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تاثیر لغو تحریم های دالری بر اقتصاد ایران بررسی می شود 

ایران در یک قدمی آزادی 
کامل تجاری

رشد 27 درصدی تولید خودرو در کشور

خودرو ناجی رشد 
اقتصادی می شود

7

زمانی که کارول دوئک در اوایل دهه 1970 از دانشگاه فارغ التحصیل شد، 
روی این موضوع که کودکان چطور می توانند بر مشکالت خود غلبه کنند، 

مطالعه کرد. او به سرعت به این نتیجه رسیدکه غلبه کردن، واژه 
درستی نیست. بعضی از این کودکان بر مسائل غلبه نمی کنند...

درس های کسب و کار از مایکروسافت

پرورش مدیران با به کارگیری 
دیدگاه ذهنی روبه رشد

2 صفر 1438 - سـال سوم
شماره 642- 20صفحه - 1000 تومان
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چهارشنبه
12 آبان
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سرگیجه در تاالر شیشه ای
بازی دست های ناپیدا با سهم های شاخص ساز بورس

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت 
روز سه شنبه 11 آبان 95، با 604 واحد کاهش به 79 هزار 
و 659 واحد رس��ید. ش��اخص کل بورس در چهارمین روز 
کاری خ��ود در هفته جاری، از همان ابتدا با افزایش عرضه 
مواجه ش��د و تا پایان ش��اهد برتری عرضه بر تقاضا بود. به 
این ترتیب ش��اخص کل پس از صعود کوتاه مدت به کانال 

80 هزارواح��دی، بار دیگر به کانال 79 هزار واحد س��قوط 
ک��رد و روند اصالحی ش��اخص کل ب��ورس پس از جهش 

1041 واحدی هفته جاری، همچنان ادامه دارد. 
ب��ورس اوراق بهادار تهران روز گذش��ته با کاهش حجم 
و ارزش معام��الت هم��راه ب��ود، به ط��وری ک��ه بی��ش از 
729میلیون س��هم و حق تقدم به ارزش بیش از یک هزار 

و 956 میلیارد ریال در 84 هزار و 436 نوبت مبادله ش��د. 
همه ش��اخص های اصلی بازار س��هام نیز کاهش داشتند و 
بر این اس��اس، شاخص قیمت  )وزنی-ارزشی( 213 واحد، 
 شاخص کل  )هم وزن( 92 واحد، شاخص قیمت  )هم وزن( 

73 واح��د، ش��اخص آزاد ش��ناور 693 واح��د، 
5شاخص بازار اول480 واحد و شاخص بازار دوم...

سرمقـاله
راهکار مناسب برای 

استفاده از فضای آزاد 
معامالت دالری 

واقعیت این اس��ت که مبنای 
تجارت نه تنه��ا برای ایران بلکه 
برای بس��یاری از کش��ورها در 
دنیا براس��اس دالر است، حتی 
اتحادیه اروپا نی��ز که مبادالت 
را براساس یورو تنظیم می کند 
در ش��رایط تجارت با بس��یاری 
از کش��ورهای خارج از اتحادیه 
اروپا، مبادالت خود را براس��اس 
دالر انج��ام می ده��د.  ب��ه نظر 
می رس��د کم ک��م آث��ار واقعی 
برج��ام در حال نمایان ش��دن 
اس��ت، لذا س��ه اتفاقی که در 
طول ی��ک ماه گذش��ته برای 
اقتصاد ایران رقم خورده است 

شامل بازگش��ت اموال بلوکه...

رضا صالحی امیری
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

موافق: 180   مخالف: 89

فخر الدین احمدی دانش آشتیانی
وزارت آموزش و پرورش

موافق: 157   مخالف: 111

سعید سلطانی فر
وزارت ورزش و جوانان

موافق: 193   مخالف: 72
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عض��و هیأت علمی دانش��گاه عالمه طباطبایی 
گفت: که اصالح قیمت های نسبی و ساختار غلط 

اقتصادی، یک باید در اقتصاد ایران است.
جمش��ید پژویان در گفت وگو با خبرآنالین با 
اشاره به وضعیت نرخ بازده صنعت و پایین بودن 
بهره وری عامل کار و س��رمایه، افزود: »شما فکر 
می کنی��د بهره وری عامل کار چرا پایین اس��ت؟ 
چون قانون کار و تامین اجتماعی باید اصالح شود. 
نرخ بهره وری س��رمایه نیز به  دلیل سرمایه های 
انرژی بر و مس��تهلک پایین اس��ت.« وی با اشاره 
به چهار اقدام ضربتی برای اصالح ساختار اقتصاد 
کشور تصریح کرد: »این اتفاقات در کشور ما باید 
بیفتد؛ قیمت های نس��بی اصالح شود، بازارها به 

سمت رقابتی شدن بروند، رانت ها برداشته شود 
و اقتصاد کش��ور از دس��ت گروه ه��ای خصولتی 
رهای��ی پیدا کند.« عضو هیأت علمی دانش��گاه 
عالمه طباطبایی عنوان کرد: »خصوصی س��ازی 
ص��ورت گرفت ک��ه بنگاه های دولت��ی به بخش 
خصوصی منتقل شود، اما در نیمه راه یک  عده ای 
این بنگاه ها را گرفتند، اما مجددا باید بنگاه ها را 
از آنها گرفت و به بخش خصوصی منتقل کرد.« 
پژویان متذکر شد: »من به هنگام خصوصی سازی 
بارها گفتم که همه توجه ها به سمت عرضه است 
و به سمت تقاضا توجه نمی شود. در دهه 80 که 
در کشورهای صنعتی خصوصی سازی اتفاق افتاد، 
آب یک اس��تخر را در اقیان��وس ریختند. اما ما 

برعکس، می خواهیم آب یک دریاچه را در استخر 
بریزی��م.« وی ادامه داد: »باید بخش خصوصی را 
تقویت ک��رد و یکی از راه ها، تش��کیل هلدینگ 
است. از س��وی دیگر، باید برای بخش خصوصی 
جذابیت ایجاد شود.« عضو هیأت علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی خاطرنشان کرد: »گروهی ممکن 
است سرمایه داشته باشند، اما حاضر به فعالیت 
نباشند. به نظر شما چه کسی حاضر است سراغ 
صنعتی برود که به زحمت 5،6 درصد س��ود، آن 

هم با دردسرهای باال دارد.«
پژوی��ان تاکید ک��رد: »اگر ما اقدام��ی در این 
خصوص انجام ندهیم، مطمئن باشید سرمایه گذار 

خارجی هم قدم جلو نمی گذارد.«

رئیس هیات مدی��ره اتحادی��ه تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان مبلمان کش��ور گفت: صنعت 
مبلمان کش��ور با وجود ظرفی��ت 400 میلیون 
نفری کشورهای همسایه برای صادرات، هنوز با 

50 درصد ظرفیت خالی فعالیت می کند. 
به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه 
تجارت، حس��ن احمدیان با اش��اره به برگزاری 
هشتمین نمایش��گاه صنعت چوب، ماشین آالت 
 )WoodExpo 2017( و تجهی��زات وابس��ته
گفت: یک��ی از حلقه های مه��م صنعت مبلمان 
کش��ور توجه به موضوع صادرات اس��ت، این در 
حالی اس��ت که با وجود ظرفی��ت 400 میلیون 
نفری کشورهای منطقه، هنوز 50 درصد ظرفیت 
صنعت مبلمان کشور راکد مانده است، به طوری 
که مثال 65 درصد ام. دی. اف کشور هنوز وابسته 
به واردات اس��ت و ما فقط توانسته ایم 35 درصد 

نیاز کشور را با تولیدات داخلی تامین کنیم. 
او اف��زود: اتحادیه مبلمان ب��ه منظور ترغیب 
ش��رکت های تولیدی به س��مت صادرات برنامه 
پنج س��اله ای را تدوین کرده اس��ت که براساس 
آن شرکت های تولیدی باید در کشورهای هدف 
صادراتی ش��عبه دایر کنند.  رئیس هیات مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان 
در عین حال اظهار داش��ت: صادرات ما در بخش 

صنای��ع چوبی هم اکنون 20 میلیون دالر اس��ت 
که طبق نقش��ه راه تدوین ش��ده باید این میزان 
با افزایش 10 برابری در پنج س��ال آینده به رقم 

200 میلیون دالر برسد. 
احمدیان با اشاره به کشورهای هدف صادراتی 
ایران، اضافه کرد: قزاقستان، افغانستان، آذربایجان، 
عراق، عمان، ارمنستان، ترکمنستان و... مهم ترین 
بازار صنایع چوبی کشور هستند که با توجه به بعد 
مسافت، اشتراکات فرهنگی و تشابهات سلیقه ای 
با آنه��ا ظرفیت ص��ادرات به این کش��ورها برای 
تولیدکنندگان ایرانی بس��یار گسترده است.  وی 
ادامه داد: در هش��تمین نمایشگاه صنعت چوب، 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته که بهمن ماه سال 
جاری برگزار می شود با توجه به نیازسنجی کشور 
در صددیم نقاط ضعف را برطرف و همکاری مثبت 
و س��ازنده ای را با کش��ورهای صاحب تکنولوژی 
برق��رار کنیم.  وی در مورد مش��کالت گریبانگیر 
این صنعت نیز عنوان ک��رد: اکثر تولیدکنندگان 
مبلمان با ماش��ین آالت روز دنیا کار می کنند، در 
حالی که ضع��ف ما در مواد اولیه، خدمات پس از 
فروش ماشین آالت وارداتی و همچنین یراق آالت 
و ام. دی. اف است که در این نمایشگاه برای مذاکره 
ب��ا طرف های خارجی و برطرف کردن مش��کالت 

تولید و صادراتی مان برنامه ریزی کرده ایم. 

وی ب��ا بی��ان اینکه ع��وارض گمرک��ی یکی از 
عمده ترین موانع افزایش تولید و صادرات صنایع 
چوبی کشور است، یادآور شد: برای افزایش قدرت 
رقابت پذیری در کشورهای خارجی باید مواد اولیه 
با هزینه کمتری وارد کشور شود؛ چراکه هم اکنون 
یک تولیدکننده برای واردات این اقالم 10 تا 55 
درصد ع��وارض گمرکی پرداخ��ت می کند.  این 
فعال اقتصادی در پایان اش��اره ای به رقبای ایران 
در بازاره��ای جهانی ک��رد و افزود: چین، ترکیه و 
کشورهای اروپایی مهم ترین رقبای ما هستند، اما 
اگر مش��کل عوارض گمرکی واردات مواد اولیه و 
همچنی��ن خدمات پس از فروش برطرف ش��ود، 
خواهیم توانست با این کشورها رقابت جدی داشته 
باش��یم؛ چراکه مثال تولیدات ما در بخش مبلمان 
اداری بسیار بهتر و باکیفیت تر از ترکیه است، در 
س��رویس خواب تقریبا برابر هستیم و در مبلمان 
اداری و مدرن نیز بس��یار رقابت تنگاتنگی داریم. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، 
هشتمین نمایش��گاه صنعت چوب، ماشین آالت 
و تجهیزات وابس��ته )WoodExpo 2017( با 
مشارکت 13 کشور آلمان، ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، 
فنالند، چین، ترکیه، روس��یه، سوئیس، اوکراین، 
قزاقس��تان، هنگ کنگ و تایوان به همت شرکت 

میالد نور برگزار می شود. 

4 اقدام ضربتی برای اصالح ساختار اقتصاد کشور

رئیس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان مطرح کرد 

هدف گذاری افزایش 10 برابری صادرات در 5 سال آتی

لبخند مجلس به دولت

خبــــر
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به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب 89/8/3 هیات 
وزیران، انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد. 

کلیه کارگران شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت، 
ت��ا تاری��خ 20 آبان 95 ب��ا همراه داش��تن مدارک زیر به نش��انی 
س��عادت آباد بین میدان کاج و میدان شهرداری، خیابان صرافهای 
ش��مالی نبش 19 ش��رقی پالک 23 طبقه 6 واحد 24 مراجعه یا با 

شماره تلفن 26654559 تماس حاصل نمایند.

اطالعیه تاسیس انجمن صنفی کارگری روزنامه نگاران استان تهران
مدارک موردنیاز جهت عضویت:
1- تصویر کلیه صفحات شناسنامه
2- تصویر کارت ملی از پشت و رو

3- چهار قطعه عکس 4*3
4- مدارک تاییدکننده فعالیت در حرفه روزنامه نگاری

هیات موسس:
داود محمدی، علی کدخدازاده، شهریار آریا شمس مستوفی
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هادی حق شناس
مدرس دانشگاه و 
کارشناس اقتصادی
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وزی��ر نف��ت روز گذش��ته 
نفتا  بخشنامه قیمت گازها و 
را ک��ه در آبان ماه ٩٥ تعیین 
ش��ده ب��ود لغو ک��رد. رئیس 
اتح���ادی��ه صادرکنن��دگان 
اش��اره  با  نفتی  فرآورده  های 
به مش��خص نبودن جزییات 
این بخش��نامه، گف��ت : هنوز 
بحرانی  نمی دانیم  به درستی 
که فعاالن بخش خصوصی با 
افزایش  و  ارز  نرخ  آزاد سازی 
ب��ا آن مواجه  نرخ خ��وراک 
ش��ده بودند، حل شده است 

یا نه. 
هنوز یک هفته نیس��ت که 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران از 
اع��ام نرخ پای��ه 20 فرآورده 
نفتی ویژه در بورس به ش��ش 
پاالیشگاه بورسی و فرابورسی 

دولت��ی  پاالیش��گاه  س��ه  و 
براساس نرخ دالر در بازار آزاد 
خبر داد. بر این اساس، قیمت 
مایع موردنیاز  فروش خوراک 
صنایع پتروشیمی شامل انواع 
 LAB نفتا، گاز مایع، پنتان و
)الکیل بن��زن خطی( به جای 
محاس��به ب��ا ارز مبادله ای با 
ارز آزاد محاس��به خواهد شد 
و بر این اس��اس، این تصمیم 
به افزای��ش قیمت 26تا بیش 
از 30درصد محصوالت منجر 

می شود. 
اعض��ای هی��ات م��دی��ره 
اتحادی��ه ص��ادرکنندگ����ان 
فرآورده های نفتی در واکنش 
به این تصمیم،  آن را عجوالنه 
دانس��تند و در نشستی اعام 
کردن��د اگرچه از آزاد س��ازی 
ن��رخ ارز حمای��ت می کنی��م 

آین��ده  اباغی��ه  ای��ن  ول��ی 
بخ��ش عم��ده ای از فع��االن 
فرآورده های نفتی را با بحران 
مواجه می س��ازد، از این رو از 
وزیر نفت می خواهیم نسبت به 
این تصمی��م تجدیدنظر کند 
و در ص��ورت افزایش قیمت، 
نظر بخش خصوصی نیز جویا 

شود. 
حال در کمتر از یک هفته 
بخش خصوصی  درخواست  از 
خب��ری در س��ایت متعلق به 
وزارت نفت منتشر شد که در 
آن اعام ش��د، در پی صدور 
اطاعیه از سوی شرکت ملی 
نفتی  فرآورده ه��ای  پخ��ش 
ایران خطاب به پاالیش��گاه ها 
مبنی ب��ر نح��وه تعیین نرخ 
تس��عیر ارز در فروش داخلی 
فرآورده ه��ای وی��ژه تولیدی 

آنجای��ی  از  پاالیش��گاه ها، 
ک��ه وزارت نفت مس��ئولیتی 
در تعیی��ن ن��رخ تس��عیر ارز 
پاالیش��گاه های غیر دولتی در 
ویژه  فرآورده ه��ای  ف��روش 
تولی��د آنها بر عه��ده ندارد، 
ل��ذا بیژن زنگن��ه، وزیر نفت 
این بخشنامه  داد که  دستور 
ف��ورا لغ��و و کان ل��م یک��ن 
اعام ش��ده و فروش داخلی 
محصوالت یادش��ده به روال 

معمول ادامه یابد. 
رئی��س  گلچی��ن،  ف��رزان 
صادرکنندگان  اتح���ادی���ه 
در  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
واکن��ش ب��ه ای��ن خب��ر، به 
ام��روز« می گوید:  »فرص��ت 
از ش��نیدن این خبر خشنود 
ش��دم اما از آنجا که زوایای 
نیست  به خوبی مشخص  آن 

نمی دانیم این بخش��نامه چه 
می��زان از افزای��ش قیمت ها 
را مش��مول می شود. در آبان 
برای  بخش��نامه  چندین  ماه 
افزایش قیمت وجود داش��ت 
جزیی��ات  بخش��نامه  ه��ر  و 

متعددی را ش��امل می ش��د. 
ب��ا  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
ارز،  قیم��ت  یکسان س��ازی 
ح��دود 13درصد ب��ه قیمت 
مواد اولیه فرآورده های نفتی 
اض���افه ش���د و ب��ا س��ایر 
بخش��ن��ام�ه ه�ا،  مجم����وع 
افزایش م��واد اولیه به حدود 
می افزاید:  رس��ید،  30درصد 
م��ا امیدواریم که در مجموع 
افزایش قیمت  بخش عم��ده 
مش��مول  اولی��ه  خ��وراک 
بخش��نامه جدی��د وزیر نفت 

شود. 

نامشخص بودن جزییات لغو بخشنامه قیمت نفتا و گاز توسط وزیر نفت

ابهام در حل بحران 

ب��ه گفته مع��اون وزیر نیرو در 
امور برق و انرژی در هیچ کشوری 
ارزان تر از ایران برق به مردم ارائه 
نمی ش��ود و 6۷ درصد مشترکان 
برق به طور متوس��ط تنها 10هزار 
توم��ان ماهانه پول برق می دهند 
که این میزان یک درصد از درآمد 

مردم ایران را شامل می شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، هوش��نگ 
فاحتیان روز گذشته در نشست 
خب��ری با بیان اینک��ه تقریبا در 
بیش��تر کش��ورهای دنی��ا مردم 
ح��دود ۷درص��د حق��وق خود را 
ص��رف هزینه های برق می کنند، 
ادام��ه داد: ای��ن در حالی اس��ت 
ک��ه در ای��ران برق��ی که به مردم 
داده می ش��ود ب��دون در نظ��ر 
گرفتن هزینه های س��وخت است 
و می ت��وان این گون��ه گفت که در 
واقع نفت بر سر سفره های مردم 
آمده است، چرا که درحال حاضر 
س��وخت به طور رایگان در اختیار 

نیروگاه های برق قرار می گیرد. 
مع��اون وزی��ر نیرو در امور برق 
و ان��رژی اظهار کرد: اگر بخواهیم 
قیم��ت س��وخت را در قبض های 
مش��ترکان اضاف��ه کنی��م، باید 
ب��ه ازای ه��ر کیل��ووات س��اعت 
1٥0توم��ان اخذ ش��ود که دولت 
این مبلغ را به طور کامل به صورت 
یاران��ه به مردم پرداخت می کند. 
به عبارتی دیگر پول سوخت برای 
تولید برق صفر به حساب می آید. 
فاحتیان قیمت تمام شده برق 
بدون احتس��اب سوخت را حدود 
100 توم��ان عنوان کرد و گفت: 
60 توم��ان هزینه نی��روگاه، 20 
توم��ان توزیع ب��رق و 20 تومان 
نی��ز انتق��ال ب��رق اس��ت که این 
اع��داد در نیروگاه های بادی، آبی 

و اتمی متفاوت است. 
ب��ا در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
نظ��ر گرفت��ن این اع��داد و ارقام 
۴0توم��ان کس��ری منابع وجود 
دارد، تصری��ح کرد: اگر بخواهیم 
قیمت تمام ش��ده برق را کاهش 
دهیم، باید توربینی را به کش��ور 

وارد کنی��م که به ازای یک واحد 
سوخت بیش از ۴ کیلووات ساعت 
ب��رق تولید کن��د، بنابراین اگر ما 
 F بتوانی��م به فناوری های کاس
و H دست یابیم قطعا قیمت برق 

کاهش می یابد. 
فاحتی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه 
حق العم��ل  توزی��ع  بخ��ش  در 
ش��رکت های توزی��ع دارای یک 
نرخ بین المللی است، اظهار کرد: 
اگر بتوانیم در بخش توزیع میزان 
تلف��ات را کاهش دهیم، می توان 
قیم��ت برق را کاهش داد؛ کاری 
که طی سه سال اخیر در صنعت 
ب��رق اتفاق افتاده و میزان تلفات 
ش��بکه ب��رق از 1٥ به 11درصد 

کاهش یافته است. 

وزارت نیرو بی خبر است! 
مع��اون وزی��ر نی��رو در ام��ور 
برق و انرژی در پاس��خ به س��وال 
دیگ��ری مبنی ب��ر اینکه قرارداد 
۸00میلی��ون یوروی��ی ش��رکت 
سوییس��ی برای س��اخت نیروگاه 
بادی با کدام شرکت ایرانی منعقد 
شده است، ادامه داد: وزارت نیرو 
هیچ اطاعی از این قرارداد ندارد 
و به نظ��ر می رس��د مدی��ر عامل 
ش��رکت مذکور انعق��اد قرارداد با 

ایران عاقه دارد. 
وی در خصوص آغاز تبادل برق 
با روس��یه و اتصال ش��بکه برق به 

اروپ��ا، گفت: هم اکنون س��اخت 
یک تاسیس��ات جدید مرزی برق 
با جمه��وری آذربایجان به پایان 
رس��یده اس��ت و تنها س��اخت و 
راه ان��دازی چهار رل��ه برقی باقی 
مانده که توافق نهایی با جمهوری 
آذربایجان برای احداث این رله ها 

انجام گرفته است. 
فاحتی��ان ب��ا بی��ان اینک��ه 
پیش بینی می شود تابستان سال 
آین��ده امکان تبادل 100 تا 200 
ه��زار م��گاوات برق بی��ن ایران و 
جمهوری آذربایجان فراهم شود، 
اظهار کرد: عاوه براین، مذاکرات 
پنج جانب��ه ای با حض��ور مقامات 
برق ایران، روس��یه، گرجس��تان، 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان 
به منظور اتصال ش��بکه های برق 
و توس��عه ش��بکه های برقی آغاز 

شده است. 
مع��اون وزی��ر نیرو با اش��اره به 
توافق پنج کشور به منظور ایجاد 
زیرساخت های اتصال شبکه های 
ب��رق، تصریح ک��رد: اخیرا وزارت 
انرژی روس��یه هم پیشنهاد فنی 
خود به منظور س��نکرون ش��بکه 
ب��رق دو کش��ور را ارائه کرده که 
هم اکن��ون در حال بررس��ی این 

پیشنهاد هستیم. 
فاحتیان با اشاره به گرجستان 
به عن��وان دومی��ن مس��یر اتصال 
ش��بکه ب��رق ایران به روس��یه و 

کش��ورهای اروپایی، عنوان کرد: 
قرار اس��ت در مرز بین روس��یه و 
گرجستان تاسیسات جدیدی در 
مدت دو سال احداث شود که در 
این صورت امکان اتصال ش��بکه 
ب��رق ایران به روس��یه از مس��یر 

گرجستان هم فراهم می شود. 
مع��اون وزیر نیرو با بیان اینکه 
برخ��ی ش��بهه ها در خص��وص 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی در 
ای��ران وج��ود دارد، تصریح کرد: 
برای ارتق��ای راندمان نیروگاه ها 
نیازمن��د دس��تیابی به تکنولوژی 
هس��تیم ب��ه همین دلی��ل برای 
انج��ام ای��ن کار مجبور به تطبیق 
خود با کشورهای دیگر شده ایم. 
وی خاط��ر نش��ان کرد: اگرچه 
مذاک��رات  ای��ن  از  هیچ ک��دام 
تاکن��ون منجر ب��ه انعقاد قرارداد 
نش��ده اس��ت، اما مذاکرات اولیه 
به نتیجه رس��یده و ش��رکت های 
خارج��ی بندهایی را برای ما و ما 
نی��ز بندهایی را برای آنها در نظر 

گرفته ایم. 
فاحتی��ان یک��ی از ش��روط 
شرکت های خارجی را حمایت  
بانک های خارجی و ارائه  وام و 
تس��هیات ارزان قیمت دانست 
و اف��زود: ای��ران نی��ز در نظ��ر 
را  تعه��دات  حداق��ل  گرفت��ه 
بپذی��رد، یک��ی از بندهایی که 
در قرارداده��ای جدی��د اعمال 

ش��ده عدم بازگش��ت شرکت ها 
به دوران تحریم بوده اس��ت. 

رد شایعه صادرات 
شرکت های خارجی و دادن 

سوخت مجانی به آنها
مع��اون وزیر نیرو با بیان اینکه 
ص��ادرات ش��رکت های خارجی 
ی��ا دادن س��وخت مجان��ی ب��ه 
ای��ن ش��رکت ها در هی��چ یک از 
قرارداده��ا درج نش��ده و بعض��ا 
برخ��ی ش��رکت های داخل��ی از 
دادن ق��ول خری��د تضمین��ی به 
خارجی ه��ا گله مندند، اما این در 
حالی اس��ت که برای شرکت های 
داخلی این بند لحاظ شده است. 
عمده قراردادهای س��ال گذشته 
ش��رکت  ب��ا   BOT روش  ب��ه 
مپن��ا ص��ورت گرفت��ه و تمامی 
قراردادهای BOO با شرکت های 

داخلی بسته شده است. 
فاحتی��ان تصری��ح ک��رد: در 
سال های قبل برنامه ریزی شده بود 
تا از معادن زغال سنگ برای تولید 
برق اس��تفاده ش��ود و از این طریق 
بت��وان جایگزینی برای س��وخت 
م��ازوت ب��ه وج��ود آورد، برهمین 
اس��اس طرح تجهیز آماده س��ازی 
زغال سنگ برای مصرف در نیروگاه 

طبس ایجاد شد. 
معاون وزیر نیرو ادامه داد: قرار 
بر این اس��ت 6٥0 مگاوات شامل 
دو واح��د بخ��ار در طبس احداث 
شود که تاکنون کارهای مقدماتی 
آن انجام شده، اما با توجه به اینکه 
این کار اقتصادی نیست هنوز به 

مرحله اجرا نرسیده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ب��ا توجه به 
اینک��ه در ای��ران گاز به حد کافی 
وجود دارد، استفاده از زغال سنگ 
هزینه بیشتری را به دولت تحمیل 
می کند، اظهار کرد: ممکن اس��ت 
نیروگاه زغال سنگ برای کشورهای 
دیگر به صرفه باشد، اما با توجه به 
نرخ سوختی که به نیروگاه ها داده 
می شود، اجرای این طرح در ایران 

به صرفه نیست. 

معاون وزیر نیرو: 

نیمی از مردم فقط ۱۰ هزار تومان پول برق می دهند

برق

پتروشیمی

معاونت امور بین الملل وزیر نفت: 
دریافت پول صادرات روزانه بیش از 
2 میلیون بشکه نفت توسط بانک ها

مع��اون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: 
روزان��ه بی��ش از 2 میلیون بش��که نف��ت به فروش 
می رس��انیم ک��ه درآمدهای حاص��ل از آن از طریق 

سیستم بانکی دریافت می شود. 
امیرحس��ین زمانی نیا در گفت وگ��و با ایرنا درباره 
آخرین وضعیت دریافت درآمدهای حاصل از فروش 
نف��ت و رفع مش��کات بانک��ی، افزود: مش��کلی در 

دریافتی عواید حاصل از فروش نفت نداریم. 
معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت اضافه 
کرد: هر چن��د وضعیت دریافت پول به صورت کامل 
به حالت عادی درنیامده، اما مانند زمان تحریم، قفل 

نیز نیست. 
در  بانک��ی  محدودیت ه��ای  رف��ع  درب��اره  وی 
قراردادهای جدی��د نفتی نیز گفت: ای��ن قراردادها 
هنوز نهایی نش��ده اند اما امیدواری��م در قراردادهای 
جدید نفتی که به زودی معرفی می ش��وند، مشکلی 
در جذب سرمایه گذاری و منابع مالی نداشته باشیم. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، در دوران تحریم درآمد حاصل 
از ص��ادرات روزان��ه یک میلیون بش��که نفت، بلوکه 
ش��ده و امکان دسترس��ی به آنها وجود نداش��ت اما 
با رفع تحریم ها این موانع برطرف شد، البته به دلیل 
احتی��اط برخی بانک ه��ای بزرگ، هن��وز مبادالت 
بانک��ی ایران به حالت عادی درنیامده اس��ت. میزان 
ص��ادرات نفت ایران در اواس��ط مهرماه امس��ال به 
حدود 2.2میلیون بشکه در روز رسید که پیش بینی 
می ش��ود تا پایان امس��ال 1٥0 تا 300هزار بش��که 

افزایش داشته باشد. 

رشد ۱۳درصدی قیمت نفت 
 استراتژی اوپک قیمت نفت را

باال برد

بعد از اینکه اعضای اوپک روی استراتژی بلندمدت 
برای رس��یدن به اجماع درخص��وص مدیریت تولید 
نفت به اجماع رس��یدند، قیمت نفت بعد از یک ماه 

کاهش مداوم، روز سه شنبه افزایش یافت. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از رویت��رز، قیمت نفت 
ایاالت متح��ده اینترمدی��ت تگ��زاس تا 10 س��نت 
افزای��ش داش��ته و ب��ه ۴6.٩6 دالر در ه��ر بش��که 
رس��ید که نزدیک به ۴درصد نسبت به قیمت قبلی 

۴6.۸6دالر افزایش داشت. 
قیم��ت نفت برنت ب��رای تحویل در م��اه ژانویه نیز 
2٩س��نت افزایش داشت و به بش��که ای ۴۸.٩0 دالر 
رسید. سازمان کش��ورهای صادرکننده نفت، )اوپک(، 
روز دوش��نبه س��ندی را تنظیم کرد که براس��اس آن 
استراتژی بلندمدت این سازمان در مدیریت بازار تعیین 
شد. نمایندگان کش��ورهای عضو اوپک و غیر اوپکی 
روز جمعه و ش��نبه گذشته جلس��اتی را برای بحث 
در خصوص س��همیه های فروش نفت برگزار کردند 
ام��ا به گفت��ه منابع ب��ه نتیجه قطع��ی در خصوص 
میزان س��همیه های فروش نفت هر کشور نرسیدند. 
ب��ا این حال ای��ن توافقنام��ه اخیر توانس��ت امیدها 

درخصوص اجرای طرح فریز نفتی را باال ببرد. 
قیم��ت نفت از روز 2۷ س��پتامبر که کش��ورهای 
صادرکننده نف��ت برای اجرای ط��رح فریز نفتی به 
توافق رس��یدند، ح��دود 13 درص��د افزایش قیمت 
داش��ته اس��ت. اوپک اعام ک��رده اس��ت که طرح 
فری��ز نفتی در جلس��ه آینده این س��ازمان در وین 

موردبررسی قرار خواهد گرفت. 

معاون وزیر نیرو خبر داد 
برنامه ریزی برای کاهش ۱۱ میلیارد 

مترمکعب مصرف آب کشاورزی 
معاون آب وآبفای وزیر نی��رو، گفت: ما بایدحدودا 
6۴.۷میلی��ارد متر مکعب به بخش کش��اورزی آب 
تحویل دهی��م و تا پایان برنامه شش��م 11 میلیارد 

مترمکعب از میزان مصرف این بخش بکاهیم. 
رحی��م میدانی، مع��اون آب وآبفای وزی��ر نیرو در 
گفت وگو ب��ا ایلنا درباره می��زان کاهش مصرف آب 
کش��اورزی طی یک س��ال گذش��ته گفت: از س��ال 
٩۴ تاکن��ون حدود 1.2میلی��ارد مترمکعب از طریق 
بستن چاه های غیر مجاز در آب مصرفی صرفه جویی 
کرده ایم ولی در بخش کشاورزی باید به اندازه سقف 
آب قاب��ل برنامه ری��زی تحویل حجمی آب داش��ته 
باشیم و بیشتر از آن هم تحویل ندهیم که این رویه 

مستلزم کار مستمر است. 
وی افزود: فعا توافق کرده ایم که در ش��بکه های 
م��درن آبی��اری و زهکش��ی به ص��ورت حجمی آب 
تحویل داده ش��ود.  میدانی تصریح ک��رد: ما باید از 
س��طحی تا زیرزمینی اعم از چاه و شبکه های سنتی 
و م��درن حدودا 6۴.۷میلیارد مت��ر مکعب به بخش 
کش��اورزی آب تحویل دهیم.  وی خاطرنشان کرد: 
در س��ال هایی که کش��ور به اندازه نرم��ال آب دارد، 
100میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف 

آب داریم که باید این میزان کاهش پیدا کند. 
معاون وزیر نیرو با اش��اره به اینکه اجرایی ش��دن 
تحویل حجمی آب کمک ش��ایانی به کاهش مصرف 
آب می کن��د، تاکید ک��رد: ما باید بتوانی��م تا پایان 
برنامه ششم 11میلیارد متر مکعب از میزان مصرف 
آب کشاورزی بکاهیم که عمده این میزان مربوط به 

آب زیرزمینی است. 

ضرورت توجه به توسعه پایدار و 
همگن پتروشیمی ها در ماهشهر

مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی این 
صنعت را در انجام مس��ئولیت های اجتماعی پیشتاز 
دانست و گفت: توجه به مسئولیت های اجتماعی در 

منطقه ماهشهر بیشتر خواهد شد. 
به گ��زارش نیپنا، مرضیه ش��اهدایی، معاون وزیر 
نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
صبح روز گذشته درجلسه ای که در سازمان منطقه 
ویژه اقتصادی ماهشهر برگزار شد، اظهارکرد: توجه 
به توس��عه پایدار و همگن درمنطقه باید مورد توجه 
تمام متولیان امر باش��د و با توجه به امکانات موجود 

ظرفیت توسعه پایدار در ماهشهر وجود دارد. 
وی ب��ه مطالع��ه توس��عه صنعت پتروش��یمی در 
حاش��یه خلیج ف��ارس و دریای عمان اش��اره کرد و 
اف��زود: از آنجا که توس��عه زیرس��اخت ها در مناطق 
جدید هزینه زیادی دارد، بنابراین بهتر است مناطق 

موجود توسعه پیدا کنند. 
ش��اهدایی ادام��ه داد: اکن��ون پتروش��یمی ها در 
کش��ور خصوصی هس��تند اما با وجود درآمد، حاضر 
به س��رمایه گذاری در زیرس��اخت های پتروش��یمی 
نیستند از همین رو دولت وظیفه ایجاد زیرساخت ها 

را خواهد داشت. 
وی به ظرفیت خالی در واحدهای فجر 1و2 اشاره 
کرد و گفت: این دو واحد مسئولیت تامین یوتیلیتی 
را در ماهش��هر برعهده دارند و اکن��ون نیز ظرفیت 
خال��ی دارند بنابراین می توانن��د به واحدهای جدید 
نی��ز که وارد مدار تولید خواهند ش��د، خدمات ارائه 

کنند. 
معاون وزیر نفت ادامه داد: منطقه ویژه پتروشیمی 
ماهش��هر ظرفیت مناس��بی ب��رای توس��عه دارد و 
درصورت اخ��ذ مجوزه��ای الزم، متقاضیان زیادی 

برای حضور در این منطقه وجود دارد. 
شاهدایی با اشاره به اینکه سرمایه گذاران خارجی 
تمای��ل به حض��ور در ماهش��هر دارند، اف��زود: این 
س��رمایه گذاران انتظار زمین های بزرگ را دارند و به 
همین دلیل توسعه منطقه ویژه برای جذب سرمایه 

خارجی با اهمیت است. 

فعاالن صنایع تکمیلی پتروشیمی خواهان 
توزیع متناسب مواد اولیه هستند

رئیس دفتر توس��عه صنایع تکمیلی پتروش��یمی 
دس��تی  پایی��ن  صنای��ع  دس��ت اندرکاران  گف��ت: 
پتروش��یمی و تعاونی های موجود بای��د در انتخاب 
اعض��ای خود دقت کنند تا م��واد اولیه مورد نیاز به 

دست تولیدکنندگان واقعی برسد. 
به گزارش ش��انا، رضا محتش��می پور، رئیس دفتر 
توس��عه صنای��ع تکمیلی پتروش��یمی در نشس��ت 
هماهنگی تعاونی های توزیعی صنایع پایین دس��تی 
پتروش��یمی عن��وان ک��رد: برخ��ی تولیدکنندگان 
غیر واقع��ی از ب��ورس کاال م��واد اولی��ه را به قیمت 
س��همیه ای می خرن��د و در ب��ازار ب��ه قیم��ت آزاد 
می فروش��ند، از ای��ن رو دس��ت اندرکاران صنای��ع 
پایین دستی پتروش��یمی و تعاونی های موجود باید 
در انتخ��اب اعض��ای خود دقت کنند ت��ا مواد اولیه 

موردنیاز به دست تولیدکنندگان واقعی برسد. 
وی گف��ت: نیم��ی از تولیدات کش��ور در صنعت 
پتروش��یمی همواره در اختیار صنایع پایین دس��تی 
کش��ور قرار می گیرد و نصف آن صادر می ش��ود که 
در ای��ن میان برخی صنایع موج��ود در تعاونی های 
توزیع کنن��ده مواد اولی��ه، نتوانس��ته اند از این مواد 
اس��تفاده کنند.  رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی 
پتروش��یمی افزود: کلیت جامعه صنعتی کش��ور که 
مصرف کننده مواد اولیه پتروشیمی هستند، در برابر 
برخی اتفاق های اقتصادی و تصمیم گیری ها منفعل 
عمل می کنند که نیاز اس��ت با توجه به مش��کات 
موجود صنفی در این زمینه با ارسال مستندات خود 
به ش��ورای رقابت زمینه رقابتی کردن این صنایع را 

در کشور به وجود آورند. 
در این نشس��ت نماین��دگان تعاونی ه��ای توزیع 
مواداولی��ه پتروش��یمی از نحوه عرض��ه این مواد در 
ب��ورس کاال و بازار آزاد انتقاد و عرضه نامتناس��ب با 
تقاض��ا و اختاف قیمت موجود میان قیمت مواد در 

بورس کاال و بازار آزاد را بررسی کردند. 
از نظر صاحبان صنایع پایین دستی حاضر در این 
نشس��ت، نبود راهبرد و هماهنگ��ی در نحوه عرضه 
انواع مواد اولیه مورد نیاز برای این صنایع سبب شده 
آنها ب��ا ظرفیت کمتری به تولید خود ادامه دهند یا 
اینکه مجبور باش��ند مواد اولیه را از بازار آزاد داخلی 
یا خارجی به قیمت باالت��ری بخرند و قدرت رقابت 
خ��ود را در مقابل دیگر تولیدکنن��دگان خارجی از 
دس��ت بدهند.  نمایندگان تعاونی های حاضر در این 
نشس��ت خواستار مدیریت بیشتر بر تنظیم بازار این 
مواد شدند و پیشنهاد کردند تا واحدهای پتروشیمی 
به ج��ای صادرات مواد اولیه خ��ام، تولیدات خود را 
در اختیار صنایع پایین دس��تی کشور قرار دهد آنان 
بتوانند با اس��تفاده از مواد اولیه سهمیه ای به تولید 

خود ادامه دهند. 

نفت
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3 تولید، تجارت، خدمات

غالمحسین ش��افعی، رئیس اتاق 
ایران هفته گذش��ته ط��ی احکامی 
مسئولیت نظارت راهبردی در امور 
استان ها  کمیس��یون ها،  بین الملل، 
و تش��کل ها را در دست چهار عضو 
اقدام قابل  هیأت رئیسه گذاش��ت؛ 
تامل��ی که در آس��تانه نشس��تن بر 
کرس��ی ریاس��ت انج��ام داد ت��ا به 
گفته خودش در سیاس��ت گذاری ها 
و نظارت، هیأت رئیسه را مشارکت 
دهد. اتاق ایران پی��ش از این و در 
دوره قب��ل، نظ��ارت راهب��ردی را 
تجرب��ه کرده ب��ود. سیس��تمی که 
در آن زم��ان موافق��ان ومخالفانی 
داش��ت. مخالف��ان حرف ش��ان این 
بود که مرز نظارت و اجرا در برخی 
موارد مش��خص نبوده و این مشکل 
قدرت اجرایی را که در دبیرکل اتاق 

خالصه می شد، مخدوش می کرد.
این سیس��تم ب��ا روی کار آمدن 
محس��ن جالل پور ادامه نیافت، اما 
حاال ش��افعی در ش��روع به کارش 
ریاس��ت  روی  از  را  کار  تمرک��ز 
برداشته و بین اعضای هیأت رئیسه 
تقسیم کرده است؛ تصمیمی که به 
گفته پدرام س��لطانی، نایب رئیس 
ات��اق ایران فش��ار مس��ئولیت های 
متع��دد را ب��ر دوش ریاس��ت اتاق 

کمتر خواهد کرد. 
او معتق��د اس��ت ک��ه رویکردها 
در  کالن  مدیریت��ی  وروش ه��ای 
کش��ور بای��د تغییر کند. س��لطانی 
در ای��ن روش ها بیش��ترین فش��ار 
کار را ب��ر مدی��ران ارش��د می داند 
ب��ه  بیش��تری  توضیح��ات  در  و 
»فرصت ام��روز« می گوی��د: پس از 
اس��تعفای آقای جالل پ��ور هم این 
مس��ئله را گوش��زد کردم. مدیران 
ارش��د مغز متفکر و راهبر س��ازمان 
هستند و باید بیش��ترین وقت شان 
را برای فکر کردن و سیاست گذاری 
بگذارن��د ونباید وقت خودش��ان را 
ص��رف جلس��ات و مس��ئولیت ها و 
درحالی  کنن��د.  فیزیکی  کاره��ای 

که این مش��کل در همه سازمان ها 
وجود دارد. به گفته سلطانی، رئیس 
پیش��ین ات��اق، محس��ن جالل پور، 
به واس��طه همین قوانین و مقررات 
دچارمش��کل ش��د و اغل��ب وزرا و 
رؤس��ای س��ازمان های دولت��ی هم 
ب��ا این مس��ئله دس��ت و پنجه نرم 
می کنن��د. نایب رئیس ات��اق ایران 
دالیل��ی هم ب��رای این نوع ش��یوه 
مدیریت��ی دارد. او بخش��ی از ای��ن 
م��دل را به دلیل تحمی��ل قانون و 
بخش��ی را هم نشات گرفته از رفتار 
و روش های مدیریتی می داند که در 

کشورنهادینه شده است. 
نای��ب رئیس اتاق ای��ران معتقد 
اس��ت تا زمانی که مدیریت به این 
ش��کل اعم��ال می ش��ود، مدیریت 
ک��ردن این چال��ش برمی گردد به 
اینکه رئیس سازمان بتواند بخشی 
از وظایف��ش را که قاب��ل تفویض 
اس��ت واگذار کند ت��ا اینکه بتواند 
ب��ه وظای��ف غیر قاب��ل تفوی��ض و 
مهم ترش برس��د. اما از تجربه های 
ناخوش��ایندی که در دوره قبل به 
موجب اجرای این سیس��تم ایجاد 
ش��د، در گرفتن این تصمیم جدید 
استفاده شده و آیا پیش بینی هایی 
برای آن شده است. به گفته پدرام 
رئیس��ه  هیأت  اعض��ای  س��طانی، 
از  ک��ه  ش��ناخت هایی  براس��اس 
مس��ئولیت های خود داش��تند و با 
مذاکرات��ی که در جلس��ات متعدد 
انجام ش��د، برای مواجهه با موانع 
یا مقاومت هایی که ممکن است به 

وجود بیاید، آمادگی دارند.
رئیس��ه  هی��أت  می گوی��د:  او 
آگاه هس��تند و می دانن��د که اجرا 
ه��رم س��ازمانی خ��ودش را دارد، 
در برخ��ی مواقع ممکن اس��ت از 
این آگاهی غفلت ش��ود ی��ا مانند 
دوره قب��ل س��وءتفاهمی هایی بود 
که م��رز نظارت و اجرا کجاس��ت. 
حت��ی پیش آمده ب��ود که نظارت 
از م��رز اجرا ه��م بگ��ذرد، اما ما 
بای��د ت��الش کنیم در ای��ن دوره 
این اتفاقات پی��ش نیاید. به تعبیر 

این مقام ات��اق ایران، با این حکم 
جدید، اعضای هیأت رئیس��ه باید 
وظایف��ی را ک��ه به آنه��ا تفویض 
ش��ده، پایش کرده، سیاس��ت های 
ابالغ��ی هیأت رئیس��ه را پیگیری 
و در ه��ر ج��ا اختالل��ی می بینند 
گوش��زد کنند. همچنین در جایی 
که به اقدامات اجرایی نیاز اس��ت، 
آن را ب��ه رئی��س و اعضای هیأت 
رئیس��ه منتقل کنند و در صورت 
مشاهده نواقص در سیاست گذاری 
قوانی��ن، پیش��نهادهایی به هیأت 
معتقد  س��لطانی  بیاورند.  رئیس��ه 
اس��ت اگر روند کار براس��اس این 
الگو انجام ش��ود، امیدوار است که 
مش��کالت دوره قبل تکرار نش��ود. 
ب��ه گفته نایب رئی��س اتاق ایران، 
متف��اوت  مدیریت��ی  س��لیقه های 
اس��ت و ای��ن الگ��و مخالفانی هم 
ک��ه  همانط��ور  داش��ت  خواه��د 
م��دل مدیریتی در دوره محس��ن 

جالل پور مخالفانی داش��ت. 

ارتباط بین هیأت رئیسه و اعضا 
حرفه ای و سریع تر

کیوان کاشفی، دیگر عضو هیأت 
رئیس��ه که از این پس مس��ئولیت 
نظ��ارت راهبردی بر ام��ور معاونت 
اس��تان های ات��اق خواهد داش��ت، 
ات��اق  کار  حج��م  اس��ت  معتق��د 
نس��بت به سیس��تمی ک��ه ب��ا آن 
مدیریت می ش��ود، زیاد اس��ت. او 
مخاطبان اتاق و امور اتاق را متعدد 
می دان��د و ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
می گوید: ما از یک طرف 400 نفر 
اعض��ای هیأت نماین��دگان داریم، 
ازطرفی دیگر تش��کل ها هس��تند، 
از س��وی دیگر برخی سازمان ها و 
دولتی ها هس��تند که طرف مذاکره 
و رایزن��ی ب��ا ما هس��تند. به گفته 
کاش��فی سیس��تم کارمن��دی اتاق 
این مخاطبان نیس��ت.  جوابگ��وی 
ای��ن عضوهیأت رئیس��ه اتاق ایران 
انجام ش��ده توسط رئیس  تفکیک 
ات��اق را تنها در نظ��ارت می داند و 

می گوید: واقعیت این اس��ت که ما 
قرار نیست در امور اجرایی دخالت 
کنیم و مراقب هس��تیم این اتفاق 
نیفتد. برای ای��ن تصمیم جدید با 
دبیر کل هم هماهنگ ش��ده است 
و حضور م��ا فقط راهبردی، تمرکز 
ب��ر نظارت و در جهت تس��ریع کار 

اس��ت. 
کاش��فی درب��اره اه��داف الگوی 
جدید توضیح می دهد: این سیستم 
جدید قرار اس��ت خأل ارتباط بین 
مخاطبان و هیأت رئیسه را تسهیل 
کرده و به روند کار سرعت ببخشد. 
به گفت��ه این عضو هیأت رئیس��ه، 
انتظ��ار می رود  درسیس��تم جدید 
ارتب��اط بین اعضا و هیأت رئیس��ه 
حرفه ای ت��ر ش��ود. او ماهیت اتاق 
پارلمان ه��ا  دیگ��ر  از  متف��اوت  را 
می داند و معتقد اس��ت، ساختاری 
که در ات��اق وجود دارد در مجلس 
و ش��ورای ش��هر هم وجود ندارد. 
کاش��فی می گوید: اف��رادی که در 
اتاق هستند، از نظر سواد و تخصص 
همینط��ور، نوع ارتباطات ش��ان در 
همینطور  هس��تند.  باالیی  س��طح 
اغنایی  اتاق دموکراتیک و  سیستم 
است نه سلبی، بنابراین برای همه 
موارد از طریق خرد جمعی تصمیم 
گرفته می ش��ود. ب��ه گفته او، اعضا 
ازس��وی کمیس��یون ها و ش��ورای 
رؤسای اتاق ها دائما خواهان کانال 
بودند  رئیس��ه  باهی��أت  ارتباط��ی 
و گالی��ه داش��تند سلس��له مراتب 
طوالن��ی را بای��د بگذرانن��د ت��ا به 
هیأت رئیسه برسند و الگوی جدید 

می تواند این فاصله را بردارد. 
دیگرعض��و  پیرم��وذن،  حس��ین 
هیأت رئیس��ه اتاق نیز این ش��یوه 
مدیریت را می پسندد. او هم معتقد 
اس��ت معنای این ش��یوه مدیریت 
فق��ط نظ��ارت اس��ت و دخالتی در 
امور اجرایی نخواهد ش��د. پیرموذن 
سپردن نوع مسئولیت ها را تشخیص 
رئیس اتاق می داند. او درباره دالیل 
نیاز به چنی��ن تغییری به »فرصت 
ام��روز« می گوید: ما در ش��روع به 

کار دوره هش��تم دیدگاه هایی برای 
توس��عه اتاق داشتیم و قرار است با 
این مس��ئولیت هایی که به اعضای 
هیأت رئیس��ه س��پرده ش��ده، آن 
دیدگاه ه��ا و چش��م انداز ها پیگیری 
و نظارت ش��ود. پیرموذن قصد دارد 
در مس��ئولیت جدیدش انسجام کار 
در کمیس��یون ها را نظارت کرده و 
پیگیراحیای کنفدراسیون ها باشد. 

ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« و 
براس��اس احکام صادر شده، پدرام 
س��لطانی نای��ب رئیس ات��اق ایران 
بر  راهب��ردی  نظ��ارت  مس��ئولیت 
امور بین المل��ل، محمدرضا انصاری 
مس��ئول نظارت راهب��ردی بر امور 
کمیس��یون های، کی��وان کاش��فی 
مس��ئولیت نظارت راهبردی بر امور 
معاونت استان ها و حسین پیرموذن 
بر  راهب��ردی  نظ��ارت  مس��ئولیت 
 ام��ور تش��کل های ات��اق ای��ران را 

پذیرفت. 
اتاق در س��اختارش دو وظیفه را 
دنبال می کند، یکی سیاست گذاری 
و  مش��ی  خ��ط  ارائ��ه  و  کالن 
برنامه ری��زی برای اقتصاد کش��ور، 
بنگاه ه��ا و فع��االن اقتص��ادی که 
هیأت رئیس��ه بای��د در آن حضور 
ج��دی داش��ته باش��د و دیگ��ری 
اج��را که ح��رف اول و آخ��ر آن را 
دبیر کل می زن��د. با توجه به آنچه 
س��ه عضو هی��أت رئیس��ه گفتند، 
نظ��ارت راهب��ردی اگر ب��ه معنای 
ای��ن باش��د ک��ه در ام��ور کالن و 
رئیس  کالن  سیاس��ت گذاری های 
بخش��ی از وظایف��ش را به اعضای 
هیأت رئیس��ه واگذار کند، تمرکز 
در بخش های مختلف بیشترخواهد 
شد و می تواند در تسریع امور اتاق 
اثرات مثبتی داش��ته باشد، اما اگر 
نظارت در مرزهای اجرا وارد شود، 
موازی کاری خواهد ش��د، در واقع 
مدیریت اجرایی نباید تقسیم شود. 
چالشی که هیأت رئیسه می گویند 
از آن غفلت نخواهند کرد و مراقب 
هس��تند م��رز اج��را و نظ��ارت بر 

جایش باقی بماند. 

مرز های نظارت و اجرا پا برجا می ماند؟

رئیس خانه معدن در گفت وگو با سایت خبری رئیس اتاق ایران برخی وظایفش را به هیأت رئیسه واگذار کرد 
اتاق تهران مطرح کرد 

سهم پایین ایران در بازارهای جهانی 
به دلیل عملکرد انفرادی شرکت ها

انفرادی عمل کردن شرکت ها در بازارهای صادراتی 
به افزایش هزینه ها و سهم پایین در بازارهای متنوع 
منجر شده است. بهرامن معتقد است باید از این شیوه 
عملک��رد در صادرات فاصله بگیریم و کنسرس��یومی 

عمل کنیم. 
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن در گفت وگو 
با س��ایت خبری اتاق تهران با اش��اره به اینکه بدون 
بازار سازی بدون شک در آینده نزدیک با چالش های 
بزرگی در حوزه معدن مواجه می ش��ویم، گفت: برای 
تولی��د حجی��م م��واد معدنی برنامه داری��م اما باید با 
توجه به س��الیق بازار و اس��تانداردهای جهانی مواد 
معدنی را فرآوری کنیم و از خام فروشی فاصله بگیریم. 
خام فروشی به دلیل ارزش افزوده پایین توجیه اقتصادی 
ندارد، درنتیجه پس از گام اول یعنی تولید انبوه باید 
به فرآوری و سپس بازاریابی بپردازیم. بازارهای هدف 
ما می تواند بازارهای کشورهای آفریقایی را هم شامل 
ش��ود. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اش��اره به 
اینک��ه صادرات فلزات به ویژه فوالد به آفریقا به صرفه 
اس��ت، گفت: رعایت استانداردهای جهانی و انفرادی 
عم��ل نکردن از مهم ترین چالش های صادرات بخش 
مع��دن اس��ت. در دیگر بخش ه��ای صادراتی ازجمله 
پتروش��یمی معضل انفرادی عمل کردن شرکت ها به 
س��هم پایین در بازارهای متنوع منجر ش��ده است که 
تناس��بی با ظرفیت های داخلی در پتروشیمی ندارد. 
این در حالی است که تجمیع واحدها و فعالیت های 
صادراتی می تواند به افزایش سهم ایران در بازارهای 

متنوع جهانی منجر شود. 
رئی��س خانه معدن با اش��اره به اینک��ه بازار آفریقا 
بازاری نو برای ایران است و بیشتر کشورهای آفریقایی 
درحال توسعه هستند، گفت: به طورقطع این کشورها 
ب��رای تامی��ن اقالم مختلف معدنی ازجمله س��یمان، 
فلزات، س��نگ های س��اختمانی، فوالد و دیگر مصالح 
س��اختمانی با ایران وارد معامله می ش��وند اما رعایت 
اس��تانداردها، مدیریت درست تولید و کاهش قیمت 
تمام ش��ده محصوالت برای حضور موثر در بازارهای 

جهانی ضروری است. 
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شماره 642

مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان از 
افتتاح ورزش��گاه نقش جهان و همچنین ماشین 
ریخته گری شماره 5 این شرکت در سفر دو روزه 
معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت به اصفهان خب��ر داد و گفت: ظرفیت 
تولیدی ما 5/4میلیون تن اس��ت که پس از وارد 
مدار شدن ماشین ریخته گری شماره 5 این میزان 
1/8 میلی��ون تن افزایش پی��دا می کند و به 7/2 

میلیون تن خواهد رسید. 
فوالد مبارکه بزرگ ترین تولید کننده آهن 

اسفنجی جهان
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا از اصفه��ان، دکتر 
بهرام سبحانی در نشس��ت خبری خود در جمع 
خبرنگاران گفت: در سیاس��ت های در نظر گرفته 
ش��ده در مجتمع فوالد مبارکه قرار بر این شد در 
اولویت نخس��ت خوراک مجموعه را تأمین کنیم، 
این در حال��ی بود که برخی مع��ادن ما به دلیل 
ساخت مجتمع فوالد، مصرف کننده معادن خود 
بودند به همین دلیل برای تأمین سنگ در معدن 

سنگان سرمایه گذاری کردیم. 
وی با بیان اینکه سال گذشته با واردات گندله 
فعالیت خود را پشت سر گذاشتیم، افزود: به طور 
قطع واردات، با سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی 
مغایرت دارد در این راس��تا توس��عه های افقی و 
افزای��ش ظرفیت را در نظر گرفتیم و در ادامه این 
مسیر س��عی در کیفی س��ازی محصول کردیم و 

اقداماتی انجام دادیم. 
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه ب��ا تأکید بر 
اینکه ف��والد مبارک��ه بزرگ تری��ن تولید کننده 
فوالد در خاورمیانه و ش��مال آفریقاس��ت و سهم 
22 درص��دی در تولی��د بین این کش��ورها دارد، 
گفت: این مجموعه بزرگ ترین تولیدکننده آهن 

اسفنجی با ظرفیت 12 میلیون تن است. 
سهم یک درصدی فوالد مبارکه در تولید 

ناخالص داخلی
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ارزش دارایی ه��ای فوالد 
مبارک��ه و زیرمجموعه های آن ح��دود 25 هزار 
میلیارد تومان است، گفت: این شرکت با 7 هزار و 
500 میلیارد تومان سرمایه ثبت شده؛ بزرگ ترین 

شرکت بورسی محسوب می شود. 
س��بحانی با بیان اینکه ش��رکت فوالد مبارکه 
در تولی��د ناخالص داخلی از س��هم یک درصدی 
برخ��وردار اس��ت، گف��ت: این ش��رکت در تولید 
ناخالص داخلی بخش صنعت هم سهم 5 درصدی 

دارد. 
اشتغال 350 هزار نفر در گروه فوالد مبارکه

سبحانی با اشاره به برنامه عملکرد فوالد مبارکه 
در هفت ماهه سال جاری در بخش های مختلف 
تولید گفت: برنامه س��ال ف��والد مبارکه تولید 7 
میلی��ون و 200 هزار تن گندله س��نگ آهن بود 
که حدود 3درصد از برنامه جلوتر هس��تیم. طبق 
برنامه در بخش آهن اس��فنجی باید 4 میلیون و 
630 هزار تن تولید می کردیم که 98 درصد برنامه 

محقق شد. 
وی ب��ا بیان اینکه برنام��ه فوالد مبارکه محقق 

شده اس��ت، ادامه داد: در بخش تختال  )شمش 
فوالدی( باید 3میلیون و 600 هزار تن تولید انجام 
می شد که با تولید 3میلیون و 648 هزار تن، یک 
درص��د و در بخش کالف گ��رم 3درصد از برنامه 

جلوتر بودیم. 
مدیرعام��ل ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان با 
اش��اره به اینکه 350 هزار نفر به طور مس��تقیم و 
غیرمستقیم در فوالد مبارکه اشتغال دارند، افزود: 
در ف��والد مبارکه 13 ه��زار و 150 نفر، در فوالد 
س��با 920 نفر و در هرمزگان 1673 نفر اشتغال 
مس��تقیم و 334 هزار نفر اش��تغال غیر مستقیم 

دارند. 
سبحانی با اشاره به وضعیت سهام این شرکت 
گف��ت: 30 درصد س��هام ف��والد مبارکه متعلق 
به س��هام عدالت، 17درصد متعلق ب��ه ایمیدرو، 
13.6درص��د س��رمایه گذاری مهر اقتص��اد و 14 
درص��د در اختیار شس��تا و 21 درصد در اختیار 

سایر سهامداران فوالد مبارکه است. 
تامین 84 درصد نیاز فوالد مبارکه در داخل 

کشور
مدیرعامل فوالدمبارک��ه اصفهان تصریح کرد: 
بی��ش از 84 درص��د مواد اولیه، م��واد مصرفی و 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت فوالد مبارکه 
از داخل تأمین می شود و حدود یک هزار کارخانه 
از جمله صنایع خودروسازی، صنایع لوازم خانگی، 
نفت، گاز و پتروشیمی از محصوالت فوالد مبارکه 

به صورت مستقیم استفاده می کنند. 
س��بحانی گفت: در فوالد مبارکه سه مجموعه 
بزرگ فوالدس��ازی  )مجتمع فوالد مبارکه، فوالد 
سبا و فوالد هرمزگان( وجود دارد که زیرمجموعه 

شرکت فوالد مبارکه محسوب می شوند. 
واحد آهن اسفنجی فوالد سفید دشت 

افتتاح می شود
وی با اشاره به افتتاح شرکت فوالد سفیددشت 

همزمان با سفر معاون اول رئیس جمهوری گفت: 
این شرکت به عنوان یکی از طرح های استانی فوالد 
که توسط ایمیدرو از سال های گذشته شروع شده 
بود برای تکمیل به فوالد مبارکه تحویل داده شد. 
مدیرعامل ف��والد مبارکه گفت: فوالد س��فید 
دش��ت از مجم��وع هش��ت ط��رح اس��تانی ب��ه 
بهره برداری می رسد و افتخاری برای فوالد مبارکه 

محسوب می شود. 
س��بحانی افزود: هم اکنون واحد آهن اسفنجی 
این مجموعه آماده تولید است و هفته آینده به طور 

رسمی افتتاح خواهد شد. 
تولیدات فوالد مبارکه 1/8 میلیون تن 

افزایش می یابد 
مدیرعام��ل فوالدمبارکه گفت: آخرین ظرفیت 
تولی��د ف��والد مبارکه 5/4 میلیون تن اس��ت که 
با افتت��اح طرح رس��می ریخته گری ش��ماره 5، 
1/8 میلیون تن به ظرفی��ت این مجموعه اضافه 
خواهد ش��د. به گفته سبحانی، جمع مبلغ ریالی 

پروژه ریخته گری ش��ماره5 معادل 502 میلیارد 
تومان اس��ت. وی گفت: ام��روز فوالد مبارکه یک 
مجموعه 7/2میلیون تنی اس��ت که با احتس��اب 
فوالد هرمزگان و فوالد سبا در گروه فوالد مبارکه؛ 

9.5 میلیون تن ظرفیت تولید دارد. 
دکتر س��بحانی با اشاره به ظرفیت تولید گروه 
فوالد مبارکه در سه مجموعه فوالد مبارکه، فوالد 
س��با و هرمزگان، افزود: با راه اندازی طرح توسعه 
س��با تا پایان س��ال 95، این مجموعه به ظرفیت 
تولید 10 میلیون و 300 هزار تن دسترسی پیدا 

می کند. 
سهم 50 درصدی فوالد مبارکه در تولید 

فوالد کشور 
مدیرعام��ل ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان با 
اش��اره به برنامه های تولید فوالد کش��ور در افق 
برنامه ه��ای 1404، گفت: ف��والد مبارکه تا امروز 
حدود 50 درص��د از فوالد داخل را تولید کرده و 
در راهبردهای خود نیز س��هم تولید 50 درصد را 

پیش بینی کرده است. 
سبحانی گفت: طرح های توسعه فوالد مبارکه 
تا سال 1397 تعریف و عملیاتی شده و طرح های 
توسعه این شرکت تا س��ال 1404 طراحی شده 
است. وی افزود: پروژه های عملیاتی فوالد مبارکه 
تا سال 97 مشخص و در برخی موارد اجرایی شده 

یا در فرآیند مناقصه قرار دارد. 
سبحانی همچنین به طرح های توسعه عمودی 
و افقی این مجموعه در س��ال جاری اشاره کرد و 
گفت: ارتقای کیفی ایستگاه گاززدایی با ظرفیت 
یک میلیون تن، ایستگاه سولفورزدایی با ظرفیت 
2 میلیون تن محصول کیفی، بریکت سازی شهید 
خرازی با ظرفیت تولید 500 هزار تن در س��ال، 
واحد تولید آدمین با ظرفیت 400 مترمکعب در 
ساعت، ماش��ین ریخته گری شماره 5 با ظرفیت 
2میلیون تن، توس��عه زیرس��قف فوالدس��ازی، 
توس��عه زیرس��قف فوالد س��با، کوره های آهنک 
کلسینه، کنس��انتره آهن س��نگان، گندله سازی 
سنگان، انباشت و برداشت و احیای مستقیم فوالد 
سپیددشت و. . . از جمله طرح های توسعه کیفی 

فوالد مبارکه در سال جاری است. 
صادرات 54 درصدی فوالد مبارکه به 

اتحادیه اروپا
وی همچنین به میزان ف��روش داخل و خارج 
فوالدمبارکه طی هفت ماهه س��ال 95 اشاره کرد 
و بیان داش��ت: در این مدت س��هم فروش فوالد 
مبارکه در ب��ازار داخل از 65 درصد به 68 درصد 
و میزان ف��روش صادراتی با کاهش به 32 درصد 
رس��یده اس��ت. به گفته مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارک��ه، میزان ف��روش فوالد مبارک��ه از ابتدای 
راه اندازی تا به امروز در بازار داخل 72 میلیون تن 
و در ب��ازار خارج 17 میلیون تن بود و در مجموع 

به ارزش 37 میلیارد دالر است. 
وی همچنین یادآور ش��د در بازارهای صادراتی 

طی هفت ماهه نخست امسال 54 درصد محصوالت 
فوالد مبارکه به اتحادیه اروپا صادر شده است. 

سهم 1/5درصدی فوالد مبارکه از برداشت 
آب زاینده رود

س��بحانی با بیان اینکه س��هم فوالد مبارکه از 
برداشت آب زاینده رود 1/5 درصد است، به اجرای 
طرح احداث ش��بکه فاضالب ش��هرهای مبارکه 
و لنجان اش��اره کرد و گفت: ف��والد مبارکه برای 
کاهش وابستگی به آب زاینده رود قراردادهایی را 
با شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جهت 
ایجاد شبکه فاضالب در شهرهای مبارکه و لنجان 

منعقد کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه فوالد مبارکه در ازای احداث 
ش��بکه فاضالب در این ش��هرها پساب شهری را 
جم��ع آوری و برای مصرف به این ش��رکت پمپاژ 
می کند، افزود: این پ��روژه برای تأمین 450 لیتر 
بر ثانی��ه آب مورد نیاز ف��والد مبارکه 80 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد. 
افتتاح ورزشگاه نقش جهان پس از 22 سال 
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه ورزشگاه 
75هزار نف��ری نقش جهان بعد از 22 س��ال در 
آس��تانه بهره ب��رداری قرار گرفته اس��ت، تصریح 
کرد: براس��اس تفاهم نامه سه جانبه با استانداری 
اصفه��ان، اداره ورزش و جوان��ان اصفهان و فوالد 
مبارکه، برای تکمیل این مجموعه تا س��قف 30 

میلیارد تومان متعهد شدیم. 
سبحانی با بیان اینکه این پروژه در مدت کمتر 
از دو س��ال آماده بهره برداری ش��د، گفت: فوالد 
مبارکه قبل از این تفاهم نامه نیز حدود 18 میلیارد 

تومان کمک کرده بود. 
وی گف��ت: س��ازه های فل��زی ای��ن مجموعه 
مونت��اژ مج��دد ش��ده و تأسیس��ات، رختکن ها، 
اتاق های نمایندگان فدراس��یون و داوران مطابق 
استانداردهای کنفدراسیون فوتبال آسیا بازسازی 
شده است. وی با بیان اینکه با وجود همه معضالت 
و مشکالت کار ساخت این مجموعه در زمان مقرر 
به اتمام رس��ید، افزود: در حال حاضر ورزش��گاه 
نقش جهان آماده استفاده است و فقط نیازهایی 

از نظر مسئوالن امنیتی و نرده کشی وجود دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه صندلی های ه��ر دو طبقه 
ورزش��گاه به طور کامل نصب خواهد شد، گفت: 
45 ه��زار صندل��ی در طبقه اول نصب ش��ده و 

صندلی های طبقه دوم نیز در حال نصب است. 
مدیرعام��ل فوالد مبارکه گفت: این ورزش��گاه 
از قابلیت برگزاری مس��ابقات مل��ی و بین المللی 
برخوردار است و در حال حاضر یکی از مدرن ترین 

و زیباترین پروژه های ورزشی کشور است. 
اجرای برخی از توافقنامه های فوالدی بعد 

از برجام
وی همچنی��ن در پاس��خ به س��والی مبنی بر 
سرانجام برخی توافقات فوالد مبارکه بعد از برجام، 
گف��ت: یکی از ای��ن توافقات ف��روش محصوالت 
ف��والد مبارک��ه به اروپاس��ت که در ح��ال انجام 
اس��ت. همچنین دو تفاهم نامه برای توسعه فوالد 
هرمزگان و توسعه نورد فوالد در حال انعقاد است. 

با حضور دکتر جهانگیری و با کمک 30 میلیارد تومانی فوالد مبارکه 

ورزشگاه نقش جهان پس از 22 سال افتتاح می شود
دکتر سبحانی: افزایش تولید محصوالت فوالد مبارکه از 5/4 به 7/2 میلیون تن در سال



بانکداری در جهان با شتاب 
فراوانی به پیش می رود، این در 
حالی است که نظام بانکی ایران 
ب��ه دلیل دور ماندن س��الیانی 
چن��د از ارتباط ه��ای جهانی، 
دچ��ار عقب ماندگی های��ی در 

این بخش است. 
ش��اید به همین دلیل باشد 
ک��ه ای��ن روزه��ا رفت و آم��د 
متخصصان بانکداری جهانی به 
ایران افزایش یافته و نهادهای 
مختلف پ��ای این متخصصان 
را ب��ه ای��ران ب��از کرده اند. در 
گزارش��ی ک��ه وزارت اقتصاد 
منتشر کرده، الکساندر دمبیتز، 
کارش��ناس خدم��ات بانک��ی 
بین الملل��ی حرف های جالبی 
درب��اره وضعی��ت بانکداری در 

جهان مطرح می کند. 

فشار شدید تکنولوژیک 
در بانکداری جهانی

ریاس��ت  ک��ه  دمبیت��ز   
هیأت مدیره ش��رکت سافِجن 
را ب��ر عه��ده دارد، تاکید کرد: 
در  تکنولوژی��ک  تغیی��رات 
ح��وزه بانک��داری ب��ه نحوی 
اس��ت ک��ه بانک ه��ا با فش��ار 
ش��دید تکنولوژی روبه رو بوده 
و ای��ن فش��ار باع��ث تغییر در 
ارائ��ه س��رویس های خدمات 

بانکداری در دنیا شده است. 
ای��ن کارش��ناس خدم��ات 
بانک��ی بین المللی با اش��اره به 
هزینه ه��ای بانکداری در ایران 
و جه��ان افزود: فش��ار زیادی 
هزینه ه��ای  روی  همچنی��ن 
خدم��ات بانکی وج��ود دارد و 
ن��وع مدیری��ت حاکمی��ت در 
این مس��ئله بسیار مهم است و 
بانک مرکزی با روند روبه رشد 
هزینه ه��ا، روی ای��ن هزینه ها 

حساسیت دارد. 
 وی تصری��ح ک��رد: ام��روزه 
بزرگ تری��ن بانک های جهانی 
و حت��ی بانک ه��ای محلی، از 
کاهش س��ود و افزایش هزینه 
رن��ج می برن��د و در کل جهان 
ای��ن افزای��ش هزینه ها حدود 
۷درصد برآورد ش��ده؛ بنابراین 
با توجه به اینکه تحمل فش��ار 
هزینه ها بس��یار مشکل است، 
بانک ها نمی توانند همان حجم 
تجارت را داشته باشند و سود 
خود را حف��ظ کنند. به همین  
بانک��داری  خاط��ر آنچ��ه در 
امروزی اهمیت دارد، مدیریت 

منابع و تکنولوژی است. 

هزینه زیاد بانکداری 
در ایران

ب��ه گزارش »فرصت امروز«، 
سخنان دمبیتز در حالی است 
ک��ه در ایران پس از یک دوره 

س��ود شگفت انگیزی که در اثر 
ن��رخ تورم باال تجربه ش��د، به 
تازگی به مرز 15 درصد رسیده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
همچن��ان موسس��ات مالی و 
اعتب��اری غیر مج��از ب��ا زیر پا 
نهادن قواعد بازی نرخ سود را 
به سمت باال تحریک می کنند. 
رقابت بر س��ر نرخ س��ود باال 
تنها بخش��ی از مشکالت نظام 
بانکی ما اس��ت. پیشرفت های 
تکنولوژی��ک امکانات��ی را در 
اختی��ار بانک��داران ق��رار داده 
ک��ه به میزان قابل مالحظه ای 
هزینه های آنان را کاهش داده 

است. 
دژ،  که��ن  محم��د  دکت��ر 
کارشناس اقتصادی در این باره 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« گفت: 
تکنولوژی��ک  پیش��رفت های 
بانکداری جهانی را به س��متی 
پیش می برد که هزینه های آنها 
را کاهش دهد. بانک ها در حال 
تالش هس��تند تا با استفاده از 
گس��ترش ارتباط��ات، اوال ب��ا 
مش��تریان بیشتری در ارتباط 
باش��ند و ثانی��ا از هزینه ه��ای 

شعبه داری خود بکاهند. 
وی اف��زود: بانکداری مجازی 
مزیت های فراوانی برای بانک ها 
دارد که بانکداری ما نباید از آن 
غافل شود، به خصوص در شرایط 
فعلی که بانک ها با تنگنای مالی 

مواج��ه هس��تند و می توانند از 
ای��ن راه به کاه��ش هزینه های 
خود بپردازند. بانکداری مجازی 
این امکان را به بانک ها می دهد 
که از هزینه نیروی انسانی خود 
بکاهن��د. در ح��ال حاض��ر یک 
سامانه اینترنتی می تواند به جای 
یک حلقه 10 نفره و حتی بیشتر 
نیروی انسانی خدمات ارائه دهد 
و دردس��ر خطای انسانی را هم 

نداشته باشد. 

شعبه داری منسوخ شده 
در جهان

که��ن دژ گف��ت: بانک های ما 
در ش��رایطی ک��ه ب��ا تنگناهای 
مالی مواجه هس��تند، به س��مت 
ش��عبه داری روی آورده ان��د در 
حالی که شعبه داری هزینه های 
فراوانی را به آنها تحمیل می کند. 
از هزینه خرید ساختمان و ملک 
برای تاس��یس ش��عبه گرفته تا 
تجهی��زات و دس��تمزد نی��روی 
انسانی و بیمه آنها و. . . در حالی 
که خدمات الکترونیک و اینترنتی 
می توان��د بخ��ش مهم��ی از این 
هزینه ها را بکاهد. در حال حاضر 
در بانکداری جهانی از این روش ها 
استفاده می شود و بانکداران ما باید 

با این روش ها آشنا شوند. 
وی ادام��ه داد: هزینه ه��ای 
باالی بانکداری در ایران موجب 
شده است بانک ها مجبور شوند 

برای تامین هزینه های خود به 
سود باال تمایل پیدا کنند. 

کارش��ناس  ای��ن  س��خنان 
اقتص��ادی در حال��ی اس��ت که 
براس��اس اطالعات منتشر شده 
درخص��وص وضعیت بانکداری 
جهانی از س��وی وزارت اقتصاد 
هزینه سخت افزاری بانک ها که 
در سال 1995 حدود 50درصد 
هزین��ه  کل بانک ها بود، اکنون 
ب��ه 20درصد کاهش پیدا کرده 
است. این موضوع نشان می دهد 
بانک ه��ا در خالل این س��ال ها 
ت��الش کرده ان��د از هزینه های 
معمول بانکداری سنتی فاصله 
بگیرند. براساس گزارش وزارت 
اقتص��اد از بانک��داری جهان��ی، 
بانک ه��ا در خالل این س��ال ها 
هزینه ه��ای نرم اف��زاری خود را 
به ۳0درص��د هزینه ها افزایش 
داده اند.  نکته جالب در گزارش 
وزارت اقتص��اد نگاه دمبیتز به 
بانکداری در ایران اس��ت. وی 
اعتقاد دارد ب��ازار بانکی ایران 
جذابیت های بس��یاری دارد و 
ب��ه خاطر صنعت رو به رش��د، 
اف��راد تحصیلک��رده، جمعیت 
۸0میلیون��ی، مناب��ع طبیعی 
غنی و حجم پول زیاد، بازاری 
جذاب است اما آیا بانکداران ما 
قادرند از این ظرفیت ها در راه 
بهب��ود منابع خود به درس��تی 

بهره ببرند؟ 

 با جدی تر ش��دن اجرای طرح 
جامع مالیات��ی، مقاومت ها هم در 
براب��ر این طرح بیش��تر و جدی تر 
می ش��ود؛ در تازه تری��ن نمون��ه از 
این مقاومت ها، یکی از نمایندگان 
مجلس اعتراض عجیبی به انتصاب 
مدی��ر اداره مالیات اس��تان گیالن 

کرده است. 
به گزارش خبرآنالین، سیدکاظم 
دلخوش اباتری عضو کمیس��یون 
اقتص��ادی مجل��س در اظهاراتی 
عجی��ب از م��ردم اس��تان گیالن 
خواسته است با س��ازمان مالیات 
این اس��تان همکاری نکنند! دلیل 
او ک��ه از قضا عضو هیأت رئیس��ه 
نیز هست،  اقتصادی  کمیس��یون 
انتص��اب مدیری غیربوم��ی برای 
اداره مالیات اس��تان گیالن عنوان 
ش��ده اس��ت. این نماینده مجلس 
گفته است: اگر پاسخ درخوری به 
وزارت اقتصاد به علت انتصاب یک 
مدیر از مرز افغانستان و پاکستان 
داده نشود، ممکن است دفعه بعد 
از خود افغانستان و پاکستان برای 
این استان مظلوم مدیر وارد کنند. 
از همی��ن جا اعالم می کنم به آنها 
خواه��م فهماند گی��الن جای این 

برنامه ها نیست!« 
نماینده صومعه س��را در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه 
به عنوان یک عضو هیأت رییس��ه 
کمیس��یون اقتصاد اجازه نخواهم 
داد بی احترام��ی وزارت اقتصاد به 
مردم گیالن بی پاسخ بماند، گفته 
اس��ت: آقای وزیر اقتصاد! شما که 
از مرز افغانستان برای گیالن مدیر 
می آوری��د از نیروهای گیالن کجا 
اس��تفاده کرده اید؟ مگر می ش��ود 

فردی که با مش��کالت و فرهنگ 
این مردم آش��نایی ندارد شبانه بر 
مس��ند مدیرکلی تکیه بزند؟ بنده 
سه س��اعت با معاون وزیر صحبت 
ک��ردم اما وی جس��ورانه پاس��خ 
می ده��د. وزارت اقتص��اد مطمئن 
باش��د تاوان این انتصاب را خواهد 
داد. مع��اون وزی��ر حق ن��دارد با 
انتصاب یک غیر بومی در اس��تان 
عرض اندام کند. این بی احترامی به 
مردم گیالن است که پشت دست 

بنشینند و ببندند.« 
این س��خنان در حالی توس��ط 
عض��و هی��أت رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی که قاعدتا باید منادی و 
حامی قان��ون و اجرای طرح جامع 
مالیات��ی باش��د، بیان ش��ده که از 
نماین��ده ای مانند آق��ای دلخوش 
که س��ابقه چندی��ن دوره حضور 
در مجل��س را دارد انتظار می رود 
مصلحت و ضرورت انتصاب مدیران 
غیر بومی را ک��ه خصوصا در حوزه 
مالی��ات، ام��ری طبیع��ی و کامال 

معمول در نظام مدیریتی کش��ور 
است، درک کند. 

این نماینده مجلس حتما اذعان 
دارد که در انتصاب مدیران دولتی، 
اصل ب��ر توانمن��دی و تخصص و 
تعه��د آنهاس��ت و زادگاه، قومیت 
و نژاد نمی تواند معیاری س��نجیده 
و مبتنی بر عدال��ت برای انتصاب 

مدیران باشد. 
پیگیری ه��ای خبرن��گار م��ا از 
س��ازمان امور مالیاتی کش��ور نیز 
نش��ان می ده��د از دیرب��از بخش 
اعظمی از مدیران استانی به گونه ای 
غیر بومی منصوب می ش��وند و این 
انتصاب ها تاکنون مورد انتقاد قرار 

نگرفته است. 
اما تمام گفته های دلخوش اباتری 
به اینج��ا ختم نمی ش��ود. وی در 
اظهارنظ��ری که با سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی م��ورد نظر مقام 
معظ��م رهبری نیز مناف��ات دارد، 
از م��ردم گی��الن می خواه��د »با 
اداره امور مالیاتی همکاری نکنند، 

چراک��ه اگر پاس��خ درخ��وری به 
وزارت اقتص��اد و دارای��ی به علت 
انتصاب یک مدیر از مرز افغانستان 
و پاکس��تان داده نش��ود، ممک��ن 
اس��ت دفعه بعد از خود افغانستان 
و پاکستان برای این استان مظلوم 

مدیر وارد کنند!« 
سوال اینجاست که آیا این گونه 
و  بی قانون��ی  از  گفت��ن  س��خن 
مالیات گریزی آن هم در شرایطی 
که اقتصاد کش��ور با حمایت همه 
ارکان نظ��ام ب��ه س��مت اقتصاد 
مقاومتی و اتکای بودجه کشور به 
درآمدهای مالیاتی حرکت می کند، 

اقدامی اصولی است؟! 
آیا ی��ک نماین��ده مجلس این 
حق را دارد که صرفا به دلیل آنکه 
منتخب مردم یک اس��تان اس��ت 
و باید وکی��ل مدافع آنان باش��د، 
هر س��خن یا رفتار ض��د قانونی و 
ضد ارزش��ی را از خود ب��روز داده و 
موجب��ات هرج و مرج یک خطه از 

کشور را فراهم سازد؟ 

آیا صرفا به این دلیل که خراسان 
هم مرز افغانس��تان اس��ت، باید با 
حق��ارت از ب��زرگان، فرهیختگان، 
شهدا و شهروندان آن سخن گفت؟ 
آیا ای��ن نماینده مجلس ضررها 
و خس��اراتی را که شهروندان این 
اس��تان به دلی��ل ع��دم پرداخت 
مالی��ات گریبان ش��ان را خواه��د 
گرف��ت به گردن می گیرد و جرایم 
ع��دم پرداخت مالیات ش��ان را که 
مطابق قانون وضع می شود متقبل 

می شود؟ 
آیا اباتری خ��ود برآمده از یکی 
از قومیت ه��ای س��رزمین پهناور 
ای��ران زمین نیس��ت ک��ه اینطور 
در م��ورد قومیت و ن��ژادی دیگر 
س��خن می گوید و آن را به سخره 

می گیرد؟ 
اینها و بس��یاری دیگر، سواالتی 
اس��ت که اکن��ون در ذه��ن افکار 
عمومی اس��ت و البته نباید از این 
نکته نیز غاف��ل ماند که هر خطه 
از کش��ور برخ��وردار از مدی��ران و 
اف��رادی توانمن��د و فرهیخت��ه و 
انقالبی اس��ت و زیبندگ��ی نظام 
مدیریت��ی کش��ور نیز آن اس��ت 
ک��ه مدیرانی شایس��ته و توانمند 
از اقص��ی نقاط کش��ور در زنجیره 
مدیریت کشور به چشم می خورند 
و در ش��رایطی ک��ه حیاتی تری��ن 
سیاس��ت نظام جمهوری اسالمی 
ای��ران وحدت ملی و همبس��تگی 
اق��وام مختلف ایران��ی در زیر یک 
پرچم واحد اس��ت، اختالف افکنی 
و تفرقه آفرین��ی به بهانه های واهی 
و بعضا سیاس��ت آلود، تنها آب در 
آسیاب دشمن ریختن است و هیچ 

منفعتی از آن به دست نمی آید. 

دعوت به عدم همکاری با سازمان مالیاتی با چه توجیهی؟! 

راهکارهایی که نظام بانکی جدی نگرفته است

فرصتهایتکنولوژیککاهشهزینهبانکها

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنامه

تامین مالی بیش از 79درصد کشور 
از بازار پول داخلی

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: برای دستیابی 
به رشدهای باال و مستمر اقتصادی، محدودیت های 
نظام مالی باید اصالح ش��ود و باید سیستم های قوی 

و کارآمد داشته باشیم. 
پیمان قربانی روز سه شنبه در همایش بین المللی 
س��رمایه گذاری و توس��عه در ایران در دومین روز از 
نمایش��گاه »کیش اینوکس 2016« در محل سالن 
همایش ه��ای بین المللی کیش اف��زود: رویکرد کلی 
تی��م اقتصادی دولت و بانک مرکزی، ایجاد ثبات در 

اقتصاد کالن و شفافیت اقتصادی است. 
ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول، برای دس��تیابی به 
رش��دهای باال و مس��تمر اقتصادی، محدودیت های 
نظام مالی باید اصالح ش��ود و باید سیستم های قوی 

و کارآمد داشته باشیم. 
وی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه در س��ال های گذش��ته 
90درصد تامین مالی توس��ط بازار پول و 10درصد 
آن از ب��ازار س��رمایه و تامین مال��ی خارجی صورت 
می گرف��ت، ادام��ه داد: بر این اس��اس، نظ��ام مالی 
کشور نیازمند اصالحات س��اختاری و افزایش سهم 

خارجی ها در تامین مالی است. 
به گفته معاون بانک مرکزی، امسال ۷9.1 درصد 
تامین مالی کش��ور توس��ط بازار پ��ول، 19.5درصد 
توسط بازار س��رمایه و 1.4درصد آن از تامین مالی 

خارجی بوده است. 
قربان��ی در ادامه، سامان بخش��ی به نظ��ام بانکی، 
گس��ترش ب��ازار اولیه س��رمایه و سامان بخش��ی به 
بدهی های دولت را از مهم ترین برنامه اصالحی نظام 

مالی ابالغی ریاست جمهوری عنوان کرد. 
به گفته وی، مشکل اصلی در سیاست گذاری های 
کالن در ح��وزه پول��ی و مال��ی، این اس��ت که هر 
زم��ان درآمدهای نفتی خوب ب��وده دولت ها مخارج 
خ��ود را باال ب��رده و در مقابل با ش��وک های منفی 
قیمت��ی نف��ت، خ��ود را منقبض کرده ان��د و بر این 
اساس، سیاس��ت گذاری های مالی به سیاست گذاری 
تشدید کننده چرخه های مالی در کشور تبدیل شده 

است. 
مع��اون بانک مرکزی تصریح ک��رد: راهکار خروج 
از این وضعیت، »ضد س��یکلی کردن سیاس��ت های 
مالی است که با ایجاد بازار بدهی میسر می شود« تا 
زمانی که دولت با کسری مواجه شد، از ظرفیت این 
بازار اس��تفاده کرده و در زمان باال بودن درآمدها، به 

پرداخت بدهی های خود بپردازد. 
وی ب��ا یادآوری دوره پس��ابرجام، گف��ت: در این 
دوره ش��اهد روند بهبود در بخش بانکی هستیم که 
به آرامی در حال انجام اس��ت، اما سرعت عمل باید 

افزایش یابد. 
قربان��ی با بی��ان اینک��ه اکنون ش��عب خارجی 
بانک ه��ای ایران��ی در خ��ارج و دفات��ر بانک های 
خارجی در ایران در حال فعال ش��دن است، ادامه 
داد: ام��کان دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت 
در حساب ایران در کشورهای اروپایی فراهم شده 
و اقدام ه��ای خوبی در بان��ک مرکزی برای مبارزه 
با پولش��ویی و تامین مالی تروریس��م اتفاق افتاده 

است. 
وج��ود  و  ارزان  و  تحصیلک��رده  نی��روی  وی، 
زیرساخت های مناسب، همچنین پایین بودن نسبت 
بدهی ه��ای خارج��ی ب��ه ص��ادرات کاال را از جمله 
ظرفیت های ایران در بخش س��رمایه گذاری خارجی 

دانست. 
این مقام مسئول، به پیش بینی صندوق بین المللی 
پول از افزایش رشد اقتصادی کشور در سطوح باالی 
4.5درص��د و کاهش نرخ ت��ورم به حدود 9.2درصد 

اشاره کرد. 
وی در پایان به برنامه یکسان سازی نرخ ارز توسط 
بانک مرکزی اش��اره کرد و گفت: هم اینک ش��کاف 
ن��رخ ارز به 14.1درصد کاهش یافته و از بازار ارز به 

نسبت باثباتی برخورداریم. 

حذف چند صفر از واحد پولی 
ضروری است

مع��اون وزیر امور اقتصادی و دارایی می گویدکه 
نیازمن��د اصالح��ات پول��ی هس��تیم زی��را تعداد 
صفرهای زیاد دش��واری هایی را برای اقتصاد ایجاد 

می کند. 
به گزارش ایرنا، حس��ین قضاوی روز سه ش��نبه 
در آیی��ن آغ��از به کار نمایش��گاه ای��ران تراکنش 
اف��زود: در پیش نویس الیحه قان��ون بانکداری که 
به زودی تقدیم مجلس می ش��ود، ب��ه دولت اجازه 
داده می ش��ود در هنگام مقتض��ی اصالحات پولی 

داشته باشد. 
وی ابراز امیدواری کرد ک��ه صفرهای واحد پولی 
کشور کم و اس��کناس ها با امنیت باالتر و استاندارد 

عرضه شود. 
معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارایی یادآور ش��د: 
در نیمه دهه ۸0شمس��ی، ایران چک ها به عنوان یک 
اقدام موقتی برای رفع مشکل اسکناس های کوچک 
در ش��بکه بانکی طراحی و اجرا شد و قرار نبود برای 
همیشه باقی بماند اما این چک پول ها همچنان رواج 

دارد. 
وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا اینطور نیست 
که دو نوع اسکناس در نظام بانکی رواج داشته باشد، 
گفت: اصالحات )رفورم( پولی را می توان در شرایطی 

که روند قیمت ها پایین است، انجام داد. 
قضاوی با اشاره به اینکه تعداد زیاد صفرهای پول 
ملی دش��واری هایی را برای اقتص��اد پدید می آورد، 
اب��راز امیدواری کردکه دولت و مجلس درباره رفورم 

پولی به یک تصمیم مشترک برسند. 
معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی با تاکید بر 
اینکه اسکناس و س��که ابزار مبادالت مالی مردم به 
ش��مار می روند، اظهار داشت: از منظر بین الملل نیز 
وجود صفرهای زیاد در پول ملی وجهه خوبی ندارد 
و الزم اس��ت از صفرهای آن کاسته شده و مبادالت 

مردم تسهیل شود. 

نرخنــامه
دالر3,628

 صراف��ان ب��ازار ارز و س��که نرخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳.62۸ تومان و هر قطعه تمام بهار س��که آزادی طرح 

جدید را 111.490 تومان تعیین کردند. 
توم��ان و ه��ر  آزاد ۳.996  ب��ازار  ی��ورو در   ه��ر 
پون��د نی��ز 4.45۸ توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنین 
ه��ر نی��م س��که 560.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 
29۷.000 توم��ان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 
1۸۷.000خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 1۸ عیار 

11.2664تومان قیمت خورد. 

کارت اعتباری، خدمتی نوین
 از بانک سرمایه 

بانک سرمایه با هدف عرضه خدمات نوین و افزایش 
محصوالت الکترونیک اق��دام به صدور کارت اعتباری 

سرمایه کرده است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک س��رمایه، این بانک با 
ه��دف عرضه خدمات نوین، حمای��ت از تولیدکنندگان 
داخل��ی، ایجاد چرخه اقتص��ادی و افزایش قدرت خرید 
مش��تریان، اق��دام به ص��دور کارت اعتب��اری بر مبنای 
عقد مرابحه کرده اس��ت. این کارت ها با توجه به میزان 
اعتبار تخصیص داده ش��ده در سه نوع طالیی )تا سقف 
500میلیون ریال(، نقره ای )تا سقف ۳00میلیون ریال( 
و برنزی )تا س��قف 100میلیون ری��ال( قابل اعطا بوده و 
دارنده آن می تواند از محل اعتبار تخصیص داده شده به 
وی بهای کاال و خدمات مورد نیاز خود را از طریق کلیه 

پایانه های فروشگاهی عضو شبکه شتاب پرداخت کند. 

 برگزاری دوره مدیریت هیجان 
در بانک ایران زمین

دوره مدیریت هیجان با حضور عبدالمجید پورسعید 
مدیرعام��ل بانک ای��ران زمین، ه��ادی قدیمی عضو 
هیات مدیره و جمعی از مدیران و پرسنل اداره مرکزی 

و شعب بانک برگزار شد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک ای��ران زمین، در 
این مراس��م پورس��عید ضمن ابراز خشنودی از حضور 
در بی��ن هم��کاران، از زحمات مع��اون برنامه ریزی و 
س��رمایه انس��انی و همچنین مدیر آموزش تشکر کرد 
و گف��ت: تجهیز امکان��ات به منظور باال بردن س��طح 
کیفیت آموزش از اولویت های مهم در این حوزه است. 
همکاران باید حین فعالیت روزانه به صورت سیستمی 
مهارت ه��ای خ��ود را افزایش دهند تا ای��ن امر باعث 
بهب��ود بازدهی و افزایش امتیازهای ش��ان در زندگی 
شخصی و در نهایت رشد علمی و ارتقای سازمان شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: همکاران جوان ما باید طوری 
برنامه ری��زی کنن��د ت��ا در کن��ار آم��وزش صحیح از 

تجربیات پیشکسوتان به بهترین نحو استفاده کنند. 

راه اندازی 5 دستگاه برجسته نگار 
برای نابینایان در شعب بانک سپه 

مدیر عامل بانک س��په با اش��اره به استقبال صورت 
گرفت��ه در خص��وص راه ان��دازی نخس��تین دس��تگاه 
برجسته نگار این بانک در ش��عبه ظهیراالسالم تهران 
از راه اندازی پنج دس��تگاه دیگر توسط بانک سپه برای 

بهره مندی روشندالن از خدمات بانکی خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم 
چقازردی گفت: با توجه به رسالت اجتماعی بانک سپه 
به عنوان یک بانک دولتی و خدمتگزار مردم برای ارائه 
خدمات به اقشار مختلف جامعه، این بانک در گام اول 
اقدام به راه اندازی نخس��تین دستگاه برجسته نگار در 

شعبه ظهیراالسالم تهران کرده است. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳.62۸ دالر آمریکا

۳.996یورو اروپا

4.45۸پوند انگلیس

99۳درهم امارات

1.191 لیر ترکیه

546 یوان چین

۳5ین ژاپن

2.۷4۳ دالر کانادا

۳.6۸0فرانک سوییس

12.000دینار کویت

96۷ریال عربستان

290دینار عراق

55 روپیه هند

۸۸۸رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۸۸.500 مثقال طال

11.2664هر گرم طالی 1۸ عیار 

110.600سکه بهار آزادی

111.490سکه طرح جدید

560.000 نیم سکه

29۷.000ربع سکه

1۸۷.000سکه گرمی

بانکنامه
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عرضه بیش از 96 هزار تن 
انواع کاال

ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران ش��اهد عرضه 
6هزار تن وکی��وم باتوم، 500 تن لوب کات، 90هزار 
تن انواع قی��ر و 350تن عایق رطوبتی بود. 36 هزار 
و 195 ت��ن ان��واع م��واد پلیمری ش��امل گریدهای 
مختلف پلی اتیلن، پلی پروپیلن، پلی وینیل کلراید، 
پلی بوتادین رابر، پلی استایرن، اکریلونیتریل بوتادین 
استایرن واستایرن بوتادین رابر در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی عرضه شد. افزون بر این 43هزار 
و 600 ت��ن انواع قیر و 2هزار و 200 تن گوگرد نیز 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی روی تابلوی 
عرضه رف��ت. همچنین تاالر محصوالت کش��اورزی 
عرض��ه 242 ت��ن جو دام��ی در قالب ط��رح قیمت 
تضمینی را تجرب��ه کرد. عالوه بر این 8هزار و 850 
ت��ن جو دامی، 400 تن تفال��ه چغندرقند، 195 تن 
ذرت دامی، 100 تن روغن خام سویا، 400 تن شکر 
س��فید، یک هزار تن گن��دم خوراکی و یک هزار تن 
گن��دم دوروم در تاالر محصوالت کش��اورزی عرضه 
شد. همچنین 2هزار و 984 تن ذرت دانه ای هشت 
انبار اس��تان کرمانش��اه و یک انبار استان کردستان 
به صورت گواهی س��پرده کاالیی در تاالر محصوالت 

کشاورزی عرضه شد. 

رقابت خریداران حالل 402 پاالیش 
نفت کرمانشاه

در جری��ان معام��الت ب��ورس ان��رژی ای��ران، در 
ب��ازار فیزیک��ی، کااله��ای ح��الل 404، آیزوفی��د، 
آیزوریس��ایکل، بلندینگ نفتا ح��الل 410 و نفتای 
س��نگین تصفیه نش��ده پاالیش نفت ش��یراز، برش 
س��نگین، نیت��روژن مایع و س��وخت کوره س��بک 
پتروش��یمی تبریز، برش س��نگین پتروش��یمی جم 
و ح��الل 402 پاالی��ش نف��ت کرمانش��اه در رینگ 
داخلی مورد عرضه ق��رار گرفتند. در مجموع ارزش 
کل معام��الت صورت گرفته در ب��ورس انرژی ایران 
در روز دوش��نبه 10 آب��ان ماه 95، ب��ه 47 میلیارد 
و 935 میلیون ریال بالغ ش��د. همچنین در تابلوی 
سلف موازی استاندارد برای قراردادهایی با سررسید 
یک سال و بیشتر در بازار مشتقه بورس انرژی ایران، 
در کلیه نمادهای فعال، بیش از 500قرارداد با ارزش 
بیش از 2میلی��ارد و 534میلیون ریال مورد معامله 
ق��رار گرفت. تابلوی س��لف موازی اس��تاندارد برای 
قراردادهایی با سررس��ید یک س��ال و بیشتر در بازار 
مش��تقه بورس انرژی ایران، در کلیه نمادهای فعال، 
بی��ش از 500 قرارداد با ارزش بی��ش از 2میلیارد و 
534میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. همچنین 
ب��ازار برق بورس انرژی ایران نیز ش��اهد معامله 75 
قرارداد معادل 1800 مگاوات ساعت به ارزشی بیش 
از 651 میلیون ریال بود. در آغاز جلس��ه معامالتی، 
نماده��ای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری 
روزان��ه و کم باری روزانه 10 آذر ماه 95 گش��ایش 
یافتن��د و در پایان این جلس��ه معامالتی، نمادهای 
بار پیک روزانه، ب��ار پایه روزانه، میان باری روزانه و 
کم باری روزانه 14 آبان 95 متوقف ش��ده و فرآیند 

تحویل آنها آغاز شد. 

