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رئیس جمهوری: 

 نشکنیم قلم ها را
به بهانه های واهی

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به  »فرصت امروز« مطرح کرد 

و   جایگزینی برای پراید 
پژو 405 وجود ندارد
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ش��والیه هنره��ای تجس��می، با ح��راج آثار خ��ود آتش ب��ه مالش زد! 
کامبیز درم بخش، کاریکاتوریس��ت پیشکس��وت و باس��ابقه که نگاه تیز و 
انتقادی او همیشه در آثارش مشهود است، تصمیم گرفته با حراج آثارش، 

آنها را روانه خانه کس��انی کند که توانایی کمتری در خرید آثار 
هنری دارند. به این ترتیب او پانصد اثر خود از میان کارهای...

رویکرد حراج آثار هنری »کامبیز درم بخش« زیر ذره بین »فرصت امروز«

آتیش زدم به مالم!
6 صفر 1438 - سـال سوم

شماره 645- 20صفحه - 1000 تومان

Sun.6 Nov 2016

www.forsatnet . ir
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 تجمیع مدیریت
راه ناگزیر نجات بخش معدن

وزیر صمت در آیین گشایش نمایشگاه بین المللی معدن عنوان کرد

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت گف��ت: باید تمامی معادن 
کوچ��ک از نظ��ر فیزیکی ی��ا مدیریتی تجمیع ش��وند.  به 
گ��زارش »فرصت ام��روز«، محمدرضا نعم��ت زاده با اعالم 

ای��ن نکته توضیح داد: تجمیع مع��ادن در کاهش هزینه ها 
و افزایش ذخیره و همچنین اعتبار های بانکی معادن تاثیر 
خواهد داش��ت. در کشور حدود 5 تا 6 هزار معدن کوچک 

و بزرگ وجود دارد که از نظر من داش��تن این تعداد معدن 
افتخار نیس��ت، بلکه میزان تولید و صادرات آنها 

3اهمیت دارد. او در آیین گشایش دوازدهمین...

سرمقـاله
 زنجیره ای از تحول

در تامین و خرید کاال

آنط��ور که وزی��ر ارتباطات و 
فناوری اطالع��ات می گوید در 
رابط��ه ب��ا راه اندازی سیس��تم 
پرداخ��ت موبایل در کش��ور و 
کارت های  ب��ا  آن  جایگزین��ی 
بانکی مذاک��رات این وزارتخانه 
با بانک مرکزی برای راه اندازی 
س��رویس مذک��ور تاکن��ون به 
پیش��رفت های خوب��ی دس��ت 
یافت��ه و ظ��رف دو تا س��ه ماه 
آین��ده بس��تر مناس��ب انجام 
ای��ن کار که به کمک ش��رکت 
فراهم  انفورماتی��ک  خدم��ات 
ش��ده اس��ت در اختی��ار کلیه 

اپراتورها قرار می گیرد. 
اما آنچه در س��ال های اخیر 

شاهد آن هستیم، این است...
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آمریکایی ه��ا قبل از انتخابات ایاالت متحده، 
یک نگاه اجمالی به اقتصاد کشورشان داشتند. 
وزارت کار آمریکا گزارش اشتغال این کشور 
را منتش��ر کرد که یکی از مهم ترین شاخص ها 
برای ارزیابی سالمت اقتصاد است. این گزارش 
ش��امل رش��د اش��تغال، حقوق، س��اعت کار و 

کیفیت کار است. در این گزارش آمده است: 
  اقتصاد آمریکا خوب است

اما عالی نیست 
اقتصاد آمریکا توانسته بحران اقتصادی سال 
۲۰۰۹ را جبران کند. میزان بیکاری این کشور 
در حال حاضر 5 درصد است که در سال ۲۰۰۹ 
این شاخص ۱۰درصد گزارش شده است. از آن 

زمان تاکنون اقتصاد این کش��ور ۱۳.۷ میلیون 
ش��غل ایجاد کرده است. البته ناگفته نماند که 
سرعت جبران بحران اقتصادی کند بوده است. 
در حال حاضر رشد اش��تغال زایی کند شده 
اس��ت. برخی کارشناس��ان بر ای��ن باورند که 
اقتصاد این کشور کاماًل شاغل است و به همین 
دلیل افت رش��د اشتغال زایی طبیعی است. در 
س��ال گذشته آمریکا ۲.6 میلیون کار در کشور 
ایج��اد کرده که بیش��ترین افزایش را از س��ال 

۱۹۹۹ تاکنون داشته است. 
ترام��پ مدت��ی اس��ت در تالش اس��ت که 
ثابت کند آمار اش��تغال منتشر شده در کشور 

ساختگی است. 

او فک��ر می کند که آمار بیکاری این کش��ور 
درصد نیست، بلکه ۹.۷ درصد است.   5

آمریکایی ها توانستند بحران اقتصادی 
گذشته را جبران کنند

شکی نیست که اقتصاد، به خصوص بازار کار 
در آمریکا بهبود پیدا کرده و شش سال متوالی 

روندی افزایشی داشته است. 
اما باید واقع بین بود؛ رشد دستمزد همچنان 
در این کش��ور مشکل دارد و برای آمریکایی ها 
کند اس��ت. مدت زمان کار نیم��ه وقت دراین 
کش��ور، از آنچه برای یک کار با کیفیت و تمام 
وقت انتظار دارند، به دلیل دستمزدهای پایین 

موجب بی انگیزگی در این کشور شده است. 

دکتر حس��ن روحان��ی، رئیس جمهوری روز 
گذش��ته در مراس��م افتتاحیه بیس��ت ودومین 
نمایش��گاه مطبوع��ات، رس��انه، مطبوع��ات و 
اصح��اب آن را کمک حال فرهن��گ و ارتباط 
افکار مردم با حاکمیت و انتقال نظر حاکمیت و 
فراهم آوردن زمینه برای توسعه جامعه دانست. 
آقای روحانی گفت: رسانه یکی از عوامل اصلی 
توسعه است و توسعه هم وسیله ای برای توسعه 
فعالیت رسانه هاست.  رئیس جمهوری گفت که 
کش��ور در حال حاضر در شرایطی قرار گرفته 
که بار مس��ئولیت رس��انه ها و مطبوعات از هر 
زمان دیگری بیش��تر اس��ت. او گفت: ش��رایط 
منطقه ما پیچیده اس��ت و م��ا نیازمند امنیت 
هستیم. شاید تعبیرات مختلفی از این شرایط 
پیچیده ارائه شود، یکی بگوید امنیت در سایه 
هنرمندی سیاست خارجی یک کشور تضمین 
می شود، دیگری بگوید نیروهای مسلح توانمند 
با قدرت بازدارندگی امنیتی می توانند امنیت را 
برای جامعه تضمین کنند. واقعیت آن است که 
معض��الت امنیتی به مفهومی که امروز منطقه 
ما با آن روبه رو است یعنی تروریسم، در شرایط 
ویژه ای ق��رار دارد. گروه هایی با افراد جاهلی و 
رن��گ و لعاب دین��ی، با عصبی��ت و فهم غلط 
و نادرس��ت از اس��الم و جهاد اسالمی به جان 

اسالم و مسلمانان منطقه افتاده اند. 
او یادآور ش��د: در چنین شرایطی و در برابر 
چنین تهدیدی آنچه می تواند ما را از ناامنی ها 

حفظ کند و جامعه امنی برای مان به وجود آورد 
آن است که در کش��ور ما گوش شنوایی برای 

افراط و ندای تروریسم وجود نداشته باشد. 
دکتر روحانی گفت: اگر تروریس��م در جامعه 
جاذبه داشته باش��د، اگر بخشی از مردم ندای 
تروریست ها را بپس��ندند، نه سیاست خارجی 
می توان��د معضل امنیت را حل کند و نه قدرت 
نظام��ی، هیچ کدام! آنچه امروز در کش��ور و در 
جامعه م��ا امنیت آفریده بیداری، هوش��یاری، 

آگاهی و انسجام داخلی کشور است. 
او در بخش دیگری از س��خنان خود، گفت: 
ش��ما اصحاب رس��انه و دنی��ای فرهنگ و هنر 
می توانید برای جامعه امنیت آفرین باشید، اما 
اگر خود اصحاب رس��انه امنیت نداشته باشند 
و دل نگران امنیت خود، راه خود، ش��غل و قلم 
خود باشند چگونه می توانند امنیت بیافرینند؟ 
او گف��ت: از قل��م شکس��ته و دهان بس��ته 
کاری س��اخته اس��ت؟ نش��کنیم قلم ه��ا را به 
بهانه های واهی، نبندیم دهان ها را با بهانه های 
غیراساسی، بگذاریم در این جامعه آزادی باشد 
و بگذاریم آزادی مسئوالنه باشد، امنیت امروز 
برای ما اصل است اما فکر نکنید تنها با تفنگ 
امنیت س��اخته یا حفظ می شود که تفنگ هم 
به جای خود الزم اس��ت. اما قلم چه؟ اما بیان؟ 

و اما فرهنگ؟ 
رئیس جمهوری افزود: اس��اس انقالب اسالمی 
فرهنگ بود، اس��اس نهضت اسالمی ما فرهنگ 

بود. هیچ وقت امام )ره( در دوران نهضت اسالمی 
راه قیام مسلحانه را نپسندید. خط امام )ره( این 
نب��ود، خط امام )ره( تح��ول در افکار مردم و در 
فرهنگ جامعه بود. او با سخنرانی، اعالمیه و نوار 
توانس��ت کش��ور را متحول کند. او با بیاناتش، با 
نوشته هایش و با ش��اگردانش به دعوت مردم به 
خیابان ها و در صحنه توانست بزرگ ترین قدرت 

نظامی منطقه را به زانو درآورد. 
او ب��ا اش��اره ب��ه »ض��رورت وج��ود فضای 
مجازی«، گفت: نمی توان گفت فضای مجازی 
را نمی خواهیم، ما چه کاره هس��تیم که بگوییم 
فضای مجازی را می خواهیم یا خیر. مثل اینکه 
یادمان رفته اس��ت صاحب اصلی کشور مردم 
هس��تند، مثل اینکه اصل ششم قانون اساسی 
را فرام��وش کرده ایم، مث��ل اینکه یادمان رفته 
همه چیز از صندوق رأی بیرون می آید و مردم 
صاحب اصلی نظام مردم ساالری دینی هستند. 
او ادامه داد: مس��ئولین تمام کشور یا با رأی 
مس��تقیم مردم یا با رأی غیرمس��تقیم همین 
مردم انتخاب می شوند. مردم، جامعه و رسانه ها 
نقش اساسی را در کشور ما ایفا می کنند. مردم 
با رس��انه ها خو گرفته اند. رس��انه مانند »می« 
حافظ است که هرچه زمان از آن بگذرد اثرش 
بیشتر می شود. رسانه های صدساله و چندساله 
و یکی دو س��اله داریم اما ع��ده ای نمی گذارند 
رسانه ها جوانه دهند و کار خودشان را بکنند. 
ادامه در صفحه8

آخرین نگاه به اقتصاد آمریکا قبل از انتخابات

رئیس جمهوری: 

نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی

ابوالحسن 
خلیلی 

دبیرکل کانون صنایع غذایی 
اتاق بازرگانی ایران

فرصتی که تبدیل به تهدید شد

نوآوری های برانداز

مدیـران

ت امروز|
 | فرص
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همکار توانمند و گرامی

جناب آقای کسری نوری
انتصاب شما به سمت مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت، انتخاب شایسته ای است که با توجه به اشراف 

جناب عالی بر حوزه های متنوع رسانه ای می تواند موجب تعالی سازمانی وزارت متبوع و اصالح امور گردد. 
ضمن تبریک، از خداوند موفقیت شما را در این امر خطیر خواهانیم. 

حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی، مجید صیادی و محمدرضا قدیمی
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فازه��ای پ��ارس جنوبی در 
سه سال آینده با کاهش افت 
تولید گاز مواجه خواهند شد، 
در حالی که با استناد به گفته 
مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز 
خوش��بینانه ترین  در  پ��ارس 
برای  حالت نصب کمپرس��ور 
افزای��ش ازدیاد برداش��ت گاز 
در ای��ن فازه��ا به پنج س��ال 
زمان نیاز دارد. براس��اس این 
گفته می ت��وان اعالم کرد که 
ب��ا وج��ود تالش ای��ران برای 
براب��ری در تولی��د گاز از این 
قطر  میدان مش��ترک، کشور 
از  همچنان س��هم بیش��تری 
ای��ن میدان مش��ترک خواهد 
داشت و ایران همچنان سهم 
کمتری نس��بت به برداشت از 

این میدان مشترک دارد. 
ف��ام،  مش��کین  محم��د 
نفت وگاز  ش��رکت  مدیرعامل 
پارس با بی��ان اینکه در حال 
حاض��ر تنه��ا در فاز12cافت 
فش��ار گاز داریم، به »فرصت 
س��ه  در  می گوی��د:  ام��روز« 
س��ال آینده بخش عمده ای از 
فازهای پ��ارس جنوبی با افت 
فشار مواجه خواهند داشت، از 
ای��ن رو برنامه مطالعاتی برای 
این منظور آغاز ش��ده اس��ت. 
برنامه مطالعاتی یک سال  این 
زم��ان می ب��رد و برنامه ای در 
افزایش  برای  کمپرسور  نصب 
ازدی��اد برداش��ت در فازهای 
پ��ارس جنوبی نیز پنج س��ال 

زمان نیاز دارد. 
زنگنه،  بیژن  اعالم  براساس 
وزیر نفت، تولید گاز از میدان 
مشترک پارس جنوبی تا پایان 
امس��ال با قطر برابر می شود. 
حال با توجه به اینکه در س��ه 
سال آینده تعدادی از فازهای 
ای��ن میدان مش��ترک با افت 
فشار مواجه می شود از این رو 
این س��وال مطرح می شود که 
آیا ایران مجددا در برداش��ت 
از این میدان مشترک از قطر 

عقب خواهد افتاد؟ 
مدیرعامل شرکت نفت وگاز 
پارس در این باره این گونه پاسخ 
افزایش  ب��رای  می دهد: تالش 
ازدیاد برداشت برنامه سنگینی 
است و هزینه باالیی نیز دارد. با 
این وجود کار مطالعاتی خود را 
آغاز کردیم و این امکان وجود 
دارد که عقب ماندگی نس��بت 
به کش��ور قط��ر در این میدان 
مش��ترک به وجود آید. شرکت 
نفت و گاز مجری افزایش ازدیاد 
برداشت گاز از میدان مشترک 
پارس جنوبی اس��ت و اولویت 
م��ا در کن��ار اتم��ام طرح های 
در دس��ت اقدام، برنامه ازدیاد 

برداشت است. 
درحال حاضر سهم برداشت 
مش��ترک  می��دان  از  ای��ران 
پارس جنوب��ی، 430 میلیون 
مترمکع��ب در روز اس��ت. به 
گفته مدیرعامل ش��رکت نفت 
و گاز پ��ارس ت��ا پای��ان پاییز 
برداش��ت  ظرفی��ت  امس��ال، 
ایران از پارس جنوبی به 500 

میلی��ون مترمکع��ب گاز و تا 
پایان امس��ال به 540 میلیون 
مت��ر مکع��ب در روز خواه��د 
رس��ید و ب��ه ای��ن ترتیب در 
برداش��ت گاز از این میدان با 
قطر برابر خواهیم ش��د. البته 
این در حالی است که براساس 
اعالم مجل��ه گاز طبیعی قطر 
روزانه ۶50 میلیون مترمکعب 
در روز از گنبد شمالی )میدان 
مشترک با ایران( برداشت گاز 
دارد. این آمار به خودی خود 
نشان دهنده این امر است که 
ایران امس��ال نیز نمی تواند با 
کشور قطر در برداشت گاز از 
میدان مشترک پارس جنوبی 
برابری کند. البته بنا به اعالم 
مسئوالن وزارت نفت، در حال 
حاضر قط��ر 1.5برابر ایران از 
پارس  گازی  مش��ترک  منابع 
جنوب��ی برداش��ت می کن��د. 
میزان برداش��ت قطر از منابع 
ای��ران،  ب��ا  گازی  مش��ترک 
در ابت��دای س��ال 92 حدود 
2.5براب��ر ای��ران بوده اس��ت. 
البت��ه با توجه ب��ه برنامه های 
توس��عه ای ایران، برداشت گاز 
ای��ران از این میدان مش��ترک 
می توان��د بیش از قطر باش��د. 
براساس اعالم مجله گاز طبیعی 
ایران در دو س��ال آینده سهم 
برداش��ت روزانه ای��ران از این 
میدان به 770 میلیون بش��که 

در روز خواهد رسید. 
ج��وکار،  محمدص��ادق 
گاز  بین الملل��ی  کارش��ناس 
برنامه های  اینک��ه  بی��ان  ب��ا 

توس��عه ای قط��ر روی میدان 
جنوب��ی  پ��ارس  مش��ترک 
فعال متوقف ش��ده اس��ت، به 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز« 
 EOR عم��ده برنام��ه قط��ر
)ازدیاد برداش��ت( است که از 
چند س��ال پیش آغاز کرده تا 
مخ��ازن با افت فش��ار مواجه 
نش��وند، مس��ئله ای که ایران 
بای��د هرچ��ه س��ریع تر به آن 
توجه کند، زیرا ایران س��ال ها 
ای��ن  از  برداش��ت  برنام��ه  از 
مانده  عقب  مش��ترک  میدان 
اس��ت و هم اکنون ب��ه برنامه 
می��دان  ای��ن  در  توس��عه ای 
مش��ترک توجه دارد تا برنامه 

ازدیاد برداشت. 
وی با بیان اینک��ه اگر ایران 
بتواند تمامی فازه��ای خود را 
توس��عه دهد و از هم اکنون به 
فکر برنامه EOR باشد می توان 
ب��ه براب��ری برداش��ت از ای��ن 
میدان مش��ترک امی��دوار بود، 
 می افزاید: قطر در باالدس��تی 
پروژه ه��ای متع��ددی دارد که 
با همکاری ش��رکت های معتبر 
در دنی��ا در حال انجام اس��ت. 
بدون ش��ک این ش��رکت ها در 
کنار برنامه های توس��عه ای، به 
برنامه ازدیاد برداشت نیز توجه 
کرده اند، زی��را زودتر از ایران با 
افت فشار گاز مواجه شده است. 
جوکار در پاسخ به اینکه آیا 
با وجود تالش برای برابری در 
برداشت گاز، این امکان وجود 
دارد ک��ه ب��از ای��ران در چند 
س��ال آینده ب��ا عقب ماندگی 

در برداشت این میدان مواجه 
امکان  ای��ن  ش��ود، می گوید: 
وج��ود دارد، به خصوص اینکه 
برنامه ای توس��عه ای در  اگ��ر 
دس��تور کار قطر قرار گیرد و 
ای��ران در کوتاه م��دت با قطر 
برابری برداش��ت داشته باشد، 
اما ایران در برنامه تجمعی در 
برداش��ت از قطر عقب ماندگی 

دارد. 
 ف��رخ علیخانی، مدیر تولید 
و عملیات ش��رکت نفت وگاز 
پارس نیز درباره برنامه وزارت 
نف��ت در ازدی��اد برداش��ت از 
پ��ارس جنوب��ی،  به  می��دان 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
شرایط مخزنی در این میدان 
متف��اوت اس��ت، به طوری که 
برخی از بلوک های این میدان 
به دلیل شرایط مخزنی بعد از 
سه س��ال با افت فشار مواجه 
می ش��ود و برخی نی��ز 5،7 و 
حتی 11 س��ال با افت فش��ار 
مواجه می ش��وند. افت فش��ار 
طبیعی اس��ت از ای��ن رو نیاز 
به نص��ب کمپرس��ور در این 
بلوک ه��ا اعالم ش��ده اس��ت 
و برنامه ری��زی براس��اس نیاز 
ب��ه این کمپرس��ورها در حال 

مشخص شدن است. 
وی با بیان اینکه مشخصات 
کمپرس��ور ب��رای ه��ر بلوک 
میدان متغیر است، می افزاید: 
ای��ن فرآیند پیچیده اس��ت و 
نمی توان به راحتی درباره آن 
برنامه ریزی  و  تصمیم گی��ری 

کرد و نیاز به زمان دارد. 

افت فشار در مخازن پارس جنوبی در سه سال آینده 

عقب ماندگی ایران از قطر ادامه دارد

وزیر نی��رو از کاهش 100هزار 
میلیارد ریالی بدهی های صنعت 
برق از ابتدای امس��ال تاکنون و 
رس��یدن آن به مبلغ 220 هزار 
میلیارد ریال در ماه های گذشته 

خبر داد. 
حمی��د  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
چیت چیان در مراس��م گشایش 
ش��انزدهمین نمایش��گاه صنعت 
خبرن��گاران  جم��ع  در  ب��رق 
افزود: صنع��ت برق با اتکای 95 
درصدی به تولیدات و محصوالت 
داخلی یک��ی از صنایع پیش��رو 

کشور است. 
وی اف��زود: عل��م و فن��اوری 
در جه��ان ب��ه س��رعت در حال 
پیشرفت اس��ت و ما باید شبکه 
برق کش��ور را ب��ه  تجهیزات روز 
جه��ان مجهز کنیم ک��ه همواره 
نیازمند یک دادوس��تد و ارتباط 
نزدیک با کش��ورهای پیش��روی 

جهان هستیم. 
چیت چیان ادامه داد: برگزاری 
نمایش��گاه صنع��ت ب��رق از این 
جه��ت ک��ه فرص��ت مناس��بی 
ب��رای عرض��ه و ارائ��ه  آخری��ن 
دس��تاوردها و محص��والت ایران 
و س��ایر کش��ورها اس��ت و این 
و  ش��رکت ها می توانند مراودات 
همکاری های نزدیکی با یکدیگر 
از اهمیت باالیی  داشته باش��ند 

برخوردار است. 
وی یادآوری کرد: بس��یاری از 
ش��رکت های ایرانی ب��ا همکاری 
ش��رکت های خارج��ی در قالب 
جوینت ونچر توانسته اند بازار های 
خوبی را در سطح بین الملل برای 

خود دست و پا کنند. 

وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد با 
توجه به شرایط جدید بین المللی 
به ویژه در پسابرجام صنعت برق 
بتواند سطح همکاری های  ایران 
خ��ود را در عرص��ه بین المل��ل 
افزایش و ب��ازار صادراتی خود را 

توسعه و گسترش دهد. 
این عضو کابینه دولت یازدهم 
افزود: غالب ش��رکت های حاضر 
در نمایش��گاه در مقایسه با سال 
را  جدیدی  محصوالت  گذش��ته 
تولی��د و ارائ��ه کرده اند که مورد 
تایید کش��ورهای مختلف جهان 
از نظ��ر کیف��ی ق��رار گرفت��ه و 
مطابق با بهترین اس��تانداردهای 

روز جهان است. 
وی با اش��اره به حضور پررنگ 
در  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
ای��ن دوره از نمایش��گاه تاکی��د 
ک��رد: در چارچ��وب مق��ررات و 

قوانین موجود این ش��رکت ها از 
برخوردارند  موج��ود  مزیت های 
و در این زمین��ه گرایش وزارت 
نی��رو و ش��رکت های تابع��ه آن 
این شرکت هاس��ت  از  حمای��ت 
ت��ا ب��ازار در اختیارش��ان ق��رار 
 گی��رد و امکان رش��د و فعالیت 

داشته باشند. 
چیت چیان با اشاره به مطالبات 
پیمانکاران و تولید کنندگان برق 
از ای��ن وزارتخانه اف��زود: عمده 
عقب ماندگی پرداخت ها س��ه یا 
چهار ماهه و حداکثر شش ماهه 
است که در ش��رایط فعلی مالی 
کشور، این شرایط دور از انتظار 

نیست. 
به گفت��ه این مقام مس��ئول، 
مدی��ران  و  ام��روز صنعتگ��ران 
صنعت ب��رق با همکاری یکدیگر 
مکانیزم های��ی را طراحی کردند 

ت��ا ب��ر مش��کل عقب ماندگ��ی 
پرداخت ها غلبه کنند. 

برخ��ی  داد:  ادام��ه  وی 
تولید کننده فوالد،  کارخانج��ات 
آلومینی��وم و غیره ک��ه صنعت 
ب��رق ب��ه آنه��ا ان��رژی فروخته 
اس��ت، به وزارت نیرو بدهکارند 
و ش��رکت های تولید کننده برق 
نی��ز خواه��ان م��واد اولی��ه این 
ش��رکت ها هس��تند که برقراری 
ی��ک مکانیس��م تهاتر بی��ن آنها 
تا حد قابل توجه��ی بدهی های 
صنعت برق را کاهش داده است. 
با  ک��رد:  تصریح  چیت چی��ان 
هم��کاری دولت، وزارت نیرو نیز 
با مکانیس��م های اوراق تس��ویه 
خزانه، اس��ناد خزانه اس��المی و 
اوراق مش��ارکت ب��ه خلق منابع 
اق��دام ک��رده و  جدی��د مال��ی 
آنه��ا را در اختی��ار نیروگاه ها و 

ش��رکت های س��ازنده طلبکار از 
وزارت نیرو قرار داده است. 

وی تصریح کرد: ابتدای امسال 
بدهی های صنعت برق 320 هزار 
میلیارد ریال بود که با اقدام های 
انجام ش��ده امروز به حدود 220 
هزار میلی��ارد ریال کاهش یافته 

است. 
وزیر نیرو با اشاره به ارائه  مجوز 
ساخت 37 هزار مگاوات نیروگاه 
به بخش خصوصی در 10 س��ال 
گذش��ته گف��ت: در ای��ن مدت، 
بخ��ش خصوصی فق��ط 11هزار 
م��گاوات نیروگاه اح��داث کرده 
و علت عمده ای��ن عقب ماندگی 
میس��ر نبودن تامین س��رمایه و 
منابع مالی در کشور بوده است. 
وی گف��ت: منتق��دان در این 
زمین��ه بای��د پاس��خگو باش��ند 
منعقد  قرار داده��ای  چ��را  ک��ه 
ش��ده برای س��اخت بخش بخار 
مورد  تاکنون  گازی  نیروگاه های 
اس��تقبال ق��رار نگرفته که دلیل 
اصل��ی آن محدودیت های مالی 

بوده است. 
ک��رد:  تصری��ح  چیت چی��ان 
کشورهای موفق در صنعت برق 
کشورهایی بودند که منابع مالی 
خارجی را در کنار منابع داخلی 
وارد چرخ��ه کرده ان��د و این دو 
مکم��ل یکدیگرن��د ت��ا گام های 

توسعه سریع تر برداشته شود. 
وزیر نیرو در پایان با اش��اره به 
تکلیف  تعیین  آخرین وضعی��ت 
ش��رکت های مپنا و مهاب قدس 
ی��ادآور ش��د: ای��ن موض��وع در 
دادگاه ه��ا و مراجع ذی صالح در 

دست اقدام است. 

وزیرنیرو: 

بدهی های صنعت برق به 220 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است

برق

گازنفت

پیش بینی سیتی گروپ
توافق فریز نفتی اوپک می تواند 

عملیاتی شود

 بزرگ تری��ن بانک آمریکا پیش بینی می کند که 
احتمال عملیاتی ش��دن توافق تثبیت سطح تولید 
نفت س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 

بیشتر از منتفی شدن آن است. 
ب��ه گزارش ش��انا از ش��بکه خب��ری بلومبرگ، 
اد م��ورس، رئی��س بخش تحقیق��ات کاالی بانک 
س��یتی گروپ آمریکا، بر این باور است که اعضای 
اوپک و روسیه می توانند برای کاهش سطح تولید 

نفت به توافق برسند. 
وی ادع��ا ک��رد: عربس��تان و روس��یه در پ��ی 
چنی��ن توافقی هس��تند، بنابراین دیگر کش��ورها 
 نی��ز ب��رای افزای��ش قیم��ت نف��ت بای��د جدی 

باشند. 
پ��س از اینک��ه اعضای اوپک در نشس��ت هفته 
گذش��ته مقام ه��ای بلندپای��ه کش��ورهای عضو و 
غیر عضو این س��ازمان در وین درباره سطح تولید 
نفت هر یک از کشورها به نتیجه نرسیدند، قیمت 

این کاال کاهش یافت. 
مورس اف��زود: افزایش تولید نفت، رس��یدن به 
تواف��ق فریز نفت��ی را برای صادرکنن��دگان عمده 
این کاال دش��وار می کند. اکنون ب��ه علت افزایش 
تولی��د نیجری��ه و لیب��ی نی��از اس��ت که س��طح 
 عرض��ه اعضای اوپ��ک یک میلیون بش��که در روز 

کاهش یابد. 
رئیس بخش تحقیقات کاالی بانک سیتی گروپ 
گفت: این بانک انتظار دارد قیمت نفت خام س��ال 
آینده میالدی افزایش یابد که خود سبب افزایش 

سطح تولید نفت آمریکا خواهد شد. 
وی ادام��ه داد: انتظار داریم س��طح تولید نفت 
آمریکا س��ال 2017 میالدی افزایش یابد که این 
افزایش مربوط به حوزه پرمیان، بزرگ ترین میدان 

نفتی ساحلی این کشور است. 
م��ورس گف��ت: هم اکن��ون تولی��د می��دان یاد 
ش��ده 300 ه��زار بش��که در روز اس��ت ک��ه اگر 
قیم��ت نف��ت ب��ه ۶0 دالر افزایش یاب��د، انتظار 
 م��ی رود تولید آن نیز به ٨00 هزار بش��که در روز 

برسد. 

با امضای تفاهم نامه همکاری
مطالعه میدان سومار در دستور کار 

شرکت لهستانی قرار گرفت

 شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی نفت و گاز 
 )MOU( یادداشت تفاهمی ،)PGNiG( لهس��تان
امض��ا کردند که بر مبن��ای آن، مطالعه میدان نفتی 
س��ومار در دس��تور کار این شرکت لهس��تانی قرار 

گرفت. 
به گزارش ش��انا، ای��ن تفاهم نامه بی��ن غالمرضا 
منوچهری، معاون توس��عه و مهندس��ی شرکت ملی 
نفت ایران و پیوترووژنیاک، مدیرعامل ش��رکت نفت 

و گاز لهستان امضا شد. 
منوچه��ری در ای��ن نشس��ت اب��راز امی��دواری 
کرد ک��ه امض��ای ای��ن تفاهم نامه، توس��عه تعامل 
 هرچ��ه بیش��تر دو ط��رف را در آین��ده ب��ه دنبال 

داشته باشد. 
وی با اشاره به فرصت شش ماهه شرکت لهستانی 
برای انجام مطالعات میدان و ارائه نتایج مطالعات به 
ش��رکت ملی نفت ایران، افزود: تکلیف نهایی توسعه 
میدان پس از اخذ نتایج مطالعات این شرکت تعیین 
می ش��ود و راهبرد اصلی شرکت ملی نفت، واگذاری 

میدان در قالب مناقصه است. 
ووژنیاک، مدیرعامل ش��رکت نفت و گاز لهس��تان 
در این نشس��ت به تجربه های کاری این شرکت در 
نقاط مختلف جهان از جمله دریای شمال، پاکستان 
و. . . اش��اره ک��رد و گفت: امیدواری��م در قالب این 
تفاهم نامه، همکاری خوبی با شرکت ملی نفت ایران 

داشته باشیم. 
س��لبعلی کریمی، مدیرعامل شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران هم در این نشست با اشاره به نزدیکی 
جغرافیایی میدان س��ومار به نفت ش��هر، عنوان کرد: 
نف��ت این می��دان به پاالیش��گاه کرمانش��اه منتقل 

می شود. 
وی بر اهمیت استفاده از روش های ازدیاد برداشت 

در این میدان تاکید کرد. 
علیرضا جهانخواه، رئیس عملیات مخازن ش��رکت 
نف��ت مناطق مرک��زی ای��ران هم در این نشس��ت 
ب��ه معرف��ی می��دان س��ومار و برخ��ی ویژگی های 
آن پرداخ��ت ک��ه براس��اس آن، نفت ای��ن میدان 
 س��بک و ضری��ب بازیاف��ت آن ح��دود 15 درص��د 

است. 

رکوردشکنی در بازار آسیا
قیمت گاز در یک قدمی ٧ دالر 

قرار گرفت

 قیمت تک محموله گاز طبیعی در ش��مال شرق 
آسیا با رسیدن به ۶ دالر و 95 سنت به باالترین رقم 

در سال 201۶ رسید. 
به گزارش شانا، قیمت تک محموله گاز طبیعی در 
بازار شمال شرقی آسیا در هفته منتهی به 24 اکتبر 
)دوش��نبه، 2۶مهرماه( برای تحویل چهار تا هش��ت 
هفته ای با 15 سنت افزایش نسبت به هفته گذشته 
ب��ه ۶ دالر و 95 س��نت برای هر میلی��ون بی تی یو 

)BTU( رسید. 
میانگین قیمت گاز در بازار آس��یا در سال 2015، 
هفت دالر و 10 س��نت برای ه��ر میلیون بی تی یو 

بوده است. 
با نزدیک شدن به فصل سرما، انتظار می رود تقاضا 
برای محموله های ال ان ج��ی، به ویژه در ژاپن و کره 

جنوبی برای ماه های دسامبر افزایش یابد. 
قیمت ت��ک محموله گاز طبیع��ی در بازار جنوب 
غربی اروپا پنج دالر و ٨0 سنت برای هر یک میلیون 
بی تی یو معامله ش��د که نسبت به هفته گذشته 50 

سنت افزایش یافته است. 

جزییات اولتیماتوم گازی ایران به هند
راند آخر مذاکرات آغاز شد

مدی��ر عامل ش��رکت نفت و گاز پارس با تش��ریح 
 ONGC جزییات اولتیماتوم گازی ایران به شرکت
هند، گفت: در صورتی که توافقی حاصل نشود، برای 
توسعه میدان گازی فرزاد مناقصه بین المللی برگزار 

خواهد شد. 
محمدمش��کین فام در گفت وگ��و ب��ا مه��ر درباره 
 ONGC آخرین وضعیت مذاکرات ایران و ش��رکت
هند به منظور توس��عه میدان مش��ترک گازی فرزاد 
 ONGC گفت: دور نهایی گفت وگوها با شرکت B
هند از هفته گذش��ته آغاز ش��ده و مذاکرات بین دو 

طرف به صورت مستمر در حال انجام است. 
مدی��ر عامل ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس با اعالم 
اینک��ه هم اکن��ون مهم ترین عامل اخت��الف ایران و 
ش��رکت هندی ب��رای نهایی کردن قرارداد توس��عه 
می��دان گازی ف��رزاد B، »مدل توس��عه اقتصادی« 
می��دان اس��ت، تصریح ک��رد: در صورت��ی که روی 
مدل اقتصادی و مالی توافق حاصل ش��ود اختالفات 
اجرایی و فن��ی قابل حل بوده و در کوتاه ترین زمان 

امکان توافق نهایی وجود دارد. 
رئیس هیات مدیره شرکت نفت و گاز پارس با بیان 
اینکه حداکث��ر در مدت زمان دو م��اه امکان انجام 
گفت وگوها وجود دارد، اظهار داشت: در صورتی که 
در مدت زمان تعیین ش��ده، توافقی حاصل نش��ود 
برای توس��عه میدان گازی فرزاد مناقصه بین المللی 

برگزار خواهد شد. 
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هدف از توسعه 
فاز اول میدان فرزاد تولی��د روزانه حدود 2 میلیارد 
ف��وت مکعب گاز طبیعی اس��ت، بیان ک��رد: پس از 
تکمیل مراحل توسعه، بخش عمده ای از گاز تولیدی 

این میدان به LNG تبدیل خواهد شد. 
مش��کین فام با ی��ادآوری اینکه توافق با ش��رکت 
ONGC هن��د برای توس��عه می��دان گازی فرزاد 
دور از دس��ترس نیست، خاطرنش��ان کرد: دو طرف 
به دنبال نهایی کردن گفت وگوها برای توس��عه این 

میدان گازی هستند. 
در همین ح��ال بیژن زنگنه، وزی��ر نفت دوهفته 
قبل در جمع خبرنگاران در پاس��خ به پرس��ش مهر 
در خصوص تعیین تکلیف قرارداد میدان مش��ترک 
گازی فرزاد B در خلیج فارس گفته بود: پیش��نهاد 
هندی ه��ا برای م��دل اقتصادی توس��عه این میدان 

مورد تایید نیست. 

با صدور حکمی از سوی وزیر نفت
کسری نوری مدیرکل روابط 

عمومی وزارت نفت شد

وزیر نفت با صدور حکمی کسری نوری را به عنوان 
مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت منصوب کرد. 

به گزارش ش��انا، در حکم بیژن زنگنه، خطاب به 
کسری نوری آمده است: با توجه به سوابق و تجارب 
جنابعال��ی، بدینوس��یله به عن��وان مدی��ر کل روابط 

عمومی وزارت نفت منصوب می شوید. 
ب��ا توجه به رش��د ش��تابان توس��عه صنعت نفت، 
انتظار بر این اس��ت که مجموعه نهاد روابط عمومی 
در صنعت نفت نقش��ی فعال ت��ر در انعکاس عملکرد 
صنع��ت نفت و نیز برقراری رواب��ط با مخاطبان ایفا 
نماید. ش��رکت های تابعه صنع��ت نفت کماکان باید 
سیاس��ت های ابالغی روابط عموم��ی وزارت نفت را 
رعایت نمایند. اکبر نعمت الهی پیش از این عهده دار 

این مسئولیت بوده است. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

یکشنبه
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3 تولید، تجارت، خدمات

و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تج��ارت گف��ت: بای��د تمامی 
معادن کوچک از نظر فیزیکی 

یا مدیریتی تجمیع شوند. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
اعالم  با  نعمت زاده  محمدرضا 
این نکته توضیح داد: تجمیع 
مع��ادن در کاهش هزینه ها و 
افزای��ش ذخی��ره و همچنین 
اعتبار های بانکی معادن تاثیر 
خواهد داشت. در کشور حدود 
5 تا 6 ه��زار معدن کوچک و 
بزرگ وج��ود دارد که از نظر 
من داش��تن این تعداد معدن 
افتخار نیس��ت، بلک��ه میزان 
تولید و ص��ادرات آنها اهمیت 

دارد. 
او در آیین گشایش دوازدهمین 
معدن،  بین المللی  نمایش��گاه 
صنایع معدنی، ماشین آالت و 
تجهیزات وابس��ته درباره لزوم 
تجمیع مع��ادن گفت: تجمیع 
می تواند نه تنه��ا بر عملکرد و 
تاثیر گذار  مع��ادن  هزینه های 
باش��د، بر روند فعالیت س��ایر 
صنایع نیز تاثیر خواهد داشت. 
ب��ر  ادام��ه  در  نعم��ت زاده 
دس��تور مقام معظ��م رهبری 
از  جلوگی��ری  ب��ر  مبن��ی 
خام فروش��ی تاکی��د ک��رد و 
افزود: طبق تاکید مقام معظم 
رهب��ری و اص��ول اقتص��ادی 
خام فروشی هیچ گونه منفعتی 
ب��رای کش��ور و ای��ن صنعت 
نخواهد داش��ت و فعاالن این 
حوزه باید تمام تالش خود را 
به کار گیرند تا از خام فروشی 

مواد معدنی جلوگیری شود. 
او ادام��ه داد: پ��س از لغ��و 
تحریم ه��ا فض��ای الزم ایجاد 
ش��ده تا تحول��ی در صادرات 
م��واد معدنی ص��ورت گیرد. 
برهمین اساس طی هفته های 
به صادرکنندگان سنگ  اخیر 
خام ابالغ شد تا از خام فروشی 
ب��ا  مش��ارکت  و  جلوگی��ری 

ش��رکت ها و فع��االن خارجی 
در ایران را جایگزین صادرات 
بازاره��ای  ب��ه  س��نگ خام 

صادراتی کنند. 
وزیرصنعت، معدن و تجارت 
اف��زود: ع��الوه ب��ر جلوگیری 
از خام فروش��ی، فع��االن این 
صنع��ت باید به ج��ای خرید 
از سایر کشورها،  ماشین آالت 
که در بیش��تر موارد مقطعی 
است، با ش��رکت های خارجی 
مش��ارکت داشته باشند و این 
محصوالت را در داخل کشور 

تولید کنند. 
او درباره تولید ماشین آالت 
گف��ت:  ای��ران  در  معدن��ی 
تولی��د  ت��وان  متاس��فانه 
و  معدن��ی  ماش��ین آالت 
تجهی��زات در ای��ران بس��یار 
ضعی��ف اس��ت و م��ا ش��اهد 
ماشین آالت مستهلک در این 

صنعت هس��تیم ک��ه نیازمند 
بازسازی یا نوسازی است. 

HSE  زیر نظر مدیرعامل
نعم��ت زاده ب��ا اش��اره ب��ه 
اهمی��ت توجه به نکات ایمنی 
در فعالیت ه��ای معدنی تاکید 
تم��ام کش��ورهای  ک��رد: در 
پیش��رفته، بخش HSE  زیر 
نظر مدیرعامل اداره می ش��ود 
ت��ا به ص��ورت مس��تمر مورد 

بررسی و نظارت قرار گیرد. 
را  اکتش��اف  نعم��ت زاده 
ای��ن  اولوی��ت  نخس��تین 
س��ازمان عنوان کرد و افزود: 
بای��د کنسرس��یوم هایی میان 
و داخلی  شرکت های خارجی 
در زمینه اکتشاف ایجاد شود 
و خوش��بختانه پ��س از لغ��و 
تحریم ها فضای الزم برای این 
همکاری ایجاد شده و فرصت 

خوبی است تا از فضای ایجاد 
شده استفاده کنیم و همکاری 

و مشارکت را یاد بگیریم. 
او ادامه داد: اگر مش��ارکت 
ص��ورت گیرد، س��رعت عمل 
و به��ره وری افزای��ش خواهد 
یاف��ت. ما در کل کش��ور تنها 
7 الی 8 درصد را به اکتش��اف 
و بهره برداری رسانده ایم که از 
نظر من بس��یار کم است. اما 
خوش��بختانه در سال گذشته 
سازمان  اتمی،  انرژی  سازمان 
برای  ایمیدرو  و  زمین شناسی 
پهنه ه��ای  مع��ادن  توس��عه 
زی��ادی را اکتش��اف کردن��د 
ک��ه س��عی ش��د در اختی��ار 
شرکت هایی که توانایی انجام 

کار دارند، گذاشته شود. 
نادعلی اسماعیلی،  مهندس 
نظ��ام  س��ازمان  رئی��س 
مهندس��ی مع��دن ای��ران در 

ادام��ه این مراس��م بر تجمیع 
نمایش��گاه های مع��دن تاکید 
کرد و افزود: س��ال گذشته به 
فاصله یک ماه دو نمایش��گاه 
معدن در تهران برگزار شد که 
به هیچ عن��وان رضایت بخش 
نب��ود. ام��ا خوش��بختانه ب��ا 
ص��ورت  ک��ه  پیگیری های��ی 
گرفت و با دستور وزیر صمت، 
در  معدن  نمایشگاه های  کلیه 
تجمیع  نمایش��گاه  یک  قالب 
شد. این نمایشگاه قابلیت این 
را دارد تا به برندی در س��طح 

بین الملل تبدیل شود. 
رئیس  بهرامن،  محمدرض��ا 
خان��ه مع��دن ای��ران نی��ز با 
ابراز خوش��حالی از اس��تقبال 
در  معدن��ی  فع��االن  خ��وب 
ایران��ی و بین الملل��ی گف��ت: 
نمایش��گاه  دوازدهمی��ن  در 
بین الملل��ی مع��دن، صنای��ع 
و  ماش��ین آالت  معدن��ی، 
تجهیزات وابس��ته ب��ا افزایش 
ش��رکت های  88درص��دی 
40درص��دی  و  خارج��ی 
ش��رکت های معدنی و صنایع 
معدنی ایران رو به رو هستیم. 
نمایشگاه  خوشبختانه تجمیع 
تاثیر مثبی بر حضور و کیفیت 

نمایشگاه داشت. 
او ادام��ه داد: م��ا با تجمیع 
نمایشگاه های معدن در کشور 
معدنی  ت��وان  همه  می توانیم 
و صنای��ع معدنی در کش��ور 
را به صورت یکج��ا به نمایش 

بگذاریم. 
خوش��بختانه حوزه معدن و 
صنایع معدنی کش��ور پس از 
لغ��و تحریم ها با جهش خوبی 

روبه رو بود. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
دوازدهمین نمایش��گاه معدن 
و صنای��ع معدنی ایران )ایران 
کان می��ن 2016( تا 18 آبان 
م��اه در محل نمایش��گاه های 
بین المللی تهران برقرار است. 

وزیر صمت در آیین گشایش نمایشگاه بین المللی معدن عنوان کرد:  

تجمیع مدیریت راه ناگزیر نجات بخش معدن معاون وزیر کشاورزی عنوان کرد
دام و طیور صاحب ۲۷درصد از 

ارزش افزوده بخش کشاورزی
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی در ام��ور تولیدات 
دام��ی ضمن تاکید ب��ر اینکه باید تح��ول جدی در 
بیمه کشاورزی ایجاد شود، گفت: 27درصد از ارزش 
افزوده بخش کشاورزی در حوزه دام و طیور است. 

به گزارش ایسنا، حسن رکنی در همایش مدیران 
ارش��د تولیدات دامی با اعالم این نکته توضیح داد: 
در چنین شرایطی باید یک سوم از اعتبارات بیمه ای 

در این بخش ها عملیاتی شود. 
وی اف��زود: باید تحول جدی در بیمه کش��اورزی 
ایج��اد ش��ود. اینکه س��االنه اعتب��ارات بخش بیمه 
کشاورزی وابسته به دولت باشد و غرامت ها به موقع 
پرداخت ش��ود یا در برخی م��وارد از پرداخت نابجا 

جلوگیری شود. 
رکنی با اش��اره به اینکه بیمه کشاورزی در اوایل 
سال 60 تاسیس شد، اظهار کرد: قوانین و موضوعات 
مطروحه در ش��رایط بیمه کش��اورزی مناسب با آن 
زم��ان بوده که در حال حاضر با الکترونیکی ش��دن 

بانک ها و پیشرفت های روز نیاز به بازنگری دارد. 
رکنی خواس��تار بهره گیری از تجارب موفق بیمه 
کش��اورزی کشور از بیمه کشاورزی کشورهای دیگر 
ش��د و گفت: برای همکاری بیش��تر بی��ن بیمه گر و 
بیمه گذار نیاز به برگزاری جلسات و نشست است تا 

اطالع رسانی الزم به درستی صورت گیرد. 

رئیس سازمان دامپزشکی: 
صادرات مرغ و تخم مرغ هیچ 

محدودیتی ندارد

رئیس سازمان دامپزشکی از صدور بیش از 12 هزار 
مجوز بهداشتی صادرات برای 66 محصول از سوی این 
سازمان خبر داد و گفت: هیچ محدودیتی برای صادرات 
م��رغ و تخم مرغ وجود ن��دارد و در هفت ماهه ابتدای 
امس��ال بیش از 50 هزار ت��ن از این دو محصول صادر 
ش��ده است. به گزارش ایس��نا، مهدی خلج در حاشیه 
نخستین نمایشگاه محصوالت پروتئینی و فرآورده های 
گوش��تی حالل، اظهار کرد: در مورد تامین مواد اولیه 
فرآورده ه��ای خام دامی و در ارتباط با تولید مرغ هیچ 

نیازی به واردات نداریم. 
خلج در ادامه صحبت هایش درباره  آخرین وضعیت 
احتمال بروز بیماری آنفلوآنزا تصریح کرد: در حال حاضر 
وقتی کش��ورهای مختلف در نیمکره شمالی و جنوبی 
رصد می کنیم با موارد متعدد بروز و شیوع آنفلوآنزای 
پرندگان روبه رو می ش��ویم. سازمان دامپزشکی در این 
زمینه برنامه ه��ای پایش خود را دنبال می کند. به طور 
مثال در ش��رایط فعلی از 15 شهریورماه بالغ بر 1500 
مرکز پرورش روس��تایی سنتی و بازار پرندگان زینتی 

مورد پایش قرار گرفته  و در حال آزمایش هستند. 
رئیس س��ازمان دامپزشکی اضافه کرد: خوشبختانه 
اطالعات رس��یده از نمونه های برداش��ت شده و مورد 
آزمایش قرار گرفته نش��ان می دهد مس��ئله ای وجود 
ندارد، اما به هرحال چون فصل سرما فرا رسیده و دوره 
مهاجرت پرن��دگان در حال انجام اس��ت احتمال این 

مخاطره وجود دارد. 

۷0درصد وجوه جو و ذرت 
کشاورزان با اجرای طرح قیمت 

تضمینی پرداخت شد
مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، پرداخت حدود 
70 درص��د از وجه محص��ول را در کمتر از یک هفته 
به کش��اورزان، حذف عوامل واس��طه در خریدوفروش 
محصول و شفاف س��ازی عملیات بازرگانی را از مزایای 

طرح قیمت تضمینی عنوان کرد. 
علیرض��ا ولی در گفت وگ��و با ایرن��ا، صرفه جویی 
در هزینه ه��ای حم��ل ونقل، جلوگی��ری از تحمیل 
هزینه های افت و کسری ناشی از نگهداری بلندمدت 
محصول و جلب مشارکت بخش خصوصی در انجام 
خرید تضمینی را از دیگر مزیت های انجام این طرح 

برشمرد. 
براس��اس تصویب نامه هی��أت وزی��ران و ابالغ وزیر 
جهاد کش��اورزی »طرح قیمت تضمین��ی جو و ذرت 
در س��ال 1395 توس��ط شرکت س��هامی پشتیبانی 
امور دام کش��ور« اجرا ش��د، به طوری که با هماهنگی 
رئیسان س��ازمان های جهادکشاورزی استان ها، در این 
طرح قیمت تضمینی جو در تهران، قزوین و کردستان 
به روش »گواهی س��پرده« و س��ایر استان ها به روش 

»عرضه فیزیکی« عملیاتی شد. 
به گفته وی، در روش گواهی سپرده کشاورز محصول 
خود را در یکی از انبارهای طرف قرارداد شرکت بورس 

ذخیره و کارگزار آن را در بورس عرضه می کند. 
براس��اس روش عرضه فیزیکی، کش��اورز محصول 
خود را به یکی از انبارهای تحت پوش��ش این شرکت 
تحویل داده و شرکت متبوع به وکالت از طرف کشاورز 

محصول را در بورس عرضه می کند. 
ولی تصریح کرد: از ابتدای طرح تا هش��تم آبان ماه 
امس��ال در مجموع یک میلیون و 145هزار تن جو در 
28 اس��تان جمع آوری و در بورس ب��ه فروش رفت و 
وجوه حاصل در کمتر از یک هفته از تاریخ تحویل، به 

حساب کشاورزان پرداخت شده است. 
وی اضاف��ه ک��رد: همچنین قیمت مص��وب خرید 
تضمینی جو در س��ال جاری 10هزار و 28 ریال برای 
هر کیلوگرم تعیین شده که این قیمت بر حسب شرایط 

کیفی محصول متغیر است. 

