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ادامه از همين صفحه
همچنان كه ما در ايران نسبت به تحوالت آمريكا و 
تصميم هاى نهادهاى قدرت آن كشور حساس هستيم 
كشورهاى زيادى از اروپا و آمريكاى مركزى و جنوبى 
و نيز آسيا و شمال آفريقا از تصميم هاى دولت آمريكا 
ــند.  ــبت به آن حساس تأثير مى پذيرند و طبيعتا نس
بنابراين نكته مهم مى تواند اين باشد كه بخش قابل 
توجهى از جهان نگران ترامپ است و اين سياست هاى 
ــكل يك يا دو كشور نيست،  ــفيد، مش جديد كاخ س
ــرى و نگرانى  ــدت و ضعف اين تأثيرپذي هر چند ش
ــيار متفاوت است.  از نظر بسيارى از اين كشورها  بس
مهم ترين ترس از ترامپ، ترس از غير قابل پيش بينى 
ــت. ترامپ سير طبيعى رشد در داالن هاى  بودن اوس
ــت. بنابراين مشكل، فرد  ــت را طى نكرده اس سياس
قدرتمندى است (آمريكا بزرگ ترين اقتصاد جهان و 
قدرتمندترين نيروى نظامى جهان را دارد) كه تجربه 
كافى براى استفاده از قدرت را ندارد. به سادگى ممكن 
ــود و پيش از آنكه آثار و  ــات ش ــت اسير احساس اس
تبعات تصميماتش را بسنجد با استفاده از قدرت هاى 
ويرانگرى كه در اختيار دارد فعلى را مرتكب شود كه 
ــخت باشد. صرف نظر از  جبران آثار آن ناممكن يا س
همه تحليل هاى خوش بينانه اى كه اين روزها در مورد 
ــم هاى مهار قدرت در آمريكا خوانده ايم و نيز  مكانيس
ــيارى از اهل سياست داخلى و  صرف نظر از تكيه بس

ــلكى و اهل معامله بودن  خارجى به روحيه تاجر مس
ــى و دور بودن او از  ــه اعتقاد من بى تجربگ ترامپ، ب
ــت جهان خطر بالقوه اى است  پيچيدگى هاى سياس
ــران هم مى گويد كه  ــراى همه دنيا. تجربه ما در اي ب
معموالً آنان كه در اطراف چنين فردى به عنوان مشاور 
ــوند، طيف وسيعى از  و عامل اجراى امور جمع مى ش
افراد سودجو، فرصت طلب و كارنابلد هستند. از ترامپ 
انتظار جمع كردن تيمى هوشيار، حرفه اى و با سابقه 
كمى خوش بينانه است. به اين نكته جنبى هم توجه 
كنيد كه استخوان خردكرده هاى جمهورى خواه نيز 
ــات از ترامپ فاصله  ــى كمپين تبليغات انتخاب در ط
ــت كه نشان دهد  گرفته اند. احتماال ترامپ مصر اس
ــس كارها برمى آيد. البته اين  خودش بدون آنها از پ
ــى از جمهوريخواهان  ــه اخير يعنى فاصله بخش نكت
ــود مى تواند به عنوان يك عامل  از ترامپ در جاى خ
ــت در مهار ترامپ عمل كند. همه اين عوامل در  مثب
ــن خواهد شد. نگاه خوش بينانه اين  بستر زمان روش
ــواه بتوانند  ــت كه البى هاى قدرتمند جمهوريخ اس
ــاس به ترامپ  ــت هاى حس وزراى معقولى را در پس

تحميل كنند. 
ــيارى از  ــئله كه بس ــن نكته مهم در اين مس دومي
تحليل گران با اتكاى به آن تالش كرده اند خطر ترامپ را 
كمرنگ كنند فاصله بين شعارهاى تبليغاتى نامزدهاى 
ــورها) با آن  ــكا  (و اغلب كش ــت جمهورى آمري رياس

چيزى است كه در عمل و به عنوان رئيس جمهور انجام 
مى دهند. اين حرف، حرف درستى است و البته كسى 
ــم انتظار ندارد كه آقاى ترامپ مثًال توافق بين 5+1  ه
ــران را بالكل ناديده بگيرد و به قولى برجام را پاره  و اي
كند يا حتى واقعاً بتواند ديوارى بين آمريكا و مكزيك 
احداث كند. به همين نسبت هم نمى توان خيلى روى 
تغيير فاحش در سياست آمريكا مثًال نسبت به سوريه 
ــتن زندان گوانتانامو  ــاب كرد. از ياد نبريم كه بس حس
ــد. خطر در واقع  ــت قلبى اوباما بود و انجام نش خواس
آنجاست كه آمريكا در تعامالت دوجانبه و بين المللى 
ــكالت  ــه هزينه حل مش ــى ايفا كند ك ــش مخرب نق
روزافزون منطقه اى و بين المللى را براى جهانيان صد 
چندان كند، نقش مخربى كه پيش از اين بارها و بارها 
داشته  است و هزينه آن را بى دفاع ترين مردمان جهان 
ــت اين است كه تصور  پرداخته اند.  به اعتقاد من درس
واقعى از دولت آمريكا در زمان ترامپ داشته باشيم. نه 
ــا و جهان دارد اغراق كنيم و  ــرى كه او براى م در خط
نه آن را تا حد شو تلويزيونى فروبكاهيم. اما از آنجا كه 
در نگرانى از ترامپ تنها نيستيم، رايزنى ها و تعامالت 
خود را با ساير كشورهاى جهان و به ويژه اتحاديه اروپا 
و كشورهاى منطقه افزايش دهيم به نحوى كه صداى 
واحدى از درون كشورمان، از منطقه و از جهان شنيده 
شود؛ صدايى كه مانع تركتازى تندروهاى درون آمريكا 
و جمع شدن آنها گرد شخصيت كم تجربه ترامپ شود. 

ما، دنيا و ترامپ
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«فرصت امروز» عدم ثبات سياست هاى اقتصادى
در پى تغيير دولت ها را بررسى مى كند

نفس تنگ اقتصاد
زير وزنه سياست

موازى كارى اتحاديه و انجمن لوازم خانگى 

برگزارى دو نمايشگاه
به فاصله يك ماه
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بنا بود تا هفته گذشته نخستين محموله تلفن هاى هوشمند اپل از مبادى 
ــور شود كه به گفته رئيس اتحاديه دستگا ه هاى  ــمى و قانونى وارد كش رس
مخابراتى اين اتفاق افتاد و سه شركت واردكننده موفق به ترخيص كاالهاى 

ــت كه  ــين كريمى معتقد اس ــدند.  غالمحس خود از گمرك ش
16 شركت پروانه ورود آيفون به ايران را كسب كرده اند كه اين...
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روزنـامه مديريتـى - اقتصــادى

بازار مسكن 
در اختيار مجازى ها

حضور در بنگاه هاى معامالت ملكى كمرنگ مى شود 
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ما، دنيا
و ترامپ

ــان  ــود مخالف ــا وج ــپ ب ترام
ــرون  بي و  ــده اش در درون  عدي
ــور  رئيس جمه ــك  اين ــكا  آمري
ــان  ــاد جه ــن اقتص قدرتمندتري
ــت. آيا اين گزاره آنچنان كه  اس
ــد ترسناك است؟  به نظر مى رس
ــى است كه قول دادم  اين پرسش
ــت  ــورد آن در اين يادداش در م
نكاتى بنويسم.  نخست آنكه بايد 
از ترامپ واقعى  ــرس  بپذيريم ت
ــكا رئيس جمهور  ــت. در آمري اس
ــبت  ــدرت مطلق ندارد اما نس ق
ــيارى از كشورهاى جهان  به بس
قدرت و محدوده عمل بيشترى 
از  ــر  متاث ــورهاى  كش دارد. 
ــادى و امنيتى  ــات اقتص تصميم

ترامپ هم يكى دو تا نيستند. 
ادامه در همين صفحه

حميدرضا 
اسالمى

عضو شوراى 
سردبيرى

چگونه دونالد ترامپ، رئيس جمهور جديد آمريكا بر اقتصاد جهان تأثير خواهد گذاشت؟ 

يك عالمت سوال بزرگ

قاب اقتصاد

ت امروز|
بهزاد باشو  | فرص
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ی��ک منبع آگاه وزارت نفت 
با بیان اینکه با شکایت ترکیه 
ب��رای کاه��ش 25درص��دی 
قیم��ت گاز صادرات��ی ای��ران 
موافقت نش��ده اس��ت، گفت: 
ق��رار نیس��ت هی��چ پولی به 
ترکی��ه بابت دع��وای حقوقی 
درباره شکایت گازی پرداخت 

شود. 
یک منبع آگاه در گفت وگو 
با ایرن��ا به فضاس��ازی برخی 
س��ایت ها درباره دعوای گازی 
ای��ران و ترکیه اش��اره کرد و 
افزود: ترکیه دو شکایت گازی 
علیه ایران طرح کرده بود که 
در شکایت نخست، دادگاه به 

نفع ایران رأی داد. 
این مقام وزارت نفت اضافه 
ک��رد: در ش��کایت نخس��ت، 
ترکیه ادعای کم فروش��ی گاز 
را مط��رح ک��رده و براس��اس 
آن، خواس��تار دریافت جریمه 
س��نگین می ش��ود که با دفاع 
محکم وزارت نفت ایران، این 
ش��کایت رد ش��د و ترکیه به 

جایی نرسید. 

ش��کایت  داد:  ادام��ه  وی 
دوم مرب��وط ب��ه درخواس��ت 
قیمت  کاه��ش 25درص��دی 
بود ک��ه در این ش��کایت نیز 
به خواس��ته خود نرس��یدند و 
فقط با تخفیف 12.5درصدی 

موافقت شد. 
وی اضاف��ه ک��رد: اکن��ون 
بحث درباره مبلغی در حدود 
ک��ه  اس��ت  دالر  2میلی��ارد 
براساس شکایت دوم، باید به 

ترکیه تخفیف داده شود. 
ای��ن مق��ام مطلع، ب��ا بیان 
اینک��ه مبلغ 2 میلی��ارد دالر 
تخفی��ف اس��ت ن��ه جریمه، 
افزود: ق��رار نیس��ت پولی به 
پرداخ��ت  ترکی��ه ای  ط��رف 
کنی��م، مذاکرات��ی در جریان 
اس��ت تا این مبل��غ در قالب 

انتقال گاز تسویه شود. 
وی ب��ا انتق��اد از رویک��رد 
سیاس��ی و جناحی برخی به 
عرصه های  در  مل��ی  مناف��ع 
اینک��ه  گف��ت:  بین الملل��ی 
در  دارن��د  اص��رار  ع��ده ای 
ای��ران  بین الملل��ی  دع��اوی 

و  مل��ی  مس��ئله  ی��ک  ک��ه 
به  منافع کش��ور  به  معطوف 
ش��مار می رود و دولت برای 
منافع  از  حداکث��ری  صیانت 
کش��ور وارد این دعوا ش��ده 
به گون��ه ای عم��ل کنن��د که 
گوی��ا دولت مرتکب اش��تباه 
ش��ده، از هم��ان رفتاره��ای 
شناخته ش��ده و تاسف آوری 
اس��ت ک��ه ریش��ه در ن��گاه 
سیاسی و جناحی در مسائل 

ملی دارد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، ای��ران 
 1996 س��ال  در  ترکی��ه  و 
س��فر  جری��ان  در  می��ادی 
نجم الدین اربکان نخس��ت وزیر 
ته��ران  ب��ه  ترکی��ه  اس��بق 
ق��راردادی 25س��اله درب��اره 
امض��ا کردن��د؛  گاز  تج��ارت 
واردات گاز ترکیه از ایران نیز 
در 10 دس��امبر سال 2011 

میادی آغاز شد. 
ای��ران دومی��ن صادرکننده 
گاز به ترکیه اس��ت و س��االنه 
تا س��قف ح��دود 10 میلیارد 
مترمکعب گاز به این کش��ور 

صادر می کند. 
ای��ن  از  پی��ش  ترکی��ه 
نی��ز ش��کایتی را مبن��ی ب��ر 
ایران  توسط  گاز  کم فروش��ی 
مط��رح ک��ه دادگاه آن را رد 
کرده و به نفع ایران رأی داده 
بود؛ ش��رکت بوتاش )شرکت 
س��هامی خطوط لول��ه نفت و 
گاز ترکیه( که طرف ش��رکت 
ملی گاز ایران به شمار می رود 
این درخواست را مطرح کرده 

است. 
ش��کایت دوم ترکیه، ادعای 
گران فروش��ی گاز و درخواست 
برای تخفیف توسط ایران بوده 
است که صدور رای نهایی، چند 

سال به درازا کشید. 
اس��ت  کرده  اعام  ترکی��ه 
قیمت هر یک هزار مترمکعب 
گاز وارداتی از ایران 490دالر 
ب��رای آنها تمام می ش��ود، در 
از  گاز  واردات  ک��ه  صورت��ی 
جمه��وری آذربایجان به ازای 
هر ه��زار مترمکعب 335دالر 
برایش��ان هزین��ه دارد و برای 
همی��ن می��زان گاز نی��ز ب��ه 

روس��یه 425 دالر پرداخ��ت 
می کنند. 

به عن��وان  اکن��ون  ترکی��ه 
بزرگ تری��ن خریدار گاز ایران 

به شمار می رود. 
از  گاز  صادرات  قراردادهای 
طریق خط لول��ه قراردادهای 
بلندم��دت هس��تند، بنابراین 
براس��اس عرف بین الملل، در 
گاز،  ص��ادرات  قرارداده��ای 
همواره  بندی درج می شود که 
طرفین ق��رارداد در دوره های 
بتوانن��د  مش��خص  زمان��ی 
در  نظر  تجدی��د  درخواس��ت 
قیم��ت گاز صادراتی داش��ته 

باشند. 
قیم��ت گاز تاب��ع عوام��ل 
مختل��ف مانند قیمت جهانی 
باعث می شود  نفت است که 
قیم��ت گاز نوس��ان داش��ته 
براس��اس  بنابرای��ن  باش��د، 
کش��ورهای  ع��ادی،  روال 
واردکنن��ده  و  صادرکنن��ده 
ش��کایت های  طرح  به  اقدام 
داوری  مراج��ع  در  متع��دد 

بین المللی می کنند. 

یک منبع آگاه خبر داد 

ایران هیچ پولی بابت شکایت گازی
به ترکیه پرداخت نمی کند

آبنفت

پتروشیمی

بلومبرگ خبر داد
 ایران باالترین رشد تولید نفت را 

به ثبت رساند

ای��ران در تازه تری��ن گزارش خود ب��ه اوپک اعام 
کرد که تولید نفت این کش��ور در ماه اکتبر امس��ال 
بیش��ترین رش��د را در س��ال جاری میادی داشته 

است. 
به گزارش ایس��نا، شبکه بلومبرگ گزارش داد که 
ایران اعام کرده از هرگونه توافق اوپک برای کاهش 
عرضه مس��تثنی است و در تازه ترین گزارش خود به 
این س��ازمان از افزایش تولید نف��ت خود خبر داده 

است. 
طبق گ��زارش ایران به اوپک، تولید نفت خام این 
کشور در اکتبر امسال با 210 هزار بشکه افزایش به 
3میلیون و 920 هزار بشکه در روز رسیده است. این 
رقم، 230 هزار بش��که باالتر از برآورد اعام شده از 

سوی اوپک است. 
براساس اطاعات اوپک، رشد تولید نفت ایران در 
م��اه اکتبر از مجموع افزایش آن در پنج ماه پیش از 

آن باالتر است. 

افزایش برآورد آژانس بین المللی 
انرژی از تولید نفت غیراوپکی ها

 آژانس بین المللی انرژی ب��رآورد خود را از تولید 
کشورهای غیر عضو س��ازمان کشورهای صادرکننده 
نف��ت )اوپک( برای س��ال 201٧ میادی 110 هزار 

بشکه در روز افزایش داد. 
به گزارش ش��انا از شبکه خبری بلومبرگ، آژانس 
بین المللی ان��رژی روز پنج ش��نبه )20 آبان( میزان 
رش��د تولید نفت کش��ورهای غیر عضو اوپک را برای 
س��ال آینده میادی 500 هزار بش��که در روز اعام 
کرد و علت افزایش پیش بینی خود را احتمال رش��د 

عرضه روسیه دانست. 
ای��ن آژانس در گ��زارش ماه گذش��ته خود میزان 
افزای��ش تولی��د این کش��ورها را برای س��ال آینده 
می��ادی 390 هزار بش��که در روز پیش بینی کرده 

بود. 
بنا ب��ه گزارش این آژانس، روس��یه امس��ال 
روزان��ه 230 ه��زار بش��که س��طح تولی��د نفت 
خ��ود را افزای��ش داد و احتمال می رود س��ال 
آین��ده میادی نی��ز 190هزار بش��که دیگر به 

آن بیفزاید. 
برآورد می شود س��ال آینده میادی برزیل سطح 
تولی��د روزانه نفت خود را 2٨0 هزار بش��که، کانادا 
225 ه��زار بش��که و قزاقس��تان 160 هزار بش��که 

افزایش دهد. 
افزایش ش��دید تولی��د نفت کش��ورهای غیر عضو 
اوپک مانند روسیه، برزیل و قزاقستان در ماه گذشته 
چالشی برای 14 کشور عضو این سازمان در اجرایی 

کردن توافق فریز نفتی به شمار می آید. 
آژانس بین المللی انرژی اعام کرد: این به آن معنا 
اس��ت که س��ال 201٧ میادی بازار با رشد شدید 
مازاد عرضه همانن��د 2016 میادی روبه رو خواهد 

بود. 

الجزایر و روسیه خواهان افزایش 
قیمت جهانی نفت هستند

 روس��یه و الجزای��ر ب��ر ای��ن باورند که س��ازمان 
کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( باید قیمت نفت 
را به خاطر منافع کش��ورهای عضو و غیرعضو اوپک 

افزایش دهد. 
به گزارش شانا از خبرگزاری اسپوتنیک، اسماعیل 
االئوا، س��فیر الجزایر در روس��یه، قیمت های کنونی 
نفت را به ضرر کشورهای مصرف کننده، تولید کننده 
و صادرکننده نفت دانس��ت و افزایش آن را ضروری 

خواند. 
والدیمی��ر پوتی��ن، رئیس جمهوری روس��یه نیز 
پیش تر اعام کرده بود که مس��کو همانند الجزایر 
و دیگر کش��ورهای عض��و اوپک، بر ای��ن موضوع 
تاکی��د می کن��د ک��ه قیمت ه��ای نف��ت در جهت 
مناف��ع کش��ورهای مصرف کنن��ده، تولید کننده و 

صادرکننده نفت نیست. 
در نشس��ت 2٨س��پتامبر س��ال جاری میادی 
)2016( اوپ��ک در الجزایر، اعضای این س��ازمان 
موافقت کردند میزان نف��ت خود را به 32میلیون 
و 500 ه��زار ت��ا 33میلیون بش��که نف��ت در روز 

برسانند. 
کش��ورهای عضو اوپک در نشست 30 نوامبر سال 
جاری می��ادی )10 آذر( در وین قصد دارند درباره 
اف��ت قیمت نفت و عرضه مازاد آن در بازار جهانی و 

اجرایی شدن توافق الجزیره به گفت وگو بنشینند. 
الجزایر در س��ال 1969 به کشورهای عضو اوپک 
پیوست. این کشور یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان 

نفت و گاز در قاره آفریقاست. 

معاون وزیر جهادکشاورزی خبرداد  
سرمایه گذاری بیش از 10 میلیارد دالری 

دولت یازدهم در تامین منابع آبی

معاون امور آب و خاک وزیر جهادکشاورزی گفت: 
از ابتدای فعالیت دول��ت تدبیر و امید تاکنون بیش 
از 10میلی��ارد دالر در تامی��ن و حف��ظ مناب��ع آبی 
س��رمایه گذاری ش��ده که این مهم در ط��ول تاریخ 

کشور بی سابقه است. 
علی مراد اکبری در گفت وگو با ایرنا، با بیان اینکه 
منابع آبی خط قرمز دولت یازدهم اس��ت و تاکنون 
اقدام های خوبی در این زمینه رخ داده است، افزود: 
حدود 35 س��ال در بخش منابع آبی کار ش��ده، اما 
هیچ دولتی نتوانسته است در بخش حفظ منابع آب 

و صرفه جویی به نتایج مطلوب برسد. 
مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی دول��ت یازدهم در 
بخش آب و خاک به مدیران آب کشور توصیه کرد: 
با توجه به محدودیت ش��دید منابع آبی کش��ور باید 
از روش های انتقال و توزیع آبیاری س��طحی )ثقلی( 
پرهی��ز کنیم، زیرا دیگ��ر آبی نداریم ک��ه هدر رود 
بنابراین در ش��رایط فعلی تنه��ا راهکار برای کاهش 
تبخیر و نفوذ انتقال آب از طریق مخازن و لوله کشی 

است. 
وی اضاف��ه ک��رد: در واق��ع آب بای��د در بخ��ش 
کش��اورزی به روش آبیاری قطره ای و میکرو به گیاه 
برس��د که این روش دارای راندمان باالی 90 درصد 

است. 
معاون ام��ور آب و خاک وزارت جهادکش��اورزی 
درباره وضعیت سدس��ازی های کش��ور گفت: براین 
باورم ک��ه تمامی پروژه های آب��ی نیازمند مطالعات 
جامع براس��اس آمایش س��رزمین و رعایت مس��ائل 
زیس��ت محیطی اس��ت، زیرا اگر چنین نباش��د این 

طرح ها محکوم به شکست خواهند بود. 
اکب��ری با بی��ان اینکه نگاه ما در سدس��ازی باید 
اکولوژیک باش��د، افزود: متاسفانه ما در بخش تامین 
و مهار آب در مس��ائل پایین دست همچون تاالب ها، 
موضوع های زیس��ت محیطی را به دس��ت فراموشی 
سپرده ایم که همین امر تاالب های کشور را با مشکل 

خشکیدگی مواجه کرده است. 
وی با اشاره به اینکه با سدسازی کارشناسی براساس 
آمایش س��رزمین و رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی 
مخالف نیس��تم، اظهار داشت: در برخی مناطق کشور 
سدسازی ضرورت دارد، اما برخی مناطق کشور کشش 
ظرفیت س��دهای بزرگ را ندارند که باید قبل از وقوع 
مش��کل چاره ای اندیش��ید، به طوری که سال گذشته 
در خوزس��تان احداث س��دهای بزرگ موجب کاهش 

خسارت به منطقه شد. 

توسط روابط عمومی شرکت ملی صنایع 
پتروشیمی: 

عملکرد 7ماهه صنعت پتروشیمی 
منتشر شد

مجموع کل تولید صنعت پتروش��یمی در مهرماه 
امسال بالغ بر 3.٨1میلیون تن بوده است که از این 
مق��دار یک میلیون و 124هزار تن به فروش داخلی 
و ی��ک میلیون و 55٧هزار تن به صادرات اختصاص 

یافت. 
به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروش��یمی، گزارش های آماری عملکرد کل صنعت 
پتروشیمی نش��ان می دهد این صنعت ارزش آفرین 
در مهره م��اه امس��ال بیش از 3میلی��ون و ٨00هزار 
ت��ن تولی��د داش��ته اس��ت ک��ه از این می��زان یک 
میلیون و 124ه��زار تن به فروش داخلی )به ارزش 
22904.3میلیارد ریال( یک میلیون و 55٧هزار تن 
)به ارزش5٨4.4میلیون دالر( به صادرات اختصاص 

یافته است. 
همچنی��ن، ب��ا در نظ��ر گرفت��ن نرخ تس��عیر ارز 
ری��ال مجم��وع فروش کل ای��ن صنعت در  31هزار 
نخستین ماه پاییزی امس��ال، 2میلیون و 6٨1هزار 

تن )به ارزش 1323.3 میلیون دالر( بوده است. 
گفتنی اس��ت به ترتیب مجتمع های پتروش��یمی 
ف��ن آوران،  بیس��تون،  رج��ال،  ش��یراز،  ارومی��ه، 
پلیمرکرمانش��اه، کربن ایران، تبریز، الله، خراس��ان، 
غدی��ر، قائد بصیر و اهتمام جم ب��ه ترتیب باالترین 

عملکرد تولید در این ماه را محقق کرده اند. 

عملکرد 7ماهه تولید صنعت پتروشیمی
تولید واقعی صنعت پتروش��یمی از ابتدای س��ال 
تا مهرم��اه بالغ بر 2٨میلی��ون و ٧53هزار تن بوده 
که ای��ن می��زان تولید نس��بت به ظرفیت اس��می 
 ٧3درصد و نس��بت به برنامه تولید ٨4درصد رش��د 

داشته است. 
از میزان کل تولید این صنعت در مدت یاد شده فوق، 
سهم 20 مجتمع پتروشیمی در منطقه ماهشهر بیش 
از 10میلیون و 22٨هزارتن، 14 مجتمع پتروش��یمی 
در منطقه عس��لویه 12میلیون و ٨66 هزار تن و سهم 
19مجتمع پتروشیمی در سایر مناطق کشور 5میلیون 

و 65٨ هزار تن بوده است. 

عملکرد 7 ماهه بازرگانی صنعت پتروشیمی
فعالیت های بازرگانی صنعت پتروشیمی در هفت 
ماهه امسال حاکی از فروش کل بیش از 20 میلیون 
و 4٧1 ه��زار تن بود که از این میزان س��هم فروش 
داخلی ٨میلیون و ٧2٨ هزار تن و سهم صادرات نیز 

11 میلیون و ٧42 هزار تن است. 
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رئیس شرکت ملی گاز پاکستان: 

هیات گازی پاکستان در آینده 
نزدیک به ایران سفر می کند

رئیس ش��رکت ملی گاز پاکس��تان گفت قرار اس��ت تا پایان ماه جاری میادی 
یک هیأت از مس��ئوالن این شرکت و وزارت نفت پاکستان برای ادامه گفت وگو با 

مسئوالن ذی ربط ایرانی درباره خط لوله گاز به ایران سفر کند. 
»مبین صولت« در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه پاکس��تان مش��تاق تکمیل 
طرح خط لوله گاز ایران-پاکس��تان )آی.پی( است، به ماقات اخیر خود با مهدی 
هنردوس��ت، سفیر جمهوری اسامی ایران در پاکستان اشاره کرد و گفت: ماقات 
بس��یار مفیدی با س��فیر ایران داش��تم و هر دو طرف در این ماق��ات برضرورت 

پیشرفت در طرح خط لوله گاز تاکید کردیم. 
وی گفت: در خصوص قرارداد خط لوله گاز ایران – پاکس��تان، شرایط مطلوبی 
برای اسام آباد در فضای جدید ایجاد شده است و هیأت پاکستانی متشکل از پنج 
یا شش نفر از مسئوالن وزارت نفت و شرکت گاز، در روزهای آینده به ایران سفر 

می کند تا گفت وگوها را ادامه دهد. 
این مقام مسئول پاکستان به جزییات اهداف سفر قریب الوقوع هیأت گازی این 

کشور به ایران اشاره نکرد. 
مبین صولت همچنین درباره دیدار اخیر خود با س��فیر ایران در پاکستان گفت: 
آق��ای هنردوس��ت در این ماق��ات همچنین بحث امکان هم��کاری میان ایران و 

پاکستان در زمینه واردات گاز ال.پی.جی از ایران را مطرح کرد. 
این مسئول پاکستان در خصوص تازه ترین تحوالت مربوط به طرح آی.پی گفت: 
پیش از این قرارداد احداث خط لوله از بندر گوادر تا نواب ش��اه را با شرکت چینی 
امض��ا کرده ایم و امیدواریم عملیات احداث خط لوله از بندر گوادر تا مرز ایران به 

طول ٨0 کیلومتر نیز به زودی آغاز شود. 
هفته گذشته نیز نفیس زکریا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعام کرد 

که اسام آباد و تهران برای پیشبرد طرح آی. پی در تماس هستند. 
ترکمنستان به دنبال تامین اعتبار برای احداث خط لوله گاز »تاپی« است

مبین صولت همچنین درباره خبری مبنی بر اینکه بانک توسعه اسامی وابسته به 
سازمان همکاری اسامی قصد اعطای وام 500 میلیون دالری برای کمک به احداث 
خط لوله گاز »تاپی« )خط لوله ای که قرار اس��ت گاز ترکمنس��تان را به افغانس��تان، 
پاکس��تان و هند انتقال دهد( دارد، گفت: طبق قرارداد، ترکمنس��تان باید ٨5 درصد 

اعتبار الزم برای این طرح را تامین کند و به همین دلیل دنبال منابع مختلف است. 

با تشکیل کارگاهی در پایان هفته

جزییات قراردادهای نفتی برای 
شرکت های روسی تشریح می شود

 

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت از سفر هیأت روسی به ایران در پایان 
هفته جاری خبر داد و گفت: جزییات قراردادهای نفتی برای ش��رکت های روسی 

تشریح می شود. 
امیرحسین زمانی نیا پس از بازگشت از روسیه در گفت وگو با شانا، با بیان اینکه 
هیأتی از شرکت های معتبر روسی پایان این هفته به تهران سفر می کنند، تصریح 
کرد: همزمان با این س��فر کارگاهی برای تشریح جزییات مدل جدید قراردادهای 

نفتی ایران برای شرکت های روسی برگزار می شود. 
وی افزود: مدیران شرکت های گازپروم، تات نفت، لوک اویل، زاروبژ نفت و... در 

این کارگاه حضور پیدا می کنند. 
زمانی نیا با اشاره به اینکه ایران تاکنون چند تفاهم نامه )MOU( با شرکت های 
روس��ی امضا کرده اس��ت، تصریح کرد: در این سفر قرار اس��ت مذاکرات بیشتری 
درب��اره این تفاهم نامه ها و تبدیل آن به HOA  با ش��رکت ملی نفت ایران انجام 

شود. 
ش��رکت ملی نفت ایران 22 تیرماه و 1٧مهرماه امس��ال با امضای دو یادداشت 
تفاهم )MOU( مطالعه دو میدان پایدار غرب و آبان و میدان نفتی دهلران را به 

ترتیب به شرکت های زاروبژ نفت و تات نفت روسیه سپرد. 
مع��اون وزیر نفت همچنین از عاقه مندی ش��رکت گازپروم برای توس��عه یک 
میدان در خلیج فارس و مایع سازی )ال.ان.جی( خبر داد و گفت: هیأتی از مدیران 
ارشد ش��رکت گازپروم هفته اول دسامبر )6 تا 11 آذرماه( برای مذاکره با شرکت 

ملی نفت ایران به تهران سفر می کنند. 
وی به برگزاری کمیس��یون مشترک ایران و روسیه در 13 دسامبر )23 آذرماه( 
در تهران اش��اره کرد و افزود: طبق برنامه ش��رکت های نفتی روسیه دو روز زودتر 
از برگزاری کمیس��یون مشترک به تهران سفر می کنند تا به مذاکره با شرکت های 
نفتی ایران بپردازند و کلیات اس��ناد همکاری را برای امضا در کمیسیون مشترک 

نهایی کنند. 
زمانی نیا که برای ش��رکت در چهارمین اجاس بین المللی ساالنه نفتی با محور 
اس��تخراج، تولید و فناوری ها به مس��کو س��فر کرده بود در حاشیه این اجاس با 
رئیس کمیته انرژی دوما، مدیران ش��رکت گازپ��روم، تات نفت، زاروبرژنفت دیدار 

و مذاکره کرد. 
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اوایل همین ماه نمایشگاه   
لوازم خانگی به همت اتحادیه 
ل��وازم خانگی برگزار ش��د و 
در کمت��ر از ی��ک م��اه دیگر 
نمایش��گاه  هم ش��انزدهمین 
خانگ��ی  ل��وازم  بین الملل��ی 
خانگی  لوازم  انجمن  توس��ط 
ایران در آذرماه برگزار خواهد 

شد. 
»فرص��ت  گ��زارش  ب��ه 
ام��روز«؛ حبی��ب اهلل انصاری، 
دبی��ر انجم��ن صنای��ع لوازم 
خانگ��ی ایران درب��اره چرایی 
برگ��زاری  در  کاری  م��وازی 
خانگی  لوازم  نمایش��گاه های 
متاس��فانه  داد:  پاس��خ 
برگ��زاری  در  کاری  م��وازی 
خانگی  لوازم  نمایش��گاه های 
در ته��ران وج��ود دارد که به 
نظر من باید هم��ه آنها باهم 
تجمیع شوند. نمایشگاه لوازم 
خانگی که کمت��ر از یک ماه 
پیش توس��ط اتحادی��ه لوازم 
خانگ��ی برگزار ش��د، به نظر 
من حضور س��ایر کشورها در 
این نمایش��گاه بسیار محدود 

بود ک��ه کامال مش��هود بود. 
ام��ا در نمایش��گاهی ک��ه در 
آذر ماه توس��ط انجمن برگزار 
خواهد ش��د از 444 ش��رکت 
حاضر، 184 ش��رکت خارجی 
حضور دارن��د.  او در ادامه در 
پاسخ به سوال دیگر »فرصت 
ام��روز« مبن��ی ب��ر اینکه آیا 
حضور شرکت ها و محصوالت 
خارج��ی در نمایش��گاه باعث 
کمرنگ تر شدن تولید داخلی 
می ش��ود ی��ا خی��ر؟ گف��ت: 

خارجی  کش��ورهای  حض��ور 
حیط��ه  در  نمایش��گاه  در 
تصمیم گی��ری ما نیس��ت. از 
طرفی به دلی��ل اینکه هدف 
صادرات مح��ور  تولی��د  م��ا 
اس��ت و نمی توانیم از حضور 
کشورهای خارجی جلوگیری 
کنی��م، اما ما ت��الش کردیم 
خارجی  کش��ورهای  درص��د 
ب��ه  نس��بت  نمایش��گاه  در 
از  باش��د.  کمت��ر  داخلی ه��ا 
طرفی واحدهای داخلی توان 

مقایس��ه و رقابت با تولیدات 
خارج��ی را دارن��د. انص��اری 
خب��ری  نشس��ت  ادام��ه  در 
برگزاری  درخص��وص  خ��ود 
نمایش��گاه  ش��انزدهمین 
بین المللی لوازم خانگی ایران 
گفت: این نمایشگاه با حضور 
260 ش��رکت داخلی و 184 
ش��رکت خارجی از 13 کشور 
ایتالی��ا، هند، جمهوری چک، 
آلمان، ترکیه، چین و فرانسه 

و. . . برگزار خواهد شد. 

او با اشاره به اینکه هدف از 
ایجاد  نمایشگاه  این  برگزاری 
فضایی برای ارتباط مس��تقیم 
ب��ا مصرف کنن��دگان اس��ت، 
گفت: م��ا در این نمایش��گاه 
ایرانی  محص��والت  می توانیم 
را ب��ه مردم نش��ان دهیم و از 
نقطه نظ��رات مثب��ت و منفی 
آنه��ا در ای��ن باره اس��تفاده 
نمایش��گاه  همچنین  کنی��م. 
فرصت��ی اس��ت ت��ا بتوانی��م 
مذاکرات��ی با بازرگانان و تجار 

خارجی داشته باشیم. 
لوازم  صنایع  انجم��ن  دبیر 
خانگی ایران معتقد است باید 
هدف ما تولید صادرات محور 
باش��د و به عنوان ی��ک اصل 
س��رلوحه کار ما قرار گیرد. او 
ادامه داد: در نمایشگاه امسال 
سه بخش لوازم خانگی انرژی 
ب��ر و قطعات  بر، غیر ان��رژی 
برگزار خواهد شد. به گزارش 
شانزدهمین  امروز«،  »فرصت 
لوازم  بین الملل��ی  نمایش��گاه 
خانگ��ی ایران 4ت��ا 7 آذر ماه 
در محل دائمی نمایشگاه های 
برگ��زار  ته��ران  بین الملل��ی 

خواهد شد. 

موازی کاری اتحادیه و انجمن لوازم خانگی 

برگزاری دو نمایشگاه به فاصله یک ماه

وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گف��ت: صادرات یک��ی از اهداف 
مهم در بخش تولید است و باید 
س��رمایه گذاری ب��رای صادرات، 

اصل و محور باشد. 
به گزارش »شاتا«، محمدرضا 
نعمت زاده در گردهمایی مدیران 
ارش��د وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت سراس��ر کشور در رشت 
ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د از فضای 
به وج��ود آم��ده پ��س از برجام 
حداکثر به��ره را ببری��م، گفت: 

بای��د س��رمایه گذاری خارجی را 
ج��دی بگیریم، ما نی��از به پول 
آنها نداری��م، بلکه نیازمند دانش 

و تجربه هستیم. 
نعم��ت زاده تصریح ک��رد: باید 
ب��رای ارتقای کیفیت محصوالت 
در راس��تای ص��ادرات اهتم��ام 
داش��ت، چراک��ه می خواهیم به 
دنیا صادرات داش��ته باش��یم اما 
در ح��ال حاض��ر ت��وان و دانش 

صادرات مان محدود است. 
وی با اشاره به همکاری خوب 

بی��ن دولت و مجلس اظهار کرد: 
این هم��کاری باید مکملی برای 

توسعه و آبادانی کشور باشد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با 
اشاره به فعال شدن ستاد اقتصاد 
مقاومتی به طور رسمی از اوایل 
فروردین ماه به مسئولیت معاون 
گف��ت:  رئیس جمه��وری  اول 
بحث های ما در این زمینه شروع 
ش��ده و در بعض��ی م��وارد جلو 

هستیم. 
وی افزود: همراهی استانداران 

در تش��کیل ای��ن کارگروه ه��ا و 
حمای��ت از صنای��ع کوچ��ک و 

متوسط قابل تقدیر است. 
نعمت زاده با بیان سفر رئیس 
بان��ک مرک��زی ب��ه اس��تان ها 
تصریح ک��رد: این اق��دام  تاثیر 
فعاالن  با  آشنایی  برای  بسزایی 
و  تولیدکنن��دگان  اقتص��ادی، 
ش��ناخت و رفع مش��کالت آنها 

دارد. 
وی با بی��ان اینکه دولت برای 
رفع مش��کالت ت��الش می کند، 

اظهار ک��رد: گاهی ما ش��ناخت 
کافی از مسائل نداریم یا قضاوت 
هرق��در  می کنی��م،  نادرس��ت 
ک��ه اف��راد تاثیرگ��ذار همچون 
نماین��دگان مجل��س ب��ا کار ما 
بیشتر آش��نا ش��وند، بهتر برای 

رفع مشکالت کمک می کنند. 
دومی��ن گردهمای��ی س��االنه 
ارش��د وزارت صنعت،  مدی��ران 
معدن و تجارت سراس��ر کش��ور 
22 و 23 آب��ان م��اه در رش��ت 

برگزار می شود.

سرمایه گذاری برای صادرات، اصل و محور باشد

صادرات

معاون معاونت امور معادن و صنایع معدنی 
وزارت صمت در پاسخ به »فرصت امروز«: 

سنگ اندازی های 
سازمان منابع طبیعی ادامه دارد

مع��اون معاونت ام��ور معادن و صنای��ع معدنی 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت درب��اره آخرین 
اقدامات این وزارتخانه نسبت به اجرای تفاهمنامه 
با سازمان منابع طبیعی گفت: متاسفانه ما تاکنون 
نتوانستیم موافقت کلی س��ازمان منابع طبیعی را 

برای بهره برداری از معادن دریافت کنیم. 
جعفر س��رقینی در جمع خبرنگاران در پاس��خ 
ب��ه »فرصت ام��روز« در این باره توضی��ح داد:این 
تفاهمنامه برای حل مشکالت معدنداران با سازمان 
منابع طبیعی امضا ش��د که خوشبختانه در برخی 
اس��تان ها اجرایی شده و بهره برداران از آن رضایت 
دارند، اما برخی دیگر از اس��تان ها از جمله تهران 
نتوانس��تند خود را با مفاد تفاهمنامه تطبیق دهند 
و تاکنون این تفاهمنامه در این اس��تان ها اجرایی 
نشده است. متاسفانه یکی از مهم ترین مشکالت ما 
این اس��ت که نتوانستیم موافقت کلی این سازمان 
را برای عملیات اکتشاف و استخراج دریافت کنیم، 

اما تاحدودی این روند را تسهیل کرده ایم. 
س��رقینی درباره آخرین پیگیری این وزارتخانه 
درباره روند اج��رای تفاهمنامه گفت: آخرین اقدام 
ما، مراجعه حضوری بهره برداران در برخی استان ها 

به سازمان منابع طبیعی است. 
به گفته مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
اس��تان های آذربایجان ش��رقی، آذربایجان غربی، 
زنجان و قم تاکنون توانسته اند که موافقت سازمان 

منابع طبیعی را برای بهره برداری دریافت کنند. 
س��رقینی در ادامه درباره حضور سرمایه گذاران 
خارج��ی در ای��ران ب��ه خبرنگاران گف��ت: حضور 
شرکت ها و سرمایه گذاران معدنی خارجی درایران 
تنها در حد مذاکره و تفاهمنامه باقی مانده است. 

او ب��ا تاکید بر اینکه تنها ش��رط ما برای حضور 
آنه��ا در ایران ثبت یک ش��رکت در ایران اس��ت، 
گف��ت: تاکید ما بر ش��راکت ش��رکت های ایرانی و 
خارجی اس��ت و خوش��بختانه خود این شرکت ها 
هم ترجیح می دهند تا ش��ریکی در ایران داش��ته 
باش��ند تا بتوانند کارهای خود را در ایران سریع تر 

انجام دهند. 
ب��ه گفته معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت، 
وزارتخان��ه حداکثر ت��الش خود را ب��رای کاهش 
حقوق دولتی به کارگرفت��ه و در حال حاضر هیچ 
معدنی به دلیل عدم پرداخت حقوق دولتی تعطیل 
نیس��ت. عالوه بر این طرحی هم در وزارت صنعت 
برای بخشودگی جرایم دیرکرد داریم تا معدن داران 

مشکالت کمتری در این باره داشته باشند. 

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران تاکید کرد
ضرورت راه اندازی 

دفتر تجاری در عراق
کیوان کاش��فی، عضو هیأت رئیس��ه اتاق ایران و 
رئیس اتاق کرمانش��اه معتقد است باید رایزنی کنیم 
در عراق برای کاالهای ما تعرفه ترجیحی قرار دهند 
و اگر ای��ن کار حتی برای یک قل��م کاال هم صورت 

بگیرد، شروع خوبی است. 
او ب��ر ل��زوم راه اندازی دفاتر تج��اری در عراق نیز 
 CIS تاکید کرد و گفت: در بس��یاری از کش��ورهای
دفات��ر تجاری داریم، اما در ع��راق که 6 تا 7میلیارد 
دالر ص��ادرات به آن انج��ام می دهی��م، هنوز دفتر 

نداریم. 
کاش��فی بابی��ان اینک��ه ات��اق ای��ران بخش��ی از 
هزینه ه��ای راه ان��دازی یک دفتر در بغ��داد را تقبل 
کرده است، تصریح کرد: راه اندازی این دفتر 700 تا 
800 میلیون تومان در سال هزینه دارد که در مقابل 

رقم تجارتی که با عراق داریم، قابل توجه نیست. 
عض��و هیأت رئیس��ه ات��اق ایران گف��ت: به عالوه 
بای��د رایزنی کنیم در عراق ب��رای کاالهای ما تعرفه 
ترجیحی قرار دهند و اگر این کار حتی برای یک قلم 

کاال هم صورت بگیرد، شروع خوبی است. 
کاش��فی با تاکید بر اینکه ممکن اس��ت مرز پرویز 
خان محوریت خود را برای صادرات با عراق از دست 
بده��د، یادآوری کرد: باید به س��مت مرزهای غربی 
بروی��م و تجارت با این بخش را گس��ترش دهیم. او 
همچنین برند سازی و بازاریابی حرفه ای را نیز برای 

توسعه صادرات با عراق مهم دانست. 
رئیس اتاق کرمانش��اه با انتقاد از اینکه چهار سال 
است از صادرات 3میلیارد دالری در استان کرمانشاه 
فرات��ر نرفته ای��م، گفت: بای��د برای دو س��ال آینده 

صادرات استان به 4میلیارد دالر در سال برسد. 
او با بیان اینکه صادرات کرمانش��اه از 460میلیون 
دالر در حدود 10 س��ال گذش��ته تاکنون به حدود 
3میلیارد دالر رس��یده اس��ت، گفت: متاسفانه چهار 
س��ال اس��ت که روی همین رق��م 3میلی��ارد دالر 
مانده ایم و باالتر نرفته ایم. کاشفی ادامه داد: از سال 
1392 صادرات 3میلیارد دالری را داش��تیم و به جز 
س��ال 1393 که اوج حضور داع��ش در عراق بود و 
کاهش صادرات داش��تیم، در تمام این چهار سال از 

رقم 3میلیارد دالر فراتر نرفته ایم. 
رئیس اتاق کرمانش��اه بابیان اینکه می توانیم طی 
دو س��ال آینده ب��ه رق��م صادراتی 4میلی��ارد دالر 
برس��یم، رس��یدن به این ه��دف را نیازمند تدوین 
یک اس��تراتژی و برنامه دانس��ت. عضو هیأت رئیسه 
اتاق ایران تخصیص مش��وق های صادراتی، پرداخت 
کمک هزین��ه برای حضور در نمایش��گاه و همچنین 
تبادل هیات های تجاری را از جمله مواردی دانست 

که می تواند به رشد صادرات استان کمک کند. 

تجارت معدن

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com
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تــــا ارز   یکســان ســازی 
ــرط جدید  ــال با ش ــان س پای
ولــی اهلل  سیــف در ابهــــام 

فرو رفت. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
یکسان سازی نرخ ارز از جمله 
بود  ــیف  س ولی اهلل  وعده های 
که در خالل سال های گذشته 
به طور زنجیره ای تکرار شد. با 
ــه اهمیت این موضوع  توجه ب
ــه می تواند  ــرات مثبتی ک و اث
بر اقتصاد کشور داشته باشد، 
ــیف در مقابل  ــه س ــر بار ک ه
ــت  خبرنگاران قرار گرفته اس
ــازی  ــاره یکسان س و از او درب
ــده، وی تاریخ های  پرسیده ش
مختلفی را اعالم کرده است. 

ــرات  ــه مذاک ــش از آنک پی
ماراتن نفسگیر  هسته ای وارد 
ــیف وعده داده  خود شود، س
ــرات و  ــا این مذاک ــود که ب ب
حصول نتیجه اطمینان بخش 
ارز تک نرخی خواهد شد. این 
ــوی  وعده چند بار دیگر از س
سیف مطرح شد و در رسانه ها 

انعکاس یافت. 
چندی بعد وی وعده داد که 
تا پایان سال 94 ارز تک نرخی 
ــه اجرا در خواهد آورد، اما  را ب
ــای پیش روی اجرای  چالش ه
ــیف از  ــام و نارضایتی س برج
ــرد آمریکا که آن  نحوه عملک
ــان آورد  ــه صراحت بر زب را ب
ــادات صریحی از دولت  و انتق
آمریکا در این باره مطرح کرد 
موجب شد موضوع تک نرخی 
ــال  ــدن ارز به نیمه اول س ش
ــدی بعد  ــد ولی چن 95 برس
ــد و  ــخ دیگری مطرح ش تاری
ــال رسید،  کار به نیمه دوم س
ــارات اخیر  ــیف در اظه اما س
ــت  ــرطی را نهاده اس خود ش
ــت با توجه به  که معلوم نیس
ــات آمریکا با  ــوالت انتخاب تح
این پیش شرط امکان تحقق 
یکسان سازی نرخ ارز در نیمه 
ــود خواهد  ــال 95 وج دوم س

داشت یا خیر؟ 

شرط جدید سیف
ــک مرکزی  ــس کل بان رئی
در این باره به ایرنا، گفت: این 
ــازی یک باره  ــک یکسان س بان
ــدارد و  ــر ن ــرخ ارز را مدنظ ن
ــه موضوعاتی چون  این کار ب
ــتگی  ارتباطات بین المللی بس

دارد. 
ــه  اینک ــادآوری  ی ــا  ب وی 
ــازی نرخ ارز  برنامه یکسان س
ــال انجام  ــز در ح ــون نی اکن
است، اظهار داشت: اینکه چه 
زمانی کار به سرانجام رسد، به 
ــی که در  ــات بین الملل ارتباط
ــود،  بانک مرکزی دنبال می ش

بستگی دارد. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
ــیف به آغاز اجرای  ــاره س اش
ــازی نرخ ارزاحتماال  یکسان س
ــازی نرخ  مربوط به نزدیک س
ــر  ــت. ب ــی و آزاد اس ارز دولت
ــت که  ــاس باید گف ــن اس ای
ــازی نه تنها از سال  یکسان س
95 بلکه از سال 94 آغاز شده 
ــته تاکنون  بود. از سال گذش
ــی به  ــت ارز دولت ــا قیم باره
ــیار نزدیک شد، اما با  آزاد بس
ــدی دوباره فاصله  تغییرات بع
ــان آنها به وجود  معناداری می
ــن میان از  ــه در ای ــد. آنچ آم
ــوردار  برخ ــی  ــت خاص اهمی
ــن تحوالت  ــه ای ــت نتیج اس

قیمتی است که باید به حذف 
ــی و حصول ارز  نظام دو نرخ
ــود که  ــر ش ــی منج تک نرخ
ــه را منوط  ــن نتیج ــیف ای س
ــدن ارتباطات  ــم ش ــه فراه ب

بین المللی می داند. 
ــیف البته تحلیل روشنی  س
دارد.  ــکا  آمری ــات  انتخاب از 
ــزی  ــک مرک بان ــس کل  رئی
درباره نتیجه انتخابات ریاست 

ــکا و اثر آن بر  جمهوری آمری
ــام )برنامه جامع  ــرای برج اج
ــه یکی از  ــترک( ک اقدام مش
ــن بندهای آن مربوط  مهم تری
ــای بانکی و  ــه رفع تحریم ه ب
ــت،  ــزی ایران اس ــک مرک بان
اظهار داشت: این انتخاب هیچ 
تاثیری بر اجرای برجام ندارد 
زیرا این توافقی دوجانبه بین 
ــت. برجام  ایران و آمریکا نیس

ــت  ــک توافق چندجانبه اس ی
ــورای امنیت  ــه قطعنامه ش ک
ــازمان ملل نیز پشتوانه آن  س

است. 
ــس کل بانک  ــن رئی بنابرای
ــه ای از جانب  ــزی دغدغ مرک
ــت جدید  ــای دول مزاحمت ه
آمریکا برای برجام ندارد. این 
ــیف البته مابه ازای  سخنان س
ــه  ــز دارد چنان ک ــی نی بیرون

موگرینی هم در سخنانی خود 
را مسئول اجرای برجام اعالم 
کرد وگفت برجام تنها مربوط 
ــه بتواند  ــت ک به آمریکا نیس

یک طرفه آن را نقض کند. 