نگاهی بر پیش بینی درآمد 
هر سهم »خشرق«

شرکت الکتریک خودرو شرق در دوره 6ماهه منتهی 
به 31 شهریور ماه 95، با اختصاص 4ریال سود به ازای 
هر س��هم معادل 4درصد از پیش بینی هایش را پوشش 
داد. ش��رکت الکتریک خودرو شرق س��ود خالص دوره 
منته��ی به 30 اس��فندماه 1395 را مبلغ 30 میلیارد و 
644 میلیون ریال پیش بینی و بر این اساس، مبلغ 97 
ریال س��ود به ازای هر سهم برآورد کرد این شرکت در 
نیمه نخست سال، س��ود خالص را مبلغ یک میلیارد و 
219 میلیون ریال اعالم و با اختصاص 4 ریال س��ود به 
ازای هر سهم، 4 درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. 

عملکرد 6 ماهه »خموتور«
زیان هر سهم ش��رکت موتورسازان تراکتورسازی 
ای��ران در دوره 6ماه��ه منتهی به 31 ش��هریور ماه 
1395، مبل��غ 189 ری��ال اعالم ش��د. زیان خالص 
شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران در این دوره، 
مبلغ 38 میلیارد و 541 میلیون ریال محاس��به شد 
و بر این اس��اس مبلغ 189 ریال زیان به هر س��هم 
اختصاص یافت. »خموت��ور« در دوره واقعی منتهی 
به 31 شهریور ماه 1394، سود خالص را 2 میلیارد 
و 245 میلیون ریال و س��ود به ازای هر سهم را 11 

ریال اعالم کرده است. 

افشای اطالعات بااهمیت »حتوکا«
ش��رکت حمل و نقل توکا با انتش��ار اطالعیه ای در 
خص��وص انعقاد، انحالل یا هرگونه تغییرات اساس��ی 
قراردادهای مهم شفاف سازی کرد. شرکت حمل و نقل 
ت��وکا اع��الم کرد ک��ه با توج��ه به برنده ش��دن این 
ش��رکت در مناقصه عملیات فورواردینگ محصوالت 
صادراتی ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب، این قرارداد 
اثر قابل توجهی بر س��ود و زیان سال مالی منتهی به 
30 اس��فندماه 1395 ندارد و تاثیر آن در پیش بینی 
منتهی به س��ال مالی 29 اسفند ماه 1396 در موعد 
مقرر ارائه می شود. در نتیجه اطالعات فاش شده فوق 
و با توجه به بررس��ی های انجام ش��ده، س��ود خالص 
اعالمی س��ال مالی منتهی به 30 اس��فند ماه 1395 
مبلغ 96 میلیارد و 98 میلیون ریال و سایر درآمدهای 
متفرقه مبلغ 4میلیارد و 205 میلیون ریال محاس��به 
شد. یادآوری می شود پیشتر این شرکت در پیش بینی 
درآمد هر س��هم در سال مالی ذکر شده، سود خالص 
را 94 میلیارد و 849 میلیون ریال، س��ایر درآمدهای 
متفرقه را مبلغ 4میلیارد و 205 میلیون ریال و سود 

هر سهم را 287 ریال برآورد کرده بود. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار تهران در پایان معامالت 
روز سه ش��نبه 11 آبان 95، با 
604 واحد کاهش به 79 هزار 
و 659 واحد رس��ید. شاخص 
کل ب��ورس در چهارمین روز 
کاری خ��ود در هفت��ه جاری، 
از همان ابتدا با افزایش عرضه 
مواجه ش��د و تا پایان ش��اهد 
برتری عرضه بر تقاضا بود. به 
این ترتیب شاخص کل پس از 
صعود کوتاه مدت به کانال 80 
هزارواحدی، بار دیگر به کانال 
79 هزار واحد س��قوط کرد و 
رون��د اصالحی ش��اخص کل 
بورس پ��س از جهش 1041 
واحدی هفته جاری، همچنان 

ادامه دارد. 
تهران  به��ادار  اوراق  بورس 
روز گذش��ته با کاهش حجم 
هم��راه  معام��الت  ارزش  و 
ب��ود، به ط��وری ک��ه بیش از 
729میلیون سهم و حق تقدم 
ب��ه ارزش بیش از ی��ک هزار 
و 956 میلی��ارد ریال در 84 
هزار و 436 نوبت مبادله شد. 
همه ش��اخص های اصلی بازار 
س��هام نیز کاهش داش��تند و 
بر این اساس، شاخص قیمت  
واحد،   213 )وزنی-ارزش��ی( 
ش��اخص کل  )هم وزن( 92 
واح��د، ش��اخص قیمت  )هم 
وزن( 73 واحد، ش��اخص آزاد 
ش��ناور 693 واحد، ش��اخص 
بازار اول480 واحد و شاخص 
ب��ازار دوم 994 واح��د اف��ت 
کردن��د. در عین ح��ال گروه 
پاالیشی، پتروشیمی و معدنی 
سهم اصلی را در افت شاخص 

کل ایفا کردند. 

بهت و حیرت فعاالن بازار 
سهام

از صعود چش��مگیر  پ��س 
هفت��ه  ابت��دای  روزه��ای 
ش��اخص کل، ب��ازار س��هام 
حی��رت  و  به��ت  می��ان  در 
فعاالن بورس��ی ریزش��ی بود 
ک��ه در ای��ن می��ان افزایش 
غلبه فروش��ندگان س��هام بر 
حقیق��ی  اغل��ب  خری��داران 
دچ��ار  را  س��رمایه گذاران 
ش��رایط  ک��رد.  س��ردرگمی 
ناپای��دار بازار س��هام س��بب 
به  س��هامداران  اس��ت  شده 
آورن��د  روی  نوس��ان گیری 
ب��ر  مبتن��ی  اس��تراتژی  و 
را  کوتاه مدت  سرمایه گذاری 
قرار  در دس��تور کار خویش 

دهند. ب��ا این هم��ه به نظر 
می رس��د ب��ا توجه ب��ه عدم 
فروش  صف های  شکل گیری 
پای��دار، بورس تهران خود را 
ب��رای معامالت��ی متعادل در 
روزه��ای آینده آم��اده کند. 
بس��یاری از کارشناسان بازار 
سهام بر این عقیده اند زمانی 
ش��اهد برون رف��ت از رک��ود 
و رش��د و رون��ق در ب��ورس 
انتخابات  ک��ه  ب��ود  خواهیم 
ریاس��ت جمه��وری آمری��کا 
برگ��زار ش��ده و ب��ه نتای��ج 
به  باشد.  قابل قبولی رس��یده 
به نظر می رس��د  ترتیب  این 
س��رمایه گذاران منتظ��ر این 
ت��ا  باقی مان��ده  روز  چن��د 
انتخابات آمریکا باقی بمانند. 

خبرهای خوب هم بازار را 
مثبت نکرد

افت دو روز اخیر بازار س��هام 
در ش��رایطی اتفاق افتاده است 
ک��ه پیش بینی می ش��د رونق 
بازاره��ای جهان��ی می تواند بر 
کلیت ب��ازار س��هام اثر مثبتی 
داشته باشد آن هم در شرایطی 
که این روزها شاهد انتشار خبر 
منف��ی در خص��وص وضعیت 

جهانی برخی کاالها نیستیم. 
افزای��ش  ح��ال  عی��ن  در 
قیم��ت جهان��ی نف��ت ه��م 
ای��ن روزها متع��ادل و مثبت 
اس��ت و نمی توان تهدیدی را 
برای بورس و اقتصاد کش��ور 
متص��ور ب��ود. با ای��ن وجود، 
این خوش��بینی ها باعث نشد 

معامالت بازار س��هام به روند 
مثب��ت بازگردد. ب��ا این حال 
با توجه به رکود سنگینی که 
بر اقتصاد کشور حاکم است و 
دامن��ه این رکود در بازارهایی 
چون مس��کن، خودرو، ارز، و 
س��که و طال، به نظر می رسد 
ب��ورس بهترین مقص��د برای 
باش��د  جامعه  نقدینگی  ورود 
آن ه��م ب��ه ای��ن ش��رط که 
نقدینگ��ی وارد ش��ده به بازار 
وارد چرخ��ه تولی��د و بنگاه ها 
انتش��ار گزارش های  شود. در 
ش��ش ماه��ه ش��رکت ها نیز 
عم��ده  در  عملک��رد  بهب��ود 
صنای��ع بورس��ی پیش بین��ی 
می ش��ود. ای��ن مولف��ه ه��م 
می تواند موجب افزایش حجم 
نقدینگی وارد ش��ده به بورس 

شود. 

ادامه رشد بازار فرابورس
فراب��ورس  در  گذش��ته  روز 
ای��ران، ش��اخص کل در پایان 
معامالت 3 واحد تقویت ش��د 
و ب��ه نقطه 841 واحد رس��ید 
و دوم  اول  ب��ازار  روز  ارزش  و 
فراب��ورس ه��م ب��ه بی��ش از 
51هزار میلیارد تومان رس��ید. 
فرابورس بیش  معامله گران در 
از 213 میلی��ون برگه بهادار به 
ارزش 117 میلی��ارد تومان در 
قالب 24 هزار نوبت دادوس��تد 
در  مؤث��ر  نماده��ای  کردن��د. 
تقویت شاخص فرابورس شامل 
مارون، زاگ��رس، دماوند، بمپنا 
و نماده��ای مؤث��ر در کاهش 
شاخص شامل شاوان، خراسان، 
وهور بوده اند. نمادهای پربیننده 
هم شامل ذوب، دماوند، وهور، 
گوهران، س��مگا، شاوان و ارفع 

بوده اند.

بازی دست های ناپیدا با سهم های شاخص ساز بورس

سرگیجهدرتاالرشیشهای

در ح��ال حاض��ر بازار س��هام 
در انتظ��ار نهایی ش��دن نتیجه 
جمه��وری  ریاس��ت  انتخاب��ات 
و  ج��اری  م��اه  ط��ی  آمری��کا 
همچنی��ن انتخاب��ات ای��ران در 
ابتدای س��ال 96 است و به نظر 
می رس��د طی این م��دت گاهی 
افتان و خیزان و گاهی ش��تابان 
حرکت رو به رش��د خود را ثبت 
کن��د و در این میان کس��انی که 
با دیدگاه��ی میان مدت اقدام به 
می کنند،  س��هم  خریدوف��روش 
می توانن��د س��ود ببرن��د. ی��ک 
کارش��ناس ب��ازار س��هام ضمن 
بیان این مطل��ب در گفت وگو با 
بورس نیوز اظهار داش��ت: اجماع 

نظ��ر فع��االن ب��ازار س��هام در 
رابطه با نتیجه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا به س��مت روی 
کار آمدن دموکرات ها سوق دارد 
ک��ه به این ترتی��ب اگر هیالری 
کلینت��ون رئیس جمهور منتخب 
مردم آمریکا ش��ود، می تواند در 
کوتاه مدت تاثی��ر مثبت بر روند 
حرکت��ی قیمت س��هام در بازار 
سهام کشورمان داشته باشد، اما 
باید در نظر داش��ت این امر تنها 
از لح��اظ روان��ی در کوتاه مدت 
اثر گذار اس��ت و انتخاب ش��دن 
ترامپ نیز تاثیری در روند منفی 
بازار سهام نخواهد داشت، عالوه 
بر این موضوع انتخابات ریاس��ت 

جمه��وری کش��ورمان را نیز در 
پی��ش داریم که ط��ی این مدت 
بای��د دی��د دول��ت فعل��ی برای 
حف��ظ رأی و انتخاب��ات مجدد 
چ��ه اقدام��ات مفی��د اقتصادی 
انج��ام خواهد داد. فرهاد س��لیم 
در ادامه افزود: با توجه به انتشار 
گزارش��ات عملکرد واقعی شش 
ماهه نخست س��ال مالی جاری 
اکثر ش��رکت ها که نشان دهنده 
عملکرد مناس��ب آنهاس��ت، در 
کن��ار تحرکاتی ک��ه در اقتصاد 
بین الملل��ی  بازار ه��ای  جهان��ی 
همچ��ون رش��د قیم��ت نفت و 
فلزات اساس��ی رخ داده اس��ت، 
انتظار می رود در گزارش های 9 

و 12 ماهه شاهد تحقق عملیاتی 
موفق تر در این شرکت ها باشیم. 
وی گف��ت: البت��ه رش��د حجم 
معامالت طی چند هفته اخیر نیز 
نشان دهنده ایجاد خوش بینی در 
بازار بورس اس��ت ک��ه بر همین 
اس��اس می توان پیش بینی کرد 
بورس در پایان س��ال با حرکتی 
افتان و خیزان و گاهی ش��تابان 
ب��ه صعود خود ادام��ه دهد. این 
کارشناس بازار سهام در ادامه به 
نگرانی های موجود اش��اره کرد و 
گفت: یک��ی از مهم ترین نگرانی 
که در اقتصاد کش��ور در شرایط 
فعلی وجود دارد در رابطه با نرخ 
ارز بازار آزاد اس��ت که در همین 

ارتب��اط دولت محاس��به قیمت 
برخی کاالها را از نرخ مبادله ای 
به س��مت ن��رخ ارز آزاد س��وق 
داده و ب��ه دنب��ال ای��ن موضوع 
انتظار م��ی رود دالر از محدوده 
فعلی ح��دود 10 درص��د دیگر 
رشد داشته باش��د. سلیم تاکید 
ک��رد: هر چند دول��ت به کندی 
تصمیمات خود را به مرحله اجرا 
می رساند اما اقداماتی که تاکنون 
صورت گرفته، می تواند شکوفایی 
اقتصاد کش��ور را در س��ال آتی 
موجب ش��ود که پی��رو این امر 
ب��ورس نی��ز خواه��د توانس��ت 
راه خ��ود را ب��رای ادامه روندی 

صعودی و پایدار پیدا کند. 

نمایش��گاه  دوره  س��ومین 
و  بیم��ه  بان��ک،  ب��ورس، 
روز  عص��ر  خصوصی س��ازی 
دوشنبه دهم آبان ماه 1395، با 
سخنرانی شاپور محمدی رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
پیم��ان قربانی معاون اقتصادی 
علی اش��رف  مرک��زی،  بان��ک 
عب��داهلل پوری حس��ینی رئیس 
و  خصوصی س��ازی  س��ازمان 
دکتر علی اصغر مونسان رئیس 
منطق��ه آزاد کی��ش در مرک��ز 
همایش ه��ای بین المللی کیش 
افتت��اح ش��د. کی��ش اینوکس 
2016 میزب��ان 200 ش��رکت 
و  اس��ت  خارج��ی  و  داخل��ی 
دست کم 60 خبرنگار داخلی و 
خارج��ی این رویداد بین المللی 
محورهای  دادن��د.  پوش��ش  را 
اصلی این نمایش��گاه حوزه های 
س��رمایه گذاری،  سرمایه،  بازار 
گردشگری، انرژی و مناطق آزاد 
اس��ت و به تبع آن نشست های 
تخصصی هم در همین زمینه ها 

برگزار شد. 
گفتنی اس��ت وجود امکانات 
و  کی��ش  جزی��ره  مناس��ب 
اتب��اع خارجی  تردد  س��هولت 
ب��دون وی��زا، ام��کان حض��ور 
و  بین الملل��ی  ش��رکت های 
خارجی،  سرمایه گذاران  حضور 

زمینه های برگزاری هرچه بهتر 
این رویداد را فراهم آورد. 

تسهیل جذب 
سرمایه گذاری خارجی

رئیس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار گف��ت: نق��ش کلیدی 
بازارها نظیر  کش��ور در برخی 
ح��وزه ان��رژی به وی��ژه نفت و 
گاز می تواند ایران را به مرجع 
تاالرهای  برخ��ی  بین الملل��ی 
تبدی��ل کند. ش��اپور  ب��ورس 
محمدی در حاش��یه هشتمین 
فرصت های  معرفی  نمایش��گاه 
سرمایه گذاری کش��ور و سومین 
نمایش��گاه بین الملل��ی بورس، 
بانک، بیمه و خصوصی س��ازی 
)کی��ش اینوک��س 2016( در 
جم��ع خبرنگاران گفت: بورس 
کااله��ای  برخ��ی  در  ای��ران 
صنعتی و کش��اورزی می تواند 
برای  بین الملل��ی  به مرجع��ی 
قیمت گ��ذاری تبدیل ش��ود و 
بورس  بین المللی  رینگ ه��ای 
ب��رای  ان��رژی  ب��ورس  و  کاال 
تحقق این مهم آمادگی دارند. 
رئیس س��ازمان بورس با اشاره 
ب��ه توق��ف برخ��ی نماده��ای 
معامالتی و ذک��ر این نکته که 
ابهام های  درب��اره  نمی توانی��م 
موجود بی تفاوت باشیم، گفت: 

ق��دری مبهم  به  اگر معامالت 
باش��د که آسیب معامله بیشتر 
از توق��ف آن ارزیاب��ی ش��ود، 
توقف نماد به مصلحت خواهد 
بود و ابتدا باید ابهاماتی که در 
بازار درباره برخی سهام وجود 
دارد، برطرف شود و پس از آن 
نمادهای معامالتی باز خواهند 
ادامه رئیس سازمان  ش��د. در 
بورس و اوراق به��ادار یکی از 
اهداف بورس را تسهیل جذب 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
کشور دانس��ت و افزود: فراهم 
کردن شیوه نامه ای که براساس 
خارج��ی  ش��عبه های  آن، 
بتوانن��د  ایران��ی  بانک ه��ای 
س��رمایه گذاری  فرآین��د  در 
دقیق تر  »پرتف��وی«  به صورت 
کنن��د،  عم��ل  قوی ت��ر  و 
محمدی  می ش��ود.  عملیات��ی 
معتقدند  بانک ه��ا  داد:  ادام��ه 
می توانند  خارجی ش��ان  شعب 
در FPI نق��ش خوبی داش��ته 
باشند، به هر حال ظرفیت های 
داخل��ی و بین الملل��ی در این 
زمین��ه وج��ود دارد و با برخی 
کردن  عملیاتی  ب��رای  بانک ها 
انجام  صحبت های��ی  موض��وع 
ش��ده اس��ت. در پایان رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
ب��ه اب��زار بدهی اش��اره کرد و 

بیان داش��ت: اب��زار بدهی که 
دولت پیگیر آن است، با توجه 
ب��ه ظرفیت جذب بازار س��هام 
عملیات��ی خواه��د ش��د. بازار 
بدهی ارتباطی با س��هام ندارد 
و هر یک مخاطبان خاص خود 
را دارن��د و اوراق در ان��دازه ای 
منتش��ر می ش��ود ک��ه قابلیت 
جذب آن در بازار س��هام وجود 
داشته باشد. برخی اوراق ممکن 
است زمان بندی متفاوتی داشته 
و در مقاط��ع مختل��ف عرض��ه 
ش��وند که این موض��وع مطابق 
 برنامه ری��زی س��ازمان ب��ورس 

خواهد بود. 

دانش آموزان، تریدرهای 
آینده کشور

ب��رای توس��عه بازار س��هام، 
فرآیند فرهنگ سازی و آموزش 
باید از رده س��نی ک��ودکان و 
نوجوان��ان آغاز ش��ود. ب��ر این 
اساس س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار ب��ا هم��کاری ش��رکت 
اطالع رس��انی و خدمات بورس 
در صبح دومین روز دوره سوم 
نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و 
آشنایی  کارگاه  خصوصی سازی 
با بازار سهام ویژه دانش آموزان 
را برگزار کرد. شاپور محمدی، 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق 

بهادار و جمعی از مدیران ارشد 
ای��ن س��ازمان، از ای��ن کارگاه 
آموزش��ی که با هدف آش��نایی 
دانش آموزان با مفهوم پس انداز 
و س��رمایه گذاری در بازار سهام 
برگ��زار ش��د، بازدی��د کردند. 
ش��اپور محمدی طی بازدید از 
این کارگاه آموزشی به اهمیت 
فرهنگ س��ازی در بازار س��هام 
اشاره کرد و گفت: دانش آموزان 
تریدره��ای آین��ده که کش��ور 
امیدواری  اب��راز  وی  هس��تند. 
کرد دانش آم��وزان امروز ایران، 
بهترین تریدره��ای فردای این 
کش��ور باش��ند و بیان داشت: 
ب��رای آنک��ه بتوانی��د در آینده 
به ی��ک س��رمایه گذار حرفه ای 
اس��تقالل  و  ش��وید  تبدی��ل 
بای��د  باش��ید  داش��ته  عم��ل 
س��رمایه گذاری در بازار س��هام 
را از دوران دانش آم��وزی آغاز 
کنید. در پایان رئیس س��ازمان 
بورس خاطرنشان کرد: یکی از 
فرآیندهایی که باید مورد توجه 
قرار گیرد، ترویج سرمایه گذاری 
مل��ی اس��ت و اگر آم��وزش و 
فرهنگ س��ازی در این زمینه از 
آغاز  دانش آموزی  س��نی  گروه 
شود، در آینده تاثیر مثبتی در 
خواهد  کشور  اقتصادی  فراگرد 

داشت. 

ادامه نگرانی ها در بازار سهام

برگزاری نمایشگاه کیش اینوکس 2016 

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

پش��م شیش��ه ایران در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود ک��رد ک��ه 
پتروشیمی فناوران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   

درصد نوسانقیمتنام شرکت
11,1535کپشیر
12,8674.99شفن

4,5654.99خنصیر

7,2044,97بنیرو
2,3674,92حتوکا
2,4644,76کسرام
3,8334,76فاما

 بیشترین درصد کاهش
لیزینگ ایرانیان صدرنش��ین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. لبنیات پاک در رده دوم این گروه ایستاد 
و س��یمان داراب هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.75(1,503وایران
)4.69(2,519غپاک
)4.67(1,184ساراب
)4,52(2,849تکشا

)4,46(3,445کطبس
)4,46(2,166سهگمت
)4,41(2,125سرود

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم س��یمان ش��رق پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس شناخته شد. زامیاد در رده دوم این گروه ایستاد. 

سرمایه گذاری سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

30.342 203سشرقح

28,229 1058خزامیا
25,841 1166وساپا
21,123 1295فوالد

21,094 3579فاسمین
19,365 4822فاذر

18,984 2122خریخت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را آسان پرداخت 
پرش��ین  به خود اختص��اص داد و صنای��ع آذرآب رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. کالس��یمین هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
193.394 15639آپ
93,375 4822فاذر

75,490 3579فاسمین
65,351 5672کاما

40,290 2122خریخت
37,191 3292خودرو
34,635 2358تکنو

بیشترین سهام معامله شده
آسان پرداخت پرش��ین در حالی رتبه نخست جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که صنایع 
ریخته گری ایران در این گروه دوم شد و کالسیمین در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1563914682آپ
21222550خریخت
35791837فاسمین
2031709سشرقح
10581707خزامیا
26351670فاراک
32921536خودرو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاش��ی و س��رامیک حافظ به دس��ت آورد. آلومراد در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

37221861کحافظ
41101028فمراد

949949پالسک
3053611فلوله
7009412چفیبر
2358295تکنو

4010267خمحور

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

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

9492.53وخارزم
16082.98واعتبار
10523.15پردیس
10093.59وپاسار
19403.68وبانک
28054.36شاراک
29764.39پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

صرف انرژی در ساختمان های ایران 
6 برابر کشورهای پیشرفته

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران 
با بیان اینکه متوسط مصرف انرژی در ساختمان های 
کشور پنج تا شش برابر بیشتر از کشورهای پیشرفته 
اس��ت، گفت: اگرچه استارت استفاده از فناوری های 
نوین س��اختمانی ب��رای کاهش مص��رف انرژی در 

ساختمان ها زده شده، اما مطلوب نبوده است. 
ایرج رهبر در گفت وگو با فارس در پاس��خ به این 
سوال که در سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی بر 
اس��تفاده از فناوری های نوین س��اختمانی با رویکرد 
کاهش شدت مصرف انرژی تأکید شده است، گفت: 
قطعا اس��تفاده از فناوری های نوی��ن و مصالح نوین 
ساختمانی عالوه بر اینکه می تواند عمر ساختمان ها 
را افزایش دهد، می تواند در کاهش مصرف انرژی در 

ساختمان ها مفید و مؤثر باشد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در این روش ه��ا عالوه بر 
کاهش مصرف انرژی، هزینه های نیروی انس��انی نیز 
کاهش خواهد یافت، اضافه کرد: استارت استفاده از 
فناوری های نوین س��اختمانی سال هاست زده شده 

اما در حد مطلوب نیست. 
رهبر ادام��ه داد: سال هاس��ت ارگان های ذی ربط 
و دانش��گاهیان با برگزاری همایش ها و س��مینارها 
در ت��الش هس��تند بحث کاهش مص��رف انرژی در 
س��اختمان ها ج��دی گرفته ش��ود، بنابراین کاهش 
مصرف انرژی در س��اختمان ها نیازمند اس��تفاده از 

فناوری نوین و مصالح ساختمانی استاندارد است. 
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با 
تأکید براینکه برای این مهم به هر حال نیازمند قوانین 
س��خت تر هستیم، اظهار داش��ت: وزارتخانه های نیرو، 
راه وشهرس��ازی، شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی 

باید همزمان با یکدیگر برای این مهم تالش کنند. 
رهب��ر ادام��ه داد: مصرف انرژی در س��اختمان های 
کش��ور برای هر مترمربع 150 کیلووات س��اعت است 
درحالی که در کش��ورهای پیش��رفته ای��ن عدد 20 تا 
30کیلووات ساعت اس��ت بنابراین آمار نشان می دهد 
مصرف انرژی در ساختمان های کشور پنج تا شش برابر 

بیشتر از حد معمول است. 

با هزینه پل صدر می شد دو برابر مترو احداث کرد
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان 
اس��تان تهران با بیان اینکه با هزینه س��اخت پل صدر 
می توانس��تیم حداقل دو برابر پل ساخته شده خطوط 
مت��رو ایجاد کنی��م، گفت: باید دید که آی��ا این پروژه 
فرآینده��ای قانونی، حقوقی و مقررات��ی را طی کرده 
است یا خیر. مهدی روانش��ادنیا در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: به عنوان یک دانشگاهی باید منصفانه معایب 
و مزایای س��اخت پل صدر را بررسی کرد و خوبی ها و 

بدی های این پروژه را مورد قضاوت قرار داد. 
وی افزود: هر زیرس��اختی که در تهران بزرگ ایجاد 
ش��ود، باعث خوشحالی اس��ت و به حمل و نقل شهری 
بیش��تر کمک می کند. از جمله نکات مثبت در مورد 
پروژه پل صدر، مهندسی و سرعت ساخت آن با توجه 
به پیچیدگی های اجرایی بود که موارد قابل تقدیر این 
پروژه اس��ت. عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه درباره ساخت 
پل ص��در بحث هایی درباره موضوعات اقتصادی وجود 
دارد، ادام��ه داد: در عل��م اقتصاد بحثی درباره هزینه و 
فرصت وجود دارد که در آن فرصت، هزینه و سود ایجاد 

شده برای کشور بررسی می شود. 

نهایت اقتصاد مقاومتی، پایان وابستگی 
بخش خصوصی به دولت است

 وزیر راه و شهرس��ازی در جلس��ه ستاد مدیریت 
اقتصاد مقاومتی پیشنهاد تشکیل دو کارگروه توسعه 
صادرات و گردش��گری دریایی را مطرح کرد و گفت: 
نهایت اقتصاد مقاومتی، حداقل میزان وابس��تگی به 
دولت است، یعنی بخش خصوصی نه تنها درخواست 
کم��ک از دولت نکند بلکه ب��ا تاکید بر عدم دخالت 
دولت تنها در پی ایجاد بازار رقابتی منصفانه از سوی 

دولت باشد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه وشهرس��ازی، 
عباس آخوندی در سیزدهمین جلسه ستاد راهبری 
و مدیریت اقتصاد مقاومتی اس��تان هرمزگان گفت: 
آنچه از طرف مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد 
مقاومتی مورد تأیید است، دوام اقتصاد مقاومتی در 
براب��ر تکانه ه��ای داخلی و بین المللی اس��ت. تاکید 
ایش��ان در جزییات ه��م بر به��ره وری، ارتقای توان 
تولی��د ملی، رقابت پذی��ری و حضور بخش خصوصی 

است. 
اگ��ر  ح��اال  داد:  ادام��ه  وشهرس��ازی  راه  وزی��ر 
می خواهی��م به هر ی��ک از این جزیی��ات ورود پیدا 
کنی��م باید صاحب یک اقتصاد حرف��ه ای و تولیدی 
ب��ا قدرت رقابت پذیری و حداکثر بهره وری بر مبنای 

فعالیت های بخش خصوصی باشیم. 
این مقام مسئول با بیان اینکه بهره وری در اقتصاد 
مقاومتی نکته حائز اهمیتی است، گفت: باید میزان 
وابس��تگی به یارانه ب��ه حداقل و ق��درت رقابتی به 
حداکثر برس��د. این در حالی است که برخی تعریف 
معک��وس از اقتصاد مقاومتی دارن��د و فکر می کنند 
بای��د جل��وی واردات را بگیریم و ب��رای تولید یارانه 
دهیم، در حالی که این برداش��ت با هیچ یک از 1۶ 
اصل اقتصاد مقاومتی سازگار نیست. وی تاکید کرد: 
از تمام شما مدیران درخواست دارم به دنبال اقتصاد 
رقابت��ی باش��ید و قبول کنید که بای��د برای گرفتن 
س��هم جهانی خود به رقابتی ک��ردن محصول خود 

بیندیشیم. 
آخوندی با توضی��ح اینکه در حوزه حمل ونقل در 
اس��تان هرمزگان اتفاقات خوب��ی در حال رخ دادن 
است، از س��رمایه گذاری قابل توجه بخش خصوصی 
در اس��تان خبر داد و گفت: ما توس��عه بندر شهید 
رجایی را در دس��تور کار داری��م و برای این مهم به 
یکپارچه کردن ح��وزه حمل ونقل یعنی اتصال دریا 
و ریل به یکدیگر می اندیش��یم. عض��و کابینه دولت 
یازدهم با اعالم اینکه میزان باری که از دریا به ریل 
می رس��د امروز به 22درصد رسیده، گفت: این رقم 
در س��ه س��ال گذش��ته چیزی حدود 5 تا ۷ درصد 
بوده که امروز تا 22درصد افزایش یافته اس��ت. وی 
ادامه داد: رقابت بی��ن مودهای حمل ونقل منجر به 
کاهش هزینه حمل ونقل می شود و ما این مهم را در 
بنادر برای کمک به تولیدکننده و کاهش هزینه های 

حمل ونقلی انجام داده ایم. 
آخون��دی همچنی��ن از س��رمایه گذاری در بخش 
بانکرین��گ خب��ر داد و گفت: س��رمایه گذاری برای 
صادرات در استان رش��د قابل توجهی داشته است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی گفت: یک��ی از کارهایی که 
بای��د در اقتصاد مقاومت��ی انجام دهی��م بحث رفع 
عدم تعادل های منطقه اس��ت. برهمین اساس تاکید 
دارم که حتماً باید بنادر قدیمی تر نیز فعال ش��وند و 
به بنادری مثل جاس��ک، میناب، تیاپ، س��یریک و 

بندرلنگه توجه شود. 

عمران

تولید هر تن آسفالت به 50تن 
قیر نیاز دارد و هر یک کیلومتر 
راه استاندارد باعرض 11 متر و به 
قطر ۸.5 سانتیمتر، 200 تن قیر 
می خواهد. بنابراین، این فرمول 
درحالی که قیر بازیگر نقش اصلی 
در جاده سازی است، معاون وزیر 
راه وشهرس��ازی اعالم می کند، 
۷۷ درصد واحدهای قیرسازی، 
قی��ر غیر مجاز تولی��د می کنند. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه 90درصد 
جابه جایی ه��ا در کش��ورمان از 
طری��ق ش��بکه ج��اده ای انجام 
می ش��ود، ای��ن رق��م نش��ان از 
اهمی��ت راه های کش��ورمان که 
ارزش م��ادی آن امروز به بیش 
از 200 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
می رس��د، دارد. حال اینکه عمر 
آس��فالت  جاده ه��ای ای��ران به 
کمتر از یک س��ال رسیده، این 
در حالی اس��ت که طبق گفته 
رئیس  ش��کرچی زاده،  محم��د 
مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، 
حداقل عمر آسفالت جاده ها در 

دنیا بیشتر از پنج سال است. 
حال عده ای متهم ردیف اول 
ناکارآمدی رویه جاده های کشور 
را قی��ر غیرمجاز ی��ا همان قیر 
تقلبی می دانن��د؛ موضوعی که 
روز گذش��ته داوود کشاورزیان، 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی 
در همای��ش  »قیر و آس��فالت 
و  ک��رد  تأیی��د  را  آن  ای��ران« 
گف��ت: ۷۷ درص��د واحده��ای 

قیرس��ازی، قی��ر بی کیفی��ت و 
غیر اس��تاندارد تولی��د می کنند. 
امروز ای��ن قیرهای غیر مجاز در 
بازار، س��ر از پروژه های عمرانی 
و جاده سازی کشورمان درآورده 
اس��ت و باعث افزایش خطرات 
حمل و نقل جاده ای ش��ده است. 
مهم تری��ن  دیگ��ر،  س��وی  از 
آس��یب ورود قیرهای غیر مجاز 
ب��ه پروژه ه��ای عمرانی، کاهش 
عمر جاده های کش��ور است که 
زودت��ر از موعد نی��از به ترمیم 
و تعمی��ر پیدا می کن��د، این در 
حالی اس��ت که بودجه سازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای 
برای نگهداری از راه های کشور 
بس��یار محدود است و از تعمیر 
بخش عمده ای از آس��فالت های 
آس��یب دیده و ت��رک خ��ورده 

صرف نظر می کند. 

آسفالت مازاد، قیر غیرمجاز 
مشکالت راهسازی ایران 

به گزارش »فرص��ت امروز«، 
طبق گفته های رئیس س��ازمان 
راه��داری و حمل و نقل جاده ای، 
۶2 واحد قیرس��ازی در کش��ور 
وج��ود دارن��د ک��ه فق��ط 1۴ 
واح��د مورد تأیی��د وزارت راه و 
شهرس��ازی اس��ت و ۴۸ واحد 
دیگ��ر ب��دون تأییدی��ه در بازار 
فعالیت دارند. داوود کشاورزیان، 
معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی 
روز گذش��ته در هشتمین دوره 
همای��ش قیر و آس��فالت ایران 
با انتق��اد از فعالی��ت واحدهای 

گف��ت:  غیرمج��از  قیرس��ازی 
فقط 1۴ واحد قیرس��ازی مورد 
تأیید وزارت راه اس��ت و بخش 
عم��ده واحدها، قیر و آس��فالت 

غیراستاندارد تولید می کنند. 
وی با بیان اینکه برند معتبری 
در زمینه قیر و آسفالت نداریم، 
ادام��ه داد: مرکز تحقیقات راه و 
مس��کن و شهرس��ازی در ارائه 
گواهینامه باید س��خت گیرانه تر 
عم��ل کند و با توجه به ظرفیت 
موجود در کش��ور، نیازی به در 
نظر گرفتن استانداردهای پایین 
در ارزیابی کارخانه های تولید قیر 
و آسفالت نیست. معاون وزیر راه 
درباره  و شهرس��ازی همچنین 
مازاد تولید آس��فالت در کشور 
گفت: در چند س��ال اخیر بیش 
از 2۶0 واحد تولیدکننده قیر و 
آسفالت موفق به اخذ گواهینامه 
معتبر از مرک��ز تحقیقات راه و 
مس��کن و شهرسازی ش��ده اند. 
بیش از 900 کارخانه آسفالت با 
ظرفیت نصب شده 150میلیون 
دارد،  وج��ود  کش��ور  در  ت��ن 
درحالی ک��ه نیاز کش��ور با این 
مقدار ظرفیت متناسب نیست و 
در بهترین حالت سازمان حمل 
و جاده ای 20 تا 25 میلیون تن 
آس��فالت برای نگه��داری راه ها 
نی��از دارد و ح��دود 10 میلیون 
تن نیز از س��وی ش��هرداری ها 

مورداستفاده قرار می گیرد. 

قیرسازی های رانتی 
گفته می شود ورود قیر تقلبی 

و غیر مجاز به بازار و سر درآوردن 
از پروژه های راهسازی به افزایش 
قیمت چند برابری آن از س��ال 
۸1 ت��ا به امروز ب��ر می گردد. با 
گران ش��دن قیمت قیر و عرضه 
آن در بورس، بازار س��یاه فروش 
قیرایجاد ش��د که قیر را ارزان تر 
ام��ا بی کیفیت ت��ر از ب��ورس به 

دست مشتری رساند. 
از س��وی دیگر، گفته می شود 
با توجه به بدهی های وزارت راه 
و شهرسازی به پیمانکاران یکی 
از راهکارهای دولت این اس��ت 
که قیر رایگان و اختصاص یافته 
از برنده��ای معتب��ر را به عنوان 
پرداخ��ت بخش��ی از بدهی ها و 
هزینه ها در اختی��ار پیمانکاران 
قرار دهن��د. پیمانکاران هم قیر 
ب��ا کیفی��ت دولت��ی را در بازار 
می فروشند و از محل درآمدهای 
حاصل از فروش قیر با کیفیت، 
بخش��ی از هزینه ه��ای پروژه ها 
را تأمین می کنند. کش��اورزیان 
درب��اره چرای��ی ورود قیره��ای 
غیراس��تاندارد ب��ه پروژه ه��ای 
عمران��ی معتق��د اس��ت؛ چ��را 
کارخانه های غیراس��تاندارد باید 
اجازه اس��تفاده از برق یارانه ای 
محص��ول  و  باش��ند  داش��ته 
بی کیفیت ارائه کنند؟ به همین 
دلیل اگر محص��ول کارخانه ای 
اس��تاندارد نیس��ت باید طوری 
برخ��ورد کنیم که اج��ازه تولید 
نداشته باشد. مرکز تحقیقات راه 
مسکن و شهرسازی باید بر این 
مسائل پافشاری کند تا هرکس 

به خود اجازه ایجاد واحد تولید 
ب��ا ه��دف محص��ول باکیفیت 
پایین را نده��د. همچنین علی 
انجمن ش��رکت های  آزاد، دبیر 
ب��ا  گفت وگ��و  در  راهس��ازی 
»فرصت امروز« در این باره گفت: 
بارها به مرک��ز تحقیقات وزارت 
راه و شهرسازی که متولی ارائه 
گواهی و مجوز تولید قیر است، 
قیرس��ازی های  حضور  درب��اره 
غیرمجاز و غیر استاندارد هشدار 
داده ای��م. همچنین در مذاکرات 
با س��طوح باالتر یعنی مقامات 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
این باره گوشزدهایی داشتیم، اما 
در مسئوالن کشور اراده ای برای 
مقابله با تولید قیرهای غیرمجاز 
وجود نداش��ت. وی ادام��ه داد: 
بس��یاری از واحدهای قیرسازی 
غیرمجاز با ران��ت فعالیت خود 
را شروع کرده اند و بابت دریافت 
گواهینامه ها و مجوزهای فعالیت 
هزینه ه��ای قاب��ل توجه��ی را 
پرداخ��ت کرده اند، این در حالی 
اس��ت ک��ه ورود قی��ر غیر مجاز 
ب��ه جاده های کش��ور، می تواند 
باعث افزایش تصادفات و تلفات 
ج��اده ای ش��ود. آزاد ادامه داد: 
به طور قطع پرداخت هزینه های 
اضاف��ی حض��ور تولیدکنندگان 
غیر مجاز بر عهده دولت خواهد 
ب��ود، چراکه قیر غیراس��تاندارد 
عمر جاده های کش��ور را بسیار 
کاه��ش می دهد و دول��ت باید 
هزینه های مض��اف برای تعمیر 

جاده ها بپردازد. 

حضور پررنگ قیرسازهای غیر مجاز در بازار 

جاده هایی که جوانمرگ می شوند 

تلفن مستقیم: 86073288شماره 642 www.forsatnet.ir

نازیال مهدیانی 
nazila.mahdiani@gmail.com



دنده عقب خودروسازان برای 
کاهش آالیندگی

خودروس��ازان به م��دت یک ده��ه تمامی تالش 
خودش��ان را ب��رای کوچک ت��ر کردن حج��م موتور 
خودرو ها به منظ��ور کاهش دادن آالیندگی ها انجام 
دادن��د، اما اکنون ناچار به پیمودن مس��یری عکس 
مسیر کنونی ش��ده اند به این دلیل که آزمایش های 
ج��اده ای نش��ان دهنده معای��ب بس��یار عمیقی در 

موتور های کوچک و کم حجم است. 
به گزارش خ��ودروکار؛ کمپانی رنو، جنرال موتورز 
و فولکس واگ��ن خود را ب��رای بزرگ کردن یا از رده 
خارج کردن بعض��ی از موتور های کوچک مدل های 
پرفروش کنونی طی سه سال آینده آماده کرده اند. 
 آل��ن راپس��و، رئی��س بخ��ش مرک��زی کمپان��ی
رنو- نیس��ان، در حاشیه نمایش��گاه خودروی پاریس 
گف��ت: »تکنیک ه��ای کنونی م��ورد اس��تفاده برای 
ک��م کردن ظرفی��ت موتور خودرو ه��ا دیگر جوابگوی 
رسیدن به استاندارد های آالیندگی نیست.« همچنین 
فولکس واگن و جنرال موتورز هم از بیان سیاس��ت های 

قابل اتخاذ در این زمینه خودداری کردند. 
سال ها، خودروسازان با کم کردن حجم موتور ها و 
اضافه کردن توربو شارژ برای جبران قدرت از درست 
رفته، خودشان را با استاندارد های اتحادیه اروپا وفق 
دادن��د. به عن��وان مثال اس��تفاده از موتور های س��ه 
س��یلندر با حجم کمتر از یک لیتر بین کمپانی های 

فیات و فولکس واگن مرسوم شده بود. 
اما خودروس��از ها، آزمایش کنن��دگان و گروه های 
حامی محیط زیس��ت هر سه می دانستند که میزان 
آالیندگی در ش��رایط واقعی بس��یار بیشتر از هنگام 
تس��ت در آزمایشگاه هاس��ت؛ همه این ش��رایط در 
ش��رف تغییر اس��ت. خودرو ها تحت ش��رایط واقعی 
و در جاده ه��ا تس��ت می ش��وند و از دو س��ال دیگر 
اس��تاندارد های جدید ب��رای ای��ن آزمایش ها وضع 

می شود. 
 پ��اوان پتل��وری، ک��ارشن��اس آالین��دگ��ی در

»HIS Automotive« گفت: ش��اید خودرو های 
کنونی در شرایط آزمایشگاهی عملکرد خوبی داشته 
باشند، اما در شرایط واقعی چنین عملکردی ندارند. 
در ح��ال حاضر فیات، رنو و اپ��ل بدترین آالیندگی 
را براس��اس اس��تاندارد یورو 6 دارند. شاید در آینده 
کوچ��ک کردن موت��ور به معنای اضاف��ه کردن یک 

موتور الکتریکی به خودرو ها باشد. 

بلک بری مهمان خودروهای فورد 
می شود

فورد موتور برای اس��تفاده بیشتر از سیستم عامل 
QNCX  شرکت بلک بری، با این سازنده تلفن های 

هوشمند قرارداد امضا کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، قرارداد ب��ا فورد، نخس��تین 
ق��راردادی اس��ت ک��ه بلک ب��ری مس��تقیماً با یک 
خودروس��از بزرگ امضا می کند. این شرکت در حال 
حاض��ر فناوری خ��ود را به تأمین کنن��دگان صنعت 

خودرو می فروشد. 
بلک بری که تا حد زیادی س��همش در بازار تلفن 
هوشمند را به رقیبانی مانند اپل، گوگل و سامسونگ 
واگذار کرده است، تالش می کند فروش محصوالت 
نرم افزاری به خودروس��ازان و سایر تولیدکنندگان را 

گسترش دهد. 
ش��رکت پاناس��ونیک اتوموتیو در ح��ال حاضر از 
نرم اف��زار QNX  در کنس��ول اطالعات س��رگرمی 

استفاده می کند که برای فورد تأمین می کند. 
بلک بری امیدوار اس��ت قرارداد جدید، استفاده از 
نرم اف��زار بلک بری در خودروهای فورد را گس��ترش 

دهد. 
ج��ان وال، مدی��ر واحد QNX ب��ه رویترز گفت: 
می توانی��م مبنای کل خ��ودرو از رانندگی اتوماتیک 
تا اطالعات س��رگرمی را تشکیل دهیم. وی در ادامه 
اف��زود: نرم افزار QNX برای اس��تفاده در رانندگی 
اتوماتی��ک و سیس��تم های ایمنی فعال تأیید ش��ده 

است. 
فورد س��رگرم تالش ب��رای طراح��ی خودروهای 
خ��ودران اس��ت و قص��د دارد تا س��ال ۲۰۲۱ یک 

خودروی تمام اتوماتیک عرضه کند. 
بلک ب��ری و فورد درباره نح��وه عرضه QNX در 
سیستم های جدید یا درباره شرایط مالی قراردادشان 

توضیحی ندادند. 
براس��اس گزارش رویترز، بلک بری اعالم کرد یک 
تیم ویژه از مهندس��ان QNX در اوت��اوا و واترلو با 
فورد به منظور گس��ترش اس��تفاده این خودروساز 
از سیس��تم عامل صنعتی نوترینو و همچنین برنامه 
فراگی��ری که می تواند س��ایر سیس��تم های عامل یا 
فن��اوری امنیتی مرتب��ط را کنترل کن��د، همکاری 

خواهند کرد. 

نصب پالک  »ایران - ۱۰« از امروز
پ��س از اتمام ش��ماره های مربوط ب��ه پالک های  
»ایران - ۹۹« نخس��تین پالک های  »ایران - ۱۰« 

برای خودروی تهرانی ها صادر شد. 
به گزارش خودروکار؛ با اتمام ظرفیت شماره های 
دورقمی ضری��ب ۱۱ برای پالک خودروهای ش��هر 
تهران، مطابق تصمی��م پلیس راهور، از هفته جاری 
پالک های خودروهای تهرانی با شماره  »ایران - ۱۰« 

صادر خواهد شد. 
براس��اس این گزارش، پلیس راهور در س��ال ۹3 
تصمی��م گرف��ت پ��س از اتمام ظرفی��ت پالک های  
»ای��ران - ۹۹« پ��الک خودروه��ای ش��هر تهران با 
ش��ماره ۱۰، ۲۰، 3۰، 4۰، 5۰، 6۰، 7۰، 8۰ و ۹۰ 

صادر شود. 
گفتنی اس��ت از امروز پالک ه��ای ایران ۱۰ روی 

خودروهای شماره گذاری شده نصب می شود. 
پیش از این تش��کری هاش��می، معاون شهرداری 
با بیان اینک��ه در زمان تصویب قانون تعویض پالک 
مقرر ش��د پالک هر ش��هری در مح��ل اقامت تردد 
کنند، به ایس��نا گفته بود: بااینکه مقرر شد با تغییر 
محل اقامت مالک خودرو، باید پالک نیز تغییر کند 
ام��ا متأس��فانه این بخش قانون به درس��تی اجرایی 
نمی ش��ود و ش��اهد آن هس��تیم که این جابه جایی 
پالک صورت نگرفته و برهمین اساس نمی توان آمار 
دقیقی از میزان خودروهای متردد در شهر ارائه کرد 
اما به استناد شماره پالک در تهران 3 تا 3.5 میلیون 

خودرو در حال تردد هستند. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت آنطور که مع��اون حمل ونقل 
ترافی��ک ش��هرداری ته��ران گفت��ه قطع��اً بیش از 
3میلیون خودرو در ش��هر ته��ران تردد می کنند که 

هر روز به تعداد آن افزوده می شود. 

خط تولید گیربکس »جی.اچ.کیو« 
راه اندازی شد

پیش��رفته ترین خط تولید گیربک��س ایران صبح 
امروز در شرکت چرخشگر ایران خودرو افتتاح شد. 

