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دالیل کم توجهی صادرکنندگان به تبلیغات در بازارهای بین المللی بررسی می شود 

 سود صادرات
جواب تبلیغات را نمی دهد

حمایت دولت می تواند تولید طال را به سودآوری برساند   

سودهای طالیی فلز زرد 
در جیب قاچاقچیان
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پس از پی��روزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا، 
جنبش جدایی  طلبان »بله کالیفرنیا« ندای Calexit س��رداد. کالیفرنیا، 

به طور س��نتی ایالتی دموکراتیک اس��ت و هی��اری کلینتون 
رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری این کشور...
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 سود پتروشیمی ها
زیر ذره بین وزارت نفت 

آیا گفته وزیر نفت درباره سود سرشار پتروشیمی با خوراک اتان صحت دارد؟ 
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سرمقـاله
فراهم کردن 

زیرساخت های صادرات 
مهم تر از تبلیغات است

به طور قطع در همه کشورها و 
همه بازارها، تبلیغات در توس��عه 
نتیجه بخش  و  مثمرثمر  صادرات 
اس��ت و نمی توان تأثیرات آن را 
ب��ر این موض��وع نادی��ده گرفت، 
ام��ا مس��ئله مهم ت��ر از تبلیغات 
در فرآین��د بازاریابی، این اس��ت 
که زیرس��اخت های ص��ادرات را 
بای��د به درس��تی فراه��م کنیم. 
درواق��ع تبلیغ��ات در خص��وص 
کاالهای��ی انجام می ش��ود که در 
درازم��دت امکان بهره ب��رداری از 
آن فراهم باشد. طی یک بازنگری 
 متوج��ه می ش��ویم ک��ه ح��دود 
20 تا 30 س��ال گذشته، با وجود 
هزینه هایی که بخش خصوصی یا 

دولت برای تبلیغات کاالهای...
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محمدرضا 
میخچی

  صادرکننده
نمونه ملی

طیب نیا در پاسخ به انتقاد بخش خصوصی به روند پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک: 

کارگروهی برای بررسی سختگیری 
برخی بانک ها تشکیل می شود

مدیـران
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وزی��ر نفت درواکنش به باال 
ب��ودن نرخ خ��وراک ات��ان از 
س��وی مدیران پتروشیمی، با 
صراح��ت اعالم ک��رد که تنها 
واحده��ای  از  مجموع��ه  دو 
پتروش��یمی با این خوراک در 
سال گذش��ته 51 و 48درصد 
س��ود خال��ص بردن��د و این 
خ��وراک گ��ران نیس��ت. در 
بررس��ی های ب��ه عم��ل آمده 
مشخص ش��د که دو مجتمع 
مارون و آریاساسول موردنظر 

وزیر بوده است. 
ج����دی  س��وال  ح���ال 
اینجاس��ت چرا به جای رفع 
میزان  مدی��ران،  دغدغه های 
ب��رای  پتروش��یمی ها  س��ود 
یافته  اهمی��ت  نف��ت  وزارت 
اس��ت، در حالی ک��ه از دید 
مدیران، فرمول تعیین ش��ده 
با جذب س��رمایه گذار  مغایر 
و توس��عه صنعت پتروشیمی 

است. 
در این میان اما بیژن زنگنه 
قیمت گ��ذاری جدید خوراک 
اقتصادی  همچن��ان  را  ات��ان 
ک��ه  نمی پذی��رد  و  می دان��د 
گ��ران اس��ت. وی حت��ی این 
س��وال را مط��رح می کند که 
اگر می گویند گران است چرا 
برای یک تن ات��ان، چهار تن 
تقاضاست؟ این در حالی است 
که فرمول جدید خوراک اتان 
که برای 15 سال تعیین شده 
کارشناس��ان  منظر  از  اس��ت 
حت��ی  و  نیس��ت  اقتص��ادی 
مبن��ای آن ب��رای تعیین نرخ 
به طوری  نیس��ت،  نیز درست 
که نرخ ات��ان در هر تن برای 
ه��ر دوره محاس��باتی، تحت 
هیچ ش��رایطی نباید کمتر از 
٢٢٠ و بیشتر از 4٠٠ دالر در 
هر تن ش��ود. براساس فرمول 
جدید، مبنای محاس��بات نفتا 

و پلی اتلین است. 
بحرین��ی،  امیرحس��ین 
پلیم��ر  ش��رکت  مدیرعام��ل 

آریاساس��ول درباره اظهار نظر 
وزیر نفت درباره میزان س��ود 
این شرکت به »فرصت امروز« 
می گوید: س��رمایه گذاری این 
ش��رکت متعلق ب��ه یک دهه 
پی��ش اس��ت و اگ��ر ارزیابی 
و  اس��تهالک  وضعی��ت  از 
ص��ورت  آن  س��رمایه گذاری 
گیرد سود آن به ٢5 درصد نیز 
نمی رسد. شایدروی کاغذ این 
چهل و خورده ای  حدود  س��ود 
باش��د، اما واقعیت آن چیزی 

نیست که گفته می شود. 
وی با بیان اینکه خواس��ته 
م��ا تش��کیل کارگ��روه برای 
تعین نرخ خوراک اتان است، 
 می افزای��د: فرم��ول انتخ��اب 
ش��ده با منطق سرمایه گذاری 
مغایرت دارد. بر چه اساس��ی 
باید ب��رای فرمول کف تعیین 
ش��ود اگر قیم��ت نفت به ٢٠ 
دالر برس��د، تکلیف چیست؟ 
باید همچنان با نرخ ٢٢٠ دالر 

محاسبه شود. 
کارشناس��ان  دی��د  از 

پتروش��یمی  س��رمایه گذاری 
ات��ان، فرم��ول  ب��ا خ��وراک 
تعیین ش��ده از س��وی وزارت 
نف��ت هرگز منج��ر به جذب 
س��رمایه گذار نخواه��د ش��د. 
س��یدرحیم ش��ریف موسوی، 
مدیرعامل شرکت پتروشیمی 
م��ارون درب��اره اظه��ار نظ��ر 
وزی��ر نفت و س��ود باالی این 
ش��رکت حاضر ب��ه گفت وگو 
نش��د، ام��ا احم��د مه��دوی 
انجم��ن  دبی��رکل  ابه��ری، 
صنف��ی کارفرمای��ی صنع��ت 
پتروش��یمی درباره وجود این 
س��ودها ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: اینک��ه وزیر نفت به 
جای رفع دغدغه های مدیران 
پتروش��یمی ها به میزان سود 
اشاره می کند، درست نیست. 
براس��اس  پتروش��یمی  ه��ر 
ص��ورت  س��رمایه گذاری های 
گرفته سودی دارد. نباید اصل 
مس��ئله را که باالب��ودن نرخ 
خوراک پتروش��یمی اس��ت با 

این مسائل مختلط کرد. 

وی با بیان اینکه دو مجتمع 
آریاساسول و مارون که دارای 
س��ود باالیی هس��تند، با دالر 
7٠٠ تومان��ی س��اخته ش��ده 
ریز  اگ��ر  می افزای��د:  اس��ت، 
دارایی ه��ای ای��ن دو مجتمع 
ارزیاب��ی و به روز ش��ود، این 
س��ود کمت��ر از آن درص��دی 
خواه��د ب��ود که وزی��ر به آن 

اشاره کرده است. 
این فع��ال بخش خصوصی 
ت��ن  چه��ار  وج��ود  درب��اره 
تقاضا برای ی��ک تن اتان نیز 
می گوی��د: خ��وراک ات��ان در 
کشور کم است و موجب شده 
برخ��ی از واحدها ب��ا حداقل 
ظرفی��ت فعالیت کنن��د. این 
تقاضا وج��ود دارد ام��ا نباید 
آن را این گون��ه تفس��یر کرد. 
بدون ش��ک با ارزیابی درست 
هیچ مجتمعی س��ودی باالی 

3٠درصد نخواهد داشت. 
از دیگ�����ر واح��ده���ای 
پتروش��یمی با خ��وراک اتان، 
پتروش��یمی مروارید و کاویان 

است که در چندسال گذشته 
به بهره برداری رس��یده است. 
غالمرض��ا ج��وکار در واکنش 
به اظهار نظر وزیر نفت درباره 
اعالم میزان سود پتروشیمی ها 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
مطمئن هس��تیم کس��انی که 
ب��ه وزیر اطالع��ات مربوط به 
و س��ودآوری  مالی  عملک��رد 
پتروشیم��ی ه��ا را ارائ�����ه 
می دهند، اطالعات درستی به 

وی ارائه نکرده اند. 
وی ب�����ا بی���ان اینک���ه 
پتروشیمی مروارید چند سال 
است با 6٠ درصد ظرفیت کار 
می کن��د و این موجب کاهش 
س��ودآوری ما ش��ده اس��ت، 
می افزاید: حداکثر سود ما در 
سال جاری با سرم��ایه گذاری 
1٢٠٠ می�لی���ارد ت���وم��ان 

٢5 درصد خواهد بود. 
رمض��ان اوالدی، مدیرعامل 
پتروش��یمی کاوی��ان نی��ز با 
درب��اره  چندس��اله  فعالی��ت 
میزان س��وددهی این شرکت 
می گوید: س��ودهایی که وزیر 
به آن اشاره کرده است، برای 
و  آریاساس��ول  مجتم��ع  دو 
مارون اس��ت بدون شک سود 
ش��رکت ما باال نیست و کمتر 

از 3٠ درصد است. 
در این میان اخباری مبنی بر 
باال بودن سود پتروشیمی جم 
نی��ز ش��نیده می ش��ود. برای 
صحت این مس��ئله تالش شد 
با مدیرعامل آن ارتباط برقرار 
شود که این امر میسر نشد و 
حتی روابط عمومی آن حاضر 

به همکاری نشد. 
با این وجود این س��وال به 
طوری جدی مطرح می ش��ود 
که چرا با وجود وفور خوراک 
در کشور و تمایل برای توسعه 
آن، س��ود پتروشیمی ها برای 
و  سیاس��ت گذاری  مدی��ران 
می یاب��د؟  اهمی��ت  اجرای��ی 
عم��ده  ک��ه  پتروش��یمی ها 
صندوق های  آن  س��هامداران 

بازنشستگی هستند. 

آیا گفته وزیر نفت درباره سود سرشار پتروشیمی با خوراک اتان صحت دارد؟ 

سود پتروشیمی ها زیر ذره بین وزارت نفت 

ب��رای  س��پتامبر  در  ای��ران 
نخس��تین ب��ار از زمان��ی که با 
لغو تحریم ه��ای غربی، صادرات 
نف��ت به فرانس��ه را آغاز کرد، به 
بزرگ ترین صادرکننده نفت خام 
به این کشور اروپایی تبدیل شد. 
به گزارش ایسنا، صادرات نفت 
ایران به فرانس��ه در سپتامبر به 
بیش از ٢٠٠ هزاربش��که در روز 
رس��ید و میزان ص��ادرات ایران 

باالتر از رقیبانی شامل نیجریه با 
185هزار بشکه در روز و روسیه 

و قزاقستان بود. 
در حالی که صادرات نفت ایران 
به فرانسه افزایش یافت، صادرات 
رقیب��ان این کش��ور ب��ا کاهش 

روبه رو شد. 
ص��ادرات نف��ت عربس��تان به 
فرانس��ه ب��ه 8٠ هزار بش��که در 
روز در سپتامبر کاهش یافت که 

پایین ترین می��زان صادرات این 
کش��ور از دسامبر س��ال ٢٠1٢ 

بود. 
اگرچ��ه عربس��تان س��عودی 
ب��ا ص��ادرات  16٠هزار بش��که 
در روز، همچن��ان بزرگ تری��ن 
صادرکننده نفت به فرانس��ه در 
۹ ماه نخس��ت سال جاری بوده 
اس��ت، اما صادرات��ش همچنان 
٢۹ درصد نس��بت به ٢٢5هزار 

بش��که در مدت مش��ابه س��ال 
می دهد  نشان  کاهش  گذش��ته 
ب��ا این هم��ه این کش��ور باالتر 
ک��ه  دارد  ق��رار  قزاقس��تان  از 
صادرات��ش با 14 درصد کاهش 
در س��ال جاری، به 14٠ هزار 
بش��که در روز رس��یده اس��ت. 
صادرات روس��یه ب��ا ٢7 درصد 
افزای��ش، به 1٢٠ هزار بش��که 
در روز رسیده اما صادرات نفت 

نیجری��ه با 1٢درصد کاهش، به 
بالغ  115ه��زار بش��که در روز 

شده است. 
براساس گزارش پایگاه خبری 
خ��ام  نف��ت  واردات  آرگ��وس، 
فرانس��ه در ۹ ماه نخس��ت سال 
جاری حدود 1. 1 میلیون بشکه 
درروز بود که 3درصد در مقایسه 
با م��دت مش��ابه س��ال ٢٠15 

کاهش داشت. 

ب��االی  حج��م  دلی��ل  ب��ه 
س��رمایه گذاری ب��رای اح��داث 
واحده��ای ال.ان.جی، اقتصادی 
ب��ودن ای��ن پروژه ه��ا نیازمن��د 
این  خری��د  بلندمدت  تضمی��ن 
کش��ورهای  توس��ط  محص��ول 
واردکنن��ده اس��ت ک��ه معموال 
طی قراردادهای ٢٠ س��اله انجام 

می شود. 
کاهش  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
قیمت نفت در س��ال گذش��ته و 
به تبع آن کاه��ش قیمت گاز و 
از طرفی نیز اش��باع ب��ودن بازار 
اس��ت  ال.ان.جی موجب ش��ده 
خری��داران ال.ان.جی به س��مت 
عقد قراردادهای کوتاه مدت و در 
بروند.  پایین  مبادل��ه  حجم های 
در ای��ن ش��رایط دیگ��ر احداث 
ب��رای  ال.ان.ج��ی  واحده��ای 
صادرکنن��دگان توجیه اقتصادی 

نخواهد داشت. 
بلومب��رگ گ��زارش داد ک��ه 
گرانت کینگ، مدیرعامل شرکت 
آریجی��ن ان��رژی ک��ه یک��ی از 
در  استرالیایی  فعال  شرکت های 
حوزه خریدوف��روش نفت و گاز 
است، در نشس��تی با خبرنگاران 
»واردکنن��دگان  اس��ت:  گفت��ه 
آس��یایی تمای��ل بیش��تری ب��ه 

واردات  کوتاه مدت  قرارداده��ای 
بنابرای��ن  کرده ان��د،  پی��دا  گاز 
ال.ان.جی  اح��داث  پروژه ه��ای 
در م��دل اقتصادی ک��ه تاکنون 
داش��ته اند توجیه اقتصادی خود 

را از دست داده اند.«
وی همچنی��ن افزوده اس��ت: 
»خریداران ال.ان.جی همواره به 
دنبال بستن قراردادهای با حجم 
کمتر و زمان کوتاه تر هس��تند و 
ای��ن موضوع اح��داث واحدهای 

جدی��د ال.ان.جی را مش��کل تر 
پروژه ه��ای معم��وال   می کن��د. 

هدف گ��ذاری  ب��ا  ال.ان.ج��ی 
قرارداده��ای ٢٠س��اله اح��داث 
می ش��وند اما در ش��رایط فعلی 
دس��تیابی به این هدف بس��یار 
دشوار شده است. ما در زمان آغاز 
پروژه کاهش تعداد مش��تریان را 
پیش بینی می کردیم اما با فضای 
فعلی بس��تن قراردادهایی با این 

مدت بسیار دشوار است.«

با توجه به اش��باع ب��ودن بازار 
ال.ان.جی و وج��ود مازاد عرضه 
در این بازار، خریداران عمده دنیا 
آسیایی فضای  به ویژه خریداران 
فعل��ی را به عنوان ی��ک فرصت 
تلقی می کنن��د و تالش دارند با 
عقد قراردادهای جدید عالوه بر 
کاهش بیش��تر قیمت گاز، سبد 
تامین انرژی خود را نیز متنوع تر 
کنند. همچنین برخی کشورهای 
تجدیدنظر  به دنب��ال  واردکننده 

در قراردادهای بلندمدت خود و 
کاهش قیم��ت در این قراردادها 
نیز هس��تند. به عن��وان مثال در 
ماه ه��ای گذش��ته هن��د و چین 
مذاکراتی را جهت تجدیدنظر در 
قراردادهای بلندمدت خود انجام 

داده اند. 
ب��االی  حج��م  دلی��ل  ب��ه 
س��رمایه گذاری ب��رای اح��داث 
کشورهای  ال.ان.جی،  واحدهای 
باید ی��ک خریدار  صادرکنن��ده 
ال.ان.ج��ی  ب��رای  بلندم��دت 
صادراتی خود داش��ته باش��ند تا 
ال.ان.جی  پروژه ه��ای  اح��داث 
اقتص��ادی ش��ود. بنابراین عمده 
بلندمدت  ال.ان.جی  قراردادهای 
و معموال ٢٠ س��اله هستند. در 
ح��ال حاضر با توج��ه به کاهش 
قیمت نفت در س��ال گذش��ته و 
به تب��ع آن کاه��ش قیمت گاز 
و از ط��رف دیگ��ر اش��باع بودن 
ب��ازار ال.ان.جی، خری��داران آن 
ب��ه س��مت عق��د قرارداده��ای 
حجم ه��ای  در  و  کوتاه م��دت 
مبادل��ه پایین حرک��ت کرده اند. 
اقتصادی بودن  در این ش��رایط 
اح��داث واحده��ای ال.ان.ج��ی 
برای صادرکنندگان این محصول 

محل چالشی جدی است. 

ایران بزرگ ترین صادرکننده نفت خام به فرانسه شد

پروژه های ال.ان.جی توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند

نفت

ال ان جی

نیروگاز

سوخت

خبر

توصیه پارلمان پاکستان به دولت 
»آی.پی« هرچه سریع تر تکمیل شود
اقتص��ادی راه��روی  وی��ژه   رئی��س کمیس��یون 
چین-پاکس��تان در پارلم��ان پاکس��تان خطاب به 
 دولت این کش��ور توصیه کرد که طرح خط لوله گاز

ایران-پاکس��تان )آی.پی( را هرچه سریع تر تکمیل 
کن��د زیرا تکمیل ای��ن طرح موجب ثب��ات و رونق 

اقتصادی پاکستان و منطقه خواهد شد. 
مشاهد حس��ین س��ید در گفت وگو با ایرنا گفت: 
بزرگ تری��ن مانع پیش روی اج��رای طرح خط لوله 
گاز ایران-پاکس��تان، تحریم ها بود که برداشته شده 
اس��ت و دولت پاکس��تان باید احداث خ��ط لوله در 
خاک خود را به س��رعت انجام ده��د و به این طرح 

بزرگ، جامه عمل بپوشاند. 
وی در پاسخ به این س��وال ایرنا که شما به عنوان 
یک س��ناتور برجس��ته و رئی��س کمیس��یون ویژه 
راه��روی اقتصادی چین-پاکس��تان در پارلمان، چه 
توصی��ه ای به دولت اس��الم آب��اد درخصوص طرح 
آی.پی دارید، گفت: زمانی مهم ترین مانع در مس��یر 
اجرای این ط��رح، تحریم های آمریکا بود، اما اکنون 
آمریکایی ه��ا دیگ��ر مخالفت��ی با این ط��رح ندارند 
بنابراین دولت پاکس��تان باید بدون فوت وقت، این 

طرح حیاتی را اجرایی کند. 
مشاهد حسین سید با اشاره به بحران جدی کمبود 
انرژی در پاکس��تان، گفت: ط��رح آی.پی هرچه زودتر 
اجرا شود، برای پاکستان بهتر خواهد بود و می تواند گره 

از مشکالت زیادی در بخش انرژی پاکستان باز کند. 
این نماینده ارشد س��نای پاکستان در پاسخ به این 
س��وال که آیا راهروی اقتصادی چین-پاکس��تان این 
قابلیت را خواهد داش��ت که به عنوان مس��یری جدید 
برای صادرات انرژی ایران به چین محسوب شود، گفت: 
چنین امکانی در آینده کامال در دسترس خواهد بود و 
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین صادر کنندگان انرژی 
به چین، می تواند مسیری جدید برای این صادرات پیدا 
کند ضم��ن اینکه راهروی اقتصادی چین-پاکس��تان 
می تواند مسیر دوطرفه برای مبادالت تجاری دوسویه 

ایران و چین باشد. 
وی اف��زود: ام��ا آنچه ب��رای پاکس��تان از اولویت 
بیش��تری برخ��وردار اس��ت، تکمی��ل و راه ان��دازی 
طرح های انتقال انرژی از ایران به پاکستان از جمله 
خط لوله گاز و افزایش صادرات برق پاکستان است. 

 

رویترز:امیدواری به کاهش تولید 
اوپک، قیمت نفت را 2درصد باال برد

رویت��رز انگلی��س اعالم کرد ک��ه قیمت های نفت 
صبح روز سه ش��نبه ٢درصد ب��اال رفت تا از کمترین 
س��طح خود در چند ماه اخیر که پریروز در نزدیکی 

آن از حرکت ایستاده بود، فاصله بگیرد. 
به گزارش ایرنا، رویترز افزایش صبح دیروز قیمت 
نف��ت را به انتظ��ار کاهش تولید نفت ش��یل آمریکا 
و زنده ش��دن امیدها به اینکه س��ازمان کش��ورهای 
صادر کنن��ده نفت )اوپک( توافق ٢6س��پتامبر )پنج 

مهر( خود را اجرایی خواهد کرد، نسبت داد. 
به گزارش ایرنا، اوپک در نشست ٢6سپتامبر خود در 
الجزایر به منظور باال بردن قیمت نفت، با کاهش تولید 
این سازمان به 3٢.5 تا 33 میلیون بشکه در روز موافقت 
کرد. کشورهای عضو اوپک و برخی تولیدکنندگان مهم 
غیراوپک مانند روس��یه و برزیل در روزهای ٢8 و ٢۹ 
اکتبر ٢٠16 )هفتم و هش��تم آبان ماه( در مورد امکان 
فریز تولید نفت در وین گفت وگو کردند که بدون نتیجه 
پایان یافت. قرار اس��ت این گفت وگوها بیست و پنجم 
نوامبر )پنجم آذر( از س��ر گرفته ش��ود و سپس اوپک 

توافق ماه سپتامبر خود را نهایی کند. 
اوپ��ک در م��اه اکتب��ر س��ال ج��اری می��الدی 

33.643میلیون بشکه نفت در روز تولید کرد. 
قیمت نفت خام وس��ت تگزاس اینترمدیت آمریکا 
در س��اعت ٠3:4٠ صب��ح روز سه ش��نبه ب��ه وقت 
گرینوی��چ در معامالت آتی ب��ازار نایمکس نیویورک 
٢.1درص��د نس��بت به روز دوش��نبه ب��اال رفت و به 

44دالر و ٢٢ سنت در هر بشکه رسید. 
قیمت نفت پریروز نزدیک کمترین سطح خود در 

تقریبا دو ماه گذشته ثابت ماند. 
هر بش��که نفت برنت دریای شمال نیز در ساعت 
یادش��ده در معامالت آتی ب��ازار لندن با 1.۹ درصد 
افزایش نس��بت به دیروز افزای��ش یافت و به قیمت 

45 دالر و ٢4 سنت معامله شد. 
انتظار می رود تولید نفت ش��یل آمریکا در دسامبر 
٢٠16 )آذر- دی( ب��ه 4.5 میلی��ون بش��که در روز 
برسد که کمترین سطح آن آوریل ٢٠14 )فروردین 
 )ANZ( اس��ت. بانک اس��ترالیا و نیوزیلند )13۹3
روز سه ش��نبه با ارسال یادداش��تی به رویترز اعالم 
ک��رده، قیمت های نفت خام پس از چند روز کاهش 
مستمر، تثبیت ش��د. خبرها در مورد افزایش تولید 
اوپک همچنان به گوش می رس��د، اما اکنون کانون 
توجه بازار به تالش های دیپلماتیک کشورهای اوپک 

برای موافقت با کاهش تولید معطوف شده است. 
وزیر انرژی عربس��تان سعودی یکش��نبه گذشته 
پ��س از مالقات با وزیر نفت الجزایر گفت که اعضای 
اوپ��ک باید در مورد اجرایی کردن توافقی که در ٢6 
س��پتامبر )پنجم مهر( در الجزایر برای کاهش تولید 

نفت امضا کردند، به اجماع برسند. 
خالد الفلیح افزود: در این موقعیت که قیمت نفت 
در بازارها سقوط کرده، به توافق رسیدن کشورهای 
عضو اوپک و موافقت آنه��ا با یک مکانیزم کارآمد و 
سهمیه بندی درست تولید برای اجرایی کردن توافق 

تاریخی ماه سپتامبر ضروری است. 

وزیر نیرو: 20هزار میلیارد ریال 
در دولت یازدهم برای آبرسانی 

روستایی تخصیص یافت

وزیر نیرو با بیان اینکه در اعتبارات س��ال۹٢ هیچ 
ردیف مالی برای آبرس��انی روستایی نداشتیم، گفت: 
در مجم��وع ٢٠هزار میلی��ارد ریال در دولت یازدهم 

برای آبرسانی روستایی تخصیص داده شده است. 
ب��ه گزارش ایرنا، حمید چیت چیان دیروز در آیین 
افتتاح طرح آبرس��انی روس��تایی س��ه استان کرمان، 
لرستان و یزد که با حضور معاون اول رئیس جمهوری 
در قلعه گنج برگزار شد، افزود: با افتتاح این طرح 141 
روستا در استان های کرمان، یزد و لرستان با جمعیت 
بالغ بر 6٠ هزار نفر پوش��ش از نعمت آب آش��امیدنی 

سالم بهره مند شدند. 
وی بیان کرد: وزارت نیرو در مجموع آبرس��انی در 

۹٢4 مجتمع روستایی را در دستور کار دارد. 
وزیر نیرو اظهار کرد: تا پایان س��ال ۹5 آبرس��انی 
به ٢ هزار روس��تا را به پایان می رس��انیم و تا قبل از 
امروزیک هزار و 486 روس��تا از ش��بکه آب برخوردار 
شده اند که جمعیتی بالغ بر 78٠ هزار نفر را پوشش 
می ده��د.  چیت چی��ان ادام��ه داد: امروز در مجموعه 
پیمانکاران آبفار، 18 هزار و 5٠٠ نفر مشغول به کار 
و یک هزار و 1٠٠ نفر در دفتر مهندس��ان مش��اور و 
61٠ نفر از عوامل نظارت در کارگاه مش��غول نظارت 
بر کار هستند.  وی بیان کرد: در دولت تدبیر و امید 
بیش از 5٠هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
در بخش آبرسانی روستایی اشتغال ایجاد شده است. 
آیین افتتاح طرح آبرس��انی 141 روس��تا در ادامه 
س��فر اس��حاق جهانگیری به اس��تان عالوه بر کرمان 
به ص��ورت ویدئو کنفرانس در اس��تان های لرس��تان 
و ی��زد برگزار ش��د.  مع��اون اول رئیس جمهوری که 
روز دوش��نبه از طریق فرودگاه س��یرجان وارد استان 
کرمان شد، پس از افتتاح مجموعه ورزشی و کارخانه 
گندله س��ازی شماره ٢ مجتمع معدنی و صنعتی گل 
گهر با ظرفیت 5 میلیون تن در سیرجان راهی جنوب 

استان کرمان شد. 