تهدیدات ترامپ برای 
برجام جدی نیست

ــناس  کارش ایوبی،  ــد  محم
ــه  ب ــاره  این ب در  ــادی  اقتص
ــت:  گف ــروز«  ام ــت  »فرص
ــت که  ــان داده اس ترامپ نش
ــد همه را غافلگیر کند  می توان
ــتراتژی  ــتراتژی وی اس و اس
ــت.  اس ــف  حری ــری  غافلگی
ــوک  ــرای همین همه در ش ب
فرورفته اند، اما دنیای سیاست 
دنیایی نیست که یک برج ساز 
ــه بتواند به راحتی در  بی تجرب
آن عرض اندام کند. نیروهای 
ــای  ــکا و نیروه ــل آمری داخ
ــورهای غربی سعی  متحد کش
خواهند کرد تا ترامپ را بر سر 
ــل بیاورند و مهارش کنند.  عق
ــپ از هم اکنون با چالش  ترام
مواجه  خیابانی  ــورش های  ش
شده است. خود پلیس آمریکا 
ــورش  به این اعتراضات نام ش
ــای ضد  ــت. توییت ه داده اس
ــاره این  ــض ترامپ درب و نقی
ــان می دهد که  شورش ها نش
ــش وی را روی زمین  مخالفان
ــد و در حال  ــرار داده ان داغ ق

ادب کردن وی هستند. 
وی افزود: یک نکته مهم را 
نباید فراموش کرد و آن اینکه 
اولویت دار  مسائل  جزو  برجام 
ــه  ــپ ب ــت. ترام ــپ نیس ترام
اندازه کافی با نیروهای داخل 
خواهد  ــغولی  دلمش کشورش 
ــت و بعید می دانم الاقل  داش
ــت  ــال اول ریاس ــی نیم س ط
ــی  حرکت ــد  بتوان ــوری  جمه
ــته  ــدی در این زمینه داش ج
ــد و احتماال در یک سال  باش
ــه  ــام ب ــت وی برج اول ریاس
همین نحو ادامه خواهد یافت. 
ــاوران وی هم  آنگونه که مش
ــد دارد تغییراتی  گفته اند قص
ــام به وجود بیاورد که  در برج
ــت و  آن هم کاری حقوقی اس
از نظر حقوق بین الملل معلوم 
ــوان قطعنامه  ــه بت ــت ک نیس
ــن  ای ــه  ب را  ــل  مل ــازمان  س
سادگی ها دستخوش تغییرات 
ــاخت. بنابراین اینکه آقای  س
ــرای برجام  ــیف می گوید ب س
ــدارد در کوتاه مدت  ــی ن نگران
و شاید میان مدت حق دارند. 

ــناس اقتصادی  ــن کارش ای
ــر حال  ــه ه ــرد: ب ــد ک تاکی
ــاد راه رفتن روی زمین  اقتص
ــر بانک  ــت. اگ ــات اس واقعی
ــات  ارتباط ــد  نتوان ــزی  مرک
برای  ــبی را  بین المللی مناس
آورد پس  ــود  به وج بانک ها 
ــم فعلی بازار  ــت نظ بهتر اس
ــزد. تداوم  ــه هم نری ارز را ب
بهتر  بد  اقتصادی  برنامه  یک 
ــه اقتصادی  ــرای برنام از اج
ــه درصد  ــت ک اس ــتی  درس
ــم  ک ــیار  بس آن  ــت  موفقی
ــالوه بر اینکه  ــد بود. ع خواه
ــود دارد که با  ــن امید وج ای
در  دیپلماسی  دستگاه  ابتکار 
ــا موفق  ــپ چه بس دوره ترام
به  امتیازات جدیدی  ــویم  ش
ــور  نفع بانک ها و اقتصاد کش
ــای غربی بگیریم و  از طرف ه
مرکزی  بانک  ــورت  آن ص در 
ــه  ــود برنام ــد ب ــادر خواه ق
به  را  ارز  نرخ  ــازی  یکسان س

اجرا بگذارد. 

ــزی  مرک ــک  بان ــس کل  رئی
ــل تعیین  ــود در مقاب موضع خ
ــبات  ــل دیوان محاس ضرب االج
ــی  ــی مبن ــران بانک ــرای مدی ب
ــازاد دریافتی  ــدن م ــر برگردان ب
۲۰میلیون تومانی را اعالم کرد و 
گفت که اگر پرداخت ها براساس 
ــده باشد،  ضوابط قانونی انجام ش
ــی تکلیفی برای  ــاظ قانون از لح

برگشت آن وجود ندارد. 
ــنا، اخیرا دیوان  به گزارش ایس
محاسبات طی نامه ای به مدیران 
بانکی، آنها را مکلف به بازگرداندن 
ــون تومان  ــازاد ۲۰ میلی مبلغ م

ــت.  دریافتی در هر ماه کرده اس
ــال  ــه از ابتدای س ــه ای ک به گون
ــون مجموع دریافتی  ۱۳9۳ تاکن
ــران بانکی از حقوق، پاداش،  مدی
ــع  ــای مجم ــدی، پرداختی ه عی
ساالنه - که معموال تا چهار برابر 
ــت- تا حق ماموریت،  حقوق اس
ــای  پرداختی ه ــی،  رفاه ــق  ح
پزشکی، پوشاک و نظایر آن مورد 
ــت. در  ــبه قرار گرفته اس محاس
نهایت بعد از جمع این مبالغ اگر 
ــط  پرداختی ماهانه به طور متوس
ــش از ۲۰میلیون  ــص بی و ناخال
ــه عبارتی هر  ــا ب ــد ی تومان باش

ــول یک  ــی که در ط ــر بانک مدی
ــال بالغ بر ۲4۰میلیون تومان  س
ــته، ملزم به  هرگونه دریافتی داش
ــه روز به  ــت آن طی س بازپرداخ

خزانه است. 
ــرایطی نحوه برخورد  اما در ش
ــبات مورد پذیرش  دیوان محاس
اغلب مدیران بانکی قرار نگرفته 
کل  ــیف-رئیس  ــی اهلل  س ول که 
ــزی- در گفت وگویی  بانک مرک
ــر چند  ــت، ه ــنا داش که با ایس
ــی در این  ــر خاص ــد نظ می گوی
ــا توضیحاتی  ــدارد، ام ــه ن رابط

تامل برانگیز ارائه کرده است. 

وی با بیان اینکه در این رابطه 
نظر خاصی ندارم این گونه گفت 
ــته  ــا طبیعتا اگر در گذش که ام
برخالف ضوابط هرگونه  ــی  کس
ــه  ــف ب ــته، مکل ــی داش دریافت

برگشت آن است. 
سیف ادامه داد: ولی اگر کسی 
مجوزهای  و  ــط  ــاس ضواب براس
خاص دریافتی داشته و حتی در 
ــیاری از موارد فرد با مجوزها  بس
ــی در  ــارات موجود نقش و اختی
ــت  ــته اس تعیین امور خود داش
ــرای وی  ــازمان مربوطه ب ــا س ی
ــور طبیعی  ــرده، به ط تعیین ک

دریافتی،  مازاد  ــت  برگش درباره 
آن شخص باید تصمیم بگیرد. 

ــزی  مرک ــک  بان کل  ــس  رئی
موضوع دیگری را هم مورد اشاره 
ــرار داد و عنوان کرد که برخی  ق
ــاس نزدیکی  افراد به دلیل احس
ــئولیت  ــس مس ــام و ح ــه نظ ب
ــود  خود، همین که عنوان می ش
ــد معمول  ــم باالتر از ح این رق
ــن مبالغ  ــت ای بوده، ممکن اس
ــه تصمیم فردی  را برگردانند ک
ــت. با این حال  خود شخص اس
معتقدم از لحاظ قانونی تکلیفی 

در این رابطه وجود دارد. 

واکنش رئیس کل بانک مرکزی به اولتیماتوم حقوقی دیوان  محاسبات

شرط جدید سیف بهبود ارتباط بین المللی بانک ها  

ارز تک نرخی، همچنان در نوبت اجرا

بانک، بیمه، توسعه4

بانک سینا نشان سه گانه برند 
شایسته ملی دریافت کرد

ــان واحد برتر نخستین کنگره سراسری نشان   نش
شایسته ملی به بانک سینا اعطا شد. 

ــینا، این کنگره  به گزارش روابط عمومی بانک س
ــبت  ــازی اقتصاد ملی به مناس ــا رویکرد توانمندس ب
ــازمان  ــالن همایش های س ــی کیفیت در س روز مل
ــتیار ویژه  ــا حضور دس ــه ملی و ب ــناد و کتابخان اس
رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، جمعی از 
ــورای اسالمی، مقامات دولتی،  نمایندگان مجلس ش
ــور و نخبگان کسب و کار  فعاالن صنعت و اقتصاد کش

و کارآفرینان نمونه ملی برگزار شد. 
ــه به همت انجمن ملی کیفیت  در این همایش ک
ــات و فناوری و با  ــران، مجوز وزارت علوم، تحقیق ای
ــت وزارت صنعت، معدن و تجارت  همکاری و حمای
در محل سالن همایش های سازمان اسناد و کتابخانه 
ــینا موفق به کسب نشان  ــد، بانک س ملی برگزار ش
ــته ملی از سه منظر  ــرآمدی برند شایس سه گانه س
رضایتمندی مشتری، محیط زیست و کیفیت شد. 

مدیر عامل بانک ملی ایران: 
افزایش سرمایه بانک ها باعث تقویت 

توان تسهیالت دهی می شود 
مدیر عامل بانک ملی ایران گفت: افزایش سرمایه 
ــهیالت دهی و توسعه  بانک ها، باعث تقویت توان تس

اقتصادی کشور خواهد شد. 
ــی ایران،  ــی بانک مل ــط عموم ــزارش رواب  به گ
روزه  دو  ــش  همای در  ــین زاده  حس ــا  محمدرض
ــال ۱۳95 و  ــه اول س ــش ماه ــی عملکرد ش بررس
ــال که با  ــش ماهه دوم امس ــای ش ــن برنامه ه تبیی
ــد این  ــره و مدیران ارش ــای هیات مدی حضور اعض
ــاره به  ــد، با اش ــگاه آجودانیه برگزار ش بانک در باش
ــور  ــته بانک ملی ایران در اقتصاد کش جایگاه برجس
ــت: بانک ملی ایران  ــه کهن آن ابراز داش و تاریخچ
دارایی های زیادی از جمله نیروی انسانی متخصص 
و توانمند دارد که باید با مسئولیت شناسی، استفاده 
ــود و اهتمام همه جانبه، جایگاه  از فرصت های موج

این بانک ارتقا یابد. 
ــعه اقتصادی کشور  ــیر توس ــاره به س وی با اش
ــت: باتوجه به نقش  ــل تاکنون گف ــای قب از دهه ه
ــور، امکانات و  ــعه اقتصادی کش ــا در توس بانک ه
ــان با این  ــا نیز باید همزم ــای بانک ه توانمندی ه
ــر امکانات  ــال حاض ــد ولی در ح ــا یاب ــد ارتق رون
ــود تالش  ــرمایه باوج ــت س ــر کفای ــا نظی بانک ه
ــد اقتصادی کشور  همه جانبه بانک ها جوابگوی رش

ــت.  و تامین انتظارات نیس
ــین زاده، افزایش سرمایه بانک ها که  به گفته حس
ــرار دارد،  ــور ق ــئوالن اقتصادی کش مورد تایید مس
ــتر  ــاز تقویت توان بانک ها در پرداخت بیش زمینه س
ــور  ــد در اقتصاد کش ــهیالت و ایجاد رونق و رش تس

خواهد شد. 
ــاد تعادل  ــاالی ایج ــه اهمیت ب ــاره ب ــا اش وی ب
ــتار  ــداری، خواس ــا در بانک ــا و درآمده در هزینه ه
ــئوالن بانک برای تحقق  برنامه ریزی و پیگیری مس

این مهم شد. 

ثبت بهترین عملکرد هفتگی دالر 
در هفته پیروزی ترامپ

ــبدی از ارزهای بزرگ  ــه در برابر س دالر روز جمع
ــر صعود کرد و تحت  ــه باالترین حد در 9 ماه اخی ب
ــد تورم آمریکا  ــرمایه گذاران برای رش تاثیر انتظار س
ــور، بزرگ ترین رشد  در دوران دولت جدید این کش

هفتگی در یک سال اخیر را ثبت کرد. 
ــرمایه گذاران انتظار دارند  ــنا، س به گزارش ایس
ــران  ــراج مهاج ــرای اخ ــپ ب ــنهادهای ترام پیش
ــارت آزاد و  ــای تج ــی توافق ه ــی، بازبین غیرقانون
ــترده، به تورم  ــی گس ــر محرک مال ــرای تدابی اج
ــید. دالر همچنین با  ــد بخش ــکا رونق خواه آمری
ــت های  ــار که بازارهای نوظهور از سیاس این انتظ
حمایت گرانه دونالد ترامپ آسیب بیشتری خواهد 
ــد  ــوان چین و پزوی مکزیک رش ــد، در برابر ی دی

ــتری پیدا کرد.  بیش
ــر همه به  ــران، در حال حاض ــه تحلیلگ ــه گفت ب
ــده اند به همین  ــای آمریکایی عالقه مند ش دارایی ه
ــور و همچنین  ــهام بازارهای نوظه ــل ارزها و س دلی
ــار قرار گرفته اند.  ــه آنها همگی تحت فش اوراق قرض
ــارهای منفی در بازارهای نوظهور  انتظار می رود فش
ــرمایه گذاران تمایل  ــد و در نتیجه س ادامه پیدا کن
ــرمایه از این بازارها  ــتری برای خارج کردن س بیش

پیدا می کنند. 
ارزهای مربوط به شراکت ترانس پاسیفیک تحت 
ــوص توافق های  ــت های ترامپ در خص تاثیر سیاس
ــیایی و آمریکای التین روز  تجاری با کشورهای آس

جمعه دچار کاهش شدند. 
پزوی مکزیک ۳درصد ریزش کرد و به رکود پایین 
ــید، در حالی که دالر  ــر هر دالر رس ۲۱.۳95 در براب
کانادا به پایین ترین حد از ماه فوریه به این سو نزول 

کرد. 
ــترالیا در برابر دالر آمریکا هر  ــد و اس دالر نیوزیلن
ــد. یورو هم به  ــک درصد ریزش کردن ــک حدود ی ی
ــطح در برابر دالر آمریکا از ماه مارس  پایین ترین س
ــید و ۱.۰۸۳۶ دالر معامله شد. دالر  ــو رس به این س
ــه در معامالت روز  ــترین ضرری را ک همچنین بیش
ــته در برابر ین ژاپن داشت جبران کرد و برای  گذش
ــان  ــد نش کل هفته، ۳.5 درصد در برابر ارز ژاپن رش

داد. 
ــاخص دالر که این  ــاس گزارش رویترز، ش براس
ــش ارز بزرگ دنبال  ــبدی از ش ــر س ارز را در براب
ــش از ۲درصد افزایش  ــد برای کل هفته بی می کن
ــی از نوامبر  ــن افزایش هفتگ ــه بزرگ تری یافت ک

ــال ۲۰۱5 بود.  س

بانکنامه

خبرنــامه

نرخنــامه
 دالر 3,658 تومان 

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳,۶5۸ 
ــرح جدید را  ــار آزادی ط ــر قطعه تمام به ــان و ه توم

۱,۰95,۳۰۰ تومان تعیین کردند. 
ــان و هر پوند نیز  ــورو در بازار آزاد ۳,99۸ توم هر ی
ــکه  ــت خورد. همچنین هر نیم س ــان قیم 4,۶۱5 توم
ــکه ۲95۰۰۰تومان  ــع س ــر رب ــان و ه 5۶۲,۰۰۰ توم
ــی ۱۸5,۰۰۰ تومان  ــکه یک گرم ــد. هر س فروخته ش
خریدوفروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۰,۳5۸ 

تومان قیمت خورد. 

پرداخت 90درصد حساب های 
ثامن الحجج

در ۱۱ ماه گذشته مطالبات حدود 9۰ درصد تعداد 
حساب های تعاونی از محل منابع آن و همچنین خط 
ــت. در این  ــده اس ــاری بانک مرکزی پرداخت ش اعتب
ــان پول خود را  ــاب های تا ۳5 میلیون توم رابطه حس
ــاب ها تا  ــت کرده اند و حدود 9درصد تعداد حس دریاف
سقف ۳۰۰ میلیون تومان، همان ۳5 میلیون را دریافت 
کرده و مابقی به بانک پارسیان منتقل شد با این شرط 
که مشتری تعهد کند طی مدت مشخصی پول خود را 
ــه نکند تا زمان الزم برای نقد کردن دارایی های  مطالب
ــد. به این ترتیب تنها یک درصد  تعاونی در اختیار باش
از کل حساب های ثامن الحجج تاکنون بالتکلیف مانده 

است. 
ــت که بعد از  ــی خبرها حاکی از آن اس ــا در حال ام
تسویه کامل بدهی های ثامن الحجج این موسسه رسما 
ــد که به ظاهر با انحالل آن ادامه کار  منحل خواهد ش
ــاب های باالی  ــک مرکزی برای تعیین تکلیف حس بان
۳۰۰ میلیون و فروش امالک و سایر مراحل ساماندهی 
ــه طبق قانون باید هیأت  ــت، چرا ک با ابهام روبه رو اس

تصفیه متولی ادامه کار باشد. 
ــنا اعالم  ــا این حال آن طور که منابع مطلع به ایس ب
ــاتی به دعوت ولی اهلل سیف - رئیس کل  کرده اند جلس
ــی – وزیر کار، تعاون و  ــک مرکزی - به همراه ربیع بان
ــان این وزارتخانه  ــی - و همچنین معاون رفاه اجتماع
ــک مرکزی در مورد  ــی اعضای هیأت عامل بان و برخ
ادامه طرح بازپرداخت سپرده های تعاونی منحل شده 
ــده و این  ثامن الحجج و تعیین هیأت تصفیه برگزار ش
ــت ها همچنان ادامه دارد. این در حالی است که  نشس
ــک مرکزی مدیریت امور تصفیه  به احتمال فراوان بان

این تعاونی را نیز برعهده خواهد داشت. 
اما باید یادآور شد که با کمتر شدن حساب ها حدود 
ــعبه این تعاونی برای کاهش هزینه ها تعطیل  4۳۰ ش
شده و قرار است به زودی در هر استان تنها یک شعبه 
فعال باشد در عین حال که ۲۷۰۰ نفر از کارکنان آن 
نیز در آزمون استخدامی بانک پارسیان شرکت کرده و 
قرار است ۱5۰۰ نفر از افراد واجد شرایط به استخدام 

پارسیان درآیند. 
ــغ باالتر و فرآیند فروش  ــاس اعالم مبال بر این اس
ــرعت  امالک ثامن الحجج از طریق مزایده عمومی س
ــاق در حالی رخ  ــت. این اتف ــد داش ــتری خواه بیش
ــه  ــته در کنار موسس ــال گذش می دهد که در دو س
ــاز میزان که  ــه غیرمج ــزرگ ثامن الحجج، موسس ب
ــج بود، نیز با  ــر کوچک تر از ثامن الحج ــا چهار براب ت
ــد که در نهایت به بانک  ــکل مواجه و منحل ش مش
ــواهد  ــد. ش صادرات برای انجام امور خود واگذار ش
ــا وجود اینکه کمتر  ــت که تاکنون ب حاکی از آن اس
ــال از پرداخت تعهدات ثامن الحجج گذشته  از یک س
ــورت گرفته،  ــش از 9۰درصد پرداخت ها ص ــا بی و ت
ــه در حدود  ــه میزان ک ــا موسس ــری ب ــرایط براب ش
ــرا که  ــذرد، دارد چ ــذاری آن می گ ــال از واگ دوس
ــی بر این بوده که  ــن اعالم بانک صادرات مبن آخری
سپرده های تا 5۰ میلیون تومان پرداخت شده است. 
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قیمتنوع ارز 

۳,۶5۸دالر آمریکا

۳,99۸یورو اروپا

4,۶۱5پوند انگلیس

۱۰۰4درهم امارات

۱,۱۶۰لیر ترکیه

55۰یوان چین

۳5ین ژاپن

۲,۷45دالر کانادا

۳۷۳۸فرانک سوییس

۱۲,۱۰۰دینار کویت

9۷۷ریال عربستان

۲9۲دینار عراق

5۳روپیه هند

۸9۳رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

4۷۸,5۰۰مثقال طال

۱۱۰,۳5۸هر گرم طالی ۱۸ عیار

۰95,۰۰۰ ,۱سکه بهار آزادی

۱,۱۰5,۳۰۰سکه طرح جدید

5۶۲,۰۰۰نیم سکه

۲95۰۰۰ربع سکه

۱۸5,۰۰۰سکه گرمی

بانکنامه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

یکشنبه
23 آبان 1395

شماره 651

ــی ضوابط  ــتورالعمل اجرای ــاس »دس براس
ــافر« ورود ارز فیزیکی  ــر بر ارز همراه مس ناظ
)اسکناس( توسط هر مسافر از خارج از کشور 
تا سقف ۱۰هزار دالر یا معادل آن به سایر ارزها 
بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک 
امکانپذیر و ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس 
برای مبالغ بیش از ۱۰هزار دالر یا معادل آن به 
سایر ارزها مستلزم استعالم از مرکز اطالعات 
مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی 
ــاظ مقررات مبارزه با  ــی)FIU(  به لح و دارای

پولشویی است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، متن 

بخشنامه این بانک به شرح زیر است: 
ــاماندهی مقررات ورود  نظر به ضرورت س
ــافر در هنگام ورود  ــروج ارز همراه مس و خ
ــتی ها  ــور و رفع برخی کاس یا خروج از کش
ــط فعلی، تهیه  ــکالت موجود در ضواب و مش
ــافر در  و تدوین ضوابط جدید ارز همراه مس
ــتور کار این بانک قرار گرفت و متعاقب  دس
بررسی های به عمل آمده و هماهنگی با سایر 
ــرک جمهوری  ــط ازجمله گم مراجع ذی رب
ــران، مرکز  ــی ای ــران، بانک مل ــالمی ای اس
ــویی وزارت  اطالعات مالی و مبارزه با پولش
ــت  ــادی و دارایی )FIU(، ریاس ــور اقتص ام
ــتورالعمل اجرایی ضوابط  جمهوری و... »دس
ناظر بر ارز همراه مسافر« جهت اجرا از تاریخ 

ــود.  ۱۳95/۰9/۰۱ ابالغ می ش
ــده ورود ارز  ــتورالعمل یادش ــاس دس بر اس
فیزیکی )اسکناس( توسط هر مسافر از خارج 
ــقف ۱۰,۰۰۰ دالر یا معادل آن  از کشور تا س
به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی 
ــوده، لیکن ورود  ــرک امکانپذیر ب ورودی گم
ــرای مبالغ  ــکناس ب ارز فیزیکی به صورت اس
ــایر  ــش از ۱۰,۰۰۰ دالر یا معادل آن به س بی
ارزها، مستلزم استعالم از مرکز اطالعات مالی 
ــویی وزارت امور اقتصادی و  ــارزه با پولش و مب
ــررات مبارزه با  ــی )FIU(  به لحاظ مق دارای

پولشویی است. 
ــرای ورود مبالغ بیش از   در این ارتباط ب
ــایر ارزها،  ــا معادل آن به س ۱۰,۰۰۰ دالر ی
ــار آن به درگاه  ــبت به اظه ــافر باید نس مس
گمرک ورودی اقدام و متعاقبا توسط گمرک 

به باجه بانک ملی ایران هدایت شده و ضمن 
ــیدچاپی  ــازاد ارز خود، رس ــع مبلغ م تودی
ــت،  ــاوی کد رهگیری اس ــه را که ح مربوط
ــدور تاییدیه مرکز  ــد. پس از ص دریافت  کن
 ،)FIU( اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی
وجه مازاد مورد بحث بنا به درخواست مسافر 
ــترد، حواله یا از وی به نرخ  عینا به وی مس
آزاد خریداری می شود. ضمنا خروج ارز مازاد 
بر سقف تعیین شده فوق با ارائه کد رهگیری 

ــر خواهد بود.  مربوطه میس
ــتورالعمل  دس ــوب  چارچ در  ــن  همچنی
ــی  قبل ــای  اظهارنامه ه ــدگان  دارن ــد،  جدی
ــش ماه فرصت  )غیرالکترونیکی( حداکثر ش
ــانی  ــه پایگاه اطالع رس ــا مراجعه ب ــد ب دارن
  www. irica. gov. ir ــه آدرس گمرک ب
ــات مربوطه و دریافت  ــبت به ثبت اطالع نس
ــد. ضمنا خروج ارز  ــد رهگیری اقدام کنن ک
ــن نوع  ــدگان ای ــکناس( دارن ــی )اس فیزیک
ــش  ــده )ش اظهارنامه ها در مهلت تعیین ش
ــخص  ــط خود ش ماه( و بعد از آن صرفا توس
ــده  ــده و با همان نوع ارز اظهار ش اظهارکنن
ــد رهگیری و  ــیدچاپی حاوی ک ــا ارائه رس ب
ــه گمرک  ــه  قبلی ب ــل اظهارنام ــل اص تحوی
ــت. شایان ذکر است از  مربوطه امکانپذیر اس
تاریخ ۱۳95/۰9/۰۱ ورود و خروج ارز برای 
مبالغ بیش از ۱۰,۰۰۰ دالر یا معادل آن به 
ــایر ارزها در چارچوب دستورالعمل مزبور  س
ــق مبادی چهارده گانه ورودی  و صرفا ازطری
ــه باجه های فعال بانک  و خروجی گمرک ک
ــتند امکانپذیر بوده  ملی در آنها مستقر هس
ــایر مبادی ورودی  /خروجی حداکثر  و در س
تا سقف ۱۰,۰۰۰ دالر یا معادل آن به سایر 

ارزها مجاز خواهد بود. 
ــامی چهارده گانه  ــت اس ــن فهرس همچنی
ــتورالعمل  ــت دس ــرکات مزبور در پیوس گم
ــده  ــانی ش به کلیه مراجع ذی ربط اطالع رس
ــت. در پایان ضمن اشاره به این موضوع  اس
ــامل رانندگان بخش  که مقررات یادشده ش
حمل و نقل بین المللی )ترانزیت( نیز می شود، 
ــش تعداد  ــورت افزای ــی دارد درص ــالم م اع
ــا  ــث، متعاقب ــورد بح ــی م ــای اعالم باجه ه

اطالع رسانی خواهد شد. 

ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و 
رانندگان عبوری ابالغ شد
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دولت قدردان بازار سرمایه است
بازار س��رمایه نسبت به بازار پول بسیار فعال تر عمل 
کرده است به همین دلیل دولت بخش قابل توجهی از 
برنامه های رشد اقتصادی کشور را از طریق بازار سرمایه 
پیگیری می کند. محمدباقر نوبخت، س��خنگوی دولت 
در گفت وگو با س��نا به اهمیت بازار سرمایه در تامین 
مالی دولت اشاره کرد و گفت: دولت بیش از 14هزار و 
700میلیارد تومان به گندمکاران بدهکار بود که برای 
پرداخت آن کس��ری داش��ت و فرابورس به خوبی این 
مشکل را حل کرد و دولت قدردان بازار سرمایه است. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درباره سهم 
و فرصتی که بودجه امس��ال برای بازار سرمایه در نظر 
گرفته، ابراز داشت: عمدتا هر ساله در تبصره 5بودجه 
فرصت هایی برای تعامل با بازار سرمایه دیده می شود. 
در بندهای این تبصره مشخص می شود که حوزه های 
مختلف صنعت، شهرداری یا بخش های دولتی چطور 
می توانند منابع خودش��ان را به جای بازار پول از بازار 
سرمایه تامین کنند. وی با اش��اره به اینکه در بودجه 
امس��ال بالغ بر 40 هزار میلی��ارد تومان تامین مالی از 
طریق بازار س��رمایه تعریف شده است، گفت: انتشار 5 
هزار میلیارد تومان اوراق مش��ارکت، 15 هزار میلیارد 
توم��ان اوراق صکوک و ح��دود 7500 میلیارد تومان 
اس��ناد خزانه اسالمی در نظر گرفته شده است. معاون 
رئیس جمهوری در این رابطه ادامه داد: 12500 میلیارد 
تومان نیز برای تهاتر دیده ش��د که مستقیما وارد بازار 
سرمایه نمی ش��ود ولی بازار سرمایه به ما در این تهاتر 

کمک می کند. 

افزایش ۱۱ میلیارد ریالی ارزش 
صندوق های ETF در بازار سرمایه

شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه )س��مات( اع��الم ک��رد ارزش صندوق های قابل 
معامل��ه )ETF( در بازار س��رمایه بیش از 11 میلیارد 
ری��ال افزایش یاف��ت. براس��اس جدیدتری��ن آمارها، 
ارزش صندوق ه��ای قاب��ل معامله در مهر ماه امس��ال 
با رش��د11میلیاردی نس��بت به مدت مشابه ماه قبل 
ب��ه رقم 10هزار و 744 میلیارد ریال رس��ید. در حال 
حاضر 20صندوق قابل معامله در بازار س��رمایه ایران 
فعال هس��تند و صن��دوق اعتماد آفرین پارس��یان با 
ارزشی معادل 4872 میلیارد ریال بزرگ ترین صندوق 
ETF است. صندوق های قابل معامله آرمان آتی کوثر 
با 1381 میلیارد ریال، توس��عه یکم با 1300 میلیارد 
ریال، صندوق پایدار سپهر 1050 میلیارد ریال، سپهر 
اندیشه نوین با 364 میلیارد ریال، سرمایه گذاری زمین 
و ساختمان نسیم با 315 میلیارد ریال و سرمایه گذاری 
زمین و ساختمان مسکن شمال غرب با 237 میلیارد 
ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا شش��م بزرگ ترین 

صندوق های ETF  بازار سرمایه قرار دارند. 

زمان سومین عرضه 80 درصد 
پتروشیمی دماوند درفرابورس

زمان س��ومین عرضه 80 درصد سهام پتروشیمی 
دماون��د بع��د از کاه��ش قیم��ت پای��ه نس��بت به 
قبل مش��خص ش��د و قرار اس��ت این بار هر س��هم 
بی��ش از 91میلی��ون تومان عرضه ش��ود. س��ازمان 
خصوصی س��ازی درحالی تاکنون دوبار به وکالت از 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و طی سال 93 و 
ش��هریور ماه سال جاری در فروش 80 درصد سهام 
پتروشیمی دماوند ناکام مانده که برای سومین مرتبه 
تالش می کند تا این ش��رکت دولتی را واگذار کند. 
به این ترتیب قرار اس��ت اول آذرماه 10هزار س��هم 
این پتروش��یمی به قیمت پایه هر سهم 91 میلیون 
و 954 هزار تومان و ب��ه ارزش 919 میلیارد تومان 
و به صورت 10 درصد نقد و باقی اقساط هشت سال 
در ب��ازار معامالت فرابورس عرضه ش��ود. در عرضه 
14 شهریور ماه سال جاری که بزرگ ترین واگذاری 
دولتی محسوب می شد، قیمت هر سهم پتروشیمی 

دماوند 136 میلیون و 949 هزار تومان بود. 

عرضه ۲۹ هزار تن انواع قیر 
شرکت نفت جی در تاالر نقره ای

ت��االر صادراتی بورس کاالی ای��ران دیروز میزبان 
100 تن گوگردپ��ودر و 6هزارو 500 تن قیر 6070 
بود. طی ای��ن روز 658 تن مواد پلیمری و 2هزار و 
518 تن مواد ش��یمیایی نیز در این تاالر عرضه شد. 
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران در این 
روز عرضه 46هزار و 105 تن جو دامی اس��تان های 
گلس��تان، خراس��ان رض��وی، خوزس��تان، قزوین و 
کرمانش��اه، 100 ت��ن روغن خام س��ویای آرژانتین، 
300 تن ش��کر س��فید کارخانه های قند نیش��ابور، 
شیروان و کشت و صنعت جوین، 15 هزار تن گندم 
خوراکی کردستان، همدان و آذربایجان غربی و یک 
ه��زار تن گندم دوروم کرمان را تجربه کرد. عالوه بر 
این، 38 تن جو دامی اس��تان های همدان، فارس و 
کرمانشاه در قالب طرح قیمت تضمینی و یک هزار و 
846 تن ذرت دانه ای از موجودی هشت انبار استان 
کرمانش��اه در قالب گواهی س��پرده کاالیی در تاالر 

محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

نخستین پیش بینی EPS »شلیا« 
در سال مالی ۹6

شرکت مواد ویژه لیا نخس��تین پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منته��ی به 31 م��رداد 96 را 
به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. »شلیا« سود 
هر س��هم س��ال مالی 96 را با سرمایه 80 میلیارد و 
820 میلیون ریال 305 ریال اعالم کرده اس��ت. این 
ش��رکت در س��ال مالی 95 سود هر س��هم را 247 
ریال پیش بینی کرده که پیش بینی سال مالی جدید 
حاکی از رشد 24 درصدی عایدی این سهم است. 

فرابورس

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

روز  ب��ورس  کل  ش��اخص 
نگرانی های  رف��ع  ب��ا  ش��نبه 
فع��االن اقتص��ادی، ب��ا 600 
واحد رش��د به رق��م 79 هزار 
و 12واح��د رس��ید. ب��ا توجه 
ب��ه اینکه بس��یاری از صنایع 
پایین ترین سطح  به  بورس��ی 
نمی توان  رس��یده اند،  قیمتی 
انتظار داش��ت که س��ودآوری 
ای��ن ش��رکت ها و در نتیج��ه 
بیش��تری  کاهش  آنها  قیمت 
داشته باش��د. با این حال بعد 
از پیروزی غیر قابل پیش بینی 
ترام��پ در انتخابات ریاس��ت 
هم��ه  آمری��کا،  جمه��وری 
بازار ه��ای مال��ی و کاالیی به 
ای��ن رویداد جهان��ی واکنش 
نش��ان دادند و در ای��ران نیز 
در براب��ر رش��د دالر و ط��ال، 
ش��اخص کل بورس در نتیجه 
ج��و روانی به ش��دت منفی، با 
ریزش مواجه شد. این جریان 
ابت��دا در بازاره��ای جهانی و 
س��پس در بازار س��هام ایران 
فروکش کرد و با اعالم برخی 
مواضع ترام��پ و تحلیل های 
کارشناس��ان از واقعیت ه��ای 
اقتص��اد جهانی،  و  سیاس��ت 
پی��ش  در  بهت��ری  رویک��رد 
گرفته شد و تعطیلی دو روزه 
آخر هفته، به آرامش بیش��تر 
کمک ک��رد. در ح��ال حاضر 
بس��یاری از فعاالن بازار سهام 
به این تحلیل رس��یده اند که 
مواضع قبل از انتخابات ترامپ 
درب��اره توافق برج��ام در حد 
هم��ان ش��عارهای تبلیغات��ی 

باقی خواهد ماند. 

حمایت حقوقی ها از بازار 
سهام

فراگیر شدن امید به بهبود 
ب��ازار و البت��ه حمایت برخی 
حقوقی ه��ا، موجب ش��د تا از 

هم��ان آغاز معامالت، س��هام 
معدنی،  و  فل��زی  گروه ه��ای 
جلودار برگشت تمام عیار بازار 
ش��وند. در عین ح��ال با لیدر 
شدن دوقلوهای سنگ آهنی، 
بازار س��هام ش��اهد معامالتی 
پرحج��م در دامن��ه نوس��ان 
و شکل گیری  قیمت ها  مثبت 
صف خریدهای س��نگین بود. 
در ای��ن بین ملی صنایع مس 
ای��ران با معامل��ه کمتر از 35 
میلی��ون س��هم در باالتری��ن 
س��قف قیمتی توانس��ت صف 
خری��د 69 میلی��ون س��همی 
خ��ود را در پای��ان معام��الت 
حفظ کند. در توس��عه معادن 
و فل��زات نیز ب��ا افزایش غلبه 
خری��داران ب��ر فروش��ندگان 
سهام در گروه سنگ آهنی ها، 
به رغ��م معامل��ه 60میلی��ون 
س��همی ب��ا صف خری��د 15 
میلی��ون س��همی در باالترین 

س��قف قیمت��ی ب��ه کار خود 
پای��ان داد. در این میان گروه 
خودرویی ها ش��اهد معامالتی 
دامن��ه  در  متع��ادل  و  آرام 
منف��ی قیمت ها ب��ود. به طور 
کلی انتظار ب��رای تعدیل های 
مثب��ت قیمتی در گروه فلزات 
اساس��ی و معدنی ها انگیزه ای 
جدید ب��رای س��رمایه گذاری 
در تاالر شیشه ای بود. هرچند 
ک��ه انگیزه نوس��انی در گروه 
سیمانی ها، دارویی ها و برخی 
تک س��هم های پتروش��یمی ها 
از جمل��ه نف��ت پاس��ارگاد و 
ش��رکت های کوچک کاشی و 
س��رامیک و برخ��ی غذایی ها 

همچنان حکم فرماست. 

افزایش ۱6 واحدی آیفکس
بازار فرابورس ایران نخستین 
روز از هفته معامالتی جدید را 
با سبزپوش��ی اغلب نماگرهای 

خ��ود و افزای��ش 16 واحدی 
آیفکس پش��ت س��ر گذاشت. 
در جری��ان ب��ازار روز ش��نبه 
22 آبان ماه در پی دادوس��تد 
168 میلیون ورق��ه بهادار در 
17 ه��زار و 934 دفعه، ارزش 
معامالت به رقم 3 هزار و 229 
میلیارد ریال رسید که نسبت 
به چهارشنبه هفته قبل با رشد 
این متغیرها همراه بود. در این 
میان پس از قرمزپوشی و افت 
بی��ش از 20واح��دی آیفکس 
در معام��الت روز چهارش��نبه 
هفته قب��ل، نماگ��ر فرابورس 
روز ج��اری رش��د 16 واحدی  
)نزدیک به 2 درصد( را تجربه 
کرد و تا ارتف��اع 835واحدی 
نم�اده�ای  ی�اف�ت.  افزای��ش 
 » می��دک���و « ،  » زاگ���رس « ، 
 » م��ارون «   و  » ذوب «   باالترین 
تأثی��ر مثب��ت ب��ر آیفکس را 
تا س��قف حداکث��ر 3.5 واحد 

گذاش��تند. در جری��ان ب��ازار 
فراب��ورس، نمادهای  » ذوب « ، 
 » شاوان « ،  » اپرداز «   و  » حریل «  
پربیننده ترین  به عن��وان   نی��ز 
ش��ناخته  معامالتی  نمادهای 
شده و همگی با رشد قیمت ها 
همراه ش��دند. در مجموع در 
پای��ه  و  دوم  اول،  بازاره��ای 
همچنی��ن روز جاری ش��اهد 
نق��ل و انتقال بی��ش از 101 
میلیون س��هم به ارزش 334 
میلیارد ری��ال بودیم که نماد 
ذوب آهن ب��ا نقل و انتقال 19 
میلیون س��هم به ارزش 53.5 
باالترین حجم  ری��ال  میلیارد 
و ارزش معامالت��ی را تجرب��ه 
ک��رد. ب��ازار اوراق ب��ا درآمد 
ثابت فرابورس نیز روز گذشته 
نقل و انتق��ال 2.8میلیون ورقه 
به ارزش 2هزار و 686میلیارد 
ری��ال را تجربه ک��رد. در این 
ب��ازار نم��اد اوراق مش��ارکت 
با معامله  ش��هرداری مش��هد 
نزدیک ب��ه 231 هزار ورقه به 
ارزش 241 میلی��ارد ریال در 
ص��در اوراق م��ورد معامله در 

این بازار ایستاد. 
ابزارهای  ب��ازار  در  همزمان 
نوین مالی نیز هر ورقه تس��ه 
در بازه قیمت��ی 773 تا 800 
ه��زار ریال م��ورد مبادله قرار 
گرف��ت که در این میان امتیاز 
م��رداد  مس��کن  تس��هیالت 
93 باالتری��ن رش��د قیمت و 
تس��ه خرداد 93 با بیش��ترین 
ری��زش قیمت روبه رو ش��دند. 
صندوق های  معامالت  بررسی 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
نیز نشان می دهد روز گذشته 
س��رمایه گذاری  صن��دوق 
اعتم��اد آفری��ن پارس��یان با 
میلی��ون   3.5 خریدوف��روش 
ورق��ه به��ادار ب��ه ارزش 52 
باالترین حجم  ری��ال  میلیارد 
و ارزش معام��الت را در میان 

ETFها تجربه کرده است. 

تب هیجان فروشندگان فروکش کرد

واکنش صعودی شاخص کل به تغییر لحن ترامپ

در نتیج��ه عملک��رد موف��ق و ش��فاف 
همکاران سیستم در  »فرابورس«، تحقق 
همیش��گی مناف��ع س��هامداران و تأمین 
رضایت آن��ان از ثبات عملکرد ش��رکت، 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار کش��ور با 
تأیید توانمندی همکاران سیس��تم برای 
ورود به بورس، با درخواست شرکت برای 
انتقال از فرابورس به بورس موافقت کرد. 
 ب��ا توجه ب��ه موافقت هی��أت  پذیرش 
اوراق به��ادار در جلس��ه م��ورخ شش��م 
مهرماه 1395 با پذیرش س��هام ش��رکت 
همکاران سیس��تم در بورس اوراق بهادار 
ته��ران، به عن��وان پانص��د و چهارمی��ن 
ش��رکت پذیرفته  شده در بورس، از تاریخ 
هش��تم آب��ان 1395 نام این ش��رکت در 
بخ��ش  »رایانه و فعالیت ه��ای مربوط به 
آن«، گ��روه و طبق��ه  »مش��اوره مربوط 
ب��ه نرم اف��زار و عرض��ه نرم اف��زار« با کد 
صنع��ت  »722007« و نماد  »سیس��تم

SYSTEM« در فهرس��ت نرخ های بازار 
دوم بورس اوراق بهادار تهران درج ش��ده 

است. 
پی��رو این پذیرش، مراس��م تغییر نماد 
همکاران سیس��تم از فرابورس به بورس، 
23 آبان ماه در تاالر شیش��ه ای س��ازمان 

بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد. 
گفتنی  اس��ت هم��کاران سیس��تم در 
س��ال 1390 موفق ش��ده بود در جایگاه 
نخستین شرکت نرم افزاری کشور، مجوز 
ورود به بازار س��رمایه را کس��ب کند و به 
فرابورس راه یابد. در این دوره پنج ساله، 
این ش��رکت توانس��ت افزون بر پوش��ش 
تمام��ی تعه��دات خ��ود به س��هامداران، 
س��رمایه خود را نیز از 200 میلیارد ریال 

به 750میلیارد ریال افزایش دهد. 

س��هام  ب��ازار  کارش��ناس 
و  ب��ورس  اینک��ه  بی��ان  ب��ا 
معامله گ��ران واکن��ش منطقی 
به خصوص  اتفاق��ات جهانی  به 
فلزات  جهانی  قیم��ت  افزایش 
ش��اخص  گف��ت:  داش��تند، 
79 هزار  اکن��ون وارد کان��ال 
ش��ده اس��ت؛ البته آن هیجان 

به  نسبت  اولیه  بیش واکنش��ی 
ترامپ تمام ش��ده اس��ت و از 
این پ��س، ب��ازار منتظر اخبار 
ب��ه  نس��بت  و  ب��وده  واقع��ی 
مورد  در  اظهارنظرهای��ی ک��ه 
به شدت  می شود،  انجام  برجام 
حساس است و آنها را با دقت 
دنبال می کن��د؛ همان طور که 

در زمس��تان 94 در زمانی که 
واقع ش��د،  توافق  برجام مورد 
بیش��ترین واکنش مثبت را در 
خ��ودرو داش��تیم و االن هنوز 
ب��ا توج��ه ب��ه اینکه ش��اخص 
و  اس��ت  مثب��ت  واح��د   600
ج��و کلی ب��ازار خوب اس��ت، 
این گروه معامالت ش��ان  هنوز 

دنبال  منف��ی  درصده��ای  در 
ما  ب��ازار  بنابرای��ن  می ش��ود، 
است  متاثر  ناحیه  این  از  هنوز 
دنبال  ب��ا دق��ت  را  برج��ام  و 

می کند. 
ایمان مقدسیان در گفت وگو 
ب��ا مهر اف��زود: ب��ازار البته به 
عوام��ل بنی��ادی مث��ل قیمت 

نش��ان  واکنش  فلزات  و  نف��ت 
ش��رکت ها  ب��رای  و  می ده��د 
بازار  بازار س��هام که ی��ک  در 
عوامل  ای��ن  اس��ت،  کاالمحور 
فک��ر  و  ب��وده  همیش��ه مه��م 
می کن��م رون��د کنونی نش��ان 
می ده��د ک��ه ب��ازار واکن��ش 

منطقی را لحاظ خواهد کرد. 

 »همکاران سیستم« از فرابورس به بورس منتقل شد

پایان ترامپ در بازار سهام ایران

نگاه

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کالس��یمین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که مس ش��هید باهنر 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.7175فاسمین
1.7435فباهنر
9.4115کبافق

3.9505سیالم
3.1745کنور

3.0484.99سغرب
3.1334.99کساوه

 بیشترین درصد کاهش
حم��ل و نقل بین الملل��ی خلیج فارس صدرنش��ین 
جدول بیش��ترین درصد کاهش ش��د. س��رمایه گذاری 
توس��عه ملی در رده دوم این گروه ایستاد و نیرومحرکه 
هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای 

گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)10.01(2.635حفارس
)4.83(1.516وتوسم

)4.82(2.308خمحرکه
)4.74(1.787خچرخش
)4.7(14.323شسینا
)4.66(2.187تمحرکه
)4.61(4.307خگستر

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
شناخته ش��د. توس��عه معادن و فلزات در رده دوم این 
گروه ایستاد. سرمایه گذاری س��ایپا هم در رده های باال 

قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

159.802 1369فوالد

60.105 1456ومعادن
55.023 1105وساپا
39.927 3106خودرو
39.723 1023خزامیا
37.627 1276خپارس
34.966 2024فملي

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفه��ان  به خود اختصاص داد و ایران خودرو رتبه دوم 
را ب��ه دس��ت آورد. صنایع آذرآب ه��م در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

218.734 1369فوالد
124.000 3106خودرو
122.222 4460فاذر

87.512 1456ومعادن
70.772 2024فملي
60.778 1105وساپا

49.095 4307خگستر

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که ایران 
خ��ودرو در این گروه دوم ش��د و زامیاد در رتبه س��وم 

قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

13695421فوالد
31063867خودرو
10232815خزامیا
12762568خپارس
11052366وساپا

11751877خرینگ
23751693فاراک

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

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

36211810کحافظ
43631091فمراد

942942پالسک
3950263سیالم
1000250تکمبا

3662244خمحور
3712206بالبر

P/E کمترین نسبت
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/Eقیمتنام شرکت

49651.31کسرا
9092.42وخارزم
10343.10پردیس
16813.11واعتبار
18033.42وبانک
38163.47پتایر
10063.58وپاسار

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

 مکان ساخت برج میالد2 
محل تالقی چند گسل است

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات شهرسازی با بیان 
اینکه مکانی که ش��هرداری تهران برای س��اخت برج 
میالد 2 جانمایی کرده محل تالقی چند گسل است، 
گفت: شهرداری تهران از مطالعات مرکز تحقیقات راه 
و شهرسازی درباره خطرپذیری مناطق برای ساخت 

پروژه های کالن استقبال نمی کند. 
عل��ی بیت اله��ی در گفت وگ��و با ایلنا، ب��ا بیان اینکه 
جانمای��ی ب��رج میالد 2 در مجاورت گس��ل قرار دارد و 
موافق این موقعیت برای ساخت برج میالد 2 نیستیم، 
اظهار داش��ت: در مجاورت برج میالد 2 گس��ل ونک، 
همین گس��لی که پیش از این با عنوان گس��ل تپه های 
گیش��ا ش��ناخته شده است، از مجاورت برج میالد عبور 
می کند. وی تأکید کرد: منطقه ای که برای ساخت برج 

میالد 2 جانمایی شده است تالقی چند گسل است. 
رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات شهرسازی ادامه 
داد: به شهرداری تهران توصیه می کنیم بازنگری در 
جانمایی س��اخت برج میالد2 داش��ته باش��د و برای 
س��اخت آن مطالعات بیش��تری با توجه به نقشه های 
پهنه های گسلی تهران انجام دهد. وی افزود: ممانعتی 
در ساخت این پروژه وجود ندارد، بحث ما این است 
که این پروژه در مکان و محدوده ای س��اخته ش��ود 
که پس از س��اخت دچار بحران و مش��کالت بیش��تر 
نشویم. بیت الهی با بیان اینکه مرکز تحقیقات وزارت 
راه وشهرس��ازی ای��ن آمادگ��ی را دارد ت��ا مطالعات و 
تحقیق��ات درباره خطرپذیری مناطق برای س��اخت 
چنی��ن پ��روژه ای را در اختیار ش��هرداری قرار دهد، 
گف��ت: ش��هرداری تاکنون از مرک��ز تحقیقات وزارت 
راه وشهرس��ازی مشاوره ای برای تعیین مکان ساخت 

مگا پروژه ها و ساخت برج میالد 2 نخواسته است. 