ب��ه گ��زارش ایک��و پرس، ای��ن خط تولی��د که با 
س��رمایه گذاری 3میلی��ون یورویی ب��ه بهره برداری 
 )JHQ(  رسیده، گیربکس پیش��رفته جی. اچ. کیو

را تولید خواهد کرد. 
»جی. اچ. کیو« نس��ل جدی��دی از گیربکس های 
دس��تی و از نوع دیفرانسیل بسته است که به دلیل 
برخ��ورداری از سیس��تم کالج هیدرولیک��ی، عوض 
کردن دنده را راحت تر می کند. مقدار روغن مصرفی 
 در ای��ن نوع گیربکس نس��بت ب��ه نمونه های قبلی

۰.7لیتر کمتر است. 
ظرفیت تولید این خط س��االنه 3۰۰ هزار دستگاه 
گیربکس اس��ت و با توجه به تکنولوژی پیش��رفته و 
س��طح کیفی باالی گیربکس تولیدی در چرخشگر، 

امکان صادرات این محصول نیز فراهم است. 
فاز اول این پروژه ش��امل بهره برداری از خط مونتاژ 
گیربکس، روز گذشته به بهره برداری رسید و برای دو فاز 
دیگر پروژه یعنی »داخلی سازی پوسته های گیربکس« 
و همچنین »ش��فت و دنده ها« برنامه ریزی شده و به 

ترتیب تکمیل خواهد شد. 
خط تولید راه اندازی ش��ده در ش��رکت چرخشگر 
قابلیت تولید هم��ه گیربکس های خانواده J را دارد؛ 
این خط پیشرفته دارای سیستم خطاناپذیری کامل 

و سطح اتوماسیون باالست. 

تولید »آریو« از سر گرفته شد
حال��ی  در  تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
جدیدتری��ن آمار تولید خودروه��ای داخلی را اعالم 
کرد که طبق آن، س��ایپا تولید محص��ول آریو را از 

سر گرفت. 
به گزارش خودروکار؛ طبق آمار هفت ماه امسال، 
آریو ی��ا هم��ان S3۰۰، یکی از محص��والت چینی 
س��ایپا، دوب��اره در خط تولید ق��رار گرفته و این در 
حالی است که تولید این خودرو برای مدتی متوقف 
شده بود. بنابر آمار اعالمی، سایپایی ها طی مهر ماه 
امسال ۱۹۰ دستگاه آریو را به تولید رسانده اند تا در 
مقایس��ه با مهر ماه سال گذش��ته، حدود ۹6 درصد 
افزای��ش تی��راژ را تجربه کنند. همچنی��ن تیراژ این 
چین��ی مونتاژی در هفت ماه امس��ال به یک هزار و 
454 دستگاه رس��یده که در مقایسه با مدت مشابه 

سال گذشته ۲۱ درصد رشد را به خود می بیند. 
آری��و به ش��رکت زوته چین تعل��ق دارد و چندی 

پیش به ناوگان تاکسیرانی کشور نیز پیوست. 
ازس��رگیری تولید آریو در ش��رایطی است که این 
محص��ول در بن رو ب��ه تولید می رس��د و هم اکنون 
سرنوش��ت این س��ایت در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
طبق تفاهم نامه رنو با س��ازمان گسترش و نوسازی 
ایران، این ش��رکت قرار است برای تولید محصوالت 
جدید رنو در اختیار خودروساز فرانسوی قرار بگیرد. 
بن رو که یکی از س��ایت های شهرس��تانی سایپا به 
ش��مار می رود و در س��اوه واقع است، عالوه بر آریو، 

وانت پراید را نیز تولید می کند. 
دومی��ن خودروس��از بزرگ کش��ور در ش��رایطی 
مشغول تولید در بن رو است که به گفته مدیرعامل 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، این سایت 
با موافقت مسئوالن سایپا به رنو واگذار شده است. با 
این شرایط مشخص نیست تکلیف تولید آریو و وانت 

پراید پس از واگذاری بن رو چه خواهد شد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

 

ابت��دای امس��ال ب��ود که 
دولتی ها رشد 6 درصدی را 
برای اقتصاد تا پایان سال۹5 
متصور ش��ده و در این بین 
حساب ویژه ای برای صنعت 
ب��از  بح��ران زده  خ��ودروی 
کردن��د؛ اتفاقی ک��ه با توجه 
به شرایط وقت بازار خودرو، 
بس��یاری از کارشناس��ان به 
تحقق آن خوش��بین نبودند. 
حاال اما ش��ش ماه از س��ال 
گذش��ته و آماره��ای وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
نشان از رش��د ۲7 درصدی 
به  نس��بت  تولی��د خ��ودرو 
 م��دت مش��ابه س��ال قب��ل 

دارد. 
عل��ی طیب نی��ا، وزیر امور 
اقتص��اد و دارایی، پیش بینی 
کرده بود که رشد اقتصادی 
سال ۹5 به بیش از 6 درصد 
خواهد رس��ید و در این بین 
صنع��ت خ��ودرو را یکی از 
پیش��ران های رشد اقتصادی 
خوان��ده اس��ت. البت��ه این 
نیس��ت  اقتصاد  وزی��ر  فقط 
که درب��اره رش��د اقتصادی 
س��ال آینده و سهم صنعت 
خودرو در این رش��د چنین 
بود،  ک��رده  را  پیش بینی ای 
بلکه مس��عود نیلی، مش��اور 
اقتص��ادی رئیس جمه��وری 
نیز رشد اقتصادی سال۹5را 
موسس��ات  پیش بینی  طبق 
بین المللی هم��ان رقم 5 تا 

6 درصد اعالم کرده و س��هم 
قاب��ل توجهی از این رش��د 
را ب��ر دوش صنع��ت خودرو 

گذاشته بود. 
همی���ن  ب���راس�����اس 
پیش بینی ها ب��ود که وزارت 
تولید خودرو  برنامه  صنعت، 
افزای��ش  ب��ا  را  کش��ور  در 
35درصدی در س��ال جاری 
طراحی کرد. باز هم افزایشی 
ک��ه تحقق آن بعی��د به نظر 
می رس��ید. حاال آمار وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
نش��ان می ده��د ک��ه تولید 
خودروی س��واری در کشور 
در ش��ش ماهه نخست سال 
جاری نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۲7 درصد افزایش 
داش��ته اس��ت و این صنعت 
برای رس��یدن ب��ه 8 درصد 
باقی مانده، ش��ش ماه دیگر 
زم��ان دارد. اکنون پرس��ش 
اینجاس��ت ک��ه آی��ا خودرو 
می تواند خاطره س��ال ۹3 را 
که یک تنه ب��ار حدود نیمی 
از رشد اقتصادی را به دوش 

کشید، تکرار کند؟ 
امیرحس��ن کاکایی، استاد 
دانشگاه علم و صنعت ایران، 
در پاس��خ به این پرسش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوید: 
اقتصاددان ه��ا  »پیش بین��ی 
بخ��ش صنعت رش��د   برای 
۲ ت��ا ۲/5 درص��د ب��ود که 
ب��ه نظر می رس��د ب��ا توجه 
به ش��رایط خ��وب تولید در 
صنع��ت خ��ودرو ای��ن رقم 

محق��ق خواهد ش��د و حتی 
صنع��ت خ��ودرو می تواند پا 
را فرات��ر از رش��د تولید 35 
این  البته  بگ��ذارد.  درصدی 
موضوع به معنای سودآوری 
نیس��ت و صنع��ت خ��ودرو 
هنوز با روزهای رویایی خود 

فاصله دارد.«
او می افزاید: »پیش از این 
پیش بینی می شد رکود بازار 
با مش��خص ش��دن شرایط 
ورود  اع��الم  و  مذاک��رات 
و س��قف  خودروهای جدید 
قیمت ه��ا، از نیمه تابس��تان 
به پایان برسد و این موضوع 
به معنای پایان یافتن رکود 
انتظاری است. با این شرایط 
ب��ه اعتق��اد من نیم��ه دوم 
ب��رای خودروس��ازان از نظر 
تولی��د و فروش بهتر از نیمه 
اول ب��وده و خودرو می تواند 
نقش مهمی در تحقق رش��د 
اقتص��ادی پیش بینی ش��ده 

بازی کند.«
ام����راهلل امین��ی، عض��و 
دانش����گاه  علم�ی  هی��أت 
عالم��ه طب�اطب�ای���ی نی��ز 
گفت وگ��و  در  این ب��اره  در 
ب��ا  »فرصت ام��روز« اظهار 
خودرو  »صنع��ت  می کن��د: 
ب��ه دلی��ل س��هم باالیی که 
در صنع��ت دارد، می تواند با 
کوچک ترین رشدی به رشد 
کل اقتص��اد کم��ک کند. با 
۲7درصدی  رش��د  به  توجه 
که در ش��ش ماهه نخس��ت 
ص��ورت گرفت��ه، پیش بینی 

من این است که این صنعت 
به تنهایی می تواند به رش��د 
GDP کمک و نقش مهمی 

را در این بین ایفا کند.«
او ادام��ه می ده��د: »البته 
نبای��د فرام��وش کنی��م که 
صنع��ت خ��ودرو هن��وز به 
اهدافی که برای آن ترس��یم 
ش��ده نرس��یده و ب��ا وجود 
پت��انس��ی�ل ه�ای ف�راوان�ی 
ک��ه دارد همچن��ان دچ��ار 
مش��کالت بس��یاری اس��ت. 
رش��د اقتصادی ک��ه آقایان 
پیش بین��ی می کنند ناش��ی 
است  سرمایه گذاری  رشد  از 
رخ  جدی��د  س��ال  در  ک��ه 
می دهد و تأثی��ر آن بر بازار 
اس��ت، اما به اعتقاد من این 
شدید  آنقدر  نمی تواند  تأثیر 
باش��د، زی��را زمان��ی رش��د 
می گیرد  ص��ورت  اقتصادی 
ک��ه تقاضا تحریک ش��ده و 
بار   ای��ن س��رمایه گذاری به 

بنشیند. 
در  ق��رارداد  نزدیک تری��ن 
صنعت خودرو که سرمایه آن 
جذب ش��ده و به بهره برداری 
می رس��د، قرارداد پژو اس��ت 
که خودروی ۲۰7 نخس��تین 
محصول این ق��رارداد با بازار 
اما  اس��ت،  دس��تگاه   4۰هزار 
پیش بین��ی  بگویی��م  اینک��ه 
وزارت صنعت ک��ه 35 درصد 
اس��ت  خودرو  تولی��د  رش��د 
محقق می شود یا حتی همان 
۱5 درصد، خوشبینانه است.« 
علم����ی  هی��أت  عض��و 

ع�الم����ه  دانش��گ�اه 
طب��اطب��ای�ی در ای�ن ب�اره 
در گفت وگ��و ب��ا  »فرص��ت 
امروز« اظهار می کند:  »این 
پیش بینی ها فقط در صورت 
اجرای��ی ش��دن قراردادهای 
درس��ت  می تواند  خودرویی 
باش��د ک��ه هم��ه می دانیم 
قراردادها  این  شدن  اجرایی 
س��وی  از  اس��ت.  زمانب��ر 
دیگ��ر در وضعی��ت درآم��د 
تقاضاکنن��دگان نیز تغییری 
ص��ورت نگرفته که بخواهیم 
فروش  رش��د  آن  براس��اس 
باالی ۱۰ درصد را پیش بینی 

کنیم.«
س��ال گذش��ته دقیق��ا در 
همین زمان ب��ود که دولت 
با پرداخ��ت وام ۲5 میلیون 
تومانی برای خرید خودرو به 
این صنعت تنفس مصنوعی 
داد ت��ا ادام��ه حی��ات دهد. 
ام��ا امس��ال خودروس��ازان 
ب��ا طرح های وسوس��ه انگیز 
مشارکتی خود دست به کار 
ش��ده و در این بین افزایش 
و  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
عرضه چن��د محصول جدید 
نی��ز به کم��ک آنه��ا آمد تا 
خ��ود  پ��ای  روی  بتوانن��د 
بایس��تند. گرچ��ه همچنان 
این انتق��اد به وزارت صنعت 
وارد است که توجه ویژه اش 
صرف��اً روی افزای��ش تی��راژ 
اس��ت ام��ا همی��ن افزایش 
تولی��د می تواند ناجی رش��د 

اقتصادی کشور باشد. 

رشد 27 درصدی تولید خودرو در کشور

خودرو،ناجیرشداقتصادیمیشود

ارش��د  مدی��ران  از  یک��ی 
هوندا  خودروس��ازی  ش��رکت 
ای��ن خودروس��از  اع��الم کرد 
م��ردم  رأی  به رغ��م  ژاپن��ی 
بریتانی��ا به خروج این کش��ور 
از اتحادیه اروپا به فعالیت های 
خ��ودروی  صنع��ت  در  خ��ود 
داد. خواه��د  ادام��ه   بریتانی��ا 
»سیجی کورایشی« نایب رئیس 
هوندا  خودروس��ازی  ش��رکت 
در گفت وگو با رس��انه ها اظهار 
ای��ن خودروس��از  که  داش��ت 
ژاپنی به رغم خ��روج بریتانیا از 
اتحادی��ه اروپا قصد ن��دارد که 
صنعت خ��ودروی این کش��ور 
را ترک کن��د. وی همچنین از 
تبدیل  برای  هوندا  برنامه ریزی 
کردن خط تولی��د خودروهای 
خ��ود در انگلس��تان ب��ه مرکز 
تولی��د و ص��ادرات محصوالت 
هون��دا ب��ه س��ایر نق��اط اروپا 

خبرداد. 
گفتنی اس��ت اظهارات اخیر 
نایب رئی��س ش��رکت هوندا در 
ش��رایطی مطرح می ش��ود که 
نیس��ان دیگر خودروساز ژاپنی 
هفته گذش��ته اعالم کرد قصد 
دارد نس��ل جدی��د خ��ودروی 
»قش��قایی« و همچنی��ن مدل 
را  خ��ود   »X – Trail  «
در کارخان��ه خ��ود در منطقه 
س��اندرلند به تولید رس��انده و 
ب��ه فعالی��ت خ��ود در صنعت 

خ��ودروی بریتانی��ا ادامه دهد. 
ای��ن اعالم رس��می از س��وی 
نیس��ان زمان��ی مط��رح ش��د 
که دول��ت بریتانیا به نیس��ان 
ای��ن  خ��روج  داد  اطمین��ان 
کشور از اتحادیه اروپا و اعمال 
تعرفه ه��ای واردات و صادرات، 
فعالیت های این ش��رکت ژاپنی 
را ب��ا اختالل روب��ه رو نخواهد 

کرد. 
شایان ذکر است که اظهارات 
اخیر آقای »کورایشی« پس از 
آن مطرح می ش��ود که شرکت 
تصمیم  هون��دا  خودروس��ازی 
س��رمایه گذاری  ب��ا  گرف��ت 

۲۰۰میلی��ون پون��دی س��ایت 
تولید خودروی خود در منطقه 
س��وئیندون بریتانیا را توس��عه 
داده و ظرفی��ت تولید س��االنه 
آن را ب��ه ۲5۰ هزار دس��تگاه 
در س��ال افزایش ده��د. مدل 
هاچ بک »س��یویک« و صادرات 
آن ب��ه بازاره��ای آمریکا، ژاپن 
اروپا  اتحادیه  سایرکشورهای  و 
برنامه ه��ای اصل��ی  از جمل��ه 
ش��رکت هون��دا ب��رای ادامه و 
فعالیت ه��ای صنعتی  توس��عه 
 خ��ود در بریتانی��ا ب��ه ش��مار 
ش��رکت  نایب رئیس  م��ی رود. 
همچنین  هوندا  خودروس��ازی 

اعالم کرد که شرکت متبوعش 
روند مذاکرات بریتانیا و اتحادیه 
اروپا را به دقت زیرنظر خواهد 
داشت. وی در این رابطه اعالم 
کرد: »ما نیازمند آن هس��تیم 
تبدی��ل  ن��رخ  در  تغیی��رات 
پول��ی و همچنین  واحده��ای 
ارزش ارزه��ای مس��لط جهان 
را زیرنظر داش��ته باشیم.« وی 
در ادامه س��خنان خ��ود افزود: 
»با وجود مش��کالت احتمالی، 
ما هی��چ تصمیمی برای خروج 
بریتانیا  خ��ودروی  صنع��ت  از 
نداشته و به فعالیت مان در این 

کشور ادامه خواهیم داد.«

آقای کورایش��ی معتقد است 
نقش س��ایت تولی��د خودروی 
هوندا در سوئیندون بسیار فراتر 
از تولید مدل های مختلف هوندا 
برای ب��ازار اتحادیه اروپا بوده و 
این خودروساز ژاپنی قصد دارد 
خودروهای تولید ش��ده در این 
س��ایت را به بازارهای آمریکا و 

ژاپن نیز صادر کند. 
شرکت خودروس��ازی هوندا از 
دولت بریتانیا تقاضای هیچ کمکی 
ب��رای مقابله با عواقب خروج این 
کشور از اتحادیه اروپا نکرده است. 
اما نایب رئیس هوندا معتقد است 
هرگونه کمک و مساعدت دولت 
بریتانیا به نیسان باید برای تمامی 
خودروس��ازان بین الملل��ی فعال 
در صنعت خودروی این کش��ور 
باش��د. الزم به ذکر است پیش از 
این نیز مدیران شرکت های فورد، 
جگ��وار، لندروور نیز با اش��اره به 
تضمین های ارائه ش��ده از سوی 
لندن به شرکت نیسان، خواستار 
رفتار یکس��ان دولت محافظه کار 
بریتانیا با خودروس��ازان فعال در 
صنعت خودروس��ازی این کشور 

شده اند. 
گفتنی است شرکت هوندا از 
جمله خودروس��ازانی است که 
در پی خروج بریتانیا از اتحادیه 
اروپا و کاه��ش ارزش پوند در 
مقابل سایر ارزهای بین المللی، 
قیمت محصوالت خود در بازار 
خودروی این کش��ور را افزایش 

داده است. 

هوندا در بریتانیا می ماند
گزارش2
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در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی که صبح روز 
گذشته به ریاست علی الریجانی برای بررسی صالحیت 
و رأی اعتماد به وزرای پیش��نهادی آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی و ورزش و جوانان برگزار شد، 

هر سه وزیر پیشنهادی رأی اعتماد گرفتند. 
آقایان فخرالدین دانش آش��تیانی با 157 رأی موافق، 
111رأی مخالف و ش��ش رأی ممتن��ع وزیر آموزش و 
پرورش شد. رضا صالحی امیری گزینه پیشنهادی برای 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با 1۸۰ رأی موافق، 
۸۹ رأی مخال��ف و ش��ش رأی ممتن��ع وزیر فرهنگ و 
ارشاد اس��المی شد و مسعود س��لطانی فر با 1۹۳ رأی 
مواف��ق، 7۲ رأی مخال��ف و ۹ رأی ممتنع وزیر ورزش 

و جوانان شد. 
حجت االسالم والمس��لمین حس��ن روحانی صبح روز 
گذش��ته در جلس��ه رأی اعتماد نمایندگان مجلس به 
وزرای پیش��نهادی دولت، اظهار کرد: دولت یازدهم در 
آغاز فعالیتش با مش��کالت بزرگی روبه رو بود که شاید 

بتوان نام آنها را بحران نامید. 
وی در ادام��ه افزود: دولت در آغ��از کار با تورم 4۰، 
رش��د منفی، عدم اشتغال خالص یعنی نزدیک به صفر، 
تحریم های ش��دید سازمان ملل و قطعنامه های شورای 
امنیت مواجه بود. اگر بگویم دولت در بخش سیاس��ت 
خارجی و اقتصاد با معضالت ش��به بحران مواجه بوده، 
س��خنی به مبالغه نگفته ام. به همین دلیل دولت ناچار 
بود در نخستین  قدم های فعالیت خود به بحث سیاست 
خارج��ی و اقتصاد بیش از س��ایر بخش ه��ا توجه کند. 
ضمن اینکه دولت معتقد اس��ت زیربنایی ترین مس��ئله 
فرهنگ اس��ت اما به دلیل شرایط خاص مقطع آغاز به 
کار دول��ت، توجهات به آن بود که ما از معضل پیچیده 

سیاست خارجی و اقتصادی عبور کنیم. 
رئیس جمه��وری در ادامه اف��زود: ملت بزرگ ایران با 
حضور در انتخابات س��ال ۹۲ با صدای بلند مسیر و راه 
اعتدال را برگزید و این فریاد را بار دیگر در اس��فند ۹4 
تک��رار کرد. در واقع مردم نش��ان دادند که چگونه باید 

مسائل ملی و نیازهای آنها حل و فصل شود. 
رئیس دولت تدبیر و امید همچنین با اش��اره به اینکه 
دولت در زمینه اقتصاد کالن قدم های روشنی برداشته 
اس��ت و آمار و ش��اخص ها به خوبی گواه این مس��ئله 
است، تصریح کرد: دولت تورم را یک رقمی کرد و رشد 
اقتصادی را به 4.4 درصد رساند و هدف گذاری دولت تا 
پایان سال دستیابی به رشد 5درصدی است. در زمینه 
اش��تغال ما بسیار عقب هستیم زیرا یک میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر وارد بازار کار ش��ده اند و بیش از 7۰۰ هزار نفر 
هم آمار اش��تغال داش��ته ایم اما برای رسیدن به نقطه 
مطلوب یعنی ایجاد اش��تغال برای یک میلیون و ۲۰۰ 

هزار نفر، حداقل 5۰۰ هزار نفر فاصله داریم. 

در زمینه اشتغال ما باید 
اهتمام بیشتری به خرج دهیم

رئیس جمهوری تأکید کرد: در زمینه اش��تغال ما باید 
اهتمام بیش��تری به خرج دهیم. همه تالش دولت هم 
ایجاد اشتغال بیشتر از طریق تحرک الزم در بنگاه های 
کوچک و متوسط است. س��تاد اقتصاد مقاومتی همین 
مس��یر را دنب��ال می کند. گرچه ما تا رش��د ۸درصدی 
فاصل��ه داریم اما آمارها و ش��اخص ها به ما می گوید که 

مسیر را درست انتخاب کرده ایم. 
روحان��ی با بی��ان اینکه ه��دف ما در اقتص��اد ایجاد 
آرام��ش، اعتم��اد و امید به آینده ب��ود، گفت: آمارهای 

بانک مرکزی به ما می گوید امید مردم به آینده اقتصاد 
کش��ور بیشتر شده اس��ت؛ یعنی مسیر درستی انتخاب 
ش��ده است. رش��د اقتصادی س��ه ماه اخیر ما و شرایط 
روابط خارجی ما به ما می گوید ما در مس��یر درس��تی 

حرکت می کنیم. 
وی با اشاره به مذاکرات هسته ای، اظهار کرد: یکی از 
نتایج مذاکرات، گس��ترش انتخاب آزاد برای ملت ایران 
است. ما اکنون در میزان فروش نفت، انتخاب ارز برای 
فروش نفت و همچنین فروش نفت به س��ایر کش��ورها 
آزادی انتخ��اب داری��م و صادرات نفت خ��ام ما در ماه 
اخیر از ۲ میلیون بش��که هم فراتر رفته اس��ت. اکنون 
دیگر نمی توانند به ما بگویند فقط به چند کش��ور نفت 

بفروشید. 

دولت موظف بود در گام اول گره های اصلی 
اقتصاد را باز کند

رئیس جمهوری کشورمان در ادامه جلسه رأی اعتماد 
به وزرای پیش��نهادی دولت با بیان اینکه دولت موظف 
بود در گام اول گره های اصلی اقتصاد را باز کند، تأکید 
ک��رد: چنانچه امروز تس��هیالتی که سیس��تم بانکی به 
بنگاه های اقتصادی طی شش ماه اول امسال داد با سال 
گذشته را مقایسه کنیم، می بینیم که 4۰ الی 45درصد 
ارقام تسهیالتی افزایش یافته که این به معنای حرکت 
در مس��یر رونق اقتصاد اس��ت. همچنین پیشی گرفتن 
ص��ادرات غیر نفت��ی بر واردات و ق��رار گرفتن بار اصلی 
بودجه بر دوش درآمدهای غیر نفتی به جای درآمدهای 
نفت��ی، به معنای حرکت در مس��یر رون��ق اقتصادی و 

بودجه ریزی در مسیر درست است. 
وی در ادامه با بیان اینکه امروز در روابط خارجی در 
جهان در شرایط مناسب تری نسبت به سال های گذشته 
هستیم، خاطرنشان کرد: اینکه مشاهده می کنیم رژیم 
غاصب صهیونیس��تی از تحرک سیاس��ت های خارجی 
و اقتصادی ما بس��یار عصبانی اس��ت و همچنین اینکه 
می بینیم در منطقه بر عصبانیت کش��ورهای کم هوشی 
مثل عربس��تان افزوده می شود به آن معناست که راه و 

مسیر ما به درستی انتخاب شده است. 

صالحی امیری دغدغه های نظام را می شناسد
رئیس جمهوری با تش��کر از تالش ه��ای علی جنتی 
در وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی تصریح کرد: آقای 
جنتی اس��تعفا داد و البته به یک مدیر با روحیه جدید 
هم نیاز بود. صالحی امیری یک جامعه ش��ناس فرهنگی 
اس��ت که در شورای عالی امنیت ملی و مرکز تحقیقات 
اس��تراتژیک با وی هم��کاری کرده ام. هرج��ا که بوده، 
کارش مورد رضایت بود و وی پرتالش و باروحیه است. 
صالحی امیری صاحب کتاب ها و مقاالت متعددی است، 
در دانشگاه تدریس می کند و در امور فرهنگی برنامه ریز 

است. 
روحانی افزود: او مدتی در مغز اس��تخوان نظام فعال 
بوده، دغدغه های نظام را می شناسد و به تنوع فرهنگی 
کش��ور تس��لط دارد. جاذبه وزیر ارش��اد برای نخبگان، 
هنرمندان و نویس��ندگان باید زیاد باشد؛ صالحی امیری 
در ای��ن زمین��ه امتحان خ��ود را در کتابخانه ملی پس 
داده اس��ت. او کتابخان��ه مل��ی را به مح��ل رفت و آمد 
نخبگان و فرهیختگان تبدیل کرد. امیدواریم با انتخاب 
صالحی امیری ش��اهد کاهش فاصله در امور اجتماعی و 
فرهنگی باش��یم. نباید یکی راس��ت راست باشد و یکی 

چپ چپ و باید به یکدیگر نزدیک شویم. 

رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه اسالم دین مشکالت 
و س��ختی ها نیس��ت، اظهار کرد: باید بتوانیم به خوبی 
اس��الم آس��ان و پرجاذبه را در وزارت فرهنگ و ارشاد 
اس��المی معرفی کنیم و در عین حال نس��بت به اصول 

خود و اسالم و هویت ایرانی مان ذره ای کوتاه نیاییم. 
وی ب��ا بی��ان اینکه مق��ام معظم رهبری در مس��ائل 
فرهنگی بسیار حساس و صاحب نظر هستند، ادامه داد: 
باید به نکاتی که مدنظر ایش��ان اس��ت دقت ش��ود و با 
مواردی که ایشان حساسیت دارند با حساسیت برخورد 
صورت گیرد تا ان ش��اءاهلل وزارت ارشادی داشته باشیم 
که همه مردم در مسیر نشاط، فرهنگ اسالمی و هویت 

دینی قرار بگیرند. 

مطمئنم سلطانی فر این بار مسئولیت را به خوبی 
به مقصد می رساند

روحانی در ادامه با اش��اره به وزیر پیشنهادی وزارت 
ورزش و جوان��ان، خاطرنش��ان کرد: آقای س��لطانی فر 
چهره ای آش��نا هس��تند ک��ه فعالیت ه��ای اجتماعی، 
سیاس��ی و ورزشی داشته اند و عالقه بسیاری به مسئله 
ورزش��ی دارن��د و دنبال کننده امور ورزش��ی هس��تند. 
ایش��ان مدیر توانمندی هس��تند و طی سه سال حضور 
در بخش میراث فرهنگی و صنایع دس��تی کار بس��یار 
خوبی انجام داده اند و ش��اهد پیشرفت خوبی در زمینه 
جذب گردشگران و همچنین ثبت میراث های فرهنگی 
و اعتالی فرهنگ ایرانی و رونق صنایع دستی بوده ایم. 
رئیس جمهوری ب��ا تأکید بر اینکه مس��ئله ورزش و 
جوانان برای دولت یازدهم بس��یار اهمیت دارد، گفت: 
مطمئنم که آقای س��لطانی فر این بار مس��ئولیت را به 
خوبی به مقصد می رساند و با روحیه و نشاطی جدید و 
نفس��ی نو با همکاری و حمایت مجلس شاهد پیشرفت 

بسیار خوبی در وزارت ورزش و جوانان خواهیم بود. 

دانش آشتیانی فعالیت بسیاری در آموزش عالی و 
تجربه خوبی در آموزش و پرورش دارد

روحان��ی در ادامه صحبت های خود در جلس��ه رأی 
اعتماد وزرای پیش��نهادی دولت با بیان اینکه آموزش و 
پرورش مهم ترین نهاد فرهنگی کشور است، خاطرنشان 
ک��رد: هیچ نهاد فرهنگی مهم تر و کارس��ازتر از آموزش 
و پ��رورش در کش��ور وجود ندارد. بی��ش از 1۳میلیون 
دانش آم��وز در کالس های درس و تعداد بس��یار زیادی 
معلم دلس��وز در سراسر کش��ور زیر نظر این وزارتخانه 

هستند که اداره آن کار بسیار سختی است. 
وی با تقدیر از اقدامات فانی وزیر پیشین این وزارتخانه 
طی س��ه س��ال گذش��ته، اظهار کرد: امروز ب��ه نقطه ای 
رس��یده ایم که باید از نی��روی جدیدی با توانمندی خوب 
اس��تفاده و بهره ب��رداری کنیم؛ دولت در ای��ن زمینه کار 
بس��یاری انجام داده اس��ت. حتی در زمینه مسائل مادی 
به رغم اینکه در این زمینه طی س��ال گذشته و امسال با 
ش��رایط ایده آل فاصله داشته ایم، در طول سه سال دولت 
یازدهم اعتبارات این وزارتخانه به بیش از دو برابر افزایش 
یافته است و هزینه های جاری این وزارتخانه از 14 هزار و 
5۰۰میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۳۰ هزار میلیارد تومان 

در سال جاری افزایش یافته است. 
رئیس جمهوری افزود: همچنین طی جلس��ه یکشنبه 
هی��أت دولت تصمیم گرفته ش��د که 4 ه��زار میلیارد 
توم��ان اعتبار از طریق اوراق صک��وک اجاره در اختیار 
این وزارتخانه قرار بگیرد تا برای پاداش بازنشس��تگان و 

سایر مطالبات این وزارتخانه استفاده شود. 

سخنگوی هیأت موسس انجمن صنفی 
روزنامه نگاران اس��تان تهران با اعالم این 
خبر که آگهی تاسیس انجمن صنفی فردا 
در روزنامه های کثیراالنتش��ار چاپ شده 
اس��ت؛ پیش بینی کرد که مجمع عمومی 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 

روز 1۸ آذر برگزار شود. 
داوود محمدی، سخنگوی هیأت موسس 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
در خصوص تدوین اساس��نامه پیشنهادی 
هیأت موسس برای ارائه به مجمع عمومی 
گفت: اساسنامه پیشنهادی انجمن، برپایه 
خرد جمعی تدوین ش��د. این اساس��نامه، 
خروج��ی بیش از ۸۰ س��اعت جلس��ات 
نقادان��ه و لح��اظ پیش��نهادهای متع��دد 
مکتوب )به وی��ژه از طریق فضای مجازی( 
و شفاهی روزنامه نگاران بود و تالش شد تا 

شامل نکات محوری باشد. 

وی ادامه داد: بخش اصلی این حساسیت، 
در تجارب تلخ نهادهای صنفی پیشین ریشه 
داش��ت که قربانی فش��ارهای غیرقانونی و 
خوانش های شبه قانونی منتقدان خود شده 
بودند. بنابراین، ضم��ن جمع بندی تجارب 
موجود، کوشیدیم تا درچارچوب قانون کار، 
شفاف سازی ش��ده و با زدودن ابهامات، راه 
تفس��یر ش��خصی و گروهی در برخی مواد 

کلیدی مسدود شود. 
محمدی تاکید کرد: برای دستیابی به این 
هدف، جلس��ات متعددی با مقامات وزارت 
کار برگزار ش��د ک��ه در مراح��ل آغازین با 
اختالف نظرهایی پیرامون برخی مواد مبهم 
همراه ش��د و پس از بحث ه��ای پردامنه و 
مالک ق��رار دادن قانون محوری، در نهایت 
توافق طرفین حاصل و پیش نویس اساسنامه 

به تایید وزارت کار رسید. 
ب��ه گفت��ه س��خنگوی هیأت موس��س 

پیش نوی��س اساس��نامه، پ��س از بح��ث 
و بررس��ی در مجم��ع و ب��ا رأی اکثریت 

حاضران، نهایی خواهد شد. 
محم��دی گف��ت: در پ��ی مهیا ش��دن 
شرایط الزم، آگهی تاس��یس فردا منتشر 
و به فاصل��ه یک هفته، آگه��ی دعوت به 
مجمع نیز انتش��ار خواهد یافت؛ س��پس 
هیأت موس��س درخواس��ت های عضویت 
را بررس��ی و پس از تطبیق ش��رایط آنان 
با مفاد اساس��نامه پیش��نهادی و قوانین، 
واج��دان ش��رایط عضوی��ت را پی��ش از 

برگزاری مجمع مشخص خواهد کرد. 
سخنگوی هیأت موسس انجمن صنفی 
روزنامه نگاران اس��تان ته��ران تاکید کرد: 
با توجه به اش��تیاق روزنامه ن��گاران برای 
داش��تن انجمنی که مدافع حقوق صنفی 
م��ادی و معنوی آن��ان باش��د، امیدواریم 
مجم��ع عموم��ی روز 1۸ آذر ب��ا حض��ور 

پرشور و پرش��مار همکاران صنف تشکیل 
ش��ود تا با انتخاب هیات مدی��ره توانمند، 
گام��ی بلن��د در مس��یر دف��اع از حقوق 

روزنامه نگاران برداشته شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: شایس��ته اس��ت 
از همگام��ی ارزنده ش��خص وزیرکار طی 
رون��د مذاکرات ب��رای شفاف س��ازی چند 
م��ورد مبهم، قدردانی کرد. محمدی افزود: 
ربیعی در جلس��ات بر عزم وزارت کار برای 
ارتق��ای وضعی��ت بیمه، درمان و مس��کن 
روزنامه نگاران تاکید کرد. سخنگوی هیأت 
موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان 
ته��ران ادامه داد: امیدواریم نگاه وزارت کار 
و س��ایر نهادهای مرتبط، ب��ه فعالیت های 
انجمن هم��واره متکی بر ش��اخص قانون 
باش��د و گس��ترش نهادهای صنفی و رفع 
موان��ع تقویت و توانمن��دی آنها به رویکرد 

غالب همه مسئوالن تبدیل شود. 

سخنگوی هیأت موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران: 

مجمع عمومی 18 آذر برگزار خواهد شد

  ج��ان کری، وزی��ر امور خارجه آمریکا روز دوش��نبه با 
حضور در اندیش��کده چتم هاوس مستقر در لندن جایزه 
ای��ن اندیش��کده را به دلیل نقش خود در دیپلماس��ی که 
منجر به حصول توافق هس��ته ای ایران و گروه 1+5 ش��د، 
دریافت کرد. این جای��زه به محمدجواد ظریف، وزیر امور 
خارجه ایران هم تعلق گرفته اما او به دلیل مش��غله کاری 
نتوانس��ت برای دریافت این جایزه حاضر ش��ود. از این رو، 
رابین نیبلت مدیر اندیش��کده برجسته چتم هاوس گفت 
که زمان دیگری را در آینده نزدیک برای اهدای جایزه به 

ظریف در نظر گرفته است. 
کری حین دریافت این جایزه، با بیان اینکه در دستیابی 
به توافق هسته ای بر ده ها تنش میان ایران و آمریکا چیره 

ش��دیم، گفت: می خواهم به طور روشن و شفاف بگویم که 
جواد  )ظریف( یک مذاکره کننده سرسخت و پرتوان و در 
تمام مدت یک وطن پرست است که به سختی برای منافع 
کشورش جنگید و در عین حال همواره تالش می کرد یک 
راه س��ازنده برای حل مشکالتی که ما هر دو می دانستیم 
برای کش��ورهایمان، برای مردم مان، برای سیاست هایمان 
و تقس��یم بندی هایی که در خانه های ه��ر دوی ما وجود 

داشت، موانعی غول پیکر هستند، پیدا کند. 
وزیر خارجه آمریکا همچنین در جریان س��فر به لندن 
طی سخنرانی خود، رقابت انتخاباتی دو نامزد دموکرات و 
جمهوریخواه کشورش را باعث  »تحقیر« آمریکا در سطح 

جهانی دانست. 

کری: ظریف وطن پرستی سرسخت است

  وزیلر دفاع روسلیه اعلام کرد 
شکسلت غرب در کنترل خشلونت 
شورشیان سلوری و افراط گراها در 
سوریه از سلرگیری مذاکرات صلح 
را تا اطلاع ثانوی به تعویق انداخته 

است. 
  در پلی حملله به دفتر سلازمان 
مللل در غلرب حلب، این سلازمان 
کارمنلدان خارجی خود را از شلهر 

حلب به دمشق منتقل کرد. 

روز گذشته با آغاز پیشلروی نیروهای عراقی در داخل موصل خبر از تسلط 
نیروهای ویژه عراق بر سلاختمان تلویزیون دولتی موصل می رسلد. بسلیج 
مردمی عراق  )حشلد شلعبی( نیز اعام کرد که حدود ۳۰ کیلومتر از محور 

غرب موصل را در ساعات گذشته آزاد کرده است 

تیتر اخبار

محمدباقر قالیباف، شهردار تهران روز گذشته در جلسه 
علنی مجلس ش��ورای اس��المی پس از اس��تماع سخنان 
اعضای ش��ورای ش��هر در واکنش به ارائه گزارش��ش در 
خص��وص واگ��ذاری امالک گفت: اینکه من به دادس��تان 
عنوان کرده ام در جریان برخی واگذاری ها نبوده ام، درست 
نیس��ت چرا که من باب��ت آن 1۹ نفری که عنوان ش��ده 
تخفیف ه��ای زیادی گرفته اند، به دادس��تان گفتم که در 
جریان نیس��تم اما چه در جریان این موضوع باش��م یا نه 

مسئولیت متوجه من است. 
او در پاس��خ به س��وال یکی از اعضا مبن��ی بر اینکه آیا 
تخفیف های ارائه شده تنها برای مدیران بوده یا برای افراد 
نیازمند جامعه نیز بوده اس��ت ی��ا خیر؟ گفت: ما حرف از 
قانون می زنیم و طبق قانون تخفیف برای کارکنان اس��ت 
و حتی ما برای افراد عادی و نیازمند نیز در بافت فرسوده 

تخفیف های��ی ایجاد کرده ایم. قالیباف در پاس��خ به برخی 
انتق��ادات مبنی بر اینکه چرا بن��د ج  )مبنی بر اینکه در 
واگذاری ها به افراد خانه دار، مسکن تعاونی داده نشود( نیز 
رعایت نشده، گفت: رعایت بند ج بر عهده تعاونی هاست. 
قالیباف در پاس��خ به این س��وال که چ��را همه مدیران 
در منطقه یک مس��کن گرفته اند، گف��ت: همه مدیران در 
منطق��ه یک مس��کن نگرفته اند و بی��ش از ۳۰۰۰ نفر از 
پرسنل شهرداری در منطقه یک مسکن تعاونی گرفته و با 
افتخار عنوان می کنم که عمده کارگران ما در حوزه هایی 
همچون پسماند و. . . در مناطق 5 و ۲۲ مسکن گرفته اند. 
روز گذش��ته ش��هردار تهران در نامه ای به حراست کل 
شهرداری تهران خواس��تار برخورد الزم ، عادالنه و اداری 
ب��ا متخلفات پرونده تس��هیالت واگذار ش��ده ب��ه تعاونی 

شهرداری تهران شد.

قالیباف در خصوص پرونده واگذاری اماک:
مسئولیت متوجه من است

  مدیلرکل حفاظت و مدیریت صید 

و شکار سازمان حفاظت محیط زیست 
از شناسایی منتشرکننده فیلم  »توله 
ببر بنگال« خبر داد و گفت: انتسلاب 
این فیلم به شهر مشهد صحت دارد. 

  مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع 

سلازمان هواشناسلی ضمن اشاره به 
کاهش 1۰ درجه ای دما در برخی نقاط 
کشلور، از موج جدید بارش در برخی 
اسلتان های کشلور خبلر داد. تهران 

امروز با وزش باد مواجه خواهد بود. 

کلیه مدارس و دانشلگاه های اسلتان خوزسلتان بلا توجه به تلداوم پدیده 
گردوغبار، امروز تعطیل شد. همچنین روز گذشته مدارس شیفت بعدازظهر 

ارومیه به علت احتمال وزش باد تعطیل اعام شدند 

تیتر اخبار

وزیر امور خارجه کش��ورمان در کمپین »کتاب به جای 
گل« که به یاد محمدرضا رس��تمی، روزنامه نگار با سابقه 

راه اندازی شده است، مشارکت کرد. 
ب��ه گزارش ایلنا، محمدجواد ظریف با اهدای 1۰۰ جلد 
کت��اب از انتش��ارات وزارت امور خارجه، ضمن تس��لیت 
ب��ه خانواده محمدرضا رس��تمی نس��بت ب��ه او و جامعه 

مطبوعاتی و فرهنگی کشور ادای احترام کرد. 
او در خصوص کمپن »کتاب به جای گل« اظهار داشت: 

حمای��ت از این ن��وع کمپین فرهنگی حرکتی ارزش��مند 
اس��ت و امیدوارم شاهد پشتیبانی گسترده و همه جانبه از 

چنین اقدامی پسندیده در سطح کشور باشیم. 
وزیر ام��ور خارجه ضمن تاکید بر پیوس��تن بخش های 
مختل��ف جامعه به این حرکت فرهنگ��ی - معنوی گفت: 
امی��دوارم اهدای کتاب ب��ه جای گل در تمامی مراس��م 
ملی، جش��ن ها و رویدادهای گوناگ��ون، به همراه فرهنگ 

کتابخوانی در سطح کشور بیش از پیش گسترش یابد. 

با اهدای 1۰۰ جلد کتاب 
ظریف هم به کمپین کتاب به جای گل پیوست

  منصور اوجی از آماده کردن کتاب 
نامه های سلیمین دانشور و سیمین 
بهبهانلی با عنلوان  »11۰ نامه از دو 

سیمین« خبر داد. 
  برایان کرانستون، بازیگر آمریکایی 
سلریال معروف  »برکینگ بد« گفت 
اگر ترامپ به عنلوان رئیس جمهوری 

انتخاب شود از کشورش می رود. 

کمپانلی دیزنی قصد دارد نسلخه زنده  »سلپید برفی«، انیمیشلن محبوب 
محصلول سلال 1۹۳۷ را کله نخسلتین انیمیشلن ایلن کمپانی بلا الهام از 

داستان های برادران گریم بود، بسازد 

تیتر اخبار

گذش��ته  روز  تمری��ن  حاش��یه  در  نکون��ام  ج��واد 
تیم مل��ی در خصوص ش��رایط این تی��م گفت: اردو را 
از روز گذش��ته آغ��از کردی��م و تع��داد بازیکنان کم 
اس��ت، تعدادی ه��م بازیکن مصدوم داریم اما س��ایر 
ملی پوشان خوب هس��تند که می توانند جایگزین آنها 
شوند. این مس��ئله خوب است که حداقل یک مسابقه 
دوس��تانه برگزار می کنیم و به استقبال بازی بزرگ و 

مهم با س��وریه می رویم. 
به گزارش مهر، مربی تیم ملی فوتبال ایران گفت: بازی 
با س��وریه برای ما به هیچ وجه آسان نیست و ما به آن به 

چشم یک فینال نگاه می کنیم. 
مربی تیم ملی با اش��اره به حواشی به وجود آمده برای 
تیم ملی و زمین تمرین نامناس��ب، تصریح کرد: ما با این 
شرایط غریبه نیس��تیم و این حواشی همیشه بوده است. 
در خص��وص کمپ هم باید بگویم که بهتر اس��ت آنجا هر 
چه زودتر آماده ش��ود، زیرا فکر نمی کنم خوب باش��د که 
مربیان تیم ملی در کانکس لباس هایش��ان را عوض کنند 
و زمین تمرین هم اس��تاندارد نباش��د. ما برای یک دوره 
مسابقات سخت آماده می شویم و بهتر است هر چه زودتر 

کمپ آماده شود. 

نکونام: حق نداریم سوریه را دست کم بگیریم

  فرانک دی بوئر، سرمربی هلندی 
از  روز   84 از  پلس  اینترمیلان 
هدایت این تیم کنار گذاشلته شد. 
فرانسوی  بان، سلرمربی  لوران  از 
پاری سلن ژرمن به عنلوان یکی از 
جدی ترین گزینه های هدایت اینتر 

یاد می شود. 
  رضا قوچان نژاد، مهاجم تیم   ملی 
ایلران درباره جدایلی از چارلتون و 
پیوسلتن به هیرنفین گفت: تصمیم 
درسلتی بود چراکله از لیگ فوتبال 

انگلیس خسته شده بودم. 

میروساو کلوزه که بعد از قهرمانی در جام جهانی 2۰14 برزیل به همراه تیم 
ملی فوتبلال آلمان از بازی های ملی کناره گیری کرده بلود، از دنیای فوتبال 

خداحافظی کرد 

تیتر اخبار
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تبلیغات خالق

آگهی گوشی جدید گوگل به نام پیکسل 

ایستگاه تبلیغات

کمپین جدید دیزل؛ سال جدید را 
زودتر شروع کنیم

Diesel  در اقدامی متفاوت با کمپین »سال جدید 
 Trancend Fashion را زودتر ش��روع کنیم« ب��ه
کم��ک کرد. برن��د طراحی م��د دیزل ب��رای هدایت 
کمپی��ن جدی��دش، آژانس خالق انومالی آمس��تردام 
)Anomaly Amsterdam(  را به خدمت گرفت 
که بتواند در ماه فوریه به جهان معرفی شود. اطالعیه 
آنها به شرح زیر است: مدیریت جدید اروپا قصد دارد 

هویت این برند را به روز کند. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، کارگ��ردان هنری دیزل 
Nicola Formichetti در بیانی��ه خ��ود گف��ت: 
»دی��زل توانایی آن را داش��ت که ب��ا موفقیت خود را 
دوباره کش��ف کند و پیوس��ته مخاطبین را راضی نگه 
دارد بدون آنکه در گذش��ته زیبای خود اس��یر شود. 
به دنبال الگوی خاصی هس��تیم که بفهمیم س��لیقه 
مشتری ها چقدر تغییر کرده و در پی راه حلی فراتر از 
تبلیغ��ات بودیم که آن را یافتیم. برگردیم به روزهایی 
که هنوز مردم در فروشگاه ها خرید می کردند، تلفن ها 
هوشمند نبودند و موضوعات غیر عادی، شوکه کننده و 
بحث برانگیز بود. آن زمان پابرجا ماندن برندها آسان تر 
بود. ما به همراه هم استراتژی های تجاری را گسترش 
دادیم و این بیان دیگری از اشتهای دیزل برای نشان 
دادن و ایج��اد انگیزه در دنیای امروز اس��ت. این برند 
مدع��ی خواهد بود ک��ه دوباره ص��دای هدایت کننده 

فرهنگ در جامعه است«.