در صورت موافقت دستگاه های ذی ربط 
استفاده از سوخت های زیستی 

آلودگی هوای تهران را کاهش می دهد
محیط زیس��ت  بیوتکنول��وژی  کارگ��روه  رئی��س 
س��تاد توسعه زیس��ت فناوری معاونت علمی وفناوری 
ریاس��ت جمهوری گف��ت: اس��تفاده از س��وخت های 
زیس��تی نظیر گازوییل و بنزین س��وختی آلودگی هوا 

را کاهش  می دهد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، میثم طباطبای��ی در خصوص 
عدم اجرایی ش��دن اس��تفاده از سوخت های زیستی 
در کش��ور، اظهار کرد: س��تاد توس��عه زیست فناوری 
زمستان سال گذشته طرح پایلوت استفاده از سوخت 
گازوییل زیس��تی را با همکاری اتوبوس��رانی تهران و 

انجمن سوخت های زیستی اجرا کرد. 
وی افزود: نتایج به دست آمده از این طرح پایلوت 
بس��یار خ��وب و قاب��ل توجه بود که ای��ن نتایج را به 
سازمان های ذی ربط ارائه کردیم، ولی هنوز هیچ گونه 
همکاری یا پاس��خی از س��ازمان های ذی ربط دریافت 
نکرده ایم و متاسفانه اراده ای برای اجرایی شدن این 

طرح در سازمان های متولی وجود ندارد. 
به گفته طباطبایی، س��تاد توس��عه زیست فناوری 
معاون��ت علمی وفن��اوری ریاس��ت جمهوری غی��ر  از 
سوخت گازوییل زیستی برنامه های دیگری نیز برای 
استفاده از انواع سوخت های زیستی مانند الکل و گاز 
زیستی نیز دارد که متاسفانه به دلیل عدم همکاری 
دستگاه های ذی ربط اجرای آنها امکانپذیر نشده است. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com

چهارشنبه
26 آبان 1395

شماره 654

بازداشت وزیر اقتصاد روسیه به 
اتهام دریافت رشوه از روس نفت

وزیر اقتصاد روسیه در تحقیقات مربوط به پرونده 
رشوه مربوط به یک خرید 5میلیارد دالری از سوی 

غول نفتی دولتی روس نفت، بازداشت شد. 
به گزارش ایس��نا، الکس��ی اولیوکایف 6٠س��اله که 
وزارتخان��ه اش بر ف��روش دارایی ه��ای دولتی نظارت 
داشته، عالی ترین مقام دولتی روسیه است که از زمان 
فروپاش��ی اتحادیه جماهیر شوروی در سال 1۹۹1 در 

زمان داشتن مسئولیت، بازداشت شده است. 
تلویزیون دولتی روسیه دستگیری وزیر اقتصاد را 
در راس��تای مبارزه مقامات با فس��اد اعالم کرد. این 
اقدام ممکن است نش��انه جنگ در باالترین سطوح 
قدرت باش��د و از تغییر و تحوالت گسترده پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠18 خبر می دهد. 
کمیت��ه تحقیق��ات که آژان��س دولتی مس��ئول 
تحقیقات جرائم بزرگ اس��ت، اعالم کرد اولیوکایف 
٢میلیون دالر از روس نفت رش��وه گرفته اس��ت تا با 
خرید سهم در شرکت تولیدکننده باش نفت از سوی 

روس نفت موافقت کند. 
این کمیت��ه در بیانیه ای اعالم ک��رد وزیر اقتصاد 
بازداش��ت و ی��ک پرونده کیفری علیه وی گش��وده 
شده است و در آینده نزدیک بازرسان تصمیم دارند 
اتهامات رس��می الکس��ی اولیوکایف را مطرح کنند.  
براساس گزارش رویترز، مقامات روسی به رسانه های 
روس��یه گفته اند تلفن های وزیر اقتصاد شنود شده و 

مکاتبات الکترونیکی وی تحت کنترل بوده است. 

بازار نفت
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دارای��ی  و  اقتص��اد  وزی��ر 
ش��امگاه دوش��نبه در شصت 
و دومی��ن نشس��ت ش��ورای 
بخش خصوصی  ب��ه  گفت وگو 
اطمین��ان داد ک��ه دولت در 
ط��رح پرداخت تس��هیالت به 
بنگاه های کوچک و متوس��ط 
ب��ه دنب��ال تجرب��ه ناموف��ق 
ب��رای  گذش��ته  دولت ه��ای 
حمای��ت از طرح های کوچک 
نیس��ت و با شناس��ایی موانع 
اج��رای ای��ن طرح ب��ه دنبال 
او  آنهاس��ت.  ک��ردن  برطرف 
در پاس��خ به گالیه های برخی 
بخش خصوص��ی  نماین��دگان 
در انتق��اد ب��ه رفت��ار بانک ها 
در پرداخت تس��هیالت گفت: 
بانک مرکزی و سیستم بانکی 
همراهی بس��یار خوبی در این 
ط��رح داش��ته اند و عملک��رد 
س��ایر س��ازمان های مرتب��ط 
در سفرهای اس��تانی مطلوب 
ارزیاب��ی ش��ده اس��ت و اگر 
مواردی وجود دارد با جزییات 
کامل از سوی بخش خصوصی 
به شورای گفت وگو اعالم شود. 
وزیر اقتصاد و دارایی تشکیل 
نماین��دگان  از  کارگروه��ی 
ش��ورا، وزارت اقتصاد و بانک 
مرکزی را به شورای گفت وگو 
پیشنهاد داد که باید تک تک 
بانک ها  مصادیق س��ختگیری 
را اس��تخراج کرده ت��ا با آنها 
انج��ام ش��ود.  برخ��ورد الزم 
مق��ام ارش��د وزارت اقتصاد و 
دارایی کش��ور بانک ها را ملزم 
به رعایت تمامی تعهدات شان 
ک��رد و گف��ت: اگر ط��رح به 
درس��تی اجرای��ی نش��ود به 
نظر م��ن به عنوان ی��ک وزیر 
ی��ک شکس��ت اس��ت. بیش 
از 160 ه��زار میلی��ارد ریال 
تس��هیالت به صنایع کوچک 
پرداخت  و متوسط مشکل دار 
خواهد ش��د. او توضی��ح داد: 
این تس��هیالت ب��ه واحدهای 
کوچک و متوس��طی پرداخت 
می ش��ود ک��ه در س��ال های 
گذش��ته به دلیل تحریم ها با 
ش��ده اند؛  روبه رو  مش��کالتی 

مش��کالتی که بیرونی بوده و 
س��وءمدیریت یا فقدان توجیه 
اقتصادی منش��اء آنه��ا نبوده 
اس��ت. ب��ه گفت��ه طیب نی��ا، 
براس��اس شناسایی های انجام 
ش��ده این واحدها نزدیک به 
7هزار واحد برآورد شده است. 
در ای��ن نشس��ت ابوالفضل 
روغن��ی، رئی��س کمیس��یون 
صنع��ت اتاق ای��ران در مورد 
تخصی��ص 16 ه��زار میلیارد 
تومان به واحدهای تولیدی از 
تناقض در گفتار و رفتار بانک 
مرکزی و وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، انتقاد کرد و گفت: 
متأس��فانه این طرح نتوانسته 
داشته  قابل مالحظه ای  توفیق 
باشد. متأس��فانه در ستادهای 
تس��هیل اس��تانی، نمایندگان 
حق  ب��دون  بخش خصوص��ی 
رأی دعوت می شوند. از سوی 
دیگ��ر بی��ش از 50 درصد از 
این منابع به بخش کشاورزی 
اختصاص پی��دا کرد. به گفته 
او، رون��د دریافت تس��هیالت 
انجام  به سختی  مانند گذشته 

می ش��ود. همچنی��ن فاصل��ه 
زمانی بین قرارداد تا پرداخت 
تس��هیالت طوالنی اس��ت که 
باید تا حد ممکن کاهش پیدا 

کند. 
محم��درض��ا رحم��ان��ی، 
قائم مق��ام وزیر صنعت، معدن 
ب��ه  واکن��ش  در  تج��ارت  و 
کمیس��یون  رئیس  گفته های 
صنعت اتاق ایران گفت: طرح 
رونق تولید ج��زو هفت طرح 
وزارتخانه اس��ت که با کسب 
بخش خصوصی  پیش��نهادات 
تدوین و تصویب ش��د؛ رئیس 
اتاق ایران، رئیس اتاق اصناف 
و رئیس خانه صنعت و معدن 
اقتص��اد  س��تاد  اعض��ای  از 
مقاومت��ی هس��تند و در آنجا 
نظرات خود را اعالم کرده اند. 
بی��ن  رفت��ار  تناق��ض  او 
وزارتخانه و بان��ک مرکزی را 
رد کرد و گفت: تابه حال 11 
هزار میلی��ارد تومان در قالب 
همین ط��رح پرداخت ش��ده 
اس��ت. همچنی��ن واحدهایی 
ک��ه می توانند تولی��د کرده و 

محصوالت خ��ود را به فروش 
برسانند در اولویت قرار دارند. 
از طرف��ی ای��ن طرح ش��امل 
بخ��ش مول��د می ش��ود پس 
بخش کشاورزی و صنعت در 

کنار هم قرار دارند. 
بخش��نده،  عبدالمه��دی 
معاون وزیر کش��اورزی نیز در 
رابطه با حضور واحدهای فعال 
بخش کشاورزی در این طرح 
گفت: 18 هزار واحد تولیدی 
دریاف��ت  ب��رای  کش��اورزی 
تس��هیالت به بانک ها معرفی 
ش��ده اند که 2 ه��زار و 600 
اخذ  تسهیالت  تومان  میلیارد 

کرده اند. 
فع��االن  اظه��ارات  طب��ق 
حاض��ر  ح��ال  در  اقتص��ادی 
بیش��ترین انتق��ادات از اجرای 
طرح رونق تولید به مرحله آخر 
آن و مرتب��ط به بانک هاس��ت؛ 
روند دریافت وثایق از یک طرف 
و م��دت طوالن��ی بی��ن انعقاد 
پرداخت تس��هیالت  و  قرارداد 

باید اصالح شود. 
در ای��ن نشس��ت حس��ین 

قضاوی، نماینده بانک مرکزی 
گف��ت: بانک ه��ا بای��د پروانه 
بهره ب��رداری مع��ادن، مح��ل 
اج��رای طرح و ان��واع وثایقی 
را ک��ه طب��ق قان��ون م��ورد 
تأکی��د ق��رار گرفته اس��ت از 
فرد متقاض��ی به عنوان وثیقه 
بپذیرند. البت��ه اگر این اتفاق 
نمی افت��د بای��د ب��ا بانک های 

خاطی برخورد جدی شود. 
به گفت��ه او در حال حاضر 
بانک کش��اورزی از نظر تعداد 
درص��د  بیش��ترین  مبل��غ  و 
تس��هیالت را پرداخ��ت کرده 
و بع��د از آن بانک ه��ای ملی، 
س��په، صنعت و معدن، ملت، 
صادرت و تج��ارت قرار دارند. 
خصوصی  بانک های  متأسفانه 
در این م��ورد همکاری خوبی 
نداشته و نسبت به پرونده های 

ابالغی بی توجهی کرده اند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
در نشست ش��ورای گفت وگو 
حس��ین س��الح ورزی، نای��ب 
رئیس اتاق ای��ران و قائم مقام 
دبیر شورای گفت وگو از پایان 
یافتن دوره مأموریت چهار نفر 
بخش خصوصی  نمایندگان  از 
در ش��ورا خبر داد و خواستار 
جدی��د  نماین��دگان  تعیی��ن 
ب��رای دوره دو س��اله آین��ده 
ش��د. پروی��ز عقیل��ی کرمانی 
خاورمیانه،  بان��ک  مدیرعامل 
وی��دا س��ینا مدیرعامل مرکز 
تحقیق��ات صنایع انفورماتیک 
رئی��س  الهوت��ی  محم��د  و 
کنفدراس��یون ص��ادرات ک��ه 
از قبل برای حضور در ش��ورا 
اظه��ار آمادگی کرده بودند، با 
 رأی اعضای دائم شورا انتخاب 

شدند. 
انجم��ن  از  قب��اد چوب��دار 
خدم��ات  صادرکنن��دگان 
فنی- مهندسی که ایشان نیز 
نامزدی خود را ب��ه دبیرخانه 
شورا اعالم کرده بود نتوانست 
خ��ود  ب��ه  را  اکثری��ت  رأی 
اختص��اص دهد و مقرر ش��د 
چهارمی��ن عضو در نشس��ت 

بعدی تعیین شود. 

طیب نیا در پاسخ به انتقاد بخش خصوصی به روند پرداخت تسهیالت به صنایع کوچک: 

کارگروهی برای بررسی سختگیری 
برخی بانک ها تشکیل می شود

س��ازمان  هیأت عامل  رئی��س 
و  مع��ادن  نوس��ازی  و  توس��عه 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( از 
افتتاح پروژه تیتانیوم کهنوج بعد 

از 30سال خبر داد. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
مهدی کرباسیان روز گذشته در 
کارخانه های  کلنگ زنی  مراس��م 
کنسانتره و سربار طرح تیتانیوم 
کهنوج درب��اره اینک��ه چرا این 
کارخان��ه بع��د از 30 س��ال به 
است، گفت:  رسیده  بهره برداری 
مهم تری��ن دلیل عدم افتتاح این 
کارخان��ه مش��کالتی در زمین��ه 
فن��اوری و تکنولوژی ب��ود البته 
عدم س��رمایه گذاری هم از دیگر 
مشکالت ما بود که خوشبختانه 
توانستیم با به کارگیری ابزارهای 
خاص بر این مشکالت فائق آییم. 
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت اف��زود: در س��ال ٩3 
تکمی��ل  ب��رای   ٩٤ ابت��دای  و 
پروژه های تیتانیوم از مش��اوران 
که  کردیم  اس��تفاده  استرالیایی 
زمینه اجرایی شدن این طرح ها 

بعد از برجام میسر شد. 
او اضاف��ه کرد: بع��د از تکمیل 
ای��ن پ��روژه ب��ه س��مت تولید 
پیگمن��ت و س��پس تولی��د فلز 

تیتانیوم حرکت خواهیم کرد. 
کرباس��یان با تاکی��د بر اینکه 
در  کهن��وج  مع��دن  ظرفی��ت 
دارد،  را  اول  رتب��ه  خاورمیان��ه 
ادام��ه داد: در پ��روژه تحقیقاتی 
رنگدان��ه  تولی��د  نیمه صنعت��ی 
تیتانی��وم نی��ز با ارمنس��تانی ها 

همکاری کرده ایم. 
رئیس سازمان ایمیدرو با اعالم 
اینکه این کارخانه در دولت قبل 
دو بار به مرحله فراخوان رسیده 
اس��ت، گفت: اما متاسفانه بخش 
خصوصی تمایلی ب��ه حضور در 
ای��ن فراخوان ه��ا نداش��ت و در 

نهایت یکی از کارخانه ها به یکی 
از ش��رکت های وابس��ته به یک 
نهاد واگذار شد اما این واگذاری 
نتیجه ای نداشت و طرح متوقف 

شد. 
کرباس��یان ادام��ه داد: با روی 
کار آمدن دولت یازدهم اقدامات 
الزم ب��رای افتتاح ای��ن کارخانه 
انجام شد. برای پروژه پیگمنت از 
تقاضای بخش خصوصی استفاده 
می کنی��م، ضمن اینکه در قانون 
ذکر ش��ده است که اگر پروژه ای 
توسط یک سازمان توسعه ای به 
اتمام برس��د باید ظرف سه سال 
به بخش خصوصی واگذار شود. 

٤00 میلیون ذخی��ره معدنی 
قطعی در این منطقه وجود دارد 
و اگر اکتش��اف در ای��ن منطقه 
بیشتر شود، ظرفیت های معدنی 
بیش��تری در ای��ن منطقه وجود 

دارد. 
تیتانیوم  کارخان��ه  درب��اره  او 

گف��ت: طب��ق پیش بین��ی ما تا 
35 الی ٤0 س��ال آینده ذخیره 

تیتانیوم در این منطقه داریم. 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  کرباس��یان 
این  در  س��رمایه گذاری  مجموع 
افتتاح ش��د،  دو کارخان��ه ک��ه 
توم��ان  میلی��ارد   500 گف��ت: 
س��رمایه گذاری ش��د که حدود 
330 میلی��ارد تومان مجوز برای 
ص��دور اوراق مش��ارکت گرفتیم 
که االن صدور ای��ن مجوز ها در 

مرحله نهایی است. 

صرفه جویی ١٢٠ میلیون 
دالری 

منظری توکل��ی،  مرادعل��ی 
مجری ط��رح تیتانی��وم کهنوج 
ای��ن طرح توضی��ح داد:  درباره 
در ه��ر کیلوگ��رم رن��گ حدود 
180 گ��رم دی اکس��ید تیتانیوم 
وج��ود دارد و برهمین اس��اس 
عم��ده مصرف اکس��ید تیتانیوم 

در صنع��ت رنگ مورد اس��تفاده 
ق��رار می گی��رد. س��االنه حدود 
٤0هزار تن پیگمنت )رنگدانه ای 
ک��ه در صنع��ت رن��گ م��ورد 
استفاده قرار می گیرد( به ارزش 
120هزارمیلیون دالر به کش��ور 

وارد می شود. 
او ادام��ه داد: ه��دف نهای��ی 
در  کهن��وج  تیتانی��وم  ط��رح 
مرحل��ه اول تولید 50 هزار تن 
پیگمنت در س��ال اس��ت که بر 
این اساس باید ساالنه 10 هزار 
تن کنسانتره ایلمنیت و پس از 
ذوب در کارخانه س��رباره، 70 
هزار تن س��رباره تولید ش��ود. 
توکل��ی افزود: با توج��ه به نیاز 
به واردات پیگمنت که  کش��ور 
س��االنه به 50 هزار تن خواهد 
رس��ید و ب��ا توج��ه ب��ه قیمت 
آن که حدود 3 هزار دالر در تن 
است، س��االنه از خروج حداقل 
کش��ور  از  دالر  میلی��ون   150

جلوگیری خواهد شد. 
مجری ط��رح تیتانیوم کهنوج 
درب��اره آغاز مطالعات و کش��ف 
تیتانی��وم در این منطقه توضیح 
داد: مطالعات این طرح از س��ال 
135٤ آغ��از ش��د و پ��س از آن 
اجرای این طرح با مش��کالت و 
افت و خیزهایی مواجه ش��د که 
خوش��بختانه در س��ال 13٩3 با 
فعالیت های س��ازمان توس��عه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی 
)ایمی��درو( تکمی��ل ای��ن پروژه 

به صورت جدی دنبال شد. 
او ادام��ه داد: کارخان��ه تولید 
کنسانتره و س��رباره به ترتیب با 
همکاری ش��رکت هایی از کشور 
اس��ترالیا و جمه��وری چک در 

حال احداث است. 
توکلی مجری ط��رح تیتانیوم 
کهنوج با اش��اره به اینکه ساالنه 
بیش از 6 میلی��ون تن تیتانیوم 
در جهان تولید می ش��ود، گفت: 
عم��ده مصرف کنندگان تیتانیوم 
در جهان کش��ورهای اس��ترالیا، 
و  کان��ادا  جنوب��ی،  آفریق��ای 
عمده  همچنین  هس��تند.  چین 
در  پیگمن��ت  تولید کنن��دگان 
آمری��کا،  کش��ورهای  جه��ان 
عربستان سعودی، چین و آلمان 

هستند. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
آغ��از  مراس��م  گذش��ته  روز 
عملی��ات س��اخت کارخانه های 
س��رباره  کنس��انتره،  ف��رآوری 
نخس��تین  از  بهره ب��رداری  و 
صنعتی  نیمه  تحقیقات��ی  واحد 
تیتانی��وم  رنگدان��ه  تولی��د 
کش��ور در کهن��وج کرم��ان با 
اول  معاون  جهانگی��ری  حضور 
نعم��ت زاده  رئیس جمه��وری، 
تجارت  و  مع��دن  وزیر صنعت، 
و کرباس��یان رئی��س س��ازمان 

ایمیدرو برگزار شد. 

افتتاح پروژه تیتانیوم کهنوج پس از 3٠ سال

گزارش 2

به بهانه روز ملی کیفیت
مهم ترین نقطه ضعف
کیفیت برنامه ریزی

موض��وع کیفیت در کش��ور ما، مفهوم یکس��ان 
و مش��خصی را در ذه��ن م��ردم ایج��اد نمی کند، 
ب��ه عبارت��ی اس��تنباط اف��راد مختل��ف از جمله 
مصرف کنن��دگان از موضوع کیفیت با هم یکس��ان 
نیس��ت یا دست کم باید گفت که شفاف نیست. از 
دید ما، کیفیت مترادف کلمه  »خوب« اس��ت. اگر  
»خ��وب« را در ذهن تعریف کنید، به این س��وال 
می رس��ید که  »خوب« برای چه کسی و برای چه 
کاری؟ بر همین اس��اس، ذهنیتی ایجاد می ش��ود 
که ما را به س��مت تعری��ف جامع تری از  »خوب« 

هدایت می کند. 
در تعریف کلمه  »خوب« به این نکته می رس��یم 
که  »خوب« یعنی برای مصرفی که داریم مناس��ب 
باش��د. عالوه بر آن قیم��ت کاال یا خدمت  »خوب« 
هم باید  »خوب« باش��د که این الزاما به معنی گران 
یا ارزان نیس��ت. طبیعی اس��ت که از یک محصول، 
مس��ئله در دسترس بودن و دوام آن هم مورد توجه 
است. این س��ه عامل، عواملی هستند که در مرحله 
اول به آن توجه می شود. مصرف کننده هم در مقابل 
کلمه  »خوب« این مس��ئله را حس می کند. در این 
میان اما عامل دیگری هم در میان اس��ت که ممکن 
اس��ت مصرف کننده کمت��ر آن را ح��س کند و آن  
»خالقیت« اس��ت. ذهن انس��ان پویاست و به دنبال 
تغییر. یعنی محصولی که ممکن بود زمانی مناس��ب 
و محبوب مصرف کننده باشد، حاال باید قدری تغییر 
کن��د و با خالقیت همراه ش��ود تا هم��ان محبوبیت 
قبل را داش��ته باش��د. نوآور بودن از دو منظر ارزش 
دارد؛ نخستین منظر انطباق با فناوری روز و دیگری، 
مس��ئله تأمین س��لیقه های تنوع طلب مصرف کننده 
اس��ت. یعنی یک محصول در بس��تر زم��ان باید به 
صورت مداوم خود را بهبود بخشد. بر همین اساس، 
مس��ئله مرغوبیت، قیمت، زم��ان و خالقیت عواملی 
هس��تند که فراهم شدن آنها، رضایت مشتری را هم 

تأمین می کند. 
برنامه های  در  انجام شده  فعالیت های  بررس��ی 
و  برنامه ه��ا  موفقی��ت  ع��دم  نش��انگر  توس��عه 
سیاس��ت های متن��وع اتخاذ ش��ده ط��ی چندین 
ده��ه قبل و بع��د از انقالب اس��ت ک��ه عوامل 
کلی��دی بس��یاری در این مهم نقش داش��ته اند، 
ارتق��ای کیفیت زندگی ف��ردی و اجتماعی  اگر 
را ه��دف غای��ی توس��عه در نظ��ر بگیری��م این 
عوامل را می توان به صورت ش��فاف تر بررس��ی 
کرد، ارتق��ای کیفیت زندگی را معموالً خروجی 
افزایش س��رانه تولید ناخالص مل��ی و همچنین 
این  توزی��ع  به عنوان ش��اخص  ضری��ب جین��ی 
درآمد در س��طح جامعه می دانن��د که از طریق 
افزای��ش بهره وری یا س��رمایه گذاری های جدید 
اتفاق می افت��د، تا اینجای بح��ث موضوع کامال 
بح��ث  کالن  اقتص��اد  ح��وزه  در  و  اقتص��ادی 
می ش��ود و از همی��ن رو اقتصاددانان همواره در 
نق��ش تدوین کنندگان برنامه های توس��عه محور 
تدوی��ن برنامه بوده اند و جالب اینجاس��ت که ما 
از متخصص��ان تجزی��ه و تحلی��ل خروجی اعداد 
و ارقام اقتص��ادی توقع ارتق��ای کیفیت زندگی 

خویش را طلب کرده ایم. 
در هر ح��ال کیفیت این عوامل پیچیده س��ازنده 
کیفیت زندگی همه ماس��ت که متخصصان کیفیت 
در تدوی��ن برنامه های توس��عه تقریباً هیچ نقش��ی 
ندارن��د و نح��وه توانمند س��ازی عوام��ل پیچیده و 
تعامالت آنها توسط کسانی تحلیل می شود که حتی 

تعریف کیفیت را نیز به خوبی نمی دانند. 
وضعی��ت  ب��ه  بتوانی��م  بهت��ر  اکن��ون  ش��اید 
برنامه ریزی ه��ای ملی خویش نگاه��ی دوباره کنیم 
و در آن تاملی هرچند کوتاه داش��ته باشیم. کسانی 
می خواهند کیفیت زندگی ما را بهبود ببخش��ند که 
چی��زی از کیفیت و نحوه مدیری��ت آن و همچنین 
احاطه ای بر علم مدیریت کیفیت به عنوان مهم ترین 
و قدیمی تری��ن چالش علم مدیری��ت ندارند. جالب 
اینجاس��ت که حتی متخصصان عل��وم مدیریت نیز 
در ای��ن زمینه نقطه ضعف های ف��راوان دارند. یعنی 
نقدهای ابتدای��ی را باید به خود این افراد وارد کرد. 
ب��اور اینک��ه کیفیت و نح��وه مدیری��ت آن در همه 
حوزه ه��ا از جمل��ه حوزه های فرهنگ��ی، اجتماعی، 
اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماع��ی، مهم ترین چالش 
کش��ور برای تولید ثروت اس��ت، در نزد اقتصاددانان 

کامال ناشناخته و غریب است. 
در حال��ی ک��ه در برنامه ری��زی مل��ی توس��عه 
همچنان کارشناس��ان آم��ار و اقتصاد با بررس��ی 
شاخص های محدود کالن و بدون توجه به کیفیت 
در همه امور به تحقق برنامه هایی می اندیش��ند که 
هی��چ گاه محقق نش��ده اس��ت. در حقیقت به جای 
توج��ه به اصل مس��ئله که کیفی��ت از رهگذر آن 
می تواند تحقق یابد، به حاش��یه پرداخته می شود. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد مهم تری��ن نقطه ضعف 
ما در کیفی��ت برنامه ریزی، پای��ش و اندازه گیری 
نهفته اس��ت. نظام برنامه ریزی توس��عه بی کیفیت 
و بی توج��ه به نیازهای ذی نفع��ان و در عین حال 
اج��رای بی کیفیت هم��ان برنامه ه��ای بی کیفیت 
ک��ه  اندازه گیری های��ی  و  پای��ش  نهای��ت  در  -و 
کیفیت زندگی مردم به عن��وان مهم ترین خروجی 
برنامه ریزی های اقتصادی در آن مشخص نیست- 
موجب چرخ��ه معیوب تدوین و اجرای برنامه های 

توسعه بی کیفیت شده است. 
ب��ا اطمین��ان تقریبا زی��اد می ت��وان از هم اکنون 
پیش بینی کرد که برنامه شش��م توسعه با وضعیتی 
که در شرایط فعلی در حوزه کیفیت داریم، بیش از 
20 درصد اجرا نخواهد شد و نرخ رشد اقتصادی در 
طول برنام��ه از 5 درصد  )در بهترین حالت( به طور 
متوسط باالتر نخواهد رفت که آن هم احتماال ربطی 
به مفاد برنامه توس��عه نخواهد داش��ت، چرا که گره 
اصل��ی آن را باید در موانعی دانس��ت که پیش��تر به 

آن اشاره کردم. 

قراردادهای خارجی و ملی معدنی 
پیوست فناورانه می گیرند

سیدش��مس الدین سیاس��ی راد، مدی��ر آموزش و 
پژوه��ش ایمی��درو از رعای��ت پیوس��ت فناورانه در 
قرارداده��ای خارجی و طرح های بزرگ ملی معدنی 

خبر داد. 
وی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه عقب ماندگی 
فرآوری و تکنول��وژی آن در حوزه معدن یک نقص 
تاریخی بوده اس��ت، گفت: از جمله کار هایی که در 
دولت تدبیر و امید انجام ش��د سیاست گذاری برای 
تقوی��ت مرکز تحقیقات فرآوری م��واد معدنی ایران 
بوده که یک مرکز بس��یار مجهز، پیشرفته و وابسته 
به ایمیدرو اس��ت که با همکاری و مشارکت دانشگاه 
تهران، طراحی و تاس��یس ش��ده که امروز سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی بهره برداری 

از آن را بر عهده دارد. 
وی با اش��اره به ال��زام اس��تفاده از توانمندی های 
علمی داخلی در پروژه های بزرگ گفت: در چارچوب 
الزام تهیه س��ند توس��عه توانمندی ه��ای فناورانه و 
مهندس��ی در بخش معدن که اخیرا از طرف معاون 
اول رئیس جمهوری ابالغ ش��ده است و به زودی هم 
در ایمیدرو نهایی، تدوین و اعالم خواهد ش��د، ما در 
قرارداد ه��ای خارجی و طرح های بزرگ ملی موظف 
خواهیم بود پیوست فناوری را رعایت کنیم تا انتقال 

دانش فنی و فناوری صورت بگیرد. 