ممنوعیت ساخت و سازهای غیرمجاز 
پیرامون حرم مطهر رضوی

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بی��ان اینکه در 
دولت یازدهم جلوی ساخت و سازها در مجاورت حرم 
امام رضا)ع( گرفته شد، گفت: مداخالت کالن مقیاس 
که به این بافت تحمیل می شود، باید حذف شوند. 

ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمدس��عید ای��زدی، مدیرعام��ل ش��رکت عمران و 
بهس��ازی ش��هری ایران درباره بافت پیرامونی حرم 
مطهر رضوی گفت: س��ال ها بود که به دلیل ش��رایط 
ساخت و س��ازهای عجی��ب در پیرام��ون ح��رم مطهر 
رضوی، تحت عنوان توس��عه در انتظار فراهم ش��دن 
ش��رایطی ب��رای تجدیدنظ��ر در یک��ی از بزرگ ترین 
پهنه های تاریخی- مذهبی بودیم که در دولت یازدهم 

این شرایط ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ش��هر مش��هد به واس��طه قرار گرفتن 
حرم امام رضا)ع( همواره مورد توجه جامعه دانشگاهی 
و عم��وم مردم اس��ت و ب��ه همین دلیل بافت پیرامونی 
آن، ساخت و سازها و بهسازی آن براساس رعایت تمامی 
اصول شهرسازانه و معمارانه و همچنین مباحث مرمتی 
از حساسیت های باالیی برخوردار است. به گفته ایزدی، 
جامعه حرفه ای و دانشگاهی کشور در شرایط فعلی و در 
دولت یازدهم که شرایط برای گفت وگوهای اینچنینی 
فراهم اس��ت، باید نهایت اس��تفاده را ببرد و با ابزارهای 
قانونی الزم ش��رایطی را ایجاد کند تا جلوی یک س��ری 
از ساخت و سازهای غیرمجاز و اتفاقات ناگوار را در حرم 

مطهر رضوی بگیرد. 
وی تأکی��د ک��رد: اگرچ��ه جامع��ه دانش��گاهی به 
دنبال تغییرات بنیادین اس��ت اما باید با هوش��مندی، 
فرصت ه��ای پی��ش رو را غنیمت دانس��ته و عالوه بر 
رویک��رد پ��روژه محوری به دنبال اندیش��ه هایی برای 
اجرایی کردن پروژه های راهبردی و مطالعه شده باشد. 
ایزدی در بیان پیش��نهادهای خود در مورد برنامه 
راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه حرم مطهر 
رضوی گفت: در راهبردهای طرح بهس��ازی و توسعه 
ح��رم مطه��ر رضوی می توان دو جریان را با هم پیش 
برد، که یکی در س��طوح کالن مطرح می ش��ود و به 
تصمیم گیری های سیاسی وابسته است و دیگری نیز 
راه حل های فنی و کارشناسانه است که این دو جریان 
در کنار هم می تواند به نتایجی که مورد نظر جامعه 
حرفه ای، دانشگاهی و البته متعهد است منجر شود. 
وی تصری��ح ک��رد: راه حل ه��ای فنی بای��د دارای 
طبقه بندی و گام های مش��خصی باش��د. گام اول این 
اس��ت که ما بتوانیم آنچه مالک  عمل دستگاه هاس��ت 
تغیی��ر دهیم. همچنی��ن مداخالت کالن مقیاس که 

به این بافت تحمیل می شود نیز باید حذف شوند. 

گرانی مسکن تا پایان امسال 
منتفی است

در حال��ی ک��ه رئی��س اتحادی��ه مش��اروان امالک 
کاه��ش ۷۰ درص��دی صدور پروانه های س��اختمانی 
را نگران کنن��ده دانس��ت، رئیس انجمن انبوه س��ازان 
اس��تان تهران گفت: قیمت مس��کن تا پایان س��ال 

افزایش نمی یابد. 
حسام عقبایی در گفت وگو با تسنیم، اظهار کرد: در 
سال های 93 و 94 صدور پروانه های ساختمانی حدود 
5۰ درصد کاهش یافت که در سال جاری نیز این رقم 
در سطح کشور کاهش حدود 2۰ درصدی را داشته 
اس��ت. وی تصریح کرد: از این رو طی س��ال های93، 
94 و 95 صدور پروانه های ساختمانی حدود ۷۰درصد 
کاهش یافته که این مسئله برای بازار مسکن و اقتصاد 

کشور نگران کننده است. 
عقبای��ی تأکی��د کرد: در ماه ه��ای باقیمانده از عمر 
دولت یازدهم مسئوالن و دست اندرکاران مربوطه باید 
برنامه ای به جز افزایش تس��هیالت برای بازار مس��کن 
داشته باشند. رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران 
با اش��اره به رکود س��ه ساله بازار مسکن گفت:  قیمت 

مسکن تا پایان سال افزایش نمی یابد. 
رئی��س انجمن انبوه س��ازان اس��تان ته��ران نیز در 
گفت وگو با تس��نیم گفت: بازار مس��کن بیش از س��ه 
سال است که در رکود به سر می برد و تا پایان سال 

جاری احتمال افزایش قیمت مسکن وجود ندارد. 

اصالح طرح جامع حمل و نقل 
براساس مدل های عرضه و تقاضا

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی از اص��الح طرح 
جامع حمل و نقل براس��اس مدل های عرضه و تقاضا، 
شبکه ها و منطقه بندی و پروژه های زیرساختی خبر 

داد. 
به گزارش مهر، امیر امینی ضمن اشاره به اهمیت 
ط��رح جامع حمل و نقل مصوب س��ال ۸9، گفت: در 
طرح جامع قبلی، ظرفیت های ایجاد ش��ده در بنادر 
بدون در نظ��ر گرفتن حمل و نقل ریل��ی پیش بینی 
ش��ده ب��ود، در حالی که باید ای��ن ظرفیت ها با یک 
تناس��ب مشخص و حس��اب ش��ده بین حمل و نقل 

جاده ای و ریلی ایجاد می شد. 
وی ادام��ه داد: ط��رح جام��ع حمل و نق��ل مالک 
طراح��ی کریدورهای حمل و نقلی ب��ود که در دولت 
یازدهم براس��اس مدل های عرضه و تقاضا، شبکه ها 
و منطقه بندی ها، پروژه های زیرس��اختی و در نهایت 
وضعی��ت موج��ود در وزارتخانه م��ورد پاالیش قرار 

گرفت. 
امینی با اشاره به تغییرات و بازنگری کریدورهای 
داخل��ی و بین الملل��ی، اظهار داش��ت: کریدورهای 
حمل و نقلی کشور در حال حاضر تمام 25 مرز فعال 

قدیمی و جدید کشور را در برمی گیرند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی، بیان ک��رد: تمام 
اقدامات انجام شده درباره کریدورها در فاصله ۱5۰ 
کیلومتری مرزها انجام ش��ده ب��ود و این بیانگر یک 
نگاه درونگرا به ش��بکه حمل ونقل کش��ور است، اما 
طی این س��ه س��ال تمام مرزهای زمینی و دریایی 
از طریق کریدورها به یکدیگر متصل ش��دند که در 
نتیجه، یک ش��بکه حمل ونقلی چهارسو میان شرق، 
غرب، شمال و جنوب و اتصال آنها به یکدیگر ایجاد 

شد. 
وی گف��ت: عدم اس��تفاده از ظرفیت های خالی و 
ایجاد ظرفیت های مازاد در برخی نقاط در گذش��ته 
مان��ع اس��تفاده بهینه از ظرفیت های کش��ور ش��ده 
اس��ت و به همین دلیل ناهماهنگی میان بخش های 

مختلف حمل و نقل به شدت مشاهده می شود. 
امینی در ادامه با بیان اینکه کش��ورهای همسایه 
ش��مالی و جنوب��ی ب��ه دنب��ال تصاح��ب فرص��ت 
ژئوپولیتیک��ی و جغرافیای��ی ایران هس��تند، یادآور 
شد: همسایگان ایران اقدامات زیرساختی گوناگونی 
در ح��وزه حمل و نقل انجام داده ان��د و هم اکنون نیز 
چندی��ن پروژه فرودگاهی، بن��دری، ریلی و جاده ای 
با هدف ایجاد حمل و نقل چندوجهی در دس��ت اجرا 
دارند و درصدد هس��تند از طریق سیستم های نوین 
حمل و نقل��ی فرآیند تخلیه و بارگی��ری میان آنها را 

کم هزینه کنند. 
وی در ادام��ه با تاکید بر لزوم توجیه پذیر ش��دن 
کریدورهای کشور، گفت: با تعیین تعرفه های مناسب 
می توانی��م بازار خوبی در حمل و نق��ل بین المللی به 
دس��ت آوریم. معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره 
به پروژه راه آهن رشت-آستارا، بیان داشت: این خط 
راه  آهن به عنوان یکی از مهم ترین پروژه های کش��ور 
باید از نگاه ملی مورد توجه قرار گیرد، زیرا با اتصال 
این حلقه مفقوده، ارزش اقتصادی کالنی به کش��ور 
وارد خواهد شد و همزمان مدت انتقال کاال از چین 

به ایران از ۱۱ روز به ۷ روز کاهش می یابد. 
راه آه��ن  پ��روژه  تکمی��ل  امین��ی،  گفت��ه   ب��ه 
خواف-هرات در افغانس��تان و اتصال آن به کاش��غر 
)در افغانس��تان( یک جریان تجاری در داخل ایران 

ایجاد خواهد کرد. 

درخواست آذربایجان برای 
سرمایه گذاری در ایستگاه آستارا

مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی از آمادگی راه آهن 
ایران برای پذیرش سرمایه های داخلی و خارجی در 
صنع��ت حمل و نقل ریلی خب��ر داد و گفت: راه آهن 
آذربایجان درخواس��ت خود را برای س��رمایه گذاری 
و  ش��رکت های خصوص��ی آذری در س��اختمان ها 

تجهیزات ایستگاهی آستارا اعالم کرده است. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت راه آهن، محسن 
پورس��یدآقایی گفت: با توجه به تملک و آماده بودن 
۱۰هکتار از اراضی ایستگاه آستارا، راه آهن آذربایجان 
درخواست س��رمایه گذاری در احداث ساختمان ها و 
تجهیزات ایس��تگاهی را اعالم کرده اس��ت و راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران آماده پذیرش سرمایه های 
داخلی و خارجی در صنعت حمل و نقل ریلی است. 

همچنی��ن طبق گفته های عیس��ی حیدری مدیر 
پ��روژه آستارا-رشت-آس��تارا ای��ن پ��روژه ریلی در 
داخل ایران ۱4۰۰ متر طول خط مس��تقیم دارد که 
به منظور احداث ایس��تگاه و باران��داز آن، ۶2 هکتار 
زمین در دس��ت تملک است. در ایستگاه تشکیالتی 
آستارا سکوی مسافری و باری ساخته می شود و در 
حال حاضر مس��یر ۱4۰۰ مت��ری این پروژه از نقطه 
صفر مرزی در داخل ایران در دست ساخت است که 

به صورت دوخطه احداث می شود. 
همچنی��ن طب��ق برنامه ریزی ص��ورت گرفته در 
مس��یر ۱4۰۰ متری، سه دس��تگاه پل بزرگ بتنی 
احداث می شود که یکی از آنها روی رودخانه مرزی 
آستاراچای ساخته شده است. در حال حاضر این پل 
مرزی ریلی مش��ترک 9۸درصد پیش��رفت فیزیکی 
دارد و در مدت س��ه ماه ساخته ش��ده است. این پل 
بتنی ب��ا س��ه دهانه 2۷ متری و به ص��ورت دوخطه 
ساخته  شده اس��ت و دروازه اتصال راه آهن ایران به 
آذربایجان و گرجس��تان و روس��یه بوده و خط  آهن 
راه آهن ایران را به هلسینکی فنالند وصل می کند. 

عملیات ش��مع کوبی پل ریلی دوم آغاز شده و کل 
پ��روژه مذکور تاکن��ون حدود 45 درصد پیش��رفت 
فیزیکی داشته و براساس اعالم راه آهن آذربایجان در 
حال حاضر س��اخت خط ریلی جدید ۸.3کیلومتری 
از پایانه راه آهن آستارای جمهوری آذربایجان تا مرز 
ایران به پایان رس��یده و ساخت پل ریلی در مرحله 
نهایی قرار گرفته و کارهای ساخت وساز در این واحد 
زیرس��اختی حمل ونقل تا پایان سال جاری میالدی 

به طور کامل به پایان خواهد رسید. 

عمران

افزای��ش قاب��ل توجه ضریب 
نفوذ اینترنت در طول سال های 
گذش��ته بس��یاری از فضاهای 
رس��می کار را ب��ا تغییرات��ی 
ج��دی روب��ه رو ک��رده اس��ت. 
اگر چند س��ال قب��ل جامعه با 
خری��د مایحت��اج معمول خود 
از فضاه��ای مج��ازی نیز رابطه 
خوب��ی برقرار نمی ک��رد، حاال 
زمان آن رس��یده تا اصلی ترین 
کاالها و خدمات مدنظر جامعه 
ایران��ی نی��ز از طریق فضاهای 

اینترنتی تأمین شود. 
در بی��ن تمام بازارهای فعال 
و گس��ترده در اقتص��اد ایران، 
بازار مس��کن در طول سال های 
گذشته با تمام توان خود تالش 
کرده ویژگی های سنتی گذشته 
را حف��ظ کن��د و در مقاب��ل هر 
نوآوری جدی ایستادگی کرده 

است. 
هن��وز در ای��ن ب��ازار بزرگ 
س��رمایه گذاران خرد با دریافت 
مجوزه��ای مح��دود واحدهای 
کوچ��ک مدنظر را می س��ازند 
و در بازاره��ای محل��ی آنه��ا را 
به فروش می رس��انند. هرچند 
ق��درت گرفتن انبوه س��ازان در 
اقتصاد مسکن ایران باعث شده 
تغییراتی در س��طح اجرایی این 
ب��ازار به وجود  آید اما همچنان 
بدنه اصلی صنعت س��اختمان 
ایران سنتی باقی مانده است. 

این رویه حتی در خریدوفروش 
واحده��ای مس��کونی نیز قابل 
مش��اهده اس��ت. در ش��رایطی 

که در بس��یاری از کش��ورهای 
توس��عه یافته جهان، محوریت 
یافتن ش��رکت های خانه س��از 
باع��ث ش��ده تبلی��غ و عرض��ه 
واحده��ای مس��کونی آنها نیز 
در قال��ب س��امانه ها و فضاهای 
رسمی ش��ان اجرایی ش��ود اما 
ای��ن ام��ر در ایران ب��ا توجه به 
نامش��خص ب��ودن ویژگی های 
دقی��ق س��ازنده عم��اًل چندان 
م��ورد توجه نب��وده و همچنان 
مراجع��ه به بنگاه های معامالت 
ملکی، استفاده از اطالعات آنها 
و س��پس مراجع��ه برای بازدید 
حض��وری بخش اصلی تبادالت 
بازار مسکن ایران را می سازد. 

رشد غیر قابل کنترل اینترنت 
در جامع��ه ای��ران و افزای��ش 
ضری��ب نفوذ آن در ش��هرهای 
ب��زرگ ام��ا این روی��ه تاریخی 
را نیز کنار گذاش��ته اس��ت. در 
طول سال های گذشته بسیاری 
از بنگاه ها تالش کرده اند بخشی 
از اطالعات خود را روی اینترنت 
ب��ه متقاضیان عرض��ه کنند و 
حتی بعضی از سایت های مجزا 
نیز کار خود را در ارائه اطالعات 
مدنظر متقاضیان بازار مس��کن 
آغاز کرده اند؛ س��امانه هایی که 
ش��اید در آین��ده بخ��ش قابل 
توجه��ی از صنعت س��اختمان 
ایران را به خود اختصاص دهند. 

محوریت شفافیت و 
استفاده از امکانات روز

تالش ب��رای معرف��ی کامل 
ارائ��ه  مس��کونی،  واحده��ای 
اطالع��ات تکمیلی ب��دون نیاز 

ب��ه حضور در مح��ل و کاهش 
هزینه های بی مورد بخش��ی از 
اصلی س��امانه های  برنامه های 
مج��ازی را می س��ازد ک��ه در 
عرص��ه ام��الک ورود کرده اند. 
مدیر  رفعت نژاد،  محمدحسین 
پرت��ال ihome  که در زمینه 
عرض��ه اطالع��ات مس��کن در 
فض��ای مجازی فعالیت می کند 
در گفت وگو با »فرصت امروز« 
درباره فضای به وجود آمده در 
تغییر رویکرد بازار مسکن اظهار 
کرد: از چند س��ال قبل برخی 
سایت های ارائه کننده اطالعات 
در زمین��ه مس��کن کار خود را 
آغ��از کردن��د که بیش��تر حول 
مح��ور گرفتن تبلیغ��ات فعال 
بودن��د اما س��ایت ihome از 
ابتدای سال جاری تالش کرده 
تغییری مبنایی در فعالیت این 

سامانه ها به وجود بیاورد. 
به گفته وی، در شرایط فعلی 
این س��امانه به دنبال آن است 
ت��ا با اخذ اطالع��ات مربوط به 
واحدهای عرضه ش��ده در بازار 
فروش یا اجاره مسکن مخاطبان 
را از پیگی��ری حض��وری برای 
دریاف��ت اطالعات بی نیاز کند. 
در ای��ن فضای جدید اطالعات 
مرب��وط ب��ه واح��د مس��کونی 
مدنظ��ر، محله ه��ای مختل��ف 
ش��هر و قیمت ه��ای موج��ود 
در ب��ازار به ش��کل اینترنتی به 
متقاض��ی عرضه می ش��ود و در 
صورتی که مراجعه کننده قصد 
نهایی کردن معامله را داش��ته 
باشد با مراجعه حضوری آخرین 

مراحل را طی می کند. 

رفعت ن��ژاد ب��ا بی��ان اینکه 
س��امانه های جدی��د مجازی نه 
در مقابل که در کنار بنگاه های 
فعالی��ت  ملک��ی  معام��الت 
می کنن��د، تصریح کرد: در حال 
اصلی ترین  س��امانه ها  حاض��ر 
ه��دف خ��ود را روی کاه��ش 
هزینه ه��ا اس��توار کرده اند تا با 
کاه��ش رفت و آمده��ا، ترافیک 
و آلودگ��ی بی م��ورد، اطالعات 
مرب��وط به ف��روش واحدهای 
مس��کونی در اختیار متقاضیان 
قرار گیرد. پس از نهایی ش��دن 
معامالت  بنگاه ه��ای  اطالعات 
ملکی قرارداد را نهایی می کنند. 
وی ایج��اد ش��فافیت در بازار 
و اس��تفاده از امکانات روز مانند 
اینترن��ت را دو مبن��ای اصل��ی 
هدف گذاری سامانه های مجازی 
دانست و گفت: در شرایطی که 
ضریب نفوذ اینترنت به ش��کل 
قاب��ل توجه��ی افزای��ش یافته، 
قطع��اً می ت��وان از ظرفیت های 
آن در عرصه مس��کن نیز نهایت 
اس��تفاده را ب��رد و ای��ن امر در 
آینده نزدیک می تواند س��همی 
قاب��ل قب��ول از معامالت بازار را 

در اختیار بگیرد. 
قلی خس��روی،  مصطف��ی 
رئیس س��ابق اتحادیه مشاوران 
ام��الک نی��ز در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت امروز« استفاده از توان 
فضای مجازی در بازار مس��کن 
را امری غیر قابل چشم پوش��ی 
دانست و افزود: وقتی بحث کد 
رهگیری و ثبت معامالت مطرح 
شد نیز در ابتدا برخی مخالفت 
کردند اما وقتی مش��خص ش��د 

این امر تا چه میزان می تواند در 
بازار مثمر ثمر باشد تمام مردم 

از آن استفاده کردند. 
ب��ه گفته وی، در ش��رایطی 
که سواد اس��تفاده از کامپیوتر 
به عن��وان مبنای شهرنش��ینی 
جدی��د مطرح می ش��ود، قطعاً 
می توان انتظار داشت در عرصه 
مسکن نیز سامانه های مجازی 
کار خود را با قدرت ادامه دهند، 
همانط��ور که در تجربه آنها در 
طول ماه های گذش��ته نیز این 

امر را ثابت می کند. 
قلی خسروی درباره چگونگی 
ج��ذب اعتم��اد م��ردم ب��رای 
اس��تفاده از ظرفیت های فضای 
مج��ازی نی��ز گف��ت: قطعاً در 
فضایی که بس��یاری از تبادالت 
مال��ی در فض��ای مجازی انجام 
می گیرد، بازار مسکن نیز از این 
امر به کنار نیس��ت. با طراحی 
ارائ��ه  و  نظارت��ی  روش ه��ای 
خدمات مناس��ب بعید اس��ت 
اعتم��اد متقاضیان در بازار نیز 

جذب نشود. 
 ب��ا وج��ود آنکه اس��تفاده از 
این س��امانه ها هنوز در بازاری 
ک��ه ب��ه ش��کل س��نتی رفتار 
می کند محدود اس��ت و نیاز به 
پیگیری های جدی دارد، اما به 
نظر می رس��د موج اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای بازارهای مجازی 
در ای��ن ب��ازار نیز تداوم خواهد 
داشت؛ بازاری که خود را برای 
عب��ور از دوران س��خت رک��ود 
آماده می کند و در این مس��یر 
استفاده از هر ظرفیتی می تواند 

مفید باشد. 

ش�رک�ت ه��ای  انجم��ن  دبی����ر 
هواپیمای��ی با بیان اینکه 9 ش��رکت 
هوایی جابه جایی زائران حس��ینی را 
در ای��ام اربعین برعهده دارند، گفت: 
هنوز ظرفیت برخی ش��رکت ها خالی 
مانده اس��ت و زائ��ران از خرید بلیت 
از نرخ ه��ای مصوب خودداری  بیش 

کنند. 
به گ��زارش ایرنا، مقصود اس��عدی 
حس��ینی  اربعی��ن  ای��ام  در  اف��زود: 
ش��رکت های هوایی ایران ایر، ماهان، 
آس��مان، معراج، کیش ایر، تابان، آتا، 
زاگرس و کاس��پین با انجام پروازهای 
برنام��ه ای و فوق الع��اده نس��بت ب��ه 
اق��دام  ایران��ی  زائ��ران  جابه جای��ی 

می کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در مجم��وع 
ش��رکت های هوای��ی 35 دفت��ر مجاز 
را ب��رای ف��روش بلی��ت ای��ام اربعین 
حسینی تعیین کرده اند، گفت: اسامی 
ای��ن دفاتر مج��از در س��ایت انجمن 
به س��هولت  ش��رکت های هواپیمایی 

قابل دسترسی است. 
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
یادآور ش��د: ه��ر چند برخ��ی دفاتر 
غیرمج��از بلیت را با قیم��ت باالتری 
پرون��ده  هم اکن��ون  و  فروخته ان��د 
آنها در س��ازمان تعزی��رات حکومتی 
س��ازمان هواپیمای کشوری در دست 
بررسی است، اما هرچه به ایام اربعین 
حس��ینی نزدی��ک می ش��ویم قیمت 

بلیت ها روند کاهشی دارد. 
به گفته اسعدی سامانی، نرخ بلیت 
رف��ت و برگش��ت پروازه��ای هوایی 
ب��رای انتق��ال زائران ایران��ی به عراق 
در ای��ام اربعین حس��ینی از تهران و 
سایر ش��هرهای ایران به غیر از مشهد 
مقدس ۱۱میلیون ریال  )یک میلیون 
و ۱۰۰هزار تومان( تعیین شده است. 

قیمت یکسره آن ۶میلیون و ۶۰۰هزار 
ریال است. 

ش��رک���ت های  انجم��ن  دبی���ر 
هواپیمایی اظهار داش��ت: بلیت رفت 
و برگش��ت ش��رکت های هوای��ی از 
مش��هد به نجف و بغ��داد و بالعکس 
نی��ز ۱3میلی��ون و 5۰۰ ه��زار ریال 
هزارتومان(   35۰ و  میلی��ون  )ی��ک 

قیمت گذاری ش��ده اس��ت. 
اسعدی س��امانی گفت: با این حال 
اگر مس��افری بلیت خ��ود را باالتر از 
نرخ های مصوب تهیه کرده، براس��اس 
هماهنگی ه��ای انجام ش��ده می تواند 
قب��ل از پ��رواز ب��ه ش��رکت مربوطه 
مراجعه و مابه التف��اوت آن را دریافت 
کن��د، هرچن��د بلی��ت صندلی ه��ای 
بیزینس کالس شامل این نرخ گذاری 

نیست. 
وی ت���أکی�����د کرد: ب��راس��اس 
بازرسی های محسوس و غیر محسوس 
و ارزیابی های انجام شده هیچ کدام از 
دفات��ر مجاز عرض��ه بلیت های اربعین 
حس��ینی باالت��ر از نرخ ه��ای مصوب 
بلیت عرضه نکرده ان��د و عرضه بلیت 
با قیمت ه��ای مصوب در ای��ن دفاتر 

همچنان ادامه دارد. 
اسعدی سامانی گفت: در حال حاضر 
هفته ای ۱۰5 مجوز پرواز برنامه ای به 
مقصد عراق صادر ش��ده که در بعضی 
مواقع این تعداد ب��ه ۱9۱مجوز پرواز 

در هفته افزایش یافته است. 

وزارت راه و شهرس��ازی جزیی��ات 
محدودیت های ترافیکی س��ه اس��تان 
غربی کشور در ایام اربعین را اعالم کرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ممنوعیت ها و 
محدودیت های تردد کلیه ناوگان باری، 
مسافری شامل تانکرهای سوخت رسان 
عراق��ی، کامی��ون و تریلره��ا، کلی��ه 
اتوبوس ها و حتی خودروهای ش��خصی 
از استان های عبوری زائران اربعین در 
اطالعی��ه ای از س��وی مرک��ز مدیریت 

راه های کشور اعالم شد. 
محدودیت ترافیکی استان 

خوزستان و چهارمحال وبختیاری 
 تردد کلیه تانکرهای س��وخت رسان 
عراقی از س��اعت۷ روز سه ش��نبه مورخ 
95/۸/25 الی س��اعت24 روز سه ش��نبه 
مورخ 95/9/2 از کلیه محورهای اس��تان 

خوزستان ممنوع است. 
 ت��ردد کلی��ه کامی��ون و تریلرها به 
استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد 
شدنی از ساعت ۷ روز پنجشنبه مورخ 
95/۸/2۰ الی س��اعت 24 روز جمعه 
م��ورخ 95/9/5 در محورهای اهواز – 
سوس��نگرد، بس��تان – چذاب��ه، اهواز 
– خرمش��هر و شلمچه ممنوع خواهد 
بود.  )برای ش��لمچه مس��یر جایگزین 
وجود ندارد ولی خودروهایی که قصد 
رفتن به خرمش��هر را دارند می توانند 
از مس��یر اهواز – آبادان – خرمش��هر 
و بالعک��س تردد کنن��د.(  تردد کلیه 
اتوبوس ها از س��اعت۷ روز پنجش��نبه 
ال��ی س��اعت 24  م��ورخ 95/۸/2۰ 
روز جمع��ه م��ورخ 95/9/5 در محور 
هفت��گل – باغمل��ک – ای��ذه- دهدز 
–ش��هرکرد و بالعک��س ممنوع بوده و 
مس��یر اهواز – اندیمشک – خرم آباد 
– الیگ��ودرز – اصفه��ان – ش��هرکرد 
و بالعک��س به عنوان مس��یر جایگزین 

تعیین ش��ده اس��ت. 

محدودیت ترافیک استان لرستان 
 ت��ردد کلیه تانکرهای سوخت رس��ان 
عراقی از س��اعت ۷روز سه ش��نبه مورخ 
95/۸/25 الی 24روز جمعه مورخ 95/9/5 
از کلیه محورهای استان لرستان ممنوع 
اس��ت.   تردد کلی��ه تریلرها، کامیون ها 
به اس��تثنای حاملین مواد س��وختی و 
فاس��د شدنی از س��اعت ۷روز سه شنبه 
م��ورخ 95/9/25 ال��ی 24روز جمع��ه 
م��ورخ 95/9/5 در محوره��ای پلدختر 
– اس��الم آباد و پلدختر – اندیمش��ک و 

بالعکس ممنوع خواهد بود. 
محدودیت ترافیکی استان ایالم 

ت��ردد کلیه تانکرهای سوخت رس��ان 
عراقی از س��اعت ۷روز یکش��نبه مورخ 
95/۸/23 ال��ی 24روز جمع��ه م��ورخ 
۰5/۰9/95 از کلی��ه محورهای اس��تان 
ایالم ممنوع اس��ت.  تردد کلیه تریلرها، 
کامیون و کامیونت ها به استثنای حاملین 
مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ 
روز یکشنبه مورخ 95/۸/23 الی ساعت 
24روز جمعه مورخ 95/9/5 از محورهای 
دهلران – مهران، حمیل – ایالم، قالجه 
– ایالم و ایالم – مهران ممنوع خواهد 
بود.  وزارت راه و شهرس��ازی همچنین 
اع��الم کرده در صورت بروز مش��کالت 
ترافیکی در اس��تان های درگیر مراس��م 
اربعی��ن، ت��ردد خودروهای باری حامل 
مواد سوختی و فاسد شدنی حسب تدابیر 
ابالغی و طبق اعالم ماموران پلیس راه با 

محدودیت مواجه خواهد شد. 

زائران بلیت باالتراز نرخ مصوب نخرند محدودیت های ترافیکی ایام اربعین 
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 بازار مسکن 
در اختیار مجازی ها



5 نامزد نهایی »خودروی پاک سال« 
معرفی شدند

جایزه س��االنه برترین خودروی س��بز و پاک دنیا 
به پنج نامزد نهایی برای سال 2017 رسیده است. 

به نظر می رس��د که امسال هم ش��اهد مسابقه ای 
جذاب و نزدیک در این بخش خواهیم بود. این پنج 
خ��ودرو توس��ط Green Car Journal انتخاب 
شده اند. الزم به ذکر است شورولت بولت موفق شده 
ب��ود که عن��وان  »خودروی پ��اک 2016« را از آن 

خود کند. 

ب��ی ام و آی پرفورمنس ئی 330، ش��ورولت بولت، 
کرایس��لر پاسیفیکا، کیا اپتیما و تویوتا پریوس پرایم 
پنج نام��زد نهای��ی بهترین خودروی پ��اک 2017 

هستند. 

 هر کدام از این پنج نامزد، ویژگی خاص خودشان 
را دارند. مدل بی ام و از قدرت باال  )248 اس��ب بخار( 
به��ره می برد یا مثاًل م��دل بولت نیز به خاطر میزان 
پیمایش فوق الع��اده اش  )نزدیک به 385 کیلومتر( 
ش��هرت دارد. ش��اید انتخ��اب پاس��یفیکا ک��ه یک 
مینی ون اس��ت، کمی عجیب به نظر برس��د اما این 
مدل با معرف��ی گزینه های متعدد برای پیش��رانه و 
مخصوصا سیس��تم پالگ-این هیبریدی قدرتمندی 
که دارد، قطعاً می تواند با دیگر نامزدهای این لیست 

رقابت کند. 

 کیا اپتیما که از طراحی جدیدی هم بهره می برد، 
به پرفروش ترین س��دان کیا نیز تبدیل ش��ده است. 
پریوس پرایم نیز به خاطر نوآوری ها و پیش��رو بودن 
در بحث محصوالت الکتریکی، قطعاً لیاقت حضور در 

این لیست را دارد. 
به گزارش پایگاه خب��ری خودرونویس، برنده این 
جایزه در نمایشگاه لس آنجلس که از هفدهم نوامبر 
آغاز به کار می کند، اعالم خواهد شد. در بین داوران 
این مسابقه، نام جی لنو، مجری آمریکایی باسابقه و 

عالقه مند به دنیای خودرو نیز دیده می شود. 
 در ای��ن نمایش��گاه به غی��ر از برتری��ن خودروی 
پاک س��ال، جوای��ز برترین مدل شاس��ی بلند پاک، 
برتری��ن خودروی متصل پ��اک  )از لحاظ تجهیزات 
اطالع رس��انی و س��رگرمی( و همچنی��ن برتری��ن 

خودروی لوکس پاک سال نیز اهدا خواهد شد. 

در ادامه تحقیقات رسوایی دیزلی
مدیرعامل آئودی دوباره بازجویی 

می شود

مدیرعام��ل آئ��ودی به دنبال خبر کش��ف نرم افزار 
تقلب جدی��د در این برند خ��ودروی لوکس، دوباره 
تحت بازجویی شرکت  »جونز دی« قرار می گیرد. 

به گزارش ایسنا، روزنامه  »بیلد ام سونتاگ« هفته 
گذش��ته به نقل از منابع آگاه گ��زارش داده بود که 
رگوالتور آمریکایی اوایل امسال نرم افزاری را در یک 
جعبه دنده اتوماتیک آئودی پیدا کرد که قادر است 
با تش��خیص فعال ش��دن فرمان خودرو، آالیندگی 

دی اکسیدکربن را کاهش دهد. 
از  آمریکای��ی  »جون��ز دی«  ش��رکت حقوق��ی 
س��وی فولکس واگن و آئودی ب��رای تحقیق درباره 
رس��وایی آالیندگی دیزلی استخدام شده است و در 
ماه س��پتامبر که برای نخس��تین بار روپرت استادلر، 
مدیرعام��ل آئ��ودی را مورد پرس��ش ق��رار داد، در 
خصوص استفاده از نرم افزار غیرقانونی، مدرکی علیه 
وی نیاف��ت. ی��ک منبع آگاه اظهار ک��رد که روپرت 
اس��تادلر با تحقیقات دیگری از س��وی  »جونز دی« 

روبه رو است اما تاریخ آن هنوز تعیین نشده است. 
هفته نامه آلمانی اش��پیگل پی��ش از این گزارش 
داده ب��ود ک��ه مدیرعامل آئودی ب��ا بازجویی مجدد  

»جونز دی« روبه رو است. 
بازجویی از روپرت اس��تادلر در زم��ان بدی برای 
آئ��ودی اتف��اق می افتد. این خودروس��از ب��ه همراه 
ش��رکت مادرش فولکس واگن امیدوارند با مقامات 
آمریکای��ی ب��رای حل وفص��ل سرنوش��ت 80 هزار 

خودروی آالینده سه لیتری به توافق برسند. 
براس��اس گ��زارش رویترز، یک قاض��ی آمریکایی 
اوایل ماه جاری، اول دسامبر را به عنوان مهلت برای 

گزارش درباره وضعیت این مذاکرات تعیین کرد. 

فولکس واگن از کرمان دور شد
در شرایطی که برخی منابع خبری پیش تر از احتمال 
مش��ارکت فولکس واگن با کرمان موتور خبر داده  بودند، 
مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تأکید 
می کند این خودروساز خصوصی  )کرمان موتور( تنها با 

کره ای ها همکاری مشترک خواهد داشت. 
به گزارش خ��ودروکار، پرونده حضور فولکس واگن در 
ایران از مدت ها پیش باز ش��ده و هر بار گزینه جدیدی 
برای همکاری مشترک با این غول صنعت خودرو جهان 
بر سر زبان ها می افتد. یک روز، ایران خودرو و سایپا، روز 
دیگر گروه خودروسازی ماموت و یک روز هم کرمان موتور؛ 
اینها تنها بخشی از گزینه های مطرح شده برای همکاری 
مشترک با فولکس واگن به ش��مار می روند و خودروساز 
آلمانی هنوز هیچ واکنش رسمی در این مورد نشان نداده 
است. هرچند چندی پیش عنوان شد فولکس واگن قرار 
اس��ت با کرمان موتور فعالیت مشترک راه بیندازد، با این 
حال مدیرعامل سازمان گسترش این موضوع را به نوعی 
تکذیب می کند. منصور معظمی با تأیید مذاکرات صورت 
گرفته میان فولکس واگن و خودروسازان ایرانی، می گوید 
که آمدن فولکس به ایران قطعی است، اما فعاًل نمی توان 
نامی از شریک ایرانی اش برد. وی در عین حال با اشاره به 
بحث های مطرح شده مبنی بر مشارکت فولکس با کرمان 
موتور، تأکید می کند که کرمانی ها فقط با ش��رکت های 
خودروساز کره ای  )به احتمال فراوان هیوندایی( همکاری 

مشترک خواهند داشت. 

خبر

قیمت خودرو

بین الملل

7 خودرو

رئی��س  گذش��ته،  هفت��ه 
سازمان ملی بهره وری به گروه 
خودروسازی س��ایپا رفت تا با 
باالخره  تفاهم نامه  امضای یک 
این سازمان به چالش بهره وری 

خودروسازان ورود کند. 
پایین بودن بهره وری نیروی 
انس��انی و س��رمایه، هم��واره 
اصلی تری��ن چال��ش صنای��ع 
بزرگ و دولتی ایران بوده است. 
گوی��ی اص��ل به��ره وری نه در 
سیاست گذاری ها جایی داشته 
و ن��ه در فرهن��گ کار نیروی 
انس��انی. همین موضوع یکی از 
عوامل اصلی ب��اال بودن هزینه 
تمام ش��ده محصول به ویژه در 
خودروس��ازان داخلی به شمار 
می رود. تکنولوژی پایین صنایع 
از یک س��و و نامس��اعد بودن 
فضای کسب و کار و آسمان آبی 
تحریم، همگی دالیلی شدند تا 
بهره وری دومین صنعت بزرگ 
کشور، هر روز بیشتر از روز قبل 

رو به افول بگذارد. 
 ب��ا روی کار آم��دن دول��ت 
یازدهم، سازمان ملی بهره وری 
جان تازه ای گرفت و از دو سال 
پیش رؤی��ا طباطبایی، رئیس 
ای��ن س��ازمان، از برنامه ه��ای 
جدی برای باال بردن بهره وری 
صنای��ع بزرگ کش��ور س��خن 
گفت و در همین راس��تا برنامه 
جامع به��ره وری تدوین و ابالغ 
ش��د. اما عزم این سازمان برای 
نفوذ به س��ازمان های عریض و 
طویل خودروس��ازان دولتی، تا 
همین یک هفت��ه پیش بدون 
نتیجه مانده بود و گویی تمایلی 
برای  در خودروس��ازان دولتی 
ساماندهی به وضعیت بهره وری 

وجود نداشت. 
طباطبایی پیش از این درباره 
وضعی��ت به��ره وری صنع��ت 

ب��ه  »فرصت امروز«  خ��ودرو، 
گفته بود: »تکنول��وژی پایین، 
مهم ترین دلیل میزان بهره وری 
در صنع��ت خ��ودروی کش��ور 
اس��ت. باتوجه به قراردادهایی 
که ب��ا صنای��ع خودروس��ازی 
ش��ده  بس��ته  جه��ان  روز 
ب��ه زودی باید تکنول��وژی روز 
صنعت خودرو س��ازی به ایران 
آورده ش��ود. یک��ی از ش��روط 
قراردادهایی که با پژو و س��ایر 
خودروس��ازهای ب��زرگ جهان 
بس��ته ش��ده، کیفی��ت باالی 
محصوالت تولیدی اس��ت، زیرا 
باید کیفیت تولیدات به گونه ای 
باش��د که ام��کان ص��ادرات و 
ارائ��ه خودروه��ای تولیدی در 
بازارهای جهانی وجود داش��ته 
باشد. طبق قراردادهای منعقد 
ش��ده، باید این تولیدات ظرف 
دوس��ال آماده تحویل شود که 
تا امروز ش��ش م��اه از آغاز این 
قرارداد گذش��ته و امیدواریم تا 
یک سال و نیم آینده شاهد ورود 
خودروه��ای تولیدی با کیفیت 

باال و اس��تاندارد جهانی از نظر 
امنیت و آلودگی باش��یم. ورود 
تکنول��وژی روز تولی��د خودرو 
ب��رای ما اهمیت زی��ادی دارد. 
پ��س از اعمال تحریم ها ارتباط 
ما با تولیدکنندگان جهانی قطع 
شد و خودروسازهای داخلی با 
مشکالت عدیده و جدی مواجه 
ش��دند ک��ه یک��ی از نتایج آن 
تولید خودروهایی فاقد کیفیت 
بود. اما امیدواریم با اجرای این 
قرارداده��ا و برنامه ریزی ه��ای 
صورت گرفته تا یک سال و نیم 
آینده شاهد تولید خودروهایی 
با کیفیت ب��اال و در نتیجه باال 
در  به��ره وری  می��زان  رفت��ن 

صنعت خودرو باشیم.«
چهارش��نبه هفته گذش��ته، 
پیوس��تن  از  پ��س  چن��دی 
ب��ه  اروپای��ی  خودروس��ازان 
صنعت خ��ودروی ایران، رئیس 
س��ازمان مل��ی به��ره وری به 
دی��دار نارنجی پوش��ان س��ایپا 
رفت ت��ا تفاهم نام��ه همکاری 
بهره وری  بهبود ش��رایط  برای 

در خودروس��ازان را ابت��دا ب��ا 
س��ایپایی ها به امضا برساند تا 
شاید مهدی جمالی، مدیرعامل 
س��ایپا، س��ایپا بتواند با تحقق 
موض��وع به��ره وری به عن��وان 
الگویی برای سایر خودروسازان 
تلقی ش��ود. در این تفاهم نامه 
سایپا موظف شده با در اختیار 
دادن اطالع��ات و آمار صحیح، 
به سازمان ملی بهره وری برای 
اعط��ای مش��اوره های صحیح 
کمک کند. برگزاری نشست ها 
و دوره های مختلف برای ارتقای 
فرهنگ بهره وری در سایپا نیز 
از دیگر موضوعات تفاهم است. 
مدت زمان این تفاهم نامه س��ه 
سال اس��ت اما اکنون پرسش 
اینجاست که وضعیت بهره وری 
خودروسازان دولتی ایران تحت 
بهب��ود خواهد  چه ش��رایطی 

یافت؟ 
اقتصاددان،  پورفرج،  علیرضا 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»بهره وری به تکنولوژی وابسته 

اس��ت. پایی��ن ب��ودن س��طح 
خودروس��ازان  در  تکنول��وژی 
هزینه های  می ش��ود  موج��ب 
تولی��د ب��اال رفت��ه و در نتیجه 
به��ره وری پایین بیای��د. دلیل 
دیگ��ر نی��روی کار م��ازاد در 
خودروس��ازی های کشور است 
که کارای��ی نیروی انس��انی را 
در نهایت در این صنایع پایین 

می آورد.«
او با اش��اره به نب��ود فضای 
رقابتی در بازار خودروی ایران، 
تصریح می کند: »وقتی رقابتی 
در بازار وجود نداش��ته باش��د 
خودروس��ازان خود را ناچار به 
تولید محصول کیفیتی و رقابتی 
نمی بینند. البته با شکل گیری 
می توان  جدی��د  قرارداده��ای 
امیدوار بود که سطح تکنولوژی 
باالت��ر رفت��ه و از س��وی دیگر 
فضای رقابتی شکل بگیرد. در 
هر ص��ورت مش��کل بهره وری 
با تفاهم نامه حل  خودروسازان 
نخواهد شد، بلکه نیازمند ورود 
تکنولوژی جدید و ایجاد توازن 

در تعداد نیروی کار است.«
محم����د قل���ی یوس��فی، 
اقتصاددان و کارش��ناس بخش 
صنع��ت نی��ز در گفت وگ��و با  
»فرصت ام��روز« در این زمینه 
اظه��ار می کن��د:  »ب��اال رفتن 
بهره وری آرزوی همه ماست، اما 
آرزو کجا و عمل کجا. بهره وری 
دو بخش دارد؛ یکی تخصیص 
و دیگری کارای��ی فنی. حاال با 
ورود ش��رکای خارجی می توان 
امی��دوار ب��ود ک��ه در صورت 
ورود تکنولوژی های جدید، در 
بخش کارایی فنی شاهد بهبود 
باشیم، اما کارایی تخصیص به 
اقتصادی  کالن  سیاس��ت های 
برمی گردد ک��ه به این راحتی 
قاب��ل بهب��ود نیس��ت. صنعت 
خ��ودرو از این منظر روبه افول 

است.«

معضل بهره وری خودروسازان در جاده اصالح

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com
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گزارش های منتشر شده حاکی از آن 
اس��ت که شرکت خودروس��ازی آئودی 
 آلمان ب��ا انعقاد ق��راردادی با ش��رکت 
»SAIC Motor« چی��ن ب��ه دنب��ال 
گس��ترش فعالیت های خود در صنعت 
خودروی چین اس��ت. در همین راس��تا 
دو ش��رکت چینی و آلمان��ی با امضای 
موافق��ت نامه ای، در پی آن هس��تند تا 
آئودی  محصوالت شرکت خودروسازی 
ش��رکت  تولی��دی  س��ایت های  در   را 
»SAIC Motor« تولی��د و ب��ه بازار 

خودروی چین عرضه کنند. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویت��رز، در 
ص��ورت تحق��ق و نهای��ی ش��دن این 
موافقت نامه شرکت خودروسازی آئودی 
ک��ه از جمله ش��رکت های زیرمجموعه 
فولکس واگن محس��وب می شود، اجازه 
خواهد داش��ت ت��ا فعالیت های صنعتی 
خود در چین را گسترش داده و با تولید 
محصوالتش در چین حضور جدی تری 
در بزرگ تری��ن ب��ازار خ��ودروی جهان 

داشته باشد. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت ک��ه ش��رکت 
خودروس��ازی آئودی در سال های اخیر 
محص��والت خ��ود را با هم��کاری گروه 
خودروس��ازی  » FAW Group« در 
استان جنوبی »فوشان« و همچنین در 
شهر ش��مالی »چانگ چن«چین تولید 
و روان��ه بازار کرده اس��ت. این همکاری 
میان آئودی و شرکت های » SAIC« و  
»FAW« در شرایطی صورت می پذیرد 
ک��ه هر دو خودروس��از چینی مذکور با 
گروه خودروسازی فولکس واگن قرارداد 

تجاری مشترک به امضا رسانده اند. 
با این همه مدیران شرکت های آئودی 
و » SAIC Motor « چی��ن با امضای 
موافق��ت نام��ه ای، ش��رایط و چارچوب 
همکاری های دوجانبه خود را مشخص 
برنامه ریزی ه��ای  براس��اس  و  ک��رده 
صورت گرفته، ش��رکت آئ��ودی در روز 

دوش��نبه آینده همکاری خ��ود با گروه 
 »  SAIC Motor  « خودروس��ازی  
چین را به صورت رس��می اعالم خواهد 
کرد. براس��اس اطالعات منتشر شده از 
سوی منابع نزدیک به این دو خودروساز، 
دو شرکت در حال مذاکره و گفت وگو بر 
سر جزییات همکاری خود در آینده برای 
تولید محصوالت آئودی در چین و عرضه 
آن به بازار خودروی این کشور هستند. 

الزم به ذکر اس��ت که به رغم انتش��ار 
گس��ترده اخب��ار مربوط ب��ه همکاری 
 » SAIC Motor « گسترده آئودی و
چین، هیچ یک حاضر به پاسخگویی در 
این زمینه نبوده و از هرگونه اظهار نظر 

در این راستا خودداری کردند. 
در همین چارچوب مؤسسه تحقیقاتی 
»Bernstein«  با انتش��ار یادداش��تی 
اع��الم ک��رد: »توافق آئودی و ش��رکت 
SAIC موت��ور چین از اهمیت بس��یار 
زیادی برخوردار بوده و در صورت تحقق 
و نهای��ی ش��دن آن هر دو خودروس��از 
چین��ی و آلمان��ی قادر خواهن��د بود تا 
سود سرشاری را از طریق تولید و عرضه 
محص��والت آئ��ودی در ب��ازار خودروی 
چی��ن، روان��ه حس��اب های بانکی خود 
کنند.« گفتنی اس��ت در ح��ال حاضر 
ش��رکت خودروس��ازی آئ��ودی آلمان 
در منطقه »فوش��ان« چی��ن مدل های 
مختل��ف » A3« خود را تولید می کند. 
این در حالی اس��ت که منطقه »چانگ 
چن« میزب��ان دیگر مدل ه��ای آئودی 
 »A6 « و س��دان محبوب »A4 « نظیر
و همچنی��ن کراس اوورهای پر فروش و 

محبوب » Q3 و Q5« است. 
اخبار مربوط به توافق مدیران آئودی 
و شرکت »SAIC Motor « چین در 
حالی منتشر می شود که براساس جدول 
زمان بندی تدوین ش��ده توسط مدیران 
این شرکت، قرار اس��ت این خودروساز 
 »A6 « لوکس آلمانی نسخه برقی مدل
را در چین تولید کرده و به بازار خودروی 

این کشور عرضه کند. 