معاون وزیر صنعت: 
یک هزار و 500 واحد صنعتی تحت 

تملک بانک هاست

مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران با اع��الم اینکه بیش از یک هزار و 500 
واحد صنعتی تحت تملک سیستم بانکی کشور است، 
گف��ت: از این تع��داد، یک ه��زار و 99 واحد در داخل 

شهرک ها قرار دارد. 
عل��ی یزدان��ی در گفت وگو ب��ا ایرنا، اف��زود: از این 
مجموعه، 147 طرح صنعتی رها شده و کامال تعطیل 
اس��ت و بقیه ب��ا ظرفیتی کمت��ر از 75درصد فعالیت 

می کنند. 
مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران درباره برنامه های انجام ش��ده برای رفع 
مش��کالت این واحدها، گفت: در این زمینه استان به 
اس��تان با مدیران بانک ها، رئیس��ان س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت، مدیران ش��رکت شهرک های صنعتی 
و س��رمایه گذاران، جلسه هایی برگزار شده است تا اگر 
س��رمایه گذار تمایل به ادامه کار داشته باشد، زمینه را 
برای فعال ش��دن واحد صنعت��ی فراهم کنیم؛ در این 
ارتباط در چند استان تفاهم هایی صورت گرفته است. 

معاون وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت در ادامه، به 
تفاهم نامه همکاری مشترک با فرابورس ایران اشاره کرد 
و گفت: فرابورس به عن��وان دومین بورس اوراق بهادار 
رس��می کشور با هدف تسریع در فرآیند پیاده سازی و 
تحقق ارکان اقتصاد مقاومتی با همکاری سازمان بورس 
و اوراق بهادار و س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی، بازاری ویژه برای فراهم کردن دسترسی عموم 
بنگاه های اقتصادی کشور به ویژه شرکت های کوچک 
و متوس��ط و ش��رکت های دانش بنیان به بازار سرمایه 

طراحی کرده است. 
وی اف��زود: در این بازار، ش��رکت های متقاضی پس 
از اخذ ح��د نصاب های مورد نظ��ر، در فرابورس ایران 
پذیرفته ش��ده و عالوه بر برخ��ورداری از همه مزایای 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بازار سرمایه، مشمول 

مزایای ویژه این بازار نیز می شود. 
یزدانی اضافه کرد: در قالب این تفاهم نامه، بنگاه هایی 
در سراسر کشور شناسایی شد که تاکنون 55 واحد به 
فرابورس معرفی شده است که از این تعداد، 20 واحد 

پذیرش شده اند. 

شهرک های صنعتی کشاورزی
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اطالعات گمرک ایران نش��ان می دهد 
در ش��ش ماه گذش��ته نس��بت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل کش��ورهای فرانسه، 
مراک��ش، لبن��ان و چک از ب��ازار روده 
و ش��بکه ایران��ی حذف ش��ده و تایلند، 
هنگ کنگ، اتری��ش و رومانی جای آنها 

را گرفته اند. 
براس��اس  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
اطالع��ات گم��رک ایران یک��ی از اقالم 
صادرات��ی ای��ران »روده«، »بادکن��ک« 
ک��ه  اس��ت  حیوان��ات  »ش��کمبه«  و 
به ص��ورت ت��ازه، س��ردکرده، ی��خ زده، 
نم��ک زده یا در آب نمک، خش��ک کرده 
 ی��ا دودی به کش��ورهای مختلف صادر 

می شود. 
طب��ق اطالع��ات گم��رک ای��ران در 
از  نخس��ت س��ال ج��اری  ش��ش ماهه 
این اق��الم میزان 1918 ت��ن به ارزش 
124 میلی��ارد و 269میلی��ون توم��ان 
به کش��ورهای ایتالیا، اس��پانیا، رومانی، 

لهستان، ترکیه و... صادر شده است. 
برخی مشتریان این اقالم به این شرح 

هستند: 
- ویتنام به میزان 542 تن و به ارزش 

3میلیارد و 636 میلیون تومان
- لهس��تان ب��ه می��زان 196 تن و به 

ارزش 17میلیارد تومان
- آلمان به میزان 591 تن و به ارزش 

79میلیارد تومان

ایتالیا ب��ه میزان 55 ت��ن و به ارزش 
5میلیارد و 801 میلیون تومان

ترکیه به می��زان 152 تن و به ارزش 
8میلیارد و 829 میلیون تومان

اطالع��ات گم��رک ای��ران حاک��ی از 
آن اس��ت ک��ه ص��ادرات روده، بادکنک 
و ش��کمبه حیوانات در س��ال گذش��ته 
معادل یک ه��زار و 7700 تن به ارزش 

133میلیارد تومان بوده است. 
همچنین اطالعات گم��رک حاکی از 
آن اس��ت ایران طی ش��ش ماه مش��ابه 
س��ال قبل مش��تریانی مانند فرانس��ه، 
مراک��ش، لبنان و چ��ک را از بازار روده، 
ش��کمبه و بادکن��ک حیوان��ات ایران از 
دس��ت داده اس��ت ک��ه این سه کش��ور 
می��زان 17 ت��ن ب��ه ارزش 3میلیارد و 
314میلی��ون توم��ان روده، بادکنک و 
 ش��کمبه حیوان��ات از ای��ران خریداری 

کرده  بودند. 
در ع��وض ایران توانس��ته در ش��ش 
ماه نخس��ت س��ال جاری در مقایسه با 
س��ال گذش��ته، چهار مش��تری تایلند، 
هنگ کن��گ، اتریش و رومان��ی را برای 
روده، شکمبه و بادکنک حیوانات ایرانی 
بازاریاب��ی کن��د ک��ه اطالع��ات گمرک 
حاکی از آن اس��ت که مجموع صادرات 
ایران به این کش��ورها معادل 61 تن به 
 ارزش یک میلیارد و 408 میلیون تومان 

است. 

رئیس اتاق اصناف بوش��هر گفت: بخش 
اعظم��ی از کاالهای قاچ��اق که از مبادی 
اصلی وارد کش��ور می ش��ود، دارای اسناد 

قانونی است. 
مصطفی گراشی در گفت و گو با پایگاه 
اطالع رسانی اتاق اصناف ایران در خصوص 
اج��رای طرح برخورد ب��ا کاالی قاچاق در 
این شهرس��تان اظهار داشت: یک سازمان 
در بوش��هر با اعمال نفوذ اس��تانی س��عی 
در ورود ب��ه بازار دارد و مدعی اس��ت که 
کماکان ب��رای برخورد با کاالی قاچاق در 

سطح عرضه ماموریت دارد. 
وی افزود: بر همین اس��اس پیش��نهاد 
می ش��ود که اتاق اصناف ای��ران به منظور 
ایجاد وح��دت رویه میان اتاق های اصناف 
و اتحادیه ه��ای صنفی ب��رای اجرای طرح 
برخورد با کاالی قاچاق دس��تورالعملی را 

صادر و ابالغ کند تا از اعمال برخوردهای 
سلیقه ای و شخصی خودداری شود. 

گراش��ی همچنین ضمن اش��اره به این 
مطلب که بوشهر دارای 900 کیلومتر مرز 
آبی اس��ت، افزود: طبق قان��ون ملوانان از 
معافیت هایی ب��رای واردات کاال برخوردار 
هس��تند ام��ا هم اکنون ض��رورت دارد که 
چاره ای اندیشیده شود تا این واردات مورد 
س��اماندهی قرار گی��رد و کاالهای همراه 
ملوانان نیز به دالیل امنیتی، بهداش��تی و 

اجتماعی مشمول برگ سبز شوند. 
رئیس اتاق اصناف بوش��هر با بیان اینکه 
بخش اعظمی از کاالهای قاچاق از مبادی 
اصلی وارد کشور می شود، گفت: فساد در 
سیس��تم اداری و کم اظه��اری در گمرک 
موج��ب می ش��ود ت��ا کاالهای قاچ��اق از 

مبادی قانونی وارد کشور شود. 

رئیس اتاق اصناف بوشهر: 

کاالهای همراه ملوان مشمول برگ سبز شود

ورود تایلندی ها به بازار روده ایران

فرانسوی ها خارج شدند
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انتخاب��ات آمریکا این روزها 
در کان��ون توج��ه بازاره��ای 
جهانی اس��ت. در ای��ن میان 
بازارهای��ی مانن��د ب��ازار طال 
که واکن��ش قیمتی لحظه ای 
دارند، تأثیرات بسیار بیشتری 
از کش��مکش های انتخابات��ی 

می برند. 
می��دان  از  س��ویی  در 
کلینتون  هی��الری  انتخاباتی 
امور  وزی��ر  اس��ت؛  ایس��تاده 
خارجه اس��بق آمری��کا و در 
س��ویی دیگر دونال��د ترامپ؛ 
مردی که از قلب سرمایه داری 
آمریکا به میانه عرصه سیاست 

آمده است. 

حریفانیکهکمنمیآورند
هیالری کلینت��ون به دلیل 
س��ابقه حض��ورش در عرصه 
سیاست خارجه ایاالت متحده 
آمری��کا و ق��رار داش��تن در 
پشت تریبون های دیپلماتیک 
رسمی، خوب صحبت می کند 
و برخود مس��لط است. سابقه 
ریاست جمهوری همسرش و 
رضایت نس��بی م��ردم آمریکا 
از دوران وی موج��ب ش��ده 
اس��ت تا یک هفته پیش بازار 
جهان��ی ط��ال متقاعد ش��ود 
که کلینتون پی��روز انتخابات 
خواهد بود. نظرس��نجی ها هم 
این را نشان می دادند. چیزی 
که ای��ن گمانه را تقویت کرد، 
گاف های ترام��پ در تمایلش 
به زنان ب��ود و بی مباالتی وی 
در س��خن گفتن درباره زنان 
و الف های��ش درباره زنانی که 
ب��ه وی تمای��ل دارند موجب 

ش��د تا قیمت طال قانع ش��ود 
ک��ه ترامپ نمی توان��د فردی 
باش��د که به کاخ س��فید وارد 

خواهد شد. 
اقدامات  ترام��پ در  البت��ه 
ب��ه  بع��دی نش��ان داد ک��ه 
س��ادگی معرک��ه را به حریف 
واگذار نمی کن��د و در اقدامی 
تالفی جویان��ه از نقطه ضع��ف 
همس��ر  جنس��ی  رس��وایی 
هی��الری اس��تفاده ک��رد و با 
کش��اندن چند زن به رسانه ها 
که حاضر بودند درباره فس��اد 
بیل س��خن بگویند ب��ه بازار 
ط��ال اثبات کرد ک��ه نباید در 
این ب��اره خام اندیش��ی ک��رد. 
قیم��ت ط��ال در ت��ب و تاب 
جنسی  رس��وایی  پرونده های 
ق��رار  انتخابات��ی  نام��زد  دو 
گرفت��ه بود ک��ه از قضا هر دو 
نقطه ضعف ه��ای فراوان��ی در 
رخداد  این  داش��تند.  این باره 
بازار طال را دست به عصا نگه 
داشت، اما چیزی که در هفته 
گذشته فروشندگان را در بازار 
جهانی طال شوکه کرد گزارش 
اف بی آی از پرونده ایمیل های 

هیالری کلینتون بود. 
از  کلینت��ون  اس��تفاده 
عام��ل انتقال پیغام  )س��رور( 
شخصی در سراس��ر دوره اش 
به عن��وان وزیر ام��ور خارجه، 
ب��ه جای س��رور وزارت��ی، به 
در خصوص  دغدغه ه��ا  دلیل 
امنی��ت ایمیل های��ی ک��ه او 
ارس��ال و دریافت ک��رده بود، 
موج��ود ب��ودن و حف��ظ آنها 
ب��ه منظ��ور درخواس��ت های 
ب��ه  آزاد  دسترس��ی  قان��ون 
اطالع��ات و اینکه آیا اقدامات 
او هیچ یک از قوانین، مقررات 

ی��ا دس��تورالعمل های فدرال 
را نق��ض ک��رده، حساس��یت 
گسترده عمومی را برانگیخت. 
کلینت��ون تقالی بس��یاری به 
کار بس��ت تا از فشار ناشی از 
این گزارش خالص شود. وی 
در پاسخ گفت که او چند ماه 
پیشتر همه ایمیل های مرتبط 
ام��ور  وزارت  در  کارش  ب��ا 
خارجه را در پی درخواس��ت 
آنه��ا تحویل داده و می خواهد 
که آنها علناً منتشر شوند ولی 
گفت هیچ ایمیل ش��خصی را 
تحویل نخواه��د داد و آنها را 
ح��ذف ک��رده اس��ت. کمیته 
منتخب مجلس نمایندگان در 
خصوص حمله به کنسولگری 
آمریکا در بنغازی درخواس��ت 
کرد سرور ایمیل او به منظور 
راس��تی آزمای��ی اظهارات��ش 
بررسی شود  به طور مس��تقل 
ول��ی وکی��ل کلینت��ون گفت 
باقیمانده  ایمیل های  همه  که 
حذف ش��ده و دیگ��ر موجود 

نیست. 
ش��اید این تیر خالصی بود 
که به سمت هیالری کلینتون 
ش��لیک ش��د. نظرس��نجی ها 
بالفاصل��ه نش��ان دادن��د که 
از هیالری  ترام��پ 5درص��د 

پیش افتاده است. 

واکنشمراکزتحلیلیبه
انتخابات

بنابرای��ن با وج��ودی که تا 
هفت��ه اول آبان م��اه در بازار 
جهانی ط��ال همه چیز به نفع 
کس��انی پیش می رفت که در 
خود  معامالتی  سیس��تم های 
بودند،  دستور فروش گذاشته 
اما با انتشار گزارش اف بی آی، 

خریدارانی که با قبول ریسکی 
س��نگین اقدام ب��ه خرید طال 
کرده بودند در خم عس��ل فرو 

رفتند. 
رفت��ه رفت��ه هم��ه مراکز و 
نهاده��ای تحلیلگ��ر بازار طال 
هم نسبت به انتخابات آمریکا 

واکنش نشان دادند. 
اواخر  طال  جهانی  ش��ورای 
هفت��ه گذش��ته در گزارش��ی 
اعالم کرد که ما انتظار داریم 
انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
کنگ��ره از قیمت طال حمایت 
کن��د زیرا ابه��ام زی��ادی در 
ارتب��اط ب��ا روند سیاس��ت و 
احتم��ال اعتراض ب��ه نتیجه 
انتخابات وج��ود دارد. جفری 
نیکولز، مشاور اقتصادی ارشد 
در رزلند کپیتال معتقد است 
برای  بیش��تری  پتانسیل  طال 
صع��ود قیم��ت در بلندمدت 
دارد، ام��ا در کوتاه مدت، اگر 
ترام��پ پیروز ش��ود، افزایش 
قیمت بیش��تری در مقایس��ه 
با پی��روزی کلینت��ون خواهد 

داشت. 
کارشناس��ان وال اس��تریت 
ه��م در نظرس��نجی هفتگی 
کردند  پیش بینی  نیوز  کیتکو 
طال در هفته ج��اری به روند 

صعودی ادامه خواهد داد. 
معامله گ��ران و تحلیلگرانی 
ک��ه در نظرس��نجی کیتک��و 
دارند  انتظار  کردند،  ش��رکت 
ط��ال ب��ه دلی��ل ابهاماتی که 
پیرام��ون انتخاب��ات ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا و فاصل��ه 
اندکی که میان دونالد ترامپ، 
نامزد جمهوریخواه و هیالری 
کلینت��ون، نامزد دموکرات در 
میان آرای عمومی وجود دارد 

در اوایل معامالت هفته جاری 
به قیمت باالتری صعود کند. 

پیتر ه��اگ، مدیر معامالت 
در  متال��ز  کیتک��و  جهان��ی 
این ب��اره اظهار کرد: مس��ائل 
سیاسی بازار را در التهاب نگه 
می دارد، اما فروش گسترده ای 
در بازار ط��ال نخواهد بود زیرا 
س��رمایه گذاران با انتظار برای 
یک نتیج��ه غیر قاب��ل انتظار 
در ش��ب سه شنبه، س��رمایه 
 خ��ود را ب��ه این فل��ز منتقل 

کرده اند. 
مراک��ز  ای��ن  تحلیلگ��ران 
قیمت  می کنن��د  پیش بین��ی 
طال تا زمان برگزاری انتخابات 
همچنان روند صعودی خود را 
حفظ کند، اما پس از انتخابات، 
حرکت قیمت این فلز به نتایج 

انتخابات بستگی دارد. 
در چنی��ن ش��رایطی همه 
نگاه ه��ا ب��ه ش��ب سه ش��نبه 
دوخته ش��ده و بدیهی اس��ت 
که خری��داران طال آرزو دارند 
ن��ام ترام��پ از صندوق ه��ای 
آرا بی��رون بیاید. ب��ا ابهامات 
فراوانی که پیرامون شخصیت 
و عملکرد و برنامه های ترامپ 
وجود دارد قیم��ت طال چند 
م��اه طالی��ی را ب��رای ثب��ت 
رکورده��ای جدی��د قیمت��ی 
پیش رو خواهد داش��ت. البته 
ب��ا تهدیداتی ک��ه ترامپ در 
م��ورد احتمال قب��ول نکردن 
نتیج��ه انتخاب��ات در صورت 
کلینتون  هی��الری  پی��روزی 
مطرح کرده اس��ت، خریداران 
طال امیدوارند که با اس��تفاده 
از ابهام��ات پی��ش رو ب��از هم 
بتوانند به معامله دوس��ر برد 

دست یابند. 

مدی��رکل  بان�ک:  اخب�ار 
اعتب��ارات بان��ک مرکزی ضمن 
اعالم گزارش کامل��ی از آخرین 
عملکرد بانک ه��ا در اعطای وام 
10 میلیون تومان��ی ازدواج، آن 
را مثبت ارزیابی کرد و به برخی 
حواش��ی و انتقادات در این باره 

پاسخ داد. 
بان��ک  اعتب��ارات  مدی��رکل 
مرک��زی معتقد اس��ت در هفت 
ماه و نیم ابتدایی امس��ال شبکه 
بانک��ی توانس��ته با اس��تفاده از 
منابع قرض الحس��نه پس انداز و 
ج��اری روند مطلوب��ی را در این 

بخش رقم بزند. 
میرمحم��د  آنچ��ه  براس��اس 
صادقی اعالم کرده است، از اول 
فروردی��ن 1۳۹۴ تا 15 آبان ماه 
همین س��ال حدود ۲5۴ هزار و 
500 نف��ر تس��هیالت ۳میلیون 
تومانی با مبلغ کل ۷۶۹ میلیارد 
اما  توم��ان دریاف��ت کرده ان��د، 
برای امس��ال از اول فروردین تا 
1۲ آبان ماه ای��ن آمار به حدود 
۴۷۸ ه��زار فقره رس��یده که از 
نظر تع��دادی نس��بت به همین 
دوره در س��ال قبل تا حدود دو 
برابر افزایش یافته است. از لحاظ 
مبلغی نیز بالغ بر ۴۲00 میلیارد 
تومان بود که بیانگر رشد ۳500 
میلی��اردی یعنی افزایش ش��ش 

برابری است. 
همچنی��ن طی س��ال 1۳۹۴ 
در مجم��وع ح��دود ۸05 هزار 

و ۷50 نف��ر ب��ا مبلغ��ی حدود 
ازدواج  وام  تومان  ۲۴55میلیارد 
دریافت کرده ان��د. این در حالی 
است که آمار هفت ماه و نیم اول 
امسال با تعداد ۴۷۸ هزار نفری 
نش��ان می ده��د که تس��هیالت 
ازدواج از نظ��ر مبلغی حدود دو 
برابر کل عملکرد س��ال گذشته 
اس��ت. از س��ویی دیگ��ر، تعداد 
متقاضی��ان در صف ت��ا 1۲ آبان 
سال جاری حدود ۶۸5 هزار نفر 
بوده اند که ۳۲۴ هزار نفر آنها در 
مرحله دریافت وام قرار دارند. بر 
این اس��اس 155 هزار در انتظار  
پذیرش در شعبه، 1۸۷ هزار نفر 
در انتظ��ار تکمی��ل پرونده، ۶۹ 
ه��زار نفر منتظر انعقاد قرارداد و 
1۳ هزار نف��ر هم در انتظار اخذ 
وام قرار دارن��د درعین حال که 
۳۶0 هزار نفر هم در صف تعیین 

شعبه هستند. 
از س��ویی دیگ��ر در هف��ت و 
از کل ۴۷۸  امس��ال   نیم ماه��ه 
هزار نفری که به آنها تس��هیالت 
پرداخ��ت ش��ده، ح��دود 15۸ 
ه��زار نف��ر مربوط به چه��ار ماه 
ابتدایی هس��تند ک��ه عمدتا وام 
۳ میلیون��ی و تع��دادی هم 10 
میلیون��ی دریافت کرده اند. ۳۲0 
هزار نفر دیگر نیز از تس��هیالت 
10 میلیونی برای زوجین عادی 
و ۲0 میلیون��ی ب��رای ایثارگران 
اس��تفاده کرده اند ک��ه تقریبا در 
۸5 روز گذش��ته )از اول م��رداد 

م��اه( ب��ه آنه��ا پرداخت ش��ده 
اس��ت. بنابراین، اگر ه��ر ماه را 
۲5 روز کاری در نظ��ر بگیری��م 
از اول مردادم��اه تاکنون هر روز 
حدود ۳۷۶0 نفر در کل کش��ور 
وام ازدواج 10 میلیون��ی دریافت 

کرده اند. 
بان��ک  اعتب��ارات  مدی��رکل 
مرکزی تأکی��د کرد که قطعا در 
ماه ه��ای آینده ای��ن روند ادامه 
دارد، به ط��وری ک��ه پیش بینی 
ب��ر این اس��ت اگر همی��ن رویه 
تا پایان س��ال پیش برود حدود 
۴00 تا 500 هزار فقره دیگر وام 
ازدواج تأمین مالی ش��ود، یعنی 
در مجم��وع بی��ش از ۹00 هزار 
فقره ب��ا رقمی نزدیک به ۹000 
میلیارد تومان ک��ه در نوع خود 

بی سابقه است. 
وی ای��ن را ه��م گفت که در 
مجم��وع از س��ال 1۳۸۷ ک��ه 
تاکنون  باز شده  ازدواج  سامانه 
حدود ۸ میلیون و 55هزار نفر 
وام ازدواج با مبلغی حدود ۲۴ 
ه��زار و 500 میلی��ارد توم��ان 
پرداخت شده است. بنا بر اعالم 
میرمحم��د صادق��ی، در ح��ال 
حاضر ۲۹ بانک در س��امانه وام 
ازدواج ق��رار دارن��د و دو بانک 
دیگر ه��م در آبان م��اه اضافه 
خواهند ش��د که ای��ن تعداد به 
۳1 بانک خواهد رسید. وی در 
مورد اینکه روند پرداخت ها در 
وام ازدواج نش��ان می ده��د که 

منابع قرض الحسنه  تمام  تقریبا 
به این سمت رفته است. با این 
بخش هایی  سایر  سهم  وضعیت 
که مشمول این منابع می شوند 
چگونه بوده اس��ت؟ گفت: یکی 
از بخش های مهم کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، بهزیس��تی و 
اش��تغال زایی اس��ت که درباره 
آن تأکید داش��ته ایم. اما س��ایر 
س��رفصل های قرض الحس��نه با 
توج��ه به اینک��ه اولویت بر وام 
امداد  ازدواج و س��هم کمیت��ه 
و اش��تغال اس��ت، ت��ا ح��دی 

تحت الشعاع قرار می گیرد. 

دالیلعدمپرداختوام
ازدواجدربرخیبانکها

موض��وع دیگ��ر مورد س��وال 
بان��ک  اعتب��ارات  از مدی��رکل 
مرک��زی در ای��ن ب��اره بود که 
اعالم می ش��ود تمام��ی بانک ها 
برای پرداخت وام ازدواج اقدام 

نمی کنن��د.
 وی در ای��ن م��ورد به چند 
نکت��ه اش��اره داش��ت و عنوان 
اس��تان ها،  برخی  در  ک��ه  کرد 
متقاضیان به یک بانک بیش��تر 
هنگامی  پس  می کنند.  مراجعه 
زیاد  آنها  متقاضی��ان  که حجم 
به طور خ��ودکار  م��ا  می ش��ود 
ب��رای  را  س��امانه  ته��ران  در 
آن بان��ک در اس��تان مربوط��ه 
مس��دود می کنیم. چ��ون افراد 
در صف طوالنی ق��رار گرفته و 

مدت زمان بیش��تری باید برای 
دریاف��ت وام منتظ��ر بمانن��د. 
ضم��ن اینک��ه خود بان��ک نیز 
ت��وان تأمین منابع برای اعطای 
تقاضای فرات��ر از حد را ندارد. 
بنا ب��ر این اگر برخی ش��کایت 
دارن��د ک��ه یکس��ری بانک ه��ا 
بس��ته شده اند به افزایش تقاضا 
برمی گردد و بعد از اینکه تعداد 
متقاضی��ان تعدی��ل ش��د آنگاه 
مجدد س��امانه ب��رای آن بانک 

باز می شود. 
وی مش��کل دیگ��ر را وج��ود 
متقاضی��ان  پرون��ده  در  نق��ص 
اع��الم ک��رد و گف��ت: پیگیری 
بانک مرکزی نش��ان می دهد در 
کرده اند  مراجع��ه  افراد  مواردی 
اما اصال ضام��ن ندارند. هر چند 
تأکید داش��ته ایم ت��ا حد ممکن 
یک ضامن مورد پذیرش باش��د 
و در اس��تان های محروم فرآیند 
تسهیل ش��ود، اما حتی مشاهده 
می ش��ود فرد حت��ی یک ضامن 
هم ن��دارد و بان��ک نمی تواند به 
او تس��هیالت پرداخت کند، این 
درحالی اس��ت که 1۸۷ هزار نفر 

دچار نقص پرونده هستند. 
شد:  یادآور  صادقی  میرمحمد 
ب��ا این ح��ال حتی اگ��ر برخی 
بانک ه��ا در س��امانه برای مدتی 
غیر فعال می شوند مهم آن است 
که طبق آمارها ح��دود دو برابر 
نس��بت به دوره قب��ل پرداخت 

شده که جای امیدواری است. 

رفعابهامازوام10میلیونیازدواجوحواشیآن

نبضقیمتطالدردستانکلینتونوترامپاست

خریداران طال در خم عسل

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنــامه

دریچه

صدورکارتاعتباریمرابحهدر
بانکسامانآغازشد

بانک س��امان در راستای پاس��خگویی به نیازهای 
مصرفی مشتریان، صدور کارت های اعتباری بر پایه 

عقد مرابحه را در دستور کار خود قرار داد. 
به گزارش اداره روابط عمومی بانک س��امان، رضا 
ش��یرین گوهریان، مدیر اعتبارات خ��رد و صنفی با 
اع��الم این خبر گفت: کارت اعتب��اری مرابحه بانک 
س��امان براس��اس دس��تورالعمل اجرایی ص��ادره از 
س��وی بان��ک مرکزی و ب��ه درخواس��ت متقاضیان 
واجد ش��رایط، پس از احراز اهلیت و صالحیت آنها 
در س��امانه اعتبارس��نجی داخلی بانک و همچنین 
س��امانه اعتبارس��نجی مکنا، صادر می شود و دارنده 
آن می تواند تا سقف اعتبار مشخص  شده برای کارت 
خود، نسبت به خرید کاال از پذیرندگان اقدام کند. 

مدی��ر اعتبارات خرد و صنفی بانک س��امان تصریح 
کرد: اعتبار تخصیصی در این کارت ها به صورت گردان 
است و پس از تسویه صورتحساب ارسالی یا بازپرداخت 
اقساط تس��هیالت، مبلغ اعتبار کارت متناسب با رقم 
پرداخت ش��ده، دوباره ش��ارژ خواهد ش��د. وی افزود: 
کارت های اعتباری مرابحه در سه نوع طالیی با سقف 
فردی 500 میلیون ریال، نقره ای با سقف فردی ۳00 
میلیون ریال و برنزی با س��قف ف��ردی 100 میلیون 
ریال صادر خواهد ش��د و ب��ه  ازای خریدهای اعتباری 
صورت گرفته در بازه زمانی یک ماهه، صورتحسابی برای 

دارنده کارت تهیه می شود. 
ش��یرین  گوهریان اظهار داش��ت: دارنده کارت در 
صورتی که تا هفت روز پس از صدور صورتحس��اب، 
نس��بت به تس��ویه بدهی خود اقدام کند، به میزان 
خالص تسهیالت تسویه  شده، اعتبارکارت وی دوباره 
ش��ارژ خواهد شد و در غیر  این صورت بدهی با نرخ 

1۸درصد و حداکثر تا ۳۶ ماه تقسیط خواهد شد. 

توسعههمکاریباشگاههای
مشتریانبانکتجارتوگروه

صنعتیگلرنگ
با امضای تفاهم نامه شرکت  »چابک تجارت آسیا« 
و ش��رکت  »واس��پاری ارزش آفرین گلرنگ« سطح 
همکاری های باشگاه مشتریان بانک تجارت و باشگاه 

مشتریان گروه صنعتی گلرنگ افزایش می یابد. 
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، در مراس��م 
امضای این تفاهم نامه که یازدهم آبان ماه انجام شد، 
پیری، مدیرعامل چابک تجارت آس��یا ضمن تأکید 
براینکه دو مجموعه باید در جهت ایجاد ارزش افزوده 
برای مش��تریان ت��الش کنن��د، گفت: اس��تفاده از 
پتانس��یل های دو ش��رکت برای پیش��برد بهتر ارائه 
 خدم��ات ب��ه ذی نفع��ان باع��ث ش��کل گیری روند 

برد- برد در این تفاهم نامه می شود. 
ابراهیمی، مدیرعامل شرکت واسپاری ارزش آفرین 
گلرن��گ نیز، شناس��ایی ش��بکه های مش��تریان دو 
مجموع��ه و تهیه محصول مورد نظر مش��تری برای 
دو طرف را مهم ترین موضوع این تفاهم نامه دانست 
و افزود: اس��تفاده از خدمات بان��ک تجارت می تواند 
گروه صنعت��ی گلرنگ را در تهی��ه محصوالت بهتر 
برای مش��تریان ی��اری کند. الزم به ذکر اس��ت در 
این جلسه مقرر ش��د کارشناسان هر دو مجموعه با 
بررس��ی و تبادل اطالعات درخصوص چگونگی ارائه 
سرویس های متقابل، شرایط را برای ارائه هرچه بهتر 

خدمات به مشتریان فراهم سازند. 

آغازمرحلهسومعرضهاوراق
گواهیسپرده15/5درصدیبانک

ملیایراناز16آبانماه
مرحله س��وم عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار 
ویژه س��رمایه گذاری  )عام( بانک مل��ی ایران از روز 

یکشنبه 1۶ آبان ماه جاری آغاز می شود. 
 به گ��زارش رواب��ط عموم��ی بانک مل��ی ایران، 
 ای��ن اوراق با نرخ س��ود علی الحس��اب 15/5درصد  
)پانزده و نیم( س��االنه توسط شعب بانک ملی ایران 
در سراسر کش��ور تا تاریخ ۲۲ آبان ماه جاری عرضه 
می ش��ود. اوراق مذک��ور با سررس��ید یک س��اله، به 
ص��ورت الکترونیکی با نام و قابل انتقال به غیر  بوده 
و بازخرید قبل از سررس��ید آن با نرخ 1۳/5 درصد  
)س��یزده و نیم( ساالنه از تاریخ انتش��ار امکان پذیر 
اس��ت. همچنین ای��ن اوراق معاف از مالیات اس��ت 
و س��ود علی الحس��اب آن ماهانه پرداخت می شود و 
ام��کان معامالت ثانویه ای��ن اوراق از طریق بورس و 

فرابورس ایران فراهم است. 

نرخکدامارزها
درنیمهپاییزارزانشد؟

 قیم��ت دالر در نیم��ه پایی��ز 1.5 درصد افزایش 
یافت. به گزارش خبرآنالین، قیمت دالر در روزهای 
برگ ریز پایی��ز افزایش یافت. هر دالر آمریکا در روز 
پایانی تابس��تان، ۳1 شهریور با قیمت ۳5۶۸ تومان 
به فروش می رفت، اما در حال حاضر در بازار ۳۶۲۲ 
توم��ان قیم��ت دارد. ای��ن تغییرات قیمتی نش��ان 
می دهد در مدت ۴۴ روز گذشته، دالر 1.5 درصدی 

رشد قیمتی داشته است. 
از س��وی دیگر، قیمت یورو نی��ز در بازار با افزایش 
مواجه ش��ده اس��ت. در حالی که سی و یکم شهریور 
امس��ال هر ی��ورو با قیم��ت ۳۹۹5 توم��ان فروخته 
می شد، اما در آخرین لحظه معامالت 1۳ آبان امسال، 
۴0۲۲تومان قیمت داشت. این تغییرات قیمتی نشان 
می دهد یورو 0.5 درصد گران ش��ده اس��ت. در نقطه 
مقابل در بازار ارز، قیمت پوند با کاهش روبه رو ش��ده 
است. ۳1 ش��هریور امس��ال هر پوند انگلیس ۴۶۷۸ 
توم��ان قیمت داش��ت، اما در مدت ۴۴ روز گذش��ته 
قیم��ت آن ۴.۳ درص��د کاهش پیدا کرده اس��ت. در 
آخری��ن لحظه معام��الت 1۳ آبان، پون��د انگلیس با 

قیمت ۴۴۷۴ تومان به فروش می رفت.

نرخنــامه
دالر3,624تومان

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

را1.1۲۳.۳00 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد۴.0۲۹ توم��ان و ه��ر پوند 
نیز۴.5۲۸ تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
5۶۴.000 تومان و هر ربع س��که۳00.000هزار تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی1۸۶.000 تومان 
خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 1۸ عیار11۳.۷۹۴ 

تومان قیمت خورد. 

تصویب2.5میلیارددالرپروژه
سرمایهگذاریدرهفتهگذشته

مدیرکل سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری 
از تصویب ۲.5 میلیارد دالر پروژه های سرمایه گذاری در 
جلس��ه هفته قبل این سازمان خبر داد. به گزارش مهر، 
احمد جمالی، در نشس��ت تخصصی بررسی فرصت های 
سرمایه گذاری با اش��اره به اهمیت جذب سرمایه گذاری 
به خصوص در بخش های خارجی گفت: هفته گذش��ته 
۲.5 میلی��ارد دالر پ��روژه س��رمایه گذاری در س��ازمان 
س��رمایه گذاری خارجی و کمک های فن��ی و اقتصادی 
ایران به تصویب رسیده اس��ت؛ اما باید توجه داشت که 
در هر کسب و کاری سه مؤلفه زمان، هزینه و منابع بسیار 
مهم اس��ت. مدیرکل س��رمایه گذاری خارجی س��ازمان 
سرمایه گذاری خارجی افزود: صدور مجوز در ایران هیچ 
هزینه ای برای سرمایه گذاران خارجی به دنبال ندارد؛ به 
این معنا که صدور کلیه مجوزهای مرتبط با کس��ب وکار 
ب��رای س��رمایه گذاران خارجی بدون هزینه اس��ت و در 
حوزه زمان صدور مجوز نیز، نهایت تالش انجام  ش��ده تا 
متقاضیان حداکثر ط��ی ۴5 روز بتوانند مجوزات را اخذ 

کنند. 
وی تصریح ک��رد: زمانی که در چارچوب قانون برای 
انج��ام فعالیت ش��رکت های س��رمایه گذاری خارجی 
مش��خص  شده، بالغ بر ۴5 روز است که 10 روز کاری 
آن مربوط به وزارتخانه ذی ربط است؛ بر همین اساس، 
هی��أت س��رمایه گذاری خارجی سه ش��نبه ه��ر هفته 
جلس��اتی جهت پذیرش هیأت های خارجی عالقه مند 
به س��رمایه گذاری دارد که در جلس��ه هفته گذش��ته 
بیش از ۲/5 میلیارد دالر پروژه های سرمایه گذاری در 
حوزه های مختلف درون این هیأت مصوب شده است. 
ب��ه گفته جمالی، برای سه ش��نبه آین��ده نیز بیش از 
۳میلیون دالر پروژه در حوزه های س��المت، زیرساخت 
و حوزه ه��ای صنعتی برای حضور در این جلس��ه اعالم 
آمادگ��ی کرده ان��د؛ بنابراین با چنین وضعیتی ش��رایط 
برای س��رمایه گذاری خارجی در کش��ور بس��یار فراهم 
است و شرایطی که امروز در کشور داریم و میزان رجوع 
س��رمایه گذاران برای ورود به کش��ور و آغ��از فعالیت در 

مقیاس با سال های گذشته بسیار متفاوت است. 
مدیرکل سرمایه گذاری خارجی با اشاره به حل مشکالت 
س��رمایه گذاران برای ورود س��رمایه و خ��روج آن گفت: 
نکته مهم این اس��ت که امروز ورود و خروج سرمایه برای 
س��رمایه گذاران خارجی هیچ مش��کلی ندارد تا جایی که 
مدت هاس��ت که بانک ها برای ورود سرمایه مقادیر زیادی 
ارز وارد کش��ور کرده و بس��یاری از بخش ها آغاز فعالیت 
کرده اند. جمالی گفت: امروز برای خروج ارز از کشور توسط 
سرمایه گذاران نیز مشکلی وجود ندارد تا جایی که هفته 
گذشته یک شرکت سرمایه گذار پس از درخواست انتقال 
س��ود و موافقت انجام شده، سود س��رمایه خود را خارج 
کرد؛ بر این اس��اس در بخش سرمایه گذاری های خارجی 
از طرح های سرمایه گذاران برای فعالیت در ایران استقبال 
می کنیم، طرح های سرمایه گذاری استان های مختلف را 
جمع آوری کرده و روی سایت سازمان قرار داده ایم بنابراین 
عالقه مندان می توانند از بخش های پیشنهادی ما بهره مند 

شوند و در این زمینه ها سرمایه گذاری کنند. 
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1۸۶.000سکه گرمی
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امورسهامشرکتهایکپارچهمیشود
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی از رونمایی 
سامانه اطالع رسانی پیام کوتاه در آینده ای نزدیک خبر 
داد. محمدرضا محسنی اظهار داشت: این خدمت تازه 
در چارچوب اطالع رس��انی تغییرات دارایی سهامداران 
به صورت روزانه طراحی ش��ده است. وی گفت: در سه 
هفته گذشته این س��امانه به صورت آزمایشی آغاز به 
فعالیت کرده اس��ت و 30 هزار سهامدار برای دریافت 
این س��رویس ثبت ن��ام کرده اند و در ح��ال حاضر این 
س��رویس برای کلیه س��هامداران آماده استفاده است. 
محسنی گفت: برای فعال سازی این سرویس باید احراز 
هویت سهامداران نهایی شده تا داده های هر سهامداری 
به تلفن همراه شخصی آن فرد ارسال شود. وی با تأکید 
بر اینکه پیش نیاز اس��تفاده از این سرویس بحث احراز 
هویت است، درباره مزایای س��امانه اطالع رسانی پیام 
کوتاه، اظهار داشت: شفافیت، تسهیل در اطالع رسانی 
و جلوگیری از سوء اس��تفاده از دارایی س��هامداران که 
در قوانی��ن مبارزه با پولش��ویی به آن اش��اره ش��ده از 
جمله مهم ترین مزایای این سرویس است. مدیرعامل 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه  )س��مات( گفت: در حال حاض��ر درباره راه های 
احراز هویت پنج راه در نظر گرفته ش��ده که س��ه راه 
آن اکنون فعال اس��ت. نخستین راه داشتن دسترسی، 
 IPS است که افراد می توانند با مراجعه به سایت IPS
آن را فعال کنند. وی افزود: عالوه بر این س��هامدارانی 
که اطالعات آنها از جمله شماره همراه آنها در شرکت 
س��پرده گذاری مرکزی ثبت شده اس��ت می توانند راه 
دوم یعنی ارسال عدد یک به شماره پیام کوتاه سمات 
10007274 را انجام دهند تا راهنمای کد فعال سازی 
به ش��ماره آنها ارسال ش��ود. به گفته دکتر محسنی، 
همچنین س��هامدارانی که شماره تلفن همراه شان نزد 
ش��رکت سپرده گذاری مرکزی ثبت نشده است باید از 
روش سوم یعنی مراجعه به دفاتر پیشخوان مبادرت به 

فعال سازی این سرویس کنند. 

عرضهبیشاز71هزارتنانواعکاال
درتاالرفرآوردههاینفتیوپتروشیمی

تاالر صادرات��ی بورس کاالی ایران دیروز عرضه یک 
هزار تن قیر 6070 و 200 تن عایق رطوبتی را تجربه 
ک��رد. 58 هزار و 900 تن ان��واع قیر، 200 تن گوگرد، 
2هزار تن لوب کات، 7 هزار تن وکیوم باتوم، یک هزار 
تن س��الپس واکس، 254 تن مواد پلیمری و 2 هزار و 
18 تن آمونیاک در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
عرض��ه ش��د. 500 تن بیلت و 500 تن ش��مش هزار 
پوندی 99.8 شرکت ایرالکو در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدنی عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس 
کاالی ایران نیز در این روز عرضه 161 تن جو دامی در 
قالب طرح قیمت تضمینی را تجربه کرد. افزون بر این 
32 ه��زار و 125 تن جو دامی، 100 تن برنج وارداتی، 
295 تن ذرت دامی، 100 تن روغن خام س��ویا، 500 
تن شکر سفید، 100 تن کنجاله سویا، 5 هزار تن گندم 
خوراکی و یک هزار تن گن��دم دوروم نیز در این تاالر 
عرضه شد. همچنین 190 تن ذرت دانه ای موجودی 5 
انبار استان های کرمانشاه و کردستان در قالب گواهی 
سپرده کاالیی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

توافقبرایعرضهسیمان
دربورسکاال

دبی��ر انجمن کارفرمای��ان صنعت س��یمان گفت: با 
پیگیری های متعدد انجمن س��یمان و همکاری بورس 
کاالی ایران، ش��اهد رفع موانع صادرات سیمان از بورس 
کاال هس��تیم به طوری که پیش بینی می شود از زمستان 
سال جاری این طرح عملیاتی شود. شیخان در رابطه با 
جزییات عرضه س��یمان در بورس کاال گفت: صادرات از 
اولویت های صنعت سیمان به شمار می رود و این صنعت 
برای بازگشت رونق، نیازمند حمایت از سوی دولت است؛ 
بر همین اساس در جلسات اخیر تصمیم گرفته شد برای 
بهتر شدن اوضاع این صنعت، صادرات سیمان به صورت 
هدفمند از بورس کاال کلید بخورد. شیخان در پاسخ به 
این پرسش که آیا مش��کالت گمرکی صادرات سیمان 
از بورس حل ش��ده اس��ت؟ گفت: بله، موانعی که برای 
صادرات از س��مت گمرک وجود داشت، خوشبختانه با 
رایزنی و بررسی های اخیر برطرف شده به طوری که قرار 
است گمرک فقط با برگه معامله بورس کاال، اجازه خروج 
سیمان از کش��ور را دهد. وی در ادامه به اقدامات انجام 
ش��ده برای صادرات س��یمان از طریق بورس کاال اشاره 
کرد و اظهار داشت: با توجه به حمایت های دولت به ویژه 
وزارت صنعت و راه س��ازی از صنعت سیمان و همچنین 
مکانیس��م بورس کاال، به نظر می رس��د توسعه صادرات 
از این بازار ش��فاف با اس��تقبال ویژه دولت روبه رو شده 
و امیدواری��م در آینده ای نه چن��دان دور فعاالن صنعت 

سیمان بار دیگر طعم رونق را بچشند. 

عبورارزشکلمعامالتبورس
انرژیازمرز70هزارمیلیاردریال

ارزش کل معام��الت صورت گرفت��ه در بورس انرژی 
ایران به 364 میلیارد و 387 میلیون ریال بالغ ش��د. در 
بازار فیزیکی، کاالهای نفتای س��بک پاالیش نفت بندر 
عباس در رینگ داخلی و نفت گاز  )گازوییل( ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از انبار نفت اصفهان 
و مشهد به مقصد افغانستان در رینگ بین الملل بورس 
انرژی ایران م��ورد عرضه قرار گرفتند؛ که کل معامالت 
ص��ورت گرفت��ه در این عرضه   ه��ا و عرضه ه��ای مازاد 
معادل 20 هزار تن به ارزش��ی بی��ش از 346 میلیارد و 
415 میلیون ری��ال بود. از نکات قاب��ل توجه معامالت 
ب��ازار فیزیکی می توان به معامل��ه 20 هزار تن نفت گاز  
)گازوییل( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به 
مقصد افغانستان در رینگ بین الملل اشاره کرد. همچنین 
بازار برق بورس انرژی ایران نیز، ش��اهد معامله 2 هزار و 
940 قرارداد معادل 47 هزار و 600 مگاوات س��اعت به 

ارزشی بیش از 17 میلیارد و 75 میلیون ریال بود. 

بورس کاال

بورس انرژی

در نخس��تین روز معامالتی 
هفت��ه ب��ورس اوراق به��ادار 
ته��ران، ش��اخص کل ت��االر 
شیش��ه ای بیش از 417 واحد 
اف��ت کرد و به رقم 79 هزار و 
253 واحد رسید. در معامالت 
روز گذش��ته، نم��اد ش��رکت 
بندرعب��اس  نف��ت  پاالی��ش 
بیشترین تاثیر را در نوسانات 
نزول��ی ش��اخص کل بر جای 
گذاش��ت. بع��د از ای��ن نماد 
صنایع  اصفهان،  نفت  پاالیش 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس و 
گس��ترش نفت و گاز پارسیان 
بیش��ترین تاثی��ر را در اف��ت 
نماگ��ر بازار س��هام داش��تند. 
همچنی��ن در ط��رف مقاب��ل 
نماد شرکت ملی صنایع مس 
پرشین  پرداخت  آسان  ایران، 
و س��یمان فارس و خوزستان 
بازار  س��عی کردند دماس��نج 
س��هام را ت��ا حد ام��کان باال 
بکش��ند. در نماد پاالیش نفت 
بندرعباس بیش از 96 درصد 
فروش ه��ا به اف��راد حقیقی و 
کمت��ر از 10 درص��د خریدها 
مرب��وط به بازیگ��ران حقوقی 
ب��ازار س��هام ب��ود. در نم��اد 
پاالی��ش نف��ت اصفه��ان نیز 
بیش از 98 درصد فروش ها را 
حقیقی ها انجام دادند و بیش 
از نیمی از مق��دار کل فروش 
را خود حقیقی ه��ا خریداری 

کردند. 

افتقیمتجهانینفت
پاالیشیهارامنفیکرد

روز گذش��ته ب��ازار س��هام، 
ب��ازاری کم حج��م و متعادل 
در اغلب نماده��ای معامالتی 
ب��ود؛ بازاری که برای روش��ن 
ت��االر  داش��تن چ��راغ  نگ��ه 

شیش��ه ای به معامالت درون 
گروه��ی و بلوک��ی از س��وی 
نمادهای  در  حقوقی ها  برخی 
معامالت��ی پی��ش روی ب��ازار 
دلخ��وش کرده ب��ود. در عین 
حال بازار س��هام با نگاهی به 
وضعی��ت بازاره��ای جهانی و 
افت قیم��ت نفت خام ترجیح 
داد در گروه پاالیشی ها عرضه 
را ب��ر تقاضای س��هام ش��اهد 
باش��د. در نماد سرامیک های 
صنعتی اردکان نیز گش��ایش 
نم��اد معامالت��ی درحال��ی با 
رش��د 14 درصدی قیمت این 
س��هم مواجه ش��د ک��ه صف 
ف��روش بی��ش از 4میلی��ون 
س��هم در پایان معامالت این 
س��هم در کنار عرضه سهام از 
حقوقی  عمده  سهامدار  سوی 
و حقیق��ی قابل تعام��ل بود. 
ای��ن نماد معامالت��ی پیش از 
این نیز در دو هفته گذش��ته 
در حالی بازگش��ایی ش��د که 
نوسان کاذب و غیرمنطقی در 
این نم��اد معامالتی به ابطال 

تمام��ی معام��الت از س��وی 
ناظر بازار س��هام انجامید. در 
نم��اد معامالتی »کس��را« به 
بهانه های��ی همچ��ون تجدید 
ارزیاب��ی دارایی ها و طرح های 
قیمت  در حالی  دانش بنی��ان 
رش��دهای  ب��ا  س��هم  ای��ن 
فضای��ی مواج��ه ش��د ک��ه با 
واقعیت موجود در این س��هم 

فاصله های بسیاری دارد. 
بازار سهام همچون روزهای 
نیم نگاه��ی  نی��ز  گذش��ته 
ریاس��ت  داغ  انتخاب��ات  ب��ه 
آمریکا داش��ت؛  جمهوری در 
ب��ازاری که ترجی��ح داد بیش 
از آنکه در بازار خریدار س��هام 
باش��د، به حف��ظ نقدینگی و 
شناسایی بازدهی های به دست 
انتظاری که  آمده فکر کن��د؛ 
ش��اید تا س��ه روز آین��ده به 
پایان برس��د و سمت و سوی 
فض��ای  در  را  س��هام  ب��ازار 
روی خود  پی��ش  انتخابات��ی 
 در اوایل س��ال آینده ترس��یم 

کند. 