برای متقاضیان خرید ماشین آالت کشاورزی 
تسهیالت بدون سقف 

در بانک های سراسر کشور 

کامبیز عباس��ی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون 
وزارت جهاد از وجود تس��هیالت بدون س��قف برای 
متقاضیان خرید ماشین آالت مکانیزه کشاورزی خبر 

داد. 
به گزارش ایسنا، عباسی گفت: هیچ یک از شعبات 
بانک کش��اورزی حق ندارند از نبود اعتبارات بگویند 
چرا که تسهیالت بدون سقف برای متقاضیان خرید 
ماش��ین آالت مکانیزه کش��اورزی در همه ش��عبات 

وجود دارد و پرداخت اعتبارات بالمانع است. 
او در آیین افتتاح نمایش��گاه تخصصی کشاورزی 
در نمایش��گاه بین المللی مازندران واقع در قائم شهر 
ب��ا بیان اینکه سیاس��ت وزارت  جهاد کش��اورزی بر 
افزایش س��طح محصول برنج نیست، اظهار کرد: به 
علت محدودیت و کمبود منابع آبی در اس��تان هایی 
مانن��د اصفهان، ف��ارس و خوزس��تان، وزارت جهاد 
کشاورزی به حمایت از استان های مازندران و گیالن 
برخاست و از ابتدای تشکیل دولت یازدهم تاکنون، 
بیش از 5 هزار میلیارد تومان در بخش مکانیزاسیون 

تولیدات کشاورزی سرمایه گذاری کرد. 
وی حوزه کاش��ت مکانیزه برنج در سال های قبل 
از دول��ت تدبیر و امید را 150هزار هکتار اعالم کرد 
و گفت: با س��رمایه گذاری های انجام ش��ده، کاشت 

مکانیزه برنج به 350 هزار هکتار رسید. 
رئیس مرکز توس��عه مکانیزاس��یون وزارت جهاد 
کش��اورزی ب��ا اش��اره ب��ه گران��ی و کوتاه��ی عمر 
ماش��ین های برنج  تصریح کرد: از نحوه خدمات دهی 
و گارانت��ی ای��ن ماش��ین آالت نارضایتی هایی وجود 
داش��ت که عرضه کنندگان باید با توجه به فشار زیاد 
این دس��تگاه ها، به صورت لحظه ای در کنار دستگاه 
بایس��تند و خدم��ات پ��س از فروش رای��گان برای 

راه اندازی و اصالح آن ارائه دهند. 
وی از خالی بودن جای کش��اورزان در نمایش��گاه 
تخصصی کش��اورزی انتقاد کرد و گفت: نمایشگاه ها 
جایی برای سخنرانی دولتمردان شده در صورتی که 
نمایش��گاه محل عرضه، آشنایی و آموزش تخصصی 
به کش��اورزان و تولیدکنندگان است و باید مدیران 
جهاد کشاورزی و سایت نمایشگاهی با اطالع رسانی 
و دع��وت از حداق��ل ی��ک درصد از انب��وه جمعیت 
کشاورزان اس��تان، کش��اورزان را در مکانیزه کردن 
و اس��تفاده مطلوب از تکنولوژی و افزایش بهره وری 

ترغیب کنند. 
عباس��ی با تاکید بر جایگزین کردن ماش��ین های 
قدیم��ی کش��اورزی تصریح ک��رد: همچنین وزارت 
جهاد کشاورزی بر کاهش تقاضای آب متمرکز شده 
که توسعه کشت مکانیزه نش��ای برنج از برنامه های 

اصلی رسیدن به این هدف است. 
وی آبی��اری تحت فش��ار و تغییر فصل کش��ت را 
نیز از دیگر سیاس��ت های آن وزارتخانه برای کاهش 
تقاضای آب دانس��ت و با اش��اره به استان مازندران 
بر اصلی تری��ن قطب تولید برنج کش��ور اظهار کرد: 
باید ش��رایط تولید و استفاده از دستگاه های کاشت، 
برداشت و خشک کن محصول برنج به درستی فراهم 

شود. 
وی وضعیت برداشت مکانیزه برنج در مازندران را 
مطلوب ارزیابی کرد و افزود: در حوزه خش��ک کن و 
خرید دستگاه مرتبط با خشک کردن برنج تسهیالت 

خوبی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. 
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ب��ا  اس��ت  ب��ازاری  ط��ا 
سودهای طایی که به دست 
سودجویان و قاچاقچیان بهره 
چندان��ی ب��ه اقتصاد کش��ور 

نمی رساند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
ب��ازار مص��رف ط��ای ایران 
ب��ا جمعی��ت 80میلیون��ی و 
که  مختلف��ی  مناس��بت های 
موج��ب می ش��ود تقاضا برای 
مصرف طا و منس��وجات آن 
افزای��ش یاب��د در کن��ار نگاه 
خانواره��ای ایرانی به طا که 
هم��واره آن را به عن��وان یک 
س��رمایه گذاری مطمئ��ن زیر 
نظ��ر دارن��د موجب ش��ده تا 
صنعت و تجارت طا در ایران 
بدل به رشته ای پول ساز شود 
اما ب��ا این وج��ود دروازه های 
باز کش��ور به روی قاچاقچیان 
سبب شده است تا این سود از 
آن قاچاقچیان شود و اقتصاد 
کش��ور از این فرصت کم نظیر 

بهره چندانی نبرد. 

 وضعیت قاچاق طال
به کشور

معتقدند  بازار ط��ا  فعاالن 
ک��ه از پن��ج کش��ور ترکی��ه، 
هنگ کن��گ  هن��د،  تایلن��د، 
ط��ا  مصنوع��ات  ایتالی��ا،  و 
به صورت قاچاق وارد می شود. 
گفته ه��ای آنه��ا را می توان 
در بازار دید. وقتی س��ری به 
مغازه های طافروشی می زنید 
می بینی��د  را  مش��تریانی  و 
که ب��ا اصرار به فروش��ندگان 
می خواهند مطمئن شوند که 
طای پیشنهاد ش��ده به آنها 
»ت��رک اصل« اس��ت. قاچاق 
مصرف کنندگان  ذائق��ه  حتی 

ایرانی را تغییر داده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که به 
اعتقاد بسیاری از فعاالن بازار 
طا، ای��ران از مزیت نس��بی 
خوبی در تولید طا برخوردار 
اس��ت و تولیدات ایرانی حتی 
می تواند در بازار کشور ترکیه 
ه��م به رقابت ب��ا آن بپردازد، 

اما به دلیل مش��کات موجود 
مغفول  این ظرفیت  اقتصادی 

مانده است.
ب��رای ای��ن کار نیاز اس��ت 
تا دول��ت به حمای��ت از این 
بخش بپ��ردازد، اما تنگناهای 
مالی و وضعی��ت بغرنج منابع 
مالی بانک ها موجب شده که 
صنع��ت طای کش��ور نتواند 
از ظرفیت ه��ای نهفت��ه خود 
ولی،  محم��د  کند.  اس��تفاده 
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
طا در این باره معتقد اس��ت 
که اگر از مزیت های س��اخت 
طا در کشور استفاده و روی 
بازاره��ای صادرات��ی تمرک��ز 
ش��ود، قادر خواهیم بود الاقل 
5درصد از گ��ردش اقتصادی 
ط��ا و جواه��ر را در دنی��ا به 
خ��ود اختص��اص دهی��م. در 
این صورت می توانیم س��االنه 
ح��دود 18میلیارد دالر کمک 
ارزی به کشور داشته باشیم. 

بای��د  ل��ذا  وی می افزای��د: 
ت��ا  ش��ود  آم��اده  بس��تری 
س��مت  ب��ه  تولید کنن��دگان 
بازاره��ای صادرات��ی و هدف 
بروند که در این صورت حدود 
300 تا 400 هزار نیروی کار 
می توانند به ای��ن بخش وارد 

شوند. 

در آمار قاچاق غلو می شود
محمد کش��تی آرای، رئیس 
اتحادیه ط��ا و جواهر اگرچه 
آمارهای موجود درباره قاچاق 
ط��ا را غلوآمیز می داند، اما با 
ای��ن حال تاکی��د می کند که 
حدود 22درصد از بازار طای 
ایران در دس��ت منس��وجات 

قاچاق است. 
کش��تی آرای با بی��ان اینکه 
صادرات محوری و برنامه ریزی 
تولیدی  واحد های  رونق  برای 
رونق  زنجی��ره  از حلقه ه��ای 
بازار اقتصاد در بس��تر اتحادیه 
طاسازان و طافروشان است، 
ابراز ک��رد: واحد های تولیدی 
در حوزه طاس��ازی و فروش 
طا در بس��تر تحقق سیاست 
اقتصاد مقاومتی رونق خواهند 

گرفت. 
رئیس اتحادیه طا و جواهر 
ب��ا تاکی��د براینکه سیاس��ت 
تولید  بدنه  مقاومت��ی  اقتصاد 
تقوی��ت  را  کش��ور  در  ط��ا 
می کن��د، تصری��ح ک��رد: ب��ا 
رون��ق واحد ه��ای تولیدی در 
داخل کش��ور امکان رقابت با 
واحد ه��ای تولی��دی خارج از 

کشور وجود دارد. 
ام��ا این اظه��ار خوش بینی 
مقام��ات داخلی م��ا در حالی 

المانیت��ور ارگان  اس��ت ک��ه 
خبری واش��نگتن پس��ت در 
خاورمیانه طی گزارشی اعام 
کرده اس��ت ک��ه تولید طای 
خام س��االنه ای��ران 5 تا 10 
تن برآورد می ش��ود، در حالی 
که حجم طای در گردش به 
ساالنه 300 تن می رسد. این 
نش��ان می دهد ک��ه صادرات 
طا هن��وز راه درازی تا ایفای 
نقش��ی مه��م در کل اقتصاد 
مص��رف  زی��را  دارد،  کش��ور 
داخل��ی بخ��ش عم��ده ای از 
طای تولید داخل را می بلعد. 
المانیت��ور  ای��ن ح��ال  ب��ا 
اعتق��اد دارد ک��ه اتفاقاتی در 
ح��وزه صادرات ط��ای ایران 
می توان��د رخ دهد. این ارگان 
اس��ت:  خبری گ��زارش داده 
در س��ال های اخیر، بس��یاری 
از تح��والت از جمله کش��ف 
مع��ادن طا در اس��تان یزد و 
ایجاد مجتمع های طا موجب 
افزایش بیش��تر اهمیت ذخایر 
ایران و پتانس��یل آنها  طای 

شده است. 
ش��ورای پول و اعتبار بانک 
مرکزی ایران با ارسال نامه ای 
به مقام��ات گمرکی، صادرات 
ط��ا را مج��از اع��ام کرده، 
ب��ه ش��رطی که ط��ای خام 

داخلی  مع��ادن  از  صادرات��ی 
اس��تخراج ش��ده باش��د و در 
بازاره��ای ایران به قیمت های 
رقابتی بین المللی فروش نرفته 
باشد. به عاوه، صادر کنندگان 
باید درآمد حاصل از صادرات 
طا را یا به صورت ارز خارجی 
یا به شکل شمش های طای 
استاندارد به کشور برگردانند. 
همچنی��ن  نام��ه  ای��ن  در 
خاطرنشان شده که تغییر این 
موافقت  به  بس��تگی  سیاست 
نهای��ی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت دارد. 
ایران  بان��ک مرک��زی  قبا 
ب��رای ص��ادرات ط��ا ح��ق 
انحص��اری داش��ت. هرچن��د 
برای  هن��وز  صادر کنن��دگان 
فروش ط��ا به مج��وز بانک 
مرکزی نیاز دارند، اما برطرف 
قبلی  محدودیت ه��ای  کردن 
با اس��تقبال بسیاری از فعاالن 
صنعت طا مواجه شده است. 
مش��اور  عزیزی،  ک��وروش 
اقتص��ادی که با ش��رکت های 
دارد  هم��کاری  مع��دن کاری 
نی��ز لغو ای��ن محدودیت ها را 
تحولی مثبت ارزیابی کرد، به 
شرطی که طرح های مرتبط و 
به خوبی طراحی ش��ده ای نیز 

در این زمینه ارائه شود. 
معادن کلیدی طا در کش��ور 
تح��ت کنت��رل دولت هس��تند 
و مع��ادن کوچ��ک در اختی��ار 
دارد.  ق��رار  بخ��ش خصوص��ی 
در کوتاه م��دت، قانون��ی ش��دن 
ص��ادرات طای خ��ام به بخش 
خصوص��ی کمک می کن��د تا به 
ارزی خارجی دسترس��ی  منابع 
پیدا کند و پ��س از آن به جذب 
بازپرداخ��ت  س��رمایه گذاری، 
بدهی ها ب��ه بانک ها و حل دیگر 
مش��کاتی که این صنعت با آن 
مواجه اس��ت نی��ز کمک خواهد 
کرد. ب��ا توجه ب��ه اینکه بخش 
خصوصی در حال گسترش است، 
کسب و کارهای کوچک اقتصادی 
نیز قادر به جذب سرمایه خواهند 
ب��ود؛ موضوعی ک��ه عامل اصلی 
تغییر در معدن کاری طای کشور 

خواهد بود. 

حمایت دولت می تواند تولید طال را به سودآوری برساند   

سودهای طالیی فلز زرد در جیب قاچاقچیان
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با راه اندازی سامانه سمیم
سامانه اینترنت بانک رفاه 

به روز رسانی شد 
 سامانه اینترنتی بانک رفاه با طراحی جدید و امکان 
بهره برداری از سامانه مدیریت یکپارچه مالی )سمیم(، 

به روزرسانی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک رف��اه کارگران؛ 
مش��تریان می توانند پس از ورود به س��امانه بانکداری 
اینترنت��ی بان��ک رفاه با اس��تفاده از س��امانه مدیریت 
یکپارچه مالی  )س��میم( برای مشاهده وضعیت کامل 
مال��ی خ��ود و برنامه ریزی و مدیریت هوش��مندانه آن 
اقدام کنند. این س��امانه ضمن دس��ته بندی تراکنش 
حس��اب ها، امکان��ات جدی��دی چ��ون بودجه بن��دی، 
هدف گذاری، مدیریت چک و تقویم یادآور در اختیار 
مش��تریان ق��رار می ده��د.  در طراحی جدید س��امانه 
اینترن��ت بانک رفاه تاش ش��ده اس��ت ب��ا بهره مندی 
از آخرین متد طراحی و متناس��ب با الگوهای پورتال 
اطاع رس��انی این بانک، همچنین با اس��تفاده از فونت 
جدی��د ب��رای نمایش مطلوب اطاع��ات و محتویات، 
فضایی فراهم شود تا مشتریان به سهولت و به آسانی 

امور مالی خود را انجام دهند. 

رشد 8 برابری گشایش اعتبارات 
اسنادی بانک ملی ایران 

ب��ا توس��عه فعالیت های بانک مل��ی ایران در حوزه 
بین المل��ل، ارائ��ه خدم��ات ارز بازرگانی در این بانک 

جهش چشمگیری داشته است. 
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، گشایش 
اعتبارات اس��نادی این بانک نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال گذش��ته از نظر تعداد 7 برابر و از نظر مبلغ 8 
برابر رشد داشته است.  حواله های ارزی صادره بابت 
واردات کاال نیز طی این مدت نس��بت به ش��ش ماهه 
س��ال قبل از نظر تعداد 9/2برابر و از نظر مبلغ 5/2 

برابر رشد داشته است.
همچنین با برقراری سوئیفت و باز شدن حساب های 
کارگزاری و فراهم شدن زمینه نقل و انتقاالت پولی از 
طریق کانال های بانکی، ارائه خدمات به صادرکنندگان 
و س��ایر فعاالن اقتصادی برای انتقال وجوه به داخل 
کش��ور و اس��تفاده از آن برای مصارف گوناگون آغاز و 
در این مدت مبالغ زیادی از طریق ش��عب بانک ملی 
ایران در خارج از کش��ور و س��ایر کارگزاران دریافت و 
به حس��اب های مربوطه واریز ش��ده است.  بانک ملی 
ای��ران درخصوص س��ایر خدم��ات ارزی نیز در نیمه 
اول امس��ال، به حدود 200 هزار نفر خدمات فروش 
ارز مس��افرتی و زیارتی ارائه کرد که 1/3 برابر مدت 

مشابه در سال قبل بود. 

بیمهنامه

بانکنامه

نرخنــامه
 دالر 3,672 تومان 

صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ا ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,672توم��ان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 
را 1,111,800 توم��ان تعیین کردند.  هر یورو در بازار 
آزاد 3,997 توم��ان و هر پوند نیز 4,611 تومان قیمت 
خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 561,000 تومان و هر 
ربع س��که 295,000تومان فروخته شد. هر سکه یک 
گرم��ی 185,000 تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم 

طای 18 عیار 111,280تومان قیمت خورد. 
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شماره 654

 رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینک��ه نظارت موثر بر 
ش��بکه و عملیات بانکی مس��تلزم همکاری همه نهاد های 
حاکمیت��ی از جمل��ه ق��وای مقنن��ه، قضایی��ه و دیگ��ر 
دس��تگاه های اجرایی اس��ت، گفت: در چارچوب قوانین و 
مقررات موجود و با همی��اری و هماهنگی همه قوا، روند 
نظارتی بانک مرکزی تقویت شده و رو به پیشرفت است. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، نخستین نشست 
مش��ترک رئیس و اعضای کمیس��یون اقتصادی مجلس 
دهم و مدیران ارش��د بانک مرکزی در محل س��اختمان 
بانک مرکزی برگزار شد و مسائل عمده بانکی و اقتصادی 
کشور از جمله نرخ سود و تسهیات بانکی، یکسان سازی 
نرخ ارز، نظارت و س��اماندهی تعاونی ه��ای اعتباری فاقد 
مجوز، اهمیت اس��تقال بانک مرک��زی و همچنین لوایح 

دوگانه بانکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در این جلس��ه ولی اهلل  س��یف ضمن تاکید بر ضرورت 
برخ��ورداری بانک مرکزی از اختی��ارات قانونی الزم برای 
اعم��ال نظارت موث��ر بر فعالیت های بانک��ی، به تجربیات 
اخی��ر در برخورد ب��ا موسس��ات غیر مجاز اش��اره کرد و 
افزود: با اتکا به حمایت مجلس ش��ورای اسامی امیدوارم 
تصویب لوایح دوگانه بانکی در مجلس ش��ورای اس��امی 
ب��ه تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی منجر ش��ود. البته 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی همواره حامی 
و پش��تیبان بانک مرک��زی بوده  و این بان��ک نیز متقابا 
از راهنمایی ها و مش��ورت های کمیسیون بهره برده است 
و امیدواریم این همکاری ها با برگزاری جلس��ات مستمر، 

تعمیق و تداوم یابد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی ب��ه تش��ریح بخش هایی از 
وضعی��ت اقتصادی ایران پرداخت و افزود: هم اکنون نظام 
بانکی ایران در وضعیت چندان مناس��بی به س��ر نمی برد 
و تنگنای مالی موجب تش��دید این وضعیت ش��ده است. 
در حال��ی که مس��ئولیت تامی��ن مالی اقتص��اد عمدتا بر 
عهده ش��بکه بانکی اس��ت، نزدیک به 45 درصد از منابع 
و دارایی های بانک ها منجمد و غیر قابل اس��تفاده است و 

بازدهی مناسب ندارند. 
 وی اف��زود: ب��ا هم��ه این ش��رایط، با سیاس��ت گذاری 
مناس��ب و به موقع، آن هم در ش��رایطی که کش��ورهای 
نفتی تحت تاثیر ش��وک شدید قیمت نفت دچار نوسانات 
شدید اقتصادی شدند، اقتصاد ما باوجود شرایط تحریمی 
سخت، توانس��ت نه تنها این شوک را به خوبی پشت سر 
بگ��ذارد بلکه حتی در این دوره تورم با حرکت در مس��یر 

کاهشی، روند بسیار مطلوبی داشته است. 
 رئیس ش��ورای پول و اعتبار در خصوص یکسان سازی 
نرخ ارز گفت: نخستین مرحله رشد و توسعه، برخورداری 
از اف��ق بلندمدت، باثب��ات و به دور از ش��وک در اقتصاد 

است و باید ِکش��تِی اقتصاد را با آرامش به مقصد رساند؛ 
طرح یکسان س��ازی نرخ ارز نیز تابعی از این رویه است و 
برای اجرای آن، باید بس��تر و ش��رایط مطلوب و آرامش 
موردنیاز فراهم باشد. طرح یکسان سازی نرخ ارز قرار بود 
پس از گذشت چندین ماه از اجرای توافق برجام عملیاتی 
شود که یکی از پیش نیازهای اصلی آن عادی سازی روابط 
بانکی بین المللی اس��ت که اگرچه تاکنون س��رعت کمی 
داش��ته ولی با توجه به ش��رایط اخیر امی��د می رود روند 
آن تسریع شود. در ش��رایط حاضر با بانک ها و موسسات 
بین المللی در حال برگزاری جلسات و بررسی راهکارهای 
پیش��برد این موضوع هس��تیم. وی تاکید کرد: نیاز است 
با تدبیر و دیپلماس��ی، روابط بانک��ی بین المللی را بهبود 

بخشید. 
وی ضم��ن تبیین اقدامات مهم ای��ران برای خروج نام 
ایران از فهرست س��یاه گروه ویژه اقدام مالی، خاطرنشان 
کرد: یک��ی دیگ��ر از الزامات گس��ترش رواب��ط بانکی و 
اقتص��ادی ب��ا بانک های دنی��ا، بهبود وضعی��ت ایران در 
س��ازمان بین الدولی FATF بود. بانک های خارجی برای 
ایج��اد روابط بانکی و ارائه خدمات باید امکان شناس��ایی 
مناس��ب مش��تریان خود را داشته باش��ند و تا زمانی که 
در ای��ن زمینه اطمینان قطعی حاصل نکنند، نس��بت به 
برقراری ارتباط تردید دارند؛ بر همین اس��اس با تاش ها 
و پیگیری های کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی 
و بانک مرکزی توانس��تیم گام ه��ای مثبتی در رفع موانع 
موجود برداریم و خوشبختانه اسم کشور ایران از فهرست 
سیاه FATF  خارج شد که مقدمه ای برای بهبود روابط 
مطلوب بین المللی بانکی محسوب می شود. الزم به توضیح 
است به رغم جنجال های رسانه ای مبنی بر در اختیار قرار 

 FATF ،دادن اطاعات مالی و بانکی ایران به آن سازمان
از هیچ کشوری اطاعات بانکی  نمی گیرد و تنها شفافیت 
نقل و انتقاالت مالی کشور ها را مورد تاکید قرار می دهد. 
 س��یف با اش��اره به وضعیت بازار ارز اظهار داشت: در 
س��ال های گذش��ته بخش عمده ای از ارز بازار را بانک 
مرک��زی تامین می ک��رد ولی اکنون ب��ا توجه به حجم 
مناب��ع ارزی که از محل ص��ادرات کاالهای غیر نفتی به 
بازار عرضه می ش��ود س��هم بانک مرکزی در تامین ارز 
بازار کمتر ش��ده، ب��ا این وجود بانک مرکزی توانس��ته 
اس��ت با اعم��ال روش های دقی��ق، کنترل مناس��ب و 
موث��ری را بر ثبات ب��ازار ارز اعمال کند که دس��تاورد 
آن نی��ز ثبات مطلوب قیمت ارز در بازار و از آن مهم تر 

کاهش محس��وس دامنه نوس��ان آن بوده اس��ت. 
همچنین در این جلس��ه، رئیس کمیس��یون اقتصادی 
مجلس با اشاره به محورهای اصلی پیش روی فعالیت های 
مجلس گفت: در حال حاضر س��ه مح��ور اصلی مرتبط با 
فعالیت های بانک مرکزی در کمیسیون اقتصادی مجلس 
ش��ورای اس��امی مورد بحث و بررسی اس��ت. نخستین 
مح��ور، بحث و بررس��ی الیحه اصاح قان��ون بانکداری و 
بانک مرکزی اس��ت؛ این مهم از سال گذشته و با تشکیل 
کارگروه��ی در مجلس نهم آغاز ش��ده اس��ت که با توجه 
ب��ه اتمام دوره مجلس نهم نتوانس��تیم از ظرفیت مجلس 

پیشین برای تصویب این دو قانون بهره گیریم. 
محمدرض��ا  پورابراهیمی افزود: با این حال از روزهای 
ابتدای��ی مجلس دهم کار روی این لوایح آغاز ش��د و از 
همان زم��ان کلیات این طرح در کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س م��ورد بررس��ی قرار گرف��ت. در ح��ال حاضر 
پیش نوی��س لوایح در اختیار نماین��دگان قرار گرفته و 
فرصت��ی 45 روزه به دولت برای اص��اح و ارائه آن به 
مجلس ش��ورای اسامی داده شده اس��ت. در کنار این 
مهم، س��اماندهی تعاون��ی اعتب��اری ثامن الحجج و نیز 
اصاح س��اختار نظ��ارت بانک مرکزی از دیگر مس��ائل 
مرتبط ب��ا فعالیت های بانک مرکزی اس��ت. البته برای 
تحقق این اهداف نیاز اس��ت بان��ک مرکزی مقتدرانه با 

بس��یاری از مس��ائل برخورد کند. 
پورابراهیمی، کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را یکی 
از تخصصی ترین کمیس��یون های مجلس شورای اسامی 
عنوان کرد و گفت: باتوجه به ظرفیت های فعلی کمیسیون 
اقتصادی مجلس دهم، امیدواریم بتوانیم با همکاری بانک 
مرکزی وظیفه خ��ود را برای اصاح مأموریت ها و جایگاه 
ای��ن بانک به عنوان یک��ی از چالش های اصلی پیش روی 
اقتص��اد ایران عملیاتی کنیم. البت��ه در این باره و به ویژه 
در ح��وزه نظارت به تاش های بیش��تری ب��رای رفع این 

مشکات احتیاج است. 

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد

 نظارت موثر بانک مرکزی با همکاری همه نهادها محقق می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک برای 
حل مشکالت پرداخت تسهیالت تولید 

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی گف��ت: برای حل 
مش��کات پرداخت تس��هیات طرح رون��ق تولید به 
بنگاه های کوچک باید کارگروهی متش��کل از بخش 
خصوصی و دولتی تش��کیل ش��ود تا مشکات در آن 

مطرح و راه حل رفع مشکات نیز ارائه شود. 
به گزارش فارس، در شصت و دومین نشست شورای 
گفت وگ��وی دولت و بخ��ش خصوصی با حضور علی 
طیب نیا به راهکارهای حمایت از توس��عه بنگاه های 
کوچک و متوس��ط و بررس��ی چگونگی رفع مشکات 
بانکی در ارائه تس��هیات رونق تولید به این بنگاه ها 
پرداخته شد. در این جلسه پس از بیان مشکات برای 
دریافت تس��هیات توس��ط بنگاه های کوچک و رونق 
تولید وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در پرداخت 
تسهیات به بنگاه های صنعتی تفکیک بخشی مطرح 
نبوده و هدف واحدهای کوچک و متوس��طی  بوده اند 
ک��ه با مش��کل نقدینگی مواج��ه بوده اند، اما به لحاظ 

اصولی قابلیت احیا را دارند. 
وی تصریح کرد: بنابراین برای پرداخت تس��هیات 
اصل بر این بوده به واحدهایی که قابلیت احیا شدن 
را دارند تس��هیات پرداخت ش��ود.  طیب نیا تصریح 
ک��رد: وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در بین صنایع 
کوچک 7هزار واحد را شناسایی کرد که این صنایع 
به لحاظ ساختار و عملکرد بلند مدت مشکلی نداشتند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: این واحدها 
بر اثر مشکات تحریم و رکود حاصل از آن و مشکل 
تقاضای عمومی به مش��کل برخورده بودند و مش��کل 
آنها ناشی از عامل بیرونی بوده است، بنابراین وزارت 
صنعت به این نتیجه رسیدکه به آنها باید کمک شود. 
طیب نیا بیان داش��ت: در نتیجه برای جلوگیری از 
افزایش مش��کات این بنگاه ها مقرر ش��د تا از طریق 
پرداخ��ت 16ه��زار میلیارد تومان تس��هیات به آنها 
کمک شود.  وی با بیان اینکه دولت واقعا بنا ندارد تا 
تجربه شکست خورده حمایت از واحدهای کوچک را 
در طرح رونق تولید تکرار کند، گفت: بنابراین مصمم 
است تا پرداخت تسهیات به واحدهایی صورت گیرد 
که مشکل آنها درونی نیست بلکه مشکل آنها ناشی از 
عوامل بیرونی یعنی، تحریم، رکود و مشکل تقاضای 

عمومی بوده است. 
طیب نیا بیان داش��ت: دولت در پرداخت تسهیات 
به واحدهای کوچک تولیدی که مشکل آنها نقدینگی 
بوده، بس��یار جدی اس��ت و درصدد است تا آخر سال 
این موضوع انجام ش��ود و بانک ها هم باید تس��هیات 
را پرداخ��ت کنن��د. وی افزود: ای��ن موضوع از طریق 

رئیس جمهور و معاون اول پیگیری می شود. 
وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی با بی��ان اینکه وزیر 
صنعت از عملکرد پرداخت بانک ها راضی است، گفت: 
درم��ورد بح��ث وثیقه برای دریافت تس��هیات طرح 
تولی��د ای��رادی که وجود دارد به اباغیه بانک مرکزی 

مربوط نیست. 

تندیس  » بلوغ هوش تجاری «   به 
بیمه ایران رسید

تندی��س و جای��زه  » بل��وغ هوش تجاری «   نخس��تین 
کنفرانس هوشمندی تجاری به بیمه ایران اهدا شد. 