ظرفیت ذخیره سازی سوخت در مرزها 
و اس��تان های معین و هدف در آستانه 
برگزاری مراس��م اربعین نسبت به سال 

گذشته 50درصد افزایش داشته است. 
به گزارش ایلنا، عباس کاظم پور، مدیر 
عملیات شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اع��الم آمادگی کامل این 
ش��رکت برای سوخت رس��انی به زائران 
اربعین گف��ت: امکانات الزم برای تأمین 
س��وخت بخش های حمل و نقل زمینی، 
هوایی، موکب ه��ا، گرمایش و پخت وپز 

آماده شده است. 
اس��تان های  انتخ��اب  اف��زود:  وی 
ه��دف  )اهواز، آب��ادان و ایالم( و معین  
)میاندوآب، کرمانش��اه، تهران، لرستان، 
کردستان، همدان، اراک و قم( از جمله 
راهکارهای پیش بینی شده برای تأمین 

سوخت در این ایام است. 
کاظم پور با اش��اره ب��ا هماهنگی های 
صورت گرفته با نهادها و س��ازمان های 
مس��ئول ادامه داد: ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی به اذعان دستگاه های 
ذی ربط، جزو یکی از برترین سازمان ها 
در ارائ��ه خدمات به مردم در س��ال های 
گذشته شناخته شده است که امیدواریم 
با تدابیر اندیشیده شده امسال نیز مانند 
گذش��ته این تکلیف را ب��ه خوبی انجام 
دهیم. وی اعالم کرد: ش��رکت پخش به 
دنبال ارائه کامل ترین و بهترین سرویس 
ب��ا بهره برداری حداکث��ری از امکانات و 
بهره گیری از استان های هدف و معین، 
انتقال نیروی انس��انی و تجهیزات برای 
تأمی��ن و انتق��ال فرآورده ه��ای نفت��ی  
)بنزین، نفت سفید، نفت گاز و ال پی جی( 
برای ذخیره س��ازی با توجه به اوج زمان 

نیاز در ایام اربعین است. 
مدیر عملی��ات ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران ب��ا تأکید بر 
اینکه برای رفت و برگشت زائران اربعین 
تمام��ی تمهیدات جهت برگ��زاری این 
ایام بدون بروز مش��کل دیده شده است، 
گفت: سوخت رس��انی ایمن و پایدار در 

تمامی محوره��ای مواصالتی با آمادگی 
جایگاه ه��ای ثابت و دیگر انبارهای نفت 

انجام خواهد شد. 
به گفته وی، با توجه به تراکم جاده  ها و 
برای جلوگیری از وقوع مشکل در زمینه 
انتقال و عرضه س��وخت و حرکت آسان 
ناوگان های سوخت رسانی در مکان های 

مختلف سوخت دپو شده است. 
کاظم پور ادامه داد: دپو کردن سوخت 
در محل��ی غیر از انبارها ع��الوه بر ایجاد 
امکانات چند برابر ظرفیت های موجود، 
اقدام های تأمینی و امنیتی گسترده ای را 
می طلبد که شرکت پخش این مهم را به 

نحو احسن انجام داده است. 
وی اع��الم کرد: از آنجای��ی که رفتار 
حرکت��ی زائران در مورد وس��ایل نقلیه 
ش��خصی و عمومی تابعی از مقتضیات 
فیزیک��ی جاده هاس��ت، بنابراین ایجاب 
می کند عالوه بر جایگاه های ثابت عرضه 
خودمان را با رفتارهای حرکتی براساس 
نیازسنجی، مکان یابی و اقتضائات برنامه 
با آماده باش جایگاه های عرضه سیار در 
حداقل زم��ان و کامل ترین وجه تطبیق 

دهیم. 
مدیر عملی��ات ش��رکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران با اش��اره به 
اینکه 12 جایگاه سیار برای نصب پیش 
و پس از ایام اربعین آماده ش��ده اس��ت، 
گفت: متناسب با افزایش ذخیره سازی و 
ناوگان حمل فرآورده های نفتی، الجرم 
باید اقدام های تأمین��ی و امنیتی تعداد 
قابل توجهی در دیگر اس��تان ها انجام و 
همه این مناطق مجهز به سیس��تم های 

آتش نشانی و مکانیکال شوند. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه ش��رکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ایران آمادگی 
س��رویس دهی ت��ا 50درص��د بیش از 
ظرفیت مصارف سال گذش��ته را دارد، 
افزود: جریان انتقال فرآورده سیال است 
و ای��ن به معنی پایان س��رویس دهی ما 
نیست و به هر اندازه که نیاز باشد، تأمین 

سوخت خواهیم کرد. 

 آئودی به دنبال 
گسترش فعالیت های خود در چین

 ظرفیت ذخیره سازی سوخت 
در مرزها 5٠درصد افزایش یافت

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز

جیلی

جک

سانگ یانگ

ام وی ام

مدل
قیمت 

نمایندگی
قیمت بازار آزاد

جیلی امگراند 7 
اتوماتیک . فول

69,000,00087,700,000

جیلی امگراند 7 
اتوماتیک . فول 2015

73,000,0000

 RV-7 جیلی امگراند
اتوماتیک

68,000,00085,600,000

جیلی امگراند X7 مدل 
2015

94,500,000115,426,000

J5 جک
53,900,00053,000,000دنده دستی

J5 جک
62,900,00062,800,000اتوماتیک

S5 جک
93,900,00095,000,000اتوماتیک

S5 جک
81,900,00084,500,000دنده دستی

 سانگ یانگ تیولی
 ) اسپرت (

97,010,000113,000,000

سانگ یانگ تیولی 
) الیت (

97,010,000113,000,000

سانگ یانگ کوراندو 
2017

148,785,0000

سانگ یانگ کوراندو 
- اپتیموم

119,000,000120,000,000

سانگ یانگ کوراندو 
- پریمیوم

132,000,000139,084,000

سانگ یانگ اکتیون 
. الکچری

134,000,000140,610,000

سانگ یانگ اکتیون 
. پرستیژ

127,000,000136,795,000

115,560,000115,000,000سانگ یانگ اکتیون

سانگ یانگ اکتیون 
. اسپورت

114,995,0000

سانگ یانگ 
رکستون

187,000,0000

MVM 110 S
کامفورت

28,500,00030,954,000

MVM 53038,500,00044,510,000

MVM 550
دنده ای

53,500,00053,462,000

MVM 550
اتوماتیک

59,500,00061,218,000

MVM 315
هاچ بک

43,000,00044,079,000

MVM 315
صندوقدار

43,000,00044,079,000

X33 S 74,000,00074,889,000ام وی ام

X33 _ تیگو
دنده ای

64,000,00066,460,000

X33 _ تیگو
اتومات

68,000,00073,660,000

MT / 5 077,700,000تیگو

تیگو 5
Excellent

95,000,00097,446,000

آریزو 5
دنده ای

059,700,000
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رئیس جمه��وری در دی��دار رئی��س مجل��س مل��ی 
مجارس��تان با اش��اره به روابط دیرینه دو کشور بر پایه 
دوس��تی و احترام متقابل، تصریح کرد: اساس سیاست 
خارجی دولت یازدهم، گس��ترش روابط و تقویت سطح 
همکاری با کش��ورهای دوست از جمله در اتحادیه اروپا 

است. 
به گزارش ایس��نا، حجت االس��ام و المسلمین دکتر 
حس��ن روحانی روز گذشته در دیدار با »الزلو کوور« با 
اشاره به نقش موثر اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای 
و ض��رورت اس��تفاده ه��ر چ��ه بیش��تر از فرصت های 
پسابرجام برای گس��ترش همکاری ها، گفت: جمهوری 
اس��امی ایران کشوری بزرگ با اقتصادی نوظهور است 
و ظرفیت ها و توانمندی های گس��ترده ایران در زمینه 
خدمات فنی و مهندس��ی و اجرای پروژه های زیربنایی 
و همچنی��ن توانمندی ه��ای مجارس��تان در حوزه های 
صنعت و کش��اورزی، بسترهای مناسبی را برای توسعه 
همکاری های تهران -  بوداپس��ت ایجاد کرده است که 
بخش های خصوصی دو کش��ور باید با آشنایی بیشتر از 
این ظرفیت های مش��ترک، در تعمی��ق این همکاری ها 

پیشگام شوند. 
رئیس جمهوری ب��ه قراردادهای ایران و بس��یاری از 
کشورهای جهان و از جمله کشورهای اروپایی در دوره 
پس��ابرجام اش��اره کرد و اظهار داشت: بس��یاری از این 
قراردادها عملیاتی شده و سرمایه گذاران و شرکت های 
مجارس��تانی نیز می توانند از فضای کنونی برای توسعه 

همکاری ها استفاده کنند. 
روحانی ب��ا تاکید بر ضرورت اجرای س��ریع توافقات 
میان دو کش��ور به ویژه اس��ناد همکاری که در جریان 
سفر سال گذشته نخست وزیر مجارستان به تهران امضا 
شد، گفت: باید از همه توان خود برای اجرای طرح هایی 

که به نفع دو ملت و دو دولت است، بهره بگیریم. 
رئیس جمه��وری تقوی��ت همکاری ه��ای فرهنگی و 

علمی میان ایران و مجارس��تان را همپا با همکاری های 
سیاس��ی و اقتصادی بس��یار با اهمیت برشمرد و گفت: 
تهران ب��رای تقوی��ت همکاری های علم��ی و فرهنگی 
خود با بوداپس��ت اهمیت زیادی قائل اس��ت و در این 
عرصه، دانش��گاه ها و مراکز تحقیقاتی و علمی دو کشور 
می توانن��د با ایجاد فرصت ه��ای مطالعاتی و پروژه های 

مشترک، همکاری کنند. 
روحانی به پیش��رفت های جمهوری اسامی در حوزه 
فناوری ه��ای نوین به وی��ژه نانو و بیوتکنولوژی اش��اره 
کرد و اظهارداش��ت: دو کش��ور همچنین می توانند در 
بخش های متنوع اس��تفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 

با یکدیگر همکاری کنند. 
رئیس جمهوری موضوع اهمیت تقویت صنعت توریسم 
و دی��دار گردش��گران ایرانی و مجارس��تانی از جاذبه های 
توریس��تی دو کش��ور را مورد تاکید قرار داد و گفت: آثار 
تاریخی ایران، بی تردید جاذبه های فراوانی برای اروپایی ها 

و از جمله مردم مجارستان خواهد داشت. 
روحانی، نقش پارلمان ها را در تقویت همکاری میان 
کش��ورها بس��یار مهم برش��مرد و تصریح کرد: تقویت 
روابط می��ان مجال��س ای��ران و مجارس��تان می تواند 
پایه های همکاری های اقتص��ادی، فرهنگی و اجتماعی 

دو کشور را مستحکم تر سازد. 
رئیس جمهوری در بخش دیگری از س��خنان خود به 
موض��وع ضرورت مبارزه همگانی با تروریس��م پرداخت 
و اظهارداشت: تروریس��م معضلی بزرگ برای منطقه و 
جهان اس��ت و هیچ کش��وری نمی توان��د از آثار بد آن، 

مصون بماند. 
روحانی با اشاره به شرایط ناگوار مردم عراق، سوریه، 
یمن و لیب��ی و ضرورت تاش برای بازگرداندن هر چه 
سریع تر امنیت به این کشورها گفت: ارسال کمک های 
نوع دوس��تانه دارویی و غذایی به مردم این کش��ورها و 
تاش ب��رای کاس��تن از آالم آنان، ی��ک وظیفه بزرگ 

انسانی و بین المللی است که بر دوش همه ما است. 
رئیس مجلس ملی مجارس��تان نی��ز در این دیدار با 
تاکید برضرورت تقویت همکاری های ایران و مجارستان 
در همه عرصه ها اظهارداشت: بوداپست مصمم است که 
سطح همکاری و روابط خود را در همه حوزه ها با تهران 

گسترش داده و تعمیق بخشد. 
آق��ای »الزلو ک��وور« به ظرفیت ه��ا و توانمندی های 
گس��ترده دو کش��ور اش��اره کرد و با بیان اینکه سطح 
روابط کنونی دو کشور همسو با این توانمندی ها نیست، 
گفت: مجارستان کاما آماده است همکاری های خود را 
با تهران به ویژه در حوزه اقتصادی گسترش دهد و این 

بی تردید در راستای منافع دو ملت و دو دولت است. 
وی ب��ا بیان حمایت کامل مجلس ملی کش��ورش از 
توس��عه و تعمی��ق همکاری های تهران -  بوداپس��ت، 
افزود: تسریع در برگزاری کمیسیون مشترک دو کشور 
می تواند به روند تحکیم روابط مشترک، شتاب بخشد. 
رئی��س مجلس ملی مجارس��تان به ضرورت توس��عه 
همکاری ه��ای فرهنگی و دانش��گاهی میان دو کش��ور 
اش��اره کرد و گف��ت: تقویت همکاری ه��ای فرهنگی و 
دانش��گاهی و فناوری، س��رمایه گذاری بزرگی در مسیر 

تقویت روابط آتی دو کشور است. 
آق��ای ک��وور همچنی��ن تقوی��ت بی��ش از پی��ش 
همکاری ه��ای پارلمان��ی را ض��روری خوان��د و اظهار 
 داش��ت: پارلمان ه��ای دو کش��ور می توانن��د رواب��ط 
تهران -  بوداپس��ت را مستحکم تر س��ازند. وی تقویت 
همکاری در بخش های امور بانکی و انرژی را نیز بسیار 

حائز اهمیت برشمرد. 
کوور همچنین ضرورت تقویت همکاری کش��ورها در 
مبارزه با تروریسم را مورد تاکید قرار داد و اظهارداشت: 
بی تردی��د مبارزه همگان��ی با تروریس��م و در کنار آن 
مذاکره، می تواند امنیت را به برخی کشورها بازگرداند و 
مجارستان آماده همکاری با تهران در این زمینه است. 

رئیس جمه��وری منتخ��ب آمری��کا در 
نخستین صحبت های خود بعد از پیروزی 
 در انتخاب��ات آمری��کا گف��ت: دیدگاه��ی 
بر خ��اف نظر بس��یاری از اف��راد درباره 

سوریه دارد. 
به گ��زارش ایس��نا، دونال��د ترامپ در 
مصاحب��ه با روزنامه وال اس��تریت ژورنال 
در بحث سیاست خارجی اگرچه به صورت 
جزئی اش��اره نکرد اما گفت که برنامه اش 
از سیاس��ت اوباما برای یافت��ن گروه های 
اپوزیسیون س��وری میانه رو برای حمایت 
در جنگ داخلی س��وریه متفاوت است. او 
تاکید کرد که نظرش درباره مردم سوریه 

با بسیاری از مردم متفاوت است. 
او گف��ت، تمرکز اصل��ی روی مبارزه با 

داعش در س��وریه خواهد ب��ود و نه عزل 
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه. 

او افزود: رویکرد من این اس��ت که شما 
در سوریه می جنگید، سوریه هم با داعش 
می جنگد و ش��ما هم باید از ش��ر داعش 
خاص ش��وید. روس��یه االن کاما متحد 
سوریه اس��ت و اکنون شما ایران را دارید 
که در حال قدرت گرفتن است و به خاطر 
ما با س��وریه متحد شده است... اکنون ما 
از شورشیان علیه سوریه حمایت می کنیم 
و اصا نمی دانیم آنها چه کسانی هستند. 
اگر آمریکا به اسد حمله کند، ما در نهایت 
ب��ه جن��گ با روس��یه و جنگ با س��وریه 
می رس��یم. او در ادامه گفت: ش��ما ایران 
را داری��د که به دلیل عملکرد واش��نگتن 

در حال قدرتمند ش��دن است و با سوریه 
هم پیمان است. ما اکنون از شورشیان در 
برابر سوریه حمایت می کنیم در حالی که 

اصا نمی دانیم چه کسی هستند. 
مس��ئله  درب��اره  همچنی��ن   ترام��پ 
اس��رائیل – فلس��طین که قبا گفته بود 
»جنگی که هرگز به پایان نمی رسد« ابراز 
امی��دواری کرد که توافق��ی میان طرفین 
حاصل ش��ود. ع��اوه بر ای��ن، ترامپ در 
واکن��ش به اعتراضات سراس��ری به نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری که روز گذشته 
در پورت لند یک کش��ته بر جای گذاشت، 
گفت که متحد کردن کشور از اولویت های 
اوس��ت. به گفته او، انج��ام این کار تنها با 

ایجاد شغل ممکن خواهد بود. 

توافق اوالند و ترامپ درباره برجام
ب��ه گفته ی��ک منبع نزدی��ک به کاخ 
ریاس��ت جمه��وری فرانس��ه، فرانس��وا 
اوالن��د در تم��اس تلفن��ی ب��ا دونال��د 
ترامپ درباره مش��خص ش��دن مواضع 
واش��نگتن در قبال یک س��ری مسائل، 
ش��امل مب��ارزه با تروریس��م، اوکراین، 
س��وریه، برج��ام، تواف��ق آب و ه��وای 
پاری��س تواف��ق کردند و قرار اس��ت با 

یکدیگر همکاری کنند. 
فرانس��وا اوالند در گفت وگو با کانال دو 
فرانس��ه، گفت: وظیفه من این اس��ت که 
اطمینان یابم م��ا بهترین روابط ممکن را 
با آمری��کا داریم اما روابطی که براس��اس 

صداقت و شفافیت باشد. 

علی مطهری، نایب رئیس مجلس ش��ورای اسامی روز 
گذشته در گفت وگو با ایلنا، با اشاره به مسائل مطرح شده 
درباره بازگش��ایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران عنوان کرد: 
اتحادیه اروپا در مذاکرات ایران و ۱+۵ و اجرای برجام در 
مجموع خوب عمل کرده است. ضمن اینکه دفتر اتحادیه 
اروپا در ایران هم چیزی نیس��ت که منحصر به کش��ور ما 
باش��د. او با بی��ان اینکه نباید از بازگش��ایی دفتر اتحادیه 
اروپا در ایران ترس��ی داشته باشیم، تاکید کرد: حکومتی 
که پایگاه مردمی خوب��ی دارد، از ایجاد این دفترها نباید 

نگران باشد. 

احکام شرعی در مذاکرات حقوق بشری قابل بحث 
نیست

او با بیان اینکه در بس��یاری از کش��ورها دفتر اتحادیه 
اروپ��ا وج��ود دارد و البته ما هم می توانی��م در اروپا دفتر 
داش��ته باشیم، به نگرانی های ایجاد شده در این باره اشاره 
و خاطرنشان کرد: نگرانی که در این خصوص وجود دارد، 

در مورد احتمال دخالت آنها در موضوع حقوق بشر است. 
بح��ث حقوق بش��ر دو بخش دارد؛ ی��ک بخش مربوط به 
احکام اس��ام اس��ت که قابل بحث نیست و برای آنها هم 
قابل فهم نیس��ت. بخ��ش دوم مربوط به امور مش��ترک 

بشری است که ربطی به یک ایدئولوژی خاص ندارد. 

نسبت به انتقادهای درست حقوق بشری لجاجت 
نداشته باشیم

نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��امی کشورمان یادآور 
ش��د: در این بخش ممکن اس��ت اروپایی ه��ا انتقادهایی 
نس��بت به رعایت حقوق بشر در ایران داشته باشند که به 

اعتقاد من برخی از آنها درست است. 
مطهری خاطرنش��ان کرد: ما بای��د انتقادهای حقوق 
بش��ری درس��ت را بپذیریم. ضم��ن اینکه م��ا نیز باید 
رعایت حقوق بش��ر در اروپ��ا را مرتبا رصد کنیم، چون 
در اروپا هم موارد نقض حقوق بش��ر خیلی زیاد اس��ت. 
بنابراین رصد حقوق بش��ر باید رفتاری دوطرفه باش��د؛ 

بدی��ن معنی که همان طور که آنها ما را رصد می کنند، 
م��ا هم آنها را رصد کنی��م و اعتراض های خود را اعام 
کنی��م. آنچ��ه اهمی��ت دارد این اس��ت که اگ��ر انتقاد 
درس��تی وج��ود دارد، ما بای��د قبول کنی��م و لجاجت 

نداشته باشیم. 

حکومتی که پایگاه مردمی خوبی دارد، ترسی از 
دفاتر حقوق بشر ندارد

او با بیان اینکه نباید از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در 
ایران ترسی داشته باشیم، تاکید کرد: حکومتی که پایگاه 
مردمی خوبی دارد، از ایجاد این دفترها نباید نگران باشد. 
مطهری در پاس��خ به این س��وال ک��ه پیش بینی اش از 
مذاکرات حقوق بش��ری در بروکس��ل که ب��ا حضور تیم 
وزارت خارجه و قوه قضائیه برگزار ش��ده اس��ت، چیست، 
عنوان ک��رد: ما اخت��اف مبانی در بحث حقوق بش��ر با 
دنیای غ��رب داریم. آنجا که اخت��اف مبانی داریم، قابل 
حل نیست؛ مثل حکم قصاص و به طور کلی احکام شرعی. 

در مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال 

ترامپ بر نابودی داعش در سوریه متمرکز خواهد شد نه عزل اسد

مطهری: نسبت به انتقادهای درست حقوق بشری لجاجت نداشته باشیم 

روز گذش��ته ده ها ه��زار نفر از مردم س��ئول، پایتخت 
کره جنوب��ی ب��ه خیابان ها آم��ده و درخواس��ت برکناری 

رئیس جمهوری خود شدند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
گئون ه��ای،  پ��ارک  علی��ه  تظاه��رات  س��ومین  ای��ن 
رئیس جمه��وری کره جنوبی به خاطر رس��وایی سیاس��ی 
اخیرش اس��ت و پیش بینی می شود بزرگ ترین تظاهرات 

از هزاره دوم باشد. 
معترضان که به گفته س��ازمان دهندگان تعدادش��ان به 
نی��م میلیون نفر می رس��د در مرکز س��ئول تجمع کرده 
بودند. اکثر آنها مردم عادی هس��تند که به همراه خانواده 
خود خیابان های اصلی ش��هر را پر کرده اند. دانشجویان و 

اف��راد روی ویلچر نیز در میان تجمع کنندگان به چش��م 
می خورند. این در حالی است که خبرگزاری یونهاپ تعداد 

معترضان را 8۵0هزار نفر اعام کرد. 
پ��ارک گئون های درگیر یک جنجال سیاس��ی بر س��ر 
اثرگذاری یکی از دوس��تان نزدیکش در تصمیم گیری های 
دولتی اس��ت. خانم پارک دو بار عذرخواهی کرده اما این 
عذرخواهی ها نتوانسته باعث آرام شدن اوضاع شود. چوی 
س��ون شیل، دوست 40 ساله او متهم است مقادیر زیادی 

پول از شرکت های کره ای گرفته است. 
چوی در حال حاضر به اتهام کاهبرداری و سوء استفاده 
از قدرت در بازداشت است. همچنین شماری از مقام های 
دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی تحت بازجویی هستند. 

مردم کره خواستار استعفای رئیس  جمهوری خود شدند

  براس�اس حکم جدید، ممنوعیت 
زن  پرس�نل  ب�رای  س�ر  پوش�ش 
غیر نظامی در ارتش ترکیه برداشته 

شد. 
  با تکمیل روند انتخابات ریاس�ت 

جمهوری آمریکا، سی . ان . ان گزارش 
داد ک�ه میزان مش�ارکت مردمی در 
انتخابات امس�ال پایین ترین میزان 

در ۲۰ سال گذشته بوده است. 

منابع افغان و مس�ئوالن ناتو از وقوع یک انفجار شدید در بزرگ ترین پایگاه 
نظامی آمریکا در افغانستان خبر دادند؛ انفجاری که چهار کشته و ۱۴ زخمی 

برجای گذاشته است. طالبان مسئولیت این انفجار را برعهده گرفت

تیتر اخبار

مدی��رکل محیط زیس��ت اس��تان ته��ران با اش��اره به 
پایداری ش��رایط جوی و تداوم آلودگی ه��وا در پایتخت 
گف��ت: فروش روزانه آرم ورود به محدوده طرح ترافیک و 
فعالیت معادن شن و ماسه تهران در دو روز آینده ممنوع 
اس��ت. ناصر مهردادی عصر روز گذشته در جلسه کمیته 
اضط��رار آلودگی هوای ش��هر تهران که ب��ا حضور معاون 
سیاس��ی، اجتماعی اس��تاندار تهران برگزار شد، افزود: در 
همین ارتباط و براس��اس مصوبه کمیته، روزهای یکشنبه 
و دوش��نبه )23 و 24 آبان( تنها خودروهای دارای مجوز 

طرح ترافیک می توانند وارد محدوده زوج و فرد شوند. 
او گفت: توقف فعالیت معادن ش��ن و ماس��ه آبرفتی غرب 

تهران تا عادی شدن وضعیت هوا، لغو ورزش های همگانی در 
پارک ها و مجموعه های ورزشی شهر تهران، تشدید برخورد 
با خودروهای دودزا ش��امل خودروهای دولتی و غیردولتی، 
تش��دید برخورد با موتورس��واران دودزا و آلوده کننده ش��هر 
تهران از دیگر مصوبات جلس��ه کمیته اضطرار بود. مدیرکل 
محیط زیس��ت اس��تان ته��ران در ادامه با بی��ان اینکه باید 
تمهیدات پیش��گیرانه الزم در این خصوص اندیشیده شود، 
افزود: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی، انتظار داریم 
از عصر دوشنبه با آغاز وزش باد شاهد کاهش آلودگی هوای 
پایتخت باشیم. به گفته او، برهمین اساس یکشنبه و دوشنبه 

شاهد پایداری جوی هوای تهران هستیم. 

ممنوعیت فروش روزانه آرم طرح ترافیک و فعالیت 
معادن شن و ماسه پایتخت در ۴8 ساعت آینده 

  دکتر عباس جعف�ری دولت آبادی 

روز گذش�ته در جلس�ه  آس�یب های 
اجتماع�ی اع�ام کرد که ب�ا تکمیل 
تحقیق�ات پرونده یاش�ار س�لطانی، 
نامبرده با تبدیل قرار تأمین آزاد شد. 
  رئی�س مرک�ز مدیری�ت ح�وادث و 

فوریت های پزشکی استان یزد با اشاره 
به فوت دو نفر دیگر از مصدومان حادثه 
واژگونی زائران  یزدی که در بیمارستان 
بستری بودند، گفت: تعداد جان باختگان 

این حادثه به ۲8 نفر رسید. 

مدیرکل حفاظت محیط زیس�ت خراسان رضوی از کشف توله ببر بنگالی که چندی 
پیش در مشهد مشاهده شده بود، توسط یگان حفاظت محیط زیست استان خبر داد

تیتر اخبار

روز پنجشنبه رس��انه ها از درگذشت  »لئونارد کوهن«، 
خواننده مش��هور کانادایی خبر دادند، اما حاال اعام شده 
او دوش��نبه، یعنی س��ه روز قبل از اع��ام این خبر فوت 

کرده است. 
به گزارش ایس��نا،  »گلوب اند میل« نوش��ت: فرزندان و 
دوس��تان  »لئونارد کوهن« س��ه روز پیش از اینکه اعام 
کنند این خواننده و ترانه س��رای مشهور فوت کرده، جسد 

او را در قبرستان یهودیان مونترال دفن کرده بودند. 
کوهن بنا به درخواست خودش در شهر مورد عاقه اش 
مونترال و در کنار والدین، پدربزرگ و مادربزرگ و اجداد 
خود به خاک سپرده شد. این مراسم بدون اطاع عموم و 

پیش از اعام خبر درگذشت او برگزار شد. 
در اصل کوهن روز دوش��نبه در لس آنجلس در گذشته 
و این خبر ش��ب پنجش��نبه از طریق صفحه فیس بوکش 
منتش��ر ش��د. پس از آن پس��رش  »آدام« هم اعام کرد: 
پ��درم در آرامش کام��ل در خانه خ��ود در لس آنجلس و 
درحالی که می دانس��ت یکی از بزرگ تری��ن ضبط ها را به 
پایان رسانده، درگذشت. او تا آخرین لحظات عمر با همان 

حس بی همتای شوخ طبعی اش، در حال نوشتن بود. 
ای��ن خوانن��ده ح��دود یک م��اه پی��ش در مصاحبه با  
»نیویورکر« گفته بود: برای مرگ آماده ام. امیدوارم خیلی 

سخت نباشد. 

 »کوهن« 3 روز پیش از اعام عمومی ُمرده بود

ب�ه   »۲۰۱6 »فاس�توس  نمای�ش     
نویسندگی یوسف فخرایی و کارگردانی 
فرش�اد منظوفی نی�ا از یک ش�نبه ۲3 
آبان ماه تا ۲3 آذرماه در سالن اصلی تاالر 
مولوی هرشب ساعت ۱8 به روی صحنه 
می رود. داس�تان این نمایش ترکیبی از 
شخصیت های کاسیک و اساطیر یونان 
باستان مانند فاس�توس، واگنر، مده آ، 
مفیس�تو، مدوزا، پرس�ئوس، مینوتور، 
آژاک�س و مکبث اس�ت و به مس�ائل و 

معضات فضای مجازی می پردازد. 

استاد ابراهیم شریف زاده از اس�اتید نامدار موسیقی مقامی خراسان رضوی 
صبح روز گذشته درگذشت. او خالق آهنگ های معروفی چون سرو خرامان، 

دلبر رعنا و دختر عموجان بود

تیتر اخبار

به گزارش ایس��نا، بع��د از اینکه آندرانی��ک تیموریان، 
هافبک ملی پوش ماشین س��ازی تبریز در فهرس��ت جدید 
تیم ملی برای بازی مقابل س��وریه قرار نگرفت، ش��ایعات 
بس��یاری درباره آینده این بازیک��ن در تیم ملی به گوش 
رسید. حتی این بحث ایجاد شد که اگر او بار دیگر به تیم 
ملی دعوت نشود، از بازی های ملی خداحافظی می کند. 

تیموریان در این رابطه گفت: این حرف ها گمانه زنی است 
و هیچ مبنای درستی ندارد. بعد از اینکه در لیست تیم ملی 
قرار نگرفتم با هیچ کسی درباره آینده ام حرف نزدم و جایی 
هم نگفتم که اگر به تیم ملی دعوت نش��وم قرار اس��ت چه 
کاری انجام دهم. واقعا نمی دانم دلیل این مطالبی که درباره 
من می نویسند چیس��ت. تیموریان در ادامه تأکید کرد: من 

بارها گفته ام که سرباز تیم ملی هستم و بار دیگر این جمله 
را تکرار می کنم و اگر الزم باشد ۱00 بار دیگر هم می گویم 
که تا وقتی بتوانم به فوتبال ایران کمک کنم در خدمت تیم 
ملی خواهم بود. او درباره ارتباط خود با کی روش گفت: اگر از 
تیم ملی خط خوردم به صاحدید آقای کی روش بوده است. 
ش��خصا برای ایشان احترام بس��یاری قائلم و طی سال هایی 
که به عنوان س��رباز در خدمت تیم ملی و او بودم نکات فنی 
بس��یاری از کی روش یاد گرفته ام. مطمئنا اگر دوباره افتخار 
پوش��یدن پیراهن تیم ملی را داشته باش��م با جان و دل در 
خدمت تیم ملی خواهم بود. کارلوس کی روش برای من یک 
مربی قابل احترام است و اعتقاد دارم او به فوتبال ایران خیلی 

خدمت کرده است. 

تیموریان: سرباز تیم ملی ام و برای کی روش احترام زیادی قائلم

و  روس�ی  معتب�ر  رس�انه های    
همچنین محافل خبری هلند از عزم 
جدی دو غول بزرگ این کشور برای 
ب�ه خدمت گرفتن مهاجم ۲۲ س�اله 
ایرانی باش�گاه روس�توف خبر داده 
و از آژاک�س و آینده�وون به عنوان 
رقبای جدی�د لیورپول در راه خرید 

سردار آزمون خبر دادند. 
علی کریمی با پشت سر گذاشتن کاس درجه c و دریافت مدرك، رسما وارد 

جرگه مربیان شد
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سیاست خارجی دولت یازدهم است
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کافه تبلیغات

نگاهی به آگهی پاییزی برند گراد

یک طرح خاطره انگیز 
نرگس فرجی

nargesfaraji1389@yahoo.com

مروری بر آموزه های تبلیغاتی فصل 
سوم سریال مدمن )قسمت دوم(

در ش��ماره پیشین مروری داشتیم بر خالصه ای از 
آموزه های تبلیغاتی س��ریال مد من در فصل س��وم. 
در این نوش��ته نیز بخش نهایی این خالصه نویس��ی 
را خدمت ش��ما گرامیان تقدیم خواه��م کرد. امید 
اینکه مطالب ارائه ش��ده در ای��ن زمینه مورد توجه 
عالقه مندان و دست اندرکاران در رشته تبلیغات قرار 

گیرد. 

پنجم- تبلیغات محل درآمد ما است
در قس��مت هفتم از فصل سوم سریال مد من که 
Seven Twenty Three  ن��ام دارد، آقای کنراد 
هیلت��ون )Conrad Hilton( هتل��دار معروف و 
صاح��ب هتل های زنجیره ای هیلت��ون که به تازگی 
با آقای دان دریپر آش��نا ش��ده اس��ت، از آقای دان 
دریپ��ر درخواس��ت می کند ت��ا نظ��رش را راجع به 
کمپین جاری هتل هیلتون ارائه کند، اما دان دریپر 
با آنک��ه می داند فرد مهمی در کس��ب و کار مقابلش 
نشسته است درخواست کنراد هیلتون را رد و پس از 
اص��رار مجدد او نکات مختصری را در زمینه کمپین 
تبلیغاتی مدنظر بیان می کند؛ مسئله مهمی که مرز 
مشتری مداری تا از دس��ت رفتن فرصت های کسب 

درآمد را برای ما تبلیغاتچی ها مشخص می کند. 

ششم- پایه های محکم حقوقی در کار
در همین قس��مت از س��ریال می بینیم زمانی که 
آقای هیلتون ترغیب می ش��ود ک��ه به جهت حضور 
شخص برجس��ته ای چون دان دریپر کل پروژه های 
تبلیغاتی اش را به شرکت استرلینگ-کوپر بسپارد با 
یک مسئله مواجه می شود و آن مسئله عدم قرارداد 
آقای دان دریپر با ش��رکت اس��ترلینگ-کوپر است؛ 
مس��ئله ای که در نهای��ت با اعمال قدرت از س��وی 
آقای کوپر ح��ل و دان دریپر مجبور به عقد قرارداد 
با ش��رکت متبوعش می شود، اما نکته مهمی که در 
این زمینه باید ش��رکت های تبلیغاتی درنظر بگیرند 
آن اس��ت که گاهی بخشی یا تمام یک کار تبلیغاتی 
مش��تری را به همکاران فریلنس می س��پارند بدون 
داش��تن یک قرارداد مختصر. همین مسئله باعث به 
وج��ود آمدن چالش هایی در زمینه مس��ائل مالی یا 

زمانبندی پروژه می شود. 

هفتم-حفظ حقوق کارمندان یا قرارداد
در قس��مت نهم س��ریال مد من در فصل س��وم، 
اتف��اق عجیبی رخ می دهد. ل��ی گارنر جونیور فرزند 
مدیرکارخانه شرکت الکی استرایک که قرارداد قابل 
توجهی با ش��رکت اس��ترلینگ-کوپر دارد، به خاطر 
یک مسئله شخصی، از سالواتور رومانو، مدیر هنری 
ش��رکت رنجیده خاطر شده اس��ت و به همین خاطر 
از یکی از پرس��نل ش��رکت می خواهد تا همکاری او 
را در پروژه س��یگار الکی اس��ترایک به حالت تعلیق 
درآورد و زمانی که ای��ن اتفاق نمی افتد او به حالت 
قهر جلس��ه را ترک می کند. آقای راجر اس��ترلینگ 
که تج��ارت 25 میلی��ون دالری را در معرض خطر 
می بیند س��الواتور رومان��و را کال از ش��رکت اخراج 
می کند. س��وال اینجاس��ت ک��ه آیا ما بای��د به همه 
درخواس��ت های مش��تری مهم تن بدهیم؟ یا اینکه 
برای حفظ و قوام ش��رکت از کارمندان سازمان خود 

حمایت کنیم؟ 
هشتم-ماه من

نکت��ه جالبی در همان قس��مت نهم س��ریال رخ 
می دهد و اینکه هرچند کنراد هیلتون، مدیر متمول 
ش��رکت هتل هیلتون از طرح های خالقانه آقای دان 
دریپر در جلس��ه دفاعی��ه و در مقاب��ل حضار دفاع 
می کند، اما زمانی که در خلوت با مدیرخالقه شرکت 
استرلینگ-کوپر صحبت می کند او را به خاطر اینکه 
رویاهایش را در طرح ها منعکس نکرده است سخت 
م��ورد مواخذه قرار می ده��د و می گوید: »زمانی که 
گفتم ماه را می خواهم انتظار دارم که ماه در طرح ها 
وجود داش��ته باش��د« و با ناراحتی استرلینگ-کوپر 
را ترک می کند. این س��کانس از س��ریال شاید ما را 
ب��ه فکر فرو ببرد که ما در کار چقدر پیش��نهادات و 
درخواست های مشتریان را جدی می گیریم و چقدر 

آنها را غیرعملی و رویایی می دانیم. 

نهم- مراسم 40 سالگی و فروش شرکت
در قس��مت دهم از فصل سوم سریال مدمن با نام 
The Color Blue  به مناس��بت چهلمین سالگرد 
تاس��یس شرکت، جش��نی تدارک دیده می شود که 
در آن از پرس��نل ش��رکت به ویژه دان دریپر تقدیر 
می ش��ود و در آن افراد مختلفی از ذی نفعان شرکت 
حض��ور دارند. ش��اید ی��ادآوری این نکت��ه خالی از 
لطف نباش��د که برپایی چنین مراس��م هایی هم در 
برجسته شدن یک مجموعه نقش دارد و هم فضای 
حاکم در آن مجالی به مدیران ش��رکت می دهد تا با 
اس��تفاده از آن بتوانند مش��تریان بالقوه ای را که در 
چنین مراس��م هایی حضور دارند، مجاب به همکاری 
باش��رکت کنند، اما همزمان با این رخداد و افزایش 
سود چشمگیر شرکت که به کمک آقای لین پرایس 
حاصل شده است مدیران لندنی شرکت طمع فروش 
یک جای آن را به شرکت معظم مک کن دارند، ولی 
در نهایت در قسمت س��یزدهم سریال می بینیم که 
اتحاد جدید که میان آقایان پرایس، کوپر، استرلینگ 
و دان دریپر ش��کل می گیرد مانع از آن می شود که 
م��ک کن ب��ا خرید ش��رکت اس��ترلینگ-کوپر این 
س��تاره های بزرگ تبلیغات را ب��ه دام بیندازد و آنها 
به کمک هم و با جمع آوری امکانات و هم افزایی یک 
شرکت جدید تاسیس و به آن نقل مکان می کنند. 
alijah. ir :ارتباط با نویسنده

مشاور تبلیغات و برندسازی
علیجاه شهربانویی

تبلیغات خالق

آگهی چسب 3M- شعار: تعمیر سریع 

ایستگاه تبلیغات

 ،Fossil  در تبلیغ جدید
»شوهران اینستاگرامی« آزاد می شوند

اگر شما هم یک »Instagram Husband« هستید، 
باید همس��ر خود را قانع کنید که یک س��اعت هوشمند 
Fossil بخ��رد. این تبلیغ جدیدی ا س��ت که آژانس 360 
i  ب��ا نگاهی به موضوع وایرال س��ال پیش با نام »ش��وهر 
اینس��تاگرامی« س��اخته  اس��ت؛ یعنی مردان بینوایی که 
مجبور بودند به عکاس زنان شان برای شبکه های اجتماعی 
تبدیل ش��وند. در ای��ن آگهی دو دقیقه ای، ش��وهرانی که 
سال پیش نیز در ویدئو حضور داشتند، برای مشکل خود 
راه حل پیدا کرده اند: زنان شان برای سلفی گرفتن تنها باید 
یک دکمه را روی س��اعت های هوش��مند Q برند فسیل 
 فش��ار دهند. به گزارش  ام بی ای نیوز، جف هافتون سازنده

»نخس��تین  می گوی��د:    Instagram Husband
ویدئ��و در این باره بود که پش��ت هر عکس زیبایی از یک 
دختر در اینس��تاگرام، مردی وج��ود دارد که آن عکس را 
می گیرد.«الیوت اضافه می کند: »این قابلیت جدید، شوهر 
اینس��تاگرامی را از زیر بار عکس گرفتن بیرون می کشد و 

فرصت ایفای نقش یک شوهر خوب را ایجاد می کند.«

ارتباط بهتر مخاطبان با طرح های 
حسی برندها 

و  مدیرخالقی��ت  زحمتک��ش،  کمی��ل 
ایده پ��رداز تبلیغاتی درباره رویکرد تبلیغاتی 
که چندی  است برندگراد برای ارتباط گیری 
ب��ا مخاطبان��ش در پیش گرفت��ه می گوید: 
رویک��ردی که چندی ا س��ت برن��د گراد در 
تبلیغات خود در پی��ش گرفته جالب توجه 
و خوب اس��ت. گراد با اجرای رویکرد حسی 
و ب��دون ب��ه تصویر کش��یدن محصولی در 
ط��رح آگهی ها، خ��ود را به عن��وان برندی 
حامی به مخاطبان نشان می دهد. مخاطبان 
معم��وال از چنین رویکردهایی لذت می برند 
و ارتب��اط بهتری نیز با ای��ن طرح آگهی ها 
برق��رار می کنند. زحمتک��ش درباره ویژوال 
ط��رح آگهی پایی��زی برند گ��راد می گوید: 
انتخاب ای��ده ویژوال این طرح آگهی جالب 
و هوش��مندانه اس��ت. در این طرح آگهی از 
طرحی نوستالژیک اس��تفاده شده که برای 
بسیاری از مخاطبان برند گراد خاطره انگیز 
است. نکته جالب این ویژوال جنس متریالی  
اس��ت که برای طراحی اس��تفاده کرده اند. 
جنس متریال این طرح آنچنان گرم نیست 
و دقیقا برای فصل پاییز مناس��ب است. این 
اتف��اق برعک��س رویکردی ا س��ت که برای 
ش��عار در نظر گرفته اند یعنی ویژوال یادآور 
پاییز و ش��عار حس و حال زمستان را برای 
مخاطب��ان یادآوری می کن��د. در این طرح 
آگه��ی از طرح بافتی نازک که معموال برای 
فصل پاییز کاربرد دارد، استفاده شده است 
که ای��ن موضوع حس خوبی ب��ه مخاطبان 
می دهد. عالوه براین المان های به کارگرفته 
در وی��ژوال ط��رح آگهی نیز بج��ا و جذاب 
اس��ت. کنار هم قرار گرفت��ن المان آدم ها و 
فنجان در طرح آگهی نیز خوب اس��ت. این 
ویژوال از اجرای خوبی نیز برخوردار است و 
طراح به درستی تمامی عناصر طرح را کنار 

هم قرار داده است. 

کم کردن لحن دستوری شعارهای 
تبلیغاتی 

زحمتکش درباره شعار طرح آگهی  پاییزی 
برند گراد می گوید: ش��عار »گرم بگیرید« از 
جمله ای محاوره ای گرفته شده که مخاطبان 
همگی با آن آشنا هستند و در بیشتر مواقع 
از آن در صحبت های خود استفاده می کنند 
ام��ا در طرح آگه��ی برند گراد ای��ن عبارت 
محاوره ای دستوری شده است. بهتر است در 
شعارهای تبلیغاتی از لحن دستوری استفاده 
نش��ود چون مخاطبان با این سبک جمالت 
ارتباط خوب��ی برقرار نمی کنند. برند گراد به 
نظر این طرح  آگهی ها را به منظور اعالم آغاز 
فروش محصوالت زمستانی خود اکران کرده 
اس��ت. محصوالتی که ش��اید مناسب فصل 
پاییز نباش��ند. بنابراین همین موضوع باعث 
شده شعار طرح آگهی مورد نظر حال و هوای 
زمس��تان را بیش��تر از پاییز برای مخاطبان 

یادآور شود. 

انتخاب رنگی متناسب با فصل پاییز 
زحمتکش درباره رنگ به کار رفته در طرح 
آگهی پاییزی گراد می گوی��د: برای ویژوالی 

با ای��ن کیفیت بهت��ر بود از رنگ��ی پاییزی 
اس��تفاده می ش��د. طراحان با رنگ انتخابی 
خ��ود کدهای��ی را ب��رای رمزگش��ایی طرح 
آگهی ها به مخاطبان ارس��ال می کنند. رنگ 
سبز، رنگ مناس��بی برای نشان دادن حس 

گرما نیست. رنگ انتخابی برای طرح باید 
متناسب با حس و حال ایده و شعار باشد. 
ب��ه نظر اگر از رنگ های��ی مانند نارنجی و 
زرد برای این طرح آگهی  استفاده می شد، 
خروجی بهت��ر از آب در می آمد. معموال از 
رنگ س��بز برای ط��رح آگهی های بهاری 
که نش��ان از س��رزندگی دارد، اس��تفاده 
می ش��ود اما در نظر داش��ته باشید پاییز 
فصل سرزندگی نیست و معموال مخاطبان 
ب��ا رنگ های ترکیب��ی مانن��د نارنجی و... 
این فصل را ب��ه یاد می آورند. پاییز فصلی 
احساس��ی و رمانتیک اس��ت و مخاطبان 
نیز با یکس��ری المان مش��خص این فصل 
را ب��ه یاد می آورند. در مجم��وع اگر برای 

وی��ژوال خوب طرح آگه��ی برند گراد، رنگی 
پاییزی نیز انتخاب می ش��د، اثربخشی طرح 
باالت��ر می رف��ت و باعث می ش��د این طرح 
یک��ی از طرح ه��ای به یادماندنی در تبلیغات 
شود. زحمتکش درباره ری سایز کردن طرح 
آگهی های تبلیغاتی می گوید: ری سایز کردن 
طرح ها براس��اس رس��انه های مختلف نکته  
مهمی  است که معموال طراحان حرفه ای به 

آن دق��ت زیادی دارن��د. طراحان حرفه ای از 
ابتدای ایده پردازی معموال رس��انه  تبلیغاتی 
را که قرار اس��ت ط��رح آگهی روی آن نصب 
ش��ود، درنظر می گیرند. گاهی خود رسانه به 
طراحان ایده می دهد. بنابراین شناخت رسانه 

برای طراحی از اهمیت زیادی برخوردار است 
و در نظر گرفتن رسانه و ری سایز کردن طرح 

براساس آن شیوه استاندارد طراحی است. 

ایجاد ارتباطی احساسی با گروه مخاطبان 
تنی شاوردیانس، مدیر پروژه کمپین های 
گ��راد درب��اره آگه��ی فصل��ی آن می گوید: 
ای��ن طرح آگهی برند گ��راد نیز مانند طرح 

آگهی ه��ای قبلی این برن��د در جهت ایجاد 
ارتباط احساس��ی  )esp( با گروه مخاطبان 
اکران ش��ده اس��ت. گ��روه ما مدتی  اس��ت 
کمپین ه��ای تبلیغات��ی گ��راد را براس��اس 
پیش��نهاد فروش احساسی )esp  ( طراحی 
و اج��را می کن��د. ایج��اد ی��ک ارتباط 
esp کار دش��واری  برپای��ه  احساس��ی 
نس��بت به ایجاد ارتباط براساس usp یا 
همان پیش��نهاد فروش منحصر به فرد بر 
پایه ویژگی خاص محصول اس��ت. البته 
در جلس��ات ایده پردازی کمپین پاییزی 
گراد پیشنهاد تغییر مسیر و اکران طرح 
آگهی های محصول محور مطرح شد اما 
در نهایت تصمیم براین شد که همچنان 
ارتباط احساس��ی را ب��ا مخاطبان حفظ 
ارتباط احساس��ی ش��کل گرفته  کنیم. 
ب��رای برن��د اهمی��ت زی��ادی دارد و ما 
تمام تالش م��ان را برای حفظ آن انجام 

می دهیم.  

آگهی برگرفته از تصویر طرح لباسی 
نوستالژیک است

 پی��ام به��اری، مدیر هن��ری و خالقیت 
کمپین های گراد درباره ش��عار طرح آگهی 
پاییزی این برند می گوید: ش��عار این طرح 
آگه��ی از جمل��ه ای مح��اوره ای ک��ه برای 
تمام��ی مخاطبان آشنا س��ت، اله��ام گرفته 

شده است؛ ش��عاری که در ابتدا بسیار آشنا 
و صمیمان��ه توجه مخاطب را جلب می کند 
و در مرحله بعد به همراه تصویر )یک بافت 
گرم( رمزگشایی و در الیه های بعدی ارتباط 
تنگاتنگ تصویر و شعار دیده می شود. بهاری 
می گوید: قبل از این ش��عار طرح دیگری را 
طراح��ی و نهایی کرده بودی��م اما وقتی به 
این شعار رسیدیم برای مان آنقدر جالب بود 
که سعی کردیم برای آن ویژوال جدیدی را 
اجرا کنی��م. ویژوال کمپین پاییزی گراد در 
س��ه طرح طراحی ش��ده که فعال فقط یکی 
از آنه��ا در حال اکران اس��ت. ویژوال طرح 
محیطی گراد نیز براس��اس ش��عار و همان 
رابطه احساسی که قبال گفتم، طراحی شده 
اس��ت. عالوه براین ویژوال این طرح آگهی 
برگرفته از تصویر طرح لباس��ی نوستالژیک 
اس��ت که بسیاری از مخاطبان با آن خاطره 
دارند. البته از این طرح لباس در حال حاضر 
نیز اس��تفاده می شود. قبل از اکران طرح را 
برای گروه مخاطبان مختلفی نمایش دادیم، 
آنها نیز اکثرا حس نوس��تالژیک و خاطرات 
کودک��ی را از طرح دریافت کردند. س��عی 
کردیم ط��رح آگهی دقیقا معنای ش��عار را 
یادآور ش��ود و حس گرما را ب��ه مخاطبان 

منتقل کند. 