افت4واحدیشاخصکل
فرابورس

ای��ران  فراب��ورس  ب��ازار 
هفت��ه  از  روز  نخس��تین  در 
معامالت��ی جدید ش��اهد نقل 
و انتق��ال نزدی��ک ب��ه 181 
میلیون ورق��ه بهادار به ارزش 
 365 و  یک ه��زار  از  بی��ش 
بود. در معامالت  میلیاردریال 
روز ش��نبه 15آب��ان م��اه در 
مجم��وع بازاره��ای اول، دوم  
و  فراب��ورس حج��م  پای��ه  و 
ارزش معام��الت به حدود 97 
میلیون س��هم به ارزش بیش 
از 313میلی��ارد ریال رس��ید. 
در ای��ن بازار نم��اد ذوب آهن 
اصفه��ان باالتری��ن حج��م و 
ارزش معامالت��ی را ب��ا نق��ل 
و انتق��ال 19 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 56 میلی��ارد ریال 
شاهد بود. نماد »ذوب« البته 
نماد  پربازدیدترین  به عن��وان 
معامالتی دیروز نیز ش��ناخته 
ش��د و دومی��ن نم��ادی لقب 
تاثیر  باالتری��ن  ک��ه  گرف��ت 

مثب��ت را بر آیفکس به میزان 
0.38درصد گذاش��ته اس��ت. 
در بازار س��هام فرابورس نماد 
تولیدی  ش��رکت  معامالت��ی 
ش��یروان، قوچ��ان و بجنورد 
با نماد »قش��یر« ب��ا توجه به 
اطالع��ات دریافت��ی مبنی بر 
پیش بینی  اهمی��ت  با  تعدیل 
درآمد هر س��هم س��ال مالی 
1395 متوق��ف ش��د. در این 
آیفکس پس  بازار همچنی��ن 
از افت وخیزهای��ی ک��ه تجربه 
کرد به افت 4 واحدی معادل 
0.5درص��د تن داد و در پایان 
بازار در ارتف��اع 838 واحدی 
نشس��ت. نم��اد ش��رکت های 
ش��یراز،  نف��ت  پاالی��ش 
پاالیش  و  زاگرس  پتروشیمی 
نف��ت الوان در حالی باالترین 
ت��ا س��قف  را  تاثی��ر منف��ی 
حداکثر 1.2واحد بر ش��اخص 
کل فراب��ورس گذاش��تند که 
هلدینگ  ش��رکت های  نم��اد 
صنای��ع معدن��ی خاورمیانه و 
ذوب ت��ا س��طح حداکثر یک 
واحد تاثی��ر مثبت بر آیفکس 
داش��ته و از اف��ت بیش��تر آن 
جلوگیری کردند. روز گذشته 
بخش عم��ده ای از ارزش بازار 
فراب��ورس به معام��الت انجام 
ش��ده در بازار اوراق با درآمد 
ثابت اختصاص داشت. در این 
بازار تعداد 877هزار ورقه بهادار 
ب��ه ارزش بیش از 814میلیارد 
ریال مورد مبادل��ه قرار گرفت 
که سهم نزدیک به 60درصدی 
از ارزش کل معامالت را شامل 
می شد. در این بازار نماد اسناد 
خزانه اس��المی مرحل��ه دهم 
ش��اهد نقل و انتقال 100 هزار 
ورقه ب��ه ارزش 192.8میلیارد 
ریال بود. پس از آن نماد اخزا5 
و 8 نیز باالترین حجم و ارزش 
معامالتی را در اختیار گرفتند. 

شاخصکل417واحدریخت

آتش پاالیشی ها بر بازار سهام

مش��اور  ش��رکت  مدیرعام��ل 
سرمایه گذاری آوای آگاه وضعیت 
فعلی بازار س��رمایه را در کش��ور 
نوبتی و چرخش��ی توصیف کرد. 
مهدی طحانی به سنا گفت: این 
روزها دیگر مانند گذشته ها لیدر 
نداریم و تقریباً تمام صنایع با هم 
حرکت می کنن��د یعنی یک روز 
صنعت پاالیشگاه مثبت می شود، 
دو روز دیگ��ر نوب��ت ب��ه صنعت 
فلزات و س��نگ آهن می رس��د و 
بعد صنعت خودرو رشد می کند. 
وی با بی��ان اینکه بازار نمی تواند 
تخمین��ی از س��ودآوری دقی��ق 
شرکت ها داشته باشد، گفت: نکته 
این است که سودآوری شرکت ها 
دستخوش تغییرات جدی نشده، 
ام��ا انتظارات س��رمایه گذاران به 
س��ر آمده اس��ت. طحانی افزود: 
سرمایه گذاران انتظار دارند اتفاقی 
بزرگ بیفتد و هنوز این اتفاق رخ 

نداده و همین باعث ش��ده است 
که در واقع ب��ه صورت جریانی و 
دوره ای روی شرکت ها گمانه زنی 
کنند. مدیرعامل ش��رکت مشاور 
در  آگاه  آوای  س��رمایه گذاری 
بخ��ش دیگری از ای��ن گفت وگو 
به موض��وع مجام��ع بانک ها که 
به دالیلی همچ��ون آماده نبودن 
صورت های مالی یا نرس��یدن به 
حدنصاب به تنف��س خورده بود، 
اشاره کرد و گفت: در این موضوع، 
صاحبنظ��ر اصلی بان��ک مرکزی 
و پ��س از آن س��ازمان ب��ورس 
اس��ت. طحان��ی افزود: س��ازمان 
بورس ب��ه نیابت از س��هامداران 
خرد پیگیر حقوق آنهاس��ت چرا 
ک��ه در این میان، ب��ه ذی نفعان 
بانک ه��ا از جمل��ه کارمن��دان و 
مدیران که ج��زو مجموعه بانک 
هس��تند، آس��یبی وارد نش��ده و 
بورس��ی  س��رمایه گذاران  فع��اًل 

متضرر ش��ده اند و آنها هم اکنون 
دست ش��ان به جایی بند نیست. 
وی با بی��ان اینکه س��رمایه گذار 
باالخره با یک مجموعه اطالعات 
معی��ن، س��هام بان��ک را خریده 
است، اظهار داش��ت: بعد از آنکه 
بانک  مال��ی می آید،  صورت های 
مرک��زی روز قب��ل از مجمع یک 
نام��ه می گ��ذارد و می گوید باید 
ذخیره بگیری و مدیر بانک هم از 
آنجا که غالبا به بدنه دولت تعلق 
دارد، قبول می کند. طحانی گفت: 
با این حال، س��وال این است که 
چرا این اطالع��ات قبل از این به 
س��رمایه گذار اعالم نشده و اینکه 
شب مجمع، اطالعات دیگری به 
دست س��هامدار می رسد حداقل 
در وض��ع فعل��ی نش��انه خوب��ی 
نیس��ت. مگر اینکه بانک مرکزی 
ک��ه نماد ای��ن بانک ها را بس��ته 
است از س��ازمان بورس خواسته 

باش��د که بسته بماند تا اطالعات 
آنها درس��ت ش��ود. وی با تأکید 
بر اینکه ای��ن پکیج برای بانک ها 
بای��د با ه��م دیده ش��ود، گفت: 
الاقل آن قس��مت از این فیلد که 
در واقع می ش��ود گفت شناسایی 
زیان است باب میل سرمایه گذار 
است و اگر قرار باشد صرفاً با این 
اطالعات نماد بانکی ها باز ش��ود، 
حداقل این نماده��ا می توانند تا 
25، 30 درصد پایین تر از قیمت 
بسته شدن ش��ان باز شوند و این 
اتف��اق خوبی برای بازار س��رمایه 
نیست. مدیرعامل شرکت مشاور 
تصریح  آگاه  آوای  سرمایه گذاری 
کرد: از آنجا که این مسئله درون 
گروهی اس��ت، قاعدت��اً باید حل 
کردن آن مشکل خاصی نداشته 
نباش��د مگ��ر اینک��ه مالحظات 
سیاس��ی ی��ا روابطی دیگ��ر در 
ای��ن میان دخیل باش��د. طحانی 

در ادام��ه این گفت وگ��و به تأثیر 
افزای��ش قیمت نفت ب��ر بورس 
اشاره کرد و گفت: افزایش قیمت 
جهانی نفت، هم به طور مستقیم 
و هم غیرمستقیم بر بازار سرمایه 
تأثی��ر مثب��ت دارد. وی اف��زود: 
بورس ما نفت محور اس��ت یعنی 
محص��والت اعم از فل��زی و خود 
پتروشیمی ها و نفتی ها به گونه ای 
ب��ه نفت مربوط می ش��وند و این 
افزای��ش قیم��ت در اینجا مثبت 
خواهد بود که این اتفاق، مربوط 
به آثار مستقیم آن است. طحانی 
گفت: در بخش غیرمس��تقیم هم 
طبیعی اس��ت که دول��ت پولدار 
باعث می شود پول را کمتر از بازار 
سرمایه خارج کند. دولت پولدار، 
بهتر پ��ول خرج می کن��د و این 
باع��ث افزایش مصرف می ش��ود، 
ام��ا این بح��ث را بای��د در کنار 

تک نرخی شدن ارز دید. 

ناش��ران  ب��ر  نظ��ارت  اداره 
اوراق  بورس  س��ازمان  بورس��ی 
تمام��ی  رتبه بن��دی  به��ادار 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در 
ب��ورس اوراق بهادار را براس��اس 
وضعی��ت اطالع رس��انی آنه��ا از 
نظ��ر قابلی��ت ات��کا و به موق��ع 
بودن ارس��ال اطالعات محاسبه 
و منتش��ر کرد. معی��ار به  موقع 
ارس��ال  زمان  براس��اس  ب��ودن 
ش��رکت   توس��ط  اطالع��ات 
)پیش بینی های درآمد هر سهم، 
می��ان دوره ای  مالی  صورت های 
حسابرسی نشده، صورت وضعیت 
پرتفوی، اظهارنظرهای حس��ابرس 
نس��بت به پیش بین��ی درآمد هر 
س��هم اولی��ه و ش��ش ماه��ه و 
می��ان دوره ای  مالی  صورت های 
ش��ش ماهه، صورت ه��ای مالی 
حسابرسی نش��ده و ش��ده پایان 
دوره مال��ی و برنام��ه  زمانبندی 
س��هامداران(  س��ود  پرداخ��ت 
در  تعیین ش��ده  مقاط��ع  در 
دس��تورالعمل افش��ای اطالعات 
و ب��ا لحاظ کردن می��زان تأخیر 
م��ورد  اطالع��ات،  ارس��ال  در 

محاسبه قرار می گیرد. همچنین 
تغیی��رات  و  نوس��انات  می��زان 
و  ارس��الی  پیش بینی ه��ای  در 
تفاوت های میان مبالغ پیش بینی 
شده و عملکرد واقعی حسابرسی 
ش��ده معیار قابلیت اتکا در این 
 محاس��بات اس��ت. از آنج��ا که 
شرکت های سرمایه گذاری براساس 
دستورالعمل های جدید، ملزم به 
ارائه پیش بینی درآمد هر س��هم 
نیس��تند، بنابراین امتیاز مربوط 
به این شرکت ها به طور جداگانه 
م��ورد محاس��به ق��رار گرفته و 
اطالع��ات مقایس��ه ای مربوط به 
ای��ن ش��رکت ها تنها نس��بت به 
سرمایه گذاری   شرکت های  سایر 

ارائه شده  است. 

برترینها
درمیان302شرکت

از  گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
م��ورد  ش��رکت   302 می��ان 
بررس��ی رتبه های اول تا س��وم 
از لح��اظ ب��ه موق��ع ب��ودن و 
قابلیت اتکای اطالعات ارس��الی 
و کنت��رل  فن��ی  بازرس��ی  ب��ه 

خوردگ��ی تکی��ن ک��وی، تولید 
مواد اولی��ه داروپخش و تجارت 
اختصاص  پارس��یان  الکترونیک 
است. شرکت های صنعتی  یافته 
مبی��ن،  پتروش��یمی  بهش��هر، 
مس��کن،  س��رمایه گذاری  گروه 
داروس��ازی امی��ن، حمل و نق��ل 
ت��وکا، صنایع س��یمان کرمان و 
رتبه های  زه��راوی  داروس��ازی 
چهارم تا دهم را به نام خود ثبت 
کردن��د. همچنین ش��رکت های 
خدم��ات  هم��دان،  شیش��ه 
انفورماتیک، البراتوارهای س��ینا 
ای��ران دارو، معدنی امالح  دارو، 
ای��ران، المی��ران، نی��رو ترانس، 
بانک خاورمیانه، س��رمایه گذاری 
صندوق بازنشستگی و ارتباطات 
سیار ایران 10 گروه دومی بودند 
که از لحاظ به موقع بودن و قابل 
اتکا بودن اطالع��ات رتبه 11 تا 

20 را به خود اختصاص دادند. 

شرکتهایانتهایجدول
از س��وی دیگ��ر ش��رکت های 
نف��ت  پاالی��ش  بان��ک،  پس��ت 
اصفه��ان، تولی��دی لن��ت ترمز 

ایران، پاالی��ش نفت بندرعباس، 
کاش��ی نیلو و آلومراد به ترتیب 
در انتهای جدول رتبه بندی قرار 

دارند. 

بهترینهاوبدترینهای
بازاراول

براس��اس این گزارش در بازار 
اول بورس ش��رکت های تجارت 
پارس��یان، صنعتی  الکترونی��ک 
بهش��هر، گ��روه س��رمایه گذاری 
امی��ن،  داروس��ازی  مس��کن، 
کرم��ان،  س��یمان  صنای��ع 
نی��رو  انفورماتی��ک،  خدم��ات 
ترانس، س��رمایه گذاری صندوق 
بازنشس��تگی، بیمه پارس��یان و 
تراکتورس��ازی ایران 10 شرکت 
برت��ر از لح��اظ به موق��ع بودن 
اطالع��ات و قابلیت ات��کا بودند. 
این در حالی بود که شرکت های 
پس��ت بان��ک ای��ران، پاالی��ش 
نف��ت بندرعباس، س��ایپا، بانک 
آبادان،  پتروش��یمی  پارس��یان، 
بیم��ه دان��ا و بانک تج��ارت در 
حال��ی کمتری��ن امتیازه��ا را از 
لح��اظ به موقع بودن و قابل اتکا 

ب��ودن اطالعات داش��تند که در 
انتهای جدول ش��رکت های بازار 

اول نشستند. 

دربازاردومچهخبربود؟
نی��ز  ب��ورس  دوم  ب��ازار  در 
ش��رکت های بازرس��ی کنت��رل 
ک��وی،  تکی��ن  خوردگ��ی 
تولی��د م��واد اولی��ه داروپخش، 
پتروش��یمی مبی��ن، حمل و نقل 
توکا، داروسازی زهراوی، شیشه 
س��ینا  البراتوره��ای  هم��دان، 
دارو، ای��ران دارو و المی��ران ب��ا 
شفاف ترین  امتیازها،  بیش��ترین 
ش��رکت های بازار هس��تند. این 
در حالی است که انتهای جدول 
در ای��ن ب��ازار به ش��رکت های 
صنایع کاش��ی اصفهان، سیمان 
کارون، تولی��دی لنت ترمز ایران، 
کاش��ی نیلو، آلومراد، پلی اکریل 
ای��ران، کارخانج��ات کاش��ی و 
س��رامیک حافظ، شیشه و گاز و 
پ��ارس الکتریک اختصاص یافت 
ک��ه از لحاظ به موقع و قابل اتکا 
بودن اطالعات کمترین رتبه ها را 

داشتند. 

رشدصنایعدربورسچرخشیشدهاست

شفافترینومبهمترینشرکتهایبورستهران

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشتریندرصدافزایش

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

بیمه دانا در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصدنوسانقیمتنامشرکت

4.83414.31کسرا
2.3955دانا
7.8795کدما

5.0934.99قمرو
2.1324.97تمحرکه
8.7504.95کبافق
15.7964.87سقاین

بیشتریندرصدکاهش
پاالیش نفت اصفهان صدرنش��ین جدول بیش��ترین 
درصد کاهش ش��د. پاالی��ش نفت ته��ران در رده دوم 
این گ��روه ایس��تاد و پاالیش نفت تبریز ه��م در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

)4.83(2.736شپنا
)4.76(3.121شتران
)4.66(5.152شبریز
)4.66(8.368شبهرن

)4.49(2.042خریخت
)4.46(1.522غشاذر
)4.3(2.895شکلر

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

بانک خاورمیانه هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداددفعهقیمتنام

31.261 213سشرقح

24.417 1032خزامیا
19.105 2610وخاور
18.260 4703فاذر
17.816 2736شپنا

16.841 4843خگستر
15.077 2514فاراک

بیشترینارزشمعامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را آس��ان 
پرداخت پرش��ین  به خود اختصاص داد و صنایع آذرآب 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. گس��ترش س��رمایه گذاری 
ای��ران خ��ودرو هم در ب��االی جدول بیش��ترین ارزش 

معامالت قرار گرفت. 
جمعمعامالتقیمتنام
159.305 16424آپ
85.881 4703فاذر

81.568 4843خگستر
55.967 6042کاما

49.863 2610وخاور
49.078 4834کسرا
48.739 2736شپنا

بیشترینسهاممعاملهشده
آسان پرداخت پرش��ین در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دست آورد که زامیاد 
در این گروه دوم شد و پاالیش نفت بندرعباس در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت

164246677آپ
10322143خزامیا
48661839شبندر
32111839خودرو
48431666خگستر
48341639کسرا

2131599سشرقح

P/Eباالتریننسبت
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/Eقیمتنامشرکت

36871844کحافظ
3861965فمراد

961961پالسک
3057611فلوله
7023413چفیبر
2311289تکنو

3957264خمحور

P/Eکمتریننسبت
روز گذش��ته س��رامیک های صنعت��ی اردکان در صدر 
ج��دول کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری 

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

48431.28کسرا
9302.48وخارزم
15912.95واعتبار
10483.14پردیس
10063.58وپاسار
18983.60وبانک
83684.32شبهرن

سیدمحمدصدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

وز|
مر
تا

رص
|ف
از
فر
ی
سو

مو
ن
سی

ح

یکشنبه
16 آبان 1395

شماره 645



یکشنبه
16 آبان 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

خرید ملک کلنگی افزایش یافت
قیم��ت واحدهای کلنگی پایتخت نش��ان می دهد 
شمال تهران پیش��تاز در قیمت است، مرکز و غرب 
در رتبه های بعدی قرار دارند و جنوب و شرق تهران 
می توانند گزینه های خوبی برای خرید ملک کلنگی 

و ساخت وساز باشند. 
ب��ه گزارش مهر، رص��د آمار معام��ات واحدهای 
کلنگی در مهرماه س��ال جاری و مقایس��ه آن نسبت 
به مشابه سال گذشته نشان از افزایش خریدوفروش 
این اماک دارد. حجم معامات کلنگی در سال ۹۴، 
۶.۹ درصد از کل معامات بوده درحالی که این رقم 

درسال ۹۵ به ۷.۹ درصد رسیده است. 
در بازار مس��کن، افزایش فروش واحدهای کلنگی 
نش��انه ای از بهبود بازار ساخت و ساز است و می تواند 
شاخص خوبی برای پیش بینی بازار مسکن در آینده 
باش��د؛ البته آمار چند ماه گذش��ته معامات مسکن 
هم از بهبود بازار طی ماه های گذش��ته حکایت دارد 
ب��ه همین دلیل و با توجه ب��ه اهمیت خریدوفروش 
واحده��ای کلنگ��ی، خبرگزاری مه��ر، قیمت ملک 
کلنگی در مناطق مختلف شهر تهران )شمال، غرب، 
مرکز، شرق و جنوب( را مورد بررسی قرار داده است. 
یافته ها نشان از آن دارد که قیمت واحدهای کلنگی 
در ش��مال پایتخت باالترین قیمت را دارند و پس از 
آن مرکز، غرب، شرق و جنوب پایتخت قرار دارند. 

اگر در ش��مال تهران به دنبال خرید ملک کلنگی 
و ساخت و س��از برج، آپارتمان، واحد اداری یا تجاری 
هس��تید باید به طور متوس��ط برای هر مترمربع ۱۸ 
میلیون تومان هزینه کنید، به عنوان نمونه در منطقه 
دربند ی��ک واحد کلنگی ۲۷۵ مت��ری با قیمت هر 
مترمرب��ع ۱۲ میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار تومان و طول 
ب��ر ۱۸ متر، ۳ میلی��ارد و ۴۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار 

تومان قیمت گذاری شده است. 
ش��رایط در غ��رب ته��ران ب��رای ساخت و س��از و 
خرید ملک کلنگی آس��ان تر اس��ت و ه��ر متر مربع 
واحد کلنگی ح��دود ۸ میلیون تومان قیمت گذاری 
می ش��ود، در خیابان پونک تهران برای هر متر مربع 
واح��د کلنگی باید ۱۰ میلی��ون و ۵۰۰ هزار تومان 
هزین��ه کنید که درای��ن ص��ورت ارزش یک واحد 
کلنگ��ی ۲۰۰ متری ب��ا طول بر ۱۰ مت��ر حدود ۲ 

میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان است. 
مرکز تهران نی��ز از لحاظ محدوده قیمت واحدهای 
کلنگی به غرب پایتخت نزدیک اس��ت؛ در این منطقه 
قیمت هرمتر مربع به طور متوس��ط ۱۲ میلیون تومان 
است، در منطقه یوسف آباد تهران برای خرید یک واحد 
کلنگ��ی ۳۳۰ متری که طول بر ۱۱ مت��ری دارد، هر 
مترمربع ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری شده و ارزش 

کل ملک ۴ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان است. 
قیمت ها در ش��رق تهران متعادل تر است و هرمتر 
مربع ملک کلنگی حدود ۶ میلیون تومان به فروش 
می رسد، به عنوان نمونه در منطقه نارمک یک ملک 
کلنگ��ی ۵۷۰ مترمربعی با طول بر ۱۵ متر و قیمت 
هرمترمرب��ع ۸ میلی��ون تومان، ۴ میلی��ارد و ۵۶۰ 
میلیون تومان می ش��ود. قیمت ه��ا در جنوب تهران 
برای ساخت و ساز از همه نقاط پایتخت ارزان تر است 
و ارزش ه��ر متر مربع ملک کلنگ��ی در این منطقه 
ح��دود ۴میلیون تومان اس��ت، در منطقه مش��یریه 
پایتخت، برای خرید یک متر مربع از واحدی کلنگی 
بای��د ۲ میلیون و ۹۱۶ هزار تومان در چنته داش��ته 
باش��ید که برای خانه ۱۲۰ متری با طول بر ۶ متر، 

۳۵۰ میلیون تومان می شود. 

مخالفان خرید هواپیما، مدافع 
ایرالین های خارجی هستند

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مخالفان خرید 
هواپیما در واقع مدافع ایرالین های خارجی هس��تند، 
گفت: ایرانی ها س��االنه چیزی ح��دود ۶ میلیارد دالر 
بلی��ت از ایرالین ه��ای خارجی می خرند ک��ه با ورود 
هواپیماه��ای جدید این ارز از ایران خارج نمی ش��ود. 
س��عید لیاز در گفت وگو با ایلنا، درباره ضرورت ورود 
دولت و دخالت مستقیم نهادهای دولتی در پروژه های 
راه آهن گفت: در بخش راه آهن نوسازی خطوط باید در 
اولویت قرار بگیرد. به رغم اینکه در کشور لکوموتیوهایی 
با سرعت ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت وجود دارد اما به دلیل 
فرسودگی خطوط راه آهن امکان سیر این لکوموتیوها با 

سرعت باال وجود ندارد. 
وی با بیان اینکه اولویت دوم در راه آهن، دو خطه 
کردن خطوط است، ادامه داد: در خط تهران- مشهد 
خطوط راه آهن دوخطه شده است اما این اتفاق باید 

در خطوط محور جنوب کشور هم انجام شود. 
این کارش��ناس مس��ائل اقتصادی درب��اره خرید 
هواپیماه��ای جدی��د و ض��رورت نوس��ازی ناوگان 
هوایی گفت: ایرانی ها س��االنه چیزی حدود ۵ الی ۶ 
میلیارد دالر بلیت از شرکت های هواپیمایی خارجی 
خریداری می کنند، در این شرایط کسانی که مخالف 
خرید هواپیماهای جدید هس��تند در واقع در جهت 
منافع شرکت های خارجی سخن می گویند و مدافع 

ایرالین های خارجی هستند. 
وی افزود: از س��وی دیگر ساالنه چیزی حدود ۲۰ 
میلیون س��فر داخلی هوایی انجام می ش��ود و تقاضا 
برای س��فر هوای��ی در حال افزایش اس��ت بنابراین 
خرید هواپیما به نفع ایرالین های داخلی خواهد بود. 
لیاز تاکید ک��رد: مخالفان خرید هواپیما در واقع 

نگران رشد ایرالین های داخلی هستند. 

اتصال استان های جنوبی به شمال
از طریق محور قزوین 

خیراهلل خادمی، معاون س��اخت و توسعه راه ها در 
بازدی��د از راه اصلی قزوین-الموت-تنکابن نس��بت 
به تس��ریع عملیات اجرای��ی قطعات یک و دو محور 
تأکی��د کرد و گف��ت: احداث این محور دسترس��ی 
اس��تان های جنوب��ی و مرکزی از قزوین به ش��مال 
کش��ور را تس��هیل می کند. به گزارش پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی خی��راهلل خادمی در بازدید 
از مح��ور قزوین- الموت- تنکاب��ن گفت: این محور 
به عن��وان یکی از کریدوره��ای ارتباطی برای اتصال 
جنوب رش��ته کوه البرز به ش��مال آن مدنظر است و 
تکمیل آن موجب رونق منطقه الموت با جاذبه های 

تاریخی و طبیعی فراوان می شود. 
وی طول ای��ن محور را ۱۴۸ کیلومتر دانس��ت و 
افزود: این محور اس��تان های قزوی��ن و مازندران را 
ب��ه یکدیگر متص��ل می کند و از ای��ن میزان حدود 
۹۴ کیلومت��ر آن در اس��تان قزوین واقع  ش��ده و با 
احداث این مسیر زمینه تسهیل در تردد خودروها از 
اس��تان های مرکزی و جنوبی به شمال کشور فراهم 

می شود. 
معاون س��اخت و توس��عه راه ها، اولوی��ت اجرایی 
در این پ��روژه را اتمام هرچه س��ریع تر قطعات یک 
و دو ب��ه طول ۶۲ کیلومتر دانس��ت ک��ه حد فاصل 
 قزوین تا منطقه گردش��گری الموت و بخش مرکزی 

معلم کایه است. 

عمران

 
در  ای��ران  مس��کن  ب��ازار 
طول تمام دهه های گذش��ته 
از ی��ک ع��دم تع��ادل جدی 
می��ان واحده��ای مس��کونی 
عرضه ش��ده و میزان تقاضای 
ب��ازار رنج می برده اس��ت. در 
ش��رایطی که طب��ق آمارهای 
رس��می حداقل در طول سال 
به یک میلیون واحد مسکونی 
تعداد  اس��ت  احتیاج  جدی��د 
واحدهایی که در طول س��ال 
ساخته می شوند هرگز به این 
عدد نرس��یده و این نش��ان از 
انباشت تقاضا برای سال هایی 

طوالنی دارد. 
با وج��ود این ارق��ام اما در 
بازار مس��کن ایران نشانه های 
دیگ��ری نیز وج��ود دارد که 
کام��ا با این اع��داد در تضاد 
اس��ت. طبق آمارهای رسمی 
و غیر رس��می در ای��ران بیش 
از یک میلیون واحد مسکونی 
خالی از س��کنه وج��ود دارد؛ 
واحدهایی که بسیاری از آنها 
در طول س��ال های گذش��ته 
ساخته ش��ده اند، اما به دالیل 
مختل��ف ن��ه به ب��ازار فروش 
رس��یده اند و نه در فهرس��ت 
قرار  اس��تیجاری  واحده��ای 

گرفته اند. 
این  که  عامل��ی  اصلی ترین 
روند را به وج��ود آورده رکود 
تورمی سال های گذشته است. 
در ش��رایطی که بس��یاری از 
خانه سازان به دنبال آن بودند 
که الاقل واحدهای مس��کونی 

خ��ود را با قیمت تمام ش��ده 
خود بفروش��ند، ام��ا در عمل 
تورم در خانه ه��ا پایین آمد و 

هزینه ساخت افزایش یافت. 
ای��ن روند ک��ه نمی توان در 
جری��ان آن تم��ام تقصیرها را 
گ��ردن صاحبان خانه انداخت 
باع��ث ش��ده وزارت راه از دو 
سو نس��بت به تغییر اوضاعش 
اقدام کند. از یک سو تاش ها 
برای افزایش تسهیات خرید 
خان��ه و بازگردان��دن رونق به 
بازار اس��ت تا ام��کان فروش 
فراهم  باقیمان��ده  واحده��ای 
ش��ود و از س��وی دیگر برای 
رس��اندن این واحدها به بازار 
طرح اخذ مالیات از خانه های 
خالی مطرح ش��د ک��ه به نظر 
می رس��د در آینده ای نزدیک 

اجرایی خواهد شد. 
ب��ا وجود آنک��ه این طرح از 
پیش بینی  قب��ل  س��ال  چند 
ش��ده ب��ود، ام��ا وزارت راه و 
شهرس��ازی از یک س��و برای 
در  خانه س��ازان  از  حمای��ت 
س��ال های س��خت و از سوی 
دیگ��ر برای به دس��ت آوردن 
اطاعات آم��اری دقیق کار را 
متوقف کرد تا زمان جدید به 

سال آینده موکول شود. 
آخوندی  معاون  مظاهریان، 
در این رابطه گفته روند ایجاد 
س��امانه شناس��ایی خانه های 
خالی به خوبی در حال بررسی 
اس��ت و هفت��ه قب��ل در نهاد 
شد.  مطرح  جمهوری  ریاست 
با توجه ب��ه اینکه بخش های 
مختل��ف دول��ت درگی��ر این 

س��امانه هس��تند هم اکن��ون 
تمرکز روی این موضوع است 
و ب��ه موق��ع از س��ال ۱۳۹۶ 
که خانه های خالی مش��مول 
مالیات می ش��وند این سامانه 

راه اندازی خواهد شد. 

نگرانی همزمان 
تورم و رکود

در طول س��ال های گذشته 
از  مالیات س��تانی  درب��اره 
دیدگاه های  خال��ی  خانه های 
مختلفی مطرح ش��ده اس��ت. 
برخی معتقدند در این شرایط 
مالیات ه��ای جدید وضع  اگر 
ش��ود، صاحبان خان��ه هزینه 
مرب��وط به آن را نیز به قیمت 
تمام ش��ده اضافه می کنند و 
قیمت ها باز ه��م باال می رود. 
در س��وی دیگ��ر ام��ا برخی 
معتقدن��د اخذ مالی��ات باعث 
از بی��ن رفتن تمام انگیزه های 
خانه س��ازان ش��ده و آنها را از 
مسیر فعلی خود دور می کند. 
س��رحدی،  احمدرض��ا 
در  بازار مس��کن  کارش��ناس 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
اما این نگرانی ها را چندان در 

عمل محتمل نمی داند. 
ب��ه گفته وی در ش��رایطی 
که بازار مس��کن ایران حالتی 
عادی داشت اگر مالیاتی وضع 
می ش��د باید مبلغ��ی به بهای 
اضافه می ش��د،  نهای��ی خانه 
اما در ش��رایط فعلی که رکود 
دامن��ه دار هنوز در بازار وجود 
دارد، ای��ن احتم��ال مط��رح 

نیست. 

س��رحدی ب��ا بی��ان اینکه 
در طول س��ال های گذش��ته 
کارشناس��ان باره��ا این طرح 
را پیشنهاد کرده بودند، اظهار 
کرد: ح��ق مالکیت خصوصی 
پذیرفته شده و محترم است، 
ام��ا بای��د توج��ه داش��ت که 
از این واحدها سهمی  بخشی 
از اجتم��اع هس��تند و بای��د 
هزینه بااس��تفاده ماندن شان 

داده شود. 
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس، 
اگ��ر ش��رایط برای اخ��ذ این 
مالیات ها فراهم شود می توان 
انتظار داشت که الاقل بخشی 
از این واحده��ا به بازار عرضه 
و بخ��ش دیگر به عرصه اجاره 

اضافه شود. 
س��رحدی اضافه ک��رد: در 
ش��رایطی که مردم در اوضاع 
س��ختی قرار دارن��د و امکان 
خری��د وج��ود ن��دارد، حتی 
بازار  در  قیمت ه��ا  شکس��تن 
اجاره نیز می تواند چاره س��از 
باش��د و این موضوع از مالیات 
بر خانه های خالی بر می آید. 

و  فع��ال  رجب��ی  احس��ان 
بازار مسکن در  س��رمایه گذار 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
معقت��د اس��ت هر سیاس��ت 
جدیدی ک��ه در ای��ن زمینه 
وض��ع می ش��ود بای��د به طور 
متقاضیان  کن��ار  در  همزمان 
خانه س��ازان را نیز ببیند زیرا 
افزایش مشکات آنها می تواند 

رکود را تشدید کند. 
به گفته وی، در سال های 
گذش��ته خانه س��ازان ی��ا به 

دلیل مش��کات زی��اد عما 
ی��ا  رفته ان��د  کن��ار  دور  از 
ب��ه دلی��ل مش��کات بزرگ 
فعل��ی صبر پیش��ه کرده اند. 
ای��ن س��رمایه گذاران منتظر 
گشایش��ی جدی هس��تند و 
مالیات شاید آنها را بترساند. 
بیان  ب��ا  س��رمایه گذار  این 
اینک��ه در ص��ورت عب��ور از 
این رکود بس��یاری از واحدها 
دوباره به عرصه باز می گردند، 
تأکی��د کرد: در ش��رایطی که 
کل اقتص��اد ای��ران ب��ه تورم 
۴۰ درص��دی رس��یده ب��ود، 
ب��ازار مس��کن ت��ورم منف��ی 
داش��ت و این به معنای بلوکه 
سرمایه های  از  بسیاری  شدن 
بار  س��ال های قبل ب��ود. اگر 
دیگر ش��رایط ب��ازار به حالت 
عادی باز گردد و امکان فروش 
با نرخ های عادی فراهم ش��ود 
قطع��ا بس��یاری از واحدهای 
فعلی نیز به ف��روش خواهند 

رسید. 
تجرب��ه  ک��ه  همانط��ور 
بس��یاری از کشورهای جهان 
فعال  ب��رای  می دهد  نش��ان 
کردن واحده��ای خالی اخذ 
امتحان پس  روش��ی  مالیات 
داده به ش��مار م��ی رود و در 
رک��ود تورمی فعل��ی این امر 
می تواند ب��رای اقتصاد ایران 
مفید باش��د. اگر تنها بخشی 
از واحدهای بی س��اکن مانده 
امکان  بار دیگر فعال ش��وند 
آن وج��ود دارد ک��ه عرض��ه 
مس��کن بار دیگر کار خود را 

با قدرت از سر بگیرد. 
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 فولکس واگن برای تعمیر 
۲.۶ میلیون خودرو مجوز گرفت

فولکس واگ��ن ب��رای تعمی��ر فن��ی ۲.۶ میلی��ون 
خ��ودروی آالین��ده در اروپا مجوز گرف��ت و اکنون 

می تواند برای این خودروها فراخوان دهد. 
به گزارش ایس��نا، فولکس واگن سال گذشته اقرار 
ک��رد نرم اف��زاری در بیش از ۱۱ میلی��ون خودروی 
دیزل��ی نص��ب کرده ک��ه کنترل ه��ای آالیندگی را 

غیرفعال می کند. 
فولکس واگن در اروپا که ۸.۵ میلیون دس��تگاه از 
این خودروها به ف��روش رفته اند با رگوالتورها برای 

انجام تعمیرات فنی به توافق رسیده است. 
رگوالتور خودروی آلمان تعمیرات حدود ۵.۶ میلیون 
خ��ودروی گروه فولکس واگن با موتور ۱.۲ و دو لیتری 
را تأیید کرده اس��ت که باید برای سیستم های کنترل 

آالیندگی آنها به روزرسانی نرم افزاری انجام بگیرد. 
 تعمی��ر موتوره��ای ت��ی دی ای ۱.۶ لیت��ری ن��وع

 EA189 ه��م مورد تأیید قرار گرفته و نیازمند نصب 
یک توری نزدی��ک فیلتر هواس��ت. تأییدیه رگوالتور 
خودروی آلمان برای همه کشورهای اروپا معتبر است. 
رسوایی آالیندگی، کسب و کار جهانی فولکس واگن را 
مختل کرده و به ش��هرت این خودروساز لطمه زده و 
باعث برکناری مارتین وینترکورن، مدیرعامل آن شده 

است. 
فولکس واگ��ن در آمری��کا حداکث��ر ۱۶.۵ میلیارد 
دالر برای حل و فصل ش��کایت و خس��ارت ۵۰۰ هزار 
خ��ودروی آالینده هزینه می کند. اما این خودروس��از 
درخواس��تهای کمیس��یون اروپا برای جبران خسارت 

مالکان خودروهای آالینده در اروپا را رد کرده است. 
این خودروس��از آلمانی پنجشنبه گذشته اعالم کرد 
نرم افزاری که به خودروهای دیزلی امکان داده مقررات 
آالیندگ��ی را دور بزنن��د، قوانین اروپ��ا را نقض نکرده 
است. این اظهارات انتقاد ایالت ساکسونی سفلی را که 

بزرگ ترین سهامدار این خودروساز است برانگیخت. 
براس��اس گزارش رویترز، مدیران فولکس واگن روز 
جمعه برای کاهش هزینه ها و سرمایه گذاری به منظور 
کمک به مقابله با پیامدهای رسوایی آالیندگی و تغییر 
به س��وی مدل های برقی و خودروهای خودران دیدار 

کردند. 

تویوتا کروال ۵۰ ساله شد
تویوت��ا کروال که یک��ی از پرفروش ترین خودروهای 

سواری جهان است، هفته جاری ۵۰ ساله می شود. 
به گزارش ایسنا، از زمانی که نخستین مدل کروال در 
پنجم نوامبر سال ۱۹۶۶ در ژاپن به فروش رفت تا پایان 
سپتامبر، حدود ۴۴.۳ میلیون کروال شامل کروال فیلدر 
و ان��واع دیگر این خودرو در سراس��ر جهان به فروش 

رفته  است. 
در اواخر دهه ۵۰می��الدی که اقتصاد ژاپن در حال 
احی��ا از دوران جن��گ جهانی دوم بود، خودروس��ازان 
تصمیم گرفتند خ��ودروی ارزانی ب��رای خانواده های 

متوسط که بیشتر آنها خودرو نداشتند، تولید کنند. 
تویوت��ا موتور ابت��دا مدل پابلی��کا را عرضه کرد که 
چندان مورد اس��تقبال قرار نگرفت. در س��ال ۱۹۶۶، 
مدل دو درب کروال را با هدف تولید ۳۰ هزار دس��تگاه 
در ماه معرفی کرد، آن هم در ش��رایطی که کل تولید 

ماهانه این شرکت ۵۰ هزار دستگاه بود. 
این خودرو به خوبی فروش رفت و س��ه سال بعد از 
عرضه، کروال پرفروش ترین خودروی ژاپن شد و به آغاز 

دوران موتوریزه شدن این کشور کمک کرد. 
تاتسوئو هاس��یگاوا، مردی که مسئول طراحی مدل 
اولیه کروال بود، در دوران جنگ هواپیما طراحی کرده 
و آیرودینامیک هواپیما را در خودروی جدید استفاده 
کرده بود. وی برای این خودرو یک جعبه دنده دس��تی 
چهار سرعته طراحی کرد که در کف خودرو قرار داشت. 
کروال همچنین یک موتور ۱۱۰۰ سی س��ی داشت که 

اندکی بزرگ تر از موتور رقیبش نیسان سانی بود. 
تویوتا به س��نت دیرینه خود وفادار بوده و هر بار که 
م��دل جدیدی از کروال را معرفی می کند، فناوری های 
جدیدی را در آن عرضه می کند. این خودرو اکنون در 
یازدهمین نسل خود در ژاپن است و در ۱۳ کشور دنیا 
تولید شده و در بیش از ۱۵۰ کشور به فروش می رود. 
براساس گزارش رویترز، کروال پس از اینکه به مدت 
۳۳ سال متوالی پرفروش ترین مدل تویوتا بود، در سال 
۲۰۰۲ این عنوان را به هاچ بک فیت هونداموتور واگذار 

کرد. 
این خودرو از تویوت��ا آکوا و مدل هیبریدی پریوس 
پرفروش ت��ر اس��ت، زی��را مصرف کنن��دگان ژاپن��ی 
خودروهای��ی را ترجیح می دهند که مصرف س��وخت 
بهینه ت��ری دارن��د. با ای��ن همه چش��م انداز کروال در 
ژاپن چندان روش��ن نیست، زیرا بازار خودرو با کاهش 
جمعی��ت، کوچک تر می ش��ود. ف��روش داخلی کروال 
اکنون حدود یک چهارم اوج فروش ۴۰۰ هزار دستگاه 
در س��ال ۱۹۷۳ اس��ت. اما کروال در آمریکا از ابتدای 
س��ال جاری میالدی تاکنون دومین خودروی سواری 

پرفروش پس از تویوتا کمری بوده است. 

تولید ۳ سواری متوقف شد
مه��ر م��اه امس��ال تولید س��ه م��دل س��واری در 
خودروس��ازان داخلی به صفر رسید. به گزارش ایسنا، 
در این مدت تولید ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر شرکت 
خودروسازی مدیران با افت صددرصدی همراه بوده و 
از ۶۵ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید. 

تولید خودروی سابرینا شرکت سازه های خودرو دیار 
نیز صد درصد کاهش یافته و از ۲۱ دستگاه در مهر ماه 

۱۳۹۴ به صفر کاهش یافت. 
همچنی��ن در این مدت تولید خ��ودروی گریت وال 
M4 به عنوان دیگر محصول شرکت سازه های خودرو 
دیار نی��ز با کاهش صد درصدی همراه ب��وده و از ۱۱ 

دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید. 
مهر ماه امس��ال تولید سه س��واری دیگر نیز اگرچه 
متوقف نش��ده، اما تا نزدیک صفر کاهش یافته است. 
در ای��ن زمین��ه تولید جک J5 ش��رکت کرمان موتور 
۹۹.۷درص��د کاهش یافته و از ۷۹۱ دس��تگاه در مهر 
۱۳۹۴ به دو دس��تگاه کاهش یاف��ت. تولید خودروی 
ام وی ام ۳۱۵ ش��رکت خودروسازی مدیران نیز با افت 
۹۹.۶ درصدی همراه بوده و از ۲۴۶ دستگاه در مهر ماه 

سال گذشته به یک دستگاه رسید. 
در ای��ن مدت تولی��د خ��ودروی ام وی ام ۵۳۰ دیگر 
محصول شرکت خودروسازی مدیران نیز ۹۹.۲ درصد 
کاه��ش یافته و از ۲۴۶ دس��تگاه در مهر ۱۳۹۴ به دو 

دستگاه کاهش یافت. 

رشد نزدیک به ۲۰درصدی تولید 
مینی بوس در مهرماه

تولید انواع مینی بوس و میدل باس در مهر ماه امسال 
به طور میانگین ۱۹.۷ درصد رشد داشته است. 

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع مینی بوس 
و میدل ب��اس در ایران خودرو دیزل ۴۵۰درصد رش��د 
داشته و از چهار دستگاه در مهر ۱۳۹۴ به ۲۲ دستگاه 

افزایش یافته است. 
تولید این محصول در سروش دیزل مپنا نیز با افزایش 
همراه بوده و از صفر دستگاه در مهر ماه سال گذشته به 

۳۰ دستگاه رسیده است. 
همچنین تولی��د انواع مینی ب��وس و میدل باس در 
پیشرودیزل آس��یا نیز صعودی بوده و از صفر دستگاه 

در مهر ۱۳۹۴ به هفت دستگاه افزایش یافته است. 
در این مدت اما تولید این محصوالت در دو شرکت 
گروه بهمن و هوراندخودرو دیزل با کاهش همراه بوده 
است. تولید انواع مینی بوس و میدل باس در گروه بهمن 
با اف��ت ۷۲درصدی از ۵۰ دس��تگاه در مهر ۱۳۹۴ به 
۱۴ دس��تگاه رس��یده اس��ت. تولید انواع مینی بوس و 
میدل باس در شرکت هوراندخودرو دیزل نیز با کاهش 
۱۰۰درصدی همراه بوده و از هفت دستگاه در مهر ماه 

سال گذشته به صفر رسیده است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

ح��دود دو ماه پیش ب��ود که یکی 
صنع��ت  وزارت  آیین نامه ه��ای  از 
درباره خ��ودرو از زیر خ��اک بیرون 
آمد و منتشر ش��د. آیین نامه ارتقای 
کیفیت خودروهای سبک، قطعات و 
مجموعه های مرتبط، مصوب شورای 
سیاست گذاری صنعت خودرو مورخ 
۲۴ خ��رداد ۱۳۸۹ که در آن اش��اره 
ش��ده ب��ود از ابتدای س��ال ۹۵ باید 
خودروهای��ی که از نخس��تین عرضه 
آنها ۱۰س��ال می گذرد از خط تولید 

خارج شوند. 
طبق آنچ��ه در آیین نام��ه مذکور 
آم��ده ب��ود، نباید عم��ر محصوالت  
)خودرو( با نش��ان تجاری داخلی از 
ابتدای س��ال ۹۵، از ۱۰ س��ال پس 
از نخس��تین عرضه آنه��ا تجاوز کند. 
همچنی��ن عمر محصوالت با نش��ان 
تجاری خارجی نیز از زمان نخستین 
عرض��ه باید هفت س��ال باش��د. اما 
نگاهی ب��ه محص��والت تولید داخل 
نش��ان می ده��د عمر برخ��ی از آنها 
حتی از ۱۵ س��ال هم تجاوز می کند. 
پژو ۴۰۵ عمری باالی ۲۰ سال دارد 
و پراید هم ۱۵ سالگی خود را سپری 
کرده اس��ت. پ��ژو ۲۰۶ نی��ز عمری 
باالی ۱۰ سال دارد. اما همچنان این 
خودروه��ا برخ��الف آیین نامه ای که 
شش س��ال پیش به تصویب رسیده، 

به تولید می رسند. 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، 
معدن و تج��ارت، در همان زمان در 
پاس��خ ب��ه  »فرص��ت امروز«درباره 
ای��ن آیین نام��ه گف��ت:  »بنده��ای 
این آیین نامه بس��یار خوب اس��ت و 
اگر م��ا ه��م بودیم همی��ن تصمیم 
را می گرفتی��م، اما به دلیل مس��ائل 
تحری��م و قطع رواب��ط، بندهای این 
آیین نام��ه تحقق پیدا نکرده اس��ت. 
سیاست ما نیز در همین راستا است، 
بنابرای��ن در برنامه راهبردی صنعت 
خودرو موضوعات این آیین نامه مثاًل 
باالی ۱۰س��ال  خ��روج خودروهای 
از خ��ط تولید، ب��ا کاهش مدت زمان 
به هش��ت س��ال مدنظر ق��رار داده 
ش��ده اس��ت. برنامه ما شروع شده و 
مش��غول اجرای آن هستیم، درحالی 
که دوس��تان س��ابق ما به هر دلیلی 
نتوانسته اند این سیاست ها را اجرایی 
کنند. ای��ن آیین نام��ه برنامه قانونی 
نبوده و یک سیاس��ت گذاری داخلی 
در صنعت خودرو بوده اس��ت. ما نیز 
همین سیاست ها را از سه سال پیش 
به ص��ورت جدی پیگیری کرده ایم و 
امیدواریم با حمایت از تولید داخلی 
و ارتباط��ات بین الملل��ی بتوانیم این 

سیاست ها را اجرایی کنیم.«
دبی��ر  نعمت بخ��ش،  احم��د  ام��ا 
انجمن خودروس��ازان درباره چرایی 
خارج نش��دن خودروهای قدیمی از 
خط تولید، در پاس��خ ب��ه  »فرصت 

ام��روز« گفت: »ب��ه ای��ن آیین نامه 
بای��د از دو دید نگاه ش��ود؛ نخس��ت 
اینک��ه خودروهای قدیمی باید طبق 
ای��ن آیین نامه از خ��ط تولید خارج 
ش��وند اما زاویه دیگر هزینه بر بودن 
خارج ش��دن آنها از برنام��ه تولید و 
نب��ود جایگزین مناس��ب ب��رای این 

خودروهاست.«
او روز گذش��ته در نشستی خبری 
در ای��ن زمین��ه بی��ان ک��رد: »این 
خودروها استانداردهای الزم را دارند 
و مورد تأیید س��ازمان استاندارد نیز 
هستند. هر دو ش��رکت ایران خودرو 
و س��ایپا برای به روزرسانی استاندارد 
این خودروه��ا هزینه زیادی کرده اند 
و حجم سرمایه گذاری ش��ان در این 
موض��وع قاب��ل توج��ه بوده اس��ت، 
بنابراین خارج شدن این خودروها از 

خط تولید هزینه بر است.«
نعمت بخش افزود: »موضوع بسیار 
مهم دیگ��ری که باید ب��ه آن توجه 
ش��ود این است که با توجه به قیمت 
این خودروها تقاضا برای آنها بس��یار 
زیاد اس��ت و جایگزین دیگری برای 

این محصوالت وجود ندارد.«

سهم خودروهای داخلی در 
تصادفات کمتر از ۵۰ درصد است

چن��د روز پی��ش بود که س��ردار 
مومن��ی، رئیس پلیس راهور ناجا، به 
نقش پررن��گ خودروهای داخلی در 
تصادفات اشاره کرده و از ممنوعیت 
شماره گذاری وانت پیکان و نیسان تا 
پایان سال خبر داده بود. نعمت بخش 
روز گذشته به این صحبت ها واکنش 
نشان داد و گفت: »سهم خودروهای 
داخل��ی در تصادف��ات ۵۰درص��د از 
سوی س��ازمان راهداری اعالم شده 
اس��ت که این آمار به هیچ وجه قابل 
قبول ما نیس��ت و پیگیر ثابت کردن 
ادعای خود هستیم. در چندین سال 
گذشته شرکت ها برای ارتقای کیفیت 
خودروهای تولیدی میلیاردها تومان 
هزین��ه کرده اند، این افزایش کیفیت 
با تغیی��رات در خودروها همراه بوده 
به گون��ه ای که در خودروی نیس��ان 
در  ۹۰کیلومتری  سرعت  محدودیت 
خودروهای تولید امس��ال اجرا شده 

است.«
او ادامه داد: »همچنین براس��اس 
آم��ار س��ایت TE NEWS در بازه 
زمانی سال های ۷۲ تا ۹۴، ۵ میلیون 
و ۳۸۷ دس��تگاه پرای��د در کش��ور 
تولید ش��د ک��ه از این میزان س��هم 
تصادف��ات پراید از جمع ۱۸ میلیون 
خودروی س��واری ۳۰درصد بوده که 
طبیعی اس��ت تعداد ب��االی خودرو 
سهم بیشتری از تصادفات را به خود 

اختصاص می دهد.«
دبیر انجمن خودروس��ازان تصریح 
کرد:  »از ۵ میلیون و ۳۸۷ دس��تگاه 

خودروی پراید تع��داد تصادفات این 
خودرو ۱۲۰ الی ۱۳۰ هزار دس��تگاه 
گزارش ش��ده که ای��ن رقم تنها ۲.۳ 
درصد از تصادفات را شامل می شود.«

او با اشاره به آمار کمیته ناوگان در 
گزارش هشت ماهه نخست سال ۸۶، 
آماری از تصادفات برون شهری اعالم 
و اظهار ک��رد:  »در این مدت ۵هزار 
و ۲۷۵ دستگاه تصادف درون شهری، 
یک ه��زار و ۵۴ دس��تگاه تصادف در 
جاده ه��ای روس��تایی و ۱۰ ه��زار و 
۵۱۳ دستگاه تصادف برون شهری در 
کش��ور اتفاق افتاد ک��ه از این میزان 
تنها در ۲۲۷ تصادف نقص فنی دلیل 
حادثه شناخته شده که این رقم ۱.۳ 
درصد را شامل می شود که در برخی 
اوقات ب��ه اش��تباه از س��وی پلیس 

۱۳درصد اعالم می شود.«
دبی��ر انجمن خودروس��ازان افزود: 
»متأسفانه پلیس دالیل تصادفات را 
در س��ه حوزه خودرو، جاده و دالیل 
انسانی محدود می کند و در این میان 
اش��اره ای به حضور خود در جاده ها 

ندارد، به طور مثال آمار کشته شدگان 
براس��اس تصادف��ات از رقم ۲۷ هزار 
تن در س��ال های گذش��ته به رقمی 
در حدود ۱۶ هزار نفر کاهش داشته 
اس��ت ک��ه نق��ش حض��ور پلیس و 
دوربین ها در این میان پررنگ است. 
پلی��س باید مجری اجرای قوانین در 
تمام حوزه ها باش��د، به طور مثال در 
خص��وص تردد خودروه��ای مناطق 
آزاد در خ��ارج از مح��دوده قوانی��ن 

مربوطه را اعمال کند.«
نعمت بخش در واکنش به صحبت 
زنگن��ه، وزیر نفت درب��اره خریداری 
تمام وانت نیس��ان های سطح کشور 
و ناب��ودی آنها نیز گف��ت:  »مصرف 
بنزین نیس��ان کاربراتوری در صورت 
حم��ل بار در ه��ر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ 
لیتر و بدون حمل بار ۱۶ لیتر اس��ت 
که در سال ۸۴ و با انژکتوری کردن 
ای��ن خودروه��ا مص��رف بنزی��ن در 
ص��ورت حمل بار به ۱۵ لیتر و بدون 

حمل بار به ۱۳ لیتر کاهش یافت.«

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به  »فرصت امروز« مطرح کرد 
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ش��ورای عالی خانه هنرمندان ای��ران و بیش از 5700 
نفر از اعضای اصناف مختلف هنری کشور طی نامه ای به  
»حسن روحانی« رئیس جمهوری کشور، خواستار تالش و 
همت جدی دولت در مبارزه با معضل آلودگی هوا شدند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، در ای��ن نامه که به امض��ای اعضای 
شورای عالی خانه هنرمندان ایران، مدیران عامل، اعضای 
هیأت مدیره و بسیاری از اعضای خانه سینما، خانه تئاتر، 
خانه موس��یقی، انجمن عکاس��ان ایران، انجمن گرافیک 
ای��ران، انجمن هنرمندان نقاش ایران، انجمن تصویرگران 
ای��ران، انجم��ن هنرمندان مجسمه س��از ای��ران، انجمن 

هنرمندان س��فالگر، انجمن خوشنویس��ان ایران و جامعه 
مهندسان معمار ایران رس��یده است، نسبت به خسارات 

جانی و مالی آلودگی هوا هشدار داده شده است. 
در بخش��ی از این نامه با اش��اره به خسارت وارده به 
سالمت و زندگی ایرانیان آمده است: »چون شهروندان 
ایرانی با توجه به معضل آلودگی هوا هر س��ال متحمل 
میلیارده��ا توم��ان خس��ارت جانی و مالی می ش��وند، 
درخواست می شود دولت محترم تدبیر و امید پرچمدار 
مب��ارزه با این معضل خودس��اخته ش��ده و ب��ا تعیین 
مسئول و متولی اصلی رفع آن، اتخاذ راهکارهای نوین، 

علمی و کاربردی یادگاری عظیم از خود به جا بگذارد.«
در بخ��ش پایان��ی ای��ن نام��ه تأکید ش��ده اس��ت: 
»هنرمن��دان ب��ا توجه به ارتباطات گس��ترده با مردم و 
تأثیرپذی��ری جامعه از آن��ان، آمادگی کامل دارند تا در 
راس��تای اجرای این مهم همه تالش خود را برای حفظ 
سالمت مردم به کار گیرند و از اقدامات جدی دولت در 

این زمینه حمایت کنند.«
این خبر در حالی منتشر شد که مرکز پایش آلودگی 
هوای محیط زیس��ت اس��تان تهران، هوای روز گذشته 

پایتخت را ناسالم برای گروه های حساس اعالم کرد. 