ب��ه گ��زارش روابط عمومی بیمه ایران، در نخس��تین 
کنفرانس هوشمندی تجاری، شرکت سهامی بیمه ایران 
ضمن ارائه یک کارگاه تخصصی با عنوان تجربه های برتر 
هوشمندی تجاری، موفق شد جایزه بلوغ هوش تجاری 
را در بخش  » س��ازمان ها در فاز بهره برداری » BI « به 

خود اختصاص دهد. 
ارزیاب��ی اظهارنامه ه��ای برتر با حضور کارشناس��ان و 
ارزیابان این کنفرانس در س��ازمان های مربوطه انجام و 
سازمان های برتر برای دریافت تندیس بلوغ هوش تجاری 
برگزیده شدند. بنا به این گزارش، دریافت این تندیس 
از آن جهت اهمیت دارد که سازمان های بزرگی در این 
کنفرانس ش��رکت داش��تند و این تندیس نش��ان دهنده 
پیش��رو بودن بیمه ایران در فرآیند هوش��مندی تجاری 
اس��ت و ای��ن در حال��ی اس��ت که س��ازمان های بزرگی 
مانن��د بانک ه��ا در حال آماده س��ازی ب��رای ایجاد این 
فرآیند هس��تند. جایزه این دس��تاورد بزرگ که حاصل 
تاش کارکنان حوزه فناوری اطاعات ش��رکت است به 
نمایندگی از آنان به آقای »محمد حضرتی «   از فناوری 
اطاعات و آمار بیمه ایران اهدا شد.  براساس برنامه ریزی 
انجام ش��ده، بیمه ایران در آینده نزدیک با به کار گیری 
سامانه آماری، داشبوردی و هوشمندی تجاری  » ساده «  
 ک��ه هم اکن��ون در پورتال جدید در دس��ترس مدیران و 
برخی کارشناس��ان اس��ت، گام مؤثری در چابک س��ازی 
شرکت و حضوری پررنگ تر و قوی تر از همیشه در بازار 

رقابتی صنعت بیمه کشور خواهد داشت. 

نشان برنزین نخستین همایش 
مسئولیت اجتماعی به بیمه ما رسید

ش��رکت س��هامی بیمه »ما« در نخس��تین همایش 
مسئولیت اجتماعی موفق به کسب نشان برنزین شد. 

به گزارش روابط عمومی بیمه »ما«، نخستین همایش 
مس��ئولیت اجتماعی کش��ور در تاریخ 24 آبان ماه س��ال 
ج��اری با حضور رئیس جمه��وری؛ نهاوندیان، رئیس دفتر 
ریاست جمهوری؛ ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی؛ 
قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی؛ 
فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئوالن 
و مدیران نهادها و موسس��ات مختلف در س��الن اجاس 
سران برگزار شد. براساس این گزارش، نشان ملی مسئولیت 
اجتماعی ایران با عنوان جایزه شهید دکتر فیاض بخش به 
سازمان ها و شرکت ها، نهادها و موسسات و ارگان های فعال 
در عرصه مس��ئولیت اجتماعی به ویژه در حوزه س��امت، 
رف��اه و تامین اجتماع��ی و محیط زیس��ت اهدا ش��د. این 
گزارش می افزاید: براساس اعام دبیرخانه نشان مسئولیت 
اجتماعی؛ از بین 197 شرکت و سازمان بررسی شده، 47 
نهاد و ش��رکت به مرحله نهایی ارزیابی نش��ان مس��ئولیت 
اجتماعی راه پیدا کردند که تنها 13 شرکت موفق به کسب 
جایزه و نشان ملی شدند که در این میان شرکت سهامی 
بیمه »ما« به عنوان تنها ش��رکت بیمه ای موفق به کس��ب 
نشان برنزین شد و علت این انتخاب انجام طرح بیمه نامه 
مسئولیت مدنی پلنگ ایرانی و حفاظت از محیط زیست بود. 
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عرضه عمده »سمگا« 
در بازار اول فرابورس

بازار اول فرابورس ایران امروز ش��اهد عرضه عمده 
س��هام غیرمدیریتی گ��روه س��رمایه گذاری میراث 
فرهنگی و گردش��گری ایران با قیمت پایه هر سهم 
4ه��زار و 34ریال از طرف صندوق س��رمایه گذاری 
گنجین��ه آرمان ش��هر خواهد ب��ود. در عرضه عمده 
سهام س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری 
ایران که طی دو ماه گذش��ته ش��اهد بازش��دن پای 
بازارگردان به این سهم فرابورسی و همچنین فروش 
3.13درصدی س��هام غیرمدیریت��ی خود بود، تعداد 
س��هام قابل عرضه 162 میلیون و 600 هزار س��هم 
است. این تعداد سهام 8.13 درصد از سهام »سمگا« 
را به خود اختصاص می دهد و به طور یکجا و شرایطی 
در بازار اول فرابورس به فروش می رسد. در این میان 
ب��ا قیمت پایه 4هزار و 34ریالی، قیمت پایه کل این 
عرضه رقمی به میزان 655 میلیارد و 928میلیون و 
400هزار ریال است که سپرده حضور در این رقابت 
3درصد از این رقم را ش��امل می شود. شرکت گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی و گردش��گری ایران 
اس��فندماه 89 در بازار اول فرابورس و در گروه هتل 
و رس��توران پذیرش و نماد آن اردیبهشت ماه سال 
90 درج ش��د. معامالت س��هام این شرکت از تاریخ 
11 مردادماه س��ال 90 در ب��ازار اول فرابورس آغاز 
ش��ده و هم اکنون این ش��رکت دارای سرمایه 2هزار 

میلیارد ریالی است. 

همکاری بورس کاالی ایران و بازار 
سرمایه هند در حوزه بازارهای 

فیزیکی و مشتقه
در نشس��ت مشترک بین مدیران ارشد بورس کاالی 
ایران، نهاد ناظر بازار س��رمایه هندوستان و نمایندگان 
س��فارت هندوس��تان، رئیس نهاد ناظر بازار س��رمایه 
هندوستان )SEBI(  نسبت به همکاری با بورس کاالی 
ایران برای به اش��تراک گذاری دانش و تجربه در زمینه 
بازارهای معامالت فیزیکی و مشتقه ابراز امیدواری کرد. 
حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در 
این نشست مشترک به تشریح سازوکارهای معامالتی 
بورس کاال و ابزارهای مالی نوین در این بورس پرداخت 
و برای توسعه همکاری های بین بورس های کاالیی ایران 
و هند اعالم آمادگی کرد. آقای سینها، رئیس نهاد ناظر 
بازار سرمایه هندوس��تان نیز با استقبال از فرآیندهای 
مدیریت ریسک در بازار معامالت فیزیکی بورس کاالی 
ای��ران به ویژه در مورد محصوالت کش��اورزی، نس��بت 
ب��ه ایجاد همکاری ه��ای فی مابین در ای��ن زمینه ابراز 
امیدواری کرد. همچنین با توجه به اینکه بازار سرمایه 
هندوس��تان تجربه خوبی در زمینه معامالت مشتقه و 
همچنین آموزش و تحقیقات در این خصوص دارد، وی 
با دعوت از مدیرعامل بورس کاالی ایران جهت بازدید از 
بازار سرمایه هند از توسعه همکاری های مشترک سخن 
گفت. در این نشست، هیأت هندی از نزدیک با سازوکار 
بورس کاال و جایگاه آن در بازار سرمایه کشور و باالخص 
انواع بازارهای معامالتی، عملکرد این بورس در سال آتی 
و گذشته، مدیریت ریسک، مدیریت وثایق و فرآیندهای 
تسویه و پایاپای در این بورس آشنا شدند. نهاد ناظر بازار 
سرمایه هندوستان که در س��ال 1992 تشکیل شده، 
جزو هیأت رئیسه آیسکو و مدیرعامل بورس هندوستان 
)NSE(، هم اکنون رئیس فدراسیون بورس های جهانی 

)WFE( است. 

موافقت با پذیرش شرکت بورس 
کاالی ایران در تابلوی الف بازار 

پایه فرابورس
شرکت بورس کاالی ایران پس از برگزاری مجمع عمومی 
و فوق العاده و همچنین افزایش سرمایه 450میلیارد ریالی 
در تابلوی الف بازار پایه فرابورس پذیرش شد. هیات مدیره 
ب��ورس کاال پس از برگ��زاری مجمع عمومی و فوق العاده 
ای��ن بورس در 28تیرماه که منجر به افزایش س��رمایه از 
450میلیارد به 900میلیارد ریال شد، در راستای حمایت 
و حراس��ت از منافع س��هامداران حقیقی و روان تر شدن 
معامالت سهام، تقاضای پذیرش در تابلوی الف بازار پایه 
فرابورس را به هیأت پذیرش ارائه کرد که این درخواست 
در تاریخ 25 آبان ماه مورد پذیرش قرار گرفت. بنابراین از 
این پس و بعد از بازگشایی نماد، کلیه معامالت سهامداران 
در نم��اد کاال 4 در تابلوی پایه ال��ف به صورت عادی و با 
انجام حراج پیوسته در دامنه نوسان قیمت بازارهای اول 
و دوم فرابورس انجام خواهد شد همچنین معامالت سایر 
نمادهای کاال1، کاال2 و کاال3 همچنان به صورت توافقی 

انجام می پذیرد. 

بزرگ ترین تامین مالی صنعت برق 
در بورس انرژی

امین ش��کرریز، مدیر ب��ورس کاال و انرژی کارگزاری 
سهم آش��نا از بزرگ ترین تامین مالی صنعت برق خبر 
داد و گفت: بزرگ ترین تامین مالی صنعت برق ایران به 
ارزش 2هزار میلیارد ریال، امروز در بورس انرژی صورت 
می گی��رد. وی با بیان اینکه این اوراق به صورت س��لف 
موازی اس��تاندارد و برای ش��رکت نیروگاه سنندج مپنا 
منتشر می شود، افزود: مشاور عرضه این اوراق کارگزاری 
سهم آش��نا، متعهد پذیره نویسی تامین سرمایه امین و 
صندوق بازارگردانی اختصاصی مپنا آش��نا هم به عنوان 
بازارگردان این اوراق تعیین شده است. شکرریز به سود 
این اوراق اش��اره کرد و در ادامه گفت: س��ود روز شمار 
این اوراق 21درصد، س��ود س��االنه 22درصد و حداکثر 
این س��ود هم 23درصد تعیین شده است. مدیر بورس 
کاال و انرژی کارگزاری سهم آشنا در پایان گفت: با توجه 
به ش��رایط پس از برجام و دغدغه هایی که شرکت های 
تولیدی برای تامین نقدینگی دارند، تامین مالی باانتشار 
اوراق سلف موازی استاندارد در بورس های کاال و انرژی 

روش خوبی برای جمع آوری نقدینگی از بازار است. 

بورس کاال

بورس انرژی

روز سه ش��نبه دماسنج بازار 
س��هام 105 واحد افت کرد و 
به رقم ۷9 ه��زار و 236 واحد 
رس��ید. روز گذش��ته شاخص 
کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
از ابت��دای باز ش��دن معامالت 
ش��اهد روند صعودی بود و در 
30 دقیق��ه اول تا رقم ۷9هزار 
و 441 واح��د ب��اال رف��ت، اما 
از آن زم��ان ب��ه بعد ب��ا فرود 
و فرازهای��ی همراه ش��د و در 
نهایت اف��ت ک��رد و در کانال 
۷9 هزار واحدی ایس��تاد. اکثر 
نمادها در گروه خودرو ش��اهد 
روند کاهش��ی بودند همچنین 
ب��ه ج��ز ان��دک نمادهایی در 
گ��روه فل��زات اساس��ی، باقی 
آنها رون��د کاهش��ی را تجربه 
کردند. به ای��ن ترتیب در بازار 
س��هام بیش��ترین تأثیر مثبت 
متعلق به گروه های محصوالت 
شیمیایی، فرآورده های نفتی و 
سیمان، آهک و گچ و در مقابل 
بیشترین تأثیر منفی متعلق به 
گروه های فلزات اساسی، خودرو 
و س��اخت قطعات و استخراج 
کانه های فل��زی بود. جو خرید 
ب��ازار در گروه های محصوالت 
ش��یمیایی، محصوالت کاغذی 
و حم��ل ونق��ل، انب��ارداری و 

ارتباطات و درمقابل جو فروش 
متعلق به گروه ه��ای خودرو و 
شرکت های  قطعات،  س��اخت 
چندرش��ته ای صنعتی و فلزات 
اساسی حاکم بود. نماد شرکت 
نفت و گاز پتروش��یمی تأمین  
)تاپیکو( بیش��ترین تأثیر را در 
نوسانات صعودی شاخص کل 
داش��ت و نم��اد ش��رکت ملی 
صنای��ع مس ایران بیش��ترین 
تأثیر را در افت دماس��نج بازار 
سهام بر جای گذاشت. پس از 
این نماد شرکت های گسترش 
نفت و گاز پارس��یان معدنی و 
صنعتی چادرملو و پتروشیمی 
پردی��س بیش��ترین اث��ر را در 
فرازوفروده��ای ش��اخص کل 

داشتند. 

اقبال حقوقی ها به گروه 
محصوالت غذایی

بازار سهام همزمان با آخرین 
فرصت تسویه معامالت اعتباری 
کارگزاری ه��ا ش��اهد معامالت 
بازارگردان��ی  و  درون گروه��ی 
حقوقی ه��ای بزرگ ب��ا هدف 
تجمی��ع س��هام ب��ود. در این 
میان مصوب��ه دولت برای تهاتر 
بده��ی پنج ش��رکت بورس��ی 
ب��ا بده��ی مالیاتی و س��ازمان 
خصوصی س��ازی م��ورد توجه 
برخی معامله گ��ران به ویژه در 

گروه پتروشیمی ها قرار گرفت. 
روز گذش��ته در نم��اد تاپیکو 
که بیش��ترین اثر را بر شاخص 
کل داشت، عرضه ۷5 درصدی 
حقیقی ها و خرید 9۷ درصدی 
آنها مشاهده می شد، همچنین 
در نماد ملی صنایع مس ایران 
حقیقی ه��ا 81 درص��د فروش 
و 69 درص��د خری��د را انج��ام 
دادن��د. در گ��روه غذایی ها اما 
صنای��ع لبنی همچنان با اقبال 
خریداران سهام با وجود عرضه 
تدریجی حقوقی ها روبه رو بود. 

افت 1.6 واحدی آیفکس
در جریان معامالت فرابورس 
ایران 15۷ میلیون ورقه بهادار 
در 19 ه��زار و 464 دفعه در 
بازارها مورد مبادله قرار گرفت 
که ارزش آن بالغ بر یک هزار 
و 24 میلی��ارد ریال ب��ود. در 
بازار سهام  )مجموع بازارهای 
اول، دوم و پایه( فرابورس که 
روز گذش��ته شاهد درخشش 
صدرنش��ینی  و  معام��الت 
نم��اد ش��رکت ذوب آهن بود، 
بی��ش از 96 میلی��ون س��هم 
ب��ه ارزش 343 میلی��ارد ریال 
این  در  دست به دس��ت ش��د. 
ب��ازار نماد معامالتی ش��رکت 
ذوب آه��ن اصفه��ان نی��ز ب��ا 
انتق��ال 21 میلی��ون  و  نق��ل 

ارزش 59 میلیارد  ب��ه  س��هم 
ریال باالتری��ن حجم و ارزش 
ک��رد.  تجرب��ه  را  معامالت��ی 
همچنی����ن  »ذوب«  نم��اد 
پ�ربیننده ترین نماد معامالتی 
دیروز لقب گرفت و س��ومین 
نمادی ب��ود که باالترین تأثیر 
مثبت را بر آیفکس تا س��طح 
0.۷2 واحد گذاش��ته اس��ت. 
نماده��ای معامالتی »قچار«، 
»خ���راس��ان«، »کم�رجان« 
درحال��ی  »زگلدش��ت«  و 
بیشترین رش��د قیمتی را در 
بازار دی��روز تجربه کردند که 
»بساما«،  »کیمیا«،  نمادهای 
»کش����رق«  و  »دب��ال��ک« 
را  قیمت��ی  اف��ت  بیش��ترین 
ش��اهد بودند. دیروز همچنین 
آیفکس پس از سه روز متوالی 
سبزپوشی، به افت 1.6واحدی 
ت��ن داد که عمده تأثیر منفی 
ب��ر ش��اخص از جان��ب نماد 
»میدکو« تا س��طح 2.2واحد 
رق��م خ��ورد. اگرچ��ه تأثی��ر 
»م��ارون«،  نمادهای  مثب��ت 
»خراس��ان« و »ذوب« از افت 
بیش��تر آیفک��س جلوگی��ری 
کرد و در نهایت ش��اخص در 
ارتفاع 841 واحدی ایس��تاد. 
بازگش��ایی نم��اد معامالت��ی 
ش��رکت های ریل پرداز سیر و 
ش��یر پاس��توریزه پگاه فارس 

از دیگ��ر رخداده��ای دی��روز 
به ش��مار  ایران  فرابورس  بازار 
م��ی رود. نم��اد »حریل« پس 
از لغو مجم��ع عمومی عادی 
صاحبان  فوق الع��اده  به ط��ور 
س��هام و نماد »غفارس« پس 
از ارائ��ه اطالع��ات پیش بینی 
ب��ا محدودیت دامنه نوس��ان 
رون��د  ش��دند.  بازگش��ایی 
معامالت ب��ازار اوراق با درآمد 
نش��ان  نیز  فراب��ورس  ثاب��ت 
می دهد اس��ناد خزانه اسالمی 
کاری،  روزه��ای  اغل��ب  در 
ای��ن  نم��اد  پرمعامله تری��ن 
بازار بوده  اس��ت. روز گذشته 
»اخ��زا8« در صدر اوراق قابل 
معامل��ه در این بازار ایس��تاد، 
چ��را که دادوس��تد 145هزار 
ح��دود  ارزش  ب��ه  را  ورق��ه 
تجرب��ه  ری��ال  125 میلی��ارد 
ک��رد که بیش از س��ایر اوراق 
ب��ود. پ��س از آن اخزا۷ و 10 
به ترتیب ب��ا باالترین حجم و 
ارزش معامالت��ی در این بازار 
روبه رو ش��دند. در همین حال 
رصد معامالت اوراق تسهیالت 
مس��کن نیز حاکی از آن است 
که اغلب تسه ها افت قیمتی تا 
سقف حداکثر 1.5درصدی را 
به ثبت رسانده اند و در نهایت 
در بازه قیمت��ی ۷۷4 تا ۷99 

هزار ریال معامله شدند. 

فروش شکننده در گروه خودرو و کانه های فلزی

آبونانمحصوالتغذاییبرایحقوقیها

ایران پیش بینی  مالی  مرکز  مدیرعامل 
کرد که بازار س��هام، رشد نس��بتا آرامی 
را در ماه ه��ای گذش��ته تجربه کند. علی  
نق��وی به ایلن��ا گفت: با توج��ه به اینکه 
بازار س��هام دماس��نج اقتصادی کش��ور 
اس��ت، بهبود وضعیت شرکت ها در حوزه 
تولید و سودآوری آنها رشد منطقی بازار 
را ط��ی ماه ه��ای آینده رق��م خواهد زد. 
وی در خص��وص این موض��وع که اواخر 
س��ال گذشته گفته می شد سال 95 سال 
بورس خواهد بود اما پس از مدتی بورس 
تعدیل شد و اکنون هم که به اواخر سال 
نزدیک می ش��ویم هنوز اتفاق خاصی رخ 
نداده اس��ت، تصریح کرد: ما انتظار رشد 
هیجانی را از بازار نباید داش��ته باش��یم 
زیرا ای��ن موضوع برای بازار مضر اس��ت 
و در اقتصاد با رش��د آرام��ی در حرکت 
هس��تیم. نقوی در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه پیش��ران بازار س��هام ک��دام بخش 
اس��ت؟ گف��ت: ای��ن موضوع مش��خص 
نیس��ت و تحلیلگران و ش��رکت های بازار 
س��هام باید در م��ورد آن توضیح دهند. 
ای��ران همچنین  مدیرعام��ل مرکز مالی 
در م��ورد این مرکز اظهار داش��ت: مرکز 
مالی ای��ران یک��ی از ش��رکت های بازار 

سهام اس��ت که با سهامداری بورس های 
ای��ران تش��کیل ش��ده و ب��ورس تهران، 
ب��ورس کاال، فرابورس، ب��ورس انرژی و 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی هر کدام 
20 درصد از سهام این شرکت را به خود 
فعالیت  افزود:  نق��وی  اختصاص داده اند. 
ما بیش��تر در حوزه آموزش و پژوهش در 
بازار س��هام اس��ت که در حوزه پژوهشی 
بیش��تر به س��هامداران می پردازیم و در 
ح��وزه آم��وزش ش��رکت هایی را که در 
بورس پذیرفته شده اند آموزش می دهیم. 
وی در مورد پیروزی ترامپ در انتخابات 
آمریکا به عن��وان رئیس جمه��ور و اینکه 
بالفاصله بازارهای جهانی به هم ریختند 
و وضعی��ت ب��ورس ای��ران نی��ز ب��ا افت 
ش��اخص ها همراه ش��د، گف��ت: هیجانی 
ک��ه در بازار رخ داد زودگذر بوده و ادامه 
نخواهد داش��ت. نقوی با بیان اینکه این 
ام��ر تحلیل ها و بررس��ی های بیش��تری 
را می طلب��د، افزود: با ای��ن انتخاب نرخ 
برابری دالر در دنیا کاسته شد و در کنار 
آن به��ای طال افزای��ش یافت و بازارهای 
جهان��ی نس��بت به این انتخ��اب واکنش 
منفی نش��ان دادند و معامله گ��ران بازار 
ایران نیز به تبعیت از آن حرکت کردند. 

هفته گذش��ته با روش��ن ش��دن نتیجه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا ش��اهد 
افزایش فشار فروش و ایجاد هیجانی منفی 
در بازار س��رمایه بودیم که خوشبختانه این 
هیج��ان منفی تنها یک روز عمر داش��ت و 
از ابت��دای هفته جاری افت ش��اخص ها در 
بورس مثبت ش��دند. یک کارش��ناس بازار 
سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفت وگو 
ب��ا بورس نیوز اظهار داش��ت: خوش��بختانه 
هیج��ان منف��ی ایجاد ش��ده تح��ت تاثیر 
انتخاب��ات ترام��پ به عن��وان رئیس جمهور 
آمریکا به سرعت از بازار خارج شد و از این 
پس منتظر انتشار عملکرد 9 ماهه شرکت ها 
و بع��د از آن انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
کشورمان اس��ت. نیما مالیی تاکید کرد: به 
نظر می رسد انتخابات داخلی بسیار بیشتر از 
انتخابات آمریکا بر روند بورس اثر گذار است 
و به نظر می رس��د باالخره بعد از گذش��ت 
چند س��ال تالش های دول��ت در این مدت 

باقی مانده به ثمر بنشیند. 
وی در ادامه افزود: با رش��د قیمت فلزات 
اساس��ی، روی و س��نگ آه��ن در بازارهای 
جهان��ی س��هام فع��ال در این گ��روه نیز از 
ابتدای هفته جاری ب��ا افزایش تقاضا همراه 
ش��دند و رفته رفته بازار بورس نیز به سمت 

تعادلی نسبی در حال حرکت است، اما اینکه 
این روند مثبت تا کی ادامه خواهد داش��ت، 
باید گفت با توجه ب��ه پارامترهای اقتصادی 
و سیاس��ی که پیش رو داریم به نظر می رسد 
بازار ب��ورس در کوتاه مدت نوس��انات مثبت 
و منف��ی را نیز تجربه کند. این کارش��ناس 
ب��ازار س��رمایه گف��ت: پیش بینی می ش��ود 
رش��د قیمت های جهانی اس��تمرار نداشته 
باش��د و س��رمایه گذارانی ک��ه در این حوزه 
س��رمایه گذاری کرده اند بای��د از این پس با 
احتیاط بیشتری عمل کنند، چراکه احتماال 
رش��د این قیمت ه��ا در بازارهای بین المللی 
براساس سیاست های آمریکا و چین کنترل 
ی��ا متوق��ف می ش��ود. مالیی برآین��د کلی 
اتفاق��ات پی��ش روی اقتصاد و رون��د بازار را 
مثبت ارزیاب��ی کرد و گفت: باید از این پس 
منتظر بود که بازارهای جهانی به چه سمتی 
حرکت خواهند کرد و چه سیاس��ت هایی در 
مقاب��ل ایران اتخاذ می ش��ود. اما به طور کل 
برآورد می ش��ود نوسانات بازار سرمایه تحت 
تاثیر این عوامل و همچنین انتخابات ریاست 
جمهوری ایران صعودی باشد و شاخص های 
ب��ازار بورس روندی مثب��ت را طی کنند اما 
این موضوع به معنای رشد هیجانی و صعود 

شارپی قیمت ها نیست. 

مدیرعام��ل بورس تهران، بازار 
س��رمایه و ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران را یک بازار پرپتانس��یل 
س��رمایه گذاران  ج��ذب  ب��رای 
خارجی دانست. به گزارش سنا، 
حس��ن قالیباف اصل در خصوص 
به  خارج��ی  ش��رکت های  ورود 
ب��ازار س��رمایه ای��ران و اث��رات 
آن بر رش��د ش��فافیت و ارتقای 
اس��تانداردهای گزارشگری مالی 
اظهار داش��ت: یکی از بحث های 
روز در بازاره��ای س��رمایه بحث 

اس��ت  خارجی  س��رمایه گذاری 
هم اکن��ون در برخ��ی بورس ه��ا 
مانن��د بورس ترکی��ه 65درص��د 
سه��ام شن���اور در دس������ت 

سرمایه گذاران خارجی است. 
ای��ن  واقعی��ت  اف��زود:  وی 
اس��ت ک��ه هیات ه��ای مختلف 
خارج��ی در دو س��ال گذش��ته 
رفت و آمده��ای زیادی ب��ه بازار 
سرمایه ما داش��ته اند که ممکن 
اس��ت بعض��ی از ای��ن مذاکرات 
تحقق یابد و برخی دیگر محقق 

خاطرنش��ان  قالیب��اف  نش��ود. 
کرد: ب��ا توجه به اینک��ه برجام 
اجرایی  به ص��ورت کامل هن��وز 
نش��ده و محدودیت ه��ای بانکی 
نی��ز همچن��ان برق��رار اس��ت، 
س��رمایه گذاران  از  یکس��ری 
خارجی درخصوص انتقال منابع 
با مش��کل  مالی ش��ان همچنان 
مواجه هس��تند اما ب��ه هر حال 
ب��ازار س��رمایه و ب��ورس اوراق 
بهادار تهران یک بازار پرپتانسیل 
س��رمایه گذاران  ج��ذب  ب��رای 

خارج��ی اس��ت. وی تاکید کرد: 
در صورت��ی ک��ه کم��ی از ای��ن 
محدودیت ها برطرف شود قاعدتا 
ورود س��رمایه گذاران پررنگ ت��ر 
خواه��د ش��د. وی در پاس��خ به 
این پرس��ش که آیا گزارشگری 
ماهانه ش��رکت ها عملیاتی شده 
است یا خیر؟ افزود: گزارشگری 
ماهان��ه مقرراتی بود که اخیرا از 
س��وی س��ازمان بورس تصویب 
و ابالغ ش��د. قالیب��اف ادامه داد: 
این موض��وع داوطلبانه نیس��ت 

و  تولی��د  بای��د گزارش ه��ای  و 
فروش به صورت ماهانه از س��وی 
شرکت ها اعالم ش��ود و این امر 
جزو الزامات اس��ت که شرکت ها 
ب��ه ای��ن موض��وع بپردازند. وی 
افزود: هیچ تبصره ای نداش��ته و 
برای همه ش��رکت ها این قانون 
الزامی ب��وده و هیچ اس��تثنایی 
نیز نداریم و جزو دس��تورالعمل 
افش��ای م��واردی ک��ه رعای��ت 
نمی ش��ود، از س��وی ناشر دیده 

شده است. 