پیوستگی شعار و تصویر در طرح آگهی 
تبلیغاتی 

 به��اری درباره طرح آگهی گراد می گوید: 
اگ��ر به طرح آگهی دق��ت کنید، ردیف اول 
آن را یکس��ری فنج��ان که بخ��اری از آنها 
بلند می ش��ود، تش��کیل داده ان��د. فنجانی 
از نوش��یدنی گ��رم که ح��س پایی��ز را به 
مخاطبان انتق��ال می دهد. ردیف دوم طرح 
را یکس��ری تصویر آدمک ک��ه دور یکدیگر 
جمع ش��ده اند، تش��کیل می دهد که اشاره 
ب��ه ارتب��اط اجتماع��ی و دوس��تانه دارد. 
آدمک هایی که ح��س اجتماعی بودن را به 
مخاطبان یادآوری می کنن��د. در این طرح 
از س��ه کاراکتر اس��تفاده کردی��م که حس 
اجتماع��ی ب��ودن بهتر نش��ان داده ش��ود. 
به��اری درب��اره رنگ طرح آگه��ی محیطی 
می گوی��د: رنگ نیز دقیقا متناس��ب با طرح 
و حال و هوای آن انتخاب ش��ده است. سبز 
رنگی  اس��ت که پویایی و زندگ��ی را به یاد 
می آورد. در طراحی معموال رنگ ها تفاس��یر 
مختلفی دارند و برخی از آنها با خصوصیات 
مشخصی شناخته  شده اند. سعی براین است 
رنگ��ی را انتخاب کنیم که تضادی با تصویر 
و شعار نداشته باش��د و همخوان و پیوسته 
با ویژوال باش��د. البته درنظر داش��ته باشید 
که رنگ س��بز یک��ی از مجموعه رنگ هایی 
است که برای کمپین پاییزی در نظر گرفته 
ش��ده و طرح ه��ای دیگر با وی��ژوال و رنگ 
دیگری اکران خواهند ش��د؛ طرح هایی که 
پیوس��تگی میان آنها به دقت رعایت ش��ده 
ت��ا مخاطبان با دیدن یکی از آنها دیگری را 
به یاد بیاورن��د. برای اکران این طرح آگهی 
از رس��انه های محیطی، چاپ��ی و دیجیتال 
بهره ب��رداری کرده ای��م. ب��رای هر رس��انه، 
طرح ها عالوه بر ری سایز شدن لی اوت آنها 

نیز تغییر کرده است. 

در این طرح آگهی از طرحی نوستالژیک 
استفاده شده که برای بسیاری از مخاطبان 
برند گراد خاطره انگیز است. نکته جالب این 
ویژوال جنس متریالی  است که برای طراحی 

استفاده کرده اند. جنس متریال این طرح 
آنچنان گرم نیست و دقیقا برای فصل پاییز 
مناسب است. این اتفاق برعکس رویکردی 
ا ست که برای شعار در نظر گرفته اند یعنی 

ویژوال یادآور پاییز و شعار حس و حال 
زمستان را برای مخاطبان یادآوری می کند

با تغییر فصل های سال، کمپین های تبلیغاتی نیز رنگ عوض کرده 
و چهره جدی�دی به خود می گیرند. برند گ�راد یکی از فعاالن حوزه 
پوشاک است که چندی  اس�ت کمپین های تبلیغاتی فصلی را اکران 

می کن�د. برن�د گراد برای فص�ل پاییز نیز کمپی�ن تبلیغاتی در حال 
برنامه ری�زی و اج�را دارد. گراد برای این کمپین س�ه طرح تبلیغاتی 
طراح�ی کرده ک�ه یکی از آنه�ا در حال حاضر از طریق رس�انه های 
مختلف منتش�ر شده اس�ت. برند گراد عالوه بر این کمپین، ویترین 
فروشگاه های خود را نیز پاییزی کرده و از طریق المان های این فصل 

به اس�تقبال مش�تریان رفته اس�ت. »فرصت امروز« با کمک کمیل 
زحمتکش، مدی�ر خالقیت و ایده پرداز تبلیغاتی به بررس�ی یکی از 
ط�رح آگهی های کمپین پاییزی برند گراد پرداخته اس�ت. این طرح 
آگهی با ش�عار »گرم بگیرید« اکران ش�ده اس�ت. همچنین در ادامه 
گفت وگویی نیز با گروه اجرایی این کمپین داشته ایم که می خوانید. 



انسان ها  رنگ ها در روحیات 
تاثیرگذارن��د. ه��ر رنگ��ی ب��ه 
اقتض��ای خاصیتش ب��ه نوعی 
در روان اف��راد تاثیر می گذارد 
و این اثر بی ارتب��اط با رفتارها 
و کنش های اجتماعی و روانی 
اینستاگرام  آنها نیست. صفحه 
برند لوازم آرایش ِمیبلین، از این 
رنگ ها برای اه��داف بازاریابی 
خ��ود به��ره ب��رده و کمپینی 
مبتن��ی بر ب��ازی ب��ا رنگ ها و 
عکاس��ی ب��ا آنه��ا در صفح��ه 
ش��خصی اش راه انداخت��ه که 
مخاطبان زیادی را درگیر کرده 
است. برای ارزیابی این کمپین 
ابتدا با هومن رهبری، مش��اور 
مدیریت و مدرس در حوزه های 
بازاریاب��ی و مناب��ع انس��انی و 
سپس با بابک معدن دار، مدیر 
ایده پ��ردازی آژان��س تبلیغاتی 
داروگ )مجری این کمپین( به 

گفت وگو نشستیم. 

ایجاد ترکیبی از 
تخصص های گوناگون

ابتدای  هوم��ن رهب��ری در 
ب��ه  خ��ود  صحبت ه��ای 
برای  می گوید:  »فرصت امروز« 
ارزیابی این کمپین الزم اس��ت 
که نکات��ی به ص��ورت خالصه 
بی��ان ش��ود؛ اول اینک��ه این 
ارزیابی، یک ارزیابی استنباطی 
و تحلیلی است و براساس آمار 
و ارقام نیست. دیگر اینکه بنده 
با بیش از 10 س��ال مش��اوره 
در ح��وزه زیبایی و آرایش��ی، 
محدودیت ه��ا و موان��ع قانونی 
در ای��ن ح��وزه را می شناس��م 
و از س��ختی ام��ور مارکتینگ 
برای این قبی��ل تولیدات آگاه 
هس��تم. س��وم اینکه به اعتقاد 
بن��ده تیمی که ات��اق فکر یک 
فعالیت در زمین��ه بازاریابی را 
تش��کیل می دهد باید از حالت 
سنتی خارج شود. در تیم هایی 
این گونه کمپین ها  که طراحی 
بای��د  می دهن��د،  انج��ام  را 
تخصص ه��ای متفاوت��ی مانند 
بازاریاب��ی، ارتباطات تصویری، 
آواشناس��ی و زب��ان شناس��ی، 
متخصص صنفی و روانش��ناس 
داشته  و جامعه ش��ناس وجود 
استنباطی  تحلیل  در  باش��ند. 
و ع��ددی ای��ن کمپی��ن ه��م 
ایرادات و تفاوت هایی که دیده 
می شود، از جنس روانشناسی و 
جامعه شناسی است که با عدد 
و رقم نمی توان آن را محاس��به 

کرد. 

شعاری که هوشمندانه 
است 

ای��ن کارش��ناس می افزاید: 
آنچ��ه بن��ده از ای��ن کمپین 
دی��ده ام این بود ک��ه طراحان 
و مجریان کمپی��ن یک گروه 
ب��ا ویژگی ه��ای  مخاط��ب را 
انرژی،  مانند جوانی،  مشخص 
ش��ور، به روز ب��ودن و هیجان 
انتخ��اب کردن��د چراکه حس 
مخاطب  می توانند  آنها  کردند 
خوب��ی برای محصوالت ش��ان 
باش��ند و درس��ت هم این کار 
را انجام داده اند. سپس  آنها را 
وارد بازی چهار مرحله ای خود 
کرده و شعاری تحت مضمون 
پررنگ بودن را که می توانسته 
هوشمندانه باشد انتخاب کرده 
و گروهی از مخاطبان ش��ان را 
یارکشی و وارد بازی کرده اند. 
ای��ن اقدامات ت��ا اینجای کار 
تلقی ش��ود.  مثبت  می توان��د 
ای��ن گ��روه مخاط��ب ویژگی 
موردنظ��ر طراح��ان کمپی��ن 
یعنی شعار پررنگ بودن را به 

عالیق و موارد دوست داشتنی 
خودش��ان گ��ره زده  ان��د. یک 
گروه طبیعت را با رنگ مطرح 
ش��ده در کمپین پیوند زده اند 
و گروه دیگر، اکسس��وری های 
شخصی حوزه فشن و مد را در 
آن رنگ و تم قرار داده اند. فرد 
دیگری عالقه به نوشتن داشته 
و در خصوص رن��گ موردنظر 
طراحان کمپین مطلب نوشته 
و آن را به ویژگی پررنگ بودن 
وصل کرده اس��ت. اتفاقی که 
بع��د از این موض��وع می افتد 
این است که در کنار همه این 
عالقه مندی ه��ا برای ش��رکت 
در کمپین آرزوس��ازی ش��کل 
می گی��رد، ای��ن هم��ان بحث 
جامعه شناسی  و  روانشناس��ی 
اس��ت که باید حی��ن طراحی 
کمپی��ن ب��ه آن توجه ش��ود 
مخاطبان��ی  تک ت��ک  چ��ون 
ک��ه وارد این بازی ش��دند در 
ذهن خود آرزوی برنده ش��دن 
داش��تند اما اینک��ه 5هزار نفر 
هش��تگ گذاش��تند و شرکت 
کردن��د و تنه��ا تع��داد کمی 
برای  می توان��د  ش��دند  برنده 
تجربه  ش��رکت کنندگان  بقیه 
بدی به همراه داش��ته باش��د. 
از آن بدتر این موضوع اس��ت 
ک��ه نح��وه قض��اوت و داوری 
فرد برن��ده به چه صورت بوده 
اس��ت. این ن��وع قض��اوت به 
بدترین ش��کل ممک��ن انجام 
ش��ده اس��ت. در اینجا باید به 
این بحث با دید جامعه شناسی 
در  به خص��وص  ک��رد،  ن��گاه 

س��گمنتی که ه��دف این 
یعنی  اس��ت  بوده  کمپین 
پرشورها  جوانان،  سگمنت 
و پرهیجان ها، حس مغبون 
ش��دن و خشم ناشی از آن 
در ضمی��ر ناخ��ودآگاه آن 
فرد مدتی است که نهادینه 
ش��ده. آنها فک��ر می کنند 
درهرجا ک��ه بحث انتخاب 
آن  ب��ه  درنهای��ت  ب��وده، 
می خواستند  که  نتیجه ای 
همین  به خاطر  نرسیده اند. 
قضاوت  از  اس��ت  ممک��ن 
برند دلگیر شوند  ناعادالنه 
و خش��م خ��ود را نش��ان 
دهن��د. این دقیق��ا همان 
خش��می اس��ت که سبب 

می ش��ود بس��یاری از کاربران 
ایران��ی به صفح��ات اجتماعی 
افراد حمله  کنند. در واقع این 
خشم، خش��م درون آنهاست. 
اگ��ر دقت کنی��د می بینید که 
در تمام رقابت هایی که در آن 
مفهوم داوری پررنگ اس��ت و 
در جامع��ه ما اتف��اق می افتد، 
می کند  س��عی  برگزارکنن��ده 
ک��ه نق��ش داوری را از دوش 
خود ب��ردارد چراک��ه می داند 
ای��ن موضوع چ��ه خطراتی را 
برایش دربرداش��ته  می توان��د 
باش��د. اگر بخواهی��م در یک 
مس��ابقه تلویزیون��ی نیز مثال 
بزنی��م، می بینی��م ک��ه آنه��ا 
داوران��ی متخص��ص از بیرون 
اما  انتخاب می کنند  س��ازمان 
در نهایت قضاوت را به دس��ت 
ای��ن داوران نمی س��پارند و از 
مردم می خواهند که فرد برنده 
را انتخاب کنند چراکه از ایجاد 
ذهنیت ه��ای منف��ی مخاطب 
می ترس��ند. در کمپین هایی از 
این دس��ت که داوری را خود 
برن��د انج��ام می ده��د، حس 
بازنده شدن دید منفی نسبت 
به برند به وجود خواهد آورد. 

توجه به آواشناسی 
او در مورد جمع بندی خود از 
این کمپی��ن نیز اضافه کرد: ما 
یک برنده و تعداد زیادی بازنده 
ایج��اد کرده ای��م؛ ی��ک برنده 

خوشحال و چند بازنده با حس 
منفی نس��بت به برن��د. مورد 
دیگ��ری که باید ب��ه آن توجه 
کرد این اس��ت که نام این برند 
از لح��اظ آوایی اندکی س��خت 
و ثقیل اس��ت. با وج��ود آنکه 
روی نوش��تار فارسی آن اعراب 
می گذارند ب��از هم خواندن آن 
س��اده نیست. با توجه به هدف 
مجموعه که آگاهی از برند بوده 
است، شاید بهتر بود که تالشی 
برای ایجاد محتوا و بازی صوتی 
به انجام می رس��ید تا تکرار نام 
این برند بیشتر در اذهان باقی 
بماند. این همان کاری اس��ت 
که اگر آواشناس و زبان شناس 
در تیم طراحی کمپین باش��د، 
می توانست آن را در کنار بازی 
با تصویر و رنگ ها انجام دهد. 

استفاده از برنامه های جانبی 
نقد  ادام��ه می دهد:  رهبری 
دیگ��ری که در ای��ن خصوص 
می توان داشت در کمپین هایی 
که هدف آگاهی از برند اس��ت، 
در  که  اینچنین��ی  بازی ه��ای 
کوتاه مدت به س��رعت در ذهن 
مخاطب می نش��ینند، به همان 
س��رعت ه��م می توانن��د پاک 
ش��وند. در ای��ن حال��ت اینکه 
کف��ه توجه مخاطب��ان به نفع 
برند س��نگینی نمی کند، بلکه 
توج��ه تنها به هش��تگی به نام 
»پررن��گ ب��اش« بوده اس��ت. 
ممکن اس��ت چند م��اه دیگر 
از اف��رادی ک��ه خیل��ی درگیر 
این بازی بوده اند بپرس��ید نام 

هش��تگ یادش��ان بیای��د، اما 
برند یادش��ان نیس��ت. اگر در 
کن��ار این کمپی��ن برنامه های 
جانبی وجود داش��ته باشد که 
دائم��ا در رس��انه های مختلف، 
نام این هش��تگ را در کنار نام 
برند مطرح کنند، این می تواند 
جزیی از پروموشن پلنی باشد 
که اهدافش مشخص است. اما 
اگر هدف تنها برندسازی باشد، 
مطمئنا نمی تواند این کار را با 

موفقیت انجام دهد. 

 ایجاد آگاهی از برند، هدف 
اصلی کمپین 

در ادامه بابک معدن دار، مدیر 
تبلیغاتی  آژان��س  ایده پ��ردازی 
داروگ )مجری این کمپین( در 
خصوص جزیی��ات این کمپین 
و هدف آن ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: برن��د ِمیِبلین کمتر از 
دو سال اس��ت که در بازار لوازم 
آرایشی ایران حضور دارد و پیش 
از این فعالیتی در حوزه ارتباطات 
انج��ام نداده ب��ود. بنابراین برای 
شروع به کمپینی احتیاج داشت 
که برند و محصوالتش را معرفی 
کند و برای رس��یدن به بهترین 
راه حل بین چند آژانس تبلیغاتی 
Pitch برگ��زار کرد و در نهایت 
داروگ انتخاب ش��د تا برند را به 
اهداف مورد نظر برس��اند. هدف 
اصل��ی کمپین ایج��اد آگاهی از 
برند و محص��والت آن بود، اما با 

توج��ه ب��ه انتظارات مش��تری 
برای پیاده س��ازی چارچوب های 
بین المللی جایگاه سازی برند که 
کامال با فرهنگ ایرانی اس��المی 
مغای��رت داش��ت و همچنی��ن 
تبلیغات  قوانین  محدودیت های 
برای لوازم آرایش��ی و بهداشتی، 
الزم  هوش��مندانه ای  استراتژی 
بود تا در این بازار بس��یار رقابتی 
و اش��باع از برندهای نزدیک به 
ه��م ارتباط موث��ری با مخاطب 

برقرارکنیم. 

 استفاده از کانسپت 
تاثیرگذار در رسانه های 

مناسب 
او ادام��ه می ده��د: ب��ه نظر 
م��ن ای��ن کمپی��ن در نهایت 
ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت های 
مختلف��ی که وجود داش��ت و 
متناس��ب با بودج��ه محدودی 
ک��ه ص��رف پ��روژه ش��د، ب��ا 
تاثیرگذار  کانسپتی  از  استفاده 
در رس��انه های مناس��ب ک��ه 
پیامی انس��انی ب��رای مخاطب 
ارتباط  توانس��ت  دربرداش��ت، 
خوبی با مخاط��ب برقرار کند 
و ف��ارغ از اه��داف تبلیغات��ی، 
پیامی ک��ه مخاط��ب دریافت 
می ک��رد پیامی انگیزش��ی در 
جهت رشد و پیش��رفت او بود 
و تصوی��ر و جایگاهی متفاوت 
نسبت به رقبا در ذهن مخاطب 
ایجاد می کرد. او در پاس��خ به 
این س��وال که ای��ن کمپین با 
اس��تفاده از چه اس��تراتژی ای 
سعی در درگیر کردن مخاطب 
داشته است، می گوید: 
رس��انه  از  اس��تفاده 
دیجیتال و شبکه های 
همزم��ان  اجتماع��ی 
با حض��ور در مجالت 
و نش��ریات با عناوین 
مرتبط و ایجاد فضایی 
برای تجرب��ه کردن و 
از محصوالت  استفاده 
در مکان ه��ای پرتردد 
اه��دای  هم��راه  ب��ه 
جوایز ب��رای مخاطب 
چن��د  و  ته��ران  در 
راه حلی  شهرس��تان، 
ب��ود ک��ه از نظ��ر ما 
ِمیِبلی��ن را ب��ه هدف 

نزدیک کرد. 

بومی سازی شعار برند 
مع��دن دار در م��ورد نح��وه 
این کمپین  ایده  ش��کل گیری 
و شعار آن می گوید: ایده اصلی 
ای��ن کمپی��ن از بومی س��ازی 
شعار برند شروع شد. ما دنبال 
شعار فارس��ی مناسبی معادل 
»Make it happen« بودیم. 
ای��ن عبارت در انگلیس��ی برای 
مخاطب ایجاد انگیزه می کند و 
به او می گوی��د آنچه می خواهد 
را عمل��ی کند و بار مثبتی دارد. 
در حالی که جم��الت امری در 
فارس��ی و فرهنگ امروز جامعه 
ما، آن ب��ار را ندارند. ترجیح ما 
این بود که شعار از اصطالحات 
کاربردی و مت��داول بین مردم 
و مخصوص��ا جوانان و همچنین 
بازگو کننده ش��خصیت برند نیز 
باش��د. ش��عار پیش��نهادی تیم 
ایده پ��ردازی م��ا  نویس��ندگان 
»پررنگ باش« بود که با ماهیت 
محصوالت برند همخوانی داشت 
و از رنگ، ش��ور و هیجان، دیده 
ش��دن و تاثیرگ��ذاری س��خن 
می گفت؛ مفهومی انگیزش��ی به 
مخاط��ب برای حرک��ت و دیده 

شدن او در جامعه. 

 پیامی که صرفا تبلیغاتی 
نبود

او در م��ورد نح��وه درگی��ر 
کردن مخاطب  و اینفلوئنسرها 

می گوید: از آنجایی که کانسپت 
این کمپی��ن دغدغ��ه جوانان 
فعال در ش��بکه های اجتماعی 
ب��ود و همانط��ور ک��ه همه ما 
ه��ر روز بینن��ده تصاوی��ری از 
فعالیت ه��ای گوناگون آنان که 
به اشتراک گذاش��ته می شود، 
هستیم، تصاویر و پیامی که ما 
در شبکه های اجتماعی ارسال 
به س��رعت مورد  می کردی��م، 
توج��ه و بازخورد مخاطب قرار 
می گرفت و ویدئویی که درست 
کردیم در هم��ان روزهای اول 
بین یک میلیون نفر وایرال شد. 
اینفلوئنسرها هم کمک بسزایی 
کردن��د و از آنجایی که پیام ما 
صرفا تبلیغاتی نبود و دوستانه 
و دعوت کنن��ده ب��ود، آنها هم 
ب��ه راحتی از آن ب��رای ارتباط 
با طرف��داران خود اس��تفاده و 
تولید  تاثیرگذارتری  محت��وای 
می کردن��د و ب��ه ای��ن صورت 
هشتگ #پررنگ گسترش پیدا 

کرد. 

نگاه خالقانه رنگی
 او در مورد دس��ت گذاش��تن 
روی سوژه های رنگی و هدف قرار 
دادن مخاطب هدف درست اضافه 
می کن��د: در ط��ول کمپی��ن که 
تقریبا یک ماه و نیم بود، هر هفته 
یک رن��گ مخص��وص آن هفته 
انتخاب می کردی��م و از مخاطب 
دعوت می کردیم حضور آن رنگ 
در زندگی خود را با نگاه خالقانه 
خ��ود به اش��تراک بگ��ذارد و در 
نهایت به بهترین پس��ت ها شامل 
تصوی��ر و متن جوای��ز ارزنده ای 
اهدا ش��د. این موضوع باعث شد 
مخاط��ب ب��ا حض��ور رنگ های 
مختلف در زندگ��ی روزمره خود 
درگیر ش��ود و آنها را به کار گیرد 
تا با دیگران نیز به اشتراک بگذارد 
و باعث رنگارنگ ش��دن فضاهای 
مجازی شود تا هم از نظر استفاده 
از رن��گ، پررن��گ باش��د و هم از 
لح��اظ حض��ور در اجتم��اع، که 
درنهایت تشکیل دهنده تصویری 
رنگارن��گ مطابق ب��ا هویت برند 

ِمیِبلین شدند. 

فعالیت های ترفیعی موازی 
او در م��ورد ارزیابی خود از 
نح��وه پروموت ای��ن محصول 
می گوید: طی این مدت 5500 
عک��س از ط��رف مخاطبان به 
اشتراک گذاشته شد، 20هزار 
نفر فالوور صفحه اینس��تاگرام 
 engagement و  ش��دند 
rate  7درصدی داش��ت. این 
درصد ام��روزه در مقایس��ه با 
نرخ ه��ای بین المللی و داخلی، 
درص��دی قاب��ل توج��ه برای 
برندی اس��ت که ت��ا پیش از 
ای��ن آگاه��ی از برن��ِد پایینی 
داش��ته و در میان رقبا از همه 
کمتر شناخته شده بوده است. 
همچنین ویدئویی طراحی شد 
که با مضم��ون حضور پررنگ 
بودن  تاثیرگذار  برای  مخاطب 
در پیش��رفت خود و جامعه در 
ش��بکه های اجتماعی میلیونی 
وایرال ش��د و پی��ام کمپین را 
از طریقی دیگ��ر منتقل کرد. 
دیجیتال  فعالی��ت  با  همزمان 
ش��بکه های  در  گس��ترش  و 
که  محل هایی  در  اجتماع��ی، 
مخاطب حضور فیزیکی داشت 
و امکان استفاده از محصوالت 
آرایش��ی ب��رای او فراهم بود، 
س��مپلینگ انج��ام دادی��م و 
به صورت م��وازی چاپ آگهی 
در مجالت و نش��ریات کمک 
به باالتر رفت��ن آگاهی از برند 
کرد و در نهایت داده ها و آمار 
بودند؛  بیانگر موفقیت کمپین 
نتیج��ه ای ک��ه فرات��ر از حد 
انتظار ما در شروع کمپین بود. 

آیا خالقیت همه خواسته ما از 
تبلیغات است؟ 

صنعت تبلیغات پس از جنگ جهانی دوم و شکوفایی 
حقیقی آن، هیچ گاه مصون از تغییرات فرهنگی و تحوالت 
اجتماعی نبوده است. پس از سال 1960 که مجددا یک 
دوره جدید در فضای تبلیغاتی آمریکا )به عنوان سردمدار 
صنعت تبلیغات و کنش های بازاریابی( شکل گرفت، آن 
را »انقالب خالقیت« نامیدند. این انقالب یک دوران گذر 
بود، دوران انتقال از »تمرکز بر ویژگی های محصول« به 

»استفاده از نام تجاری و شخصیت«.
به طور خاص چهار شخصیت مسبب اصلی این تغییرات 
در آمریکای آن زمان بودند؛ ریوز، برنت، آگیلوی و برنبچ. 
افرادی که در واقع تبلیغات معاصر مدیون آنهاست. برای 
مثال، برنبچ کپی رایترها و مدیران هنری خود را تشویق 
کرد تا محصوالت را برمبنای کیفیت و براساس احساس 
معرفی کنند و صرفا از چکش های تبلیغاتی برای پیشبرد 
اهداف تبلیغاتی اس��تفاده نکنند. پ��س از آن مدل هایی 
برای برقراری ارتباط صحیح با مش��تریان در تلویزیون و 
رسانه های چاپی و پشتیبانی از مصرف کنندگان به وجود 
آمد که با پیشنهاد برنبچ با استفاده از یک تیم )کپی رایتر/

کارگردان هنری( و اس��تفاده از گروه ه��ای خالقه قابل 
اجرا بود. در طول این مدت آژانس های مس��تقل زیادی 
در آمری��کا تاس��یس ش��د و ش��رکت های تبلیغاتی به 
دپارتمان ه��ای مختلف )برای انج��ام خدمات متفاوت( 
تقسیم شد. پس از این دوران بود که شرکت ها در فضای 
جدید آموختند که می توانند از امکانات بیش��تری برای 
فعالیت های تبلیغاتی برخوردار باشند و به همین سبب 
استراتژی های مختلفی را بسته به موقعیت و شرایط خود 
س��اماندهی کردند. به طور مثال آنها در ش��رایط رشد و 
موقعیت اقتصادی مناسب پول بیشتری را صرف تبلیغات 
می کنند و تبلیغات ATL را در دس��تورکار دارند، اما در 
بحران های اقتصادی با تغییر استراتژی به سمت تبلیغات 
BTL گام برمی دارند که ش��اید مقرون به صرفه تر باشد. 
ه��ر چند اس��تفاده از اس��تراتژی های مختلف تبلیغاتی 
برمبنای عوامل مستقل، متغیر و مهم دیگری نیز تدوین 
می ش��ود اما گسترش شیوه های ترویجی، کمک فراوانی 
در تغییر و اعمال اس��تراتژی های گوناگون کرده اس��ت. 
امروز نیز به نظر می رس��د درحال  گذار از فاز جدیدی از 
فعالیت های تبلیغاتی هس��تیم؛ فازی که س��عی دارد در 
فرآیند »شگفت زده کردن مخاطبان« و »ایجاد هماهنگی 
و نظم« یک تعادل معقول و منطقی ایجاد کند. در حالت 
کلی و با بررس��ی نکات باال و قبول اینکه در حال تغییر 
شرایط هستیم، نخس��تین واژه ای که برای توضیح ابزار 
تغییر به ذهن می رس��د، واژه خالقیت اس��ت. خالقیت 
و تیم ه��ای خالق��ه از ابتدا عنصر اصلی و جداناش��دنی 
ش��رکت های تبلیغات��ی بوده اند و امروز نی��ز با توجه به 
پیش��رفت تئوری ها و برنامه های استراتژیک و بازاریابی، 
کم��اکان خالقیت ح��رف اول را می زند. ه��م  اکنون در 
ایران یکی از بزرگ ترین مش��کالتی که ش��رکت ها با آن 
در ارتباطند تکراری بودن تبلیغات و عدم اثربخشی آنها 
در رقابت با هزاران رقیب تبلیغاتی اس��ت. شکستن این 
فضا نیمی از راه موفقیت یک برنامه تبلیغاتی و نیم دیگر 
سیاس��ت راهبردی برنامه برای هدایت مصرف کنندگان 

است. 
مطالع��ه س��اختارهای ایجاد خالقی��ت به طور کامال 
سیستماتیک در تمرکز بر اشکال و معانی بدیع و ایجاد 
تنوع سبک در راستای افزایش کارایی شکل می پذیرد. 
س��ناریوی حال حاضر در اجرای این تغییرات، برمبنای 
همین س��اختارها و با هدف افزای��ش ارزش نام تجاری 
اتفاق می افتد. با رشد تکنولوژی عمال فرآیندهای تولید 
محصول تس��هیل می ش��ود و دس��تیابی به مزیت های 
رقابت��ی در فاز محصول، عمال چالش برانگیز خواهد بود. 
بنابرای��ن تبلیغات کامال با اس��تراتژی ارزش نام تجاری 
توس��عه می یابد و همین امر ب��ر ارزش بیش از پیش و 
نگاه خالق��ه در آژانس های تبلیغاتی می افزاید. تبلیغات 
خالق نیازمند هوش، تیزبینی، تخیل و ش��م شناسایی 
جذابیت هاس��ت. اگر تنها یک اب��زار )در تبلیغات( برای 
ایج��اد انگیزه، تحویل پیام و درخواس��ت تجدیدنظر در 
مش��تریان وجود داشته باش��د، همان خالقیت خواهد 
بود. خالقیت به مخاطبان یادآوری می کند که محصول 
موردنظر تا چه میزان می تواند نیازهای او را برطرف کند، 
حتی اگر قرار باش��د محصول برای نخستین بار معرفی 
ش��ود. واحد خالقه موتور حرکتی ه��ر آژانس تبلیغاتی 
اس��ت. در یک واحد خالق��ه کپی رایت��ر، مدیر هنری، 
طراح، طراح وب و... وج��ود دارد که در برخی آژانس ها 
تعداد افراد و موقعیت های شغلی بیشتر هم خواهد بود. 
در بس��یاری از آژانس ها از همان شیوه قدیمی استفاده 
می شود و کپی رایترها و مدیران هنری به صورت زوج کار 
می کنند. گاهی واحدهای خالقه و تولید یکی می شوند 
و تقریبا در همه موارد واحد تولید گزارش های فعالیت را 

به واحد خالقه ارائه می دهد. 
پروسه تولید خالقیت بر پایه ترجمه جزییات استراتژی 
پیام پیش می رود که بخشی از استراتژی تبلیغات شرکت 
است و یا اطالعات زیر را برای طراحی اصلی ارائه می کند: 

- آگاهی کامل از اهداف بازار
- آگاهی کامل از ش��کل فروش به خصوص در ارتباط 

با رقبا
- آگاه��ی کامل از مزیت ه��ای محصول و به طور کلی 

مزایای شرکت مشتری
- آگاهی کامل از شرایط سیستم توزیع شرکت

- تشخیص صحیح حس و موقعیت محصول
البت��ه یک اس��تراتژی تبلیغاتی بخش ه��ای متفاوت 
دیگ��ری ه��م دارد، اما برای انتقال پی��ام خالقه به نظر 
می رسد محدوده استراتژی پیام جوابگوی نیازهای یک 
تیم خالقه خواهد بود. استراتژی های عاطفی، شناختی 
و کرداری هر یک پیام ه��ای مجزایی صادر می کند که 
می تواند خط مشی خالقیت و تولید آن را تحت الشعاع 

قرار دهد. 
در این یادداش��ت س��عی بر آن داشتم تا به معرفی و 
یادآوری اهمی��ت بخش های خالق��ه در یک مجموعه 
تبلیغات��ی بپردازم، اما به هرص��ورت تولید و اجرای یک 
تبلیغ موفق و موثر نیازمند تالش مشترک تمامی تیم ها 
در کنار هم است. ممکن است با فعالیت های مستقل و 
مجزا موفق به کسب جوایز مختلف هنری شوید اما لزوما 

نخواهید توانست مشتریان خود را راضی کنید. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )97(
ایجاد یک کانال توزیع جدید

توزیع محصول از اجزای مه��م در امر بازاریابی 
محسوب می شود و مهم ترین وظیفه آن این است 
که کاال در زمان و مکان مناس��ب خود، وارد بازار 
ش��ده و به دست مشتری برسد. در این بین کانال 
توزیع مجموعه ای از س��ازمان ها و افراد وابسته به 
شرکت هس��تند که کاال یا خدمات موردنظر را به 
دست مش��تری می رس��انند. درواقع این کانال ها 
مانن��د پل��ی بین محصول و مش��تری محس��وب 
می ش��وند که جریان توزیع را سرعت می بخشند. 
یک کان��ال توزیع ع��الوه بر انتق��ال کاال وظایف 
دیگری نظی��ر صرفه جویی در زم��ان، جمع  آوری 
اطالعات مورد نیاز، دریافت س��فارش از مشتریان 
عمده، تهیه انبارهای الزم برای نگهداری محصول، 
تبلی��غ محص��ول، مذاکره ب��ا فروش��ندگان و... را 
برعه��ده دارد. به همین خاط��ر کار آنها از اهمیت 
باالیی برای ش��رکت ها برخوردار اس��ت. سطوح و 
طول یک کانال نیز براس��اس تعداد واس��طه هایی 
که در مسیر فروش محصول وجود دارد، سنجیده 

می شود.
 از نظر اقتصادی هرچه تعداد واس��طه بیش��تر 
باش��د، کس��ب اطالعات در م��ورد مصرف کننده 
نهایی و اعمال کنترل بر آنها دشوارتر خواهد بود. 
این ام��ر یعنی ایجاد یک کانال توزیع جدید برای 
ش��رکت های نوپا و کوچک به مراتب س��خت تر و 
پیچیده تر است. درواقع این شرکت ها توانایی مالی 
الزم جهت بازاریابی مستقیم را در اختیار ندارند و 
همین امر باعث می شود تا عمل توزیع را به کمک 
واس��طه انجام دهند. این واسطه ها به علت تجربه 
و تخصص��ی که در کار خ��ود دارند محصول را به 
بهترین روش و در کمترین زمان ممکن به فروش 
می رسانند. این امر باعث می شود تا از حجم کاری 
شرکت ها کاسته شده و دیگر خود را درگیر کاری 
که ممکن اس��ت از عه��ده اش برنیایند و فقط به 

مشغله کاری شان اضافه کند، نسازند. 
در کانال های توزیع واسطه گر، کاال را در مقادیر 
باال خریداری کرده و سپس با توجه به توان بازار و 
نیاز مش��تری در مقادیر کوچک وارد بازار می کند. 
به همین خاطر ای��ن کانال ها در ایجاد توازن بین 

عرضه و تقاضا نقش اساسی دارند. 

ایده
ش��رکت ردب��ول تولید کنن��ده نوش��یدنی های 
ان��رژی زا اس��ت. هنگامی ک��ه این ش��رکت برای 
نخس��تین بار وارد کش��ور انگلستان ش��د، ایجاد 
سهمی در بازار شلوغ آن روز های این کشور بیش 
از آنچه مدیران آن فکر می کردند سخت و زمان بر 
بود. به همین خاطر ش��رکت تصمیم گرفت جهت 
موفقیت در بازار یکس��ری اقدام��ات جالب انجام 
دهد. یک��ی از این اقدامات اس��تخدام نیروی کار 
جوان بود. درواقع شرکت به خوبی می دانست که 
قش��ر جوان تحرک باالیی دارند، ورزش می کنند 
و ممکن اس��ت به خاطر فش��ار درس خود مجبور 

باشند تا نزدیک های صبح بیدار بمانند. 

به همین خاطر این دسته از نوشیدنی ها گزینه 
مناس��بی برای آنان بوده و بیشترین طرفداران را 
در بین جوانان جامعه خواهند داش��ت. در همین 
راستا ش��رکت افراد جوانی را استخدام کرد که از 
رواب��ط اجتماعی خوبی برخ��وردار بودند و وظیفه 
داش��تند محصول تولیدی را در مدرس��ه، باشگاه 
و به ط��ور کل هرجایی که جوان��ان زیادی جمع 
می شوند، به فروش برس��انند. بدون شک جوانان 
به علت هم س��ن بودن و طرز تفکر نزدیک به هم 
راحت تر می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار سازند. 
ای��ن طرح خیل��ی زود نتایج خود را نش��ان داد و 

باعث شد محصول سر زبان ها بیفتد.
 همین موفقیت باعث ش��د تا ش��رکت تصمیم 
به افزایش حجم کاری و گس��ترش حوزه فعالیت 
خ��ود بگی��رد. در همی��ن راس��تا اقدام ب��ه ایجاد 
انبار هایی در شهر های مختلف کرد. در این انبارها 
محصوالت نگهداری می شدند تا به دست جوانان 
استخدامی در آن شهر )واسطه ها( رسیده و اقدام 

به فروش شان کنند. 
ایجاد یک کانال توزی��ع جدید طرحی ضروری 
ب��ود که ش��رکت با اس��تخدام جوان ه��ا آن را به 
بهتری��ن ش��کل انجام داد، به نح��وی که در حال 
حاضر توانس��ته اس��ت به فروش س��االنه بیش از 

3میلیارد دالر دست پیدا کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- نق��اط مد نظر برای ف��روش محصول را تعیین 
کنید. با این کار نس��بت ب��ه کاری که می خواهید 
انج��ام دهی��د، ب��ه چارچ��وب مناس��بی دس��ت 
پی��دا خواهید ک��رد و میزان فروش ت��ان افزایش 

چشمگیری خواهد یافت. 
- در بین کانال های توزیع موجود بهترین کانال 

را برای توزیع محصول خود بیابید. 
- بر نح��وه کار کانال های توزی��ع نظارت کافی 
داش��ته باش��ید و فراموش نکنید در صورت ایجاد 
ی��ک کانال حتم��ا نباید به همکاری ت��ان با کانال 

سابق خاتمه دهید. 

یکشنبه
23 آبان 1395 بازاریابی و فروش10

ایده های طالیی

تلفن مستقیم: 86073279شماره 651 www.forsatnet.ir

طراحان و مجریان کمپین یک گروه 
مخاطب را با ویژگی های مشخص 
مانند جوانی، انرژی، شور، به روز 

بودن و هیجان انتخاب کردند چراکه 
حس کردند آنها می توانند مخاطب 
خوبی برای محصوالت شان باشند 

و درست هم این کار را انجام 
داده اند. سپس  آنها را وارد بازی 

چهار مرحله ای خود کرده و شعاری 
تحت مضمون پررنگ بودن را که 

می توانسته هوشمندانه باشد انتخاب 
کرده و گروهی از مخاطبان شان را 

یارکشی و وارد بازی کرده اند

رضا مافیترجمه: امیرآل علی
 مشاور توسعه بازار

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

کارگاه مارکتینگ نگاهی به کمپین پررنگ باش برند ِمیِبلین در شبکه های اجتماعی

پررنگ شو! 



برای مطالعه 580    پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )47(
کنفرانس آماتور یا حرفه ای؟ 

همانطور که در ایده گذش��ته اش��اره شد، علت 
بروز درگیری در بسیاری از جلسات کیفیت پایین 
آنهاس��ت. این عام��ل در کنار اهمی��ت روزافزون 
مدیری��ت بهینه زم��ان باعث افزایش حساس��یت 
برنده��ا و مدی��ران آنه��ا در بررس��ی اجالس های 
مختلف می ش��ود. همچنین در ایده های گذش��ته 
اشاره ش��د که حدود نیمی از جلسات مختلف در 
کس��ب وکارها بدون هیچ دس��تاورد مش��خصی به 
پایان رسیده و شرکت کنندگان را از حضور در آن 

گردهمایی ناامید می کند. 
با این حال باید توجه داشت که تنها این عوامل 
در کاه��ش اس��تقبال از کنفرانس ه��ا تاثیرگ��ذار 
نیس��تند. عوامل گوناگونی می تواند در این زمینه 
موث��ر تلقی ش��ود. یک��ی از عوامل اصل��ی در این 
می��ان عدم اختصاص یک سیس��تم مش��خص در 
کنفرانس ها به منظور س��ازماندهی جلسات است. 
در واق��ع همانط��ور که در ایده قب��ل توضیح داده 
ش��د، حضور رئیس جلس��ه تاثیرات بسیار مفیدی 
روی کیفیت و به تبع آن رضایت شرکت کنندگان 
خواهد داشت. در غیر این صورت به هیچ وجه دور 
از ذهن نیس��ت که موضوعات مختلفی در جلس��ه 
مطرح ش��ده، به دنبال آن جریان بحث از مس��یر 
اصلی خود منحرف شده و در نهایت تنها بحث های 

بی مورد باقی بماند. 
پ��ی بردن ب��ه ل��زوم جلوگیری از وق��وع چنین 
اتفاقاتی اصال دش��وار نیس��ت. با این حال آنچه در 
اینجا دشوار است، چگونگی مقابله با این رویدادها 

در عمل است. 

ایده
به عن��وان برگزار کنن��ده یک کنفران��س، هدف 
اصلی شما کس��ب موقعیت بهتر در کسب وکارتان 
به واس��طه س��ازماندهی مناس��ب چنین جلساتی 
است. در همین راس��تا الزم است تصمیمات خود 
را در جهت تقویت هرچه بیشتر نقاط قوت عناصر 
اجالس تان اخ��ذ کنی��د. به کارگیری س��خنرانان 
حرفه ای و آگاه به ح��وزه کنفرانس، انتخاب زمان 
مناس��ب ب��رای برگزاری جلس��ه و فراه��م کردن 
امکانات رفاهی در حد ت��وان تنها بخش اولیه کار 
شما را تشکیل خواهد داد. با این حال آنچه از همه 
مهم تر است، تعیین خط سیر مطالعاتی و پژوهشی 
کنفرانس است. این نکته به شما کمک خواهد کرد 
ک��ه از اتفاقات نامطلوبی نظی��ر AOB جلوگیری 
  Any Other Business کنید. این واژه مخفف
اس��ت که در اصطالح به معنای انحراف جلس��ه از 
مح��ور پژوهش اصلی خود و در نهایت پایان یافتن 
آن با اس��تفاده از گفت وگوه��ای خارج از حوزه آن 
کسب وکار اس��ت. این اتفاق در اغلب جلساتی که 
راهکار مناسبی در راستای مدیریت آن پیدا نشده 

باش��د، رخ می دهد. تصور کنید چه خواهد شد اگر 
جلسه  شما دچار چنین سرنوشتی شود؟ به آسانی 
قابل پیش بینی اس��ت که اجالس نه تنها از مس��یر 
اصلی خ��ود منحرف خواهد ش��د، بلکه بحث های 
ش��کل گرفته در قالب چنین نشستی نیز کمترین 

ارزشی نخواهند داشت. 
پیش��نهاد ایده حاضر در خص��وص جلوگیری از 
این اتفاق، تعیین سیر پژوهشی نشست و همچنین 
ارائه فهرس��ت گفت وگوهای پیش بینی شده است. 
به این ترتیب هر ش��رکت کننده پیش از حضور در 
نشست به خوبی از اطالعاتی که قرار است دریافت 
کند آگاه بوده و احتمال انحراف جلس��ه از موضوع 

خود تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت. 
مدیریت بهینه جلس��ه نیز یک��ی دیگر از نکات 
کلی��دی در برگ��زاری هرچ��ه بهتر یک نشس��ت 
اس��ت. در واقع تعیین جریان مطالعاتی تنها زمینه 
آکادمی��ک را مرتفع خواهد ک��رد. در عمل نیاز به 
مجری های مناس��بی نیز وجود دارد. این مجری ها 
به طور مشخص ش��امل مدیر جلسه، سخنرانان و 
البته خود ش��ما اس��ت. بنابراین اگر قرار است در 
میان کنفرانس به س��خنرانی بپردازید، متن آن را 
ب��ا دقت انتخ��اب و در صورت ل��زوم اصالح کنید. 
همچنین اطمینان از تجربه کافی سخنرانان جلسه 
ه��م می تواند به خل��ق یک روی��داد تاریخی برای 

برند تان کمک شایانی کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- در صورتی که کنفرانس شما چندجانبه بوده و 
از کس��ب وکارهای مختلف در آن شرکت می کنند، 
س��یر مطالعاتی خود را براس��اس آن کسب وکارها 
تنظی��م کنی��د. به هر ح��ال باید به فکر ش��رکای 

تجاری نیز بود. 
- مدیر جلس��ه باید به خوبی از محور پژوهش��ی 
نشس��ت باخبر باش��د. همچنین ب��ه منظور بهبود 
کیفیت مدیریتی وی بهتر اس��ت در طول جلس��ه 
از سیس��تم صوت��ی و هندزفری به منظ��ور انتقال 

اطالعات از سوی تیم پشتیبانی استفاده کنید. 
- در کنفرانس ه��ای حرفه ای هی��چ جایی برای 
اتالف زمان وجود ندارد. زمان پراهمیت ترین عنصر 
در نزد ش��رکت کنندگان بوده و به هیچ وجه نباید 

آن را بیهوده تلف کرد. 

یکشنبه
2311آبان1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: یک��ی از اس��تراتژی های مهم 
ش��رکت ها برنامه هایی برای خروجی کسب وکارها است. 
وقتی کسب وکار خروجی مورد انتظار را ندارد، مشخص 
است که استراتژی  اولیه دچار اشکال است و باید بررسی 
دقیقی در این باره شود. هدف تمامی کسب وکارها بقا و 

ماندگاری در بازار است. وقتی مدیریتی احساس می کند 
عملکردش منجر به این بقا نمی ش��ود و قادر به هدایت 
درس��ت کس��ب وکار نیس��ت و خروج اش از کسب وکار 
آس��یب کمتری به کسب وکار می زند، باید به آینده فکر 
کند و س��مت خود را تحویل دهد. حت��ی اگر اصرار بر 
ماندگاری دارید، باید به فکر بازآفرینی اس��تراتژی های 

اولیه کسب وکار باشد. 
برخی از مدیران بزرگ دنیا برای کسب وکارهای شان 

س��قفی از س��وددهی را در نظ��ر می گیرن��د و وقت��ی 
شرکت ش��ان به س��ود مورد نظر رسید، س��مت خود را 
واگذار و از کس��ب وکار خارج می شوند. در نتیجه اصرار 
بر باقی ماندن در سمت نه تنها به نفع کسب وکار نیست، 
بلکه منجر به نابودی آن نیز خواهد ش��د. چون همیشه 
بنیانگذاران کس��ب وکارها نمی توانند مدیران خوبی نیز 
برای کسب وکارشان باشند و باید برای مدیریت از افراد 

کاربلدی استفاده کنند. 

واگذاری کسب و کار

پرس�ش: مدیر کسب وکاری هستم که با تمام مشکالتی که برای شرکت پیش می آمد، همچنان مسیر خود را طی می کردم 
و احساسم بر این بود که نباید تسلیم مشکالت شوم. مشکالت کسب وکار به حدی رسید که برخی از مشاوران پیشنهاد 
واگذاری ش�رکت را دادند اما باز بر ماندن در س�متم اصرار داشتم. این اصرار به ضرر کسب وکار شد و سهام شرکت ارزش 

باالی خود را از دست داده است. به نظرتان آیا باید کسب وکار را واگذار کنم یا روند جدیدی را در پیش بگیرم؟ 

کلینیککسبوکار

چنانچ��ه صاح��ب فرانش��یز 
هس��تید، ی��ا اگر کس��ب و کار 
می کنی��د،  اداره  را  کوچک��ی 
به احتم��ال زیاد دائم��ا به فکر 
گس��ترش تجارت خود خواهید 
بود. تعداد زیادی از سازمان ها و 
شرکت ها توانسته اند به این مهم 
دست پیدا کنند، حتی برند های 
بسیار کوچک، چرا شما نتوانید؟ 
با ای��ن حال، هر ش��خصی که 
بخواهد حرفه خود را گسترش 
مدیری��ت  چال��ش  ب��ا  ده��د 
کس��ب و کار مواجه خواهد بود. 
هنگامی ک��ه در پی گس��ترش 
سریع کسب و کار خود هستید، 
چگونه تجارت خود را مدیریت 

خواهید کرد؟ 
یک��ی از بهتری��ن مثال ها در 
این زمین��ه، کمپانی مک دونالد 
است. این کمپانی یک نمونه از 
فرانشیز است و فرانشیز ها تنها 
زمان��ی می توانند فعالیت کنند 
که ب��ازار فروش انبوه��ی را به 
خود اختصاص داده باش��ند. در 
حال حاضر مک دونالد، بیش از 
35هزار فروشگاه در 119 کشور 
دنیا دارد. ای��ن یعنی موفقیت. 
در ادام��ه آنچ��ه را مک دونال��د 
در مدیری��ت کس��ب و کار از آن 
بررس��ی خواهیم  پیروی کرده 
ک��رد. درس ه��ای مدیریتی که 
می توان از مک دونالد کسب کرد 

چیست؟ 

تمرکز 
 یکی از نقاط قوت مک دونالد، 
منوی آن است. اما آیا تا به حال 
از دید کسب و کاری به آن توجه 
کرده ای��د؟ من��وی مک دونال��د 
بس��یار کوچک و س��اده بوده و 
ش��امل 20 نوع غذا اس��ت. در 
ای��ن بی��ن، برگر ها نس��بت به 
سایر غذا ها مش��تری بیشتری 
دارد. درس��ی که از این موضوع 
می توان آموخت این اس��ت که 
ارائه یک پرتفولیوی کوچک اما 
قوی کافی اس��ت تا کسب و کار 
ش��ما را وس��عت داده و حت��ی 
دنیا را تغییر دهد. نیاز نیس��ت 
که 100 محصول متنوع تولید 
کنید یا خ��ط تولی��دی مانند 
شرکت سامس��ونگ در اختیار 
داشته باش��ید. تنها چیزی که 
ب��ه آن احتی��اج داری��د تعداد 
مح��دودی محصول اس��ت که 
در بین عموم محبوبیت داشته 

باش��د. در اس��تراتژی متمرکز، 
جلب توجه و رضایت مش��تری 

نقش مهمی را ایفا می کند. 