شماره 642 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کافه تبلیغات

گنجاندن دو پیام در یک کمپین 
آرمی��ن س��عیدنیا، مدیر هن��ری و طراح 
گرافیک درباره طرح آگهی کمپین تبلیغاتی 
آقای فرش می گوید: این پرسش که »آقای 
فرش« کیس��ت، چه قیاف��ه ای دارد، جوان 
اس��ت یا پیر، آی��ا قیافه دلنش��ینی دارد یا 
س��رد، از موقع��ی که ب��ا برند آق��ای فرش 
آش��نا شدم در ذهنم شکل گرفت و طبیعتا 
مانن��د ش��خصیت های رمان، خ��ودم برای 
آن ش��خصیتی خلق کرده ب��ودم و مطمئنا 
مخاطبان دیگر خواس��ته یا ناخواس��ته این 
شخصیت را برای خود به شکل های دیگری 

می سازند. 
کمپی��ن »آق��ای ف��رش«! در ن��گاه اول 
دو پی��ام دارد: اول، معرف��ی آق��ای ف��رش 
)برندینگ( و دوم معرفی 20درصد تخفیف. 
ای��ن نوع رفتار که پیام ه��ای متفاوت را در 
ی��ک کمپین ج��ا دهیم؛ ج��ز اینکه قدرت 
اثرگ��ذاری کمپی��ن را کاه��ش ده��د، کار 
دیگ��ری نمی کند چون با مغش��وش کردن 
ذه��ن مخاطب و دادن پیام ه��ای متفاوت، 

باعث گیچ کردن مخاطب خواهیم شد.
 بنابراین  ای کاش ک��ه فقط یا برندینگ 
کرده بودی��م یا به طرح تخفی��ف پرداخته 
بودیم. در این کمپین تصویری که می بینیم 
هیچ ارتباطی با معرفی طرح تخفیف ندارد! 
اگر خود را جای مخاطب قرار بدهیم تصویر 
ش��خصی ر ا می بینیم )Forground( که 
در اولوی��ت تصوی��ری صحن��ه ق��رار دارد 
س��پس تصویر ف��رش را ک��ه در پس زمینه 
)Background(  ق��رار دارد. در نتیج��ه 
این س��وال ش��کل می گیرد که ارتباط این 
دو تصویر با ش��عار زیرنویس چیست؟ چرا 
از چهره غیر ایرانی با رنگ چش��م و موهای 
روش��ن که یک ش��خص اروپایی را برای ما 
مجس��م می کند اس��تفاده ش��ده است؟ آیا 
محصوالت آق��ای فرش مناس��ب صادرات 
اس��ت؟ تمام این پرس��ش های بدون پاسخ 
نتیج��ه در کن��ار ه��م گذاش��تن عناصری 
هس��تند که بدون هیچ راهبرد مش��خصی 
ش��کل گرفته اند، ش��اید اگر حداقل به یک 
فرم زیبا دس��ت می یافت بیشتر قابل دفاع 
می ش��د. برعکس بودن تصویر ش��خص نیز 
کمک��ی به جذابی��ت تصویر نکرده اس��ت، 
زیرا برعکس ش��دن تصویر می تواند معانی 
دیگری را در ذهن بیننده جای دهد: مانند 
س��قوط، دگرگونی یا غیر عادی ب��ودن و... 
پس م��ن مخاطب می توان��م تعبیر دیگری 
برای آن داشته باشم. فرشی که در آن پس 
زمینه قرار گرفته ویژگی خاصی ندارد، زیرا 

روی هر فرشی می توان دراز کشید.
 اگر فرش را هم حذف کنیم و به جای آن 
مب��ل قرار دهیم باز هی��چ اتفاقی نمی افتد. 
بنابراین این کمپین به فرش »آقای فرش« 
ویژگ��ی خاص��ی نداده اس��ت ت��ا آن را از 
دیگ��ر رقبا متمایز کند. س��عیدنیا در مورد 
اجرا می گوید: ش��اید بزرگ ترین مزیت این 
کمپین اجرای خوب آن باشد که از عکاسی 
مناس��ب ب��ا رنگ ه��ای ش��اد و هماهنگی 
استفاده شده و به طرح حال و هوای خوبی 
داده است. این طرح با توجه به شکل برشی 
که به آن داده ش��ده امکان اس��تفاده از آن 
را در اندازه های متفاوت مش��کل می سازد. 

در زمان طراح��ی باید به این موضوع دقت 
کرد که طرح پیشنهادی امکان چیدمان در 

اندازه های متفاوت را داشته باشد. 

تدوین برنامه ارتباطی 
مری��م معصوم��ی، مدیرپ��روژه از کانون 
تبلیغات��ی ای��ران نوی��ن و مج��ری کمپین 
تبلیغات��ی آقای فرش درب��اره آن می گوید: 

فص��ل تابس��تان به وی��ژه اواخ��ر آن، در 
فروش فرش ماش��ینی، از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت. در این ب��ازه زمانی، به 
دلی��ل فص��ل جابه جایی من��ازل و پیرو 
آن احس��اس نیاز در تغییر دکوراس��یون 
خان��ه، فروش فرش، افزای��ش را به خود 
خواهد دید. این موض��وع زمانی اهمیت 
یافت که انتهای تابستان امسال با فاصله 
ان��دک 10 روزه ای از مح��رم و صفر )که 
فروش لوازم دکوراسیون خانگی از جمله 
ف��رش حداق��ل در ماه مح��رم با کاهش 
روب��ه رو می ش��ود( مصادف می ش��د که 
همین موضوع چش��م انداز فروش فرش 

در ماه ه��ای انتهای��ی این فص��ل را مثبت 
پیش بین��ی می ک��رد. ب��ر این اس��اس و به 
جهت س��هم گرفتن حداکث��ری از افزایش 
فروش فرش درخواس��ت اجرای پروموشن 
تبلیغاتی از سوی برند آقای فرش به آژانس 
ارائ��ه ش��د. از طرف��ی، به جه��ت پیگیری 
فعالی��ت برندین��گ، م��ا تصمی��م گرفتیم 
عالوه بر پروموش��ن الی��ه ای از برندینگ را 
نیز در اس��تراتژی ارتباطی ق��رار دهیم که 
بتواند همچن��ان بر مزیت های خرید از این 
مجموعه هم تاکید ش��ود. معصومی درباره 
اه��دف کمپین آقای فرش می گوید: اهداف 
کلی در تدوین برنامه ارتباطی  این کمپین، 

به دو دسته تقسیم می شود:
 یک: برش��مردن ویژگی های مجموعه و 
ایج��اد آگاهی از مزیت های مرتبط ناش��ی 
از خرید فرش )برندینگ( دو: کس��ب سهم 
حداکثری از افزایش ف��روش فرش در بازه 
زمانی مردادماه تا ابتدای ش��روع ماه محرم 

)پروموشن(.

رنگ آبی در نشان دادن حس آرامش 
به بیننده کمک می کند

ایده پردازی  مراح��ل  درب��اره  معصوم��ی 
کمپی��ن می گوید: مح��ور ایده پردازی برای 
ط��رح گرافیکی مح��ور affective )موثر( 
در نظ��ر گرفته ش��د. به این معن��ی که به 
جای اس��تفاده از عناصر پروموشن محور در 
طراحی و اش��اره به فوای��د کاربردی خرید 
ب��ا تخفیف 20درصد، الیه فواید احساس��ی 
ایجاد ش��ده بعد از خرید فرش با کیفیت با 
تخفیف 20درصدی نش��ان داده شده است. 
به این ترتیب، آرامش و آس��ایش ناش��ی از 
ی��ک خرید ب��ا کیفی��ت همراه ب��ا تخفیف 

خ��وب به عن��وان عنصر اصل��ی در طراحی 
گرافیک��ی انتخاب ش��ده و نهایت تالش در 
راس��تای نمایش این ح��س آرامش، به کار 
بس��ته ش��د. معصومی می افزاید: با توجه به 
ش��عار »خرید بیس��ت، تخفیف بیست« که 
توس��ط محمدرضا هاش��میان )مدیر واحد 
ایده پردازی کانون ایران نوین( ارائه شد، ما 
به دنبال تصویری مرتبط با فرش بودیم که 
حس رضایت و آرامش را به مخاطب القا 
کند. برای بهتر نشان دادن این احساس 
از چند عامل کم��ک گرفتیم که یکی از 
آنها خاطره ای اس��ت که ما از اس��تراحت 
و دراز کش��یدن روی فرش داش��تیم که 
معموال ی��ادآور خاطرات خوب گذش��ته 
اس��ت. عامل دیگری که در طراحی این 
کار در نظ��ر گرفتیم برعکس گذاش��تن 
کاراکت��ر روی ط��رح بود که ه��م باعث 
جذابیت بیش��تر طرح شد و هم در بهتر 
نشان دادن حس آرامش به تصویر کمک 
ک��رد و در نهایت با توج��ه به اینکه رنگ 
سازمانی برند آقای فرش آبی است و این 
رنگ در نشان دادن حس آرامش به بیننده 
کمک می کند تصمی��م گرفتیم فضای کلی 
کار از فرش تا لباس کاراکتر تم آبی داش��ته 

باشد. 

کلمه بیست، در شعار اشاره به بهترین 
خرید و بهترین تخفیف دارد

تبلیغات��ی  ش��عار  درب��اره  معصوم��ی 
طرح آگهی می گوید: ش��عار کمپین »خرید 
بیست، تخفیف بیست« به منظور تحقق هر 
دو هدف برندینگ و پروموش��ن، پیش��نهاد 
ش��د. در بخش اول، »خرید بیست« اشاره 
ضمنی به مزای��ای خرید کردن از مجموعه 

آقای فرش دارد. این بخش از شعار می تواند 
حاصل این پیام باش��د ک��ه تمامی امکانات 
و مزای��ای مجموعه آق��ای فرش در خدمت 
این هس��تند که خری��دار بتوان��د بهترین 
خرید خود را انجام دهد. بخش دوم ش��عار 
»تخفیف بیست« جنبه دو پهلویی در خود 
دارد: اول اینکه، این تخفیف 20درصد است 
و اش��اره به میزان تخفیف دارد. دوم اینکه 
ای��ن تخفیف بهتری��ن تخفی��ف در اختیار 
خریدار است. کلمه بیست، در هر دو بخش 
ش��عار، اش��اره به بهترین خری��د و بهترین 

تخفیف ممکن دارد. 

مخاطب این کمپین اقشار متوسط 
جامعه هستند

معصوم��ی درباره گ��روه مخاطب��ان این 
کمپی��ن می گوی��د: مخاطب ای��ن کمپین 
اقش��ار متوس��ط جامعه که عموما به خرید 
فرش ماش��ینی تمایل دارند، بوده است. از 
همین رو که این قش��ر حساس��یت قیمتی 
بیش��تری در خری��د کاالی ب��ادوام از خود 
نش��ان می دهن��د، ارائه تخفی��ف در خرید 
برایشان جذاب خواهد بود. مخاطبان هدف 
همه خریداران فرش ماشینی هستند که از 
افراد جوان در شرف ازدواج )به جهت خرید 
جهیزیه( تا افراد مس��ن را ش��امل می شود. 
همچنین درمورد رس��انه های به کاررفته در 
این کمپی��ن باید بگویم رس��انه های اصلی 
ب��رای ای��ن ط��رح، رس��انه های محیطی و 
تلویزیون اس��ت. جهت ایج��اد یکپارچگی، 
در انتهای تیزر تلویزیونی، از طرح گرافیکی 
به عنوان پک شات استفاده شد تا هماهنگی 
بیش��تری در ذه��ن مخاط��ب بین رس��انه 

تلویزیونی و رسانه محیطی حاصل شود. 

مخاطب این کمپین اقشار متوسط جامعه که 
عموما به خرید فرش ماشینی تمایل دارند، 

بوده است. از همین رو که این قشر حساسیت 
قیمتی بیشتری در خرید کاالی بادوام از 

خود نشان می دهند، ارائه تخفیف در خرید 
برایشان جذاب خواهد بود. مخاطبان هدف 
همه خریداران فرش ماشینی هستند که از 
افراد جوان در شرف ازدواج )به جهت خرید 

جهیزیه( تا افراد مسن را شامل می شود

ترجمه: معراج آگاهی
www. adweek. com :منبع

نگاهی به کمپین تبلیغاتی برند آقای فرش

آقایفرشواردمیشود
نرگس فرجی

nargesfaraji1389@yahoo.com

نقش آفرینی استفن کری در 
آگهی جدید آندرآرمور

به نظر نمی رس��د که عدم قهرمانی س��تاره های 
ط��رف قرارداد ب��ا ش��رکت تولید لوازم ورزش��ی 
آندرآرمور برای مدیران این ش��رکت آمریکایی از 
اهمیت چندانی برخوردار باشد چرا که آنها سعی 
دارند تا از هر اتفاقی داستانی جذاب ساخته و آن 

را دستمایه تیزرهای تبلیغاتی شان کنند. 
در همین راس��تا ش��رکت آندر آرم��ور و آژانس 
تبلیغات��ی آن یعنی اس��تودیوی Droga5 اخیرا 
از همی��ن ش��یوه اس��تفاده ک��رده و آگهی ه��ای 
تبلیغات��ی جدید خود را با الهام ازاین اس��تراتژی 
تولید کرده اند. این برند تولید کننده لوازم ورزشی 
پیش از این نیز با اس��تفاده از مایکل فلپس که در 
رقابت های المپیک لندن کارنامه ناموفقی از خود 
برجا گذاش��ته بود نیز نش��ان داده است موفقیت 
و قهرمانی ه��ای ورزش��کاران برای مدیران ش��ان 
کوچک تری��ن اهمیتی ندارد و آنه��ا تنها به تبلیغ 

محصوالت خود می اندیشند. 
حال پ��س از اس��تفاده از فلپ��س در تیزرهای 
تبلیغاتی آندرآرمور در آستانه رقابت های المپیک 
تابس��تانی ریو، این بار نوبت حضور اس��تفن کری 
س��تاره لی��گ ملی بس��کتبال آمریکا موس��وم به 

NBA است. 
حضور کری در تی��زر تبلیغاتی جدید آندرآمور 
در ش��رایطی صورت گرفته است که وی با وجود 
آنکه فصلی رویایی با گلدن اس��تیت وریرز سپری 
ک��رده بود، اما در یک فینال نفس��گیر قهرمانی را 
ب��ه تیم کلیولند کاوالیرز واگذار کرده و از کس��ب 

عنوان قهرمانی باز ماند.
 نایب قهرمانی گلدن اس��تیت و اس��تفن کری 
در رقابت های فصل گذش��ته سوژه مناسبی را در 
اختیار آندرآمور و اس��تودیوی Droga5 قرار داد 
تا از این فوق ستاره بسکتبال جهان و آمریکا برای 
پیش��برد اهداف خود در حوزه بازاریابی و فروش 

استفاده کنند. 
کری 28 س��اله اخیرا توئیتی حاوی یک کلیپ 
ویدئویی را منتش��ر کرد که توس��ط اس��تودیوی 
Droga5 س��اخته ش��ده و در آن اس��تفن کری 
در یک نقطه تاریک ایس��تاده و به شکس��ت خود 

اعتراف می کند.
 این ستاره سرشناس NBA در ادامه این کلیپ 
ویدئویی از عزم و اراده خود برای جبران شکست 
فصل گذش��ته س��خن گفته و در انتهای این تیزر 
تبلیغاتی می گوید: »شکس��ت فصل گذشته را به 

تاریخ خواهیم سپرد.«
در ای��ن پ��روژه تبلیغاتی هیچ عنص��ر و المان 
انقالبی مش��اهده نمی ش��ود. هواداران که در واقع 
نوجوانان محلی و هوادار اس��تفن کری هستند در 
حال جمع ش��دن برای بزرگداش��ت موفقیت های 
این س��تاره شهیر لیگ بس��کتبال آمریکا هستند 
س��پس در ادام��ه قهرم��ان خ��ود را ب��ه کس��ب 
موفقیت های بیش��تر ترغیب می کنن��د. کری در 
پاسخ به هواداران خود اندکی به فکر فرورفته و در 
نهایت وارد یک زمین بسکتبال صورتی رنگ شده 
و به تمرینات طاقت فرس��ای خود ادامه می دهد. 
در این صحنه دوربین کری را نش��ان می دهد که 
ماس��ک تمرین به صورت زده است تا شرایط فشار 
و کاهش اکس��یژن را تمرین کن��د و این موضوع 
به معن��ای تمرکز آندرآرمور به س��ختی ها و درد 
کشیدن ورزشکاران است، نه موفقیت و مدال های 

قهرمانی آنها. 

نقطه ای که اس��تفن کری در آن ایستاده است 
نمایی س��وررئال و ن��ه غیرطبیعی داش��ته که با 
همراهی موسیقی دهه 70 میالدی فضای خاصی 

را در این تیزر تبلیغاتی ایجاد می کند.
 در انتهای تیزر س��اخته شده توسط استودیوی 
Droga5 عب��ارت کوت��اه I Will را مش��اهده 
می کنی��م که در واقع از ش��عار معروف آندرآرمور 
یعن��ی »I will what I want« اقتباس ش��ده 

است. 
در جریان این کلیپ تبلیغاتی ویدئویی مشاهده 
می کنی��م که محص��والت جدید برن��د آندرآرمور 
را ب��ا ن��ام the Curry 3 به نمای��ش می گذارد. 
ای��ن محصوالت بیانگر اس��تفاده برن��د آمریکایی 
آندرآرمور از آخرین و جدیدترین فناوری های روز 

دنیاست. 
برند آندرآرمور با س��اخت این تیزرتبلیغاتی به 
خوبی نش��ان داد تنها برندی اس��ت که می تواند 
نایکی، دیگر برند مش��هور آمریکایی را به چالش 

بکشد.
 اس��تفاده از بهترین ورزش��کاران ب��رای برندی 
که به دنبال رقابت و به چالش کش��یدن برندهای 
پیشرو بازار است، اس��تراتژی مفید و قابل قبولی 
بوده و نش��ان می دهد که می توان از شکس��ت و 

مدال نقره بیش از مدال طال بهره برداری کرد. 

در طرح آگهی، مرد جوانی که دس�ت هایش را زیر س�ر گذاش�ته و 
روی فرش�ی دراز کشیده به تصویر کشیده ش�ده است. طرح آگهی 
تمی آبی رنگ دارد؛ رنگی که باعث ش�ده مخاطب از فاصله دور نیز 

طرح آگهی را ببیند. این طرح آگهی متعلق به کمپین گس�ترده برند 
آقای فرش است که مدتی  است در حال اکران است.

 برند آقای فرش برای این کمپین که با اهداف مختلفی النچ ش�ده 
از یک طرح آگهی اس�تفاده کرده  است که این روزها مخاطبان آن را 
از طریق رس�انه هایی مانند مترو، محیطی، تلویزیونی و... مش�اهده 

می کنند. »فرصت امروز« به منظور بررسی ابعاد مختلف این کمپین 
و طرح آگه�ی آن گفت وگوی�ی را با آرمی�ن س�عیدنیا، مدیر هنری 
و ط�راح گرافی�ک و مریم معصومی، مدیر پ�روژه از کانون تبلیغاتی 
ایران نوین و مجری کمپین تبلیغاتی آقای فرش داش�ته که در ادامه 

می خوانید. 



فرش��ید کله گن��ده، یکی از 
اینس��تاگرامی  س��لبریتی های 
اس��ت ک��ه بی��ش از 90هزار 
فالوئر در اینس��تاگرام داش��ته 
و دس��تی در پس��ت های طنز 
عامه پسند و خالقیت در ایجاد 
عکس ه��ای ف��ان و ویدئوهای 
طنز دارد. او اخیرا پس��تی در 
صفحه خ��ود مبنی بر س��فیر 
سونی شدن گذاشت و نوشت 
ک��ه از طرف این برند مس��افر 
شهرهای مختلف برای عکاسی 
با گوشی ایکسپریا ایکس شده 
است. سونی کمپینی با عنوان 
انداخ��ت که  راه   safirsho#
ع��الوه بر او، پن��ج نفر دیگر را 
نی��ز س��فیر برند خ��ود کند و 
آنها را به س��فری هیجان انگیز 
بفرستد. ماجرا از این قرار بود 
که س��ونی با ایجاد مسابقه ای 
خالقانه از مخاطبان خواس��ت 
منتخ��ب  فروش��گاه های  ب��ه 
  X س��ونی رفته و نش��ان های
و  گرفت��ه  فروش��ندگان  از  را 
عکس های��ی خالقان��ه ب��ا این 

نشان ها بگیرند.
 ب��ه ای��ن ترتی��ب اف��رادی 
همسفر Xperia X می شدند 
در  بیش��تری  خالقی��ت  ک��ه 
ب��ه کار  خ��ود  عکس ه��ای 
توس��ط  نش��ان ها  می گرفتند. 
کاربران در مکان های گوناگون 
و روی اش��یای مختلف جهت 
تا  ق��رار می گرف��ت  عکاس��ی 
ش��انس فرد ش��رکت کننده را 
 Xperia برای بردن گوش��ی 
X بیش��تر کن��د و در نهای��ت 
برندگان این مس��ابقه انتخاب 
نشان های  از  اس��تفاده  شدند. 
گوش��ی  معرفی  ب��رای  خاص 
جدید س��ونی و عکاسی با آن 
خود کاری خالقانه در کمپین 
جدی��د س��ونی اس��ت. ب��رای 
ارزیابی کمپین سفیرشو سونی 
ابتدا با حس��ین گل حس��ینی، 
کارشناس دیجیتال مارکتینگ 
گفت وگ��و کردی��م و س��پس 
نظرات ش��هرام سیف هاشمی، 
برنامه ری��زی  بخ��ش  مدی��ر 
استراتژیک ارتباطات بازاریابی 
کمپی��ن سفیرش��و را در این 
خصوص جویا ش��دیم. حاصل 
ادام��ه  در  را  گ��زارش  ای��ن 

می خوانید. 

کمپینی با هدف آشنایی 
 X محصوالت

گل حس����ینی،  حس���ین 
کارشناس دیجیتال مارکتینگ 
در خص��وص ارزیاب��ی خود از 
این کمپین به »فرصت امروز« 
پیرو  این کمپی��ن  می گوی��د: 
کمپین ه��ای قبل��ی ب��ا هدف 
آشنا کردن مردم با محصوالت 
اجرا ش��ده  س��ریX س��ونی 
اس��ت. براس��اس گزارش ابزار  
می  ت��وان   keyhole. co
مش��اهده ک��رد که تنه��ا در 
یک هفته آخر ب��ا وجود تمام 
ش��دن زمان کمپین، هشتگ 
 Reach آن حدود 150 هزار

داشته است و احتماال در 
عدد  این  کمپی��ن  طول 
به چند میلیون رس��یده 
است. نکته ش��ایان ذکر 
این اس��ت ک��ه موضوع 
مهم تعداد شرکت کننده 
یا حدود 900 هش��تگ 
تولید ش��ده نیست، بلکه 
این  دارد  اهمی��ت  آنچه 
کاربرانی  تعداد  که  است 
را  کمپی��ن  ای��ن  ک��ه 
دیده ان��د و در جریان آن 
بس��یار  گرفته اند،  ق��رار 
بیشتر از این رقم است. 

تاثیر در فروش در طوالنی 
مدت 

ای��ن کارش��ناس در پاس��خ 
به این س��وال که این کمپین 
چ��ه مخاطبان��ی را هدف قرار 
داده و چق��در آنه��ا را درگیر 
کرده است، می گوید: می توان 
اینط��ور برداش��ت ک��رد ک��ه 
مخاط��ب ای��ن کمپین قش��ر 
جوانی بوده ک��ه به گجت ها و 
تلفن های هوش��مند عالقه مند 
هس��تند و این کمپین س��عی 
کرده ک��ه آنها را درگیر کند و 
ب��ا توجه به انتظاری که از این 
نوع کمپین ها و اهداف مدنظر 
برند آنها داریم، می توان گفت 
موفق عمل کرده اس��ت. او در 
مورد موثر بودن این کمپین در 
فروش گوشی موبایل ایکسپریا 
X سونی ادامه می  دهد: چنین 
کمپین های��ی ب��رای فروش و 
بلکه  اهداف کوتاه مدت نیست 
مجم��وع فعالیت های یک برند 
در ش��بکه های اجتماعی است 
که در طوالنی مدت در فروش 

تاثیرگذار خواهد بود. سونی در 
این سری از کمپین های خود 
محصوالت  معرف��ی  بر  تمرکز 
کارب��ران  ت��ا  دارد   X س��ری 
بیشتر با آن آشنا شوند. مسئله 
دوم اندازه گی��ری تاثی��ر ای��ن 
کمپین ها بر فروش اس��ت که 
کار دش��واری اس��ت و نیاز به 

بررسی های عمیق تر دارد. 

صدای سلبریتی ها به 
گوش هواداران می رسد

اس��تفاده  س��راغ  س��ونی 
و  influencer ه��ا  از 
اینس��تاگرامی  س��لبریتی های 
کله گن��ده  فرش��ید  مانن��د 
رفت��ه و او را س��فیر برن��د در 

اس��ت.  ک��رده  س��فرهایش 
گل حس��ینی ای��ن حرک��ت را 
این گون��ه ارزیاب��ی می کند که 
ای��ن روش خوب و مرس��ومی 
است که برند ها از سلبریتی ها 
استفاده  کمپین  های ش��ان  در 
آنها طرف��دار دارند،  می کنند. 
صدای ش��ان به گوش می رسد 
محبوبی��ت  اس��ت  ممک��ن  و 
داش��ته باشند. پس می توان از 
جامعه آنها اس��تفاده کرد تا به 

اهداف مان سریع تر برسیم. 

افزایش میزان درگیر 
کردن کاربران 

او در م��ورد ارزیاب��ی خ��ود 
از اس��تقبال مخاطب��ان ادامه 
می ده��د: در کمپی��ن س��فیر 
هش��تگ   900 تقریب��ا  ش��و 
توس��ط افراد شرکت کننده در 
مس��ابقه ایجاد شده و کاربران 
بیش��ترین  کرده ان��د  س��عی 
خالقیت را از خودش��ان نشان 
دهن��د و همانطور که اش��اره 
ش��د تع��داد بس��یاری هم در 

معرض ای��ن کمپین و موضوع 
آن ق��رار گرفته اند. آنچه برای 
ه��ر برند مهم اس��ت، افزایش 
کاربران  ک��ردن  درگیر  میزان 
در کمپین ه��ای آین��ده بعد از 
کس��ب تجربه از ه��ر کمپین 

است. 

کمپین چند مرحله ای 
س��یف  ش��هرام  ادام��ه  در 
بخ��ش  مدی��ر  هاش��می، 
اس��تراتژیک  برنامه ری��زی 
کمپین  بازاریاب��ی  ارتباط��ات 
س��فیر ش��و پای س��واالت ما 
نشس��ته و در خصوص ارزیابی 
خود از این کمپین و جزییات 
آن می گوی��د: ای��ن کمپی��ن، 
چند مرحله ای اس��ت و 
تاکنون ما دو بخش آن 
را پشت سر گذاشته ایم. 
از  اول  مرحل��ه  در 
مخاط��ب خواس��تیم تا 
Xها را بیابد، در مرحله 
خواس��تیم  او  از  دوم 
تا س��فیر س��ونی شده 
و ب��ا X )ایکس��ی( که 
م��ا در اختی��ارش قرار 
می دهی��م عکس بگیرد 
و در مرحله س��وم قرار 
است س��فیران منتخب 
قابلیت های  از  س��ونی، 
گوش��ی جدید کم��ک بگیرند 
و... در پایان مرحله س��وم باید 
ارزیابی کامل��ی از کل کمپین 
معرفی XPERIA X  داشت. 

نشان دادن خود از طریق 
خلق تصویری خاص 

او در خصوص اینکه کمپین 
س��فیر ش��و چه مخاطبانی را 
هدف قرار داده و چقدر آنها را 
درگیر کرده اس��ت، می افزاید: 
قش��ر پوی��ا و ج��وان جامعه و 
افرادی که در فضای دیجیتال 
تعامل بیشتری دارند، مخاطب 
اصلی این کمپین بودند. البته 
در ای��ن کمپین، افراد فعال در 
اینس��تاگرام م��ورد توجه قرار 
گرفتند و با توجه به رفتارشان 
تصاویری  تولی��د  و  )انتخ��اب 
خ��اص و انتش��ار در صفح��ه 
بینش ش��ان  شخصی  ش��ان( و 
)می خواهن��د خودش��ان را از 
طری��ق خلق تصوی��ری خاص 
نش��ان دهند( مسابقه را با آنها 

پیش بردیم. 

هدف کمپین، برندینگ و 
ایجاد آگاهی از النچ 

س��یف هاش��می در م��ورد 
اس��تفاده از  influencer ها 
و س��لبریتی های اینستاگرامی 
مانند فرشید کله گنده و سفیر 
سونی کردن او می گوید: افراد 
تاثیرگذار از جمله فرشید عزیز 
و دوس��تانش، در این مس��یر 
م��ا را ب��ه خوبی ی��اری دادند 
و ه��م در معرف��ی محص��ول 
و ه��م در قض��اوت و داوری و 
انتخاب بهتری��ن تصاویر نقش 
موثری داش��تند. همچنین در 
مورد اثربخش��ی ای��ن کمپین 
در فروش گوش��ی باید اضافه 
ک��رد که ما نیاز ب��ه آمارهایی 
در ای��ن خص��وص داری��م که 
در ح��ال حاضر دسترس��ی به 
این آمار میس��ر نیست. ضمن 
اینکه هدف کمپین، برندینگ 
الن��چ  از  آگاه��ی  ایج��اد  و 

XPERIA X است. 

استفاده از پتانسیل های 
شبکه های اجتماعی و 

دیجیتال 
ارتباط��ات  استراتژیس��ت 
بازاریابی س��فیر ش��و در انتها 
در پاس��خ این س��وال که چرا 
ش��بکه های اجتماع��ی را برای 
و  کردن��د  انتخ��اب  کار  ای��ن 
ارزیابی از اس��تقبال مخاطبان 
اضافه می کند: این یک کمپین 
دیجیتال اس��ت که در دستور 
کار CARAT ق��رار گرف��ت 
و تیم ما باید از پتانس��یل های 
شبکه های اجتماعی و دیجیتال 
اس��تفاده می کرد. ب��ا توجه به 
دریافت حدود 1000 تصویر با 
بازخورد   ،safirsho# هشتگ 
و میزان تعامل مخاطب را خوب 

ارزیابی می کنیم. 
اس����امی  ادام������ه  در 
ای��ن کمپین  دس��ت اندرکاران 

آمده است. 
دست اندرکاران: 

مدیر پروژه: سارا کاهکش
ارتباط��ات  استراتژیس��ت 

بازاریابی: شهرام سیف هاشمی
اجتماعی:  ش��بکه های  مدیر 

سارا اقبالی
مدیر خالقی��ت: بهزاد الیاس 

آذر
کپی رایتر: گلچهره صادق زاده

گرافیک دیزاینر: امیر رجبی

کدگذاری و انواع آن

همان طور که پیش تر اش��اره شد نظریه زمینه ای یک 
روش پژوهش عمومی برای تولید تئوری اس��ت. مراحل 

نظریه داده بنیاد شامل این پنج مرحله است: 
1- تدوین پرس��ش های پژوهش 2- گردآوری داده ها 
همراه با تحلیل تا جایی که به مرحله اش��باع می رسیم. 
3- کدگذاری داده ها در س��ه مرحله )یافتن مفاهیم در 
داده ها( 4- یادداشت برداری 5- نگارش و تدوین تئوری. 
در این جلسه به بررسی مرحله سوم که بحث کدگذاری 

و انواع آن است خواهیم پرداخت. 
انواع کدگذاری

در نظری��ه زمین��ه ای، تجزی��ه و تحلیل از س��ه نوع 
کدگذاری تشکیل شده است: 

• کدگذاری باز 
• کدگذاری محوری 
• کدگذاری انتخابی 

• کدگذاری باز
فرآیندی اس��ت که در آن داده ها به صورت واحدهای 
معنادار مجزا درمی آیند و در ش��روع مطالعه می توان از 
آن استفاده کرد. هدف اصلی کدگذاری باز، مفهوم سازی 
و برچس��ب زدن ب��ه داده هاس��ت. در مرحل��ه تجزیه و 
تحلیل داده و در جس��ت وجوی کدها بودن، کدگذاری 
ب��از امکان پذی��ر می ش��ود. در جری��ان کدگ��ذاری باز، 
نظریه پردازان زمینه ای به خرد کردن، تجزیه و تحلیل، 
مقایسه، برچسب زدن و مقوله سازی داده ها می پردازند. 

کدگذاری منجر به جهت یابی قبل از انتخاب ش��دن 
می ش��ود و داده ها را به ص��ورت بخش های تحلیلی که 
صورت��ی مفهومی به خ��ود می گیرد، تبدی��ل می کند. 
مفاهیم، پایه های اساسی ساختن نظریه است. کدگذاری 
ب��از در روش نظری��ه زمینه ای روندی اس��ت که در آن 
مفاهیم شناس��ایی می شوند و برحس��ب خصوصیات و 

ابعادشان گسترش می یابند. 
روش های تحلیلی اساس��ی که به آن وسیله این کار 
انجام می شود، عبارت است از: سوال کردن درباره داده ها، 
مقایسه موارد، حوادث و دیگر حالت های پدیده ها برای 
کس��ب مش��ابهت ها و تفاوت ها. حوادث و موارد مشابه 
طبقه بندی می شوند و برچس��بی می گیرند تا مقوالت 

را بسازند. 

البته گسترش مقوالت با توجه به خصوصیات و ابعاد 
آنها ساخته و پرداخته می شود. شناسایی خصوصیات و 
ابعاد و گس��ترش منظم آنها از اهمیت زیادی برخوردار 
است، زیرا آنها پایه روابط بین مقوله ها و خرده مقوله ها 
و حتی اس��اس رابط��ه بین مقوالت عمده را تش��کیل 
می دهن��د. بنابراین درک ماهی��ت خصوصیات و ابعاد و 
رابطه آنها، پیش نیاز رس��یدن ب��ه درک همه رویه های 

تحلیلی برای ایجاد نظریه زمینه ای است
کدگذاری باز، بخشی از تحلیلی است که با شناسایی، 
نام گذاری، مقوله س��ازی و توصی��ف پدیده هایی که در 
متن یافت می ش��ود، همراه است. لزوما هر خط، جمله، 
پاراگراف و... خوانده می شود، به منظور اینکه پاسخی به 
این س��وال تکراری باشد که این در رابطه با چه چیزی 

است؟ اینجا به چیزی ارجاع می دهد؟ 
در کدگذاری محوری، تکیه بر مش��خص کردن یک 
پدیده با در نظر گرفتن شرایطی که به ایجاد آن می انجامد 
قرار دارد و آن شرایط عبارت است از زمینه ای که مقوله 

کنش در آن واقع ش��ده است،استراتژی های  کنش/ 
متقابل که به آن وس��یله، مقوله اداره و کنترل می شود 
و به انجام می رس��د و پیامدهای آن راهبردها. این گونه 
مشخص کردن ویژگی های مقوله، به آن دقت و ظرافت 
می بخشد، از این رو خرده مقوله نامیده می شود. الگوی 

پارادایمی که برای آن طراحی شده از این قرار است: 
)A( شرایط علّی < )B( پدیده <

)C( محتوا < )D( شرایط مداخله گر <
)E( راهبردهای کنش / کنش متقابل <

)F( پیامدها
 ب��ه طور کلی کدگذاری مح��وری، روند ارتباط دادن 
خ��رده مقوالت به یک مقوله اس��ت. جریان پیچیده ای 
از تفکر اس��تقرایی و قیاسی اس��ت که متضمن مراحل 
مختلف اس��ت. کدگذاری محوری مانند کدگذاری باز، 
از راه مقایس��ه ها و طرح پرسش ها صورت می گیرد. در 
کدگذاری محوری استفاده از این شیوه ها بیشتر متمرکز 
اس��ت و به طرف کش��ف روابط و ربط دادن مقوالت به 
یکدیگر در راستای یک پارادایم سوگیری شده می رود. 

کدگذاری انتخابی
فرآیند انتخاب یک مقوله، برای مقوله مرکزی و مرتبط 
س��اختن تمام مقوالت دیگر به آن مقوله مرکزی است. 
ایده اصلی آن، گس��ترش خط اصلی داس��تان است که 
همه چیز حول آن ش��کل می گیرد. این باور وجود دارد 
که این مفهوم مرکزی همیشه وجود دارد. به طور خاص، 
کدگذاری انتخابی به روند انتخاب مقوله اصلی و مرکزی 
به طور منظ��م و ارتباط دادن با س��ایر مقوله ها، اعتبار 
بخشیدن به روابط و پرکردن جاه های خالی با مقوالتی 

که نیاز به اصالح و گسترش بیشتر دارند، می پردازد. 
کدگ��ذاری ت��ا مرحله ای ادام��ه دارد ک��ه از آن پس 
اطالعات شما در آن دسته اصلی اضافه نمی شود، سپس 
کدگذاری متوقف می ش��ود. این مرحله اشباع نام دارد. 
س��پس ماتریس شرطی که وسیله تحلیل قوی برای به 
دس��ت آوردن و تسخیر ش��رایط و پیامدهایی است که 
ب��ر پدیده ای خ��اص اثر می گذارد، با تعقیب ش��رایط و 
مسیرهای ضمنی مهم از طریق سطوح متفاوت ماتریس 
می توان مشخص کرد که کدام سطوح مناسب هستند و 
پدیده را به وسیله تاثیرشان به کنش/ کنش متقابل به 

آنها مربوط ساخت. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )90(
مکانی برای محصوالت خود

 تعیین کنید

اکثر افراد هنگامی که با تبلیغات تلویزیونی مواجه 
می ش��وند، خیلی ساده از کنار آن عبور کرده و خود 

را مشغول کاری دیگر می کنند. 
در این گونه مواقع ممکن اس��ت صدای تلویزیون 
خ��ود را کم کنن��د، کانال را تغییر دهند، مش��غول 
صحبت ش��وند یا حتی حواس ش��ان را متوجه تلفن 
هم��راه خود س��ازند. همین امر هم باعث می ش��ود 
پیام��ی که قرار اس��ت از طریق تبلی��غ به مخاطب 
برس��د به خوبی القا نش��ود و زحمات تیم تبلیغاتی 
عم��ال بی نتیجه بماند. این اتفاق یعنی بی میلی اکثر 
مردم نسبت به تبلیغات باعث شده است شرکت ها با 
مشکلی جدی رو  به رو شوند. با این حال راهکارهایی 
که ش��رکت ها برای بهتر دیده شدن اتخاذ می کنند 
این اس��ت که تبلیغ خود را در حین پخش برنامه ها 

انجام دهند.
 این امر باعث می ش��ود افرادی که مشغول دیدن 
فیلم هس��تند، مجبور شوند تبلیغ را ببینند. با توجه 
ب��ه دنیای مدرن امروز، تلویزی��ون و برنامه هایش به 
بخش حذف نش��دنی زندگی هر فردی تبدیل شده 
اس��ت و هر فرد در طول ش��بانه روز س��اعت هایی را 
ص��رف دی��دن برنامه ه��ای متن��وع آن می کند. به 
همی��ن خاط��ر تلویزیون ب��ه مکانی مناس��ب برای 
انج��ام فعالیت ه��ای تبلیغاتی تبدیل ش��ده اس��ت. 
میزان تاثیرگذاری هر تبلیغ بس��تگی به ظرافت کار 
شرکت هایی دارد که در این عرصه فعالیت می کنند. 
منظور از اینکه در حین پخش برنامه های تلویزیونی 
اقدام به تبلیغ کنید تنها این نیست که در گوشه ای 
از تصویر لگوی شرکت خود را درج کرده یا با ایجاد 
وقف��ه ای چند دقیقه ای وس��ط برنامه تبلیغ را انجام 
دهید. بلکه بهتر است در دل خود برنامه تلویزیونی 
)سریال، فیلم س��ینمایی، برنامه زنده و.. .( اقدام به 

انجام این کار کنید. 

ایده
کارگردان ه��ا و عوامل تولید برنامه های تلویزیونی 
همواره به دنبال تامین هزینه های خود هستند. یکی 
از راه های تامین این هزینه ها اس��تفاده از اسپانس��ر 
است. اسپانس��ر یا حامی مالی، فرد یا شرکتی است 
که متعهد می ش��ود تمام هزینه های تولید یا بخشی 
از آن را برعهده بگیرد. ش��رکت مذکور نیز در ازای 
کمک مال��ی که می کند تبلیغات خ��ود را از طریق 
برنام��ه طرف ق��رارداد خود انج��ام می دهد. درواقع 
این یک قرارداد همکاری اس��ت ک��ه بین دو طرف 
بسته می شود و هرکدام به هدف های مدنظر خود از 
این طریق دس��ت خواهند یافت. اگرچه شرکت های 
کوچک ت��ر به علت ت��وان مالی کمتر ممکن اس��ت 
در ای��ن رابطه ضعیف تر عم��ل کنند و نتوانند مانند 
شرکت BMW اسپانسر اصلی فیلمی مشهور مانند 
جمیز باند شوند. درواقع آنها با این کار محصول خود 
را در دل فیلم جای دادند که خود باعث بیشتر دیده 
ش��دن آن ش��د. با این حال تنوع کار در این زمینه 
به قدری باالس��ت ک��ه هر ش��رکتی می تواند مکان 
مناس��بی برای خود جهت انج��ام کار های تبلیغاتی 

بیابد. 
از ش��رکت های موف��ق در ای��ن زمین��ه می توان 
کوکاکوال را مثال زد. این ش��رکت همواره حضوری 
قدرتمند در عرصه تبلیغات تلویزیونی داشته و سعی 
کرده است جایی برای خود در بین برترین فیلم های 
هالیوودی و بهترین برنامه های تلویزیونی پیدا کند. 
این ش��رکت در راس��تای انجام تبلیغاتی گسترده تر 
و آس��ان تر در س��ال 1982 کمپان��ی فیلم س��ازی 

Columbia Pictures را خریداری کرد. 
تحقیق��ات نش��ان می ده��د اثرگ��ذاری تبلیغات 
تلویزیونی بیش از س��ه برابر سایر روش های مرسوم 
است. همین امر هم باعث شده این مکان به فضایی 

مناسب و پرطرفدار برای تبلیغات تبدیل شود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- بهتر اس��ت برنامه تلویزیونی را انتخاب کنید که 
به نوعی با محصول تولیدی ش��رکت شما در ارتباط 
باش��د. با این کار می��زان تاثیرگذاری آن به ش��دت 

افزایش خواهد یافت. 
- سعی کنید با تولید کنندگان فیلم ها و برنامه های 

تلویزیونی رابطه خوبی برقرار سازید. 
- تبلیغ��ات تلویزیونی در مقایس��ه با تبلیغاتی که 
در فیلم های س��ینمایی انجام می گیرد، بیشتر دیده 
خواهند شد. به همین خاطر هزینه تبلیغات در نوع 

اول بسیار بیشتر از نوع دوم است. 
- تلویزیون به دلیل ویژگی های منحصر به فردی 
که دارد از فراگیری بس��یار زیادی برخوردار اس��ت. 
این امر به ش��کلی اس��ت که روزان��ه میلیون ها نفر 
پای گیرنده های خود نشسته و ساعت ها برنامه های 
متن��وع آن را تماش��ا می کنن��د. به همی��ن خاطر 
اس��ت که می گویند هیچ رس��انه ای قدرت برابری با 
تلویزیون را ندارد. درست است که این فضا بهترین 
مکان برای انجام تبلیغ اس��ت ب��ا این حال فراموش 
نکنی��د هزینه های آن بس��یار باال ب��وده و به همین 
خاطر الزم اس��ت تا حد امکان تبلیغ موردنظر کوتاه 

و خالصه شود. 

چهارشنبه
12آبان1395 بازاریابی و فروش10

ایده های طالیی

تلفنمستقیم:86073279شماره642 www.forsatnet.ir

قشر پویا و جوان جامعه و افرادی که 
در فضای دیجیتال تعامل بیشتری 
دارند، مخاطب اصلی این کمپین 

بودند. البته در این کمپین، افراد فعال 
در اینستاگرام مورد توجه قرار گرفتند 

و با توجه به رفتارشان )انتخاب و 
تولید تصاویری خاص و انتشار در 
صفحه شخصی  شان( و بینش شان 

)می خواهند خودشان را از طریق خلق 
تصویری خاص نشان دهند( مسابقه 

را با آنها پیش بردیم

ترجمه: امیرآل علی
 کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی

حامد بختیاری

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com
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بازارنامه کمپین عکاسی »سفیر شو« زیر ذره بین »فرصت امروز«

وقتیفرشیدکلهگندهسفیرسونیمیشود
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ماندن در سرجای خود

ام��روزه ب��ا توجه به توس��عه خارق العاده وس��ایل 
حمل ونق��ل، روزان��ه بال��غ ب��ر میلیون ه��ا نف��ر در 
کوتاه ترین زمان ممکن به نقاط مختلف جهان سفر 
می کنند. پیشرفت چش��مگیر تاکسی ها، واگن های 
قط��ار و همچنین هواپیماها اکنون مس��افرت  را به 
تفریحی دوست داشتنی بدل کرده است. با این حال 
در زمین��ه س��فرهای دور و دراز، ای��ن ماجرا اندکی 
متفاوت اس��ت. برای مثال جابه جایی از نیویورک به 
پاریس، در عین توسعه چشمگیر وسایل حمل ونقل 
و ب��ه تبع آن افزایش س��رعت جابه جایی، هنوز هم 

کاری عذاب آور و خسته کننده است. 
آسان تر شدن مسافرت ها همانطور که تاثیر زیادی 
روی صنعت گردش��گری گذاشته، دنیای کسب وکار 
را نی��ز دچ��ار تغییر و تحوالت خاصی کرده اس��ت. 
ظهور مس��افرت های کاری امری جدید نیس��ت. با 
این حال در گذش��ته نه تنها امکان س��فر به چین، 
روسیه، انگلستان و در نهایت کانادا )آن هم در طول 
ی��ک روز( غیر ممکن بود، بلکه تص��ور آن خنده دار 
نیز به نظر می رس��ید. با این ح��ال تغییرات صنعت 
گردش��گری، صاحب��ان کس��ب وکار را نیز وسوس��ه 
کرده اس��ت تا دس��ت به س��فرهای کاری گسترده 
بزنن��د. البته این س��فرها تاثیرات مثبت بس��یاری 
روی وضعی��ت برندها دارد. با این حال زیاده روی در 
ای��ن روش نیز نتایج نامطلوب خود را در پی خواهد 
داش��ت. به عبارت بهتر امروزه اغلب س��فرهایی که 
در س��طح وسیع توس��ط نمایندگان شرکت ها انجام 
می شود، از نقطه نظر مدیریت بهینه زمان، بی فایده 
و غیر ضروری اس��ت. در عین ح��ال علت انجام این 
س��فرها در بیش��تر موارد عالقه مدی��ران به مالقات 
با ش��رکای خارجی و همچنین ب��اور به تاثیرگذاری 

مذاکره رودررو است. 
به منظ��ور درک بهت��ر این ایده ب��ه توضیح یک 
مثال مناسب خواهیم پرداخت. تصور کنید به عنوان 
مدیر یک برند تازه تاس��یس، به منظور بهبود روابط 
خود با ش��رکت های خارجی، اقدام به س��فر تجاری 
جس��ورانه ای کنی��د. برنامه ش��ما این گون��ه خواهد 
ب��ود که در ابتدا ب��ه نیویورک رفته و س��پس برای 
رایزنی با برندهای روس��ی وارد مسکو خواهید شد. 
در نهایت نیز سفر خود را با شرکت در یک کنفرانس 
بین المللی در س��نگاپور به پایان می رسانید. در این 
مثال اگرچه انگیزه شما برای ارتقای جایگاه برندتان 
بسیار قابل احترام است، با این حال هزینه هایی که 
این س��فرهای زنجیره ای برای شما رقم خواهد زد، 

بسیار بیشتر از فواید آن است. 

ایده
بدون ش��ک زمانی ک��ه در س��فرهای کاری تلف 
می ش��ود اهمیت بس��یار زی��ادی در مدیریت بهینه 
زمان خواهد داشت. در واقع بهتر است به جای اقدام 
به س��فر از راهکارهای جایگزین آن اس��تفاده کنید. 
این توصیه تنها در خصوص مس��افرت های طوالنی 
و وس��یع نیس��ت. در واقع حتی سفر از یک شهر به 
شهر دیگر، در مقیاس بسیار کوچک نیز زمان زیادی 
را از ش��ما خواهد گرفت. بنابراین س��عی کنید تا از 

شیوه های جایگزین استفاده کنید. 

چهارشنبه
1211آبان1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس، علی ناظم زاده: برای آغاز هر 
کس��ب و کار یا ایجاد اس��تارتاپ، الزم اس��ت مقدمات و 
برنامه ریزی الزم فراهم شود، در غیر  این صورت ممکن 
است با شکست مواجه شود. از این رو داشتن یک مدل 

کسب و کار درست از الزامات شروع کار است. 
در ی��ک مدل کس��ب و کار، بعد از اینکه ش��ما عالیق، 
توانایی ه��ا، توانمندی ها و ظرفیت خود را ش��ناختید یا 
با اس��تفاده از یک مش��اور به آنها اش��راف پیدا کردید، 
الزم است چند نکته را شناسایی کنید: اول اینکه ارزش 
پیش��نهادی شما در این کس��ب و کار چیست؟ شما چه 
کاال یا خدماتی را می توانی��د به مخاطب ارائه کنید که 

االن خالء آن در بازار موجود اس��ت؟ چه تمایزی نسبت 
به رقبا دارید؟ چرا باید یک مخاطب بالقوه، مشتری شما 
بش��ود؟ بعد از این مرحله ش��ما باید جنس مشتریان را 
بشناس��ید و دقیقا بدانید کدام مشتری ها را می خواهید 
و کانال های ارتباطی با آنها چیست؟ از چه طریقی قرار 
اس��ت مش��تریان را جذب کنید؟ ب��رای راه اندازی این 
کسب و کار، چه منابع کلیدی و چه فعالیت های کلیدی 
الزامی اس��ت؟ برای ارائه این محص��ول و ترویج آن چه 
هزینه ها و اقداماتی الزم اس��ت؟ ای��ن منابع کلیدی را 
چق��در خودتان دارید و چقدر از ش��رکا ی��ا دیگر افراد 
می توانید فراهم کنید؟ حال چه هزینه هایی دارید و چه 

جریان های درآمدی می توانید ایجاد کنید؟ 
این یک مدل کس��ب و کار اولیه است که باید روی آن 

فکر کنید و با ایجاد تفاوت و تمایز آن را ایجاد کنید. 