رشد منطقی بازار سهام 
در ماه های آینده

تداوم نوسانات مثبت 
به دنبال فروکش هیجانات منفی

پتانسیل باالی بورس تهران برای جذب سرمایه خارجی

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

س��رمایه گ��ذاری نفت و گاز و پتروش��یمی تامین در 
حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد افزایش را 
از آن خ��ود کرد که س��یمان غ��رب در جایگاه دوم این 

گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.8۷۷5.۷5تاپیکو
3.5285سغرب
2.0385شیراز

16.6494.99غمهرا
1۷.8104.99سقاین
3.3۷04.98لسرما
4.5۷14.98سیالم

 بیشترین درصد کاهش
بانک سینا صدرنشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. ماشین س��ازی نیرومحرکه در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و ه��م در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)12.23(1.163وسینا
)4.92(2.028تمحرکه
)4.61(1.902کچاد
)4.42(3.009سکرما
)4.06(4.018فمراد
)3.94(2.855تکشا
)3.91(2.434سرود

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی پرمعامله 
ترین سهم بازار بورس شناخته شد. ماشین سازی اراک 
در رده دوم این گروه ایس��تاد. سرمایه گذاری سایپا هم 

در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

168.۷41 451وصندوقح

5۷.6۷6 2658فاراک
43.282 110۷وساپا

31.155 184سشرقح
28.2۷0 199۷فملي
26.415 1025خزامیا
26.402 4590فاذر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ماشین سازی 
اراک ب��ه خود اختص��اص داد و صنایع آذرآب رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. حق تقدم س��رمایه گ��ذاری صندوق 
بازنشس��تگی ه��م در باالی ج��دول بیش��ترین ارزش 

معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

153.280 2658فاراک
121.199 4590فاذر

۷6.049 451وصندوقح
56.458 199۷فملي
52.519 349۷فلوله
4۷.925 110۷وساپا

45.035 2080پارسان

بیشترین سهام معامله شده
ماش��ین س��ازی اراک در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامل��ه ش��ده را به دس��ت آورد که 
مل��ی صنایع مس ایران در این گروه دوم ش��د و لوله و 

ماشین سازی ایران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

26584011فاراک
199۷2161فملی
349۷1995فلوله
23551983غالبر
110۷1۷49وساپا

1841685سشرقح
102516۷9خزامیا

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

35291۷64کحافظ
40181004فمراد

936936پالسک
1۷42348کساپا
45۷1305سیالم
102925۷تکمبا

35۷0238خمحور

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. سرمایه گذاری پردیس جایگاه 

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

9002.40وخارزم
103۷3.10پردیس
36123.29پتایر
18003.42وبانک
9903.52وپاسار

28664.23پارسیان
12934.31ورنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

 پایان مشروط رکود مسکن 
در سال ۹6

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه س��ازان استان 
ته��ران با بیان اینکه میزان ساخت و س��از مس��کن در 
ته��ران به اندازه ای نیس��ت که تقاضا را پاس��خ دهد و 
وجود واحدهای به فروش نرفته به خاطر قدرت پایین 
متقاضیان اس��ت، گفت: اگر سیاست انقباضی از سوی 
دولت ادامه یابد، س��ال ۹۶ هم مس��کن در رکود باقی 

خواهد ماند. 
حس��ن محتش��م در گفت وگو با فارس، با اشاره به 
اینکه نمی توان از اکنون شرایط اقتصادی و به خصوص 
بخش مسکن در سال ۹۶ را پیش بینی کرد، گفت: اگر 
دولت، سیاست انقباضی خود را ادامه بدهد، قطعا باید 
منتظر ادامه رکود بخش مس��کن در سال ۹۶ باشیم، 
چراکه وقتی گردش مالی ُکند باشد، طبیعی است اتفاق 

خاصی در اقتصاد کالن و مسکن رخ ندهد. 
محتش��م با تاکید بر اینکه اگر دولت روحانی مجددا 
در انتخابات س��ال آینده پیروز شود، احتماال مسکن از 
رکود خارج ش��ود، اضافه کرد: قطعا اگر دولت روحانی 
در انتخابات س��ال آینده پیروز ش��ود، اقتصاد و بخش 
مسکن رونقی نس��بی خواهند داش��ت، اما اگر دولت 
دیگری جز دولت روحانی بر س��ر کار بیاید، یک سال 
ب��ه طول می انجامد تا کابینه معرفی و کار خود را آغاز 
کند و دیگر نباید منتظر رونق اقتصاد و بخش مسکن 

در سال ۹۶ باشیم. 
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه س��ازان استان 
تهران در پاس��خ به این سوال که وضعیت ساخت و ساز 
در ش��هر تهران چگونه اس��ت، گفت: آمارهای صدور 
پروانه ساختمانی در سال های ۹3، ۹4 و ۹5 نسبت به 

سال های قبل کاهش چشمگیری داشته است. 
وی گفت: ساخت و س��از مس��کن در تهران به اندازه 
تقاضا نیست و اگر هم در نقاط مختلف شهر واحدهای 
مسکونی خالی از سکنه دیده می شود، به دلیل قدرت 
پایین خرید اس��ت. محتشم با اش��اره به اینکه کمبود 
مسکن در شهر تهران بیشتر مربوط به اقشار متوسط 
و رو به پایین اس��ت، گفت: متقاضیان خرید مس��کن 
در طبقات مرفه نش��ین مشکلی از بابت خرید ندارند و 
این قش��ر به راحتی واحد مس��کونی مورد نظر خود را 
پیدا می کنند، اما اقش��ار ضعیف جامعه به دلیل پایین 
بودن قدرت خرید و نبود حمایت های مالی و تسهیالت 
مناس��ب، از خرید مس��کن عاجز هستند یا به سختی 
می توانند اقدام به خرید مسکن کنند. وی تصریح کرد: 
طبق طرح جامع مسکن، قرار است در افق 1404 دوره 
زمان انتظار برای خانه دار ش��دن از 12 سال به هشت 
س��ال کاهش یابد، اما این موضوع به این شرط محقق 
می شود که درآمد سرانه باال برود و فرد متقاضی نیز به 
طور کامل تمام درآمد خود را پس انداز کند که این هم 

غیرممکن است. 

 سهم 73 درصدی شهرها 
در جمعیت کشور

معاون ساختمان و مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت 
اکنون 4میلیارد نف��ر در جهان که 54درصد جمعیت 
کره زمی��ن را تش��کیل می دهند در ش��هرها زندگی 
می کنند و در ایران جمعیت شهرنشین با رشد شتابان 

به 72 تا 73 درصد رسیده است. 
ب��ه گزارش ایرنا، حامد مظاهریان روز سه ش��نبه در 
همایش مهندس��ی ژئوتکنیک افزود: در حوزه ساخت 
پروژه های ش��هری حصول اطمینان از میزان مقاومت 
زمین، وضعیت آب های زیرزمینی، مسائل زیرسطحی 
و میزان نشس��ت پذیری خاک باید توسط متخصصان 

ژئوتکنیک مورد بررسی قرارگیرد. 
وی خاطرنشان ساخت: در اجرای پروژه های شهری 
توجه به رفتار متقابل خاک و سازه ضروری است و در 
اجرای پروژها ش��هری توجه ب��ه رفتار متقابل خاک و 
سازه اهمیت دارد تا از ایمنی هرگونه ساختمان سازی 
اطمینان حاصل ش��ود. مظاهریان با بیان اینکه پدیده 
فرونشس��ت و فروریزش زمین حاصل افزایش سکونت 
مردم در شهرها است، گفت: نسبت به پدیده فرونشست 
زمین در ش��هرها دانش اندکی وج��ود دارد و در زمان 
بروز هرگونه حادثه در کشور نباید به یکدیگراتهام زنی 
ش��ود، زیرا قدرت پیش بینی وجود ندارد. به گفته وی، 
متخصصان ایرانی در زمینه گودب��رداری از دانش روز 
برخوردارند، اما چنانچه مش��کلی به وجود  آید به علت 

نبود مدیریت صحیح این پروژه ها است. 

دولت آمریکا: 
رئیس جمهوری قانون ممانعت از فروش 

بویینگ به ایران را وتو می کند
دول��ت ب��اراک اوباما اعالم کرد که در صورت تصویب 
قانون منع تامین مالی قرارداد فروش بویینگ به ایران، 

رئیس جمهور آن را وتو خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، دولت باراک اوباما، 
رئیس جمهوری آمریکا روز دوش��نبه اعالم کرد که اگر 
مجلس نمایندگان قانونی را که قصد آن ممانعت از فروش 
هواپیماهای مسافربری بویینگ به ایران است، به تصویب 
برس��اند آن را وتو خواهد کرد، چرا که موجب تضعیف 

توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 می شود. 
این قانون که هم اکنون در مجلس نمایندگان آمریکا تحت 
بررسی قرار دارد، آخرین مورد از تالش های جمهوریخواهان 
برای جلوگیری از فروش هواپیماهای شرکت های بویینگ و 
ایرباس به ایران است، در حالی که اجازه این معامله در توافق 
هسته ای داده شده است. کاخ سفید اعالم کرده است که 
متحدان آمریکا نیز این قانون را در صورت به تصویب رسیدن، 
نقض توافق هسته ای خواهند دانست. برخی اعضای کنگره 
اب��راز نگران��ی کرده اند که ممانعت از فروش این هواپیماها 
هزینه هایی برای اشتغال در بر خواهد داشت اما مخالفان 
ادعا می کنند که این هواپیماهای مسافربری ممکن است 

برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گیرد. 
ای��ن اقدام مجل��س نمایندگان همچنین مانع از این 
می شود که وزیر خزانه داری آمریکا بتواند اجازه دادوستد 
یک موسسه مالی آمریکایی مرتبط با صادرات و صادرات 
مجدد هواپیما به ایران را بدهد. این قانون هر مصوبه ای 
پیش از این قانون را که اجازه فروش بویینگ و ایرباس 
به ایران را می دهد، ملغی می کند. این اقدام عالوه بر این، 
نقش تامین مالی بانکی این فروش ها به ایران را محدود 
می سازد. مجلس نمایندگان قرار است در هفته جاری 
این قانون را به رأی بگذارد اما ممکن اس��ت در س��نا با 
مخالفت مواجه شود، چراکه برای به تصویب رسیدن به 

حمایت دموکرات ها نیاز دارد. 

مذاکره برای فاینانس چینی 
راه آهن رشت- آستارا

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با راه اندازی 
خ��ط تولی��د ریل ملی و همزمان با خرید ریل از خارج، 
گلوگاه کمبود ریل در کشور برطرف شد، گفت: در حال 
مذاکره با چینی ها برای تامین فاینانس ساخت راه آهن 

رشت- آستارا هستیم. 
محس��ن پورسیدآقایی، مدیرعامل شرکت راه آهن در 
گفت وگو با ایلنا، با بیان اینکه در سفر به چین برای تامین 
خط اعتباری پروژه راه آهن رش��ت- آس��تارا با چینی ها 
مذاک��ره می کنی��م، گفت: به دنبال تامین فاینانس این 
پروژه هس��تیم و یکی از گزینه ها برای تامین فاینانس 
این مس��یر، چینی ها هس��تند. وی با اشاره به راه اندازی 
خط تولید ریل ملی ذوب آهن، اظهار داشت: نخستین 
تولید ریل ذوب آهن، ریل u33  اس��ت و این نوع ریل 
برای بازسازی خطوط راه آهن است و در خطوط جدید 
ریل های uic60 اس��تفاده می ش��ود ک��ه در قرارداد با 
ذوب آهن تولید این نوع ریل در سال آینده انجام می شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در پاس��خ به این س��وال 
ک��ه پروژه های خطوط جدید راه آهن معطل تولید ریل 
ملی خواهند بود که یک سال دیگر به شرکت راه آهن 
قرار است عرضه شود، گفت: همزمان با حمایت از تولید 
داخل، از کشورهای خارجی هم ریل خریداری کرده ایم و 
در دو سال گذشته به امید راه افتادن ریل ملی نبوده ایم. 
وی افزود: در چند سال گذشته ضمن حمایت از تولید 
داخل، برای اینکه چرخ اقتصاد کش��ور متوقف نش��ود 
و بتوانیم از س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در راه آهن 
اس��تفاده کنیم، با وام 12 س��اله از هند ریل خریداری 
کرده ایم که بخشی از این ریل ها وارد کشور شده است 

و مابقی هم به تدریج وارد می شود. 
مدیرعامل شرکت راه آهن ادامه داد: از ریل های وارداتی 
در مسیر راه آهن ارومیه، راه آهن همدان و در پروژه های 
دو خطه سازی راه آهن منتهی به تهران استفاده می شود. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اف��زود: با توجه به میزان 
ریل های خریداری شده از خارج و راه اندازی ریلی ملی 
در ذوب آهن خوشبختانه در سال های آینده کمبود ریل 
نخواهیم داشت و پروژه هایی که عملیات زیر سازی آن 
انجام شده است، معطل ریل نخواهند بود. وی تاکید کرد: 
از این پس مشکلی با عنوان گلوگاه کمبود ریل نخواهیم 

داشت و سرعت ساخت پروژه افزایش خواهد یافت. 

تردد بیش از ۲.۵میلیون زائر از 
3مرز زمینی در ایام اربعین

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به افزایش ترددها 
در سه پایانه مرزی مهران، شلمچه و چزابه نسبت به سال 
گذش��ته گفت: امس��ال در مراسم اربعین حسینی بالغ  بر 
2میلیون و 500 هزار نفر از هموطنان در سفر به عتبات 

عالیات از پایانه های مرزی تردد می کنند. 
به گزارش روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای داود کش��اورزیان اظهار داش��ت: پایانه مرزی 
ش��لمچه در 120 کیلومتری مرکز اس��تان خوزستان با 
مساحتی بالغ بر 12 هکتار قرار دارد که به لحاظ حجم 
تردد زائران به ویژه در ایام اربعین سال های گذشته، در 
سال 13۹4 تصمیم به ساخت بزرگ ترین سالن مسافری 
مرزی کشور در این پایانه گرفته و عملیات آن آغاز شد. 
وی با تاکید بر اتمام ساخت این پروژه زودتر از موعد 
مقرر در قرارداد با پیمانکار، افزود: این مجموعه با اعتباری 
معادل 2٨2میلیارد ریال به مساحت 73۶0مترمربع در 
مدت 1۶ ماه با توان و همت پیمانکاران و مشاوران داخلی 
و با نظارت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
س��اخته و آماده ش��د که روزانه آمادگی پذیرش بیش از 

50هزار زائر را داراست. 
 معاون وزیر راه و شهرس��ازی وجود امکانات مناس��ب 
در این پایانه ازجمله نمازخانه و مس��جد، سرویس های 
بهداش��تی کاف��ی، مجزا بودن گیت ه��ای عبوری اتباع 
خارجی از مس��افران داخلی و طراحی و س��اخت 24 
گیت کنترل پاس��پورت ثابت و 20 گیت اضطراری را 

از مزیت های این سالن مسافری برشمرد. 

عمران

مسکن اجتماعی طرح دولت 
یازدهم برای حمایت از اقش��ار 
کم درآمد از س��ه سال گذشته 
مط��رح ش��د. البت��ه ب��ا وجود 
مش��کالت چن��د وجهی پروژه 
مس��کن مهر؛ میراث ش��ومی 
ک��ه به دولت یازدهم رس��ید، 
مس��کن اجتماع��ی تاکن��ون 
عقی��م مانده و طبق گفته وزیر 
راه و شهرس��ازی طرح مسکن 
اجتماعی پس از بس��ته شدن 
پرون��ده مس��کن مه��ر، کلید 
می خ��ورد و پیش از اتمام عمر 
دولت اجرای این طرح ش��روع 

می شود. 
تامین مسکن و سرپناه یکی 
از تعه��دات دولت ه��ا به مردم 
اس��ت و ه��ر ی��ک از دولت ها 
طرحی را برای انجام تعهد خود 
پیاه سازی می کند. حال اینکه 
در دول��ت قبل ش��اهد اجرای 
طرح پوپولیس��تی مسکن مهر 
ب��ا پش��تیبانی بان��ک مرکزی 
بوده ای��م که طبق گزارش های 
رس��می، یک��ی از عوامل مؤثر 
ت��ورم 40 درصدی در کش��ور 
بود. هر چند قرار بود مس��کن 
مهر که لقب آبروی دولت دهم 
را داش��ت ت��ا پایان دولت قبل 
به پایان برس��د، اما این میراث 
پرهزینه به دولت بعد رس��ید و 
هنوز هم دولت با مشکالت این 
پروژه دست و پنجه نرم می کند 
و هن��وز خدم��ات زیربنایی و 
روبنایی بس��یاری از واحدهای 
مسکن مهر ساخته نشده است. 
حال اینکه سیاس��ت دولت 
یازدهم حداقل دخالت در بازار 
مس��کن اس��ت و برای خانه دار 
ش��دن مردم، فرمول پس انداز 
و اس��تفاده از تسهیالت بانکی 
را توصی��ه می کن��د و معتق��د 
است سیاس��ت های مبتنی بر 
پس انداز و استفاده از تسهیالت 
بلند مدت منجر به افزایش نرخ 
تورم نخواهد ش��د. البته دولت 
برای اقش��ار ضعیف جامعه که 
وام پذیر نیس��تند هم طرحی را 
پیش��نهاد داده که این طرح با 
عنوان مس��کن اجتماعی تا به 
امروز عقیم مانده اس��ت. دولت 
معتق��د اس��ت این ط��رح باید 

از مح��ل بازپرداخت اقس��اط 
مس��کن مهر به اجرا برس��د و 
نباید برای اجرای آن به منابع 

دولتی اتکا کرد. 
یکی از موضوعات مطرح در 
بحث مسکن اجتماعی، مسکن 
اجاره ای دولتی اس��ت که علی 
چگن��ی، مدی��ر کل اقتص��اد 
مسکن وزارت راه و شهرسازی 
از اج��رای آن در آینده نزدیک 
خب��ر می دهد و می گوید: »در 
این طرح وزارت راه و شهرسازی 
یک سری واحدهای مسکونی را 
ارزان قیمت اجاره می دهد و به 
این منظور مثال در مجتمع های 
واح��د  تع��دادی  مس��کونی، 
مس��کونی را به صورت تصادفی 
خری��داری می کند و در اختیار 
اقش��ار کم درآمد با اجاره های 
پایی��ن ق��رار می ده��د، بدون 
قش��رکم درآمد  برچسب  آنکه 
در اذه��ان عمومی برای برخی 

خانوارها ایجاد شود.«
حال اینکه برخی کارشناسان 
معتقد هستند این هم به نوعی 
دخالت دولت در بازار محسوب 
می ش��ود و نمی توان��د پای��ان 
خوش��ی ب��رای اقش��ار ضعیف 

جامعه داشته باشد. 

آمادگی انبوه سازان برای 
ورود به مسکن اجتماعی 

طب��ق گفته مدی��رکل دفتر 

برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن، 
یک��ی از برنامه ه��ای دولت در 
اجرای مس��کن اجتماعی این 
است که خانه هایی را خریداری 
یا به صورت پراکنده در سطح 
شهر احداث کند و این واحدها 
را در ش��رایطی تعریف شده به 
اقشار مورد شمول این شرایط 
اجاره دهد. البته اجرای مسکن 
اجتماع��ی به این معنا نیس��ت 
که اجراکنندگان و س��ازندگان 
در جاهایی مش��خص مس��کن 
بسازند زیرا با این کار اساسا به 
جدایی گزینی اقشار پردرآمد از 
ک��م درآمدها دامن می زنیم در 
صورت��ی که ه��دف ما اختالط 
هم��ه اقش��ار جامعه با یکدیگر 

است. 
در ای��ن رابطه محمد مهدی 
مافی، دبیر انجمن انبوه سازان 
اس��تان ته��ران در گفت وگو با 
»فرص��ت امروز« با بیان اینکه 
متولی مس��کن اجتماعی باید 
نهادهای حمایتی باش��ند و نه 
وزارت راه و شهرس��ازی، گفت: 
سابقه اجرای مسکن اجتماعی 
در کش��ورهای اروپای��ی وجود 
دارد، ام��ا واقعی��ت این اس��ت 
ک��ه کش��وری که در ش��رایط 
اقتص��ادی ایران قرار دارد وارد 
ای��ن پروژه ه��ا نمی ش��ود و در 
بازار مس��کن این گونه دخالت 

نمی کند. 

وی تأکی��د کرد: به طور قطع 
باید سازمان حمایتی در رأس 
ای��ن پ��روژه قرار بگی��رد تا به 
صورت حرفه ای انجام ش��ود و 
باید به جنبه های اجتماعی آن 
توجه بس��یاری داشت، چراکه 
جداس��ازی یک قش��ر از قشر 
دیگ��ر تبعات منفی بس��یاری 

خواهد داشت. 
مافی با اش��اره ب��ه آمادگی 
انبوه س��ازان برای ورود به این 
پروژه ه��ای حمایت��ی گف��ت: 
بخش خصوصی و انبوه س��ازان 
موض��وع  وارد  ش��رطی  ب��ه 
خانه ه��ای اج��اره ای دولت��ی 
می ش��وند که فق��ط در بخش 
س��اخت حضور داشته باشند و 
در بخش ه��ای تأمین مجوزها 
و تأمین تأسیس��ات زیربنایی و 

روبنایی ورود نکنند. 
دبی��ر انجم��ن انبوه س��ازان 
استان تهران ادامه داد: در این 
پروژه ه��ا به ط��ور قطع حضور 
بانک ه��ا ب��رای تأمی��ن منابع 
مالی بس��یار مؤثر خواهد بود، 
اما باید ب��رای بخش خصوصی 
صرفه اقتصادی داش��ته باش��د 
در غیر ای��ن صورت اس��تقبال 
نخواه��د ش��د، بنابراین دولت 
بای��د ب��ه دنب��ال طراحی یک 

مدل اقتصادی باشد. 
محمدعل��ی  همچنی��ن 
کارش��ناس  پورش��یرازی، 

ب��ازار مس��کن در گفت وگو با 
»فرصت ام��روز« با بیان اینکه 
کش��ورهای اروپایی می توانند 
الگوی طراحی و پیاده س��ازی 
مس��کن اجتماع��ی در ای��ران 
باش��ند، گف��ت: معموال اجرای 
پروژه ه��ا در س��ه ف��از تعریف 
می ش��ود؛ ف��از ی��ک مطالعات 
اولیه، فاز دوم مطالعات اجرایی 
و فاز سه هم اجراست و معتقدم 
طرح مسکن اجتماعی هنوز در 

فاز دوم است. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه برای 
اجرای مس��کن اجتماعی نباید 
محدوده ای خاص از ش��هر در 
نظر گرفته ش��ود، گفت: قطعا 
جداس��ازی این افراد از س��ایر 
اقش��ار سیاست درستی نیست 
و امیدواریم سرنوش��ت مسکن 
اجتماعی به مسکن مهر تبدیل 
نشود. سیاست دولت در اجرای 
مس��کن اجتماعی باید روشن 
باش��د و تم��ام جزییات قبل از 

اجرا اطالع رسانی شود. 
پورش��یرازی ادامه داد: باید 
اعالم شود کسانی که مشمول 
خانه ه��ای اجاره ای می ش��وند 
ت��ا چن��د س��ال می توانن��د از 
استفاده  مس��کونی  واحدهای 
کنند و اجاره های دریافت شده 
ب��رای صرف چ��ه برنامه هایی 

خواهد شد. 
طب��ق گ��زارش وزارت راه و 
مس��کن  اجرای  شهرس��ازی، 
اجتماع��ی در دول��ت یازدهم 
برنام��ه مش��ترک وزارت راه و 
شهرس��ازی با س��ازمان برنامه 
و بودجه برای س��اخت ساالنه 
100 هزار واحد مسکونی برای 
اقش��ار کم درآم��د با هدف رفع 
عارضه ه��ای فق��ر، بزهکاری و 
جدایی گزینی در شهرهاس��ت. 
در این طرح قرار است نهادهای 
بهزیس��تی  مانن��د  حمایت��ی 
ام��داد و در رأس  و کمیت��ه 
آنه��ا وزارت رفاه، افراد ش��امل 
شرایط مس��کن اجتماعی چه 
در بخ��ش عرض��ه مس��کن یا 
خانه های اجاره ای را به وزارت 
راه و شهرسازی معرفی کند و 
براساس آن وزارت شهرسازی 
ای��ن اف��راد را تحت پوش��ش 
مس��کن اجتماعی در س��طح 

شهر قرار دهد. 

وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به شرایط 
خ��وب هم��کاری می��ان ای��ران و چین در 
زمینه ه��ای مختلف، حضور ش��رکت های 
فع��ال چینی در صنع��ت ریلی، حمل و نقل 
و زیرس��اختی کش��ورمان را به ش��رط ارائه 
مدل های مالی مش��خص توسط آنان میسر 

دانست. 
به گزارش ایرنا، عباس آخوندی در سفر 
ب��ه چین در دیدار با مدیران ش��رکت های 
حمل و نقل��ی چین گف��ت: زمینه همکاری 
از جمل��ه  ب��رای ش��رکت های خارج��ی 
شرکت های فعال در حوزه حمل و نقل کشور 
چین در اجرای طرح های ریلی و حمل و نقلی 
ایران فراهم است و این شرکت ها ابتدا باید 

مدل های مالی مشخصی را ارائه کنند. 
آخون��دی در عی��ن ح��ال تأکید کرد که 
در ح��وزه راه آه��ن، اج��رای خطوط ریلی 
و همچنی��ن بخش ه��ای آالت ناقل��ه ریلی  
اس��تاک( ش��رایط هم��کاری  )رولین��گ 
گس��ترده تری می��ان دو ط��رف وجود دارد 
و می توان توس��عه مناس��بات در این زمینه 
را در چارچوب مش��خص نظیر  »لیزینگ 

فاینانس« تدوین و اجرایی کرد. 
وی همچنین به بخش اجرای طرح های 

زیرس��اختی در کش��ور اشاره کرد و یادآور 
ش��د ک��ه در ح��ال حاضر اج��رای خطوط 
سریع الس��یر و توس��عه آن، دو خطه و برقی 
کردن ش��بکه های قبل��ی، بحث لکوموتیو، 
آالت ناقل��ه ریل��ی  )رولینگ اس��تاک( چه 
در بخش واگن های باری و چه مس��افربری 
در دس��تور کار قرار گرفته و از نمایندگان 
ش��رکت های حاضر در نشست خواست که 
م��دل تأمی��ن مالی خود را جهت بررس��ی 
ارائ��ه دهند. آخوندی بابیان اینکه در حال 
حاض��ر 2ه��زار کیلومتر راه آه��ن با 40 تا 
۶0 درصد پیش��رفت در کش��ور در دس��ت 
اجراست و بیشتر طرح های زیرساختی نیز 
انجام ش��ده اس��ت، یادآور شد: هر شرکتی 
که پیش��نهاد مناسب و مشخصی در زمینه 
تأمین مالی ارائه کند می تواند در خصوص 
اج��رای طرح های خود با نهادهای ذی ربط 

در ایران وارد گفت وگو شود. 
وزیر راه و شهرسازی کشورمان همچنین 
به رؤس��ا و مسئوالن شرکت های حاضر در 
این نشست پیشنهاد کرد که می توانند در 
بخش واگن سازی اعم از باری و مسافربری 
هم با ش��رکت های فعال ایرانی همکاری و 

مشارکت داشته باشند. 

وقتی دولت موجر می شود 

خانه های اجاره ای دولتی در راه است 
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وزیر راه و شهرسازی: 

شرط حضور شرکت های چینی در پروژه های 
حمل و نقلی ایران 

معاون س��ابق س��ازمان هواپیمایی معتقد اس��ت در 
ش��رایط فعلی و با توجه به توافق های��ی که میان ایران 
و نهادهای اقتصادی بین المللی به وجود آمده تغییر در 
رهبران سیاسی ایاالت متحده آمریکا نمی تواند تأثیری 

جدی در اجرایی شدن توافق ها داشته باشد. 
به گزارش ایس��نا، علیرض��ا منظری اع��الم کرد: در 
صورتی که امکان آن وجود داش��ته باشد که توافق های 
ماه های گذشته به موقع اجرایی شوند، به نظر نمی رسد 
دولت ایاالت متحده بتواند س��نگ اندازی جدی در این 

مسیر داشته باشد. 
وی با اش��اره به ارکان بین المللی برجام تشریح کرد: 
این توافق به عنوان یک قرارداد دوجانبه منعقد نشده و 

کشورهای عضو ش��ورای امنیت آن را تأیید کرده اند. از 
این رو به نظر نمی رس��د آمریکا توان آن را داشته باشد 
که به طور یک جانبه در مقابل آن بایس��تد. در چارچوب 
این توافق ایران حق خرید هواپیماهای مسافری جدید 
را به دست آورده و در همین مسیر نیز حرکت می کند. 
معاون س��ابق سازمان هواپیمایی با اشاره به مذاکرات 
طوالنی م��دت ایران ب��ا ش��رکت های هواپیماس��از در 
طول هفته های گذش��ته، اظهار ک��رد: ما تالش کردیم 
ک��ه با پیگی��ری نهایی ای��ن مذاکرات به ی��ک قرارداد 
نهایی برس��یم، در صورتی که ای��ن قراردادها تا مراحل 
پایانی خود پیش رفته باش��ند، ب��ا توجه به مجوزی که 
خزان��ه داری آمریکا ارائه کرده امکان دور زدن آن وجود 

ندارد، زیرا طرف بره��م زننده قرارداد باید جریمه هایی 
س��نگین پرداخت کند. از این رو شاید توافق های فعلی 

در معرض خطر جدی نباشد. 
منظ��ری درب��اره  ام��کان ت��داوم مذاک��رات و خرید 
هواپیماه��ای جدید نی��ز گفت: این موض��وع می تواند 
قدری با ابهام و نگرانی روبه رو ش��ود، زیرا احتمال دارد 
دول��ت آمریکا قصد کند با افزایش فش��ار امکان تأمین 
مال��ی یا ص��دور مجوز را از بین بب��رد. البته با توجه به 
اینکه ایران به تمام مسئولیت های خود عمل کرده این 
امر برای آنها نیز دش��وار خواه��د بود، اما قطعا باید این 
نگرانی را داش��ته باش��یم و از هم اکنون فکری به حال 

آن بکنیم. 