ادامه از صفحه یک
روحان��ی با بیان اینک��ه »دولت در حال 
تدوین نظام رسانه ای است«، گفت: همانند 
نظام پزشکی، دولت به دنبال تدوین نظام 
رسانه ای اس��ت که تقدیم مجلس شورای 
اسالمی کند. بس��یاری از تخلفات باید در 
همان نظام رسانه ای بررسی شود و جایش 
در دادگاه نیس��ت. خیل��ی مش��کالت در 
رسانه ها وجود دارد که ممکن است حتی 
ی��ک حقوقدان حاذق هم آن را نداند. مگر 
همه تخلفات رسانه ای باید دادگاهی شود 
وقتی راه حل های حرفه ای تر و کم هزینه تر 

وجود دارد. 
او در بخ��ش دیگری از این س��خنرانی 
یادآور ش��د: این رس��الت اصحاب رس��انه 
اس��ت که رضای��ت را برای م��ردم ایجاد 
می کن��د؛ چراک��ه تروریس��م ب��ر اس��ب 
نارضایت��ی و ناامی��دی س��وار می ش��ود. 
آنهای��ی که جز ایجاد ی��أس و ناامیدی در 
اف��کار عمومی کار دیگ��ری نمی کنند چه 
نتیجه ای از فعالیت های ش��ان می خواهند 
بگیرند. افس��ردگی ب��ر اثر بی نش��اطی و 
ناامی��دی در جامعه ایجاد می ش��ود؛ چه 
کس��انی هس��تند که به جای مزرعه امید 

کشتزار یأس را دنبال می کنند. 
او با اش��اره به ضرورت حفظ امنیت ملی، 
گفت: امروز ما باید امنیت مان را حفظ کنیم. 
برخی فکر می کنند امنیت ما تنها با موشک، 
تانک و هواپیما حفظ می شود. درست است 
اینها ضروری و الزم است و من فکر می کنم 
کس��ی هس��تم که می توانم بلند این حرف 
را بزن��م؛ چراکه 35 س��ال پیش به تحکیم 

نیروهای مسلح تاکید می کردم. 
او با بی��ان اینکه »بای��د از دوران نوین 
پس��ابرجام و پساتحریم اس��تفاده کنیم«، 
گفت: یک هوای س��المی ایجاد ش��ده به 
ج��ای آن ک��ه از آن ب��رای ورزش و آماده 
ش��دن جهت بردن در مس��ابقه اس��تفاده 
کنیم عده ای م��دام بحث می کنند که آیا 
خوب اس��ت هوا س��الم ش��ده یا بد است، 
خط و ربط آن کسی که هوا را سالم کرده 
چیس��ت. آدم تعجب می کن��د وقتی این 

شرایط را می بیند. 
او با اشاره به ضرورت حفظ منافع ملی، 
گفت: ام��روز ایران یک ق��درت اقتصادی 
است که می تواند س��رمایه و تکنولوژی را 
جذب کن��د و بازار را به دس��ت آورد. در 
چنین فضایی باید به فکر س��ه جغرافیای 

بازار، سرمایه و فناوری باشیم. 
او همچنی��ن گفت: ما نیازمند وحدت و 
نشاط برای تحول جامعه هستیم، همه ما 
می خواهیم که انقالبی باش��یم اما انقالبی 
ب��ودن یعنی چه؟ هر کس��ی ک��ه تهمت 
می زن��د، دروغ می گوی��د، س��خنی بدون 
تحقی��ق ب��ه زبان م��ی آورد و ش��نیده ای 
را ب��دون تحقی��ق بازگو می کن��د و داد و 
فری��اد می زند انقالبی نیس��ت. هر کس��ی 
ک��ه کوتاه تری��ن راه را ب��رای منافع ملی 
برمی گزین��د و برای حفظ کش��ور تالش 
می کند و راستی و درستی و امانتداری را 
سرلوحه کارش قرار می دهد انقالبی است. 
او در ارتب��اط با ضرورت ایجاد توس��عه 
اقتصادی براس��اس مبانی اسالمی، گفت: 
امروز فضای مناس��بی پی��ش روی ما قرار 
گرفته و ش��رایط تحرک ب��زرگ اقتصادی 
فراهم ش��ده. اگر برای جوانان توانس��تیم 
شغلی ایجاد کنیم انقالبی هستیم در غیر 
 آن انقالبی نیس��تیم. اگ��ر رونق اقتصادی 
را ایج��اد کردی��م از انقالبی ه��ا هس��تیم 
اما با رش��د منفی، اش��تغال بدون تحرک 
انق��الب معنا ندارد. با ت��ورم 45 درصدی 
افسارگسیخته به انقالب نخواهیم رسید. 

روحانی با اس��تقبال از انتقادهای سازنده، 
گفت: ما اعتقاد به عصمت نداریم و نیازمند 
انتقاد س��ازنده هس��تیم اما انتقاد سازنده با 
هتاکی متفاوت است، رسانه باید منتقد باشد 

اما هتاکی در رسانه جایی ندارد. 
او در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش با 
تاکید بر اینکه »فضا را باید مناس��ب برای 
جذب سرمایه کرد« گفت: شما می توانید 
ای��ن فضا را به وجود آوری��د. کاری کردیم 
که دنیا نظر، افکار و دیدگاهش نس��بت به 
ملت ایران و جمهوری اسالمی از سه سال 
پیش متفاوت باش��د. حتما با یک قضاوت 
عادالن��ه می بینی��د ایران هراس��ی حداقل 
کاهش یافته اگر تمام نشده چیزی نیست 
که تمام شود. س��ی و چند سال را تالش 

کردند آن را به وجود آورند. 
رئیس قوه مجریه ادامه داد: دیروز همه 
متفق ش��دند که تحری��م را اعمال کنند 
ام��ا توجه کنید چرا ج��وری رفتار کردیم 
که آمریکا و اروپ��ا رأی به تحریم ما داد؟ 
جای تعجب نیس��ت، آنهای��ی که امروز به 
جای نقادی، هتاکی می کنند، چرا آن روز 
صدای شان بلند نشد؟ چرا راهی را انتخاب 
کردیم که همه عال��م را علیه خود متحد 

کردیم؟ مگر می ش��ود م��ا کاری کنیم که 
دش��منان ما س��ال ها دنبال این بودند که 
هم��ه را از دائم و غیر دائ��م علیه ما جذب 
کنند. چطور شد که این فضا به وجود آمد. 
او گفت: چه مقدار نفت در این چند سال 
می توانستیم بفروشیم و درآمدش را به دست 
آوریم و نتوانس��تیم و به خاطر تحریم ها از 
سال 91 تا 94، 180 میلیارد دالر از درآمد 
کشور کسر شد که می توانست برای تحول 
و اش��تغال کش��ور ب��ه کار رود. تحریم ها را 
برداش��تیم اما بعضی ها ناراحت هس��تند و 
می گویند چرا تحریم ها برداشته شده است؟ 
اگ��ر به عنوان مثال صد تا تحریم برداش��ته 
ش��ده و چند تا مان��ده، آن صد ت��ا را نگاه 

نمی کنند و آن چند تا را می بینند. 
او ادامه داد: آدم دچار حیرت است؛ چرا 
درک نمی ش��ود. فکر می کنند اگر بگویند 
ما در این چند س��ال موف��ق بودیم دولت 
نف��ع می ب��رد. در حالی که ای��ن موفقیت 
برای مردم است. دولت رأی داده، شورای 
عالی امنیت ملی، مجلس شورای اسالمی، 
ش��ورای نگهب��ان ه��م رأی داده، رهبری 
ه��م تایید کرده، باز هم نمی دانم مش��کل 
کجاس��ت؟ شما اهل رس��انه باید بیابید و 
باید برای مردم شرح داده و توضیح دهید. 
او ادامه داد: وقتی کشوری 10 سال در 
یک ش��رایط غیرعادی است از سال 84 تا 
94 ش��رایط دوران تحریم را گذرانده ایم و 
اکنون که می خواهیم ش��رایط را به رونق 
برگردانیم، یک روزه امکان پذیر نیست. اما 
من به ش��ما می گویم شما اصحاب اطالع 
و رس��انه هس��تید که باید به مردم اطالع 
دهید. آیا گشایش روز به روز بیشتر شده 
یا کمتر؟ از آن روز که برجام اجرایی شد، 
یعنی 27 دی ماه سال گذشته تا امروز آیا 

گشایش ها بیشتر شده یا کمتر؟ 
رئیس جمهوری در ادامه ابراز کرد: دولت 
در طول این سه س��ال در وزارت ارشاد و 
در س��ایر وزارتخانه ها - با تالش هایی که 
برادر عزیزم آق��ای جنتی انجام داد - کار 
بزرگ��ی در ای��ن ح��وزه انج��ام داد. همه 
می دانند مجوز یک نشریه از زمان تقاضا تا 
موافقت چقدر زمان می برد. گفته می شود 
پنج س��ال؛ در حالی که بنده پیش از این 
شاهد بودم که مجوز نشریه ای هشت سال 

هم طول کشید و به جایی نرسید. 
او تصری��ح ک��رد: ام��روز چق��در طول 
می کش��د؟ دیگر سال نیس��ت، ماه است، 

دیگر پنج سال نیست، پنج ماه است. این 
همه مجوزی که در این مدت س��ه س��ال 
صادر ش��ده خوش��حالم که ب��رای بخش 
خصوص��ی بوده ب��رای عموم��ی و دولتی 
نب��وده. اینها را باید به م��ردم و به بخش 
خصوص��ی واگذار کنیم. وقتی نش��ریه ای 
دارم که پولش از جایی می آید دل نگرانی 
ندارم که بخرند یا نخرند، دو، س��ه هزار تا 
چاپ می کنند برای نهادها می فرستند اگر 
هم برگش��ت مهم نیست، اطالعات دسته 

اول هم دارم. 
او با تاکی��د بر اینکه رانت اطالعاتی بالی 
بزرگ در کشور ما است، گفت: هنوز پرونده 
دست بازپرس اس��ت قاضی و دادستان هم 
خب��ر ندارند، ای��ن آقا خبر دارد، دس��تگاه 
امنیتی م��ا هنوز آن وزیر و رئیس��ش خبر 
ندارند، این یکی خب��ر دارد، نمی دانم اجنه 
هستند،  چگونه خبر دارند و چگونه ارتباط 

دارند،  ما که درست نفهمیدیم. 
روحانی ادام��ه داد: ران��ت اطالعاتی را 
کنار بگذاری��م. چطور از ی��ک پرونده ای، 
یک روزنام��ه ای زودتر از رئی��س آن قوه 
خب��ر دارد؟ رانت اطالعاتی ب��رای جامعه 
ما بالس��ت. البته مردم خ��وب می فهمند 
و خوش��حالم ک��ه مردم پاس��خ درس��تی 

می دهند. آنها متوجه امور هستند. 
او در بخ��ش دیگری از س��خنانش گفت: 
دولت در برابر مطبوعات و رسانه ها وظایفی 
دارد که باید انجام ده��د. دو کار مهم را در 
دس��تور دارد؛ ابتدا نظام رسانه ای که مانند 
نظام پزشکی مهم اس��ت که در حال آماده 
ش��دن اس��ت تا به مجلس برود. بسیاری از 
تخلفات را آنجا می توان رسیدگی کرد. قانون 
مطبوعات تغییراتی الزم دارد که مش��غول 
بررس��ی در دول��ت هس��تیم و در صورتی 
که تکمیل کنیم به مجلس می فرس��تیم و 
ای��ن قدم مهمی اس��ت. در زمینه یارانه هم 
اگر کمی عقب هس��تیم همی��ن امروز بعد 
از اینجا به س��ازمان برنامه و بودجه دستور 
می دهم که بتوانیم امسال یارانه مطبوعات را 
جبران کنی��م. او همچنین از وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی درخواست کرد تا به طور 
جدی جلساتی را برگزار کرده و مشکالت 
اصحاب رس��انه را به دقت مورد رسیدگی 
قرار دهد و اگر هم مسئله ای بود در هیأت 
وزیران مطرح ش��ود تا در مورد آنهایی که 
دول��ت می تواند راه حل پی��دا کند گامی 

برداشته شود. 

سخنگوی هیأت موس��س انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اس��تان ته��ران از اجرای ش��یوه های تازه برای س��هولت 

ثبت نام عالقه مندان در این انجمن خبر داد. 
داوود محمدی گف��ت: با توجه به برگزاری نمایش��گاه 
مطبوعات و حضور فعال همکاران در این نمایش��گاه و نیز 
با لطف انجمن صنفی پیشکس��وتان مطبوعات، مقرر شد 
بخش��ی از فضای غرفه این نهاد گرانس��نگ برای ثبت نام 
عالقه مندان عضویت انجمن صنفی روزنامه نگاران اس��تان 
ته��ران اختص��اص یابد تا م��دارک روزنامه ن��گاران برای 

عضویت در انجمن دریافت شود. 
از  و  مغتن��م ش��مرده  را  فرص��ت  داد:  ادام��ه  وی 
پیشکس��وتان  صنف��ی  انجم��ن  بی ش��ائبه  همراه��ی 
مطبوعات با انجمن در حال تش��کیل خودمان، تشکر 
و قدردان��ی می کن��م و امی��دوارم در مرحل��ه پس از 

راه ان��دازی ه��م از حمای��ت و تجارب پیشکس��وتان، 
بهره مند باشیم. 

گفتنی اس��ت محل اس��تقرار انجمن پیشکس��وتان در 
راهرو اصلی نمایشگاه مطبوعات غرفه 628 است. 

سخنگوی هیأت موس��س انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اس��تان تهران تصری��ح کرد: اگر روزنامه ن��گاران موفق به 
ثبت ن��ام از طریق مراجع��ه حضوری در دفت��ر انجمن یا 
ثبت نام در نمایشگاه مطبوعات نشوند، می توانند با ارسال 
م��دارک خود از طری��ق آدرس ایمیل ب��رای عضویت در 

انجمن اقدام کنند. 
وی تأکید کرد: بع��د از دریافت ایمیل مدارک این 
دس��ته از متقاضی��ان، انجمن ب��ا آنها تم��اس برقرار 
می کن��د و بع��د از هماهنگی با داوطلب��ان، همکاران 
انجم��ن ب��ه مح��ل اع��الم ش��ده توس��ط داوطلبان 

عضوی��ت، مراجعه و اخذ امضای آنان برای رس��میت 
یافتن مدارک ارسالی را انجام خواهند داد. 

ارس��ال  ب��رای  ایمی��ل  آدرس  اس��ت  گفتن��ی   
در  عضوی��ت  جه��ت  روزنامه ن��گاران  م��دارک 
ته��ران اس��تان  روزنامه ن��گاران  صنف��ی   انجم��ن 

 mailto: aolj1395@gmail. com است.
همچنی��ن روزنامه ن��گاران عالقه من��د ب��ه عضویت در 
انجمن صنف��ی روزنامه نگاران اس��تان ته��ران می توانند 
هر روز از س��اعت 9 صبح تا 4 بع��د از ظهر با مراجعه به 
آدرس س��عادت آباد بین میدان کاج و شهرداری، خیابان 
صراف های شمالی نبش نوزده ش��رقی، پالک 23، طبقه 
شش��م، واحد 24 مدارک خود را تحویل دهند. همچنین 
روزنامه ن��گاران در ص��ورت هر گونه س��والی می توانند با 

شماره 26654559 تماس حاصل کنند. 

رئیس جمهوری: 

نشکنیم قلم ها را به بهانه های واهی

شیوه های تازه برای سهولت ثبت نام عالقه مندان به عضویت انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران

مخالف��ان کودت��ا در مصر در اعتراض به سیاس��ت های 
اقتص��ادی رئیس جمه��وری این کش��ور در اس��تان های 
مختلف دس��ت به تظاه��رات زدند و خواس��تار برکناری 
سیس��ی ش��دند. همچنین گروهی از مخالفان مصری در 
بیانیه ای مردم این کشور را به اقدام برای سرنگونی دولت 
دعوت کردند؛ اتفاقاتی که خبر از بازگش��ت تنش سیاسی 

به مصر می دهد. 
به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری الجزیره، 
مخالفان کودتای نظامی مصر در چندین استان این کشور 
در اعت��راض به ناتوانی دولت در مقابله با بحران اقتصادی 
موجود و صدور دس��توراتی برای آزادسازی نرخ ارز )دالر( 

و قیمت س��وخت و نیز کمبود کاالی اساس��ی دس��ت به 
تظاهرات زده و برکناری عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور 
مصر را خواستار ش��دند. معترضان تصاویر محمد مرسی، 
رئیس جمهوری برکنار شده مصر و شعارهای رابعه العدویه 
را در دست داشتند. »ائتالف حمایت از قانون« وابسته به 
اخوان المس��لمین مصر پیش��تر از مردم مصر دعوت کرده 
ب��ود علی��ه تصمیمات اخی��ر دولت تظاه��رات کنند، این 
ائتالف در بیانیه ای در صفحه رس��می خود در فیس بوک 
خط��اب به مردم مص��ر اعالم کرد: ب��ه خیابان ها بیایید و 
از حق��وق خود و انق��الب ژانویه دفاع کنید. م��ا در برابر 

شکستی هستیم که هر روز بزرگ تر می شود. 

مصری ها خواهان کناره گیری سیسی شدند

داع�ش  تروریس�تی  گ�روه    
در  جمع�ه  روز  انفج�ار  مس�ئولیت 
دیاربک�ر ترکیه را بر عه�ده گرفت. 
این در حالی اس�ت که پیشتر اعالم 
ش�د پ.ک.ک مس�ئول ای�ن انفجار 

خونبار بوده است. 
نخس�ت وزیر  حری�ری،  س�عد   

لبنان در راس�تای ترکی�ب دولتش 
پیام�ی را برای سیدحس�ن نصراهلل، 
دبیرکل حزب اهلل لبنان و نمایندگان 

فراکسیون حزب اهلل فرستاد. 

نمایندگان حزب حاکم کره جنوبی 
در پارلمان این کشور به خاطر 
رسوایی اخیر پارک گئون های، 

رئیس جمهور این کشور عذرخواهی 
دسته جمعی کردند. این در حالی 

است که روز گذشته هزاران نفر از 
مردم این کشور با تظاهرات علیه 

رئیس جمهور خواستار استعفای 
او شدند

تیتر اخبار

جعف��ری دولت آبادی دادس��تان تهران روز گذش��ته در 
پنجمین نشس��ت مبارزه با آسیب های اجتماعی با موضوع 
جرایم موادمخدر و روان گردان با حضور تعدادی از معاونان 
دادس��تان و سرپرس��تان نواحی دادس��رای تهران، فرمانده 
پلیس مواد مخدر کش��ور و تع��دادی از فرماندهان پلیس 
تهران بزرگ، ش��رق و غرب استان با اشاره به ارجاع پرونده  
واگذاری امالک شهرداری به دادسرای کارکنان دولت اظهار 
کرد: با توج��ه به اظهارات آقای قالیباف در روز سه ش��نبه 
یازده��م آبان ماه در شورای ش��هر تهران، تمام مس��ئوالن 

اع��م از ش��هردار تهران و دیگر مدیران ش��هرداری تا اتخاذ 
تصمیم نهایی از سوی دادستانی، باید از اظهارنظر پیرامون 

وقوع یا عدم وقوع جرم در این پرونده خودداری کنند. 
جعف��ری دولت آب��ادی همچنین در بخ��ش دیگری از 
صبحت ه��ای خود اعالم کرد که ب��ه موجب حکم صادره 
از محاکم تهران، یکی از خوانندگان زیرزمینی به 10سال 
حبس و 74 ضربه ش��الق محکوم ش��ده است که با توجه 
به اعالم گذش��ت یکی از شکات، یک دوم مجازات حبس 

تعلیق شده است. 

دادستان تهران: 

از اظهارنظر درباره پرونده واگذاری امالک شهرداری خودداری کنید

  رئیس پژوهش�کده اقلیم شناسی 

کاهش 20 درص�دی بارش را در پاییز 
و زمستان پیش بینی کرد و از افزایش 
فعالیت سامانه های بارشی از نیمه آذر 

خبر داد. 
وزی�ر آم�وزش و پ�رورش از آغ�از 
فعالیت تیم حسابرس�ی شرکت های 
مختلف وابس�ته به صن�دوق ذخیره 
فرهنگی�ان خب�ر داد و گف�ت: ای�ن 
تیم بررس�ی گزارش حسابرسی این 
شرکت ها را آغاز کرده و به زودی نتایج 
اقدامات انجام شده را اعالم می کنیم. 

جمعی از فعاالن اجتماعی پس از انتشار خبر طوالنی شدن اسارت هموطنان مان 
در بند دزدان دریایی سومالیایی و مرگ پی در پی آنها بر اثر گرسنگی و تشنگی 
ضم�ن تماس و پی جویی از خانواده این صیادان و ملوانان برای پیگیری نجات 

آنها، پویشی تحت عنوان »آزادی صیادان ایرانی« راه اندازی کرده اند

تیتر اخبار

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی گفت: 
امس��ال شاهد رش��د 30 درصدی ثبت نام رسانه ها اعم از 
مجازی و مکتوب در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات 

و خبرگزاری ها هستیم. 
حس��ین انتظامی روز ش��نبه در گفت وگو با ایرنا، گفت: 
این رشد باال نشانگر اقبال این رویداد بزرگ رسانه ای است 
که در س��ه سال گذش��ته در دولت یازدهم روند صعودی 

داشته است. 
حس��ین انتظامی در ادامه، شفافیت و صداقت را عنوان 
این دوره نمایش��گاه اعالم کرد و گفت: این شعار در تداوم 

و تکمیل ش��عارهای نمایشگاه های مطبوعات در دوره های 
قبل انتخاب و در نظر گرفته شده است. 

انتظامی تأکید کرد: به عنوان اهالی رس��انه و مطبوعات 
باید طالب ش��فافیت از س��وی دولت ها باشیم چرا که هر 
می��زان ش��فافیت افزایش پی��دا کن��د، راه و روش مبارزه 

بنیادین با فساد، گشوده تر می شود. 
بیست و دومین نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها با 
حضور 900 رس��انه در 620 غرف��ه از 14 تا 21 آبان ماه 
از س��اعت 9:30 تا 20 هم��ه روزه در مصالی بزرگ امام 

خمینی  )ره( پذیرای بازدید کنندگان است. 

رشد 30 درصدی حضور رسانه ها در نمایشگاه مطبوعات

  نمایش�گاه موزه ای صنایع دس�تی 
در آخری�ن روزهای حضور مس�عود 
می�راث  س�ازمان  در  س�لطانی فر 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و ب�دون حض�ور بهمن نام�ور مطلق 
معاون صنایع دس�تی کش�ور در کاخ  
»لیال« مجموعه سعد آباد افتتاح شد. 

  از ای�ن هفته برنام�ه  »مناظره« با 

حضور مسئوالن حوزه های سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی از ش�بکه یک 

پخش می شود. 

مجموعه ای از نقاش�ی های  »باب دیلن« خواننده و ترانه س�رایی که اخیراً 
جای�زه نوبل ادبیات را از آن خود کرده، در یکی از گالری های ش�هر لندن 

به نمایش درآمد

تیتر اخبار

عل��ی پورحی��دری، فرزند مرح��وم پورحی��دری روز 
گذش��ته در گفت وگ��و با ایس��نا، درب��اره تغییر مکان 
تش��ییع پیک��ر مرحوم پورحیدری گف��ت: من هم اخیرا 
ش��نیدم که این اتفاق افتاده اس��ت ولی باید بگویم که 
ما نمی خواهیم مراس��م پدرم در ورزشگاه آزادی برگزار 
ش��ود. پدرم عالقه ای نداش��ت مردم به زحمت بیفتند و 
به همی��ن دلیل ما خواهان برگزاری مراس��م در همان 
ش��یرودی هس��تیم. اگر ش��ورای تامین نمی گذارد که 
مراس��م در شیرودی برگزار ش��ود، ما مراسم را از درب 

منزل مان آغاز می کنیم. 
این در حالی اس��ت که روز گذشته ایسنا خبری را دال 

بر برگزاری مراس��م تش��ییع پیکر منصور پورحیدری در 
ورزشگاه آزادی خبر داده بود. 

در همی��ن رابط��ه، غالمرض��ا به��روان که در جلس��ه 
هماهنگ��ی ب��رای برگزاری مراس��م ختم و تش��ییع پیکر 
مرحوم پورحیدری حاضر بود، اظهار کرد: در جلسه ای که 
با حضور اعضای شورای تامین و مدیریت باشگاه استقالل 
برگزار شد، تصمیماتی درباره ساعت و مکان تشییع پیکر 
مرحوم و مراس��م ختم پورحیدری گرفته شد که طی آن 
قرار است یکشنبه از ساعت 9:30 تا 10:30 مراسم تشییع 
پیکر آن مرحوم در ورزش��گاه آزادی برگزار شود و سپس 

پیکر آن مرحوم به بهشت زهرا)س( منتقل شود. 

مخالفت خانواده پورحیدری با برگزاری مراسم تشییع در آزادی

  روز گذش�ته، تمری�ن تی�م مل�ی 

فوتبال ایران با اضافه ش�دن اشکان 
در  ملی پوش�ان  جم�ع  ب�ه  دژاگ�ه 
ورزش�گاه آزادی برگ�زار ش�د. قرار 
اس�ت کارل�وس کی روش، س�رمربی 
تی�م ملی به همراه افش�ین پیروانی، 
مدیر تیم ملی راهی تبریز ش�وند تا 
از امکانات این ش�هر ب�رای برگزاری 
اردوهای آینده تیم   ملی بازدید کنند. 

بایرن مونیخ دربازی با هوفنهایم لباسی می پوشد که از بازیافت زباله های پیدا 
شده دراقیانوس ساخته شده است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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هنرمندان خواستار توجه جدی
 رئیس جمهوری به معضل آلودگی هوا شدند
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تبلیغاتچی های دیوانه

حضور سیروان خسروی، خوانده معروف 
در کمپین تبلیغاتی برند اکس سروصدای 
زی�ادی در فضای مجازی به پ�ا کرد. برند 
اک�س ای�ن کمپین را ب�ه منظ�ور معرفی 
محصول جدیدش یعنی اکس بلک نایت در 
راستای کمپین جهانی خود با شعار »رایحه 
ماندنی، ش�ب به یادماندن�ی« اکران کرده 
اس�ت. »فرصت امروز« به منظور بررس�ی 
دقیق تر این کمپین گفت وگویی را با امین 
سالمی پرگو، مشاور و متخصص رسانه های 
تبلیغاتی دیجیتال و گروه اجرایی کمپین 
اکس بلک نایت از شرکت تبلیغاتی مگنولیا 

داشته که در ادامه می خوانید. 
کلیت کمپین اکس درست و بجا اجرایی 

شده است
امین س��امی پرگ��و، مش��اور و متخصص 
رس��انه های تبلیغاتی دیجیتال درباره کمپین 
برن��د اکس بلک نایت می گوی��د: برند اکس در 
این کمپین و کمپین قبلی خود از اس��تراتژی 
به کارگیری سلبریتی در تبلیغاتش بهره برداری 
کرد؛ اس��تراتژی ای ک��ه پیچیدگی های خاص 
خ��ودش را دارد و برند باید تم��ام هنر خود را 
به کار بگی��رد تا بتواند س��لبریتی را به زندگی 
مخاطبانش نزدیک کند. این اس��تراتژی جالب 
و کامل توس��ط گروه اجرایی کمپین مورد نظر 
به کار گرفته شد. در این کمپین گروه مخاطبان 
ک��ه جوانان هس��تند، به خوبی درگیر ش��یوه 
تبلیغاتی ش��دند. بنابراین کلی��ت این کمپین 
درس��ت و بجا اجرایی ش��ده و گروه به زیرکی 
توانس��ته  برند را به هدف تبلیغاتی اش برساند 
اما در کمپین های دیجیتال استراتژی ای به نام 
Omnichannel  مطرح می شود. دستاورد و 
تجربه ای که مخاطبان از کانال های ارتباطی و 
کمپین دیجیتال برند به دست می آورند از نکات 
مهمی است که در این استراتژی مطرح است. 
اومنی چنل تمام تجربه های خرید مش��تری را 
 روی هم��ه کانال ه��ا چه آفای��ن و چه آناین 
مدیری��ت، پیش بینی و حمای��ت خواهد کرد 
طوری که در پروسه خرید انتقال از یک کانال 
به کانال دیگر برای مش��تری به صورت صحیح 
و کارآم��د اجرا ش��ده و در نتیجه در خریدش 
تغییری ایجاد نکند. برند اکس در کمپین اخیر 
خود از کانال های مختلفی بهره برداری کرده و 
در هر کدام از آنها با قدرت ظاهر ش��ده اس��ت 
اما تجربه ای که مخاطبان قرار است از کمپین 
برن��د اکس ت��ا زمان خرید محصول به دس��ت 
بیاورند، بعد مهمی اس��ت که به آن در کمپین 
اکس کمتر توجه شده است. به نوعی بهتر بود 
مخاطب��ان در حین و بع��د از این کمپین رها 
نمی شدند و از تجربه به دست آمده از کمپین به 
نفع برند بهره برداری می کردند. این نکته بخش 
مهمی از کمپین است و گروه اجرایی باید به آن 
نگاه ویژه ای داشته باشد. این نگاه همان هنری 
اس��ت که قبا به آن اشاره کردم. به نوعی بهتر 
بود تعامل با مخاطب��ان این کمپین همچنان 

به گونه ای تعریف شده ادامه پیدا می کرد. 
س��امی در مورد استفاده برندها از استراتژی 
سلبریتی می گوید: برندها باید دقت کنند اندازه 
گروه مخاطبان شان با اندازه طرفداران سلبریتی 
مورد انتخابی ش��ان متناسب باش��د. اگر اندازه 
طرفداران سلبریتی قابل قبول برای برند نیست 
باید استراتژی های دیگری را کنار سلبریتی به کار 
بگیرند تا به نتیجه دلخواه برس��ند. در کمپین 
اک��س بلک نایت تا حدودی این اس��تراتژی در 
جهت جذب مخاطبان به کارگرفته شده است اما 
باز سلبریتی محور قرار گرفته و موزیک به عنوان 
نقطه مشترک برای درگیرکردن مخاطبان به کار 
رفته است. با اینکه شیوه به کار رفته جذاب است 
اما به گسترده تر شدن مخاطبان کمک چندانی 
نک��رده و مجددا گروه مخاطب��ان به طرفداران 

س��یروان خس��روی و عاقه من��دان به س��بک 
موزیک این خواننده معروف محدود شده است. 
س��ه فاکتور مهم در بازگشت سرمایه تبلیغاتی 
اهمی��ت دارد؛ تعداد مخاطبانی که متوجه پیام 
تبلیغات��ی می ش��وند، تعداد مخاطبان��ی که با 
پیام تعامل برق��رار می کنند و تعداد مخاطبانی 
که عاوه بر تعامل نس��بت به عملی که برند از 
آنها خواسته واکنش نش��ان می دهند. بنابراین 
برای تاثیرگذاری بیش��تر در فضای مجازی باید 
استراتژی های متنوعی را برای درگیرکردن گروه 
مخاطبان به کار گرفت تا اثربخش��ی باالتر رود، 
برای مثال در چنین کمپین هایی می توان مثلثی 
را ترس��یم کرد که در رأس آن س��لبریتی قرار 
بگی��رد و در زوایای دیگر توصیه کنندگان برند، 
ک��ه خود مردم خواهند ب��ود. به نوعی اگر کنار 
س��لبریتی از توصیه کنندگان فضای اجتماعی 
که مردم روزانه با آنها در ارتباط هستند، کمک 
گرفته می شد، زمزمه پیام تبلیغاتی گسترده تر 
در فض��ای مجازی منتش��ر می ش��د. البته این 
استراتژی باید در یک راستا و براساس کانسپت 
اصلی برند انجام شود. سامی می گوید: کاربران 
شبکه های اجتماعی در ایران آمار باالیی دارند و 
روزانه س��اعت های زیادی را در اینترنت به سر 
می برند. از طرفی نمی توان رسانه های سنتی را 
به طور کل کنار گذاش��ت و تاثیرگذاری آنها را 
منکر شد. اتفاقی که به درستی در کمپین اکس 
بلک نایت نیز افتاد. برندها بهتر است پیام خود را 
از طریق رسانه های سنتی به مخاطبان به گونه ای 
منتقل کنند که وقتی مخاطبان در تنهایی خود 
در فضای آناین مشغول گشت و گذار هستند، در 
آنجا نیز با پیام برند مواجه شوند و عکس العمل 
نش��ان دهند یعنی در رسانه های سنتی پیام به 
مخاطبان داده ش��ود و در رسانه های دیجیتال 
مخاطبان از طریق تخفی��ف، فرصت های ویژه 
جه��ت  در  را    )Action( واکنش های��ی  و... 
پیام از خود نش��ان دهند. تم��ام این کنش ها و 
واکنش ها باید در انتها برای برند دستاورد داشته 
باش��د وگرنه کمپین با تمام تاش ها بی نتیجه 
خواهد بود. سامی درباره شاخص های کلیدی 

عملکرد در کمپین های دیجیتال می گوید: آمار 
و ارقام باالی یک کمپین یا تعداد بازدید از یک 
ویدئو یا بنر تبلیغاتی اهمی��ت دارد اما اهمیت 
عکس ا لعمل مخاطب برای برند بیشتر است. برند 
نیاز به واکنش مخاطب دارد؛ واکنشی که منجر 
به عمل شود. کمپین زمانی نمره قبولی می گیرد 
که خروجی مناسبی داشته باشد و در آن زمان 
می توان KPI  کمپین را آنالیز کرد. در مجموع 
مهم ترین دستاورد یک کمپین زمانی است که 
مخاطبان از می��ان برندهای مختلف برند مورد 
نظر را انتخاب کنند. نکته دیگری که باید بگویم 
محتوای UGC اس��ت. وقتی بخواهیم ببینیم 
کمپین دیجیتالی مورد استقبال مخاطبان قرار 
گرفته معموال فورا به سراغ هشتگ های طراحی 
ش��ده می رویم. تعداد انتشار هشتگ ها نشان از 
استقبال و باور مخاطبان دارد. در کمپین اکس 
این اتفاق نیفتاده و هشتگ ها توسط مخاطبان 
گسترده نشده است. چون گروه این موضوع را از 
مخاطبان نخواسته اند و بهتر بود به این موضوع 
توجه کنند. اگر تولید انبوهی از هشتگ در این 
کمپی��ن صورت می گرفت، پیام و نام کمپین تا 
مدت های زیادی ماندگار می ش��د. س��امی در 
پایان می گوی��د: در مجموع کمپین اکس بلک 
نای��ت از جمله کمپین های قاب��ل قبول بوده و 
به عنوان یک کاربر و فعال حوزه دیجیتال وقتی 
با آن مواجه شدم، نظرم را جلب کرد و پیگیر آن 
ش��دم حتی در آن ثبت نام و موزیک های آن را 

نیز دانلود کردم. 

بومی کردن کمپین جهانی اکس بلک نایت 
پویا صباغ، مس��ئول اجرایی پروژه ش��رکت 
تبلیغات��ی مگنولی��ا و مج��ری کمپی��ن اکس 
نایت بلک درباره آن می گوید: همکاری سیروان 
خسروی با برند اکس به سال گذشته زمانی که 
محصول اکس بل��ک با پیامی متفاوت در ایران 
النچ ش��د، بازمی گردد. برن��د اکس در کمپین 
قبل��ی به مخاطبان اصلی اش یعنی آقایان، پیام 
مینیمال بودن و آرامش را منتقل می کرد؛ پیامی 
که با خصوصیات و شخصیت سیروان خسروی 

هماهنگ بود. همین موضوع برند اکس را برآن 
داشت به سراغ این هنرمند برود و از او به عنوان 
س��فیر خود در کمپین جدیدش استفاده کند. 
پیامد همکاری س��یروان خسروی با برند اکس 
برگزاری نخستین کنسرت آنپاگد در ایران بود. 
کمپینی که مورد استقبال رسانه ها قرار گرفت و 

بازتاب گسترده ای داشت. 
رامینا نقیون، مدیر خاقیت آژانس تبلیغاتی 
مگنولی��ا درباره حضور س��یروان خس��روی در 
کمپی��ن اکس بل��ک نایت می گوی��د: به خاطر 
حضور سیروان خس��روی بسیاری از مخاطبان 
ی��ا طرفداران این هنرمند جذب کمپین ش��ده 
بودند اما تاش مان این بود که در کمپین اکس 
بلک نایت این دایره مخاطبان را وس��عت دهیم 
و کس��انی غیر از طرفداران سیروان خسروی را 
نی��ز جذب کنیم. برای ای��ن کار به دنبال نقطه 
مش��ترک می گشتیم. نقطه مش��ترکی که بین 
س��فیر برند و مخاطبان وجود داشت، موسیقی 
بود. سعی کردیم با رویکردی متفاوت و جذاب تر 
و همگام با کانس��پت جهان��ی اکس، کمپین را 
در ایران اجرا کنیم. ش��عار کمپین جدید اکس 
یعنی رایح��ه ماندنی، ش��ب به یادماندنی ریتم 
خاصی داش��ت و ب��ا حال و هوای موس��یقی و 
ش��ب های کنس��رت هماهنگی الزم را داشت. 
برای این کمپین از سه دی جی کمک گرفتیم 
و از آنها خواس��تیم یکی از آهنگ های سیروان 
خسروی را با تنظیم جدید ریمیکس کنند. به 
نوعی در کمپین جدید، س��یروان خسروی در 
مرک��ز و س��ه دی جی در کن��ار آن برای جذب 
مخاطبان بیش��تر آمدند. افراد می توانستند به 
س��ایت اکس مراجعه و به دی جی مورد عاقه 
خود رأی دهند تا وارد قرعه کشی بلیت کنسرت 
به یادماندنی اکس بلک نایت و سیروان بشوند. 
در نهایت کنسرتی با حضور سیروان خسروی و 
سه دی جی برگزار شد و تمامی عاقه مندان به 
ای��ن خواننده  و دی  جی ها کنار هم قرار گرفتند 
و در این کنس��رت حاضر ش��دند. اطاع رسانی 
درباره این کمپین وس��یع فقط به این کنسرت 
ختم نمی ش��د و از طریق صفحه های اجتماعی 
س��یروان خسروی و س��ه دی جی و شبکه های 
اجتماعی دیگر پیام به سرعت ویرال شد. صباغ 
درباره شیوه بومی کردن شعار و کمپین جهانی 
اکس بلک نایت می گوید: شعار جهانی کمپین 
)رایحه مایم برای شب های غیر منتظره( اکس 
بل��ک نایت برای اجرا ش��دن در ای��ران نیاز به 
بومی شدن داشت. بنابراین شعار کمپین اصلی 
به »رایحه ماندنی، ش��ب ب��ه یادماندنی« برای 
مخاطب��ان ایرانی تبدیل ش��د. در ادامه تمامی 
کانس��پت کمپین براس��اس همین شعار شکل 
گرفت و ش��ب به یادماندنی همان کنسرتی بود 
که در انتهای کمپین با حضور طرفداران برند و 
سیروان خسروی برگزار شد. برای اطاع رسانی 
این کمپی��ن از رس��انه های تبلیغاتی مختلفی 
بهره برداری کردیم. بیلبوردهای زیادی در تهران 

و شهرس��تان ها با تصویر س��یروان خسروی به 
همراه محصول برند اکس اکران ش��د. البته در 
تهران برای اکران بیلبورد با مش��کاتی روبه رو 
بودی��م ام��ا با تمام س��ختی ها کار انجام ش��د. 
تبلیغات گسترده ای نیز در شبکه های اجتماعی 
داشتیم. صباغ می گوید: س��عی مان بر این بود 
که برای هر رس��انه محتوای مناسب آن را تهیه 
کنیم. محتوای رس��انه های محیطی با محتوای 
رس��انه های دیجیتال فرق داش��ت اما از طریق 
شعار و س��فیر برند تمام محتواها را به یکدیگر 
مرتبط کردیم. برای شبکه های اجتماعی به طور 
مرتب در ح��ال تولید محتوا بودی��م تا بتوانیم 
مخاطبان مان را با خود تا انتهای کمپین همراه 
کنیم. این نکته را نیز باید بگویم که گروه دقیقا 
براساس کانسپت اصلی حرکت می کرد. کانسپت 
روی شب های به یادماندنی متمرکز بود. بنابراین 
به دلیل تاکید روی کانس��پت تمامی محتوای 
ش��بکه های اجتماعی و تبلیغات از ساعت 7یا 
8 ش��ب یعنی در تاریکی اکران می ش��د. طبق 
آمارها شرکت کنندگان کمپین اکس بلک نایت 
به نسبت کمپین اکس بلک یعنی سال گذشته 
رشد قابل توجهی داشته است. این رشد نشان 
داد مسیر را به درستی آمده ایم. چون در کمپین 
جدی��د عاوه بر طرفداران س��یروان خس��روی 
گروه مخاطبان وس��یع تری را هدف قرار دادیم. 
ریمیکس های قرار گرفته روی س��ایت بیش از 
200هزار بار شنیده شده بود و بیش از 50هزار 
بار دانلود ش��ده بودند. م��ردم از طریق کدهای 
یواس اس دی رأی خ��ود را ثبت می کردند و ما 
نزدیک به 75هزار ثبت رأی داش��تیم. در پایان 
نزدیک به 18هزار رأی معتبر وارد قرعه کش��ی 
ش��دند و تقریبا 10 تا 11هزار رأی نس��بت به 
کمپین س��ال گذش��ته رشد داش��ته است. در 
نهایت از طریق قرعه کشی 100 نفر برای حضور 
در کنس��رت ویژه سیروان خسروی حضور پیدا 
کردند. در این فرصت ویدئوی کنسرت آنپاگد 
سال گذش��ته سیروان خسروی نیز منتشر شد 
که نزدیک به 5/6میلیون بار توس��ط مخاطبان 
دیده ش��د. در نتیج��ه براس��اس KPI تعیین 
شده کمپین رشد قابل توجهی داشت و نتیجه 
موردنظر، به دست آمده بود. آرش افشین، مدیر 
امور مشتریان آژانس مگنولیا می گوید: استفاده 
تبلیغاتی سلبریتی ها توسط برندها نکات مثبت 
و منف��ی مختلفی را برای برندها به همراه دارد. 
شروع همکاری سلبریتی ها با برند هیجان زیادی 
دارد و در ابتدا معموال پرس��روصدا می شود اما 
بعد از مدتی مخاطبان برند محدود می ش��وند. 
انگار ش��ما بخواهید تبلیغ خ��ود را فقط از یک 
ش��بکه منتش��ر کنید. در حالی که هر ش��بکه 
مخاطبان خاص خود را دارد. ش��روع همکاری 
با سیروان خسروی در سال گذشته جذاب بود 
ام��ا باید کاری می کردیم ک��ه مخاطبان جدید 
نیز جذب کمپین ش��وند. چون مخاطبان سال 
گذش��ته متوجه عملکرد برند ش��ده بودند. به 
همین دلیل سعی کردیم از کانال  های ارتباطی 
متنوع تری استفاده کنیم تا مخاطبان بیشتری را 
جذب کنیم. ادامه همکاری سیروان خسروی با 
برند اکس به ویژگی های کمپین بعدی مربوط 
می ش��ود و در آینده درباره آن باید نظر دهیم. 
به هرحال باید کانس��پت کمپین با س��لبریتی 
هماهنگی داشته باش��د و بتوان مخاطبان را با 

برند همراه کرد. 

نگاهی به کمپین دیجیتال محصول جدید اکس

بومی سازی کمپین جهانی با همکاری سیروان خسروی
نرگس فرجی

nargesfaraji1389@yahoo.com

مروری بر آموزه های تبلیغاتی 
فصل سوم سریال مدمن

همانن��د گذش��ته و ب��ه ش��یوه مرس��وم مروری 
خاصه وار خواهم داش��ت به نکات مهم و آموزه های 
تبلیغاتی سریال مد من در فصل سوم. امید که مورد 

توجه عاقه مندان به رشته تبلیغات قرار گیرد. 