در حال حاض��ر و با چنین س��رمایه ای در حوزه های 
فن��اوری اطالعات،  آی تی و خدم��ات اینترنتی می توان 
کسب و کاری را ش��روع کرد. همچنین حوزه بسته بندی 
محص��والت مختل��ف و عرض��ه آن در فروش��گاه ها نیز 
می تواند ایده مناسبی باشد و همچنین ارائه هر خدمتی 
که خالء آن وجود دارد. برای شروع کسب و کار شما نیاز 

به یک طرح توجیهی دارید.
 طرح توجیه��ی یک طرح کلی از مهم ترین مس��ائل 
مرتب��ط ب��ا ی��ک ایده کس��ب و کار اس��ت و ه��دف آن 
شناس��ایی عوام��ل موث��ر در موفقی��ت ش��ما در بازار 
کار اس��ت. با توجه ب��ه اینکه با یک س��رمایه میلیونی 
قص��د ش��روع کس��ب و کاری را داری��د، توصی��ه من به 
 ش��ما این اس��ت که از تخص��ص و اطالعات مش��اوران

 بهره بگیرید. 

سرمایه گذاری

پرس�ش: مهندس شیمی هستم و قصد دارم کس�ب و کاری را راه اندازی کنم. برای این منظور سرمایه ای حدود 150میلیون 
تومان در اختیار دارم و الزامی ندارم که این کس�ب و کار حتما در حوزه تخصصم باش�د. با توجه به ش�رایط حاضر و میزان 

سرمایه چه پیشنهادی برای من دارید؟ 
کلینیککسبوکار

زمانی ک��ه کارول دوئ��ک در 
اوایل دهه 1970 از دانش��گاه 
این  فارغ التحصیل ش��د، روی 
موضوع ک��ه ک��ودکان چطور 
می توانن��د بر مش��کالت خود 
غلبه کنن��د، مطالعه کرد. او به 
سرعت به این نتیجه رسیدکه 
غلب��ه ک��ردن، واژه درس��تی 
نیس��ت. بعضی از این کودکان 
بر مسائل غلبه نمی کنند بلکه 
از مواجهه با آنها لذت می برند. 
به گفته دوئک، »برای بعضی ها 
شکس��ت به منزل��ه پایان دنیا 
ب��وده و ب��رای ع��ده ای دیگر، 
ی��ک فرص��ت دوباره اس��ت.« 
دانشگاه  استاد  به عنوان  دوئک 
اس��تنفورد، برای نخس��تین بار 
نظریه دی��دگاه ذهنی ثابت را 
مط��رح و چندین ده��ه روی 
نظریه خ��ود مطالعه و تحقیق 
کرد. وی در اوایل سال 2000، 
در حالی که مش��غول نوش��تن 
کتاب��ی با موضوع ب��ازار هدف 
بود ب��ا اصطالحات جذاب تری 
رو ب��ه رو ش��د. دوئک ب��ه این 
نتیجه رس��یده بود ک��ه افراد 
ثابت،  دارای دی��دگاه ذهن��ی 
وجود اس��تعداد را شرط اصلی 
رس��یدن به موفقیت می دانند. 
در مقاب��ل، اف��راد ب��ا دیدگاه 
ذهنی رو به رش��د، از چالش، 
یادگیری و پرورش مهارت های 
ت��ازه لذت می برن��د. مطالعات 
دوئ��ک، تاثی��رات موثری برجا 
گذاش��ت. کتاب دوئ��ک با نام 
»مایند س��ت«، در سال 2006 
با بی��ش از 800 هزار کپی به 
فروش رس��ید و مفهوم رش��د 
دیدگاه ذهنی او در موضوعات 
آموزش��ی و ورزش��ی ب��ه کار 

گرفته شد. 
دوئک بع��د از مدتی دیدگاه 
خود را فراتر از افراد برده و آن 
را ب��ا مفه��وم مدیریت مرتبط 
می کن��د. آی��ا ی��ک س��ازمان 
می تواند مث��ل یک فرد، دارای 
ذهنیت��ی ثابت یا رو به رش��د 
باش��د؟ اگر پاسخ مثبت است، 
ای��ن موض��وع چه تاثی��ری بر 
س��ازمان و کارکنان آن خواهد 

گذاشت؟ 
تحقیق��ات نش��ان می دهد، 
بهره گیری  درص��ورت  مدیران 
از دیدگاه ذهنی رو به رش��د در 

سازمان خود، بیش ازپیش قادر 
خواهند بود که پتانس��یل های 
مدیریتی را در میان کارمندان 
خود شناسایی کنند. اعتقاد بر 
این اس��ت که داشتن استعداد 
مهم اس��ت، اما نباید آن را به 
منزله یک ویژگی ثابت و ذاتی 
درنظر گرفت که یک عده از آن 
بهره من��د بوده و یک عده فاقد 

آن هستند. 

 سازمان ها برای رشد 
استعداد، چه راهکار هایی را 

در پیش خواهند گرفت؟ 
برای پاس��خ به این س��وال، 
کمپانی  ب��ه  نگاه��ی  بیایی��د 
مایکروس��افت بیندازی��م ک��ه 
دیدگاه ذهنی رو به رش��د را به 

درآورده  فرهنگ  شکل 
است. به این شکل که با 
تغییر رویکرد توسعه ای 
خود، مدیران ناشناخته 
و در عی��ن حال ماهر را 
پیشرفت  از  درجاتی  به 
رس��انده که احتماال در 
توس��عه ای  روش ه��ای 
س��نتی  و  قدیم��ی 

امکان پذیر نبود. 
کل��ی  ط��ور  ب��ه 
مدیر عام��ل، طالی��ه دار 
اجرای فرهنگ سازمانی 
اس��ت و تح��ت رهبری 
س��اتیا ناِدال، مدیرعامل 

مایکروسافت، این کمپانی روی 
فرآین��د خالقی��ت و یادگیری 
تاکی��د دارد. ب��ه اعتق��اد نادال، 
به کم��ک این ش��یوه، مدیران 
آینده پ��رورش پی��دا خواهند 
کرد. مایکروس��افت، این ایده را 
ب��ا به کارگیری چندی��ن برنامه 
عملیاتی می کند که در ادامه به 

آنها خواهیم پرداخت. 
ط���ی  گرده��مای���ی: 
س����االنه  گردهمایی ه����ای 
مایکروس��افت، ب��ه کارکن��ان 
این فرصت داده می ش��ود که 
از وظای��ف روزان��ه خ��ود پا را 
فرات��ر گذاش��ته و مهارت های 
طری��ق  از  را  مدیریتی ش��ان 
مشارکت در ایده پردازی، بهبود 
بخشند. به این ترتیب، با طرح 
ایده از جانب یکی از کارکنان، 
عالقه من��دان ب��ه ای��ن ای��ده 
پیش��قدم شده و برای عضویت 
در ی��ک تی��م و در راس��تای 
پیش��برد برنامه کس��ب و کاری 

طرح الگوی اولیه و استقرار آن 
در تمام سازمان اعالم آمادگی 
می کنند. به تیم ها و گروه های 
برتر، س��رمایه الزم برای عملی 
کردن پروژه داده خواهد شد. 

گاهی اوقات، افرادی در گروه 
به عنوان رهبر انتخاب می شوند 
که پیش از این هیچ گونه سابقه 
مدیریت��ی نداش��ته  اند. ب��رای 
مثال، یک��ی ازکارمندان بخش 
ه��ک مایکروس��افت، به عنوان 
بازار  توس��عه  سرپرست بخش 

این کمپانی انتخاب می شود. 
پروژه های پرخطر: مدیران 
موفق��ی از دل پروژه ه��ای ب��ا 
ریس��ک ب��اال بی��رون آمده اند. 
ب��رای مش��خص ش��دن ای��ن 
موضوع، نگاهی به پروژه هولولنز 

این  می اندازیم.  مایکروس��افت 
پروژه در ابتدا با نام »موونشات 
ُگل« و با احتمال شکس��ت باال 
آغاز به کار کرد. در حین انجام 
این پروژه، اعضای گروه، باید با 
خطرات و موقعیت های آموزشی 
متعددی رو به رو می ش��دند. در 
نهایت، این قمار به نتیجه رسید 
و تالش ب��دون وقف��ه اعضای 
گ��روه ب��رای یادگیری س��ریع 
در ط��ول این آزم��ون و خطا، 
توس��ط مایکروسافت ارج نهاده 
ش��د. طی این پ��روژه، افرادی 
که اهداف مش��خصی داشته و 
میل ش��دیدی به خطر کردن 
از خود نش��ان دادند، بعد ها به 
مدیران بی بدیلی تبدیل شدند. 
در واقع، مدیرانی که به عضویت 
ای��ن تیم درآمدند، س��ریع تر از 
باالتری  به درج��ات  س��ایرین 
ارتق��ا پی��دا کردن��د. در حال 
حاضر، مایکروس��افت روی گام  
بعدی خود تمرکز کرده: حصول 

اطمینان از پاداش دهی و تشویق 
به انجام ریسک های هوشمندانه 
تا زمانی که کسب و کار را رو به 
جلو سوق بدهند، حتی اگر این 
ریسک ها در نهایت با شکست 

مواجه شود. 
برنام�ه  بازتعری�ف 
استعدادیابی: در رویکرد های 
ی��ک  اس��تعدادیابی،  س��نتی 
از  مجموع��ه ای  س��ازمان 
مدی��ران آین��ده را ب��ه ط��ور 
اندازه گیری  معمول براس��اس 
کلیدی ش��ان  ویژگی ه��ای 
شناس��ایی می کن��د. ب��ه این 
معنی که اگر اف��رادی را پیدا 
کردید ک��ه ای��ن ویژگی های 
خاص را به صورت ژنتیکی دارا 
هستند، پس زمینه الزم برای 
را  مدیریتی  سمت های 
حاال  داش��ت.  خواهند 
که  کنی��م  ف��رض  اگر 
هم��ه این پتانس��یل را 
دارند و اینکه اس��تعداد 
ی��ک مس��ئله از پیش 
تعری��ف ش��ده و ثابت 

نیست چه؟ 
مایکروس��افت  البته 
ای��ن رویک��رد س��نتی 
شناس��ایی  ب��رای  را 
ب��ا  اف��راد  پ��رورش  و 
کن��ار  ب��اال  پتانس��یل 
نگذاش��ته بلکه آن را با 
برنامه ای ب��ه نام تلنت 
تاک هم��راه کرده اس��ت. هر 
س��ال، مدیر اجرایی به همراه 
مدی��ران ارش��د گروه ه��ا، ب��ا 
سرپرستان بخش های مختلف 
س��ازمان )از مهندسان گرفته 
ش��رکت(  ف��روش  بخ��ش  تا 
ب��ه منظ��ور بررس��ی عملکرد 
و  آنها  جا به جایی  کارمن��دان، 
برای  روش های��ی  شناس��ایی 
تجارب،  و  مهارت ه��ا  افزایش 
این  دی��دار می کنن��د. گرچه 
مباح��ث تقریب��ا ی��ک هفته 
کام��ل از وقت مدی��ر اجرایی 
را خواه��د گرفت، با این حال، 
ای��ن روش دید وس��یع تری از 
افراد مس��تعد ب��ه وی داده و 
ش��یوه ای موثر برای شناسایی 
و پرورش مدیران تازه نفس به 
آنها خواهد داد. این رویکرد به 
مایکروسافت این امکان را داده 
مزیت های شناسایی  برخی  تا 
س��ریع را جم��ع آوری ک��رده 
و گس��ترش داده و در عی��ن 

حال فرصت رش��د را به همه 
دادن  با  مایکروس��افت  بدهد. 
شانس کسب ِسمت مدیریتی 
به کلی��ه کارکن��ان به کمک 
این اس��تراتژی، پتانسیل های 
سازمان را باال برده و می تواند 
به عنوان وسیله ای برای جذب 
نیرو های تازه نفس عمل کند. 
ب��ا وجود اینکه مایکروس��افت 
به کارگیری  ابت��دای  در  هنوز 
دی��دگاه ذهنی رو به رش��د در 
تم��ام بخش ه��ای آن اس��ت، 
اما ش��کی در تاثیرگذاری این 
رویکرد وج��ود ندارد. در حال 
حاض��ر ای��ن کمپانی ش��اهد 
مزای��ای ای��ن روش در قالب 
نوآورانه  ایده ها و محص��والت 
ب��وده اس��ت از س��وی دیگر 
مدیریتی  مهارت ه��ای  ترویج 
در بین کارکنان به شکل های 
پیش بینی نشده و در رده های 

مختلف در جریان است. 

مدیران چطور می توانند به 
داشتن سازمانی رو به رشد 

کمک کنند؟ 
ب��ا وج��ود نتایج به دس��ت 
ش��د  متوجه  دئ��وک  آم��ده، 
تم��ام کارمن��دان از رویک��رد 
دیدگاه رو به رش��د س��ازمانی 
راضی نیس��تند. ب��ا این حال 
س��ازمان هایی که دی��دگاه رو 
به رش��د را دنب��ال می کنند، 
و  داش��ته  بهت��ری  عملک��رد 
خالق ت��ر  ش��ادتر،  کارکن��ان 
خواهن��د  ریس��ک پذیرتری  و 
داشت. مسلما این کار مستلزم 
داش��تن تعهد و سخت کوشی 
اس��ت. ی��ک مدی��ر اجرای��ی 
بای��د روی افزایش پتانس��یل 
کارکنان��ش تمرک��ز کند. یک 
س��ازمان رو ب��ه رش��د، برای 
توانایی های بالق��وه و ظرفیت 
و اش��تیاق افراد ب��ه یادگیری 
ارزش قائل است. آنها به دنبال 
کارمندانی هس��تند که عاشق 
به چالش کشیده شدن، رشد 
ک��ردن و انج��ام کار گروهی 
هس��تند. کمپانی گ��وگل نیز 
است که  ازجمله شرکت هایی 
این ش��یوه را در پیش گرفته 
و بیش��تر افرادی را استخدام 
می کند که مدرک دانشگاهی 
ندارند ول��ی ثابت کرده اند که 
توانایی رشد و یادگیری را در 

هر شرایطی دارند. 

تحقیقات نشان می دهد، مدیران 
درصورت بهره گیری از دیدگاه 

ذهنی رو به رشد در سازمان خود، 
بیش ازپیش قادر خواهند بود که 
پتانسیل های مدیریتی را در میان 

کارمندان خود شناسایی کنند. اعتقاد 
بر این است که داشتن استعداد مهم 

است، اما نباید آن را به منزله یک 
ویژگی ثابت و ذاتی درنظر گرفت که 
یک عده از آن بهره مند بوده و یک 

عده فاقد آن هستند
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درس های کسب و کار از مایکروسافت

پرورش مدیران با به کارگیری دیدگاه ذهنی روبه رشد

رویکردهای نوآورانه  برای کسب وکارهای 
برگزارکننده مراسم و مهمانی ها 

نوآوری، متضمن پیشرو بودن 

 هپی فکتوری ها یا کس��ب و کارهای برگزارکننده 
مراسم و مهمانی ها، کس��ب و کارهایی هستند که به 
سبک و س��یاق کنونی تاریخچه  طوالنی ندارند، اما 
در گذشته مغازه هایی وجود داشتند که به کرایه میز 
و صندلی و ظروف و ت��دارکات الزم جهت برگزاری 
مهمانی ه��ا در منازل و اماک��ن خصوصی اختصاص 
داش��تند. با پیدای��ش این گونه ش��رکت ها در داخل 
کش��ور، مجالس به نحو متفاوتی چیدمان ش��ده و با 
تنوع بیش��تری از مهمانان پذیرایی می ش��ود. مزیت 
این کس��ب و کارها، در دست داش��تن هدایت بازار و 
ش��کل دادن به سلیقه مش��تریان است. نقطه ضعف 
این گونه ش��رکت ها، الگوبرداری صرف از نمونه های 
ن��وآور و خالق خارجی اس��ت که بس��نده کردن به 
فعالیت های تقلیدی، خطر پیشی گرفتن رقبا در این 
صنعت را به دنبال دارد. در حالی که همانند س��ایر 
صنایع، نوآوری در این صنعت متضمن پیشرو بودن 
اس��ت و هدایت بازار را در پی دارد. با توجه به پایین 
بودن هزینه نوآوری در این صنعت، تالش برای وارد 
س��اختن محصوالت و خدمات مختلف، فش��ار مالی 
چندان��ی برای ش��رکت ها ایجاد نک��رده و به گونه ای 
سرمایه گذاری اس��ت که یا به موفقیت می انجامد یا 
شکستی در پی ندارد. بنابراین شرکت ها باید همواره 
گوش به زنگ خطر از س��وی رقبا باشند. این مسئله 
با برنامه ری��زی و در پیش گرفتن رویه های مدیریت 
علم��ی کس��ب و کار ت��ا حدود بس��یار زی��ادی قابل 
پیش��گیری و کنترل اس��ت. با توجه ب��ه تنوع باالی 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه، اقتباس 
رویکرد یکس��ان، در رویارویی ب��ا بازارهای مختلف 
چن��دان منطقی به نظر نمی رس��د. براس��اس اصول 
بازاریاب��ی و مدیریت فضای کس��ب و کار، روش های 
علم��ی نظیر مطالعه بازار، بخش بن��دی بازار، تعیین 
ب��ازار هدف، تدوین اس��تراتژی و طرح کس��ب و کار، 
تعیین سیاس��ت های مدیری��ت در قب��ال بازارهای 
مختلف و... اقداماتی ان��د که موازی با انجام عملیات 
کس��ب و کار، قابل برنامه ریزی و اجرا هس��تند. نتایج 
این مطالعات، بهبود ش��رایط کنونی، کس��ب س��هم 
بازار بیشتر نسبت به رقبا، سودآوری و تضمین بقای 

شرکت است. 
پیشرفت های تکنولوژیک و حضور در 

نمایشگاه ها 
عالوه ب��ر این، یکی از رویکردهای نوآورانه در این 
صنع��ت، اس��تفاده از پیش��رفت های تکنولوژیک در 
عرصه طراحی اس��ت که این فرص��ت را به کاربران 
می دهدتا هر ش��کل و ش��مایی را ک��ه مدنظر دارند 
ب��ه محصول تبدی��ل کنند. تالش برای اس��تفاده از 
چاپگرهای س��ه بعدی در ارائه محصوالت متفاوت با 
صرفه جویی در هزینه ها و طراحی خالقانه محصوالتی 
که مش��ابهی در بازار ندارند، مثال مناسبی برای این 
رویکرد اس��ت. رویک��رد دیگری که می ت��وان به آن 
اش��اره کرد، برگرفته از اس��تقبال جامعه از کارهای 

هنری و هنرهای دستی یا »Hand Made«  است 
که در سال های اخیر مش��اهده شده است. بنابراین 
بهره ب��رداری از هنرهای دس��تی در طراحی خالقانه 
محصوالت نیز اقدامی است که هزینه اولیه چندانی 
نداش��ته و در صورت اس��تقبال بازار، به اشتغال زایی 
برای قش��ر جدیدی از افراد منتهی خواهد ش��د. به 
طور مثال، یکی از خشکشویی های بزرگ و با سابقه 
کش��ور، در اقدام جالبی به منظور تبریک سال نو، از 
کارت  تبریک هایی استفاده کرده است که طرح روی 
آنها به صورت دستی نقاش��ی و طراحی شده و متن 
درون آنها نیز به صورت دس��تی خوشنویس��ی شده 
است. ابتدا تامین چنین کارت تبریک هایی هزینه بر 
به نظر می رس��د، اما عالق��ه و روح هنری نهفته در 
ای��ن ارزش هنری، مش��تری را به نگه��داری آن اثر 
متعهد کرده و این عمل خشکش��ویی برای همیشه 
در ذهن او نقش خواهد بست. این در حالی است که 
همه ما کارت های تبریک چاپی بس��یاری را دریافت 
کرده ایم که سرنوش��ت آنها در میان کاغذهای باطله 

یا دور ریختنی ها رقم خورده است. 
حض��ور در نمایش��گاه  های صنایع غذایی و س��ایر 
نمایش��گاه ها و ارائه خدمات با تخفیف به مش��تریان 
پیش��ین نیز یک��ی از راه ه��ای معرفی کس��ب و کار 
به جامعه اس��ت که ای��ن حضور باع��ث پررنگ تر و 
ملموس  تر ش��دن نام کس��ب و کار می ش��ود. راهکار 
دیگر مش��ارکت در اقدامات خیرخواهانه و پرداختن 
به مس��ئولیت اجتماعی اس��ت که حس��ن نیت این 
کسب و کارها را به جامعه مصرف کننده نشان داده و 

آنها را نسبت به نام شرکت دلگرم می کند. 

تولید محتوا 
آیا می دانس��تید خیلی از م��ردم وقتی لغت محتوا 
و بازاریابی محتوا را می ش��نوند بالفاصله به محتوای 
دیجیتال فکر می کنند؟ اما محتوای دیجیتال اگرچه 
یکی از ش��کل های روبه رش��د محتوا در دنیای امروز 
محس��وب می ش��ود، با این ح��ال تنها یک��ی از انواع 
محتواهاس��ت. اگر شما یک نویسنده هستید و کتاب 
منتش��ر می کنید، باز هم تولیدکننده محتوا هستید. 
اگر ش��ب هنگام اوقات فراغت خود را با ارس��ال پیام 
و پیامک از طری��ق نرم افزارهای مختلف می گذرانید، 
تولیدکنن��ده محت��وا هس��تید. اگر معلمی هس��تید 
ک��ه در کالس درس می دهی��د، تولیدکنن��ده محتوا 
هس��تید. اگ��ر مدیر تضمی��ن کیفیت یک ش��رکت 
هس��تید و دس��تورالعمل ها و فرآینده��ا را تنظیم و 
منتش��ر می کنی��د، تولیدکننده محتوا هس��تید. اگر 
داس��تان های اخالقی و مذهبی ب��رای مردم تعریف و 
تالش می کنید آنه��ا را به زندگی بهتر هدایت کنید، 
تولیدکنن��ده محت��وا هس��تید. اگر فیلم می س��ازید 
تولیدکننده محتوا هستید. حتی کسی که قبض تلفن 
همراه چاپ می کند یا فاکتور فروش یک فست فود را 
صادر می کند، در حال تولید محتواس��ت. البته برخی 
شغل ها به طور مس��تقیم تولیدکننده محتوا هستند 
و ب��ه بازاریابی محت��وا فکر می کنن��د و برخی دیگر 
تولی��د محتوا را به عنوان فرآیندی جانبی در کار خود 
تعریف می کنند. قاعدتا یک جایگاه اختصاصی بنزین، 
تولیدکننده محتوا به نظر نمی رسد. اما اگر برگه ای به 
رانندگان بدهد که روی آن فهرستی ده گانه از مواردی 
که مصرف س��وخت خودرو را افزایش می دهد نوشته 
شده باش��د، به یک تولیدکننده محتوا تبدیل شده و 
احتماال ب��ه بازاریابی محتوا هم فکر می کند. بنابراین 
بازاریابی محتوا را باید به عنوان زیرمجموعه ای از حوزه 
بازاریابی در نظر گرفت تا حوزه تکنولوژی دیجیتال. 

مدیریت امروز

آیا می دانستید

دکتر سیدحسین رضوی
عضو هیأت علمی دانشگاه و مشاور کسب و کار



ش��رکت مش��اوره ای PwC، ب��ه تازگی 
در م��اه اکتب��ر نتایج مطالعه خ��ود را برای 
انتخ��اب ب��ا کیفیت تری��ن ش��هر های دنیا 
منتش��ر کرده اس��ت. ش��رکت PwC یک 
گروه حدودا 5 هزار نفری متش��کل از افراد 
مهمی که در تصمیم گیری های کشور نقش 
دارند، نخبگان و مردم عادی را که بیش��تر 
از 18 س��ال س��ن دارند در 16 کشور دنیا 
م��ورد مطالعه قرار داده اس��ت. این مطالعه 
به ط��ور کلی با ه��دف معرفی 30 ش��هر با 
کیفیت دنی��ا برای زندگی انجام ش��ده که 
لندن، در رتبه اول جای گرفته است. لندن، 
پاری��س و نیویورک به ترتی��ب در رده های 
اول تا سوم لیس��ت شهر های باکیفیت دنیا 
برای زندگی قرار گرفته اند. ش��هر های دنیا 
از نظ��ر کیفیت و دسترس��ی ب��ه آموزش، 
امنی��ت، حمل و نقل، تامین اجتماعی، درآمد 
س��رانه، س��امت و بهداش��ت و درم��ان، 
اوق��ات فراغت،  قدرت خرید و بس��یاری از 

ش��اخص های دیگر مورد بررسی و مطالعه 
ق��رار می گیرند. پایین ب��ودن میزان جرم و 
جنایت، محیط آرام، زیر س��اختی سازگار با 

محیط زیس��ت و زیبایی ش��هری از جمله 
شاخص هایی اس��ت که برای ارزیابی میزان 
اندازه گی��ری می ش��ود.  کیفی��ت ش��هر ها 

فرصت های س��رمایه گذاری، دسترس��ی به 
بازار ه��ای جهانی نیز آنه��ا را به مراکز مهم 
اقتص��ادی تبدیل می کند ک��ه در نهایت به 

افزایش کیفیت سطح زندگی در این شهر ها 
منجر می شود. به طور کلی تمام عواملی که 
درتوسعه پایدار ش��هر ها نقش داشته باشد، 
می تواند به امتیاز ش��هر ها برای وارد شدن 
به لیست با کیفیت ترین شهر ها کمک کند. 
براس��اس  لن��دن  مطالع��ه،  ای��ن  در 
ویژگی هایی چون داش��تن زیر س��اخت های 
توس��عه یافته، دسترس��ی به نقاط مختلف 
جهان و داشتن قوانین توسعه یافته بهترین 
ش��هر از نظر کیفیت س��طح زندگی معرفی 
ش��ده است. این شهر با داشتن 29 شاخص 
پویایی از میان 36 ش��اخص، توانسته است 
عنوان اول را به دس��ت آورد. پاریس ش��هر 
دوم لیس��ت، پایتخت کش��ور فرانسه است 
که با برخورداری  از ش��اخص های فرهنگی 
و جاذبه های گردش��گری، تن��وع در غذا ها 
و س��رگرمی ها ب��ه دنبال لندن در لیس��ت 
حضور یافته  اس��ت. نیوی��ورک  هم به لطف 
تأثیر گ��ذاری ب��اال در زمینه ه��ای فناوری 
اطاعات و ارتباطات و نیز دسترس��ی آسان 

به سرمایه در رده سوم جای گرفته است. 

 لیسبون 
قطب تازه تکنولوژی در قاره سبز

پل 25 آوریل شهر لیسبون، پایتخت پرتغال، یک 
نماد آزاردهنده بین رودخانه تاگوس و آس��مان آبی 
روش��ن اکتبر لیسبون اس��ت؛ پلی که روزانه تعداد 

زیادی خودرو و قطار از روی آن رد می شوند. 
محل��ی زب��ان  در  ک��ه  پ��ل  ای��ن   ام��روز 

Ponte 25 de Abril  گفته می ش��ود و ش��باهت 
 Golden Gate زی��ادی به پل »دروازه طایی« یا
ش��هر سانفرانسیس��کو آمریکا دارد، یکبار دیگر قرار 
اس��ت در ش��هر تاریخ��ی لیس��بون بر س��ر زبان ها 
بیفت��د. لیس��بون عزم خ��ود را جزم ک��رده تا هاب 
تکنولوژی اروپا ش��ود. حتی اگر مقایس��ه لیسبون با 
سانفرانسیسکو خیالی به نظر برسد، این واقعیت دارد 
که لیسبون بلند پروازی هایش را بسیار دست یافتنی تر 
 از گذش��ته می بین��د و ب��ه آرزوهای��ش نزدیک ت��ر 

شده است. 
این شهر حاال رقابت برای میزبانی »نشست وب« 
را برده و امس��ال میزبان این رویداد مهم تکنولوژی 
خواهد بود؛ رویدادی که در هفت س��ال گذش��ته به 
میزبانی دوبلی��ن، پایتخت ایرلند برگزار ش��ده بود. 
هرچند از این رویداد به عنوان »داوس خنگ ها« یاد 
می ش��ود، اما ضریب نفوذ و س��ود آن آنقدر باالست 
 ک��ه رویدادی مه��م در عرصه تکنولوژی محس��وب 

می شود. 
انتظ��ار می رود 50 هزار نفر به لیس��بون بیایند تا 
بتوانن��د با س��خنرانان آن ماقات کنن��د، از نزدیک 
آشنا شوند و به سخنان شان گوش دهند. سخنرانان 
این مراسم طیف گسترده ای هستند که از بنیانگذار 
Tinder تا دبیر کل س��ازمان تج��ارت جهانی و از 
رئیس بخش تکنول��وژی فیس بوک ت��ا رونالدینهو، 
س��تاره س��ابق فوتبال برزیل و س��رمایه گذار فعلی 

دنیای تکنولوژی را شامل می شود. 
برآورد می ش��ود »نشس��ت وب 2016 « که از 7 
تا 10 نوامبر برگزار می ش��ود، برای اقتصاد لیسبون 
200 میلیون یورو مع��ادل 180 میلیون پوند ثروت 
به ارمغان بیاورد. غیر  از ثروت مالی این نشست برای 

لیسبون خوشنامی هم خواهد آورد. 
اجاره ه��ای ارزان، فرهن��گ غنی، آفت��اب دلپذیر 
و کیفی��ت ب��االی زندگی دالیل خوبی ب��وده که در 
س��ال های اخیر جوان های بااس��تعداد زی��ادی را به 
لیس��بون بکش��اند. اما پرتغال هنوز در سایه بحران 
مالی س��ال های 2007-2009 و تحوالت سیاس��ی 
اخیر است و رشد اقتصادی این کشور کندتر از آنچه 

انتظار می رفت پیش می رود. 
پس تعج��ب چندانی ندارد که دولت با مقایس��ه 
سانفرانسیسکو و لیس��بون چندان مخالفتی نداشته 
باش��د. مانوئل کالدریا کابرال، وزی��ر اقتصاد پرتغال، 
عص��ر چهارش��نبه هفت��ه گذش��ته در جم��ع ده ها 
کارآفرین جوان در موزه برق این ش��هر حضور پیدا 

کرد و به دغدغه های گوش داد. 
او بعد از شنیدن نگرانی های صاحبان استارتاپ ها 
گفت: »من فکر می کنم کالیفرنیا آفتابی است و یک 
پ��ل مثل م��ا دارد. ایده ای که م��ا می خواهیم آن را 
گس��ترش دهیم، داش��تن اقتصادی بر پایه دانش و 

جوامع کارآفرینی درحال رشد است.«
درحالی که دولت درحال س��اختن زیرساخت های 
مال��ی ب��رای بهب��ود وض��ع اس��تارتاپ ها و ج��ذب 
ش��رکت هایی از بریتانیا، آمریکا، هلند و آلمان است، 
لیس��بون پایتخت، نقش��ی کلیدی در افزایش رشد 

اقتصادی این کشور خواهد داشت. 
او درباره دالیل ای��ن کار گفت: »ما به چند دلیل 
مایل به جذب این شرکت ها از دیگر کشورها هستیم 
چون یک سیس��تم مالی داریم که برای استارتاپ ها 
فرصت ه��ای رقابتی بس��یار خوبی ایج��اد می کند. 
یک دلیل دیگر هم س��بک زندگ��ی و کیفیت باالی 
زندگی اس��ت که کارآفرین��ان می توانند در اینجا از 

آن استفاده کنند.«
ریده��ی کانتال، یک کارآفرین 26 س��اله اس��ت 
که مثل بس��یاری از رقبای دیگرش، پرتغال را برای 
ادام��ه تحصی��ل و کار ترک کرد. ام��ا اخیرا وقتی از 
هاکاتون س��خت افزاری برگزار ش��ده در کش��ورش 
بازدید کرد، قانع ش��د شغلش را درلندن رها کرده و 
به ش��هر و کشور خودش بازگردد. او در لندن مشاور 
 اس��تراتژی بود و وقتی به پرتغال بازگشت استارتاپ
Noxidity را راه انداخ��ت. در ای��ن اس��تارتاپ از 
حس��گرهای هوش��مند برای پیش بین��ی خوردگی 

ماشین آالت صنعتی استفاده می شود. 
هاکاتون رویدادی اس��ت که در آن برنامه نویسان، 
توس��عه دهندگان، طراحان، مدیران و س��ایر فعاالن 
توس��عه نرم اف��زار گرده��م می آین��د تا در توس��عه 
پروژه ه��ای نرم افزاری و س��خت افزاری ب��ا یکدیگر 

همکاری یا رقابت کنند. 
این دختر ج��وان کارآفرین دراین ب��اره می گوید: 
»من فهمیدم که چقدر استعداد فوق العاده تکنولوژی 
اینجا هست. معموال در لندن در یک رقابت هاکاتون 
50نفر حضور دارند که تنها 10 نفرشان برنامه نویس 
و 40 نفر مابقی تاجر و بازرگان هس��تند. اینجا اما از 
بیش از 50 نفر تنها دو نفر پیش��ینه کس��ب وکاری 
دارن��د و یکی از آنها پیش��ینه مهندس��ی دارد. بقیه 

همگی مهندس واقعی هستند.« 
به گفته او به عنوان یک اس��تعداد جوان پتانس��یل 
لیس��بون تنها نیروی انسانی مس��تعدش نیست. در 
شهری که همه انگلیسی صحبت می کنند، استعداد 
تکنول��وژی بس��یار باالیی دارد و هزین��ه زندگی در 
آن بس��یار کمتر از لندن اس��ت، می شود روی هاب 
تکنولوژی شدنش حساب ویژه ای باز کرد. هزینه های 
زندگی در این ش��هر آنقدر پایین تر از لندن است که 
این بان��وی جوان می تواند با پولی که در لندن برای 
اجاره خانه می دهد، تمام هزینه های زندگی اش را در 

لیسبون تأمین و ماهی دو بار به لندن سفر کند. 
بنابرای��ن لیس��بون ب��ا ه��وای دلپذی��ر، غذاهای 
خوش��مزه و مردم مهربان پتانس��یل های الزم برای 

هاب تکنولوژی شدن در قاره سبز را دارد. 
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توضیحشهر / کشوررتبه

برای هفتمین بار متوالی است که پایتخت اتریش در صدر این رده بندی قرار می گیرد. وین، اتریش1

شهری است که مرکز اقتصادی و فرهنگی فدراسیون سوییس است و به طور منظم در رأس همه رده بندی ها است.زوریخ، سوییس2

این شهر بندری کشور نیوزیلند با موقعیت اقتصادی خوب و محیطی که حسادت همه را بر می انگیزد، همچنین نرخ پایین جرم و جنایت سومین شهر این رده بندی است. اوکلند، نیوزیلند3

مونیخ ریه آلمان است و اغلب در باالی رده بندی ها پیدا می شود. مونیخ، آلمان4

این شهر کانادایی نمونه بارز شهر چند فرهنگی است. زبان مادری 52درصد ساکنان این شهر زبان انگلیسی نیست و مهاجران این شهر اغلب به زبانی غیر  از آن صحبت می کنند. ونکوور، کانادا5

شهرت این شهر به خاطر صنعت مد و منظره های هنری آن است.دوسلدورف، آلمان6

شهری که غالبا در رده بندی ها حضور دارد. بازار سهام پررونقی دارد و میزبان بانک مرکزی اروپاست. فرانکفورت، آلمان7

این شهر مرکز دیپلماسی های مهم جهان است و میزبان تعداد زیادی از شهروندان متمول دنیاست. ژنو، سوییس8

پایتختی که در اصل دهکده ماهیگیران بوده است. این شهر به خصوص زمانی توسعه پیدا کرد که روی پروژه های فرهنگی و پیشنهاد های خوب برای ایجاد تعادل بین زندگی کاری و شخصی برنامه ریزی کرد. کپنهاگ، دانمارک9

این شهر دربردارنده 7درصد از اقتصاد بزرگ استرالیاست. به غیر از آن، این شهر در یک محیط عالی با اقلیم کامل و فرهنگی خیلی مهم واقع شده است. سیدنی، استرالیا10

این شهر یکی از نقاط مالی خیلی مهم اروپاست که زندگی مدرن و شهری را با لحظه هایی برای تمدد اعصاب و تفریح ترکیب می کند. آمستردام، هلند11

این شهر با آب و هوایی فوق العاده به خوشبختی حضور در بین با کیفیت ترین شهر های دنیا دست یافته است. ولینگتون، نیوزیلند12

فرصت های شغلی خوب، وضعیت مسکن مطلوب، نرخ جرم و جنایت پایین و دسترسی راحت به تفریحات مختلف این شهر را مطرح کرده است. برلین، آلمان13

پایتخت سوییس دومین شهر مطمئن در جهان است. صنعت کشاورزی در این شهر تاریخچه ای طوالنی دارد. این شهر با داشتن شهروندانی مسئولیت پذیر و نرخ بیکاری خیلی پایین )3.3درصد(. به این موقعیت دست یافته است. برن، سوییس14

کانادا یکی از کشورهای قهرمان در این رده بندی است. تورنتو پایتخت مالی کاناداست که می توانیم پنج بانک بزرگ کانادا را در آن بیابیم. تورنتو هر ساله میزبان یک جشنواره سینمایی معتبر است. تورنتو، کانادا15

استرالیا قطعا حضور موفقی در این رده بندی دارد. ملبورن شهر قابل ماحظه ای است چون یکی از بهترین شهرهای دنیا از نظر آموزش و پرورش، سامتی، پژوهش و توسعه و همچنین موفق در گردشگری است. ملبورن، استرالیا16

پایتخت کانادا که بهترین پژوهشگران را به همراه بزرگ ترین موسسه های فرهنگی کانادا در بردارد. نرخ بیکاری در این شهر بسیار پایین است و مکان های تاریخی زیادی از این شهر در لیست میراث جهانی یونسکو وجود دارد. اوتاوا، کانادا17

هامبورگ شهری بندری در شمال آلمان است که به یک مرکز صنعتی و رسانه ای مهم در دنیا تبدیل شده است. هامبورگ، آلمان18

این بهشت مالیاتی به خاطر نرخ جرم و جنایت بسیار پایین در این لیست حضور دارد. مردم در این شهر غالبا پولدار هستند. لوکزامبورگ، لوکزامبورگ19

شهری که بین زندگی کاری و شخصی تعادل کامل برقرار کرده است. امنیت و مراقبت زیست محیطی بسیار خوبی نیز در این شهر وجود دارد. استکهلم، سوئد20

این شهر مرکز سیاسی اروپا و مملو از موزه، پارک و رستوران های خوب است. به عاوه، این شهر بسیار تمیز است. بروکسل، بلژیک21

شهری واقع در غرب استرالیا که ساحل های فوق العاده ای دارد. نرخ بیکاری در آن بسیار پایین )4.3درصد( است. پرت، استرالیا22

شهری فرانسوی زبان در کانادا که مرکز تجاری، مالی و تکنولوژیکی است. مونترال کانادا23

در این شهر آلمان نرخ بیکاری فوق العاده پایین است.اشتوتگارت، آلمان24

دومین شهر ایالت بایرن است که به سبک زندگی شب زنده داری معروف و بسیار زیباست. نورنبرگ، آلمان25

یکی از شهرهای خیلی غنی در دنیا است که با نرخ جرم و جنایت بسیار کم، دانشگاه های عالی، یکی از با کیفیت ترین شهر ها برای زندگی در دنیاست. سنگاپور، سنگاپور26

شهری در جنوب استرالیا که سواحل زیبایی دارد. راحتی دسترسی به فعالیت های در محیط های باز در این شهر معروف است.آدالید، استرالیا27

ترجمه: گلنوش محب علی 
Tribune :منبع

ترجمه: سارا گلچین 
منبع: گاردین

27 شهر دنیا با بهترین کیفیت زندگی

PwC 30 شهر با کیفیت دنیا از نظر

لندن،  بریتانیا1 

پاریس،  فرانسه2 

نیویورک،  آمریکا 3 

آمستردام، هلند4 

سیدنی،  استرالیا5 

برلین،  آلمان6 

توکیو، ژاپن7 

تورنتو، کانادا 8 

استکهلم، سوئد9 

لس آنجلس،  آمریکا10 

سانفرانسیسکو، آمریکا11 

دوبی، امارات متحده عربی12 

میان، ایتالیا13 

مادرید، اسپانیا14 

شیکاگو، آمریکا15 

هنگ  کنگ، هنگ کنگ16 

سنگاپور، سنگاپور17 

پکن، چین18 

سئول،  کره جنوبی19 

ریو،  برزیل20 

شانگهای، چین21 

موسکو، روسیه22 

ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی23 

کوآالالمپور، مالزی24 

مکزیکو سیتی، مکزیک25 

سائوپائولو، برزیل26 

 بمبئی،  هند27 

جاکارتا، اندونزی28 

بوگوتا، کلمبیا29 

الگوس، نیجریه30 

در  فع�ال  مش�اوره  ای  ش�رکت  ی�ک    Mercer
زمینه های اس�تعدادیابی، س�امتی، بازنشس�تگی و 
س�رمایه گذاری اس�ت که مق�ر اصل�ی آن نیویورک 

 اس�ت، ام�ا در بی�ش از 130 کش�ور دنی�ا فعالی�ت 
می کند. این شرکت هر سال یک رده بندی از بهترین 
ش�هر های دنیا با ارزیابی معیار هایی مش�خص از نظر 
کیفیت زندگی منتشر می کند. Mercer 450 شهر را 

در دنیا براساس معیارهای زیر بررسی می کند: 

• ثبات سیاسی و امنیت داخلی
• محیط اقتصادی

• آزادی فردی و آزادی مطبوعات
• امکانات پزشکی و دسترسی به خدمات بهداشتی و سامت

• دسترسی و کیفیت آموزش

• خدمات عمومی و حمل ونقل
• تفریح و دسترسی به خدمات فرهنگی

• قدرت خرید
• اماک و مستغات

• ماحظات زیست محیطی

PwC انتخاب 30شهر با کیفیت دنیا از نگاه

 زندگی 
در بهترین 

شهر های جهان



13 فن�اوری و دیجیت�ال

ش�رکت های دانش بنی�ان 
ایران�ی سال هاس�ت فعالیت 
خ�ود  گریخت�ه  و  جس�ته 
را در کش�ور آغ�از ک�رده و 
امروز توانس�ته اند سهمی از 
تولی�د و ص�ادرات کش�ور را 
در دس�ت بگیرن�د. در ح�ال 
حاضر کشورهای ژاپن، آلمان 
و آمری�کا پیش�رو در ای�ن 
عرصه هس�تند و در تالشند 
بی�ش از پیش ب�ه این بخش 
از اقتص�اد خ�ود توجه کنند. 
در کش�ور ما هم طی دو سال 
اخیر توجه ویژه ای به فعاالن 
دانش بنی�ان  ش�رکت های 
شده اس�ت و تالش می شود 
ش�رکت های دانش بنیانی که 
روبه ورشکس�تگی رفته اند، 
دوباره احیا ش�ده و به چرخه 
اقتصاد بازگردند. اما هنوز هم 
فعاالن این عرصه با مشکالتی 
دس�ت وپنجه ن�رم می کنند 
دانش بنیان ه�ا  معتقدن�د  و 
می توانن�د نقش مؤثرتری در 
تحقق بخش�یدن به اقتصاد 
مقاومتی ایفا کنند و کش�ور 
ما پتانس�یل مناس�بی برای 
جه�ش در این بخ�ش دارد. 
به همی�ن دلیل پای صحبت 
انوشیروان مرآت، مدیرعامل 
ارتباط�ی  صنای�ع  ش�رکت 
تولی�د  زمین�ه  در  ک�ه  آوا 
تجهی�زات مخابراتی فعالیت 
دارد نشس�تیم تا بیش�تر با 
ف�راز و نش�یب های فع�االن 

دانش بنیان ها آشنا شویم. 