ترامپ قراردادهای فعلی خرید هواپیما را تهدید نمی کند



 مونا سیدی 
مدیر ایرانی موفق در نیسان

به طورمعم��ول، رس��انه ها اخب��ار زی��ادی درباره 
دانش��مندان و ورزش��کاران موف��ق ایرانی منتش��ر 
می کنن��د، اما مدی��ران موفق ایرانی که در سراس��ر 
جهان و در کس��ب وکارهای بزرگی همچون نیس��ان 
مشغول فعالیت هستند، معموالً مورد غفلت رسانه ها 
واقع می ش��وند. اما حقیقت این اس��ت که موفقیت 
ای��ن اف��راد در قیاس با دانش��مندان و ورزش��کاران 
نبای��د نادیده گرفته ش��ود. مدیران موف��ق، افرادی 
س��خت کوش و باهوش هس��تند که در گذر سال ها 
ت��اش به رتبه ه��ای ب��االی مدیریتی می رس��ند و 
می توانن��د الهام بخش جوانان باش��ند. یک��ی از این 
مدیران که اس��مش چن��دان در رس��انه های ایرانی 

شنیده نشده، مونا سپهری است. 
موفقیت خانم س��پهری خصوصاً از این نظر شایان 
توجه اس��ت که وی نه در صنایع فرهنگی یا فناوری 
اطاعات، بلکه در صنعت خودروسازی به عنوان یک 
مدیر ارش��د ش��ناخته می ش��ود؛ صنعتی که به طور 
سنتی  »مردانه« محسوب شده و کمتر زنی می تواند 
تا این س��طح در الیه های مدیریتی پیش��رفت کند. 
به گ��واه بلومبرگ، او یک��ی از اثرگذارترین زنان در 

صنعت خودروی اروپاست. 
مون��ا س��پهری فعالیت خ��ود را در س��ال 1990 
می��ادی به عنوان وکیل در پاریس آغاز و پس از آن 
در نیویورک دنبال کرد. تخصص او در خرید و ادغام 
شرکت ها و همچنین حقوق بین الملل شرکت ها بود. 
او در س��ال 1996 به ش��رکت رنو پیوست و نقش 
ارزنده ای در نخس��تین تیم مذاکره کننده ای داشت 
که ای��ده اتحاد دو ش��رکت رنو و نیس��ان را مطرح 
کردن��د. اتحاد این دو ش��رکت، یکی از نخس��تین و 
پایدارترین اتحادهای صنعت خودروس��ازی است که 
بین دو ش��رکت با فرهنگ های متفاوت برقرار شده 
اس��ت. در آن زم��ان، اینکه یک ش��رکت با فرهنگ 
غرب��ی � یعنی رن��و � بتواند با ش��رکتی ژاپنی نظیر 
نیسان، در این سطح اتحاد داشته باشد، ایده ای دور 

از ذهن و دست نیافتنی محسوب می شد. 
در س��ال 1999 یک��ی از پروژه ه��ای اصل��ی که 
مون��ا س��پهری فعاالن��ه در آن مش��ارکت می کرد، 
خری��د ش��رکت رومانیایی  »داچیا« بود. یک س��ال 
بعد س��پهری نقش��ی مش��ابه در خریداری شرکت 
خودروسازی کره ای  »سامسونگ موتورز« ایفا کرد. 
تیم ه��ای  هدای��ت  وظیف��ه   2007 س��ال  در 
میان کارک��ردی  )Cross-Functional( بر عهده 
او گذاش��ته ش��د؛ نقش��ی کلیدی که می توانس��ت 
همکاری میان واحد های ش��رکت را تقویت کرده و 

موانع ارتباطی را از میان بردارد. 
در س��ال 2009 او مسئول دفتر مدیرعامل و دبیر 
هیأت مدی��ره اتحاد رنو نیس��ان ش��د. در این مقام، 
مس��ئولیت او ش��امل ارتقای هم افزای��ی و همکاری 
استراتژیک میان دو ش��رکت رنو و نیسان و هدایت 

پروژه های جدید بود. 
در س��ال 2010 او مدیریت مذاکرات میان اتحاد 
رنو، نیس��ان و شرکت دایملر را بر عهده گرفت و در 
نهای��ت، یکی از اعضای کمیت��ه راهبری اتحاد میان 

سه شرکت رنو، نیسان و دایملر شد. 

تولید 6 مدل وانت متوقف شد
مه��ر م��اه امس��ال تولید ش��ش م��دل وانت در 

خودروسازان داخلی به صفر رسید. 
به گزارش ایس��نا، در این مدت تولید وانت وینگل 
تک کابین تک دیفرانس��یل شرکت سازه های خودرو 
دی��ار با کاهش ص��د درصدی همراه ب��وده و از 60 

دستگاه در مهرماه سال گذشته به صفر رسید. 
تولید وانت وینگل دوکابین تک دیفرانس��یل دیگر 
محصول شرکت سازه های خودرو دیار نیز صددرصد 
کاهش یافته و از 29 دستگاه در مهر 1۳9۴ به صفر 

کاهش یافت. 
همچنین تولید وانت مزدا تک کابین دوگانه س��وز 
گ��روه بهمن نیز نزولی بوده و با افت صد درصدی از 
چهار دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید. 
در این مدت تولید وانت مزدا دوکابین دوگانه سوز 
گ��روه بهمن هم صد درصد کاهش یافته و از ش��ش 

دستگاه در مهر 1۳9۴ به صفر کاهش یافت. 
تولید وانت ایس��وزو به عنوان دیگر محصول گروه 
بهمن نی��ز با کاهش صد درصدی هم��راه بوده و از 
2۵۸ دستگاه در مهر ماه سال گذشته به صفر رسید. 
مهر ماه امسال تولید وانت پاژن شرکت مرتب نیز 
صددرصد کاهش یافته و از س��ه دستگاه در مهر ماه 

1۳9۴ به صفر رسید.

نگاه خبر

7 خودرو

وزیر  صنای��ع  ام��ور  معاون 
صنعت، معدن و تجارت گفت: 
حدود 60 ش��رکت قطعه ساز 
ایرانی برای تأمین و س��اخت 
نیاز خودروهای  مورد  قطعات 
)ش��رکت  ای��کاپ   ش��رکت 
مش��ترک ایران خودرو و پژو( 
در ح��ال مذاک��ره هس��تند و 
10ق��رارداد در ای��ن زمین��ه 

نهایی شده است. 
 »محس��ن صالحی نی��ا« در 
حاش��یه گش��ایش یازدهمین 
قطعات،  بین المللی  نمایشگاه 
ل��وازم و مجموعه های خودرو، 
در گفت وگو ب��ا ایرنا افزود: با 
توجه ب��ه قراردادهایی که بعد 
از اجرایی ش��دن برنامه جامع 
به  )برج��ام(  مش��ترک  اقدام 
صورت همکاری های مشترک 
بی��ن خودروس��ازان داخلی و 
نقش  ش��د،  منعقد  خارج��ی 
و  قطع��ات  تولیدکنن��دگان 
مجموعه ه��ای خودرو بس��یار 

پررنگ تر دیده شد. 
وی با بیان اینک��ه بار اصلی 
برنامه های��ی که برای س��اخت 
داخل و افزایش عمق س��اخت 
داخل خودروها داریم بر دوش 
قطعه سازان است، گفت: یکی از 

قراردادهای خودرویی مؤثر بین 
ایران خودرو و پژو منعقد ش��د 
و برای این همکاری، ش��رکتی 
مش��ترک تشکیل و س��اختار 

سازمانی ایجاد شده است. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت اطمینان داد تولید 
انبوه محصوالت شرکت ایکاپ 
با حداق��ل ۴0 درص��د تولید 

داخل انجام خواهد شد. 
صالحی نی��ا همچنین اعام 
ک��رد نخس��تین محصول این 
امس��ال  اس��فندماه  همکاری 

تولید خواهد شد. 
وی با اش��اره ب��ه توافق نامه 
ش��رکت  و  س��ایپا  ش��رکت 
س��یتروئن فرانس��ه نیز گفت: 
ق��رارداد این هم��کاری هنوز 
منعقد نشده و مذاکرات نهایی 
برای تشکیل شرکت مشترک 

در حال انجام است. 
صالحی نی��ا تأکی��د کرد که 
پس از انعق��اد قرارداد اجرایی 
میان سیتروئن و سایپا برنامه 
هم��کاری  ب��رای  مش��ابهی 
اج��را  داخل��ی  قطعه س��ازان 

خواهد شد. 
و  خ��ودرو  س��هم  وی 
مجموعه ه��ای آن را در ارزش 

اف��زوده بخ��ش صنع��ت 16 
درصد ذکر ک��رد و گفت: 10 
درصد از این س��هم، متعلق به 
قطعات و مجموعه های خودرو 

است. 
به گ��زارش ایرنا، یازدهمین 
قطعات،  بین المللی  نمایشگاه 
ل��وازم و مجموعه های خودرو 
صب��ح دیروز با حض��ور ۴70 
شرکت داخلی و ۵۴0 شرکت 
خارجی از 2۳ کشور آرژانتین، 
اس��ترالیا،  اتری��ش،  آلم��ان، 
عربی،  متحده  امارات  اسپانیا، 
بلژی��ک،  ایتالی��ا،  انگلی��س، 
تایوان،  بنگادش،  بلغارستان، 
ترکیه، تونس، ژاپن، دانمارک، 
هلند،  چین،  فرانس��ه،  سوئد، 
هند، مال��ت و کره جنوبی در 
مح��ل دایمی نمایش��گاه های 
بین المللی ته��ران آغاز به کار 

کرد. 
ان��واع  نمایش��گاه  ای��ن  در 
خودروهای  یدک��ی  قطع��ات 
س��واری و س��نگین، خدمات 
پ��س از فروش، ماش��ین آالت 
مجموع��ه  قطع��ات،  تولی��د 
خدم��ات  خ��ودرو،  تزیین��ی 
کارگاه��ی و ل��وازم کارگاهی 
فن��ی  خدم��ات  خ��ودرو، 

تعمی��ر  خ��ودرو،  مهندس��ی 
محص��والت  نگه��داری،  و 
پاک کنن��ده خ��ودرو و س��ایر 
بخش ه��ای وابس��ته ب��ه این 
صنعت، در فضای نمایشگاهی 
به وسعت ۴9 هزار مترمربع به 
بازدیدکنندگان ارائه می شود. 
این نمایش��گاه را محس��ن 
صالحی نیا، معاون امور صنایع 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و حسین اسفهبدی مدیرعامل 
نمایش��گاه های  ش��رکت 

بین المللی افتتاح کردند. 
ب��ه دنب��ال همکاری ه��ای 
بین الملل��ی در بخش صنعت 
خ��ودرو و امضای توافق نامه ها 
و قراردادهایی با ش��رکت های 
خودروس��از ب��زرگ ای��ران با 
پژو،  همچ��ون  ش��رکت هایی 
رنو و س��یتروئن، مقرر ش��ده 
اس��ت ک��ه تأمی��ن کنندگان  
خودروسازان  )قطعه س��ازان( 
ایران��ی و طرف ه��ای خارجی 
نی��ز همکاری ه��ای خ��ود را 

گسترش دهند. 
رئی��س  رضای��ی،  رض��ا 
و  قطعات  س��ازندگان  انجمن 
مجموعه ه��ای خودرو ش��نبه 
نشس��تی  در  ج��اری  هفت��ه 

خبری ادعا کرد: اکنون برخی 
قطعه س��ازان داخلی قادرند تا 
60 درصد قطع��ات مورد نیاز 
برای محصوالت مش��ترک  را 
خودروسازان داخلی و خارجی 

تأمین کنند. 
وی در م��ورد آم��ار تولی��د 
خودرو در کش��ور نیز گفت: تا 
پانزدهم آبان ماه امسال، 696 
هزار و ۵99 دس��تگاه سواری، 
۴۸ هزار و 6۵7 دستگاه وانت، 
۴۸1 دس��تگاه مین��ی بوس، 
۵۴9 دس��تگاه اتوب��وس و 7 
هزار و 1۴1 دس��تگاه کامیون 

تولید شده است. 
به گفت��ه وی، تولی��د انواع 
خ��ودرو از ابتدای امس��ال تا 
پانزدهم آبان ماه، نس��بت به 
مدت مش��ابه پارس��ال  ۳0.9 
درص��د و تولید س��واری ۳1 

درصد رشد داشته است. 
براس��اس برنامه ریزی ه��ای 
انج��ام ش��ده و ب��ا توج��ه به 
وزارت صنعت،  سیاس��ت های 
معدن و تجارت، تولید خودرو 
کش��ور در س��ال 1۴0۴ باید 
به ۳میلیون دس��تگاه در سال 
افزای��ش یابد و یک س��وم آن 

صادر شود. 

معاون وزیر صنعت: 

١٠ قرارداد همکاری مشترک تأمین قطعه
 بین ایران خودرو و پژو نهایی شده است

خبرهای منتش��ر شده حاکی 
از آن اس��ت ش��رکت سامسونگ 
جنوب��ی  ک��ره  الکترونیک��س 
ب��رای خرید ش��رکت آمریکایی 
 Harman International«
قیم��ت  ب��ه   »Industries
مدی��ران  ب��ا  دالر  میلی��ارد   ۸
آن ب��ه تواف��ق رس��یده اس��ت. 
ب��رای خری��د  ارائ��ه پیش��نهاد 
از   »Harman« ش��رکت  
س��وی سامس��ونگ در شرایطی 
تحق��ق می یابد که کارشناس��ان 
و تحلیلگ��ران بر ای��ن باورند که 
ک��ره ای  ش��رکت  این  مدی��ران 
پ��س از بحران های��ی ک��ه اخیراً 
گریبانگی��ر آن ش��ده اس��ت به 
دنب��ال کاه��ش وابس��تگی خود 
ب��ه درآمدهای حاص��ل از تولید 
محصوالت الکترونیکی هستند. 

برآورده��ای ص��ورت گرفت��ه 
حاکی از آن اس��ت که پیشنهاد 
۸ میلیارد دالری سامس��ونگ به 
 »Harman« شرکت آمریکایی
به معنای آن اس��ت که مدیران 
این ش��رکت الکترونیکی کره ای 
را   »Harman« س��هم   ه��ر 
112 دالر قیمت گذاری کرده اند. 
پیش��نهادی  رقم  اس��ت  گفتنی 
سامس��ونگ 2۸درص��د از ارزش 

واقع��ی س��هام این ش��رکت در 
بازارهای مالی بیشتر است. 

شرکت سامسونگ که فعالیت 
اصل��ی آن در ح��وزه تولید لوازم 
خانگی و محصوالت الکترونیکی 
اس��ت مدت هاست در پی حضور 
در صنعت خودروس��ازی بوده و 
در همین راس��تا اخیراً بخش��ی 
از س��هام ش��رکت خودروسازی  
» BYD« را خری��داری ک��رده 
اس��ت. ای��ن ش��رکت همچنین 
به دنب��ال خری��د واح��د تولید 
 »Magneti Marelli « قطعات
ش��رکت فیات کرایس��لر بود که 
مذاکرات  موجود،  اطاعات  بنابر 
طرفین در هفته های گذش��ته با 

شکست روبه رو شده است. 

ش��رکت  ک��ه  حال��ی  در 
»Harman« یک برند محبوب و 
موفق در حوزه تولید لوازم صوتی 
خودرو به شمار می رود، مدیران این 
شرکت آمریکایی تصمیم گرفتند 
حوزه فعالیت خود را گسترش داده 
و به صورت جدی تری وارد صنعت 
خودروسازی ش��وند. این تصمیم 
 »Harman« سبب شده اس��ت
ام��روز رقمی مع��ادل 6۵درصد از 
تولی��د خود را به تولی��د و عرضه 
قطعات م��ورد نیاز ش��رکت های 
جه��ان  معتب��ر  خودروس��ازی 

اختصاص دهد. 
کارشناس��ان  از  رو«  »ک��رگ 
مش��اوره ای  موسس��ه   ارش��د 
  »HMC Investment Securities«

در ای��ن راس��تا می گوی��د: »رقم 
ب��رای  سامس��ونگ  پیش��نهادی 
 Harman ش��رکت  خری��د 
نش��ان دهنده آن اس��ت ک��ه این 
به ش��دت  الکترونیک��ی  ش��رکت 
نیازمند حضور در ب��ازاری جدید 
است تا از این طریق فرآیند رشد 
و توس��عه خود را تس��ریع کند.« 
وی در ادامه س��خنان خود افزود: 
»سامسونگ احتماال به این نتیجه 
رسیده است که می تواند از طریق 
تولید لوازم جانبی خودرو به یکی 
از شرکت های پیشرو در این حوزه 
بدل ش��ود و به همین منظور در 
تاش است تا یکی از معتبرترین 
برندهای موج��ود در این حوزه را 

خریداری کند.«

در راستای تاش های سامسونگ 
ب��رای خری��د ش��رکت آمریکایی 
»Harman«، این شرکت کره ای 
با صدور بیانیه ای اعام کرد: »شرکت 
Harman یکی از برندهای پیشرو 
در ح��وزه تولی��د ل��وازم و قطعات 
مورد نیاز برای تولی��د خودروهای 
هوش��مند بوده و میلیون ها خودرو 
در جهان از محص��والت و قطعات 
تولید ش��ده توسط این برند معتبر 
استفاده می کنند. شایان ذکر است 
ک��ه براس��اس داده ه��ای موجود، 
ش��رکت »Harman « تا انتهای 
ماه ژوئن س��ال جاری رقمی معادل 
2۴ میلیارد دالر س��فارش از سوی 
شرکت های خودروسازی بین المللی 
دریاف��ت ک��رده اس��ت. ش��رکت  
»Harman« که به تولید لوازم 
صوتی و س��امانه های هوش��مند 
خودروهای تولید ش��ده توس��ط 
خودروسازان معتبر دنیا اشتغال 
و  ۵0می��ادی  ده��ه  در  دارد، 
 »Sidney Harman«  توسط
قصد داش��ت به همراه ش��ریک 
خ��ود ب��ه تولی��د ماش��ین آالت 
صنعت��ی بپ��ردازد. این ش��رکت 
بعده��ا ش��رکت های »JBL« و 
»Infinity« را نی��ز خری��داری 
کرده و به یک��ی از بزرگ ترین و 
لوازم  تولید  برندهای  معتبرترین 

صوتی خودرو بدل شد. 
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توزیع حدود٢٠ هزار دستگاه خودرو 
به فرهنگیان در سال مالی آینده

مدیرعامل ش��رکت لیزینگ و رف��اه فرهنگیان در 
گزارش خود به مجمع عمومی به تش��ریح جزییات 
فعالیت ه��ا و خدمات این ش��رکت در زمین��ه ارائه 
خودروه��ای لیزینگ��ی به فرهنگیان عضو مؤسس��ه 
پرداخت و تعداد خودروهای توزیعی در س��ال مالی 

9۵ را 12 هزار خودرو اعام کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، مجمع عمومی عادی س��االنه 
شرکت س��رمایه گذاری لیزینگ و رفاه فرهنگیان با 

حضور کلیه سهامداران این شرکت برگزار شد. 
در مجمع عمومی این شرکت همچنین مبلغ ۴۵0 
میلیارد ریال به عنوان س��ود سال مالی 9۵ شناسایی 
ش��د که 90 درصد آن بین س��هامداران تقسیم شد. 
همچنین روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان روزنامه 

رسمی کثیراالنتشار معرفی شد. 
محمدحسن فرج اللهی، مدیرعامل شرکت لیزینگ 
و رفاه فرهنگیان ضمن اش��اره به خدمات قابل توجه 
این ش��رکت به فرهنگیان در طول یک سال گذشته 
گفت: در س��ال مالی منتهی به ۳1 ش��هریور 1۳9۵ 
در مجم��وع 11 ه��زار و ۸7۴ دس��تگاه خ��ودرو از 
محصوالت شرکت های ایران خودرو و سایپا در قالب 

لیزینگ به معلمان عضو مؤسسه واگذار شد. 
وی اف��زود: واگذاری خودرو ب��ه فرهنگیان پس از 
نظرس��نجی از آنها و براس��اس نیازها و سایق شان 

صورت می گیرد. 
فرج الله��ی با اش��اره ب��ه اینکه میانگی��ن قیمت 
خودروهای توزیعی حدود ۳00 میلیون ریال اس��ت 
گفت: از این مبلغ به طور میانگین 1۴0 میلیون ریال 
به عنوان تسهیات در اختیار فرهنگیان قرار می گیرد 
و مابق��ی آن به ص��ورت نقدی از آنه��ا دریافت و به 

حساب کارخانه خودرو سازی واریز می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت لیزین��گ و رف��اه فرهنگیان 
تصریح ک��رد: از ابتدای تأس��یس ش��رکت لیزینگ 
تاکنون بی��ش از 11۳ هزار نف��ر از فرهنگیان عضو 
مؤسس��ه موفق به دریافت خ��ودرو لیزینگی از این 
ش��رکت ش��ده اند که بیش از 6۴ هزار نفر در چهار 

سال گذشته خودرو دریافت کرده اند. 
وی همچنی��ن از برنامه این ش��رکت برای توزیع 
نزدیک به 20 هزار دس��تگاه خودرو در س��ال مالی 

آینده خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مؤسسه 
صن��دوق ذخیره فرهنگیان، در این مجمع همچنین 
مهن��دس انب��اردار قائم مق��ام مدیرعامل مؤسس��ه 
صندوق ذخی��ره فرهنگی��ان ضمن تأکید ب��ر ارائه 
خدمات شایسته فرهنگیان گفت: باید مطالعه جدی 
در زمینه س��ایق و نیازهای فرهنگیان صورت گیرد 
و خودروه��ای توزیعی بر این اس��اس صورت گیرد. 
همچنی��ن باید به ش��أن و جای��گاه فرهنگیان توجه 

ویژه ای شود. 

ترافیک سنگین در محورهای منتهی به مهران
ممنوعیت ورود خودروها 

به داخل شهر مهران
رئی��س پلیس راهور ناجا آخرین وضعیت ترافیکی 
محورهای منتهی به سه مرز مهران، شلمچه و چزابه 

را تشریح کرد. 
به گزارش ایس��نا، س��ردار مهری بعدازظهر دیروز 
در حاش��یه بازدید از شهر مهران با اشاره به ترافیک 
س��نگین محورهای منتهی به م��رز مهران گفت: به 
دلی��ل حجم زی��اد زائران امکان ت��ردد خودروها در 
داخل ش��هر مهران میس��ر نیس��ت و بر این اساس 
زائ��ران باید مس��افت حدود ۳0 کیلومت��ری قبل از 

ورودی شهر مهران تا مرز را پیاده طی کنند. 
وی با اش��اره به اینکه بار ترافیک مرزهای چذابه و 
شلمچه پرحجم ولی روان است، افزود: بر این اساس 
توصی��ه می کنیم زائ��ران از این مرزها ب��رای تردد 

استفاده کنند و به مرز مهران مراجعه نکنند. 
رئی��س پلیس راهور ناجا با اش��اره ب��ه اینکه برابر 
اعام قبل��ی تردد از مرزها ب��دون گذرنامه و روادید 
امکان پذیر نیس��ت، تصری��ح کرد: متأس��فانه حجم 
زیادی از مش��کات فعل��ی در مهران به دلیل حضور 
اف��راد فاقد ویزا در این مرز اس��ت که قطعاً این افراد 
اجازه تردد نخواهند یافت و با توجه به زمان محدود، 
امکان صدور وی��زا نیز در مهران وجود ندارد.  وی از 
اختصاص ایستگاه های ایست و بازرسی در محورهای 
کرمانش��اه و ایام خبر داد و گفت: در این ایستگاه ها 
ضم��ن بررس��ی گذرنامه اف��راد، از تردد اف��راد فاقد 
گذرنامه و روادید به سمت مهران جلوگیری می شود. 
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رئیس جمه��وری آمریکا، ابراز امیدواری کرده اس��ت 
که دونالد ترامپ، رئیس جمه��وری منتخب و متحدان 
جمهوریخ��واه او در کنگ��ره ب��ه »واقعیت ه��ای توافق 

هسته ای ایران« توجه کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، ب��اراک اوبام��ا روز دوش��نبه در 
کنفرانس خبری کاخ س��فید پیش بینی کرد که بر هم 
زدن توافق هسته ای ایران  )برجام( دشوار باشد زیرا به 
ادعای او این توافق مؤثر واقع ش��ده و از دستیابی ایران 

به سالح هسته ای جلوگیری کرده است. 
نزدی��کان دونالد ترام��پ، رئیس جمه��وری منتخب 
آمری��کا، از ض��رورت بازنگری در توافق اتم��ی با ایران 

سخن گفته اند. 
اوباما بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای 
ایران که بارها در گزارش های آژانس به آن اش��اره شده 
اس��ت، گفت: »توجیه به ه��م زدن توافقی که مؤثر بوده 
دشوار خواهد بود، به خصوص وقتی که گزینه جایگزین 
این باشد که ایران از زیر بار تمام تعهداتش بیرون بیاید و 

آزادانه به دنبال کسب سالح هسته ای برود.« او ادامه داد: 
»همچنین به خاطر داشته باشید که این توافق فقط بین 
ما و ایرانی ها نیس��ت. توافق بین ایران و گروه 1+5 یعنی 
کش��ورهای دیگر از جمله برخی از نزدیک ترین متحدان 
ماست. اگر ما از برجام خارج شویم به معنای آن خواهد 
بود که باید کش��ورهای اروپایی، روسیه یا چین را که به 

توافق پایبند مانده اند تحریم کنیم.«
ب��اراک اوبام��ا گف��ت: توافق هس��ته ای ای��ران مثال 
خوبی است که »ش��کاف بین لفاظی و واقعیت ها را در 

واشنگتن نشان می دهد.«
 رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد: وقتی که مسئول 
آن نبوده ای��د می توانید آن را توافق بد بخوانید اما وقتی 
که درباره توافق و جلوگیری از دستیابی ایران به سالح 
هس��ته ای مس��ئولیت پیدا می کنید احتم��ال آنکه به 

واقعیت ها نگاه کنید بیشتر خواهد شد.«
او افزود: »اس��تدالل اصلی مخالف��ان علیه توافق این 
ب��ود که ای��ران تقلب خواهد کرد و ب��ه تعهداتش عمل 

نخواهد کرد اما یک سال است که دلیل و مدرک داریم 
که نش��ان می دهد ایران به تعهداتش عمل کرده، فقط 
نظر من یا مشاورانم نیست. . . . سازمان های اطالعاتی و 

ارتش اسرائیل هم این حرف را می زنند.«
براس��اس این گ��زارش، فدریکا موگرینی، مس��ئول 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ش��ب گذشته در پایان 
یک نشس��ت غیررس��می میان وزیران خارجه اتحادیه 
اروپ��ا، از ای��ن تواف��ق دف��اع ک��رد و گفت ک��ه پایدار 
 مان��دن برج��ام و اج��رای آن از اولویت ه��ای اتحادیه 

اروپاست. 
موگرین��ی برجام را توافقی توصیف کرد که ش��ورای 
امنیت س��ازمان ملل هم بر آن صحه گذاش��ته و تأکید 
ک��رد که حمایت از اجرای کامل ای��ن توافق از وظایف 

این سازمان است. 
وزیران خارجه اتحادیه اروپا هم روز دوش��نبه گفتند 
ک��ه این اتحادیه »تعهد قاطعی« نس��بت به اجرای این 

توافق دارد. 