نخست- تقلید منجر به شکست
در قسمت دوم از فصل سوم سریال مد من شاهد 
هستیم که شرکت پپسی برای ساخت تبلیغ نوشابه 
رژیم��ی پاتی��و )Patio Cola(، از کارکنان بخش 
خاقی��ت ش��رکت اس��ترلینگ-کوپر می خواهد تا 
تبلیغی برای این نوش��ابه بس��ازند که تقلیدی است 
از قس��مت پایان��ی فیلم موزی��کال خداحافظ پرنده 
کوچول��و )Bye Bye Birdie(. این فیلم در س��ال 
1963 ف��روش موفقی داش��ته و آنه��ا فکر می کنند 
که اگر نوش��ابه رژیمی پاتیو تبلیغی آهنگین ش��بیه 
فیلم موردنظر داش��ته باش��د، ب��ازار هدف جدیدش 
)خانم های��ی که می خواهند تناس��ب اندام داش��ته 
باش��ند( را به خوبی تحت تاثیر قرار خواهد داد. آنها 
به حرف مش��تری گوش می دهن��د و عین آن تبلیغ 
را اج��را می کنند اما همانطور که حدس می زنید در 
نهایت این تبلیغ از سوی مشتری پذیرفته نمی شود 
و پ��روژه همکاری با مش��تری بزرگ – پپس��ی- با 

شکست مواجه می شود. 

دوم- عقاید شخصی در کسب و کار ممنوع
در همین قس��مت از س��ریال می بینی��م که آقای 
کین��زی در جلس��ه ای با مدی��ران پ��روژه مجموعه 
تفریحی مدیس��ون)Madison Garden(  عقاید 
شخصی و کمالگرای خود را در جلسه مطرح می کند 
و اعتراض ها به س��اخت این پ��روژه را که در جراید 
انعکاس یافته اس��ت درس��ت می دان��د و همین امر 
باعث می ش��ود تا مشتری ش��رکت استرلینگ-کوپر 
را ترک کند. مدیران شرکت استرلینگ-کوپر سعی 
می کنند با ترتی��ب دادن یک ضیافت ناهار در یکی 
از رس��توران های مجلل ش��هر و دعوت از مش��تری 
ناراض��ی، پروژه را دوباره به دس��ت آورن��د. با تاش 
راجر اس��ترلینگ و دان دریپر مشتری با شرط عدم 
اس��تفاده از آقای کینزی در پ��روژه رضایت می دهد 
که دوباره استرلینگ-کوپر را برای تبلیغ منافع این 

مجموعه تفریحی جدید به خدمت بگیرد. 

سوم- پول یا اخالق؟ 

س��وم  فص��ل  از  چه��ارم  قس��مت  بررس��ی  در 
 The Arrangements س��ریال مدم��ن ب��ا ن��ام
کارکن��ان ش��رکت اس��ترلینگ-کوپر ب��ر س��ر یک 
 دوراه��ی قرار می گیرند. آق��ای هوریز کوک جونیور 
)Horace Cook(  سودای آن دارد تا با معرفی و 
اش��اعه یک ورزش جدید در آمریکا به شهرت برسد 
و به همین خاطر حاضر اس��ت تا از ثروت پدر توانگر 
در زمینه تبلیغات های االی )Jai alai(  هزینه کند. 
مدیران اس��ترلینگ-کوپر ریس��ک نمی کنند و پدر 
متمول او را از این پروژه مخاطره آمیز مطلع می کنند 
و حتی عدم همکاری خود را با او در میان می گذارند 
ام��ا آقای کوک پدر می خواهد تحت نظرات آنها این 
پول خرج ش��ود تا ریس��ک کمتری داش��ته باش��د. 
اما مس��ئله اینجاس��ت ک��ه تبلیغاتچی ه��ا به خاطر 
درآمدزای��ی بیش��تر باید پروژه های��ی را که احتمال 
شکس��ت در آنها زیاد است بپذیرند یا مشتری را در 

جریان مخاطرات پروژه های پرریسک قرار دهند؟ 

چهارم- تعهد به شرکت یا بلندپروازی 
شخصی؟ 

در قس��مت پنجم از فصل س��وم س��ریال مد من 
ش��اهد بازگش��ت آقای هرمان فیلیپس به س��ریال 
هستیم. او که در شرکت معتبر ِگِری مشغول به کار 
شده است به بهانه صرف ناهار از آقای پیتر کمپل و 
خانم پگی اولسون دعوت می کند تا به شرکت گری 
بپیوندند و به آنها وعده حقوق بیش��تر می دهد. این 
یک نکته مهم در آموزه های این س��ریال اس��ت که 
کارکنان شرکت ها باید نسبت به سازمانی که در آن 
مشغول فعالیت هستند متعهد بمانند یا اینکه برای 
شهرت بیشتر در ش��رکت های مشهورتر حضور پیدا 
کنند و آیا ش��رکت های تبلیغاتی می توانند رضایت 
کارکنان را به خوبی جلب کنند تا آنها با هر پیشنهاد 

جدیدی مایل به ترک سازمان خود نباشند؟ 
ادامه دارد... 

alijah. ir :ارتباط با نویسنده

مشاور تبلیغات و برندسازی
علیجاه شهربانویی

تبلیغات خالق

آگهی شرکت ائودی- شعار: به منظور بیشترین ایمنی و کیفیت، از قطعات اصل ائودی استفاده کنید 

ایستگاه تبلیغات

ساندویچ های ترامپ در پورتلند

در اقدامی مس��تقل با الهام از شخصیت دونالد ترامپ، 
آژانس تبلیغات��ی  Wieden+Kennedy کامیون های 
»Trump BS« را ب��رای حمل عنصر محبوب قلب های 
اهالی پورتلند به این شهر می فرستد؛ کامیون حمل غذا. 
بنا بر اعام خود این شهر به عنوان پایتخت کامیون حمل 
غذای جهان )یاحداقل در آمریکا(، پورتلند به عنوان محلی 
مناس��ب برای ش��یرین کاری ترامپ یعنی ارائه ساندویچ 
هن��گام ناه��ار در می��دان »Courthouse« دانش��گاه 
پایونی��ر آن، یکی از اصلی تری��ن محل های تجمع در این 
شهر تعیین شده اس��ت. به گزارش  ام بی ای نیوز، اما آنچه 
این اقدام را منحصر به فرد می کند، هشت کاغذ سفارشی 
دور ساندویچ است که رنگ انتخابی ترامپ یعنی طایی 
را در برمی گی��رد. این رنگ نمایانگر برخی اظهارنظر های 
نامزده��ای حزب جمهوریخواه هاس��ت. منوها نیز ضمن 
چاپ روی یک کاغذ طایی ش��امل یک آشپز و نگهبان 

برای تحویل سفارشات می شوند. 



ش��والیه هنرهای تجس��می، 
با ح��راج آث��ار خ��ود آتش به 
درم بخش،  کامبی��ز  زد!  مالش 
و  کاریکاتوریس��ت پیشکسوت 
باس��ابقه که نگاه تیز و انتقادی 
او همیش��ه در آثارش مشهود 
اس��ت، تصمیم گرفته با حراج 
آث��ارش، آنه��ا را روان��ه خانه 
کسانی کند که توانایی کمتری 
در خرید آث��ار هنری دارند. به 
ای��ن ترتیب او پانص��د اثر خود 
کاره��ای طراح��ی،  می��ان  از 
کاریکاتور، نقاشی، تصویرسازی، 
مینیاتور و عکاس��ی اش را برای 
فروش در گالری آریانا به حراج 
گذاشت. این حراجی که عنوان 
جذاب »آتی��ش زدم به مالم« 
را داش��ت، میزب��ان هنرمندان 
و عالقه من��دان بس��یاری ب��ه 
هنرهای تجسمی در این گالری  
بود. باید دید که چنین رویکرد 
فروشی، چه اثری در پرسونال 
برن��د این فرد داش��ته و چقدر 
ب��ه ارتقای فروش و اس��تقبال 
از بازار حوزه تجس��می کمک 
می کند؟ برای کس��ب اطالع از 
این موض��وع، پای صحبت های 
علی داننده، کارش��ناس ارشد 
بازاریاب��ی و مش��اور در ح��وزه 
دکت��ر  و  برن��د  و  تبلیغ��ات 
حسین خطیبی، دکترای علوم 
ارتباط��ات اجتماعی و مدرس 

دانشگاه نشستیم. 

درگیر کردن تعداد 
مخاطبان بیشتر با هنر 

کارش��ناس  دانن��ده،  عل��ی 
ارش��د بازاریابی و مش��اور در 
حوزه تبلیغات و برند در مورد 
رویک��رد ای��ن ح��راج و اینکه 
ب��ه فروش  چق��در می توان��د 
کمک کن��د به »فرصت امروز« 
می گوی��د: به هر حال این یک 
حرک��ت ن��و و جدی��د در این 
حوزه اس��ت. اساسا فروش این 
آثار هنری، مخاطب و مشتری 
خ��اص و ویژه خ��ود را دارد و 
گروه مخاطبان هدف این آثار 
هم از طبقه و جایگاه متفاوتی 
برخ��وردار هس��تند. ب��ا ای��ن 
توضیحات به نظر می رسد که 
برگزارکنندگان  اصل��ی  انگیزه 
ای��ن روی��داد، درگی��ر کردن 
تعداد بیش��تری از مردم با این 
هنری  از محص��والت  دس��ته 
اس��ت تا عالوه بر عالقه مندان 
و مجموع��ه داران آث��ار هنری 
ک��ه تا قب��ل از این مش��تری 
بودند،  این محص��والت  اصلی 
پای مخاطبان عام تری به این 
عرصه باز شود تا بتوانند از این 
طریق هم دامنه مش��تریان و 
را گس��ترده تر  مخاطبان خود 
و هم ب��ه چرخه اقتصادی این 

حوزه کمک کنند. 
ای��ن اواخ��ر ما ش��اهد یک 
رونق نس��بی در حوزه فروش 
آث��ار هن��ری بودی��م. چندین 
م��ورد ح��راج آثار هن��ری در 
ته��ران که با اس��تقبال خوبی 
روب��ه رو ش��د و همچنین رقم 
ب��االی آثار هن��ری هنرمندان 
ایران��ی در ح��راج کریس��تی 
دوبی مانند آثار اس��تاد تناولی 
یا نقاشی های سهراب سپهری 
و... از اتفاقات خوب این عرصه 
بود. اما در آسیب شناس��ی این 
بحث بیشتر از اینکه در حوزه 
اقتصادی مشکل داشته باشیم 
از ی��ک فق��ر فرهنگ��ی کهنه 
وارد  نمی خواهم  می بریم.  رنج 
مباحث تکراری مربوط به تیراژ 
پایین کتاب ها و آمار به ش��دت 
تاسف برانگیز میزان مطالعه در 
جامع��ه و ع��دم رعایت حقوق 
صاحبان اثر یا کپی  رایت شوم، 
اما باید به این موضوع اش��اره 
ش��ود که در خانه بس��یاری از 
تزیینات  متوسط،  طبقه  مردم 
و اکسس��وریزهایی می بینی��م 
که ش��اید از نظر قیمتی باالتر 
از این آثار هنری باش��ند ولی 
بس��یاری از نقاش��ی ها و آث��ار 
صنای��ع دس��تی روی دس��ت 
صاحب��ان آثار می مان��د تا این 
هنر- صنع��ت از وضعیت قابل 
قبولی برخوردار نباشد. مباحث 
مربوط به اقتصاد هنر بس��یار 
مفصل اس��ت و با رویکردها و 
می توان  گوناگ��ون  جنبه های 

درب��اره این موض��وع صحبت 
ک��رد. در کل ب��ه نظر من این 
اس��ت  خوبی  حرکت  اتف��اق، 
چراکه تعداد بیشتری از مردم 
را با ای��ن آثار آش��نا و درگیر 
می کند و در صورت اس��تقبال 
م��ردم،  ط��رف  از  احتمال��ی 
می توان با تک��رار این اتفاقات 
و برنامه ریزی های بعدی، رشد 
قابل قبول��ی را در اقتصاد این 

عرصه شاهد باشیم. 

تقویت برند شخصی 
هنرمند 

این کارش��ناس در پاس��خ به 
این س��وال که آیا ح��راج آثار به 
پرسونال برند این هنرمند آسیبی 
می زند یا خیر، می گوید: باوری 
میان بعضی از هنرمندان رواج 
یافت��ه که هرچه از عموم مردم 
و  بگی��ری، هنرمندتر  فاصل��ه 
روش��نفکرتر هس��تی! هرچند 
حوزه نقاش��ی و آثار تجس��می 
مخاطب خاص ت��ری دارد ولی 
هر فرصت��ی را برای رس��یدن 
ب��ه مخاطب��ان بیش��تر در این 
دانس��ت.  بای��د غنیمت  حوزه 
ایش��ان به عنوان یکی از اساتید 
قدیم��ی در ح��وزه تصویرگری 
و کاریکات��ور که صاحب جوایز 
بس��یاری در این حوزه شده اند 
و نخس��تین هنرمند تجسمی 
ایرانی اس��ت که نشان شوالیه 

از کش��ور فرانس��ه را در 
کارنام��ه خ��ود دارد، ب��ا 
نمایش��گاه  این  برگزاری 
بیش��تری  مخاطبان  ب��ا 
درگیر می ش��ود و آثارش 
در مکان ه��ای بیش��تری 
در مع��رض دیده ش��دن 
قرار می گیرد و این خود 
می تواند به برند شخصی 

ایشان کمک کند. 

هدف اسپانسر 
چیست؟ 

ای��ن مش��اور بازاریابی 
درب��اره  تبلیغ��ات  و 
این رویداد  اسپانسرینگ 

ک��ه توس��ط پیک��وآدرو انجام 
ش��ده و میزان س��نخیت این 
برند با پرس��ونال برند کامبیز 
برن��د  می گوی��د:  درم بخ��ش 
برند الکچری  ی��ک  پیکوآدرو 
محص��والت چرمی اس��ت که 
جزو نخس��تین ش��رکت هایی 
بود که در س��ایه فضای مثبت 
ایجاد ش��ده ب��ر اث��ر توافقات 
برجام، در ایران نمایندگی زد 
و شروع به فعالیت کرد. اینکه 
ای��ن ش��رکت در ای��ن رویداد 
اسپانسر حضور دارد،  به عنوان 
فی النفس��ه حرک��ت مثبت و 
مفی��دی اس��ت ک��ه می تواند 
ب��ه ارتق��ای تصوی��ر ذهن��ی 
مشتریان و رسیدن به جایگاه 
مطلوبی در اذهان مشتریان و 
مخاطبانش کم��ک کند. ولی 
نکت��ه ای که وج��ود دارد این 
اس��ت که ای��ن برن��د دقیقا با 
چه هدفی و ب��ا چه رویکردی 
این رویداد به عنوان حامی  در 
یا اسپانس��ر حضور دارد؟ این 
ش��رکت در گذش��ته ه��م در 
ی��ک ی��ا دو فیلم س��ینمایی 
حضور داش��ته اس��ت ولی آیا 

می ت��وان بین اینه��ا اهداف و 
انگیزه های مشترکی پیدا کرد 
یا اینکه صرف حضور به عنوان 
اسپانس��ر و خرید چند رسانه 
محیط��ی ب��رای ای��ن منظور 
برنامه های  و  می کن��د  کفایت 
ای��ن  تبلیغ��ات  و  بازاریاب��ی 
شرکت را پیش می برد؟ و اصال 
اینکه این حضورها در نقش��ه 
»ارتباط��ات یکپارچه بازاریابی 
و برن��د« این ش��رکت تعریف 
شده است یا خیر. متاسفانه در 
عرصه تبلیغات شاهد اتفاقاتی 
هس��تیم ک��ه صرفا براس��اس 
روابط افراد ش��کل می گیرد و 
منط��ق و محاس��بات تئوریک 
استراتژیک  برنامه ریزی های  و 
سازمان ها را به حاشیه می راند 
و این در درازم��دت به برند و 

سازمان ضربه می زند. 

تصویر ذهنی گران نسبت 
به آثار هنری

داننده در ادام��ه درباره عدم 
اس��تقبال مخاطب��ان از ب��ازار 
حوزه های تجسمی برای ارتقای 
ف��روش در ای��ن ح��وزه اضافه 
می کند: قبل از هر اقدامی باید 
در ای��ن حوزه فرهنگ س��ازی 
کنی��م. رس��انه ها، هنرمن��دان 
تصمیم گی��ران  و  متولی��ان  و 
ای��ن حوزه باید با ایجاد بس��تر 
به  فرهنگ س��ازی  و  مناس��ب 

گس��ترش و نفوذ بیش��تر این 
آث��ار در بین مردم کمک کنند 
ک��ه به صورت طبیع��ی، نتیجه 
این اقدام��ات افزایش فروش و 
رش��د اقتصادی این حوزه را در 
پی خواهد داشت. وی در پایان 
پایین  قیمت گ��ذاری  مورد  در 
این آثار می گوید: قیمت گذاری 
پایین این آثار )شروع قیمت ها 
از ص��د ه��زار تومان اس��ت( و 
آنچه در تبلیغات این نمایشگاه 
شاهدش هستیم با این عنوان 
ک��ه »آتی��ش زدم ب��ه مالم«، 
تکنی��ک جالب��ی ب��رای جلب 
توجه و ترغیب مش��تری برای 
حضور در گالری اس��ت. با این 
توجیه که ش��اید بس��یاری از 
مردم ب��ه دلیل فاصل��ه زیاد با 
این هنر، تصویر ذهنی بس��یار 
گرانی نسبت به آثار موجود در 
گالری های هنری داشته باشند. 

اثر هنری اصل برای تمام 
اقشار جامعه 

حس��ین  دکت��ر  ادام��ه  در 
عل��وم  دکت��رای  خطیب��ی، 
ارتباط��ات اجتماعی و مدرس 

دانش��گاه در مورد این رویکرد 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« چنین 
توضی��ح می دهد ک��ه کامبیز 
درم بخش برای نخستین بار در 
ایران، حراج آث��ار هنری را به 
راه انداخته است. این حراج به 
معنای واقعی است. ما همیشه 
از حراج انتظار ارزان تر ش��دن 
قیم��ت آثار را داری��م. در این 
نمایشگاه نیز قیمت آثار بسیار 
پایین ت��ر از قیم��ت معم��ول 
بس��یاری  در حالی که  اس��ت. 
حراج��ی  نمایش��گاه های  از 
در واق��ع با افزای��ش قیمت و 
سپس تخفیف سعی در فروش 
محصوالت خ��ود دارند و نرخ 
را به جای پایی��ن آوردن، باال 

می برند. 
با استفاده از این روش، همه 
اف��راد حتی اف��رادی با بودجه 
کم می توانند یک اثر هنری از 
کامبیز درم بخش داشته باشند. 
به این ترتیب راه هنر به خانه 
مردم باز ش��ده و امکان خرید 
آثار هنری ب��ه قیمت پایین تر 
برای آنها فراهم ش��ده اس��ت. 
ش��اید یک��ی از نگرانی ها این 
باش��د که با این حراج، ارزش 
هنری کار پایین آید، در حالی 
که کامال برعکس است. حتی 
حج��م زیادی از آثار نقاش��ان 
بزرگی مانند پیکاسو در اختیار 
مردم معمولی اس��ت و اکنون 
نیز بس��یاری از امضاها 
این  و چاپ سنگی های 
هنرمند به قیمت پایین 
به  فروش می رس��د.  به 
این ترتیب آثار بیش��تر 
و  مالکی��ن  اختی��ار  در 
قرار  بیشتری  دارندگان 
می گی��رد و حتی افراد 
ب��ا وضعیت ه��ای مالی 
پایین تر می توانند آثاری 
از نقاشان مشهور داشته 
باش��ند. قیمت این آثار 
بیشتر  طوالنی مدت  در 
می ش��ود و در واقع این 
حراج ها به نفع هنرمند 

و مردم است. 
اثر می فروشد  هنرمند 500 
و 500 نفر به مجموعه دارانش 
اضافه می ش��ود، پ��س از این 
جریان ضرر نکرده و به ارتقای 
هن��ر کش��ور کم��ک می کند. 
مخاط��ب ع��ام ی��اد می گیرد 
ک��ه از اثر هنری ل��ذت ببرد و 
تبدی��ل ب��ه ارزش و گنجینه 
خانوادگ��ی برای او ش��ود. این 
منفع��ت دو طرفه اس��ت، هم 
اصل  اث��ری  می توانند  م��ردم 
داشته باشند و هم به شناخته 
ش��دن بیش��تر هنرمند کمک 
می کن��د. اما اگر ب��ه جای آن، 
تنه��ا نمایش��گاهی س��اده در 
گوش��ه ش��هر ب��ود، حتی آن 
ارزش خبری ک��ه این رویداد 

داشت را ایجاد نمی کرد. 

کارگاه خالقیت 
خطیبی در مورد پرس��ونال 
ادام��ه  ای��ن هنرمن��د  برن��د 
می دهد: این رویداد در جهت 
تقوی��ت ای��ن پرس��ونال برند 
اس��ت؛ هنرمندی ک��ه جرأت 
کرده آثارش را در اختیار تمام 
قش��رها قرار دهد، تا اینکه در 

تنه��ا  لوک��س،  نمایش��گاهی 
مخاطبانی خاص داشته باشد. 
هنرمندی  درم بخ��ش  کامبیز 
اس��ت که امضایش از س��نش 
بزرگ تر است. خیلی از پدران 
ما با نام ایش��ان آشنا هستند. 
کارتونیس��ت  از  را  کارش  او 
ب��ودن در روزنامه ه��ای تیراژ 
باال ش��روع کرده و همیش��ه 
م��ردم با او در ارتباط بوده اند. 
او همیشه هنرش را در اختیار 
م��ردم ق��رار داده و ای��ن یک 
ارزش برای برند ایشان است. 
دولت فرانس��ه نیز به ایش��ان 
لقب ش��والیه تجسمی را داده 

است. 
اگر این نمایشگاه را ببینید، 
با 500 اثر، 500 قصه و 500 
نوع نگاه جدید به جهان آشنا 
می شوید. این نمایشگاه هنری 
را می توان س��اعت ها دید و با 
تماش��ای تک تک آث��ار، نوع 
دیگ��ری به دنیا نگاه کرد. آنجا 

یک کارگاه خالقیت است. 

حمایت از فرهنگ و هنر 
ای��ن م��درس دانش��گاه در 
اسپانس��رینگ  بحث  خصوص 
این رویداد که توسط پیکوآدرو 
به انجام رس��یده اس��ت، ادامه 
تجاری  ش��رکت های  می دهد: 
می توانند به ارتقای هنر کمک 
اسپانس��ر  پیک��وآدرو  کنن��د. 
تبلیغات��ی ای��ن روی��داد بوده 
تبلیغاتی  بیلبوردهایی  و  است 
در جهت این رویداد در اختیار 
کامبی��ز درم بخش ق��رار داده 
اس��ت و به این ترتیب در کنار 
توس��عه برند خود، به فرهنگ 
و هن��ر هم عالقه نش��ان داده 
اس��ت. وجه اش��تراک خاصی 
میان اسپانسر و پرسونال برند 
وجود ندارد و هدف اسپانس��ر 
معرف��ی برند خ��ود و حمایت 
از فرهنگ و هنر اس��ت. شاید 
از محصوالت  ساده ای  بیلبورد 
چرمی آنقدر به چشم نمی آمد 
تا این بیلب��ورد که در کنارش 
مخاطب را تش��ویق به حضور 
در گال��ری و خرید آثار هنری 
و  تج��ارت  اصح��اب  کن��د. 
از حضور  صنع��ت می توانن��د 
در کنار هن��ر و هنرمند، برند 
خود را توس��عه داده و اهداف 
مس��ئولیت اجتماع��ی خود را 

تکمیل کنند. 

رکود نداریم 
او در م��ورد ب��ازار هنرهای 
ب��ازار  می افزای��د:  تجس��می 
از  تابعی  تجس��می  هنره��ای 
اقتصاد و بازار کل کشور است. 
در سال های اخیر رونق خوبی 
را در این بازار ش��اهد بوده ایم. 
مردم ه��م از خرید ای��ن آثار 
لذت می برند و ه��م تمایل به 
سرمایه گذاری و کسب سود از 
این حوزه دارند. رکود چندانی 
در این صنع��ت وجود ندارد و 
در سال های اخیر این صنعت 
رون��ق گرفت��ه اس��ت. فروش 
آث��ار هن��ری در حراجی نیز با 
اس��تقبال خوبی مواجه ش��ده 
و ای��ن اقدام یک��ی از اقدامات 
مفید در زمینه فرهنگ س��ازی 
خرید این آثار است. این حراج 
تنها هدف مالی نداش��ته،  بلکه 
ه��دف در اختی��ار گذاش��تن 
آث��ار اصل ب��رای تمام اقش��ار 
و عالقه من��دی بیش��تر آنها به 
هن��ر اس��ت. قیمت آث��ار نیز 
از 100ه��زار توم��ان ش��روع 
می ش��ود و معیار ارزش گذاری 
دست خود هنرمند بوده است. 
این آثار دستی کشیده شده و 

اصل و اورجینال است. 

کمک به اقتصاد هنر 
انته��ا  در  خطیب��ی 
صحبت ه��ای خ��ود را چنین 
جمع بن��دی می کن��د ک��ه در 
کش��ور ما هنرمن��دان زیادی 
وجود دارند که دارای استعداد 
باالیی در زمینه فرهنگ و هنر 
هس��تند. هر چ��ه اقتصاد هنر 
توسعه و گس��ترش پیدا کند، 
می��زان اش��تغال افزایش پیدا 
ک��رده و تولی��د ناخالص ملی 
و صادرات آث��ار ایرانی در دنیا 
رون��ق می یابد. در واقع هر چه 
به اقتصاد هنر کمک کنیم، به 
تولید ناخالص ملی کش��ورمان 

کمک کرده ایم. 

موقعیت یابی در بازار

در بازاریابی های ایرانی که هنوز هم معموال به طور تمام 
و کمال انجام نمی شود، بس��یاری از پارامترها را نادیده 
می گیرند و بعضا به آنها توجهی نمی ش��ود. یکی از این 
موارد مرحله موقعیت یابی بازار است که اهمیت بسزایی 
در تمامی فعالیت های بازاریابی و به خصوص تبلیغات دارد. 
موقعیت یابی به عنوان آمیخته ای از علم و هنر هماهنگ 
کردن یک محصول یا خدمت، به یک یا چند بازار گفته 
می شود که به صورت مستقل از یکدیگر در حال فعالیت 
هستند. این آمیخته زمانی نتیجه بخش است که بتوانید 
تصویر درس��ت محص��ول، خدمات و حت��ی کانال های 
فروش خ��ود را درک کنید و ویژگ��ی مصرف کنندگان 
را به خوبی بشناس��ید و ارس��ال پیام صحی��ح به آنها را 
فرا  گرفته باش��ید. اینها همه مس��تلزم اس��تفاده از یک 
استراتژی مناسب اس��ت. در واقع موقعیت یابی در بازار 
با تمرکز بر نکته اساسی یعنی مصرف کننده و رقابت با 
رقبا صورت می گیرد. در مورد اول طبیعتا همسان سازی 
مزای��ای محصول با نیاز مصرف کننده از طریق ارتباط با 
مصرف کننده و یادآوری مزایای اس��تفاده از محصول، با 
اس��تفاده از یک نام تجاری مطلوب صورت می گیرد. در 
خصوص مورد دوم مقایسه محصوالت و تاکید بر رقابت 

با افزایش منفعت مصرف کننده مورد نظر خواهد بود. 
بسیاری از متخصصان استراتژی تبلیغات بر این باورند 
که موقعیت یابی در بازار، مهم ترین عامل ایجاد و رش��د 
یک نام تجاری در بازار است. مرحله موقعیت یابی، مرحله 
نمای��ش تصویر برند یا محصول در بازار اس��ت. در بازار 
امروز تصویر رقبا مهم تر از خود آنهاست. در این میان این 
موقعیت به عنوان یک عنصر کلیدی ش��ناخته می شود. 
موقعیت یابی در واقع حاصل جواب سواالتی است که در 

ذهن یک استراتژیست شکل می گیرد: 
1. چه موقعیتی از بازار هم اکنون در چشم انداز ذهن ما 
وجود دارد؟ )البته چشم اندازی که حاصل خروجی های 

بازار است، نه لزوما نظر مدیران(
2. قرار است چه موقعیتی را بسازیم؟ 

3. ب��رای ق��رار گرفت��ن در موقعی��ت موردنظر، چه 
شرکت هایی را رقیب خود قرار می دهید؟ 

4. آیا ما پول الزم جهت هزینه های حفظ موقعیت را 
در بازار داریم؟ 

5. آیا اس��تراتژی های ما با شرایط موقعیت ما سازگار 
است؟ 

6. آیا روش های خالقه در تبلیغات با موقعیت محصول 
و برند ما متناسب است؟ 

از استراتژی های موقعیت بسیار در طراحی برنامه های 
ترویجی اس��تفاده می ش��ود و دلیل آن لزوم همخوانی 
آنهاست. دیوید آکر این اس��تراتژی ها را به شش دسته 
تقسیم می کند. استراتژی موقعیت بر اساس ویژگی های 
محصول، قیمت/کیفیت، موارد کاربرد، طبقه محصول، 
کاربران و رقبا. البته ش��اید بتوانیم اس��تراتژی موقعیت 
براس��اس نمادهای فرهنگی را نیز به لیست خود اضافه 

کنیم. 
تدوین اس��تراتژی موقعی��ت بر اس��اس ویژگی های 
محص��ول با رویکردی مش��ترک بر خل��ق برند با توجه 
به مزایای محصول و فارغ از ش��رایط رقب��ا تاکید دارد. 
ب��ه همین دلی��ل بازاریابان تالش دارن��د تا ویژگی های 
برجس��ته محصول را تحلیل کنند و مصرف کنندگان را 
به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی خرید در نظر داش��ته 
باش��ند، به طور مثال شرکت اپل برای معرفی نخستین 
کامپیوتر خود، سهولت در استفاده را جزو مزایای کلیدی 
خود معرفی کرد که در آن زمان و با توجه به پیچیدگی 

کامپیوترها، اهمیت ویژه ای داشت. 
موقعیت های قیمت/کیفیت به بازاریابان اجازه می دهد 
برند خود را با اس��تفاده از مزیت های قیمتی و کیفیتی 
مطرح کنند. یکی از ش��یوه های مورداس��تفاده در این 
روش تبلیغاتی اس��ت که براس��اس آن تصویری از یک 
کیفیت باال با هزینه ای متناس��ب یا اس��تفاده از برندی 
ب��ا ارزش افزوده ارائه می ش��ود. روش دیگر اس��تفاده از 

قیمت رقابتی این استراتژی، فروش برند با کیفیت با 
و استفاده از سیاست های قیمتی نفوذی است. نکته مهم 
در این ش��یوه تاکید همزمان قیمت و کیفیت اس��ت و 

رقابت هر دو پارامتر دارای اهمیت ویژه ای است. 
استراتژی بعدی اس��تفاده از موقعیت کاربردی است. 
در این ش��یوه برای ایجاد یک تصویر و ارتباط خاص، از 
کاربردهای ویژه محصول استفاده می شود. به عنوان مثال 
اس��تارتاپ ها این ش��یوه را مدنظر دارند و از راهکارهای 
خالقانه و ابتکاری برای رفع مشکالت استفاده می کنند 

که روشی مناسب برای حفظ و توسعه بازار است. 
موقعیت های��ی ب��ر مبن��ای طبقه محص��ول معموال 
زمانی اتخاذ می ش��ود که محص��ول موردنظر در رقابت 
ب��ا محصوالتی قرار گیرد که محدوده بزرگ تری دارند و 
صرفا در طبقه مشخص نباشند، به طور مثال اگر خدمات 
خطوط هوایی در رقابت با خدماتی چون خطوط قطار، 
اتوب��وس و دیگ��ر خطوط هوایی باش��د، از اس��تراتژی 
موقعیت براس��اس طبقه محصول استفاده می شود. در 
واقع این اس��تراتژی محصول را در برابر یک برند دیگر 
قرار نمی ده��د، بلکه محصول را در مقابل دس��ته ای از 

محصوالت همسان معرفی می کند. 
استراتژی موقعیت  یابی براس��اس کاربران در گروهی 
از محصوالت اس��تفاده می ش��ود که محص��ول در بین 
مخاطب��ان خاصی طرفدار دارد ی��ا گروهی از کاربران از 
روش خاصی برای رفع نیازهای خود استفاده می کنند. 

اس��تراتژی موقعیت با توجه به رقبا بس��یار وابسته به 
تعیین استراتژی های محصول و خدمات رقباست. امروزه 
بسیاری از شرکت ها تاکید دارند تا بر یک محصول خاص 
یا یک برند مشخص تمرکز کنند. این روش شبیه روش 
طبقه محصول است با این تفاوت که رقابت پارامتر اصلی 
فعالیت در بازار خواهد بود. زمانی که یک موقعیت بازار 
از طرف رقیب اش��غال می شود، معموال بازاریابان سعی 
در تدوین استراتژی جدیدی برای کسب موقعیت دارند. 
استراتژی جدید ممکن اس��ت با یک نام تجاری جدید 

نیز همراه شود. 
اس��تراتژی موقعیت ب��ا توجه به نماده��ای فرهنگی 
براس��اس تفاوت های عالئم تجاری پیشنهاد شده است. 
هر کدام از نمادها توانایی آن را دارند که تمایز از رقبا را 
برجسته سازند؛ تمایزی که نسبت به هر فرهنگ و آداب 

و رسوم ممکن است قوی و فعال تر عمل کند. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )92(
برای فروش هر جنس، برند جدا بسازید

برندها ش��خصیت محصوالت هستند. برندها بخش 
به خصوص��ی را درخواس��ت می کنن��د و برن��دی که 
برای یک بخش مناس��ب اس��ت احتم��ال دارد برای 
بخش��ی دیگر مناسب نباش��د. تعداد اندکی از برندها 
می توانند بین بخش ها جابه جا ش��وند )مردم معموال 
برن��د خاصی را دوس��ت دارند و مس��لما بقیه برند ها 
را دوس��ت ندارن��د(. گاهی اوقات ش��رکت ها یک برند 
 کل��ی را ب��رای »پوش��اندن« بقیه اس��تفاده می کنند

)Heinz  مث��ال خوبی اس��ت( و گاه��ی از یک برند 
تک اس��تفاده می کنند تا بخش وسیعی از محصوالت 
را پوش��ش دهند )مانند ش��رکت virgin که این کار 
را با موفقیت زیاد انجام می دهد(، اما در بیش��تر موارد 
ش��رکت ها یک برن��د هویتی جدا را ب��رای هر بخش 
محصوالت تطابق می دهند. گاهی اوقات، اگر محصولی 
بخواهد با دیگر محصوالت کار کند، باید خیلی بیشتر 

همانند دیگر محصوالت عمل کند. 

ایده
نوکی��ا یک��ی از بزرگ ترین تولیدکنن��دگان موبایل 
در جهان اس��ت. همچنین این ش��رکت دارای طیف 
گس��ترده ای از موبایل ها، در قیمت های مختلف برای 
متقاضیان مختلف اس��ت: درون هر کشور و حتی بین 
بیشتر کشورها، عملکرد موبایل ها باید با زیرساخت های 
تلفن همراه سازگار باشد، پس اختالف کمی در کارایی 
می تواند باشد. با این حال، مانند هر محصول دیگری، 
بخشی از افراد ثروتمند وجود دارند که آماده اند هرچه 
ساده تر پول پرداخت کنند تا محصولی دریافت کنند 
که منحصربه فرد باشد، به عنوان مثال، باقی مردم از آن 
محروم باشند. نوکیا می خواس��ت وارد این بازار شود، 
اما برند نوکیا تصویر درستی برای این گروه باالدستی 

همراه ندارد. 
از این رو نوکیا برند جدیدی را برای پوش��ش دادن 
 vertu موبایل های بخش ب��االی بازار معرفی کرد که
ن��ام دارد. این موبایل ها همان طور که کس��ی ممکن 
اس��ت انتظار داشته باش��د، بخش باالی بازار است: با 
اینک��ه وظایف این موبایل ها باید ب��ا هر موبایل نوکیا 
یکی باش��د، بخش خارجی آنها اثری هنری از روکش 
کردن با الماس است. موبایل های vertu  بین 4000 
ت��ا 15000 یورو قیمت گذاری ش��ده اند. بنابراین این 
موبایل ها برای میانگین نوجوانانی که پیام متنی ارسال 

می کنند ساخته نشده اند. 

آنچه در عمل باید انجام گیرد
- در نظر بگیرید که محصول یا س��رویس شما اگر 
بر ارزشش افزوده ش��ود، جوابگوی بخش دیگری نیز 

باید باشد. 
- همیشه برند جدایی برای هر بخش توسعه دهید 
)این مورد نیاز به س��رمایه گذاری دارد، اما ارزش��ش را 

دارد که سرمایه گذاری کنید(.
- ب��ر این فرض نباش��ید ک��ه اگر ارزان تر باش��د و 
محصولی تولید کنید که به نس��بت از قیمت کمتری 
برخوردار اس��ت باعث خواهد ش��د تا مشتری اقدام به 

خرید بیشتر کند. 

یکشنبه
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ایده های طالیی
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کامبیز درم بخش برای نخستین بار 
در ایران، حراج آثار هنری را به راه 
انداخته است. این حراج به معنای 

واقعی است. ما همیشه از حراج انتظار 
 ارزان تر شدن قیمت آثار را داریم. 

در این نمایشگاه نیز قیمت آثار بسیار 
پایین تر از قیمت معمول است. در 
حالی که بسیاری از نمایشگاه های 
حراجی در واقع با افزایش قیمت 
و سپس تخفیف سعی در فروش 

محصوالت خود دارند و نرخ را به جای 
پایین آوردن، باال می برند

ترجمه: امیرآل علی
رضا مافی

 مشاور توسعه بازار

قانون پارکینسون 

آیا می دانستید ما پارکینسون را بیشتر به عنوان یک 
بیماری به ویژه بیماری افراد س��المند می شناسیم، اما 
پارکینسون ناِم یک قانون مهم در روانشناسی و مدیریت 
هم اس��ت؟ البته بین قان��ون پارکینس��ون و بیماری 
پارکینس��ون ارتباطی وجود ندارد. بد نیس��ت بدانید 
هر دوی اینها به افتخار کاشفان ش��ان، نام گذاری شده 
است. قانون پارکینس��ون )که گاهی اصل پارکینسون 
نیز نامیده می شود( می گوید: معموال افراد تمایل دارند 
کاری را ک��ه به آنها محول ش��ده، تا آنجایی که امکان 
دارد، )مث��ال تا پایان تاریخی که از قبل تعیین ش��ده( 
به تعویق بیندازند. یکی از دالیلی که روانشناسان برای 
ای��ن موضوع ذکر می کنند، این اس��ت که انجام زودتر 
از موعد یک فعالیت معموال پاداش��ی به همراه ندارد، 
اما ممکن است باعث شود تا مسئولیت دیگری به فرد 
داده ش��ود. بنابراین گذراندن و اتالف زمان برای انجام 
فعالیت به سود فرد است زیرا فشار کاری کمتری به او 
وارد می شود. در پروژه های پیمانکاری ممکن است که 
اعالم اینکه پروژه زودتر از موعد پایان یافته، باعث شود 
تا س��ود حاصل از انجام کار کاهش یابد. دلیل دیگری 
که برای قانون پارکینسون ذکر می شود، این است که 
مدیران دوست دارند، مرئوسان بیشتری داشته باشند. 
به زباِن س��اده، قانون پارکینسون می گوید کار طوری 
گس��ترش می یابد که زمان داده ش��ده را پر کند یا به 
عبارتی می گوید کار به اندازه زمانی که برای انجام آن 

وجود دارد ادامه می یابد. 

آیا می دانستید

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

کارگاه مارکتینگ رویکرد حراج آثار هنری »کامبیز درم بخش« زیر ذره بین »فرصت امروز«

آتیش زدم به مالم! 
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وقتی عادی بودن بدل به مشکلی 
اساسی می شود

هنگام��ی که ب��ه بحث در خصوص نشس��ت ها 
و گردهمایی ه��ای مختلف در زمینه کس��ب وکار 
پرداختی��م، ب��ه ای��ن نکته ک��ه بس��یاری از آنها 
غیر ض��روری بوده و با جلوگی��ری از برگزاری آنها 
می ت��وان به ط��ور قاب��ل مالحظ��ه ای در وقت و 
سرمایه شرکت صرفه جویی کرد، اشاره کردیم. در 
این ایده قصد داریم تاثیر این موضوع روی موارد 

جزیی تر را بررسی کنیم. 
در ه��ر ش��رکتی برنامه ه��ای مختل��ف روزانه، 
هفتگ��ی، ماهانه و در نهایت س��االنه وجود دارد. 
این برنامه ها با توجه به نیاز ش��رکت دست خوش 
تغییر و تحول ش��ده و به عبارت بهتر در تناس��ب 
با این نیازها ش��کل می گیرند. ب��ا این حال آنچه 
می تواند تا حدود زیادی برنامه ش��ما را از کارایی 
اصلی خود س��اقط کند، عادت های بیهوده و غلط 
مدیریتی است. مثال های بس��یاری در این زمینه 
وج��ود دارد که یک��ی از آنها عادت ب��ه برگزاری 

جلسات متعدد است. 
این جلس��ات تنها ش��امل نشست های مشترک 
ب��ا مدیران س��ایر برندها نیس��ت. در واقع برخی 
مدیران به میزانی در این زمینه پیشروی کرده اند 
که برگزاری نشس��ت های درون شرکت نیز برای  

آنها بدل به عادت شده است.
نشس��ت ها  ای��ن  از  تع��دادی  ب��دون ش��ک   
اجتناب ناپذی��ر ب��وده و فواید بس��یار زیادی برای 
برندها به همراه خواهد داش��ت. با این حال تعداد 
رو به رشدی از این نشست ها تنها هدر دادن وقت 

و هزینه محسوب می شود. 
اینجاس��ت ک��ه فعالی��ت مانند س��ایر مدیران 
معمولی باعث اتالف سرمایه و زمان زیادی از برند 
شما خواهد ش��د. در ادامه به بررسی راهکارهای 
جلوگی��ری از این یکنواختی در فضای ش��رکت و 
همچنی��ن توصیه ه��ای کاربردی در ای��ن زمینه 

می پردازیم. 

ایده
توجه به اهمیت مدیریت صحیح زمان، نخستین 
گام در دوری از یکنواخت��ی در فض��ای برندت��ان 
اس��ت. در وهله بع��د باید به بررس��ی برنامه های 

شرکت بپردازید.
 در واقع به روز رس��انی م��داوم برنامه ها یکی از 
اساس��ی ترین راهکارهای موجود ب��رای دوری از 
فرآیند معمولی اس��ت که به طور طبیعی ایرادات 
زی��ادی را در پ��ی دارد. بنابراین س��عی کنید تا 
ج��ای ممکن برنامه های خود را، چه کوتاه مدت و 
بلند مدت، پس از تصویب به حال خود رها نکنید. 
در این زمینه توان بررسی شما و همچنین قدرت 
تش��خیص اجزای ضروری از م��وارد غیر ضروری 

برنامه ریزی تان بسیار حیاتی است. 

اجرای این ایده بس��یار آسان اس��ت. تنها الزم 
اس��ت نسبت به نیازهای واقعی شرکت تان آگاهی 
داش��ته باشید. س��پس به موارد غیر ضروری را از 
برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و در نهایت س��االنه 
خود کنید. البته به خاطر داش��ته باش��ید که این 
فعالی��ت نباید به صورت مقطع��ی مورد توجه قرار 
گی��رد. در واقع الزم اس��ت در زمان های معین و 
به طور مداوم این بازنگری در نیازهای ش��رکت را 
انجام دهید تا نتیجه مطلوب روی عملکرد شرکت 

را مشاهده کنید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- گاه��ی الزم اس��ت اقدام به برگ��زاری برخی 
نشس��ت های مهم کنید. در ای��ن خصوص هرگز 
الزم نیس��ت تردیدی به خ��ود راه دهید. اگر یک 
نشس��ت ارزش باالیی داشته باشد، صرف هزینه و 
وقت زیاد کام��ال منطقی خواهد بود. در خصوص 
نشس��ت های مناس��بتی، توصی��ه ما اس��تفاده از 
مناسب های گوناگون و عدم تمرکز روی یک زمان 
مشخص اس��ت. این یکنواختی ممکن است برای 
شرکت کنندگان ناخوش��ایند جلوه کند، بنابراین 
تا جایی که ممکن اس��ت در انتخاب مناس��بت ها 

خالقیت به خرج دهید. 
- اگ��ر مایل به برگزاری نشس��ت های دنباله دار 
هس��تید، به منظ��ور اطمینان از حض��ور تمامی 
افراد دعوت ش��ده، زمان برگ��زاری را با میهمانان 
هماهنگ کنید. به عبارت س��اده تر، دور هم جمع 
ک��ردن تعداد زی��ادی از مدیران بدون ش��ک کار 
سختی است، این مسئله در خصوص نشست های 
دنباله دار بس��یار دشوار تر نیز خواهد بود. بنابراین 
هماهنگ کردن زمان برگزاری کنفرانس می تواند 

برگ برنده شما در جلب نظر افراد باشد. 
ارائ��ه ش��ده،  از توصیه ه��ای  اس��تفاده  ب��ا   -
نشست های شما تا حد زیادی از حالت یکنواختی 
بی��رون خواهد آمد. با این حال دس��تیابی به این 
مرحله کافی نیس��ت. امری که امروز به عنوان یک 
فعالیت خالقانه ش��ناخته می شود، پس از گذشت 
مدت��ی تبدیل به عادت های روزمره خواهد ش��د، 
بنابراین به طور مداوم به فکر ایجاد تغییر و تحول 

در برنامه های خود باشید. 

یکشنبه
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پاسخ کارشناس: کس��ب وکارهای کوچک به دلیل 
ساختار غیر رسمی و گاه دوستانه ای که دارند اکثرا از این 
شیوه قیمت گذاری استفاده می کنند. به خصوص که این 
ش��یوه در اوایل راه اندازی کسب وکار نمود بیشتری پیدا 
می کند. چون در ابتدای کس��ب وکار مشتریان با روابط 
فردی به کس��ب وکار مراجعه می کنند و بیشتر از طریق 

چانه زنی و... قیمت تمام شده محصول را پایین می آورند 
و باعث می شوند که کس��ب وکارها دفعات بعدی نیز به 
آنها محصوالت را با قیمت پایین تر عرضه کنند. بنابراین 
بخش��ی از این مش��کل ب��رای کس��ب وکارهای کوچک 
طبیعی ا ست، اما چنین کسب وکارهایی با گذشت زمان 
باید با اصول و قاعده عمل کنند و نمی توانند بی ضابطه 

در بازار پیش بروند. 
این کس��ب وکارها باید بدانند که چنین قیمت گذاری 
فقط چند ماه جواب می دهد و با گذشت زمان مشتریان 

را دچ��ار چالش می کند و اثر ناخوش��ایندی از خود در 
ب��ازار باق��ی می گذارند. کس��ب وکارها اگ��ر می خواهند 
به مش��تریان خ��ود تخفیف ه��م بدهند بای��د با اصول 
و قاع��ده باش��د تا دچار آس��یب نش��وند. در ای��ن باره 
حضور یک مش��اور بازاریابی ش��اید بتواند در راه اندازی 
سیس��تم درست قیمت گذاری به کسب وکار کمک کند؛ 
مشاورانی که خودشان دوره های تخصصی قیمت گذاری 
را گذرانده اند و می دانند که چگونه کس��ب وکارها را به 

مسیر درست هدایت کنند. 

قیمت گذاری غیراصولی

پرس�ش: کس�ب وکار کوچکی را در حوزه تولید محصوالت چوبی برعهده دارم. مش�تریان کس�ب وکارم تعداد مش�خص 
ش�ده ای هستند. زمان تحویل محصول به این مشتریان تابه حال نشده که قیمت یکسانی را به همه آنها ارائه کنیم و برای 
هر مش�تری قیمتی جداگانه  را تعیین می کنیم. این روند قیمت گذاری باعث ش�ده برخی مش�تریان حس بدی نس�بت به 
کسب وکار پیدا کنند و تهمت کالهبرداری بزنند اما در این باره چاره ای نیست چون ما از شیوه قیمت گذاری استفاده می کنیم که بسیاری از کسب وکارهای 

کوچک استفاده می کنند. در این باره راهنمایی بفرمایید که برای رهایی از این شیوه قیمت گذاری چه راهکاری را انجام دهیم؟ 

کلینیککسبوکار

یکی از پرس��ش های مهمی 
ک��ه ذه��ن بس��یاری از اهالی 
کس��ب و کار را درگی��ر کرده، 
این است که چرا در یک دوره 
زمانی که س��ازمان های بزرگ 
س��هم نس��بی قابل توجهی از 
ب��ازار را دارا بودن��د و رهبران 
بازار ب��ه ش��مار می آمدند به 
یک ب��اره تمامی این س��هم را 
از دس��ت داده و به شکست و 
انقراض محکوم می شوند. چه 
عاملی توانسته این رهبران را 
از عرصه ب��ازار بیرون کند؟ و 
چطور سازمان ها و شرکت های 
نوپ��ا توانس��تند ب��دون هیچ 
پشتوانه در آن بازارها رهبری 

کنند؟ 
 عام��ل مه��م و حیات��ی که 
نقش مهم و پررنگی را در این 
دوره ها ایفا و دریچه جدیدی را 
روی سازمان ها باز کرد، عاملی 
به نام نوآوری بود که توانس��ت 
به ص��ورت براندازن��ده عمل و 
جای��گاه این رهب��ران بزرگ را 
در بازار متزلزل کند و آنها را تا 

ورطه انقراض پیش ببرد. 