سازگاری 
 در قس��مت قب��ل ب��ه ای��ن 
نکته اش��اره کردی��م که منوی 
مک دونالد 20 نوع تنوع غذایی 
دارد. ام��ا اگ��ر این من��و را در 
119 کش��ور مختلف و با تنوع 
غذایی متفاوت بررس��ی کنیم، 
ب��ه 3000 نوع خ��وراک متنوع 
خواهیم رسید. این مسئله نشان 
می دهد که مک دونالد می تواند 
با هر ش��رایطی خود را همسو و 
سازگار کند. این برند فوق العاده 
وفق پذیر اس��ت. هسته مرکزی 
تولیدات ای��ن کمپانی از جمله 
برگر ه��ا، غذا های س��رخ کردنی 

تم��ام  در  نوش��ابه ها  و 
فروشگاه های این شرکت 
این  با  اس��ت.  یکس��ان 
وجود، طعم آنها براساس 
عرض��ه  ک��ه  نقاط��ی 
می شوند، تغییر می کند. 
قابلیت وفق پذیری، یکی 
درس هایی  مهم ترین  از 
اس��ت ک��ه می ت��وان از 
ای��ن کمپان��ی آموخت. 
)ای��االت  چیزبرگ��ر 
متح��ده(، چیکن رویال 
مک چیکن  )بریتانی��ا(، 
ان��واع  هم��ه  )هن��د(، 
مختلف��ی از ی��ک برگر 
هستند که طبق منطقه 
جغرافیای��ی ک��ه عرضه 
دست خوش  می ش��وند، 
از  ش��ده اند.  تغیی��ر 
مدیریت یک کسب و کار 

چه چیز بیش��تری توقع دارید؟ 
بنابراین اگر قصد دارید تجارت 
خود را گسترش دهید، آمادگی 
س��ازگاری پیدا کردن با شرایط 

مختلف را داشته باشید. 

حفظ کیفیت در نواحی 
مختلف 

 یک��ی دیگر از م��واردی که 
مش��تری به آن اهمیت داده و 
همیشه خواهان آن بوده، رعایت 
کیفیت و ثبات آن است. بدون 
توجه به این دو نکته، فقط یک 
بشقاب س��یب زمینی و مرغ را 
جلوی مشتری خواهید گذاشت. 
مک دونال��د ای��ن را می داند. در 
ه��ر 100 کیلومت��ر، احتم��اال 
120 فروش��گاه مک دونال��د به 
چش��م می خورد. ام��ا تمام آنها 

از لحاظ طعم، س��رویس دهی و 
خدمات پخش به یک میزان با 
کیفیت و خوب عمل می کنند. 
یک مش��تری امروزی نیز چیز 
بیش��تری از آنها توقع نخواهد 
داش��ت و ب��اال ب��ودن کیفیت 
محصوالت، تنها چیزی اس��ت 
که مشتری از شما انتظار دارد. 
بنابراین کیفیت را در محصوالت 
خود نهادین��ه کنید، و مطمئن 

باشید که موفق خواهید شد. 

اهمیت ترتیب مراحل کار
زمانی که کس��ب و کار شما در 
حال رشد اس��ت، بدون کمک 
ی��ک نی��روی انس��انی عظیم، 
پیش��رفت ممت��دی نخواهی��د 
داش��ت. از طرف��ی ب��رای اداره 
این نیروی انس��انی، نیاز به یک 

تیم مدیریت و برای سرپرستی 
مدی��ران به یک مدی��ر کل نیاز 
خواهید داشت. شما باید مراحل 
مختلفی را پشت سر بگذارید تا 
به موفقیت دس��ت پیدا کنید. 
تصور کنید 35هزار فروش��گاه 
روزان��ه  مک دونال��د، هرک��دام 
100برگر بفروش��ند ک��ه برابر 
خواهد ب��ود با 3.5میلیون برگر 
در یک روز. ای��ن تنها مختص 
برگر ه��ا اس��ت. بنابرای��ن برای 
اداره تجارت��ی ب��ا این عظمت، 
ب��ه سیس��تمی نی��از خواهید 
داشت که پاس��خگوی تقاضای 
مش��تریان، ف��روش محصوالت 
و تامین کنن��ده مواد اولیه مورد 
نیاز شما باش��د. همچنین باید 
بدانی��د که کدام بخ��ش دچار 
مشکل شده یا کدام فرانشیز به 

درستی عمل نمی کند. پیروی از 
این اصول برای کسب و کار های 
دیگر نیز به همین ترتیب خواهد 
بود. اگر این مراحل را به درستی 
پش��ت س��ر بگذارید، مدیریت 
تجارت شما ساده تر خواهد شد. 
قوی کردن هسته تجارت 

 یک کسب و کار نه تنها شامل 
بازگش��ت هزینه ه��ا و ف��روش 
نیست، بلکه وسیله ای است برای 
مصرف کنندگان.  توج��ه  جلب 
اینجاست که هسته تجارت شما 
قوی خواهد ش��د. درسی که از 
خواهیم  مک دونال��د  کمپان��ی 
آموخت این اس��ت که وارد هر 
بازاری که می ش��وید، باید برند 
خود را ارزش��مند کنید و ارزش 
برند از طریق ارتباطات بازاریابی 
به دس��ت خواهد آمد. عالوه بر 
ارتباط  برق��راری  ای��ن، 
با مش��تری نیز نقش��ی 
اساس��ی ایفا می کند. با 
فروشگاه های  به  نگاهی 
رنگ هایی  با  مک دونالد، 
روش��ن و فضایی ش��اد 
مواجه خواهیم شد. این 
از طراحی، توجه  سبک 
مشتریان را جلب خواهد 
ک��رد. بنابرای��ن نکت��ه 
مهم این اس��ت که باید 
اطمین��ان حاصل کنید 
که مش��تری به س��مت 
شما جذب خواهد شد و 
این امر از طریق استفاده 
از ابزار درس��ت بازاریابی 

حاصل خواهد شد. 

بسته بندی محصوالت 
مک دونال��د از جمل��ه 
برند هایی اس��ت ک��ه در زمینه 
بس��ته بندی موفق عمل کرده. 
ب��رای مث��ال، جعب��ه ش��ادی 
مک دونالد ش��امل برگر، نوشابه 
و س��یب زمینی س��رخ ش��ده 
است. چه روشی بهتر از فروش 
س��ه محصول مختل��ف به طور 
هم زم��ان در یک بس��ته بندی؟ 
چرا فقط یک برگر به مشتریان 
بفروش��یم، در حالی ک��ه آنه��ا 
می توانند یک برگر، نوش��ابه و 
س��یب زمینی سرخ ش��ده را در 
ی��ک پکی��ج و با قیم��ت کمی 
اما  کنن��د.  گران تر خری��داری 
هنگامی ک��ه این مق��دار ناچیز 
اضاف��ه قیمت را ب��رای 35هزار 
بگیری��د،  نظ��ر  در  فروش��گاه 
رق��م قاب��ل توجهی به دس��ت 
خواهد آم��د. بنابراین درس��ی 

ک��ه از مک دونالد در این زمینه 
آموختید، در افزایش سود دهی 

تجارت شما موثر خواهد بود. 

ایستادگی در برابر رقبا 
برند ه��ای  از  بعض��ی 
مث��ل مک دونال��د   رقی��ب 

و    Burger King، KFC
س��هم  از  بخش��ی   Subway
ب��ازار را ب��ه خ��ود اختص��اص 
داده اند. از آنجا که کش��ور های 
توس��عه یافته، بیش از گذشته 
به س��المت مواد غذایی اهمیت 
داده و از حجم باالی برند های 
ش��ده اند،  خس��ته  مواد غذایی 
فروش محصوالت کمپانی هایی 
مثل مک دونالد با کاهش رو به 
رو ش��ده اس��ت. اما مک دونالد 
در اقدام��ی هوش��مندانه، ب��ا 
گس��ترش فروش��گاه های خود 
در کش��ور های مختلف، تغییر 
من��وی خ��ود و نی��ز اضاف��ه 
کردن محص��والت تازه ای مثل 
ی��ا  بس��تنی  و   McFlurry
نوشابه به منوی خود، توانسته 
ب��ا کاهش فروش خ��ود مقابله 
کن��د. بنابرای��ن مک دونال��د با 
وجود رقبای قدر خود، تسلیم 
نخواهد شد. درسی که در این 
رابط��ه از مک دونالد می گیریم 
این اس��ت ک��ه، آنچه ش��ما را 
از س��ایرین متمای��ز می کن��د، 
شایس��تگی و ویژگ��ی خاصی 

است که دارا هستید. 

در نظر گرفتن کل اعضای 
یک خانواده 

 ی��ک درس مهم��ی ک��ه از 
مک دونالد  کسب و کار  مدیریت 
می آموزیم این اس��ت که باید 
کلی��ه اعضای یک خان��واده را 
در نظر گرفت��ه و مطابق با آن، 
محصوالت خ��ود را ارائه کنید. 
مک دونالد Happy Meal را 
برای کودکان، McSpicy  را 
برای نوجوانان و بزرگس��االن و 
فروشگاه های خود را برای تمام 
اعضای خان��واده در نظر گرفته 
است. بنابراین مک دونالد برای 
یک به ی��ک اعض��ای خانواده 
جایگاه��ی تعریف کرده. ش��ما 
می توانید در هر رده س��نی به 
فروش��گاه های مک دونالد س��ر 
بزنید. به این ترتیب، هدف قرار 
دادن تمام اعضای یک خانواده 
به طور اختصاصی، مش��تریان 
مختل��ف و متفاوت��ی را جذب 

برند شما خواهد کرد. 

منوی مک دونالد بسیار کوچک و 
ساده بوده و شامل 20 نوع غذا 

است. در این بین، برگر ها نسبت به 
سایر غذا ها مشتری بیشتری دارد. 
درسی که از این موضوع می توان 
آموخت این است که ارائه یک 

پرتفولیوی کوچک اما قوی کافی 
است تا کسب و کار شما را وسعت 
داده و حتی دنیا را تغییر دهد. نیاز 

نیست که 100 محصول متنوع 
تولید کنید یا خط تولیدی مانند 

شرکت سامسونگ در اختیار داشته 
باشید. تنها چیزی که به آن احتیاج 

دارید تعداد محدودی محصول 
است که در بین عموم محبوبیت 

داشته باشد

شماره651 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279

کارتابل

ترجمه: علی آل علی
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درس هایی که از شیوه بازاریابی و مدیریت کسب و کار مک دونالد خواهید آموخت

مک دونالد؟ من عاشقشم

Zipcar رأی دهندگان آمریکایی را 
به صندوق رأی رساند

انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا این روزها 
م��ردم این کش��ور و البته بخش قاب��ل توجهی از 
اخبار رس��انه های جهان را به خود اختصاص داده 
است. برگزاری رویدادهای تبلیغاتی، مناظره های 
داغ تلویزیونی میان کاندیداها و در نهایت تبلیغات 
و کلیپ ه��ای ویدئویی در حمای��ت یا محکومیت 
کاندیدای حزب مقابل از جمله اقداماتی است که 
فضای جامعه آمریکا را به ش��دت انتخاباتی کرده 

است. 
در چنین ش��رایطی هرکس ت��الش می کند تا 
ب��ه نوع��ی در فرآین��د انتخابات مش��ارکت کرده 
و ب��ه پیروزی نام��زد موردنظر خ��ود کمک کند. 
ش��رکت Zipcar از جمله کس��ب و کارهایی بود 
که با تبلیغات گس��ترده درب��اره خدمات خود در 
روز انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا قصد کرد 
در این فرآیند مش��ارکت داش��ته باشد. براساس 
اطالع��ات موجود، ش��رکت Zipcar با اختصاص 
7هزار دس��تگاه خودرو، رأی دهن��دگان آمریکایی 
را در روز انتخاب��ات به صورت رایگان به حوزه های 

رأی گیری منتقل کرد. 
شایان ذکر است این شرکت خدمات حمل و نقل 
که مقر اصلی آن در شهر بوستون آمریکا قرار دارد 
اعالم کرده اس��ت مشتریان این شرکت که پیشتر 
از خدمات این ش��رکت اس��تفاده ک��رده و پکیج 
ماهان��ه و 7 دالری را خری��داری کرده باش��ند از 
امتیازات بیش��تری نسبت به سایرین برخوردارند. 
فعالی��ت ش��رکت Zipcar به هن��گام انتخابات 
ریاست جمهوری آمریکا تنها منحصر به این دوره 
نبوده و این ش��رکت فعال در حوزه حمل و نقل در 
س��ال 2012 نیز ب��رای انتق��ال رأی دهندگان به 
حوزه های رأی گیری تخفیفی 50 درصدی درنظر 
گرفته بود که این موضوع س��بب دوبرابر ش��دن 

سفارشات ارسالی به این شرکت شد. 
با این حال و با وجود ارائه تخفیف ها و پیشنهادات 
جذاب از سوی شرکت Zipcar، بسیاری از خود 
می پرسند چه کسی حاضر است دردسرهای اجاره 
یک خودرو ب��رای رأی دادن را به جان بخرد؟ در 
همین ارتب��اطKatelyn Chesley ، مدیرعامل 
ش��رکت Zipcar  دانشجویان و افراد کهنسال را 
از جمله کسانی دانست که از خدمات این شرکت 
در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

استفاده کردند. 
وی در ای��ن رابط��ه اظه��ار داش��ت: »درحالی 
که بس��یاری از م��ردم برای رفتن ب��ه حوزه های 
رأی گی��ری از حمل و نقل عمومی ی��ا خودروهای 
شخصی شان اس��تفاده می کنند بسیاری از مردم 
هس��تند که خودروی ش��خصی نداشته یا توانایی 
پیاده روی تا محل رأی گی��ری را ندارند این افراد 
از پیش��نهاد ما برای حض��ور در محل رأی گیری 
استقبال کرده و با اس��تفاده از خودروهای تامین 

شده توسط Zipcar به مقصد خواهند رسید. 
 Zipcar مدیرعامل شرکت خدمات حمل و نقل
در ادامه س��خنان خود افزود: »خودروهای ما در 

نزدیکی محل کار و منازل مش��تریان این شرکت 
پارک خواهند شد.« 

 Zipcar وی ادام��ه داد مش��ترکین ش��رکت
می توانن��د با اس��تفاده از اپلیکیش��نی که به این 
منظور طراحی ش��ده است نزدیک ترین خودرو به 
خ��ود را یافته و با اس��تفاده از آن خود را به محل 

رأی گیری برسانند. 
کارشناس��ان معتقدن��د که با توجه به پوش��ش 
رس��انه ای گس��ترده انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمری��کا اقدامات��ی از این دس��ت می تواند موجب 
جلب توجه رس��انه ها و مخاطبان آنها ش��ده و در 
نهایت ش��رکت هایی که برای افزایش مش��تریان 
خ��ود از چنی��ن روش هایی اس��تفاده می کنند با 
افزای��ش چش��مگیر مش��تریان رو به رو ش��وند. 
در همی��ن چارچ��وب به نظر می رس��د ش��رکت 
Zipcar  و اس��تراتژی تبلیغاتی این ش��رکت به 
هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
نتیجه بخش بوده و این ش��رکت آمریکایی پس از 
توفیق در جریان انتخابات س��ال 2012 میالدی، 
در این دوره نیز با اتخاذ تدابیری مش��ابه به دنبال 

افزایش مشتریان خود است. 

مدیریت امروز

ترجمه: معراج آگاهی
www. adweek. com :منبع
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از جن��گ تج��اری ب��ا چین تا 
آش��فتگی ش��غلی در مکزی��ک، 
حکومت ترامپ ب��ر آینده آمریکا 
را  ت��ازه ای  تهدیدهای  می توان��د 
برای اقتصاد شکننده فعلی جهان 

در پی داشته باشد. 
این چکیده یک دیدگاه نس��بتا 
قوی درباره انتخاب رئیس جمهور 
جدید آمریکا است که این روزها 
و ب��ا انتخابش از بازارهای جهانی 
تا تحلیلگران را شوکه کرده است. 
پیروزی دونالد ترامپ 70 ساله در 
آمریکا  انتخابات ریاست جمهوری 
اقتصاد جهانی  ب��رای  پیامدهایی 

خواهد داشت. 

مکزیک
به نظرمی رس��د همسایه جنوبی 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  آمری��کا 
رئیس جمهور  انتخ��اب  بازندگان 
جدی��د جمهوریخواه باش��د. پیام 
یقه  رای دهن��دگان  ب��ه  ترام��پ 
آب��ی در ایالت های شمال ش��رقی 
و غرب میان��ه آمریکا این بود که 
مش��اغل تولی��دی در آمریکا در 
نتیج��ه توافق نام��ه تج��ارت آزاد 
آمریکای ش��مالی ب��ه مکزیکی ها 
رس��یده اس��ت. این توافق نامه را 
پیشین  رئیس جمهور  بوش  جرج 
آمری��کا در ده��ه 90 می��ادی 
امضا ک��رد. رای دهندگان یقه  آبی  
آنهایی هس��تند که کارهای یدی 
انج��ام می دهند و با این عنوان از 
یقه س��فیدها که کارهای حرفه ای 
می کنند،  دفتری  نیمه حرفه ای  و 

متمایز می شوند. 
ترامپ گفته است اگر او نتواند 
درباره Nafta ی��ا همان قرارداد 
تج��ارت آزاد آمری��کای ش��مالی 
دوب��اره مذاکره کن��د، به طورکلی 
این توافق را لغ��و خواهد کرد. او 
تهدید کرده است که روی برخی 
کااله��ای مکزیک��ی تعرف��ه 35 
درصدی خواهد گذاشت و نسبت 
ب��ه تعطی��ل ک��ردن کارگاه های 
مکزیکی که به کارگران آمریکایی 
کمتر از حق ش��ان پول می دهند، 

تعهد داده است. 
از ای��ن گذش��ته، او گفته همه 
مهاجران��ی را ک��ه غیرقانونی در 
آمری��کا کار و زندگ��ی می کنند 
جمع کرده و به کشورهای ش��ان 
می شود  برآورد  فرس��تاد.  خواهد 
5میلی��ون نف��ر از ای��ن مهاجران 

غیرقانونی مکزیکی هس��تند. اگر 
ترامپ همه این وعده ها را اجرایی 
کن��د، اثر آن ب��ر اقتصاد مکزیک 
عمی��ق خواهد ب��ود. تجارت بین 
مکزیک و آمری��کا دچار اختال، 
جری��ان  و  بس��ته  کارخانه ه��ا 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی 
متوقف می شود. میلیون ها کارگر 
به  بازگردان��ده ش��ده  مکزیک��ی 
کش��ور خود نیز بای��د جذب بازار 
کار داخلی ش��وند. از این سو نیز 
شاهد  آمریکایی  مصرف کنندگان 
افزای��ش قیم��ت برخ��ی کاالها 

خواهند بود. 
مکزی��ک تنها کش��ور آمریکای 
مرکزی نیس��ت که حضور ترامپ 
آمریکا  رئیس جمه��ور  به عن��وان 
برای��ش ریس��ک هایی ب��ه همراه 
کالی��ج،  کلودی��ا  به گفت��ه  دارد. 
اوراق  مدی��ر س��رمایه صن��دوق 
 ،M&G نوظهور  بازارهای  قرضه 
کارگ��ران  ارس��الی  پول ه��ای 
غیرقانونی در آمریکا به ترتیب 5، 
8 و 13/2 درصد از تولید ناخالص 
گواتم��اال،  اقتصاده��ای  مل��ی 
السالوادور و هندوراس را تشکیل 

می  دهد. 

چین
 برخی مانیفست های اقتصادی 
ترامپ مبهم است، اما رویکردش 
نس��بت ب��ه چی��ن نمی توان��د از 
این روش��ن تر باش��د. او ب��ه وزیر 
خزانه داری اش دستور خواهد داد 
ب��ه چین برچس��ب کنترل کننده 
ارز بزن��د، م��واردی علیه پکن در 
س��ازمان تجارت جهان��ی خواهد 
آورد و ب��ر کااله��ای واردات��ی از 
این کش��ور تعرف��ه 45 درصدی 
ق��رار خواهد داد تا ش��رکت های 
آمریکایی آس��ان تر بتوانند رقابت 

کنند. 
واحد  ب��ازار  بزرگ ترین  آمریکا 
کااله��ای صادراتی چین اس��ت، 
این یعنی 20 درصد کل صادرات 
چین ب��ه آمریکا اس��ت. این یک 
خطر ب��زرگ برای چی��ن خواهد 
ب��ود. چنی��ن سیاس��ت تج��اری 
خش��مگینانه ای مان��ع بزرگی در 
راه رش��د چین اس��ت و مشاغل 
تولیدی را بسیار کم خواهد کرد. 
پکن دو راه برای روبه رو ش��دن 
با این سیاس��ت تجاری دارد؛ راه 
اول این است که چینی ها ترامپ 
و تاش های��ش ب��رای بازس��ازی 

و  پذیرفت��ه  را  آمری��کا  اقتص��اد 
ق��ول بدهند که س��رمایه گذاری 
مستقیم در آمریکا را در حمایت 
پی��ش  در  او  سیاس��ت های   از 

بگیرند. 
راه دوم ام��ا محتمل ت��ر اس��ت 
و آن اینک��ه چی��ن خ��ود را ب��ا 
ای��ن رویک��رد ناسیونالیس��تی و 
سلطه جویانه هماهنگ کند. پکن 
چندان ه��م در برابر آمریکا خلع 
ساح نیس��ت، چون در سال های 
اخیر س��هام زیادی از دارایی های 
وزارت خزان��ه داری آمری��کا را در 
اختیار خود داش��ته اس��ت. پس 
چینی ها می توانند از روش خاص 
خود یعنی دامپینگ سرمایه های 

آمریکا استفاده کنند. 
ی��ک جن��گ تج��اری ت��ن به 
ت��ن ک��ه در آن چینی ه��ا برای 
کاالهای صادراتی از آمریکا تعرفه 
 تعیی��ن می کنن��د نی��ز می تواند 

رخ دهد. 

اروپا به جز بریتانیا
ریس��ک کوتاه مدت اصلی برای 
اروپا اس��ت. حوزه یورو به ش��دت 
متکی به ص��ادرات به عنوان ابزار 

اصلی رشد است. پیامدهای مالی 
و اقتص��ادی ای��ن رخ��داد به دو 
شکل خود را نش��ان خواهد داد: 
یکی از مسیر ایجاد محدودیت ها 
در تجارت آمری��کا و دیگری اگر 
دالر تضعیف ش��ده ج��ای خود را 
به یورو در معام��ات بین المللی 

بدهد. 
تکمیل پروس��ه مذاکرات برای 
همکاری سرمایه گذاری و تجارت 
دو سوی اقیانوس اطلس یا همان 
TTIP همیشه کشمکشی دشوار 
به نظرمی رسیدچون ترامپ کًا با 
اصل ماجرا مخالف بود و کلینتون 
باوج��ود اینکه از اس��اس مخالف 
نب��ود اما آمادگ��ی الزم برای این 
 TTIP کار را نداش��ت، بنابراین

هرگز عملی نخواهد شد. 

بریتانیا
بریتانیا از هرگونه کندی ناشی 
از پی��روزی ترام��پ در اقتص��اد 
جهان��ی در امان نخواهد بود. این 
کش��ور دومین صادرکننده بزرگ 
خدمات در جهان اس��ت و آمریکا 
بیشترین سهم را در پذیرش این 
خدمات صادراتی از بریتانیا دارد. 

ترامپ  اقدام��ات حمایت��ی  اما 
روی  متمرک��ز  بیش��تر  اکن��ون 
کااله��ای تولی��دی ارزان اس��ت 
خدم��ات  ب��ه  کاری  چن��دان  و 
بریتانیایی به مشتریان آمریکایی 
در  دس��ت کم  بنابرای��ن  ن��دارد؛ 
ج��دی  خط��ری  حاض��ر  ح��ال 
 ش��رکت های بریتانیایی را تهدید 

نمی کند. 
ترامپ گفته اس��ت که بریتانیا 
در ابت��دای ص��ف ب��رای بس��تن 
قرارداده��ای جدی��د خواهد بود. 
ای��ن یعنی احتم��اال مذاکراتی به 
س��بک TTIP میان واشنگتن و 

لندن در راه خواهد بود. 
این ب��رای ترزا م��ی  که تاش 
بریتانی��ا  کن��د  ثاب��ت  می کن��د 
مخصوص  قرارداده��ای  می تواند 
به خود را پس از جدایی رس��می 
از اتحادیه اروپا داشته باشد، یک 

خوشحالی بزرگ است. 
پیروزی ترام��پ در کوتاه مدت 
فش��ارها را از روی پوند برخواهد 
داش��ت. پوند که پس از برگزیت 
به خاط��ر مبهم ب��ودن وضعیت 
اقتصاد بریتانیا فش��ارهای زیادی 
را تحم��ل ک��رده و کاهش ارزش 
داش��ت، حاال با پی��روزی ترامپ 
دالر را هم مش��ابه وضعیت خود 
می بین��د. این یعنی دالر هم پس 
از رئیس جمه��ور ش��دن ترام��پ 
کاهش ارزش داش��ت و همسو با 

پوند شد. 

چه خواهد شد؟ 
به هر حال دنیا هنوز نتوانس��ته 
رئیس جمهور ش��دن  به درس��تی 
تاج��ر متمول اماک در آمریکا را 
باور کند، اما ترامپ در س��خنان 
پس از پیروزی خود لحنی نرم تر 
از زم��ان مبارزات انتخاباتی پیش 
گرفت��ه و خ��ود را رئیس جمهور 
همه مردم آمریکا خوانده اس��ت. 
او که در زمان تبلیغات انتخاباتی 
وعده گرم تر ش��دن روابط آمریکا 
و روس��یه را هم داده بود، به دنیا 
این پیغ��ام را داده که می خواهد 
با همه کش��ورها در تعامل باشد. 
از همه مهم تر اینک��ه او به زودی 
ب��ا مقامات مکزیک ب��ه گفت وگو 
وضعی��ت  ت��ا  نشس��ت  خواه��د 
تعام��ات اقتص��ادی دو کش��ور 
مش��خص ش��ود. این یعنی آقای 
ترامپ دس��ت کم فعًا از کشیدن 
دی��وار در مرز آمری��کا و مکزیک 

منصرف شده است. 

پس از ترامپ چه بالیی سر محیط زیست 
خواهد آمد

فاجعه ترامپ برای محیط زیست

دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور منتخ��ب آمریکا 
ه��م مانند هم��ه نامزد های ریاس��ت جمه��وری، در 
س��خنرانی های خود پیش از انتخابات و در مناظرات 
و برنامه ه��ای تبلیغاتی اش درباره موضوعات مختلفی 
مثل سیاس��ت، امنیت، مهاجرت، اقتص��اد، مالیات و 
س��امت و... وعده وعید هایی داده ب��ود. اما در میان 
هم��ه نگرانی هایی ک��ه از روی کار آمدن ترامپ برای 
اقتص��اد جهان��ی و وضعیت خ��ود آمریکایی ها وجود 
دارد، محیط زیست هم از پیروزی ترامپ نگران است. 
ریاس��ت جمهوری ترامپ ب��رای مدافع��ان و فعاالن 
محیط زیست یک کابوس بود که به حقیقت پیوست. 
آمریکا بع��د از چین، دومی��ن تولید کننده بزرگ 
گازه��ای گلخان��ه ای در جه��ان اس��ت و 17درصد 
گازه��ای گلخان��ه ای را در جهان تولی��د می کند و 
همان طور که پاتریش��یا اس��پینوزا، مقام ارشد تغییر 
اقلیم س��ازمان ملل ماه گذشته گفته بود بدون شک 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا پیامدهای جدی 

بر تغییر اقلیم دارد. 
س��ال گذش��ته ترام��پ گفته ب��ود ک��ه تغییرات 
آب و هوایی یک جعل اس��ت که چینی ها از خودشان 
درآورده اند، چ��ون می خواهند تولیدات آمریکایی را 

غیر رقابتی کنند.
پیروزی ترامپ به عن��وان رئیس جمهوری آمریکا، 
موجب نگرانی سران 196 کشور حاضر در کنفرانس 
اقلیم و تغییرات آب و هوایی در مراکش ش��ده است 
که جهان را برای پیاده سازی توافقات کنفرانس سال 
گذش��ته پاریس آماده می کنن��د. توافق نامه پاریس، 
نخس��تین توافق بین المللی ب��رای مقابله با تغییرات 
آب و هوایی اس��ت که دس��امبر گذشته در پاریس، 
پایتخت فرانس��ه ب��ه امضای نماین��دگان نزدیک به 
200 کشور دنیا رسیده بود، جمعه گذشته همزمان 
با آغ��از بیس��ت ودومین کنفرانس تغیی��ر اقلیم در 
مراکش، ب��ا هدف جلوگی��ری از افزایش دمای کره 

زمین وارد فاز اجرایی شد. 

خطر ترامپ برای محیط زیست
ب��رای مدافعان آب و هوا که امس��ال تا 18نوامبر 
مذاکرات ش��ان در مراک��ش درباره مس��ائل مربوط 
ب��ه محیط زیس��ت ادام��ه دارد، به قدرت رس��یدن 
ترام��پ ب��ه مانند ی��ک خواب وحش��تناک اس��ت. 
بار ه��ا در س��خنرانی های خ��ود  بار ه��ا و  ترام��پ 
گرمای��ش روزاف��زون کره زمین را انکار کرد و بش��ر 
را در ای��ن روند مقصر نمی دانس��ت ت��ا جایی که در 
 برنامه های خود از احیای صنعت زغال سنگ صحبت 

کرده  بود. 
او درب��اره توافق تاریخی پاریس و مواد به تصویب 
رس��یده در کنفران��س تغیی��ر اقلی��م و آب و هوای 
پاری��س گفته ب��ود ک��ه تصمیم های ب��اراک اوباما، 
 - رئیس جمه��وری که ترامپ قرار اس��ت جایگزین 
او ش��ود- را ادام��ه نخواه��د داد. به عقی��ده ترامپ، 
توافق نامه پاریس کنترل کشور ها را بر مصرف انرژی 
آمریکا افزایش می ده��د. او به طرفداران خود وعده 
داده  اس��ت که آمریکا را از نظر تامین انرژی مستقل 

می کند. 
البت��ه، همه عقای��د ترامپ درباره محیط زیس��ت 
انرژی ه��ای  اس��ت  گفت��ه  او  نیس��ت،  خطرن��اک 
تجدیدپذی��ر را در کنار س��ایر انرژی ها پیش خواهد 
برد. ترامپ معتقد اس��ت توس��عه خ��وب، می تواند 
محیط زیس��ت را بهبود بخشد و در برنامه های آتی 
خود برای آمریکا، سرمایه گذاری روی انرژی های نو، 
به خصوص صفحات خورش��یدی را گنجانده اس��ت. 
او گفته اس��ت اس��تفاده از انرژی ه��ای تجدیدپذیر، 
فرصت ه��ای اقتص��ادی زی��ادی را در اختیار آمریکا 

خواهد گذاشت. 
دونالد  ترامپ، میلیاردر تازه به قدرت رس��یده در 
کاخ س��فید، نظرات خ��اص خود را درب��اره محیط 
زیس��ت دارد و می گوی��د که به چالش ه��ای واقعی 
محیط زیس��ت می پردازیم نه آنچه تاکنون به دروغ 
به خورد م��ردم داده اند. ترامپ عقیده دارد تغییرات 
آب و هوایی فریبی بیش نیس��ت. او در سخنرانی های 
خود گفت��ه بود که نه تنها توافق نام��ه  پاریس را لغو 
خواهد کرد،  بلکه می خواهد اس��تخراج سوخت های 
فس��یلی را افزای��ش و مق��ررات زیس��ت محیطی را 
کاهش دهد. ترامپ تصمیم دارد، بعد از باراک اوباما، 
انتق��ال خط لوله نفت کی اس��تون را که نفت کانادا 
را به پاالیش��گاه های مکزیک منتقل می کند دوباره 
راه ان��دازی کند. به عقیده ترامپ، اینکه بش��ر در به 
وجود آمدن تغییرات آب و هوایی نقش دارد، دروغی 
بیش نیس��ت. بنابراین خود را ملزم نمی داند که در 

جهت جلوگیری از آن تاش کند. 
راب��رت فالکنر، اس��تاد روابط بین الملل دانش��گاه 
اقتصاد لندن، در پاس��خ به این س��وال که آیا ترامپ 
می تواند توافق نامه پاریس را لغو کند به ایندیپندنت 
گفت که »آقای ترامپ به راحتی می تواند کاری کند 
ایاالت متح��ده آمریکا به س��ادگی از توافق پاریس 
عقب نش��ینی کن��د.« البته، س��گولن روی��ال، وزیر 
محیط زیس��ت فرانس��ه درباره اینکه ترامپ می تواند 
توافق نام��ه پاریس را لغو کند ی��ا خیر، به طرفداران 
و مدافعان محیط زیست نوید داده  است که پیروزی 
دونالد ترامپ نمی تواند مانع اجرای توافق نامه پاریس 

شود. 
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مهاجرت به کانادا و نیوزیلند؛ نخستین پیامد پیروزی ترامپ
دونالد ترامپ؛ میلیاردر نیویورکی و جنجالی 
ک��ه تاکنون هیچ پس��ت دولتی نداش��ته و در 
هیچ محفل سیاس��ی شناخته ش��ده نبود و به 
نظر می رس��د که برای مواضع سیاس��ی حزب 
جمهوریخواه هم هیچ اهمیتی قائل نیس��ت. او 
تا قبل از انتخابات مقدماتی آمریکا بیش��تر به 
واسطه انتش��ار کتاب هایش در مورد اقتصاد و 
راه های پولدار شدن شناخته شده بود اما حاال 
با پیروزی در انتخابات ریاست  جمهوری آمریکا، 
رئی��س جدید کاخ س��فید لق��ب گرفت. حال 
انتخاب این میلی��اردر جمهوریخواه در آمریکا 
باعث شده اس��ت تا حوادثی در داخل و خارج 
آمری��کا رخ دهد ک��ه از مهم ترین آنها می توان 
به افزای��ش مهاجرت آمریکایی ها ب��ه کانادا و 

نیوزیلند اشاره کرد. 
ترامپ در دس��امبر سال گذش��ته گفت که 
»ت��ا وقتی معل��وم ش��ود دور و برمان چه خبر 
است« باید از ورود تمامی مسلمانان به آمریکا 
جلوگیری کرد. این سخنان او تیتر رسانه های 
بین المللی ش��د. هرچند اخی��راً از این موضع 
کمی عقب نش��ینی کرده اس��ت و می گوید که 
این حرف ها فقط یک توصیه بوده و ممنوعیت 
ورود فق��ط ش��امل ملت هایی خواهد ش��د که 
»سابقه مش��خصی در تروریسم« علیه آمریکا 
و متحدانش دارند. حتی برخی از کارشناس��ان 
سیاس��ت خارجی معتقدند، اگ��ر ترامپ طبق 
وعده های خود درخصوص برنامه های مهاجرت 
و ضدتروریسم عمل کند، در های آمریکا به روی 

یک سوم جهانیان قفل خواهد شد. 
اما می توان از صحبت ترامپ درباره ساخت 
دی��واری حائل میان آمری��کا و مکزیک برای 
ممانع��ت از ورود مهاج��ران، سیاس��ت های 
مهاجرت��ی او را ارزیابی کرد، اگرچه او اندکی 
از مواضع خود که در سخنرانی های یک سال 
گذشته داشته مبنی بر اخراج مهاجران بدون 
مدرک عقب نشینی کرده است، اما به عقیده 

کارشناسان با وضع محدودیت هایی پیرامون 
مهاج��رت به آمری��کا، بازار نی��روی کار این 
کش��ور دچار کمبود خواهد ش��د؛ کمبودی 
که می تواند به اقتصاد این ابرقدرت اقتصادی 
لطم��ه بزند و کمر اقتصاد آمریکا را خم کند. 
ب��ه احتمال زیاد دونالد ترامپ در نخس��تین 
اقدام خود همه مهاجران غیرقانونی که مجرم 
هستند را از خاک آمریکا بیرون خواهد کرد، 
اما انتخاب ترامپ به عنوان ریاست جمهوری 
خب��ر ب��دی ب��رای افرادی اس��ت ک��ه قصد 
مهاجرت به این کش��ور را داشته اند. براساس 
آماره��ای س��ال 2014، ح��دود 42 میلیون 
نف��ر از جمعی��ت 318 میلیون��ی آمری��کا را 

مهاجران تش��کیل داده اند. همچنین در سال 
2014 تع��داد مهاجران به این کش��ور حدود 
3/ 1 میلیون نفر بوده اس��ت. مبدأ اصلی این 
مهاجرت ها به ترتیب کش��ورهای هند، چین، 

مکزیک و کانادا است. 
ع��اوه بر این ب��ه گزارش رویت��رز، به نظر 
می رسد بس��یاری از آمریکایی ها در مهاجرت 
ب��ه کانادا پ��س از پی��روزی احتمالی ترامپ 
جدی هس��تند. بسیاری از مخالفان ترامپ به 
دلیل مواض��ع وی پیش از برگزاری انتخابات 
اعام ک��رده بودند درص��ورت راهیابی نامزد 
جمهوریخواهان به کاخ سفید، آمریکا را ترک 

خواهند کرد. 

به گزارش روزنامه ایندیپندنت ساعاتی پس 
از پی��روزی دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، وب  سایت 
اداره  مهاج��رت کانادا به دلی��ل حجم باالی 
بازدیدها از س��وی بازدیدکنندگان آمریکایی 
از دس��ترس خارج شد و بازدیدکنندگان این 
س��ایت هنگام مراجعه با خطای دسترس��ی 
مواجه ش��دند. ب��ه نظر برخی کارشناس��ان، 
چنین مش��کلی به عل��ت افزای��ش ناگهانی 
مراجعه ش��هروندان آمریکایی به این س��ایت 
پس از مش��خص شدن پیروزی دونالد ترامپ 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ایجاد ش��ده 

است. 

ای��ن روزنام��ه همچنین اف��زود:  »به نظر 
می  رس��د شمار قابل توجهی از آمریکایی  ها از 
نتیجه انتخابات به نفع ترامپ نگران هس��تند 
و همین موضوع باعث ش��ده است که خود را 
برای ترک این کشور و عزیمت با خانواده  های 

خود برای زندگی در کانادا آماده کنند.«
اما از دس��ترس خارج شدن وب  سایت اداره  
مهاجرت آمریکا تنها اتفاقی نیس��ت که در این 
چند ساعت روی داده، بلکه عبارت »چگونه به 
کانادا مهاجرت کنیم« نیز براساس آمار گوگل 
از س��وی کاربران به شدت جست وجو می شود. 
همچنین گزارش ها حاکی از آن است که اوباما 
پی��ش از این گفته بود اگر ترامپ پیروز ش��ود 

شاید از آمریکا به کانادا برود. 
عاوه برکانادا، نیوزیلند نیز اعام کرد بسیاری 
از افراد، مهاجرت آمریکایی ها به دیگر کشورها 
را پس از پیروزی »دونالد ترامپ« در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا خنده دار فرض کرده 
بودند، اما هجوم به تارنمای مهاجرت نیوزیلند 

نشان می دهد این امر شوخی نبوده است. 
تارنمای رادیوی نیوزیلند روز پنجش��نبه به 
نقل از اداره مهاجرت این کش��ور اعام کرد که 
تارنمای این مرکز روز چهارشنبه شاهد 56 هزار 
و 300 بازدید کننده بود که حدود 2هزار و 500 

برابر موارد روزهای عادی است. 
عاوه بر این اداره مهاج��رت نیوزیلند اعام 
کرد طی 24 س��اعت گذشته تارنمای نیوزیلند 
ک��ه ش��امل اطاعات در م��ورد زندگ��ی، کار، 
تحصیل و س��رمایه گذاری در این کشور است 
70 هزار و 500 بازدیدکننده از س��وی آمریکا 
داشته است، درحالی که میانگین روزانه بازدید 
از این تارنما یک هزار و 500 بازدید است. اداره 
مهاجرت نیوزیلند همچنین اعام کرد که به طور 
معمول حدود 3هزار ثبت نام در هر ماه از طریق 
تارنمای نیوزیلند از اتباع آمریکایی عاقه مند به 
تحصیل، کار یا سرمایه گذاری دریافت می شد، 
اما طی 24 ساعت گذشته 7هزار و 287 ثبت نام 

از شهروندان آمریکایی دریافت شده است. 

چگونه دونالد ترامپ، رئیس جمهور جدید آمریکا بر اقتصاد جهان تأثیر خواهد گذاشت؟ 

یک عالمت سوال بزرگ
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بن��ا بود ت��ا هفته گذش��ته 
تلفن های  محموله  نخس��تین 
هوشمند اپل از مبادی رسمی 
و قانون��ی وارد کش��ور ش��ود 
ک��ه ب��ه گفته رئی��س اتحادیه 
دس��تگا ه های مخابرات��ی این 
اتف��اق افت��اد و س��ه ش��رکت 
واردکنن��ده موفق به ترخیص 
کاالهای خود از گمرک شدند. 
غالمحس��ین کریمی معتقد 
اس��ت که 16 ش��رکت پروانه 
ورود آیفون به ایران را کس��ب 
کرده ان��د ک��ه این ش��رکت ها 
دارای خدم��ات پس از فروش 
مجاز و تأیید ش��ده از س��وی 
اتحادی��ه و س��ازمان حمای��ت 

هستند. 
میدان��ی  ام��ا گزارش ه��ای 
حکای��ت از آن دارد که در حال 
حاضر گوش��ی های اپل در بازار 
با دو دس��ته به فروش می رسند 
ک��ه یکی از آنها به عنوان آیفون 
قاچ��اق و دیگ��ری ب��ا عن��وان 
گوشی های قانونی به مشتریان 
فروخته می شود و گوشی هایی 
که از مبادی قانونی وارد می شوند 

قیمت باالتری دارند. 
فروت��ن الریجان��ی  افش��ار 
انجمن فروش��ندگان  رئی��س 
س��یم کارت و تلف��ن همراه به  
»فرصت ام��روز« گفت: باتوجه 

ب��ه هزین��ه ای واردات مث��ل 
تعرفه ه��ای گم��رک که برای 
واردات قانون��ی آیف��ون انجام 
می ش��ود، تأثی��ر در افزای��ش 

قیمت خواهد داشت. 
وی اف��زود: در ح��ال حاضر 
درص��د   10 واردات  تعرف��ه 
اس��ت که 9 درص��د مالیات بر 
ارزش اف��زوده نیز به آن اضافه 
می ش��ود ک��ه هم��ه اینها در 
مجموع باعث می ش��ود قیمت 
این گوشی ها افزایش پیدا کند، 
مگ��ر اینکه راهکاری برای این 
افزای��ش قیمت در نظر گرفته 

شده باشد. 

فروت��ن اظه��ار ک��رد: البته 
قطع��ا خرید آیفون های قانونی، 
مطمئن تر اس��ت و مهم تر آن که 
مشتریان خدمات پس از فروش 
مناسبی را از سوی واردکنندگان 

دریافت خواهند کرد. 
رئیس انجمن فروش��ندگان 
س��یم کارت و تلف��ن هم��راه 
در پاس��خ ب��ه این س��وال که 
واردات تلفن ه��ای هوش��مند 
اپ��ل از چه کش��ور وارد ایران 
می ش��ود؟ گف��ت: مب��دا اولیه 
آیف��ون کش��ور چین اس��ت و 
طبیعت��ا واردکنندگان قانونی 
می توانند محص��والت خود را 

به طورمس��تقیم از این کش��ور 
وارد ایران کنند، اما محصوالت 
قاچاق این برند از کش��ور های 
اط��راف و مرز های دریایی وارد 

کشور می شوند. 
می��الد شهس��واری یکی از 
فروش��ندگان بازار نیز در مورد 
عل��ت دونرخی بودن آیفون به  
»فرصت امروز« گفت: بسیاری 
از اجن��اس از قب��ل در انبار ها 
مان��ده اس��ت و فروش��ندگان 
ب��رای آنک��ه متض��رر نش��وند 
آنه��ا را ب��ا قیم��ت کمتر روانه 
ب��ازار می کنند ک��ه این باعث 
دونرخی شدن این محصوالت 

شده است. 
به گفته وی، در حال حاضر 
برخی از فروشندگان هم برای 
کس��ب سود بیشتر قیمت های 
آیفون ه��ای قانونی را باال اعالم 
 می کنند تا مشتریان به سمت 
خری��د محص��والت غیر قانونی 

مجاب شوند. 
وی درباره تفاوت آیفون های 
قانون��ی با غیرقانونی نیز گفت: 
قانون��ی  محص��والت  جعب��ه 
دارای برچس��ب هولوگرام��ی 
هس��تند ک��ه قانون��ی ب��ودن 
آن ب��ه زبان فارس��ی روی آن 
حک ش��ده است، ضمن اینکه 
برگ��ه ضمانت نام��ه در جعبه 

محصوالت قانونی قرار دارد. 
این فروش��نده در پاس��خ به 
این س��وال که در روز های آتی 
قیمت گوش��ی های اپل چگونه 
خواه��د ب��ود؟ گف��ت: به نظر 
می رس��د این محصوالت روند 
صع��ودی به خود بگیرند. البته 
ای��ن تنها مخت��ص تلفن های 
هوش��مند اپ��ل نخواهد بود و 
س��ایر گوش��ی ها ه��م به علت 
نوس��انات ب��ازار ارز افزای��ش 
نسبی قیمت را خواهند داشت. 
شهس��واری اف��زود: افزایش 
ن��رخ ارز و ورود آیفون هایی با 
عنوان رس��می، افزایش قیمت 
در محص��والت اپ��ل را بیش از 

سایر برند ها به دنبال دارد. 

فرصت امروز - دس��تگاه کوچکی س��اخته شده که با 
اتصال به پورت USB، می تواند با دقت 95درصد، مرحله 

بیماری مبتالیان به ویروس HIV را تشخیص دهد. 
این تس��ت یک بار مصرف، می تواند به  س��ادگی توسط 
مبتالی��ان HIV که در نقاط دورافتاده زندگی می کنند و 
انجام آزمایش استاندارد برای شان امکان پذیر نیست، برای 

مشاهده وضعیت درمان شان مورد استفاده قرار بگیرد. 
ای��ن دس��تگاه مجهز به یک اس��تیک خون اس��ت که 

ب��ا ریختن یک قطره  خ��ون خود در این مح��ل، تنها در 
30ثانیه جواب آزمایش را به کاربر نشان می دهد. 

البته براس��اس گفته های س��ازندگان، این دستگاه قرار 
نیست به زودی راهی بازار شود چون هنوز در فاز آزمایشی 
اس��ت و پس از ط��ی کردن مراحل آزمایش��ی راهی بازار 

خواهد شد. 
به گفته محقق��ان نمونه ای از این گجت کاربردی برای 

مبتالیان به هپاتیت نیز در مرحله ساخت است. 

ساخت گجتی هوشمند برای تشخیص ایدز

گزارش2

ابزاری برای دانشجو ها

تعداد ب��االی نرم افزارهای موجود در بازار رقابت و 
مشهور شدن برخی از این نرم افزارها باعث می شود، 
تع��دادی از نرم افزاره��ای دیگر، به رغ��م مفید بودن 
 depsy چندان م��ورد توجه قرار نگیرن��د. نرم افزار
یکی از همین نرم افزارهاست که برای قشر پژوهشگر 
فواید پرشماری دارد. در واقع می توان دپسی را یک 
راه حل مفید برای تمامی مش��کالت رایج پژوهشی و 

علمی تلقی کرد. 
برخ��الف س��ال ها پیش که پژوهش ه��ا در فضای 
کتابخانه ای و با ت��ورق انواع جزوه ها و مقاالت انجام 
می ش��د، این روزها برای بس��یاری از افراد دستیابی 
به مقاالت مهم علمی در جس��ت وجوهای اینترنتی 
و اس��تفاده از درگاه های مختل��ف دانلود کتاب های 
الکترونی��ک خالصه می ش��ود. اما نرم افزار دپس��ی 
روشی جایگزین برای دستیابی به صدها منبع معتبر 

آفالین و آنالین محسوب می شود. 
اگرچ��ه به نظ��ر می رس��د مخاطب��ان اصلی این 
نرم اف��زار را دانش��مندان و پژوهش��گران تش��کیل 
می دهند، اما می توان دپس��ی را به اقش��ار مختلفی 
توصیه کرد. از محصالن و دانشجوها تا افرادی که بنا 
به هر دلیلی در خصوص موضوعی مش��خص تحقیق 
می کنند و تمایل دارند یک نقش��ه حرکتی مشخص 
از روند تحقیقات خود داش��ته باش��ند، می توانند از 

بخش های مختلف دپسی استفاده کنند. 
یکی از قابلیت های بس��یار مهم نرم افزار دپس��ی، 
قابلیت استفاده مجدد مقاالت این نرم افزار در دیگر 
نرم افزارهای پژوهش��ی و ثبت اس��ناد است. در واقع 
می توان به راحتی و به سرعت، مکتوبات این نرم افزار 
را با دیگران به اشتراک گذاشت و یا به طور گروهی 
از ای��ن نرم افزار در تعدادی لپ تاپ و سیس��تم های 
رایانه خانگی استفاده کرد. این قابلیت کمک می کند 
یک تیم پژوهش��ی به سهولت به منابع پیشین خود 
رجوع کنند یا مطالب مهم را با یکدیگر به اش��تراک 
بگذارند. امکان اش��تراک گذاری سریع مطالب باعث 
می شود خطاهای پژوهش��ی کاهش یافته و سرعت 
روند انجام پژوهش باالتر از حد انتظار ارزیابی شود. 
اما نگاهی داش��ته باش��یم به بخش های مهم این 

نرم افزار مفید: 

GDAL یک��ی از مفیدترین بخش ه��ای نرم افزار 
دپس��ی اس��ت. این بخش یک کتابخانه علوم مفید 
اس��ت که به طور رسمی به بسیاری از کتابخانه های 
مهم و مس��تند بین المللی مثل کتابخانه ناسا متصل 
اس��ت. بدون اغراق می ت��وان بی��ش از 70درصد از 
اعتبار نرم افزار دپس��ی را به بخش GDAL مرتبط 
دانست؛ بخشی که کیفیت مطالب تهیه شده توسط 

نرم افزار را تضمین می کند. 
Lubridate  بخش مهم دیگری است که گرچه 
به ان��دازه  GDAL معتبر نیس��ت؛ اما دسترس��ی 
کارب��ران به هزاران مقاله آنالی��ن و علمی را ممکن 
می سازد. در ضمن، امکان اشتراک گذاری مقاالت را 
تسهیل می کند و عضویت رایگان کاربران مهمان را 
نیز شامل می شود. این همان بخشی است که صدها 
نفر از کاربران میهمان را به خود جلب کرده و امکان 

پژوهش های اشتراکی را فراهم می کند. 
BradleyTerry2: در ای��ن بخش کاربر می تواند 
ضن مرور تجربه های پژوهشی پیشین، به اجرای مجدد 
پژوهش پرداخته و وضعیت عملکرد و نتایج کار خود را 
مورد بررسی و بازبینی مجدد قرار دهد. افزون بر اینها 
سیستم امتیازدهی این بخش به کاربر کمک می کند 
عملک��رد پژوهش��ی و علمی خود را به ش��کل آماری 
تحلیل کرده و به نقاط ضعف و قوت کار خود پی ببرد. 
چنی��ن امکانی برای افرادی ک��ه در تدارک پروژه های 
پایان نامه خود هستند، بسیار مفید خواهد بود. زیرا با 
کمک این بخش، روایی و اعتبار مطالب تهیه ش��ده تا 

حد زیادی بررسی می شود. 
بخ��ش اعتب��ارات، از دیگر بخش های ای��ن نرم افزار 
است. این قسمت برای پروژه هایی طراحی شده که در 
سطح بین المللی مورد حمایت قرار گرفته اند یا احتماال 
حمایت می شوند. در واقع اگر جزو پژوهشگرانی هستید 
که قصد دارید در پروژه ای ویژه و جهانی فعالیت داشته 
باشید، اما در خصوص بودجه با مشکل مواجه هستید 
می توانید از طریق این بخش به بررسی اجمالی مراکز 
و نهادهای بین المللی بپردازید که از این پروژه حمایت 

می کنند. 
دپس��ی بیش از آنکه یک نرم افزار خش��ک و علمی 
باش��د، یک دس��تیار مهربان و منعطف ب��رای ارزیابی 
عملک��رد علم��ی و ارائ��ه برترین راهکاره��ا برای حل 
مش��کالت حرفه ای محس��وب می ش��ود. اندازه گیری 
عملکرد های پژوهشی، ارائه آمارهایی از ضریب خطا و 
موفقیت و اعطای مش��وق به پژوهشگر از مثبت ترین 
بخش های این نرم افزار محس��وب می ش��ود. بر همین 
اس��اس اس��تفاده از دپس��ی در پروژه هایی که در بازه 
زمانی مشخصی انجام می شوند، اهمیتی دوچندان دارد 
و عبور از مراحل دشوار پژوهش را بسیار ساده می کند. 

