین��ه تولید نفت ب��ا یکدیگر 
داشته باش��ند و به نفع هر دو 
کشور اس��ت که به این توافق 
برس��ند ک��ه تولید دو کش��ور 
معادل تولید عربس��تان ش��ود 
و ب��ا یکدیگر وزن��ه ای معادل 

عربستان ایجاد کنند. 

مهدی عسلی در گفت و گو 
با ایس��نا، با بی��ان اینکه عراق 
توانایی  اس��ت  ک��رده  اع��الم 
را  بش��که  4.7میلیون  تولی��د 
دارد، به نشست نوامبر اعضای 
اوپ��ک اش��اره ک��رد و افزود: 
عربستان  طرفدار  کش��ورهای 
ای��ران  از  بیش��تر  اوپ��ک  در 
کش��ورهای  معموال  هس��تند. 
ونزوئ��ال و الجزایر با ش��رط و 
ش��روط طرفدار ایران هستند 
و ع��راق هم ک��ه رابطه خوبی 
دارد خ��ودش مدعی  ایران  با 
افزایش تولید اس��ت. بنابراین 

ایران به یک دیپلماس��ی قوی 
احتیاج  نوامب��ر  جلس��ه  برای 
دارد و بای��د ع��راق را هم��راه 

خود کند. 
ک��ه  س��وال  ای��ن  ب��ه  وی 
دیپلماس��ی نفتی ای��ران برای 
نشس��ت نوامب��ر بای��د چگونه 
باشد؟ پاس��خ داد: نکته مهمی 
که وج��ود دارد این اس��ت که 
ایران رقم دقیقی را برای تولید 
اعالم نکرده است و فقط اعالم 
کرده می خواهد به وضعیت قبل 
از تحریم برگردد و بستگی دارد 
این حرف ایران چگونه تفس��یر 

شود. آیا تفس��یر ایران نسبتی 
اس��ت که با عربس��تان داشته؟ 
زی��را در آن زم��ان عربس��تان 
٨میلیون بشکه تولید می کرد و 
تولید ما 4.2میلیون و به عبارت 
دیگر نصف تولید عربستان بود، 
بنابراین اگر عربستان 6 میلیون 
بش��که تولید می کند ایران باید 
3.5 میلیون بش��که تولید کند. 
از طرف دیگ��ر آن زمان تولید 
ایران از عراق بیش��تر بود و اگر 
این مس��ئله را معیار قرار دهیم 
باید از عراق هم بیش��تر تولید 

کنیم. 

سرپرس��ت س��ابق اداره کل 
ام��ور اوپ��ک و مجام��ع انرژی 
وزارت نف��ت با تاکی��د بر اینکه 
ای��ران و عراق باید ب��ا یکدیگر 
یک اس��تراتژی مشخص داشته 
باشند، توضیح داد: اگر ایران و 
عراق به توافق برسند که تولید 
دو کشور معادل تولید عربستان 
ش��ود این به نفع هر دو کشور 
اس��ت. تولید نفت پایین دستی  
ع��راق بس��یار ضعیف اس��ت و 
می تواند نفت پایین دستی خود 
را ب��ه ایران بیاورد و به فرآورده 

تبدیل کند. 

سرپرست سابق اداره کل امور اوپک پیشنهاد کرد

ایران و عراق در اوپک وزنه ای معادل عربستان ایجاد کنند

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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پنجمی��ن دوره کنفران��س 
کیفیت  مدیریت  بین الملل��ی 
پ��س از 12 س��ال وقف��ه ب��ا 
مل��ی  س��ازمان  هم��کاری 
ملی  ایران، سازمان  استاندارد 
و  بازرگانی  ات��اق  به��ره وری، 
صنایع و معادن و کش��اورزی 
ایران روز گذشته برگزار شد. 

به گ��زارش »فرصت امروز« 
نیره پیروبخت، رئیس سازمان 
ملی اس��تاندارد ایران، در این 
کنفران��س با تاکی��د بر اینکه 
بحث کیفیت در کش��ور مورد 
غفل��ت واقع ش��ده، گفت: به 
دلی��ل ع��دم توجه ب��ه بحث 
کیفی��ت در س��ال های اخیر، 
مجبوریم راه آمده را بازگردیم 
و از نو ش��روع کنیم که از نظر 
من به هیچ عن��وان به صالح 
جامع��ه ای که خ��ود را برای 
رقاب��ت در س��طح بین المللی 

آماده می کند، نیست. 
ادام��ه داد: در مباح��ث  او 
مط��رح ش��ده از س��وی مقام 
معظم رهبری در سیاست های 
بحث  ب��ه  مقاومتی،  اقتص��اد 
اس��تاندارد به صورت آگاهانه 
اشاره شده و با تکیه بر مفهوم 
واقعی اس��تاندارد مطرح شده 
اس��ت و به همی��ن دلیل باید 
به دنبال استاندارد سازی همه 

محصوالت در کشور باشیم. 
افزود: وظیفه ما  پیروزبخت 
این است که مدیریت کیفیت 
را در گام اول درون بنگاه های 
اجرایی و  اقتص��ادی دولت��ی 
بخ��ش خصوصی  به  س��پس 
منتقل کنی��م که البته بخش 
خصوص��ی در اکث��ر ش��رایط 
پیشرو از بخش دولتی است. 

رئی��س انجم��ن مدیری��ت 
دیگ��ر  از  ای��ران  کیفی��ت 

س��خنرانان ای��ن همای��ش با 
انتق��اد از روند برگ��زاری آن 
ب��ه تاریخچ��ه آن نیز اش��اره 
کرد و گفت: نخس��تین دوره 
این همایش در س��ال 1377 
با موضوع »مبان��ی و مفاهیم 
مدیری��ت کیفی��ت فراگی��ر« 
دوره  س��ومین  و  دومی��ن  و 
ای��ن همای��ش ب��ه ترتیب در 
سال های 79 و 81 برگزار شد. 
داد:  ادامه  انتصاریان  فرزین 
از برگ��زاری چهارمین  پ��س 
نارس��ایی های  همایش،  دوره 
حاک��م ب��ر فض��ای سیاس��ی 
در  کش��ور  مدیریت��ی  و 
س��ال های 84 ت��ا 94 باع��ث 
برگزاری  متاس��فانه  ش��د که 
مدیری��ت  کنفرانس ه��ای 
کیفیت 12 س��ال ب��ه تعویق 
افتاد. اما خوش��بختانه با روی 
کارآمدن دول��ت تدبیر و امید 
و رف��ع کامل تحریم ها، امکان 
کنفرانس ها  مج��دد  برگزاری 
به وجود آمد و پس از 12 سال 

برگزار شد. 
به گفته او، ش��کی نیس��ت 
عقب ماندگی های  جب��ران  که 
س��ال های گذش��ته و مقابل��ه 
ب��ا چالش ه��ای ف��رارو، تنها با 
نگرش کالن و برنامه ریزی های 
زیربنای��ی مبتن��ی بر توس��عه 

مدیری��ت کیفی��ت و بهره وری 
ب��ود.  خواه��د  امکان پذی��ر 
خوش��بختانه با تدوین و ابالغ 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 
به همراه سیاس��ت های برنامه 
ششم توس��عه از س��وی مقام 
معظم رهبری اص��ول و مبانی 
ای��ن رویک��رد کالن تعریف و 
تبیین شده و نشانگر آن است 
که کش��ور در برنامه ریزی  های 
خود به چیزی بیشتر از توسعه 

بلکه تحول نیازمند است. 
انتصاریان با اش��اره به اینکه 
س��ال  م��اه  اردیبهش��ت  در 
استاندارد  ش��ورای عالی  جاری 
در مصوب��ه ای، تدوی��ن راهبرد 
ملی کیفیت را خواس��تار ش��د 
و س��ازمان ملی اس��تاندارد را 
مامور تدارک ساز و کار آن کرده 
اس��ت، گف��ت: در اج��رای این 
مصوبه راهبرد ملی کیفیت باید 
مشخص کند که در حوزه کالن 
چه اقداماتی الزم است صورت 
گیرد که قطعا یکی از موارد آن 
»رویکرد نوین استانداردسازی« 
اس��ت و ل��ذا بازنگ��ری جامع 
قانون جدید سازمان استاندارد 
و انطب��اق دقیق آن ب��ا اصول 
رویکرد نوین استاندارد س��ازی 
اهمیت اساسی دارد. همچنین 
اجرای کام��ل قانون حمایت از 

حقوق مصرف کننده که تصویر 
کمرنگ��ی از قانون مش��ابه در 
کش��ور های پیش��رفته اس��ت، 
جای��گاه خاص��ی را می طلبد. 
در س��طح بخش های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی نیز باید در 
بخش ه��ا و حوزه های مختلف، 
راهبردهای مناسب تدوین شده 
و مسئولیت های عوامل اجرایی 

آن نیز تعیین شود. 
همچنی��ن رئیس س��ازمان 
مل��ی به��ره وری در پنجمین 
کنفران��س مدیری��ت کیفیت، 
بح��ث  دو  ارتب��اط  درب��اره 
کیفی��ت و به��ره وری گف��ت: 
ش��اخص های کیفیت، س��هم 
بسزایی در توس��عه اقتصادی 
کش��ور دارد که بهره وری نیز 
از جمله مباحث تاثیر گذار در 
این بخش است، به شکلی که 
ب��دون توجه به به��ره وری در 
بهبود  انتظار  نمی توان  کشور، 

شرایط اقتصادی را داشت. 
رویا طباطبایی ادامه داد: تاثیر 
بهره وری در اقتصاد کشورها به 
ح��دی اهمیت دارد که حداقل 
نیمی از رشد اقتصادی کشورها 
ب��ه س��بب افزایش به��ره وری 
حاصل می ش��ود که براس��اس 
آمار کشور ما نیازمند تالش در 

این زمینه است. 

در ادامه این کنفرانس جمشید 
انصاری، معاون رئیس جمهوری با 
ابراز خوشحالی از برگزاری مجدد 
این کنفرانس پس از 12س��ال، 
گفت: مدیریت کیفیت از جمله 
مباحث مهم و کلیدی در جامعه 
اس��ت که متاسفانه در طول این 
12 سال به این امر مهم در کشور 
توجهی نشد. او ادامه داد: باوجود 
تالش هایی که برای استقرار نظام 
مدیریت کیفیت در  دستگاه های 
حاکمیتی و ارائه کننده خدمات 
انجام ش��د چندان دراین زمینه 
موفق نبودندکه از نظر من دلیل 
این موضوع چالش های موجود 
در اس��تقرار مدیری��ت کیفیت 
در دس��تگاه های دولتی کش��ور 
اس��ت که اگر به ای��ن چالش ها 
توجه نش��ود، حرکت به سمت 
اص��الح و موفقی��ت امکان پذیر 
نخواه��د ب��ود. انص��اری درباره 
چالش های دس��تگاه ها و بخش 
دولتی کش��ور افزود: بی توجهی 
به مقوله کیفیت در بخش دولتی، 
توج��ه به کیفیت انج��ام امور و 
تغییرناپذیری  ماموریت ها، عدم 
اصول و ش��یوه مدیریت و نبود 
ی��ک برنامه اس��تراتژیک مدون 
و معی��ن می توان��د از مهم ترین 
چالش ه��ای فعالی��ت در بخش 
دولت��ی و بی توجهی به مدیریت 

کیفیت  باشد. 
رئیس جمه��وری  مع��اون 
می تواند  کنفرانس  این  افزود: 
عاملی برای حل این چالش ها 
و تحول در مدیریت در بخش 
دولتی و خصوصی کشور باشد. 
»فرصت امروز«  گ��زارش  ب��ه 
پنجمین کنفرانس بین المللی 
مدیری��ت کیفیت به مدت دو 
روز از نه��م تا ده��م آبان ماه 
در مرکز همایش های دانشگاه 
ح��ال  در  بهش��تی  ش��هید 

برگزاری است. 

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت:

تعریف درست  استاندارد 
در سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود ندارد

براساس اعالم وزارت جهادکشاورزی 
تمامی مطالبات گندمکاران 

واریز شد

تم��ام مطالب��ات گندمکارانی که براس��اس قانون 
خری��د تضمین��ی، گندم خ��ود را به دول��ت تحویل 

داده اند، به حساب شان واریز شده است. 
به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی، 
امس��ال بیش از 11 میلی��ون و ۵۰۰ هزارتن گندم 
مازاد بر نیاز کش��اورزان به ارزش بیش از 14 هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان از سوی دولت خریداری و بهای 
آن به طور کامل به حس��اب گندمکاران واریز ش��ده 

است.
ای��ن گزارش می افزاید: امس��ال گن��دم خریداری  
ش��ده از کش��اورزان در مقایسه با سال قبل، بیش از 
42درصد رش��د داشته اس��ت و عالوه بر خودکفایی 
ای��ران در تولید گندم، برنامه ص��ادرات گندم مازاد 
بر نیاز داخلی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی 

قرار دارد. 
وزارت جه��اد کش��اورزی ب��ا تقدی��ر از هم��ه 
دس��تگاه های اقتصادی ذی ربط دولت که نس��بت 
ب��ه تامی��ن و تجهیز مناب��ع مالی اق��دام کرده اند، 
از صب��وری کش��اورزان باب��ت دیرک��رد پرداخت 
مطالبات ش��ان قدردانی کرد؛ این در حالی اس��ت 
ک��ه از آغ��از فصل زراع��ی جدید، ب��ا توزیع بیش 
از 43۰هزارت��ن ان��واع ب��ذر گندم، کود و س��ایر 
نهاده های تولید، در س��طحی ح��دود ۵میلیون و 
9۰۰ هزارهکتار از اراضی کش��ور، گندم به صورت 

دیم و آبی کشت می شود. 

معاون وزیر تعاون: 
دولت آماده واگذاری 80درصد از 
تصدی گری خود به تعاونی هاست

مع��اون وزیر تعاون، کار و رف��اه اجتماعی گفت: 
دول��ت آمادگی واگذاری 8۰ درصد از تصدی گری 
خوی��ش را ب��ه تعاونی ه��ای توس��عه و عمران در 
آین��ده دارد، ب��ه ش��رطی ک��ه ای��ن تعاونی ها با 
مدیریت درست و قوی کار کنند. به گزارش ایرنا، 
س��یدحمید کالنتری دیروز در نشست هم اندیشی 
شهرس��تان های  عم��ران  و  توس��عه  تعاونی ه��ای 
کش��ور در رامس��ر گفت: تعاونی ها در دوران رکود 
اقتصادی، بیش��ترین اش��تغال پایدار را در کش��ور 

ایجاد کردند. 
وی ادامه داد: پس از بررس��ی های انجام ش��ده در 
دوران رکود اقتصادی مش��خص شد که تعاونی ها در 
ایجاد اش��تغال پایدار و درآمدزای��ی برتر بودند زیرا 

متکی به اعضا هستند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه وضعیت تعاونی ه��ا در دنیا 
هم��واره رو به رش��د اس��ت، اف��زود: این رش��د و 
توس��عه تعاونی ها مبتنی بر مش��ارکت، توانمندی، 
هم افزای��ی و عقالنی��ت جمعی اس��ت. معاون وزیر 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی با بی��ان اینکه چهار 
ش��رط رمز موفقیت تعاونی های توس��عه و عمران 
شهرستان هاست، اظهار داشت: همدلی و همراهی 
هیات مدیره، پاکی و سالمت اعضای هیات مدیره و 
شفاف بودن کارهای شان برای اعضا و برنامه ریزی 
مبتنی بر مزیت های شهرستان در چارچوب قانون 
کار کردن از شروط اساس��ی موفقیت تعاونی های 

توسعه و عمران است. 
وی با بیان اینکه تعاونی های توسعه و عمران برای 
خ��ود قانونی خاص دارند، تصری��ح کرد: تعاونی های 
دیگ��ر ی��ک قانون ع��ام داش��ته و از قان��ون خاص 

برخوردار نیستند. 
کالنتری ادامه داد: این تعاونی ها به منظور تسریع، 
رش��د و توسعه شهرستان و هدایت منابع مردمی به 
بخش های تولیدی تش��کیل می ش��وند و اگر درست 
مدیریت شوند در رونق اقتصادی شهرستان و ایجاد 

اشتغال بسیار تاثیر گذار خواهند بود. 
وی با بی��ان اینکه مزی��ت تعاونی ه��ا فقط ایجاد 
درآمدزایی و اشتغال نیس��ت بلکه اهداف اجتماعی 
ه��م دارد، گف��ت: تعاونی ه��ای دهی��اران از جمله 
تعاونی هایی اس��ت که می تواند با تعاونی توس��عه و 

عمران مشارکت کاری داشته باشند. 
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هم 
در این نشس��ت گفت: 1۰تعاونی توسعه و عمران در 
سطح اس��تان مازندران تشکیل شده که سه تعاونی 
رامس��ر، تنکابن و کالردش��ت، تاکن��ون موفق عمل 
کرده اند. وی افزود: س��ه تعاونی دیگر نیز در س��طح 

استان در حال شکل گیری است. 
کام��ران اصغ��ری با اش��اره ب��ه مش��کالت این 
تعاونی ه��ا اف��زود: تنه��ا ای��راد وارده ب��ه این نوع 
ش��رکت تعاونی ها، جمع شدن هیأت موسس است 
زی��را فرهنگ تعاونی توس��عه و عم��ران هنوز در 

کشور جا نیفتاده است. 
مدیر کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی مازندران 
همچنی��ن از برگ��زاری همای��ش مل��ی تعاونی های 
توس��عه و عمران کشور در س��ال آینده در مازندران 

خبر داد. 

نایب رئیس اتاق ایران کاندیدای 
عضویت در شورای عمومی فدراسیون 

اتاق های بازرگانی جهان شد
شورای عمومی فدراسیون جهانی اتاق ها 2۰ عضو 
دارد که به مدت س��ه سال از طریق انتخابات تعیین 
می ش��وند. 47 نفر از کش��ورهای مختل��ف برای به 
دست آوردن کرسی های این شورا، کاندیدا شده اند. 
انتخاب��ات می��ان اعضای ای��ن فدراس��یون از روز 
سه ش��نبه اول نوامبر )11 آبان( آغاز می ش��ود و به 
مدت ی��ک ماه اعضا فرصت دارن��د به صورت آنالین 
آرای خ��ود را اع��الم کنند. در ماه دس��امبر که ماه 
پایانی س��ال است، نتیجه انتخابات اعالم خواهد شد 
و اعض��ا، دوره جدید را از ابتدای س��ال 2۰17 آغاز 

می کنند. 
پیش از این محمد نهاوندیان از ایران موفق ش��د 
ب��رای ی��ک دوره آرای م��ورد نیاز ب��رای حضور در 
ش��ورای عمومی فدراس��یون جهانی اتاق ها را جلب 
کند. در دوره حاضر اما ایران نماینده ای در ش��ورای 
عمومی نداش��ته اس��ت و برای دوره پیش رو که از 
سال 2۰17 تا سال 2۰19 ادامه خواهد داشت، نایب 
رئیس اتاق ایران به عنوان کاندیدا معرفی شده است. 

شناسایی آنالین سوءاستفاده گران 
کارت های بازرگانی

گم��رک ایران از این پس با بهره گیری از س��امانه 
جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، برای 
دارندگان کارت های بازرگانی پرونده های الکترونیکی 
تش��کیل می دهد تا اطالعات دارن��دگان کارت های 
بازرگانی تجمیع و مبادالت آنها شفاف سازی شود. 

به گزارش ایس��نا، اطالعات موج��ود حاکی از آن 
اس��ت که تاکنون بیش از ۵۰ درص��د از کارت های 
بازرگانی صادر ش��ده از س��وی گم��رک ایران یکبار 
مص��رف بود، به ای��ن ترتیب که عده ای با اس��تفاده 
از کارت ه��ای بازرگانی یکبار مصرف اف��راد فقیر یا 
روس��تایی اقدام به واردات با مبالغ کالن می کردند، 
بدون اینکه مالیات مربوط به آن را پرداخت کنند. 

گم��رک ایران در جهت جلوگیری از اقداماتی از این 
قبیل، برای صاحبان کارت های بازرگانی با اس��تفاده از 
س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
پرونده های الکترونیکی تش��کیل می دهد تا به صورت 
لحظه ای و آنالین مش��خص شود دارندگان کارت های 
بازرگان��ی چه میزان کاال در فواصل زمانی وارد و صادر 
کرده ان��د و با اظهارنامه های آنه��ا تطابق دارد یا خیر و 
همچنین اینکه عمده واردات دارنده کارت  بازرگانی در 

کدام گروه های کاالیی انجام شده است؟ 

اتاق بازرگانی

گمرک

کشاورزی

تعاون
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دوشنبه
10 آبان 1395

شماره 640

س��ید به��ادر احرامیان؛ عض��و هیأت 
درب��اره  ته��ران  ات��اق  نماین��دگان 
همکاری ه��ای معدنی ای��ران و چین به 
س��ایت خبری اتاق ته��ران گفت: به نظر 
می رس��د چینی ه��ا در زمینه ف��رآوری 
و کار روی م��واد معدن��ی تجرب��ه خوبی 
دارند اما م��ا تصویر غلطی از کیفیت کار 
چینی ه��ا در زمین��ه تولی��د کاال یا ارائه 
خدمات فنی و مهندسی در ذهن داریم. 
ذهنیت غلط ما از چین باعث شده است 
تا ب��ا تامین کنندگان خدمات یا کاالهای 

چینی خوب برخورد نکنیم. 
احرامی��ان ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه فکر 
می کنی��م کار و کاالی چین��ی کیفی��ت 
ندارد، گف��ت: طیف وس��یعی از کیفیت 
در مورد کاال یا خدمات فنی و مهندسی 

چینی ها وجود دارد. ارزان ترین اجناس یا 
خدمات تا بهترین و نزدیک ترین تولیدات 
و خدمات به استانداردهای جهانی توسط 
چین عرضه می شود و مهم این است که 
ما کدام  ی��ک را انتخاب کنیم. اگر بدون 
تحقی��ق کاف��ی و صرف قیم��ت ارزان با 
چین همکاری کنی��م، به نتیجه مطلوب 
نمی رس��یم و باید در مذاکره با چینی ها 

دست به انتخاب بزنیم. 
مدیرعامل ف��والد مبارکه یزد در ادامه 
با تاکی��د بر اینکه در مذاک��ره و هر نوع 
هم��کاری با چین باید به یک نکته توجه 
کرد، گفت: ما باید عاقل باشیم و درست 
انتخاب کنیم و مش��کل کیفیت در مورد 
تم��ام خدمات و کااله��ای چینی در هر 

زمینه ای مطرح نیست. 

قائم مقام وزیر صنعت و رئیس سازمان 
توس��عه تج��ارت در س��مینار اقتصادی 
و توس��عه همکاری های ای��ران و بلژیک 
گفت: کش��ور بلژیک با تجربیات و دانش 
ایج��اد ظرفیت ه��ای باالی لجس��تیکی 
می تواند با س��رمایه گذاری و همکاری با 
شرکت های ایرانی، ظرفیت های ترانزیتی 

جدیدی را در کشور فراهم آورد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان 
توس��عه تجارت، مجتبی خس��روتاج در 
این جلس��ه که ب��ا حضور نخس��ت وزیر 
منطق��ه فنالندر کش��ور بلژی��ک برگزار 
ش��د، با اش��اره به اولویت های اقتصادی 
کشور در بخش های توس��عه کارآفرینی 
و مش��ارکت بیش��تر م��ردم در اقتص��اد 
غیرنفتی، اع��الم کرد: توس��عه صادرات 
کااله��ای دانش بنیان، مح��ور قراردادن 
رش��د بهره وری در اقتص��اد و همچنین 
صدور کاال ب��ا ارزش افزوده باالتر از اهم 
اولویت های توس��عه صنعتی و صادراتی 

ایران است. 
او ادامه داد: چنانچه شرکت های ایرانی 
و بلژیک��ی زمینه های هم��کاری  خود را 
با تاکید بر این محوره��ا برقرار کنند، از 
پش��تیبانی و تسهیالت و جوایز صادراتی 
برای ص��دور کاالهای غیرنفتی برخوردار 

خواهند شد. 
خس��روتاج با اش��اره به اه��داف مورد 
تاکید در برنامه ششم توسعه درخصوص 
گس��ترش خدم��ات تج��ارت خارجی و 
ترانزیت و زیرس��اخت های م��ورد نیاز از 

طرف های بلژیکی خواست سرمایه گذاری 
در بن��ادر ای��ران، بزرگراه ه��ا، تونل ها و 
کریدورهای  ب��ا  مرتب��ط  ترمینال ه��ای 
شمال و جنوب و ش��رق و غرب ایران را 

در دستورکار خود قرار دهند. 
رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر 
تشویق سرمایه گذاری خارجی برای افزایش 
صادرات کش��ور، اظهار داش��ت: اگر ایران 
به عنوان هاب منطقه و برای دسترس��ی به 
کشورهای همسایه هدف همکاری ها باشد، 
می تواند منافع متقابلی را برای شرکت های 

ایرانی و بلژیکی داشته باشد. 
خس��روتاج با بیان اینکه م��ردم ایران 
مردمی مقاوم هس��تند که طی سال های 
دف��اع مقدس و تحریم، نس��بت به تولید 
و خودکفایی کش��ور قدم ه��ای ارزنده ای 
برداش��ته اند، افزود: مردم ایران توانستند 
جنب��ه ظالمان��ه تحری��م را کن��ار بزنند 
و بحم��داهلل روزب��ه روز از وابس��تگی به 

صادرات نفت خام کاسته می شود. 

خسروتاج مطرح کرد
بلژیک می تواند ظرفیت های 

ترانزیتی جدیدی در ایران ایجاد کند

سید بهادر احرامیان، مدیرعامل فوالد یزد 
2 نکته که باید در همکاری اقتصادی با چین به آن توجه کرد

 

اف س��کیور محصولی معتبر و قدرتمند ساخت 
کشور  فنالند است. این محصول در پنج سال اخیر 
همواره به عن��وان قدرتمندترین آنتی ویروس رده 
س��ازمانی جهان در تست های AV-Test معرفی 
شده است.  آزمایشگاه AV-Test مورد تایید کلیه 
تولید کنندگان محصوالت آنتی ویروس می باش��د 
و تنها آزمایش��گاهی است که محصوالت سازمانی 
آنتی ویروس ها را به صورت جداگانه مورد تست و 

ارزیابی قرار می دهد. اف سکیور از جمله پر سابقه ترین آنتی ویروس ها است که از سال 1988 
مشغول به فعالیت در حوزۀ امنیت شبکه است.  

دارا ب��ودن بی��ش از 1۰۰۰ کارمند و  2۵ دفتر رس��می در سراس��ر دنی��ا و همچنین ارائه 
محصوالت امنیتی به بیش از 1۰۰ کش��ور و 2۰۰ اپراتور برتر دنیا موجب ش��هرت جهانی این 
محصول شده است. همچنین  شرایط و سیاست های فنالند و جدایی آن از بازی های سیاسی، 
اف سکیور را به یکی از امن ترین محصوالت امنیت شبکه برای شرکت ها و سازمان هایی که نیاز 
به امنیت باالیی دارند تبدیل کرده اس��ت.   محققان کمپانی اف سکیور از جمله میکو هیپونن 
)Mikko Hypponen( از برترین و مجرب ترین محققان امنیت در دنیا می باشند که بصورت 
مداوم در حال کشف و انهدام تهدیدات سایبری هستند. جمع بندی نتایج آزمونهای سازمان ها 
و آزمایشگاه  های مستقل جهانی و همچنین وابسته نبودن آن به حکومت ها و سیاست ها حاکی 
از آن است که اف سکیور یکی از بهترین آنتی ویروس های رده سازمانی جهان به شمار می رود.

آنتی ویروس و آنتی اسپم بسیار قدرتمند
وظیفۀ اصلی هر آنتی ویروسی جلوگیری از آلوده شدن دستگاه ها و کامپیوترها به ویروس ها، 
بدافزارها، تروجان ها، کرمهای اینترنتی و ... می باش��د. به این ویژگی آنتی ویروس، محافظت یا 
Protection آنتی ویروس می گویند. طبق گزارش آزمایش��گاه AV-Test آنتی ویروس اف 
سکیور در ۵ سال گذشته همواره رتبۀ اول و یا دوم را بین تمام آنتی ویروس های تحت شبکۀ 
 Protection دنیا داشته اس��ت. این آنتی ویروس درسالهای 2۰11 تا 2۰1۵ طی تست های
انجام ش��ده 3 س��ال رتبه اول و 2 سال رتبه دوم را کس��ب کرده است. در طی این ۵ سال اف 

سکیور بهترین عملکرد کلی را در میان رقبا داشته است. 

DeepGuard قابلیت
یکی از چالش های اساس��ی در س��ال های اخیر افزایش حمالت متنوع توسط بدافزارهایی 
که توانایی نفوذ از طریق برنامه ها، ش��بکه ها و سرویس های موجود برروی کامپیوترها را دارند 
می باشد. نگرانی ناشی از این تهدیدات برای تمام شبکه ها و برنامه هایی که به اینترنت دسترسی 
دارند وجود دارد. با افزایش روزافزون جذابیِت حمالت سایبری برای مجرمین تعداد این حمالت 
نیز به شدت افزایش پیدا کرده است. بد افزارها بصورت مدام تکامل پیدا می کنند و خصوصیات 
و حقه های آنها پیچیده تر می ش��وند. ولی یک چیز همیش��ه در تمام بدافزارها ثابت اس��ت و 
آن نوع رفتاِرش��ان می باش��د.  با استفاده از این قابلیت ش��ما قادر خواهید بود تا هرنوع بدافزار 
جدی��د و ناش��ناخته ای که رفتاری نامتعارف دارد را شناس��ایی ک��رده و آن را قرنطینه کنید. 
DeepGuard یکی از قویترین راهکارها برای مقابله با ویروس ها و دیگر بدافزارهای ناشناخته 
و جدید می باشد.  اف سکیور مخترع و اولین تولید کنندۀ راهکار برای شناسایی بدافزار بر مبنای 
رفتار می باشد. اف سکیور با امنیت چند الیه ای حفاظ کاملی برای شبکه ها در خود دارد. در این 
حفاظ چند الیه همانطور که در باال مالحظه می کنید، DeepGuard در الیۀ دوم قرار دارد. 

Browsing Protection قابلیت
همانطور که قباًل نیز اش��اره ش��د، بیش��تر حمالت و نفوذ بدافزارها بصورت آنالین صورت 
می گیرند. بنابراین محافظت از ش��بکۀ ش��ما باید قبل از اینکه بدافزارها وارد بش��وند شروع به 
کار کند. در اینجاس��ت که ویژگی Browsing Protection باعث امنیت شما می شود. این 
ویژگی باعث می ش��ود که ش��ما در محیط وب در امنیت کامل به س��ر ببرید.  برای جلوگیری 
کاربران از ورود و بازدید از وب س��ایت های مخرب شما می توانید از این ویژگی استفاده کنید. 
بنابراین زمانیکه وب س��ایتی حاوی بدافزار و یا مضنون به خرابکاری باشد اف سکیور به کاربر 
اطالع می دهد. Browsing Protection بصورت Real Time فعالیت می کند و واکنشی 
بس��یار س��ریع به وب سایت های مخرب نش��ان می دهد. این ویژگی عالوه بر اینکه شما را در 
مقابل نرم افزارها و وب س��ایت های مخرب محافظت می کند، به ش��ما این اجازه را می دهد تا 
دسترسی به محتوایی که صالح نمی دانید کاربران شما از آنها بازدید کنند را نیز مدیریت کنید. 
به طور مثال ش��ما می توانید دسترس��ی تمام کاربران یا قس��متی از آنها را به یک و یا چندین 
سایت مشخص ببندید. با فعال کردن این محدودیت کاربران شما حتی با استفاده از VPN نیز 

نمی توانند از آن سایت های مشخص بازدید کنند.  

Device Control قابلیت
 USB یکی از راهکارهای مورد توجه و بسیار مورد نیاز سازمان ها قابلیت مدیریت و کنترل
ها و دیگر ابزارهایی اس��ت که ممکن اس��ت به هر نحوی به کامپیوترها متصل ش��وند. با این 
ویژگی شما می توانید اجازۀ متصل شدن هرگونه USB و یا هارد اکسترنال را از کاربران خود 
بگیرید. همانطور که می دانید یکی از بزرگترین خطرهای تهدید کنندۀ امنیت شبکه، اطالعات 
موجود در USB ها و یا انواع دیگر حافظه های پورتابل می باشد. بنابراین با مدیریت کردن آنها 
می توانید این تهدیدها را از بین ببرید. نکته اینجاس��ت که ش��ما همچنین می توانید که یک یا 
چند دیوایس و یا USB مشخص را بعنوان استثنا به کنسول مدیریتی اف سکیور معرفی کنید 
تا بتوانند داخل س��ازمان مورد اس��تفاده قرار گیرند. درواقع به غیر از آن دیوایس مورد اعتماد 

شما بقیۀ آنها توسط آنتی ویروس بالک خواهند شد و نمی توانند مورد استفاده قرار گیرند.

Advanced Protection قابلیت
در خیلی از موارد نه تنها خود وب سایت بازدید شده می تواند تهدید آمیز باشد، بلکه فایل 
های Java، Flash و یا دیگر فایل هایی که در آن وب س��ایت به نمایش درمی آیند می توانند 
حفره ای امنیتی محس��وب شوند. مجرمین امروزه از طریق اینگونه فایل ها به سادگی می توانند 
وارد حریم خصوصی افراد ش��وند و امنیت ش��بکه و یا کامپیوتر آنه��ا را به خطر بیندازند. این 
روش یکی از محبوبترین روش های مجرمین در این روزها می باش��د.   با اس��تفاده از ویژگی 
Advanced Protection شما می توانید جلوی باز شدن فایل های مخرب در وب سایت ها 
را بگیرید. برای مثال می توانید اجازۀ اجرای Java, Flash, Pdf و ... را در وب سایت ها بگیرید 

تا از این تهدیدات در امان باشید.    

دارای 2 رابط کاربری ) پیشرفته و ساده(
داشتن 2 رابط کاربری متفاوت با ظاهری متفاوت به افراد این اجازه را می دهد تا بتوانند بنا 
بر نیاز و یا تخصص خود مدیریت این کنسول را انجام دهند. کنسول مدیریتی اف سکیور تنها 

محصول در آنتی ویروس ها می باشد که 2 نوع رابط 
کارب��ری دارد. برای ادمین ه��ای میانی و یا آنهایی 
که نی��از به اطالعات ریز و مدیریِت جزئیات ندارند 
میتوان از رابط کاربری س��اده استفاده کرد و برای 
ادمین های اصلی س��ازمان و یا آنهایی که نیازمند 
مدیریت تمام اجزا هس��تند میتوان از رابط کاربری 

پیشرفته و یا حرفه ای استفاده کرد.  

حفاظت در مقابل ایمیل های آلوده
یکی از راههای دیگر برای ورود بدافزارها به ش��بکه و یا کامپیوتر ش��ما از طریق ایمیل های 
دریافتی می باشد. یکی از کارهایی که آنتی ویروس اف سکیور انجام می دهد جلوگیری از این 
نوع تهدیدات اس��ت. چناچه ایمیلی برای شما ارسال ش��ود که حاوی ویروس باشد و یا اینکه 
امنیت ش��ما را تهدید کند توس��ط این ویژگِی اف س��کیور قرنطینه و یا پاک می شود. بنابراین 
خطر حمالت و ویروس های ایمیلی برای شما از بین خواهد رفت. همچنین با این قابلیت شما 

می توانید جلوی اسپم های دریافتی تان را نیز بگیرید.

Neighborcast قابلیت
یکی از ویژگی های منحصر بفرد اف س��کیور Neighborcast می باش��د. کاری که این 
ویژگی انجام می دهد کم کردن تراکنش های اطالعاتی در کل شبکۀ شما می باشد. در حالت 
معم��ول و در آنتی ویروس ه��ای دیگر زمانیکه یکی از کامپیوترهای ش��بکه نیاز به دریافت 
آپدیت جدید را داش��ته باش��د می بایست که حتماً به کنسول مرکزی مراجعه کرده و آپدیت 
ها را دریافت نمایند. در حالیکه با اس��تفاده از این قابلیت در صورت ارتباط ضعیف و کند با 
س��رور و یا عدم امکان دسترسی به سرور آنتی ویروس این قابلیت به صورت اتوماتیک فعال 
می گردد. در اف س��کیور تنها با فعال کردن Neighborcast کامپیوترها می توانند آپدیت 
ه��ا را از یکدیگ��ر نیز دریافت کنند. یعنی اگر کامپیوتر نزدیک ش��ما آپدی��ت ها را دریافت 
کرده باش��د دیگر کامپیوتر شما به س��رور رجوع نمی کند و از کامپیوتر کناردستی خود این 
اطالعات را دریافت می کند و این فرآیند در کل شبکه اتفاق می افتد. بنابراین ترافیک شبکه 
و فشار برروی سوئیچ ها و سرورها بسیار پائین می آیند و کارایی کل شبکه به صورت کاماًل 

محسوسی افزایش پیدا میکند.    

Software Updater قابلیت
زمانیکه ش��ما هدِف یک فرد، گروه و یا ویروِس مخرب قرار می گیرید، راه های زیادی وجود 
دارد تا آنها بتوانند به اهداف خود برس��ند. یکی از راه های آنها اس��تفاده از نرم افزارهای موجود 
برروی کامپیوتر و یا ش��بکۀ شما می باش��د. آنها می توانند با یکی از روش های معمول از تمام 
نرم افزارهای موجود در ش��بکۀ ش��ما اطالع پیدا کنند. چیزی که آنها دریافت می کنند نه تنها 
نام آن نرم افزارها بلکه ورژن )Version( آنها و به روز بودن آنهاست. زیرا نرم افزارهایی که به 
روز نش��ده باشند میتوانند حفره های های امنیتی بسیار خطرناکی در اختیار هکرها و ویروس 
ها قرار بدهند. یکی از دالیلی که کمپانی های متفاوت به صورت متناوب برنامه های خود را به 
روز می کنند کش��ف و پوشش این حفره های امنیتی است. این ویژگی اف سکیور همیشه نرم 
افزارهای موجود در شبکه و یا کامپیوتر شما را به روز نگه میدارد و به محض اینکه آپدیت و یا 
Patch جدیدی برای آن نرم افزار موجود شود آن نرم افزار را به روز کرده و حفره های امنیتی 
آنها را پوشش می دهد. Software updater یکی از مهمترین قابلیت های نسخۀ پریمیوم اف 
س��کیور است و سازمان هایی که دارای اطالعات مهم هستند می بایست همیشه از این قابلیت 

استفاده کنند تا ریسک تهدیدات را به حداقل برسانند.

Web Content Control قابلیت
زمانی که صحبت از مدیریت کاربران و یا کارمندان می ش��ود مدیریت دسترسی به اینترنت 
نقش مهمی ایفا می کند. همانطور که در نسخۀ استاندارد مالحظه شد اف سکیور توسط قابلیت 
Browsing Protection  میتواند دسترسی یک یا چند کاربر را از یک یا چندین وب سایت 
مشخص محدود کند. اما در ویژگی Web Content Control شما میتوانید وب سایت ها 
را برمبنای ماهیتی که دارند در سازمان و شبکۀ خود محدود نمائید. برای مثال میتوانید اجازۀ 
بازشدن تمام وب سایت ها با ماهیت شبکۀ اجتماعی را محدود کنید. بنابراین کاربران دیگر به 
این نوع وب سایت ها حتی با VPN نیز نمی توانند دسترسی داشته باشند. این طبقه بندی در 
اف سکیور طیف بسیار گسترده ای از وب سایت ها را به صورت طبقه بندی شده برای محدود 
س��ازی در اختیار ادمین قرار می دهد. فقط کافیست که آن دسته از وب سایت ها را در لیست 

محدودیت خود قرار دهید.

Virtual Security قابلیت
یکی از ویژگی های اس��تثنایی و منحصر بفرد در اف س��کیور داش��تن راهکاری ویژه برای 
س��رورهای مجازی می باشد. این قابلیت برای سرورهایی است که دارای چندین سرور مجازی 
برروی خود می باشند. بوسیلۀ این قابلیت باِر ناشی از آنتی ویروس برروی سرور به شدت پائین 
می آید و دیگر الزم نیس��ت که ش��ما برروی تمام ماشین های مجازیتان آنتی ویروس به همراه 
موتور آن را نصب کنید.  اتفاقی که در این شرایط رخ می دهد این است که یک سروِر مجازِی 
مجزا را به موتورِ آنتی ویروس اختصاص می دهید و از طریق آن س��رور مجازی بقیۀ سرورهای 
مجازی خود را محافظت و کنترل می کنید. بدین معنی که فش��اری که به واس��طۀ نصب آنتی 
ویروس برروی تمام سرورهای مجازی و متعاقباً برروی سرور اصلی وارده می گردید در این روش 
حذف شده زیرا موتورها تنها برروی یک سرور مجازِی مخصوص آنتی ویروس نصب شده است. 
 Protection از آنجائیکه تکنولوژی استفاده شده در اف سکیور باعث شده است که با وجود
بسیار باال تاثیر بسیار کمی برروی عملکرد کامپیوترها بگذارد این ویژگی نیز بار برروی سرورها 

را به شدت پائین می آورد. 

Connection Control قابلیت
این ویژگی شما را در هنگام عملیاِت حساسی مانند بانکداری اینترنتی در امان نگه می دارد 
و اجازۀ نفوذ دیگران به حیطۀ شخصی شما را در فضای سایبری نمی دهد. یکی از کارهایی که 
Connection Protection میتواند انجام دهد و بس��یار حائز اهمیت است، قابلیت امنیت 
بانکداری اینترنتی است. با این قابلیت شما می توانید با خیالی آسوده تراکنش های مالی خود را 
از طریق بانکداری اینترنتی انجام دهید زیرا در این هنگام اف سکیور به صورت هوشمند تمام 
ارتباطات مش��کوک به جاسوسی شما را قطع می کند تا هیچکسی نتواند به اطالعات حساس 
شما از قبیل نام کاربری و یا پسوردهایتان دسترسی پیدا کند.  شما می توانید این الیۀ امنیتی 
را برای کارهای دیگری به غیر از بانکداری اینترنتی نیز استفاده نمائید. بنابراین شما تنها نیاز 
دارید تا آن سایت مشخص را به آنتی ویروس معرفی کنید تا هنگامیکه در آن سایت قرار دارید 

الیۀ امنیتی اضافه ای برای شما لحاظ گردد.  

آنتی ویروس اف سکیور

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com



حتما تاکنون شده است که 
برای گرفتن تسهیالت  ش��ما 
خرد به بانک��ی مراجعه کرده 
باش��ید. اوال اینکه بانک ها به 
دلیل مشکالت منابع و تداوم 
سیاس��ت انقباض��ی دولت به 
س��ادگی وام نمی دهن��د و با 
ایجاد ش��رایط س��خت تالش 
تقاضاهای  تع��داد  می کنن��د 
واجد ش��رایط را ب��ه حداقل 
برس��انند ثانی��ا اگ��ر وام هم 
بدهن��د به س��ادگی نمی توان 
از فیلتره��ای متع��دد بانک ها 
رد شد و به خوان آخر رسید. 
تس��هیالت خ��رد از جمل��ه 
راه هایی اس��ت که ه��ر فردی 
باره��ا در زندگی خ��ود به آن 
اندیش��یده اس��ت و با زندگی 
روزمره م��ردم س��رو کار دارد. 
ش��اید ب��ه همین دلیل اس��ت 
که مردم با حساس��یت زیادی 
عملکرد بانک ه��ا را در این باره 
دنبال می کنن��د. البته بانک ها 
هم ح��ق دارند از ام��وال خود 
محافظت و س��خت گیری های 
معمول را اعمال کنند، اما نکته 
اینجاست که با وجود این همه 
سخت گیری در تسهیالت خرد 
چرا بانک ه��ا از مطالبات معوق 
وجود  برخوردارن��د؟  نجوم��ی 
بی��ش از 100ه��زار میلی��ارد 
تومان مطالب��ه معوقه بانک ها 
این عالمت سوال را برای همه 
شهروندان به وجود می آورد که 
اگر بانک ها در همه موارد اینقدر 
حساس��یت به خرج بدهند، آیا 

مطالبه معوقی باقی می ماند؟ 

تسهیالت خرد و 
سخت گیری بانک ها

موضوع این گ��زارش از آنجا 
آغاز شد که خبرگزاری تسنیم 
از تماس یکی از بانک ها با یکی 
از ش��هروندان تنها ب��ه خاطر 
300 تومان و گالیه مندی این 

شهروند خبر داد. 
این شهروند پس از مراجعه 
به بانک از متص��دی مربوطه 
پاسخ می ش��نود: اقساط شما 
پرداخت ش��ده و در سیس��تم 
بانک دولتی وارد ش��ده اما به 
س��بب اینکه پرداخت اقساط 
ش��ما ی��ک هفت��ه ب��ه طول 
انجامی��ده بان��ک جریم��ه ای 
300 تومان��ی برای ش��ما در 
نظ��ر گرفته و بای��د این مبلغ 

نیز پرداخت شود. 
پسر جوان مات و متحیر به 
متص��دی بانک نگاهی کرده و 
می گوی��د: واقعا فقط به خاطر 
300 تومان با منزل ما تماس 
گرفته اید و این غائله را درست 

کرده اید. 
متص��دی ب���ان��ک ب����ا 
عذرخواه��ی، خ��ود را در این 
رابطه بی تقصیر دانسته و همه 
چی��ز را به گردن مس��ئوالن 
بانک و سیس��تم تماس تلفن 
او  می  ان��دازد؛  اتوماتیک��ی 
نی��ز از برخورد انج��ام گرفته 
ب��ا مش��تریان بان��ک گله مند 
اس��ت و می گوید ک��ه چنین 
مواردی بس��یار زیاد اس��ت و 
برخ��ی خانواده ه��ا ب��ه خاطر 
جریمه های��ی بس��یار ان��دک 

دچار مش��کل ش��ده اند و این 
نش��ان دهنده ضعف سیس��تم 

بانکی است. 
اگ��ر چه ب��ه نظر می رس��د 
این مش��کالت می تواند باعث 
رنجش برخی شهروندان شود 
اما نکته اینجاست که بانک ها 
این  از  در صورت چشم پوشی 
مبال��غ به دلی��ل تراکنش باال 
ب��ا بخش مهم��ی از مطالبات 
ح��ال نش��ده خ��ود روب��ه رو 
می ش��وند؛ البت��ه ای��ن مبالغ 
میلیارد  100ه��زار  مقابل  در 
تومان مطالب��ه معوق مطمئنا 

چشمگیر نیست. 