نوآوری براندازنده 
چیست؟ 

نوآوری ه��ای براندازن��ده یا 
عمدتا  برت��ر  تکنولوژی ه��ای 
با  نوآوری های��ی هس��تند که 
دارا ب��ودن س��هم نس��بی کم 
و  می کنن��د  ورود  ب��ازار  ب��ه 
س��ازمان های رهبر در بازار را 
تح��ت تاثیر خود ق��رار داده و 
در صورت اینکه س��ازمان ها با 
نشوند  نوآوری ها همس��و  این 
و نتوانند س��اختار و سیاست 
سازمان خود را با آن همراستا 

کنند از بین می روند. 

در  براندازنده  نوآوری ه��ای 
زمان ظهور و ش��کوفایی خود 
منجر به شکس��ت بسیاری از 
و  بزرگ شدند،  س��ازمان های 
باوج��ود اینک��ه در زمان خود 
س��ازمان ها می توانس��تند ب��ا 
ای��ن نوآوری ها همراه ش��وند، 
از  اش��تباه  پیش بین��ی  ب��ا 
دورنمای رش��د این نوآوری ها 
مناس��ب  تصمیم گی��ری  در 
از به کارگی��ری آنه��ا غفل��ت 

ورزیدند.
Blackberry، sears 
kodak camera، ibm 
سازمان های بزرگی بودند که با 

وجود سرمایه گذاری های 
کالن و تولی��دات به روز 
و  مان��ده  ن��اکام  ب��ازار 
موفقیت  ب��ه  همچنین 

دست نیافتند. 

تئوری کلیتون 
کریستینس

برای درک از فحوای 
کالم این رخ��داد را از 
کلیتون  تئ��وری  منظر 
کریستینس نیز بررسی 

می کنیم. 
کلیت��ون  تئ��وری 

کریس��تینس از سال 1997 تا 
مربوط  بحث های  کلیه  به حال 
به نوآوری برانداز را تحت تاثیر 
خود قرار داده است. این نظریه 
ب��رآن بوده اس��ت که ب��ه این 
سوال اساس��ی پاسخ دهد که 
چرا برخی س��ازمان های بزرگ 
و موفق در مقابل فناوری های 
جدید حت��ی هنگام��ی که از 
ظهور این فناوری ها آگاه بوده 
و توان و منابع کافی برای رهبر 
ش��دن در عرصه ای��ن فناوری 
جدی��د را دارا هس��تند باز هم 

شکست می خورند. 
او طی بررس��ی های بس��یار 

می رس��د  نتیج��ه  ای��ن  ب��ه 
ورود  ب��ا  س��ازمان ها  ک��ه 
تکنولوژی های جدید به گمان 
اینک��ه آنها عملکرد مناس��ب 
و فراخ��ور ح��ال س��ازمان را 
نمی توانند دربر داش��ته باشند 
به س��مت آن روی نمی آوردند 
و ب��ا توج��ه به روال گذش��ته 
روی فن��اوری و ت��وان رقابتی 
حال حاضرکه ش��رکت در آن 
سرآمد بود تمرکز می کردند و 
به باور اینکه حاش��یه سود این 
کم  نوظه��ور  تکنولوژی ه��ای 
اس��ت و بازار کوچک��ی دارند 
غاف��ل از آن می ش��وند، اما در 

مدت زمان کوتاه این حاش��یه 
سود به مراتب بیشتر و بازار نیز 
بزرگ تر ش��ده و مرحله تکامل 
فناوری ها به اوج خود می رسد. 
نظیر  تاثیر گذاری  عوامل  البته 
پیش بینی نادرس��ت از آینده، 
عدم توانایی رقابت با تکنولوژی 
جدید و تصمیم گیری نادرست 
مدیران ک��ه در نابودی برخی 
سازمان های دیگر نیز مشترک 
ب��وده اس��ت عوامل شکس��ت 
س��ازمان ها به شمار می آید که 
باعث ش��ده آنها ب��ه صفحات 

تاریخ بپیوندند. 
 Blackberry مث��ال: 

ب��ا ورود تکنول��وژی صفح��ه 
لمس��ی به ب��ازار س��عی کرد 
تمرکز  که س��ازمان همچنان 
روی  را  س��رمایه گذاری  و 
تکنولوژی محوری خود صفحه 
کلید حف��ظ کند چون از دید 
او تصمیم گی��ری مناس��ب در 
زمان مقتض��ی صحیح به نظر 
می رسید، اما این استراتژی با 

شکست مواجه شد. 
مدی��ران  تصمیم گی��ری 
مهم��ی  نق��ش  س��ازمان ها 
آنها  کس��ب و کار  درموفقی��ت 
دارد. آنگون��ه که رویکرد فعلی 
این گونه  سازمان ها  از  بسیاری 
اس��ت ک��ه 70درص��د 
ب��ه  را  خ��ود  تمرک��ز 
فناوری و ت��وان رقابتی 
حال حاضر، 20درصد را 
ب��ه فناوری های نزدیک 
ب��ه آن و 10درص��د را 
به ایده های تحول س��از 
و  می دهند  اختص��اص 
اغلب با شکست روبه رو 

می شوند. 
ک��ه  صورت��ی  در 
آنه��ا برای رس��یدن به 
سوددهی در آینده باید 
از این الگو پیروی کنند:

س��وددهی  ن��وآوری=   
70%=10 %ایده های تحول ساز

وری ه��ای  20%فنا =%20
نزدیک

70%=80% فناوری حال حاضر 
در واقع به شکلی که 70درصد 
درآمد حاصل ش��ده از همان 
و  س��رمایه گذاری  10درص��د 
تمرکز به ایده های تحول س��از 

ایجاد شود.  
البته بس��یاری از سازمان ها 
نی��ز هس��تند که شکس��ت را 
تجرب��ه نک��رده و بق��ای خود 
را ب��ا توجه به همراه ش��دن با 
روز  تکنولوژی  س��یر صعودی 

دنی��ا حف��ظ کرده ان��د. نمونه 
آن ش��رکت گوگل اس��ت که 
محص��ول کروم ب��وک خود را 
با وج��ود ارزان بودن و فروش 
ب��ه نس��بت کم��ی ک��ه دارد 
همچنان تولید و سال هاس��ت 
ک��ه روی آن محص��ول تمرکز 
و  می کن��د  س��رمایه گذاری  و 
به وضوح مش��خص اس��ت که 
ب��ا س��ایر محص��والت گوگل 
همخوان��ی ندارد. ک��روم بوک 
لپ تاپ ارزانی است که حافظه 
داخلی زیادی ندارد و سیستم 
عام��ل مخص��وص به خ��ود را 
دارد. ایده آن این اس��ت که در 
آین��ده نه چن��دان دور تمامی 
نرم افزار ها برخط خواهند ش��د 
و گوگل احس��اس می کند این 
تح��ول رخ خواه��د داد و همه 
چی��ز روی فضای اب��ری قرار 
خواه��د گرف��ت و آن زمان ما 
آماده ترین سازمان خواهیم بود 
و ضرر فعلی ما به سود تبدیل 

خواهد شد. 
در پای��ان ذکر این نکته حائز 
اهمیت است که با درنظرگرفتن 
ع��دم  و  تکنول��وژی  رش��د 
محدودیت های ارتباطی در هر 
حوزه مدیریت کالن اقتصادی و 
با توجه به اینکه موج نوآوری ها 
تمامی سیس��تم های سازمانی 
دهک��ده جهان��ی را دربرگرفته 
اس��ت، ام��ا مدیریت سیس��تم 
اقتصادی و فنی صنایع کش��ور 
خود را همس��و با این نوآوری ها 
نمی بین��د و همچن��ان بر پایه 
تصمیمات س��نتی و ساختاری 
خود تمرکز و تکیه کرده است. 
در نهایت با وجود فراگیر شدن 
این مس��ئله رفته رفته ش��اهد 
ناتوان ش��دن بخ��ش تولیدی 
صنع��ت و همچنی��ن وضعیت 
اقتص��ادی ناپای��دار در جامعه 

خواهیم بود. 

نوآوری های براندازنده یا 
تکنولوژی های برتر عمدتا 

نوآوری هایی هستند که با دارا بودن 
سهم نسبی کم به بازار ورود می کنند 
و سازمان های رهبر در بازار را تحت 

تاثیر خود قرار داده و در صورت اینکه 
سازمان ها با این نوآوری ها همسو 
نشوند و نتوانند ساختار و سیاست 

سازمان خود را با آن همراستا کنند از 
بین می روند

شماره645 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279

کارتابل

ترجمه: علی آل علی

مهرداد استیری
 کارشناس بازاریابی و مدیر 

روابط عمومی انجمن مدیریت اجرایی 

فرصتی که تبدیل به تهدید شد

نوآوری های برانداز

نگاهی به برنامه های وفاداری مراکز خرید 
برای مشتری خوب، باید هزینه کرد! 

طی چند سال گذش��ته در گوشه و کنار شهر مراکز 
خرید مختل��ف به ص��ورت قارچ گونه افتتاح  ش��ده و با 
شروع به کار هر یک از این مراکز خرید، عرصه بر سایر 
مراکز خرید تنگ  شده و گاهی با چالش های جدی نیز 
مواجه شده اند. در این بازار که هر روز بازیگران جدیدی 
فعالیت ه��ای خ��ود را آغ��از می کنند، مراک��ز خریدی 
می توانند مشتریان خود را حفظ و نگهداری کنند و حتی 
مش��تریان جدیدی را جذب کنند ک��ه روی برنامه های 
وفاداری، سرمایه گذاری های جدی انجام دهند. از طرفی 
یکی از مش��کالتی که گریبانگیر مراکز خرید شده این 
اس��ت که پاخور آنها به ش��دت کاهش پیدا کرده است. 
در این میان برخی از این مراکز خرید با افتتاح سینما، 
پاخ��وری برای خود ایجاد کرده اند اما به نوعی این افراد، 
مشتریان کاذبی هس��تند، چراکه اگرچه در جلوی این 
مراک��ز، ترافیک  و صف های طوالنی ایجاد می ش��ود اما 
ای��ن افراد صرفا برای انگیزه های جانبی ایجاد ش��ده در 
مراکز خرید حضور پیدا می کنند و از فروشگاه ها خریدی 
انجام نمی دهند. با توجه ب��ه این موضوع چالش اصلی 
مراکز خرید، مشتری شناس��ی و سپس مشتری مداری 
است؛ به عبارت دیگر مراکز خرید باید بین مشتریانی که 
در فروش��گاه ها خرید انجام داده اند و آنهایی که صرفا از 
مرک��ز خرید به عنوان یک نمایش��گاه بازدید می کنند و 
در نهای��ت از خدمات جانبی مانند س��ینما و فودکورت 

استفاده می کنند، تفاوت قائل شوند. 
مشکالت رایج در راه اندازی باشگاه مشتریان 

مراکز تجاری
موضوع باش��گاه مش��تریان چیزی نیست که مدیران 
مراکز تجاری با آن آشنا نباشند اما می توان گفت که هنوز 
تجرب��ه موفق و جامعی در این خصوص در هیچ مرکزی 
تجربه نش��ده است. گاهی در مراکز تجاری فعالیت هایی 
مشابه شبکه تخفیف برنامه ریزی شده و گاه رویدادهای 
فصلی و مناسبتی به عنوان باشگاه مشتریان مرکز تجاری 
تلقی شده است. حقیقت این است که در مراکز تجاری 
غیر از مش��کالت معمول سایر باشگاه های مشتریان یک 
چالش بزرگ، جدا بودن مدیریت مرکز خرید و صاحبان 
فروشگاه ها از هم است، این مشکل زمانی حادتر می شود 
که ملک تجاری به صورت کامل واگذار و شکل واگذاری 
از استیجاری به مالکیت تبدیل  شده باشد. همچنین این 
واقعیت وجود دارد که هرکدام از کسب وکارها در مراکز 
خرید با حاشیه سود و سیاست متفاوتی همراه هستند؛ 
به عنوان نمونه حاش��یه سود رستوران ها با فروشگاه های 
پوش��اک در یک مرکز خرید متفاوت اس��ت. با توجه به 
این موضوع نمی توان سناریوی یکس��انی را در راستای 
برنامه ه��ای وفاداری اتخاذ کرد، به عنوان  مثال در برخی 
مراک��ز خرید این تجربه وجود داش��ته ک��ه آنها کارت 
مشترکی را برای کسب وکارهای مختلف در نظر گرفته اند 
و posهای��ی را در فروش��گاه ها قرار داده ان��د که صرفا 
سناریوی تخفیف را پشتیبانی می کرده و این طرح خیلی 
زود شکست خورده است، چراکه اصل اولیه این است که 
هر کس در مش��تری مداری خود بکوشد؛ به عبارت دیگر 
فروش��گاه با برنامه های مختلف س��عی در ایجاد ارتباط 
با مش��تری خود دارد و حتی باش��گاه مشتریان خود را 
برنامه ریزی می کند و مرکز تجاری هم باید منافع مشتری 
را از داش��ته های خود تامین کند نه از جیب فروشگاه ها! 
جهت راه اندازی باشگاه مشتریان برای مراکز تجاری، باید 
سراغ خدماتی رفت که این مراکز می توانند به مشتریان 
خود ارائه دهند و این واقعیت وجود دارد که ارائه تخفیف 
به مشتریان جزو خدمات مراکز خرید به حساب نمی آید 
اما پارکینگ رایگان، تحویل در محل خاص، برنامه ریزی 
برای مشتریان در رویدادهای شخصی آنها، تعریف های 
گیمیفیکیشن برای مشتری و... سرویس هایی هستند که 
منجر به افزایش پاخور مشتریان به مراکز خرید می شود. 
از طرفی در باشگاه مشتریان می توان امتیازات خاصی را 
برای حضور مش��تریان در وسط هفته در مرکز خرید در 
نظر گرفت و از این طریق مشتریان را ترغیب به حضور 
در روزهای خلوت در مرکز خرید کرد یا به عنوان نمونه ای 
دیگر از طریق باش��گاه مشتریان می توان ترافیک کاذب 
مراک��ز خرید را به روزهای خلوت هفته انتقال داد. مراکز 
خریدی که سینما دارند، می توانند برای مشتریان ویژه 
خود پیشنهادهای مناسبی داشته باشند؛ به عنوان نمونه 
یک سانس س��ینما را در وسط هفته برای او رزرو کنند 
یا برای خود مشتریان سانس رایگانی را در نظر بگیرند. 

مدل امتیازی
در مدل امتیازی باش��گاه مشتریان مراکز خرید، باید 
به دفعات خرید مش��تریان توجه شود و این موضوع نیز 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که به عنوان نمونه مشتریان 
سینما نیز مشتریان مراکز خرید به حساب می آیند. گرچه 
شاید 100 بار خرید این فرد از سینما با یک بار خرید او 
از یکی از برندهای پوشاک برابری می کند اما به هرحال 
می توان در باشگاه مشتریان این مراکز خرید بخش بندی 
مناسبی در حوزه صنایع مختلف داشت؛ به عنوان نمونه 
می توان مشتریان را به ازای دفعات خرید از فروشگاه های 
متن��وع رتبه بندی ک��رد. در این میان ای��ن موضوع نیز 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که باشگاه  مش��تریان نباید 
ترافیک کاری برای فروش��گاه ها ایج��اد کند، چراکه اگر 
باشگاه  مشتریان مشکلی را برای فروشگاه ها ایجاد کند، 
احتمال شکس��ت آن به مراتب بیشتر می شود. از طرفی 
مراکز خرید می توانند در باشگاه مشتریان از راهکارهای 
Gamification  نیز اس��تفاده کنن��د؛ به عنوان نمونه 
  QR می توان طرحی را برنامه ریزی کرد که اگر مشتریان
خاصی را درگوشی های هوشمند خود اسکن کنند، امتیاز 
رندوم��ی را دریافت کنند. این کدها می توانند هر روز یا 
هر هفته به روزرسانی شوند و به این ترتیب حضور بالقوه 
مشتریان را هم می توان در مراکز خرید اندازه گیری کرد. 
ظرافت های خاص راه اندازی باشگاه مشتریان در مراکز 
خرید باعث ش��ده حتی مراکز خوش��نام نتوانند باشگاه 
مشتریان موفقی را برای خود راه اندازی کنند اما مسلما 
یکی از ابزارهایی که در بازار رقابت مراکز تجاری می تواند 
نقش بسزایی داشته باش��د، همین برنامه های وفاداری 
هستند؛ به عبارت دیگر با رشد بیش ازپیش مراکز تجاری 
دیگر بنا و متراژ و موقعیت تنها پارامتر تعیین کننده بازار 
نیست و ابزارهایی ازاین دس��ت می توانند قاعده بازی را 

تغییر دهند. 

مدیریت امروز

علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری 
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هی��اری کلینت��ون و دونال��د ترامپ، 
نامزده��ای انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا تا کمتر از 48 ساعت دیگر رقابت 
اصلی خود ب��رای تصاحب صندلی اصلی 

کاخ سفید را آغاز می کنند. 
در س��ه مناظره ای که ای��ن دو، قبل از 
انتخابات انج��ام دادند از همه چیز حرف 
زدند، از فرارهای مالیاتی و اش��تغال زایی 
گرفت��ه تا امنیت و داع��ش. اما آنها نه در 
مناظره ها و نه در سایر رویدادهای مرتبط 
با انتخابات، از ی��ک معضل بزرگ حرفی 
نزدن��د؛ معضلی که س��االنه 200میلیارد 
دالر برای این کش��ور خرج دارد و نزدیک 
ب��ه 40درصد جمعی��ت آن، از جمله یک 
کودک از هر س��ه ک��ودک را تحت تاثیر 
خود قرار می ده��د: معضلی به نام چاقی 

و اضافه وزن. 
آمریکایی ها در هی��چ برهه ای از تاریخ 
ب��ه ان��دازه ام��روز »ناخ��وش« نبوده اند. 
ناخوش یعنی چاق، افسرده، پر از استرس 
و اشباع ش��ده. در ای��ن روند حتی کاهش 
طول عمر هم در یک فرآیند مدیریت شده 

رخ داده است. 
حال س��وال اینجاست که مسبب اصلی 
این معضل کیس��ت؟ پاس��خ ساده است، 
خ��ود آمریکایی ها. نبود آموزش های الزم 
و اطاعات کافی، تقاضا برای پاداش های 
کوتاه م��دت ب��دون توج��ه ب��ه عواق��ب 
بلندمدت آن، اولویت دادن به س��ودهای 
اقتصادی و منافع سیاس��ی نسبت به رفاه 
ملی و زیرساختی که هیچ امکاناتی برای 
تس��هیل رسیدن به سبک زندگی سالم تر 
ن��دارد، از جمله دالیلی اس��ت که نس��ل 
حاضر آمری��کا را به ناخوش ترین مردمان 
تاریخ این کش��ور تبدیل کرده است. هیچ 
گ��روه تروریس��تی، هیچ بیماری ش��ایع 
یا هی��چ حادثه طبیعی به ای��ن اندازه به 
شهروندان یک کشور هزینه مالی و جانی 

تحمیل نکرده است. 
جالب اینکه این معضل تماما دستپخت 
سیاس��ت های خ��ود آمریکایی ها اس��ت. 
آخری��ن ب��اری که ش��نیدید ه��ر یک از 
نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا درباره 
این معضل صحبت کنند، چه زمانی بود؟ 
در می��ان تمام بحث های��ی که حتی به 
حمات ش��خصی میان دو نامزد ریاست 
جمه��وری آمریکا هم کش��ید، یک جای 
خال��ی ب��زرگ وج��ود داش��ت و آن هم 
صحبت نکردن درب��اره »ناخوش« بودن 
مردمان این کش��ور بود. نگاهی به بعضی 
آمار و ارقام در این باره و مقایس��ه آنها با 

هم، در اینجا درست و بجاست: 
- هزین��ه مهاجرت ه��ای غیرقانونی به 

آمریکا: حدود 100میلیارد دالر در سال
- هزین��ه همکاری آمریکا با ناتو: تقریبا 

بی��ن 500 تا 700میلیون دالر در س��ال 
)ترام��پ خواهان کنار کش��یدن و آمریکا 
خواهان ادامه همکاری با این نهاد نظامی 

اروپا است(.
- هزین��ه فرار مالیاتی در آمریکا: تقریبا 

100میلیارد دالر در سال
- میزان مرگ و میر ناش��ی از استفاده 
از ساح در آمریکا: تقریبا 32هزار نفر در 
سال )60درصد استفاده از ساح با هدف 

خودکشی صورت می گیرد(.
- میزان مرگ و میر مس��تقیم ناشی از 

چاقی: تقریبا 320هزار نفر در سال
- بیماری های مرتب��ط با چاقی: چاقی 
دلی��ل اصلی ابت��ا به بیماری ه��ای قابل  
پیش��گیری چ��ون دیاب��ت، بیماری های 
قلبی، سکته و تعدادی از سرطان ها است. 
حاال پرس��ش اینجاست که چرا از این 
معض��ل 200میلیارد دالری در س��ال با 

این همه مرگ و میر و بیماری که پدید 
می آورد و از هر سه نفر یک نفر را به طور 
مس��تقیم تحت تاثیر خود قرار می دهد، 
انتخابات��ی  مناظ��رات  در  به طورکل��ی 
صحبتی به میان نمی آید؟ پاس��خ ساده 
است. چون ش��یوع چاقی معضلی بسیار 
پیچیده است که چرخه تریلیون دالری 
س��رمایه و پول در ش��رکت های بزرگ 
مش��تریان،  تبلیغ کنندگان،  مواد غذایی، 

مقام��ات دولتی، ش��رکت های فعال در 
بخش بهداشت و س��امت، شرکت های 
بس��یاری حلقه های دیگر،  و  داروسازی 
زنجیره ای هس��تند که این پیچیدگی را 

پدید آورده اند. 
بخش��ی از این تقصیر هم البته به گردن 
خ��ود خانواده ه��ا اس��ت. پ��در و مادرها با 
تصمیم های نادرست خود باعث کوتاه شدن 
عمر فرزندان ش��ان می شوند. آنها مثل یک 
حامی برای کافه تریا یا ناهار مدرسه عمل 
می کنن��د و به این ترتی��ب اجازه می دهند 
که دیابت بزرگس��االن و ک��ودکان زندگی 

میلیون ها نفر را خراب کند. 
در این میان قوانین هم دلس��ردکننده 
هس��تند. ای��ن قوانی��ن اج��ازه تبلیغات 
مواد غذای��ی را می دهند که چیزی کم از 
»افتض��اح« ندارند. کودکان از همان اوان 
کودک��ی در معرض ای��ن تبلیغات خوش 

آب ورنگ قرار می گیرند. 
خاصه اینکه، پدر و مادرهای آمریکایی 
از همان نوزادی به بچه هایشان فست فود 
می دهن��د، عمرش��ان را کوتاه تر می کنند 
و باعث می ش��وند با بیماری هایی مواجه 
ش��وند که مال آنها نیس��ت. ن��رخ چاقی 
دوران کودکی از س��ال 1980 در آمریکا 
س��ه برابر شده است. کودکان چاق و تپل 
پنج برابر سایرین در معرض ابتا به چاقی 
در دوره بزرگس��الی ق��رار دارند. البته که 
این معضل مختص کودکان نیست و همه 

مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. 
حال چ��را هیچ ی��ک از کاندیداها طرح 
مش��خصی برای هدف گرفتن این معضل 
ن��دارد؟ چون مردم از آنه��ا نمی خواهند. 
وقتی مردم سکوت کنند، طبیعتا دولت ها 

هم چیزی برای عرضه نخواهند داشت. 
این تقاضا اگر بخواهد موثر واقع ش��ود 
نباید صرفا به خاطر شرمس��اری از چاقی، 
زیبای��ی اندام یا ورزش ب��رای آب کردن 
کیلوهای اضافه باش��د. تقاض��ا باید برای 
مقابل��ه ب��ا بیماری های ناش��ی از چاقی 
و رو در رو ش��دن با مش��کاتی باشد که 
از جوان ترین تا پیرتری��ن آمریکایی ها را 

درگیر خود کرده است. 
هزین��ه واقعی چاق��ی نجومی و مخرب 
است. این هزینه بر رفاه ملی، روح و روان، 
سطح ش��ادی، بهره وری، خاقیت، رقابت 
در اقتصاد جهانی، دفاع ملی، پرخاشگری، 
کم ش��دن ع��زت نف��س، ف��رار مغزها و 
بسیاری فاکتورهای دیگر تاثیرگذار است. 
چاقی 21درصد از هزینه های مستقیم 
پزش��کی را تشکیل می دهد. چاقی دوران 
کودک��ی به تنهایی 14میلیارد دالر هزینه 
درمانی در آمری��کا روی دوش خانواده ها 
می گ��ذارد، بنابرای��ن مردم آمری��کا باید 
بیش��تر از پی��ش از دول��ت آینده ش��ان 
بخواهن��د فک��ری ب��رای چاق��ی از ن��وع 

آمریکایی کنند. 

تاثیر چاقی بر اقتصاد جوامع 

چاقی عاوه بر تاثیراتی که بر س��امتی می گذارد 
و موج��ب بیماری های��ی مانن��د مش��کات قلبی و 
مرگ ومیر ش��ود، بر اقتصاد جوامع هم اثر می گذارد. 
به ط��ور میانگین 30درصد م��ردم دنیا دچار چاقی 
مفرط هس��تند که در صورت ادام��ه همین روند تا 

سال 2030 این میزان به 50درصد می رسد. 
چاقی در جوام��ع باعث ایجاد مش��کات فراوانی 
ازجمله معایبی در اس��تخدام می ش��ود و هزینه های 
تج��اری را افزای��ش می دهد. این تاثی��رات در همه 
س��طوح جامعه از جمله افراد، ش��رکت ها و دولت ها 

احساس می شود. 
براس��اس مطالعات صورت گرفته توس��ط موسسه 
بین المللی مشاوره مدیریت مک کینزی، بودجه صرف 
ش��ده برای چاق��ی 2000میلیارد دالر ب��وده که این 
رقم برابر تولید ناخالص داخلی روس��یه یا ایتالیاست. 
نخستین تاثیر چاقی بر سامت فرد است و باعث شیوع 
بیماری هایی مانند انواع دیابت می شود که این امر باعث 
افزایش هزینه دولت ها نیز اس��ت و طبق آمار سازمان 
جهانی بهداش��ت، 2 تا 7درصد بودجه کشورها صرف 
درمان بیماری های مرتبط با چاقی می ش��ود. در سال 
2005، هزینه های پزش��کی که در آمریکا برای چاقی 
اختصاص یاف��ت 190,2میلیارد دالر ی��ا 20,6درصد 
مخارج پزش��کی برآورد ش��ده اس��ت و در حال حاضر 
س��االنه 150 ت��ا 200میلی��ارد دالر )7درصد بودجه 
درمانی کشور( در این راه صرف می شود. میزان برآورد 
مخارج ساالنه برای محصوالت رژیمی فقط در آمریکا 

از 40 تا 100میلیارد دالر است. 
برنام��ه جلوگی��ری از چاق��ی ب��ه منظ��ور کاهش 
هزینه های درمان بیماری های مرتبط با چاقی به وجود 
آمد. هرچند، هر چه افراد چاق، بیشتر عمر می کردند 
هزینه های پزش��کی بیشتری وارد می شد؛ به طور کلی 
هزینه بیمه افراد چاق 24درصد بیشتر از افراد معمولی 

است. 
چاق��ی می تواند منجر به بدنامی اجتماعی و موانع 
اس��تخدامی ش��ود وقتی که افراد را ب��ا نقطه مقابل 
وزن معمول ش��ان مقایسه می کنیم. کارگرهای چاق 
ب��ه طور میانگین میزان بیش��تری از غیبت کاری را 
دارند و ناتوانایی های بیشتری دارند، بنابراین موجب 
افزایش هزینه های کارفرما و کاهش تولید می شوند. 
 Duke( یک مطالعه ک��ه کارکنان دانش��گاه دوک
University( را مورد بررسی قرار داده، نشان داده 
که مردم با BMI)ش��اخص  توده بدن( باالتر از 40 
دو بار بیشتر نسبت به آنهایی که BMI 18,5 دارند 
به شرکت ها ضررمالی زده اند. آنها همچنین بیشتر از 

12 بار غیبت در روزهای کاری داشته اند. 
برخی محققان نش��ان داده اند اف��راد چاق تمایل 
کمتری به اس��تخدام در مش��اغل و ترویج آن دارند. 
اف��راد چ��اق همچنین حق��وق کمتری نس��بت به 
هم رده های غیر چاق خود در مش��اغل برابر دریافت 
می کنن��د. زنان چاق ب��ه طور میانگی��ن 6درصد و 

مردان چاق 3درصد کمتر دریافت می کنند. 
صنایع خاص مانند خطوط هواپیمایی، صنایع غذایی 
و بهداشتی نگرانی های مخصوص به خودشان را دارند. 
ب��ه دلیل افزایش میزان چاقی، خط��وط هواپیمایی با 
هزینه های بیش��تر سوخت مواجه شده و برای افزایش 
پهنای صندلی ها تحت فشار قرار دارند. در سال 2000 
وزن اضاف��ی مس��افران چاق 275میلی��ون دالر برای 
هواپیمایی هزینه داشته است. صنعت بهداشت موظف 
اس��ت در مورد امکانات خاص��ی مانند تجهیزات بلند 
کردن و آمبوالنس های مخصوص سرمایه گذاری کند تا 
به طور محکمی بیماران چاق را کنترل کند. هزینه های 
رستوران ها به دلیل متهم کردن آنها برای ایجاد چاقی 
افزایش یافت. در س��ال 2005 کنگره آمریکا در مورد 
قانونی برای منع کشوری در برابر صنعت غذایی مرتبط 
با چاقی بحث و گفت وگو کرد، هر چند هرگز تصویب 

نشد. 

راه های پیشگیری از اضافه وزن به روش 
کشورهای مختلف 

غذاهای تایلن��دی از پُر ادویه تری��ن غذاهای دنیا 
هس��تند. فلفل تند س��وخت و س��از بدن را افزایش 
می ده��د، اما خاصیت اصلی غذاهای تند این اس��ت 
که س��رعت غذا خوردن ش��ما را کاهش می دهد. به 
گفت��ه دکتر جیمزهیل، آمریکایی ها بس��یار تند غذا 
می خورند. زمانی که عائم نش��ان دهند ش��ما سیر 

شده اید، دست از غذا خوردن خواهید کشید. 
اگر ش��ما به فروش��گاه مک دونال��د در لندن بروید، 
گارسون س��ایز س��اندویچ مورد نظر برای سورپرایز را 
از ش��ما نخواهد پرس��ید. این گزینه زمانی که کمتر از 
یک دهم درصد از ف��روش را به خود اختصاص داد در 
انگلستان متوقف شد. بریتانیایی ها ساندویچ کوچک تری 
را ترجیح می دهن��د. در ایاالت متحده آمریکا نیز مک 
دونالد سایز س��ورپرایزهای خود را کم کرده است، اما 
هنوز در آمریکا س��اندویچ ها نس��بت به ساندویچ های 

بریتانیایی، دارای 100 کالری اضافه هستند. 
بعض��ی از ادیان در اندون��زی mutih را امتحان 
می کنند؛ یعنی فقط خوردن برنج س��فید و آب. هر 
چند کارشناس��ان روزه را ب��رای کنترل وزن توصیه 
نمی کنن��د، ام��ا روزه های کوت��اه می توان��د در غذا 

خوردن اعتدال به وجود آورد. 
لهس��تانی ها ب��ه ط��ور معم��ول تنه��ا 5درصد از 
بودجه ش��ان را صرف غذا خ��وردن در بیرون از منزل 
می کنند. کس��انی که در منزل غذا نمی پزند بیش��تر 
از دیگران غذای ناس��الم می خورن��د. در واقع پخت و 
پز ک��م در منزل و روی آوردن ب��ه غذاهای آماده در 
یک جامعه باعث ش��یوع چاقی خواهد شد. نزدیک به 
75درصد آلمانی ها به هیچ وجه صبحانه را از دس��ت 
نمی دهند. سال هاس��ت متخصصان ب��ه مردم توصیه 
می کنن��د صبحان��ه را فراموش نکنند ام��ا تحقیقات 
جدی��د ب��ر مهم بودن ای��ن موضوع تاکید بیش��تری 
دارد. محققان بریتانیایی می گویند مغز شما زمانی که 
صبحانه نخورده باشید به هنگام دیدن غذایی با کالری 

باال شما را به بیشتر خوردن آن تشویق می کند. 
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چاقی، چالش رو به رشد اروپایی ها
به گزارش اخیر مرکز آمار اروپا، یوروس��ت، 
که درباره پیش��رفت سریع چاقی در کودکان 
هش��دار می دهد، یک س��وم کودکان این قاره 
چاق هستند. این گزارش همچنین خواستار 
یک پیش��گیری جدی برای این وضعیت شد. 
براس��اس آمار س��ازمان کش��ورهای توسعه 
و هم��کاری اقتص��ادی در س��ال 2014، در 
یونان بیش��ترین چاقی در می��ان کودکان و 
بازه س��نی 17-5 سال مش��اهده شده است. 
بن��ا ب��ر مطالعه دیگری از س��وی یوروس��ت 
درباره وضعیت س��امت سال 2014، به طور 
فزاین��ده ای اروپایی��ان به عنوان اف��رادی که 
مبتا به اضافه وزن و چاقی هستند، شناخته 
 ش��دند، چرا که نزدیک به یک دهم اروپاییان 

چاق هستند. 
تنها 461درصد س��اکنان اتحادیه اروپا در 
س��ن 18 س��الگی وزن طبیع��ی دارند. کمی 
بیش از نیمی از جوانان )51,6درصد(، مبتا 
به چاقی هس��تند که 35,7درصد در معرض 

چاقی و 15,9درصد چاق هستند. 

تاثیر سطح تحصیالت و سن
به گفته موسس��ه آمار اروپا، کشورهایی که 
بهترین وضعیت را دارند، کش��ورهای رومانی 
)9,4درصد نرخ چاق��ی(، ایتالیا )10,7درصد 
نرخ چاقی(، هلن��د )13,3درصد نرخ چاقی(، 
و بلژی��ک با 14درصد هس��تند. کش��ورهای 
دارای بدترین وضعیت نیز کشورهای بریتانیا 
)20,1درص��د( مجارس��تان )21,2درصد( و 
لتونی )21,3درصد( هس��تند. س��ن، س��طح 
تحصیات و سبک زندگی افراد با نرخ چاقی 
در ارتباط اس��ت. به طور متوسط، مردمی که 
از س��طوح باالی تحصیات برخوردار هستند 
فق��ط 11,5 درصد دچار چاقی هس��تند. در 
مقابل آنهایی که س��طح تحصی��ات پایینی 
دارند، نزدی��ک به 20درصد دچار اضافه وزن 

هستند. سن نیز نقشی اساسی بازی می کند: 
بیش از 16درصد بزرگساالن بیشتر از جوانان 
مبت��ا به چاقی هس��تند. مطالعه یوروس��ت 
نش��ان می دهد که تفاوت قاب��ل توجهی بین 
نرخ چاق��ی زنان و م��ردان و بزرگس��االن و 
جوانان در اروپا وجود ندارد، بنابراین می توان 
گفت چاقی به جنسیت افراد ارتباط چندانی 

ندارد. 
اما ادامه وضعیت در میان کودکان می تواند 
تاثی��رات جدی بر آینده آنها داش��ته باش��د. 
چاقی خطر ابتا به بیماری های التهابی روده 
یا کب��د را در آینده افزای��ش می دهد. چاقی 
همچنین می تواند باعث افزایش بیماری های 
روانی ش��ود، از جمله خطر ابتا به افسردگی 

در سنین بلوغ را افزایش می دهد. 
آمار نگران کننده

در اروپا از هر سه کودک یک کودک مبتا 
به چاقی است. با توجه به مطالعه انجام شده 
از س��وی محقق��ان اتحادیه اروپا، از هر س��ه 
کودک بین 6 تا 9 س��ال در اروپا یکی از آنها 
چاق اس��ت. این آمار و ارقام نگران کننده ای 
اس��ت که باید مقامات را ب��رای جلوگیری از 
پیش��رفت این وضعیت بسیج کند. همچنین 
این مطالعه نشان می دهد که در سال 2025 
در اروپ��ا 70میلیون ک��ودک مبتا به چاقی 

وجود خواهند داشت. 
در س��ال 2025 در اروپا، تع��داد کودکان 
چاق کمتر از پنج س��ال از 41 به 70میلیون 

نفر افزایش پیدا خواهد کرد. به طور متوسط، 
این مطالعه نش��ان می دهد ک��ه وزن افراد از 
س��ال 1975 ه��ر 10 س��ال 1,5 کیلوگ��رم 
افزایش داشته اس��ت. این ارقام زمانی بیشتر 
نگران کنن��ده خواهد بود که بدانیم 90درصد 
کودکان چاق در دوران بلوغ هنوز دچار اضافه 
وزن هس��تند. براساس آمار س��ازمان جهانی 
س��امت )OMS(، جهان در س��ال 2010، 
بیشتر از 42میلیون کودک چاق داشته است. 
این چاقی می تواند به یک مشکل اساسی در 
سامت تبدیل شود که باید از سوی مقامات 
بهداش��تی جدی گرفته شود، چراکه کودکان 
چ��اق بیش��تر مس��تعد ابت��ا ب��ه بیمارهای 
غیر مس��ری مانند دیابت یا بیماری های قلبی 

عروقی در سنین پایین هستند. اما این تمام 
موضوع نیست. در سنین بلوغ، اشخاص چاق 
مستعد اختاالت اس��کلتی عضانی و برخی 
از س��رطان ها مانند آندومتر، پس��تان و روده 

بزرگ هستند. 
بن��ا بر گزارش س��ازمان جهانی س��امت، 
ساالنه، چاقی و اضافه وزن 2,6میلیون کشته 

دارد. 
بی تحرکی در کشورهای توسعه یافته هزینه 
س��نگین 61میلی��ارد یورویی در جه��ان دارد 
که مع��ادل رقم تولید ناخالص داخلی کش��ور 
کاستاریکا است. به گزارش Europe 1، سبک 
زندگی بی تحرک یک مشکل اقتصادی است. 
نب��ود فعالیت فیزیکی روزانه در کش��ورهای 
ثروتمند هزین��ه ای برابر با 67,5میلیارد یورو 
ی��ا 62میلیارد دالر در س��ال 2013 بر جای 
گذاش��ته اس��ت. بنا بر مطالعه ای که از سوی 
مجله بریتانیایی The Lancet منتشر شده 
این رقم معادل تولید ناخالص داخلی کش��ور 

کاستاریکا است. 

نخستین مطالعه در مورد تاثیر عدم 
فعالیت بدنی 

براساس مطالعه ای که روی 142 کشور دنیا 
که معرف 93درصد از جمعیت جهان هستند، 
انجام شده، عدم فعالیت فیزیکی، 48,51میلیارد 
یورو هزینه سامت دارد و 12,35میلیارد یورو 
در نتیج��ه آن در به��ره وری اقتص��ادی آنها از 
دس��ت رفته اس��ت. س��بک زندگی بی تحرک 
باعث بیماری های عروق کرونر قلب می ش��ود، 
س��کته مغزی و سرطان پس��تان و روده بزرگ 
نیز پیامد های بعدی این نوع از س��بک زندگی 
هستند. سبک زندگی بی تحرک هر ساله باعث 
مرگ بیش از 5میلیون نفر در جهان می ش��ود. 
قس��مت بزرگی از بار مالی بی تحرکی بردوش 
کش��ورهای ثروتمند اس��ت. برای کشورهای با 
درآمد متوس��ط و درآمد کم، هزینه ها در وهله 
اول شامل بیماری ها و مرگ زودرس می شود. 

چاقی، معضل 200میلیارد دالری آمریکای امروز

من چرا تپلم؟! 



13 فن�اوری و دیجیت�ال

مهم تری����ن  از  یک����ی 
رویداده��ای هفته گذش��ته، 
جام��ع  موافقتنام��ه  عق��د 
تج��ارت در بروکس��ل، بی��ن 
کان��ادا و اتحادی��ه اروپا بود؛ 
رویدادی که اگرچه با امضای 
رئیس شورای  تاسک،  دونالد 
اقتص��ادی اتحادی��ه اروپ��ا و 
نخست وزیر  ترودور  جاستین 
کانادا ثبت ش��د، اما مسیری 
پرفراز و نش��یب را طی کرد. 
تج��اری  موافقتنام��ه  ای��ن 
پرتعداد  مخالفانی  و  مدافعان 
داشت که هریک برای نظرات 
مثبت و منفی خ��ود دالیلی 
قاب��ل توجه داش��تند. با این 
وج��ود، اکنون در ش��رایطی 
که این قرارداد به س��رانجام 
فن��اوری،  س��هم  رس��یده، 
الکترونیک، دنیای  کااله��ای 
دیجیتال و فضای مجازی در 
ای��ن میان تا چ��ه حد مهم و 

قابل توجه است؟ 

اثرات تشویقی 
میلی��ارد  نی��م  از  بی��ش 
ش��هروند، تحت تاثیر قرارداد 
ق����رار   CETA تج����اری 
دارن��د. میلیون ه��ا نفر از این 
ش��هروندان، به انواع کاالهای 
فن��اوری محور  و  دیجیت��ال 
وابستگی دارند. بنابراین جای 
محصوالت  که  نیست  تعجب 
این ح��وزه، ج��زو مهم ترین 
توافقنامه  در  مندرج  بندهای 

دسته بندی ش��ده اند. قرارداد  
کاربران��ی  ب��رای   CETA
ک��ه ع��ادت دارند ب��ه دنبال 
ب��ه صرفه ترین  جدیدترین و 
باش��ند  دیجیتال  محصوالت 
نوید بخش اس��ت. براس��اس 
این ق��رارداد، تقریب��ا تمامی 
عوارض گمرکی خطوط ریلی 
راه آهن ه��ا ح��ذف خواهد  و 
ش��د. افزون ب��ر اینه��ا برای 
کاالهای  و ص��ادرات  واردات 
دیجیت��ال،  و  الکترونی��ک 
نیازی ب��ه گواهی های متعدد 

تجاری نیس��ت و با یک برگه 
گواهی »ارزیابی انطباق کاال« 
می توان به واردات یا صادرات 
انواع محصوالت پرداخت. این 
مس��ئله صده��ا میلیون دالر 
برای  اقتص��ادی  صرفه جویی 
ایج��اد  معامل��ه  ط��رف  دو 

می کند. 
افزون بر اینها، حدف موانع 
مالیات��ی و تج��اری، زمین��ه 
را ب��رای حضور ش��رکت های 
چند ملیت��ی تولی��د کاالها و 
اروپایی  الکترونی��ک  خدمات 

در کانادا و بالعکس تس��هیل 
خواه��د کرد. تب��ادل دانش و 
اطالعات به ویژه در حوزه های 
از   IT و  اطالع��ات  فن��اوری 
مواردی است که فارغ از فواید 
تج��اری، فواید مه��م دیگری 
مثل اشتغال زایی و سودآوری 

تجاری خواهد داشت. 

سوددهی کالن مالی 
تواف��ق 28 پارلمان اروپایی 
ب��ر س��ر ص��ادرات و واردات 
در  دیجیت��ال  کااله��ای 

شرایطی به سرانجام رسیدکه 
پیش بینی می شود با عقد این 
تفاهمنام��ه، صادرکنن��دگان 
ب��ه ط��ور س��االنه بال��غ ب��ر 
س��ود  ی��ورو  500 میلی��ون 
خالص کسب کنند، اما سهم 
بخش دیجیتال در این میان 

تا چه حد است؟ 
اولیه  تخمین های  براساس 
پ��س از موفقی��ت توافقنامه 
ص��ادرات  حج��م   CETA
کان��ادا ب��ه اتحادی��ه اروپا تا 
تجربه  را  افزای��ش  20درصد 
خواه��د ک��رد؛ افزایش��ی که 
12میلیار دالر افزایش س��ود 
کلی را برای کانادا به ارمغان 
م��ی آورد. در این میان حجم 
بخ��ش  تج��اری  مب��ادالت 
تکنولوژی نیز چشمگیر است. 
تا حدی که دول��ت کانادا در 
بخ��ش دیجیت��ال روی 7 تا 
8درص��د افزای��ش ص��ادرات 
حس��اب ب��از کرده اس��ت. از 
س��وی دیگ��ر کان��ادا یکی از 
واردکنن��دگان،  بزرگ تری��ن 
از  تکنولوژی��ک  خدم��ات 
واردات  اروپاس��ت.  اتحادی��ه 
کلیه  تکنولوژی��ک  خدم��ات 
علوم، فنون و مهارت هایی را 
شامل می شود که نقصان آن 
در رون��د تولید کانادا اختالل 
کانادا  دول��ت  می کند.  ایجاد 
امیدوار است در سایه قرارداد 
CETA از هزینه های اضافی 
و جانبی کاس��ته و به رش��د 
تولید و صادرات پایدار دست 

پیدا کند. 

برترین  بهینه ساز های ویندوز

همه نس��خه های دس��کتاپی ویندوز به دلیل وجود 
فایل ه��ای اضافی پس از مدتی کند و کار با آنها تا حد 
زیادی س��خت و طاقت فرسا می ش��ود. علت بروز این 
مش��کل نص��ب نرم افزار های مختلف و اش��غال فضای 
هارددیس��ک توس��ط فایل ها بی مصرف اس��ت. البته 
تغییرات بس��یار در رجیس��تری ویندوز نی��ز یکی از 
عوامل اصلی کاهش سرعت است که توسط برنامه های 
کوچک و بزرگ اعمال می شوند. این مشکل باعث شد 
برنامه نویس��ان، دست به طراحی نرم افزار هایی بزنند تا 
این مش��کل را ت��ا حد زیادی برطرف کنن��د. امروز به 

معرفی بهترین های این دسته از برنامه ها می پردازیم. 

CCleaner
این نرم افزار یکی از سبک ترین برنامه های موجود در 
زمینه بهینه سازی ویندوز است که حجم کمی  دارد و 

جای زیادی را روی هارددیسک اشغال نمی کند. 
این نرم افزار سرعت باالیی دارد و با اجرای آن و پاک 
کردن فایل های اضافی، س��رعت وین��دوز را به میزان 

بسیار زیادی افزایش خواهد داد. 
ویژگی های مهم CCleaner عبارتند از: 
- حذف مسیریابی اطالعات و ابر کوکی ها

- به دس��ت آوردن باالتری��ن کارای��ی کامپیوت��ر در 
کمترین زمان

- پاکسازی بهتر Recycle Bin و فایل های تکراری
- سبک سازی رجیستری

WinUtilities
این نرم افزار یکی از کامل ترین بهینه ساز های موجود 
اس��ت که تأثیر زیادی روی س��رعت ویندوز دارد. این 
مجموعه کاربردی ش��امل ابزارهایی جهت پاکس��ازی 
رجیستری ویندوز، فایل های موقت ایجاد شده توسط 
ویندوز در داخل هارددرایو ها، تاریخچه انجام عملیات ها 
در نرم افزار ها و مرورگر های اینترنتی و کوکی هاس��ت. 
همچنین از عملیات دفرگمن��ت درایو ها جهت بهبود 

کارایی سیستم و پایداری آن پشتیبانی می کند. 
ویژگی های مهم WinUtilities عبارتند از: 

- کنترل اجرای فایل هایی ک��ه به هنگام بارگذاری 
اولیه ویندوز اجرا می شوند

- پاکسازی اطالعاتی که باعث کند شدن سیستم و 
کاهش کارایی آن می شود

- بهینه س��ازی مدیری��ت حافظه سیس��تم  به طور 
خودکار

- جست وجوی رجیس��تری ویندوز برای پاکسازی 
اطالعات اضافی

 Ashampoo WinOptimizer
نرم افزار بهینه س��از ویندوز شرکت Ashampoo با 
جمع آوری تمامی تنظیمات مهم و مورد نیاز ویندوز به 
همراه قسمت هایی برای ایجاد تغییرات در ظاهر ویندوز، 
هم��ه نیاز های یک کاربر را در این زمینه برطرف کرده 

است. برخی ویژگی های این نرم افزار عبارتند از: 
بهینه کردن ویندوز، پاکس��ازی درایوها، پاکس��ازی 
رجیس��تری، تمیز کردن فایل ه��ا و اطالعات اینترنت، 
بهینه س��ازی اتصاالت اینترنتی، مسدود کردن IP های 
مزاحم ارس��ال کننده اسپم، بررسی وضعیت فایلی یک 
درای��و، پاک کردن یک فایل به طریقی که قابل بازیابی 

نباشد، رمزگذاری فایل ها است. 
ویژگی های مهم WinOptimizer عبارتند از: 

- ام��کان ایج��اد تغیی��رات در ظاهر وین��دوز برای 
تنظیمات در زیبایی بیشتر

- پاکسازی رجیستری
- توانایی تغییر فایل Boot. ini و انتخاب ویندوز در 

هنگام باال آمدن سیستم
- توانایی نمایش و مخفی کردن درایو ها، تنظیمات در 

NTFS و فایل های سیستمی در درایو های startup

Advanced PC Optimizer
نرم افزار بهینه س��از ویندوز ش��رکت Systweak با 
جمع آوری تمامی تنظیم��ات مهم و مورد نیاز ویندوز 
به همراه قس��مت هایی برای ایج��اد تغییرات در ظاهر 
ویندوز، همه نیاز های یک کاربر را در این زمینه برطرف 

کرده است. 
 Advanced PC Optimizer ویژگی های مهم

عبارتند از: 
–دارای بخش��ی به نامGame Optimizer برای 

بهینه سازی سیستم اجرای هرچه بهتر بازی ها 
–بازیابی فایل هایی که به اشتباه پاک شده اند

– مجموعه ابزارهای مدیریتی سیستم
–آپدیت درایور های سخت افزاری. 