حمایت از تولیدکنندگان 
ایران�ی چگونه اس�ت و چه 
انتظاری از دولتمردان برای 

توسعه این بخش دارید؟ 
ش��رکت های  ام��روزه 
دانش بنی��ان از توجه و حمایت 
دول��ت  ط��رف  از  وی��ژه ای 
برخوردارند، زیرا دولت و مردم 
ب��ه خوبی ب��ا این موضوع کنار 
آمده اند که دوران خام فروشی 
و گرایش به سمت اقتصاد نفتی 
به پایان رسیده است چون این 
منابع پایان پذیر خواهند بود و 
کشور ما بیش از پیش به تولید 
ثروت از علم و دانش در کشور 
نیازمند اس��ت. این امر تنها از 
راه تبدیل ایده به ثروت میسر 
خواهد ش��د و اگر یك شرکت 
دانش بنی��ان بتواند محصوالت 
خ��ود را به س��مت نیاز بازار و 
ب��ر پایه علم��ی تولید کند در 
رقاب��ت ب��ازار داخل و خارج به 
دس��ت  باالیی  موفقیت ه��ای 
خواه��د یافت ک��ه بی تأثیر بر 
اقتص��اد جامع��ه نخواهد بود، 
زیرا هم ش��رکت به ثروت قابل 
توجه��ی رس��یده و ه��م برای 
تع��دادی از فارغ التحصی��ان 

اشتغال فراهم کرده است. 
ب�رای  تحریم ه�ا  رف�ع 
ش�رکت های دانش بنیان و 

تولیدکنن�دگان تجهی�زت 
مخابراتی فرصت محسوب 

می شود یا تهدید؟ 
با توافقات هس��ته ای صورت 
گرفته زمینه های صادراتی برای 
ایجاد  محصوالت دانش بنی��ان 
می ش��ود ک��ه ای��ن قابلیت در 
گذشته به دلیل محدودیت هایی 
که برای کش��ور ایجاد شده بود، 
وجود نداش��ت و با این توافقات 
زمین��ه ص��ادرات محص��والت 
دانش بنیان بهتر فراهم می شود، 
در این راس��تا صنعت مخابرات 
ایران از فناوری باالیی برخوردار 
است و شرکت های دانش بنیان 
بس��یار قوی هم در این صنعت 

فعالیت دارند. 
قوانین�ی وج�ود دارد که 
شرکت مخابرات و اپراتور ها 
ش�بکه  ملزوم�ات  بای�د 
از  اول  درج�ه  در  را  خ�ود 
تولیدکنندگان داخلی تهیه 
کنن�د، تا به امروز چقدر این 

قانون اجرایی شده است؟ 
اگر بخواهیم به تولید داخل 
اهمی��ت دهی��م ناگزیریم تا به 
انتق��ال تکنول��وژی ب��ه داخل 
کشور و بومی سازی محصوالت 
فک��ر کنی��م. در این خصوص 
سیاس��ت ها و قوانین��ی ک��ه از 
ورود مس��تقیم محص��والت به 
بازار مخابرات کش��ور ممانعت 
به عمل می آورد نقش بس��یار 
پررنگ��ی خواهد داش��ت، زیرا 
هرچه کار فنی اعم از طراحی، 
تولید یا مونتاژ روی محصوالت 
داخل کش��ور انجام گیرد، گام 
مؤث��ری در ب��ه خدمت گرفتن 
نیروهای کار کشور و کم شدن 

معضل بیکاری خواهد بود. 
چن��د س��ال پی��ش، تولی��د 
کاب��ل مخابرات��ی و فیبر نوری 
در کش��ور انج��ام می ش��د اما 
ب��ه جه��ت آنکه ش��رکت های 
مخابرات��ی ای��ن تجهیزات را از 
خارج از کش��ور تهی��ه کردند، 

ت��وان رقاب��ت ب��ا خارجی ها به 
صفر رس��ید. براساس گزارشی 
ک��ه ش��رکت مخاب��رات ایران 
ارائه ک��رده هم اکنون بار دیگر 
از کاب��ل و فیب��ر ن��وری داخل 
ک��ه به مرات��ب قیمت کمتری 
از نمونه ه��ای خارجی دارد در 
شبکه مخابراتی کشور استفاده 
می ش��ود و نیازمندی کشور در 
ای��ن ح��وزه از داخل به راحتی 
قابل تهیه است. اما الزمه تقویت 
بخش های تولیدی در کش��ور، 
حمای��ت ش��رکت های بزرگ و 
اپراتورها اس��ت و هم اکنون در 
این بخش بسیاری از تجهیزات 
قاب��ل رقاب��ت ب��ا بخش ه��ای 

خارجی خواهد بود. 
در ح��ال ح��اضر چ��ه 
تجهیزات مخابراتی در داخل 
تولید می ش�وند و آیا در این 

زمینه صادرات هم داریم؟ 
قطع��اً اقتص��اد دانش بنیان 
تنه��ا ب��ه دنب��ال بازاره��ای 
داخل��ی نیس��ت و از س��وی 
دیگر ش��رکت هایی می توانند 
در ای��ن اقتصاد به حیات خود 
ادام��ه دهن��د ک��ه بتوانن��د با 
س��ایر محصوالت رقابت کنند. 
براس��اس مطالعات انجام شده، 
توانمندی بس��یاری در زمینه 
ص��ادرات تجهیزات مخابراتی، 
خدم��ات فن��ی و مهندس��ی و 
مش��اوره و گرفت��ن مجوزهای 
بخش خصوصی  در  اپرات��وری 
فعال حوزه ICT وجود دارد. 
محص��ول اصل��ی تولی��دی 
شرکت ما سوئیچ های مخابراتی 
نسل جدید و متعلقات آن است 
و ای��ن محص��والت در دو رده 
س��وئیچ های سازمانی و شبکه 
عموم��ی مخاب��رات اس��ت که 
دارای  عموم��ی  س��وئیچ های 
چندمیلیون��ی  ظرفیت ه��ای 
است و در زمینه طراحی نسل 
مخابراتی  تجهی��زات  جدی��د 
س��وییچ  )NGN(، یک��ی از 

مدعیان این تکنولوژی در دنیا 
هس��تیم و پیش بینی می کنیم 
امس��ال ای��ن محص��ول را به 
کشورهای اروپایی صادر کنیم. 
شرکت های دانش بنیان باید 
به منظور ایفای نقش فعال در 
عرص��ه رقابت ب��ا جهت گیری 
صحی��ح فعالیت ه��ای خود را 
طراح��ی کرده و با به کارگیری 
اس��تراتژی هدفمند، بازارهای 
جدید را در چش��م انداز اهداف 
خ��ود لح��اظ کنند، زی��را این 
دی��دگاه جهانی بوده و مختص 

نقاط محلی نیست. 
رش����د ش�رکت ه�ای 
دانش بنی�ان چ�ه تأثیری بر 
اشتغال و توسعه کشور دارد؟ 
دانش بنی��ان  ش��رکت های 
و  گس��ترش  زمین��ه  در 
کارب��رد اخت��راع و ن��وآوری و 
تجاری س��ازی نتایج تحقیق و 
توس��عه در حوزه فناوری های 
برت��ر و ب��ا ارزش اف��زوده باال 
و ب��رای توس��عه کس��ب و کار 
در مراک��ز تحقیقات��ی ش��کل 
می گیرن��د و فعالیت می کنند 
و توج��ه به نقش ش��رکت های 
دانش بنیان در چرخه اقتصادی 
کش��ور از راه های برون رفت از 
ش��رایط پیچیده اقتصادی در 
کش��ور با توجه ب��ه مولفه های 
و  خودکفای��ی  اش��تغال زایی، 

رشد اقتصادی است. 
ظ��رف پن��ج س��ال آین��ده، 
ش��رکت مخابرات ای��ران باید 
IT تبدی��ل ب��ه ش��رکت تمام

نی��ز  و تجهی��زات آن  ش��ود 
قاعدت��اً از جن��س IP خواهد 
بود و اگر ش��رکت ها قوی عمل 
کنند، می توانند سهمی از بازار 

را داشته باشند. 
ش��رکت ما به سهم خودش 
به عن��وان یکی از ش��رکت های 
صنعت مخابرات کشور توانسته  
میلیون ه��ا دالر صرفه جوی��ی 
ارزی برای کش��ور ایجاد کند، 

زی��را محص��والت اصل��ی آن 
اکث��را نمونه داخلی نداش��ته و 
تنها جایگزین ش��ان نمونه های 

خارجی است. 
در واق�ع دارای�ی یک�ی 
ش�رکت دانش بنیان چیزی 
نیس�ت ج�ز ذه�ن اف�راد، 
تخصص کس�انی که در آن 
ش�رکت فعالی�ت می کنند 
که انصافًا دارایی با ارزش�ی 

است. 
خصوصی��ات  از  یک��ی 
دیگ��ر فعالی��ت ش��رکت های 
دانش بنیان به حوزه بهره وری و 
ارزش افزوده ای که از فعالیت ها 
ایج��اد می ش��ود، برمی گردد. 
عمدت��ا باالترین ارزش افزوده 
و  تولی��دی  فعالیت ه��ای  در 
اف��زوده ای  ارزش  اقتص��ادی، 
فعالیت ه��ای  اس��ت ک��ه در 
دانش بنی��ان صورت می گیرد، 
ب��ه همین جهت می توان گفت 
تأثیر گ��ذاری ب��ازده اقتصادی 
ش��رکت های  ی��ا  فعالیت ه��ا 
دانش بنیان بر کل اقتصاد کشور 
بس��یار باالت��ر از فعالیت های 
تولیدات سنتی یا حتی صنعتی 
است و اصًا با آنها قابل مقایسه 
نیس��ت. بنابراین اگر ما بتوانیم 
را  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
تقویت کنیم، اوالً زیرس��اخت 
مناس��بی را برای تجاری سازی 
فراه��م کرده ای��م و دوم اینکه 
کنی��م  کم��ك  توانس��ته ایم 
تحقیقات دانشگاهی به صنعت 
و بازار وصل ش��وند و پلی بین 
بازار و فناوری و بین دانش��گاه 
و صنع��ت ایجاد ش��ود. س��وم 
اش��تغال متخصصین و چهارم 
تولی��د ارزش افزوده باال را که 
بیشترین تأثیرگذاری را در کل 
اقتصاد دارند، تحت الشعاع قرار 

داده ایم. 
استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان با دید توسعه درون 
زا و فعالی��ت برون گ��را به طور 
دقیق همس��و با اهداف اقتصاد 
مقاومتی اس��ت، استقال عمل 
ای��ن ش��رکت ها برای توس��عه 
ب��رای  می توان��د  کس��ب و کار 
افزای��ش به��ره وری و افزایش 
توان مدیریتی در این شرکت ها 
مدنظر قرار گیرد. در کش��ور ما 
نیز ب��ا توجه به سیاس��ت های 
کان و برنامه ه��ای عملیات��ی 
دول��ت، نگاه وی��ژه ای به مقوله 
اقتص��اد دانش بنیان می ش��ود، 
این دغدغه را می توان با اش��اره 
ب��ه مجموعه مق��ررات تدوین 
ش��ده و توجه به تجاری س��ازی 
و صنعتی ک��ردن فناوری های 
م��ورد نی��از کش��ور ب��ه خوبی 
احس��اس کرد و در سند نقشه 
جامع علمی کش��ور به صراحت 
از ایجاد شرکت های دانش بنیان 
حمای��ت ش��ده و آن را راه��ی 
ب��رای جه��ت دادن چرخه علم 
و فن��اوری و ن��وآوری به ایفای 
نق��ش مؤثرتر در اقتصاد عنوان 

شده است. 

سایت هایی برای تغذیه سالم 

این روزها بسیاری از افراد تاش می کنند با تکیه 
بر اصول س��امت و تغدیه به تناسب اندام برسند یا 
وزن خ��ود را کنترل کنن��د. در این میان روش های 
دس��تیابی به اطاعات تغذیه ای مناس��ب، نس��بت 
به گذش��ته تغییراتی آش��کار دارد. ب��ه عبارت دیگر 
انواع وب س��ایت های اطاع رس��انی، اپلیکیش��ن ها و 
برنامه های آموزشی دیجیتال در جهت تناسب اندام 

افراد استفاده می شوند. 
در ادام��ه ای��ن مطل��ب ب��ه معرف��ی تع��دادی از 
وب سایت های مؤثر برای تغذیه مناسب می پردازیم: 

مجله سالمتی را ورق بزنید 

اگر ب��ه دنبال مجموع��ه ای از اطاعات مناس��ب 
درخصوص انواع مواد غذایی، گیاهان دارویی، ادویه ها 
و... هس��تید، سری به وب س��ایت  »راستینه« بزنید. 
این وب س��ایت با س��رفصل های اطاع��ات دارویی، 
ویتامین ه��ا و مکمل ه��ا، داروه��ای صنعتی، اصول 
تغذیه براساس طب سنتی و بخش های متنوع دیگر، 
جزو مفید ترین وب س��ایت های تغذیه س��الم است. 
گرایش این وب سایت به س��مت تغذیه سالم ایرانی 
باعث شده افرادی که به دنبال کردن تغذیه براساس 
مزاج شناس��ی و طب سنتی و گیاهی تمایل دارند، از 

استفاده از این وب سایت لذت ببرند. 
افزون بر اینها، عاقه مندان به مطالعه، می توانند از 
مجموعه مقاالت مختلف این وب سایت برای افزایش 

دانش خود بهره برداری کنند. 
ب��رای مراجع��ه به ای��ن وب س��ایت از آدرس زیر 

استفاده کنید: 
www. rastineh. ir

بدن سالم، تغذیه سالم 
یکی از وباگ های فعال و قوی در حوزه س��امت 
غذای��ی وباگ  »تغذیه س��الم« اس��ت. این وباگ 
یك بان��ك اطاعاتی جمع و ج��ور در خصوص انواع 
مواد غذای��ی و خواص این مواد اس��ت. دس��ته بندی 
ای��ن وب��اگ به بخش ه��ای تغذیه م��ادر و کودک، 
تغذیه کودکان، تغذیه دوران میانس��الی، تغذیه افراد 
کهنس��ال، نوجوان��ان و. . . از یکس��و و توصیه ه��ای 
مختلف درخصوص خواص انواع مواد غذایی از سویی 
دیگر باعث شده کاربرانی از هر سن و سال و شرایط 
پزش��کی از اطاعات ای��ن وباگ نهایت برداش��ت 
اطاعات را داشته باشند. برای مراجعه به این وباگ 

می توان از آدرس زیر استفاده کرد: 
tagzieh. blogfa. com

پایگاه سالمتی و تغذیه 
پایگاه اطاع رس��انی بهداشت و س��امت، یکی از 
برترین وب س��ایت های اطاعاتی در حوزه تغذیه به 
ش��مار می رود؛ وب س��ایتی که می توان با اطمینان 
و اعتم��اد به اطاعات من��درج در آن برنامه ای برای 
س��امت ترس��یم کرد. بخش های ت��االر گفت وگو و 
مقاالت از بخش های پرب��ازده و با نرخ بازدید باالی 
این وب س��ایت ارزیابی می شوند. یکی از جالب ترین 
بخش های این وب س��ایت بخش س��نجش سامت 
تغذی��ه ای اس��ت. در این قس��مت کارب��ران با ثبت 
اطاعات مهم خود مثل س��ن، جن��س، قد، وزن و... 
به س��رعت به برنامه ای جام��ع در خصوص وضعیت 
س��امتی خود دس��ت پیدا می کنند. ب��رای مراجعه 
به این وب س��ایت و اس��تفاده از انواع خدمات آن به 

آدرس زیر مراجعه کنید: 
behsite. ir

وب سایتی برای همه 
وب س��ایت  »آکا« ای��ران، یك وب س��ایت جهان 
شمول اس��ت که بس��یاری از حوزه های مهم تغذیه 
را پوش��ش می دهد. از ش��یوه های نوین آش��پزی تا 
ش��یوه های مهم تغذیه و خوراک مناسب برای افراد 
مختل��ف. اگرچه این وب س��ایت بخش ه��ای متنوع 
پرش��ماری دارد، ام��ا بخش ه��ای تغذیه و آش��پزی 
این وب س��ایت بس��یار محبوب تر از س��ایر بخش ها 
ارزیابی می ش��وند. درواقع بس��یاری از دس��تورهای 
این وب س��ایت در وباگ های مختلف، س��ایت های 
آش��پزی و گروه های تلگرامی محبوب هستند. نکات 
خانه داری، آشپزی و تغذیه این وب سایت باعث شده 

بسیاری از کاربران آن را بانوان تشکیل دهند. 
ب��رای مراجع��ه به ای��ن وب س��ایت آدرس زیر را 

بررسی کنید: 
akairan. com 

انجمنی برای گیاهخوارها 
وب س��ایت انجمن تغذیه طبیعی از وب سایت های 
بس��یار محب��وب و پربازدید بین افرادی اس��ت که 
تاب��ع رژیم ه��ای گیاهخواری هس��تند. ب��ا توجه به 
اینک��ه ط��ی س��ال های اخیر بس��یاری از اف��راد به 
تبعی��ت از رژیم ه��ای گیاهخ��واری گرای��ش پی��دا 
کرده ان��د، این وب س��ایت یك کلکس��یون کامل از 
تمامی خواس��ته های یك کاربر گیاه خوار را ش��امل 
می شود. فایل های صوتی آموزشی، مجموعه مقاالت، 
توضیح��ات مفید و کارب��ردی درخصوص چگونگی 
آغاز ی��ك رژیم گیاهخ��واری و توضیح در خصوص 
ان��واع مکمل های طبیعی گیاهخ��واری از مهم ترین 
بخش های وب سایت گیاهخواران را تشکیل می دهد. 
ب��رای مراجع��ه به ای��ن وب س��ایت آدرس زیر را 

بررسی کنید: 
www. v90. ir

معاون وزیر ارتباطات خبر داد 
فیلترینگ هوشمند ۹۵ میلیون مصداق 

غیراخالقی در شبکه اینستاگرام

مع��اون وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات از 
اجرای طرح پاالیش هوش��مند در ش��بکه اینستاگرام 
و شناس��ایی و مس��دود ک��ردن ۹۵ میلی��ون مصداق 

غیراخاقی در این شبکه خبر داد. 
به گزارش مهر، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به 
بحث صیانت از فضای مجازی در شبکه های اجتماعی 
و اجرای طرح پاالیش هوش��مند در ش��بکه اجتماعی 
اینستاگرام، گفت: در ابتدای طرح بیش از ۵درصد از 
محتوای عبوری از ش��بکه زیرساخت، مطالب مبتذل 
و مس��تهجن بود که با اجرای پاالیش هوش��مند در 
سال گذشته، ۹۵ میلیون مصداق غیراخاقی در این 
شبکه شناسایی و مسدود شد. این درحالی است که 
در گذشته با تاش های انجام شده تنها ۱.۲ میلیون 

مصداق شناسایی شده بود. 
وی ب��ه تولی��د محتوای داخلی اش��اره کرد و افزود: 
افزایش س��هم تولید محتوای داخلی از ۱۰درصد در 
ابتدای این دولت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته 
ک��ه به این معنی اس��ت ک��ه ۴۰ درصد محتوای مورد 
اس��تفاده کاربران اینترنت در ایران در داخل کش��ور 

تولید می شود. 

 ظرفیت ترانزیت اینترنت ایران
در منطقه ۵.۵ برابر شد

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه 
در ح��ال حاض��ر ۷۰ درصد واردات و صادرات اینترنت 
ع��راق، ۱۰۰ درص��د ارتباطات آذربایجان و نخجوان و 
همچنی��ن ۳۰ درصد بازار افغانس��تان از طریق ایران 
انجام می ش��ود، گفت: بعد از توافق برجام توانس��تیم 
ظرفیت ترانزیت بین الملل ایران را در منطقه ۵.۶ برابر 
کنیم. یعنی قبل از این در این حوزه ۱۰۰ گیگابیت 
بر ثانیه تبادل داش��تیم که به ۵۶۰ گیگابیت برثانیه 

رسیده است. 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با اشاره به 
اینکه باید در چند س��ال آینده به ظرفیت ۳۰ترابیت 
ترانزیت منطقه برس��یم، گفت: با این کار هم درآمد 
ارزی مناس��بی برای کش��ور به دست می آید و هم به 
لح��اظ ژئوپولیتیك موقعیت ایران در منطقه، تثبیت 

می شود. 

رونمایی از سامانه مرکزی تبادل 
اطالعات

س��ه ش��رکت از مهم ترین ارائه دهن��دگان خدمات 
ERP ایران، زمینه اتصال به پلتفرم توس��ن را فعال 
کرده اند و ۱۰ استارتاپ  فین تك هم در توسن بوم به 

سیستم نوآوری باز توسن متصل شده اند. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز« ف��ردوس باقری، عضو 
هی��ات مدی��ره و معاون توس��عه بازار ب��ا بیان مطلب 
ف��وق گف��ت: م��ا در بیش از پنج نقط��ه دنیا در حال 
سرویس دهی به شبکه بانکداری و پرداخت هستیم و 
بیش از ۵۰ مشتری که عمدتا شامل بانك ها، شرکت ها 
و س��ازمان های دولتی و موسس��ات مالی و اعتباری 

هستند، از خدمات توسن استفاده می کنند. 
باق��ری تصری��ح کرد: توس��ن خلیج ف��ارس تمرکز 
اصل��ی اش ب��ر ایج��اد دیتاس��نتر و زیرس��اخت های 
خدمات و فناوری اطاعات است، مجموعه TLS ارائه 
راهکارهای بزرگ مقیاس به ش��بکه بانکی را برعهده 
دارد، س��یمرغ تجارت، به شبکه پرداخت خرد کشور 
خدمات ارائه می دهد، داده کاوان، روی هوش تجاری 
و سیستم های کشف تقلب و تحلیل داده کاوی تمرکز 
دارد، مجموعه س��ها بر پلتفرم بلیت الکترونیك ش��هر 
تهران متمرکز است که بیش از ۱۲ میلیون شهروند 
مخاط��ب آن هس��تند و بی��ش از ۵ میلیون تراکنش 
روزانه در شبکه پرداخت خرد کشور را شامل می شود. 
وی اف��زود: در س��ال ۱۳8۷ نرم افزاره��ای ما برای 
بانك ها مبتنی بر شعب و بعد مبتنی بر سرپرستی ها 
و بعداً به صورت یك core متمرکز مستقر شده بود، 
ام��ا ب��ا تغییراتی که در روند تکنول��وژی اتفاق افتاد، 
عملکرد توس��ن به تنهایی برای ش��بکه بانکی کشور 
کاف��ی نبود ب��ه همین دلیل با مکانیزم هایی که برای 
خلق ارزش افزوده الزم بود، سرویس های جدیدی به 
نظام بانکی ارائه ش��د تا آنها بتوانند راهکارهای خود 
را توسعه دهند. در این مسیر ظرف سه سال گذشته 
در توس��ن کارهایی انجام ش��د تا ما بتوانیم یك بستر 

منعطف برای شبکه بانکی ایجاد کنیم. 
باق��ری اضاف��ه کرد: امروز ع��اوه بر خدمات قبلی، 
سرویس های موجود در core تحت عنوان سرویس 
اتومیك در الیه نرم افزار به سرویس های توسن اضافه 

و در نظام بانکی مستقر شده است. 
عضو هیات مدیره و معاون توسعه بازار با بیان اینکه 
بزرگ تری��ن پ��روژه در حوزه دولت الکترونیك، پروژه 
GSB اس��ت که به عنوان ظرفیت قابل اس��تفاده در 
نظام بانکی کشور جهت تسهیل شبکه پرداخت های 
دولتی مطرح است، ادامه داد: این ظرفیت وجود دارد 
تا از طریق همکاری اپراتورها و بانك ها، ارائه سرویس 
پرداخت آناین را در شبکه خدمات دولتی در سوئیچ 
GSB عرضه کنیم، همانطور که امروز ۱۰هزار خدمت 
دولت��ی به ص��ورت متمرکز قابل ارائه اس��ت که باعث 
کاهش هزینه های س��ربار عموم��ی و ارتقای کیفیت 

خدمات عمومی شده است. 
ب��ه گفته باقری، هلدینگ توس��ن مجوز راه اندازی 
MVNO را نیز کس��ب کرده اس��ت و تلفن همراه 

نیز در کانون توجه سرویس های توسن قرار دارد. 
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چوبوارداتالیچرختولیدچوببستنی بستنیهایرژیمی:آیندهصنعت
جهانیبستنی

در این گزارش پس از تبیین صنعت بستنی در جهان 
و معرفی بزرگ ترین بازارهای آن، به طور خاص به بازار 
بستنی  سالم و بستنی غیر لبنی خواهیم پرداخت. باال 
رفتن آگاهی ه��ای مصرف کنندگان جهانی مواد غذایی 
باعث گرایش بیشتر آنها به سوی مواد غذایی سالم شده 
است به طوری که این روند در بسیاری از صنایع غذایی 
جه��ان به وضوح دیده می ش��ود، در این میان صنعت 
بس��تنی نیز به عنوان یک��ی از مواد غذایی پرطرفدار در 
سطح جهان از این تاثیر برکنار نبوده و گرایش زیادی 
از سوی مصرف کنندگان نس��بت به بسنتی  سالم تر و 
بالطب��ع کم چر ب تر دی��ده می ش��ود. همچنین عالوه 
ب��ر کاربرد م��واد کم چرب در این صنعت، اس��تفاده از 
مواد و عناصر طبیعی نیز در دس��تور کار بس��یاری از 
تولیدکنندگان بستنی در سطح جهان قرار گرفته است. 
قرار گرفتن برچس��ب های مبنی بر حفظ رنگ و طعم 
بستنی نیز به مصرف کنندگان این اطمینان را می دهد 
که بس��تنی های سالم تر به لحاظ طعم و مزه چیزی از 

انواع قدیمی تر خود کم  ندارند. 

آمریکا:بزرگترینبازاربستنی
ایاالت متحده آمریکا دارای بزرگ ترین بازار بستنی 
از نظر حجم اس��ت و جالب است بدانید که این کشور 
دارای باالتری��ن میزان مصرف س��رانه بس��تنی نیز در 
سطح جهان بوده و به عنوان بزرگ ترین مصرف کننده 
جهانی این صنعت محسوب می شود، البته باید اذعان 
کرد که در س��ال های اخیر این میزان مصرف به دلیل 
افزایش نگرانی های مصرف کنندگان در مورد سالمت 
رژیم غذایی تا حدی تغییر یافته است، اما با این حال، 
کماکان ایاالت متحده آمریکا بزرگ ترین بازار مصرف 

این محصول را از آن خود کرده است. 

بازاربستنیچینهمردیفبابازارآمریکا
اگرچه ایاالت متحده آمریکا به عنوان بزرگ ترین بازار 
بستنی در جهان شناخته می شود، اما صنعت بستنی 
در چین به طور روزافزونی در حال رش��د بوده و تقریبا 
در ردیفی نزدیک یا مساوی با ایاالت متحده آمریکا قرار 
گرفته است. یک مقایسه آماری در رشد این صنعت در 
س��ال 2014 در دو کش��ور مذکور، جایگاه مهم چین 
را در بازار جهانی بس��تنی نش��ان می دهد. ارزش بازار 
بس��تنی در فاصله سال های 2008 تا 2014 در کشور 
چین به میزان دوبرابر رشد داشته که نشان دهنده رشد 
قابل مالحظه این صنعت در کش��ور مذکور است. یک 
افزایش 90درصدی در صنعت بستنی این کشور دیده 
می ش��ود که آن را در س��ال 2014 به ارزشی بیش از 
11میلیارد دالر رس��انده اس��ت. در همی��ن حال بازار 
بس��تنی ایاالت متحده آمریکا با نش��ان دادن یک نرخ 
رشد 15درصدی در همین مدت به ارزش 11میلیارد 
دالری رسیده است که چنین آماری نشان دهنده رشد 
قابل توجه چین در س��ال های اخیر در صنعت بستنی 
بوده اس��ت به طوری که امروزه به عنوان یکی دیگر از 
بازارهای بزرگ بس��تنی جهان در کنار ایاالت متحده 

آمریکا قرار گرفته است. 

ایاالتمتحدهآمریکا:پیشرودرمصرف
بستنیهایرژیمی

روند رشد صنعت بستنی های کم چرب خصوصا در 
ایاالت متحده آمریکا به نحو چشمگیری دیده می شود 
و تولیدکنن��دگان این صنعت با قرار دادن برچس��بی 
مبنی بر اینکه طعم و مزه بس��تنی با کم چرب  ش��دن 
آن از دس��ت نخواه��د رف��ت، مصرف کنن��دگان را به 
اس��تفاده از این ماده غذایی سالم تر ترغیب می کنند. 
رش��د بازار بس��تنی های کم چرب در ای��االت متحده 
آمریکا با بزرگ تر ش��دن این بازار نیز همراه شده است 
و این امر نش��ان دهنده گرایش زیادی اس��ت که بین 
مصرف کنندگان این منطقه برای بستنی های سالم تر 
دیده می شود. به طوری که بازار بستنی در ایاالت متحده 
آمریکا در سال 2015 به ارزشی بالغ بر 12میلیارد دالر 
رس��یده و نرخ رشد ساالنه آن نیز حدود 3درصد بوده 
اس��ت. همچنین محققان پیش بینی می کنند که این 
صنعت در سال های آینده نیز روند رشد قابل توجهی 
داشته باشد به طوری که تا سال 2020 به ارزش بیش 
از 13میلیارد دالر با نرخ رش��د ساالنه بیش از 2درصد 
خواهد رس��ید. آمار فوق نش��ان دهنده گرایش عمده 
مصرف کنندگان آمریکایی به سوی بستنی های سالم تر 
و کم چرب تر است و می توان گفت که چنین گرایشی 
به طور کلی آینده جهانی صنعت بستنی را دستخوش 

تغییرات و تحوالت قابل توجهی خواهد کرد. 

رشد8درصدیبازاربستنیغیرلبنی
یکی از نوآوری های عمده در صنعت بستنی مربوط 
به کاربرد مواد غیرلبنی در این محصول اس��ت که در 
س��ال های اخیر توجه بیش��تری به آن مبذول ش��ده 
اس��ت. این نوع بس��تنی که مواد عمده آن محصوالت 
گیاهی و طبیعی اس��ت، در کن��ار افزایش آگاهی های 
مصرف کنندگان نسبت به محصوالت غذایی کم چرب تر، 
مورد توجه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بس��تنی 
ق��رار گرفت��ه و محققان آینده روش��نی را ب��رای آن 
پیش بینی می کنند به طوری که این بخش از صنعت 
بس��تنی در فاصله س��ال های 2016 تا 2020 رشدی 
8درصدی خواهد داشت که نشان دهنده پذیرفته شدن 

این نوع محصول در بازارهای جهانی است. 
www.dairyreporter.com:منابع
www.mintel.com

براساسآمارهایارائهشده،کارخانههایبستنیسازی
کشورساالنه۲4۰میلیاردتومانچوببستنیبهکشور
واردمیکنندکهبخشعمدهاینوارداتازچینصورت
میگیرد.امامسئلهاصلیایناستکهآیاتولیدچوب
بس�تنینیازبهفناوریخاصیداردکهکشورمامجبور
بهاینهمهوارداتشدهاست؟درهمینرابطه»فرصت
ام�روز«گفتوگوییرابامهدیآرزمی،رئیسش�رکت
مشاورهسرمایهگذاریحامیانصنعتکیمیاداشتهاست

کهدرادامهمیخوانید.

آزرم��ی در رابطه ب��ا تعداد تولیدکننده ه��ای این صنعت 
می گوید: طبق آمارهایی که یک سال گذشته ارائه شد، تنها 
س��ه تولیدکننده در سازمان صنایع به صورت رسمی در این 
صنعت فعال بودند اما به جز آمارهای موجود ممکن اس��ت 
س��ه الی چهار تولیدکننده زیرزمین��ی و غیر جوازدار هم در 
این عرصه مشغول باش��ند. امری که شایان توجه است این 
است که مجموع تولیدات این شرکت های فعال زیر 10درصد 
مصرف کشور است. وی در رابطه با برآورد هزینه ها برای ورود 
به این صنعت براساس پژوهش هایی که انجام شده، می گوید: 
س��رمایه ثابت پروژه بین 600 تا 700میلیون تومان متغیر 
اس��ت. به این صورت که حدود 300 تا 350میلیون تومان 
هزینه تجهیزات اس��ت. 350 تا 400 متر فضای سرپوشیده 
ب��رای تولید و نزدیک به 300 ت��ا 400 متر هم فضای روباز 
ب��رای انبار کردن الوارها احتیاج اس��ت. آزرم��ی با بیان این 
جم��الت می افزاید: تجهیزات مورد نیاز این صنعت به لحاظ 
تکنولوژیک، تجهیزات پیچیده ای نیستند. روند تولید چوب 
بس��تنی به این صورت اس��ت که الوار گرد چوب درخت را 
به دستگاهی که مانند مداد تراش عمل می کند، می بندند و 
پس از پولیش دادن آن )صیقل دادن سطح چوب که پرزدار 
نباشد(، ورق های تولیدش��ده زیر دستگاهی پانچ می شود و 
به ص��ورت چوب بس��تنی بیرون می آید ک��ه در نهایت برند 
می خورد و بسته بندی می ش��ود. اما تولید این ماشین آالت 
در کشور به دلیل محدود بودن تولیدکنندگان چوب بستنی، 
 رایج نیس��ت. ماش��ین آالت موجود معموال از کش��ور چین 
وارد می ش��وند البته ماشین آالت اروپایی نیز مثل تجهیزات 
دانمارکی در بازار موجود است که این ماشین آالت به جهت 
ظرفیت باالی تولی��د و تکنولوژی برتر قیمت باالتری دارند 
به همین جهت قیمت تمام ش��ده خ��ط تولید هم طبیعتا 

باال می رود. وی ادامه می دهد: تجهیزات وارد ش��ده از چین 
به صورت چند دس��تگاه مجزا و نیمه اتومات است که هزینه  
پایینی ه��م دارد. راه اندازی این خط تولید با ماش��ین آالت 
چینی حدود 350میلیون تومان است در حالی که راه اندازی 
یک خط تولید با تجهیزات اروپایی نزدیک به 2میلیارد تومان 
هزینه می برد. الزم به ذکر است قیمت دستگاه ها در کیفیت 
محص��ول تولیدی چندان تاثیری ن��دارد، بلکه این ظرفیت 
تولید و تعداد تولید است که متفاوت است. آزرمی در رابطه 
با این مس��ئله که چرا تولید چوب بستنی در ایران هنوز جا 
نیفتاده است به »فرصت امروز« می گوید: دلیل اول ضعیف 
بودن مواد اولیه و چوب های ایرانی است،  دلیل دوم نیز بسته 
به تصوری اس��ت که از این صنعت وجود داش��ته است؛  در 
گذش��ته به دلیل اتومات نبودن دستگاه ها، برای جداسازی 
قطعات معیوب به نیروی انسانی بس��یار باالیی نیاز بود. در 

س��الن تولیدکننده های قدیمی دیده می ش��د که در بخش 
بس��ته بندی 200 نفر مش��غول جدا س��ازی قطعات معیوب 
بودند. در حال حاضر چون جداسازی قطعات خراب به صورت 
اتومات انجام می شود به همین جهت نیروی کار کمتری هم 

بین 9 تا 11 نفر برای یک خط تولید کافی است. 

توجیهاقتصادیوحاشیهسودخوب
دلیلیبرایتولید

آزرم��ی در رابط��ه با م��واد اولیه مورد نی��از این صنعت 
می گوی��د: چ��وب صنوبر یا چوب تبریزی،  تنه��ا ماده اولیه 
مورد نیاز اس��ت که به صورت کشت صنعتی قابل اجراست. 
بیش��ترین چوب و الوار مورد نیاز ایران از روس��یه و آسیای 
جنوب ش��رقی وارد می شود. اگر چوبی خلل و فرج و حباب 
کمتری داش��ته باشد مناس��ب ترین چوب برای تولید این 

محصول اس��ت. از تمام چوب ها می ت��وان برای تهیه چوب 
بستنی استفاده  کرد اما بسته به نوع چوب، کیفیت محصول 
هم متفاوت خواهد بود. وی در رابطه با تهدیدهایی که این 
صنعت با آن روبه رو است، می گوید: بستنی سازهای ما تعداد 
زیادی ندارند. ش��اید تعداد ای��ن کارخانجات بین 10 تا 12 
کارخانه باشد. سیستم خرید این  مصرف کننده ها نیز شکل 
گرفته اس��ت به همین جهت ممکن است نسبت به خرید 
محصول تولید داخلی مقاوم��ت کنند. عالوه بر این، پایین 
بودن کیفیت چوب بستنی های داخل دلیل دیگری است که 
مصرف کننده تمایلی به خرید جنس داخل ندارد و ترجیح 
می ده��د ای��ن واردات را از چین یا ام��ارات انجام دهد. وی 
با بیان این جمالت ادامه می دهد: دو س��ال قبل براس��اس 
تحقیقاتی که انجام دادیم، متوجه شدیم، قیمت تمام شده 
محصول در ایران بین 2 تا 4 تومان است که در بازار بین 10 
تا 12 تومان خریدوفروش می ش��ود. این کار حتی با وجود 
واردات ال��وار گرد چوب توجیه اقتصادی دارد و از حاش��یه 
س��ود خوبی برخوردار است. تولید چوب بستنی همچنین 
بازگشت سرمایه خوبی هم دارد طوری که در دو یا سه سال 
اول کاری می توان نتیجه آن را دید حتی اگر در س��ال اول 
تولید زیر 50 درصد ظرفیت تولید داشته باشید. اما مسئله 
اینجاس��ت که س��رمایه گذاران این صنع��ت به صورت خرد 
فعالیت می کنند و تولیدات پایین در سطح کارگاهی دارند. 
در صورتی که اگر س��رمایه گذاری با خط تولید اروپایی کار 
کند  که هم ظرفیت باال با کیفیت خوب ارائه دهد،  می تواند 

10 تا 15درصد بازار ایران را تصاحب کند. 

ورودهلدینگهایبزرگضروریاست
این فعال بازار در رابطه با تس��هیالت دریافتی این صنعت 
می گوید: اغراق نیس��ت ک��ه بگویم از ابتدای س��ال جاری 
هیچ وام��ی به هیچ تولیدکننده ای داده نش��ده اس��ت. وام 
روی طرح ه��ای ایجادی قفل اس��ت و عم��ال وامی به تولید 
تعلق نمی گیرد. وی در رابطه با پیش بینی چش��م انداز بازار 
می گوی��د: به  نظر من تولید به صورت دس��ت و پا شکس��ته 
ادام��ه پیدا خواهد کرد ولی ش��اهد رونق اساس��ی این بازار 
نخواهیم بود. زمانی که واردات نهادینه ش��ده است و منابع 
مواد اولیه و تجهیزات نامطمئن و ضعیف است، بازار فروش 
هم قابل اطمینان نیست، نمی توان سرمایه گذاران را مجاب 
به س��رمایه گذاری کرد. تا زمانی که مصرف کنندگان بزرگ 
به صورت هلدین��گ وارد کار تولید نش��وند عمال اتفاقی در 
این بازار رخ نخواهد داد. زمانی که تولید نهادینه ش��ود افراد 

تشویق به سرمایه گذاری خواهند شد. 

بازار جهانی

سرمایه گذاریسرمایه گذاری

صنعتچوببستنیس�ازیدرایرانحدود4۰س�ال
اس�تکهشکلگرفته،اماوارداتبیرویهازکشورهای
دیگرباعثش�دهکهتولیدکنندگانرمقیبرایتولید
نداشتهباشند.بااینحالمرتضیبخشیموحد،مدیر
کارخان�هصنایعتولیدیچوبقائ�م،آیندهاینبازاررا
روشنتوصیفکردهاست.گفتوگوی»فرصتامروز«

رابااینتولیدکنندهچوببستنیمیخوانید.
مرتضی بخش��ی موح��د در رابطه ب��ا تع��داد تولیدکنندگان 
ای��ن صنعت به »فرصت امروز« می گوید: از س��ال 1357 حدود 
15کارخانه در این رسته شروع به فعالیت کردند که از این تعداد 
تولیدکننده شاید تنها 3یا 4 کارخانه در حال فعالیت هستند. وی 
با بیان این جمالت می افزاید: س��رمایه گذاران و مصرف کنندگان 
ای��ن محصول با وجود اطالع از تولی��د داخلی به واردات از چین 
روی آورده ان��د. آن وقت، مِن تولید کننده وقتی می گویم با چک 
س��ه ماهه حاضر به فروش تولیداتم هس��تم کسی از من خرید 
نمی کند. حاضر هس��تند پول را به صورت نقدی چندماه جلوتر 
به حساب چینی ها واریز کنند اما از تولید داخل حمایت نکنند. 
موح��د ادامه می دهد: تولیدکنن��دگان بی کیفیت این صنعت به 
س��ایر تولیدکنندگان داخلی خیانت کردند. بای��د با وجدان کار 
کنیم و بتوانیم مصرف کنندگان داخلی را به خرید از تولید داخلی 
مجاب سازیم. وی می گوید: کیفیت محصوالت تولیدی ما بسیار 
خوب است حتی با اجناس وارداتی برابری می کند و از نظر قیمت 
هم به صرفه تر است. چوب بستنی مثل نان می ماند و تولید آن در 
کشور ضروری و الزم است. اگر تولید در این بخش ادامه پیدا کند 
هم اشتغال زایی خواهیم داشت و هم صنعتی که 40 سال سابقه 
دارد پابرجا می ماند. وی به آشفته بودن بازار چوب بستنی اشاره 
می کند و می گوید: فضای بازار بسیار آشفته شده است، هر صنفی 
با مش��اغل دیگر وارد این بازار ش��ده و به خاطر صرفه اقتصادی 
باالیی که برای ش��ان ب��ه همراه دارد، واردکننده چوب بس��تنی 
شده اند و خود این امر باعث ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی 
شده اس��ت. البته نه اینکه بگویم اصال وارداتی صورت نگیرد اما 
باید این واردات به اندازه باشد، چراکه ما می توانیم برای بیش از 
نیمی از نیاز داخل تولید داشته باشیم. موحد با بیان این جمالت 
می افزاید: آینده این کار روشن است باالخره روزی کسی می آید 

که جلوی واردات بی رویه را بگیرد. 

شروع5۰۰میلیونتومانی
موحد در رابطه با میزان سرمایه مورد نیاز می گوید: این کار، 
 کار سنگینی است و نیاز به یک پشتکار قوی احساس می شود. 

برای شروع کار یک س��رمایه 500میلیون تومانی با در اختیار 
داش��تن یک فضای 2 تا 3هزار متری که هزار متر زیربنا داشته 
باشد ضروری است. همچنین این فضا باید 50 تا 100 متر آمپر 
برق و گاز صنعتی نیز داش��ته باشد. در مورد تجهیزات نیز باید 
بگویم دس��تگاه های اصلی تولید ایرانی هستند و بهتر هم این 
است که ایرانی باشند اما دستگاه هایی که مربوط به کیفیت است 
مثل دستگاه های صیقل باید از چین،  آلمان،  اوکراین یا دانمارک 
وارد شوند. بازه قیمتی دستگاه ها نیز متفاوت است به طور مثال 
یک دستگاه سورتینگ با کیفیت چینی 60میلیون تومان است 
اما همان دستگاه با یک برند دانمارکی 120میلیون تومان قیمت 
دارد. نیروی کار مورد نیاز نیز بس��ته به اتومات بودن دستگاه ها 
متفاوت است. به طور مثال اگر دستگاه نیمه اتومات باشد برای 
تولید روزانه 15 تا 20عدد کارتون 10هزار عددی نیاز به 20نفر 
نیروی کار برای یک ش��یفت است. وی در رابطه با دستگاه های 
مورد اس��تفاده می گوید: شما از یک درخت یک قطعه کوچک 
می سازید به همین جهت مقاومت دستگاه باید باال باشد. عالوه بر 
این ، قبل از خرید دستگاه های وارداتی باید از بازار یدکی قطعات 
آن دستگاه، در داخل کش��ور مطمئن شد. اصوال دستگاه های 

وارداتی از چین به صرفه تر است چون قطعات و لوازم یدکی آن 
در ایران موجود است یا به راحتی می توان آن قطعه را وارد کرد 
در صورتی که قطعات یدکی ماش��ین آالت اروپایی در ایران کم 
اس��ت. موحد با بیان این جمالت می افزاید: مواد اولیه موردنیاز 
صنعت ما از گیالن تامین می ش��ود. چوب صنوبر سفیدی که 
جوان باشد و زیر 15سال سن داشته باشد، بهترین چوب برای 
تولید چوب بستنی اس��ت. البته از چوب تبریزی هم استفاده 
می کنند اما این چوب به دلیل س��بک بودن تا حدی شکننده 
اس��ت و مقاومت پایین ت��ری دارد. وی ادامه می دهد: به همین 
منظور جنگل کاری های صنعتی در ش��هرهای ش��مالی کشور 
صورت گرفته  اس��ت. برای تولید چوب بس��تنی روزانه 22 تن 
چوب مصرف می کنیم که به ازای هر چوبی که قطع می ش��ود 
دو نهال باید کاشت. موحد در رابطه با انگیزه تولید با این حجم 
واردات می گوید: من از 18سالگی در این کار مشغول هستم. پدر 
من هم 40س��ال است که در این صنعت فعالیت می کند.  تمام 
زندگی و س��رمایه من در این کار است پس چاره ای برای ادامه 
دادن ندارم. عالوه بر اینکه اش��تغال زایی هم کرده ام و نمی توانم 

کارگران خود را بیکار کنم. 

صادراتبهعراقوافغانستان
وی در پاسخ به این سوال که آیا صادراتی هم در این حوزه 
صورت می گیرد به »فرصت امروز« می گوید: حدود 70درصد 
چوب بس��تنی تولیدی شرکت ما به عراق و افغانستان صادر 
می ش��ود. وی در رابطه با حجم ص��ادرات خود می گوید: اگر 
2میلیارد تومان تولید داش��ته باش��م یک میلیارد آن صادر 
می ش��ود. در رابطه با جواز کس��ب و کار هم باید بگویم مجوز 
کس��ب را از اتحادی��ه درودگران دریاف��ت می کنیم که این 
مش��کل عمده صنعت ما است زیرا تولید ما هیچ ارتباطی به 
این اتحادیه ندارد. جواز صنای��ع را از صنایع معادن دریافت 
و پروانه بهداش��ت را از وزارت بهداشت و دانشگاه  مواد غذایی 
درخواس��ت می کنی��م در حالی که تا چهار س��ال گذش��ته 
دریافت پروانه بهداش��ت ضرورتی نداشت. موحد در رابطه با 
تهدیدهای این صنعت می گوی��د: واردات بی رویه مهم ترین 
تهدید این صنعت محس��وب می ش��ود. مسئله دیگر کیفیت 
محصوالت اس��ت که تولیدکنندگان بای��د رعایت کنند. من 
به عنوان تولیدکننده اگر جنس خوب تولید نکنم نخس��تین 
خیانت به خودم اس��ت زیرا خریداری نخواهم داشت. موحد 
ادامه می دهد: هیچ تسهیالتی دریافت نکرده ام و از این جهت 
خدا را ش��کر می کنم. زمانی که وام های��ی با بهره های باال با 
22درصد به تولید کنندگان داده می ش��ود دیگر دلیلی برای 
گرفتن تس��هیالت وج��ود ندارد. ترجیح می دهم در س��طح 

پایین تر تولید کنم و تسهیالتی دریافت نکنم. 

تنها3تولیدکنندهفعال
دراینصنعتباقیماندهاست

علی علیجانی از دیگر تولیدکنندگان این صنعت به »فرصت 
امروز« می گوید: در حال حاضر از بین 12کارخانه تولید چوب 
بستنی شاید س��ه تولیدکننده فعال باش��ند. واردات بی رویه 
باعث ش��ده است بسیاری از کارخانجات تولید خود را تعطیل 
کنند. وی ادامه می دهد: برای ش��روع س��رمایه گذاری به یک 
فضای 500متری نیاز داریم که قیمت آن حدود 200میلیون 
تومان اس��ت. تجهیزات هم اگر در داخل کش��ور تولید شوند 
100میلیون تومان و اگر از خارج و کش��ور چین وارد ش��وند 
قیمت آنها بین 300 تا 400میلیون تومان متغیر خواهد بود. 
علیجانی مهم ترین مش��کل تولید را واردات بی رویه می داند و 
ادامه می دهد: تا چند س��ال گذشته به صورت شبانه روز تولید 
داشتیم و چوب های تولیدی به سرعت فروش می رفت اما در 

حال حاضر تولید ما بسیار محدود است. 

مدیرکارخانه»صنایعتولیدیچوبقائم«ازبازارآشفتهتولیدچوببستنیبه»فرصتامروز«میگوید

تولیدچوببستنیضرورتدارد

ترجمه:فهیمهخراسانی
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 حاشیه س��ودی اس��ت که واردکننده ها به دنبال آن 
هستند و شاید یکی از تهدیدهای این صنعت محسوب 
ش��ود. مهم ترین ریس��ک موجود در ای��ن صنعت نیز 
ریس��ک فروش محصول اس��ت. در اقالم واس��طه ای و 
میان��ه تولید برند مفهومی ندارد، به همین جهت بحث 
بازارس��ازی و بازاریابی این محصول از ریسک های این 
صنعت محسوب می ش��ود. دومین ریسک بزرگ دیگر 
تامین م��واد اولیه مورد نیاز این صنعت اس��ت. در این 
بازار با توجه به این مسئله که بازار، بازار بزرگی نیست، 
ماشین س��ازی و تولی��د تجهیزات ش��کل نگرفته پس 
ماش��ین آالت وارداتی است و این خود یکی از مشکالت 
این صنعت محسوب می شود. این کار یک کار ناشناخته 
اس��ت با دردسرهای خاص خود. سرمایه گذاری در یک 
سطح کارگاهی با 300میلیون سرمایه اولیه، ریسک های 
خود را دارد زیرا مراکز و تعداد خریداران محدود اس��ت 

و شما به عنوان یک سرمایه گذار با یک بازار و  مواد اولیه 
نامطمئن و تجهیزات وارداتی رو به رو هستید، همه اینها 
عدم اطمینان را برای سرمایه گذاری در سرمایه گذار باال 
می ب��رد. برای دریافت مجوز نیز باید س��ری به اتحادیه 
درودگران بزنید، جواز صنایع را از صنایع معادن دریافت 
و مجوزهای بهداشتی را نیز از وزارت بهداشت و دانشگاه 

 مواد غذایی اخذ کنید. 

س��رمایه ثابت پروژه بین 600 ت��ا 700میلیون تومان 
متغیر است. به این صورت که حدود 300 تا 350میلیون 
تومان هزینه تجهیزات اس��ت. 350 ت��ا 400متر فضای 
سرپوش��یده برای تولید و نزدیک به 300 تا 400متر هم 
فضای روباز برای انبار کردن الوارها احتیاج است. تجهیزات 
مورد نیاز این صنعت نیز به لحاظ تکنولوژیک، تجهیزات 
پیچیده ای نیستند. اما تولید این ماشین آالت در کشور به 
دلیل کم بودن تعداد تولیدکنندگان چوب بس��تنی،  رایج 
نیست. ماش��ین آالت موجود معموال از کشور چین وارد 
می ش��ود البته ماش��ین آالت اروپایی نیز مثل تجهیزات 
دانمارکی در بازار موجود اس��ت که این ماش��ین آالت به 
جهت ظرفیت باالی تولید و تکنولوژی برتر قیمت باالتری 
دارند؛ به همین جهت قیمت تمام ش��ده خط تولید هم 
طبیعتا باال می رود. وی ادامه می دهد: تجهیزات وارد شده 
از چین به صورت چند دستگاه مجزا و نیمه اتومات است 

ک��ه هزینه  پایینی هم دارد. راه ان��دازی این خط تولید با 
ماش��ین آالت چینی حدود 350میلیون تومان است در 
حالی که راه ان��دازی یک خط تولید با تجهیزات اروپایی 
نزدیک به 2میلیارد تومان هزینه می برد. در حال حاضر 
به دلیل اینکه جداسازی قطعات خراب به صورت اتومات 
 انجام می ش��ود به همین جهت نیروی کار کمتری بین

9 تا 11نفر برای یک خط تولید کافی است. 