شرایط بد اقتصادی ریشه 
اصلی مشکل است

که��ن دژ،  محم��د  دکت��ر 
کارشناس اقتصادی در این باره 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
مطالبات معوق در تس��هیالت 
کالن ریش��ه در دو موض��وع 
و  ورشکس��تگی ها  اول  دارد. 
دوم وجود برخی مفاس��د در 
میان کارمن��دان بانک ها. من 
عام��ل اول را دلی��ل مهم تری 
برای افزایش س��طح مطالبات 

معوق می دانم. 
وی اف��زود: همان ط��ور که 

می دانید رکود، بخش تولید را 
با چالش ه��ای فراوانی روبه رو 
کرده اس��ت. در ح��ال حاضر 
اقتصادی  فعاالن  از  بس��یاری 
ق��ادر نیس��تند ب��ه فعالی��ت 
معمول خ��ود بپردازن��د و به 
همین دلی��ل آورده ای ندارند 
ک��ه بتوانن��د اقساط ش��ان را 

بپردازند. 
اما  ک��رد:  تاکید  که��ن دژ 
ب��ه  ک��ه  اینجاس��ت  نکت��ه 
دلی��ل وجود برخ��ی روابط 
در  مربوط��ه  بانک ه��ای 
مقاب��ل پرداخت تس��هیالت 
وثایق الزم را اخذ نکرده اند 
و همی��ن موض��وع موج��ب 
اکن��ون  ک��ه  اس��ت  ش��ده 
بانک دس��تش به جایی بند 
نباش��د و تنه��ا کاری که به 
تقسیط  می زنند  دس��ت  آن 
چندباره این بدهی هاس��ت. 

ام��ا در  اظه��ار ک��رد:  وی 
مواردی هم که بانک ها وثایق 
الزم را اخ��ذ کرده ان��د مجبور 
ش��ده اند این وثایق را به اجرا 
بگذارن��د و در نتیج��ه زمین، 
مل��ک ی��ا چیزهای��ی از این 
قبیل را ضب��ط می کنند. این 
در حالی اس��ت که ب��ا رکود 
بازار مس��کن در عمل بانک ها 

نمی توانن��د از ای��ن دارایی ها 
واقع  در  ببرن��د.  اس��تفاده ای 
بانک ها پول ش��ان را داده اند و 
در مقاب��ل یک چیز بی مصرف 

را گرفته اند.
کهن دژ گف��ت: در مجموع 
تس��هیالت  بخش  مدیری��ت 
کالن با چالش های بیش��تری 
نس��بت ب��ه تس��هیالت خرد 
رو ب��ه رو اس��ت و ب��ه همین 
دلی��ل عجی��ب نیس��ت ک��ه 
در  معوق  مطالب��ات  نس��بت 
این بخش بیش��تر اس��ت. اما 
نکت��ه مه��م فاصل��ه معنادار 
کالن  تس��هیالت  معوق��ات 
نس��بت ب��ه تس��هیالت خرد 
اس��ت. در بخش تس��هیالت 
به دلیل کنترل آس��ان  خرد 
بانک ه��ا،  توس��ط  موض��وع 
ندارد  معوقه چندان��ی وجود 
ام��ا در مقابل در تس��هیالت 
ش��رایط  ب��ا  بانک ه��ا  کالن 
نیس��تند و  آس��انی روب��ه رو 
با  می توانن��د  وام گیرن��دگان 
از برخ��ی تخلفات  اس��تفاده 
ب��ار  زی��ر  از  غیر قانون��ی 
شانه  بانک ها  به  تعهدات شان 

خالی کنند.
ب��ه ط��ور مث��ال ع��ده ای 
اقتص��ادی  وضعی��ت  از 
سوءاس��تفاده ک��رده و اعالم 
می کنند  صوری  ورشکستگی 
تا از این طریق بدهی هایشان 
را نپردازن��د یا برخی از افراد 
دیگر تسهیالت را به نام واحد 
تولیدی شان اخذ می کنند اما 
در بخش غیر تولیدی و داللی 
ب��ه کار می گیرند و در نهایت 
موقع پرداخت اقس��اط اعالم 

ورشکس��تگی می کنند. 
وی تاکی��د ک��رد: همه این 
مش��کالت بانک ه��ا در حالی 
است که دولت هم به بانک ها 
فش��ار می آورد تا برای خروج 
اقتص��اد از رک��ود تس��هیالت 
بیش��تری ب��ه تولید کنندگان 

پرداخته شود. 

رئی��س کل بان��ک مرک��زی از 
13هزار  به  تس��هیالت  پرداخت 
بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط 
از ابتدای سال جاری خبر داد و 
گفت: س��رمایه های خرد و کالن 
مردم تولید را تامین مالی کرد. 

به گزارش مهر، ولی اهلل س��یف 
در کانال تلگرامی خود نوش��ت: 
پس از مهار تورم افسارگسیخته 
س��ال های گذش��ته و برق��راری 
ثبات اقتصادی نسبی در جامعه 
و به وی��ژه پ��س از ظرفیت های 
ایجاد شده در فضای پسابرجام، 
تالش برای سرعت دادن به رونق 
اقتصادی به منظور افزایش رشد 
اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری و 
در نهایت، ارتقای سطح معیشت 
نظام  اقدام��ات  مردم س��رلوحه 

بانکی و سیاست گذاران اقتصادی 
کشور است. 

در همین راس��تا اعطای بیش 
از 10هزار میلی��ارد تومان برای 
تامین مالی حدود 13هزار بنگاه 
اقتص��ادی کوچ��ک و متوس��ط 
از ابتدای س��ال ج��اری تاکنون، 
از جمل��ه افتخ��ارات نظام بانکی 
اس��ت. این اتفاق خوش��ایند در 
حالی رخ داده است که براساس 
برآورد ه��ای اولی��ه، پیش بین��ی 
واح��د   ۷۵00 تنه��ا  می ش��د 
مشمول طرح باشند و البته روند 
اعط��ای این تس��هیالت کماکان 
بان��ک  همچنی��ن  دارد.  ادام��ه 
مرک��زی ب��رای تس��هیل هرچه 
به  تس��هیالت  پرداخت  بیش��تر 
ای��ن واحدها، ای��ن بنگاه ها را از 

موانع دریافت تسهیالت از جمله 
برگشتی، مطالبات  داشتن چک 
غیرجاری، رعایت نکردن نسبت 
مالکانه و کمبود منابع اس��تانی 

مستثنی کرده است. 
در همین خص��وص و در کنار 
تشکر از مس��اعدت کارگروه های 
استانی تسهیل و رفع موانع تولید 
و تالش نظام بانکی در تش��خیص 
و تخصی��ص بهین��ه اعتب��ارات؛ 
همراه��ی، اعتم��اد و س��عه صدر 
هموطن��ان عزیزمان در سراس��ر 
کش��ور در دس��تیابی به این مهم 
قابل تقدیر و شایسته تعظیم است. 
در واق��ع س��پرده های خ��رد 
ک��ه  عزیزم��ان  م��ردم  کالن  و 
شبانه روزی ش��ان  تالش  حاصل 
اس��ت، اکنون و در شرایطی که 

اقتص��اد کش��ور دچ��ار تنگنای 
به عنوان پشتوانه  است،  اعتباری 
و منبع��ی ب��رای تامی��ن مال��ی 
بنگاه ه��ای کوچ��ک و متوس��ط 
ب��ه کار گرفته ش��ده اس��ت. به 
بی��ان بهتر هرچند ع��زم جدی 
نظام بانکی در اس��تفاده از همه 
برای کمک  ظرفیت های موجود 
به تولید، صنعت و اشتغال نقش 
مهمی در این امر داش��ته است، 
اما بدون ش��ک س��هم عمده ای 
از دس��تاوردهای اخیر را باید به 
پای مردم نوش��ت؛ کش��اورزان، 
تج��ار،  کارمن��دان،  کارگ��ران، 
تک ت��ک  و  مش��اغل  صاحب��ان 
به عن��وان صاحبان  افرادی ک��ه 
اصلی این کش��ور، ب��ا اعتماد به 
نظام بانکی، سرمایه های ش��ان را 

در راه رش��د و توسعه ایران عزیز 
خ��رج کرده و به س��هم خود در 

سربلندی آن شریکند. 
بسیار خرسندم که نظام بانکی 
توانسته است همراهی هموطنان 
عزیز را با هدایت صحیح نقدینگی 
به س��مت تولید و اشتغال پاسخ 
ده��د و امی��دوارم با ت��داوم این 
گش��ایش های  ش��اهد  رون��د، 
اقتصادی بی��ش از پیش مبتنی 
اقتصاد  ب��ر سیاس��ت های کالن 
مقاومتی باش��یم. در پایان دست 
تم��ام هموطنان��م را ب��ه گرمی 
می فشارم و اطمینان می دهم که 
شبکه بانکی کشور ضمن صیانت 
از س��رمایه های مردم، تمام توان 
خود را برای رونق تولید و اشتغال 

به کار خواهد گرفت. 

رئیس »بانک چین« در دیدار 
با رئی��س کل بان��ک مرکزی از 
اظه��ار تمای��ل این بان��ک برای 

حضور در ایران خبر داد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی 
اهلل  ول��ی  مرک��زی،  بان��ک 
س��یف در جلس��ه ای ب��ا آق��ای 
رئی��س س��ینگینگ   چ��ن 
  »BANK OF CHINA«
گف��ت: رواب��ط ای��ران و چی��ن، 
روابطی اس��تراتژیک و بلندمدت 
اس��ت و ایران، چی��ن را در تمام 
اس��تراتژیک  ش��ریک  دوران ها، 

خود قلمداد کرده است. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی با 
اش��اره به س��فر رئیس جمهوری 
چین به ایران، در مورد گسترش 
رواب��ط اقتص��ادی و تجاری بین 
دو کش��ور گفت: در این سفر بر 
گسترش همکاری های اقتصادی 
تاکید ش��د و پیش نیاز گسترش 
ای��ن همکاری ها، رواب��ط بانکی 

است. 

رفت��ار  از  انتق��اد  ب��ا  س��یف 
می��ان  در  آمری��کا  متف��اوت 
کشورهای مذاکره کننده با ایران، 
خاطرنش��ان ک��رد: کش��ورهای 
1+۵ پ��س از برجام ب��ر افزایش 
رواب��ط اقتص��ادی تاکی��د دارند 
و عالقه مندن��د از ظرفیت ه��ای 
سرمایه گذاری در ایران بهره مند 
ش��وند تا بتوانند در بازار منطقه 
حضور داشته باش��ند اما در این 
میان، کش��ور آمریکا مانع تراشی 
می کند، چراک��ه از روابط ایران 
با دیگر کشورها، نفعی نمی برد. 

وی افزود: در میان کشورهای 
1+۵، ارتباط کشور چین با ایران 
بیش��تر از س��ایرین اس��ت و بر 
همین اساس، شناخت بهتری از 

بازار ایران دارد. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار 
با اش��اره ب��ه نقش مه��م دفتر 
نمایندگ��ی ب��رای بان��ک چینی 
در ای��ران، اظه��ار ک��رد: دفت��ر 
اطالعات  می توان��د  نمایندگ��ی 

و ش��فافی درخص��وص  دقی��ق 
ریس��ک های محتمل ب��ر بازار و 

اقتصاد ایران ارائه کند. 
مرک��زی  بان��ک  کل  رئی��س 
درخصوص مناب��ع ارزی ورودی 
ب��ه کش��ور گف��ت: با توج��ه به 
اجتناب ما از ب��ه کار بردن دالر 
در مبادالت بین المللی، در حال 
حاض��ر مناب��ع ارزی م��ا در حد 
نیاز ب��رای واردات کاال به همان 
ارز کش��ورهایی اس��ت که نفت 
ی��ا کااله��ای غیرنفتی ب��ه آنجا 
صادر کردیم. م��ازاد آن را نیز با 
ارز ثالث که معموال یورو اس��ت، 
دریافت می کنیم. در مورد کشور 
چین نیز شیوه ما این گونه است. 
از  مال��ی  حمای��ت  س��یف 
ش��رکت های چین��ی فع��ال در 
ایران را منوط به داش��تن روابط 
کارگزاری مناسب بین دو کشور 
دانس��ت و افزود: برای شروع کار 
با »بانک چین« پیشنهاد ما این 
اس��ت که در مرحل��ه اول، بانک 

مرکزی و بانک های دولتی ایران 
در این بانک، حس��اب کارگزاری 

افتتاح کنند. 
آقای چن س��ینگینگ، رئیس 
»بان��ک چی��ن«، ه��دف از این 
دیدار را گس��ترش همکاری های 
مالی بین ایران و چین دانس��ت 
و اف��زود: ما ب��ا ه��دف افزایش 
تش��کیل  دنبال  به  همکاری ه��ا 
دفتر نمایندگی در ایران هستیم 
و در مرحله بعد می توانیم نسبت 

به افتتاح شعبه اقدام کنیم. 
گس��ت��رش  س��ین��گین��گ 
همکاری ه��ا را ب��ه نف��ع هر دو 
ط��رف عن��وان و اضاف��ه ک��رد: 
ظرفیت ه��ای اقتص��ادی ای��ران 
و چی��ن، زمینه مناس��بی برای 
گس��ترش همکاری ه��ای بانکی 
فراه��م می کند و ما این هدف را 

دنبال می کنیم. 
چی��ن«  »بان��ک  رئی��س 
درخصوص تمای��ل این بانک به 
حض��ور در ایران گف��ت: ایران، 

کشوری بزرگ با جمعیت زیاد و 
اقتصاد قوی است و این موضوع 
پیامدهای مثب��ت فراوانی را در 

پی دارد. 
وی ضمن تش��کر از پشتیبانی 
بانک مرکزی از افتتاح ش��عبه و 
چین«  »بانک  نمایندگ��ی  دفتر 
تاکی��د ک��رد: برق��راری رواب��ط 
کارگ��زاری می توان��د مقدمه ای 
ب��رای افتت��اح ش��عبه در ایران 
باش��د و در ای��ن خص��وص باید 
ب��ا اس��تانداردهای بین الملل��ی، 

انطباق داشته باشیم. 
گفتنی است »بانک چین« در 
س��ال 1912 پایه گذاری شده و 
ب��ا دارایی 18 تریلی��ون یوان در 
می��ان چهار بانک ب��زرگ چین 
ق��رار دارد و مهم تری��ن بان��ک 
بین المللی این کش��ور است. در 
ح��ال حاضر، بانک ه��ای ژاپنی، 
کره ای، هن��دی، چینی و برخی 
کش��ورهای اروپایی در کشور ما 

شعبه یا دفتر نمایندگی دارند. 

سیف عنوان کرد

سرمایه های خرد و کالن مردم، تولید را تامین مالی کرد

با وجود سخت گیری بانک ها در تسهیالت خرد، چرا معوقات بانکی نجومی است؟   

شرایطناهمواربانکها
درکنترلمطالباتمعوقتسهیالتکالن

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

 همایش سراسری مدیران
بانک سینا برگزار شد 

همایش سراسری مدیران بانک سینا در شهر رامسر 
برگزار شد و عملکرد شش ماهه بانک و سیاست های 

آتی آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بانک س��ینا، محمدرضا 
پیش��رو مدی��ر عام��ل بانک در این نشس��ت از طی 
مراحل افتتاح ش��عبه در دو کش��ور عمان و آلمان 
خبر داد و گفت: دریافت مجوز و افتتاح ش��عبه در 
خارج، نیازمند آماده س��ازی مقدمات، اس��تانداردها 
و پیش نیازهای بس��یاری اس��ت که در این راس��تا 
قراردادی با شرکت KPMG از شرکت های معتبر 
بین المللی در زمینه حسابرس��ی به امضا رس��یده و 
امیدواریم به زودی ش��اهد آغاز فعالیت این ش��عب 

باشیم. 
پیش��رو، عملکرد ش��عب را در جذب منابع خوب 
ارزیاب��ی ک��رد و گفت: اگرچ��ه اقدامات خوبی در این 
زمین��ه ص��ورت گرفته اما در فضای رقابتی امروز بین 
بانک ها، نیازمند تالش بیش��تر هستیم که استفاده از 
ظرفی��ت بنیاد مس��تضعفان می توان��د عاملی مهم در 

جهش فعالیت ها باشد. 
وی همچنین با اش��اره به پیاده س��ازی پروژه های 
توسعه ای در بانک سینا گفت: امیدواریم با پیاده سازی 
و بهره ب��رداری از ای��ن پروژه ه��ا که به بهبود و ارتقای 
رون��د فعالیت ه��ا در بانک و انطباق با اس��تانداردهای 
بین الملل��ی می انجامد، بتوانیم به خوبی پاس��خگوی 

نیازهای بانکی هموطنان باشیم. 
مدیر عامل بانک س��ینا ضمن برشمردن اقدامات 
این بانک در زمینه مس��ئولیت های اجتماعی گفت: 
رف��ع محرومی��ت و کمک به توانمندس��ازی مناطق 
کمتر توس��عه یافته و ورود به طرح های حمایتی از 
برنامه ها و فعالیت های اخیر بانک س��ینا اس��ت که 
در همین راستا، یک باب مدرسه با کمک کارکنان 
بان��ک در منطق��ه قلعه گن��ج کرمان به بهره برداری 
رس��ید و دو دس��تگاه آمبوالن��س نی��ز به مردم این 
شهرس��تان و همچنی��ن ش��هر راز و ج��رگالن در 

خراس��ان ش��مالی اهدا ش��د. 
در این نشست، مدیران واحدها گزارشی از وضعیت 
عملکرد زیرمجموعه ارائه دادند و شعب برتر بانک نیز 
م��ورد تقدیر قرار گرفتن��د. همچنین مجتمع اقامتی 

کارکنان در 48 واحد به بهره برداری رسید. 

امضای تفاهم نامه همکاری های 
مشترک تامین اجتماعی و بانک آینده

تفاهم نام��ه همکاری های مش��ترک بین هلدینگ 
گردش��گری تامی��ن اجتماعی )هگت��ا( و بانک آینده 

منعقد شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی و اطالع رس��انی بانک 
آینده، به منظور گس��ترش همکاری های فی مابین 
و ایج��اد هم افزای��ی الزم، پایه ری��زی ی��ک اتح��اد 
استراتژیک و در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان، 
س��هامداران و دیگر ذی نفعان، تفاهم نامه ای با مفاد 
هم��کاری مش��ترک در زمینه ه��ای مختلف بانکی، 
مال��ی، س��رمایه گذاری و بهره گی��ری از خدم��ات 
بانک��داری الکترونیک��ی در ح��وزه گردش��گری و 
کس��ب و کارهای مرتب��ط، در چارچ��وب ضواب��ط و 
مق��ررات ج��اری، به امضای رؤس��ای هیات مدیره و 

مدیران عامل دو نهاد رس��ید. 

پرداخت 270هزار تسهیالت قرض الحسنه 
بانک کارگشایی در شش ماه

در آس��تانه 10 آبان ماه نودمین س��الروز تاس��یس 
بانک کارگشایی، روابط عمومی بانک ملی ایران طی 
خبری اعالم کرد: در ش��ش ماهه اول س��ال 139۵ 
جهت رفع نیازهای خرد و فوری مالی مردم در قبال 
ترهی��ن طالآالت، حدود 2۷0 هزار فقره تس��هیالت 
قرض الحسنه به ارزش حدود یک هزار و 81۵ میلیارد 

ریال پرداخت کرد. 
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک ملی ایران، نگاهی 
اجمالی به فعالیت های بانک کارگشایی نشانگر تالش 
برای رفع نیازهای خرد و فوری مالی مشتریان است. 
بر اساس این گزارش، متقاضیان در ازای ترهین هر 
۷2 گرم طالی 1۷ یا 18 عیار مبلغ 10 میلیون ریال 
تس��هیالت قرض الحسنه دریافت می کنند. به عبارت 
دیگر مشتریان در قبال ترهین 144 گرم طالی 1۷ 
ی��ا 18 عی��ار، مبلغ 20 میلیون ری��ال به ازای هر فرد 
تسهیالت قرض الحسنه با سررسید یک ساله دریافت 

می کنند. 
از ویژگی های مهم تس��هیالت بانک کارگش��ایی 
ع��دم وج��ود مطالبات معوق ب��رای بانک و دریافت 
ف��وری تس��هیالت ب��رای متقاضی��ان اس��ت و در 
ش��رایط عادی اف��راد می توانند ح��دود 30دقیقه، 
س��قف تس��هیالت بان��ک کارگش��ایی را ب��ه مبلغ 

20 میلیون ری��ال دریاف��ت کنن��د. 
بانک کارگشایی از واحدهای بانک ملی ایران است 
که دارای سه شعبه در تهران )کارگشایی مرکز، امیریه 
و امیرکبیر( و 48 واحد در سراسر کشور است. شعبه 
مرکزی این بانک در میدان محمدیه تهران قرار دارد. 

افزایش 0.5 درصدی شاخص بهای 
تولید کننده در مهر ماه

شاخص بهای تولیدکننده در  ایران مهرماه 139۵ به 
عدد 224.۵ رسید که نسبت به ماه قبل 0.۵ درصد 
افزایش داش��ته اس��ت. خالصه نتایج به دست آمده از 
ش��اخص بهای تولیدکننده در ایران براس��اس س��ال 
پایه 100=1390 به ش��رح زیر اس��ت: شاخص بهای 
تولید کننده در مهرماه 139۵ نس��بت به ماه مش��ابه 
سال قبل معادل 3.9 درصد افزایش را نشان می  دهد. 
- ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده در ایران در 12ماه 
منتهی به مهر ماه 139۵ نسبت به 12ماه منتهی به 
مه��ر م��اه 1394 به  می��زان 3.2 درصد افزایش یافته 

است. 

نرخنــامه
 دالر3.618 تومان

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

را1.114.200 تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 3.9۷۷ توم��ان و هر پوند نیز 
4.436 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۵9.000 تومان و هر ربع س��که29۵.000هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی18۷.000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 18 عیار111.903 

تومان قیمت خورد. 

 رشد 20درصدی صنعت بیمه
در6ماهه اول سال 13۹5

رئی��س کل بیم��ه مرکزی نرخ ش��کنی ب��رای جذب 
پرتف��وی درمان را پاش��نه آش��یل ج��دی صنعت بیمه 
دانس��ت و از مدیران عامل ش��رکت های بیمه خواس��ت 

در این خصوص با تدبیر بیشتری عمل کنند. 
ب��ه گ��زارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
بیمه مرکزی، دکتر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی در 
نشس��ت سه س��اعته خود با مدیران عامل شرکت های 
بیمه ضمن اش��اره به عملکرد ش��ش ماهه صنعت بیمه 
در سال جاری، از همراهی مدیران شرکت ها در کنترل 
و اصالح روند فروش بیمه شخص ثالث و وضعیت ذخایر 

فنی الزم برای خسارت های معوق قدردانی کرد. 
وی با اش��اره به رش��د س��ریع خسارت های بیمه های 
تکمیلی درمان و فاصله گرفتن هزینه های پوشش های 
درمان��ی از ح��ق بیمه ه��ای آن، خواس��تار توجه جدی 
ش��رکت های بیمه به این بخش مهم از پرتفوی صنعت 
بیم��ه و کنترل آن ش��د.  دکت��ر همتی ضمن تاکید بر 
کنترل مداوم توانگری مالی شرکت های بیمه و پیگیری 
افزای��ش ت��وان مالی صنعت بیمه برای افزایش ظرفیت 
قبول و نگهداری ریس��ک اعالم کرد: به زودی آیین نامه 
حاکمیت ش��رکتی در ش��رکت های بیمه در دستور کار 
شورای عالی بیمه قرار می گیرد.  وی با اشاره به اینکه 
ف��روش بیمه نام��ه با نرخ غیرفنی و کمتر از قیمت تمام 
ش��ده و فنی هنر نیس��ت، تاکید کرد: شرکت های بیمه 
نباید برای ورشکستگی با یکدیگر رقابت کنند، بنابراین 
ب��ه خاط��ر حمایت از حق��وق بیمه گذاران در جایی که 
احساس کنیم توان مالی یک شرکت بیمه برای ایفای 
تعه��دات در ح��ال تحلیل اس��ت، حتم��ا ورود کرده و 

محدودیت هایی بر آنها اعمال خواهیم کرد. 
رئیس کل بیمه مرکزی از شرکت های بیمه خواست 
با پرداخت به موقع و سریع خسارت به مردم به توسعه 

بیمه در کشور کمک کنند. 

سازمان انتقال خون تحت پوشش 
بیمه مسئولیت کوثر

ش��رکت بیمه  کوثر و س��ازمان انتقال خون ایران در 
حوزه بیمه های مسئولیت قرارداد همکاری منعقد کرد. 
ب��ه گ��زارش روابط  عمومی و اع��الم مدیر بیمه های 
مس��ئولیت بیمه کوث��ر، در ای��ن ق��رارداد مس��ئولیت 
مدنی بیمه گذار )س��ازمان انتقال خون ایران( در برابر 
اهداکنن��دگان و مصرف کنن��دگان خ��ون و محصوالت 
خون��ی )فرآورده ه��ای سلولی-پالس��مایی( و تمام��ی 
داروهای مش��تق از پالس��مای تولیدی سازمان انتقال 
خ��ون ای��ران و مصرف کنندگان خ��ون بندناف )مطابق 
اساس��نامه و مصوبات شورای عالی سازمان انتقال خون 
و سایر مقررات ذی ربط( در قبال خسارت جانی و بدنی 
وارد با افراد یادش��ده در صورت احراز مس��ئولیت بیمه 
تحت پوش��ش بیمه کوثر اس��ت.  پیام درگاهی از کاهش 
13واحدی نسبت خسارت در مدت مشابه سال گذشته 
خبر داد و خاطرنشان کرد: عامل تحقق این امر تالش و 
همکاری کارشناسان و نمایندگان محترم سراسر کشور 
و برگزاری مطلوب و با کیفیت دوره های آموزش��ی در 

سال جاری است. 
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قیمتنوع ارز 
3.618دالر آمریکا

3.9۷۷یورو اروپا

4.436پوند انگلیس

988درهم امارات

1.183لیر ترکیه

۵4۵یوان چین

3۵ین ژاپن

2.۷31دالر کانادا

3668فرانک سوییس

11.980دینار کویت

96۵ریال عربستان

290دینار عراق

۵۵روپیه هند

890رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

48۵.200مثقال طال

111.903هر گرم طالی 18 عیار

1.100.000سکه بهار آزادی

1.114.200سکه طرح جدید

۵۵9.000نیم سکه

29۵.000ربع سکه

18۷.000سکه گرمی

بیمه نامه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com
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10 آبان 1395

شماره 640

اظهار تمایل »بانک چین« برای حضور در ایران
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درج نماد »حسیر« 
در بازار دوم فرابورس ایران

بازار دوم فرابورس ایران ش��اهد درج نماد شرکت 
ری��ل س��یر کوثر از گ��روه حمل و نقل، انب��ارداری و 
ارتباطات بود. ش��رکت ریل س��یر کوثر که در حال 
حاضر دارای س��رمایه 471 میلیارد و 820 میلیون 
ریال��ی اس��ت، در تاریخ 29 اردیبهش��ت ماه جاری 
در گروه حمل ونق��ل، انبارداری و ارتباطات زیرگروه 
حمل و نق��ل از طری��ق خط��وط راه آه��ن پذیرش و 
پس از کس��ب تمامی ش��رایط الزم ب��رای پذیرش 
روز ج��اری نم��اد معامالتی آن با نام »حس��یر« در 
فهرس��ت نرخ های فرابورس درج شده است. موضوع 
فعالیت ش��رکت ریل س��یر کوثر که در سال 82 به 
ثبت رس��یده و فعالیت خود را از سال 84 آغاز کرده 
در خص��وص ایجاد واحدهای صنعت��ی و تولیدی و 
فعالیت در بخش صنعت ریلی، ساخت قطعات یدکی 
مورد نیاز این صنعت، تاسیس کارگاه های تعمیراتی 
جزیی و کلی واگن های مسافری و باری و مواردی از 
این دس��ت است. اما به طور کلی فعالیت این شرکت 
را می ت��وان در س��ه دس��ته کلی حمل و نق��ل ریلی 
مسافری، حمل و نقل ریلی باری و سرمایه گذاری در 
صنعت ریلی کش��ور دس��ته بندی کرد. گفتنی است 
سهامدار عمده این شرکت متعهد شده در روز عرضه 
اولیه 20درصد از س��هام »حسیر« را نخستین بار به 

عموم عرضه کند. 

عرضه ۱۸5۰میلیارد تومان کاالی 
کشاورزی در بورس کاال

تاریخچه تش��کیل بورس کاال به س��ال 1848 در 
ش��یکاگوی آمری��کا برمی گردد و اکنون با گذش��ت 
بیش از 170 سال، تعداد بورس کاالیی در جهان به 
عدد 40 رسیده است. بورس کاالی ایران نیز از سال 
1382 فعالی��ت خود را با بورس فل��زات آغاز کرد و 
اکنون با توجه به سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر 
مبنای بازار در مقابل بازار، به جای سیاست یارانه ای، 
رونق و عرضه محصوالت کش��اورزی در بورس کاال 
دوچندان شده است، تا حدی که طبق اعالم بورس 
کاالی ایران، حجم مبادالت محصوالت کش��اورزی 
ت��ا پایان مه��ر 95 به یک میلی��ون و 539 هزار تن 
از نظر حجمی رس��یده که نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل 120درصد رشد داش��ته است. همچنین 
 از نظ��ر ارزش، از ابتدای س��ال تا پایان مهر امس��ال 
1850 میلی��ارد تومان کاالی کش��اورزی در بورس 
کاال عرضه شده که از نظر ارزشی 123درصد نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال قبل افزایش داشته است. بنا 
به گفته ج��واد فالح، سرپرس��ت مدیریت مطالعات 
اقتصادی و س��نجش ریسک بورس کاال، عدم وجود 
نظ��م در بازار، م��ازاد عرضه محصوالت کش��اورزی 
در فصل برداش��ت، کمبود عرضه در س��ایر فصول و 
نوسان شدید قیمت از عوامل شکل گیری بورس کاال 
اس��ت، در حالی که با استفاده از بورس های کاالیی 
می توان قیمت های کاراتری را با شیوه کشف نرخ در 
بازار اجرایی کرد، همچنین مدیریت ریسک نوسانات 
قیمت، ایجاد فرصت های س��رمایه گذاری، تس��هیل 
در تجارت فیزیکی و گس��ترش بازاره��ا نیز از دیگر 

ظرفیت های بورس کاال در بخش کشاورزی است. 

شفاف سازی »شلیا« 
بابت رشد پیاپی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره ش��رکت مواد ویژه 
لیا درباره رش��د قیمت نماد این ش��رکت طی چند 
ماه اخیر شفاف سازی کرد. سیدمجید رضوی در این 
اطالعیه آورده است با توجه به نوسانات قیمت سهام 
این ش��رکت در بازار فرابورس و براس��اس بازنگری 
انجام ش��ده در جزییات پیش بینی س��ود سال 96، 
مجددا به اس��تحضار می رساند رویدادی که منجر به 
تغییر بااهمیت اطالعات مالی این ش��رکت شود، رخ 
نداده و در مقطع فعلی تغییری در پیش بینی س��ود 
سال 96 این ش��رکت وجود ندارد و کماکان آخرین 
پیش بینی منتشر ش��ده به مبلغ 226 ریال به ازای 
هر س��هم مورد تایید اس��ت. در ادامه این نامه آمده 
اس��ت، اساسا فروش این شرکت فصلی و متغیر بوده 

و نوسانات فروش مطابق معمول است. 

افزایش 3هزار و ۸44 میلیاردریالی 
ارزش بازار »ومعادن«

شرکت س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات 
صورت وضعیت پرتفوی سرمایه گذاری ها در دوره 
یک ماهه منتهی به 30 مهر ماه 95 را با س��رمایه 
21 هزار و 920 میلیارد ریال به صورت حسابرسی 
نشده منتشر کرد. ش��رکت سرمایه گذاری پردیس 
در م��اه گذش��ته تعدادی از س��هام چند ش��رکت 
بورس��ی را با بهای تمام ش��ده 24هزار و 8میلیارد 
و 956میلی��ون ری��ال و ارزش ب��ازار 42ه��زار و 
325میلیارد و 302میلیون ریال در س��بد س��هام 
خود داش��ت. بهای تمام شده س��هام بورسی این 
ش��رکت ب��ا افزای��ش 34میلی��ارد و 111میلیون 
ریال��ی در پایان دوره یک ماهه ب��ه  مبلغ 24هزار 
و 43میلی��ارد و 67میلی��ون ریال رس��ید و ارزش 
و  میلی��ارد   844 و  3ه��زار  مع��ادل  آن  ب��ازار 
907میلیون ری��ال افزایش یافت و معادل 46هزار 
و 170میلیارد و 209میلیون ریال محاس��به شد. 
»ومعادن« طی ماه گذش��ته تعدادی از سهام چند 
ش��رکت بورسی را با بهای تمام شده 34 میلیارد و 
111 میلی��ون ریال خری��داری و طی همین دوره 
تعدادی از س��هام چند ش��رکت بورسی را با بهای 
تمام شده 700 میلیارد ریال و همان مبلغ واگذار 

کرد و از این بابت سودی شناسایی نکرد. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران روز یکشنبه درجا 
زد و با یک واحد کاهش به رقم 
80 هزار و 339واحد رسید. به 
این ترتیب پس از جهش یک 
هزار و 41 واحدی شاخص کل 
در معامالت روز ش��نبه، روند 
صعودی ش��اخص کل متوقف 
شد و حدود یک واحد کاهش 
یافت. در نتیجه پس از رش��د 
معامالتی  روز  نخستین  سریع 
هفته، ش��اخص کل وارد دوره 
استراحت کوتاه مدت خود شد. 
بر این اس��اس باید در روزهای 
آتی منتظر ماند و دید شاخص 
کل در چ��ه مس��یری حرکت 
خواه��د ک��رد. در عی��ن حال 
همه ش��اخص های اصلی بازار 
سهام به جز شاخص بازار دوم، 
دچار افت ش��دند و ش��اخص 
ب��ازار دوم 404 واحد افزایش 
یاف��ت. گروه معدن��ی و فلزی 
بیشترین نقش را در درجازدن 
شاخص کل ایفا کرد، در مقابل 
پتروش��یمی ها ب��ا تأثیر مثبت 
مان��ع افت بیش��تر ش��اخص 
کل ش��دند. در روز یکش��نبه 
گروه ه��ای ش��یمیایی، خودرو 
و کانی های فلزی با بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��الت در 
صدر برترین گروه های صنعت 
ایستادند. نکته قابل تأمل بازار 
س��هام در روز گذش��ته اینکه 
سهامداران بیش از 3 میلیارد و 
118میلیون سهم و حق تقدم 
را به ارزش 416میلیارد تومان 
دس��ت به دس��ت کردند. این 
آم��ار و ارزش معامالت تقریبا 
یک رکورد محسوب می شود. 

بورس، مقصد جدید 
نقدینگی ها

 با وجود درجا زدن شاخص 
کل در معامالت روز گذش��ته، 
فع��االن بازار س��هام معتقدند 
یکی از مولفه ه��ای اثرگذار بر 
بهبود ش��رایط بازار و امید به 
رون��ق آن تا پایان س��ال ورود 
نقدینگ��ی جدی��د ب��ه بورس 
اس��ت که با توجه ب��ه افزایش 
حجم معام��الت در هفته های 
گذش��ته می توان از این منظر 
روزه��ای خوش  منتظ��ر  هم 
برای بازار س��هام بود. از سوی 
دیگ��ر رونق بازاره��ای جهانی 

هم می توان��د بر کلی��ت بازار 
س��هام اثر مثبتی داشته باشد 
ک��ه خوش��بختانه ای��ن روزها 
دس��ت کم شاهد انتش��ار خبر 
منف��ی در خص��وص وضعیت 
جهانی برخی کاالها نیس��تیم. 
به عالوه اینکه ش��رایط جهانی 
قیم��ت نف��ت هم ای��ن روزها 
متعادل و مثبت است و از این 
منظر نیز نمی ت��وان تهدیدی 
ب��رای بورس و اقتصاد کش��ور 
متصور بود. ب��ا توجه به رکود 
در بازارهای��ی چون مس��کن، 
خ��ودرو، ارز، س��که و طال، به 
نظر می رس��د ب��ورس بهترین 

مقصد ب��رای ورود نقدینگی ها 
باش��د. پیش از این بسیاری از 
کارشناس��ان بازار سهام چنین 
گمانه زنی می کردند که زمانی 
ش��اهد برون رف��ت از رکود و 
رشد و رونق در بورس خواهیم 
ب��ود ک��ه انتخاب��ات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا برگزار ش��ده 
و به نتایج قابل قبولی رس��یده 
باش��د. ب��ا ای��ن حال ب��ه نظر 
می رسد سرمایه گذاران منتظر 
ای��ن 10 روز باقی مان��ده ت��ا 
انتخابات ایاالت متحده نمانده 
و با در نظر گرفتن اینکه تغییر 
سیاس��ت های  در  چندان��ی 

ای��ران رخ  براب��ر  آمری��کا در 
نخواه��د داد، از هم اینک برای 
خرید سهام اقدام کرده اند. در 
ای��ن بین انتش��ار گزارش های 
ش��ش ماهه مثب��ت می تواند 
به رش��د دامنه دار بازار س��هام 
یاری رس��اند و شاخص کل را 
به رکوردزنی های تازه ای سوق 
دهد. براین اس��اس تحلیلگران 
معتقدند که در ماه های پایانی 
س��ال ش��اخص کل می تواند 
برای فتح قله تاریخی 89هزار 

واحد خیز بردارد.

کاهش یک واحدی شاخص 
کل فرابورس

در معام��الت روز یکش��نبه 
ش��اخص کل فراب��ورس ایران 
نی��ز با ی��ک واح��د کاهش به 
ارزش  و  رس��ید  واح��د   837
ب��ازار روز اول و دوم فرابورس 
51 هزار میلیارد تومان ش��د. 
معامله گران در فرابورس بیش 
از 227میلیون برگه بهادار در 
قالب بی��ش از 27 هزار نوبت 
معامله و به ارزش 242 میلیارد 
توم��ان یعنی بی��ش از ارزش 
معام��الت ب��ورس دادوس��تد 
کردند. نمادهای مارون، ذوب، 
میدکو در کاهش ش��اخص اثر 
داش��ته و نماده��ای زاگرس، 
ش��راز، ش��پاس و خراسان در 
تقویت شاخص فرابورس مؤثر 
پربیننده  نماده��ای  بوده ان��د. 
دامداری  داده پ��رداز،  آتیه  نیز 
تلیس��ه نمونه، مدیریت انرژی 
سرمایه گذاری  تابان هور،  امید 
توس��عه گوهران امید، سهامی 
ذوب آه��ن اصفه��ان، پاالیش 
نف��ت الوان و ریل پرداز س��یر 

بودند. 

دورخیز شاخص کل برای فتح قله تاریخی ۸9 هزار واحدی

ورودچراغخاموشنقدینگیبهتاالرشیشهای

متغیره��ای پی��ش رو نش��ان 
می دهند ب��ازار هرچه به ماه های 
پایانی س��ال نزدیک شود شرایط 
بهت��ری را تجربه می کند. محمد 
مدیرعامل  پنجه ش��اهی،  کفاش 
کارگ��زاری خب��رگان س��هام در 
گفت وگو با سنا، درخصوص روند 
بازار سهام تا پایان سال گفت: با 
توجه ب��ه متغیرهای مثبت پیش 
روی ب��ازار، پیش بینی می ش��ود 
هرچه ب��ه ماه های پایانی س��ال 
نزدیک می ش��ویم ش��رایط بازار 
بهت��ر خواه��د ش��د. وی درباره 
متغیره��ای مثب��ت و تاثیر گذار 
در بازار گفت: یکی از این عوامل 
تاثیر گذار بر بازار کاهش نرخ سود 
بانکی اس��ت. این متغیر معموال 

ب��ا فاصله زمان��ی، تاثی��ر مثبت 
خ��ود را بر اقتص��اد و به خصوص 
بازار س��هام نش��ان می دهد. این 
کارش��ناس ب��ازار س��هام، عامل 
دوم تاثیر گ��ذار بر بازار س��هام را 
گزارش ه��ای دوره ای دانس��ت و 
اظهار داش��ت: گزارش های شش 
ماهه برای سهامداران مهم است 
و پیش بینی می ش��ود بسیاری از 
شرکت ها گزارش های شش ماهه 
خ��وب و قابل قبولی را منتش��ر 
کنند. کفاش به روند قیمت نفت 
اش��اره کرد و گفت: بحث قیمت 
نف��ت نیز برای بازار س��هام مهم 
اس��ت و با توجه به روند صعودی 
آرام قیم��ت ای��ن کاال حتی اگر 
قیمتی  در محدوده ه��ای  نف��ت 

فعل��ی ثاب��ت بماند، ب��رای بازار 
اتف��اق مثبتی اس��ت. مدیرعامل 
کارگ��زاری خب��رگان س��هام در 
ادام��ه افزود: در می��ان همه این 
عوامل مثبت، انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمری��کا نیز که در ماه 
آینده برگزار می ش��ود برای بازار 
سهام ما بس��یار مهم است، البته 
به نظر می رسد هیالری کلینتون 
در این انتخابات برنده باش��د که 
در صورتی ک��ه این اتفاق بیفتد، 
نگران��ی بازار از ای��ن موضوع نیز 
برط��رف می ش��ود. وی معتق��د 
اس��ت همه عوامل ب��اال در کنار 
ه��م می توانن��د ب��ازاری بهتر را 
ب��رای ماه های پایانی س��ال رقم 
بزنند. به گفت��ه کفاش، مجموع 

مس��ائلی که در باال مطرح ش��د 
در کن��ار هم می توانند بازار را در 
شرایط قابل قبولی قرار دهند اما 
یک��ی از عوامل منف��ی که باعث 
بازار س��هام است،  نگرانی اهالی 
وضعی��ت نمادهای بانکی اس��ت 
که احتماال بازگشایی این نمادها 
به طور موقت تاثیر منفی بر بازار 
داشته باشد اما با گذر بازار از این 
موضوع، مجددا می تواند در مدار 
رش��د آرام و باثباتی قرار بگیرد. 
وی در ادامه به سهامداران توصیه 
ک��رد با نگاه بلند مدت در س��هام 
کنند.  س��رمایه گذاری  بنی��ادی 
مدیرعام��ل کارگ��زاری خبرگان 
تاکید کرد: سرمایه گذاران  سهام 
عجوالن��ه  تصمیم گی��ری  از 

بپرهیزن��د و در س��هام کوچ��ک 
ک��ه س��فته بازان در آن دس��ت 
دارن��د، س��رمایه گذاری نکنند تا 
متحمل ضرر و زیان نش��وند. به 
گفت��ه کف��اش، در ح��ال حاضر 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
عملکرد بس��یار خوب��ی در بازار 
س��هام دارند تا جای��ی که برخی 
ماهان��ه  بازده��ی  صندوق ه��ا 
50درصدی داشتند و بهتر است 
س��رمایه گذاران غیرحرف��ه ای از 
طریق ای��ن صندوق ه��ا در بازار 
سهام گذاری کنند. وی در خاتمه 
به س��هامداران توصیه کرد اسیر 
رفتارهای هیجانی نشوند و بدون 
تحلیل و عجوالن��ه در صف های 

خریدوفروش قرار نگیرند. 