Yamicsoft Windows 10 Manager
همانطور که از نام این نرم افزار معلوم است، مخصوص 
وین��دوز 10 طراحی ش��ده و می تواند به می��زان باالیی 
س��رعت ای��ن نس��خه از وین��دوز را افزایش ده��د. این 
نرم اف��زار قادر اس��ت تنها با یک کلیک، سیس��تم عامل 
را پاکس��ازی و اش��کاالت موجود در آن را رفع کند. این 
برنام��ه با دارا ب��ودن ابزارهای مدیریت��ی خاص می تواند 
تنظیم��ات ش��روع ویندوز، دس��کتاپ، اکس��پلورر، منو 
 استارت و محل قرارگیری آن را سفارشی کند. به وسیله 

تمامی فایل ه��ا  ب��ه   Windows 10 Manager
و فولدره��ای اضاف��ی و فض��ا گی��ر سیس��تم خ��ود 
دسترس��ی پی��دا می کنی��د ک��ه با ح��ذف این م��وارد 
س��رعت و فض��ای آزاد هارددیس��ک سیس��تم افزایش 
 قاب��ل توجه��ی می یاب��د. ضمن اینک��ه به وس��یله ابزار

را   Duplicate Files Finder می ت��وان سیس��تم 
اس��کن و فایل های تکراری را ح��ذف کرد که به افزایش 
 فضای آزاد هارددیس��ک کمک زیادی می کند. به وسیله

 Registry Cleaner و Registry Defrag به راحتی 
رجیس��تری سیس��تم چک و به طور خودکار بازسازی ها 
و حذفی��ات الزم جهت افزایش قدرت و س��رعت ویندوز 
انجام می ش��ود.  اگ��ر در لپ تاپ  یا رایان��ه رومیزی خود 
 از وین��دوز 10 اس��تفاده می کنید توصیه می کنیم حتماً
 Yamicsoft Windows 10 Manager روی آن 
نصب کنید و از یک سیستم عامل پرسرعت بهرمند شوید. 

مدیر کل مدیریت عملکرد پست خبر داد
پرداخت ۷۸ میلیون تومان 

خسارت بابت مرسوالت پستی
مدیرکل مدیریت عملکرد و کیفیت شرکت پست 
بح��ث پرداخت غرامت برای مرس��والت پس��تی را 
دارای رقمی بس��یار اندک دانس��ت و اظهار کرد که 
در برابر درآمد 700میلیارد تومانی این ش��رکت در 
سال گذش��ته حدود 78میلیون تومان خسارت وارد 
و غرامت به صاحبان مرسوالت پرداخت شده است. 
علی اکبر هادوی در گفت وگو با ایس��نا در پاس��خ 
به س��والی در خصوص مواردی که مرس��والت مردم 
دچار خس��ارت شده یا مفقود می ش��وند، گفت: هر 
واحد تولیدی یا خدماتی بر حس��ب ش��رایط کاری 
یک ضریب ضایعات برای خسارات و نواقص احتمالی 
در خ��ط تولید ی��ا ارائه خدمات لح��اظ می کند که 
این حجم از نقص و خس��ارت ام��ری اجتناب ناپذیر 
محس��وب می ش��ود، البته امکان کاهش ضایعات با 
پیش بینی و تمهیدات بیش��تر نیز متصور اس��ت، اما 

رساندن این عدد به صفر غیر ممکن است. 
وی ادام��ه داد: از این رو ش��رکت پس��ت باوجود 
اقدامات پیش��گیرانه و افزایش کنترل و نظارت های 
فیزیک��ی و الکترونیک��ی ب��ا معض��ل ضایع��ات در 
 ح��د ناچی��ز مواج��ه و ب��ه اس��تناد ضری��ب ف��وق 
 )مع��ادل 0.20درصد( بر صح��ت عملیات و رضایت 
مندی مش��تریان امیدوار است. اعتقاد ما بر آن است 
که نباید در حوزه پست ضایعاتی وجود داشته باشد، 
ام��ا گاه در حین فعالیت م��واردی پیش می آید که 
ممکن است در اختیار ما نباشد. به طور مثال ممکن 
اس��ت به دلیل مش��کالتی که در بح��ث حمل ونقل 
هوایی ایجاد می ش��ود، س��رعت ارس��ال مرسوالت 

کاهش پیدا کند. 
مدی��ر کل مدیری��ت عملکرد و کیفیت ش��رکت 
پست، در عین حال عنوان کرد: ما مرسوالت پیشتاز 
و وی��ژه خ��ود را از طریق هوایی ارس��ال می کنیم و 
ممکن اس��ت براساس شرایط پروازها تأخیرهایی در 
ای��ن حوزه ص��ورت بگیرد که به هرح��ال این موارد 

اجتناب ناپذیر است.

مهاجرت کاربران اندروید به سمت 
آیفون

ط��ی یک س��ال و نیم گذش��ته، 10میلیون کاربر 
اندرویدی به آیفون مهاجرت کردند. 

به گزارش ایسنا به نقل از یاهوتک، ممکن است ما 
هرگز نفهمیم که دقیقا چه تعداد از کاربران اندروید 
به آیفون 7 منتقل ش��دند. یادداش��ت های پژوهشی 
نش��ان می دهد که اپل در حال از دست دادن سهم 
ب��ازار ب��ه اندروید اس��ت.  )هر چند اپ��ل هنوز هم 
بیش��ترین سود را به آسانی کس��ب می کند( اما چه 
تعداد از مردم سیستم عامل اندروید را برای استفاده 

از آیفون ترک می کنند؟ 
سال گذش��ته، اپل یک حرکت به نرم افزار به اسم 
حرکت به آی اواس  )Move to iOS( منتشر کرد 
که با اس��تفاده از آن کاربران اندرویدی می توانستند 
برخی داده های خود را از یک دس��تگاه با سیس��تم 
عامل اندروید ۴. 0 یا باالتر به آیفون منتقل کنند. 

طرف��داران اندروی��د در ابت��دا این نرم اف��زار را به 
اس��تهزا گرفتن��د و گزارش های بدی از آن منتش��ر 
کردند، اما در نهایت مش��خص شد که تا اواخر اکتبر 
س��ال 2015، این برنامه ح��دود یک تا 5 میلیون بار 
نصب ش��ده اس��ت، البته گوگل تعداد دقیق را ارائه 

نمی دهد. 
ب��ا این ح��ال، برنامه تنها ی��ک کار انجام می دهد 
 iOS و آن این اس��ت ک��ه داده ه��ا را از اندروید به
منتقل می کند و ش��ما نمی توانید از آن برای هر کار 
دیگری اس��تفاده کنید. در نتیجه این احتمال وجود 
دارد افرادی که این نرم افزار را نصب و از آن استفاده 
کرده باش��ند، سیستم عامل خود را نیز از اندروید به 

آیفون تغییر داده باشند. 
بنابراین مش��خص اس��ت که تنها با گذشت کمی 
بی��ش از یک س��ال از زمان آغاز ب��ه کار این برنامه، 
حداق��ل 10میلیون نفر از آن اس��تفاده کرده اند که 
اگ��ر کمترین تقریب را در نظ��ر بگیریم، تقریباً یک 
میلیون خریدار بالقوه آیفون جدید در هر ماه است. 

استفاده از هوش مصنوعی برای 
پیروزی در بازی های رایانه ای

اس��تفاده از فن��اوری هوش مصنوع��ی در دنیای 
بازی های رایانه ای برای نخس��تین بار آغاز شده تا از 
این طریق پیروزی در بازی StarCraft II توس��ط 
ماشین ها و با درس گرفتن از اشتباهات و شکست ها 

ممکن شود. 
 DeepMind به گزارش فارس، گ��وگل فناوری
خود را در قالب برنامه ای موسوم به AlphaGo به 
خدمت گرفته تا بتواند در این بازی پیچیده که بهار 

گذشته عرضه شد، موفقیت کسب کند. 
گ��وگل می گوید که برنامه مفصلی برای اس��تفاده 
از هوش مصنوعی در بازی های ویدئویی استراتژیک 
دارد و می خواهد از این طریق توان خودآموزی آنها 

را برای پیشبرد بازی های مختلف بررسی کند. 
ب��ازی StarCraft از محبوب تری��ن بازی ه��ای 
 س��بک اس��تراتژی در جه��ان اس��ت ک��ه توس��ط
 Blizzard Entertainment تهی��ه ش��ده و در 
یک دهه اخیر مورد توجه بوده اس��ت. در این بازی، 
کاربران باید برای کنترل محیط و داش��ته های خود 

تصمیمات مهم مختلفی بگیرند. 
در این بازی شما در نقش رهبر نژاد protoss  به 
نام Hierarch Artanis باید بازی را دنبال کنید. 
در سال های بس��یار دور شما توسط گروهی سقوط 
کرده اید ولی هم اکنون صاحب یک کش��تی فضایی 
قدرتمن��د به ن��ام Golden Armada هس��تید 
و آماده ای��د جه��ان را اصالح کنی��د و صلح را به آن 
بازگردانید در این بین شیطانی باستانی به نام آمون 
کل کهکشان را تهدید می کند. تنها شما هستید که 
می توانی��د دوباره ن��ژاد protoss ها را متحد کنید و 

برای متوقف کردن آمون به پا خیزید. 

خبـــر یکشنبههاینرمافزاری
نگاهی به اثرات تصویب قانونCETA بر بازار کاالهای دیجیتال 
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Egg minder  نام یک جا تخم مرغی هوشمند است که ظرفیت نگهداری 14 تخم مرغ را دارد . این دستگاه با برقراری ارتباط با تلفن همراه کاربر در خصوص 
وضعیت سالمتی تخم مرغ ها به وی هشدار می دهد . قیمت این محصول ۷0 دالر است .  

فرصت امروز : در ش��رایطی که سامس��ونگ همچنان در پ��ی راهکارهایی برای کاهش 
مش��کالت تلفن های همراه منفجره خود اس��ت، ای��ن بار با چالش جدی��د احتمال انفجار 
ماشین های لباسشویی روبه رو شد. شرکت سامسونگ از روز جمعه با انتشار بیانیه ای تالش 

کرد تا حد زیادی شایعات را کنترل کند. در متن این بیانیه آمده است: 
 »برای شست وش��وی مالفه، لباس های ضد آب و کلیه البسه ضخیم از وضعیت مناسب 
شست وشوی لباس های حساس استفاده کنید. افزون بر اینها، بهتر است کاربران ماشین های 
لباسش��ویی در مکان هایی مثل گاراژ اتومبیل، مکان هایی با اش��یای قابل اش��تعال و... قرار 
ندهند.«اما چرا این بیانیه منتش��ر شده است؟ طی ماه های اخیر اعتراض های گوناگونی در 
خصوص وضعیت ماش��ین لباسشویی های سامسونگ منتشر شده است. برخی افراد مدعی 
هستند این نوع ماشین لباسشویی ها ضمن انجام عمل شست وشو با لرزش شدید و احتمال 
پرتاب شدن در روبه رو هستند و حتی برخی کاربران نیز مدعی شده اند ماشین لباسشویی 
آنها منفجر شده است. بر همین اساس است که گروهی از مصرف کنندگان ماشین لباسشویی 
سامسونگ با تنظیم شکایت نامه ای علیه این شرکت خواهان رسیدگی هرچه سریع تر به این 
مشکالت شدند. سوزان مور و میشل سوتو دو مصرف کننده اهل میشیگان هستند که مدعی 
ش��ده اند ماشین لباسشویی های آنان در حین کار منفجر ش��ده است. با این وجود شرکت 
سامسونگ اعالم کرده تا زمانی که به طور دقیق و پس از کارشناسی، متوجه صحت این ادعا 

نشود زیر بار این مسئله نخواهد رفت.

فرصت امروز: نگاهی به برنامه های تجزیه و تحلیل آماری ش��رکت مایکروسافت 
نشان می دهد بیش از ۴0میلیون کاربر این شرکت کاهش پیدا کرده اند. 

براس��اس آمارها، کاربران اینترنت اکس��پلورر با نرخ 28.۴درصد کاربر در ماه اکتبر 
نس��بت به مدت زمان مشابه سال گذشته، سقوطی 2.3درصدی را تجربه کرده است. 
اگرچه کاربران موتور جست وجوی گوگل ریزش قابل مالحظه ای را تجربه نکرده اند، اما 
سهم کاربران مرورگر فایرفاکس نسبت به مدت مشابه سال گذشته میالدی، 2درصد 
کاهش را تجربه کرده و به رقم 11.1درصد رسید. این آمارها نشان می دهد فایرفاکس 

در لبه پرتگاه از دست دادن مخاطبان ایستاده است. 
اما وضعیت مرورگر کروم نس��بت به فایر فاکس بس��یار امیدوارانه اس��ت. درواقع 
می ت��وان حدس زد فراری های فایرفاکس به کروم پناه آورده باش��ند. تعداد کاربران 
کروم نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 6درصد افزایش را تجربه کرده است. 
در نگاه��ی کلی ت��ر نی��ز مرورگر کروم موفق ب��ه جذب بیش از 50درص��د کاربران 

مرورگرهای مختلف شده است. 
 ب��ا توجه به اینکه بیش از 1.5میلیارد از رایانه های دنیا از سیس��تم عامل ویندوز 
اس��تفاده می کنند، به نظر می رس��د ش��رکت مایکروس��افت در توس��عه استفاده از 
ویندوز موفق تر از توس��عه استفاده از مرورگرها عمل کرده است. اگرچه این مسئله 

نگران کننده نیست، اما نیاز به بازبینی مجدد دارد. 

سامسونگ با چالشی جدید روبه رو شد
موج انفجارها به ماشین های لباسشویی رسید

خروج 40میلیون کاربر از مرورگرهای مایکروسافت 
کروم بار دیگر پیشتاز شد
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  سیدنعیم امامی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کرد

سال، سال جهش صنعتی چهارمحال و بختیاری است
بهرام اهلل بخشی از اعضای اتاق بازرگانی استان 

چهارمحال وبختیاری به »فرصت امروز« می گوید: 
اگر همسایگان بگذارند

استان چهارمحال وبختیاری به لحاظ وسعت یکی 
از کوچک ترین اس��تان های کشور محسوب می شود. 
با این حال این اس��تان از ظرفیت های فراوانی برای 
س��رمایه گذاری در ح��وزه گیاهان داروی��ی به ویژه 
گل محم��دی برخ��وردار اس��ت. در ص��ورت وجود 
بازارهای صادراتی، ب��ه دلیل کیفی بودن محصوالت 
تولی��دی این اس��تان، ام��کان ص��ادرات محصوالت 
بسیار باال اس��ت. همچنین در حوزه صنعت، توسعه 
صنع��ت فوالد ج��زو اولویت های اصلی این اس��تان 
محس��وب می ش��ود. »فرصت امروز« گفت و گویی را 
با بهرام اهلل بخش��ی از اعضای اتاق بازرگانی اس��تان 
ظرفیت ه��ای  درخص��وص  چهارمحال وبختی��اری 
س��رمایه گذاری این اس��تان داش��ته ک��ه در ادامه 

می خوانید. 

سرمایه گذاری روی منابع  آبی استان
اس��تان چهارمحال وبختیاری به لحاظ جغرافیایی 
در نقط��ه ای قرار گرفته که هم ام��کان فعالیت های 
کش��اورزی و هم فعالیت های صنعتی در این استان 
فراهم اس��ت. ای��ن اس��تان همجوار با اس��تان های 
خوزس��تان و اصفهان تامین کننده آب اس��تان های 
اطراف خود اس��ت. س��رمایه گذاری در این اس��تان 
به دلیل اینکه تامین کننده آب چند اس��تان اس��ت 
می توان��د اثربخش باش��د. در بحث صنع��ت به ویژه 
بخش ف��والد و زیرمجموعه های ف��والدی، می تواند 
گزینه ه��ای مناس��بی برای س��رمایه گذاری باش��د. 
اهلل بخش��ی با اشاره به گذش��ته این استان می گوید: 
در س��ال 1343 قرار ش��د کارخانه فوالد در استان 
اصفهان احداث ش��ود، اما احداث ای��ن کارخانه در 

اس��تان اصفهان این احتمال را داش��ت که به دلیل 
مص��رف آب زی��اد تکاپ��وی ش��رب آب و صنعت را 
توأم��ان ندهد. این صنعت می توانس��ت در اس��تان 
ما که اس��تان پرآبی بود احداث ش��ود؛  امری که به 
دلیل مسائل بین اس��تانی اتفاق نیفتاد. وی با اشاره 
به مش��کالت کم آبی اس��تان های مج��اور می گوید: 
برنجکاری باید در اس��تان همجوار ما قطع ش��ود و 
در اس��تان های ش��مالی که آب بیشتری وجود دارد 
کشت شود. این وزارت جهادکشاورزی است که باید 
تشخیص دهد کشت چه محصوالتی با بازدهی زیاد 

و استفاده کم از منابع آبی امکان پذیر است. 

اجازه توسعه گردشگری داده نمی شود
استان چهارمحال اس��تان بکری است و به لحاظ 
آب و هوایی از ش��رایط مناس��بی برخوردار اس��ت. 
این اس��تان همجوار با همس��ایگان خود یک استان 
چهار فصل اس��ت. در منطقه ل��ردگان هوای معتدل 
برای کش��ت اکثر تولیدات کشاورزی مناسب است. 
در جنوب غربی اس��تان هم کاش��ت مواد کشاورزی 
به ص��ورت دی��م رواج دارد. اهلل بخش��ی در رابط��ه با 
قابلیت ه��ای صادراتی ای��ن اس��تان می گوید: یکی 
از ش��رکت های بزرگ اس��تان به نام شرکت فرادانه 
ک��ه از تولیدکنندگان برتر و برن��ده جایزه صادراتی 
اس��ت مواد غذایی برای آبزی��ان و دام و طیور تولید 
می کند. همچنین ش��رکت ورق خ��ودرو و تولیدات 
آن ک��ه به کش��ورهای ح��وزه خلیج ف��ارس صادر 
می ش��ود  از ش��رکت های بزرگ و مطرح این استان 
هستند که صادراتی هم به کشورهای همسایه انجام 
می دهند. میزان س��رمایه ای که خارج از اس��تان به 
منظور س��رمایه گذاری در بخش های مختلف جذب 
ش��ده ش��اید حدود 20 تا 30 درصد سرمایه الزم را 
برای تولید و توس��عه صنایع این استان فراهم آورده 
اس��ت. وی ادامه می دهد: در حوزه گردش��گری هم 
این استان امکانات بالقوه ای دارد، اما به دلیل مسائل 
بین استانی و همسایگان اجازه توسعه به این بخش 
داده نشده اس��ت. بهترین مکان برای توسعه فضای 
گردش��گری فضای کن��ار رودخانه ها و عبور آب های 
جاری اس��ت، ام��ا س��خت گیری هایی در این زمینه 
وج��ود دارد که نمی خواهد اج��ازه دهد که در کنار 
رودخانه ه��ا وس��ایل و امکانات گردش��گری احداث 
ش��ود. اهلل بخش��ی با بیان ای��ن جم��الت می افزاید: 
چطور می شود که برای س��ایر استان ها این اجازه و 
امکان وجود دارد که از ظرفیت های گردشگری خود 
برای توسعه این حوزه اس��تفاده کنند اما این اجازه 
به اس��تان چهارمحال وبختیاری داده نش��ده اس��ت. 
استفاده از حریم رودخانه ها برای توسعه گردشگری 
اگر ممنوع است باید برای همه شهرها به این صورت 
باش��د، نه اینک��ه این امکان تنها از اس��تان ما دریغ 

شود. 

اولویت های سرمایه گذاری استان
اهلل بخش��ی در رابطه با اولویت های سرمایه  گذاری 
این اس��تان می گوی��د: اولویت های س��رمایه گذاری 
این اس��تان به ترتیب فوالد،  کش��اورزی، دامپروری 
و دام��داری اس��ت. در ح��وزه دامپ��روری تنها یک 
م��ورد س��رمایه گذاری صورت گرفته اس��ت که این 
سرمایه گذاران از خارج کش��ور )کشور کویت( برای 
احداث یک گاوداری 5 هزار رأس��ی به این اس��تان 
ورود کرده اند. وی در رابطه با آمار بیکاری و اشتغال 
زن��ان می گوید: آن طوری که باید بحث اش��تغال و 
بیکاری در این اس��تان باالنس ش��ود این اتفاق رخ 
نداده اس��ت. زن��ان در تم��ام حوزه ها  مث��ل صنایع 
دس��تی، دامپروری و کش��اورزی مش��غول هستند. 
اگر به به بانوان این اس��تان برای انجام فعالیت های 
اقتصادی مثل تجارت میدان دهند، به مراتب بانوان 

می  توانند فعال تر و موفق تر باشند. 

گزارش اس��تانی این ش��ماره را به اس��تانی 
اختص��اص داده ایم که نه تنها تنوع فرهنگی و 
نژادی دارد، بلکه تنوع ظرفیت های کشاورزی، 
صنعتی و معدنی را هم باید به این داشته هایش 
اضافه کنیم؛ اس��تانی بکر و دس��ت نخورده در 
بخش های مختلف. در ای��ن گزارش از صنعت 
و معدن و کش��اورزی و گردشگری این استان 
گفته ایم. اینکه نخس��تین واحد تولیدی چادر 
مش��کی در این اس��تان احداث ش��ده و حوزه 
کش��اورزی اش به صورت یونیک از ظرفیت های 
عمده ای برای سرمایه گذاری برخوردار هستند 
و به ویژه از گردش��گری این اس��تان گفته ایم و 
فرصت های بی ش��ماری اس��تان از این لحاظ. 
س��یدنعیم امامی، رئیس خان��ه صنعت، معدن 
و تج��ارت اس��تان در این زمینه پاس��خگوی 

پرسش های ما بوده است. 
در همین رابطه »فرصت امروز« گفت و گویی 
را با س��یدنعیم امامی، رئیس صنعت، معدن و 
تجارت اس��تان چهارمحال و بختیاری داش��ته 

است که در ادامه می خوانید: 

راه اندازی تنها واحد تولید چادر مشکی 
در استان چهارمحال و بختیاری

اس��تان چهارمحال و بختیاری با مس��احت 
16/533 کیلومت��ر مرب��ع مع��ادل یک درصد 
از مس��احت ای��ران از نظ��ر صنعت��ی دارای 
1200 واحد صنعتی اس��ت ک��ه از نظر حجم 
س��رمایه گذاری برای این تعداد واحد صنعتی 
ح��دود 1500میلی��ارد تومان تا س��ال 1392 
سرمایه گذاری شده است. جمعیت استان بالغ 
بر 900هزار نفر اس��ت و 21 ش��هرک صنعتی 
فعال در این اس��تان مش��غول فعالیت هستند. 
تعداد شاغلین این حوزه در استان چهارمحال 
و بختی��اری به 17 هزار نفر می رس��د. امامی با 
بیان این جمالت می افزاید: یکی از ظرفیت های 
سرمایه گذاری این استان، بحث بسته بندی آب 
معدنی است. اس��تان چهارمحال و بختیاری با 
وجود 1000 چش��مه طبیعی امکان بالقوه ای 
برای توس��عه واحدهای بسته بندی آب معدنی 
دارد، ضمن اینکه در حال حاضر یک ش��هرک 
آب معدن��ی در شهرس��تان کوهرن��گ به نام 
ش��هرک آب معدن��ی دیمه مش��غول فعالیت 

اس��ت، اما کماکان ظرفیت ه��ای باالیی برای 
تولید و بس��ته بندی آب معدنی در این استان 
فراهم اس��ت. ع��الوه بر این در حوزه نس��اجی 
به عنوان یکی از قطب های نساجی کشور مطرح 
هستیم، طوری که تنها واحد چادر مشکی در 
ایران به زودی در استان چهارمحال و بختیاری 
راه اندازی خواهد ش��د. در این استان همچنین 
واحدهای فعالی در حوزه تولید نخ و نس��اجی 
وج��ود دارد ک��ه ظرفیت ه��ای وی��ژه ای برای 
افزایش تولیدات نس��اجی دارا هستند. بنابراین 
نساجی در کنار بسته بندی آب معدنی یکی از 
ظرفیت های بالقوه این استان محسوب می شود. 

پیوستن به شهرهای فوالدی کشور
اس��تان چهارمحال و بختیاری ظرفیت های 
قاب��ل مالحظ��ه  ای در س��رمایه گذاری صنایع 
ش��یمیایی و به طور خاص تر ش��یمی معدنی 
دارد. نزدیکی این استان به منابع معدنی دیگر 
اس��تان ها، مثل اس��تان اصفهان باعث ش��ده، 
امروزه اس��تان چهارمحال و بختیاری به عنوان 
یک��ی از قطب ه��ای تولید مواد ش��یمیایی در 
س��طح کشور مطرح شود. امامی می افزاید: این 
اس��تان به طور مشخص، 95 درصد اکسیدروی 

کش��ور را تولید می کند، همچنین 100 درصد 
نیترات پتاسیم صنعتی مورد نیاز کشور تولید 
اس��تان چهارمحال و بختیاری است. با توجه به 
عبور خطوط گاز جنوب به ش��مال از اس��تان 
چهارمحال و بختیاری، این استان ظرفیت ایجاد 
واحدهای پتروشیمی گازپایه مثل GTPP را 
داراس��ت. وی با بیان این جمالت این مژده را 
می ده��د که هفته  آینده اس��تان چهارمحال و 
بختیاری به جمع اس��تان های فوالدی کش��ور 
خواهد پیوست و نخستین واحد آهن اسفنجی 
کشور در بین فوالدهای هفت گانه در این استان 
افتتاح خواهد شد. ضمن اینکه در حال حاضر 
50 درصد ورق پوش��ش دار کش��ور در استان 

چهارمحال و بختیاری تولید می شود. 

حوزه بکر گردشگری
در حوزه گردشگری، استان چهارمحال وبختیاری 
از نظر وسعت و مساحت پدیده ها و جاذبه های 
گردشگری امکانات بالقوه ای برای سرمایه گذاری 
نس��بت به حوزه صنعت دارد. امامی می افزاید: 
در س��فر ریاس��ت جمهوری به این اس��تان در 
س��ال 1393، اس��تان چهارمحال و بختیاری 
به عنوان یکی از قطب های گردش��گری کشور 

معرفی ش��د. عمده جاذبه های گردشگری این 
استان جاذبه های اکوتوریس��تی، ژئوتوریستی 
و گردشگری اقلیمی اس��ت. در این سه حوزه، 
استان چهارمحال و بختیاری به واسطه شرایط 
آب و هوای��ی ای��ده آل، ظرفی��ت و پتانس��یل  
باالی��ی برای س��رمایه گذاری داراس��ت. ضمن 
اینکه یک سوم مس��احت این استان، به عنوان 
ذخیره گاه زیست کره معرفی شده است و امکان 
فعالیت های صنعتی و آالینده  در این مساحت 
وج��ود ن��دارد و تنها می توان ب��ه فعالیت های 
گردش��گری مش��غول بود. همچنین اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری ظرفیت های بالقوه ای 
در تولیدات کش��اورزی دارد. به عنوان مثال این 
استان تولیدکننده اول بادام و همچنین  در حال 
تبدیل ش��دن به مهم ترین تولیدکننده هلو در 

سطح کشور است. 

سرمایه گذاری سودآفرین روی گل محمدی
اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری قدم های 
بلندی در مسیر توسعه گیاهان دارویی به ویژه 
گل محمدی برداش��ته اس��ت. امام��ی با بیان 
این جم��الت می افزای��د: در هم��ه حوزه های 
یاد ش��ده س��رمایه گذاری هایی صورت گرفته 

اس��ت، اما هنوز ظرفیت های خالی قابل لمس 
اس��ت. در این اس��تان در بخش صنعت بیش 
از 1500میلی��ارد تومان پروژه در س��ال جاری 
کلنگ زنی ش��ده است. وی در رابطه با وضعیت 
صادرات این استان می گوید: استان چهارمحال 
و بختی��اری در س��ال 1394،  87 میلیون دالر 
صادرات داش��ته اس��ت. از نظر کاالیی 60 قلم 
کاال را به حدود 30 کش��ور دنیا صادر کرده ایم، 
ام��ا ح��دود 80درصد ص��ادرات ما به کش��ور 
عراق بوده اس��ت. اولویت صادراتی ما در حوزه 
ص��ادرات که بیش از 60 درصد ص��ادرات ما را 
پوش��ش می دهد در حوزه لوازم خانگی است. 
ش��رکت برفاب بزرگ ترین شرکت تولیدکننده 
و صادرکننده لوازم خانگی در س��طح کشور در 
اس��تان چهارمحال و بختیاری مشغول فعالیت 
است. محصوالت صادراتی نیز شامل کولر،  انواع 
بخاری و ماشین لباسش��ویی و انواع یخچال و 
فریزر اس��ت. مواد پالس��تیکی مثل سفره های 
یک بار مصرف،  ظروف پالس��تیکی،  نایلون و... 
نیز جزو اقالم صادراتی این اس��تان محس��وب 
می ش��وند. س��یمان،  انواع موکت،  بادام،  سیم و 
کابل برق اصلی ترین مواد صادراتی ما در طول 

سال هستند. 
شاغل بودن 40درصدی بانوان این استان

در زمستان 1394، آمار بیکاری19/1درصد 
بوده اس��ت. آمار امروز مرکز آمار ایران نش��ان 
می ده��د در ح��ال حاض��ر ای��ن رقم ب��ه زیر 
17/5 درصد رسیده اس��ت. امامی می گوید: اما 
با این ح��ال حدود 35هزار نف��ر در واحدهای 
کاریابی اس��تان ثبت نام کرده اند که ما معتقد 
نیس��تیم تمام این افراد بیکار هستند زیرا این 
افراد مشغول فعالیت های موقت هستند اما به 
دلیل اینکه تا به امروز، کار دولتی یا تمام وقت 
پیدا نکرده اند اسم خود را از واحدهای کاریابی 
حذف نکرده اند. وی در رابطه با اش��تغال زنان 
در این اس��تان می گوید: در استان چهارمحال 
و بختیاری عمده فعالیت و اش��تغال بانوان در 
حوزه های اداری به ویژه آموزش و پرورش است، 
ام��ا در حوزه های دیگر مثل ح��وزه فرش نیز 
اشتغال نسبتا مناسبی از سوی بانوان این استان 
وجود دارد. در حال حاضر 20 هزار نفر از بانوان 
در حوزه فرش فعالی��ت می کنند. اگر مجموع 
اشتغال رس��می و خانگی را حساب کنیم باید 
گفت بیش از 40 درصد بانوان استان چهارمحال 

و بختیاری شاغل هستند. 

سرمایهگذاریسرمایهگذاری

ش��اید بش��ود نامش را گذاش��ت بازگشت به 
خود؛ به داشته های خود و همه آنچه از دل یک 
کش��ور می تواند بجوشد و باال بیاید و بشود مایه 
بی نی��ازی یا حداقل کمتر نیازمن��د بودن. ایران 
از آن دست کش��ورهایی است که هر گوشه اش 
کوهی از طالست. چه طالی سبز، چه سرخ، چه 
ط��الی زرین در معنای متداول و... در این میان 
هر استانی برای خودش داشته هایی عظیم دارد. 
چهارمحال و بختیاری از آن دس��ت استان هایی 
اس��ت که با همه کوچکی اش داشته های بزرگی 
دارد، به ویژه در بخش کش��اورزی. اگر بخواهیم 
ظرفیت ه��ای تولی��دی اس��تان چهارمح��ال و 
بختیاری را در بخش کشاورزی بسنجیم می توان 
این گونه تش��ریح کرد که این اس��تان در س��ال 
گذشته، بیش از 900هزار تن محصوالت زراعی، 
180ه��زار تن محصوالت باغ��ی و 250هزار تن 
تولیدات دامی و170هزار تن تولید آبزیان داشته 
است. اینها تنها بخشی از ظرفیت های این استان 
است که مورد بهره برداری قرار گرفته  و بخش ها 
زیاد دیگری و ظرفیت های خالی بسیاری در این 
زمینه وجود دارد. در این زمینه »فرصت امروز« 
گفت و گویی را با ذبیح اهلل قریب، رئیس س��ازمان 
جهاد کش��اورزی اس��تان چهارمحال و بختیاری 

داشته است. 

بام ایران،  استان خوش آب و  هوای کشور
استان چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، 
استانی است عمدتا خوش آب و هوا که وابستگی 
اقتصادی بیش از 30 درصد مردم آن به کشاورزی 
است. این استان به دلیل تنوع آب و هوایی امکان 
کش��ت محصوالت متفاوت را داراس��ت. قریب با 
بیان این جمالت می افزاید: از لحاظ تقس��یمات 
کلی،  14درصد این اس��تان را اراضی کش��اورزی، 

18درص��د را جنگل، 65درصد را مراتع و 3درصد 
را هم ش��هرها و روستاها تشکیل می دهند. حوزه 
دامپروری و باغبانی از پتانسیل های مهم این استان 
محسوب می شوند. همچنین آبزی پروری به عنوان 
سومین پتانس��یل بالقوه این استان مطرح است. 
وی ادامه می دهد: اس��تان چهارمحال و بختیاری 
از حیث تولیدات دامی و فرآورده های دامی حدود 
3/3درصد تولید ش��یر کشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت. این استان از لحاظ سرانه تولید شیر 
رتبه دوم را در س��طح کشور داراست، همچنین 
گاوداری های صنعتی بسیار پیشرفته ای در استان 
وج��ود دارد. در بحث مجتمع های دامپروری نیز 
باید بگویم حدود 17مجتم��ع دامپروری در این 
اس��تان وجود دارد ک��ه 13 مجتمع دیگر هم در 

دستور ساخت قرار دارند. 

هوای پاک؛ محصوالت سالم و عاری از 
آالینده

در ح��وزه آبزی پروری نیز باید بگویم اس��تان 
چهارمحال و بختیاری رتبه اول تولید را در کشور 
به خود اختصاص داده است. بیش از 20درصد کل 
تولید قزل آالی کشور مربوط به این استان است، 
طوری که این استان در سال گذشته 17هزارتن 
ماهی قزل آال در ماهی های س��ردآبی تولید کرده 
است. در چند س��ال اخیر به دلیل وجود کم آبی 
در سطح کش��ور تنها به دنبال توسعه کیفی این 
محصوالت هستیم و دیگر توسعه کمی در دستور 
کار ق��رار ن��دارد. قریب ادامه می ده��د: در حوزه 

باغبانی اس��تان چهارمحال و بختی��اری در تمام 
دنیا به عنوان یک برند، شناخته شده است. جمع 
تولیدات این حوزه 180هزار تن است که 24هزار 
ت��ن آن مربوط ب��ه تولیدات بادام مامایی اس��ت. 
ساالنه 5هزار تن مغز بادام از کشور به کشورهای 
مختل��ف از جمله هند ، صادر می ش��ود که باالی 
100میلیون دالر ارزآوری به همراه دارد. در حوزه 
باغات، پروژه های خوبی برای سرمایه گذاری وجود 
دارد که می توان از س��رمایه گذاران برای توسعه و 
اصالح باغات قدیمی استان استفاده کرد. قریب با 
بیان این جم��الت می افزاید: از فرصت های دیگر 
سرمایه گذاری در این اس��تان بحث مراتع است. 
سازمان جهاد کشاورزی طرحی را با نام »توسعه 
کشت گیاهان دارویی« تبیین کرده که این استان 
به دلیل شرایط اقلیمی مناسب یکی از گزینه های 
قابل اطمینان برای توسعه کشت گیاهان دارویی 
محس��وب می ش��ود. از سال 94 ش��روع عملیات 
کش��ت گیاهان دارویی در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری ش��روع ش��ده و در 17گونه کشت شده 
نتیجه موفقیت آمیز بوده است. این موفقیت به ویژه 
در کش��ت گل محمدی و زعفران قابل مش��اهده 

بوده است. 

آمار تولیدات کشاورزی
بیش از 2000 هکتار از مراتع این اس��تان به 
کاش��ت گیاه��ان دارویی و خوراک��ی اختصاص 
داده ش��ده است. در این اس��تان همچنین انواع 
گیاهان دارویی مثل موس��یر،  کرفس،  تره،  بابونه 

و آویش��ن کاش��ت می ش��ود. قریب در رابطه با 
اراض��ی زراعی این اس��تان می گوید: در اس��تان 
چهارمحال و بختی��اری، زراعت به دلیل محدود 
ب��ودن اراضی کمتر صورت می گیرد. اما با وجود 
همین 14درصد اراضی قابل کش��ت این استان 
توانسته است در بسیاری از محصوالت معروف و 
برند باش��د. تولید گندم در دوسال گذشته بیش 
از 45درصد افزایش داشته است، طوری که این 
استان توانسته است از 40هزارتن به 70هزارتن 
تولید گندم در س��ال برس��د. وی ادامه می دهد: 
محصول مهم دیگری که در این استان به عنوان 
یک کاالی استراتژیک تولید می شود، چغندرقند 
اس��ت. در این بخش نیز ظرفیت های مناس��بی 
برای س��رمایه گذاری وج��ود دارد، به ویژه اینکه 
این اس��تان توانسته است در س��ال گذشته 50 
هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه شکرس��ازی 
این اس��تان دهد. امیدواریم در س��ال جاری این 
تولید به 80هزارتن برسد. قریب با اشاره به دیگر 
تولیدات کشاورزی این استان می گوید: از لحاظ 
تولید سیب زمینی استان چهارمحال و بختیاری 
یک استان شناخته شده است. سیب زمینی های 
تولیدی این استان به دلیل کیفیت خاص خود و 
ویژگی مناطق سردسیری ماندگاری باالتری دارد. 
در سال گذش��ته این استان باالی 200هزار تن 
تولید سیب زمینی داشته است. البته محصوالتی 
مث��ل ذرت نیز یک��ی از کش��ت های عمده این 
استان محسوب می شود. کشت حبوبات و کشت 
دانه های روغنی به منظور کاهش واردات روغن از 

دیگر برنامه های این استان است، طوری که بیش 
از 1000هزار هکتار از اراضی برای کشت کلزا در 
نظر گرفته شده است. قریب ادامه می دهد: تنوع 
کشت در این استان بسیار باالست. کشت علوفه 
به عنوان غذای اصلی واحدهای دامداری از دیگر 
فرصت های س��رمایه گذاری این استان محسوب 
می شود. ساالنه 300هزار تن علوفه در این استان 
کشت می شود. استان چهارمحال و بختیاری در 
بسیاری از تولیدات مثل بادام و آبزیان رتبه های 
اول تا پنجم کش��ور را به لحاظ س��رانه تولید به 
خ��ود اختصاص داده اس��ت. مهم ترین محصول 
حوزه کشاورزی بادام است که بیش از 90درصد 

آن به خارج از کشور صادر می شود. 

تجارت و صنایع تبدیلی اولویت های 
سرمایه گذاری این استان 

یکی از اولویت های س��رمایه گذاری در استان 
چهارمحال و بختیاری، بحث تجارت اس��ت. این 
اس��تان به لحاظ کیفیت محصوالت ارائه ش��ده 
با قابلیت های وی��ژه ای دارد. باید در تجارت این 
استان سرمایه گذاری شود تا محصوالت تولیدی 
این استان توانایی صادرات به کشورهای اطراف 
به ویژه کش��ورهای حوزه خلیج فارس را کس��ب 
کند. س��رمایه گذاری در ح��وزه صنایع تبدیلی 
یکی دیگر از اولویت های این اس��تان اس��ت که 
زیرس��اخت های خوبی نیز در این اس��تان برای 
آن فراهم ش��ده است. قریب با بیان این جمالت 
می افزاید:  از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی 
و سازمان اس��تان، توجه ویژه به صنایع تبدیلی 
از جمل��ه واحدهای عم��ل آوری،  بس��ته بندی، 
سورتینگ و سردخانه هاست که می توانند عمده 
محص��والت را نگهداری و از ضایعات محصوالت 

کشاورزی جلوگیری کنند. 

ذبیح اهلل قریب، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کرد

هر گوشه این ملک طالیی دگر است
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اس��تان چهارمحال و بختیاری معروف به بام ایران، 
اس��تانی اس��ت عمدتا خوش آب و هوا که وابستگی 
اقتص��ادی بیش از 30 درصد مردم آن به کش��اورزی 
اس��ت. این اس��تان به دلیل تنوع آب و هوایی امکان 
کش��ت محص��والت متف��اوت را داراس��ت. از لحاظ 
تقس��یمات کل��ی،  14 درصد ای��ن اس��تان را اراضی 
کش��اورزی، 18 درصد را جنگل، 65 درصد را مراتع و 
3 درصد را هم ش��هرها و روس��تاها تشکیل می دهند. 
حوزه دامپروری و باغبانی از پتانس��یل های مهم این 
اس��تان محس��وب می ش��وند. همچنین آبزی پروری 
به عنوان س��ومین پتانس��یل بالقوه این استان مطرح 
است. این استان به دلیل داشتن هوایی پاک و عاری 
از آالینده در تولید محصوالت غذایی س��الم ش��هرت 
دارد. در حوزه باغبانی اس��تان چهارمحال و بختیاری 
در تمام دنیا به عنوان یک برند، ش��ناخته شده است. 
جم��ع تولیدات این ح��وزه 180 هزار تن اس��ت که 
24هزار تن آن مربوط به تولیدات بادام مامایی است. 

در رابط��ه با قابلیت های ویژه این اس��تان در کش��ت 
گیاه��ان دارویی باید گفت بیش از 2ه��زار هکتار از 
مراتع این استان به کاشت گیاهان دارویی و خوراکی 
اختص��اص داده ش��ده اس��ت. اس��تان چهارمحال و 
بختیاری همچنین در بسیاری از تولیدات مثل بادام 
و آبزیان رتبه های اول تا پنج کشور را به لحاظ سرانه 
تولید به خود اختصاص داده است. مهم ترین محصول 
حوزه کش��اورزی بادام است که بیش از 90 درصد آن 

به خارج از کشور صادر می شود. 

یکی از ظرفیت های سرمایه گذاری استان چهارمحال و 
بختیاری، بحث بسته بندی آب معدنی است. این استان با 
وجود 1000 چش��مه طبیعی امکان بالقوه ای برای توسعه 
واحدهای بسته بندی آب معدنی دارد. ضمن اینکه در حال 
حاضر یک ش��هرک آب معدنی در شهرستان کوهرنگ به 
نام ش��هرک آب معدنی دیمه مش��غول فعالیت است، اما 
کماکان ظرفیت های باالیی برای تولید و بس��ته بندی آب 
معدنی در این اس��تان فراهم است. عالوه بر این، در حوزه 
نس��اجی، این اس��تان به عنوان یکی از قطب های نساجی 
کش��ور مطرح است، طوری که تنها واحد چادر مشکی در 
ایران به زودی در اس��تان چهارمحال و بختیاری راه اندازی 
خواهد ش��د. در این اس��تان همچنین واحدهای فعالی در 
حوزه تولید نخ و نساجی وجود دارد که ظرفیت های ویژه ای 
برای افزایش تولیدات نس��اجی دارا هس��تند. این اس��تان 
همچنین ظرفیت های قابل مالحظه  ای در صنایع شیمیایی 
به طور خاص تر، ش��یمی معدنی دارد. استان چهارمحال و 
بختیاری به طور مش��خص، 95 درصد اکس��یدروی کشور 

را تولی��د می کند، همچنین 100 درصد نیترات پتاس��یم 
صنعتی مورد نیاز کش��ور تولید این اس��تان است. با توجه 
به عبور خطوط گاز جنوب به ش��مال از استان چهارمحال 
و بختیاری این استان ظرفیت ایجاد واحدهای پتروشیمی 
گازپایه مثل GTPP را داراست. مهم تر اینکه هفته  آینده 
استان چهارمحال و بختیاری به جمع استان های فوالدی 
کشور خواهد پیوست. عالوه بر تمامی موارد یاد شده، حوزه 
گردشگری نیز یکی از ظرفیت های قابل مالحظه این استان 

به منظور سرمایه گذاری محسوب می شود. 

مهم ترین ویژگی ها ظرفیت های سرمایه گذاری

لیال شیرزاد 
Leilashirzad69@gmail. com
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محم��د طحان پ��ور، رئی��س 
اتحادی��ه لوازم خانگ��ی معتقد 
اس��ت جایگزین��ی کارت ه��ای 
بانکی ب��ا پرداخت  های موبایلی 
رفاه و آس��ایش را ب��رای مردم 
ب��ه ارمغان م��ی آورد اما از آنجا 
ک��ه منافع بانک ه��ا را به خطر 
می ان��دازد، قطع��ا بانک ه��ا در 
مقابل آن مقاومت خواهند کرد. 
به نظر ش�ما ت�ا چ�ه اندازه 
زیرس�اخت ها در کش�ور ما 
آماده اس�ت تا پرداخت های 
کارت  جایگزی�ن  موبایل�ی 
بانک�ی در پرداخت های خرد 

شود؟ 
تج��ارت  بح��ث  ی��ک  م��ا 
الکترونیک و ی��ک بحث دانش 
را  فن��اوری  و  تکنول��وژی  و 
داریم و دیگ��ر دوران چرتکه و 
ماشین حس��اب تمام شده است 

و م��ا بای��د ب��ا دنی��ا هماهنگ 
ش��ویم و دان��ش و تکنول��وژی 
روز دنی��ا را اخذ و مطابق با آن 
حرکت کنیم. در همین راس��تا 
در ابت��دا باید زیرس��اخت ها را 
اصالح کنیم و پس از این اتفاق 
چنانچ��ه به این س��مت برویم 
را  موبایلی  پرداخت ه��ای  ک��ه 
جایگزی��ن کارت بانک��ی کنیم، 
بسیار خوب خواهد بود. موضوع 
جایگزین��ی کارت های بانکی با 
پرداخت های موبایلی مربوط به 
علم و دانش و تکنولوژی اس��ت 
و کسی نمی تواند در مقابل آن 

مقاومت کند. 
اتف��اق جدیدی  بارز  مصداق 
که در س��ال های اخیر در حوزه 
ب��ازار رخ داده مربوط به ایجاد 
فروشگاه های اینترنتی است. در 
حال حاضر اس��تقبال خوبی از 

می شود  اینترنتی  فروشگاه های 
ام��ا متاس��فانه بعض��ا کاالهای 
قاچاق در این فروشگاه ها عرضه 
و کاالهایی فروخته می شود که 
خدمات پس از ف��روش ندارند. 
بنابرای��ن عرضه کنن��دگان کاال 
مش��کلی با این موضوع ندارند 
اما اگر قرار باش��د در خریدهای 

موبایلی هم مانند فروشگاه های 
اینترنتی پ��ای کاالهای قاچاق 
باز شود، عرضه کنندگان کاال با 

آن مشکل خواهند داشت. 
بنابراین هنوز زیرس�اخت ها 
ب�رای چنین تغیی�ری آماده 
موض�وع  ای�ن  و  نیس�ت 
ش�هرهای  در  به خص�وص 
کوچ�ک مص�داق بیش�تری 

دارد؟ 
بل��ه، همین طور اس��ت. هنوز 
زیرس��اخت های مرتب��ط با این 
موضوع به ش��کل کام��ل آماده 
نیس��ت. ای��ن در حالی اس��ت 
که این احتم��ال وجود دارد به 
دنبال ای��ن رخداد منافع برخی 
به خط��ر بیفتد و م��دام چوب 
الی چرخ کس��انی بگذارند که 
می خواهن��د کارهایی را در این 

زمینه انجام دهند. 
اگ�ر روزی  ب�ه زع�م ش�ما 
پرداخت ه�ای  جایگزین�ی 
موبایلی ب�ا کارت های بانکی 

انجام ش�ود، چه مزیت هایی 
می تواند داشته باشد؟ 

قطع��ا ای��ن موضوع رف��اه و 
آسایش را برای مردم به ارمغان 
م��ی آورد و می توان��د ش��رایط 
خری��د را برای مردم آس��ان تر 
کن��د، اما در مقابل مش��کالتی 
را ه��م برای بانک ه��ا به وجود 
م��ی آورد زیرا درآمدش��ان کم 
می ش��ود و منافع آنها به خطر 
می افتد و قطع��ا با این موضوع 
مقابل��ه می کنند. در پرداخت ها 
و جابه جایی ها بانک ها ارقامی را 
از کارت های بانکی کم می کنند 
ک��ه در مجم��وع ارق��ام قاب��ل 
توجهی اس��ت و در صورتی که 
جایگزین  موبایلی  پرداخت های 
کارت های بانکی ش��ود، بانک ها 
دریاف��ت  را  مبالغ��ی  چنی��ن 

نخواهند کرد. 

یکشنبه
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 زنجیره ای از تحول در تامین 
و خرید کاال

آنطور که وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات 
می گوید در رابطه با راه اندازی سیس��تم پرداخت 
موبایل در کش��ور و جایگزین��ی آن با کارت های 
بانک��ی مذاک��رات این وزارتخانه ب��ا بانک مرکزی 
ب��رای راه ان��دازی س��رویس مذک��ور تاکن��ون به 
پیشرفت های خوبی دست یافته و ظرف دو تا سه 
ماه آینده بستر مناسب انجام این کار که به کمک 
ش��رکت خدمات انفورماتیک فراهم شده است در 

اختیار کلیه اپراتورها قرار می گیرد. 
اما آنچه در س��ال های اخیر ش��اهد آن هستیم، 
این اس��ت که در کش��ورمان ارتباط��ات اینترنتی 
گس��ترش پیدا کرده و س��رعت اینترنت به درجه 
نس��بتا قابل قبولی رس��یده اس��ت. پس بهتر این 
است که از فضای مجازی ای که توسعه پیدا کرده 
در زمینه ه��ای کاری و اقتصادی بتوان اس��تفاده 
بهینه را برد. منتها در حال حاضر زیرساخت های 
ارتباطی به گونه ای است که با شک و شبهه کارها 
صورت می گیرد. در گام نخس��ت همین پرداخت 
قب��وض آب و برق و گاز اس��ت که با اس��تفاده از 
تلف��ن همراه و اپلیکیش��ن هایی که ایجاد ش��ده، 
انجام می شود، البته هنوز این کار به صورت کامل 
صورت نمی گیرد و اگر هم با نقصان انجام ش��ود، 
ممکن اس��ت ایجاد ضرر و زیان ب��رای ذی نفعان 

کند. 
قاعدتا بای��د این بعد موضوع را بیش��تر مدنظر 
داشت که اگر قرار است چنین گامی را برداریم و 
اس��تفاده بهینه از فضای مجازی و زیرساخت های 
ارتباط��ی خودمان داش��ته باش��یم، بای��د به فکر 
س��کته های خطوط ارتباطی و ع��دم انجام کامل 
تراکنش ه��ای بانکی هم باش��یم و ای��ن نقیصه و 
مشکل را رفع کنیم زیرا ما در کشورمان در موارد 
متعددی با قطع ش��بکه اینترن��ت و قطع ارتباط 
در زم��ان انجام برخی تراکنش ه��ای مالی روبه رو 
می ش��ویم و این قطع ارتباط باعث بروز مشکالتی 
می شود و مجددا باید همان کار به صورت واقعی و 

جابه جایی فیزیکی صورت بگیرد. 
ام��ا در م��ورد ای��ن موض��وع که ممکن اس��ت 
جایگزین��ی کارت ه��ای بانک��ی ب��ا پرداخت های 
موبایلی در پرداخت های خرد در شهرهای بزرگ 
موفق تر باش��د و در ش��هرهای کوچک نتوان آن 
را اجرا ک��رد، باید به این موضوع اش��اره کنم که 
ش��اید در این رابطه قضیه برعکس باش��د. به این 
معنی که ممکن است در شهرستان ها و شهرهای 
کوچک به دلی��ل ترافیک کمتری که وجود دارد، 
زیرساخت های ارتباطی کارآمدتر باشد و احتمال 
دارد که در ش��هر تهران مش��کالتی وجود داشته 

باشد. 