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات: 
گیم و انیمیشن یکی از بهترین 

حوزه ها برای توسعه کسب و کار است
مع��اون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 
چند نقطه از کش��ور به عنوان قطب تولید محتوا و 
توزیع در حوزه گیم و انیمیش��ن انتخاب ش��ده اند 
که اس��تان اصفهان یک��ی از این نقاط محس��وب 
می ش��ود. این حوزه یک��ی از بهترین محل ها برای 
توسعه کس��ب و کار و ایجاد اش��تغال برای جوانان 

است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، جهانگ��رد اظهار ک��رد: در 
 ابتدای دولت تدبیر و امید، اقتصاد کش��ور با رش��د 
منفی ۲.5درص��د مواجه بود، اما ای��ن رقم در حال 
حاضر به حدود 4درصد رس��یده و مشاهده می شود 
دولت ب��ا تمام کمبوده��ای منابع، ح��دود 6درصد 

اقتصاد کشور را رشد داده است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه آثار این پیش��رفت همچنان 
در کام جامع��ه ح��س نمی ش��ود و نیازمند تالش 
بیش��تر هس��تیم، افزود: صنعت فن��اوری اطالعات 
و ارتباط��ات نقش پیش��ران را در کش��ور برعهده 
داش��ته اس��ت به طوری که در تمام سال های پس 
از انقالب اس��المی، میانگین رشد در ICT حدود 
19درص��د ب��وده در حال��ی که در س��ایر بخش ها 
مانند کشاورزی و معدن میانگین رشد، از 7درصد 

متجاوز نبوده اس��ت. 
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران ادامه داد: 
در س��ال های اخیر، جمع بازار فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات در کشور ۲7تا ۲۸هزار میلیارد تومان بوده 
اس��ت که حدود ۸5درصد از این می��زان مربوط به 
حوزه ICT می ش��ود. همچنین پیش بینی می شود 
طبق برنامه شش��م توس��عه، این میزان به 100هزار 

میلیارد تومان افزایش یابد. 
جهانگ��رد اضاف��ه کرد: در س��ه س��ال گذش��ته، 
دسترس��ی و توزی��ع بس��تر پرس��رعت ارتباطات و 
اطالعات بیش از 300درصد رش��د داش��ته است و 
این موضوع نش��ان می دهد مسیر پیشرفت و سمت 
و س��وی خدمات نرم افزاری و داده آمایی و IOT و 

دولت الکترونیک، شتابان خواهد بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: آمار و ارقام نش��ان می دهد 
رفتار و ساختار بازار، ساختار توزیع شده خواهد بود 
و پیگیر این موضوع هس��تیم که اختیارات مدیریتی 

را توزیع کنیم. 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه باید دسترسی 
به محیط مبادله دیتا در هر نقطه ای با سهولت فراهم 
باشد، گفت: در سال های گذشته 90 درصد ترافیک 
کش��ور به بیرون از کش��ور می رفت و »هاس��ت ها« 
)host( بیش��تر خارج از کش��ور قرار داش��تند، اما 
در ح��ال حاضر با بهبود ش��بکه دسترس��ی، حدود 

64درصد »هاست ها« به داخل کشور آمده است. 
جهانگرد به حوزه گیم و انیمیش��ن اش��اره کرد 
و ادام��ه داد: چن��د نقطه از کش��ور به عنوان قطب 
تولی��د محت��وا و توزیع در حوزه گیم و انیمیش��ن 
انتخاب ش��ده اند که اس��تان اصفه��ان یکی از این 
نقاط محس��وب می شود. این حوزه یکی از بهترین 
محل ها برای توس��عه کس��ب و کار و ایجاد اشتغال 

برای جوانان اس��ت. 

رونمایی از موتور جست وجوی 
مقاالت دانشگاهی

یکی از بنیانگذاران مایکروس��افت امکانات تازه ای 
را به موتور جس��ت وجوی معنایی خ��ود افزوده که 
جس��ت وجوی تخصص��ی در 10 میلی��ون مقاله در 
حوزه ه��ای عل��وم رایان��ه و علوم عصب��ی را ممکن 

می کند. 
به گزارش مهر، محققان، دانش��مندان و اس��اتید 
دانشگاهی ساالنه نزدیک به ۲.5میلیون مقاله علمی 
منتشر می کنند و این مجموعه به تدریج به بیش از 
50 میلیون مقاله علمی تولید شده در جهان از سال 

1665 میالدی به این سو اضافه می شود. 
در حالی که بر تعداد این مقاالت روزبه روز افزوده 
می شود، مطالعه تمامی آنها نیز به کاری دشوار برای 
متخصص��ان حوزه های مختلف علمی مبدل ش��ده 
و جس��ت وجو ب��رای یافتن مقاالت مرتب��ط نیز کار 

ساده ای نیست. 
در این شرایط پل آلن، یکی از موسسان مایکروسافت 
و رئیس موسس��ه غیرانتفاعی هوش مصنوعی آلن یک 
موتور جس��ت وجوی تخصصی مقاالت علم��ی در به نام 
Semantic Scholar را راه اندازی کرده که در آدرس 

semanticscholar.org در دسترس است. 
این موتور جس��ت وجو مجهز ب��ه هوش مصنوعی 
پیش��رفته ای با قابلی��ت خودآم��وزی و ارتقای توان 
جس��ت وجوی خود اس��ت تا در هر بار جس��ت وجو 

پیشنهادات بهتری به کاربران ارائه کند. 

نگرانی چین از بازگرداندن 
کارخانه های فناوری به آمریکا 

موس��س بزرگ ترین س��ایت عمده ف��روش جهان 
اظهار کرد در صورتی که ترامپ روابط آی تی آمریکا 
را با چین قطع کند در چین فاجعه ای به بار خواهد 

آمد. 
به گ��زارش فارس، »ج��ک ما« موس��س و مدیر 
اجرای��ی س��ایت »علی باب��ا«، بزرگ تری��ن س��ایت 
عمده ف��روش دنی��ا می گوید اگ��ر ترام��پ خواهان 
بازگرداندن کارخانه های فناوری به آمریکا ش��ود، در 

چین فاجعه بزرگی به وقوع می پیوندد. 
وی ب��ا توجه ب��ه صحبت انتخابات��ی ترامپ مبنی 
ب��ر بازگردان��دن عظم��ت آمری��کا و بازگردان��دن 
کارخانه هایی مانند اپل را به این کش��ور تاکید کرد 
که »ترامپ« رئیس جمهور باهوش��ی اس��ت و بسیار 
دور از ذهن است که بخواهد روابط چین و آمریکا را 
خراب کند، چرا که همکاری این دو کش��ور بسیاری 

از مشکالت جهان را تاکنون حل کرده است. 

خبـــر تلفن هوشمند اپل دو نرخی شدیکشنبههاینرمافزاری
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O.R.B نام گجت خالقانه ای است که در ابتدا یک حلقه زیبا به نظر می رسد و می توانید از آن به عنوان انگشتر استفاده کنید ؛ اما وقتی آن را باز کنید تبدیل به 
 O.R.B یک هندزفری بلوتوث بسیار خوش فرم و باکیفیت می شود که  می توانید از آن برای برقراری تماس و یا گوش دادن به موزیک استفاده کنید. قیمت پایه

در حدود 130 دالر است.

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

فرصت ام�روز- س��رانجام بع��د از حرف  و 
 HTC Bolt حدیث ه��ای بس��یار گوش��ی
رونمای��ی ش��د که تف��اوت کم��ی از نظر 

سخت افزار نسبت HTC 10 دارد. 
پردازن��ده  از   HTC Bolt گوش��ی 
ب��ا   Snapdragon 810 ۸هس��ته ای 
فرکانس پردازشی ۲گیگاهرتز بهره گرفته 
ک��ه در کنار این پردازن��ده پرقدرت، یک 
حافظ��ه رم 3 گیگابایتی وج��ود دارد که 
وظیفه سرعت دهی به فرامین این گوشی 
را بر عه��ده دارد. برای حافظه داخلی این 
گوشی، حجم 3۲گیگابایت در نظر گرفته 
شده اس��ت که البته این حافظه از طریق 
درگاه کارت حافظه قابل ارتقا اس��ت. این 
کمپانی برای صدای این گوش��ی، سیستم 
Hi-Res audio، س��ه میکروف��ون که 
 نویز ه��ای اضاف��ی را ح��ذف می کن��د و

  HTC BoomSound® Adaptive Audio 

را در نظر گرفته اس��ت. این گوشی مانند 
آیفون نس��ل 7 از ورودی 3.5 میلیمتری 
پش��تیبانی نمی کن��د و همچنی��ن ی��ک 
بات��ری 3.۲00 میلی آمپ��ر س��اعتی را در 
 خ��ود ج��ای داده اس��ت که از سیس��تم

 Quick Charge 2. 0 توس��ط درگاه 
TYPE – C پشتیبانی می کند. 

در پنل پش��تی این گوشی، یک دوربین 
 4K 16مگاپیکسلی با توانایی فیلم برداری
 f/۲.0 ق��رار دارد که گش��ودگی دیافراگم
دارد و mm29.3 عری��ض بودن لنز این 
گوش��ی هوشمند است. دوربین اصلی این 
 Hi-res audio گوشی از دو تکنولوژی
recording و OIS پش��تیبانی می کند 
ک��ه تا میزان بس��یار باالیی نش��ان دهنده 
ق��درت دوربی��ن ای��ن گوش��ی اس��ت و 
همچنین از عکاس��ی با فرمت RAW نیز 

پشتیبانی می کند. 

تنه��ا mm۸.۰۹  ظرافت این گوش��ی 
هوش��مند اس��ت و طراح��ی یکس��انی با 
 Bolt دارد و همچنی��ن مدل HTC 10
 IP57 توانس��ته گواهینام��ه بین الملل��ی
را دریاف��ت کن��د که نش��ان دهنده مقاوم 
ب��ودن ای��ن گوش��ی در براب��ر آب، ذرات 
 گرد و غبار و رطوبت اس��ت. سیستم عامل
 HTC Bolt، اندروید 7.0  )نوقا( است. 
در پنل جلویی این گوش��ی هوش��مند 
ی��ک صفح��ه نمای��ش 5.5 اینچ��ی ب��ا 
 رزولوش��ن QHD ق��رار دارد ک��ه از نوع 
پوش��ش  ب��ا  Super LCD 3 هم��راه 
مس��تحکم Gorilla Glass 5  اس��ت 
دارد.   D2.5 هوش��مندانه  طراح��ی  و 
همچنی��ن در باالی این صفح��ه نمایش 
باکیفیت، ی��ک لنز ۸ مگاپیکس��لی برای 
برقراری تماس های ویدئویی قرار دارد که 
توانایی فیلمبرداری P1080  را دارد و در 

Home Bu -  اایین صفحه نمایش نیز،
ton  قرار دارد که سنس��ور اثر انگشت با 
سرعت پاس��خگویی 0.۲ ثانیه را در خود 
جای داده اس��ت.  این گوشی  هوشمند با 
قیمت 600دالر و در دو رنگ خاکس��تری 

و نقره ای روانه بازار خواهد شد. 

HTC Bolt رونمایی از گوشی  هوشمند
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چمدان تا سال 2020

امروزه چمدان نه تنها به عنوان یک وسیله ضروری 
در س��فر شناخته می ش��ود، بلکه یکی از محصوالت 
عمده دنیای مد و فش��ن نیز محس��وب می شود که 
ب��ا طراحی و رنگ بندی خاص خود، نقش مهمی در 
تمایالت زیبایی شناس��انه مصرف کنندگان داش��ته 
اس��ت و انتظار می رود تا س��ال 2020 با نرخ رش��د 
س��االنه 5.5درصد، یکی از بازارهای پویا را داش��ته 

باشد. 
از آنجایی که توجه بس��یار زیادی از س��وی مردم 
جه��ان به امر س��فر و گردش��گری دیده می ش��ود، 
طبیعتا ملزومات صنعت گردشگری نیز جایگاه قابل 
توجهی در سطح جهان پیدا کرده اند و در این میان، 
چم��دان به عنوان یکی از وس��ایل ض��روری زندگی 
امروز خصوصاً در صنعت س��فر و گردشگری، بازاری 
قاب��ل توجه را در اقتصاد جهانی رقم زده اس��ت، به 
همین منظ��ور نیز در این گ��زارش، جایگاه جهانی 
ای��ن صنعت، مهم ترین دالیل رش��د آن و همچنین 
چش��م انداز بازار آن را طی س��ال های آتی بررس��ی 

خواهیم کرد. 

عوامل اصلی رشد بازار چمدان
تغیی��ر س��بک زندگ��ی در دنی��ای امروز، رش��د 
شهرنش��ینی و باال رفتن تقاضا برای گردش��گری از 
جمل��ه عوامل کلیدی رش��د بازار چمدان به ش��مار 
می روند، به گونه ای که این وس��یله به عنوان یکی از 
ملزومات زندگی دنیای مدرن شناخته شده و تقریباً 
در تمام خانواده های جهان، چند نمونه از مدل های 
مختلف آن در اندازه های متفاوت یافت می شود. سفر 
و گردش��گری نیز به عنوان یکی از اصول اساسی در 
زندگی امروز پذیرفته شده و در این میان، وسیله ای 
مانند چمدان به عنوان یکی از ضروری ترین ملزومات 
سفر به شمار رفته، بنابراین جایگاه قابل توجهی در 
صنعت گردشگری پیدا کرده است، به طوری که بازار 
چمدان به عنوان یک وسیله ضروری گردشگری، در 
تبلیغات و بازاریابی س��فر بسیار مؤثر بوده و در مقام 
یکی از ضروریات گردشگری نمایش داده می شود. 

ارزش کنونی بازار چمدان و چشم انداز آن تا 
سال 2020

ب��ازار جهانی چمدان در فاصله س��ال های 2014 
تا 2020 رش��د چش��مگیری را نش��ان خواهد داد 
به ط��وری که طبق نظ��ر محققان اقتص��ادی ارزش 
ای��ن بازار در س��ال 2014 ح��دود 30.967میلیون 
دالر ب��وده و انتظار م��ی رود که تا س��ال 2020 به 
ارزش��ی برابر ب��ا 43.356میلیون دالر با نرخ رش��د 
 س��االنه 5.5درصد برس��د که افزایش قابل توجهی 

خواهد بود. 

همگام با تکنولوژی
تکامل در تکنولوژی جهان و رشد صنعتی و فناوری 
بی س��ابقه ای که در دنیای امروز رقم خورده است، در 
بسیاری از صنایع کاربردی دنیای امروز دیده می شود 
و در ای��ن میان، صنعت چمدان نیز از این تأثیر برکنار 
نبوده و با رش��د و تح��والت نوین تکنولوژی، تغییرات 
قابل توجهی را پش��ت سر گذاشته است، به طوری که 
ام��روزه در بازارهای جهانی ان��واع مختلفی از چمدان 
دیده می شود که با تکنولوژی ها و خصوصیات متفاوتی 
همراه بوده و بس��ته به نوع سفر و کاربردی که دارند، 
انواع مختلفی پیدا کرده اند. بنابراین باید گفت رش��د 
بازار چمدان در س��طح جهان همراه با رشد صنعتی و 
تکنول��وژی صورت گرفته و انواع چمدان های مختلفی 
که در بازارهای جهانی تولید می ش��وند نیز شاهدی بر 

این مدعا هستند. 

سریع ترین نرخ رشد در آسیا پاسیفیک
از آنجایی که نیاز به س��فر در بین تمام مردم دنیا 
یک نیاز مش��ترک اس��ت، چمدان نیز به عنوان یک 
وس��یله کاربردی در تمام نقاط دنیا مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد، بنابرای��ن باید گفت بازار چمدان یک 
بازار جهانی اس��ت که در تم��ام جهان رونق خاصی 
پیدا کرده اس��ت، اما در این میان نباید از گسترش 
این بازار که در برخی مناطق جهان بیش��تر ش��ده 

است، غافل شد. 
با توجه به دالیلی مانند رشد شهرنشینی، افزایش 
جمعی��ت و تغییر س��بک زندگی که در رش��د بازار 
چم��دان تأثیرگ��ذار بوده ان��د، باید گف��ت به لحاظ 
جغرافیایی، منطقه آس��یا پاس��یفیک باید بیشترین 
می��زان تقاضا را برای این محصول داش��ته باش��د و 
طب��ق نظر محققان انتظار می رود که در س��ال های 
آین��ده رش��د قابل توجه��ی را در ب��ازار چمدان در 
منطقه مذکور شاهد باشیم، به طوری که پیش بینی 
کرده اند نرخ رش��د ساالنه این صنعت در کشورهای 
آسیا پاسیفیک در فاصله سال های 2015 تا 2020 
به 6.7درصد برس��د که نش��ان دهنده افزایش تقاضا 
ب��رای چمدان در مناطق مذکور اس��ت و این میزان 
رش��د، سریع ترین رش��د ساالنه را نس��بت به دیگر 

مناطق جهان نشان می دهد. 

همگام با مد و فشن
از طرفی چمدان به عن��وان یکی از محصوالت 
و ل��وازم جانب��ی دنی��ای مد و فش��ن نیز حضور 
چش��مگیری در بازاره��ای جهان��ی پی��دا کرده 
اس��ت ک��ه نش��ان دهنده تأثیرات دنی��ای مدرن 
ب��ر ای��ن وس��یله کارب��ردی اس��ت. ارائ��ه انواع 
م��درن ای��ن وس��یله که س��بک تر هس��تند و به 
لحاظ طراح��ی نیز طرح های متفاوتی را نش��ان 
می دهن��د بیان  کننده تأثیری اس��ت که این بازار 
از دنیای مد و فش��ن جهان پذیرفته اس��ت؛ این 
تأثی��ر خصوصاً در مناطق��ی مانند ایاالت متحده 
آمری��کا و اروپا خود را نش��ان می دهد که عالوه 
بر جنب��ه کاربردی چم��دان، به اص��ول زیبایی 
شناس��انه و تطابق آن با مده��ای روز نیز توجه 

نش��ان می دهد. 

س��راجی هنر صنعتی دس��تی اس��ت که 
صنعتگر طی فرآیندی پس از دباغی پوست 
به س��اخت انواع کیف ، کمربند، زین اسب، 
جل��د اس��لحه، تابلو، قاب آیین��ه، قلمدان و 
… می پردازد. آنط��ور که فعاالن این حرفه 
می گویند سراجی به چرم دوزی قدیم گفته 
می ش��ود. این اتحادیه س��ابقه ای 60 س��اله 
دارد، اما روند تولید به سمتی رفته که دیگر 
تولیدکنن��ده ای در این صن��ف باقی نمانده 
اس��ت،  طوری که حتی خود تولیدکنندگان 
نیز ب��ه واردات چم��دان روی آورده اند. در 
ای��ن رابطه »فرصت ام��روز« گفت وگویی را 
با محسن خردمند،  رئیس اتحادیه سراجان 

داشته است که در ادامه می خوانید.

واردات چمدان به صورت  »سی کی دی«
خردمند در رابطه با تعداد واحدهای فعال 
تولیدی در این صن��ف می گوید: حدود 60 
ال��ی 70 کارخان��ه در حال حاضر مش��غول 
تولید چمدان هس��تند، اما مشکلی که تمام 
تولیدکننده ها با آن مواجه هس��تند واردات 
چمدان هایی به صورت س��ی کی دی اس��ت 
که به طور کامل تمام قطعات آن وارد ش��ده 
و تنه��ا در ایران مونت��اژ و 5 درصد فعالیت 
روی آن انجام می شود. همین مسئله باعث 
می ش��ود کارخانه ای که برای تولید چمدان 
به تع��داد نی��روی کار باال نی��از دارد دیگر 
به پرس��نل و کارگر نیازمند نباش��د. وی با 
بیان این جم��الت می افزای��د: قیمت تمام 
ش��ده واردات پایین اس��ت به همین جهت 
محص��ول داخلی ق��ادر به رقاب��ت با جنس 
خارج��ی وارداتی نیس��ت، همین مس��ئله 
تولی��د را دچ��ار ضعف کرده اس��ت. وی در 
رابطه با تعداد واحدهای جوازدار این صنف 
می گوید: واحدهای جوازدار فعال در س��طح 
ته��ران 100 تا 150 واحد هس��تند که این 
واحدهای تولیدی در کنار تولید چمدان به 
دلیل وجود رکود ب��ازار، محصوالت دیگری 
مثل کیف مدرس��ه،  س��اک،  کیف زنانه و... 
تولید می کنند. واحده��ای غیرجوازدار هم 
که تعداد آنها به 10 تا 30 واحد می رسد در 
پی کسب جواز هستند اما به دلیل مشکالت 
س��ندی این امکان برای آنه��ا وجود ندارد. 
خردمند ادامه می دهد: این  واحدها حتی در 
صورت بروز مش��کل یا سوال به اتحادیه نیز 

مراجعه می کنند. 

70درصد مواد اولیه وارداتی است
رئیس اتحادیه س��راجان در رابط��ه با واردات 
چم��دان می گوی��د: واردات در این صنف به دو 
صورت انجام می ش��ود؛ یک ن��وع آن به صورت 
آماده است و نوع دیگر آن به صورت مونتاژی. در 
حال حاضر واردات به صورت مونتاژی  زیاد شده، 

زیرا واردات این چمدان ها به صرفه تر است. وی 
با بیان این جمالت می افزاید: مصداق کار ما در 
پوشاک و کفش هم وجود دارد. واردات غیرقانونی 
بر قیمت تمام ش��ده کاال و تولید بسیار اثرگذار 
است. خردمند با بیان این جمالت ادامه می دهد: 
 مواد اولیه برای تولید چمدان 30درصد از داخل 
و 70 درصد از خارج تهیه می ش��ود که بیشتر 
واردات مواد اولیه از کشور چین صورت می گیرد. 
دلیل این مسئله نیز ارزان بودن و به صرفه بودن 
واردات از چی��ن اس��ت. وی در رابطه با قطعات 
وارداتی می گوید: معم��وال چرخ چمدان، قفل، 
یراق و رویه چمدان وارد می شود. برخی قطعات 
مثل زیپ و آستر هم در ایران تولید می شود و هم 
از خارج وارد می شود. رئیس اتحادیه سراجان در 
رابطه با چمدان های سی کی دی می گوید: تمام 
قطعات چمدان های سی کی دی از خارج وارد و 
تنها در ایران مونتاژ و سرهم می شود،  به همین 
جهت دیگر نیازی به نیروی کار هم وجود ندارد. 

در فروش کیف های چرمی موفق تر 
هستیم

وی در رابطه با تجهی��زات مورد نیاز تولید 
چمدان می گوید: معموال تمام ماش��ین آالت 
مورد نیاز برای تولید چمدان وارداتی هستند، 
 به طور مثال ماش��ین آالت پرچ کن، دوخت و... 
همه وارداتی هستند و این واردات نیز به دلیل 
ارزان بودن ماشین آالت معموالً از کشور چین 
انجام می ش��ود. وی ادامه می دهد: س��ابق بر 

این واردات دس��تگاه ها از آلمان،  ایتالیا و ژاپن 
هم ص��ورت می گرفت. خردمن��د در رابطه با 
قیمت دس��تگاه های وارداتی می گوید: قیمت 
دستگاه ها از 10 تا 150 میلیون تومان متغیر 
است به همین جهت ماشین آالت را هرچقدر 
بخواهی می توانی توسعه بدهی و محدودیتی 
در این امر وجود ندارد. وی در رابطه با تولیدات 
صنف س��راجی می گوید: اتحادیه ما 7رس��ته 
دارد،  به ط��ور مثال تولید و فروش انواع کیف، 
 مثل کیف زنانه و مردانه، کوله پشتی، چمدان، 
کمربند، کیف پول، کیف آرایش��ی، کیف پول 
خرد و کیف پرسی شامل این صنف می شود. 
خردمند همچنی��ن می افزای��د: صادراتی در 
رابط��ه با چمدان نداریم ام��ا در مورد کیف و 
س��اک های چرمی صادراتی وجود دارد. نوین 
چ��رم و مارال چ��رم در قزاقس��تان،  ایتالیا و 
استرالیا ش��عبه دارند و به فروش محصوالت 
چرمی خود در این کشورها مشغول هستند. 
عالوه بر این اکثر کس��انی که از کش��ورهای 
عرب��ی مثل کویت و عربس��تان وارد بازارهای 
زیارت��ی ایران می ش��وند از محصوالت چرمی 
ایران به دلیل مناسب بودن قیمت محصوالت 

در کشورمان خرید می کنند. 

آماری در رابطه با واردات و قاچاق 
نداریم

این مقام مس��ئول در رابطه با آمار واردات 
و قاچاق چمدان به »فرصت امروز« می گوید: 

در حقیقت نامش��خص بودن میزان کاالهای 
قاچاق مانع از این می ش��ود ک��ه بدانیم بازار 
تولی��د داخ��ل باید تا چ��ه حد باش��د. ما از 
بازرگانی و گمرکات خواستیم تا این موضوع 
را پیگیری کنند، اما هیچ کدام همکاری الزم 
را نداشتند. قاچاق در حوزه چمدان به دلیل 
حجیم بودن آن س��خت تر است اما باز با این 
حال ممکن اس��ت این قاچاق از کشورهایی 
مث��ل ترکیه و امارات ص��ورت گیرد. وی در 
رابط��ه با وض��ع تولیدکننده ه��ای ایرانی در 
مقابل این حج��م واردات و قاچاق می گوید: 
اگر چمدان به صورت کامل وارد شود، حقوق 
گمرکی آن باالتر خواهد بود و همین مسئله 
باعث افزایش قیمت چمدان های وارداتی در 
ایران خواهد شد،  همین افزایش قیمت باعث 
می شود جنس ایرانی امکان رقابت را به دلیل 
قیمت داش��ته  باشد. وی با بیان این جمالت 
می افزاید: اما چمدان های  »سی کی دی« به 
دلیل رانت هایی که برای واردات ش��ان اعمال 
می شود، ارزان تر از چمدان های تولید داخل 
تمام می شوند،  به همین جهت بازار را به نفع 
خود قبض��ه کرده اند. خردمند ادامه می دهد: 
چمدان ه��ای چینی رنگ و لعاب بیش��تری 
دارن��د و مصرف کنن��ده را گم��راه می کنند. 
کیفیت این چمدان ها ب��ه مراتب پایین تر از 
چمدان های تولید داخل است. وی مهم ترین 
تهدید این صنف را واردات چمدان به صورت 
س��ی کی دی و نیمه آم��اده  معرفی می کند و 

می گوی��د: این واردات به ص��ورت غیرقانونی 
ص��ورت می گیرد و بیش��ترین ضرب��ه را به 
تولیدکنن��ده وارد می کند. زمانی که وضعیت 
رقاب��ت، برابر نباش��د نه عدال��ت و نه انصاف 
اجرا نمی ش��ود. ما مخالف واردات نیستیم و 
نمی گوییم واردات نباشد اما اگر این واردات 
در یک چارچوب و اصولی درس��ت وارد شود 
ما هم موافق آن هس��تیم، زی��را به هر حال 
افرادی در داخل کش��ور هستند که خواهان 

خرید اجناس خارجی باشند. 

چشم انداز بازار
وی در رابط��ه با چش��م انداز ب��ازار تولید 
چمدان در ایران می گوید: متأسفانه حمایت 
دولت تا به حال در حد ش��عار بوده است. ما 
نس��بت به سال گذش��ته هیچ گونه افزایش 
قیمتی نداش��ته ایم، این در حالی اس��ت که 
تمامی هزینه های تولید افزایش یافته است. 
ام��ا از آن جهت که ب��ازار در رکود کامل به 
سر می برد بازار کش��ش هیچ گونه افزایش 
قیمتی را ندارد. بنابراین تولیدکننده مجبور 
است تا حدی از س��ود خود بگذرد تا چراغ 
مغازه اش خاموش نشود. وی ادامه می دهد: 
یک رکود کلی در بازار حاکم شده اس��ت که 
تنه��ا مربوط به صنف ما نیس��ت. امیدواریم 
ب��ا انتخابات س��ال آینده وض��ع تولید هم 
 درس��ت ش��ود و به ش��عارهای داده ش��ده 

عمل شود. 

بازار جهانی

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail. com

فهیمه خراسانی

برای ش��روع س��رمایه گذاری در این صنف داشتن 
حداقل س��رمایه 30 الی 40 میلیون تومانی ضروری 
است، اما یکی از تولیدکنندگان این صنف معتقد است 
پول در درجات بع��دی تولید اهمیت دارد، به طوری 
که باید ابتدا سیاست های کاری تولیدکننده مشخص 
باشد. تجربه کار، دانش، آگاهی از صنف، جزو شرایط 
اصلی تولید اس��ت که قبل از داش��تن س��رمایه برای 
شروع کار اهمیت دارد. در کنار این مسائل باید گفت 
تنها 30 درصد مواد اولیه برای تولید چمدان در داخل 
کشور تولید می ش��ود و 70 درصد مواد اولیه از قفل، 
 یراق تا چرخ چمدان و زیپ و آستر آن وارداتی است. 
این واردات از کشور چین صورت می گیرد. همچنین 
تجهیزات و ماش��ین آالت م��ورد اس��تفاده در تولید 

چمدان هم از کشور چین وارد می شود. سابق بر این، 
واردات ماشین آالت از کشورهایی مثل آلمان،  ایتالیا و 
ژاپ��ن هم صورت می گرفت که به دلیل ارزان تر بودن 
ماشین آالت چینی این واردات به کشور چین محدود 
ش��د. قیمت این دستگاه ها نیز از 10 تا 150 میلیون 

تومان متغیر است. 

مانند تمام اصناف دیگر که مجوز ایجاد کارگاه های 
تولید و فروش توس��ط اصناف مربوطه ارائه می ش��ود، 
 مجوز فعالیت در این صنف هم توسط صنف سراجان 
اعطا می ش��ود. مهم تری��ن تهدید س��رمایه گذاری در 
این صنف واردات غلط و حمایت نش��دن تولید است 
به ط��وری ک��ه جنس داخلی نه به لح��اظ قیمت و نه 
کیفیت قادر به رقابت با اجناس وارداتی نیست. قاچاق 
موج��ود در این صنف توان تولیدکنندگان داخلی را از 
بین برده اس��ت. راهی که مس��ئوالن در زمینه مبارزه 
با قاچاق در پیش گرفته اند، راه غلطی اس��ت. برخورد 
ب��ا فروش��ندگان نمی تواند جلوی ورود ای��ن کاالها را 
بگیرد بلکه باید از مبادی ورودی جلوی واردات عمده 
قاچاق را گرفت. بیش��تر کااله��ای وارداتی و قاچاق از 

چین وارد کش��ور می ش��ود، در صورتی که اگر از این 
صنف حمایت ه��ای الزم صورت گیرد، تولیدکنندگان 
ایرانی می توانند به تمام کشورهای همسایه که همگی 
وارد کننده چمدان هس��تند صادرات داشته باشد،  زیرا 
نی��رو و توان تولیدکنندگان ایران��ی به مراتب باالتر از 

اجناس وارداتی  است. 

مجوز و فرصت ها سرمایه اولیه 

سرمایه گذاریسرمایه گذاری

داشتن یک یا چند چمدان مناسب در خانه 
به نوعی یک سرمایه گذاری طوالنی مدت است، 
زیرا چمدانی مرغوب و متناسب عالوه بر آنکه 
از وس��ایل شما در طول سفر به خوبی مراقبت 
می کند، به میزان قابل توجهی از استرس های 
پیش از س��فر که بخش عمده ای از آن مربوط 
به بس��تن بار اس��ت، می کاهد. تولیدکنندگان 
چمدان از اعضای اتحادیه س��راجان هس��تند 
که کسب و کار آنها نیز در شرایط رکود تعریفی 
ندارد. »فرصت امروز« سراغ محمود حسین پور 

یکی از قدیمی های این صنف رفته  است.

سیاست های تولید غلط است
حس��ین پور در رابط��ه با تولی��د چمدان و 
واحدهای فعال تولیدی در این صنف می گوید: 
باید بگویم نه تنها تولید و صادراتی در این حوزه 
نداریم، بلکه عمده چمدان های موجود در ایران 
هم وارداتی  هستند. شاید بتوان گفت تنها 10 
درصد تولید در ایران صورت می گیرد و نزدیک 
به 90 ت��ا 95 درصد چمدان ه��ای موجود در 
ایران وارداتی است. وی ادامه می دهد: علت هم 
این است که مواد اولیه باید از جایی تأمین شود 
که چمدان س��اخته شده  از آنجا وارد می شود، 
بالطبع ب��رای تولیدکنن��ده واردات مواد اولیه 
و تولی��د گران تمام می ش��ود، پس توانی برای 

رقابت با اجناس وارداتی برای تولیدکننده باقی 
نمی ماند. وی با بیان این جمالت می افزاید: اکثر 
موادی که برای تولید چمدان استفاده می شود 
تا 95 درصد از چین وارد می شود حتی واردات 
و کاالی س��اخته ش��ده هم از چی��ن صورت 
می گیرد. برخی از این چمدان ها جنس خوب و 
برخی جنس ضعیفی دارند،  اینکه چه اجناسی 
با چه کیفیتی وارد می شود دیگر به عهده تاجر 
و بازرگان ایرانی اس��ت. ای��ن صنعت در چین 
به قدری قوی ش��ده  اس��ت که حتی به ژاپن و 
آمریکا نیز چمدان صادر می کند. ما برای تولید 
چم��دان هم از نظر ابزار، هم یراق و هم تأمین 
مواد اولیه ضعیف هستیم. حسین پور در رابطه 
با تأمین مواد اولیه می گوی��د: تنوع مواد اولیه 
زیاد است،  این طور نیست که نتوانیم مواد اولیه 
مورد نیاز برای تولید را خودمان تولید کنیم، به 
جرأت می توانم بگویم اگر حمایت هایی که باید 
از این صنف صورت می گرفت االن می توانستیم 
به عنوان تولیدکننده در منطقه مطرح باشیم نه 
اینکه به یک واردکننده صرف تبدیل شویم. اما 
سیاس��ت های موجود برای تولید غلط است و 
این سیاست های غلط جوابگو نخواهد بود. تنها 
با حرف و شعار نمی توان از تولید حمایت کرد، 

 تمام صنف ها همین وضعیت را دارند. حمایت 
از تولید مطلقا وجود ندارد و در حد شعار است 
چون زیرساخت های تولید در ایران وجود ندارد 

و اشتباه  است. 

حمایتی از این صنف وجود ندارد
این تولیدکننده در رابطه با حمایت هایی که 
باید از ای��ن صنف صورت می گرفت، می گوید: 
اگ��ر حمایت هایی که باید ص��ورت می گرفت، 
می توانس��تیم به تمام کش��ورهای همس��ایه 
چمدان ه��ای تولیدی خ��ود را ص��ادر کنیم. 
نیروه��ای ما و توان تولیدی ای��ران اگر بهتر از 
اجناس وارداتی نباشد کمتر هم نیست. تولید، 
اب��زار و وس��یله می خواهد با دس��ت خالی که 
نمی توان کاال تولید کرد، باید حمایت  هم وجود 
داشته باشد. وی با بیان این جمالت می افزاید: 
من 80 کارگر داش��تم که همه را اخراج کردم. 
ایجاد یک کارگاه تولیدی کار بس��یار دشواری 
است اما زمانی که طرف تمام معامالت و واحد 
تولیدی خود را جمع می کند به این دلیل است 
که تولید جواب نمی دهد. وی دلیل ورود نکردن 
س��رمایه گذاران برای تولید را اینچنین عنوان 
می کن��د: باید ش��خصی برای س��رمایه گذاری 

در صنف��ی بیاید و موفق باش��د تا دیگران هم 
برای تولی��د در آن بخش اعالم آمادگی کنند. 
زمانی ک��ه تولیدکنن��ده موفق��ی در هر واحد 
صنفی وجود نداشته  باشد،  دیگر عالقه ای برای 
س��رمایه گذاری و تولید در آن صنف به وجود 
نمی آید.  تولید باید در ابتدا فرهنگ سازی شود 
و بعد حمایت ه��ای الزم و کافی از آن صورت 

گیرد. با حرف چیزی انجام نمی شود. 

با 30 میلیون تومان هم می شود شروع 
کرد اما... 

حس��ین پور در رابطه با واردات می گوید: در 
واردات کاماًل باز اس��ت. تا چند وقت گذشته، 
چمدان با تعرفه 90 درصدی وارد ایران می شد 
اما االن با 50 درصد تعرفه وارد می شود. دلیل 
کاه��ش تعرف��ه پایین آم��دن می��زان قاچاق 
اعالم ش��ده است. اما مس��ئوالن باید در کنار 
جلوگیری از واردات کاالی قاچاق به کش��ور، 
از تولید هم حمایت کنند تا واحدهای تولیدی 
بتوانند س��ر پ��ا باش��ند. وی در رابطه با وضع 
تولید خود می گوید: در حال حاضر یک تولید 
بس��یار محدود دارم، طوری که به دوزنده های 
روزمزد مواد اولیه تولید را داده و چمدان آماده 

تحویل می گیرم و هیچ نیروی کاری ندارم. این 
تولیدکنن��ده در رابطه با میزان س��رمایه اولیه 
ب��رای ش��روع ای��ن کار می گوید: ب��ا 30 الی 
40 میلی��ون تومان هم می ش��ود ش��روع کرد 
اما مس��ئله تنها پول نیس��ت. پول در درجات 
بعدی تولید اهمیت دارد. پول چیزی نیس��ت 
که کارس��از باشد باید ابتدا سیاست های کاری 
تولیدکننده مشخص باشد. تجربه کار، دانش، 
آگاهی از صنف، جزو شرایط اصلی تولید است 
که قبل از داش��تن س��رمایه برای ش��روع کار 

اهمیت دارد. 
در ح��ال حاضر ب��االی 8میلی��ارد تومان از 
دارایی م��ن در این کار در گردش اس��ت،  اما 
ش��اید 10 تا 20 درصد این رق��م برای تولید 
کافی باش��د. متأسفانه باید بگویم امکان تولید 
در ای��ن مملکت وجود ندارد و اگر کس��ی هم 
بخواه��د فعالی��ت کن��د قطعاً دچار مش��کل 
می شود. این فعال صنفی می گوید: نزدیک به 
55 سال است که در این حوزه مشغول فعالیت 
و تولید هس��تم اما باید بگویم امکان رقابت با 
جنس خارجی نه به لحاظ قیمت و نه کیفیت 
وجود ندارد. وی با بیان این جمالت می افزاید: 
مهم ترین مانع تولید در کش��ور واردات غلط و 
حمایت نش��دن تولید است. واردات اشتباه نه 

به نفع عموم جامعه و نه به نفع دولت است. 

محمود حسین پور از قدیمی های این صنف از توقف تولید چمدان به »فرصت امروز« می گوید

95درصد واردات داریم
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احمللد پورفللاح، عضو هیأت 
نمایندگان اتللاق بازرگانی ایران 
سللکو  شللرکت  مدیرعامللل  و 
ایللران معتقد اسللت هنللوز به 
به چشللم  اقتصادی  پدیده های 
سیاسللی نللگاه می کنیم و عمًا 
هر طیفللی از دسللت اندرکاران 
و  دولللت  اداره  کلله  سیاسللی 
کشللور را بر عهده می گیرند، از 
آنجا که تفکر سیاسللی متفاوتی 
دارند، در نهایت با همان عینک 
بلله پارامترهای اقتصللادی نگاه 

می کنند. 
این  هم�واره  بخش خصوصی 
گالی�ه را دارد ک�ه مدیریت 
در  به خص�وص  دوگان�ه ای 
وجود  اقتص�ادی  موضوعات 
دارد و هر جناح سیاس�ی که 
اداره دول�ت و کش�ور را ب�ه 
سیاس�ت ها  می گیرد،  عهده 
اقتصادی جناح  برنامه های  و 

سیاسی مقابل و دولت قبلی 
را متوق�ف ی�ا نف�ی می کند. 
ارزیابی ش�ما از این موضوع 

چیست؟ 
بلله نظللر مللن مللا هنللوز به 
بلله  اقتصللادی  پدیده هللای 
چشللم سیاسللی نگاه می کنیم. 
از  طیفللی  هللر  عمللًا  یعنللی 
دسللت اندرکاران سیاسللی کلله 
بللر  را  کشللور  و  دولللت  اداره 
عهللده می گیرنللد، از آنجللا که 
تفکر سیاسللی متفاوتللی دارند، 
در نهایللت با همللان عینک به 
نللگاه  اقتصللادی  پارامترهللای 
می کنند و سیستم را یکنواخت 
نمی بیننللد و هللر یللک به زعم 
خللود با ایللن پارامترها برخورد 
می کننللد. بلله همیللن دلیللل 
زمانی کلله یک جناح سیاسللی 
در  را  دولللت  و  مللی آورد  رأی 
دسللت می گیللرد، پدیده هللای 

اقتصادی را متفللاوت تعریف و 
با آنهللا متفاوت برخورد می کند 
و بعضللاً آنها را نفللی می کند یا 
راکد می گذارد و عمًا به برنامه 
دولللت قبلللی جهللت می دهد. 
البته در این اواخر این پدیده تا 
حدودی در حال کمرنگ شدن 
اسللت، کما اینکه دولت یازدهم 

اولویت هللای خود  از  بسللیاری 
را بللرای راه انللدازی پروژه های 
نیمه تمللام دولللت نهللم و دهم 
گذاشت ولی هنوز به عنوان یک 
جریان سیستمی به این موضوع 

نمی توان نگاه کرد. 
این جریان سیس�تمی که به 
آن اش�اره می کنی�د، باید به 

چه شکل باشد؟ 
اینکلله اگللر دولتی سللر کار 
آمد، ملزم است به سیاست های 
مصوب و برابر برنامه دولت قبلی 
پایبند باشد و آنها را ادامه دهد 
یا به هر دلیلی زیر سللوال نبرد، 
زیللرا باید بپذیریم هر برنامه که 
مربوط به هر دولتی هم هست، 
مجلللس  نماینللدگان  توسللط 
بررسللی و تصویب شده است و 
عمللًا هیچ کس هم سللوءنیتی 
نداشته است. البته ممکن است 
از نظر کارشناسللی، یک برنامه 
تعهد و پختگی کافی را نداشته 
باشللد ولی در نهایللت برنامه ای 
اسللت کلله در مجلللس مصوب 

شده و باید اجرایی شود. 
به زعم ش�ما نب�ود این نگاه 

و مدیریت دوگانه  سیستمی 
چه تبعات و پیامدهایی را به 

دنبال دارد؟ 
می شللود  موجللب  همیللن 
به  تردیللد  بللا  سللرمایه گذاران 
موضوع نگاه کنند، به طور مثال 
به تدریللج به آخریللن روزهای 
نزدیک می شویم  یازدهم  دولت 
و ممکن اسللت برخی فکر کنند 
کلله احتمللال دارد تغییراتی در 
دولت بلله وجود بیایللد و عمًا 
مسیر شللریان های اقتصادی به 
جهللت دیگللری هدایت شللود، 
دست  سللرمایه گذاران  بنابراین 
روی دست می گذارند و منتظر 
می ماننللد کلله در آینللده چلله 
اتفاقاتللی رخ خواهد داد. همین 
را  فرصت هللا  می شللود  باعللث 
توسعه  یا  برای سللرمایه گذاری 
و  جدیللد  سللرمایه گذاری های 

قدیم از دست بدهیم. 

یکشنبه
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سایه سنگین سیاست بر اقتصاد 

در کشللور مللا هر دولتی که بر سللر کار می آید 
نه تنها اقدامللات بد و منفی بلکه اقدامات مثبت و 
خوب دولت قبلی را هم زیر سللوال می برد و نقض 

می کند که این روش خوبی نیست. 
این موضوع به آن برمی گردد که متأسللفانه در 
کشللور ما سللایه سیاست بر اقتصاد سللایه بسیار 

سنگینی است.
 هر کشللوری که سیاست روی اقتصاد آن سایه 
بیندازد و اقتصاد تحت تأثیر سیاسللت باشد، این 
وضعیللت خواهللد بود در صورتی کلله باید عکس 
ایللن موضوع باشللد و اقتصاد سللایه بر سیاسللت 
داشللته باشد و این مشکلی است که گریبانگیر ما 

شده است.
 در کشللور ما شرایط به گونه ای است که با روی 
کار آمدن هر دولتی تمام سیاسللت های اقتصادی 
دولت قبلی توسللط دولت بعدی لغو می شود و تا 
زمانی که سیاسللت بر اقتصاد سللایه افکنده باشد، 
شاهد این موضوع خواهیم بود. البته ممکن است 
تصمیمات اقتصادی که در دولت قبل اتخاذ شده، 
درست نباشد ولی در هر صورت تمام اینها مربوط 

به سایه افکندن سیاست بر اقتصاد است. 
بنابراین شاهد مدیریت دوگانه در کشور هستیم 
که از همین مسئله که ذکر کردم، نشات می گیرد. 
این تفکر هنوز در کشللور ما جللا نیفتاده که پس 
از روی کار آمللدن دولللت جدیللد، سیاسللت ها و 
تصمیمللات اقتصادی دولت قبلی به طور کلی نفی 
نشللود و این تفکر را نداریم که باید کشللور را به 
صورت فراملللی مدیریت کرد و بحللث اقتصاد را 

خارج از مسائل سیاسی در نظر گرفت. 
البته اگللر بخواهیم واقع بینانه نللگاه کنیم این 
اسللت که دولت یازدهم از زمانی کلله آغاز به کار 
کرد، تاش کرد رونق اقتصادی را ایجاد کند. یک 
مسئله مهم هم تحقق برجام در دولت یازدهم بود 
که مسئله بسیار حائز اهمیتی است و نمی توان آن 
را نادیده گرفت زیرا اگر این مسئله حل نمی شد، 

مشکات ما بسیار بیشتر از این بود. 
باید این موضوع را در نظر بگیریم که مشکات 
اقتصللادی در دولللت قبلی بسللیار زیاد بللود، اما 
درعیللن حال باید این موضللوع را هم مدنظر قرار 
دهیللم که در دولت یازدهم هم در رده های باالی 
مدیریتی اعللم از رئیس جمهللوری و وزرا دیدگاه 
رونق اقتصللادی را دارند ولللی در رده های میانی 
دولت اصًا این دیدگاه وجود ندارد و این موضوع 
احساس نمی شللود که مسئوالن این نگاه را دارند 
که برای رونللق اقتصادی باید کارهای بیشللتری 

انجام شود. 