در هش��تمین نشس��ت خبری 
»یک دیدار، یک عرضه« با حضور 
ارکان بازار س��رمایه و مس��ئوالن 
اوراق مرابح��ه گن��دم، معامالت 
ثانویه این اوراق برای نخستین بار 
در بازار بدهی فرابورس آغاز شد. 
جلس��ه  ای��ن  ابت��دای   در 
رضا غالمعلی پور، معاون توس��عه 
بازار فرابورس با اش��اره به اینکه 
بخش عم��ده مطالبات دولت که 
بالغ بر ه��زار میلیارد تومان بوده 
به گندمکاران تسویه شده است، 
گف��ت: از امروز نماد این اوراق باز 
و معام��الت ثانوی��ه آن در ب��ازار 
ابزارهای نوین مالی فرابورس آغاز 
شد. وی با بیان اینکه تامین مالی 
از کان��ال بازار س��رمایه در ادامه 
روندی اس��ت که دولت از س��ال 
قبل ش��روع کرده، گفت: ظرفیت 
بازار س��رمایه ب��رای تامین مالی 
بخش های مختلف دولت بس��یار 
باالست و در حال حاضر ابزارهای 
گوناگونی برای تامین مالی داریم 
که بحث های فقهی آن بررسی و 
مجوز ابزارهای جدید گرفته شده 

است. 
معاون توس��عه ب��ازار فرابورس 
الزم  دستورالعمل های  داد:  ادامه 
در س��ازمان بورس تدوین و این 
ابزاره��ا معرف��ی خواهند ش��د و 
متناس��ب با نی��از دولت و بخش 
خصوصی خدم��ات مربوطه برای 

می گیرد.  مال��ی ص��ورت  تامین 
غالمعلی پور ب��ا اظهار این مطلب 
که تاکن��ون تامین مالی به عهده 
سیس��تم بانکی ب��وده، به تالش 
ب��رای اس��تفاده از ظرفیت ه��ای 
تامین مالی از بازار سرمایه اشاره 
ک��رد و گفت: از س��ال گذش��ته 
با معرفی اس��ناد خزانه اس��المی 
مطالبات پیمانکاران تسویه شد و 
هرچند هنوز از روند جهانی عقب 
هستیم اما شروع خوبی است. وی 
ادامه داد: ساماندهی و نظم بخشی 
مناسبی از این طریق به وضعیت 
بدهی ه��ای دولت انجام ش��د که 
انتش��ار اوراق جدی��د در ادام��ه 
اس��تمرار این موضوع بوده است. 
غالمعلی پور با اشاره به انواع اوراق 
اجاره دولتی، اسناد خزانه اسالمی 
و دیگر اوراق در دس��ت انتش��ار 
گفت: اس��تمرار در انتشار اوراق، 
نش��ان دهنده رغبت باالی دولت 
ب��رای اس��تفاده از ظرفیت ه��ای 
ب��ازار س��رمایه اس��ت ولی حجم 
اس��تفاده ش��ده توس��ط دول��ت 
محدود ب��وده و همچن��ان جای 
افزایش دارد. معاون توس��عه بازار 
بازپرداخت  داد:  ادام��ه  فرابورس 
اسناد خزانه اسالمی در سه دوره 
قبلی زودت��ر از سررس��ید مقرر 
نشان از نظم و تالش دولت برای 
پرداخ��ت بدهی ه��ا دارد. وی با 
موفق دانستن انتشار اوراق قبلی، 

اوراق مرابح��ه را گام��ی موف��ق 
توصیف کرد و گفت: انتشار اوراق 
مرابحه گندم در راس��تای مصوبه 
هیأت وزی��ران و اصالحیه قانونی 
بودج��ه 95، به منظ��ور پرداخت 
بدهی های محصوالت استراتژیک 
کش��اورزی به وی��ژه گن��دم بوده 
اس��ت. غالمعلی پ��ور ادام��ه داد: 
از آنجای��ی که دول��ت مصمم به 
پرداخ��ت بده��ی به کش��اورزان 
در کمترین زمان بخش��ی از این 
مطالبات از طری��ق بورس کاال و 
بخش��ی دیگر از طریق فرابورس 

صورت گرفت. 
در ادامه این نشس��ت حس��ین 
خزلی خرازی، مدیرعامل کارگزاری 
بانک کش��اورزی به عنوان متعهد، 
بازارگردان و منتش��ر کننده اوراق 
مرابحه گندم گف��ت: دولت برای 
نخس��تین بار در یک ماه گذشته 
اق��دام به تامی��ن مالی 3ه��زار و 
650میلی��ارد تومان از طریق بازار 
س��رمایه کرده اس��ت، که 2هزار 
و 650میلیارد توم��ان آن متعلق 
به اوراق س��لف م��وازی در بورس 
کاال و هزار میلی��ارد تومان دیگر 
نیز اوراق مرابحه منتش��ر ش��ده 
در فرابورس اس��ت. وی ادامه داد: 
این تامین مالی نخس��تین تامین 
مال��ی بزرگ بخش کش��اورزی از 
بازار س��رمایه بوده که کارگزاری 
بانک کش��اورزی به عنوان متعهد 

و بازارگ��ردان آن خ��ود را موظف 
ب��ه بازارگردانی این اوراق می داند. 
همچنین بهنام محس��نی، معاون 
عملیات و نظارت ب��ازار فرابورس 
در خصوص نحوه معامالت ثانویه 
اوراق مرابحه گندم توضیح داد: هر 
نوع اوراق منتشر شده در فرابورس 
بسته به نوع اوراق، قرارداد، مبالغ، 
نحوه بازارگردانی و دیگر جزییات 
با راهکار خاصی به شروع معامالت 
ثانوی��ه می پ��ردازد. وی افزود: در 
معامالت ثانویه، حجم مش��خصی 
برای عرضه مش��خص نمی شود و 
بسته به نرخ بازارگردان ها و عرضه 
تقاضای موجود و همچنین افرادی 
که در دوره پذیره نویسی موفق به 
خریداری اوراق نش��ده اند، قیمت 

آن رقم می خورد. 
محس��نی در ادام��ه با اش��اره 
به اینک��ه در زمان پذیره نویس��ی 
از  بی��ش  اوراق مرابح��ه گن��دم 
اف��راد  اوراق توس��ط  90درص��د 
حقوقی خریداری ش��د، به حضور 
فع��ال حقیقی ه��ا اش��اره کرد و 
گفت: حجم این اوراق متناس��ب 
با پتانس��یل بازار س��رمایه خوب 
ب��ود و همچنین مش��ارکت افراد 
حقیق��ی از طری��ق صندوق های 
سرمایه گذاری با خریداری حدود 
10درصد اوراق حجم بسیار قابل 
توجه بود. وی اظهار داشت: دامنه 
نوسان این اوراق باز و تا 50درصد 

در ه��ر روز خواهد بود که بس��ته 
به انتظارات س��رمایه گذاران، نرخ 
س��ود موثر آن در نوس��ان خواهد 
بود. محس��نی از جمل��ه مزایای 
این اوراق را پرداخت س��ود ساالنه 
عنوان کرد و گفت: این اوراق سالی 
یک بار برای پرداخت سود متوقف 
می ش��ود و به این ترتیب در تمام 
طول سال معامله می شود که این 
 مسئله به افزایش نقدشوندگی آن 

منجر می شود. 
ادامه هش��تمین نشس��ت  در 
ی��ک  دی��دار،  »ی��ک  خب��ری 
عرض��ه«، علیرض��ا توکلی، مدیر 
ابزاره��ای نوین مال��ی فرابورس 
هم با تشریح وضعیت امروز بازار 
بدهی کش��ور گف��ت: کل اوراق 
منتشر ش��ده تا پنجم آبان سال 
ریال  میلیارد  519.6هزار  جاری 
میلیارد  186.3ه��زار  ک��ه  بوده 
ریال آن اوراق معامله ش��ده در 
بورس، 75.3ه��زار میلیارد ریال 
اوراق معامله ش��ده در فرابورس، 
35.5ه��زار میلیارد ری��ال اوراق 
معامله ش��ده در بورس انرژی و 
بورس کاال و 222.3هزار میلیارد 
ریال از طریق شبکه بانکی بوده 
است. این ارقام هرچند نسبت به 
سال گذشته با رشد 41درصدی 
رو ب��ه رو ش��ده ام��ا همچنان با 
معیارهای جهان��ی فاصله جدی 

دارد. 

دالیلی منطقی برای روند صعودی بازار

آغاز معامالت ثانویه اوراق مرابحه گندم

نگاه

فرابورس

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

آس��ان پرداخ��ت پرش��ین در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 
پتروشیمی فناوران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   

درصد نوسانقیمتنام شرکت
15.3474.99آپ

11.8374.99شفن
1.9894.96کماسه

3.8714.93فمراد
3.5854.92خاهن
2.9904.88کرماشا
9.8924.83شخارك

 بیشترین درصد کاهش
پشم شیش��ه ای��ران صدرنش��ین ج��دول بیش��ترین 
درصد کاهش ش��د. س��یمان هگمتان در رده دوم این 
گروه ایس��تاد و پارس س��ویچ هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(11.038کپشیر
)4.99(2.342سهگمت
)4.95(8.655بسویچ
)4.91(3.273خموتور
)4.89(1.302ساراب
)4.88(1.717سشمال
)4.81(1.542سکرد

پرمعامله ترین سهم
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان پرمعامله ترین 
س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان در رده دوم این گروه ایس��تاد. زامیاد هم در 

رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

41.839 1288پترول

40.968 2104پارسان
35.369 1069خزامیا
31.761 1167وساپا

29.729 1468ومعادن
25.979 4744فاذر

24.673 385واعتبارح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  ب��ه خ��ود اختصاص داد و گس��ترش نفت و گاز 
پارس��یان رتبه دوم را به دس��ت آورد. گروه پتروشیمی 
س��رمایه گذاری ایرانیان هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
123.240 4744فاذر

86.203 2104پارسان
53.887 1288پترول

52.710 2214خریخت
44.170 3325خودرو
43.654 1468ومعادن
43.397 3261کروي

بیشترین سهام معامله شده
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در حالی رتبه 
نخس��ت جدول بیشترین سهام معامله شده را به دست 
آورد که صنایع ریخته گری ایران در این گروه دوم ش��د 
و گسترش نفت و گاز پارسیان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
12882682پترول

22142522خریخت
21042506پارسان
10691887خزامیا
14681666ومعادن
11671621وساپا

2851545واعتبارح

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

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

34091704کحافظ
984984پالسک
3871968فمراد
7263427چفیبر
2288286تکنو

4093273خمحور
3985221بالبر

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

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

9732.59وخارزم
16363.03واعتبار
10513.15پردیس
10113.60وپاسار
19693.74وبانک

29884.41پارسیان
89984.64شبهرن

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

رشد ۲۰ درصدی معامالت مسکن 
در ۷ روز اول آبان ماه

رئیس اتحادیه مش��اوران امالک با بیان اینکه آمار 
بانک مرکزی مبنی بر رشد 5 درصدی قیمت مسکن 
در مه��ر ماه را قبول ندارد و ش��اید ای��ن تحلیل از 
بررس��ی یک منطقه به دس��ت آمده، گف��ت: میزان 
معامالت مسکن در تهران در آبان ماه حاکی از رشد 

۲۰ درصدی است. 
حس��ام عقبایی در گفت و گو با فارس در پاسخ 
به این س��وال ک��ه بان��ک مرکزی هفته گذش��ته 
گزارشی منتشر کرد که براساس آن قیمت مسکن 
در تهران در مهر ماه نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل 5.9 درصد رش��د داشته اس��ت گفت: احتماال 
گزارش��ی که بانک مرکزی منتش��ر کرده و اعالم 
کرده قیمت مس��کن 5.9 درصد در مهر ماه رش��د 
داش��ته اس��ت از بررس��ی های منطقه ای به دست 
آمده و متوس��ط رشد قیمت مسکن در این ماه به 
آن ش��کل محس��وس نبوده و در حد ۲ تا 3 درصد 

بوده است. 
وی افزود: ظرفیت افزایش قیمت مس��کن در بازار 
با توجه به رش��د نقدینگی و افزایش تقاضا به وجود 
می آی��د، پس وقتی این دو مورد به آن ش��کل قابل 
توج��ه در بازار وجود ندارد قاعدت��ا ظرفیت افزایش 
قیم��ت مس��کن تا پای��ان س��ال هم به آن ش��کل 

محسوس وجود ندارد. 
هفته گذش��ته بان��ک مرکزی گزارش��ی ارائه کرد 
که براس��اس آن متوس��ط قیمت خریدوفروش یک 
متر مربع زیربنای واحد مس��کونی معامله ش��ده از 
طریق بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران 44.4 
میلیون ریال است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه 
س��ال قبل به ترتیب 1.6 و 5.9 درصد افزایش نشان 

می دهد. 
عقبای��ی در خص��وص آخری��ن وضعی��ت میزان 
معامالت مسکن در شهر تهران در آبان ماه جاری 
گفت: می��زان ق��رارداد خریدوفروش مس��کن در 
هف��ت روز اول آبان ماه در ش��هر تهران ۲ هزار و 
935 مورد بوده که حاکی از رش��د ۲۰، 3 درصدی 

را می دهد. 
ب��ه گفته رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک، در 
هف��ت روز اول آب��ان ماه ج��اری می��زان قرارداد 
اجاره مس��کن نی��ز 44۰5 مورد بوده اس��ت، پس 
با این حس��اب کل قراردادها اعم از خریدوفروش 
و اجاره مس��کن رش��دی در ح��دود 34، 7 درصد 
داش��ته است. وی ادامه داد: میزان تعداد معامالت 
مسکن در آبان ماه پارسال در بخش خریدوفروش 
۲438 م��ورد و در بخش اج��اره نیز ۲949 مورد 
بوده اس��ت که در مجموع کل قراردادها در بخش 
خریدوف��روش و اجاره در ته��ران به 5511 مورد 

رسیده بود.

هشدار جدی سازمان هواپیمایی به زائران اربعین
بلیت سفر به عراق را از آژانس های 

معتبر تهیه کنید
با نزدیک ش��دن به ایام اربعین حسینی و با توجه 
به اینکه چند صد هزار ایرانی خود را آماده می کنند 
در این مراس��م ش��رکت کنن��د، تمام س��ازمان ها و 
نهاده��ای ذی رب��ط س��عی کرده اند با اع��الم دقیق 
وضعی��ت مدیری��ت این س��فرها را ب��دون کمترین 

حاشیه انجام دهند. 
به گزارش ایس��نا، یک��ی از اصلی ترین روش های 
فعلی سفر به عراق از طریق پرواز مستقیم به سمت 
نجف اس��ت ک��ه البته در طول س��ال های گذش��ته 

حاشیه هایی به همراه داشته است. 
پ��س از آنک��ه س��ازمان هواپیمایی موفق ش��د با 
همکاری ش��رکت های فعال در ایران نرخ س��فر در 
ایام اربعین را مصوب کن��د، حاال اصلی ترین نگرانی 
احتمال ش��کل گیری بازارهای غیرمجاز و غیررسمی 

در این عرصه است. 
با وجود آنکه به نظر می رسد بعضی از ایرالین های 
خارج��ی فع��ال در ای��ران ب��رای روزه��ای اربعین 
برنامه ریزی ه��ای خاص��ی کرده اند و برخ��ی از آنها 
نرخ های��ی عجیب طلب می کنند، اما حاال س��ازمان 
هواپیمایی از اهمیت خرید از دفاتر رس��می س��خن 

می گوید. 
طب��ق اعالم روابط عمومی این س��ازمان برای 
کنت��رل قیمت بلی��ت در ایام اربعین مس��افران 
صرف��ا باید به ص��ورت حضوری اق��دام به خرید 
کنن��د و تنها به دفات��ر و نمایندگان فروش مجاز 

ش��رکت های هواپیمایی س��ر بزنند. 
همچنین این سازمان اعالم کرده که مسافران 
ب��ه هیچ عن��وان نباید بلیت برگش��ت خود را از 
دفاتر مس��افرتی موجود در کش��ور ع��راق تهیه 
کنن��د، زیرا ام��کان پیگیری آنها وج��ود نخواهد 

داشت. 
همچنی��ن تهی��ه هرگونه بلی��ت اینترنتی برای 
ای��ام اربعی��ن خارج از مراک��ز م��ورد تایید این 
س��ازمان نیز به هیچ عنوان به مس��افران توصیه 

نشده است. 
طب��ق پیش بینی ه��ای ص��ورت گرفته مس��افران 
امس��ال ایام اربعین رش��دی 5۰ درص��دی خواهند 
داشت و بخش قابل توجهی از آنها از طریق مرزهای 

زمینی جابه جا می شوند. 
ب��ا توجه به پروازه��ای برنام��ه ای و فوق العاده در 
نظر گرفته ش��ده از سوی سازمان هواپیمایی بخشی 
از س��فرها نیز ب��ا هواپیما انجام می ش��ود که به این 
منظور نرخ بلیت س��فر تهران ت��ا نجف یک میلیون 
و 1۰۰هزار تومان و مش��هد ت��ا نجف یک میلیون و 
135هزار توم��ان برای هر نفر در نظر گرفته ش��ده 

است. 

عمران

مدیرعام��ل بان��ک مس��کن 
اواخ��ر فروردی��ن ماه امس��ال 
اع��الم ک��رد ای��ن بان��ک وام 
ساخت خانه را افزایش خواهد 
داد؛ وام��ی که می تواند بخش 
قاب��ل توجه��ی از هزینه ه��ای 
س��اخت خانه را تقبل کند اما 
ب��رای دریافت کامل آن رعایت 
پیش شرط هایی اجباری است. 
وام  ش��ده  تعیی��ن  س��قف 
میلی��ون   15۰ ب��ه  س��اخت 
تومان رس��ید اما فناوری های 
نوین ش��رط اصلی بهره مندی 
از آن ش��د ت��ا انبوه س��ازانی 
بتوانن��د از آن اس��تفاده کنند 
که صنعتی سازی را در دستور 

کار خود قرار داده اند. 
ب��ا وجود آنک��ه این افزایش 
در ش��رایطی که دولت با تورم 
مقابله می کرد اقدامی مثبت به 
حساب می آمد اما همانطور که 
از پی��ش نی��ز قابل حدس بود، 
اثرگ��ذاری وام س��اخت نیاز به 
بهبود نس��بی شرایط اقتصادی 
کش��ور دارد. در ش��رایطی که 
برخ��ی واحدها از چند س��ال 
قبل بدون هیچ مش��تری باقی 
مانده اند و ش��رایط نامشخص 
بازار باعث ش��ده انبوه س��ازان 
و بس��ازبفروش ها در بعض��ی 
پ��روژه  در  توق��ف  طرح ه��ا 
تکمیل��ش  ب��ر  را  نیم��ه کاره 
ترجیح دهن��د، صرف افزایش 
وام س��اخت چندان کارگشا به 

نظر نمی رسد. 
هرچن��د در ط��ول ماه های 
گذشته نش��انه های ابتدایی از 
رون��ق دوباره در بازار مس��کن 
هویدا شده و با وجود تالطم ها 
ن��گاه را نس��بتا ب��ه آینده بازار 
مثب��ت ک��رده اس��ت ام��ا ت��ا 
زمانی که تحرک ها دائمی نشود 
عرضه کنندگان مس��کن تردید 

خواهند داشت. 
ب��ا وج��ود آنک��ه سیاس��ت 

کالن وزارت راه و شهرس��ازی 
حمایت همزمان از بازار عرضه 
و تقاضا بوده اما به نظر می رسد 
پیچیدگی های اقتصادی ایران 
در نظ��ر گرفت��ن راه حل های 
ج��دی در ای��ن زمین��ه را ب��ا 
دش��واری همراه کرده اس��ت. 
جای��ی ک��ه انبوه س��ازان برای 
استفاده از وام های ساخت نیاز 
به تحول در بازار تقاضا دارند و 
خریداران مس��کن نیز با وجود 
تن��وع طرح ه��ای تس��هیالتی 
در س��ال های گذش��ته هن��وز 
نتوانس��ته اند چ��اره ای جدی 
ب��رای قدرت خری��د خود پیدا 
کنن��د؛ موضوع��ی که نش��ان 
می ده��د هن��وز اث��رات دوره 
س��خت رکود تورمی بر صنعت 
باقی مانده  ای��ران  س��اختمان 

است. 

تحرک در بازار وام ساخت 
را مؤثر می کند

رئی��س انجمن انبوه س��ازان 
ته��ران معتقد اس��ت می توان 
روی اثر گ��ذاری مثبت وام های 
س��اخت حس��اب کرد اما این 
امر دو شرط تحرک در بازار و 
حمای��ت دولت از فناوری های 

نوی��ن را به عنوان ش��رط های 
اصلی پیش روی خود می بیند. 
حسن محتشم در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« تأکید کرد: 
آنچه امروز اصلی ترین مش��کل 
بازار مس��کن ایران به حس��اب 
می آی��د باق��ی مان��دن رکود و 
به ف��روش نرفت��ن واحدهای 
مسکونی اس��ت. وقتی بازاری 
ب��رای فروش ه��ای واحدهای 
جدید وج��ود ندارد، نمی توان 
انتظار داش��ت خانه س��ازان به 
س��مت اس��تفاده از تسهیالت 

جدید حرکت کنند. 
ب��ه گفته وی در صورتی که 
ب��ازار بار دیگ��ر حرکات مثبت 
خ��ود را آغ��از کن��د، می توان 
انتظار داشت تسهیالت ساخت 
بخشی از بار موجود در عرضه 
را به دوش بکش��د. در این بین 
گزینه انتقال بخش��ی از وام به 
متقاضی��ان نهای��ی نیز وجود 
دارد ک��ه ب��از در دل معامالت 

اثر بخش خواهد بود. 
رئی��س انجمن انبوه س��ازان 
نق��ش  درب��اره  ته��ران 
فناوری ه��ای نوین در افزایش 
مبل��غ وام س��اخت نی��ز گفت: 
صنعت س��اختمان ای��ران در 

قی��اس با آنچه در کش��ورهای 
اروپایی و توس��عه یافته اجرایی 
می ش��ود، قدری عق��ب افتاده 
و برنامه ری��زی برای رس��یدن 
ب��ه آنها قطع��ا موضوعی مهم 

خواهد بود. 
محتش��م ادام��ه داد: ب��رای 
رس��یدن به این شاخص ها اما 
تنها افزایش وام کافی نیس��ت. 
در حال حاضر تعداد واحدهای 
تولیدی داخلی که فناوری های 
روز را تولی��د می کنند محدود 
اس��ت و در واردات نیز در امور 
گمرکی نیاز به سیاس��ت های 
دقی��ق وج��ود دارد. از این رو 
دولت باید به ورود فناوری های 
نوین به این عرصه کمک کند 
ت��ا ام��کان اس��تفاده از آنها به 

وجود بیاید. 
خ�ادم ال�مل��ه،  س���ل�م�ان 
کارشناس مس��کن و معماری 
نی��ز در گفت وگو ب��ا »فرصت 
امروز« شرایط امروز اقتصادی 
کش��ور را موضوع��ی مه��م در 
افزایش اثر گذاری وام س��اخت 
توصی��ف کرد و گفت: کش��ور 
ما در طول س��ال های گذشته 
با معضل ج��دی رکود تورمی 
در تم��ام بخش ها مواجه بوده 

و هرچن��د اقدام��ات دولت در 
مب��ارزه با تورم مثبت بوده اما 
هن��وز رکود بر جای خود باقی 
است و این امر در بازار مسکن 

نیز قابل رصد است. 
ب��ه گفت��ه وی، خ��روج از 
شرایط رکود اصلی ترین عامل 
در افزای��ش توان اثر گذاری وام 
ساخت خواهد بود زیرا در حال 
حاضر حاشیه سود بازار از سود 
تسهیالت پایین تر است و قطعا 
انبوه ساز با سنجش اینکه سود 
وام چند درصد بیش از چیزی 
اس��ت که از فروش واحد تمام 
ش��ده به دست می آورد نسبت 
به استفاده از آن تردید می کند. 
خادم المل��ه ادام��ه داد: در 
صورت��ی که رکود کاهش یابد 
و حاش��یه س��ودی معقول به 
ب��ازار بازگ��ردد، قطعا می توان 
از ای��ن وام به��ره برد و در این 
بی��ن امکان انتقال بخش��ی از 
تس��هیالت به خریدار حمایت 

را دو طرفه می کند. 
مس��کن  کارش��ناس  ای��ن 
اس��تفاده از فناوری های نوین 
در عرص��ه ساخت و س��از را نیز 
موضوعی دانس��ت که به سود 
نهایی بس��تگی دارد. به اعتقاد 
وی اگ��ر خانه س��ازان ط��وری 
حمایت ش��وند که اس��تفاده از 
امکان��ات جدید را معقول کند 
قطعا این امر امکان اجرا خواهد 
یاف��ت اما در غی��ر  این صورت 

توقعی دشوار خواهد بود. 
با وجود تمام امیدواری های 
ب��ه دس��ت آم��ده هن��وز بازار 
مس��کن ایران ب��رای خروج از 
رکود تردید دارد و این امر اثر 
خود را در تمام حوزه ها گذاشته 
اس��ت. هرچند کارشناسان وام 
جدید ساخت را مثبت ارزیابی 
می کنن��د اما کارایی آن منوط 
به خروج از دوران رکود اس��ت 
و ای��ن به معنای تمدید دوباره 
انتظار برای رس��یدن روزهای 

خوب است. 

حاشیه سود اصلی ترین دغدغه خانه سازان 

وامهایساختمسکنچشمدرراهرونقماندهاند

تلفن مستقیم: 86073288شماره 640 www.forsatnet.ir
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تأکید مجدد پلیس راهور 
ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد 

رسمی الزامی نیست

رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا با تأکید بر اینکه 
ثبت س��ند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست، 
گفت: کانون سردفتران باید به علت ارائه اطالعات غلط، 
از م��ردم عذرخواهی کند. به گزارش خبرگزاری مهر به 
نقل از سایت پلیس، سرهنگ محمد ترحمی گفت: ماده 
۲۹ قانون رس��یدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه 
شماره ۲۹۴ در تاریخ 8۹/1۲/8 به تصویب نهایی مجلس 
شورای اسالمی رسیده و مش��روح مذاکرات نمایندگان 
محترم مردم و نماینده دولت در روزنامه رس��می شماره 
1۹۲۳۳ درج گردی��ده بی��ان می دارد،  »نق��ل و انتقال 
خودرو به موجب س��ند رسمی انجام می شود، دارندگان 
وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل 
مذکور در دفاتر اس��ناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی 
و رانندگی یا مراکز تعیین ش��ده از س��وی راهنمایی و 
رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، 
پرداخ��ت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پالک به نام 

مالک جدید مراجعه نمایند.«
وی ادامه داد: در استناد روابط عمومی کانون سردفتران 
و دفتر یاران به مشروح مذاکرات تاریخ 8۹/10/۲6 اشاره 
و اعالم ش��ده، هنگام تصویب م��اده ۲۹ به رغم مخالفت 
س��ردار مومنی، رئیس پلیس وقت راهنمایی و رانندگی 
ناجا و احمد توکلی، نماینده محترم مردم تهران مندرج 
در روزنامه رس��می شماره 1۹۲0۳ و. . در نهایت مجلس 
شورای اسالمی مبادرت به تصویب ماده ۲۹ قانون مذکور 
نموده لیک��ن تداعی تصویب ماده ۲۹ قانون با ش��رحی 
که بیان ش��ده کام��الً غیر واقع بوده و به نظر می رس��د 
ب��رای ارائه اطالعات غلط به مردم باید کانون موصوف از 
مردم عذر خواهی کند. رئیس اداره حقوقی پلیس راهور 
افزود: بدیهی اس��ت در سیر مراحل تصویب در مذاکرات 
مجلس مخالفت های دلسوزانه مسئوالن و متولیان امر در 
اختیاری بودن مراجعه مردم به دفترخانه ها و عدم اخذ دو 
بار س��ند رسمی برای معامله وسیله نقلیه که جزو اموال 
منقول است و برای پرهیز از تحمیل مراحل زائد و بار مالی 
مضاعف به مردم انج��ام پذیرفته و این موضوع افتخاری 
اس��ت برای مسئوالن نیروی انتظامی و نمایندگان مردم 
در مجلس و مهم تر از همه موارد اعالم شده، متن مشروح 
مذاکرات مجلس در تصویب نهایی ماده ۲۹ است که موید 

عدم الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است.

خبر

7 خودرو

آخرین گزارش ش��رکت بازرس��ی کیفیت 
ای��ران از وضعی��ت خدمات پ��س از فروش 
۳۹ ش��رکت عرضه کننده خ��ودرو در ایران، 
نش��ان داد ک��ه هیچ ی��ک از این ش��رکت ها 
به رغم تبلیغات و س��خن های فراوان مبنی بر 
بهترین بودن در ارائه خدمات پس از فروش، 

نتوانسته اند رتبه یک را به دست آورند. 
خدم��ات پس از ف��روش خودروس��ازان، 
همواره پاش��نه آش��یل آنها بوده و با اینکه 
س��از نارضایتی مش��تریان را ک��وک کرده، 
تغییر چندان��ی در فرآیند اجرایی آنها برای 
ارائ��ه این خدم��ات صورت نگرفته اس��ت. 
گرچه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته 
ام��ا مدیری��ت دولتی دو خودروس��از بزرگ 
دولتی ایران که بزرگ ترین صاحبان س��هام 
ب��ازار خودروی ایران هس��تند، حمایت های 
دولتی و نب��ود فضای رقابتی ی��ا به عبارت 
بهتر اجازه ش��کل گیری یک فضای رقابتی 
را ن��دادن، منج��ر ش��ده تغیی��ر عم��ده ای 
در جه��ت باال ب��ردن می��زان رضایتمندی 
مش��تریان از خدمات پس از فروش خودرو، 
رخ نده��د. گرچ��ه خودروس��ازان ایران��ی 
معتقدند اس��تانداردهای آنها در این بخش 
با اس��تانداردهای اروپایی فاصله کمی دارد، 
اما مشکل اصلی در فرآیند اجرایی است که 
اج��ازه نمی دهد آن رویاهایی که روی کاغذ 
نقش بس��ته اند به واقعیتی قابل لمس برای 

مشتریان تبدیل شود. 
اگ��ر نگاه��ی ب��ه اس��تانداردها و قوانی��ن 
سخت گیرانه خدمات پس از فروش بیندازیم، 
ادع��ای  می ش��ویم خودروس��ازان  متوج��ه 
بیهوده ای نمی کنند ولی به عبارت بهتر همه 
حقیقت را نمی گویند. با این اوصاف بررس��ی 
اینک��ه چ��را ای��ن اس��تانداردهای رویایی به 
حقیقت بدل نمی شوند، شاید بهترین گزینه 

باشد. 
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت 
خ��ودرو در ای��ن زمینه به  »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »خدمات پس از ف��روش در دنیا 
مجموعه ای از اتفاقات را پوش��ش می دهد که 
در خطوط تولید خودروسازان رخ می دهد که 
از فیلترهای کنترل کیفیت عبور کرده است. 
همچنین مش��کالتی که در خط��وط تولید 
امکان رفع شان وجود ندارد، به فرآیند خدمات 

پ��س از فروش موکول می ش��ود. اما در ایران 
به ویژه در دوره ای که صنعت خودروی ایران با 
مشکل تأمین قطعه یا تأمین قطعه با کیفیت 
مواج��ه بود، حج��م خدمات پ��س از فروش 
به ش��دت افزایش پیدا ک��رد و این خدمات از 
رس��الت اصل��ی اش دور ش��د و تقریبا بخش 
عظیمی از خودروهای تولیدی را به دلیل این 

نقص تأمین قطعه با کیفیت در بر گرفت. «   
او با اش��اره به نبود تمرکز یکپارچه در ارائه 
خدم��ات پس از ف��روش، توضی��ح می دهد: 
»وقت��ی به عملکرد عرض��ه کنندگان خودرو 
به ویژه خودروسازان دولتی در زمینه خدمات 
پس از فروش نگاه می کنیم، متوجه می شویم 
تمرک��ز یکپارچه ای برای ارائ��ه این خدمات 
وجود ندارد. البته خودروسازان امروز در حال 
انجام اقداماتی برای بهبود این نقص هستند 
ام��ا در کل میزان رضایتمندی مش��تریان از 
دریاف��ت خدم��ات از نمایندگی های مختلف 
متفاوت اس��ت به همین دلیل مش��تریان به 
دنب��ال این هس��تند که ب��ه نمایندگی های 
مرکزی مراجعه تا خدمات بهتری را دریافت 

کنند. «   
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو، آموزش 
نیروی انس��انی را چالش دیگر خدمات پس 
از فروش بر می ش��مرد و تصری��ح می کند: 

»در خدم��ات پس از ف��روش، آموزش های 
نمایندگی ه��ا ش��اهد  در هم��ه  را  کاف��ی 
نیس��تیم و ارائه کنندگان س��رویس س��طح 
مه��ارت یکس��انی ندارن��د. در نهای��ت باال 
ب��ودن کیفی��ت خدمات پ��س از فروش به 
قطعه ای برمی گردد ک��ه برای تولید خودرو 
استفاده می ش��ود. خودروسازان ما به دلیل 
محدودیت ه��ای تحری��م که ادام��ه خواهد 

داشت، با آن روبه رو شده اند. «   
نادر وهب آقایی، کارشناس صنعت خودرو 
و خدم��ات پس از فروش نی��ز در این باره در 
گفت وگو با  »فرص��ت امروز« اظهار می کند: 
»کیفیت قطعات مصرفی، نحوه سرویس دهی 
به مشتریان و نحوه رفتار با مشتریان از جمله 
مش��کالت خدمات پس از فروش در صنعت 
خودروی ایران اس��ت. درب��اره بحث کیفیت 
قطع��ات ب��ه دالیل چن��د از جمل��ه موضوع 
تحریم ها خودروس��ازان نتوانستند قطعات با 
کیفیت تأمین کنند و این نخس��تین چالش 

خدمات پس از فروش بود. «   
او می افزای��د: »نحوه برخورد با مش��تریان 
مشکلی است که ما از دیرینه در همه بخش ها 
با آن مواجه بوده ایم. وقتی مشتریان با برخورد 
مناس��ب مواجه نباشند منجر به پایین آمدن 

میزان رضایتمندی مشتریان خواهد شد. «   

ضعف در سیستم بازرسی
خدمات پس از فروش با چالش های فراوانی 
روبه رو است که بخش عمده ای از مسئولیت 
آن ب��ر عه��ده عرضه کنندگان خ��ودرو و اما 
بخش مهم تر آن بر عه��ده نهادهای نظارتی 
اس��ت که با توجه به آنچه در کارنامه عملی 
عرضه کنندگان خودرو در زمینه ارائه خدمات 
مشاهده می شود، گویا بازوهای نظارتی نیز در 

اثر تحریم ها از کار افتاده اند. 
در  ضع��ف  درب��اره  س��نجری  کریم��ی 
نظ��ارت بر خدمات پس از ف��روش می گوید: 
در  بازرس��ی  و  نظ��ارت  »اس��تانداردهای 
شرکت های خودروسازی به ویژه خودروسازان 
دولتی به خوبی اجرا نمی ش��ود که امیدواریم 
با مش��ارکت های خارجی صورت گرفته این 

مشکل مرتفع شود. «   
وه��ب آقای��ی ب��ا اش��اره به نق��ش دولت 
در نارضایت��ی مش��تریان، تأکی��د می کن��د: 
»سیاس��ت ها و محدودیت های��ی ک��ه دولت 
در زمین��ه خدم��ات پ��س از ف��روش وضع 
کرده خ��ودش مانع��ی برای ارتق��ای کیفی 
س��طح خدمات پس از فروش است. شرکت 
بازرس��ی کیفیت وظیفه ارزیابی و امتیازدهی 
به شرکت های عرضه کننده را دارد که همین 
موض��وع منجر ب��ه بزرگ ترین چالش ش��ده 

است. چنین شکل نظارتی در هیچ کجای دنیا 
وجود ندارد و شرکت ها به صورت خودجوش 
و بدون وجود هیچ دس��تورالعملی در زمینه 

خدمات پس از فروش رقابت می کنند. «   

رنو به کمک خدمات پس از فروش 
می آید؟ 

اعط��ای مدیری��ت مرکز خدم��ات پس از 
فروش و فروش به یک شرکت خارجی، برای 
نخس��تین بار به شرکت رنو در قالب جوینت 
ونچر تازه متولد ش��ده ایدرو و رنو داده ش��د. 
این امتیازی بود که رنویی ها برای جلوگیری 
از تکرار تجربه های قبلی خود مدت ها بود به 
دنبال آن بودند. پیمان کارگر، مدیرعامل رنو 
پ��ارس و نماینده رنو در ایران معتقد اس��ت 
مدیریت مرکز خدمات پس از فروش توس��ط 
رنو در ای��ران موجب تقوی��ت فضای رقابتی 
خواهد ش��د؛ موضوعی که شهریار سلطانی، 
معاون ش��بکه خدمات پس از فروش ایساکو، 
نیز آن را تأیید و از آن به عنوان فرصتی برای 
ارتقای سطح خدمات پس از فروش یاد کرد. 
اما آیا کارشناس��ان نیز به ای��ن موضوع باور 

دارند؟ 
کریمی س��نجری در این باره معتقد است: 
»شرکت هایی مثل پژو، رنو و بنز سیستم های 
بازرس��ی قدرتمندی دارند ک��ه کمتر اجازه 
می دهن��د قطعه بی کیفیت از فیلتر آنها عبور 
کن��د. بنابرای��ن انتظار این اس��ت که حجم 
تولید کننده  خدمات ده��ی در ش��رکت های 
محصوالت ش��رکت های اروپایی کاهش پیدا 
کند که ای��ن کاهش حج��م می تواند منجر 
ب��ه افزایش س��طح خدمات ده��ی در بخش 
خدمات پ��س از فروش ش��ود.«   وهب آقایی 
ام��ا در این زمینه اعتقاد دیگ��ری دارد، او در 
این باره می گوید: »رنو ش��رکت پیشرویی در 
خدمات پس از فروش نیست. اگر این شرکت 
بخواهد با همان الگوهایی که در سایر کشورها 
ارائه می دهد وارد بازار ایران ش��ود و از شبکه 
تعمیراتی ما اس��تفاده کند، باید بگویم همان  
آش و همان کاس��ه خواهد بود زیرا ما شبکه 
تعمیراتی سطح باالیی نداریم و در نهایت رنو 
بتواند تکنیسین های فنی را آموزش دهد. ما 
برای ارتقای س��طح خدمات پ��س از فروش 
احتیاج به یک شبکه گسترده داریم که کامال 
مبتنی بر الگوهای جهان��ی از نظر برخورد با 

مشتری طراحی شده باشد.«   

استانداردهای رویایی روی کاغذ می مانند
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شنبه شب مراسم بزرگداش��ت ناصر تقوایی، سینماگر 
کهنه کار سینمای ایران با حضور اهالی فرهنگ و هنر در 
موزه س��ینما برگزار ش��د. ناصر تقوایی که مدت هاست از 
فیلمسازی فاصله گرفته و بعضا در موسسه های فرهنگی 
و هنری درس فیمس��ازی را می دهد، از بازماندگان نسل 
طالیی سینمای ایران است. بعد از مرگ غیرمنتظره عباس 
کیارستمی، برگزاری چنین مراسمی این حکم را دارد که 
تا دیر نشده از معدود بازماندگان نسل طالیی و این بار از 
ناخدای سینمای ایران قدردانی به عمل بیاید. حضار این 

مراسم به تماشای سه مستند از این فیلمساز نشستند. 
به گزارش ایسنا ناصر تقوایی در این مراسم گفت: متأسفانه 
ما با گذش��ته، خوب مواجه نمی شویم و نمی دانم چرا وقتی 
خطری جامعه م��ا را تهدید می کند به عقب برمی گردیم و 

همان چیزهایی را که برایمان خوب است، خراب می کنیم. 
این فیلمساز در این مراسم که به مناسبت رونمایی از 
فیلم های  »تعزیه«،  »تمرین آخر« و  »کشتی یونانی« 
برگزار شد، با تش��کر از کسانی که به او لطف و محبت 
داش��ته اند، گفت: این نظر لط��ف در این مملکت به هر 
کس��ی اس��ت که کار خوب انجام می ده��د. در زندگی 
همه چیز امکان پذیر اس��ت و این باعث می شود هنر در 

تمام عالم، زبان تازه پیدا کند و هیچ گاه کهنه نشود. 

او با اشاره به اینکه در میان هنرها نوشتن وابسته ترین 
هنر به انس��ان است، افزود: خیلی از آثار ممکن است از 
بی��ن بروند و نابود ش��وند اما به هر حال هنری هس��ت 
ک��ه باقی می ماند و س��ینما برای من ب��ه چنین هنری 
تبدیل شده اس��ت. یادم می آید اوایل انقالب که شلوغ 
شده بود خیلی از فیلم ها و دفاتر تهیه کنندگان به شکل 
نیم��ه کاره در ارش��اد باقی مانده بود و ش��نیدم عده ای 

جمع شدند که آنها را بسوزانند. 
او ادام��ه داد: فیلم ه��ای م��ن هم در می��ان آن آثار 
ب��ود و وقتی زن��گ زدند که بروم آنه��ا را ببینم متوجه 
ش��دم بیش��تر آثاری که می خواهند بسوزانند فیلم های 
هنرمندانه و روش��نفکرانه ماس��ت اما آنها چون آش��نا 
نبودند به نظرشان رسیده بود که این ها سوختنی است. 
تقوای��ی با بیان اینکه با تالش زی��اد فیلم هایش را از 
س��وختن نجات داده اس��ت، گفت: ی��ک دورانی خطر 
س��ینمای م��ا را تهدید کرده اس��ت ام��ا کاًل نمی دانم 
چرا وقتی خطری جامع��ه ما را تهدید می کند به عقب 
برمی گردی��م مثل ع��ده ای که بارها و بارها خواس��تند 
کلنگ بردارند و تخت جمشید را خراب کنند چون فکر 
می کردن��د این طوری یک دوران س��لطنتی طوالنی در 

ایران را نابود کرده و کشور را از آن نجات می دهند. 

کارگردان فیلم  »ناخدا خورش��ید« ب��ا تأکید بر اینکه 
متأس��فانه ما با گذش��ته خودم��ان کمی خ��وب مواجه 
نمی ش��ویم، اظهار کرد: گذشته بیش��تر از آینده به ما یاد 
می دهد، چراکه آینده هنوز نیامده است. حداقل اگر به طور 
آموزش��ی و جمعی چنین روش��ی را آم��وزش نمی دهیم 
باید در میان خودم��ان به عنوان هنرمند، باقی ماندن هنر 
را پ��رورش دهیم. ناصر تقوایی ادامه داد: حتی اگر کار یک 
فیلمساز را دوست نداشته باشیم وقتی دیدیم اثری با تهدید 
مواجه می شود باید مثل کار خودمان از آن دفاع کنیم چون 
به هر حال آن کار هم در جای خود دیده می شود و هیچ کس 

حق ندارد به جای دیگری تصمیم بگیرد. 
او با اش��اره ب��ه اینک��ه اگ��ر تجربه های بد نباش��د، 
تجربه های خوب س��اخته نمی شوند، گفت: ما یک ملت 
فرهنگی هس��تیم. هرچند ممکن اس��ت تیراژ کتابمان 
پایین باش��د اما روش��نفکر ایرانی روش��نفکر اس��ت و 
هرکس��ی در ای��ران خ��وب کار می کند ی��ک ذهنیت 
روشنفکری دارد اما سیستم برنامه ریزی به گونه ای است 

که بدون دردسر و ساده نمی شود کار کرد. 
او خاطرنشان کرد: با وجود همه اینها آینده این مملکت 
جز این اس��ت و این مردم خودش��ان را درست می کنند. 

داشته های شان را به دست می آورند و حفظ می کنند. 