در پ��ی ادام��ه آلودگ��ی ه��وای تهران 
تمامی مدارس پایتخت در تمامی مقاطع 

تحصیلی امروز تعطیل اعالم شدند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، رواب��ط عمومی 
آم��وزش و پرورش ش��هر ته��ران اعالم 
کرد: با ادام��ه یافتن روند آلودگی هوا و 
افزایش آالینده های غیر مجاز و بررس��ی 
به عمل آمده، کلیه مدارس ش��هر تهران 
در نوب��ت صب��ح و بعدازظه��ر در کلی��ه 
مقاطع تحصیلی روز چهارشنبه 26 آبان 

ماه تعطیل است. 
براساس این گزارش کلیه آموزشگاه های 
شهرستان استان تهران در مقاطع ابتدایی، 

متوس��طه دوره اول و دوم ب��ه جز مناطق 
پردی��س، روده��ن، دماون��د و فیروزکوه 
چهارش��نبه 26 آبان به دلیل آلودگی هوا 

تعطیل است. 
این در حالی است که پیش از این مدیر 
کل محیط زیست اس��تان تهران مدارس 
سراس��ر ش��هر تهران ب��ه ج��ز فیروزکوه، 
دماون��د و پردی��س، در مقاط��ع ابتدایی، 
پیش دبستانی و مهدهای کودک را تعطیل 
اعالم کرده بود. امروز طرح زوج و فرد هم 

تا ساعت 19اجرا می شود. 
 روز گذش��ته در جلس��ه علنی مجلس، 
ب��ه  نام��ه ای  در  مجل��س  ٣5نماین��ده 

رئیس جمه��وری آلودگ��ی هوا را ناش��ی 
از ع��دم مدیری��ت صحی��ح و منطب��ق با 
اس��تانداردهای جهان��ی عن��وان کردند و 
خواستار دستور فوری رئیس جمهور برای 

حل این مشکل شدند. 
این در حالی اس��ت که مع��اون نظارت 
و پای��ش محی��ط زیس��ت اس��تان تهران 
در واکن��ش ب��ه اعالم ش��اخص 180 در 
گروه ه��ای تلگرامی به ادعای کارش��ناس 
بی بی سی گفت: این آمار صحیح نیست و 
شاخص آلودگی هوای تهران از 158 باالتر 
نرفته اس��ت و اینکه آالینده های شاخص 
در روزه��ای اخی��ر ذرات معلق اس��ت نه 

آالینده های شیمیایی و تشعشعات. 
او گفت: وقتی شاخص آلودگی هوا بین 
200 ت��ا ٣00 قرار می گی��رد در واقع هوا 
بس��یار ناسالم و زمانی که شاخص از ٣00 
فرات��ر رود در واقع وضعی��ت آلودگی هوا 

خطرناک است. 
س��ازمان هواشناس��ی هم ضمن اشاره 
ب��ه آلودگی ب��االی روزهای سه ش��نبه و 
چهارشنبه اعالم کرد که از بعدازظهر فردا 
به س��بب خارج شدن هوا از حالت سکون 
در اس��تان های واقع در دامنه های جنوبی 
الب��رز کاه��ش آلودگ��ی ه��وا پیش بینی 

می شود.

رئیس جمهوری از تروریس��م و مداخله نامشروع برخی 
کشورها در امور داخلی دیگران به عنوان دو خطر و تهدید 
بزرگ نام ب��رد و تأکید کرد: تهران ب��رای ارتقای امنیت 
منطق��ه ای، از تعمیق همکاری ها با پکن در همه زمینه ها 

از جمله دفاعی استقبال می کند. 
حجت االس��الم و المس��لمین دکتر حسن روحانی روز 
گذشته در دیدار س��پهبد »چانگ وان چوان« وزیر دفاع 
ملی و رئیس س��تاد کل نیروهای مسلح چین با تأکید بر 
اینکه روابط دو کش��ور برمبنای احت��رام متقابل و منافع 
مش��ترک ادامه می یابد، اظهار داش��ت: توس��عه و تعمیق 
روابط با چین به عنوان کش��ور مهم در قاره آسیا و دوست 

با سابقه ایران بسیار حائز اهمیت است. 
رئیس جمهوری با تبیین تالش ه��ای ایران برای حفظ 
ثب��ات و امنی��ت منطق��ه و مب��ارزه با تروریس��م تصریح 
ک��رد: باید برای مقابله و مبارزه با خطر بزرگ  تروریس��م، 

همکاری های دو کشور افزایش یابد. 
رئیس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه امنیت 
قاره آس��یا و منطق��ه مهم اقیانوس هن��د، دریای چین و 
خلیج فارس قابل تفکیک نیست، افزود: باید امنیت آسیا را 
با کمک یکدیگر حفظ کنیم و امروز نیز جمهوری اسالمی 

ایران نقشی بس��یار مهم در تحقق امنیت و ثبات جهانی 
به عهده دارد. 

دکت��ر روحان��ی همچنی��ن با بی��ان اینکه ب��ا توجه به 
ظرفیت ه��ای موج��ود در ایران و پیش��رفت های علمی و 
فن��اوری چین ب��ه دنبال ارتق��ای همکاری ه��ا در بخش 
تحقیقاتی و دانشگاهی هستیم، افزود: در پسابرجام فضای 
مناس��بی برای همکاری بیشتر دو کشور در زمینه انرژی، 
دفاعی، اقتصادی، هسته ای و سایر بخش ها به وجود آمده 

است. 
رئیس جمهوری با تأکید براینکه رفت و آمدهای مقام های 
نظامی، موجب اس��تحکام و افزایش همکاری ها در بخش 
دفاعی است، گفت: جمهوری اسالمی ایران برای اجرایی 
شدن همه توافقات با چین برمبنای نقشه راه همکاری ها 
آمادگ��ی کامل دارد و حوزه دفاع��ی بخش مهمی از این 

همکاری ها را تشکیل می دهد. 
وزی��ر دف��اع ملی و رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح 
چی��ن نیز در این دیدار تصریح کرد: جمهوری خلق چین 
همکاری های خود را با جمهوری اس��المی ایران به عنوان 
ق��درت نخس��ت منطقه  را برای هدف مش��ترک امنیت و 
ثبات منطقه به صورت مداوم و قطعی ادامه خواهد داد. 

 »چان��گ وان چوان« با اش��اره به جایگاه اس��تراتژیک 
ایران در منطقه، ضرورت ارتقای همکاری بین دو کش��ور 
در بخش ه��ای مختلف را خاطرنش��ان س��اخت و گفت: 
امیدواریم با هم��کاری ایران در چارچوب  »یک کمربند؛ 
یک جاده« به پیش��برد اهداف و منابع دو کش��ور نزدیک 

شویم. 
وزیر دفاع ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چین 
با ابراز خرسندی از روابط رو به توسعه دوکشور ادامه داد: 
چین همواره مواضعی بس��یار نزدیک با جمهوری اسالمی 

ایران داشته است. 
وی روابط سیاس��ی، اقتصادی، دفاعی و پارلمانی ایران 
و چین را بس��یار مطل��وب ارزیابی کرد و اظهار داش��ت: 
احس��اس صمیمیت و دوس��تی بین دو ملت و بخش های 

نظامی دو کشور وجود دارد. 
وزی��ر دفاع ملی و رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح 
چی��ن ادامه داد: ای��ران بزرگ ترین و مهم ترین کش��ور 
اس��المی منطقه و با گذش��ته، تمدن و تاریخی عمیق، 
نخس��تین قدرت تأثیرگذار منطقه اس��ت. لذا همکاری 
دو کش��ور در مب��ارزه با تروریس��م از اهمی��ت باالیی 

برخوردار خواهد بود. 

با ادامه آلودگی هوا

تعطیلی همه مدارس 

دکتر روحانی در دیدار وزیر دفاع ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح چین: 
تهران از تعمیق همکاری با پکن در همه زمینه ها از جمله دفاعی استقبال می کند

با حمایت بانک پاسارگاد انجام گرفت

رونمایی از کتاب »رنج و رنگ« پدر مینیاتور معاصر
مراس��م رونمای��ی از کت��اب »رن��ج و 
رنگ« حس��ین بهزاد با حض��ور جمعی از 
فرهیخت��گان داخل��ی و خارجی در محل 

دانشگاه خاتم برگزار شد. 
 مراس��م رونمای��ی از کت��اب »رن��ج و 
رنگ« حسین بهزاد، پدر مینیاتور معاصر 
ایران با حضور مجید قاس��می مدیرعامل 
بانک پاس��ارگارد و رئیس دانشگاه خاتم، 
مجتبی حس��ینی مش��اور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، محمدرضا اسدزاده مولف 
کتاب »رنج و رنگ«، رضا داوری اردکانی 
رئی��س فرهنگس��تان عل��وم ای��ران، ژان 
پیر برگودی��و رئیس دانش��کده هنرهای 
تجس��می س��وربن فرانس��ه و گروهی از 
هنرمندان سرش��ناس کشور، در دانشگاه 

خاتم تهران برگزار ش��د. 
در ای��ن نشس��ت مجید قاس��می طی 
ویژگی ه��ای  ب��ا  رابط��ه  در  س��خنانی 
برجسته ش��خصیتی استاد حسین بهزاد 

گف��ت: از جمل��ه ویژگی ه��ای حس��ین 
به��زاد، تالش تحس��ین برانگیزی اس��ت 
ک��ه درخل��ق اثر اصی��ل ایران��ی به کار 
گماشته و با بدعت در شیوه های پیشین 
مینیاتور، نق��ش کردن چهره های ایرانی 

به ج��ای چهره ه��ای مغول��ی، بازنمایی 
حالت ه��ای درونی اف��راد در چهره و به 
کارگی��ری عناصر ایرانی در فضاس��ازی 
اثر، اصال��ت متعالی هنر ایرانی را به رخ 

کشیده است. 

قاس��می افزود: اثر نفیس »رنج و رنگ« 
پاسداش��ت سال ها تالش و پش��تکار پدر 
مینیات��ور معاصر ایران، اس��تاد حس��ین 
بهزاد اس��ت که با هم��ت مولف، همکاری 
هنرمندان ایرانی، کمیسیون ملی یونسکو، 
انجم��ن فرهنگی ایران و فرانس��ه و بانک 

پاسارگارد به ثمر نشسته است. 
وی تصریح کرد: این اثر با دس��تور وزیر 
ارش��اد اس��المی در پنل تخصصی سالن 
ایران در بزرگ ترین نمایش��گاه بین المللی 
کتاب جه��ان در فرانکفورت حضور یافته 
و در مراس��می ضم��ن س��خنرانی کتاب 
شناس��ان و محققان برجسته معرفی شده 

است. 
او گفت: ثبت این اثر نفیس در فهرست 
آثار بین المللی موزه جهانی گوته از دیگر 
اقداماتی اس��ت ک��ه در راس��تای معرفی 
فرهنگ غن��ی ایران ب��ه جهانیان صورت 

گرفته است. 

رئیس جمه��وری منتخ��ب آمری��کا و رئیس جمه��وری 
روس��یه در نخس��تین گفت وگوی تلفنی خود به بررس��ی 
اوضاع سوریه پرداخته و توافق کردند روابط دو جانبه بین 

دو کشور را عادی کنند و گسترش دهند. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری راش��اتودی، در 
ای��ن گفت وگوی تلفنی دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین به 
تب��ادل نظر درباره »اقدامات متحد به منظور مقابله با یک 
دشمن واحد که همان تروریسم بین المللی و افراط گرایی 

جهانی است«، پرداختند. 
کرملین در بیانیه ای اعالم کرد: پوتین و ترامپ همچنین 
به بررسی راه هایی برای سازش و از میان برداشتن بحران 
در س��وریه پرداختند. ترامپ و پوتی��ن توجه ویژه خود را 

ب��ر اهمیت ایجاد یک اقدام باثبات برای روابط دوجانبه به 
واسطه اقدامات اقتصادی و تجاری میان دو کشور معطوف 
کرده و اعالم کردند که به دنبال همکاری سازنده هستند. 
پوتی��ن و ترامپ همچنی��ن بر حفظ ارتب��اط میان دو 
کشور توافق کرده و درباره ایده دیدار دوطرفه به گفت وگو 

پرداختند. 
کرملی��ن در ادامه بیانیه خود آورده اس��ت: س��ال آتی 
میالدی دویست ودهمین س��الگرد آغاز روابط دیپلماتیک 
میان روس��یه و آمریکا اس��ت و گفت وگ��وی تلفنی میان 
ترامپ و پوتین باعث افزایش همکاری ها میان دو کش��ور 
خواهد ش��د و دو طرف در این گفت وگ��و درباره برقراری 

ثبات و امنیت در سراسر جهان صحبت کردند. 

گفت وگوی تلفنی پوتین و ترامپ درباره ترمیم روابط

  بهرام قاس�می، س�خنگو و رئیس 
مرکز دیپلماس�ی عمومی و رسانه ای 
وزارت ام�ور خارج�ه کش�ورمان در 
واکنش به انتشار اخباری در برخی از 
رسانه های افغانستان مبنی بر حضور 
تع�دادی از رهبران طالب�ان در ایران 
و هم�کاری ایران با این گ�روه اظهار 
کرد: حضور عناصر طالب�ان در ایران 
بی پایه و اس�اس اس�ت و روابط ایران 
با افغانس�تان براساس دولت محوری، 
همکاری دوس�تانه، برادرانه، منافع و 

امنیت مشترک تعریف شده است. 

دادگاه مص�ر ب�ا قب�ول ش�کایت محمد مرس�ی و برخ�ی دیگ�ر از رهبران 
اخوان المسلمین، احکام اعدام و حبس ابد صادره علیه آنها را نقض و پرونده 

را برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع داد

تیتر اخبار

به گزارش ایس��نا، رحم��ت اهلل حافظی در جلس��ه روز 
گذش��ته شورای ش��هر تهران پس از ارائه گزارش عملکرد 
ستاد هماهنگی ش��ورایاری ها با بیان اینکه صرفاً ساختار 
و تشکیالت ش��ورایاری ها ایجاد شده است، گفت: باید به 
محتوای فعالیت و ظرفیت های شورایاری ها نیز بپردازیم. 
او با بیان اینکه از جایگاه کمیس��یون سالمت تاکنون با 
ش��ورایاری 9 منطقه جنوب شهر تهران جلسات مشترک 
برگزار ش��ده است، اظهار کرد: بازدیدهایی نیز با همراهی 
ش��ورایاران از سطح این مناطق صورت گرفته و از دیدگاه 

این افراد به مسائل و مش��کالت محالت و مناطق جنوب 
شهر تهران پرداخته شده است. 

رئیس کمیس��یون س��المت، محیط زیس��ت و خدمات 
شهری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه باید شهرداری 
در تدوی��ن بودجه س��ال آینده مناطق از نظر ش��ورایاران 
اس��تفاده کند، اعالم کرد: به جای اینکه ش��هرداری عنان 
اداره ش��هر را ب��ه پیمانکاران بس��پارد، بهتر اس��ت برای 
باقی مانده عمر مدیریتی خود این اختیار را به ش��ورایاران 

تفویض کند. 

حافظی: شهرداری در تدوین بودجه مناطق از نظر شورایاران استفاده کند

  روز گذش�ته رئی�س مرک�ز آمار 

تاکن�ون  ک�ه  ک�رد،  اع�الم  ای�ران 
19میلی�ون و 500 ه�زار خان�وار ب�ا 
جمعیت�ی براب�ر ب�ا 64 میلی�ون و 
900ه�زار نفر سرش�ماری ش�ده اند 
ک�ه 81درص�د خانواره�ای کش�ور 
را تش�کیل می دهن�د. سرش�ماری 

حضوری تا ٢8 آبان ادامه دارد. 
  صبح روز گذشته زلزله 4.1 ریشتری، 

بردس�کن در استان خراس�ان رضوی و 
همچنین یک زلزله 4.٢ ریشتری چوار 

در استان ایالم را لرزاند. 

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با 
تأکید بر اینکه روند تحریم ها به وضعیت بهبود محیط زیست آسیب زده است، 
گفت: اگر این تحریم ها به طور کامل رفع نشود با محدودیت و مشکالتی در آینده 
مواجه خواهیم بود. برای همین در توافق پاریس، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
را تا 4 درصد بدون ش�رط و 8 درصد را مش�روط به رفع تمام موانع و تحریم ها و 

تعامل با دنیا پذیرفته ایم

تیتر اخبار

حسین پارسایی، مدیرکل دفتر نمایش خانگی، مستند 
و کوتاه سازمان سینمایی درباره چالش هایی که این روزها 
در حوزه تولیدات در ش��بکه نمای��ش خانگی پیش آمده 

است، توضیحاتی را ارائه داد. 
او در گفت وگو با مهر با بیان اینکه برای رفع مش��کالتی 
از این دس��ت و همچنین مسئله دستمزدهای غیرمتعارف 
بازیگران در ش��بکه نمایش خانگی تنها نباید به س��ازمان 
س��ینمایی و شبکه نمایش خانگی محدود شد، گفت: باید 
همه دس��ت به دس��ت هم دهند و ب��رای ماجرای مالی و 
پرداخت دس��تمزد به بازیگران ضوابطی تعیین شود. این 
امر کاری برای س��ازمان سینمایی ندارد اما بهتر است در 

این زمینه خود صنوف ورود پیدا کنند. مانند تئاتر که یک 
قرارداد تیپ برای بازیگران و دست اندرکاران تئاتر در نظر 
گرفته اس��ت که براساس آن دستمزدها مشخص می شود. 

البته همین قرارداد تیپ هم باید به روز رسانی شود. 
پارسایی در پایان گفت: مخالفت با ورود پول های کثیف 
به ش��بکه نمایش خانگی یکی از دغدغه های مش��ترک ما 
با دوس��تان سینماگر اس��ت و فکر می کنم با بازنگری در 
مجموع ضوابط و دس��تورالعمل ها و با همراهی و همدلی 
در ح��وزه نمایش خانگی با هنرمندان اصناف س��ینمایی 
بخش��ی از این مش��کالت برطرف می شود. مراقب هستیم 

شبکه نمایش خانگی محل پولشویی نشود. 

پارسایی: مراقب هستیم شبکه نمایش خانگی محل پولشویی نشود

  زه�را حاتم�ی، بازیگر س�ال های دور 
س�ینمای ایران و همس�ر مرح�وم علی 
حاتمی به فیلم »شعله ور« حمید نعمت اهلل 
پیوست. این سومین حضور او بعد از انقالب 
اس�المی در پروژه ای سینمایی است. لیال 

حاتمی هم در این فیلم حضور دارد. 
  نش�ر پیدایش مجموعه  ای جدید با 
عنوان  »کالسیک های خواندنی«برای 
مخاطب�ان نوجوان منتش�ر می کند. 
عناوین پنج جلدی که به زودی از این 
مجموعه راهی کتابفروشی ها می شود 
از ای�ن ق�رار اس�ت:  »رابی�ن هود«،  
»ب�اغ مخفی«،  »باد در درختان بید«،  

»شاهزاده و بینوا« و  »مری پاپینز«. 

س�یروس نیرو، شاعر و پژوهشگر پیشکس�وت که از نسل شاگردان یوشیج 
بود از دنیا رفت

تیتر اخبار

تیم مل��ی فوتبال کش��ورمان در آخرین ب��ازی مرحله 
رفت مقدماتی جام جهانی، در یک زمین کاماًل نامناس��ب 
با س��وریه مس��اوی کرد و دو امتیاز بس��یار حساس را از 

دست داد. 
این بازی ب��ه خاطر بارش باران با تأخیر برگزار ش��د و 
همانطور که انتظار می رفت، کیفیت فاجعه بار زمین بازی 
دش��من شماره یک تیم ملی کشورمان بود. اگر به شرایط 
کاماًل غیراس��تاندارد زمین، وقت کشی های مکرر و سبک 
کام��اًل دفاعی س��وریه را اضافه کنیم به خوبی مش��خص 
می ش��ود ایران برای پیروزی در این بازی چه کار سختی 

داشته اس��ت. البته ش��اگردان کارلوس کی روش با وجود 
تالش بس��یار زیاد نتوانس��تند این ماموریت س��خت را به 
س��رانجام برسانند و در نهایت تنها یک امتیاز از این بازی 
گرفتن��د. آنه��ا در گروه A مقدماتی جام جهانی در آس��یا 
همچنان صدرنش��ین هس��تند و باالتر از کره جنوبی قرار 
دارن��د که پیش از بازی ایران موفق ش��د ازبکس��تان را 2 
بر یک شکس��ت بدهد. ایران با ی��ک امتیاز این بازی، 11 
امتیازی ش��د و حاال از کره جنوبی و ازبکس��تان به ترتیب 
یک و دو امتیاز بیشتر دارد. در دیگر بازی این گروه، قطر 

و چین بدون گل مساوی شدند. 

تساوی نه چندان دلچسب تیم ملی برابر سوریه

  تیم یوونتوس در این فصل به خاطر 
س�بک فوتبالش م�ورد انتقاد بعضی 
ه�واداران قرار گرفته و بس�یاری این 
تیم را با تیم کاپلو بین سال های ٢004 
تا ٢006 مقایس�ه می کنند و معتقدند 
که آنها این فصل دچار افت ش�ده اند؛ 
ول�ی کاپلو معتقد اس�ت ی�ووه هیچ 

رقیبی در سری آ ندارد. 
کارلوس کی روش در بازی ایران و س�وریه »پرچم  ایران« را روی کف دس�ت 

خود نقش کرده بود

تیتر اخبار
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کافه تبلیغات

نگاهی به آگهی انیمیشنی روزانه

تکرار دوباره سادگی
نرگس فرجی

nargesfaraji1389@yahoo.com

وحید محمدی
 مشاور فروش و بازاریابی

پیش نیاز خلق ایده های تبلیغاتی 
که منجر به فروش می شوند

تبلیغات در عصر امروز تفاوت های زیادی با گذشته 
پیدا کرده اس��ت؛ از برخی شرکت ها گرفته که برای 
معرفی کس��ب وکار تازه خود تبلیغ می کنند تا برخی 
ش��رکت ها که به قصد به رخ کش��یدن خ��ود به رقبا 
تبلی��غ کرده یا برخ��ی از آنها که ب��رای اثبات وجود 
تبلیغ می کنند. در این میان شرکت هایی هم هستند 
که برای معرفی محصول جدید خود باوجود مش��هور 
بودن برندش��ان تبلیغ می کنند. خالصه اینکه دالیل 
خیلی زیادی برای تبلیغات وجود دارد و اگر بخواهیم 
بین این دالیل ریز ش��ویم به م��وارد زیادی خواهیم 
رس��ید، اما چه نوع تبلیغی منجر به فروش می شود؟ 

چه تبلیغی مشتری را ترغیب به خرید می کند؟ 
 ش��رکت ها به دالیل زیاد و ب��ه قصد فروش تبلیغ 
می کنن��د، دالیلی مانن��د حل ک��ردن موانع فروش، 
پیش��برد فروش، فروش محصول جدید و انواع دیگر 

آن. 
 ام��ا بهترین تبلیغ که منجر به فروش ش��ود کدام 
ن��وع اس��ت؟ دیوید آگلی��وی که از او ب��ا القابی مثل 
پدر تبلیغات یا پدر افس��انه ای تبلیغات یاد می کنند 
می گوید برای رسیدن به تبلیغاتی که منجر به فروش 
ش��ود باید همه جوانب مثل رقبا، محصول، مشتریان 
و... را در نظ��ر گرفت. )رجوع به لیس��ت نظریاتش در 

مورد کمپین های تبلیغاتی موفق(
ب��رای تبلیغات به منظور نیل به ف��روش ابتدا باید 
تحقیقات جامع انجام شود. تحقیقات اصلی عموما بر 

سه اصل استوار خواهد بود: 
1. ش��ناخت محصول 2. ش��ناخت رقبا 3. شناخت 

مشتریان و نیاز آنها
 این تحقیقات ابتدا روی ش��ناخت محصول انجام 
می ش��ود، شناس��ایی دقی��ق محص��ول، ویژگی های 
محصول، مش��خص کردن وجه تمایز محصول نسبت 
ب��ه محصوالت مش��ابه )در اینجا در ص��ورت ماهیت 
س��ازمان به ص��ورت خدمات ب��ه جای محص��ول از 
خدمات اس��تفاده می کنیم( و سایر مواردی را که در 
این موضوع مهم هستند مورد بررسی قرار می دهیم، 
همچنین بدانیم آینده محصول چیست؟ و اگر حقایق 
جالبی در مورد محصول وجود دارد نیز از آنها استفاده 
کنیم که حتی شناخت مراحل ساخته شدن محصول 
نیز در صورتی که خدماتی نباش��د، می تواند در ایجاد 
ایده به ش��ما کمک کند. پس از آن به ش��ناخت رقبا 
و محصوالت آنها می رس��یم و محصوالت یا خدماتی 
را که باعث می ش��ود بتوانیم آنه��ا را به عنوان رقیب 
ج��دی قلمداد کنیم، پیدا می کنیم. یکی از مهم ترین 
راه های تبلیغات استفاده از نقاط ضعف و قدرت رقیب 
خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از تاکتیک هایی که 
محصول ش��ما را نس��بت به محصول مشابه در نقطه 
ق��وت یا محصول رقیب را در نقطه ضعف قرار خواهد 
داد از این دست خواهد بود. پس از بررسی رقبا نوبت 
به مش��تریان می رسد. شناسایی مش��تریان به چند 

بخش مختلف تقسیم می شود: 

مش��تریانی ک��ه در ح��ال حاضر خری��د می کنند، 
مش��تریان بالقوه ای ک��ه می توانیم آنها را مش��تریان 

بالفعل کنیم و سایر مشتریان احتمالی. 
در این بررس��ی باید بدانیم نیاز مشتریان چیست؟ 
البته در مرحله شناسایی )بازاریابی( و ایجاد محصول 
قطعا نیازس��نجی اولیه یا خلق نیاز ش��ده اس��ت اما 
در ای��ن بین م��ا باید بدانیم آن نیازها چیس��ت تا در 
تبلیغات خود بر آن نیازها تاکید کنیم، به این ش��عار 

توجه کنید: 
»زمانی ک��ه اتومبیل رویلز رویس به س��رعت 60 
مای��ل )ح��دود 100 کیلومتر( بر س��اعت می رس��د 
تنها س��روصدایی که شنیده می ش��ود صدای ساعت 

الکتریکی خواهد بود« 
این ش��عار تبلیغاتی را دیوید آگلی��وی برای رویلز 
رویس به عنوان مدیر ارش��د تبلیغات طراحی کرد که 
نشان از نیاز جامعه آن روز برای اتومبیلی با کمترین 

سروصدا دارد. 
فولکس واگن نخس��تین بار به اسم خودروی مردم 
)معنای نام فولک��س واگن( روی کار آمد و هدف آن 
پاس��خ به نیازی بود که همه م��ردم آلمان بتوانند در 
س��یل اتومبیل ه��ای لوکس آن زم��ان توانایی خرید 

خودرو را پیدا کنند. 
در نتیجه شناس��ایی نیاز مش��تریان برای تبلیغات 
از مهم تری��ن اتفاق��ات ممکن خواهد ب��ود. همچنین 
می توانید قب��ل از تبلیغات با برگ��زاری کمپین ها یا 
نظرس��نجی هایی متوجه ش��وید مش��تریان شما چه 
تص��وری از ش��ما دارند؟ حتی می توانی��د نقطه ای از 
احس��اس مشتریان نسبت به محصول را پیدا کنید و 
متوجه شوید چه جنبه ای از محصول برای مشتریان 

دارای اهمیت است و روی آن کار کنید. 
کن��ار قرار دادن دانش��ی که از این س��ه مبحث به 
دست می آید، همراه با خرج کمی خالقیت، ایده های 

ناب تبلیغاتی را برای شما به وجود می آورد. 
پ��س از پایان تحقیقات در مورد س��ه فاکتور مهم، 
تیم های تبلیغاتی ش��روع به ایده پ��ردازی می کنند و 
با توجه به اطالعات به دست آمده به طراحی تبلیغات 
ی��ا کمپین ه��ای تبلیغات��ی می پردازند. ای��ن ایده ها 
می توانند خالقانه، مفهومی یا به صورت الگوبرداری از 
نمونه های موفق خارجی باش��ند، اما اینها فقط بخش 
خالقانه کار هستند. برای ما مهم ترین مسئله در نظر 
گرفتن سه فاکتور اعالم ش��ده برای فروش است. اما 
م��ا باید بدانیم تبلیغ نکردن بهت��ر از تبلیغات بد که 
عمدتا منجر به کاهش فروش می شود، است. تبلیغات 
باید هوشمندانه با ش��ناخت دقیق محیط و شناخت 
تمامی نقاط ضعف بوده تا از تبدیل شدن به ضد تبلیغ 
جلوگیری شود. یادمان نرود تبلیغاتی منجر به فروش 
می شود که با شناخت دقیق محصول، مشتریان و رقبا 

انجام شود. 

تبلیغات خالق

آگهی شرکت  ارتباطات بازاریابیVerdant Zeal - شعار: گذشته شما می تواند زمان حال دیگران باشد، به نیازمندان کمک کنید. 

ایستگاه تبلیغات

Netflix، هوشمندانه  برای کسانی 
که تبلیغ  نمی بینند، تبلیغ کرد

 ،Black Mirror نت فلیکس برای تبلیغ فصل سوم
یک س��ریال خیالی انگلیسی که نشان می دهد چگونه 
تکنولوژی اغلب منحرف می شود، تبلیغات نسبتا عجیبی 
را برای دل بردن از کس��انی که از ضدتبلیغ ها استفاده 
می کنند به کار برده است.تبلیغ می گوید: »سالم کاربر 
اس��تفاده کننده از ضد تبلیغ. ش��ما نمی توانید تبلیغ را 
ببینید، اما تبلیغ شما را می بیند. کلیک کنید تا ببینید 

آن طرف آیینه سیاه شما چیست.«
تبلیغات بزرگی که اس��تفاده کنندگان از ضدتبلیغ را 
 The Next هدف قرار داده روی وب سایت تکنولوژی
Web  و همچنی��ن Mashable درحال اجراس��ت. 
  Netflix. com کلیک کردن بر این پست، کاربر را به
می برد، جایی که آنها می توانند وارد س��امانه ش��وند و 

سریال را تماشا کنند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، این برند احتماال بیش��ترین 
نف��وذ خود را از طریق س��ایت های ب��ازی و تکنولوژی 
به دس��ت می آورد که خیل عظیم��ی از مردمی را که 
از ضدتبلیغ ها اس��تفاده می کنند ج��ذب خواهد کرد. 
مطاب��ق یک گ��زارش از IAB در ژویی��ه، 26درصد از 
مصرف کنن��دگان کامپیوت��ر ش��خصی از ضدتبلیغ ها 
اس��تفاده می کنند که 32درصد آنها مردانی بین 18 تا 
34 سال  هستند. زنان در همین بازه سنی 22درصد از 
افرادی را که از ضدتبلیغ ها اس��تفاده می کنند تشکیل 

می دهند. 