تهدیدهاومجوزها سرمایهاولیه

لیالشیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com



مجیدرض��ا حریری، عضو اتاق 
بازرگان��ی ای��ران معتقد اس��ت 
آزاد س��ازی معامالت بر پایه دالر 
ب��ا ایران حامل دو تاثیر واقعی و 

روانی در کشور است. 
لغ�و تحریم دالری توس�ط 
چ�ه  آمری�کا  خزان�ه داری 
تاثیری در اقتصاد و مراودات 
تجاری ایران با سایر کشور ها 

خواهد داشت؟ 
این مسئله یک سری تاثیرات 
واقع��ی در تجارت ایجاد می کند 
ک��ه این تاثیر واقعی خیلی موثر 
نیس��ت و نیز یک سری تاثیرات 
روان��ی را ب��ه نف��ع ای��ران ایجاد 
می کن��د ک��ه این ام��ر مهم تر از 
تاثی��رات جزی��ی واقع��ی آن در 
برخی از مبادالت خواهد بود. از 
نظ��ر تکنیکال مبادالتی، دالری 
که وارد سیس��تم مال��ی آمریکا 
نش��وند، تاثیر مثبت و ملموسی 
ای��ران  تج��ارت  و  اقتص��اد  در 
قلمداد می شود به طوری که هر 

ق��دم مثبتی که آمریکا نس��بت 
ب��ه تج��ارت ایران برم��ی دارد و 
نس��بت به تحریم ها عقب نشینی 
می کن��د، ب��رای تجارت ما عامل 
مثبت��ی اس��ت. در روزهای اخیر 
دو  از  مثبت ت��ر  س��یگنال های 
م��اه پیش به خص��وص از طرف 
ش��رکت های اروپای��ی متوج��ه 
تج��ارت ب��ا ای��ران اس��ت و این 
ام��ر حاک��ی از آن اس��ت که جو 
عمومی دنیا نس��بت به همکاری 
اقتص��ادی ایران مثبت تر بوده و 
ب��رزخ و بالتکلیفی اقتصادی در 

ایران بهبود یافته است. 
ب�ا وجود رف�ع تحریم ها و 
اج�رای برجام چ�را همچنان 
اقتص�اد کش�ور در ش�رایط 

مساعدی قرار ندارد؟ 
به نظر می رسد روابط و اوضاع 
تج��اری ای��ران با ش��رکت های 
ب��زرگ دنی��ا در فض��ای رو ب��ه 
بهب��ودی اس��ت. اینک��ه ما فکر 
کنی��م با رفع تحریم ها مش��کل 

اقتصادی کش��ور حل می ش��ود، 
خیر این گونه نیس��ت. مش��کل 
اقتصادی کش��ور در ذات اقتصاد 
اس��ت؛ به ش��کل واقع بینانه باید 
گف��ت بالیی که دولت گذش��ته 
بر س��ر اقتصاد کشور آورد، باعث 
شد اقتصاد کشور شخم زده شود 
بنابرای��ن قابل پیش بینی بود که 
اقتص��اد کش��ور در فرصت کوتاه 
قابل بازگش��ت به سال های قبل 
نیس��ت. در زم��ان اوج تحریم ها 

عمده فع��االن اقتصادی موضوع 
تحریم ه��ا را درصدی از مش��کل 
می کردن��د  عن��وان  اقتص��ادی 
چراکه اقتصاد ایران فی النفس��ه 

اقتص��اد مریض و تب داری بود و 
در تحریم ها لطمات بیش��تری به 

آن وارد شد. 
درست است که رفع تحریم ها 
اوض��اع اقتصادی را بهتر می کند 
و ش��اید ب��ه اوضاع��ی که قبل از 
زم��ان تحریم ها بود، برگردیم اما 
آن فضای اقتصادی نیز ش��رایط 
قابل تعریفی نداشت. اتفاق هایی 
ک��ه ام��روز در فضای اقتصادی و 
تجاری ما رخ می دهند ناش��ی از 
رکود اقتصادی اس��ت و صنایعی 
که در رکود به سر می برند بیشتر 
از اینک��ه از تحریم لطمه بخورند 
از رک��ود اقتص��ادی که تقاضای 
واردات��ی را مورد ضربه قرار داده 

است، متحمل زیان شده اند. 
کارشناس�ان  از  ع�ده ای 
معتقدند با آزاد سازی فضای 
دالر،  مبن�ای  ب�ر  تج�ارت 
ص�ادرات ای�ران افزای�ش و 
به تب�ع آن ارزآوری کش�ور 
افزایش می یابد، تحلیل شما 

از این موضوع چیست؟ 
بله درس��ت اس��ت ام��ا اینکه 
ص��ادرات کش��ور چ��را در زمان 
تحری��م کاهش یافت ناش��ی از 
این است که عمده صادرات ایران 
نفتی اس��ت و صادرات غیرنفتی 
ما متاثر از نرخ حامل های انرژی 
اس��ت و با نوسانات قیمت نفت، 
بخ��ش صادرات لطمه می خورد. 
اکن��ون تحریم ه��ای دالری رفع 
ش��ده و دیگ��ر توس��ط آمری��کا 
مانیتور نمی ش��ود، این امر باعث 
شده جو روانی مثبتی بر تبادالت 
اقتص��ادی ای��ران با جهان حاکم 
ش��ود و ای��ن از تاثی��ر واقعی آن 
موثرتر در بهبود ش��رایط تجاری 
ایران اس��ت، البت��ه میزان تاثیر 
واقعی آن برمی گردد به اقدامات 
کشور یعنی میزان سرمایه گذاری 
خارجی و نحوه عملکرد مجموعه 
حاکمیتی تا فضای کسب و کار و 
روابط دیپلماس��ی کش��ور بهبود 

یابد. 
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راهکار مناسب برای استفاده از 
فضای آزاد معامالت دالری 

واقعی��ت این اس��ت ک��ه مبنای تج��ارت نه تنها 
برای ایران بلکه برای بس��یاری از کشورها در دنیا 
براس��اس دالر اس��ت، حتی اتحادی��ه اروپا نیز که 
مبادالت را براساس یورو تنظیم می کند در شرایط 
تجارت با بس��یاری از کش��ورهای خارج از اتحادیه 
اروپا، مبادالت خود را براساس دالر انجام می دهد. 
به نظر می رس��د کم کم آثار واقع��ی برجام در 
حال نمایان ش��دن است، لذا س��ه اتفاقی که در 
ط��ول یک ماه گذش��ته برای اقتص��اد ایران رقم 
خورده اس��ت شامل بازگش��ت اموال بلوکه شده 
بانک ص��ادرات از اروپا به ای��ران، لغو ممنوعیت 
معامالت دالری با کشور و همچنین الحاق ایران 
به FEPF است که هر سه را می توان نشانه های 
واضح��ی مبنی بر بهبود ش��رایط تج��اری ایران 
و تاثیرپذیری مس��تقیم تجارت ای��ران از برجام 

دانس��ت. 
دلی��ل ای��ن مطلب نیز این اس��ت ک��ه امروزه 
همچنان اس��اس همه مبادالت تجاری براس��اس 
دالر صورت می گیرد و مشابه آن تجارت اتحادیه 
اروپاس��ت که پیش تر به آن اش��اره ش��د. اگر در 
گذشته بسیاری از بانک های بزرگ دنیا حاضر به 
هم��کاری با ایران نبودند این امر ناش��ی از ترس 
عواق��ب تحریم ها و تهدیدهای عوامل تحریم بود. 
بنابرای��ن با اق��دام اخیر اتحادی��ه خزانه داری 
آمریکا مبنی بر آزادس��ازی معامالت بر پایه دالر 
با ایران، می ت��وان پیش بینی کرد که این امر در 
آینده ای نزدیک به افزای��ش حجم تجارت ایران 
با کشورهای اروپایی و افزایش امنیت در تجارت 
منجر خواهد ش��د، چراک��ه روال تجارت به یک 

روال رای��ج و ب��ر مبن��ای دالر برمی گ��ردد. 
ایران همواره  گفتنی اس��ت ظرفیت اقتص��اد 
قاب��ل توج��ه بوده اس��ت، چراکه ما بیش��ترین 
تجارت خارجی را در س��ال 1390 داش��تیم و 
در آن س��ال صادرات نفتی و غیرنفتی کش��ور 
ب��ه 150 میلیارد دالر رس��ید و واردات ما نیز 
حدود 100 میلیارد دالر برآور ش��د. اما اینکه 
م��ا چه زمانی با ای��ن آزادی و رفع تحریم های 

دالری می توانیم به این نقطه برس��یم بس��تگی 
ب��ه ظرفیت ه��ای صادرات��ی و وارداتی کش��ور 
دارد. به عنوان مثال در هفت ماهه س��ال جاری 
تقریب��ا می��زان ص��ادرات و واردات ای��ران به 
50میلیارد دالر رس��یده است یا در سال جاری 
پیش بینی ش��ده اس��ت که درآم��د نفتی ما به 
36 میلیارد دالر برس��د در حالی که این میزان 
نفت که به فروش می رس��د اگر به قیمت س��ال 
92 ب��ود، حجم درآمده��ای ارزی ما نزدیک به 
100 میلی��ارد دالر می رس��ید، بنابرای��ن اینکه 
چ��ه زمان��ی می توانیم به این حج��م از تجارت 
دس��ت یابی��م همگی بس��تگی به ن��رخ نفت و 
درآمده��ای نفت��ی دارد، چ��را که بس��یاری از 
حج��م تج��ارت ما متاث��ر از درآمده��ای نفتی 
است؛ اما آنچه مس��لم است روابط های تجاری 
ایران با آزادس��ازی معامالت ب��ر پایه دالر، به 

حالت عادی برگش��ته اس��ت. 
ام��روزه در بنادر ایران ما ش��اهد از س��رگیری 
و خطوط کش��تیرانی  ش��راکت های کش��تیرانی 
ای��ران با کش��ورها هس��تیم و کلیه کش��تی های 
تجاری که در زم��ان تحریم ها به خطوط دریایی 
ما رفت و آمد نداش��ته اند، در ای��ن زمان روابط را 
با ای��ران از س��ر گرفته اند و کش��تی های ایرانی 
اعم از تج��اری و نفتکش به نقاط دنیا به راحتی 
ب��ا پرچم ای��ران تردد می کنند و ای��ن امر مثبت 
ناش��ی از لغو تحریم ها و اثرات برجام اس��ت، لذا 
اینکه صادرات تا چه میزان رش��د یابد بستگی به 
عوامل اقتصادی دارد. حال م��ا چطور می توانیم 
از ای��ن فضا به خوبی بهره ببری��م؟ نکته کلیدی 
آن این اس��ت ک��ه بخش عمده تج��ارت ایران و 
فعالیت ه��ای اقتصادی در کش��ور متوجه بخش 
دولتی و شبه دولتی است و متاسفانه سهم بخش 
خصوصی از این فضا بسیار ناچیز است؛ اگر سهم 
بخش خصوصی افزای��ش می یافت می توان گفت 
ش��اید در زمان رفع تحریم ها بیشترین دستاورد 

اقتصادی را از این فضا می بردیم. 
لذا با توج��ه به تجربه دولت در زمان تحریم ها 
باید دولت براس��اس اصل 44 قانون اساسی و در 
قالب سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی سهم بخش 
خصوص��ی در اقتص��اد ای��ران را افزایش دهد و 
به عبارت س��اده تر این بنگاه های ش��به دولتی به 
معن��ای واقعی به بخش خصوصی واگذار ش��وند 
که اگ��ر چنین ش��ود ه��م در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی اس��ت و هم در زمان مش��ابه تحریم ها 
تاثیرپذیری اقتصاد ایران از آن به حداقل ممکن 

می رسد. 

اثرات مثبت لغو تحریم های دالر 
برای ایران 

ش��رایط ای��ران در دوران تحری��م در ن��وع خود 
منحصر به فرد و بس��یار پرفش��ار ب��ود. تحریم های 
نفت��ی، تحریم ه��ای ارزی، تحریم ه��ای ص��ادرات 
و واردات و... ابع��اد گس��ترده ای از تن��ش را ب��ه 
دولتمردان این کشور و فضای اقتصادی آن تحمیل 
می کردند. ب��ا این وجود، بنا بر اعتقاد بس��یاری از 
کارشناس��ان اقتصادی، لغو تحریم ه��ای دالر برای 
ایران از اهمیت و اولویتی دوچندان برخوردار است؛ 
اهمیتی که به س��یطره نفوذ دالر در عرصه تجارت 
جهانی بی ارتباط نیس��ت. بر این اساس از زمان لغو 
تحریم ه��ای دالری تاکن��ون، نظ��رات متعددی در 
خصوص اهمیت این موضوع و چگونگی استفاده از 
شرایط مناس��ب ایجاد شده برای ایران مطرح شده 
است؛ نظراتی که در نوع خود جالب و حاوی نکات 

مهمی هستند.

دالر؛ نفوذی به وسعت چند قاره
ای��ن واقعیت که دالر آمری��کا یکی از بزرگ ترین 
ارکان تجارت جهانی اس��ت، انکارناشدنی محسوب 
می ش��ود. روزانه حجم کالن��ی از معامالت جهانی 
براساس دالر انجام می شود و بر همین اساس است 
که نمی توان نقش پررنگ این واحد پولی را نادیده 
گرفت. گرچ��ه کش��ورهای اتحادیه اروپ��ا به یورو 
می نازن��د و برخی واحدهای پول��ی مثل ین ژاپن و 
پوند انگلستان نیز وضعیت و جایگاه مناسبی دارند، 
اما حقیقت این است که معامالت عمده جهانی در 
سایه حضور دالر ش��کل می گیرد. بر همین اساس 
اس��ت که لغو تحریم های دالر آمری��کا علیه ایران، 
بی��ش از آنکه به لحاظ دیپلماتی��ک مهم و حیاتی 
تلقی شود، به لحاظ تجارت و بازاریابی جهانی مهم 

تلقی می شود. 
 پایگاه خبری الجزیره نیز در گزارش��ی تحلیلی 
ضم��ن اش��اره ب��ه خ��روج ای��ران از تحریم های 
مختل��ف و به وی��ژه تحریم های دالر می نویس��د: 
یکی از مهم ترین دس��تاوردهای خروج از تحریم 
دالر برای ایران، خروج از انزوای اقتصادی است. 
اکنون ایران بر س��ر س��فره ای مجلل با فهرس��ت 
غذاهایی متنوع نشس��ته اس��ت. به عبارت دیگر، 
از این پس این کش��ور اجباری برای انتخاب های 
محدود از بی��ن گزینه هایی اجباری ندارد. با این 
وجود، ایران برای بهره برداری از آزادی های پس 
از تحری��م، نیاز به برخی مولفه های زیرس��اختی 

دارد. 
ام��ا نکته اینجاس��ت که ای��ن کش��ور در حوزه 
مبادالت تج��اری در بخش خصوص��ی ضعف هایی 
دارد. این در ش��رایطی اس��ت که بخ��ش عمده ای 
از تج��ارت بخش خصوص��ی با کش��ورهایی انجام 
می شود که با دالر معامله می کنند. به عبارت دیگر، 
برای افزایش چرخه مب��ادالت مبتنی بر دالر، باید 
به زیرس��اخت های تجاری، به وی��ژه تجارت بخش 

خصوصی نگاهی تازه داشت. 

حال و روز نفت مساعدتر از قبل است 
ب��ه گزارش بان��ک جهان��ی، لغو تحری��م دالر، 
آث��ار مثب��ت متعددی ب��ر اقتصاد ای��ران خواهد 
داش��ت. یکی از مهم ترین اث��رات مثبت، کاهش 
هزینه های تجارت ایران با س��ایر کش��ورها است. 
از س��وی دیگر، انتظار می رود توس��عه صادرات و 
واردات منجر به رش��د سرانه رفاه اقتصادی ایران 
ش��ود. افزایش س��رانه رفاه اقتصادی نیز پیامدی 
ب��ه جز رش��د رضایت ش��هروندان این کش��ور و 
افزایش مش��ارکت فع��االن اقتص��ادی در عرصه 
تولی��د و تجارت نخواهد داش��ت. ام��ا همان طور 
ک��ه در گ��زارش بان��ک جهانی نیز به آن اش��اره 
ش��ده اس��ت، اگرچه لغو تحریم های دالر بر سود 
حاصل از ف��روش نفت ایران موثر خواهد بود، اما 
همین مس��ئله در درازمدت به نقطه ضعف بزرگ 
این کش��ور تبدیل خواهد ش��د. درواقع اصلی که 
مدت هاس��ت به عن��وان یک آرزوی ب��زرگ برای 
اقتصاد ایران تلقی می ش��ود بای��د به مرحله اجرا 
دربیای��د؛ اصل��ی که چی��زی جز کاه��ش اتکا به 

درآمدهای نفتی نیس��ت. 
زاخاری الئوب، تحلیلگر مسائل خاورمیانه معتقد 
اس��ت، تحریم های ایاالت متحده علیه ایران، فشار 
س��نگینی بر پیکر این کش��ور وارد می کرد. ناگفته 
پیداس��ت که بخش بزرگی از این فش��ار به س��بب 
تحریم ه��ای دالر بود. درواقع ح��ذف دالر از دایره 
معامالت ایران باعث می ش��د این کشور آنچنان که 
باید از صادرات نفتی خود بهره مند نشود. اکنون در 
دوران پساتحریم انتظار می رود مقامات ایرانی سود 

بیشتری از صادرات نفتی دریافت کنند. 
گرچه کاهش قیمت نفت جهانی، تا حدودی نرخ 
س��وددهی صادرات نفتی ایران را تحت الشعاع قرار 
داده، اما انتظار می رود رش��د ص��ادرات نفت ایران 
به عنوان مقدمه ای بر رش��د تجارت ای��ران با دیگر 
کش��ورهای جهان باشد. توسعه مناطق آزاد تجاری 
مورد مهم دیگری اس��ت که کارکردهای تجارت با 

دالر را افزایش خواهد داد. 
بس��یاری از کش��ورهای ح��وزه خلی��ج فارس و 
همس��ایگان ای��ران نیز ب��ه تجارت ه��ای مبتنی بر 
دالر متمای��ل هس��تند. این گروه کش��ورها عمده 
درآمده��ای خ��ود را براس��اس واح��د دالر تنظیم 
می کنند. درنتیجه، این یک فرصت استثنایی برای 
دولت ایران اس��ت که با افزایش پایگاه های تجارت 
آزاد، حجم مبادالت خود را افزایش و نرخ سوددهی 

این نوع تجارت را تضمین کند. 
دکتر ویلیا تی ویلسون، محقق ارشد و پژوهشگر در 
حوزه مطالعات خاورمیانه نیز معتقد است اگرچه لغو 
تحریم های علیه ایران نه فقط از سوی ایاالت متحده، 
بلکه از سوی کش��ورهای اتحادیه اروپا صورت گرفته 
است، اما اهمیت دالر برای مبادالت تجاری آتی ایران 

چندین برابر یورو تلقی می شود. 

آزموده دیدگاه

باب��ک حاجی��ان، کارش��ناس اقتصادی 
معتق��د اس��ت نخس��تین بازت��اب لغ��و 
تحریم ها به ویژه در بخش دالر، س��هولت 
در جابه جایی منابع مالی و سرمایه گذاری 

خارجی است. 
بازتاب لغو تحریم های دالری توسط 
خزانه داری آمریکا را در اقتصاد ایران 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
نخس��تین بازتاب لغ��و تحریم ها به  ویژه 
در بخ��ش دالر، س��هولت در جابه جای��ی 
منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی است. 
سرمایه گذاری خارجی و روابط تجاری ایران 
تا زمان تحریم ها صرفا با تضمین دولت بود 
اما با دستور جدید وزارت خزانه داری آمریکا 
و آزادی معامالت بر پایه دالر، تجارت ها در 
قالب سرمایه گذاری با ایران صورت خواهد 
گرف��ت و می ت��وان پیش بینی ک��رد ورود 
سرمایه گذارهای خارجی به چرخه اقتصاد 
ایران شدت بگیرد. فرآیند بعدی این اقدام را 

می توان بهبود تولید ملی، 
افزایش اشتغال و رسیدن 
ب��ه ش��اخص 8درصدی 
اشتغال که در برنامه پنجم 
و ششم توسعه به آن اشاره 
شده است، دانست. اخیرا 
نیز با بازگشت اموال بلوکه 
شده بانک صادرات از اروپا 

به ایران، لغو ممنوعیت معامالت دالری با 
 FEPF کش��ور و همچنین الحاق ایران به
ش��رایط تجاری ایران بهبود یافته و این را 
می توان ناشی از عقب نشینی های آمریکا از 
دخالت ه��ای بی دلیل خود در اقتصاد ایران 
دانست و زاویه دید جهان به روابط تجاری 
با ایران تغییر کرده و امنیت برای ورود منابع 

به کشور تضمین شدنی است. 
پیش�نهاد خود را به دولت و بخش 

خصوص�ی برای بهره وری بهتر از این 
فرصت تجاری بیان کنید. 

لغو ممنوعیت معامالت دالری با کش��ور 
امنیت معامالت پولی را بیشتر کرده است و 
منشأ آن هرچه که باشد )به جز پول سیاه( 
در بخش تولید کش��ور جذب خواهد ش��د. 
البته چالش های اقتصادی ایران را نیز نباید 
نادی��ده گرفت و زمان ورود منابع به بخش 
تولید که به تبع آن افزایش رشد اقتصادی 
ب��ه همراه دارد، باید توس��ط دولت نظارت 
ش��ود تا این پول اقتص��اد را در کوتاه مدت 
ب��ا بیم��اری هلندی رو به رو نکند. بنابراین 
دولت مکلف اس��ت تمام منابع را به سمت 
تولید سوق دهد تا تقاضای ایجاد شده در 
این پول ها به س��مت عرضه هدایت ش��ود. 
در اصل ورود منابع خارجی باید به سمت 
فعالیت های دانش بنیان و تولیدی با قابلیت 
صادرات حرکت کند. واحد پولی دالر، معیار 
فعالیت اقتصادی بین المللی است و به دلیل 
تحریم ها ما در چند سال 
گذش��ته این روند را برای 
کش��ور خ��ود به ی��ورو و 
یوان چی��ن تبدیل کرده 
بودی��م ولی ب��ا این اقدام 
دوب��اره  آمری��کا،  اخی��ر 
تجاری  فعالیت های  روند 
بین المللی به جای اصلی 
خود برگشته و اینکه بر پایه دالر آمریکا یا 
کانادا ش��کل بگیرد یک خط کش و معیار 
بین المللی اس��ت و در حوزه های تجاری با 
دنیا باید باالنس کاال مشخص شود. درواقع  
در فرآیند تبادالت وقتی تبدیل ارزی صورت 
نگیرد و دالر به یوان یا یورو تبدیل نشود، 
خسارت های اقتصادی متحمل نمی شویم 
و مبادالت در مس��یر درس��ت و بین المللی 

قرار می گیرد. 

حسین روشنک، عضو اتاق بازرگانی 
ایران معتقد اس��ت آزادسازی مبادالت 
دالری ای��ران با کش��ورها ق��دم مثبت 
و با ارزش��ی در رف��ع تحریم های ارزی 
و مب��ادالت ارزی تلق��ی می ش��ود که 
می توان��د اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران 

داشته باشد. 
با اقدام اخیر خزانه داری آمریکا 
مبنی بر لغو تحریم های دالری چه 
مزایای�ی در انتظار اقتص�اد ایران 

خواهد بود؟ 
اصوال هر قدمی که در رفع تحریم ها 
برداش��ته شود مساوی با برداشتن قدم 
در راه آزادی جری��ان اقتص��ادی ایران 
اس��ت. لغ��و تحریم ها تا زم��ان جدید 
ش��دن دولت آمریکا، ب��رای ایران موثر 
اس��ت. حدود 15 س��ال طول کش��ید 
ک��ه آمریکا اقدام��ات تحریم��ی علیه 
ایران وض��ع کند بنابرای��ن رفع اثرات 

ای��ن تحریم ها نیازمند 
مدت زم��ان  ص��رف 
درست  اس��ت.  زیادی 
است که شرط آمریکا 
مب��ادالت  آزادی  در 
ای��ن  ای��ران  دالری 
است که این دالر وارد 
سیس��تم مالی آمریکا 

نش��ود، اما این آزادی خود به خود اثر 
مثبت��ی بر اقتصاد ای��ران دارد، چرا که 
در ه��ر جای دنیا ک��ه بخواهیم دالری 
را حواله کنیم، یک سر آن در سیستم 
مالی آمری��کا قرار می گی��رد و اینطور 
نیست که ما بخواهیم در دنیا مبادالت 
دالری انجام دهیم و اثری در سیس��تم 
مالی آمریکا نداش��ته باشد اما مهم این 
است که می توان این امر را به فال نیک 

گرف��ت و تبعات تحریم ها را در اقتصاد 
ایران کمرن��گ کرد. بنابراین از دیدگاه 
من آزادسازی مبادالت دالری ایران با 
کش��ورها قدم مثبت و باارزشی در رفع 
تحریم های ارزی و مبادالت ارزی تلقی 
می ش��ود که اثرات مثبتی ب��ر اقتصاد 

ایران دارد. 
تاثی�ر ملموس این اقدام را تا چه 
زمان�ی می توان در اقتصاد کش�ور 

احساس کرد؟ 
این امر بستگی به این دارد که دولت 
آمریکا براس��اس ق��رارداد برجام تمام 
تحریم ها را لغو کند اما متاسفانه چنین 
نشد اما اگر این سختگیری کمتر شود 
اثرات آن زود مش��خص خواهد ش��د. 
البت��ه هم اکن��ون می ت��وان تاثی��ر لغو 
تحریم ه��ای دالری را در روابط تجاری 
ایران مشاهده کرد؛ چرا که در گذشته 
بسیاری از کشورها برای خریدوفروش 
ایرانی ه��ا  توس��ط  دالر 
می کردن��د  ممانع��ت 
و تم��ام صرافی ه��ا ب��ا 
رابطه  قط��ع  ایرانی ه��ا 
داش��ته و از ای��ران ن��ه 
دالری خریداری می شد 
فروخت��ه  دالری  ن��ه  و 
خوشبختانه  اما  می شد، 
این مشکل رفع شده و بانک های خارج 
از کشور، دالر را برای ایرانی ها جابه جا 
می کنن��د و این یک اثر فوری و مثبت 
در رواب��ط تج��اری ایران بوده اس��ت. 
امیدواری��م مابقی مش��کالت اقتصادی 
و تجاری ایران در کش��ورهای اروپایی 
با قدرت جمهوری اس��المی ایران و نه 
عقب نشینی رفع شود و تمام مشکالت 

از سر راه تجار ایرانی برداشته شود. 
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بابک حاجیان: 

 زاویه دید جهان به روابط تجاری با ایران 
تغییر کرده است

حسین روشنک: 

 رفع تحریم های ارزی یک قدم مثبت 
در راه آزادی تجاری است

مرجان قاسمی

در پی  افزایش شکایت های ایران در خصوص عدم 
رفع تحریم ها پس از توافق هسته ای و ادامه نگرانی 
شرکت های خارجی از ورود به عرصه تجارت با ایران، 
اخیرا وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرده است که 
معامالت بر پایه دالر با ایران که قبال ممنوع بود، تا 
زمانی که وارد سیس�تم مالی آمریکا نشود، آزاد 
می ش�ود. خزانه داری آمریکا اعالم کرده است 
معام�الت خارجی با س�ازمان هایی که تمام یا 
بخش�ی از مالکیت آنها در اختیار افراد حاضر 
در لیس�ت تحریم ه�ا قرار دارد، لزوما ش�امل 
تحریم های آمریکا نمی شود، بنابراین براساس 
این دس�تورالعمل، ش�رکت های خارجی آزادی 
بیش�تری برای تجارت با ایران به دس�ت خواهند 
آورد. ای�ن تصمی�م جدید دفتر کنت�رل دارایی های 
خارج�ی وزارت خزانه داری آمریکا همچنین موجب 
لغو محرومیت های معامالت خارجی با ش�رکت های 
ایرانی می ش�ود که در کنترل اش�خاصی هستند که 
در فهرس�ت تحریم های آمریکا قرار دارند، بنابراین 
همزمان به ش�رکت های خارجی اطمینان داده است 
ک�ه معامله با ای�ران بیش از این ش�امل تحریم های 
آمریکا نخواه�د بود. حال با لغ�و تحریم های دالری 
توسط آمریکا که بانک ها و شرکت های غیرآمریکایی 
را آزاد ب�رای انجام معامالت خارج از سیس�تم مالی 
ای�االت متحده، با ایران و اس�تفاده از دالر قرار داده 
اس�ت؛ چه مزایا و پیامدهایی در انتظار اقتصاد ایران 
خواه�د بود؟ آیا رفع ممنوعیت معامالت بر پایه دالر 
با ایران تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟ 
»فرصت امروز« در این گزارش به بررس�ی تاثیر لغو 

تحریم های دالری بر اقتصاد ایران پرداخته است. 

تاثیر لغو تحریم های دالری بر اقتصاد ایران بررسی می شود 

ایران در یک قدمی آزادی کامل تجاری
هادی حق شناس

مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصادی

مجیدرضا حریری: 

آزادی تجارت ایران بر مبنای دالر تاثیرات واقعی و روانی دارد



ترجمه: گلنوش محب علی 
psychologies

مشاغلی که وقت آمریکایی ها را 
زیاد می گیرد 

بی��ش از 40س��اعت در هفت��ه کار ک��ردن در 
ایاالت متح��ده برای برخی مش��اغل دارد عادی و 
عادی تر می ش��ود. بعضی از شاغالن در این کشور 
به طور متوس��ط بیش از 58 س��اعت در هفته کار 

می کنند. 
به همین خاطر آمریکایی ها این روزها احس��اس 
می کنند دارند بیش از اندازه کار می کنند. نش��ریه 
بیزینس اینس��ایدر برای پیدا کردن مش��اغلی که 
ش��اید برای معتادان به کار بهتر باش��د، اطالعات 
مربوط به سرش��ماری ای��االت متحده در خصوص 

478 شغل را مورد بررسی قرار داده است. 
براس��اس ای��ن اطالع��ات، ب��ه ط��ور متوس��ط 
آمریکایی ها در طول هفته نزدیک به 40 س��اعت 
کار می کنن��د و تقریبا 50 هزار و 569 دالر درآمد 
دارند. این در حالی اس��ت که عده ای هم ش��اید با 
توجه به جایی که برایش کار می کنند و جایی که 
در مس��یر حرفه ای خود قرار دارند، بیشتر یا کمتر 
از این مقدار کار کنند. برای مش��اغلی که در ادامه 
این مقاله به آن اشاره می شود، آمریکایی ها بیشتر 

از 50 ساعت در هفته کار می کنند. 

حفاری زمین )به جز نفت و گاز(
میانگین ساعت کار در هفته: 50/7 ساعت

میانگین درآمد ساالنه: 57 هزار و 873 دالر
اپراتور ایستگاه پمپاژ

میانگین ساعت کار در هفته: 50/7 ساعت
میانگین درآمد ساالنه: 57 هزار و 873 دالر

پزشک و جراح
میانگین ساعت کار در هفته: 51/2 ساعت

میانگین درآمد ساالنه: 222 هزار و 288 دالر
کشاورز، دامدار و سایر مدیران بخش 

کشاورزی
میانگین ساعت کار در هفته: 51/2 ساعت

میانگین درآمد ساالنه: 63 هزار و 933 دالر
افسر ویژه نظامی و رهبران عملیات تاکتیکی

میانگین ساعت کار در هفته: 51/7 ساعت 
میانگین درآمد ساالنه: 66 هزار و 577 دالر

 ملوان، روغن کار صنعتی و مهندس کشتی
میانگین ساعت کار در هفته: 52/3 ساعت 

میانگین درآمد ساالنه: 46 هزار و 244 دالر
 اپراتور و مهندس لکوموتیو

میانگین ساعت کار در هفته: 52/8 ساعت 
میانگین درآمد ساالنه: 78 هزار و 715 دالر

مامور آتش نشانی
میانگین ساعت کار در هفته: 52/9 ساعت

میانگین درآمد ساالنه: 65 هزار و 828 دالر
اپراتور ماشین آالت معدن

میانگین ساعت کار در هفته: 53/1 ساعت
میانگین درآمد ساالنه: 63 هزار و 385 دالر

سرپرست داوطلبان خدمت سربازی برای 
خط مقدم

میانگین ساعت کار در هفته: 53/4 ساعت
میانگین درآمد ساالنه: 59 هزار و 798 دالر

اپراتور و کاپیتان قایق و کشتی
میانگین ساعت کار در هفته: 54/3 ساعت

میانگین درآمد ساالنه: 74 هزار و 332 دالر
اپراتور جرثقیل نفت، گاز و معدن، اپراتور 
دستگاه حفاری چرخشی، اپراتور واحد 

خدمات و کارگران بندرگاه
میانگین ساعت کار در هفته: 60/1 ساعت

میانگین درآمد ساالنه: 74 هزار و 507 دالر
منبع: بیزینس اینسایدر 

ارزش 600 میلیون دالری 
استارتاپی که فایل گیف می سازد! 
 Giphy با وجود آنکه شرکت
هن��وز ب��ه مرحل��ه درآمدزایی 
نرسیده اس��ت، اما اخیرا موفق 
شده تا 72میلیون دالر سرمایه 
ب��رای ادام��ه فعالیت ه��ای خود ج��ذب کند. این 
اس��تارتاپ تازه تاس��یس که مقر آن در نیویورک 
قرار دارد روز دوش��نبه گذش��ته طی مراس��می با 
حضور Draper Fisher و حامیان مالی شرکت 
وی نظی��ر CMC Capital اعالم کرد که موفق 
شده است تا نظر مثبت سرمایه گذاران را نسبت به 
فعالیت ه��ای خود جلب و منابع مالی مورد نیازش 

را از این طریق تامین کند. 
در همین راس��تا نش��ریه وال اس��تریت ژورنال 
با انتش��ار خب��ر س��رمایه گذاری 72 میلیون دالر 
در Giphy اعالم کرد که این خبر س��بب ش��ده 
اس��ت تا ارزش مالی این اس��تارتاپ تازه تاسیس 
به 600 میلیون دالر برس��د! گفتنی است شرکت 
Giphy م��اه فوری��ه گذش��ته موفق ش��د تا 55 
میلیون دالر سرمایه جذب کند که این میزان رقم 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این شرکت را تا 

به امروز به 151 میلیون دالر می رساند. 
ش��رکت Giphy که فعالیت اصلی آن در حوزه 
تولی��د و میزبانی از فایل ه��ای ویدئویی کوتاه )که 
اصطالح��ا ب��ه آن فایل های گیف گفته می ش��ود( 
است اخیرا موفق شده با شرکت های بزرگی نظیر 
نایک��ی و مک دونالد که هزینه های تبلیغات ش��ان 
س��ر به فلک می کش��د ق��رارداد امضا ک��رده و در 
اس��تودیوی خود در ش��هر لس آنجلس گیف های 
تبلیغات��ی اختصاصی برای ای��ن غول های تجاری 
بس��ازد. کارشناس��ان و فعاالن اقتص��ادی بر این 
باورند که ش��رکت Giphy در نهایت به واس��طه 
س��اخت فایل های گیف یا ارائه بستر مناسب برای 
س��ازندگان این فایل ها با اس��تفاده از امکانات آن، 
قادر خواهد بود میلیون ها دالر درآمد کسب کند. 
مدیران ش��رکت Giphy که تنها س��ه سال از 
زم��ان تاس��یس آن می گذرد معتقدن��د که روزانه 
بی��ش از 100میلی��ون نف��ر فایل ه��ای تصویری 
متحرک و کوتاه )گیف( را مش��اهده می کنند. این 
در ش��رایطی اس��ت که این اس��تارتاپ نیویورکی 
ظرفی��ت میزبان��ی از یک میلیارد فای��ل گیف در 

پلتفرم های مختلف را داراست. 

رفتار یک مدیر بد و مس��موم، کارمندان را 
دچار خش��م، ناامیدی و بی انگیزگی می کند. 
شانتال واندر ورست، در کتاب مدیریت سمی 
خ��ود، ویژگی های یک مدیر مض��ر و راه  های 
س��م زدایی در مقابل آنها را مطرح کرده  است. 
همه ما حداقل یک مدیر بد را می شناس��یم. 
یک مدیر اس��تبدادگر، ناشکیبا و غیر منطقی 
که با رفتار خود در کارمندان اس��ترس ایجاد 
می کند؛ چنین مدیری معموال با پرخاشگری 
س��یلی از انتقادات را روی سر کارمندان خود 
خال��ی می کند و حق و حق��وق او را به عنوان 
یک کارمند نادیده می گیرد. هنگام برخورد او 
با کارمندان، استرس به حداکثر می رسد و در 
نهایت رفتار های او باعث از بین رفتن انگیزه و 

دلگرمی در تیم می شود. 
ورس��ت، در کت��اب خود ی��اد می دهد در 
محیط ه��ای کاری ک��ه تح��ت کنترل یک 
مدیر سمی است، چگونه می توان سم زدایی 
ک��رد. کارمندان ب��ه کم��ک راهکار های او 
و تغیی��ر رفتار می توانند خ��ود را در مقابل 
استرس محافظت کنند. به نظر ورست، گام 
اول برای برخورد و مقابله بهتر، شناس��ایی 
نوع س��می مدیر اس��ت. او مدیران را از نظر 
تیپ های ش��خصیتی به چند دسته تقسیم 
می کن��د و الگو های رفتاری مناس��ب با آنها 

را ارائه می دهد. 

مدیران پهلوان پنبه
ای��ن مدی��ران، به دنبال تحقی��ر و تضعیف 
کارمندان خود هس��تند. آنها با ایجاد ترس و 
برهم زدن تعادل شرایط کارمندان را تحریک 
می کنند و آنها در موقعیت های اس��ترس آور 
قرار می دهند. اضطراب احساس��ی اس��ت که 
آنها ب��ه کارمن��دان خود تحمی��ل می کنند. 
کارمندان نمی دانند او چه زمانی، چه کس��ی 
را هدف می گیرد و اصال به چه دلیلی این کار 

را می کند؟ 
راه حل

ورست توصیه می کند در برابر چنین مدیری 
تا حد امکان از جمالت کوتاه استفاده کنید 
و وارد مصاحبه ای نشوید که نیاز به تبادل 
افکار و ایده داشته باشد و از گفتن جمالتی 

شبیه »من فکر می کنم که... یا به نظر من...« 
کنید. چون او را در پرهیز 

شرایطی قرار 
می دهید که 
به خود 

اجازه می دهد شما را تحقیر کند. شرط ادب 
را رعایت و سعی کنید بیشتر از اینکه با او 
هم صحبت شوید، گزارشات را مکتوب به او 

ارائه دهید. 

مدیران ماموریت های غیر ممکن 
رفت��ار این دس��ته از مدی��ران در عملکرد 
س��ازمان خلل ایجاد می کند. حس��ی که آنها 
در کارمندان برمی انگیزند بی عدالتی است. او 
ماموریت ها و وظایف کارمن��دان را به وضوح 
تعریف نمی کن��د. برای کارمندان مش��خص 
نیس��ت که مدیر از او دقیقا چه توقعی دارد و 
مجبور است چندین وظیفه را در زمان واحد 

انجام دهد. 
راه حل

توصیه ورس��ت این است که منتظر نمانید 
ت��ا ش��رح وظایف ش��ما به طور مش��خص و 
دقیق به ش��ما تفهیم شود. به صورت مکتوب 
برای او بنویس��ید به عنوان مثال »اگر درست 
متوجه ش��ده باشم، وظیفه من این است، اگر 
وظیفه دیگری مدنظر شماست دریغ نکنید و 
به من اطالع دهید.« منتظر نباش��ید و بدون 
نشان دادن واکنش احساسی کار خود را انجام 
دهید. اگر نمی توانید درباره اموری که به شما 
واگذار شده تصمیم بگیرید، به صورت مکتوب 

از مسئول ارشد خود کسب تکلیف کنید. 

مدیران هایپر
این مدیران در س��رمایه گذاری ها و تعریف 
پروژه ها از احساس��ات و تخیل خود استفاده  
می کنند. آنها بیش از حد بلندپرواز، کمال گرا 
فوق العاده س��ختکوش هستند و همه چیز را 
بی��ش از ان��دازه تح��ت کنترل دارن��د و در 
روند کار به ط��ور ناگهانی فروکش می کنند. 

معم��وال این اف��راد در خلق و خوی 
در  کارمندان  ناپایدارن��د.  خود 

مدیری  چنی��ن  با  مواجهه 
در ابتدا شور و انگیزه 

به  و  پیدا می کنند 
ناامی��د،  تدری��ج 

خس��ت����ه 
و بی اعتم��اد 
ند  می ش��و

ی��ا حت��ی در 
موارد ش��دید تر از 

مدیر خود کینه به دل 
می گیرند. 

راه حل
برای  می گوی��د  ورس��ت 

اینکه با مدیری با این تیپ شخصیت 
راحت ت��ر کنار بیایی��د، بهتر اس��ت روی 

اهداف خود متمرکز شوید. از برآورده نشدن 
هم��ه انتظارات ناامید نش��وید. از او بخواهید 
که خواسته خود را به صورت مکتوب به شما 

ز ارائ��ه ده��د و در صورت��ی که بیش  ا
ان��دازه بلندپروازان��ه بود با مطرح 
کردن س��واالتی خ��اص و بدون 

لف��ت  مخا
ب��ه او بفهمانید 
او  ط��رح  ک��ه 

نیست.  واقع بینانه 
مث��ال می توانی��د به او 

بگویید: »طرح و پروژه 
خوب��ی اس��ت، اما اب��زار و زمان 

ما برای رس��یدن به این هدف 
چگونه است؟«

4X4 مدیران
او ی��ک غول بی ش��اخ و دم اس��ت که فکر 
می کند بس��یار تاثیر گ��ذار و وج��ودش برای 
س��ازمان حیاتی اس��ت. نمی تواند ناکارآمدی، 
راحت طلبی و ضعف را ت��اب بیاورد. او متوجه 
نیس��ت که ممکن است دیگران متفاوت عمل 
کنند. کارمندان او اغلب احساس بی کفایتی و 
گاهی اوقات هم احساس پیچیدگی می کنند. 

راه حل
  4X4 ب��ه توصی��ه ورس��ت، او را از اتومبیل
خود پیاده کنید، قبل از اینکه همه چیز را زیر 
چرخ هایش له کند. به صورت خصوصی با او از 
احس��اس خود صحبت کنید. برای مثال به او 
بگویید »در این جلس��ه که درب��اره 10 پروژه 
مختلف صحبت کردیم، من احس��اس خوبی 
ندارم، چون فکر می کنم کیفیت مهم تر است؛ 
ممکن اس��ت این بار درباره پنج پروژه تصمیم 
بگیریم و بقیه را به جلسه آینده موکول کنیم؟« 
پیشنهاد بدهید. به او نش��ان  دهید که به کار 
خود وارد هستید اما دوست دارید به روش خود 

آن را پیش ببرید. 

مدیر نفرت انگیز
مدیر اینچنینی با بخشی از شخصیت کارمند 
خود مش��کل دارد. کارمندان او مدام احساس 
می کنند درباره شان قضاوت می شود و مدیر آنها 
را دوست ندارد. مدیر نفرت انگیز، در برابر برخی 
افراد عصبانی می شود و بقیه از او فرار می کنند.

راه حل
 ورس��ت توصی��ه می کن��د واکنش ه��ای 
خش��ونت آمیز او را به طور ش��خصی برداشت 
نکنید. س��عی کنید از او دور باشید. زمانی که 
عصبانی می شود او را متقاعد کنید که او با کار 
شما مش��کلی ندارد و خصوصیت فردی شما 
را نش��انه رفته اس��ت،  اما در عین حال 
از توازن قدرت خودداری کنید. 
سعی کنید بفهمید دقیقا از 
چه رفتاری و چه ویژگی 
خوش��ش  اخالق��ی 
نمی آید و خود را در 
قرار  آن موقعیت ها 

ندهید. 

مدیران مسموم را بشناسید

قــاب

کیوسـک

360
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مدرسه مدیریت

بالویندر س�هنی، یک شهروند اماراتی است که برای داش�تن پالک تک رقمی خودرو، 9 میلیون دالر پرداخت کرده 
اس�ت.او که هندی تبار است، پالک ش�ماره 5 را از یک حراجی دولتی خریداری کرده است. رکورد گران ترین پالک 

تک رقمی خودرو 14 میلیون دالر است که در سال 2008 به همت یک تاجر اهل ابوظبی ثبت شد.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 642 www.forsatnet.ir

داورخان آمده می گوید مدت هاس��ت هیچی جواب نمی دهد. می گوییم این را که 
خودمان می دانس��تیم. حرف تازه چه داری؟ می گوید از باال جان دستور رسیده تا 
یکی دو سه فصل آینده کجدار مریض حرکت کنیم. می گوییم باال جان! آن مریض 
با این مریز فرق دارد. قبول ندارد باز می گوید به هرحال مدتهاس��ت هیچی جواب 
نمی دهد. محلش نمی گذاری��م. همین رهیافتی که هی تکرارش می کند البد دارد 
جواب می دهد که هنوز نفس می کش��د، هنوز سرپاس��ت. ای��ن را هم قبول ندارد 
می گوید درس��ت است که کارگروپ یک مدل جدید است، ولی آبدارخانه میراثدار 
آبدارچی هایی اس��ت که یکی بدتر از دیگری جواب نبوده اند، شلختگی که منحصر 
ب��ه یک وزارتخانه یا س��ازمان یا بگیر برو باال نیس��ت، هر جای��ی امکان بروز دارد، 

همان طور که وسواس نیز خانمان برانداز است. 
حی��ف قدما گفته اند 10جمله بیش��تر با هیچ کارگروپی وارد گفت وگو نش��وید، 
س��طح انتظارات ش��ان باال می رود. همین داور ممکن اس��ت در دور بعدی باز رأی 
نی��اورد، باالخره یک اتفاقاتی گاهی در تاریخ رقم می خورد که تنها مختص به یک 
سرزمین است. جاهای دیگر، در کتب تخیلی شان هم از این خبرها نیست. بشریت 

است دیگر. باید به منصه ظهور برساند خودش را یا نه؟ 
هرچق��در ما آخر هفته ه��ا حوصله کل کل ب��ا کارگروپ جماع��ت نداریم، اینها 
دست بردار نیس��تند. یکی آمده لب پنجره می گوید کارگروپ رشد منفی موالیدها 
باید تش��کیل ش��ود، برایش توضیح می دهیم موالید خودش جمع است، نفرمایید 
موالیده��ا؛ یکی دیگ��ر دنبال کارگروپ موانع تک نرخی کردن ارض اس��ت، بهش 
می گوییم عزیز جان! موانع، خود ش��مایی! ب��ه آن مریز و مریض عنایت فرما، الگو 
همان است. باز عرض ما را نمی گیرد. داور گاهی غفلتا راست می گوید. مدت هاست 

هیچی جواب نمی دهد. 

پی نوشت: 
پیشنهاد کارگروپ پاسداشت از امثال شما: 

پالس سیاه به شستن سفید نمی شود. ص121، شماره 1319 
من بنده

واقعا کافی نیست؟

کارگروپ فرصت ویژه

برای بعضی ش��غل ها، داشتن مدرک ارشد اجباری است. اما با وجود اینکه یک یا دو 
س��ال تحصیل برای گرفتن مدرک ارشد بعد از گذراندن دوره کارشناسی شما را واجد 
ش��رایط برای بعضی مش��اغل بکند اما صرفا ضامن اینکه دستمزد هنگفتی در ازایش 

دریافت کنید، نیست. 
 در واقع براس��اس آخری��ن اطالعات اداره آمار کار ایاالت متحده، مش��اغلی در این 
کش��ور وجود دارد که نیاز به مدرک ارش��د دارد اما درآمدش از میانگین درآمد ساالنه 
کسی که مدرک تحصیلی اش کارشناسی است کمتر است؛ یعنی کمتر از 70 هزار دالر 

در سال. در زیر نگاهی به این مشاغل می اندازیم. 

هماهنگ کننده آموزشی
این افراد مس��ئولیت بازبینی برنامه درس��ی مدارس و استانداردهای آموزش و طرح 
محتوای آموزش��ی، هماهنگ کردن اجرای برنامه های آموزش��ی با معلمان و مدیران و 

همچنین ارزیابی کارآمدی این برنامه ها را برعهده دارند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 62 هزار و 270 دالر

سابقه کار: پنج سال یا بیشتر

انسان شناس و باستان شناس
این افراد روی ریش��ه، س��یر تکامل و رفتار انس��ان ها مطالعه می کنند و فرهنگ ها، 
زبان ها، بقایای باس��تانی و ویژگی های فیزیکی مردم نقاط مختلف دنیا را مورد بررسی 

قرار می دهند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 61 هزار و 220 دالر

سابقه کار: نیازی نیست

کتابدار
کتابداره��ا به مردم در یافت��ن اطالعات کمک می کنند و برای کارهای ش��خصی و 

حرفه ای تحقیق انجام می دهند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 56 هزار و 880 دالر

سابقه کار: نیازی نیست

مورخ
مورخان با مطالعه اسناد و منابع تاریخی گذشته را مطالعه، تحلیل و تفسیر می کنند 

و در اختیار جوامع قرار می دهند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 55 هزار و 800 دالر

سابقه کار: نیازی نیست

محقق
محققان برای جمع  آوری اطالعات حقیقی مثل نرخ اس��تخدام و اطالعات مربوط به 
دستمزدها یا برای آگاهی از دیدگاه ها، اولویت ها، اعتقادات و خواسته های مردم تحقیق 

طراحی می کنند و انجام می دهند و در نهایت اطالعات را تحلیل می کنند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 53 هزار و 920 دالر

سابقه کار: نیازی نیست

مشاور آموزشی
این افراد در مدارس و مراکز آموزش��ی به افراد مشاوره می دهند، گروه های آموزشی 

برگزار می کنند و مشاوره حرفه ای می دهند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 53 هزار و 660 دالر

سابقه کار: نیازی نیست

برگزارکننده نمایشگاه هنری
ای��ن اف��راد مجموعه ه��ای آثار هن��ری و تاریخی را مورد بررس��ی ق��رار می دهند و 

نمایشگاه های هنری برای هنرمندان برگزار می کنند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 51 هزار و 520 دالر

سابقه کار: نیازی نیست

مشاور خانواده و ازدواج
این مش��اوران به افراد کمک می کنند بر مش��کالت خانوادگی و زناشویی خود غلبه 

کنند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 48 هزار و 600 دالر

سابقه کار: نیازی نیست

مشاوران توانبخشی
مش��اوران توانبخش��ی به افرادی که از ناتوانی  جسمی و اختالل روحی رنج می برند، 

کمک می کنند بتوانند مستقل تر باشند. 
میانگین حقوق ساالنه )در سال 2015(: 34 هزار و 390 دالر

سابقه کار: نیازی نیست
منبع: بیزینس اینسایدر

مشاغل سخت و کم درآمد در آمریکا

سبک زندگی
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