دکتر محمد ج��واد ظری��ف، وزیر امور 
خارجه کش��ورمان صبح روز گذش��ته در 
جم��ع وابس��تگان نظام��ی و نمایندگان 
مس��لح  نیروه��ای  انتظام��ی  و  دفاع��ی 
جمهوری اس��المی ایران گفت: جمهوری 
اس��المی ایران ب��ا تکی��ه ب��ر آرمان ها و 
گفتمان اصیل انقالب اسالمی قدرت اول 

منطقه است. 
به گزارش ایس��نا، ظریف در دومین روز 
از نخس��تین همایش مش��ترک وابستگان 
نظامی و نمایندگی های دفاعی و انتظامی 
جمه��وری اس��المی ایران طی س��خنانی 
گف��ت: ش��رایط بین الملل��ی، جمه��وری 
اسالمی ایران را در موقعیت ممتازی قرار 
داده ک��ه ب��ا تکیه بر آرمان ه��ا و گفتمان 
اصیل انقالب اس��المی که ق��درت اصلی 
نظام اس��ت، به عنوان ق��درت اول منطقه 
ب��ر تح��والت اخی��ر در منطق��ه و جهان 

تأثیرگذاری غیرقابل انکاری دارد. 
وی افزود: در شرایط حاضر، امکان تبدیل 
قدرت ایران اس��المی به یک نفوذ، قدرت 

و اقت��دار نهادین��ه و درازم��دت در عرصه 
بین المللی وج��ود دارد. بنابرای��ن ما وارد 
یک کنش پرمخاطره، حساس و آینده ساز 
ش��ده ایم که به تعبیر مقام معظم رهبری 
همان پیچ خطرناک تاریخی اس��ت و برای 
عبور از آن به دقت، هوش��یاری، شناسایی 
تهدیدها، اعتماد و ات��کا به توانمندی های 
بومی شامل توان نظامی، اقتصادی و باالتر 
از هم��ه ت��وان معنایی و باوره��ای اصیل 

اسالمی و انقالبی نیازمندیم. 
ظری��ف در ادام��ه ب��ا تقدیر و تش��کر از 
برگ��زاری نخس��تین همای��ش مش��ترک 
وابس��تگان نظامی و نماین��دگان دفاعی و 
انتظامی نیروهای مس��لح به میزبانی ارتش 
جمه��وری اس��المی ایران گفت: سیاس��ت 
و رواب��ط خارجی مجموع��ه ای از اقداماتی 
است که توسط دستگاه های مختلف شکل 
می گیرد و این اقدامات در س��ایه یک نظام 
منسجم ملی می تواند در جهت اهداف کشور 
باش��د و من از برگزاری این همایش بسیار 
استقبال کردم، چراکه فرصت بسیار خوبی 

فراهم ش��ده تا تبادل نظره��ای اثرگذاری 
بین مسئوالن سیاست خارجی و وابستگان 
نظامی و نمایندگی ه��ای دفاعی و انتظامی 
جمهوری اس��المی ایران در خارج از کشور 
انج��ام پذیرد. البته ما ب��ه صورت معمول با 
ای��ن عزیزان تعامل داریم ام��ا برگزاری این 
همایش مش��ترک و به این شکل منسجم، 
اقدام ارزش��مندی است که امیدواریم نتایج 

خوبی به همراه داشته باشد. 
وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه در 
خص��وص مذاکرات اخیر خود با مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در تهران 
گف��ت: در دیدار با خان��م موگرینی تبادل 
نظر در خص��وص موضوع س��وریه، پایان 
دادن به درگیری ها و رس��یدن به راه حل 
سیاس��ی در این خصوص انجام پذیرفت و 
ما نظرات خودم��ان را هم درباره ضرورت 
مب��ارزه با تروریس��م و نحوه رس��یدن به 
راه حل های سیاس��ی که همان��ا توجه به 
خواست مردم سوریه است، مطرح کردیم. 
همچنین در خصوص تالش هایی که نیاز 

است از سوی اروپایی ها در راستای اجرای 
بهت��ر برجام ص��ورت بگی��رد گفت وگو و 

بحث های خوبی انجام شد. 
 نخستین همایش مش��ترک وابستگان 
نظام��ی و نمایندگان دفاع��ی و انتظامی 
نیروهای مس��لح جمهوری اسالمی ایران 
ب��ه میزبان��ی ارتش ب��ا اهداف��ی از جمله 
ایجاد درک مش��ترک نس��بت به تدابیر و 
رهنموده��ای فرمانده��ی معظم کل قوا و 
سلس��له مراتب فرماندهی، توسعه بینش 
نس��بت به تح��والت راهب��ردی اخیر در 
منطق��ه و جهان، آگاهی از آخرین مواضع 
رس��می نظام مقدس جمهوری اس��المی 
ای��ران در زمینه ه��ای نظام��ی، دفاعی و 
دیپلماس��ی و ایجاد هم افزایی بیشتر بین 
وابس��تگان نظامی و نماین��دگان دفاعی و 
انتظامی کش��ورمان به مدت س��ه روز و با 
حضور و سخنرانی شخصیت های عالی رتبه 
کشوری و لش��کری در مرکز همایش های 
کوثر س��ازمان عقیدتی سیاسی ارتش در 

حال برگزاری است. 

محمد س��االری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
ش��ورای شهر تهران درسیصد و یکمین جلسه شورای شهر 
تهران و در ادامه بررسی طرح الزام شهرداری تهران مبنی بر 
ارائه لیست بدهی های شهرداری با اشاره به بدهی حدود۱۲ 
ه��زار میلیاردی ش��هرداری ته��ران به بانک ه��ا گفت: در 
گزارش هایی که شهرداری قبل از تصویب واگذاری فروشگاه 
شهروند و شهرآفتاب ارائه کرده بود، هیچ گاه به این موضوع 
که به جز بانک شهر، مبلغ ۷ هزار میلیارد نیز به سایر بانک ها 
بدهی دارد، اش��اره نکرده بود و در نهایت دو سرمایه بزرگ 

شهر تهران به بانک شهر واگذار شد. 
او ادام��ه داد: از طرف��ی ب��ه گفته کارشناس��ان ارزش 
فروشگاه ش��هروند و نمایشگاه ش��هرآفتاب بسیار بیشتر 
از میزان بدهی ش��هرداری به بانک ش��هر اس��ت، لذا من 
درخواس��ت دارم اقدام��ی نکنی��م که ش��هرداری این دو 
سرمایه را به بانک شهر واگذار کند و با مبلغی که به عنوان 

مازاد دریافت می کند پروژه های جدیدی تعریف کند. 

س��االری در ادامه با اشاره به بدهی شهرداری تهران به 
۳۹ ه��زار پیمانکار که تعداد ۲۳۰۰۰ نف��ر آنها مطالبات 
زی��ر یکص��د میلی��ون توم��ان دارن��د، گف��ت: هم اکنون 
ش��هرداری تهران به تعداد زی��ادی از پیمانکاران بدهکار 
اس��ت که با وج��ود رویکرد اخیر ش��هرداری در پرداخت 
بده��ی پیمانکاران ک��ه رویکرد مثبتی اس��ت هنوز تمام 
این بدهی ها تعیین تکلیف نش��ده و مش��کالت زیادی را 
ب��رای پیمانکاران ایجاد کرده اس��ت بنابراین مازاد قیمت 
کارشناس��ی نمایشگاه شهرآفتاب و شهروند در درجه اول 
برای تسویه بدهی پیمانکاران تخصیص داده شود و مابقی 

برای پرداخت بدهی بانک ها اختصاص یابد. 
ساالری اضافه کرد: ما نگرانیم که بانک شهر امکاناتی به 
ش��هرداری تهران بدهد و قراردادی را امضا کند و مازادی 
برای ش��هرداری نماند لذا با توجه به وضعیت موجود من 
پیش��نهاد می کنم ذیل مصوبه ای که ابالغ شده است یک 
تبصره بیاوریم که قیمت کارشناسی نمایشگاه شهرآفتاب 

و ش��هروند به هر میزان که تعیین ش��د برای مازاد آن به 
هیچ عنوان پروژه ای تعریف نشود. 

او اف��زود: از آنجایی که طرح در حال بررس��ی منتج به 
مصوبه می ش��ود و برای اینکه برای آینده هم ریل گذاری 
کنیم، باید س��امانه ای به منظور ثبت و نگهداری متمرکز 
حس��اب بدهی ها، تهاترها، دیون و مطالبات و واگذاری ها 
در فرآینده��ای عملی��ات مالی و ملکی ایج��اد کند تا در 
فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری از جمله ارائه گزارش 
مدیریتی آنالین و تصویب برنامه ها و بودجه های ساالنه و 

چندساالنه از آن بهره برد. 
ش��ایان ذکر است پیشنهادات س��االری پس از بحث و 
بررسی به تصویب شورای اسالمی شهر تهران رسید و در 
یکی از تبصره های پیش��نهادی مقرر شد شهرداری تهران 
در هر صورت گزارش��ی را ظرف مدت یک ماه در خصوص 
برنامه ه��ای خود برای پرداخ��ت بدهی ها به پیمانکاران و 

سایر بانک ها ارائه دهد. 

معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست 
جمه��وری با اش��اره به جزییات جلس��ه 
رأی اعتماد نماین��دگان مجلس به وزرای 
پیش��نهادی دول��ت گفت: روز سه ش��نبه 
رئیس جمه��ور در صح��ن علن��ی مجلس 
حض��ور می یابد و به مدت یک س��اعت از 
وزرای پیش��نهادی دف��اع و آنها را معرفی 

می کند. 
احمد صفایی فر در گفت وگو با ایسنا افزود: 
پس از س��خنرانی رئیس جمهوری، برای هر 

ی��ک از وزرا دو موافق و دو مخالف هر کدام 
به مدت ۱۵ دقیقه صحبت می کنند و سپس 
ه��ر وزیر هم ۳۰ دقیق��ه برنامه های خود را 
اع��الم می کند و پس از اینکه همه مخالفان 
و موافقان و هر س��ه وزی��ر صحبت کردند، 
رأی گیری مخفی در مجلس انجام می شود. 
او در ادام��ه افزود: از سه ش��نبه هفته پیش 
که دولت وزرای پیش��نهادی خود را معرفی 
ک��رد، این س��ه وزیر با همه فراکس��یون ها 
و کمیس��یون های مجل��س ارتباط نزدیکی 

داش��تند؛ با هیأت رئیس��ه و بعضا تک تک 
نمایندگان مالقات داش��ته و گفت وگوهای 
مناس��بی میان وزرا و نماین��دگان مجلس 
انجام و برنام��ه وزرا نیز به نمایندگان اعالم 
شده اس��ت. اگر ابهاماتی هم در برنامه های 
وزرا بوده، این ابهامات مطرح و پاس��خ آنها 

داده شده است. 
صفای��ی درب��اره فض��ای کل��ی مجلس 
نس��بت به وزرای پیشنهادی تصریح کرد: 
هر س��ه وزیر وضعیت بس��یار مناسبی به 

لحاظ رأی آوری دارن��د. جریان نزدیک به 
رئیس جمهوری تقریبا با قطعیت نس��بت 
به س��ه وزی��ر رأی مثبت می ده��د. رأی 
مش��ی اعتدال هم ک��ه با دول��ت گفتمان 
مش��ترک دارد، رأی مثبتی اس��ت و البته 
طبیع��ی اس��ت ک��ه مخالف��ان دولت هم 
منویات تش��کیالتی خ��ود را دنبال کنند 
ولی به هر حال برآیند کلی ما این اس��ت 
که هر س��ه وزیر پیشنهادی رأی خوبی از 

مجلس به دست می آورند. 

ظریف: ایران قدرت اول منطقه است

در جلسه دیروز شورای شهر تصویب شد 

پرداخت بدهی ۳۹ هزار پیمانکار از مازاد ارزش شهروند و شهرآفتاب

معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری: 

رئیس جمهور یک ساعت از وزرای پیشنهادی در مجلس دفاع می کند

نیروهای مسلح مخالف در درگیری های حلب از گازهای 
س��می اس��تفاده  کرده اند که تاکنون یک کشته و بیش از 
۳۰ زخمی بر جای گذاش��ته اس��ت. دیده بان حقوق بشر 
س��وریه نیز از کش��ته ش��دن ۳۸ غیرنظامی از جمله ۱۴ 
کودک در حمالت مخالفان سوری در غرب حلب خبر داد. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که حمله راکتی به منطقه 
حلب جدید، الحمدانیه و صالح الدین منجر به کشته شدن 

دو غیرنظامی و زخمی شدن شش نفر دیگر شد. 
همچنی��ن درگیری هایی در منیان و ضاحیه االس��د در 
غرب حلب رخ داده که ای��ن درگیری ها همراه با بمباران 
هوایی و توپخانه ای از س��وی ارتش س��وریه بوده است که 

تحرکات افراد مس��لح و پایگاه ه��ای آنها در این منطقه را 
هدف قرار داده است. 

درگیری ها در جنوب غرب حلب در ۲۴ ساعت گذشته 
به کش��ته شدن ۶۰ فرد مسلح انجامیده است که برخی از 
آنها در درگیری ها در غرب حلب کش��ته  شده اند. دیده بان 
حقوق بشر سوریه نیز اعالم کرد: مخالفان مسلح به شلیک 
صدها راکت و موشک از داخل محله های شرقی حلب و از 

حومه غربی شهر حلب روی آورده اند. 
طی ۴۸ س��اعت گذش��ته ۳۸ غیرنظام��ی از جمله ۱۴ 
کودک در حمالت راکتی مخالفان سوری کشته و نزدیک 

به ۲۵۰ نفر زخمی شدند. 

حمله مخالفان سوری به غرب حلب با گازهای سمی

متج�اوز  جنگنده ه�ای  حمل�ه    
سعودی به زندانی در استان حدیده 
یمن دست کم 60 کشته و ۳8 زخمی 

بر جای گذاشت. 
 7/1 بزرگ�ی  ب�ه  زمین ل�رزه ای    
ریش�تر یک ب�ار دیگر ایتالی�ا را به 
در  زمین ل�رزه  ای�ن  درآورد؛  ل�رزه 

مناطق مرکزی ایتالیا رخ داد. 

کمت�ر از 10 روز تا انتخابات ریاس�ت جمهوری آمری�کا، هیالری کلینتون، 
نام�زد دموکرات ها در این انتخابات از برت�ری 1۵ درصدی در مقابل نامزد 
جمهوریخواه�ش، دونالد ترامپ در میان رأی دهندگان ش�رکت کننده در 

رأی گیری زودهنگام این انتخابات برخوردار است

تیتر اخبار

دکتر محسن پرویز، معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی 
تهران روز گذش��ته در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر اینکه 
برنامه ای برای تفکیک جنس��یتی دانش��جویان این دانشگاه 
وجود ندارد، گفت: انتش��ار خبری در ش��بکه های اجتماعی 
مبنی بر تفکیک جنسیتی دانشجویان یکی از دانشکده های 
علوم پزشکی تهران برداش��ت نادرست از یک قانون است و 

برنامه ای برای تفکیک جنسیتی دانشجویان وجود ندارد. 
او گفت: این خبر برداش��ت نادرس��ت از قانون »انطباق 
اداری و فنی موسسات پزش��کی با موازین شرع مقدس« 
مصوب سال ۷۷ مجلس شورای اسالمی است که آیین نامه 

اجرایی آن س��ال ۸۰ توسط دکتر عارف، معاون اول وقت 
رئیس جمهوری ابالغ شد. 

معاون فرهنگی دانش��گاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان 
کرد: در ح��ال حاضر هیچ آیین نامه ی��ا مصوبه جدیدی در 
زمینه مس��ائل فرهنگی ک��ه مبین تفکیک جنس��یتی در 
دانش��کده ها باشد، ابالغ نش��ده و آنچه در معاونت فرهنگی 
مطرح ش��ده این است که دانشکده ها و بیمارستان ها از نظر 
اجرای قانون فوق مورد پایش قرار گیرند که البته این تصمیم 
ممکن است در برخی دانشکده به گونه ای بیان شده باشد که 

موجب بروز سوءتفاهم در بین دانشجویان باشد. 

دانشگاه علوم پزشکی تهران: 
برنامه ای برای تفکیک جنسیتی دانشجویان نداریم

کارشناس�ان  اع�الم  طب�ق    

صن�دوق  س�ود  آموزش وپ�رورش، 
ذخیره فرهنگیان نس�بت به سال ۹۲ 
۳00درصد افت داش�ته اس�ت یعنی 
7۵0 میلیارد تومان کمتر از سود سال 

۹۲ و این افت سود بی سابقه است. 
 به گفته شیرین احمدنیا، مدیرکل 

از آس�یب های اجتماعی  پیشگیری 
 س�ازمان بهزیس�تی، در حال حاضر 
11 میلیون و ۲۴0 هزار نفر در س�نین 
باال هنوز ازدواج نکرده اند و آمار زنان 

مجرد سه برابر مردان مجرد است. 

هیات منصفه مطبوعات روزنامه وطن امروز را که به نقض مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی و نشر مطالب خالف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی 

متهم شده بود، مجرم تشخیص نداد

تیتر اخبار

اس��امی برن��دگان جای��زه وی��ژه ثبت نام در نخس��تین 
نمایش��گاه تخصصی پخش و فروش کتاب مش��خص شد. 
برگزارکنن��دگان این نمایش��گاه پیش از ای��ن اعالم کرده 
بودن��د ک��ه چ��ون نمایش��گاه تخصصی پخ��ش و فروش 
کتاب نخس��تین دوره خ��ود را تجربه می کن��د، تمهیدی 
اندیشیده اند تا نخستین ثبت نام کننده که به نوعی آغازگر 

نمایشگاه به شمار می رود، جایزه ویژه ای دریافت کند. 
از آنج��ا که مراجعه زیادی در آغاز ثبت نام صورت گرفته و 
دو ثبت نام کننده با فاصله زمانی پنج ثانیه در سایت عضو شده 
و فرآیند ثبت نام خود را آغاز کرده اند، این نمایش��گاه جایزه 

ویژه خود را به هر دو نفر اعطا خواهد کرد که عبارتند از: 
۱- »مرک��ز پخش ناش��ران« که س��هامداران آن نش��ر 
چشمه، نشر الگو، نشر خیلی  سبز، نشر ابوعطا و نشر آوند 

دانش هس��تند و به مدیریت سیدرفیع جواهری در زمینه 
پخش و توزیع کتاب فعالیت دارد. 

۲- فروش��گاه  »کتابفروش��ی« ک��ه در لواس��انات و به 
مدیریت دانا خواجوی فعالیت می کند. 

این جایزه شامل ۵۰ درصد تخفیف در مبلغ اجاره غرفه 
است. غرفه های نمایش��گاه حداقل در بلوک های ۹ متری 
قابل درخواس��ت است و جزییات مراحل ثبت نام، واجدین 
ش��رایط، مبل��غ اج��اره غرفه، فرم ه��ای ثبت  نام و س��ایر 
اطالعات مورد نیاز در جزوه اطالعات و مقررات نمایشگاه 
بیان ش��ده که متن کامل آن از طریق س��ایت نمایش��گاه 
ب��ه نش��انی www. dsbf. ir و کانال تلگرام نمایش��گاه 
به نش��انی https: //telegram. me/DSBFair قابل 

دسترسی است. 

اعالم برندگان ثبت نام نمایشگاه پخش و فروش کتاب 

  جش�نواره فیل�م کلکت�ه همزمان 
ب�ا گرامیداش�ت چهارصدمین س�ال 
درگذشت ویلیام شکسپیر، با نمایش 
فیلم های�ی از عب�اس کیارس�تمی و 
آندره وایدا از این دو بزرگ س�ینمای 

جهان نیز یاد می کند. 
  پس از گذش�ت بیش از ی�ک ماه از 
مفقود ش�دن س�نگ قبر ایرج افشار، 
کتاب ش�ناس و ایران پژوه فقید، سنگ 
جدیدی بر مزار او در بهشت زهرا  )س( 

نصب شد. 

 »س�اتبی« یک اثر نقاش�ی از  »ادوارد مونک« را که پیش بینی می شود بیش 
از ۵0 میلیون دالر ارزش داشته باشد، در حراجی آینده خود عرضه می کند

تیتر اخبار

در ادامه رقابت های جهان��ی کاراته، تیم کومیته مردان 
ای��ران روز گذش��ته در دیدار فینال تیم ژاپن را شکس��ت 
داد و برای دومین بار طالی کومیته تیمی را کس��ب کرد. 
م��ردان کومیته کای ایران در س��ال ۲۰۱۴ در رقابت های 
جهانی آلمان برای نخستین بار قهرمان جهان شده بودند. 
مه��دی خدابخش در این دور از رقابت ها در بازی نخس��ت 
ب��رای ایران به روی تاتامی رفت و با نتیجه یک بر صفر پیروز 
ش��د. در بازی دوم علی فداکار هفت بر یک شکس��ت خورد، 

گنج زاده س��ومین کاراته کای ایران بود که با نتیجه شش بر 
چه��ار بازی را واگذار کرد. بهمن عس��گری در بازی چهارم با 
نتیجه هش��ت بر صفر پیروز شد و نتیجه تیمی را دو بر دو به 
تس��اوی کشاند و ذبیح اهلل  پورشیب در بازی آخر پنج بر چهار 
پیروز ش��د تا تیم ایران در مجموع با نتیجه سه بر دو ژاپن را 
شکست دهد. تیم کومیته مردان روز جمعه با شکست تیم های 
سوییس، آذربایجان و هلند راهی نیمه نهایی شده و در نیمه 
نهایی با شکست تیم فرانسه، قهرمان اروپا به فینال راه یافت. 

دومین قهرمانی جهان برای تیم کومیته مردان ایران 

  اس�امی 18 بازیکن�ی ک�ه ب�رای 
حضور در اردوی تی�م ملی در تهران 
ب�ه این تی�م دعوت ش�دند، ب�ه این 
ش�رح اس�ت: دروازه بان ه�ا: علیرضا 
حقیقی، علیرضا بیرانوند، محمدرضا 
اخباری و رش�ید مظاهری. مدافعان: 
سیدجالل حسینی، عزت اهلل پورقاز، 
رامین رضایی�ان، وریا غفوری، محمد 
انصاری، سعید آقایی. بازیکنان میانی: 
آندرانی�ک تیموریان، امید ابراهیمی، 
کمال کامیابی نیا، احس�ان حاج صفی، 
س�روش رفیعی و مهاجم�ان: مهدی 

طارمی، مهدی ترابی و وحید امیری. 

تی�م ملی فوتبال ایران در تاری�خ ۲1 آبان در دیداری دوس�تانه در مالزی به 
مصاف پاپوا گینه نو خواهد رفت. این در حالی است که علیرضا بیرانوند، وحید 
امی�ری، میالد محمدی و پژمان منتظری به خاطر مصدومیت در دیدار بعدی 

تیم ملی مقابل سوریه غایب خواهند بود

تیتر اخبار
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کافه تبلیغات

هر سه آگهی از لحاظ ایده، یک 
مسیر را دنبال کرده اند 

کیانوش هاتفی، مدی��ر ایده پردازی 
و مش��اور تبلیغات��ی درباره ش��باهت 
طرح آگهی دومینو ب��ا آگهی های کاله 
و دام��داران می گوید: هر س��ه آگهی از 
لحاظ ایده، یک مسیر را دنبال می کنند 
و هر س��ه برند با اس��تفاده از یک المان 
خواسته اند هدف ش��ان را به مخاطبان 
منتقل کنند اما در نظر داش��ته باشید 
این سه آگهی در فواصل زمانی مختلف 
و از طریق رسانه های تبلیغاتی متنوعی 
اکران شده اند که این موضوع الگوبرداری 
آگهی ه��ا را از هم تا ح��دودی کم رنگ 
می کند. از طرفی سه آگهی در شهرهای 
مختلفی اکران شده اند و شاید مدیران 
هنری و ایده پ��ردازان طرح آگهی های 
مختلف، طرح رقب��ای خ��ود را ندیده  
باشند. مطمئنا اگر صاحبان آژانس هایی 
که بعد از رقبا سراغ المان شیر رفته اند، 
طرح های قبل��ی را دیده بودن��د به این 
ش��کل آگهی ه��ای خ��ود را اک��ران 
نمی کردند، چون آنها به همین راحتی 
س��ابقه خود را در این صنف زیرس��وال 
نمی برند و نمی گذارند ک��ه رقبا به این 
شکل در مورد طرح آگهی شان قضاوت یا 
برچسب کپی بزنند. مطمئنا اتفاق افتاده 
که برخی از فع��االن از طرح آگهی های 
خارجی کپی کرده اند اما الگوبرداری از 
طرح های ایرانی به خصوص در مورد این 

آگهی ها کمی دور از ذهن است. 

رصد طرح آگهی ها توسط 
مدیران هنری

 هاتف��ی می گوی��د: یک��ی از وظایف 
مدیران هنری در شرکت های تبلیغاتی 
رصد آگهی های تبلیغاتی است. آنها باید 
به دقت حرکت رقبای خ��ود را در نظر 
داشته باشند تا بتوانند حضور بهتری در 
این حوزه داشته باشند اما گاهی شرایط 
به گونه ای است که مدیرهنری هر چقدر 
هم بخواهد دقت کند، باز طرحی از نظر 
او به دور خواهد ماند. زم��ان، مکان و... 
در اک��ران طرح آگهی ها اهمی��ت دارد. 
گاهی برخی طرح ها در نمایشگاه های 
مختلف اکران می شوند و این طرح ها به 
غیر از نمایشگاه در فضای دیگری منتشر 
نمی شوند و همین موضوع باعث می شود 
مدیر هنری آگهی را نبیند. البته پیش 
آمده که برخی مدیران هنری به خاطر 
زمان کوتاهی که ب��رای طراحی آگهی 
به آنها داده می ش��ود س��راغ ایده های 
اجرا ش��ده می روند و این موضوع نیز در 
تبلیغات داخلی ما بارها تکرار شده است. 

نشان دادن قدرت محصوالت لبنی 
برای مخاطبان اهمیت چندانی 

ندارد
هاتف��ی درب��اره طرح آگهی هایی که 
المانی مش��ترک در آنها به کار می رود، 
می گوید: برخ��ی المان ه��ا در صنایع 
مختلف یکسان هس��تند و به کارگیری 

آنها ش��اید باعث ش��باهت آگهی های 
یک حوزه از بازار ش��ود اما به این سبک 
آگهی ها نمی توان برچسب کپی برداری 
زد، چون برای ارس��ال پیام از ایده های 
متفاوت و مسیرهای متنوعی استفاده 
شده اس��ت، برای مثال برندهای حوزه 
خودروس��ازی بارها از المان سرعت در 
تبلیغات شان استفاده کرده اند اما به دلیل 
اینکه پیام و ایده متفاوتی اجرا کرده اند، 
مخاطبان طرح های یکسانی را مشاهده 
نمی کنند. حال هر س��ه آگه��ی مورد 
بحث ما در یک مسیر حرکت می کنند 
و هر سه درباره تولید شیر واقعی توسط 
برندهای مختلف به مخاطبان شان پیام 
می دهن��د. در این حالت می ت��وان ادعا 
کرد که آگهی ها ش��بیه به هم شده اند. 
از طرف��ی اس��تفاده از المان ش��یر در 
این آگهی ها فقط ب��ه محصول مربوط 
نمی ش��ود و طراحان خواسته اند قدرت 
برنده��ا را از طریق المان ش��یر جنگل 
نشان دهند. نشان دادن این سبک قدرت 
برای مخاطبان اهمیت چندانی ندارد. 
چون محص��ول در حوزه لبنی اس��ت و 
نشان دادن قدرت چندان جالب نیست. 
معموال در مورد نوشیدنی های انرژی زا 
طراحان سراغ المان هایی که نشان دهنده 
قدرت هس��تند، می روند. بنابراین انگار 
در هر سه طرح، طراحان بیشتر به برند 
اهمیت داده اند تا اینک��ه بخواهند پیام 
اصلی تبلیغ خود را به مخاطبان برسانند. 
هاتفی درباره ش��یوه اج��را و طراحی 
آگهی تبلیغاتی دومینو می گوید: آگهی 

تبلیغاتی دومینو به لحاظ اجرایی قابل 
توجه و از استانداردهای الزم یک طرح 
مناسبت برخوردار است. مشخص است 
که برای طرح آگهی مورد نظر زمان و فکر 
صرف شده است. تکنیک استفاده شده 
در این آگهی توس��ط برندهای خارجی 
بارها استفاده شده است اما در آگهی های 
ایرانی این شیوه کمتر به کار گرفته شده 
که این موض��وع نیز جالب اس��ت اما از 
لح��اظ ل��ی اوت و چیدمان نوش��تاری 
طرح آگهی مورد نظ��ر نواقصی دارد که 
بهتر بود، برطرف می شد. هاتفی در پایان 
می گوید: باز تاکید می کنم که شباهت 
این سه آگهی به نظر اتفاقی پیش آمده 
و اگ��ر برندهای قبلی همگ��ی از طریق 
یک رسانه آن هم در تهران طرح هایشان 
اکران می شد، شاید این شباهت پیش 
نمی آمد. بنابراین این ش��باهت را فقط 

می توان یک اتفاق تبلیغاتی دانست. 

شیرجنگل نشان از قدرت دارد
دکتر مس��عود فروتن، استراتژیست 
درب��اره   Agency Address
طرح آگهی برند دومین��و می گوید: این 
طرح آگهی پیش مقدمه کمپین وسیعی 
است که برند دومینو برای طیف جدید 
محصوالت خ��ود تصمیم ب��ه اجرایی 
کردن آن دارد. مخاطبان معموال دومینو 
را به بس��تنی هایش می شناس��ند، این 
درحالی است که این برند مدت هاست 
در ح��وزه تولید محص��والت لبنی نیز 
فعال اس��ت و با این کمپین می خواهد 

بر این موضوع تاکید کند. بر این اساس 
برای شروع سراغ محصولی رفتیم که به 
عمومی ترین محصول در حوزه لبنیات 
معروف اس��ت. فروتن درباره اینکه چرا 
برای این طرح آگهی از المان شیر جنگل 
استفاده کرده اند، می گوید: شیر حیوانی 
ا س��ت که در جنگل به قدرت شناخته 
می ش��ود. برای مردم جامعه ما، مقوی 
بودن مهم ترین عامل اس��تفاده از شیر 
است. در زبان فارسی هم شیر جنگل با 
همین امال نوشته می شود و نشان قدرت 
هم دارد. از طرفی ه��م واقعا دایره لغات 
برای خالقیت در این حوزه کامال محدود 
است به همین دلیل سعی کردیم روی 
بخش گرافیک طرح بیشتر تمرکز کنیم 
تا تمرکزمان روی پیدا کردن خالقیت 
متفاوت تر باعث گنگ ش��دن کمپین 

نشود.
 

شباهت سه شیر تبلیغاتی 
قبل از طراح��ی طرح آگهی دومینو، 
ش��رکت های دیگری نیز مانن��د کاله و 
دام��داران در طرح آگهی هایش��ان ب��ه 
نوعی دیگر از المان شیرجنگل استفاده 
کرده اند. فروتن درباره این ش��باهت و 
اینکه چرا قبل از طراحی بازار تبلیغات 
این حوزه را کامال رصد نکرده اند تا این 
شباهت ایجاد ش��بهه نکند، می گوید: 
ببینی��د، این اتف��اق ت��ازه ای در عرصه 
تبلیغات نیس��ت که از ش��باهت های 
المان ها برای تبلیغ یک محصول استفاده 
شود، اگر به تبلیغات بانک ها، اپراتورها و 

خودرو س��ازی ها هم نگاه کنید، متوجه 
می شوید که شباهت المانی مشترکی 
را در بیشتر تبلیغات شان دیده می شود. 
اینکه بانک ها صفح��ه موبایل را به یک 
شعبه بانک تبدیل می کنند که بگویند 
ما شعبه همراه هستیم، اینکه اپراتور های 
مخابرات��ی و س��رویس دهنده های 
اینترنتی بک فردی را نش��ان می دهند 
که عینک خلبانی زده و دارد از سرعت 
لذت می برد، همه اینها مش��ترکند. اما 
خالقیت آژانس ها در پیاده س��ازی ایده 
مشخص می ش��ود. دلیل این امر هم به 
اصطالح فتح شدن تمامی ایده هاست. 
در تبلیغ ش��یر هم آنقدر ای��ن المان ها 
محدود هستند که خیلی زود تمام این 
ایده ها استفاده شدند. واقعا فکر می کنید 
قبل از این چند سال، از شباهت این دو 
شیر برای تبلیغات استفاده نشده است؟ 
ما بدون اینکه رصد کنیم می دانستیم 
حتما یکی از این شباهت استفاده کرده 
اس��ت. پس هیچ کس نمی تواند بگوید 
این ایده ماس��ت و شباهت شیر جنگل 
را به ش��یر لبنی از آن خود بداند. حتی 
اگر این شباهت را ایده هم بدانیم، جای 
س��وال دارد. بنابراین نمی ت��وان در این 
ب��اره ادعایی داش��ت و عن��وان کرد که 
چون برندی از این المان استفاده کرده، 
دیگران نباید سراغ آن بروند. همچنین 
با وجود یک المان مشترک نمی توان به 
طرح آگهی برچس��ب کپی زد. چون هر 
سه طرح آگهی کاله و دامداران و دومینو 
کلیتی متفاوت دارند و از لحاظ ظاهر به 

غیر از المان تشابه شیر، شباهت دیگری 
با یکدیگر ندارند. در طرح دومینو شیر 
داخل لیوان با ایده تبدیل اسپلش شیر 
لبنی به شیر جنگل طراحی شده است 
و با طرح های دیگری که از المان ش��یر 

استفاده کرده اند، متفاوت است. 

تاکید بر کپی بودن دور از انصاف 
است

فروت��ن درب��اره اس��تفاده از کلم��ه 
»ش��یرواقعی« در ش��عار طرح آگه��ی 
دومینو و شباهت آن با شعار طرح آگهی 
کاله می گوید: تمام��ی برندهای حوزه 
لبنی ادعای ارائه ش��یر واقعی را دارند و 
باز نمی ت��وان آن را منحصر به یک برند 
دانس��ت، برای مث��ال در ح��وزه تولید 
محصوالتی مانند اسنک همگی ادعای 
استفاده از پنیر واقعی را دارند و تمامی 
آنها نیز در شعارشان به این موضوع اشاره 
می کنند یا در ح��وزه روغن نباتی همه 
در تبلیغات شان »بدون روغن پالم« را 
اس��تفاده کرده اند. با این توصیفات باز 
تاکید بر کپی بودن دور از انصاف است. 
آوردن شیر واقعی در شعار آگهی تاکید 
روی مزیت محصوالت دومینو است و 
نمی توان به برندی گفت که روی مزیت 
تاکید نکند. فروتن می گوید: گاهی برای 
نشان دادن یک ایده چند مسیر محدود 
وجود دارد. این درحالی است که فعاالن 
تبلیغات داخلی ما احس��اس می کنند 
وقتی یک مسیر درست پیدا می کنند، 
هر فرد دیگری که به آن مسیر فکر کند 
دارد از روی آنها کپ��ی می کند. با تمام 
این توصیفات نباید المان شیر جنگل 
را متعلق به شرکتی دانست و استفاده 
از آن را ب��رای برنده��ای دیگر محدود 
کرد. همچنین از شباهت شیر واقعی و 
شیرلبنی در ادبیات فارسی نیز استفاده 
شده و موالنا در یکی از دیوان شمس در 
جایی ذکر کرده »آن یکی ش��یر است 
اندر بادیه، آن دگر شیر است اندر بادیه« 
و اگر بخواهیم با منطق دوستان حساب 
کنیم، در اصل این ایده ب��رای آنها هم 
نبوده و باید به خودشان هم از این بابت 
خرده بگیرند! مهم نحوه استفاده از این 
شباهت است. زمانی که شرایط به این 
شکل است، نحوه استفاده از این شباهت 
در ایده پ��ردازی اهمی��ت پیدا می کند 
و اج��زای دیگر مانع از ایجاد ش��باهت 
می ش��وند. فروتن می گوید: دومینو در 
طرح اخیر خود فقط می خواست بگوید 
لبنیات نیز جزو محصوالتش است و به 
نوعی طرح در جهت افزایش آگاهی از 
طیف محصوالت میان مخاطبانش نیز 
بوده است. به همین خاطر سراغ این ایده 
رفتیم و سعی مان بر این بود که خیلی 
ساده به این موضوع اشاره کنیم. از این 
طرح به طور گسترده در تهران و برخی 
از شهرستان ها استفاده ش��ده و در 12 
رسانه محیطی آگهی اکران شده است 
که خیلی زود با طرح جدید تر جایگزین 

خواهد شد. 
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تبلیغات گسترده فیس بوک برای 
Facebook Live معرفی

Facebook Live  مهم تری��ن و جذاب ترین ویژگی 
است که بزرگ ترین و محبوب ترین شبکه اجتماعی جهان 
به کاربران خود معرفی کرده است. با این حال بسیاری از 
کاربران فیس بوک هنوز درک درستی از سرویس الیو این 
شبکه اجتماعی نداشته و نحوه استفاده از آن را نمی دانند. 
در این میان برخی فعاالن حوزه رس��انه ها و ش��بکه های 
اجتماعی معتقدند یکی دیگر از دالیلی که موجب برخورد 
محتاطانه با این ویژگی جدید ش��ده نگرانی آنها از نحوه 
پخ��ش زنده ویدئوه��ای تولیدی خود اس��ت. به همین 
منظور یک کمپین بین المللی تبلیغاتی در ایاالت متحده 
آغ��از ب��ه کار کرده که ه��دف از آن معرفی نحوه تهیه و 
پخش زنده کلیپ های ویدئویی و استفاده از قابلیت جدید 
Facebook Live اس��ت. مدیران این کارزار تبلیغاتی 
معتقدند که معرفی قابلیت جدید فیس بوک به کاربران 
این شبکه اجتماعی کمک می کند تا با این قابلیت جدید 
آش��نا ش��ده و بتوانند با اس��تفاده از آن کلیپ های زنده 
ویدئویی بسازند. تیزرهای تبلیغاتی که توسط فیس بوک 
برای معرفی قابلیت Facebook Live س��اخته ش��ده 
شامل کلیپ های ویدئویی است که توسط کاربران واقعی 
این ش��بکه اجتماعی آمریکایی درون خانه ساخته شده 
است. براساس اطالعات منتشر شده از سوی فیس بوک، 
ویژگی Facebook Live طوری طراحی شده است که 
کاربران با اس��تفاده از دوربین گوشی های هوشمند خود 
می توانند به آسانی به ثبت تصاویر موردنظرشان پرداخته و 
آنها را به صورت زنده با دیگران به اشتراک بگذارند. پویش 
 Facebook تبلیغاتی فیس بوک برای معرف��ی ویژگی
Live  خود در دو مرحله برگزار می شود. مرحله نخست 
به افزایش سطح آگاهی کاربران اختصاص خواهد داشت 
و آنان با جنبه ها و قابلیت های Facebook Live  آشنا 
خواهند شد. در این مرحله کلیپ های کوتاه ساخته شده 
توسط کاربران فیس بوک به مدت 15ثانیه در بیلبوردهای 
تبلیغاتی و شبکه های تلویزیونی به نمایش درخواهد آمد. 
در این راستا خانم ربکا فن دیک، معاون حوزه برندینگ 
و بازاریابی به رس��انه ها گفت: »این تیزرهای تبلیغاتی به 
منظور معرفی پویش تبلیغات��ی فیس بوک برای معرفی 
قابلیت Facebook Live ساخته شده است.« وی ادامه 
داد: »ما می خواهیم مردم با ویژگی الیو آش��نا ش��وند و 
از طریق س��اخت کلیپ های زنده با دوس��تان و آشنایان 
خود ارتباط برق��رار کنند.«مرحله دوم کمپین تبلیغاتی 
فیس ب��وک در تاریخ هفتم نوامبر س��ال جاری میالدی 
آغاز خواهد شد. این مرحله شامل ارائه آموزش های الزم 
 Facebook به کاربران فیس بوک به منظ��ور تعامل با
Live اس��ت. در این بخش کارب��ران آموزش های مربوط 
ب��ه چگونگی ایجاد کلیپ های ویدئوی��ی زنده را دریافت 
خواهند کرد تا بتوانند به سادگی وارد این فرآیند شده و 
با استفاده از این گزینه جدید به برقراری ارتباط با دیگران 

بپردازند. 
خانم فن دیک درب��اره مرحله دوم پویش تبلیغاتی 
فیس ب��وک می گوید: »ای��ن مرحله حالت آموزش��ی 
داش��ته و کاربران به منظور تولی��د کلیپ های زنده و 
جذاب ویدئوی��ی نحوه کار ب��ا Facebook Live را 
آموزش می بینند.« معاون بخش مشتریان و بازاریابی 
برند فیس بوک اف��زود: »قابلیت تولید ویدئوهای زنده 
در فیس بوک بس��یار جذاب و زیباست؛ به عنوان مثال 
ما یک بیلبورد تبلیغاتی در می��دان تایم نیویورک در 
اختیار داریم که روی آن نوش��ته شده است چگونه در 
می��دان تایم نیویورک به ص��ورت زنده کلیپ ویدئویی 
پخش کنیم؟«الزم به ذکر اس��ت که تمامی عکس ها 
و ویدئوهای��ی که برای کمپین تبلیغاتی فیس بوک در 
آمریکا و بریتانیا تهیه می ش��ود، توس��ط یک گوش��ی 
هوش��مند به ثبت رس��یده و هیچ یک از دیالوگ ها از 
پیش نوشته نشده است. در حقیقت تمامی کلیپ های 
ویدئویی مورد اس��تفاده در کارزار تبلیغاتی فیس بوک 
توسط کاربران عادی فیس بوک و با استفاده از قابلیت 

جدید Facebook Live  ساخته شده است. 
اسکات تراتنر، مدیر اجرایی بخش بازاریابی و برندینگ 
 Facebook Live در فیس بوک درباره قابلیت جدید
می گوی��د: »ب��ه هنگام اس��تفاده از قابلیت الیو ش��ما 
می توانید با اس��تفاده از تنظیم��ات موجود مخاطبان 
خود را کنترل کنید و چنانچه کاربران تصمیم بگیرند 
تا کلیپ ویدئوی��ی خود را به صورت عمومی با دیگران 
به اشتراک بگذارند، سایر کاربران می توانند با استفاده 
از نقش��ه ای که برای یافتن کلیپ های زنده ایجاد شده 

است به این کلیپ زنده دسترسی داشته باشند.«

چندی پیش برند دومین�و طرح آگهی محیطی را با 
هدف معرفی محصوالت لبنی خود اکران کرد. با اکران 

این طرح سروصدای عجیبی میان اهالی تبلیغات به پا 
شد. المان به کار رفته  در این طرح آگهی باعث ایجاد این 
هیاهو شده بود. در این طرح آگهی از المان شیرجنگل 
استفاده ش�ده بود؛ المانی که به دلیل به کارگیری در 

طرح آگهی های برندهایی مانند دامداران و کاله بیشتر 
از جزییات آگهی دومینو به چشم آمد. »فرصت امروز« 
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در گذش��ته مخاطبان برای 
داش��تن دندان های س��فید و 
دندان ه��ای  از خمی��ر  ب��راق 
سفید کننده استفاده می کردند 
دندان ه��ا  خمی��ر  ای��ن  و 
به م��رور زم��ان س��اییدگی را 
ایجاد  آنه��ا  روی دندان ه��ای 
می ک��رد اما به عقی��ده برخی 
خمیر  بازاریابی،  کارشناس��ان 
دن��دان جدی��د س��یگنال ب��ا 
به کارگی��ری تکنول��وژی پرتو 
آب��ی الی��ه ای را روی دندان ها 
ایجاد می کند  به صورت موقت 
که این موضوع باعث سفید تر 
ش��دن دندان ه��ای مخاطبان 
می ش��ود و به دندان های آنها 
به عقیده  ضرری نمی رس��اند. 
بازاریابی، این  این کارشناسان 
محصول برای س��یگنال مزیت 
رقابت��ی ایجاد می کن��د. اینکه 
سیگنال برای معرفی محصول 
جدی��د خ��ود ب��ه ب��ازار چه 
اس��تراتژی بازاریاب��ی را اتخاذ 
کرده و این محصول چه گروه 
هدفی را نش��انه گرفته است، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« 
ب��ه س��راغ علی رض��ا مزیدی، 
کارشناس ارشد بازاریابی برود. 
کارشناس  مزیدی،  علی رضا 
ارش��د بازاریاب��ی در گفت و گو 
ب��ا »فرصت ام��روز« می گوید: 
امروزه دنی��ا و موقعیت بازار و 
بازاریابی تغییر کرده است. اگر 
بخواهم یک مثال س��اده بزنم 
بازی ه��ای زم��ان کودک��ی ما 
کودکان  بازی های  به  نس��بت 
ام��روزی تغیی��ر کرده اس��ت؛ 
کودکان امروزی کامال با تبلت 
و تلف��ن همراه و ش��بکه های 
در  هس��تند.  آش��نا  مج��ازی 
حقیق��ت امروزه ن��وع زندگی 
مردم نس��بت به گذشته تغییر 
کرده اس��ت. با توج��ه به این 
ب��رای  اس��ت  الزم  موض��وع، 
کس��ب وکار و رقاب��ت ب��ه این 
موضوع توجه ش��ود ک��ه باید 
براس��اس تکنول��وژی و عل��م 
روز، کس��ب وکارمان را پی��ش 
ببریم. برای تحلیل اس��تراتژی 
دن��دان  خمی��ر  بازاریاب��ی 
س��یگنال   White Now
بای��د به ای��ن موضوع اش��اره 
شود که این محصول خاصیت 
را  دندان ه��ا  س��فیدکنندگی 
به صورت موقت دارد. از طرفی 
سیگنال برای معرفی بهتر این 
محص��ول ب��ه ب��ازار، کمپینی 
را تحت عن��وان »بهخند« در 
شبکه های اجتماعی راه اندازی 
راه ان��دازی  دلی��ل  و  ک��رده 
ای��ن کمپی��ن در ش��بکه های 
ای��ن  به خص��وص  اجتماع��ی 
موضوع اس��ت که اینستاگرام، 
مجوزدار  اجتماعی  شبکه  یک 
در داخ��ل کش��ور محس��وب 
می شود و مخاطبان به راحتی 
ش��بکه   ای��ن  در  می توانن��د 
اجتماع��ی تصوی��ر محص��ول 

جدید س��یگنال را به اشتراک 
بگذارن��د که ای��ن موضوع در 
بهخن��د  کمپی��ن  موفقی��ت 
بس��یار تاثیر گذاش��ته اس��ت. 
در این میان چاش��نی داشتن 
ی��ک لبخند خ��وب در عکس، 
داشتن دندان های سفید است؛ 
سیگنال با انتخاب این کمپین 
با یک تیر چند نشان را هدف 

قرار داده است. 