به عنللوان مثال در حال حاضللر دولت می گوید 
تللورم تک رقمی شللده اسللت و آمار هللم این را 
نشللان می دهد، اما در زندگی مللردم این موضوع 
لمس نمی شللود و مردم در تأمین مایحتاج روزانه 
خللود تفاوتللی را از این بابت مشللاهده نمی کنند 
 و حتللی برخللی مایحتللاج مللردم گران تللر هللم 

شده است. 
از همیللن رو حتماً در دولتمللردان دیدگاه برای 
برون رفللت از رکود و رونق اقتصللادی وجود دارد 
ولللی به نظر می آید در الیه های میانی این اعتقاد 
کمتر اسللت و در میان مدیران میانی آنچنان که 
باید و شللاید متوجه این موضوع نمی شویم و این 
مسئله را احسللاس نمی کنیم. در واقع باید بگویم 
در دولت یازدهم به اندازه دیپلماسی سیاسی، در 

دیپلماسی اقتصادی خوب عمل نشده است. 
شاید از همین رو است که به نظر برخی این گونه 
می آید زمانی که مسئوالن از نبود مدیریت دوگانه 
در کشور صحبت می کنند، بیشتر جنبه تبلیغاتی 

و انتخاباتی دارد. 
در همین رابطلله اگر اعضای یک تیم فوتبال را 
در نظر بگیریم، زمانی که 11نفر در وسللط زمین 
مشللغول بللازی هسللتند، عللده ای روی نیمکت 

نشسته اند. 
گروهللی را که در وسللط زمین مشللغول بازی 
هسللتند، می توان به مثابه دولتی دانست که رأی 
آورده و امور را در دست گرفته و عده ای که روی 
نیمکت ذخیره ها نشسته اند، منتظرند دولت تغییر 
کنللد تللا وارد زمین شللوند و جای شللان را با هم 
عوض کنند. قاعدتاً دیدگاه سیاسللی مسللئوالن و 
دولتمردان یک کشللور باید مانند دیدگاه یک تیم 
فوتبال باشللد که بنا به مقتضیات و شللرایطی که 
دارند در حللال حاضر باید در زمیللن بازی کنند 
و اگر کسللی بهتر از آنهاست، باید بازی کند ولی 
شخصی که روی نیمکت نشسته و آن که در وسط 
زمین بازی می کند، یک هدف را دارند و آن برنده 
شللدن تیم است. متأسللفانه در کشور ما این گونه 
نیست و آنهایی که در بازی نیستند دوست ندارند 

تیم شان برنده شود. 
فکر می کنللم زمانی این موضللوع، که مدیریت 
دوگانه در کشور نداشته باشیم، به نتیجه می رسد 
که دیدگاه کسانی که وارد عرصه سیاسی می شوند 
و دیدگاه افرادی که مسئولیتی ندارند، یکی باشد. 

سیاست هایی که دوگانه بودن شان 
مشکل ساز است 

تاریخ دقیق ترین مطالعات در خصوص سیاست های 
اقتصللادی دوگانه به دهه 50 میللادی بازمی گردد. 
دبلیللو آرتللور دی لوئیللس، تحلیلگر اقتصللادی در 
کتاب خود می نویسللد: به نظر می رسللد بسیاری از 
کشللورهای در حال توسعه سیاسللت های اقتصادی 
دوگانه ای را دنبال می کنند. اگرچه اقتصاد بخش های 
گوناگونللی دارد، اما همگرا نبللودن تصمیم گیری ها، 
 اولویت هللا و... زمینلله را بللرای مشللکات اقتصادی 

فراهم می سازد. 
افللزون بللر اینهللا سیاسللت های دوگانلله یکی از 
عمده دالیل مشللکات صادراتی محسللوب می شود. 
توزیللع نامناسللب قللدرت بین دو بخللش خصوصی 
و دولتللی و عدم تعبیللر صحیللح از اهمیت هر یک 
از بخش هللا باعث می شللود، کشللورهای مختلف در 
خصوص توسللعه اقتصادی با مشکاتی متعدد رو به 
رو شللوند. بر همین اسللاس اسللت که اخیرا مباحث 
مرتبط با یکپارچگی اقتصادی به شللدت مورد توجه 
سیاسللتمداران کشورهای در حال توسعه قرار گرفته 
و جزو اولویت های اجرایی آنان طبقه بندی می شود. 

کشورهای در حال توسعه 
بیللن دهه هللای 60 و 70 میللادی، بسللیاری از 
کشللورهای در حال توسللعه با مشللکات مختلفی 
در حللوزه سیاسللت گذاری رو بلله رو بودنللد.  گللذار 
از مرحللله توسللعه نیافتگللی و رسللیدن بلله مرحله 
توسعه یافتگی، مسللئله ای بود که باعث می شد این 
کشللورها در زمینه سیاست گذاری با اختاف عقیده 
و مشللکات در تصمیم گیری هللای اجرایی رو به رو 
باشللند. ظهللور تضادهای سیاسللی آشللکار در نظام 
سیاسللی این کشللورها مورد مهم دیگری بود که به 
مشللکات اقتصادی بیللن دولت هللای منطقه دامن 
می زد. سیاست های کمونیستی، تعدد احزاب مخالف 
و مواردی مشابه از جمله مهم ترین مشکاتی هستند 
که طی این سللال ها روند رشللد اقتصادی بسیاری از 

کشورها را با وقفه رو به رو کرد. 
بللا شللروع دهلله 80، بسللیاری از کشللورهای در 
حال توسللعه، به ویژه کشللورهای منطقه آسیا، روند 
حرکت خللود را تغییر داده و تللاش کردند از تضاد 
در سیاست های اجرایی فاصله بگیرند. طی سال های 
پس از دهه 70 و اسللتقال برخی کشورهای منطقه 
مثل کشورهای جدا شللده از اتحاد جماهیر شوروی 
فرصت مناسللبی برای خروج از شرایط سردرگمی به 
دسللت آوردند. با این وجود فقدان آرای مشللترک و 
وجود فراکسللیون های متعدد سیاسی و اقتصادی در 
ایجاد وقفه رشد اقتصادی این کشورها اثر گذار بود. 

چین از جمله کشللورهایی اسللت که تاش کرده 
از دهلله 80 به بعللد با کاهش سیاسللت های دوگانه 
و دسللتیابی به اصول اقتصادی منظللم و پایدار، نرخ 
مشکات این حوزه را کاهش دهد. در واقع دولت این 
کشور، طی سللال های اخیر نان اصاحات اقتصادی 
و سیاسللت های یکپارچه اقتصللادی خود را خورده و 
از طریق ترویج سیاسللت های رشللد پایدار به الگوی 
مناسللبی برای پیشللرفت اقتصادی دست پیدا کرده 
اسللت. این روزها چین به کشللوری مهللم در عرصه 
اقتصاد جهانی تبدیل شللده و در نتیجه، یکپارچگی 
اقتصادی بیللش از هر زمان دیگری برای اقتصاد این 

کشور حیاتی به نظر می رسد. 

لیبریا
لیبریا از جمله کشورهای آفریقایی است که تحت 
نظام جمهوری اداره می شللود. با ایللن وجود اقتصاد 
لیبریا، متاثر از شللرایط نادرسللت اداره این کشللور، 
روندی مثبت طی نمی کند. نرخ باالی تورم و بیکاری 
در این کشللور آفریقایی باعث شللده رشد اقتصادی 
لیبریا سللیر نزولللی را طی کند و مشللکاتی مانند 
چندنرخی بودن ارز و فسللاد اقتصادی نیز گریبانگیر 
دولت شللود. اما چرا شرایط لیبریا تا این حد اسف بار 

است؟ 
پاسللخ تا حد زیادی بلله سیاسللت های دوگانه ای 
بازمی گردد که توسط دولت این کشور اجرا می شود؛ 
سیاسللت هایی که نشللان از عدم اشتراک فکری بین 
مدیران رده باالی سیاسللی و اقتصادی و چهره های 

سرشناس اجرایی این کشور دارد. 
یکی از بزرگ ترین شللکاف های نظری و عملی در 
اقتصاد لیبریا به سللال های میانللی دهه 80 میادی 
باز می گردد. در این سللال ها، تاش برخی چهره های 
سیاسللی و مدنی بللرای افزایللش تبادل تجللاری با 
کشللورهای توسللعه یافته آغاز شللد؛ تاش هایی که 
اگرچلله مثبللت بودنللد اما بللا موضع گیللری منفی 
برخی چهره های سرشللناس بدنه دولت مواجه شد. 
مشللکات در قیمت گذاری نرخ ارز و شکاف در نظام 
سرمایه گذاری و عرضه و تقاضا از دیگر معضات نظام 
اقتصادی و سیاست گذاری لیبریا محسوب می شود. 

تضاد شللدید و تعداد زیاد سللایق سیاسللی برای 
اداره امور مهم کشللور لیبریا باعث شده کوچک ترین 
تصمیم گیللری مغایر با تصمیمات پیشللین دولتی با 
جنجال هایی متعدد رو به رو شود. در واقع تصمیمات 
متضللاد و دوگانه دولت، مجلس و شللوراهای محلی 
بلله بهانلله ای بللرای قللرار گرفتن در مسللیر حرکت 
دولت در مسللیر باطل و پرحاشیه تبدیل شده است. 
هنری اندروز، اسللتاد اقتصاد دانشگاه هاروارد معتقد 
اسللت شللرایط لیبریا چندان عجیب و غریب نیست. 
در واقللع، وضعیت کنونللی اقتصاد لیبریا، ناشللی از 
رفتارهایی است که براساس سردرگمی و چندگانگی 
سیاست های ارزی شللکل گرفته است. شاید یکی از 
اولویت های اساسللی برای اقتصاد این کشور پرهیز از 
هر نوع رفتاری باشد که قرار است به آتش اختاف ها 
دامن بزند. مهم ترین رکن پیشرفت اقتصادی لیبریا، 

عبور از سیاست های غیر متحد است. 
تجربه تلخ لیبریا می توانللد نمونه ای پندآموز برای 
کشللورهایی تلقی شللود که نسللبت بلله یکپارچگی 
شرایط کشور و توسللعه بلندمدت آن نگرشی جدی 

دارند. 

آزموده دیدگاه

مجیدرضللا حریری، عضو اتاق بازرگانی 
ایران معتقد اسللت مدیریللت دوگانه در 
کشورمان ناشی از نبود استراتژی توسعه 

اقتصاد ملی است. 
ارزیاب�ی ش�ما از ای�ن موض�وع ک�ه 
ب�ا تغیی�ر دولت ه�ا، معم�وال دولت 
برنامه ه�ای  و  سیاس�ت ها  جدی�د 
اقتص�ادی دول�ت قبلی را نف�ی یا با 
آن مخالفت می کند، چیس�ت و این 
مسئله چه مشکالتی را برای فعاالن 

بخش خصوصی به وجود می آورد؟ 
اصللل قضیلله این اسللت که مللا یک 
استراتژی توسعه اقتصاد ملی در کشورمان 
نداریم و بر همین اساس نمی دانیم چقدر 
از درآمد ناخالص ملی باید از طریق تولید 

و چلله مقللدار از طریق 
خدمات به دسللت بیاید 
معلوم شللود  و سللپس 
در تولید چه سللهمی به 
کشللاورزی و چه سهمی 
به صنعللت و معدن و در 
خدمات هم چه سهمی 
به تجللارت و ترانزیت و 

حمل و نقل تعلق دارد. پس از آن اساسللا 
باید یک برنامه داشللته باشللیم، البته نه 
به مفهوم برنامه پنج سللاله بلکه باید یک 
چشللم انداز و هدف تعریف و به آن سمت 
حرکللت کنیم و این موضللوع نیاز به یک 
وفاق ملی فارغ از دسته بندی های سیاسی 

دارد. 
به عبارت دیگر یکی از اشکاالتی که در 
اقتصاد ما به شدت خود را نشان می دهد، 
برتری اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی 
اسللت در صورتی که هملله دم از اقتصاد 
می زنند اما مسائل سیاسی همیشه اقتصاد 
مللا را تحت تأثیر قرار داده و می دهد؛ چه 
در حوزه سیاسللت داخلی و چه در حوزه 
سیاسللت خارجی. در صورتللی که تمام 
شللئون مملکت داری باید به رفاه مردم و 

اقتصاد برتر منجر شود. 
بنابراین بخش عمده ای از مش�کالت 
اقتصادی ما ناش�ی از همین مس�ئله 
اس�ت و خود موجب مدیریت دوگانه 

می شود؟ 
بللله، از آنجا که ما اسللتراتژی توسللعه 
اقتصللاد ملللی را نداریللم دچللار همین 
روزمرگی ها هستیم و با فضاهای انتخاباتی 
شللعارهای اقتصللادی داده می شللود که 
همه عقای قوم می دانند نشللدنی است 
و فقط شللعار اسللت، اما مردم را می توان 
با این شللعارها فریب داد و سللالیان سال 
با همین شعارهای پوپولیستی سیاسیون 
رأی از مردم گرفته اند. نتیجه هم وضعیت 
اقتصادی امروز کشورمان است که از نظر 
هیچ کس این وضعیت در شأن کشورمان 
نیسللت. این در حالی است که هیچ کدام 
از اعمال و رفتار ما منطبق بر فرموده های 
رهبری هم نیسللت. آخرین بحثی که از 
سوی مقام معظم رهبری 
در حللوزه اقتصللاد اباغ 
کلی  سیاست های  شده، 
و  است  مقاومتی  اقتصاد 
ما می بینیم که عملیات 
متناسللب با این مباحث 
همچنین  نللدارد.  وجود 
از  سللال   10 از  بیللش 
اباغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی 
می گذرد و نتیجه خصوصی سللازی ایجاد 
بنگاه هللای فربه و تنبل و بللدون نظارت 
است که خصولتی ها دارند این بنگاه ها را 

اداره می کنند. 
با توجه به آنچه اشاره کردید راه حل 

رهایی از این مشکالت چیست؟ 
باید همه فکر کنیم داخل یک کشللتی 
هسللتیم و این کشتی، کشللور ما است و 
اگر سللوراخ های این کشتی را نپوشانیم، 
همه با هم غرق می شللویم، فارغ از تفاوت 
دیدگاه هللای سیاسللی که وجللود دارد. 
بنابرایللن نیاز به تعیین هدف و حرکت به 
سللمت آن هدف داریم و شللروط آن این 
است همه بپذیرند که باید دخالت دولت 
در اقتصاد کم شللود و اقتصاد به سیاست 
سوبسللید ندهد و همه دستگاه ها و قوای 
کشللور در جهت بهبود شرایط اقتصادی 
قرار بگیرند و اقتصاد کشللورمان، شفاف، 

رقابتی و آزاد شود. 

علیرضللا چتللری، مدیرعامللل باربللد 
تجارت معتقد اسللت در کشورمان تمام 
سیاسللت هایی کلله اتخاذ می شللود، در 
حال تغییر هسللتند و هر دولتی تصمیم 
می گیللرد بنا به مشللکلی که بلله وجود 
می آیللد، در کوتاه مدت اقداماتی را انجام 

دهد. 
چق�در مدیری�ت دوگان�ه ای که در 
کشور ما به واسطه تغییر دولت ها به 
وجود می آی�د، برای بخش خصوصی 
مشکل س�از اس�ت و چ�ه تأثیراتی 
بخش خصوص�ی  فعالیت ه�ای  ب�ر 

می گذارد؟ 
بلله نظر مللن اگللر توجه کنیللد تمام 
سیاسللت هایی که در کشللور مللا اتخاذ 

می شود، در حال تغییر 
است. یعنی هر دولتی یا 
تصمیم  کارشناسی  هر 
می گیرد بنا به مشکلی 
که به وجود می آید در 
کوتاه مللدت اقداماتی را 
اگر  شللاید  دهد.  انجام 
یک نظرسللنجی شود، 

بخشی از مردم با سیاست های اقتصادی 
دولللت یازدهم موافق نباشللند و بگویند 
در زمان دولت نهم و دهم شللرایط بهتر 
بود، درحالی که ما وقتی به سوی توسعه 
حرکت می کنیم، یک سللری مسللائل را 
باید بپذیریم و یک سری از زیرساخت ها 
باید اصاح شللود و یک سللری از موانع 
توسللعه ای و قوانین موازی و مزاحم باید 
برطرف شللود. قطعللا در کوتاه مدت این 
مسللائل به ضرر کشور اسللت و هر گونه 
را  و خارجللی  داخلللی  سللرمایه گذاری 

تحت الشعاع قرار می دهد. 
البتلله اصاح هللر کدام از ایللن موارد 
زمان بر اسللت و هزینه هایی دارد که باید 
پرداخت کنیم، ولللی در حال حاضر هم 
کلله یک سللری از قوانین برای شللرایط 
فعلی اقتصللادی وضع می شللود، باز هم 
کارشناسی نیست. این در حالی است که 
در بسیاری از کشورها، قوانین تا 50 سال 
بدون تغییر اسللت، اما گویی ما ایرانی ها 

قسللم خورده ایم که حتما باید آزمون و 
خطا انجام دهیم و هیچ گاه از تجربه سایر 

کشورها استفاده نمی کنیم. 
بنابراین نبود یکپارچگی اقتصادی را 
در کل نظ�ام و مجموعه داریم و این 

مشکل زا است؟ 
اگر بخواهند که این رویه اصاح شود، 
خیلی زمان می بللرد و هزینه های زیادی 
را دارد، امللا یک بار باید ایللن کار انجام 
شللود. اگر دولت نظللام اقتصادی و نظام 
سیاسللی و نظام اجتماعی تهیه و تدوین 
کند و شللکلی مانند چشم انداز 20 ساله 
داشللته باشد، بسللیار خوب خواهد بود، 
البته مشللروط به آنکه اجرا شللود. البته 
اگر افرادی هم دلسللوز باشند و بخواهند 
قوانین منسجمی را برای 
50 سللال آینللده تهیه و 
تدویللن کننللد، واقعا زیر 
اهرم هللای فشللاری قرار 
می گیرند که مانع از این 

موضوع می شوند. 
معتقدند  ب���رخ��ی 
صحبت های�ی که بعضا 
از س�وی مس�ئوالن در مورد اینکه 
مدیری�ت دوگان�ه در کش�ور وجود 
ندارد، مطرح می شود بیشتر به دلیل 
نزدیک ش�دن ب�ه موع�د انتخابات 
اس�ت و نمی تواند مش�کالت را حل 

کند؟ 
بله، همین طور است. خود من به عنوان 
یک فعال اقتصادی راهکار و روزنه امیدی 
را نمی بینللم بللرای رسللیدن بلله جایی 
که قانون منسللجمی بللرای ادامه حیات 
سیاسللی و اقتصادی داشته باشیم، مگر 
اینکه معجزه ای شللود یا عده ای بیایند و 
کل جمعیت 80میلیونی ما با آنها همسو 
باشند. ممکن است در حال حاضر دولت 
یازدهللم اقداماتی را انجام دهد که نتایج 
آن را 20 سللال آینده مشاهده کنیم اما 
مخالفان سرسللختی دارد و حتی برخی 
از روزنامه ها هللر روز مطالب تخریبی را 
علیه دولت می نویسند و این اتفاق خوبی 

نیست. 
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مجیدرضا حریری: 
استراتژی توسعه اقتصاد ملی نداریم 

علیرضا چتری: 
سیاست های اتخاذ شده دولت ها تغییر می کند

المیرا اکرمی

همیش�گی  گالیه ه�ای  از  یک�ی 
بخش خصوص�ی ای�ن اس�ت ک�ه به 
نوعی مدیریت دوگانه در کش�ورمان 
وج�ود دارد و با تغییر دولت ها و پس 
از اینکه یک جناح سیاسی اداره امور 
کشور را بر عهده می گیرد، سیاست ها 
و برنامه ه�ای اقتصادی دولت قبلی را 
نفی می کند یا س�از مخالفت با تداوم 
آنه�ا می زن�د. ای�ن در حالی اس�ت 
که در کش�ور م�ا معم�وال همزمان با 
نزدیک شدن به موعدهای انتخاباتی، 
دولتمردان و مسئوالن سعی می کنند 
این گون�ه نش�ان دهند ک�ه مدیریت 
دوگانه ای در کش�ور وج�ود ندارد اما 
فع�االن اقتص�ادی بر ای�ن باورند که 
مطرح کردن این مسائل کمک چندانی 
به حل مش�کالت نمی کند و بیش�تر 
جنب�ه انتخابات�ی دارد. در مجم�وع 
به نظر می رس�د مدیری�ت دوگانه در 
کش�ورمان بیشتر ناش�ی از آن است 
ک�ه هنوز به پدیده ه�ای اقتصادی به 
چشم سیاس�ی نگاه می کنیم و عمال 
هر طیفی از دست اندرکاران سیاسی 
ک�ه اداره دولت و کش�ور را بر عهده 
می گیرند، از آنجا که تفکر سیاس�ی 
متفاوتی دارن�د، در نهای�ت با همان 
عینک ب�ه پارامترهای اقتصادی نگاه 
می کنن�د. در عی�ن حال ش�اید اگر 
استراتژی توسعه اقتصاد ملی داشته 
باشیم، بتوانیم بخش قابل توجهی از 
این مش�کالت را حل کنیم.  »فرصت 
ام�روز« در ای�ن گ�زارش چرای�ی و 
تأثیرات مدیریت دوگانه در کشور را 

بررسی کرده است. 

»فرصت امروز« عدم ثبات سیاست های اقتصادی در پی تغییر دولت ها را بررسی می کند

نفس تنگ اقتصاد زیر وزنه سیاست محمد علی دیده روشن
عضو اتاق بازرگانی شیراز

احمد پورفالح: 

سیستم اقتصادی را یکنواخت نمی بینیم



گلنوش محب علی 

تغییرات اقلیمی این غذاها را در معرض خطر 
قرار داده است

غذاهای در حال انقراض
تغییرات اقلیمی همین حاال هم عواقب س��نگینی 
برای کره زمین داش��ته است؛ از باال آمدن سطح آب 

دریا گرفته تا افزایش دما در برخی نقاط دنیا. 
ماجرا به همین جا ختم نمی ش��ود، جدا از تعدادی 
از گونه ه��ای حیوانی، تغییرات جوی و اقلیمی زمین 
بعض��ی از لذیذتری��ن و محبوب تری��ن غذاهای این 

سیاره را در معرض خطر انقراض قرار داده است. 
با افزای��ش دمای هوا و فجای��ع طبیعی که نتیجه 
انحراف چرخه ه��ای طبیعی زمین اس��ت، غذاهایی 
مث��ل آووکادو و خرچن��گ در مع��رض خطر نابودی 
ق��رار گرفته اند. با هم نگاهی به غذاهایی که به دلیل 
تغیی��رات اقلیمی ممکن اس��ت گران تر ش��وند و به 

تدریج نابود، می اندازیم. 

آووکادو
اینک��ه آووکادو در حال حاضر بیش��تر از همیش��ه 
گران ش��ده، دالیل زیادی دارد. اما یکی از مهم ترین 
خطراتی که ادامه حیات این میوه را تهدید می کند، 
در مش��کالت محیط زیس��تی مرتب��ط ب��ا تغییرات 
اقلیمی، از جمله خشکسالی و دمای باال، ریشه دارد. 
آووکادو نسبت به وضعیت آب و هوا حساس و فرآیند 

رشدش کند است.
 قهوه

در م��اه س��پتامبر، گزارش��ی از س��وی موسس��ه 
غیرانتقاعی »اقلیم« به این نتیجه رس��ید که مناطق 
مناس��ب برای تولید قهوه به دلیل تغییرات جوی تا 
50 درصد کاهش می یابد. تغییرات اقلیمی به همراه 
خشکس��الی، مزارع قهوه را در برابر مش��کالتی مثل 
زنگ ی��ا قارچ قهوه آس��یب پذیرتر ک��رده و بیش از 

یک میلیارد دالر به این مزارع ضرر زده است. 
صدف

در حال حاضر تغییرات اقلیمی به رش��د صدف ها 
کمک می کن��د، چرا که این موج��ودات در آب های 
گرم بهتر رش��د می کنند. اما آب گرم صدف ها را در 
معرض حلزون های صدفی قرار می دهد؛ حلزون هایی 
که قاتل صدف ها هس��تند و همی��ن حاال هم تبدیل 
ب��ه معضلی چندمیلیون دالری ب��رای صنعت صدف 

شده اند. 
شکالت

اندون��زی و غنا که ش��رایط ج��وی ایده آلی برای 
رش��د دانه ه��ای کاکائ��و دارن��د، به دلی��ل تغییرات 
اقلیمی ضررهای زیادی دیده اند. ش��رکت هایی چون 
مارس هواش��ناس هایی را استخدام کرده اند که تاثیر 
الگوهای تغییرات آب و هوایی را مورد بررس��ی قرار 
دهند و راهی برای کاهش میزان آسیب ها پیدا کنند. 

خرچنگ
نش��ریه گاردین ب��ه نقل از مرکز دریایی دانش��گاه 
Maine Darling  و آزمایش��گاه عل��وم اقیان��وس 
Bigelow  می گوی��د اگر دمای آب ه��ای اقیانوس 
پنج درجه دیگر افزایش یابد، ش��اید بچه خرچنگ ها 

نتوانند جان سالم بدر ببرند. 
هی��أت بین دولت��ی تغییرات آب و هوای س��ازمان 
ملل متحد هم می گوید دمای خلیج مین که در شمال 
آمریکا قرار دارد، تا سال 2100 به دمایی می رسد که 
بچه خرچنگ ها دیگر آن را تاب نمی آورند. به عبارت 
دیگ��ر خرچنگ ه��ای خلیج مین تا 84 س��ال آینده 
ممکن است از کس��ب و کاری 330میلیون دالری به 

نابودی برسند. 
منبع: بیزینس اینسایدر

روسیه به دنبال مسدود کردن 
لینکدین

گزارش ه��ا و اخبار 
منتشر شده حاکی 
ک��ه  اس��ت  آن  از 
مقامات روس��یه به دنبال مس��دود کردن وب سایت 
لینکدی��ن هس��تند. در همی��ن راس��تا دادگاهی در 
مس��کو با صدور حکمی خواهان مسدود شدن شبکه 
اجتماعی حرف��ه ای لینکدین به دلی��ل عدم رعایت 
قوانین مربوط به ذخیره سازی اطالعات کاربران شد. 
براس��اس قوانین روسیه، سرورهای وب سایت هایی 
که اطالعات کاربران روس��ی را ذخیره می کنند باید 
در ای��ن کش��ور و در دس��ترس مقام��ات و نهادهای 
امنیت��ی روس��یه باش��د ودر صورت ذخیره ش��دن 
داده های کاربران روسی روی سرورهایی در خارج از 
این کشور، مقامات قضایی می توانند خواهان مسدود 

شدن این وب سایت ها شوند. 
پس از انتشار حکم دادگاه روسی، شبکه اجتماعی 
لینکدی��ن با صدور بیانیه ای اع��الم کرد: »این حکم 
می توان��د دسترس��ی میلیون ها کاربر روس��ی ما به 
لینکدین را مسدود کرده و کسب و کارهایی که از این 
ش��بکه اجتماعی برای گس��ترش فعالیت های خود و 
جذب نیروی انسانی مورد نیازشان استفاده می کنند 
قادر نخواهند بود با کاربران روس��ی لینکدین ارتباط 

برقرار کنند.«
ب��ا این حال مدیران ش��رکت لینکدی��ن که اخیرا 
به قیمت 26 میلیارد دالر به مایکروس��افت فروخته 
شد اعالم کردند که حاضرند برای رفع مشکل ایجاد 
شده با مقامات روسی به گفت وگو بپردازند. آمادگی 
لینکدین برای همکاری با مقامات روسی در شرایطی 
از سوی این شرکت اعالم می شود که قوانین مربوط 
به ذخیره س��ازی اطالعات شخصی شهروندان روسیه 
در س��ال 2015 می��الدی به روزرس��انی ش��د و این 
موضوع با توجه به نحوه فعالیت لینکدین موجب شد 
این وب سایت توسط مقامات قضایی روسیه به نقض 

مکرر قوانین متهم شود. 
ش��ایان ذکر است که روابط مس��کو و کمپانی های 
غرب��ی فع��ال در روس��یه در ماه های اخی��ر به دلیل 
باالگرفتن اختالفات میان این کش��ور و غرب بر سر 
موضوعات مختلفی نظیر جنگ داخلی در اوکراین و 
س��وریه به س��ردی گراییده و به نظر می رسد مسکو 
با س��خت تر کردن ش��رایط برای فعالیت شرکت های 
تج��اری غرب��ی در این کش��ور قصد پاس��خگویی به 
تحریم های اعمال ش��ده از سوی کشورهای غربی را 

دارد. 

دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور منتخ��ب 
آمری��کا ق��ول داده بود که مش��اغل از دس��ت 
رفت��ه در شمال ش��رقی و غرب میان��ه آمریکا 
را از مکزیکی ه��ا و چینی ها پ��س گرفته و به 

آمریکایی ها بازگرداند. 
او تهدید کرده بود که از ابزار تعرفه اس��تفاده 
می کند. تحلیل او ای��ن بود که اگر عرصه را بر 
چی��ن و مکزیک تن��گ کند، ش��رکت ها قانع 
خواهند شد که شغل های شان را به ایالت هایی 

چون اوهایو، میشیگان و ایندیانا بازگردانند. 
تعرفه ها اما باعث بازگشتن مشاغل از دست 
رفته به ایالت هایی نمی شود که نقشی کلیدی 
در پیروزی ترامپ داش��تند؛ این را کارشناسان 
می گویند. ادوارد آلدن، از اعضای ارشد شورای 
همکاری ه��ای خارج��ی دراین ب��اره می گوید: 
»مش��اغلی که رفته ان��د دیگ��ر بازنمی گردند، 
تعرفه ها چی��زی را بهتر نمی کند بلکه وضع را 

بدتر خواهد کرد.«
پیتر ناوارو، مش��اور اقتصادی ترامپ تاکید 
می کند که تعرفه ها بیش��تر از اینکه نخستین 

گزینه در مذاکرات تجاری باش��د، یک تهدید 
اس��ت. ن��اوارو گفته ک��ه تعرفه ه��ا می توانند 
به عن��وان یک اب��زار مذاکره ای ب��ا مکزیک و 
چین اس��تفاده شوند تا ش��رایط بهتر تجاری 
تضمین ش��ود. آنطور که ترامپ در وبسایتش 
مدعی ش��ده اگر آنها همکاری نکنند، آمریکا 
تعرفه ها را اعمال خواهد کرد. وقتی کش��ورها 
برای یکدیگر مانع تراش��ی تجاری ایجاد کنند، 
جن��گ تجاری راه می افت��د و چین احتماال با 
تعرفه ه��ا و تحریم های خ��ود علیه آمریکا کار 
آنها را تالفی خواهد کرد، تازه با این فرض که 

مکزیک چنین روشی در پیش نگیرد. 
آقای ترامپ می تواند کامال یک جانبه و بدون 
اینکه نیاز به اجازه ای از کنگره داش��ته باشد، 
تعرفه ه��ا علیه چین و مکزی��ک را وضع کند، 
به ویژه باکمک قوانین و ش��رایطی که قابلیت 
تفسیرپذیری باالیی دارند و هرکسی می تواند 

برداشت متفاوتی از آنها داشته باشد. 
قانون اساسی در آمریکا به کنگره صالحیت 
اس��تفاده از ابزار وضع تعرفه علیه کش��ورهای 
دیگر را داده اس��ت. اما در برخی ش��رایط کار 
دیگر دس��ت کنگ��ره نیس��ت و رئیس جمهور 

به تنهای��ی قدرت ای��ن را دارد که تعرفه برای 
کشورهای دیگر تعیین کند. 

ب��رای مث��ال اگر ترام��پ برای ش��غل های 
ازدس��ت رفته »وضعیت اضطراری ملی« اعالم 
کند، می تواند هرچقدر که بخواهد تعرفه وضع 
کند. باال بردن تعرفه ها یک نتیجه پررنگ برای 
مردم دارد و آن گران ش��دن کاالهاست. همه 
چی��ز از خودرو گرفته تا لباس و وس��یله های 
برقی، همگی در ش��رکت های خارج از آمریکا 
تولید می شوند و برای اینکه از چین و مکزیک 
به آمریکا بیایند، مالیاتی نمی دهند. با تعیین 
تعرفه های باال، قیمت این کاالها س��ر به فلک 
خواهد کشید. از طرفی تعرفه ها هیچ تضمین 
محکمی برای بازگش��تن مشاغلی نیستند که 

حاال در چین و مکزیک جاخوش کرده اند. 
این کار همچنین واردکنندگان را تش��ویق 
خواهد کرد به س��مت کش��ورهای دیگر مثل 

ویتنام، هنگ کنگ و مالزی بروند. 
اینها نگرانی هایی اس��ت که با رئیس جمهور 
ش��دن ترامپ برای کارشناس��ان اقتصادی و 
برخی رس��انه های این کش��ور پررنگ تر شده 

است. 

اگر بچه دارید ش��اید این حس مسئولیت را 
در قبالش داشته باش��ید که هر چه نیاز است 
بداند، ب��ه او یاد دهی��د. اکثر مادره��ا به طور 
دائم، حداقل در دوران کودکی، مراقب تکالیف 
مدرسه بچه های شان هستند و آنها را به کتاب 
خواندن و یاد گرفتن یک رشته ورزشی تشویق 
می کنند، اما وظیفه ش��ما به عنوان مادر و پدر 
چیزی بیش��تر از صرف »حرف زدن و نصیحت 
کردن« اس��ت. حواس بچه ها پی تمام حرکات 
و رفتارهای شماست. آنها به تمام واکنش های 
ش��ما توجه دارند. آنچه از دهان شما به عنوان 
یک جمله س��اده بیرون می آی��د، درون ذهن 
فرزندت��ان نف��وذ می کند و روی ش��کل گیری 
ش��خصیت و رفتار ف��ردی او در آین��ده تاثیر 
می گذارد. یکی از مسائلی که شما به عنوان مادر 
و پدر باید همیش��ه نسبت به آن محتاط عمل 
کنید، مسئله اقتصادی است. در حقیقت شما 
نمی دانید که با بعضی از رفتارهای نادرست خود 
در زمینه مالی چه تاثیر عمیقی روی فرزندتان 
پیش از باز کردن نخس��تین حساب بانکی اش 
می گذارید. تمام اش��تباهاتی که شما در طول 
زندگی خود در این حوزه مرتکب می شوید، در 
آینده برای فرزندتان هم رخ خواهد داد. بنابراین 
با شناخت عادات غلط خود و ایجاد تغییر در آن 
می توانید از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری کنید. 

پول را برای فرزند خود تابو نکنید
در اکث��ر خانواده هایی که به ش��یوه س��نتی 
زندگی می کنند، یعنی مرد نان آور خانه اس��ت 
و زن خانه دار، معموال نه زن خانه چیزی درباره 
مسائل مالی همس��رش می داند و نه بچه ها در 
جری��ان امور اقتصادی خانواده هس��تند. حتی 
اگر خان��م خانه تا حدودی از می��زان درآمد و 
هزینه های خانه باخبر باشد، بچه ها به احتمال 
خیلی زیاد نه می دانند پدرش��ان چقدر درآمد 
دارد، ن��ه می دانن��د پول��ی که وارد خانه ش��ان 
می ش��ود چطور خرج می ش��ود؛ بدهکاری ها و 
مشکالت مالی که دیگر بماند. براساس تحقیقی 
که در س��ال 2010 از سوی امریکن اکسپرس 
انج��ام ش��ده، 36 درصد والدی��ن از صحبت با 
فرزندان خود درباره مسائل مالی واهمه دارند و 
آن را مسئله ای تنش زا می دانند، اما حقیقت این 
است که وقتی ش��ما پول در خانواده را تبدیل 
ب��ه تابو می کنید، محیطی رازآل��ود در خانه به 

وج��ود می آورید و فرزندت��ان را با مقوله تا این 
اندازه مهم بیگانه ب��ار می آورید بنابراین وقتی 
فرزندتان دوران نوجوانی را پشت سر می گذارد 
و به تنهایی پا به دنیای بیرون می گذارد، هیچ 
اطالعات��ی درباره مس��ائل اقتص��ادی نخواهد 
داش��ت و به این ترتیب با بحران مواجه خواهد 
ش��د. بعدها وقتی وارد زندگی زناش��ویی شود 
هم درست مثل ش��ما نمی تواند درباره مسائل 
اقتصادی با همس��ر خود صحب��ت کند و این 

مسئله تا ابد برایش تابو خواهد بود. 
فرق »نیاز« و »خواسته« را برای فرزند خود 

توضیح دهید
خانواده ه��ای پرجمعیت اگر از قش��ر مرفه 
جامعه نباشند، با مشکالت مالی زیادی مواجه 
هستند. البته در حال حاضر در دوره ای زندگی 
می کنیم که دیگ��ر می توان گفت تقریبا تمام 
خانواده های قش��رغیرمرفه جامعه با مشکالت 
مالی مواجهند، اما به هر حال در هر دو صورت 
در خانواده های اینچنینی معموال پول زیادی 
برای رس��یدن به خواس��ته های فردی بچه ها 
باق��ی نمی مان��د و تقریبا کل درآم��د خانواده 
صرف برطرف کردن نیازهای اولیه می شود. در 
این شرایط والدین به خصوص مادرها با شرایط 
دش��وارتری روبه رو می ش��وند چراک��ه باید به 
فرزندان خود در قبال خواسته های شان »نه « 
بگویند. دقیقا به همین خاطر است که بیشتر 
بچه ه��ا، به ویژه دختره��ا، در دوران کودکی با 
مادر خود سر لج دارند چراکه به طور دائم در 
قبال درخواست های شان از او »نه« می شنوند، 
ام��ا حقیقت این اس��ت ک��ه والدی��ن باید در 
چنین شرایطی مفهوم »نیاز« و »خواسته« و 
همچنین شرایط مالی خانواده را برای فرزندان 
خود توضیح دهند و در این باره کامال صادقانه 
و واضح با آنها رفتار کنند. بچه ها باید نس��بت 
به ش��رایط اقتصادی خانواده آگاهی داش��ته 
باش��ند و در عین حال بدانند که »نیاز« یعنی 
آنچ��ه والدین موظفند آن را برطرف کنند، اما 
»خواس��ته« چیزی است که والدین می توانند 
با برآورده ک��ردن آن به فرزندان خود لطف و 
محبت کنند. اگر این مرزها برای بچه مشخص 
نش��ود، احتماال تمام دوران کودکی خود را با 
حس محرومی��ت و بدهکاری م��داوم والدین 

می گذراند. 

با دیگران رقابت نکنید
ایستادن جلوی پنجره آشپزخانه و زل زدن به 
ماشین جدید همسایه یا نشان دادن و ابراز حس 
حسادت به دوستی که تازه خانه خریده شاید به 
چشم ش��ما نیاید اما بچه ها گوش  و چشم شان 
بیش��تر از آنچه شما فکر می کنید، کار می کند. 
تاثیری که مش��اهده این تصاویر می تواند روی 
فرزند شما بگذارد هم بیشتر است از آنچه شما 
فکر می کنید. این تاثیر زمانی مخرب تر می شود 
که شما دائما در مقابل بچه ها وضعیت خود را با 
دیگران مقایسه و به همین خاطر پول بیشتری 
خرج کنید تا به اصطالح از آنها کم نیاورید.  این 
رفتارها تنها یک پیغام را به فرزند شما می رساند: 
»میزان موفقیت و ارزش ش��ما تنها در مقایسه 
با دیگران س��نجیده می شود.« برای بزرگساالن 
طبیعی اس��ت ک��ه بخواهند موفقیت ش��ان را 
دیگران ببینند، اما تصورش را بکنید که خوانش 
این قبیل رفتارها از نگاه فرزند شما چه خواهد 
ب��ود. احتماال در کودکی تنها زمانی احس��اس 
ارزشمند بودن می کنند که همیشه شاگرد اول 
کالس شان باشند، یا کاپیتان تیم فوتبال مدرسه 
یا مثال همیش��ه گران ترین لباس ها را بپوشند. 
اگ��ر خودتان را ج��ای فرزندتان ق��رار دهید و 
رفتارتان را تماشا کنید، متوجه می شوید اینکه 
دائما میزان ارزشمندی خود را براساس مادیات 
و دارایی های دیگری بس��نجید، تا چ��ه اندازه 

می تواند مضحک باشد. 
پول را با خوشحالی یکی نکنید

وقتی با مش��کل مالی مواجه هستید و دائما 
در فک��ر فرومی روید و غمگین هس��تید، بدانید 
ک��ه در حال ارس��ال این پیغام ب��ه فرزند خود 
هستید: »پول مس��اوی است با خوشحالی.« به 
خاطر داشته باشید که حتی اگر مثل ثروتمندها 
زندگی نکنید و کفگیرتان به ته دیگ هم بخورد، 
باز هم می توانید خوشحال باشید. اگر فرزندتان 
فقط در مواقعی شما را خوشحال ببیند که دست 
و دلبازی می کنید و به او کمتر »نه« می گویید، 
بدون شک در آینده فکر می کند که با پول باید 
خوشحال باشد و بدون پول غمگین. در دورانی 
که فرزندان تان هنوز کنار شما زندگی می کنند، 
طوری رفتار کنید که متوجه ش��وند بدون پول 

هم می توان خندید و از زندگی لذت برد.  
منبع:الیف هکر

ناامیدی کارشناسان از بازگشت شغل هایی که از آمریکا رفته اند

پول را کابوس شبانه فرزندتان نکنید

هفته گذشته، باالخره داستان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به سرانجام رسید و 
پس از مبارزات جنجالی، رئیس  جمهور آمریکا مشخص شد. سه شنبه گذشته انتخابات 
برگزار ش��د و دونالد ترامپ به عنوان رئیس  جمهور بعدی به کاخ سفید راه یافت. البته، 
پ��س از پیروزی ترامپ، هزاران نفر از آمریکایی ها در ایاالت مختلف به نتیجه انتخابات 
اعت��راض دارن��د و با تظاهرات در خیابان ها و جلوی برج ترامپ اعتراض خود را نش��ان 
می دهن��د. اعتراض این معترضان که هنوز ه��م ادامه دارد، در برخی مناطق با دخالت 
پلیس به خشونت کشیده شده است. دونالد ترامپ، میلیاردر و تاجر آمریکایی است که 
خ��ودش دارایی اش را بیش از 10 میلیارد  دالر تخمی��ن می زند )برخالف برآورد مجله 
فوربس که 3.7 میلیارد دالر است.( این سرمایه دار از زمین های گلف، هتل های لوکس، 

برج های اداری و تفریح گاه های مجلل خود به کاخ سفید وارد می شود. 

حمام خون در بازار های جهانی 
بازار ه��ای جهان��ی بالفاصله پس از پیروزی ترامپ، واکنش منفی نش��ان دادند. بازار 
سهام آمریکا نسبت به این رویداد مهم واکنش بدی نشان داد و 5درصد کاهش ارزش 
داشت. ارزش بازار بورس اروپا هم 4درصد کاهش یافت. ارزش اوراق قرضه، ین ژاپن و 
طال هم سقوط داشت. عالوه بر اینها واحد پول مکزیک هم که یکی از بازندگان اصلی 
به قدرت رسیدن ترامپ است، 13درصد در مقابل دالر کاهش یافت. امسال، در کمتر 
از ش��ش ماه، به عقیده خیلی از تحلیلگران اقتصادی دو اتفاق مهم در جهان روی داد 
ک��ه جنبه ه��ا و عواقب جدی برای اقتصاد دنیا در پی دارد؛ رأی مردم بریتانیا به خروج 
این کش��ور از برگزیت و اکنون هم پیروزی ترامپ به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان 
اقتصادی دنیا، روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس  جمهور بعدی آمریکا، برای اقتصاد 
جهانی یک خطر اس��ت. همان طور که وقوع برگزیت در چشم ناظران بین المللی بعید 
بود، انتخاب ش��دن ترامپ ه��م به عنوان قدرتمند ترین مرد دنی��ا دور از انتظار به نظر 

می رسید اما رخ داد. 

مهاجران، قربانی پیروزی ترامپ
یکی از مهم ترین مسائلی که تحت تاثیر وعده وعید های ترامپ قرار می گیرد،  مسئله 
مهاجرت اس��ت. او وعده داده اس��ت که مهاجران غیر قانونی را از کش��ور بیرون خواهد 
ک��رد و در ح��ال حاضر فقط نزدیک ب��ه 5 میلیون مهاجر مکزیکی در این کش��ور کار 
می کنن��د. بحث مهاجرت فقط به مهاجرانی که از کش��ور های دیگر به آمریکا آمده اند 
محدود نمی ش��ود، حتی خ��ود آمریکایی هم درصدد مهاجرت به کش��ور های کانادا و 

نیوزیلند هستند. 
روزنام��ه ایندیپندن��ت گ��زارش می دهد که س��اعتی پس از اعالم پی��روزی ترامپ، 
س��ایت اداره مهاجرت کانادا به خاطر ترافیک و هجوم مردم آمریکا مس��دود شد. اداره 
مهاج��رت نیوزیلند همچنین اعالم کرد به طور معمول حدود 3 هزار ثبت نام در هر ماه 
از طریق سایت مهاجرتی نیوزیلند از شهروندان آمریکایی عالقه مند به تحصیل، کار یا 
سرمایه گذاری دریافت می شد، اما یک روز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات 7 هزار 

و 287 ثبت نام از شهروندان آمریکایی دریافت کرده است.
 این اخبار نشان می دهد نه تنها مردم دنیا، بلکه حتی خود مردم آمریکا هم از تمام 
ش��دن نتیجه انتخابات به نفع ترامپ احس��اس نگرانی می کنند. در یک نظر سنجی از 
مردم فرانس��ه، سه چهارم مردم این کشور، ترامپ را برای اقتصاد جهانی مضر می دانند. 
مش��ابه برگزیت، این مردم مناطق غیر صنعتی هس��تند که ریاس��ت جمهوری ترامپ 

زندگی آنها را متحول می کند. 

مجرد ها برای علی بابا پول می سازند
ش��رکت های فروش آنالین چین��ی، در روز مجرد ها، رکورد خرید ه��ای اینترنتی را 
شکس��تند. غول فروش اینترنتی چینی، س��ایت علی  بابا، هفته گذشته به مناسبت روز 
پرطرفدار »مجرد ها« به رکوردی 16 میلیارد و 300 میلیون یورویی دس��ت یافت. این 
س��ایت نزدیک به یک میلیارد یورو در همان 5 دقیقه اول به جیب زد. کاربران چینی 
برای بهره مندی از تخفیفات ویژه این سایت به سمت تلفن های همراه و کامپیوتر های 
ش��خصی خ��ود هجوم آوردند. ای��ن روش علی بابا ی��ک روش برای تبلیغ��ات بزرگ و 

دستیابی به فروش بیشتر است. 

صف های تعویض اسکانس در هند
تصمیم مقامات کش��ور هند برای از رده خارج کردن اس��کناس های ارزشمند، باعث 
تش��کیل صف های طوالنی در جلوی بانک ها ش��د. میلیون ها نفر از ش��هروندان هندی 
برای تعویض اسکناس های خود به بانک ها مراجعه کردند و ازدحام زیادی به دنبال آن 
به وجود آمد. ش��عب بانک های این کش��ور اسکناس های 500 روپیه و 100 روپیه ای را 
با 2 هزار روپیه تعویض کردند. به این ترتیب، 80درصد اس��کناس ها در این کشور فاقد 
ارزش و اعتبار می ش��وند. این اقدام دولت هند به منظ��ور مبارزه با فرار های مالیاتی و 

اقتصاد سیاه و بازار سیاه در هند انجام شد. 

هفته خبرساز ترامپ

قــاب

کیوسـک

سبک زندگی
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360

مدرسه مدیریت

دور دنیا

رونمایی از یک ربات ژاپنی که به شکل دایناسور ساخته شده است. نام این ربات “TRX03” است و به نظر می آید 
شرکت کننندگان در مراسم رونمایی اش را حسابی ترسانده است. 
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صفحه 16

فدریکا! فدریکا! گویان و بر س��ر زنان وارد ش��د. خودش را انداخت روی نخس��تین 
صندل��ی و درخواس��ت کرد یک چکه آب به دس��تش بدهی��م. امتثال ام��ر کردیم و 
می دانس��ت که منتظریم توضیحی بدهد. »آقا چطور می ش��ود جل��وی خانم فدریکا را 
گرفت که به دیدار آن عنصر معلوم الحال نرود؟ اصال چه دلیلی دارد ایشان این همه راه 
خودشان را خسته کنند؟ اگر یک وقت وسط راه مثلث برمودا بلعیدشان چه؟ در کدام 

دوره ای مرسوم بوده زن برود مالقات مرد که حاال شده باشد؟«
از تمایالت داور خان به سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا مطلع بودیم. لذا قول دادیم 
ایمیلی می فرستیم و اوشان را از رفتن به نزد ایشان برحذر می داریم. انگار که خیالش 
راحت ش��د. برخاس��ت و کارگروپ فرصت ویژه را ترک کرد. اوضاع که به حالت عادی 
برگش��ت، نامه ف��وری محرمانه خصوصی را باز کردیم. خطاب��ش به خودمان بود. »ای 
دبیر کارگروپ های مردان ره! دست از مس وجود بشوی و آگاه باش می توانی آن را به 
آمریکا بفرستی. چون از بس قرار است در چهار سال آینده پل و ریل و تونل و نرده و 

حصار مرزی و خانگی و. . . ساخته شود که حاال حاالها روی فرابورس خواهی بود.«
از خودمان پرس��یدیم آیا همه اینها را با مس می س��ازند؟ کار و بار مس��ی البد سکه 
می شود. پاس��خی برای این نامه فوری محرمانه خصوصی نداشتیم، لذا تیتر روزمان را 
دادیم دس��ت منش��ی کارگروپ تا قبل از چاپ زنگ بزند فرهنگستان و واژه های آن را 
طبق اصول درس��ت نویسی تنظیم کند. چون نه جای کلمه فراکسیون، نه فدریکا و نه 
فرزند خصال خویش��تن باش نمی دانستیم چه بگذاریم! منشی پاسخ داد که تلفن شان 
زنگ می خورد اما کس��ی برنمی دارد. گفتیم بلکه از ما می ترس��ند. شما ممارست کن! 

ممارست همچون کیمیاست! مس وجودت را تبدیل به زر می کند. 
من بنده

فدریکا! نرو! 

کارگروپ فرصت ویژه

360
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