در تعطیالت��ی مانند ایام عید نوروز این موضوع 
برعکس می ش��ود و در این زمان ه��ا که جمعیت 
از تهران به سمت شهرس��تان ها سرازیر می شود، 
مش��کل به وج��ود می آی��د زیرا زیرس��اخت ها به 
اندازه جمعیت همان ش��هر به وجود آمده است و 
نمی تواند پاس��خگوی ارتباطات اینترنتی جمعیت 

بسیار زیادی باشد. 
ام��ا اگ��ر بخواهی��م در م��ورد ای��ن موض��وع 
صحب��ت کنیم ک��ه جایگزینی کارت ه��ای بانکی 
با پرداخت ه��ای موبایلی چه مزای��ا و آثار مثبتی 
دارد، بای��د به این موضوع اش��اره کنم که اگر ما 
به جایی برس��یم که خریده��ای خرد و روزمره از 
طریق تلفن همراه انجام شود، قاعدتا به این معنی 
اس��ت که با مغازه ها و فروش��گاه های هوشمندی 
روبه رو هستیم که امکان انتخاب کاال را هم فراهم 
م��ی آورد. بنابراین یک نکته مثبت این اس��ت که 
اگر تلفن همراه ابزاری برای این شود که خریدها 
و پرداخت ه��ای خ��رد را با آن انج��ام دهیم، بعد 
دیگ��ر قضی��ه این خواه��د بود که فروش��گاه ها و 
مغازه های هوش��مندی هم در حال تعبیه و آماده 
 ش��دن اس��ت که به نوبه خود اتفاق بسیار خوبی 

خواهد بود. 
نکته دوم این است که در زمان هم صرفه جویی 
می ش��ود و بس��یاری از ترددهای��ی ک��ه صورت 
می  گیرد، ب��ا پرداخت های موبایلی کم می ش��ود 
زی��را ارتباطات فضای مج��ازی دیگری هم حتما 
به کمک م��ا خواهد آمد و م��ا می توانیم انتخاب 
کاالهای خ��رد را از طریق اپلیکیش��ن های تلفن 
هم��راه خود داش��ته باش��یم و حتم��ا زمانی که 
این اتف��اق رخ دهد، افراد می توانن��د در منزل یا 
مح��ل کار خود چنین امکانی را داش��ته باش��ند. 
ای��ن به آن معنی اس��ت که زنجی��ره ای از تحول 
در هوشمندس��ازی یا اتوماسیون زنجیره تامین و 
خرید کاالهای س��وپرمارکتی به وجود می آید که 

این موضوع به خودی خود بسیار خوب است. 
ب��ا توجه به آنچه گفته ش��د باید این امیدواری 
را داشته باش��یم که روزی به لحاظ زیرساختی و 
ارتباطات موبایلی و اینترنتی در تمام نقاط کشور 
به جایی برسیم که مردم به راحتی در خریدهای 
روزان��ه و خرد خ��ود از پرداخت ه��ای موبایلی به 
ج��ای کارت های بانکی اس��تفاده کنند و این کار 

را بدون بروز هر مشکلی انجام دهند. 

راه های تجارت روز به روز 
ساده تر می شوند 

س��ال ها پی��ش متداول ترین راه ه��ای پرداخت 
قب��وض، انج��ام معامالت تج��اری و بس��یاری از 
روش ه��ای دیگ��ر پرداخت های مالی ب��ه مراجعه 
حضوری در بانک ها ختم می شد. با گذشت زمان، 
روش های پرداخت مجازی، روش های اس��تفاده از 
تلفن بانک و بعدها استفاده از سامانه های هوشمند 
تلفن همراه، به جایگزینی مناسب برای روش های 
قدیم��ی تبدیل ش��دند. اما اس��تفاده از روش های 
پرداخ��ت تلفن همراه تا چه حد مفید اس��ت و آیا 
می توان این روش ها را در رشد اقتصادی بلند مدت 

کشورها، موثر ارزیابی کرد؟ 
نگاه��ی به تجربه کش��ورهای مختلف در زمینه 
توس��عه استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک و 
مبتنی بر سامانه های هوشمند تلفن همراه، نشان 
می دهد اس��تفاده از این نوع سیستم های پرداخت 
بس��یار مفید و ب��ا بازدهی اقتص��ادی کالن همراه 

است. 

مهم ترین مزایای استفاده از پرداخت های تلفن همراه 
اگرچه اس��تفاده از تلفن های هم��راه برای انواع 
پرداخت ه��ا، مزایای متع��ددی دارد اما تعدادی از 
مهم ترین محاسن استفاده از این سیستم پرداخت 

شامل موارد زیر است: 
کاربران:  مالی  یکپارچه سازی س�امانه های 
این یک��ی از مهم ترین مواردی اس��ت که کاربران 
را تش��ویق می کن��د از س��امانه های تلف��ن همراه 
ب��رای پرداخت های خود اس��تفاده کنند. در واقع، 
یکپارچگی اطالعات مالی، امکان نصب برنامه های 
مدیریت مالی، تش��ویق به انجام معامالت تجاری ، 
نظامدار کردن کلیه امور مالی با برخی حساب های 
ج��اری و الکترونی��ک و م��واردی مش��ابه باع��ث 
می ش��وند کاربران با اس��تفاده از سامانه های مالی 

تلفن همراه کمال استفاده را ببرند. 
رش�د سیس�تم های پرداخ�ت الکترونیک: 
ت��ا پی��ش از ای��ن، نوین تری��ن روش پرداخ��ت 
الکترونی��ک، اس��تفاده از کارت های هوش��مند یا 
سیس��تم های پرداخ��ت مج��ازی بود. ام��ا مدتی 
اس��ت کارب��ران تلفن های هوش��مند تمایل دارند 
از سیس��تم پرداختی اس��تفاده کنند که مطابق با 
تلف��ن همراه باش��د. این تمایل نه تنه��ا به دقت و 
سرعت پرداخت ها می افزاید، بلکه به رشد تجارت 

الکترونیک نیز کمک خواهد کرد. 
پیگیری رون��د فعالیت های تجاری: همانطور که 
از نام تلفن همراه مش��خص است، این وسیله همه 

جا با کاربران همراه است. 
بس��یاری از افراد دوس��ت دارن��د در هر زمان و 
م��کان قادر به پیگیری وضعی��ت معامالت تجاری 
خ��ود باش��ند. بنابراین اس��تفاده از تلف��ن همراه 
برای انجام معامالت، در س��رعت بررسی موفقیت 
مبادالت و... از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت. 
افزون بر اینها، بررس��ی روند رش��د یا زیان تجاری 
از طریق سامانه های پیام رسان تلفن همراه، بسیار 

ساده تر از روش های دیگر است. 
صرفه جوی�ی در زم�ان و هزین�ه: حض��ور در 
بانک ها، ایس��تادن در صف عابربانک ها یا رسیدن به 
خانه و اس��تفاده از انواع رایانه، هر یک به نوعی زمان 
زیادی از افراد تلف می کنند؛ این مس��ئله در جهان 
پرشتاب امروز بسیار مهم است که هر کار با سرعت 
به سرانجام برسد و بنابراین استفاده از سیستم های 
پرداخت مبتنی بر تلفن همراه، در افزایش س��رعت 
پرداخت نق��ش مهمی ایفا می کن��د؛ این موضوعی 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که مش��تری های انواع 
خدمات )از رستوران ها تا فروشگاه ها( می توانند تنها 
با فش��ردن صفحه نمایش تلفن همراه خود، هزینه 
سرویس های دریافتی خود را پرداخت کرده و نیاز به 

حضور حسابدارها را کاهش دهند. 

کاهش هزینه های صدور کارت های اعتباری: 
همانطور که اش��اره ش��د، کارت ه��ای اعتباری در 
طول چند سال گذشته، یکه تازان عرصه تکنولوژی 
مالی محس��وب می ش��دند، اما ص��دور کارت های 
اعتب��اری و ورود ای��ن کارت ها ب��ه چرخه تجارت 
ب��رای دولت ها هزینه هایی در پی خواهد داش��ت. 
حذف کارت های اعتب��اری و افزایش فعالیت های 
تج��اری مبتنی بر تلفن همراه باعث می ش��ود در 
بسیاری از هزینه های صدور کارت های الکترونیک 

صرفه جویی شود. 

تلفن همراه و آینده مبادالت تجاری 
براساس آمارهای منتشر شده توسط نشریه فورچن، 
هم اکنون بالغ بر 50درصد ساکنان آمریکای شمالی، 
از خدمات تلفن همراه برای انواع پرداخت های خود 
اس��تفاده می کنند و بیش از 30درصد خانواده های 
آمریکایی نیز به طور میانگین دو بار در هفته از این 
ن��وع روش پرداخت کمک می گیرن��د . این آمارها، 
ش��امل ارقامی هس��تند که تا همین یکی دو س��ال 
پیش غیر قابل باور به نظر می رس��ید. با این حساب، 
می ت��وان پیش بینی کرد در طول چند س��ال آینده 
نقش تلفن های هم��راه برای انجام ان��واع معامالت 
تجاری بس��یار پررنگ تر از امروز ش��ود. جردن مک 
کی، تحلیلگر ارش��د بازار تجارت الکترونیک معتقد 
اس��ت با توجه به اینکه رشد خدمات پرداخت تلفن 
همراه ارتباطی مس��تقیم با خرده فروشی دارد، اغلب 
مش��اغل مبتنی بر فروش های عمده، تالش خواهند 
کرد مشتری های خود را به سمت خرید های تلفنی 

سوق دهند. 
اگرچه هنوز هم برخی از کاربران با بی اعتمادی 
ب��ه ش��یوه های پرداخ��ت از طریق تلف��ن همراه 
نگاه می کنن��د و این روش ه��ا را چندان مطمئن 
نمی شمارند، اما بسیاری از کاربران به خاطر دارند 
که کارت های اعتباری نیز در روزهای نخست ارائه 
خود، چندان مورد اطمینان تلقی نمی ش��دند و با 

گذشت زمان به جایگاه امروزی رسیدند. 

آزموده دیدگاه

عل��ی موحد، دبیر کارگ��روه صنایع 
غذایی ات��اق بازرگانی ای��ران و مدیر 
عامل ش��رکت آذرنوش معتقد اس��ت 
ب��ا توجه به نب��ود ارتباط��ات موبایلی 
و اینترنت��ی در تم��ام نق��اط کش��ور، 
ب��ا  بانک��ی  کارت ه��ای  جایگزین��ی 
پرداخت ه��ای موبایل��ی باید به صورت 
تمرینی از ش��هرهای بزرگ که امکان 
ارتباطی بیشتری دارند، آغاز و سپس 

در شهرهای کوچک اجرایی شود. 
برخی معتقدند هنوز در کشورمان 
ب�رای  الزم  زیرس�اخت های 
جایگزین�ی کارت ه�ای بانک�ی با 
پرداخت های موبایلی وجود ندارد. 

شما با این نظر موافق هستید؟ 
ک��ه  پیش��رفته  کش��ورهای  در 
زیرس��اخت های الزم فراه��م اس��ت، 
سعی کرده اند جایگزینی را برای پول 
نق��د در نظر بگیرن��د از جمله همین 
ارتباطاتی  و  الکترونیک��ی  ارتباط��ات 
که از طری��ق موبایل صورت می گیرد. 
مشخص است که الزمه این کار وجود 

مستمر  زیرساخت های 
و پایدار و درست است 
و چیزی که به سهولت 
در اختی��ار هم��ه قرار 
بگیرد و هم��ه بتوانند 
اس��تفاده کنند.  از آن 
ش��ما ای��ن را در نظر 
بگیری��د در نقاط��ی از 

کش��ورمان که هنوز آنط��ور که باید و 
ش��اید ارتباطات موبایل��ی و اینترنتی 
ایجاد نشده و توسعه پیدا نکرده است، 
فردی پول نقد همراه نداش��ته باشد و 
در جایی نیاز به خرید مایحتاج خود و 
پرداخت پیدا کند، قطعا این فرد دچار 
مش��کل می ش��ود. به نظر می رسد در 
حال حاضر در کش��ور م��ا زمینه الزم 
ب��رای جایگزینی کارت ه��ای بانکی با 
پرداخت ه��ای موبایلی وجود ندارد اما 
اگر به ص��ورت موردی، طرح��ی ارائه 
ش��ود که به تدریج و آهس��ته آهسته 
م��ردم از این خدمات اس��تفاده کنند 
و برای زمانی که زیرس��اخت ها فراهم 
ش��ود، علی االصول کار بدی نمی تواند 

باشد. 
بنابراین به نظر ش�ما در کشور ما 
جایگزین�ی پرداخت های موبایلی 
با کارت های بانک�ی کار زمان بری 

است؟ 
قطع��ا همین ط��ور اس��ت. در حال 
حاضر امکان دسترس��ی ب��ه اینترنت 
در تمام نقاط کشورمان فراهم نیست. 
این در حالی است که با توجه به اینکه 
امروز نسل جوان به شدت عالقه مند به 
داش��تن ارتباطات اینترنتی و موبایلی 
اس��ت و به هر نحوی که باش��د سعی 
می کند ب��ه این ارتباطات دسترس��ی 
پی��دا کند، ام��ا در برخی نق��اط این 
امکان فراهم نیست و از این نظر دچار 

تنگنا هستیم. 
البته ظرف دو سه سال اخیر اقدامات 
خوب و قابل قبولی انجام شده است و 
با توجه ب��ه ممانعت های��ی که وجود 
داش��ته، در س��ال های اخی��ر بخ��ش 
ارتباطی ما نس��بتا در مسیر رشد قرار 
دارد و اگر به همین ترتیب جلو برود، 
شاید در کوتاه مدت ما 
ه��م به چنی��ن ابزاری 

دسترسی پیدا کنیم. 
همان طور که اش�اره 
برخ�ی  در  کردی�د 
کش�ورمان  نق�اط 
مش�کل  همچن�ان 
اینترنتی  ارتباط�ات 
و موبایلی وج�ود دارد و در همین 
راستا به نظر می رسد در شهرهای 
کالن و ب�زرگ ام�کان جایگزینی 
پرداخت های موبایلی با کارت های 
بانک�ی وج�ود داش�ته باش�د اما 
در ش�هرهای کوچک ای�ن امکان 
فراه�م نیس�ت، نظر ش�ما در این 

رابطه چیست؟ 
بل��ه، کامال درس��ت اس��ت. اگر این 
موض��وع به هم��ه تعمیم داده نش��ود 
که الزاما از این روش اس��تفاده کنند، 
به ص��ورت تمرینی باید از ش��هرهای 
بزرگ که ام��کان ارتباطی بیش��تری 
دارند آغاز ش��ود و سپس در شهرهای 

کوچک اجرایی شود. 

قاسمعلی حس��نی، عضو هیات مدیره  
معتقد  مواد غذای��ی  بنک��داران  اتحادیه 
ب��ا  بانک��ی  کارت  جایگزین��ی  اس��ت 
پرداخت ه��ای موبایل��ی در ای��ن مقطع 
زمان��ی یک نوع آرمان گرایی اس��ت و با 

واقع گرایی فاصله زیادی دارد. 
یکی از خریدها و پرداخت های خرد 
روزمره م�ردم مربوط به مواد غذایی 
اس�ت. با توج�ه به ای�ن موضوع به 
نظر ش�ما در کش�ور ما تا چه اندازه 
زیرس�اخت ها برای آنک�ه در چنین 
خریدهای�ی پرداخت ه�ای موبایلی 
جایگزی�ن کارت های بانکی ش�ود، 

وجود دارد؟ 
ای��ن ای��ده در ای��ن مقط��ع زمانی در 
کش��ور ما یک نوع آرمان گرایی است و با 
واقع گرایی فاصله زی��ادی دارد. زیرا هنوز 
درص��د قابل توجهی از مردم کارت بانکی 
ندارند و در عین حال آشنایی چندانی هم 
با موضوعی مانن��د پرداخت های موبایلی 
ندارن��د و قاعدتا نمی توانیم چنین اقدامی 
را که مرتبط با س��واد و آش��نایی مردم و 

امکان��ات و آمادگی های 
کسبه اس��ت، به راحتی 
ممکن  دهی��م.  انج��ام 
ش��هرهای  در  اس��ت 
کالنش��هرها  و  ب��زرگ 
بتوان به صورت آزمایشی 
موبایلی  پرداخت ه��ای 
را جایگزی��ن کارت های 

بانک��ی ک��رد ولی در بح��ث کالن به این 
زودی ها امکان آن فراهم نیست. 

بنابراین اینکه پرداخت های موبایلی 
در خریدهای خرد جایگزین ش�ود، 

به این سرعت شدنی نیست؟ 
به این زودی ها خیر. باید توجه داشته 
باش��یم که در ح��ال حاض��ر همچنان 
برخی از مردم از پول نقد استفاده و آن 
را جابه جا می کنند. این در حالی اس��ت 
که س��ال ها از ورود کارت های بانکی به 
اقتصاد کشورمان می گذرد اما همچنان 
برخی سنتی عمل می کنند و با پول نقد 

به خرید می روند. 
به زعم ش�ما فروش�گاه های عرضه 
س�وپرمارکت ها  و  مواد غذای�ی 

چق�در آمادگی ب�رای اس�تفاده از 
ب�ه ج�ای  موبایل�ی  پرداخت ه�ای 

کارت های بانکی دارند؟ 
واجب ت��ر از پرداخت های موبایلی این 
اس��ت که باید صندوق های مکانیزه در 
فروش��گاه ها و مغازه ها راه اندازی ش��ود. 
این در حالی اس��ت که باوجود تاکیدات 
وزارت امور اقتصادی و دارایی هنوز هم 
آمادگی برای نصب این صندوق ها وجود 
ندارد، زیرا صندوق های مکانیزه هم نیاز 
به دانش و اپراتور دارند. بنابراین در این 
مقط��ع زمانی اس��تفاده از پرداخت های 
موبایل��ی یک ایده اس��ت و تا اجرای آن 
چند س��ال فاصله داری��م. البته ممکن 
اس��ت به صورت آزمایش��ی قابلیت اجرا 

داشته باشد. 
جایگزین�ی پرداخت های موبایلی با 
کارت های بانکی چه مزایایی دارد؟ 
آیا می ت�وان معایبی را هم برای آن 

برشمرد؟ 
اتفاق��ا تص��ور م��ن ای��ن اس��ت که 
کارت های بانکی دارای مزایای بیشتری 
اس��ت و مردم با استفاده 
بانک��ی  کارت ه��ای  از 
خریدهای روزمره خود را 
می دهند.  انجام  راحت تر 
هر چند کارت های بانکی 
هم بدون خطا و اش��تباه 
پرداخت های  اما  نیستند 
ضریب  می تواند  موبایلی 
اش��تباه بیشتری نس��بت به کارت های 
بانکی داش��ته باش��د. موضوع این است 
که برای فروش��ندگان فرقی ندارد مردم 
ب��ا کارت خود خرید کنن��د یا از طریق 

موبایل. 
ممکن است کسبه و مغازه داران در 

مقابل این موضوع مقاومت کنند؟ 
موانع اجرایی آن بس��یار زیاد اس��ت 
ک��ه عمال اجرای آن را دش��وار می کند. 
قطع��ا کس��به و حتی م��ردم در مقابل 
ای��ن موض��وع مقاومت خواهن��د کرد و 
استقبالی از آن نخواهد شد. از همین رو 
معتقدم در حال حاض��ر این کار جواب 
نمی دهد اما ممکن است در آینده قابل 

اجرا باشد. 
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علی موحد: 
استارت کار ابتدا از شهرهای بزرگ زده شود 

قاسمعلی حسنی: 
جایگزینی کارت بانکی با پرداخت موبایلی آرمان گرایانه است 

المیرا اکرمی 

این روزها بس�یاری از ش�رکت های مطرح حوزه فناوری 
اق�دام ب�ه راه اندازی سیس�تم های پرداخ�ت موبایلی خود 
می کنند؛ اپل پی، گوگل ولت و حتی مس�نجر فیس بوک از 
جمله مهم ترین سرویس های راه اندازی شده در دنیا هستند 
که البته هنوز پایش�ان به ایران باز نش�ده اس�ت. با در نظر 
داشتن همین مسئله وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر 
داده که به زودی پرداخت های موبایلی جایگزین کارت های 
بانکی برای پرداخت ُخرد می شود. اما نخستین سوالی که در 
این رابطه به ذهن می رس�د، این است که در کشور ما تا چه 

اندازه زیرساخت ها برای چنین اقدامی مهیا است؟ 
به نظر می رس�د ما نسبت به برخی کشورها که از مدت ها 
پیش، پرداخت های موبایل�ی را جایگزین کارت های بانکی 
کرده اند آنطور که باید و شاید از زیرساخت های الزم برخوردار 
نیستیم و همین موضوع موجب می شود که این اقدام در این 
مقطع زمانی یک نوع آرمانگرایی باشد تا واقع گرایی. این در 
حالی اس�ت که میزان دانش و آگاهی مردم و فروش�ندگان 
در این رابط�ه، مقاومت های احتمالی عرضه کنندگان کاال و 
خدم�ات و نبود امکانات ارتباط�ی و اینترنتی در تمام نقاط 
کش�ور هم از مس�ایلی اس�ت که تردیدهایی را در رابطه با 
تحقق پذیری این موضوع به وجود می آورد. »فرصت امروز« 
در ای�ن گزارش جایگزینی کارت های بانکی با پرداخت های 

موبایلی را بررسی کرده است. 

جایگزینی کارت های بانکی با پرداخت های موبایلی بررسی می شود

زیرساخت ها برای تحول مهیا نیست 
ابوالحسن خلیلی 

دبیرکل کانون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران

محمد طحان پور: 

رفاه و آسایش را برای مردم به ارمغان می آورد 



وقت��ى به باال بردن بازده كارى و كارآمدى س��اعاتى كه در ط��ول روز در محل كار 
خ��ود مى گذرانی��د فكر مى كنید، احتماال یا به  تغییر برنام��ه روزانه یا نصب یك برنامه 

مسدودكننده شبكه هاى اجتماعى مى اندیشید. 
احتم��اال اصال یاد عادات غذایى تان نمى افتید. ام��ا این طور كه مى گویند حواس تان 
بیش از هر چیز باید به این عادات تان باشد. در ادامه مقاله عادات غذایى را برمى شمریم 

كه روى میزان كارآمدى در محیط كار تاثیر منفى مى گذارد. 

نخوردن صبحانه
بای��د تصورش را مى كردید كه این عادت اش��تباه در صدر این فهرس��ت قرار بگیرد. 
صبحانه مهم ترین وعده غذایى در طول روز است اما با این وجود هنوز عده اى اهمیت 
این وعده را دس��ت كم مى گیرند. اما نه تنها نخوردن صبحانه منجر به افزایش وزن و 
خس��تگى مفرط مى شود، بلكه بعد از شب طوالنى كه در خواب و قاعدتا با شكم خالى 
گذرانده اید، باعث پایین آمدن قند خون تان مى ش��ود. یعن��ى بدن از جمله مغز بدون 

سوخت فعالیت مى كند. 
اما تحقیق ها نش��ان مى دهد صبحانه خوب خ��وردن روى عملكرد افراد در طول روز 

تاثیر مثبت عمده اى دارد. 

خوردن کربوهیدارت در ناهار
احتم��ال اینكه در محل كار براى ناهار غذاه��اى پركربوهیدرات مثل پیتزا بخورید، 
خیل��ى زیاد اس��ت. اما نتیجه این تصمیم ه��ا - كه همه مى گیریم- معموال احس��اس 
س��نگینى و خواب آلودگى اس��ت كه معموال یك ساعت بعد از خوردن آن غذاى چرب 

سراغ مان مى آید و دل مان مى خواهد سرمان را بگذاریم روى كیبورد و بخوابیم. 
پر كردن ش��كم با فست فود، ساده و آسان ترین كارى است كه به ذهن همه مى رسد 
اما باید بدانید كه تاثیر منفى روى مود و میزان انرژى شما مى گذارد و بازده كارى تان 

را نصف مى كند. 
مغز با ٢٥ گرم گلوكز در خون بدن انس��ان مى تواند بهترین عملكرد را داشته باشد. 
اگر از ناهار با یك میزان مناسب از قند در خون برگردید، مغزتان درست عمل خواهد 

كرد و بالطبع كارتان را بهتر و راحت تر انجام خواهید داد. 

نخوردن ناهار
شاید پیش خودتان فكر كنید اینكه تمام روز از پشت میزتان تكان نخورید و ساعت 
ناهارتان را هم به انجام كارهاى تان بگذرانید، بازدهى باالیى دارید و بهترین تصمیمى 
است كه در طول روز براى انجام كارتان گرفته اید اما اشتباه مى كنید. همانطور كه در 
باال به آن اش��اره ش��د بدن براى فعالیت به قندخون احتیاج دارد و اگر میزان قند الزم 

را دریافت نكند كاركرد معكوس خواهد داشت. 

خوردن زیاد قهوه
تحقیقى نش��ان مى دهد كافیین زیاد مى تواند بازدهى شما را به صفر برساند. اگر در 
طول روز بیش��تر از چهار فنجان قهوه بخورید اثرات منفى كافیین اثرات مثبتش را از 
بین مى برد. از اثرات جانبى منفى كافیین مى توان به درد معده و خستگى اشاره كرد. 
ب��ه عالوه اینكه تنه��ا ٥٠ گرم كافیین ضربان قلب را باال مى برد و قاعدتا با تپش قلب 

راحت نمى توان كار كرد. 

خوردن کم آب
آب كم در بدن به توانایى هاى شناختى انسان آسیب مى رساند، تمركز و هوشیارى را 
كاهش مى دهد و منجر به از دست رفتن حافظه كوتاه مدت مى شود. بدن باید به اندازه 

كافى آب داشته باشد تا بتواند انرژى كافى براى فكر كردن را مهیا كند.
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پایان ثروت افسانه ای مقامات 
اوکراین

اوكراین كش��ورى فقیر اس��ت، اما مقامات سیاسى 
آن ثروتى دارند كه فراتر از رویاهاى بسیارى از مردم 

این كشور است. 
مقام��ات دولت اوكراین از این پس موظفند میزان 
ث��روت و دارایى ه��اى خود را در یك پای��گاه داده با 
قابلیت جس��ت وجو، گزارش كنن��د. هدف از طراحى 
این پایگاه داده افزایش ش��فافیت و ریش��ه كن كردن 

فساد است. 
فهرس��تى كه به عنوان كاالهاى لوكس در اوكراین 
اعالم ش��ده، سرس��ام آور است. كت پوس��ت تمساح، 
س��اعت  مچ��ى گران قیم��ت، پ��ول نق��د میلیونى، 
جا تخم مرغى ه��اى اعیان��ى و كش��تى تفریحى تنها 
گوش��ه اى از كاالهایى اس��ت كه مقام��ات اوكراینى 

داشتن آنها را گزارش كرده اند. 
دارایى ه��ا و ام��وال مقامات اوكراینى به ش��دت در 
تضاد با ثروت و درآمد عموم مردم این كش��ور است. 
میانگین حقوق در اوكراین به س��ختى به ٢ هزار دالر 
در سال مى رس��د و س��ربازانى كه در برابر نیروهاى 
هوادار روس��یه در این كشور مى جنگند، حقوق واقعا 

كمى مى گیرند. 
ای��ن افش��اگرى ها نس��بت ب��ه دارای��ى مقام��ات 
را  م��ردم  ش��رقى، خش��م  اروپای��ى  ای��ن كش��ور 
برانگیخت��ه اس��ت. آنه��ا نس��بت ب��ه این مس��ئله 
تن��دى  واكنش ه��اى  اجتماع��ى  ش��بكه هاى   در 

نشان داده اند. 
رومن نصیرف، رئی��س اداره مالیات اعالم كرد كه 
بی��ش از ٢ میلی��ون دالر پول نقد داش��ته و صاحب 
كت خزدار، س��اعت هاى لوكس و چن��د آپارتمان و 
چیزهاى دیگر است. او ریاست یك كمپین ضد فساد 
را به عه��ده دارد كه هدف و وظیفه اش رو كردن تمام 
سوء اس��تفاده هاى مقامات دولتى از موقعیت شان در 

یكى از فاسدترین كشورهاى دنیا است.
 اوكراین پس از نیجریه و تاجیكستان رتبه سوم را 

در رده بندى ساالنه شفافیت بین الملل دارد.
 در گزارش ارائه  ش��ده از س��وى مقامات اوكراین 
اقالم لوكس و حتى عجیب وغریب دیگرى هم وجود 
دارد كه از آن جمله مى توان به موارد زیر اشاره كرد: 
- آثارى از مقدسات مس��یحیان ارتودوكس )یكى 
از نماین��دگان مجل��س اوكراین كه ای��ن آثار متعلق 
به اوس��ت، بالفاصله اعالم كرد آنها را به كلیسا اهدا 

مى كند.(
- ی��ك بلیت س��فر به فضا در یك س��فینه فضایى 

تجارى )متعلق به یك شهردار(
- ی��ك كلیس��اى خصوص��ى )متعلق ب��ه یكى از 

نمایندگان پارلمان(
بیش از 8٠ هزار نفر از مقامات اوكراین دارایى هاى 
خ��ود را به ای��ن پای��گاه داده اعالم كرده ان��د. البته 
دارایى های��ى ك��ه در ای��ن گزارش ها اعالم ش��ده - 
همه ای��ن كاالهاى لوكس - باع��ث تعجب مخاطب 

نمى شوند.
 بس��یارى از این دارایى هاى اعالم ش��ده از س��وى 

مقامات اوكراینى دارایى هاى معمولى هستند. 
اوكرای��ن، كش��ورى ب��ا ح��دود 44 میلی��ون نفر 
جمعیت، در ت��الش براى بهبود اوض��اع اقتصادى و 
ریشه كن كردن فساد است. این تالش ها پس از گذر 
این كش��ور از بحران مالى س��خت سال ٢٠14 كلید 

خورده است. 
در اوایل س��ال ٢٠1٥، اوكرای��ن درباره یك كمك 
بین الملل��ى 4٠ میلی��ارد دالرى مذاكرات��ى انج��ام 
داد ك��ه قرار ب��ود 17/٥ میلی��ارد دالر آن از جانب 

صندوق بین المللى پول تامین شود.
 این پول با ش��رایط س��ختى س��رانجام به دس��ت 
اوكراین رس��ید تا براى اصالح اقتصاد بیمارش آن را 

هزینه كند. 
صندوق بین الملل��ى پول اعالم كرد كه این كش��ور 
گام هاى بلندى در برخى زمینه ها از جمله راه اندازى 
دوباره سیس��تم صنعت بانكدارى برداش��ته اس��ت. 
اما به گفت��ه این نهاد بین المللى مبارزه این كش��ور 
 با فس��اد با س��رعتى بس��یار پایین تر از ح��د انتظار

 پیش رفته است. 

ضرر 3میلیارد دالری مدیرعامل 
فیس بوک در یک روز

زاكربرگ،  م��ارک 
م���ل  م��دی��رع�ا
ب���وک روز  ف�ی�س 
پنجشنبه در پى سقوط ٥.۶ درصدى ارزش سهام 

این شركت، 3میلیارد دالر از دست داد. 
به گزارش ایسنا، دیوید ونر، مدیر مالى فیسبوک 
چهارش��نبه گذش��ته اع��الم كرد حج��م تبلیغات 
فیس ب��وک كه منب��ع درآمد كلیدى این ش��بكه 
اجتماعى است، ممكن اس��ت پس از اواسط سال 
٢٠17 ب��ه میزان قابل توجه��ى كاهش پیدا كند. 
ارزش ه��ر س��هم فیس ب��وک از 1٢7.17 دالر در 
چهارش��نبه به 1٢٠ دالر در روز پنجشنبه كاهش 

پیدا كرد. 
با افت س��هام فیس بوک، ارزش سهام زاكربرگ 
از ٥٠.٢ میلیارد دالر به ٥3.٢ میلیارد دالر كاهش 
یافت. وى كه یكى از موسس��ان فیس بوک است، 
414.۹ میلیون سهم كالس A و 3.۶ میلیون سهم 

كالس B دارد. 
براس��اس گزارش شبكه سى ان بى سى، با وجود 
افت اخیر س��هام فی��س بوک، ارزش س��هام این 
شركت همچنان در ركورد باالیى قرار دارد. ارزش 
س��هام زاكربرگ در پایان سال گذشته تنها 44.3 

میلیون دالر ارزش داشت. 
فیس بوک اوایل س��ال جارى اعالم كرد ساختار 
س��هام جدیدى را بنا خواهد گذاشت كه تحت آن 
زاكربرگ، كنترل عمده این ش��ركت را به دس��ت 
مى گی��رد و در عی��ن ح��ال مى توان��د ثروتش را 
از طری��ق ابت��كار چ��ان زاكرب��رگ، ص��رف امور 
بشردوستانه كند. این س��ازمان تاكنون 3میلیارد 
دالر ظرف یك دهه آینده براى پیشگیرى، مبارزه 

و درمان همه بیمارى ها متعهد شده است. 

مردم پول و ثروت را دوست دارند و در تمام 
طول عمر خود تالش مى كنند بتوانند زندگى 
راحت و پس اندازى خوب داشته باشند اما چند 
درصد از آنها واقعا به این خواس��ته مى رسند و 
موفق مى ش��وند؟ پولدار شدن آنچنان هم كار 
س��خت و نش��دنى نیس��ت، فقط كمى صبر و 

حوصله و دانش پول جمع كردن مى خواهد. 
روزان��ه  اه��داف  از  یك��ى  درآوردن  پ��ول 
همه ماس��ت ت��ا به وس��یله آن خواس��ته ها و 
احتیاجات مان را برآورده كنیم. پول در آوردن 
هنرى است كه از عهده هر كسى برنمى آید اما 
راه و روش هایى دارد كه قطعا آموختنى است. 
براى پولدار ش��دن الزم نیس��ت از خانواده اى 
پولدار باش��ید بلكه كافى است راه و روش هاى 

آن را بیاموزید. 
حتما به خاطر دارید در گذش��ته دائم به ما 
هشدار مى دادند كه حواس تان به بدهى هاى تان 
باشد، چرا كه سود آن هزینه اى است كه دائم 
بر گردن ماس��ت و باید بپردازیم! س��ود هرگز 
نمى خوابد، هرگ��ز مرخصى نمى گیرد و هرگز 
تعطیلى ن��دارد. خب عكس ای��ن موضوع نیز 

صادق است. 
آیا پول تان هنگامى كه خواب هس��تید براى 
شما پول مى سازد؟ آیا این موضوع بیشتر از آنكه 
واقعیت به نظر برس��د، خوب است؟ از آنجایى 
كه ما هنوز هم در عصر س��ود زندگى مى كنیم، 
كسب پول بیش��تر به عنوان یك درآمد جانبى، 

چندان دشوار نیست. 
ضمن در نظر داشتن این نكات، در این نوشتار 
1٠شیوه پول درآوردن را مى بینید كه به وسیله 

آنها واقع��ا مى توانید وقتى خواب 
هستید، كسب درآمد كنید. 

 
۱- یک وبالگ راه اندازی 

کنید
ش��اید معروف  تری��ن راه براى 
پول درآوردن ب��دون انجام كار، 
راه اندازى وبالگ خودتان باش��د. 
فقط چند دقیقه طول مى كش��د 
وب��الگ را راه ان��دازى كنی��د و 
البت��ه هزینه  چندان��ى هم در بر 
ندارد. فق��ط باید نام دامنه  تان را 
خریدارى كنید و هزینه  میزبانى 

وب را بپردازید. 
پ��س از آن، تولی��د محت��وا را آغ��از كنید؛ 
محتواى جالب و ش��گفت  انگیزى كه آدم  ها به 
خواندن یا ب��ه اش��تراک گذارى آن  عالقه مند 
باش��ند. به عنوان مثال، اگر شما یك حسابدار 
هستید كه صاحبان كسب وكارهاى كوچك را 
در زمینه  مالیات ش��ان كمك كرده اید، همین 

مى  تواند موضوع وبالگ شما باشد. 
حتما مباحثى را در وبالگ تان درج كنید كه 
محبوب هس��تند. اگر شما یك حیوان خانگى 
داش��تید كه هنوز هم آن را دوست دارید و در 
مورد آن مطلب بنویس��ید، بعید مى دانم افراد 
زی��ادى ب��ه آن مراجعه كنن��د و بتوانید از آن 
كسب درآمد كنید. اما كسى چه مى داند، شاید 

هم اتفاقات خوبى رخ بدهد! 
هنگام��ى كه طرف��داران خود را به  دس��ت 
آوردید، مى  توانید با اس��تفاده از روش  هاى زیر 

روند پول سازى  تان را شروع كنید: 
سود کمیسیون با ارائه یک شعبه: به این 
ترتیب ش��ما مى  توانید محص��والت یا خدمات 
افراد دیگر را در س��ایت خود به فروش برسانید. 
اطمین��ان حاصل كنید كه ای��ن محصوالت یا 
خدمات با وبالگ شما مرتبط هستند. به عنوان 
مثال، یك وبالگ حس��ابدارى مى  تواند ش��عبه  
فروش نرم افزارهاى حسابدارى و تنظیم فاكتور 
باش��د. زمانى كه ش��عبه  محصول ی��ا خدمات 
خاصى شدید، یك كد مخصوص به خودتان به 

ش��ما داده مى ش��ود و به این ترتیب هر بار كه 
بازدید كننده ، آن لینك را روى سایت تان كلیك 
مى كند، ش��ما كمیس��یون خودتان را دریافت 

مى كنید. 
فروش تبلیغات: اگر س��ایت ش��ما داراى 
ترافیك الزم براى تبدیل شدن به یك شعبه را 
داشته باش��د، پس ممكن است به اندازه  كافى 
خوب باش��د كه تبلیغ كنندگان تبلیغات را در 
سایت شما بخرند. ش��اید رقم دریافتى تان در 
ابتداى كار كم باش��د، مثال زیر ٢٠ دالر در هر 
آگهى به  دس��ت بیاوری��د. اما در نهایت ممكن 
است بتوانید مبالغ سه رقمى به  دست بیاورید. 
فراموش نكنید س��ایت تان باید كیفیت داشته 

باشد. 
حامی مال�ی پیدا کنید: ای��ن یكى كمى 
متفاوت از صرفا فروش تبلیغات در س��ایت تان 
است. حمایت هاى مالى مى  تواند درج محتوایى 
مخصوص حامى مالى تان یا قرار دادن لوگوى 
یك شركت به طور دائمى در صفحه وبالگ تان 

باشد. 

۲- محصول اطالعاتی خود را به فروش 
برسانید 

اگ��ر ش��ما در یك ح��وزه خ��اص آگاهى و 
اطالع��ات دارید، مى توانی��د تولید محصوالتى 
مثل كتاب ه��ا یا ویدئوها و ف��روش آنها را در 
وبالگ تان ش��روع كنید. ممكن اس��ت تولید و 
بازاریابى محصوالت تان زحمت و كار زیادى را 
ایجاب كند، اما وقتى همه چیز را سروس��امان 
دادی��د، مى توانید كن��ار بكش��ید و از حاصل 

كارتان لذت ببرید. 

3- حق امتیاز به  دست بیاورید
اگر شما یك موسیقیدان، بازیگر یا نویسنده  
بااستعداد هس��تید، پس مى  توانید حق امتیاز 
از كارتان به  دس��ت بیاورید. ب��ه عبارت دیگر 
مردم براى اس��تفاده از كارتان ی��ا دارایى هاى 

خالقانه تان پول پرداخت مى كنند. 
 

۴- یک انجمن ایجاد کنید 
یك پاسخگوى خودكار نصب كنید. اگر شما 
خ��ود را به عنوان یك ش��خصیت بانفوذ ثابت 
كرده باشید، مى توانید یك انجمن ایجاد كنید 
كه در آن دیگران هزین��ه  اى را به طور ماهانه 
پرداخت مى كنن��د تا محتواى با كیفیت باال و 
اطالعاتى را كه افراد غیرعضو به آن دسترسى 

ندارند، دریافت كنند. 
س��ایكس ت�ی�م�وت��ى  م�ث���ال   ب����راى 

)Timothy Sykes( ماهان��ه 1٠٠ هزار دالر 
از طریق عضویت در انجمنش كه دربار ه شیوه  
كس��ب پول از طریق سهام كم  ارزش است، به  

دست مى آورد. 

۵- یک پاسخگوی خودکار نصب کنید 
یك��ى دیگ��ر از روش هاى رایج كس��ب وكار 
برخ��ط اس��تفاده از پاس��خگوهاى خ��ودكار 
ب��راى فروش خدمات، محص��والت یا عضویت 
اس��ت. به این ترتیب كه م��ردم آدرس ایمیل 

 خود را در س��ایت ش��ما مى گذارند و س��پس 
ی��ك ایمیل خ��ودكار ح��اوى لین��ك دانلود 
محصوالت ی��ا اطالعات ارزش��مندى كه باید 
ارائ��ه بدهی��د و همچنین یك س��رى ایمیل 
جهت پیگیرى دریاف��ت مى كنند. براى انجام 
این كار شما به سرویسى مانند آپتین مانستر 

)OptinMonster( نیاز دارید. 

۶- وب  گاه  خود را بفروشید 
 اگر وقت و تالش زیادى براى ساختن یك 
وب  گاه اختصاص داده اید و ترافیك زیادى به 
 دس��ت آورده اید، مى توانید آن را در بازارهاى 
 )Flippa( خریدوفروش وب گاه مانن��د فلیپا

بفروشید. 

۷- محصوالت فیزیکی بفروشید 
درس��ت مثل یك س��ایت وبالگ نویس��ى، 
راه ه��اى متفاوتى براى پ��ول درآوردن بدون 
انج��ام كار با فروش محصوالت فیزیكى وجود 
دارد. احتماال یكى از راه هاى ش��ناخته ش��ده 
ف��روش وس��ایل قدیمى ت��ان در وب گاه هاى 
فروش محصوالت دس��ت دوم است. اما حتى 
اگ��ر چیزى براى فروش نداری��د، مى  توانید با 
دراپ شاپینگ )نوعى تكنیك مدیریت زنجیره 
تامی��ن كاالس��ت ك��ه در آن خرده فروش��ان 
جن��س را در انبار نگ��ه نمى دارند و در عوض 
سفارش هاى مش��تریان و جزییات مربوط به 
حمل ونق��ل را به تولیدكننده، خرده فروش��ان 
دیگر یا یك عمده فروش فرس��تاده و پس از 
آن كاالى موردنظر را به طور مس��تقیم براى 
مشتریان ارس��ال مى كنند( شروع كنید. مثال 
مى  توانید محصوالتى را براى یك ش��ركت در 
وب گاه اى بِ��ى)eBay( ی��ا آمازون 
)Amazon( به فروش برس��انید و 
آنها خودش��ان باقى كارها از جمله 

حمل ونقل را انجام خواهند داد. 
 

۸- در سهام سرمایه  گذاری 
کنید 

س��هام  در  ك��ه  هنگام��ى 
سرمایه  گذارى كنید، تبدیل به یك 
سهامدار مى ش��وید. به این ترتیب 
شما سهمى از س��ود آن شركت یا 
نهاد را خواهید داش��ت. س��ال هاى 
سال اس��ت كه س��رمایه  گذارى در 
س��هام روش محبوب��ى ب��راى پول 
درآوردن ب��دون انج��ام كار اس��ت و به لطف 
اینترنت، تحقیق و س��رمایه گذارى در س��هام 
به تنهایى توس��ط خودتان بس��یار آس��ان تر 

شده است. 
 

9- ملک و امالک تان را اجاره بدهید 
ش��ما مى  توانید زمانى كه در حال س��پرى 
كردن تعطیالت تان هستید، خانه تان را اجاره 
بدهی��د یا ویالى تان را هنگام��ى كه در خانه 
هستید، اجاره بدهید و این گونه پول درآوردن 
را تجربه كنید. شما همچنین مى توانید گاراژ، 
فض��اى پاركین��گ یا فضاى ادارى ت��ان را كه 
خودتان استفاده نمى كنید، اجاره بدهید. این 
یك درآمد اضافى خوب اس��ت كه واقعا براى 
كسب آن الزم نیست هیچ كار دیگرى به جز 

درج آگهى انجام بدهید. 
 

۱0- یک واسطه استخدام کنید 
این مورد با عنوان آربیتراژ ش��ناخته ش��ده  
و به این ترتیب اس��ت كه اساسا باید شخص 
دیگرى كار را براى شما انجام بدهد. به عنوان 
مث��ال، ش��ما مى  توانید ش��ركت طراحى وب 
راه ان��دازى كنید، اما كار برنامه نویس��ى را بر 
عهده ش��خص دیگ��رى بگذارید. بهتر اس��ت 
هر كارى مى كنید داللى نباش��ید كه مسئول 

بازاریابى این خدمات است. 

حتی در خواب هم پول دربیاورید

قــاب

کیوسـک

دور دنیا

صفحه 16

منطقه آزاد

شرکت Richemont که یک شرکت تولیدکننده کاالهای لوکس در سوییس است اعالم کرد پس از بازنشسته شدن 
مدیرعامل این ش�رکت در س�ال آینده این عنوان ش�غلی را حذف خواهد کرد. این ش�رکت صاحب برندهای بزرگی 
چون Cartier، Montblanc و یک دوجین برند بزرگ دیگر است. قرار است پس از بازنشسته شدن اعضای هیات 
مدیره هم دیگر کس�ی جایش�ان را نگیرد و یوهان روپرت، بنیانگذار این شرکت همه کاره باشد، هرچند او گفته کار 

را به مدیران اجرایی جوان می سپارد. تلفن مستقیم: 86073283شماره 645 www.forsatnet.ir

سربرگى با مهر و لوگوى كارگروپ آبدارخانه به دست مان رسیده است با این محتوا: 
در م��ورد اعض��اى كارگروپ هاى)...( و جریاناتى كه پش��ت پ��رده)...( رخ داده و نیز 
محتویات)...( گالرى تلفن همراه)...( بهتر است تا مدتى)...( لذا ما نیز تا رسیدن دستور 

مستقیم)...( سكوت مى كنیم. 
زیرش را هم داور امضاى مضبوطى كرده اس��ت كه راستش ما اگر به چشم خودمان 

ندیده بودیم باورمان نمى شد ایشان چنین خط و ربطى دارند. 
اولش خواس��تیم جواب هم سنگى براى شان تدارک ببینیم. بعد با كارگروپ پاسخ به 
نامه هاى مجهول المعانى مش��ورتى كردیم و خاموشى برگزیدیم. همین دیروز شنیدیم 
كه نباید گوش ش��نوا براى افراط وجود داش��ته باش��د. ما كه براس��اس)...( رأى و نظر 
نمى دهیم. بنابراین ایش��ان را شفاهى فراخواندیم. رسیده نرسیده پرسید: شما این نادر 

را مى شناسیدكه در تاسیسات مشغول است؟ 
یكى را مى شناس��یم كه امور فنى و تاسیسات س��اختمان بر گرده الغرش نهاده ایم. 
ما هنوز اعالم نكرده بودیم كه مى شناس��یمش یا نه، داور در جایگاه ریاس��ت كارگروپ 
آبدارخانه ادامه داد كه خبر داریم همین ایشان از چندى پیش به كالس زبان مى رود. 
خب یك تاسیس��اتى زبان براى چه مى خواهد؟ گوشى تلفنش نیز هوشمند است. حاال 
این به كنار. شنیدیم از یكى همكاران تحریریه پرسیده آیا درست است در سازمان ملل 
نوش��ته اند بنى آدم اعضاى یكدیگرند؟ البته در موتورخانه نیز نسخه اى از گزیده دیوان 
سعدى ش��یرازى پیدا كردیم. سخت هم پیگیر است تا تكلیف بیمه درمانى اش روشن 
ش��ود. همه اینها را بگذارید كنار هم، چون ما داش��تیم مى گذاشتیم كنار هم تا به شما 
ثابت كنیم الزم است به شكل مستتر و مستقر در آبدارخانه به احوال افراد الى احسن 

یا افسد الحال توجه ویژه بنماییم. 
همین طورى یك بند و نان اس��تاپ ادامه مى داد كه از ایش��ان خواستیم به لب كالم 
بپردازد و به بش��ریت تهمت نزند. ایش��ان با لبخندى بر گوش��ه لب و تیك زیر چش��م 
راست، تكه روزنامه اى را مقابل ما گذاشت: لحاظ بفرمایید! براى خودش بنیاد و كمیته 

راه انداخته، چه بسا دو تابعیتى هم باشد. 
خواندیم: »كمیته بیمارى هاى نادر در سازمان ملل تشكیل شد.« 

با اشاره دست از داور خواستیم به سرعت محل را ترک كند و به منطقه اى خارج از 
تیررس ما سمت افق پناه ببرد. 

من بنده

بنی آدم )...( یکدیگرند

کارگروپ فرصت ویژه

عادات غذایی اشتباه، بازده کاری پایین

سبک زندگی

ترجمه: سارا گلچین
CNNMoney :منبع
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