معرفی محصول از طریق 
اینستاگرام

او ادام��ه می ده��د: در حال 
حاضر یکی از دغدغه های این 
روزه��ای بس��یاری از جوانانی 
ک��ه اتفاقا در اینس��تاگرام هم 
داش��تن  دارند،  فع��ال  حضور 
که  اس��ت  س��فید  دندان های 
ای��ن موض��وع در لبخند  زدن 
بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت. 
ضمن اینکه برخی مردم برای 
دندان های ش��ان  سفیدش��دن 
سفید کننده  می کنند،  لمینت 
می زنن��د و... ک��ه تمامی این 
اقدامات ب��ا هزینه های زیادی 
برای افراد همراه است و حتی 
مشکالتی را برای این افراد به 
داش��ت، چراکه  دنبال خواهد 

مین��ای  اس��ت  ممک��ن 
از  را  آنه��ا  دندان ه��ای 
بی��ن ببرد و با تکرار زیاد 
دندان های  اقدامات،  این 
ای��ن افراد دچ��ار خرابی 
ش��وند. بنابراین سیگنال 
ب��ا در نظر گرفت��ن این 
موض��وع، کمپین بهخند 
را راه ان��دازی ک��رد ک��ه 
از طری��ق ای��ن کمپین، 
محص��ول جدی��د خ��ود 
را ب��ه مخاطب��ان ایرانی 
ضم��ن  کن��د.  معرف��ی 
خمیر  س��یگنال  اینک��ه 
  White Now دن��دان

برخی س��لبریتی های  برای  را 
که  کرد  ارس��ال  اینستاگرامی 
با ای��ن اق��دام برخ��ی از این 
محص��ول  ای��ن  س��لبریتی ها 
جدید سیگنال را در شبکه های 
اجتماعی معرف��ی کردند، این 
در حالی است که جنبه مثبت 
یا منفی بودن این معرفی برای 
س��یگنال حائز اهمیت نیست، 
چون برخی از این سلبریتی ها 
با به اشتراک گذاشتن عکسی 
 White دن��دان  خمی��ر  از 
Now ای��ن محص��ول را ب��ه 
مخاطبان  از  وس��یعی  حج��م 
معرفی می کنند. در این میان 
برخی از این سلبریتی ها برای 
برند های  از  معرفی محصوالت 
مختلف هزینه  هایی را دریافت 
می کنن��د و صرفا قرار نیس��ت 
براس��اس هدیه ای که دریافت 
محصول  این گون��ه  کرده ان��د، 
را به مخاطب��ان معرفی کنند، 
چون برخی از این سلبریتی ها 
در ح��دود 900ه��زار نفر در 
دارند  دنبال کننده  اینستاگرام 
ک��ه از طریق همی��ن صفحه 

درآمدزایی می کنند. 

مزیت رقابتی
می کن��د:  بی��ان  مزی��دی 
 White دن��دان  خمی��ر  در 
Now ب��رای س��فیدکنندگی 
پرتو  تکنول��وژی  از  دندان ه��ا 
آبی اس��تفاده ش��ده است که 
این تکنولوژی ب��ه دندان های 
اف��راد ض��رری نمی رس��اند و 
همین موض��وع مزیت رقابتی 
را ب��رای س��یگنال نس��بت به 
تولید کننده  برند ه��ای  س��ایر 
خمیر دندان ب��ه همراه آورده 
است. پرتو آبی الیه ای را روی 
دندان به ص��ورت موقت ایجاد 
می کن��د ک��ه باعث می ش��ود 
دندان ه��ا را س��فید تر نش��ان 
ده��د و دانه های زردرنگ را از 
بین بب��رد. باید به این موضوع 
توجه کرد ک��ه در حال حاضر 
خمیردندان های��ی ب��ا عن��وان 
س��فیدکننده در ب��ازار موجود 
است، اما خریداران باید بدانند 
ک��ه ای��ن خمیردندان ها باعث 
س��اییدگی دندان ها می شود و 
در بلند مدت مش��کالت زیادی 
را برای مینای دندان های شان 

ایجاد خواهد کرد. 

محصوالت زنانه و مردانه
او می گوید: شایان ذکر است 
این محصول به صورت زنانه و 
مردانه در بازار عرضه می شود 
ک��ه البت��ه ب��ه نظر می رس��د 
باهم  تفاوتی  آنها  فرموالسیون 
ن��دارد و صرف��ا برای نش��ان 
دادن تخصصی بودن محصول 
این کار انجام ش��ده اس��ت تا 
مش��تریان اعتم��اد بیش��تری 
محص��والت  چراک��ه  کنن��د، 
عرض��ه  تخصصی ت��ر  هرچ��ه 
ش��وند، اعتماد مشتری به آن 

بیشتر می شود. 

مقرون به صرفه بودن
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
می کن��د:  اظه��ار  بازاریاب��ی 
س��یگنال به عن��وان برندی که 
در اس��تفاده از این تکنولوژی 
پیش��تاز ب��ود، مزی��ت رقابتی 
بس��یار خوب��ی را ب��رای خود 
ایج��اد ک��رد. از طرفی قیمت 
این محصول س��یگنال نسبت 
ب��ه خمی��ر دندان ه��ای دیگر 
خیل��ی اختالف ن��دارد و این 

موضوع باعث ش��ده مخاطبان 
از ای��ن محص��ول به  ایران��ی 
راحتی اس��تفاده کنند. در این 
میان با توجه ب��ه هزینه هایی 
که دندان پزشکی ها بابت سفید 
کردن دن��دان از افراد دریافت 
ای��ن  از  اس��تفاده  می کنن��د، 
بسیار  س��یگنال  نوع محصول 

مقرون به صرفه است. 
گ��روه  درب��اره  مزی��دی 
خمیردن�����دان  ه����دف 
 White Now خاطر نشان 
می کن��د: ب��ه نظ��ر می رس��د 
محصول  ای��ن  ه��دف  گ��روه  
سیگنال، بیشتر جوانان و افراد 
درگی��ر ش��بکه های اجتماعی 
به خصوص اینستاگرام هستند. 
امروزه ش��اهد هستیم که موج 
عجیب��ی از زندگ��ی اف��راد در 
اینس��تاگرام ش��کل گرفت��ه و 
کمپی��ن بهخن��د باعث ش��ده 
اف��رادی ک��ه در ش��بکه های 
فعاالنه ای  حض��ور  اجتماع��ی 
دارند بیشتر از محصول جدید 

سیگنال استفاده کنند. 
واقعیت  ای��ن  می گوی��د:  او 
وج��ود دارد که در حال حاضر 
محیطی  و  تلویزیونی  تبلیغات 
مانن��د گذش��ته خاصیت خود 
را از دس��ت داده ان��د و 
را  گذش��ته  اثربخش��ی 
ندارن��د، البت��ه این نوع 
تبلیغات مفید هس��تند 
گذش��ته  مانن��د  ام��ا 
نیس����تند.  اثر بخ��ش 
باعث شده  موضوع  این 
در  مختلف  کمپین های 
اجتماع��ی  ش��بکه های 
چش��مگیری  رش��د 
داش��ته باش��ند چ��ون 
کمپین های��ی  در 
ش��بکه های  در  ک��ه 
راه ان��دازی  اجتماع��ی 
مخاطب��ان  می ش��ود، 
در آنه��ا درگیر می ش��وند، در 
کمپین ها و مس��ابقات شرکت 
می کنند و ای��ن موضوع باعث 
ایجاد وابس��تگی بی��ن برند و 
مخاطبان می ش��ود. س��یگنال 
نیز براس��اس این تحلیل روی 
خود  جدید  محص��ول  معرفی 
از طریق ش��بکه های اجتماعی 

سرمایه گذاری کرده است. 

بازاریابی دهان به دهان
او می افزای��د: س��یگنال ب��ا 
هدی��ه دادن محص��والت خود 
به سلبریتی های اینستاگرامی، 
روی س��مپلینگ  نوع��ی  ب��ه 
س��رمایه گذاری ک��رده اس��ت 
چ��ون اف��رادی ک��ه از ای��ن 
در  بودن��د  راض��ی  محص��ول 
اینس��تاگرام خود این محصول 
را ب��ه دنبال کننده ه��ای خود 
معرف��ی کردند. ای��ن موضوع 
بس��یار حائز اهمیت است که 
در ح��ال حاض��ر مخاطبان به 
دنب��ال دریافت حس خوبی از 
محصول هس��تند و در صورت 
برقراری ارتباط با آن محصول 

ب��ه آن اعتم��اد می کنند و آن 
را خری��داری می کنند و از آن 
اس��تفاده می کنند  محصوالت 
اما در غیر این ص��ورت تمایل 
به اس��تفاده از آن محصول را 
ندارند. از طرف��ی هنگامی که 
مخاطبان با محصوالت ارتباط 
خوبی برقرار کنند، محصول را 
ب��ه دوس��تان و اطرافیان خود 
نیز معرفی می کنند؛ به عبارت 
دیگ��ر در ص��ورت تحقق این 
موضوع، بازاریابی دهان به دهان 
اتف��اق می افت��د و مخاطب��ان 
محص��ول را به دیگران معرفی 

می کنند. 

برندسازی در ذهن 
مخاطبان

این کارشناس ارشد بازاریابی 
بیان می کند: سیگنال از طریق 
کمپی��ن بهخن��د بس��یاری از 
مخاطب��ان ایران��ی را درگی��ر 
محص��ول جدی��د خ��ود کرد. 
س��یگنال در ح��ال حاضر این 
روند را ادامه می دهد و هر ماه 
50 عکس برتر را انتخاب و به 

آنها جوایزی را اهدا می کند.
 ب��ا توج��ه به ای��ن موضوع 
زی��ادی هر  مخاطبان بس��یار 
م��اه عکس��ی از ای��ن کمپین 
س��یگنال را الی��ک می کنن��د 
افزای��ش  موض��وع  ای��ن  و 
دنبال کننده صفحه اینستاگرام 
س��یگنال را به هم��راه دارد و 
از طرفی برند س��ازی در درون 
انجام  ایرانی  مخاطب��ان  ذهن 
می ش��ود، چ��ون هنگامی که 
فروش��گاه ها  به  این مخاطبان 
ب��رای خری��د  داروخانه ه��ا  و 
خمیر دندان مراجعه می کنند، 
س��یگنال نخس��تین نام��ی از 
برند ه��ای خمیر دندان اس��ت 
که به ذهن مخاطب��ان ایرانی 
می آی��د و اتفاقا ای��ن موضوع 
بس��یار حائز اهمیت است که 
خمیردندان��ی از س��یگنال در 
که  می آید  مخاطب��ان  ذه��ن 
پرتو آبی دارد و باعث سفیدی 
دندان ه��ا می ش��ود. به صورت 
کلی مجموعه اقدامات سیگنال 
ب��ه غی��ر از معرف��ی محصول 
جدی��د خود روی برند س��ازی 
نیز تاثیرگذار اس��ت و می تواند 
برن��د  از  مناس��بی  تصوی��ر 
سیگنال را در ذهن مخاطبان 
ایران��ی ایج��اد کند، چ��را که 
ام��روزه ش��بکه های اجتماعی 
اینس��تاگرام حجم  به خصوص 
زی��ادی از زمان روزان��ه افراد 
را ب��ه خود اختص��اص داده اند 
و موقعی��ت ب��ازار تغییر کرده 
اس��ت. ای��ن موض��وع بس��یار 
حائز اهمیت اس��ت که اگر در 
برای معرفی  قدیم ش��رکت ها 
و  بازاره��ا  ب��ه دل  محص��ول 
مرکز توجه مش��تریان در شهر 
مراجع��ه می کردن��د، ام��روزه 
مرک��ز توجه مش��تریان بالقوه 
همی��ن ش��بکه های مج��ازی 

است. 

استراتژی باید دنباله رو تاکتیک باشد 
یا تاکتیک دنباله رو استراتژی است؟ 

سوال احمقانه ای است! خیلی روشن است که تاکتیک 
به عن��وان جزیی��ات یک کس��ب و کار باید از اس��تراتژی 

به عنوان تصویر کلی سازمان پیروی کند. 
س��ازمان ها به ویژه س��ازمان های بزرگ معتقدند اول 
اس��تراتژی بعد تاکتیک. آنها حتی حاضرند که پول های 
هنگفت��ی را هزینه کنند ت��ا در همان ابتدا اس��تراتژی 
سازمان شان را بنویسند. )توسط مشاوران یا هیات مدیره( 
خیلی س��خت می توان در یک س��ازمان مدیر ارشدی را 
پی��دا کرد که معتق��د به این تفکر )اس��تراتژی مقدم بر 
تاکتیک( نباش��د. این استراتژی را ما استراتژی از باال به 

پایین می نامیم. 
م��ا )تیم ریس( مخالف این موضوع هس��تیم، در واقع 
معتقدی��م تاکتیک مقدم بر اس��تراتژی اس��ت که آن را 

استراتژی پایین به باال می دانیم. 
معتقدیم که اگر هدف های استراتژیک در یک سازمان 
به دست نیایند مشکل بزرگی را برای آن سازمان ایجاد 
می کنند و متاسفانه بس��یاری از شرکت ها امروزه با این 
معضل روبه رو هستند. )شکست استراتژی های انتخابی 

و ورشکستگی(
نمون��ه زیر به بررس��ی این تفکر در یک��ی از برندهای 
مط��رح دنیا خواه��د پرداخت. توجه کنی��د که احتماال 
بس��یاری از خوانندگان به راحتی می توانند این مسیر را 

با فرآیندهای شرکت شان مشابه سازی کنید. 
شرکت کواکر مولر

پپس��ی تصمیم گرفت وارد کس��ب و کار ماست شود، 
بنابراین با گروه تئو مولر که یک ش��رکت معروف تولید 
ماست در اروپا بود قرارداد همکاری بستند و برند کواکر 
اتس را در س��ال 2012 خلق کردن��د. آنها طی مراحل 
زیر )سیستم اس��تراتژیک باال به پایین( سعی کردند به 

موفقیت برسند:
گام اول: تمام بازارهایی را که احتماال ما می توانیم در 

آنها رشد کنیم رصد کنیم. 
بازار ماست بازار قابل توجهی است که بخش عمده ای 
از این رش��د قابل توجه مربوط ب��ه برند چوبانی )برندی 
یونانی( است که ارزش این بازار را به 6.2میلیارد دالر در 
آمریکا رسانده است. پس ورود به این بازار برای پپسی و 

همچنین گروه تئو میلر کامال جذاب است. 
گام دوم: س��اختن تیم یا همکاری با شرکت هایی که 

بتوانند به ما برای ورود به یک بازار جدید کمک کنند.
مدیر عامل گروه تئو میلر، به مدیر عامل پپسی خانم 
این��درا نویی گفت که »یک همکاری همه جانبه اس��ت 
که می تواند به هر دو ش��رکت برای ورود به بازار ماست 
در آمریکا کمک کند و مطمئن هستیم که مشتریان مان 
عاشق محصوالت مان می ش��وند.« عالوه بر این شراکت 
بین ای��ن دو ش��رکت می توانست»پپس��ی را تبدیل به 
بزرگ ترین ش��رکت فعال در صنعت نوشیدنی و غذا در 
آمریکا کند و پپسی همچنین به عنوان رهبر شرکت های 
خالق محور با برنامه های توسعه بی نظیر و امکاناتی ورود 
ب��ه بازار قابل اتکا ارزش برندش را به بیش از 22میلیارد 

دالر می رساند.«
گام س��وم: به��ره ب��ردن از امکاناتی ک��ه دارید جهت 

موفقیت. 
گ��روه مولر بازار اروپا را به خوبی می شناس��د و تقریبا 
در بازار آمریکا ناش��ناخته بود و پپس��ی ب��ازار آمریکا را 
خوب می ش��ناخت ولی ماست نداش��ت بنابراین برای 
حل این مشکل همکاری مولر/پپسی کامال معقول بود و 
می توانست برند ماست کواکر را به موفقیت چشمگیری 
برس��اند. این مطلب را پپس��ی در کنفرانس های خبری 
خود اعالم کرده بود، همچنین آنها می گفتند که »کواکر 
یکی از قابل اعتمادترین برندها در دنیا خواهد شد، آنها 
می توانند با محصوالت طبیع��ی خود به عنوان صبحانه 
و میان وع��ده در هر خانه ای در آمریکا حضور داش��ته 

باشند.«
گام چهارم: برندتان را با تبلیغات گسترده وارد بازار 

کنید. 
این مش��کل تفکر اس��تراتژی مقدم بر تاکتیک است. 
زمانی که شرکت به مرحله تاکتیک می رسد می خواهد به 
سرعت خود را در بازار نشان دهد بنابراین رو به تبلیغات 
م��ی آورد غافل از آنکه فرصت های خلق برنامه های قوی 
توسعه و بازاریابی را گم خواهد کرد. از طرف دیگر تفکر 
اکثر صاحبان صنایع این است که تبلیغات بهترین روش 
دیده ش��دن اس��ت و آژانس های تبلیغاتی نی��ز به این 
موض��وع دامن می زنند. پس قابل پیش بینی اس��ت که 
ماس��ت مولر کواکر چه می کن��د، ورود به بازار آمریکا با 

تبلیغاتی گسترده، با شعار »اروپایی خوشمزه«.
آنه��ا واقعیت بازار ماس��ت را در آمریکا نادیده گرفته 
بودند، در بازار ماس��ت آمریکا دو برند سنتی به نام های 
یوپلی��ت و دنون فعالیت داش��تند، س��ه برن��د یونانی 
چوبانی، اویکاس و فیج با آنها رقابت می کردند و ماست 
پروبیوتیک اکتیوا هم به وجود آمده بود. بنابراین آیا واقعا 
»خوش��مزه اروپایی« جایگاه��ی در ذهن مصرف کننده 

آمریکایی خواهد داشت؟ 
پایان داستان

اواخر دس��امبر 2015 پپس��ی از مشارکت با گروه تئو 
مولر که ماس��ت مول��ر کواکر را در س��ال 2012 به بازار 
معرفی کرده بود خارج شد. شکستی استراتژیک با صرف 

هزینه هایی هنگفت! 
نکته

باید به این موضوع توجه داش��ت که استراتژی اساس 
رسیدن یک ش��رکت به هدفش است پس نباید اشتباه 
انتخاب شود چون شکست در استراتژی یعنی شکست 
کل فعالیت کسب و کار و نابودی آن شرکت ها. می توانند 
در تاکتیک ها اش��تباه کنند، آنها را غلط انتخاب کنند و 
بعد به اصالح آن بپردازند ولی نمی توانند در اس��تراتژی 
شکس��ت بخورند چون در راه رس��یدن به هدف نهایی 

شرکت شکست می خورند. 
در هفته آین��ده به روش پیش��نهادی خودمان )تیم 

ریس( یعنی روش برعکس )پایین به باال( می پردازیم. 
تمام حقوق این نوش��ته متعلق به نویس��نده است و 

استفاده بدون اجازه از نویسنده پیگرد قانونی دارد.
behrooz_lotfian@yahoo. com :تماس با کارشناس

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )88(
بدانید که چگونه قضاوت می شوید

بدون تردید مشتری در بدو ورود به محل کار شما 
شروع به قضاوت خواهد کرد. معیار های مختلفی نیز 
برای این عمل آنان وجود خواهد داشت که بستگی 
به عوامل مختلفی دارد. برای مثال یک آرایشگر در 
نخستین نگاه براساس مدل موی خود مورد قضاوت 
ق��رار خواهد گرفت، یک واح��د صنعتی به احتمال 
زیاد ب��ا توجه به محصول تولیدی و یک رس��توران 
با توجه به کیفیت غذاه��ای موجود قضاوت خواهد 
ش��د. اگرچه دیدگاه مشتریان با یکدیگر تفاوت های 
چشمگیری دارد با این حال آگاهی نسبت به آنها از 
اهمیت باالیی برخوردار بوده و نیاز است در راستای 
بازاریابی درست و بی نقص دیدگاه و معیار های آنان 

را در اولویت کار خود قرار دهید. 
یافت��ن اینکه مردم چگونه کس��ب و کارها را مورد 
قضاوت قرار خواهند داد کار چندان س��ختی نیست 
و روش های متنوعی برای دس��تیابی به این خواسته 
وجود دارد. با ای��ن حال می توان از یک ایده جذاب 
ب��رای این  کار اس��تفاده کرد که انجام آن را بس��یار 
راحت ت��ر و س��ریع تر خواهد س��اخت. ب��ا توجه به 
تعریف��ی ک��ه از بازاریابی تحت عن��وان »هنر جلب 
رضایت مش��تری برای انتخاب، خرید و تکرار خرید 
یک کاال یا خدمت« ارائه ش��ده اس��ت، در راستای 
موفقی��ت الزم اس��ت بدانی��د ک��ه مش��تری با چه 
معیار های��ی قضاوت خود را از کس��ب و کارتان انجام 
خواهد داد. با این کار می توانید خود را به معیار های 
آنان نزدیک تر کرده و در فضای رقابتی ش��دید حال 

حاضر، به جایگاه دلخواه خود دست پیدا کنید. 

ایده
منتقدین رس��توران افرادی هستند که به صورت 
حرف��ه ای ی��ک رس��توران را م��ورد بررس��ی ق��رار 
می دهند. این افراد به رس��توران های مختلف س��فر 
کرده و پس از تس��ت غذا در رابط��ه با کیفیت آن، 
محیط رس��توران، برخورد مدیریت و پرسنل و سایر 
موارد مه��م، مطالب��ی را می نویس��ند. درواقع آنان 
به عنوان یک منتقد حرفه ای وارد رستوران می شوند 
به همی��ن خاطر همه چیز باید در ش��رایط ایده آل 
خود باش��د تا رضایت آنان جلب شود. هرگونه خطا 
و اش��تباهی یک امتیاز منف��ی خواهد بود که منجر 
به این می ش��ود تا رتبه ای که قرار است به رستوران 
تعلق بگیرد، با کاهش چش��مگیری مواجه شود. به 
همین خاطر معموال رس��توران ها در زمانی که قرار 
اس��ت میزبان یک منتقد باش��ند ب��ا ظرافت و دقت 
عمل بیش��تری به کار خود می پردازند. بدون ش��ک 
یک منتق��د می تواند در صورت لزوم از تمام محیط 
رستوران بازدید به عمل آورد با این حال این اختیار 
معموال به مشتریان داده نمی شود. همین محدودیت 
هم باعث می ش��ود تا تنها گزینه مش��تری قضاوت 
براس��اس آن چیزهایی باشد که می تواند ببیند. این 
موارد ش��امل وضعیت س��رویس بهداشتی، تمیزی 

محیط، ظروف و. . . است. 

ب��رای آنک��ه نس��بت ب��ه معیارهای مش��تری به 
آگاه��ی الزم دس��ت پی��دا کنی��د یک��ی از بهترین 
گزینه ها اس��تفاده از نظرسنجی اس��ت. برای مثال 
در یک��ی از نظرس��نجی هایی که در ش��هر لندن در 
رابطه با رس��توران ها صورت گرفت مشخص شد که 
29.4درص��د از مردم این ش��هر کیفیت مواد غذایی 
را مهم تری��ن عام��ل، 20.8درصد توصی��ه دیگران، 
18.3درصد بحث قیمت، 10.7درصد فضای داخلی 
رستوران و نوع چیدمان وسایل، 10.6درصد وضعیت 
سرویس دهی و تنها 10.2درصد عامل مکان را جزو 
مهم ترین دالیل انتخاب رستوران به حساب آوردند. 
همین آمار باعث ش��د تا رس��توران های شهر لندن 
در تالش برای برآورده کردن اولویت های مش��تریان 
خود به ترتیب اهمیت شان باشند که منجر به رونق 

صنعت رستوران داری شد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مقاالت و نش��ریات مرتبط با کسب و کار خود را 
مطالعه کنید. این کار به شما کمک می کند تا ضمن 
آگاهی از جدیدترین خبر ها در حوزه کاری خود، به 

ایده های جذابی دست یابید. 
- این ام��کان را فراهم آورید که مش��تری بتواند 
انتق��ادات خ��ود را مط��رح کند. در ص��ورت امکان 
انتقادات مش��تریان سایر ش��رکت های رقیب را نیز 
بیابید. با این کار شما می توانید با رعایت موارد ذکر 

شده به گزینه محبوب آنان تبدیل شوید. 
- به ه��ر میزان که آگاهی تان نس��بت ب��ه نیاز ها 
و خواس��ته های مش��تریان تان باالت��ر ب��رود، امکان 
موفقیت تان نیز به همان میزان افزایش خواهد یافت. 
- فرام��وش نکنید ک��ه معیار های مش��تری باید 
نسبت به معیار های مدیران شرکت ارجحیت داشته 

باشد. 

دوشنبه
10 آبان 1395 بازاریابی و فروش10

ایده های طالیی

تلفن مستقیم: 86073279شماره 640 www.forsatnet.ir

در خمیر دندان White Now برای 
سفیدکنندگی دندان ها از تکنولوژی 
پرتو آبی استفاده شده است که این 
تکنولوژی به دندان های افراد ضرری 

نمی رساند و همین موضوع مزیت رقابتی 
را برای سیگنال نسبت به سایر برند های 
تولید کننده خمیر دندان به همراه آورده 
است. پرتو آبی الیه ای را روی دندان 

به صورت موقت ایجاد می کند که باعث 
می شود دندان ها را سفید تر نشان دهد و 

دانه های زردرنگ را از بین ببرد

ترجمه: امیرآل علی

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com
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white Now نگاهی به استراتژی بازاریابی خمیر دندان

محصولی که در دل 
شبکه های اجتماعی متولد شد
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کارشناس ارشد بازاریابی
بهروز لطفیان



برای مطالعه 569    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 )39(

ساعت بیولوژیک بدن؛ صبح، ظهر 
یا شب؟ 

همان طور که در بخش نخس��ت توضیح داده ش��د، 
بدون ش��ک در ابتدا به کارگیری چنین روشی سخت 
و عجیب به نظر خواهد رس��ید. با این حال به منظور 
اطمینان بیش��تر ش��ما به ایده بیان شده، الزم به ذکر 
است که تحقیقات پیاپی علمی نیز چنین دسته بندی 
ش��خصیتی را تایید کرده است. در واقع هر کدام از ما 
ساعت بیولوژیک خاص خود را داریم و بدن ما براساس 
این س��اعت کار می کند. بهتری��ن گزینه در این میان 
هماهنگی با این س��اعت طبیعی اس��ت تا با استفاده 
از این هماهنگی بتوان بیش��ترین میزان کارایی را در 
هنگام فعالیت روزانه از خود نش��ان داد. در عین حال 
که این س��اعت زیستی بسیار مهم اس��ت، باید توجه 
داش��ت تا آن را با خرافات و عقاید بدون دلیل اشتباه 
نگرفت. این موضوع که در برخی از روزها انجام فعالیت 
با نتیجه خوبی همراه نیست و همچنین اینکه ستارگان 
سرنوشت بس��یاری از اتفاقات را رقم می زنند، نه تنها 
علمی نیستند، بلکه تنها نتیجه آنها از دست دادن زمان 

با ارزش به خاطر باورهای غلط خواهد بود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- به عنوان یک کارمند ش��اید دس��تیابی به ساعت 
بیولوژیک آس��ان تر از متقاعد ساختن مدیران ارشد به 
استفاده از آن باش��د. با این حال در دنیای کسب وکار 
نوین همین نکات کلیدی و به ظاهر کم اهمیت است 
که تفاوت ها را رقم می زند. بنابراین بهتر است مدیران 
خ��ود را با نتایج این تغییرات آش��نا کنید. اگر هم در 
این زمینه موفقیتی کسب نکردید، الزم نیست نگران 
باشید. تالش شما تنها در راستای بهبود عملکرد کلی 
برند بوده اس��ت و در نهایت این صاحبان برند هستند 

که از آن منتفع خواهند شد. 
- این ایده به طور مشخص برای افرادی که در مقام 
مدیر یک ش��رکت بوده یا در کسب وکاری فعال اند که 
امکان تعیین ساعت کاری توسط افراد مهیاست، بسیار 
مناس��ب است. کمترین فایده این ایده آن است که به 
شما آگاهی مناسبی در راستای چگونگی برنامه ریزی و 

انجام امور مختلف در طول روز را می دهد. 
- در خصوص ایده حاضر بعید است بتوان به نتیجه 
کامال راضی کننده ای دس��ت یافت. در هر صورت برای 
اجرای آن باید طیف مختلفی از افراد را قانع کرد و این 
امر بدون شک در همه موارد ممکن نیست. با این حال 
تا جایی که ممکن است می توان از این ایده در راستای 
مدیریت بهینه زمان، حداقل در سطح فردی، بهره برد. 
بناراین بهتر است نسبت به نتایج آن خوش بین باشید. 

دوشنبه
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پاس��خ کارش��ناس: کس��ب وکارها بعد از برنامه ریزی، 
ب��رای ورود به بخش هایی از بازار باید درباره جایگاهی که 
ش��رکت خواهان به دس��ت آوردن آن است تصمیم گیری 
کنند. جایگاه یک کاال براس��اس ویژگی های خاص آن از 
نگاه مصرف کنندگان تعریف می ش��ود. به عبارتی جایگاه 
ی��ک محصول فضایی ا س��ت ک��ه آن کاال در مقایس��ه با 
کااله��ای رقبا در ذهن مصرف کنندگان اش��غال می کند، 
برای مثال ممکن اس��ت محصول ش��رکت الف به عنوان 

ش��وینده لباس در تمامی مصارف خانواده مورد استفاده 
قرار بگیرد اما محصول ش��رکت ب ب��ا همان ویژگی های 
محصول ش��رکت الف فقط برای ماش��ین لباسش��ویی و 
درجه حرارت مشخصی استفاده شود. درنظر داشته باشید 
مصرف کنن��دگان ه��ر روزه با انبوه��ی از اطالعات درباره 
محصوالت مختلف روبه رو می ش��وند؛ اطالعاتی که موقع 
خرید قادر به آنالیز تمامی آنها نیستند. مصرف کنندگان در 
ذهن خود برای محصوالت و کاالها طبقه بندی مشخصی 
را در نظ��ر می گیرند. حال جایگاه ی��ک کاال مجموعه ای 
از برداش��ت ها و تاثیراتی اس��ت ک��ه مصرف کنندگان از 

یک کاال در مقایس��ه با کاالهای رقیب پیدا می کنند. این 
جایگاه توسط بازاریابان در ذهن مخاطبان تعیین می شود. 
بازاریابان برای دس��ت یابی به این جایگاه باید برنامه ریزی 
دقیقی داشته باشند و نباید رسیدن مصرف کنندگان را به 
این جایگاه برحس��ب تصادف و اتفاق بگذارند. در این باره 
بازاریاب��ان با جمع بن��دی ترکیب مناس��بی از برنامه های 
بازاریابی و اجرای کمپین های تبلیغاتی مناسب می توانند 
ب��ه جایگاه برنامه ریزی دلخواه ش��ان برس��ند. در مجموع 
رس��یدن به جایگاه شیوه راحتی نیست و شرکت ها نباید 

فقط به بزرگی نام شان در بازار اکتفا کنند. 

جایگاه سازی برای محصول جدید

پرسش: مدیریت یک مجموعه تولیدکننده لوازم بهداشتی را برعهده  دارم. چندوقتی ا ست محصول تازه ای را به بازار ارائه 
کرده ایم. مشابه محصول قبل از تولید توسط شرکت های دیگر به بازار ارائه شده است. بنابراین برای جایگاه سازی محصول 
کمی با مش�کل روبه رو ش�ده ایم. هدف مان این است که محصول، جایگاه محصوالت رقبا را در ذهن مخاطبان پیدا کند. به 

نظرتان با چه راهکاری می توانیم به این هدف مهم دست یابیم؟ 

کلینیک کسب و کار

لگو یکی از برند های دوست  
داشتنی  این سیاره است. بقای 
ای��ن برند به مدت 80 س��ال، 
گواه کیفیت باال و نوآوری های 
آن ب��وده ک��ه آن را در طول 
چندین دهه، برای هر نس��لی 

دوست داشتنی کرده است. 
ی��ک دهه پی��ش لگ��و در 
ق��رار  ورشکس��تگی  آس��تانه 
داش��ت، ام��ا مدی��ر اجرای��ی 
ای��ن کمپان��ی »یورگن ویگ 
نادس��تورپ« تغییرات��ی را در 
لگو اعمال کرد ک��ه درنتیجه 
ای��ن تغییرات ام��روزه لگو به 
پر قدرت ترین کمپانی اس��باب 
بازی سازی جهان تبدیل شده 

است. 
بدون ش��ک یک��ی از دالیل 
بقای چندین س��اله این برند، 
تولید کنندگان  ب��ا  هم��کاری 
مث��ل  محبوب��ی  فیلم ه��ای 
 Harry Potter، Star
  The Simpsons و  Wars
بوده است. لگو در سال 2014 
از طری��ق بازاریابی محتوا و با 
 The LEGO س��اخت فیلم
Movie در اوج موفقیت قرار 

گرفت. 
گراه��ام   ،2012 س��ال  در 
لگو  آنالین  استراتژی  چارتون 
را ب��ر عهده گرفت. وی معتقد 
بود ب��ا وجود گس��تردگی نام 
اجتماعی  در ش��بکه های  لگو 
و اس��تقبال مردم��ی نس��بت 
به ای��ن برند، ارتب��اط لگو در 
مقایس��ه ب��ا س��ایر برند ها با 
بس��یار  مصرف کنندگان��ش 
محدود اس��ت. با ای��ن وجود، 
لگو طی دو سال رویکرد خود 
را تغییر داد. امروزه کانال های 
اجتماع��ی ای��ن کمپانی دائما 
مش��غول تولید محت��وا بوده و 
ارتباط ب��ا مش��تریان را جزو 
اولویت ه��ای خود ق��رار داده 
است. لگو همچنین وب سایتی 
طراحی کرده که به کمک آن 
ایده های خالقانه مخاطبان  از 
در تولید محصوالت خود بهره 

می برد. 
لگ��و در ط��ول س��ال های 
روش ه��ای  خ��ود،  تاس��یس 
تبلیغات��ی و بازاریابی مختلفی 
را ب��ه کار گرفته اس��ت؛ چاپ 
مجل��ه  مخص��وص ک��ودکان، 

با  مرتبط  کتاب ه��ای  تولی��د 
این برن��د و تغییر لوگوی این 
شرکت ازجمله این روش ها و 

اقدامات بوده است. 

تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی

ح��دود  لگ��و  فیس ب��وک 
10میلی��ون مخاطب دارد و از 
اجتماعی،  ش��بکه  این  طریق 
ویدئو ها و محت��وای تبلیغاتی 
هش��تگ های  ب��ا  را  خ��ود 
مرتبط ب��ا آنها در معرض دید 
مخاطبان قرار می دهد. بیشتر 
مخاطبان فیس بوک لگو داخل 
ایاالت متحده هس��تند و پس 
از آن برزی��ل و انگلس��تان در 
رتبه ه��ای دوم و س��وم ق��رار 
دارن��د. با بررس��ی فیس بوک 
لگ��و متوجه خواهیم ش��د که 
محت��وای آن بیش��تر ش��امل 
عکس ها، ویدئو ها و لینک های 

تبلیغاتی است که برای 
دنبال کنن��دگان خ��ود 
به اش��تراک گذاش��ته. 
رسانی های  به روز  تمام 
لگو بصری  فیس ب��وک 
ب��وده و به ش��دت روی 
و  عکس ه��ا  کیفی��ت 
ویدئو ه��ای خود تاکید 
در  برن��د  ای��ن  دارد. 
خود  فیس بوک  صفحه 
کمپانی های  تبلیغ��ات 
دیگ��ری را که ب��ا آنها 
هم��کاری دارد نیز قرار 

می دهد. لگو به تمام نظرات و 
پاسخ  خود  مخاطبان  سواالت 
می دهد و با این شیوه نه  تنها 
راض��ی  را  خ��ود  مخاطب��ان 
نگه م��ی دارد، بلکه در جذب 
مخاطب��ان جدید نی��ز به آنها 

کمک می کند. 
  200K توییت��ر لگو بیش از
دنبال کننده دارد. آنها بیش��تر 
توییت های خ��ود را در طول 
روز و بع��د از س��اعات کاری 
پس��ت می کنند، چون معموال 
ای��ن  در  بیش��تری  کارب��ران 
توییتر هس��تند.  در  س��اعات 
فیس ب��وک،  مث��ل  درس��ت 
توییت ه��ای لگ��و نیز ش��امل 
ویدئو ها و عکس های تبلیغاتی 
این کمپانی است. اضافه کردن 
هشتگ نیز یکی از بخش های 
مه��م توییت هاس��ت. لگ��و از 
توییتر بیشتر به عنوان مجرایی 

ب��رای خدمت به مش��تریانش 
اس��تفاده می کن��د، ب��ه ای��ن 
شکل که مش��تریان می توانند 
پیش��نهادات خود  و  انتقادات 
را توییت کرده و پاس��خ خود 
را به س��رعت دریاف��ت کنند. 
اکانت توییت��ری که هفت ماه 
 The پی��ش از اک��ران فیل��م
س��اخته   LEGO Movie
ش��ده ب��ود، ب��ه پیش بین��ی 
اس��تقبال مردمی از این فیلم 
کم��ک ک��رد. لگ��و از طریق 
این اکان��ت گزیده عکس های 
طرف��داران و دنبال کنن��دگان 
خود را با دیگران به اش��تراک 
ترتیب  ای��ن  به   می گذاش��ت. 
بازاریابی  لگو از توییتر ب��رای 
و تبلیغ��ات، ارتب��اط با مردم، 
رسیدگی به خدمات مشتریان 
و انتش��ار اخبار خود استفاده 

می کند. 
لگو حجم زی��ادی محتوای 

ویدئوی��ی داش��ته و دائما آنها 
را در کانال ه��ای مختلف خود 
منتش��ر می کن��د. ه��ر یک از 
مجموعه ه��ای لگ��و کان��ال و 
محتوای مخصوص به خودش 
را دارد. محت��وای این ویدئو ها 
س��ریال های کوت��اه، تبلیغات 
و موزی��ک ویدئ��و را ش��امل 
می ش��وند. یک بخ��ش از این 
 Micro Square ویدئو ه��ا 
نام دارد که روش های ساخت 
اش��یاء مختلف را به مخاطبان 
آم��وزش می ده��د. در نتیجه 
لگ��و از یوتیوب برای بازاریابی 
محتوا، ارتباط با مش��تریان و 
انتش��ار تبلیغ��ات کمپانی به 

خوبی بهره برده است. 

طراحی دوباره وب سایت
لگو طراحی وب سایت خود 
را در س��ال 2011 تغییر داد 

و بخش گال��ری عکس، بازی  
و ارس��ال پیغام را به آن اضافه 
آنها همچنی��ن آدرس  ک��رد. 
وب س��ایت  تولید کنن��دگان 
کمپانی  ای��ن  داس��تانی  خط 
  Lord of the Ring مث��ل
در  نی��ز  را   Star Wars و 
داده اند.  قرار  وب س��ایت خود 
به این ترتیب این وب س��ایت 
بس��تری را فراه��م می کند تا 
طرف��داران این برند در فضای 
مجازی با یکدیگ��ر در تعامل 
ب��وده و این فرصت را داش��ته 
باش��ند که به بازی و تقس��یم 
افکار خالقان��ه خود با دیگران 

بپردازند. 

لگو لند
ای��ن کمپانی ب��ا در اختیار 
داش��تن تی��م تحقیقات��ی به 
تحقیق و بررس��ی مش��تریان 
ت��ا  اس��ت  مش��غول  خ��ود 
محص��والت آینده خود 
خواس��ته  براس��اس  را 
و س��لیقه م��ردم تولید 
لگ��و  کن��د. محقق��ان 
متوجه شدند که تفاوت 
والدین  بی��ن  بزرگ��ی 
آمریکای��ی  و  اروپای��ی 
والدی��ن  دارد؛  وج��ود 
ترجی��ح  آمریکای��ی 
کودکان شان  می دهند 
به تنهایی بازی کرده و 
نی��ازی به حضور پدر و 
مادر در کنار آنها وجود 
نداشته باشد. در مقابل والدین 
اروپای��ی بیش��تر تمایل دارند 
وقت خود را با فرزندان ش��ان 
س��پری کنند. ب��ه این ترتیب 
بود که ایده ساخت »لگولند« 
به ذه��ن این کمپانی رس��ید 
ت��ا از ای��ن راه بتوان��د والدین 
را بیش��تر از گذش��ته در کنار 

کودکان شان نگه دارد. 

بازاریابی و تبلیغات برای 
مخاطبان بزرگسال

ت��ا پی��ش از س��ال 2000، 
بازاریاب��ان لگ��و تم��ام  وقت و 
ت��الش خ��ود را ب��رای جلب 
رضای��ت ک��ودکان و والدی��ن 
آنه��ا صرف می کردن��د. اما در 
این بین جمع��ی از طرفداران 
بزرگسال نیز وجود داشتند که 
پتانس��یل بازاریابی را داشتند 
ولی به طور کلی نادیده گرفته 

شدند. تیم تحقیق لگو متوجه 
ش��د طرفداران بزرگسال این 
برند س��االنه به طور میانگین، 
ب��رای  را  بیش��تری  هزین��ه 
این کمپانی  خرید محصوالت 
می پردازند. همین موضوع لگو 
را به فکر س��اخت محصوالت 
برای  انداخت.  گران قیمت ت��ر 
مث��ال ماک��ت 5000 تکه ای 
ای��ن  س��اخت   Star Wars
ش��رکت به قیم��ت 500 دالر 
به سرعت به فروش می رسید. 

کارخانه لگو
در سال 2005، این شرکت 
ایده کارخان��ه لگو را عملیاتی 
کرد. کارخانه لگو وب س��ایتی 
ب��ود که اف��راد می توانس��تند 
مدل ه��ای مورد نظ��ر خود را 
طراحی کرده و برای س��اخت 
طرح خ��ود هر تع��داد آجر و 
وس��ایلی را که نی��از دارند از 
این وب سایت خریداری کنند. 
کاالی مورد نیاز مش��تریان از 
به  طریق حمل و نق��ل دریایی 
دست شان می رسد و در نهایت 
این امکان وجود خواهد داشت 
که مدل نهایی ش��ده خود را 
با س��ایر کاربران به اش��تراک 
بگذارن��د. کارخان��ه لگ��و این 
اشتیاق را در کاربران به وجود 
م��ی آورد ک��ه م��دت زم��ان 
وب سایت  داخل  را  بیش��تری 

صرف کنند. 

تبلیغات چاپی
در سال 2006، لگو با کمک 
 Blattner تبلیغات��ی  آژانس 
از  مجموع��ه ای   ،Brunner
تبلیغات چاپی را منتش��ر کرد 
ک��ه در آن به رش��د خالقیت 
افراد از طریق س��ازه های لگو 

اشاره داشت. 
لگ��و همچنان به پیش��رفت 
خ��ود  ب��ازار  و  کس��ب و کار 
ادام��ه می ده��د. دفت��ر اصلی 
ای��ن کمپان��ی در دانم��ارک، 
انگلس��تان، ای��االت متحده و 
چین قرار دارد و طی دهه های 
گذشته توانس��ته است میزان 
س��ود دهی خود را چهار برابر 
افزای��ش دهد. لگو با پیروی از 
تداوم و وفق پذیری  استراتژی 
در شرایط مختلف بدون  شک 
برای دو تا س��ه قرن آینده نیز 

تداوم خواهد داشت. 

  200K توییتر لگو بیش از
دنبال کننده دارد. آنها بیشتر 

توییت های خود را در طول روز و 
بعد از ساعات کاری پست می کنند، 

چون معموال کاربران بیشتری در این 
ساعات در توییتر هستند. درست مثل 
فیس بوک، توییت های لگو نیز شامل 
ویدئو ها و عکس های تبلیغاتی این 

کمپانی است
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چطور لگو با تبلیغات و بازاریابی هوشمندانه، تبدیل به اپل اسباب بازی ها شد

ساخت آجر به آجر یک برند دوست داشتنی

چگونه یک استراتژی سئوی موفق 
برای کسب و کارتان تدوین کنید؟ 

در حال��ی ک��ه اکث��ر مردم فک��ر می کنند س��ئو 
ی��ا بهینه س��ازی س��ایت در موتورهای جس��ت وجو 
مجموع��ه کد هایی اس��ت که باید در برنامه نویس��ی 
وب سایت اعمال شود، اما در واقعیت، سئو مجموعه 
فعالیت هایی است که باید به صورت مرتب و منسجم 
صورت گیرد تا موجب افزایش رتبه س��ایت شما در 

موتورهای جست وجو شود. 
یک استراتژی س��ئو موفق را می توان به ۳ بخش 

زیر تقسیم کرد: 
مرحله 1: بهینه سازی روی وب سایت

موتورهای جس��ت وجو ب��ه طور منظ��م در حال 
آنالیز وب س��ایت ها و مضمون صفحات آنها به منظور 
دس��ته بندی و اولویت دهی ب��رای نمایش در نتایج 
جس��ت وجو هس��تند. مهم ترین فاکتورهایی که آنها 
برای امتیازدهی به صفحات س��ایت لحاظ می کنند 

شامل موارد زیر است. 
- عناوی��ن صفحات و متاتگ ها ب��ه گوگل کمک 
می کنن��د تا درک بهت��ری از موض��وع و اهداف هر 
صفحه داش��ته باشد و باید به صورت ساده و مختصر 
نوشته شوند. استفاده از کلمات و واژه های نامناسب 
و غیر مرتبط با متون ش��ما نتیجه خوبی را به همراه 

نخواهد داشت. 
- جس��ت وجو و ارتب��اط صفحات بای��د به راحتی 
انجام ش��ود بدین معنا که کارب��ر بتواند به صفحات 
م��ورد نظ��ر خود ب��ه راحتی دس��ت یاب��د. این کار 
می توان��د کارایی و س��ادگی در ایندکس مطالب را 

برای موتورهای جست وجو نیز سهولت بخشد. 
- س��رعت لود سایت یکی از فاکتورهایی است که 
اخیرا توس��ط گوگل و دیگر موتورهای جس��ت وجو 
ارزیاب��ی می ش��ود و از امتی��از باالی��ی به وی��ژه در 
نس��خه های موبای��ل برخوردار اس��ت. حجم تصاویر 
وب سایت را کاهش دهید، از کدهای ساده و مختصر 

استفاده و از تصاویر متحرک فلش پرهیز کنید. 
- لینک ه��ای داخل��ی می توان��د ارتب��اط خوبی 
بین صفحات س��ایت ش��ما ایجاد کند، همچنین به 
موتورهای جس��ت وجو کمک می کن��د تا رابطه بین 
صفحات س��ایت را شناس��ایی کنند و سلسله مراتب 

صفحات سایت شما را تشخیص دهند. 
- به امنیت وب س��ایت تان بی��ش از پیش اهمیت 
دهید. ش��ما باید به هش��دارهایی که گوگل به شما 
درباره می��زان امنیت وب س��ایت تان می دهد توجه 
کنید. در صورتی که س��ایت ش��ما هک ش��ود یا از 
امنیت پایینی برخوردار باش��د به س��ادگی از نتایج 

جست وجو حذف می شود. 
مرحله ۲: تولید محتوای مناسب

فرض کنیم که ش��ما از تمام تکنولوژی های جدید 
در برنامه نویس��ی وب سایت تان اس��تفاده کرده اید و 
تمام موارد باال را در وب س��ایت تان به کار گرفته اید، 
حاال زم��ان حرکت به س��مت اس��تراتژی بازاریابی 
محتوا اس��ت. تولید و انتشار محتوا مناسب، قسمت 

اصلی در استراتژی سئو شما است. 
در اینجا چن��د مورد را که چرا بای��د به بازاریابی 

محتوا بپردازید ذکر کرده ایم: 
- وبالگ ها و محتوای س��ایت شما موجب افزایش 
تعداد دفعات ایندکس سایت توسط گوگل شده و در 

افزایش رتبه سایت نقش مهمی ایفا می کند. 
- وب��الگ ش��ما می توان��د به عن��وان ی��ک منبع 
اطالعاتی لحاظ ش��ود و لینک هایی را از سایت های 
دیگ��ر به خود جذب کند و این باعث افزایش اعتبار 

دامین شما و رتبه سایت می شود. 
- گوگل امتی��از باالتری را برای س��ایت هایی که 
به انتش��ار مطالب مفید و کاربردی به صورت منظم 

می پردازند، لحاظ می کند. 
محتوای شما باید مناس��ب و منحصربه فرد باشد. 
محتوای س��ایت را برای موتورهای جست وجو تهیه 
نکنید، بلکه محتوای ش��ما باید در جهت رفع نیازها 
و دغدغه ه��ای مخاطب��ان تهیه ش��ود و بازگو کننده 

مفهومی باشد که می خواهید به خواننده برسانید. 
همچنی��ن مزایای تهیه و انتش��ار محت��وا تنها به 
س��ئو ختم نمی شود، هدف اصلی از بازاریابی محتوا، 
نمایش قدرت و به روز بودن برند ش��ما به مخاطبین 
اس��ت. این امر آگاهی از برند شما را بهبود بخشیده 
و موجب جذب مخاطبین جدید می ش��ود. به عالوه 

فاکتور اعتماد را در آنها افزایش می دهد. 
مرحله 3: بهینه سازی خارجی

آخری��ن مرحل��ه از فعالیت ه��ای ش��ما در ای��ن 
اس��تراتژی، باید کسب لینک های بیش��تر و توسعه 

حضورتان در فضای آنالین باشد. 
در این مرحله نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این اس��ت که لینک بیلدینگ مناسب، ارزش 
بیش��تری از س��اخت هزاران ارتباط ضعیف دارد که 
توسط شرکت های بسیاری به شما پیشنهاد می شود 
و گارانت��ی می کنند که کمت��ر از یک هفته در رتبه 

اول گوگل قرار گیرید! 
ارزش این ارتباط، زمانی است که شما آن را بصورت 
واقعی ایجاد کنید. برای مثال لینک بیلدینگ می توان 
با وب سایت مش��تریان، تاثیرگذاران در گروه هدف یا 
رسانه های اجتماعی ایجاد شود و این یکی از بهترین 
و موثرترین راهکار در بازاریابی محتوا و افزایش رتبه 

سایت در موتورهای جست وجو است. 
ارتباط با نویسنده:

www. noadstudio. com 

نباید های کسب و کارهای کوچک 
و کارآفرینانه

معموال ش��روع کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه 
با ریسک همراه است، اما با برنامه ریزی می توان شانس 
موفقی��ت را افزایش داد و کس��ب و کار را به یک تجربه 
هیجان انگیز و جالب تبدیل کرد. همچنین کتاب های 
بس��یاری وجود دارد که ممل��و از آموزش های خوب و 
کاربردی برای کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کارهای 
کوچک اس��ت که می تواند در پیش��برد اه��داف آنان 
مفید باش��د. کتاب نباید های کسب و کارهای کوچک 
و کارآفرینانه تالیف ندا موس��وی، کارآفرین و مش��اور 
کسب و کار و دکتر سیدسعید میر واحدی، عضو هیأت 
علمی دانشگاه عالمه طباطبایی کتابی است که ساختار 
آن بر مبنای دو داستان واقعی از دو کسب و کار متفاوت 
اس��ت که دو کارآفرین تجربه کرده اند. وجه تمایز این 
کت��اب در نبایدهای کس��ب و کار اس��ت. در این کتاب 
ابتدا داستان کوتاهی از فعالیت هر یک از کسب و کارها 
مطرح می شود و در آخر نبایدهایی که می توان از این 
کس��ب و کار درس گرفت مطرح و تحلیل می شود. این 
نبایدها با زبانی ساده بیان شده و سپس با اصول علمی 
کس��ب و کار و کارآفرینی تحلیل می شود. در بخشی از 
این کتاب آمده اس��ت: یک��ی از مهم ترین توصیه ها به 
کارآفرینان، یافتن شریکی است که بتوانند کسب و کار 
خ��ود را با کمک آن گس��ترش دهند. تحقیقات حوزه 
کارآفرینی به خوبی نش��ان می دهد ش��راکت یکی از 
مهم ترین ارکان موفقیت شرکت هاست، در حالی که به 
نظر می رسد تجربه خوبی از شراکت در ایران )گاهی به 
دالیل فرهنگی( بین کارآفرینان به چشم نمی خورد... 

ای��ن کت��اب 96 صفح��ه ای در چهار فصل توس��ط 
انتشارات بازاریابی به چاپ رسیده است. 

کسب و کار مدرن

کتابخانه

حامد نبی زاده
مشاور دیجیتال مارکتینگ



بانک جهانی به تازگ��ی یک رده بندی از 
جذابیت اقتصادی کش��ور ها منتش��ر کرده 
اس��ت که میزان جذابیت کشور ها را از نظر 
کسب و کار  ش��رکت های کوچک و متوسط 
ای��ن رده بن��دی  ارزیابی ک��رده اس��ت. در 
کش��ور ها با در نظر گرفتن معیار س��هولت 
انجام کس��ب وکار از یک تا 190رتبه بندی 
ش��ده اند. رتبه ه��ای یک  تا 10 ب��ه مراتب 
وضعی��ت مطلوب ت��ری نس��بت به س��ایر 

کشور ها از نظر ایجاد کسب و کار دارند. 
کشور ها با تس��هیل در قوانین راه اندازی 
کسب و کار ش��خصی، اصالح نظام مالیاتی 
و تخفیف در پرداخت  مالیات ها برای جذب 
س��رمایه گذاران خارجی، جذابیت اقتصادی 

خود را افزایش می دهند. 
کش��ور نیوزیلن��د رتب��ه اول را ب��ه خود 
اختص��اص داده اس��ت. ای��ران نی��ز در این 

رده بندی،  در رتبه 120 قرار دارد. 
ب��ه نق��ل از CNNmoney، راه اندازی 
یک کس��ب و کار جدی��د در نیوزیلند آنقدر 
ساده اس��ت که تنها یک روز زمان می برد، 
درحالی که در کش��وری مانن��د ونزوئال که 
جزو س��ه کش��ور آخر رده بندی است 230 
روز زمان می برد. این رده  بندی هر س��اله و 

از سال 2003 منتشر می شود. بانک جهانی 
کش��ور های دنیا را از نظر ش��رایط کسب و 
کار ش��رکت های کوچک و متوسط، قوانین 
راه اندازی یک اس��تارتاپ و نظ��ام مالیاتی 
مورد بررس��ی ق��رار می ده��د و در نهایت 
نتیج��ه را در قال��ب یک رده بن��دی اعالم 
می کند. برای چندین سال، کشور سنگاپور 

در صدر جذاب تری��ن اقتصاد های دنیا قرار 
داش��ت و امس��ال رتبه اول را ب��ه نیوزیلند 
واگذار کرد و خودش دوم ش��د و پس از آن 

کشور دانمارک در رتبه سوم قرار گرفت. 
ب��ه نظر می رس��د رأی م��ردم بریتانیا به 
خروج این کش��ور از اتحادیه روی جذابیت 
اقتصادی این کش��ور تأثیری نداش��ته و در 

مقایسه با سال گذشته فقط یک پله سقوط 
کرده و از رتبه 6 به 7 رس��یده است. چین 
هم با وج��ود اینکه یکی از دو قدرت بزرگ 
اقتصادی در دنیاس��ت، اما از نظر س��هولت 
راه ان��دازی کس��ب و کار در رتب��ه 78 ق��رار 
دارد. از میان کش��ور های با اقتصاد نوظهور 
نیز کش��ور های برزیل و هن��د به ترتیب در 

رتبه ه��ای 123 و 140 ج��ای گرفته ان��د. 
کش��ور های برونئ��ی، قزاقس��تان، کنی��ا و 
اندون��زی نیز جزو آن دس��ته کش��ور هایی 
بودند که بیش��ترین پیش��رفت را نسبت به 

سال گذشته داشته اند. 

سنگاپور، پرچمدار یک دهه
کش��ور سنگاپور تا س��ال گذشته 9 سال 
متوال��ی عن��وان بهتری��ن کش��ور  را برای 
راه اندازی کس��ب و کار  های جدی��د به خود 
اختص��اص داده بود و امس��ال جای خود را 
به نیوزیلند داد و خود دوم شد. در گزارش 
س��ال گذش��ته بانک جهانی درباره سهولت 
انجام امور در سنگاپور آمده بود که صاحبان 
کس��ب و کار در این کش��ور به طور متوسط 
82 س��اعت در س��ال ب��رای ام��ور مالیاتی 
خود وق��ت ص��رف می کنن��د، درحالی که 
آمریکایی ها 175 ساعت در سال برای حل 
و فصل مس��ائل مالیاتی وقت می گذارند. در 
رده بندی سال گذش��ته، رتبه 80 درصد از 
کش��ور ها بهبود یافته بود و کشور سوییس 
برای نخس��تین بار به 20 کشور اول لیست 
راه یاف��ت و دلیل آن هم وضع قوانین جدید 
در حمایت از س��رمایه گذاران و سهامداران 
بود. رتبه این کش��ور در رده بندی امسال به 

رتبه 31 نزول پیدا کرده است. 

 بهترین کشور ها از نظر بانک جهانی 
برای راه اندازی استارتاپ کدام هستند؟ 

نیوزیلند 
جذاب ترین کشور 
کسب و کاری دنیا

چرا ونزوئال جذابیت اقتصادی 
ندارد؟ 

فهرس��تی  Doing Business اخی��راً  نش��ریه 
منتشر کرده که در آن کشورهای گوناگون از جهت 
جذابیت اقتصادی رده بندی شده اند. در این فهرست 
ونزوئالی بحران زده بین 190 کش��ور در رتبه 187 

قرار دارد. 
این کش��ور از زم��ان س��قوط آزاد قیم��ت نفت، 
روز به روز وضعیت اقتصادی وخیم تری پیدا می کند. 
تورم در ونزوئال س��ربه فلک می کشد و مردم درخطر 
گرسنگی و قحطی هستند. اخیراً البته مواد غذایی در 
این کشور تأمین می ش��ود، اما آنقدر گران است که 

مردم عادی توان خرید ندارند. 
در چنی��ن ش��رایطی طبعا یک کش��ور نمی تواند 
چندان جذابیتی از لحاظ اقتصادی داش��ته باش��د. 
در کش��وری ک��ه مردمش ب��رای دس��ت یافتن به 
مواد غذای��ی، کمبودهای دارویی و تورم س��ربه فلک 
کشیده در کشمکش هس��تند، راه اندازی کسب وکار 

بیشتر به رؤیا می ماند. 
حال خ��راب اقتصاد ونزوئال را می ت��وان در چهار 

بخش ریشه یابی کرد: 

1- بحران اقتصادی: سه سال رکود
ونزوئال سومین سال رکود اقتصادی خود را تجربه 
می کن��د. پیش بینی  صندوق بین المللی پول نش��ان 
می دهد ک��ه اقتصاد این کش��ور امس��ال 10درصد 
کوچک تر می شود. به پیش بینی این نهاد مالی رکود 
اقتصادی در ونزوئال دس��ت کم تا س��ال 2019 ادامه 

خواهد داشت. 
درحالی که اقتصاد این کش��ور کوچک تر می شود، 
قیم��ت مواد غذای��ی باال و باالتر رفت��ه و تورم بازهم 
طبق اعالم صندوق بین الملی پول 475درصد است. 
ارزش پول ملی ونزوئال یا بولیوار به پایین ترین سطح 

خود نسبت به دالر رسیده است. 
چند سال هزینه های بیش  از حد برای برنامه های 
رفاهی، مدیریت ضعیف امکانات و ویران شدن مزارع 
همگی دست به دست هم دادند تا بحران همنشین 

همیشگی اقتصاد ونزوئال شود. 

2- نفت، موتور از کار افتاده ونزوئال
از زمانی که در میانه های س��ال 2014 قدرت های 
جه��ان تصمی��م گرفتند قیم��ت نفت را در مس��یر 
س��قوط آزاد قرار دهند، مش��کالت ونزوئال ش��روع 
ش��د. این کش��ور بزرگ ترین ذخایر نفت��ی جهان را 
در اختیار دارد، اما مش��کل اینجاس��ت که نفت تنها 
دارایی ونزوئالس��ت. بیش از 95درصد درآمد ونزوئال 
از صادرات نفت به دس��ت می آی��د. ونزوئال اگر نفت 
نفروش��د یا با قیمت کم بفروش��د، پولی برای خرج 

کردن ندارد. 
قیمت نفت که در نیمه های سال 2014 یعنی دو 
س��ال پیش بش��که ای 100 دالر بود، حاال به نصف 
کاهش یافته و 50 دالر معامله می ش��ود. قیمت این 
فرآورده زمانی به 26 دالر هم رس��یده بود. مقامات 
ونزوئ��ال در زم��ان نف��ت 100 دالری پ��ول  نفت را 
به درس��تی مدیریت نکردند، بنابراین با ارزان ش��دن 

آن در اداره امور کشور درمانده اند. 

3- پرواز بلن�د قیمت مواد غذای�ی و اوضاع 
نابسامان بیمارستان ها

کمبود مواد غذایی در ونزوئال امس��ال بس��یار بدتر 
از س��ال گذش��ته اس��ت. البته اخی��راً مواد غذایی از 
کانال های��ی ب��رای این کش��ور تأمین می ش��ود، اما 
قیمتش آنقدر باال اس��ت که هرکسی توان خرید آن 
را ندارد. جب��ران  کمبود مواد غذایی گاهی هفته ها و 
در مواردی ماه ها زمان برده اس��ت. مردم ونزوئال در 
ای��ن مدت زمان های زیادی ب��دون مایحتاج اولیه از 

جمله شیر، تخم مرغ، شکر و صابون سر کرده اند. 
براس��اس چندی��ن ب��رآورد، در نیم��ه اول س��ال 
2016 قیم��ت مواد غذای��ی، واردات آن نزدی��ک به 
50 درصد در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال قبل از 
آن کاه��ش یافت. تا همین اخی��راً نظارت و کنترل 
دولت بر قیمت ها وجود داش��ت، اما به تازگی دولت 
دس��ت از این کار کش��یده تا قفس��ه های خالی در 
 س��وپرمارکت ها پر شوند، هرچند قیمت ها بسیار باال 

رفته است. 
دارو نیز در ونزوئال وضعیت جالبی ندارد و کش��ور 
با کمبود عرضه مواجه اس��ت. مردم از این داروخانه 
به آن داروخانه به دنبال پنیسیلین و سایر داروهای 
موردنیاز خود هس��تند و کمت��ر موفق به خرید آنها 
می شوند. وضعیت بیمارستان ها واقعاً نابسامان است 
و بیماران که کودکان هم بخش��ی از آنها هس��تند، 
به خاطر کمبود داروه��ای مهم و اصلی جان خود را 

از دست می دهند. 

4- تمام شدن پول نقد و طال
پول نقد در ونزوئال به س��رعت درحال تمام ش��دن 
اس��ت. دولت آنقدر پول ندارد که از عهده مخارجش 
بربیای��د. محاس��بات ریاضی دارایی ه��ا و بدهی های 
ونزوئال چندان س��خت نیست. این کشور 15میلیارد 
دالر بدهی دارد، درحالی که کل دارایی بانک مرکزی 
11/8میلیارد دالر اس��ت. همزم��ان تنها منبع دیگر 
پول نقد این کشور یعنی شرکت نفتی دولتی، کمتر 
از گذش��ته نفت اس��تخراج می کند و این کشور در 

خطر از دست رفتن منابع مالی نیز است. 
بخ��ش بزرگ��ی از ذخیره های ونزوئال طال اس��ت. 
بنابرای��ن دولت برای اینکه بده��ی را پرداخت کند، 

کشتی کشتی طال به سوییس می فرستد. 
چی��ن مدت ها به ونزوئال وام می داد، اما حاال حتی 
چین هم پا پس کش��یده و اعالم کرده دیگر به این 

کشور وام نمی دهد. 
در نتیج��ه وضعی��ت اقتص��ادی در ای��ن کش��ور 
وخیم اس��ت و بعید به نظر می رس��د به این زودی ها 
ش��اخص های اقتصادی به این کشور آمریکای التین 

روی خوش نشان دهند. 
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گزارش 2

پ��س از بحران اقتص��ادی جهانی که باعث 
سقوط رش��د اقتصادی بسیاری از کشورهای 
جهان شد، اقتصاد کش��ور نیوزیلند با تدابیر 
ویژه ای توانس��ت برخالف سایر کشورها رشد 
قابل توجهی داشته باشد؛ سیاستی اقتصادی 
ک��ه براس��اس آن می��زان ص��ادرات افزایش 
یاف��ت درحالی که دولتمردان این کش��ور به 
جنبه ه��ای اقتصادی س��ایر فعالیت ها مانند 
کار، تحصیل، توریس��م، ساختمان س��ازی و 
زیرس��اخت ها نیز توجه ویژه ای داش��تند. در 
ده��ه 1950 و 1960 درآم��د س��رانه و رفاه 
عمومی در نیوزیلند باالتر از اروپا و آمریکای 
شمالی بود، اما کاهش قیمت پشم و افزایش 
قیمت نفت در دهه 1970 اقتصاد نیوزیلند را 
با مش��کالت جدی روبه رو کرد و در دهه های 
بعد اقتص��اد نیوزیلند تغیی��رات زیادی را به 

خود دید. 
 این کشور در دسته کشورهای توسعه یافته 
و ثروتمن��د قرار می گیرد و در س��ال 2013 
هفتمین کش��ور دنیا از نظر ش��اخص توسعه 
انس��انی بوده اس��ت. تجارت بین المللی یک 
عامل بس��یار مهم در اقتصاد این کشور است 
ک��ه باعث ش��ده نیوزیلن��د یک��ی از بهترین 
کش��ورها از نظ��ر ش��رایط اقتصادی باش��د. 
ام��ا اقتصاد آن بس��یار وابس��ته ب��ه صادرات 
محصوالت کش��اورزی و دامپروری است. در 
س��ال 2009 لبنیات حدود 21 درصد، پش��م 
6,3 درصد، میوه 3,5 درصد، ماهی 3,3 درصد 
و دیگر محصوالت کش��اورزی و دامپروری از 
جمله گوشت 13,2 درصد کاالهای صادراتی 
نیوزیلن��د را تش��کیل می داده اند. محصوالت 
وارداتی این کش��ور ش��امل ماش��ین آالت و 
تجهیزات، وسایل نقلیه زمینی و هوایی، نفت، 
لوازم الکترونیکی، منس��وجات و پالس��تیک 
است که از کشورهای استرالیا )20/5 درصد(، 
)11/8درصد(،  آمری��کا  )12/3 درصد(،  چین 
ژاپ��ن )9/2 درص��د(، آلم��ان )4/4 درصد( و 

سنگاپور )4/4 درصد( وارد می شود. 
 در اواخ��ر ق��رن نوزدهم پش��م مهم ترین 
کاالی تولی��دی نیوزیلندی ها بود و صنایعی 
چ��ون صید نهنگ و فک، تولی��د الوار، تولید 
کت��ان و اس��تخراج ط��ال نی��ز در دوره های 
مختلف در اقتصاد نیوزیلند اهمیت داش��تند. 

نوس��انات قیمتی در بازارهای جهانی س��بب 
کاه��ش تولی��د محصوالت��ی چون پش��م و 
جایگزین��ی آن با محصوالتی چ��ون لبنیات 
شده  اس��ت. توریسم نیز در س��ال های اخیر 
اهمیت بیش��تری در اقتصاد کشور پیدا کرده 

 است. 
 نیوزیلن��د اقتص��اد پیش��رفته و پررونقی 
دارد. تولی��د ناخالص داخلی این کش��ور در 
س��ال 2007 به 1/128میلیارد دالر و تولید 
سرانه آن به 30234 دالر رسید که در ردیف 
بیست و هش��تم دنیا و نزدیک به کشورهای 
اروپای جنوبی قرار گرفت. )اس��پانیا بیش از 
33 ه��زار دالر و آمریکا بیش از 46 هزار دالر 
است(. در بین سال های 2012 تا 2014 این 

رقم 57,4 درصد افزایش یافته است. 
 از س��ال 2000 تاکنون سطح درآمد میان 
خانواده های نیوزیلندی افزایش چش��مگیری 
داشته  اس��ت. باوجود اینکه سطح درآمدهای 
م��ردم این کش��ور پایین ت��ر از بس��یاری از 

کشورهای جهان اول قرار دارد، اما تحقیقات 
بین المللی نش��ان داده است مردم این کشور 
دارای سطح باالی رضایت از زندگی هستند. 
 سیاس��ت خارجی نیوزیلند را بیش��تر باید 
اقتصادی ارزیابی کرد. این کشور معتقد است 
با توجه به انزوای جغرافیایی و کوچک بودن 
کشور باید در سیاست خارجی، عملکرد پویا 
و فعالی داش��ته باشد و تالش می کند انزوای 
جغرافیای��ی خ��ود را با توانمن��دی اقتصادی 
جبران سازد. دولت این کشور یکی از اعضای 
قرارداد تجارت آزاد بین اقیانوس��ی است که 
در سال 2015 امضا ش��ده. این قرارداد بین 
نیوزیلند و 11کشور آسیایی-اقیانوسی دیگر 
مانن��د آمریکا، ژاپن، کانادا، مکزیک، مالزی و 
سنگاپور منعقد شده اس��ت. در سال 2014 
نیز این کشور قرارداد تجارت آزاد را با کشور 
کره جنوبی امضا کرده اس��ت. در حال حاضر 
مهم ترین ش��رکای تجاری این کش��ور چین، 

استرالیا و آمریکا هستند. 

 در کن��ار ای��ن عوام��ل کش��ور نیوزیلن��د 
ک��ه  دارد  منحصربه ف��ردی  ویژگی ه��ای 
موجب ش��ده از دید س��رمایه داران، مناسب 
سرمایه گذاری باشد. در این کشور نظارت بر 

ارز وجود ندارد. 
نیوزیلند سیس��تم بانکی مدرن و کارآمدی 
دارد و تعداد زیادی بانک های تجاری در این 
کش��ور به ثبت رس��یده اند که در سطح ملی 
فعالیت می کنند و بانک های خارجی بسیاری 
نی��ز به چش��م می خورن��د ک��ه در پایتخت 
متمرک��ز ش��ده اند. بانک پس ان��داز نیوزیلند 
به عنوان بانک مرکزی عم��ل و اندوخته های 

پولی مرکزی را اداره می کند. 
 نیوزیلند اس��تاندارد زندگی باالیی دارد و 
در بررس��ی هایی که اخیرا انجام شده از این 
نظر در مقام دهم جهان و باالتر از اس��ترالیا 
قرار دارد. هزینه زندگی مناسب است و غذا، 
کاال ها و خدمات ضروری نسبتا ارزان هستند. 
کاالهای وارداتی مثل وس��ایل نقلیه موتوری 

و اجن��اس الکتریکی گران هس��تند، اگرچه 
درسال های اخیر قیمت ها کاهش یافته اند. 

 نرخ مالیات بر درآمد در این کشور پایین تر 
از میانگین کشورهای پیشرفته است و انتظار 
می رود در س��ال های آتی کاهش بیش��تری 
داش��ته باشد. مالیات بر درآمد از حقوق کسر 
می ش��ود )PAYE(  و س��ه نرخ دارد: پایین 
)15 درصد برای درآمدهای ساالنه زیر 9500 
دالر نیوزیلن��د(، اس��تاندارد )19/5 درص��د( 
و ب��اال )33 درصد ب��رای درآمدهای س��االنه 
ب��االی 38000 دالر نیوزیلند(. افراد ش��اغل 
در نیوزیلن��د باید در اداره درآمدهای مالیاتی 
درون کش��وری )IRD( در محل اقامت خود 
ثب��ت نام کنند که IRD یا کد مالیاتی صادر 
می کند. )گزارش مالیاتی باید س��االنه تهیه و 
تنظیم ش��ود( مالیات سود سرمایه CGT و 
مالی��ات اموال و دارایی ها نیز در این کش��ور 
وج��ود ندارد. در نیوزیلن��د مالیات خدمات و 
کاالها )GST(  اخذ می ش��ود که برای اکثر 
کاالها و خدمات 12/5 درصد اس��ت و ملکی 
ک��ه در آن اقام��ت دارید، اج��اره درازمدت 
امالک و خدمات مال��ی از این مالیات معاف 

هستند. 

مالیات بر ارث و هدیه 
در نیوزیلن��د مالی��ات ب��ر ارث )در م��ورد 
ملک( اخذ نمی ش��ود. هدایای با ارزش باالی 
27000 دالر نیوزیلند درهر س��ال براس��اس 
مقی��اس تصاع��دی و تا حداکث��ر 25 درصد 
برای هدایایی که ارزشی باالی 72000 دالر 
نیوزیلند دارند، مش��مول مالیات می ش��وند. 
اعان��ات و هدایایی که به منظور تامین معاش 
و تحصی��ل اعضای درج��ه اول خانواده اعطا 

می شوند، از مالیات معاف هستند. 
خارجی��ان می توانند ام��الک کمتر از یک 
جری��ب را بدون هی��چ محدودیتی خریداری 
کنن��د. برای امالکی ک��ه بیش از یک جریب 
باش��ند، اخذ مجوز از اداره ثبت زمین ناحیه 
یا هیأت ارزش گذاری زمین ضروری اس��ت. 
چنانچ��ه خری��دار مجوز اقامت دائم داش��ته 

باشد، به مجوز نیازی نیست. 
با یک نگاه کلی می توان دریافت این کشور 
به خاطر سیس��تم اقتصادی پیش��رفته، ثبات 
اقتصادی و ش��رایط پرداخت مالیاتی تبدیل 

بهشت سرمایه گذاران خارجی شده است. 

ترجمه: گلنوش محب علی
Latribune :منبع

ترجمه: سارا گلچین
ksat. com :منبع

چرا کشور نیوزیلند برای سرمایه گذاران خارجی جذاب است؟ 

رده بندی جذاب ترین اقتصاد های دنیا
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مهل��ت چندانی ت��ا انتخابات 
ای��االت متحده باق��ی نمانده و 
این کش��ور در آس��تانه تغییری 
ب��زرگ ق��رار دارد و تردیده��ا 
در خص��وص صح��ت و اعتب��ار 
ادامه  الکترونی��ک  رأی گی��ری 
دارد. دونالد ترامپ بارها به این 
ن��وع رأی گیری اعتراض کرده و 
دو روز پیش در جمع هوادارانش، 
به طور رس��می اع��ام کرد که 
ه��دف از برگ��زاری رأی گیری 
تقلب های گسترده  الکترونیک، 
ب��ه نفع کاندی��دای رقیب یعنی 

هیاری کلینتون است. 
اتهام��ی ک��ه واکنش ش��دید 
ب��اراک اوبام��ا را ب��ر انگیخت و 
باع��ث ش��د وی در س��خنرانی 
خ��ود در ایال��ت فلوریدا ترامپ 
را ب��ه ترغیب م��ردم برای عدم 
مش��ارکت در انتخاب��ات متهم 
کن��د. ام��ا در ای��ن ش��رایط آیا 
می توان رأی گیری الکترونیک را 
غیر موثر و ضعیف ارزیابی کرد؟ 
آن هم در شرایطی که بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته جهان 
برای عبور از ش��ائبه های تقلب، 
کاه��ش هزینه ه��ای انس��انی، 

مادی و... به این نوع رأی گیری اعتماد 
کرده ان��د. در ادامه مطلب نگاهی داریم 
ب��ه چگونگ��ی رأی گی��ری مج��ازی و 

چالش های این نوع انتخابات

رأی گیری الکترونیک چگونه 
انجام می شود؟ 

یکی از مش��کات رای��ج در دهه 90 
میادی »فن هراسی« بود. مشکلی که با 
گذشت زمان و آشنا شدن اقشار مختلف 
جامعه با مزایای اس��تفاده از تکنولوژی 
روندی نزولی پیدا کرد. اما جالب است 
که واکنش اغلب افراد به هر نوع تغییر 
و تحول در روند عادی رفتارهای روزمره 
با ترس و بی اعتمادی همراه اس��ت. در 
واقع می توان این گونه استنباط کرد که 
بخ��ش بزرگ��ی از هراس برای تقلب در 
انتخابات از کم اطاعی افراد در خصوص 
این شیوه انتخابات سرچشمه می گیرد. 
رأی گیری به شیوه الکترونیک با چند 

روش اصلی انجام می شود: 
 PRIMER/Diobold AccVote
)دس��تگاه های لمس��ی(: در این روش، 
افراد به ثبت مستقیم رأی الکترونیکی 
خ��ود می پردازند. این نوع دس��تگاه ها 
از س��ال 2012 می��ادی رایج ش��دند 

و رأی گیرن��دگان طی فرآیندی س��اده 
از طری��ق نمایش��گر لمس��ی دس��تگاه 
رأی گی��ری، ف��رد م��ورد نظر خ��ود را 

انتخاب می کنند. 
 Electronic system & Softwar
)سیستم رای گیری مبتنی بر نرم افزار(: 
در ای��ن روش رای دهنده با سیس��تمی 
رو  ب��ه رو می ش��ود ک��ه بی ش��باهت با 
سیس��تم کار ب��ا انواع آی پ��اد و تبلت 
نیس��ت؛ این روش نیز از س��ال 2012 
در تع��دادی از ایالت ه��ای آمریکا برای 
انتخابات فرمانداری مورد اس��تفاده قرار 

گرفت. 
 Hart intercivice slate
)سیس��تم رأی گی��ری نیم��ه م��درن(: 
این ش��یوه رأی گیری ادغامی از ش��یوه 
نرم افزاری و ش��یوه مکانیکی اس��ت. در 
واق��ع فرد با کمک فش��ردن دکمه های 
مختل��ف به بخش های گوناگون انتخاب 
رأی دسترس��ی پیدا کرده و فرد مورد 
نظر خود را انتخاب می کند. قدمت این 
سیس��تم رأی گیری به س��ال 2010 باز 

می گردد. 
)Sequia AVC edge سیس��تم 
رأی گی��ری مبتنی بر کارت الکترونیک 
(: در ای��ن ش��یوه رأی گی��ری، کاربر با 
ق��رار دادن کارت م��ورد نظ��ر مرتبط با 

کاندیدای مورد نظر خود در دس��تگاه، 
رأی خود را ثبت می کند؛ این روش نیز 
از سال 2012 به طور آزمایشی در چند 

ایالت آمریکا اجرا شد. 
رأی گی��ری  ش��یوه های  اگرچ��ه 
الکترونی��ک ب��ه چه��ار دس��ته اصلی 
تقسیم می شوند و تفاوت هایی دارند، اما 
کارکرد و زیرساخت تمامی این روش ها 
یکسان است. به عبارت دیگر، در تمامی 
روش ه��ای مذکور رأی در س��امانه های 

الکترونیک ثبت می شود. 

راهی برای تقلب نیست؟ هست؟ 
اگ��ر نگاه��ی منصفان��ه ب��ه فرآین��د 
رأی گی��ری داش��ته باش��یم، متوج��ه 
می ش��ویم اگر بنا باشد تقلبی گسترده 
صورت گیرد، چه از روش های سنتی و 
کاغذی استفاده شود و چه از روش های 
م��درن و الکترونیک، ب��از هم راه برای 
تقلب باز است اما کارشناسان این حوزه 

چه نظری دارند؟ 
میشل ال شافر، مدیر ارشد ارتباطات 
مجازی موسس��ه Scity معتقد اس��ت: 
رأی گی��ری ب��ه کم��ک سیس��تم های 
الکترونیک لمسی، از هر لحاظ به عنوان 
ایمن تری��ن روش رأی گیری ش��ناخته 
می ش��ود؛ در ای��ن روش، ام��کان تقلب 

و خط��ای امنیتی در پایین ترین 
ضریب خ��ود قرار دارد. کاغذی 
ه��در نمی رود و رأی دهندگان با 
س��رعت و دقت ب��اال، کاندیدای 
م��ورد نظ��ر خ��ود را انتخ��اب 
می کنن��د. ام��ا نات��ان پولیش، 
مدیرعامل ش��رکت ارتباطات و 
فن��اوری دیدالوس، نظری کاما 
متض��اد دارد. وی معتقد اس��ت 
هک کردن س��رورهای مجازی 
ب��رای یک هکر حرفه ای چندان 
دش��وار نیس��ت. رأی گیری در 
حوزه های مهمی مثل سیاس��ت 
نیاز به تمهیدات امنیتی بس��یار 
عه��ده  از  ک��ه  دارد  وی��ژه ای 
مقام ه��ای دولت��ی برنمی آی��د. 
اس��تفاده از روش های��ی مث��ل 
کدگذاری اطاعات ثبت ش��ده، 
تغیی��ر دائمی س��رورها و... مثل 
داروه��ای موقتی عمل می کنند 
و روش ه��ای چن��دان مطمئنی 
ب��رای حف��ظ اطاع��ات تلقی 
نمی شوند. در کنار این دو نقطه 
نظ��ر کاما متض��اد، برخی نیز 
هس��تند که نظراتی منعطف تر 
دارن��د. ب��رای مث��ال تیموت��ی 
بی ل��ی، خال��ق وب س��ایت های 
و   Ars Technica  معتب��ر 
خص��وص  در   Wried. UK
انتخاب��ات پی��ش روی ای��االت متحده 
می گوی��د: این موض��وع اجتناب ناپذیر 
اس��ت که انتخابات کاغذی مدت هاست 
از م��د افتاده تلقی می ش��ود. از س��وی 
دیگر، اس��تفاده از سیستم های رایانه ای 
و الکترونی��ک برای ثبت اطاعات واجد 
تردیدهایی انکارناپذیر اس��ت. در چنین 
شرایطی ش��اید بهترین راهکار، اعتماد 
به روند رو به رش��د جریان های مبتنی 
بر فناوری و اس��تفاده از این سیستم ها 

در انتخابات باشد. 
باید بپذیریم تا زمانی که از روش های 
الکترونیک استفاده نکنیم با نقاط ضعف 
و قوت این روش ها نیز آشنا نخواهیم شد. 
در یک جمع بندی کلی می توان این گونه 
نتیجه گیری کرد که اتهامات زودهنگام 
دونال��د ترام��پ نس��بت ب��ه کاندیدای 
دموکرات ه��ا، بی��ش از آنک��ه هی��اری 
کلینت��ون را ه��دف قرار ده��د، اعتماد 
م��ردم ب��رای مش��ارکت در انتخابات را 
تحت تاثیر قرار می دهد و حتی می تواند 
ب��ه ری��زش تعداد رأی دهن��دگان حزب 
جمهوریخواه نیز منجر ش��ود. بنابراین، 
ش��اید منطقی ترین طرز فکر، متعلق به 
بی لی باش��د و با گذش��ت زمان، اعتبار 
روش های الکترونیک افزایش پیدا کند. 

فرصت امروز – شرکت گوگل با انتشار 
خبر ایج��اد تغییرات در تلفن هوش��مند 

پیکسل باز هم خبرساز شد. 
ش��رکت گ��وگل ک��ه به عن��وان یکی از 
پیش��تازان عرص��ه تولی��د و ارائه خدمات 
فناوری ش��ناخته می شود، اعام کرده در 
تاش اس��ت از سیس��تم جدید صوتی در 

تلفن های همراه پیکسل استفاده کند. 
برای��ان پاکوس��کی، مع��اون مدیر بخش 
اندروید اعام کرده »این طرح به عنوان یک 
انقاب در عرصه فرمان های صوتی تلفن های 
همراه ش��ناخته خواهد شد. تا پیش از این 
بالغ بر 80درصد از سیس��تم های مبتنی بر 
خدمات گوگل، به قابلیت دریافت فرمان های 

صوتی مجهز بودند.«
 اکن��ون ب��ا رویک��رد جدی��د، گ��وگل 
در ت��اش اس��ت با ح��ذف کام��ل نقش 
دکمه های لمس��ی، سیس��تمی مش��ابه با 
تلفن های هوشمند شرکت اپل با امکانات 
جدی��د روانه ب��ازار کند. به نظر می رس��د 
دستیار صوتی جدید گوگل که قرار است 

در تلفن های هوش��مند پیکس��ل استفاده 
ش��ود، قدرتمند تر از رقبایی مانند سیری 
اپل و کورتانای مایکروس��افت خواهد بود. 
پیش بینی می شود استفاده از این سیستم 
جایگزین��ی پرطرفدار برای سیس��تم های 
لمسی باش��د و درنتیجه به رقیبی جدی 
برای تلفن های همراه پیشین تبدیل شود. 

گزارش2

ترکیب ورزش و فناوری در نمایشگاه 
 sport Monaco

اگر بخواهیم لیس��تی از جذاب ترین نمایش��گاه های 
بین رش��ته ای و مرتبط ب��ا فن��اوری در دنیا تهیه کنیم، 
بدون شک نمایشگاه »اسپورت موناکو« جزو برترین های 
این نمایشگاه طبقه بندی می شود. این نمایشگاه یکی از 
کامل ترین نمایشگاه هایی است که در سراسر دنیا برگزار 
می شود و حوزه های مختلفی را پوشش می دهد. نمایشگاه 
اسپورت موناکوی امسال از تاریخ 24 تا 27 اکتبر با حضور 

بزرگان صنایع و فناوری های روز دنیا برگزار شد.
یکی از نکات جالب نمایش��گاه اخیر شعار تاکید بر 
توسعه اس��تفاده از صنایع برای رش��د خدمات بود. از 
مهم ترین شاخصه های این نمایشگاه روند منظم حضور 
افراد در این رویداد اس��ت. درواقع، هر رسانه خبری و 
نماین��دگان جراید برای حضور در ای��ن رویداد باید از 
پیش ثبت نام کرده و پس از تایید اعتبار به طور رسمی 

به نمایشگاه دعوت می شوند. 

مزایای نمایشگاه اسپورت موناکو چیست؟ 

این نمایش��گاه مزایای متع��ددی دارد، با این وجود 
برخی از مهم ترین ویژگی های این نمایشگاه را می توان 

در موارد زیر خاصه کرد: 
- دسترسی کامل نوآوران عرصه فناوری و الکترونیک 

به تولید کنندگان بزرگ و صاحبان صنایع 
- تعام��ل س��ازنده و چهره به چهره ب��زرگان عرصه 

فناوری در سطح بین الملل 
- توس��عه پلت فرم ه��ای دیجیت��ال ب��رای معرفی 

کسب و کارهای کمتر شناخته شده 
- دسترس��ی به طی��ف گس��ترده ای از راهکارهای 
کس��ب و کار ورزش��ی و روش های خاقان��ه مبتنی بر 

فناوری 
اما سوال مهم این است؛ تاثیر این نمایشگاه بر ورزش 
چیست؟ بخش های متعدد این نمایشگاه و تنوع آن در 
حوزه های فناوری های مبتنی بر رسانه های دیجیتال، 
فناوری های توس��عه خدمات تصویربرداری ورزش��ی، 
ش��بکه های مجازی و رس��انه های دیجیتال، تولیدات 
مش��ترک عرصه ورزش و فناوری و... باعث ش��ده این 
نمایشگاه به یک تریبون بین المللی برای رشد و قدرت 

گرفتن فناوری در عرصه ورزش تبدیل شود. 

در نمایشگاه امسال چه خبر بود؟ 
برنامه ریزی نمایشگاه امسال بسیار دقیق بود و اغلب 
حاضران در نمایشگاه نسبت به این برنامه ریزی نگرش 
مثبتی داش��تند. تقس��یم روزهای هفته به موضوعات 
مختلفی مث��ل؛ کنفرانس ه��ای علم��ی، نتورکینگ، 
مش��اهیر فناوری ورزش��ی، تکنولوژی ه��ای نوین و... 
رضایت طیف های مختلف حاضر در نمایشگاه را جلب 
کرد. مایک تایس��ون یکی از چهره های شاخص حاضر 
در نمایش��گاه امس��ال بود که با حض��ور در غرفه های 
رسانه های دیجیتال ورزشی توجه بسیاری از مخاطبان 

را به خود جلب کرد. 
براساس همین جذابیت ها است که به جز صنعتگران 
و فعاالن عرصه فناوری، شبکه های مختلف تلویزیونی، 
مجازی و رسانه های دیجیتال نیز، در این رویداد جذاب 
حضوری پررنگ داشتند. بسیاری از کاربران عمومی و 
بازدیدکنندگان نمایشگاه نیز جذب غرفه های مرتبط با 
رسانه های مختلف ش��دند. غرفه شبکه ورزشی معتبر 
اسکای نیوز با ارائه کاتالوگ معرفی رسانه های مجازی 
ش��بکه خ��ود و ارائه خدمات آناین ب��ه کاربران، جزو 

غرفه های پرطرفدار محسوب می شد. 
براس��اس برآوردهای اولیه 2700 چهره ش��اخص، 
فع��ال در عرصه فن��اوری، صنعتگر و... در نمایش��گاه 
امسال حضور داشتند که در نوع خود رکوردی بی نظیر 
محسوب می شود. اما این همه بخش های هیجان انگیز 
نمایشگاه امس��ال را شامل نمی شود. نمایشگاه امسال 
شامل دو بخش؛ جوایز برترین کتاب الکترونیک ورزشی 

سال و برترین ویدئوی ورزشی سال نیز می شد. 

 استارتاپ ها؛ مهمانان ویژه نمایشگاه امسال
از  زی��ادی  تع��داد  میزب��ان  امس��ال  نمایش��گاه 
اس��تارتاپ های موف��ق فن��اوری ورزش��ی ه��م بود. 
اس��تارتاپ هایی ک��ه اغلب از کش��ورهای فرانس��ه و 

انگلستان به نمایشگاه آمده بودند. برای مثال: 
LADUMA؛ ش��رکتی از انگلس��تان که بر پایه 
تکنولوژی واقعیت مجازی ش��کل گرفته اس��ت و در 

سراسر اتحادیه اروپا نیز طرفدارانی پرشمار دارد. 
SNAPIFY؛ ش��رکت شناخته شده انگلیسی، که 
بر پایه توس��عه پلتفرم های موسیقی ورزشی فعالیت 
می کند و تاکنون به ارائه خدمات موسیقایی به هزاران 

کاربر بین المللی پرداخته است. 
SOLIVE؛ ش��رکتی فرانس��وی که بر پایه تولید 
و نش��ر تصاویر و ویدئوهای زنده ورزش��ی در سراسر 
دنیا فعالیت می کند. این ش��رکت، یکی از موفق ترین 
ش��رکت های جه��ان در عرصه خدم��ات الکترونیک 

ورزشی است. 

پیشنهاد وسوسه کننده 
مایکروسافت به کاربران مک بوک

اگر ش��ما از مدل های قدیمی رایانه های مک بوک 
ایر یا مک بوک پرو اس��تفاده می کنید و عاقه ای به 
خرید مک بوک جدید اپل هم ندارید، مایکروسافت 
برای ترغیب ش��ما به اس��تفاده از س��رفیس پرو یا 

سرفیس بوک پیشنهادهای جذابی دارد. 
به گ��زارش فارس، مایکروس��افت اعام ک��رده که برای 
مدتی مح��دود به مال��کان مک بوک ایر یا م��ک بوک پرو 
Surface Pro ام��کان می دهد ب��ا تخفی��ف 650 دالری 

در  و  کنن��د  خری��داری  Surface Bookرا  ی��ا 
ع��وض محصوالت مک بوک های قدیمی ش��ان را به 

مایکروسافت بدهند. 
این شرکت مدعی است با توجه به مزایای سرفیس 
در مقایس��ه با مک بوک، کاربران قدیمی اپل حتما 
به سمت استفاده از تولیدات مایکروسافت مهاجرت 
خواهند کرد. مایکروسافت عمر باالی باتری سرفیس 
و کارکردهای متنوع آن را بهتر از مک بوک می داند. 
مایکروس��افت مدعی اس��ت 97 درصد از کاربران 
Surface Pro 4 ی��ا Surface Bookاز قابلی��ت 
لمس��ی نمایش��گر آن ک��ه ورود داده ها را تس��هیل 
می کن��د، اس��تفاده می کنن��د و این کارب��ران دیگر 
نمی توانن��د از لپ تاپ های��ی اس��تفاده کنن��د ک��ه 
و  Surface Pro 4 ندارن��د.  لمس��ی   نمایش��گر 

Surface Bookدارای قلم ه��ای مخص��وص برای 
ترس��یم تصاوی��ر و ورود اطاعات هم هس��تند. اپل 
هنوز اصرار دارد عرضه نمایش��گرهای لمس��ی روی 
نوت بوک ها و رایانه ه��ای رومیزی اقدامی ضروری و 
متناس��ب با وضعیت بدن انسان نیست و تنها راضی 
شده که برای مک بوک پروهای 13 و 15 اینچی از 
قابلیتی موس��وم به تاچ بار استفاده کند که یک نوار 
لمس��ی در باالی صفحه کلید اس��ت و در تولیدات 
قبلی اپل هم وجود داش��ت. همچنین امکان اجرای 
دستورات مخصوص برنامه های مختلف با استفاده از 
این نوار لمسی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. 

 Lens Flare وجود مشکل 
در دوربین گوشی گوگل

گزارش ه��ا حکای��ت از آن دارند که گوش��ی های 
پیکس��ل گ��وگل دچ��ار مش��کل Lens Flare در 

دوربین خود هستند. 
ب��ه گزارش زومیت، گوگل مدعی اس��ت گوش��ی 
هوشمند جدید این ش��رکت موسوم به پیکسل، در 
نوع خ��ود از بهترین دوربین ممکن بهره می برد، اما 
به نظر می رسد این کمپانی کماکان باید چند مسئله 
را حل کند. گزارش ها حاکی از آن است که کاربران 
گوشی پیکسل، گاهی اوقات حین استفاده از دوربین 
این گوشی، شاهد به وجود آمدن هاله ای در تصاویر 
ثبت شده، هستند. این مسئله در وب سایت ردیت و 
در فروم کاربران گوش��ی پیکسل گوگل منتشر شد. 
یکی از کاربران گوشی یاد شده این گونه می نویسد: 
این مش��کل زمانی مشخص می شود که یک منبع 
ن��ور از کن��ار دوربین در حال تابش باش��د. گروه ما 
با بررس��ی تمام نمونه های فروشگاهی، وجود چنین 
مشکلی را تایید می کنند، تمام نمونه های مرجوعی، 
چنین هاله ای را ایج��اد می کنند، بخش عمده ای از 
 Lens Flare گوش��ی های پیکس��ل دچار مش��کل
هس��تند. هیچ ک��دام از راهکاره��ای عیب یابی نظیر 
  Safe Mode ریست، رول بک اپلیکیشن دوربین یا
تاثیری بر این مس��ئله نداش��تند، واضح اس��ت این 

مشکل به خود دوربین برمی گردد. 

اخطار اتحادیه اروپا به واتس اپ در پی 
عدم رعایت حریم خصوصی کاربران

به تازگ��ی اتحادیه اروپا اخطاری را برای واتس اپ 
ب��ه دلیل ع��دم رحایت حری��م خصوص��ی کاربران 
ارسال و عنوان کرده این سرویس پیام رسان، برخی 
اطاعات کاربران را با فیس بوک به اشتراک گذاشته 
اس��ت تا بزرگ ترین ش��بکه اجتماعی جهان، بتواند 

داده های غنی تری از کاربران داشته باشد. 
به گ��زارش دیجیاتو، تغییرات جدید در توافق نامه 
کاربری وات��س اپ به این پیام رس��ان اجازه می دهد 
شماره تماس شما را با فیس بوک به اشتراک بگذارد. 
فیسبوک در س��ال 2014 واتس اپ را با پرداخت 
مبلغی حدود 19 میلیارد دالر خریداری کرد و اکنون 
برای نخس��تین بار اس��ت چنین تغییری در شرایط 
اس��تفاده از واتس اپ اعمال شده است. اتحادیه اروپا 
نیز با ارسال نامه به این شبکه پیام رسان، درخواست 
متوقف شدن این روند را داش��ته تا اقدامات قانونی 
در این خصوص انجام شود. سیاست حریم خصوصی 
وات��س اپ )ک��ه در ابت��دای نص��ب مس��تلزم توافق 
شماست( هیچ اش��اره ای به هدِف اش��تراک گذاری 
داده ه��ا با فیس بوک نکرده اس��ت. رویترز در همین 
رابطه می نویس��د که یکی از س��خنگویان واتس اپ، 
عنوان کرده این ش��رکت در حال رایزنی با مسئوالن 

است تا نگرانی های آنها را برطرف کند. 

خبـــر نگاهی به ادعای اخیر ترامپ در خصوص تقلب های انتخاباتی دوشنبه های فناوری

رأی گیری الکترونیک قابل اعتماد است؟ 
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گزارش »فرصت امروز« از بازار محصوالت بهداشت دهان و دندان

بازار مسواک خالی از تولید داخلی  ارزش 27میلیارد دالری بازار
کاالی دندانپزشکی تا سال 2023

با توجه به اهمیتی که ش��اخه دندانپزش��کی در 
س��امت جوامع حاضر دنیا پیدا کرده است، در این 
گزارش به بیان جایگاه این رشته پزشکی در اقتصاد 
جهانی پرداخته و وضعیت آن را طی چند سال اخیر 
روشن می کنیم. از آنجایی که گرایش روزافزونی در 
سطح جهان نسبت به این شاخه پزشکی پیدا شده 
اس��ت، دالیل این گرایش و عوامل دخیل در رشد 
ای��ن بازار را نیز از نظر خواهیم گذراند. همچنین با 
توجه به س��یر صعودی که ش��اخه دندانپزشکی به 
لحاظ تجاری در س��طح جهان خواهد داش��ت، این 
رون��د رش��د را طی دو دوره، با روای��ت آمار و ارقام 
بی��ان خواهیم کرد، یعنی یک بار چش��م انداز آن را 
تا س��ال 2018 و بار دیگر تا س��ال 2023 بررسی 
خواهیم کرد. از طرفی با توجه با اینکه دندانپزشکی 
بخش ها و شاخه های متعددی را داراست، در ادامه 
بزرگ ترین بخش های این ش��اخه پزش��کی را نیز 

معرفی می کنیم. 

رشد 7.1درصدی تا سال 2018
تج��ارت دندانپزش��کی در دنیای ام��روز بازاری 
متنوع و پویا را رقم زده اس��ت ک��ه موارد مصرفی 
مختلف��ی مانن��د بخ��ش ارتودنس��ی، ایمپلن��ت، 
دس��تکش، نخ دن��دان و دیگر مواد م��ورد نیاز در 
این عرصه را شامل می ش��ود گسترش این بازار به 
اندازه ای است که با یک بررسی اجمالی و توجه به 
آمار و راقام ارائه ش��ده از سوی محققان اقتصادی، 
می توان س��یر صعودی آن را طی سال های اخیر به 
وضوح مش��اهده کرد. طبق آمار ارائه شده از سوی 
محقق��ان، بازار محصوالت و مصارف دندانپزش��کی 
در س��ال 2011 به ارزش��ی برابر ب��ا 14.9میلیارد 
دالر تخمین زده ش��ده بود و پیش بینی می ش��ود 
که این رقم تا س��ال 2018 به ارزش 23.8میلیارد 
دالری برس��د که در این میان نرخ رشد ساالنه آن 
نی��ز 7.1درصد خواهد بود. چنی��ن آمار فزاینده ای 
قطعا نش��ان دهنده روند رو به رش��د ب��ازار مصارف 
دندانپزش��کی در س��طح جهان اس��ت که طی این 
دوره هفت س��اله، روند رشدی نزدیک به دوبرابر را 

پشت سر خواهد گذاشت. 

علل عمده رشد این بازار
روند رش��د بازار دندانپزشکی در جهان تقریبا در 
بس��یاری از مناطق دیده می شود و هم کشورهای 
توس��عه یافته و هم کش��ورهای در حال توس��عه و 
اقتصادهای نوظهور با این رش��د مواجه هستند. از 
جمله دالیل اصلی رش��د بازار مصارف دندانپزشکی 
در کش��ورهای توس��عه یافته مانند ای��االت متحده 
آمریکا، انگلس��تان، آلمان، اس��ترالیا و... می توان به 
عوامل��ی چون اصاح��ات در قانون دندانپزش��کی 
توس��ط دولت ها، اهمیت دادن به بهداش��ت دهان 
و دندان، افزایش س��ن جمعی��ت و باال رفتن تقاضا 
نسبت به دندانپزشکی زیبایی اشاره کرد، از طرفی 
کش��ورهای در حال توس��عه و اقتصادهای نوظهور 
نیز به دلیل باال رفتن آگاهی های مردم نس��بت به 
بهداشت فردی و سامت جامعه، رشد قابل توجهی 
را در مصارف دندانپزش��کی داشته اند، ضمن اینکه 
تغییر س��بک زندگی م��ردم، افزای��ش درآمدها و 
همچنین مس��ائل مربوط به زیبای��ی دندان نیز در 

این روند رشد بی تاثیر نبوده اند. 

بیشترین سهم از آن روکش و بریج
افزای��ش آگاهی م��ردم جهان نس��بت به دهان و 
دندان باعث شده است بخش های مختلف این بازار 
رش��د قابل توجهی را از خود نشان دهد، اما در این 
می��ان بخش روکش و بریج بیش��ترین س��هم را در 
بازار این صنعت داش��ته اند، به طوری که در س��ال 
2011 سهم این بخش از بازار جهانی دندانپزشکی، 
25درصد بوده اس��ت. طبق پیش بینی محققان این 
بخش در س��ال های آین��ده نیز کم��اکان به عنوان 
بزرگ تری��ن بخش این تجارت قلمداد خواهد ش��د. 
همچنین بخش ارتودنس��ی نیز مقام دوم را در روند 
رشد مصارف دندانپزشکی از آن خود کرده است که 

این روند در سال های آتی نیز دنبال خواهد شد. 

سیر صعودی بازار مصارف دندانپزشکی
همان گون��ه که در آغاز گزارش ذکر ش��د، رش��د 
مصارف دندانپزشکی در جهان یک روند صعودی را 
طی خواهد کرد و عواملی مانند افزایش آگاهی های 
جهانی نسبت به بهداشت دهان و دندان و همچنین 
ب��اال رفتن تقاضا برای زیبایی دندان از جمله دالیل 
اصلی این روند صعودی به شمار می روند. در همین 
راس��تا، محقق��ان با انج��ام تحقیق دیگری نش��ان 
داده ان��د ک��ه در فاصله س��ال های 2015 تا 2023 
نرخ رش��د س��االنه این صنعت 5.7درص��د خواهد 
ب��ود و ارزش ای��ن بازار که در س��ال 2014 برابر با 
16.492میلی��ارد دالر بوده اس��ت، تا س��ال 2023 
به ارزش��ی بالغ ب��ر 27میلیارد دالر خواهد رس��ید. 
هنگامی ک��ه این پیش بینی را در کنار چش��م انداز 
23میلی��ارد دالری ای��ن بازار تا س��ال 2018 قرار 
می دهیم، کاما مش��خص می ش��ود نرخ رشد بازار 
مص��ارف دندانپزش��کی روندی رو به جل��و خواهد 
داش��ت و آینده این رشته، تجارتی پویا و تاثیرگذار 

را در اقتصاد جهانی رقم خواهد زد. 

بهداشت دهان و دندان؛ ردیف کردن انواع 
بیماری های مرتبط ب��ا این اعضای بدن در 
مطب پزش��کان و دندانپزشکان و... تبلیغات 
همواره و همیشگی در این زمینه، جمعیت 
80میلیونی ایران و لزوم استفاده از وسایل و 
مواد بهداشت دهان و دندان از سنین پایین 
و به طور کل��ی، مجموع��ه ای از این عوامل 
موجب ش��ده بازاری بزرگ و گس��ترده در 
این زمینه ایجاد ش��ود؛ ب��ازاری که عاوه بر 
بازیگران داخلی بازیگران خارجی هم دارد. 
مس��ئله مهم این است که سهم خارجی در 
این میان بس��یار پررنگ است و نمونه های 
داخل��ی زیر س��ایه خارجی ه��ا مانده اند. از 
ش��اخص ترین م��واد و محصوالت��ی که در 
حوزه بهداش��ت دهان و دندان وجود دارد، 
می ت��وان ب��ه مس��واک  و نخ  دندان  اش��اره 
کرد. داروخانه ها و فروش��گاه های زنجیره ای 
عمده تری��ن مراکز فروش ای��ن محصوالت 
هس��تند. ردی��ف محصوالتی از این دس��ت 
در ای��ن مکان ها ام��ا با برنده��ای خارجی 
پوش��یده شده است. مشتریان هم بیشترین 
عاقه را برای خرید برندهای خارجی نشان 
می دهند و کمتر اجن��اس ایرانی خریداری 
می کنن��د. برای بررس��ی بازار ن��خ دندان و 
مسواک با شرکت هایی چون مینا و مرجان 
و اتحادی��ه تجهیزات دندانپزش��کی تماس 
گرفتی��م ک��ه اتحادیه در نهای��ت اطاعاتی 
در اختی��ار م��ا قرار ن��داد و برندهایی چون 
مین��ا و مرجان نیز حاض��ر نبودند هیچ گونه 
مصاحبه ای در این زمینه داش��ته باشند. اما 
براس��اس گزارش میدان��ی »فرصت امروز« 
برنده��ای ایرانی چون مرواری��د، گام، مینا، 
موژان، جرده، پنبه ریز از پرفروش های بازار 
هس��تند و برندهای خارجی مانند اورال بی، 
کل��وزآپ، ج��ردن، کالگی��ت، تس��ت و... از 
خارجی های پرفروش  بازار به شمار می روند. 
در ای��ن میان اورال بی با در اختیار داش��تن 
س��همی تا 23درصد تقریب��ا در بازار آقایی 
می کند. ایرانی ها نیز با داش��تن سه کارخانه 
تولیدکنن��ده در این زمینه فعالیت می کنند 
اما س��هم کمی از بازار ف��روش را در اختیار 

دارند. 

سهم مسواک و نخ دندان از سبد 
مصرف خانوارها

براس��اس آم��ار موج��ود تنها یک س��وم 
جمعی��ت ای��ران از مس��واک و ن��خ دندان 
استفاده می کنند. در این میان کارشناسان 
عدم تروی��ج درس��ت فرهنگ اس��تفاده از 
ای��ن محص��والت را دارای بیش��ترین نقش 
در ای��ن زمینه می دانند. اما اگر دو س��وم از 
جمعیت کش��ور هم که از ای��ن محصوالت 
اس��تفاده کنند، بازار بزرگی ایجاد می شود. 
امیرحس��ین نوروزی، کارش��ناس بازرگانی 
شرکت »بوش��هر مس��واک« در این زمینه 

به »فرص��ت ام��روز« می گوی��د: در حالت 
خیلی خوش بینانه دو  س��وم جمعیت ایران 
از مس��واک اس��تفاده می کنن��د؛ این تعداد 
هم به ط��ور میانگین دو مس��واک در طول 
س��ال خریداری می کنن��د. در حالی که به 
لحاظ رعایت اس��تانداردهای بهداش��تی هر 
فرد باید در طول س��ال چهاربار مس��واکش 
را تعویض کند. یعنی اس��تاندارد استفاده از 
یک مسواک تنها س��ه ماه است. وی اضافه 
می کن��د: همین اصل هم اگر رعایت ش��ود، 
بازار پررونقی در این زمینه شکل می گیرد. 
ام��ا حتی با وضعیت فعل��ی، تولیدکنندگان 
داخلی ب��ه دلیل کمی فروش روی تبلیغات 
در این زمینه و بس��ته بندی محصوالت شان 
هزین��ه  باالیی صرف نمی کنن��د. همین امر 
موجب ش��ده ت��ا محصوالت پ��رزرق و برق 
خارجی فروش بیشتری داشته و محصوالت 
ایرانی  بیش��تر به دلیل بس��ته بندی ضعیف 
و زیبانب��ودن طراح��ی محص��ول از فروش 
پایین تری برخوردار باش��ند. البته مشتریان 
معموال نظر دیگ��ری دارند و کیفیت و فرم 
خاص محص��والت خارج��ی را دلیل خرید 

برندهای خارجی می دانند. 

بازیگران ایرانی بازار مسواک
در ایران تنها س��ه ش��رکت مس��تقل در 
زمینه تولید مس��واک فعالیت می کنند؛ سه 
ش��رکتی که در مش��هد، س��منان و بوشهر 

مس��تقر هستند و سهم باالیی از بازار را هم 
در اختیار ندارند. براس��اس سخنان نوروزی 
نیاز س��االنه ب��ازار ایران به مس��واک حدود 
100میلی��ون عدد اس��ت. تولیدکننده های 
داخل��ی این میزان تولی��د را ندارند و کمتر 

از 50درص��د از این نی��از را تولید می کنند. 
همین امر هم موجب شده تا سهم وارداتی ها 
در این بازار بس��یار پررنگ باشد. مثا خط 
تولید مس��واک شرکت »کاال کودک توس« 
که در س��ال 93 و با حجم س��رمایه گذاری 
2میلی��ارد تومانی راه اندازی ش��ده، ظرفیت 
تولیدش 20میلیون مس��واک در طول سال 
است. این ش��رکت که برای بیش از 25نفر 
هم به صورت مس��تقیم ایجاد اشتغال کرده 
اس��ت، در کنار دو تولیدکننده دیگر سهمی 
کمتر از 50درصد از بازار را در اختیار دارد. 

قابل ذکر اس��ت که این ش��رکت بیشترین 
تمرکزش بر تولید مس��واک کودک است و 
بخش��ی از این تولید را براساس برنامه های 
صادرات��ی تولید می کند و بازار کش��ورهای 

آسیای میانه را هدف گرفته است. 

آمار هزینه ها و مصرف بازار 
در می��ان مس��واک های موج��ود در بازار 
ای��ران oral-B ب��ا 23درص��د در ص��در 
برندهای برتر مس��واک قرار دارد. مشتریان 
نیز معموال رغبت بیش��تری برای خرید این 
برند مش��هور دارن��د. حتی اگر خریدش��ان 
از دس��تفروش هایی باش��د که ل��ب خیابان 
مس��واک می فروشند.jordan  با 12درصد 
signal با 9/5درصد س��ومین برند برتر در 
میان مس��واک های موجود در ب��ازار ایران 
اس��ت. مینا و مریم نیز با اختاف اندکی در 
رده ه��ای بعدی بازار این کاالی بهداش��تی 
قرار می گیرن��د. در مورد مصرف مس��واک 
در ایران اش��اره کردیم که حدودا دو س��وم 
جمعیت ایران از مسواک استفاده می کنند، 
یعنی ح��دودا 30میلیون نفر. از طرفی کف 
قیم��ت هر مس��واک در بازار ب��االی 2هزار 
تومان اس��ت. میانگین قیمت مس��واک هم 
تا 8هزار تومان می رس��د. اگ��ر بنا را همان 
بر قیم��ت میانگین 8هزار توم��ان هم قرار 
بدهیم و نیاز س��االنه بازار را تا 100میلیون 
عدد حس��اب کنیم، رقم 80میلیارد تومان 

به دس��ت می آید که نش��ان می ده��د بازار 
بزرگ��ی در این میان وجود دارد که س��هم 
تولی��د داخل��ی از آن بس��یار ناچیز اس��ت. 
همچنین براس��اس جس��ت وجوی خبرنگار 
»فرصت امروز« یک خط تولید مس��واک در 
حال حاضر ب��االی 2میلیارد و 400میلیون 
تومان قیمت دارد. بنابراین به نظر می رس��د 
اگر س��رمایه گذاری بخواه��د وارد این بازار 
ش��ود، باید چنین رقمی را تنها برای خرید 

خط تولید هزینه کند. 
همچنی��ن برای تامین زمی��ن نیز باید تا 
هزار متر زمین در اختیار داش��ته باش��د که 
س��رمایه ای تا یک میلی��ارد تومان هم برای 
تامین زمین و مکان نیاز دارد. اما با توجه به 
بازاری با گردش مالی 800میلیارد تومان به 
نظر می رسد که این حجم سرمایه گذاری به 
شرط رعایت کیفیت، بسته بندی استاندارد 
و اس��تفاده از طراح��ان حرف��ه ای می تواند 
س��رمایه گذاران  نصیب  قابل قبولی  درآم��د 
کند. اما از همه مهم تر این اس��ت که باید بر 
تابوی ذهنی مش��تریان ایرانی به نام جنس 
خارجی بهترین است، غلبه کند. در مرحله 
بعد هم در معرفی محصولش به بازار هزینه  
کند. ام��ا همان طور ک��ه از ب��ازار و فضای 
صوتی و تصویری رس��انه ای ایران هم قابل 
رصد است، تبلیغات مس��واک ایرانی کمتر 
به چشم می خورد و انگار این محصوالت در 

سایه واردات قرار گرفته اند. 

بازار جهانی

سرمایه گذاریسرمایه گذاری

در اینترن��ت ک��ه واژه نخ دندان را س��رچ 
می کن��ی پ��ر اس��ت از مزای��ای ن��خ دندان 
کش��یدن و آموزش تصوی��ری آن. اما اینکه 
آیا اس��تفاده از ن��خ دندان یا عدم اس��تفاده 
می تواند تأثیری بر س��امت دندان ها داشته 
باش��د موضوع بحث ما نیس��ت. در داروخانه 
و فروش��گاه ها تا چش��م کار می کند انواع و 
اقس��ام برندهای ایران��ی و خارجی آن وجود 
دارد، در طرح ها و رنگ های وسوسه برانگیز. 
اینک��ه این کاال تا چه ان��دازه در ایران تولید 
می ش��ود و واردات این ح��وزه به چه صورت 
اس��ت موضوعی اس��ت که در این گفت وگو 
به آن پرداخته ایم. به گزارش نس��یم  آناین، 
براس��اس آمار گمرک در پنج ماه منتهی به 
مرداد ماه س��ال جاری، بیش از هشت و نیم 
تن نخ دندان ب��ه ارزش دالری 160,419 و 
ارزش ریالی 4,870,278,568 وارد کش��ور 
ش��ده اس��ت. طبق این آمار بیشترین حجم 
واردات از کش��ور جمهوری ک��ره با 3 تن و 
52 کیلوگرم و ب��ه ارزش دالری 61,710 و 
ارزش ریالی 1,878,405,026بوده و پس از 
آن بیش��ترین آمار از چین ب��ا 2 تن و 997 
کیلوگرم ب��ه ارزش دالری 54,019 و ارزش 
ریال��ی 1,635,882,955 بوده اس��ت. بهرام 
بیگی، مدیر فروش ش��رکت نخ دندان ارکید 
در گفت وگ��و با »فرصت ام��روز« از این بازار 

می گوی��د. 

حاشیه سود کم دلیل محدود بودن 
صادرات 

ش��رکت های پخش��ی ک��ه مج��وز پخش 
محص��والت بهداش��تی را دارند معم��والً به 
واردات از مب��ادی قانون��ی می پردازند اما در 
کن��ار این ه��ا قاچ��اق و واردات این محصول 
از مبادی غیر رس��می نیز رایج است و همین 

مس��ئله روی بازار نخ ایرانی تأثیر به س��زایی 
داشته اس��ت. بیگی در پاسخ به این پرسش 
ک��ه چ��ه برنده��ای ایران��ی در ای��ن حوزه 
فعالی��ت می کنند می گوی��د: برندهای ایرانی 
ش��امل ارکید، مینا،  مرجان و. . . هستند. در 
حال حاضر ش��رکت نخ دن��دان ارکید یکی از 
موفق ترین برندهای ایرانی محسوب می شود 
که توانس��ته ب��ا رقبای خارجی خ��ود هم از 
لح��اظ کیفیت و هم از لح��اظ قیمت رقابت 
 کن��د. وی ب��ا بیان ای��ن جم��ات می افزاید: 
کارخان��ه ارکید با 20هزار متر زمین و 5هزار 
متر س��الن برای تولید به فعالیت خود ادامه 
می دهد ک��ه در این مت��راژ، 100نفر نیروی 
شاغل مس��تقیم و بیش از 1000 نفر نیروی 
شاغل غیرمس��تقیم در حال فعالیت هستند. 
باید یادآور ش��وم که تم��ام این تعداد نیروی 
ش��اغل غیرمس��تقیم نی��ز در کار تولید و نه 
بازاریابی مش��غول هستند؛ زیرا شرکت ارکید 
کار بازاریاب��ی انج��ام نمی ده��د. وی ادام��ه 
می ده��د: فعالیت ما به این صورت اس��ت که 
محصوالتم��ان را در بازار ب��ه عمده فروش ها 

عرض��ه می کنی��م و عمده فروش ه��ا نی��ز به 
خرده فروش��ان س��طح ش��هر محص��والت را 
پخش می کنند. مدیرفروش شرکت ارکید در 
رابطه با صادرات این برند ایرانی به  »فرصت 
ام��روز« می گوید: صادرات هم به دلیل اینکه 
در بازگش��ت س��رمایه زمان بر است و هم به 
ای��ن دلیل که بای��د بتوانی در تعداد وس��یع 
)به طور مثال در حد ی��ک کانتینر( صادرات 
داش��ته باشی تا صرفه اقتصادی داشته باشد، 
 خیلی کم صورت می گیرد. البته ما صادراتی 
به کش��ور های آسیای میانه داشته ایم که این 
صادرات نیز حجم باالیی را ش��امل نمی شد و 
به این صورت بود که ش��خص از این کش��ور 
 آم��ده و خرید کرده  اس��ت. در مورد رقم این 
ص��ادرات نیز بای��د بگویم رق��م باالیی نبوده 

است، شاید در حد 50 میلیون تومان. 

ماشین آالت مورد استفاده تولید 
خودمان است

 بیگ��ی در رابط��ه با میزان س��رمایه اولیه 
برای ش��روع این کار می گوید: با توجه به این 

مسئله که قیمت مواد اولیه تولیدی نخ دندان 
متغیر است نمی توان رقم دقیقی برای شروع 
س��رمایه گذاری در این بخ��ش ارائه کرد. اما 
برای ش��روع کار با یک سطح متوسط، حدود 
یک میلیارد تومان س��رمایه مورد نیاز است. 
همچنین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نخ 
دن��دان نیز از داخل تأمین می ش��ود. وی در 
رابط��ه با تجهیزات و ماش��ین آالت مورد نیاز 
این بخش می گوید: تجهیزات مورد اس��تفاده 
در این بخش در کش��ور س��اخته ش��ده یا از 
کش��ورهایی مثل ایتالیا و چین وارد  می شود. 
ش��رکت ارکید به عنوان یک شرکت قدیمی و 
باس��ابقه در این حوزه، خود به س��اخت تمام 
تجهیزات مورد نیاز اقدام کرده  اس��ت. وی با 
بیان این جمات می افزاید: ما مجوز کس��ب 
و کار را از وزارت بهداشت،  سازمان غذا و دارو 
دریاف��ت می کنیم؛ صنف مربوط به نخ دندان 
صنف بهداشت است و اتحادیه ما زیرمجموعه 
خرازی محس��وب می شود. بیگی در پاسخ به 
ای��ن س��وال که آی��ا تس��هیاتی از نهادهای 
مربوطه دریافت کرده  اس��ت، پاسخ می  دهد: 

دوندگی ه��ا و پیگیری هایی که برای دریافت 
این تسهیات صورت  می گیرد معموالً بسیار 
بیش��تر از مبلغی اس��ت که به عن��وان وام با 
درصده��ای باال ارائ��ه  می ش��ود. بازپرداخت 
این گونه تس��هیات برای تولیدکننده مقرون 
ب��ه صرفه نیس��ت. وی می افزای��د: مهم ترین 
مش��کل موجود بر سر راه تولید این محصول 
قاچاق عمده ای است که در این بخش صورت 
می گیرد. دیگر اینکه برخی ارگان هایی که در 
کار نظ��ارت فعال هس��تند بعضاً مش��کاتی 
در رون��د تولید ما به  وج��ود می آورند. به طور 
کلی مش��کات تولیدکننده در ایران تمامی 
ندارد. ممکن اس��ت من س��رمایه گذار به یک 
باره خس��ته ش��وم و کارخانه را تعطیل کنم 
و ترجی��ح دهم به جای تولی��د و کارآفرینی 
پ��ول خ��ود را در بان��ک پس ان��داز کن��م. 
تولیدکننده های حال حاضر، کسانی هستند 
که سال هاس��ت در کار تولید فعال هستند و 
ب��ه نوعی آلوده این کار ش��ده اند و جز تولید 
دیگ��ر کاری نمی توانند انجام دهند به همین 
جهت هنوز در بخش تولید فعالیت می کنند. 

کدام برندها پرفروش است؟ 
یک��ی از متصدیان داروخانه  ای در س��طح 
ش��هر در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده 
از نخ دندان متداول است یا خیر به  »فرصت 
امروز« می گوید: تا چندس��ال گذشته چنین 
نبوده است. اما هر چه می گذرد و با تبلیغاتی 
که برندهای مختلف انجام می دهند استفاده 
از ای��ن محص��ول معمول تر شده اس��ت. وی 
ادامه می ده��د: نخ دندان های ارائه ش��ده در 
داروخانه ه��ا در قیمت ه��ا و ان��واع مختلفی 
عرضه می ش��وند که در این می��ان نخ دندان 
ایران��ی ارکی��د در بی��ن برنده��ای داخل��ی 
بیش��ترین فروش را داش��ته اس��ت. در بین 
نخ دندان های خارجی نیز برند اورال بی  گوی 

سبقت را از همتایان خود ربوده است. 

گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در تولید نخ دندان

قاچاق مانعی برای کسب و کار

ترجمه: فهیمه خراسانی
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هزینه خرید یک خط تولید مسواک در 
حال حاضر باالی 2میلیارد و 400میلیون 

تومان قیمت دارد. بنابراین به نظر 
می رسد اگر سرمایه گذاری بخواهد 

وارد این بازار شود، باید چنین رقمی را 
تنها برای خرید خط تولید هزینه کند 
همچنین برای تامین زمین نیز باید تا 

هزار متر زمین در اختیار داشته باشد که 
سرمایه ای تا یک میلیارد تومان هم برای 

تامین زمین و مکان نیاز دارد

ارزش دالریارزش ریالیوزن )ک.گ(کشور طرف معاملهماه

1,456546,360,58418,101امارات متحده عربی1

19910,625,256352سوئد1

1,462869,281,82031,980امارات متحده عربی2

1,8801,077,194,76535,540بلژیک3

3,0521,878,405,02661,710جمهوری کره3

79120,240,5513,938امارات متحده عربی4

470268,170,5668,798بلژیک4



س��یدرضی حاجی آق��ا میری، 
رئیس کمیس��یون صادرات اتاق 
بازرگانی ایران معتقد است زمانی 
ک��ه بخ��ش خصوص��ی واقعا بر 
اقتصاد کشور مسلط شود و بخش 
عمده ای از اقتصاد را در بربگیرد، 
می توانی��م اس��تراتژی را تدوین 
کنیم و تدبیری را بیندیشیم که 
به سرعت صادرات غیرنفتی خود 

را افزایش دهیم. 
و فعاالن  برخی کارشناس�ان 
اقتصادی معتقدند تداوم رشد 
منوط  کش�ورمان  اقتص�ادی 
به توس�عه صادرات غیرنفتی 
است. نظر شما در رابطه با این 

موضوع چیست؟ 
این موضوع که رشد اقتصادی 
منوط به توسعه صادرات غیرنفتی 
است، یک واقعیت است اما به این 
معنا نیست که اگر صادرات نفتی 
داشته باش��یم، به رشد اقتصادی 

رش��د  نمی کنیم.  پی��دا  دس��ت 
اقتصادی که حاص��ل از صادرات 
نفت باش��د، اساس��ا قابل اعتماد 
نیست و ما باید این را یاد بگیریم 
که اختیار نف��ت از نظر قیمت و 
شرایط بازار دست ما نیست و این 
امکان وج��ود دارد که در مقاطع 
زمانی مختلف، نفت دس��تخوش 
سایر کش��ورها شود.  تصمیمات 
بنابرای��ن ای��ن موض��وع ب��ه ما 
می آموزد که باید اقتصاد خود را 
مبتنی بر صادرات غیرنفتی کنیم. 
پس ما به این موضوع نیاز داریم 
که ب��ه اندازه ای که صادرات نفت 
ارز وارد کش��ور می کند، حداقل 
ب��ه همان می��زان هم ص��ادرات 
غیرنفت��ی را افزای��ش دهیم. ما 
پتانس��یل ص��ادرات غیرنفتی را 
داری��م ام��ا در این موض��وع که 
از ای��ن ظرفیت ه��ا اس��تفاده و 
زیرس��اخت های صادرات��ی خود 

را تقوی��ت کنیم، همیش��ه دچار 
مشکل بوده ایم. 

با توجه به آنچه اشاره کردید 
تا چه اندازه می توانیم در این 
راستا قدم برداریم و به شکل 
عمل�ی اقدامات�ی را در رابطه 
با توس�عه صادرات غیرنفتی 

انجام دهیم؟ 

واقع��ا در م��ورد ای��ن موضوع 
ک��ه می توانیم ای��ن کار را انجام 
دهی��م یا خیر، پاس��خ م��ن این 
اس��ت ک��ه می توانی��م و اینک��ه 
چگون��ه می توانی��م، بس��تگی به 

سیاست های کالن کشور و مدل 
اقتصادی دارد. تا زمانی که مدل 
نهادهای  منوپل  اقتصادی کشور 
غیر خصوصی و غیردولتی اس��ت، 
نمی توانی��م به این هدف دس��ت 
پی��دا کنی��م. زمانی ک��ه بخش 
خصوصی واقعا بر اقتصاد کش��ور 
مس��لط ش��ود و بخش عمده ای 
در  بربگی��رد،  در  را  اقتص��اد  از 
آن زم��ان اس��ت ک��ه می توانیم 
اس��تراتژی  را تدوی��ن کنی��م و 
تدبی��ری را بیندیش��یم ک��ه به 
سرعت صادرات غیرنفتی خود را 
افزایش دهیم. اما در حال حاضر 
چنین ش��رایطی وج��ود ندارد و 
بخش خصوصی نقشی را که باید 
داشته باشد، ندارد و عمده اقتصاد 
کشور در دس��ت بخش دولتی و 
خصولتی ها و نهادهای غیردولتی 

غیرخصوصی است. 
بنابرای�ن آی�ا کاری که دولت 

می تواند در این راس�تا انجام 
دهد این اس�ت که اق�دام به 
کوچک س�ازی کن�د و به�ای 
بخ�ش  ب�رای  را  بیش�تری 

خصوصی قائل باشد؟ 
بله، ما ش��اهد یک عزم راس��خ 
در راس��تای کوچک سازی دولت 
نیس��تیم و هم��واره ش��اهد این 
هس��تیم که صحبت هایی در این 
رابطه مطرح می ش��ود ولی عمال 
چنی��ن اتفاقی رخ نمی دهد. پس 
از برجام هم که س��رمایه گذاران 
و ش��رکت های خارجی به ایران 
آمدند با ش��رکت های خصولتی و 
نهادهای غیردولتی غیرخصوصی 
کام��ال  و  ش��دند  مذاک��ره  وارد 
مش��خص بود دولت برنامه ریزی 
کرده که این اتفاق بیفتد. بنابراین 
ما شاهد تغییر اساسی و جدی در 
این زمینه نیستیم و همچنان در 

بر همان پاشنه می چرخد. 
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نگاه علمی به صادرات
 غیر نفتی نداریم 

اگر بخواهیم در م��ورد این موضوع صحبت کنیم 
که توسعه صادرات غیر نفتی می تواند چه تاثیراتی بر 
تداوم رشد اقتصادی کشور در سال آینده و سال های 
پس از آن داش��ته باش��د، باید به برخی نکات توجه 
داش��ته باشیم؛ نکاتی که ما را بر آن می دارد که نگاه 
واقع بینانه ت��ری نس��بت به موضوع مه��م صادرات و 

نقش آن در اعتالی کشور داشته باشیم. 
ی��ک نکته این اس��ت که قیمت تمام ش��ده کلیه 
کاالهای تولید کش��ورمان متاثر از قیمت ارز اس��ت، 
بنابرای��ن اینکه س��عی می کنیم قیم��ت ارز را ثابت 
نگ��ه داریم یا افزایش ندهیم یقینا باید انتظار این را 
داشته باشیم که صادرات درجا بزند و رشدی نداشته 
باشد. این در حالی اس��ت که در شرایط موجود که 
بس��یاری از هزینه های س��رباری مربوط به کاالهای 
تولیدی که عمدتا از دس��ت صنعتگران خارج است، 
افزای��ش پیدا می کند اما قیمت ارز متناس��ب با این 
موضوع افزایش آنچنانی نمی یابد و بنابراین صادرات 

رشد نمی کند و این یکی از معضالت است.
 بنابراین اگر دید ما این باشد که صادرات کاالهای 
ما چ��ه صنعتی و چه کش��اورزی افزایش پیدا کند، 
باید قیمت ارز مشخصا توسط دولت سیاست گذاری 
ش��ود و اجازه بدهند که با توجه به نرخ تورم ساالنه 

افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد. 
مسئله دیگر این اس��ت که باید صادرات به شکل 
دیگ��ری در نگاه دولتمردان مترتب ش��ود، به دلیل 
اینکه زمانی که می گویند فالن فرد یا شرکت مقدار 
قابل توجهی صادرات داش��ته، تلقی دولتمردان این 
اس��ت که مقدار زیادی س��ود برده است در صورتی 
که در بازارهای رقابتی خارج از کش��ور سودآوری با 
درص��د پایینی اتفاق می افت��د، بنابراین افزایش های 
مربوط به حجم صادرات نشان دهنده این نیست که 

ما کمک کردیم عده ای پولدار شوند. 
موض��وع دیگر این اس��ت ک��ه ما ن��گاه علمی به 
صادرات نداریم و هسته های بازرگانی را که قدرتمند 
باش��ند و بتوانند در نمایشگاه های بین المللی حضور 
فعال داش��ته باش��ند به وجود نیاورده ایم و همیشه 
سعی کرده ایم تولیدکنندگان اقدام به صادرات کنند 
در صورتی ک��ه بازاریابی بین المللی تخصص خاصی 
است که شاید تمام صنعتگران و تولیدکنندگان این 

قابلیت را نداشته باشند. 
بنابرای��ن باید کم��ک کنیم هس��ته های بازرگانی 
بین المللی روز به روز رش��د کنند و اگر الزم اس��ت 
ب��ه آنها تس��هیالت بدهیم ی��ا کمک کنی��م که در 

نمایشگاه ها حضور داشته باشند. 
مس��ئله دیگر هم به تجارت بین المللی ما مربوط 
می ش��ود، زی��را تج��ارت و سیاس��ت با ه��م عجین 
هس��تند و روابط بین ایران و س��ایر کشورها بسیار 

تعیین کننده در صادرات است. 

ام��ا در م��ورد ای��ن موضوع که چ��ه محصوالت و 
کاالهای��ی دارای مزی��ت صادراتی هس��تند، باید به 
این موضوع اش��اره کنم ک��ه در محصوالت ارگانیک 
دارای مزیت هایی هس��تیم و کش��ورهای اروپایی و 
توس��عه یافته مش��تاق این محصوالت هس��تند و ما 
به معن��ای واقعی باید بتوانی��م محصوالت ارگانیک 
را حف��ظ کنیم و به مواد ش��یمیایی آل��وده نکنیم. 
همچنی��ن در مبحث مربوط به صنایع پتروش��یمی 
می توانیم موفق باشیم. کش��ورهای اطراف ما منابع 
عظی��م گازی مانند م��ا ندارند، بنابرای��ن می توانیم 

موفقیت هایی در این زمینه داشته باشیم. 
همچنی��ن در مورد محصوالت معدنی این موضوع 
عنوان می ش��ود که خام فروش��ی نش��ود و اگر روی 
ای��ن محصوالت ف��رآوری انجام ش��ود، قطعا ارزش 
اف��زوده بیش��تری دارد ام��ا مس��ئله این اس��ت که 
ب��ا کدام زیرس��اخت و دانش باید ای��ن کار را انجام 
دهی��م. بنابرای��ن در ابتدای امر باید ب��ه موازاتی که 
خام فروش��ی می کنی��م، س��رمایه گذاران را ب��ه این 
موضوع ترغیب کنی��م که محصوالت حاصل از مواد 
معدنی را با مشارکت ایرانی ها تولید کنند. اما اینکه 
بخواهی��م تمام مراح��ل را خودمان انج��ام دهیم و 
س��پس کاالی نهای��ی را صادر کنیم، ب��ه این زودی 

این اتفاق نمی افتد. 
موض��وع دیگر این اس��ت که فع��االن اقتصادی و 
به خص��وص فعاالن عرصه ص��ادرات، نیازمند آگاهی 
از ترجیح��ات ذهنی مجموعه حاکمیت نس��بت به 
نح��وه تعامل با جهان هس��تند و پ��س از آن انتظار 
بهب��ود فضای کس��ب و کار را دارند و ب��ه  طور قطع 
می خواهند تصویری ولو کوتاه مدت از سیاس��ت های 
اقتصادی س��ال های آینده داش��ته باش��ند. در این 
ص��ورت، صادر کننده راه خود را پی��دا می کند و به 
این ترتیب، صادرات عمال تبدیل به موتور محرک و 

نیروی پیشران برای رشد اقتصادی می شود. 
در صورت��ی هم ک��ه چنی��ن اتفاق��ی رخ دهد و 
رش��د اقتص��ادی کش��ور ت��داوم بیابد، بخش��ی از 
مش��کالت موج��ود از جمله اش��تغال و بی��کاری و 
توق��ف فعالی��ت واحده��ای تولیدی حل می ش��ود. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه ت��داوم رش��د اقتصادی 
 ه��م می توان��د تاثی��ر مثبتی بر توس��عه ص��ادرات 

داشته باشد. 

رشد اقتصادی متداوم
 بیم ها و امیدها 

 اقتصاد ایران طی دهه های گذش��ته تالش های 
بس��یاری داش��ته و فرازوفروده��ای متع��ددی را 
نیز از س��ر گذرانده اس��ت. با این وجود، ش��رایط 
کنون��ی ایران )خ��روج از تحریم ها( از طالیی ترین 
فرصت ه��ای این کش��ور برای رش��د و پیش��رفت 

اقتصادی طی سال های اخیر است.
 آماره��ای بان��ک جهانی و صن��دوق بین المللی 
پول در خصوص پیش��رفت اقتصادی این کش��ور 
امیدوارانه به نظر می رس��د. ام��ا آیا این همه چیز 
است؟ در یک نگاه منطقی می توان چنین برداشت 
کرد که گرچه ایران در ش��رایط رو به رش��د قرار 
دارد، اما رس��یدن به رش��د متداوم نیاز به تعامل 
سازنده بس��یاری از ارکان زیرساختی اقتصاد این 

کشور دارد. 
از زمان لغ��و تحریم ها تاکنون، رش��د اقتصادی 
ایران مورد توجه بسیاری از وب سایت های خبری 
و تحلیلی قرار گرفته اس��ت. اما تازه ترین تحلیل ها 
عمدت��ا سمت وس��ویی آین��ده نگرانه دارن��د. این 
نگاه ها به این موضوع اش��اره دارند که برای تداوم 
راه رش��د اقتصادی به چه مولفه هایی نیاز اس��ت. 
بدون ش��ک، یکی از پیش شرط های اساسی برای 
رش��د اقتصادی ایران توجه به توس��عه تعدادی از 

زیرساخت هاست. 

تالش و مقاومت نیاز های اصلی پیشرفت 
نشریه بلومبرگ اخیرا با نگاهی به کارنامه دولت 
فعلی ایران، به بررس��ی روند پیش��رفت اقتصادی 
این کش��ور طی س��ال های اخیر پرداخته اس��ت. 
براس��اس این گزارش گرچه در سال های 2012 و 
2013 میالدی رشد اقتصادی ایران با ارقام 6.8 و 
1.9درصد منفی بود، اما این رقم در س��ال 2014 

به رغم وجود تحریم ها مثبت شد. 
اکن��ون ک��ه ب��ار س��نگین تحریم ه��ا از دوش 
دولتمردان ایرانی برداش��ته شده است، پیش بینی 
می شود در س��ایه رش��د صادرات نفتی و افزایش 
درآمدهای دولت وضعیت رشد اقتصادی ایران نیز 

متزلزل نشود. 
اما ایران برای رشد اقتصادی به برخی تالش های 
مداوم اقتصادی نیز نیاز دارد؛ تالش هایی که اغلب 
زیرساختی هس��تند. یکی از مهم ترین بخش های 
زیرساختی اقتصاد ایران، سیستم بانکداری کشور 

است. 
مشارکت سیستم بانکداری و بازار سرمایه زمینه 
بهبود تامین مالی ب��رای فعالیت های اقتصادی را 
فراهم می کند. همکاری سیس��تم بانکداری ایران 
با بانک های خارجی و تعامل موثر بین این کش��ور 
و کش��ورهای اروپایی از دیگر مواردی است که در 
رش��د اقتصادی ایران بی تاثیر نخواهد بود. از سوی 
دیگر یکی از برنامه های مهم اقتصادی ایران برای 
سال های آتی برنامه ششم توسعه است؛ برنامه ای 
که بخش مهمی از آن معطوف به رش��د اقتصادی 
خواهد شد. برنامه ریزان و کارشناسان داخلی کشور 
ایران امیدوارند این برنامه زمینه رش��د 8درصدی 
اقتصاد این کشور را فراهم کند. با این وجود تحقق 

این امیدواری چندان ساده نخواهد بود. 
تاکی��د مقام��ات ارش��د ایرانی و ب��ه طور اخص 
رهبری این کش��ور بر لزوم رعای��ت اصول اقتصاد 
مقاومت��ی، اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم به 
نظر می رس��د. درواقع بخشی از موفقیت اقتصادی 
این کش��ور به همکاری اقش��ار مختل��ف مردم با 
برنامه های مورد نظر دولت بس��تگی دارد. اما این 
همه شرایط نیست. به نظر می رسد ایران در بخش 
مبارزه با فساد اداری و اجرایی نیز نیازمند تقویت 
زیرساخت هاست. گرچه تالش های اخیر این کشور 
ب��رای پیگیری حضور در FATF از دیگر مواردی 
است که می تواند در افزایش سالمت اقتصادی این 
کشور موثر واقع شود. تالش برای کاهش نرخ تورم 
مورد دیگری اس��ت که همبستگی قابل توجهی با 
افزایش توان اقتصادی ایران خواهد داش��ت. تورم 
نیز یک��ی از مهم تری��ن مولفه ه��ای تاثیر گذار در 

سرعت رشد اقتصادی هر کشور است. 

تالش برای حفط آب و هوای آفتابی
نش��ریه اکونومیست با اش��اره به لغو تحریم های 
بین المللی و گش��ایش افق های جدی��د تجاری و 
اقتصادی پیش روی ایران، بر لزوم حفظ موقعیت 
فعل��ی و دوری از هرنوع تنش و جنجال اقتصادی 

در ایران تاکید دارد.
 براس��اس نظر تحلیلگ��ران این نش��ریه، حفظ 
ش��رایط پایدار در جو اقتصاد ایران، بسیار دشوارتر 
از رس��یدن به این شرایط است. گرچه ایران برای 
دس��ت یافتن به موقعیت کنونی، از راه سخت و پر 
پی��چ و خم مذاکرات بلند مدت با کش��ورهای5+1 
عبور کرده، اما این مسیر در مقایسه با پرتگاه هایی 
که س��ر راه اقتصاد فعلی ایران ق��رار دارد چندان 
دش��وار به نظر نمی رسد. به بیانی شفاف تر اقتصاد 
ایران در ش��رایط فعلی مانند کودکی نوپا است که 
با مراقبت و پرستاری، قادر به رشد و حتی شرکت 
در برترین میادین رقابتی خواهد ش��د. اما همین 
کودک نوپا، در ش��رایط نامناسب تمامی امتیازات 
رش��د را از دس��ت داده و به انفعال و انزوا خواهد 
رس��ید. لغو تحریم های ایران نوشدارویی است که 
گرچه در زمان خود اثراتی مثبت و انکارناش��دنی 

داشت، اما اثر این نوشدارو دائمی نخواهد بود. 
نگاهی ب��ه آمارهای جدید صن��دوق بین المللی 
پول نیز نش��ان می دهد چش��م انداز مثبت اقتصاد 
ایران به ترس��یم چارچوبی منظم برای پیشرفت و 
توسعه وابسته است؛ چارچوبی که می تواند نه تنها 
به ص��ورت بلند مدت، بلکه به ش��کل میان مدت و 
براس��اس راهکارهایی مثل افزایش نرخ درآمدهای 
مالیات��ی، تقویت بانک مرک��زی، تک نرخی کردن 
ارز، توس��عه زیرس��اخت های بخ��ش خصوص��ی، 

افزایش صادرات غیر نفتی و. . . محقق شود. 

آزموده دیدگاه

محمد ص��ادق حمیدی��ان، عضو هیأت 
نماین��دگان ات��اق بازرگانی ش��یراز معتقد 
اس��ت کیفیت کاالهای تولی��دی می تواند 
در بازاره��ای جهانی، ثبات حضور کاالهای 
ایران��ی را به وجود بیاورد و از س��وی دیگر 

موجب رشد اقتصادی شود. 
هم�واره این موضوع مطرح می ش�ود 
که راه تداوم رش�د اقتصادی صادرات 
غیرنفتی است. با توجه به این مسئله 
چه راهکاری وجود دارد که کاالهایی 
رقابت پذی�ر متناس�ب ب�ا نیاز س�ایر 
بازارها تولید کنیم و در مدت یک سال 
توس�عه صادرات غیر نفتی را داش�ته 

باشیم؟ 
قطعا باید کاالها را رقابت پذیر س��ازیم و 
اگ��ر کاالهای باکیفیت تولی��د کنیم، قطعا 
می توانیم در بازارهای جهانی رقابت داشته 
باشیم. باید به این موضوع توجه داشته باشیم 
که قیمت قسمتی از کیفیت است و بنابراین 

چی��زی ج��دا از کیفیت 
نیست و کیفیت هم باید 
مبتن��ی بر نیاز مش��تری 
باش��د و تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان با توجه به 
محصوالت  موض��وع  این 
تولیدی خود را در اختیار 
مش��تری ق��رار بدهن��د. 

بنابرای��ن حضور در بازاره��ای جهانی برای 
توسعه اقتصادی شرط بسیار مهمی است و 
برای این حضور رعایت کیفیت محصوالت و 

کاالها الزامی است. 
یک��ی از روش هایی که می توانیم کیفیت 
محصوالت تولیدی را افزایش دهیم، استفاده 
از س��رمایه گذاران خارجی در تولیدات مان 
است. برای سرمایه گذاران خارجی در قالب 
قراردادهای سرمایه گذاری می توانیم تکلیف 
کنیم که قس��متی از کاالی صادراتی تولید 
داخل را به تولید برس��انند و اگر این اتفاق 
بیفتد، تکنولوژی وارد کش��ور می شود و ما 
مبتنی ب��ر فضای رقابتی، کاالی��ی را برای 
رقاب��ت در عرصه جهان��ی تولید می کنیم. 

بنابرای��ن همه چیز برمی گ��ردد به کیفیت 
و اینکه کیفی��ت کاالهای تولیدی می تواند 
در بازاره��ای جهانی، ثبات حضور کاالهای 
ایران��ی را به وجود بیاورد و از س��وی دیگر 

موجب رشد اقتصادی شود. 
به نظر ش�ما در کشور ما چه تولیداتی 
ای�ن قابلی�ت را دارند ک�ه رقابت پذیر 
ش�وند و باید روی تولی�د آنها متمرکز 

شویم؟ 
آنچه عقالی فن اعالم کرده اند در 9 رشته 
دارای مزیت طبیعی هستیم. صنایع تبدیلی 
و تکمیلی بخش کشاورزی، قسمتی از صنایع 
تبدیلی و فرآوری بخش معدن و هفت رشته 
زیرگروه صنعت گاز هس��تند. بنابراین ما در 
صنایع پایین دس��ت پتروش��یمی و صنایع 
پایین دست گاز حرف برای گفتن داریم و در 
صنایع معدنی و صنایع غذایی هم به همین 
ترتیب است. از سوی دیگر دنیای امروز این 
موض��وع را نمی پذیرد که یک کش��ور صرفا 
براس��اس مزی��ت طبیعی 
خودش در بازارهای جهانی 
حضور داشته باشد. بنابراین 
بای��د به دنبال خلق مزیت 
باش��یم و این موض��وع را 
بررسی کنیم که دنیا برای 
خلق مزی��ت چه کارهایی 

انجام داده است.
برنامه شش�م توسعه می تواند کمک 
کند که ما روی ای�ن تولیدات متمرکز 
ش�ویم و اصوال برنامه های توس�عه ای 
می توانن�د در ای�ن زمینه کمک کننده 

باشند؟ 
معتقدم با برنامه بودن بهتر از بی برنامه 
بودن است ولی آنچه طی برنامه توسعه ای 
در کش��ور اتفاق افتاده، مبین آن اس��ت 
که ای��ن برنامه ها ما را ب��ه نقطه مطلوب 
نرس��انده اس��ت. بنابرای��ن در سیاس��ت 
برنامه نویس��ی ه��م باید با لح��اظ کردن 
شرایط فعلی تجدیدنظر اساسی کنیم. در 
واقع باید برنامه ها این قابلیت را پیدا کنند 

که ما را به سمت مطلوب ببرند. 

عل��ی اصغ��ر جمع��ه ای، رئی��س اتاق 
بازرگانی سمنان معتقد است برای تداوم 
رشد اقتصادی، توسعه صادرات غیر نفتی 
بسیار ضرورری اس��ت و در همین رابطه 
باید ب��ا دنیا ارتباطات برد – برد داش��ته 
باش��یم و ب��ا حف��ظ منافع ملی با س��ایر 

کشورها ارتباط برقرار کنیم. 
ب�ا توجه به اینکه کااله�ای ما خیلی 
رقابت پذیر و مطاب�ق با نیازهای بازار 
نیست، چگونه می توانیم روی توسعه 
صادرات غیرنفتی و حل مشکالتی که 
در این زمینه داریم، کار کنیم و از این 
طریق رشد اقتصادی را در سال های 

آینده تداوم بدهیم؟ 
من ب��ا این موضوع که تم��ام کاالهای 
تولید داخل رقابت پذیر و مطابق با نیازهای 
بازار نیستند، خیلی موافق نیستم. به عنوان 
مث��ال در حال حاض��ر مواد غذایی اعم از 
شکالت، انواع کیک و لبنیات قابل رقابت 

جهان��ی  بازاره��ای  در 
اس��ت. بنابرای��ن از نظر 
کیفیت مشکل چندانی 
وج��ود ن��دارد، اما یکی 
از مس��ائل عمده قیمت 
تم��ام ش��ده اس��ت. در 
عین حال برای اینکه به 
رش��د اقتصادی برسیم، 

یکی از ملزومات صادرات اس��ت و ما باید 
موان��ع صادرات را برط��رف کنیم. یکی از 
موانع ص��ادرات ارتباط با بازارهای جهانی 
و تسهیل امور در این زمینه است که اتفاقا 
رئیس جمه��وری هم در روز ملی صادرات 
ای��ن موض��وع را عنوان کرد ک��ه با قطع 
ارتباط با دنیا نمی توان بازارها را در دست 
گرفت و حتما ما باید با دنیا ارتباطات برد 
– برد داش��ته باشیم و باید با حفظ منافع 

ملی با دنیا ارتباط برقرار کنیم. 
یک بنگاه تولی��دی اگر بخواه��د بازار 
داخلی داشته باش��د، باید مراوده با مراکز 
مصرف داش��ته باش��د. به عنوان مثال اگر 
فردی تولیدکننده ماش��ین آالت باش��د و 

بتواند بازاریاب��ی داخلی را به خوبی انجام 
ده��د و ارتباط��ات خوب��ی برق��رار کند، 
محصوالت وی خریداری می شود. بنابراین 
یکی از مس��ائل عم��ده ما داش��تن بازار 
خارجی و دارا بودن روابط حسنه است که 
باید حتما تکلیف این موضوع روشن شود. 
اگ��ر این موضوع حل ش��ود، ما به راحتی 

می توانیم بازارها را پیدا کنیم. 
سیاس�ت و برنامه ه�ای دولت در این 

زمینه باید چگونه باشد؟ 
اگر دولت می خواهد به رش��د صادرات 
غیرنفتی برسد، حتما باید راه را هموار کند 
و از نظر قوانین و مقررات امور را تس��هیل 
کن��د و ترتیبی را فراهم کند که با رقبای 
خارجی که با آنها بازارهای هدف مشترکی 

داریم بتوانیم هم سطح شویم. 
یعنی تمام گره کار به دست دولت باز 
می ش�ود یا عوامل دیگری هم در این 

موضوع نقش دارید؟ 
ای��ن تنه��ا ب��ه دولت 
ارتباط پیدا نمی کند، زیرا 
دولت می خواهد اقداماتی 
را انج��ام دهد اما نهادها و 
س��ازمان هایی غیر  از بدنه 
دول��ت ب��رای آن موان��ع 
ایجاد می کنند و اگر یک 
بخواهد  اقتص��ادی  فعال 
ب��رای بازاریابی و انجام صادرات مذاکراتی 
را انجام دهد، ب��رای برخی این نگرانی به 
وجود می آید که ش��اید پ��ای آمریکا در 
میان باشد. این در حالی است که فعاالن 
اقتصادی و صادرکنندگان ش��یفته رابطه 
تجاری ب��ا آمریکا هس��تند، البته فعاالن 
اقتصادی بر این موضوع واقف هستند که 
تعداد زیادی از کشورها تحت تاثیر آمریکا 
هس��تند و آنچه مسلم اس��ت این که ما 
نباید منافع خود را نادیده بگیریم. بنابراین 
ارتباط حرف اول را می زند و اگر ارتباطات 
مناسبی داش��ته باشیم می توانیم به رشد 
برسیم و در غیر این صورت باید تالش های 

مضاعفی را انجام دهیم. 
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

محمد صادق حمیدیان: 
کیفیت کاالها موجب ثبات حضور در بازارهای جهانی است 

علی اصغر جمعه ای: 
با دنیا ارتباط برد – برد داشته باشیم

المیرا اکرمی 

برخی کارشناس�ان و فع�االن اقتصادی 
می گوین�د ک�ه احتم�اال رش�د اقتصادی 
امس�ال در س�ال آینده و س�ال های بعد 
ت�داوم نخواه�د یافت و از همی�ن رو باید 
به اهرم ه�ای دیگ�ری برای تداوم رش�د 
اقتص�ادی اتکا ک�رد و بهتری�ن تکیه گاه، 
افزایش صادرات اس�ت، زیرا اقتصاد ما با 
تکیه بر داشته های فعلی خود، توان ایجاد 

تحرک و رشد اقتصادی را ندارد. 
اما در حالی که برخی راه توسعه صادرات 
غیرنفتی و به تبع آن تداوم رشد اقتصادی 
را افزای�ش کیفی�ت تولی�دات می دانند، 
برخی دیگر بر این باورند که کیفیت برخی 
تولیدات کشورمان مطلوب است و باید در 
جهت کاهش قیمت تمام ش�ده اقداماتی 
انجام شود. در همین حال به نظر می رسد 
برای توسعه صادرات غیر نفتی، باید با دنیا 
ارتباطات برد – برد داشته باشیم و با حفظ 
منافع ملی با سایر کشورها ارتباط برقرار 
کنیم. در عین حال واضح اس�ت زمانی که 
بخش خصوص�ی واقعا بر اقتصاد کش�ور 
مسلط شود و بخش عمده ای از اقتصاد را 
در بربگیرد، می توانیم استراتژی را تدوین 
کنیم و تدبیری بیندیش�یم که به سرعت 
صادرات غیرنفتی خ�ود را افزایش دهیم. 
»فرص�ت ام�روز« در این گزارش ش�روط 
تداوم رش�د اقتصادی مثب�ت در ایران را 

بررسی کرده است. 

شروط ادامه رشد اقتصادی در سال های آینده بررسی می شود 

توسعه صادرات غیرنفتی کلید تداوم رشد 
فریدون فرقانی

رئیس اتاق بازرگانی شیراز 

سیدرضی حاجی آقا میری: 
تسلط بخش خصوصی بر اقتصاد راه توسعه صادرات است



ترجمه: سارا گلچین
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تایید جریمه شرکت های لورال، 
یونیلور و کلگیت پالمولیو

دادگاه پاریس، شرکت های تولیدکننده محصوالت 
آرایشی و بهداشتی را به پرداخت جریمه 951 میلیون 
یوروی��ی محکوم کرد. این ش��رکت ها برخالف قوانین 
فرانس��ه، محصوالت شان را طی س��ال های ۲۰۰۳ تا 
۲۰۰۶ می��الدی با قیمتی بیش از ارزش واقعی عرضه 
و ای��ن افزای��ش قیمت را نیز به فروش��گاه های بزرگ 

تحمیل می کردند. 
در دس��امبر سال ۲۰14، مقامات س��ازمان ناظر بر 
رقابت ه��ای اقتصادی فرانس��ه، چند ش��رکت بزرگ 
تولید کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی را به انجام 
رفتارهای ضدرقابتی متهم کرده اند. شرکت Oreal و 
یونیلور که جزو این ش��رکت ها بودند، تمامی اتهامات 

را رد کرده اند. 
در روز پنجشنبه، ۲7 اکتبر، دادگاه پاریس تخفیفی 
معادل ۲.۲ میلیون یورو برای جریمه های این شرکت ها 
در نظر گرفت. برای مثال ش��رکت هنکل باید مبلغی 
مع��ادل 1۰7.8 میلیون ی��ورو بپردازد ک��ه این مبلغ 
1.۳ میلیون یورو از جریمه اولیه کمتر است، همچنین 
شرکت پروکتر اند گمبل )P&G(  موظف به پرداخت 
۳8.۲ میلی��ون یورو اس��ت که 889۰۰۰ ی��ورو از آن 

توسط دادگاه بخشیده شده است. 
 برون��و لس��ر، رئیس س��ازمان ناظر ب��ر رقابت های 
اقتصادی در فرانسه می گوید: »مارک های تجاری که 
موضوع این پرونده هستند، مشهورند و همچنین توسط 
شرکت های چندملیتی قدرتمند ساخته می شوند که 
توزیع کنن��دگان این محصوالت حتی با وجود افزایش 
قیم��ت بیش از ان��دازه ای که توس��ط تولید کنندگان 
اعمال می  ش��د، نمی توانس��تند این محص��والت را از 
شرکت های شان حذف کنند.« این محصوالت شامل، 
نرم کننده، پاک کننده های آرایش��ی، مواد ش��وینده، 
قرص های ماشین ظرفشویی، پاک کننده های خانگی، 
ش��امپو، خمیر دندان، حش��ره کش، لوازم آرایش��ی و 

اسپری می شدند. 
نمایندگان این شرکت ها، به طور مستمر مالقات هایی 
مخفیانه در رس��تورانی در پاریس داش��تند تا با تبانی 
یکدیگ��ر، قیمت ها را در بازار مص��رف افزایش داده و 
تثبیت کنند. ابتدا این ش��رکت ها در برابر جرم ش��ان 
مقاوم��ت می کردند، ام��ا بعد از مدتی ش��رکت هایی 
همچون پالمولیو، هنکل و کلگیت با قبول این امر که 
در این توافق ها ش��ریک بوده اند، از تخفیف دادگاه در 

جریمه های شان برخوردار شدند. 
ای��ن جریمه ک��ه در مجم��وع مبلغ��ی نزدیک به 
یک میلیارد یورو است، باید توسط 1۳ شرکت از جمله 
ش��رکت های آمریکایی کلگیت، پالمولیو و پروکتر اند 

گمبل، هنکل آلمان و اورآل فرانسه پرداخت شود. 
ط��ی بیانیه ای 185 قلم از لوازم آرایش��ی برندهای 
مع��روف فرانس��ه، مضر اعالم ش��ده اس��ت. اتحادیه 
مصرف کنندگان فرانس��ه از مش��تریان اروپایی لوازم 
آرایش��ی خواسته است تا از خرید چند برند فرانسوی 
نی��وآ، داوو، اورال، رکس��ونا و گارنیه ک��ه حاوی مواد 

شیمیایی مضر و آلرژی زا هستند، خودداری کنند. 
اورال ک��ه ش��رکتی جهانی از نظر لوازم آرایش��ی و 
زیبایی اس��ت، عالوه بر جریمه در نظر گرفته شده از 
س��وی دادگاه پاریس، از نظر کاهش مش��تریانش نیز 

تحت فشار است. 

هوادار سرسخت اپل نام خود را به 
آیفون 7 تغییر داد

گاهی  است  ممکن 
با خ��ود بگویید که 
آیفونم  من عاش��ق 
هستم، اما هرقدر که عالقه و وابستگی شما به آیفون تان 
زیاد باشد هرگز به میزان عشق و عالقه آلکساندر تورین 

اوکراینی به این برند محبوب آمریکایی نمی رسد. 
آقای تورین که احتماال سرسخت ترین هوادار شرکت اپل 
 iPhone Sim به ش��مار می رود، نام کوچک خ��ود را به 
)Simدر زبان اوکراینی به معنای عدد 7 اس��ت( تغییر 
داده است. براساس اطالعات موجود به ظاهر این جوان 
اوکراینی به منظور دریافت یک دستگاه آیفون7 رایگان 
از یک فروش��گاه محلی اقدام به تغیی��ر نام خود کرده 

است. 
گوش��ی آیفون 7 که جدیدترین محصول ش��رکت 
اپل محسوب می ش��ود در بازار اوکراین قیمتی برابر 
ب��ا 85۰ دالر داش��ته و از  محبوبیت بس��یار زیادی 
برخوردار اس��ت. شایان ذکر است که پس از تبلیغات 
یک فروش��گاه لوازم الکترونیکی در اوکراین مبنی بر 
ارائه یک دستگاه آیفون 7 رایگان به پنج نفر نخستی 
که ن��ام کوچک خود را ب��ه آیف��ون 7 تغییر دهند، 
الکس��اندر تورین ۲۰ س��اله به س��رعت دست به کار 
ش��د و با طی پروسه قانونی که تنها ۲ دالر برای وی 
هزینه دربرداش��ت، نام کوچکش را برای دستیابی به 

جدیدترین گوشی هوشمند اپل تغییر داد. 
تغییر نام به آیفون 7 قطعا بازخورد خوبی در کش��ور 
اوکراین نداشته و مردم از این اسم تعجب خواهند کرد، 
اما نام خانوادگی جدید آقای تورین در زبان انگلیس��ی 
Mr. Sim اس��ت ک��ه مردم با ش��نیدن این ن��ام فورا 
سیم کارت های تلفن همراه را به خاطر می آورند. بنابراین 
ترکی��ب نام کوچک و نام خانوادگی جدید آقای تورین 
معنای سیم کارت آیفون را به ذهن متبادر می کند که 
همین موضوع موجب ماندگار شدن نام جدید این جوان 

۲۰ ساله اوکراینی خواهد شد. 
از س��وی دیگر به نظر می رسد زمان بندی این هوادار 
سرس��خت اوکراینی اپل نیز بسیار مناسب بوده است، 
چ��را که در صورت تغییر ن��ام وی به آیفون ۶، ترجمه 
عدد ۶ در زبان اوکراینی )Shist( است که نحوه تلفظ 
این نام توس��ط افراد انگلیسی زبان چندان دور از ذهن 
نبوده و این نام هرگز نمی توانست نام خانوادگی مناسبی 

برای او باشد. 
به نظر می رس��د باید ب��ه Mr. Sim بابت تغییر نام 
به یکی از محصوالت اپل که هر س��ال نمونه جدیدی 
از آن وارد بازار می ش��ود تبریک بگوییم اگرچه وی نام 
زیبای خود را فدای یک دستگاه آیفون 7 کرده است، اما 
به زودی دوستانی بین المللی خواهد یافت که نام جدید 

وی برای شان جالب خواهد بود. 

مجل��ه فورب��س هر س��ال ارزش��مندترین 
برندهای ورزشی را معرفی می کند. این معرفی 
تحت عن��وان The Forbes Fab 40 انجام 
می شود. مالک تعیین ارزشمندترین ها البته 
میزان ثروت تیم ها یا کسب وکارهای ورزشی 
ی��ا میزان درآمد ورزش��کاران برت��ر یا حتی 
 درآم��د رویدادهای بزرگ ورزش��ی نیس��ت. 
the Fab 40  تعیی��ن می کن��د که نام هر 
برند به خ��ودی خود چق��در ارزش یا درآمد 

ایجاد می کند. 
سال جاری میالدی، ارزشمندترین برندها 
در چه��ار دس��ته بندی موجود س��وپر باول 
)رویداد ورزش��ی( با ۶۳۰ میلیون دالر، راجر 
فدرر )ورزشکار( با ۳۶ میلیون دالر، نیویورک 
یانکی��ز )تیم ورزش��ی( ب��ا ۶99 میلیون دالر 
و نای��ک )برند ورزش��ی( ب��ا ۲7 میلیون دالر 

هستند. 
روش محاس��به ارزش برندها برای هر یک 
از این چهار دس��ته متفاوت است. در دسته 
کس��ب وکارهای ورزش��ی، ارزش برند تفاوت 
میان ارزش اقتصادی برآوردش��ده برای برند 

کس��ب وکار و ارزش اقتص��ادی واقعی 
یک برند مشابه است. ارزش برند 

یک تیم ورزشی یعنی میزان 
ارزش آن تیم. 

ش��امل  ارزش  می��زان 
درآمده��ای خ��ود تی��م از 
جمل��ه اسپانس��رینگ، حق 

پخ��ش تلویزیون��ی، درآم��د 
حاصل از فروش بلیت و س��ایر 

درآمدهایی اس��ت ک��ه این تیم 
خاص در مقایس��ه با سایر تیم های 
مش��ابه خود به دس��ت م��ی آورد. 
ارزش برند ورزشکار یعنی درآمد 
تاییدشده یک ورزشکار حرفه ای 
از متوسط درآمد تایید شده 1۰ 
ورزش��کار پردرآم��د در س��ال 

گذشته بیشتر باش��د. در نهایت، 
ارزش برن��د روی��داد ورزش��ی یعنی 
متوسط درآمد هر رویداد ورزشی در 

روز که ش��امل پخ��ش تلویزیونی، 
ص��دور  اسپانس��رینگ، 

 مج��وز و ف��روش بلیت 
می شود. 

می تواند  برن��د  خرید 
اثر زی��ادی روی ارزش 

آن برن�����د بگ��ذارد. 
ی  ا ب����ر
 ، ل مث��ا
ن��د  بر

  WME/IMG را تابس��تان گذشته UFC
 UFC .ب��ه قیم��ت 4میلی��ارد دالر خری��د
ی��ا مبارزه قهرمان��ی یک س��ازمان برگزاری 
مس��ابقات هنرهای رزمی ترکیبی اس��ت که 
مس��ابقات هنرهای رزم��ی ترکیبی را برگزار 
ک��رده و میزبان بهترین مبارزان این رش��ته 
اس��ت. در واقع ورزش��کاران رزمی برتر دنیا 
برای رویارویی با ه��م در الس وگاس آمریکا 
جمع می ش��وند و ب��ا هم مب��ارزه می کنند. 
خریداری ش��دن این برند امس��ال ۲ میلیارد 

دالر به ارزش آن اضافه کرد. 
فدرر، پولدار دوست داشتنی

در فهرس��تی که فوربس منتشر کرده یک 
نام به ش��دت آشنا به چش��م می خورد؛ راجر 
فدرر. این تنیس��ور نامدار سوئیس��ی امسال 
توانست عنوان ارزش��مندترین برند در میان 

ورزشکاران را به خود اختصاص دهد. 
اگر قرار باش��د دس��تاوردهای این مرد ۳5 
س��اله را فهرس��ت کنیم، باید فضای زیادی 
را برای نوش��تن آنه��ا اختصاص دهیم. او که 
17 قهرمان��ی مس��ابقات تنیس گرند اس��لم 
را در کارنام��ه پرافتخ��ار خ��ود دارد، ح��اال 
ارزش��مندترین برند دنیای ورزش هم ش��ده 
اس��ت. ف��درر باالت��ر از برندهای 
بزرگ��ی چ��ون لب��رون جیمز در 
بسکتبال، یوس��ین بولت در دو 
و میدانی و کریس��تیانو رونالدو 

مس��ی  لیونل  و 
در فوتب��ال قرار 
اس��ت.  گرفت��ه 
برند لبرون جیم��ز نزدی��ک ترین 
تعقی�ب کنن��ده راجر فدرر اس��ت 

که ۳4 میلیون دالر ارزش دارد. 

ف��درر بزرگ ح��اال س��ال ها اس��ت که با 
چندین برند تجاری بزرگ همکاری می کند. 
 ،)Nike( نای��ک  تج��اری چ��ون  نام ه��ای 
 ،)Wilson( ویلس��ون ،)Rolex( رولک��س
 ،)Mercedes-Benz( مرس��دس  بن��ز  
 ،)Credit Suisse(س��وییس کردی��ت 
و    )Gillette( ژیل��ت   ،)Lindt(  لین��دت 
  )Moet & Chandon( موئت اند شاندون
از جمله برندهایی هس��تند که آقای فدرر در 

همکاری با آنها درآمدزایی می کند. 
ف��درر که هم ورزش��کار بس��یار پرافتخار و 
نام آشنایی اس��ت و هم از جمله پردرآمدترین 
چهره های ورزشی است، معموال در فهرست های 
گوناگون فوربس پای ثابت اس��ت. همین یک 
ماه پیش ب��ود که این سوییس��ی خوش تیپ 
ب��ا ۶7/8 میلی��ون دالر درآم��د در رده چهارم 
پردرآمدترین ورزش��کاران جه��ان قرار گرفت. 
در این فهرس��ت پردرآمدترین ورزشکاران دنیا 
در فاصله ژوئ��ن ۲۰15 تا ژوئن ۲۰1۶ معرفی 
شدند. این فهرست تمامی درآمدهای ورزشکار 
از جمله جوایز نقدی، درآمد حاصل از قراردادها 
و مبالغی اس��ت که بابت حضور در رویدادهای 
مختلف می گیرد. فدرر همچنین پردرآمدترین 
تنیسور جهان است. او از سال ۲۰۰۶ که آندره 
آغاس��ی، مرد پرآوازه تنیس جهان بازنشسته 

شد، این عنوان را در اختیار دارد. 
ف��درر همچنین در میان 1۰۰ س��لبریتی 
پردرآمد جهان رده ش��انزدهم را در س��ال 
۲۰1۶ به دس��ت آورد. او ک��ه صاحب چهار 

ن��د  ز اس��ت، از ح��دود ۶8 میلی��ون فر
)به طور  خ��ود  درآمد  دالر 
دقی��ق ۶7/8 میلیون دالر( 
7/8 میلیون دالر را به عنوان 
حقوق دریافت کرده 
و ۶۰ میلیون دالر از 
درآمدش نیز حاصل 
اس��ت  قراردادهایی 
برنده��ای  ب��ا  ک��ه 
گوناگون  بزرگ 
آورده  به دس��ت 
ای��ن  او  اس��ت. 
دالر  ۶۰ میلیون 
فاصل��ه  در  را 
که  س��الی  یک 
ب��ه  فورب��س 
بررسی پرداخته، 
از قراردادهایی که ب��ا برندهایی چون نایک، 
رولکس، مرس��دس  بنز و کردیت س��وییس 

امضا کرده، به دست آورده است. 
ف��درر در طول 18 س��ال ورزش حرفه ای 
خ��ود 98 میلیون دالر جای��زه نقدی دریافت 

کرده است. 

ارزشمدترین برندهای ورزشی از نگاه فوربس

فدرر، برند ارزشمند و پولساز

قــاب

کیوسـک

منطقه آزاد

صفحه 16

سبک زندگی

بلژیک با دو برنده در قرعه کش�ی بلیت بخت آزمایی یورو میلیونز، در کمتر از 15 روز، به دومین  کش�ور خوش شانس 
اروپایی در التاری یورو میلیونز تبدیل ش�د. دو ش�هروند بلژیکی،  طی دو هفته گذش�ته رتبه اول قرعه کش�ی بخت 

آزمایی یورو میلیونز شدند.  

تلفن مستقیم: 86073283شماره 640 www.forsatnet.ir

ترجمه: سمانه عطایی فرد
منبع: تریبون

برخ��ی کارگروپ ها مانند بردار مخالف عمل می کنند. برخی دیگر اساس��اً عمل 
نمی کنند. برخی هم یکسره دنبال البی گری هستند و هی چندتا چندتا این گوشه 
و آن گوش��ه پچ پچ می کنند. فعالیت برخی را هم که بهتر اس��ت علنی نکنیم. به 
محض مش��اهده این اوضاع، تصمیم گرفتیم س��بک زندگ��ی جدیدی را پایه ریزی 

کنیم. 
قدیم ترها هر چیزی برای خودش تعریفی داش��ت. مثاًل قدما قانع بودند. درست 
مصرف می کردند. برخی قدما چند کارخانه داش��تند ولی با دوچرخه خورجین دار 
به متعلقات ش��ان سرکش��ی می کردند. دلیلی نداشت ایرباس س��وار شوند، با آنکه 

وسعش را هم داشتند. 
حااله��ا حت��ی نمی توان��ی بفهم��ی ک��دام کار مصرف زدگی یا ولخرجی اس��ت 
و ک��دام کار خسیس��ی یا ناخن خش��کی. خروار خروار ش��یوه فعالی��ت اقتصادی 
پ��ا گرفت��ه و هنوز کمیت آدم می لنگد، با کاس��ه چه کنم چه کنم در دس��ت. همه 
اینه��ا را بافتی��م ک��ه بگوییم ما خی��ال کردیم اگر یک چای س��از برق��ی بگذاریم 
کن��ار بس��اط اس��کنر و پرینترم��ان، کارم��ان راه می افت��د. حال آنک��ه حکمتی 
داش��ته ک��ه قدم��ا آبدارخانه داش��ته اند و اس��تکان ل��ب قیطان��ی و نعلبکی گل 
گل��ی. تعاملی میان بخش ها ش��کل می گرفته و بش��ریت اتاق به ات��اق می رفته و 
 می آم��ده و فض��ای رقابت��ی پیش��رونده و جذاب��ی راه می افتاده اس��ت و توده ای 

مزایای دیگر.
 خالص��ه آنک��ه الب��ی کردی��م ت��ا دس��تور مس��تقیم گرفتیم جهت تش��کیل 
کارگ��روپ آبدارخان��ه. س��رکرده ای هم برایش تعیین ش��د؛ داور ن��ام، جهت برپا 
ک��ردن یا خواباندن هر بلوایی. دست ش��ان را هم باز گذاش��ته ایم. چند صباحی با 
 این س��یاق پی��ش می رویم بلکه تیم داور و دار و دس��ته اش تکان��ی به منحنی ها 

بدهند.
 از تعالیم قدماس��ت که در س��ایه، بمیر و بدم. ما نمی خواهیم همین اول کاری 
به چنین روزی بیفتیم، لذا دفع ش��ر مقدر می کنیم. به عنوان نخستین مطالبه مان، 
انتظار داریم تکلیف افراد جانش��ین اعضای مستعفی روز کلنگ زنی را روشن کنند. 
ما هم باید بدانیم چه دورنمایی ترس��یم شده است. نمی شود که هی به امید، امید 

داشت. اندکی هم تدبیر الزم است. 
خواس��ته دوم ما، نان س��نگک مشاهیر اس��ت، خیار، گوجه و پنیر تبریزمان هم 
پیش��کش. خواس��ته سوم نیز آن است که در نهایت اس��تقالل رای، جوانمرد عمل 
کنند، هرچند این دو مقوله در یک زمان و یک مکان جمع نیایند، در طول تاریخ 

بشری، زمانش که مناسب بوده، مکانش نبوده و برعکس. 
من بنده

در سایه، بمیر و بدم

کارگروپ فرصت ویژه

همانند س��ایر کمپانی های مش��هور، داس��تین موسکوویتز و همس��رش کری تونا 
تصمی��م گرفتند از نامزد حزب دمک��رات حمایت کنند. حمایت آنها برای دمکرات  ها 

بسیار مهم و تاثیر گذار خواهد بود. 
با نزدیک ش��دن زمان انتخابات، رقابت بین دو حزب شدیدتر خواهد بود.  حمایت 
رأی دهن��دگان آمریکایی از »دونال��د ترامپ« نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا بیشتر شده و وی را به »هیالری کلینتون« نامزد دموکرات رسانده 

است. 
به نوشته رویترز، نتایج نظرسنجی موسسه »آی پی اس اواس« نشان می دهد از زمان 
آغاز رقابت های انتخاباتی آمریکا، برای نخستین بار چنین تغییری اتفاق داده است. 
نتایج نظرس��نجی از رای دهندگان آمریکایی نش��ان می دهد رقابت میان دو نامزد 

جمهوریخواه و دموکرات انتخابات آمریکا بسیار نزدیک و شانه به شانه هم است. 
در یک��ی از نظرس��نجی های اخیر، 41 درص��د از رای دهندگان حام��ی کلینتون و 
4۰ درصد دیگر حامی ترامپ بودند و 19 درصد هم گفته اند هنوز تصمیم نگرفته اند و 

این نتایج نشان از افزایش چشمگیر حمایت از ترامپ دارد. 
نتای��ج نظرس��نجی »آی پ��ی اس او اس« پیش از این نش��ان داده ب��ود اکثریت 
رای دهن��دگان آمریکایی به هیچ ی��ک از نامزدها برای مدیریت اقتصاد آمریکا اعتماد 
ندارن��د. انتخابات به زودی برگزار می ش��ود و احتمال تغییر نظ��رات رای دهندگان تا 
آن زم��ان نیز وج��ود دارد. هیالری کلینتون تاکنون 15میلی��ون دالر از بنیانگذاران 
فیس ب��وک دریافت کرده البته این مبلغ به غیر  از چک ۲۰میلیون دالری اس��ت که 
داس��تین موسکوویتز و همسرش در ماه س��پتامبر به منظور حمایت از هیالری امضا 
کرده اند. این مبلغ برای حزب بسیار قابل توجه است. در ماه آگوست، کاندیدای حزب 
مخالف یعنی دونالد ترامپ مبلغی را که برای انتخابات صرف کرده بود به 9۰میلیون 
دالر رسانید و رکورد دوره های قبل را شکست؛ اما با این حال بازهم موفق به شکست 
هیالری نشد. در ۲7اکتبر رقم کمک های دریافتی کلینتون به 445.4میلیون دالر در 

مقابل ۲18.8دارایی هیالری رسید. 

سیلیکون ولی مخالف سرسخت ترامپ
زوج موس��کوویتز-تونا به انس��ان دوستی مشهورند. با س��رمایه 1۰.5میلیارد دالر، 
آنه��ا به عنوان جوان ترین افراد ش��رکت کننده در برنامه )ارائه تعهد( ش��رکت کردند. 
در این برنامه که صدها میلیاردر در آن ش��رکت دارند، آنها متعهد می ش��وند نیمی 
از دارای��ی خود را صرف امور خیریه کنن��د. از طرفی دیگر برای آنها حمایت مالی از 
کاندیدای ریاس��ت جمهوری اهمیت بسیاری دارد. در س��ال ۲۰14 آنها 5۲۰۰دالر 
صرف حمایت از ماری کریس هوگ )یکی دیگر از ش��رکای فیس بوک( برای انتخابات 
مجلس نمایندگی هزینه کردند. داستین موسکوویتز در پستی در وبالگ خود نوشته 
است: »اگر دونالد ترامپ پیروز شود، کشور پسرفت خواهد داشت و روابط ما با سایر 

کشورها بسیار محدود خواهد شد.«

از وعده های عجیب دونالد ترامپ ساخت دیوار در نقاط مرزی میان آمریکا 
و مکزیک است

باور کردن چنین وعده ای بسیار سخت و دشوار است. در ابتدا ترامپ باید کنگره را 
برای پذیرش چنین اقدامی راضی کند زیرا این وعده نیازمند میزان فراوانی از بودجه 
مالی آمریکا برای احداث دیواری به اندازه ۲هزار مایل از مرز دو کش��ور است. بعد از 
آن ترامپ باید با اعتراضات پس از آن دست و پنجه نرم کند. مشکل دیگر چگونگی 

احداث دیوار روی منابع طبیعی، رودخانه ها و مراتع است. 
حرف عجیب دیگری که او در مناظره هایش زده این است که قصد دارد 11میلیون 
مهاج��ر غیر قانون��ی را از خاک آمریکا اخراج کند. مس��لما چنین وع��ده ای هرگز به 
واقعیت تبدیل نخواهد ش��د. اگر این وعده جدی بود کمپین ترامپ نیز بر آن تاکید 
زیادی می کرد این در حالی اس��ت که این وعده مدتی اس��ت ک��ه دیگر در مبارزات 
تبلیغات��ی ترامپ عنوان نمی ش��ود. به ظاهر ترامپ قص��د دارد میزان اخراج مهاجران 
غیر قانون��ی در آمری��کا را به ۶میلیون نفر کاهش دهد. البت��ه این آمار هم رقم کمی 

نیست و اجرای آن نیز کار راحتی نیست. 

در این میان زاکربرگ چه خواهد کرد؟ 
مهم ترین حامیان حزب جمهوریخواه نیویورکی ها هس��تند. در این میان اما شرایط 
برای مارک زاکر برگ متفاوت است. درسال های اخیر او همواره از حزب جمهوریخواه 
و به خصوص مارکو روبیو حمایت می کرده اس��ت. ح��ال باید دید آیا او به حمایت از 

جمهوریخواه ها ادامه خواهد داد و با دونالد ترامپ هم پیمان خواهد شد یا خیر؟ 

هدیه 35میلیون دالری بنیانگذاران 
فیس بوک به کمپین انتخاباتی کلینتون

دور دنیا

مترجم: غزاله فالحی
BFMtv :منبع

فهرست برترین ورزشکاران برند از دیدگاه فوربس
ارزشرشته ورزشیورزشکاررتبه

۳۶ میلیون دالرتنیسراجر فدرر1.

۳4 میلیون دالربسکتباللبرون جیمز۲. 

 ۲8 میلیون دالرگلففیل میکلسون۳.

 ۲5 میلیون دالردو و میدانییوسین بولت4.

۲۳ میلیون دالرگلفتایگر وودز5

19 میلیون دالرفوتبالکریستیانو رونالدو۶.

 1۶ میلیون دالربسکتبالکوین دورانت7. 

 15 میلیون دالر فوتباللیونل مسی8. 

 1۳ میلیون دالر گلفروری مک ایلروی9.

 11 میلیون دالر کریکتماهندرا سینگ دونی1۰.
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