سادگی، زیبایی ا ست
نعیم تدی��ن، کارگردان، انیماتور و طراح 
انیمیش��نی  ای��ده آگهی  کاراکت��ر درباره 
برن��د روزان��ه می گوی��د: روزان��ه از ابتدا، 
بن��ای کمپین ه��ای تبلیغات��ی اش را ب��ر 
س��ادگی و ارتب��اط س��ریع ب��ا مخاطب و 
مصرف کننده محصوالتش گذاش��ته بود و 
ایده هایش کاراکتر دوست داشتنی  ستاره 
گاو ب��ود. هن��وز ه��م فرام��وش نمی کنم 
که با دی��دن تصاویر بزرگ��ش و ایده های 
س��اده اش روی بیلبورد ه��ای اتوبان صدر 
)آن زمان یک طبقه بیشتر نبود( خالقیت 
طراحانش س��ر ذوقم می آورد. حاال دوباره 
بعد از سال ها روزانه با تبلیغات تازه به بازار 
بازگشته که برای من هم خوشحال کننده 
بود ه��م خاطره انگیز، با دیدن بیلبوردها و 
تبلیغ تلویزیونی ناخودآگاه تصاویر و ایده ها 
را با خاطراتی که داش��تم مقایس��ه کردم. 
روزانه در آگهی جدیدش همچنان سادگی 
را حفظ کرده و از دید من ساده، زیباست. 

روزانه خواسته همان صمیمیت 
گذشته را یادآوری کند

تدین درب��اره اجرای آگه��ی تلویزیونی 
برند روزانه می گوید: به نظرم سادگی ایده 
به ش��کل درس��تی برای اجرا حفظ شده، 
ترکیب خوبی بین موسیقی و تصویر وجود 
دارد که البته این ترکیب همان ایده اصلی 
آگهی  اس��ت. انتخاب رنگ و ترکیب بندی 
و فضاس��ازی کار، مناس��ب ایده است، اما 
س��ادگی دلیلی بر جسور نبودن و متفاوت 
نبودن نیس��ت. شاید 14 یا 15 سال پیش 
که همه تولید کنندگان عالقه مند تبلیغات 
زرق و برق دار س��ه بعدی یا همراه با شعر 
و موس��یقی ریتمیک بودن��د، روزانه با آن 
تف��اوت ناگهانی ب��اور همه را شکس��ت و 
تغییر داد آن هم به س��ادگی چون متفاوت 
فکر کرده ب��ود یا مدیرانش به ایده پردازان 
اعتماد ک��رده بودند، اما ام��روز همه چیز 
تغییر ک��رده؛ مخاطب، مصرف کننده، بازار 

و خیلی چیزها. 
ش��اید روزانه خواس��ته همان س��ادگی 
و صمیمی��ت گذش��ته را ی��ادآوری کند، 
اما برای چه کس��ی؟ آن روزها دسترس��ی 
مخاطبان به رسانه های آزاد وجود نداشت 
یا بس��یار کم ب��ود ولی مخاط��ب امروز از 
فرط دیدن و ش��نیدن، نیاز به اس��تراحت 
دارد، ک��م تحمل ش��ده و خیلی چیزها را 
بلد اس��ت، اگر حواس سازنده جمع نباشد 
ایده اش همان ثانیه اول رو ش��ده، ش��اید 
این ی��ک توقع بیش از حد ی��ا نظر کامال 
شخصی و احساس��ی باشد، اما من دوست 
داشتم دوباره غافلگیر شوم. روزانه تغییری 
نکرده و همچنان اعتماد مصرف کننده اش 
را حفظ کرده ولی اگر بعد از سال ها دوباره 
آگهی پخش می کند یعنی نیاز به مخاطب 
و مصرف کننده جدی��د پیدا کرده، پس به 
چی��زی ضربه زننده تر از این نیاز اس��ت تا 

مخاطب س��رش را از صفح��ه موبایل جدا 
کن��د و 90 درجه باال بیاورد، البته ش��اید 
هم روزانه خواسته به سادگی فقط حضور 

داشته باشد. 

آگهی برای اعالم حضور دوباره هم 
ساده و دوست داشتنی است

تدین درپاس��خ به این س��وال که آیا 
ای��ن آگهی با محص��ول هماهنگی دارد 
و اس��تفاده درس��تی از کاراکت��ر روزانه 
در ای��ن آگهی ش��ده اس��ت؟ می گوید: 
آگه��ی نمایش خوردن صبحانه توس��ط 
گاو روزانه و مش��خصا پنیر روزانه است، 
گاو دوس��ت داشتنی با کش��یدن کارد 
روی پنی��ر متوجه صدایی می ش��ود که 
از پنی��ر بی��رون می آید، ص��دای ویولن 
که به خوب��ی با موس��یقی روی تصویر 
هماهنگ اس��ت و به نوعی موس��یقی را 
کام��ل می کند. گاو از این اتفاق به وجد 
آمده و با گرفتن نان به ش��کل ویولن و 
کشیدن کارد به ش��کل آرشه شروع به 

نواختن موسیقی می کند.
 ای��ده لمس کردن اش��یا ی��ا خوراکی ها 
ای��ده  موس��یقی  ص��دای  ش��نیدن  و 
هی��چ  دیگ��ر  البت��ه  نیس��ت،  جدی��دی 
 ایده ای جدید نیس��ت فق��ط اجرای جدید 

وجود دارد.
 همان طور که گفتم به ش��خصه ترجیح 
می دادم که ایده غافلگیرکننده تری را ببینم 
و دوباره مبهوت خالقیت ایده پردازان شوم، 
اما این آگهی برای اعالم حضور دوباره هم 

ساده و دوست داشتنی است.

 هماهنگی موسیقی با آگهی
تدین درباره موسیقی این آگهی و اینکه 
آیا روزانه رس��انه مناس��بی را برای اکران 
آگه��ی انیمیش��نی خود انتخ��اب کرده یا 
خیر، می گوید: موس��یقی آگهی زیباست و 
هماهنگ با سادگی آگهی، با توجه به اینکه 
منبع آن را نیافتم، پس حدس می زنم که 

موسیقی خاص آگهی س��اخته شده باشد 
ک��ه ب��ه ارزش کار س��اخته ش��ده اضافه 
می کند و به آن اعتبار بیشتری می بخشد. 
اینک��ه آگه��ی روزان��ه بع��د از مدت ها در 
رس��انه مناسبی نمایش داده شده برخالف 
سادگی آن جواب سختی دارد. امروز شاید 
تنه��ا مرجع نمایش تصویر و رس��اندن آن 
به دس��ت مخاطب دیگر تلویزیون نباشد، 
رقبای ج��دی مثل ش��بکه های مجازی و 
تلویزیون های اینترنتی را نمی توان نادیده 

گرف��ت، اما هن��وز هم تلویزی��ون صاحب 
اعتبار و پوش��ش بیشتری است. تایید این 
مثال حضور گزارش آگهی های طوالنی در 
مورد محصوالت بهداشتی نه چندان معتبر 
اس��ت که با همه اینکه مورد تایید وزارت 
بهداشت نیس��تند، اما با پخش تلویزیونی 
فروش محصوالت ش��ان تضمین می ش��ود. 
ب��ه هر حال وقتی محصولی قرار اس��ت 
جای��ش را میان خانواده ه��ا باز یا حفظ 
کن��د باید رس��انه ای را انتخاب کند که 
همه به سادگی به آن دسترسی دارند. 

ایده این آگهی دارای فانتزی 
مناسبی است

کارگ��ردان،  میروهاب��ی،  محم��د 
مدیرعام��ل  و  انیمیش��ن  تهیه کنن��ده 
استودیوی انیمیکده درباره ایده پردازی 
آگهی انیمیش��نی برند روزانه می گوید: 
ایده این آگهی، دارای فانتزی مناس��بی 
است. برند روزانه با توجه به آگهی های 
قبلی خود، در این آگهی نیز توانسته از 
لح��اظ ایده همان حس و حال را حفظ 
کند. میروهابی درباره ش��یوه اجرای آگهی 
تلویزیونی برن��د روزانه می گوی��د: اجرای 
این آگه��ی تلویزیونی کم��ی بیش از حد 
ساده اس��ت و توانایی رس��اندن ایده را به 
درستی ندارد. متحرک س��ازی کم جان و 
انتخاب رنگ ها نامناس��ب است به طوری 
که محصول به خوبی دیده نمی ش��ود و در 
رنگ س��فید محیط گم شده است. همین 
ن��کات در آگهی محیطی که همراس��تا با 
آگهی تلویزیونی اکران شده دیده  می شود. 

در آگهی محیطی هم ایده گویا نیس��ت و 
المان بصری صدای موس��یقی را کم دارد. 
میروهاب��ی درپاس��خ به این س��وال که آیا 
این آگه��ی با محص��ول هماهنگی دارد و 
استفاده درس��تی از کاراکتر روزانه در آن 
ش��ده است، می گوید: متاس��فانه یک ایده 
خوب، ب��ا اجرایی نامناس��ب و کم جان با 
هیچ محصولی هماهنگی ندارد و ش��ادابی 
گذشته کاراکتر در اجرا و انیمیت مشاهده 

نمی شود.
 میروهابی درباره موس��یقی و هماهنگی 
آن با آگهی برند روزانه می گوید: موسیقی 
آگهی حس و حال صبح و ش��روع زندگی 
را ب��ه خوب��ی منتق��ل می کند و تناس��ب 
خوبی ب��ا محص��ول برق��رار کرده اس��ت. 
میر وهابی درباره انتخاب رس��انه به عنوان 
کانال پخش کننده آگهی انیمیش��نی برند 
روزانه می گوید: این تیزر برای ش��بکه های 
اجتماعی مانند اینستاگرام مناسب تر است 
و پخش آن از تلویزیون شاید به نوعی هدر 

کردن هزینه یا بودجه تبلیغاتی باشد. 

سادگی ایده به شکل درستی برای اجرا حفظ 
شده، ترکیب خوبی بین موسیقی و تصویر 
وجود دارد که البته این ترکیب همان ایده 

اصلی آگهی  است. انتخاب رنگ و ترکیب بندی 
و فضاسازی کار مناسب ایده است، اما 
سادگی دلیلی بر جسور نبودن و متفاوت 

نبودن نیست. شاید 14 یا 15 سال پیش که 
همه تولید کنندگان عالقه مند تبلیغات زرق و 
برق دار سه بعدی یا همراه با شعر و موسیقی 
ریتمیک بودند، روزانه با آن تفاوت ناگهانی 
باور همه را شکست و تغییر داد آن هم به 

سادگی چون متفاوت فکر کرده بود

بازگش�ت دوباره برنده�ای قدیمی به عرصه تبلیغ�ات معموال با 
واکنش ه�ای زیادی توس�ط مخاطب�ان و فع�االن تبلیغاتی روبه رو 
می ش�ود. برنده�ای قدیم�ی ب�رای حضور دوب�اره با دو دس�ته از 
مخاطبان روبه رو هس�تند؛ دسته اول کسانی که آنها را می شناسند 
و دس�ته دوم کس�انی که شاید به تازگی بخش�ی از مشتریان آنها 
شوند. بنابراین ورود دوباره چنین برندهایی شاید به راحتی نباشد 

و این برندها باید به فکر راهکاری خالقانه تر نسبت به قبل باشند. 
این روزها حضور مجدد برند روزانه، یکی از برندهای قدیمی حوزه 
تولیدکنن�ده لبنیات با بازخوردهای مختلفی روبه رو ش�ده اس�ت. 
برن�د روزانه چندی ا س�ت کاراکت�ر گاو خود را که در گذش�ته نیز 
یک�ی از مثال های تبلیغاتی بود، در معرض نمایش مخاطبانش قرار 
داده اس�ت. برند روزان�ه بعد از اکران آگه�ی محیطی خود، مدتی  
اس�ت آگهی تلویزیونی نی�ز با همان کاراکتر درح�ال پخش دارد. 
در ای�ن آگهی که به صورت انیمیش�نی طراحی ش�ده، کاراکتر گاو 

روزانه در کنار مهم ترین محص�ول این برند یعنی پنیر قرار گرفته 
اس�ت. همراس�تا با این آگهی تلویزیونی، آگهی محیطی نیز اکران 
ش�ده اس�ت. آگهی انیمیش�نی روزان�ه از زوایای مختلف�ی مانند 
ایده پردازی، موس�یقی و... قابل بررسی  اس�ت که »فرصت امروز« 
به آن پرداخته است. به همین منظور گفت وگویی را با نعیم تدین، 
کارگردان، انیماتور و طراح کاراکتر و محمد میر وهابی، کارگردان، 
تهیه کننده انیمیش�ن و مدیرعامل استودیوی انیمیکده داشته ایم 

که در ادامه می خوانید. 



ای�ن  از  ش�ما  ارزیاب�ی 
بازاریاب�ی  اس�تراتژی 
چیس�ت؟ آی�ا تبلی�غ ب�ه 
وسیله influencer ها باید 
به صورت مس�تقیم باشد یا 
غیرمستقیم و کدام نوع آن 

موثر است؟ 
بهت��ر اس��ت ب��رای پاس��خ 
به ای��ن س��وال ابت��دا از علم 
روان شناسی اجتماعی به جای 
علم بازاریاب��ی کمک بگیریم. 
دانش روان شناس��ی اجتماعی 
در تالش اس��ت ت��ا اثر جامعه 
روی تصمیم ه��ا و رفتار افراد 
را بررس��ی کند و ب��ر این باور 
اس��ت که رفتار جامعه، رفتار 
فرد را ش��کل می دهد. به زبان 
س��اده اگر ما ببینی��م جلوی 
یک رس��توران افراد زیادی در 
صف ورود به آن ق��رار دارند، 
نس��بت  نگرش مان  ناخودآگاه 
به آن رستوران مثبت می شود 
و این بینش برای ما به وجود 
می آید که رستوران مذکور از 
سطح کیفیت باالیی برخوردار 
است. چرا؟ برای اینکه تنها با 
نیروی بص��ری درک کرده ایم 
که افراد زیادی آن رس��توران 
را انتخاب کرده ان��د. حاال اگر 
این افراد را بشناس��یم، به این 
تصمیم خود بیش��تر اطمینان 
می کنی��م. و در نهای��ت اینکه 
اگ��ر این افراد م��ورد قبول ما 
باش��ند و از آنها پیروی کنیم، 
نس��بت  اطمینان مان  س��طح 
ب��ه ای��ن تصمی��م بیش��تر از 
پیش می ش��ود. حال در مورد 
اس��نپ هم این اتفاق رخ داده 
اس��ت، اسنپ افرادی را که در 
سطح فضای مجازی به خوبی 
انتخاب  شناخته شده هستند 
کرده اس��ت و به کم��ک آنها 
در تالش اس��ت، نگرش مردم 
را برای اس��تفاده از خدماتش 
مثبت ت��ر کند و آنه��ا را برای 
خدم��ات  ای��ن  از  اس��تفاده 

تحریک کند. 
ای�ن  انتخ�اب  نح�وه 
چگون�ه  اینفلوئنس�رها 
اس�ت و برنده�ا بر اس�اس 
سراغ ش�ان  معی�اری  چ�ه 

می روند؟ 
تابع  اثرگذار  اف��راد  انتخاب 
بازاری اس��ت ک��ه در آن قرار 
اس��ت از آنها اس��تفاده شود. 

برنده��ا در مرحل��ه نخس��ت 
اف��رادی را انتخ��اب می کنند 
ک��ه در صنعت ش��ان صاحب 
نظ��ر و مق��ام باش��ند، مث��ال 
برندهای ورزش��ی مثل نایکی 
و آدی��داس س��عی می کنن��د 
برای  مط��رح  ورزش��کاران  از 
بازاریاب��ی  پیام ه��ای  تروی��ج 
خود اس��تفاده کنند. حال در 
صنعت خدمات حمل و نقل که 
صاحب نظری وجود ندارد چه 
اتفاق��ی می افتد؟ در این زمان 
ن��گاه برنده��ا به گ��روه هدف 
مشتریان ش��ان و افراد مقبول 
آنها است. در لحظه دو انتخاب 
پیش رو قرار می گیرد: انتخاب 
افراد مشهوری چون بازیگران 
و خواننده ها که در این حالت، 

اسپانس��ر  حک��م  برن��د 
ف��رد س��لبریتی را دارد 
و فعالیت ه��ای آن ف��رد 
نی��ز در نگاه جامعه، یک 
تبلیغاتی جلوه  فعالی��ت 
می کند. در حالت دیگر، 
افراد  انتخاب  سراغ  برند 
مورد  )در  محلی  مشهور 
اس��نپ، افراد مشهور در 
فضای مج��ازی( می رود 
تا ب��ه معرفی محصوالت 
و خدمات��ش بپردازد. در 
این حالت نگاه تبلیغاتی 
ب��ه فعالیت اف��راد وجود 
پیام  پذی��رش  و  ن��دارد 
بهتر  جامع��ه  س��وی  از 

صورت می گیرد. 
این نوع ش�یوه بازاریابی به 
است؟  هزینه چگونه  لحاظ 
و حیطه قیم�ت در ایران و 

خارج چگونه است؟  
قطعا این ش��یوه، مزیت های 
نسبت  باالیی  بسیار  اقتصادی 
به اسپانس��ر ش��دن، تبلیغات 
محیط��ی، تبلیغ��ات آنالین و 
دیگر شیوه های تبلیغاتی دارد. 
از باب اثرگذاری هم تحقیقات 
مکتوبی درباره این ش��یوه در 
ذه��ن ندارم تا پاس��خ س��وال 
ش��ما را به آن ارجاع دهم اما 
تجربیات می گوید این ش��یوه 
شاید  دارد.  باالیی  اثربخش��ی 
بهتر باشد این شیوه بازاریابی 
را تبلیغ��ات نخوانی��م و آن را 
عمومی  رواب��ط  بی��ن  چیزی 
و تبلیغ��ات مط��رح کنیم. در 
رابط��ه ب��ا قیمت این ش��یوه 

بای��د اضافه کن��م قیمت  نیز 
و س��اختار منس��جمی وجود 
ندارد و همه چیز بس��تگی به 
چانه زن��ی طرفین دارد. اصوال 
در این شیوه از ترویج محصول 
و خدمات، برندها تمایل کمی 
ب��ه پرداخت دس��تمزد نقدی 
دارند و بیش��تر تمایل به ارائه 
محص��والت و هدای��ا از خود 
نش��ان می دهند. علت این کار 
هم، جلوگیری از ایجاد نگرش 
منفی درباره اس��تخدام شدن 
توس��ط برند در افراد اثرگذار 

است. 
ای�ن  انتخ�اب  می�ان 
اینفلوئنس�ر و اس�تفاده از 
اس�نپ چه وجه تش�ابهی 
وج�ود دارد؟ به نظر می آید 

زندگ�ی این ف�رد الکچری 
اس�ت، زودف�ود و اس�نپ 
ب�ه  و  می ده�د  س�فارش 
کاراکترش می خورد و الیف 
از  ب�رای خیلی  اس�تایلش 

مخاطبان نیز مهم است؟ 
یک��ی از پایه ای ترین اصول 
بازاریابی، ش��ناخت و تحریک 
گ��روه مرج��ع جامع��ه هدف 
مشتریان است. ماهیت اسنپ 
ب��ر زندگی مدرن ش��هری بنا 
شده است و این سبک زندگی 
مشتریان خود را دارد. افرادی 
که اطراف ش��ان را گجت ها پر 
کرده اس��ت، انس��ان هایی که 
فس��ت فودی ها غ��ذای آنها را 
تامین می کنند، پوشاک بخش 
مهمی از س��بد مخارج ماهانه 
آنها را تش��کیل می دهد و... . 
حال اس��نپ کاری را در پیش 

گرفته اس��ت که هر بازاریاب 
می دهد،  انج��ام  هوش��مندی 
یعنی س��راغ رهبران این گروه 
مرجع رفته اس��ت، افرادی که 
بیشتر در فس��ت فودها دیده 
می شوند، بیش��تر به مسافرت 
می رون��د، افرادی که بیش��تر 
از گجت ها اس��تفاده می کنند 
و در نهای��ت آنک��ه افرادی که 
بیش��تر در زندگی مدرن غرق 
ش��ده اند. قطع��ا این گ��روه از 
بهت��ر می توانند دیگران  افراد 
را با خ��ود همراه کنند و روی 

تصمیمات آنها اثر بگذارند. 
ن�وع  از  ش�ما  ارزیاب�ی 
اس�تراتژی گیمیفیکیشنی 
ک�ه اس�نپ ب�رای ترغیب 
مش�تری ب�ه کار ب�رده بود 
)ن�وع  چیس�ت؟ 
تبلی�غ  اس�تراتژی 
ف�رد  ب�ود.  ج�ذاب 
ک�د  تبلیغ کنن�ده 
اس�م  ب�ه  تخفی�ف 
خودش ب�ه مخاطبان 
ب�ازی  و  ب�ود  داده 
ج�ذاب اول ش�دن و 
ارائ�ه ک�د تخفیف به 
1000 نف�ر اول را ارائه 

کرده بود(
همان طور که پیش تر 
بیان شد، تمایل بیشتر 
و  هدایا  ارائ��ه  برند ه��ا 
محص��والت خودش��ان 
ب��ه اف��راد اثرگ��ذار در 
ش��بکه های اجتماع��ی 
اس��ت. علت ای��ن کار هم آن 
اس��ت که این گ��روه از افراد 
احس��اس نکنند توس��ط برند 
استخدام شده اند، بلکه خود را 
جزی��ی از برند بدانند. با توجه 
به این دیدگاه، اسنپ اقدام به 
انجام راهکار دیگری چون ارائه 
کد تخفیف با نام افراد اثرگذار 
به مش��تریان کرده است، این 
راهکار از یک سو باعث ایجاد 
ارزش برای فرد مروج می شود 
و از س��وی دیگر معیاری برای 
اثربخشی افراد در انتشار پیام 
را ب��ه وجود م��ی آورد. مطرح 
ک��ردن جای��زه ب��رای N نفر 
اول نیز، شیوه ای آزموده شده 
در بازاریاب��ی اس��ت. بالطب��ع 
ترکیب این ش��یوه و ارائه کد 
تخفیف به نام فرد اثرگذار، به 
خوب��ی هم پیام دهن��ده و هم 

پیام گیرن��ده را برای درگیری 
با برند و خدمات آن تش��ویق 

می کند. 
ب�ه نظر ش�ما آن دس�ته از 
مشتریانی که از این طریق 
به اس�نپ اضافه می ش�وند 
چه افرادی هس�تند؟ و آیا 
می توانن�د وفادار ش�وند یا 
خیر، تنها از سر کنجکاوی 
و اس�تفاده از ک�د تخفیف 
داده شده وارد این سرویس 

می شوند؟ 
ی��ا  فالوئ��ر  مطمئن��ا 
افراد  ای��ن  دنبال کننده ه��ای 
ش��بکه های  در  اثر گ��ذار 
اجتماعی، افرادی هس��تند که 
پیام اسنپ را می شنوند و برای 
استفاده از خدمات آن تحریک 
جوانان  از  گروهی  می ش��وند. 
که درگیری باالی��ی با فضای 
مجازی دارند نس��بت به اقشار 
دیگر جامعه، راحت تر خدمات 
تجاری اینترنتی را می پذیرند. 
این گروه از افراد ریسک باالی 
بهتر  را  الکترونی��ک  تج��ارت 
می پذیرن��د اما درباره وفاداری 
آنها نمی ت��وان به صورت قطع 
نظ��ر داد. تبلیغ و فعالیت های 
ترویج ف��روش، وظیفه معرفی 
برند و خدمات/ محصوالت آن 
را به مش��تری دارد تا مشتری 
ی��ک ب��ار از آن محص��والت/ 
کن��د.  اس��تفاده  خدم��ات 
خریدهای بعدی و وفاداری به 
برند به تجربه مشتری و ارزش 
ایج��اد ش��ده برای مش��تری 
بس��تگی دارد. ش��اید بت��وان 
گفت اس��نپ با استفاده از این 
ش��یوه ترویج فروش به خوبی 
مش��تریان  کنج��کاوی  حس 
بالق��وه خ��ود را تحریک کرده 
و ریس��ک مال��ی اس��تفاده از 
خدماتش را تا حد مش��خصی 
کاهش داده است تا مشتریان 
برای نخستین بار از خدماتش 
اس��تفاده کنند. ای��ن کار یک 
فعالیت بازاریابی تحسین شده 
اس��ت، اما وف��اداری به برند و 
اس��تفاده مج��دد از خدم��ات 
اسنپ تنها بس��تگی به تجربه 
اس��تفاده دارد که  نخس��تین 
آن از عه��ده بخ��ش بازاریابی 
اس��نپ خارج است و به بخش 
منابع انسانی و لجستیک این 

سازمان مرتبط است. 

آموزش تحقیقات کیفی بازار
تکنیک دلفی 

یک��ی از روش ه��ای کس��ب دانش گروه��ی مورد 
اس��تفاده، تکنیک دلفی اس��ت که فرآین��دی دارای 
س��اختار ب��رای پیش بینی و کمک ب��ه تصمیم گیری 
در طی راندهای پیمایش��ی، جمع آوری اطالعات و در 
نهایت، اجماع گروهی اس��ت. تکنی��ک دلفی در ابتدا 
ب��ر مبنای حدس، قض��اوت و الهام افراد مطرح ش��د 
ام��ا به تدریج ش��کل علمی گرفت و نخس��تین بار در 
اواخر 1950 توس��ط کمپانی RAND برای بررسی 
علمی نظرات کارشناس��ان نظامی استفاده شد، اما به 
دالیل امنیتی تا 12 س��ال بعد منتشر نشد. نخستین 
کارب��رد غیر نظام��ی آن نی��ز در برنامه ریزی توس��عه 
اقتصادی پیش��نهاد ش��د. در کل، دلفی، از نیمه دهه 
1960 به عنوان یک روش مهم علمی ش��ناخته شد و 
اکنون برای طیف گس��ترده ای از سواالت آینده محور 
و پیچیده، و در طیف گس��ترده ای از زمینه ها استفاده 
می ش��ود. بنابراین تکنیک دلفی برای »شناس��ایی« 
و »غرب��ال« مهم تری��ن ش��اخص های تصمیم گیری 
قابل اس��تفاده اس��ت. بنابراین با وجود اینکه تکنیک 
دلفی یک روش تصمیم گیری چندمعیاره نیس��ت اما 
در بس��یاری م��وارد قبل از به کارگی��ری تکنیک های 
تصمیم گیری چندمعی��اره از این تکنیک برای غربال 
ش��اخص ها یا رسیدن به یک توافق در زمینه اهمیت 

شاخص های تصمیم گیری استفاده می شود. 
اس��تفاده از دانش و دیدگاه تخصصی یک مجموعه 
در تصمیم گیری پیرامون مس��ائلی که ماهیت کیفی 
دارن��د بس��یار راه گش��ا اس��ت. تکنیک دلف��ی یکی 
از روش ه��ای کس��ب دان��ش گروه��ی اس��ت که در 
تصمیم گیری پیرامون مس��ائل کیفی نیز کاربرد دارد. 
در پژوهش ه��ای کیفی ک��ه جنبه اکتش��افی دارد و 
شناسایی ماهیت و عناصر بنیادین یک پدیده، محور 
مطالعه اس��ت می توان از تکنیک دلفی استفاده کرد. 
تکنیک دلفی فرآیندی س��اختارمند جهت گردآوری 
اطالعات در ط��ی راندهای متوالی و در نهایت اجماع 
گروهی است. با وجود بیش از نیم قرن کاربرد تکنیک 
دلف��ی در مطالعات علم��ی و آکادمیک هنوز ابهامات 
زی��ادی در زمینه این تکنیک وج��ود دارد. مهم ترین 
مشکل در استفاده از تکنیک دلفی نبود یک چارچوب 
نظری مشخص در اس��تفاده از این تکنیک است. در 
این فصل یک چارچوب نظری جامع برای به کارگیری 
تکنیک دلفی در پژوهش های کیفی ارائه ش��ده است. 
در چارچوب نظری ارائه ش��ده به صورت روشن اصول 
به کارگی��ری و اجماع در تکنی��ک دلفی در تحقیقات 

کیفی بیان شده است. 

محققان زیادی تعریف ارائه شده توسط لینستون و 
توراف را ب��ه کار برده اند که تکنیک دلفی را به صورت 
»روشی برای ساختاردهی یک فرآیند ارتباط گروهی 
تعریف می کنند، به طوری که این فرآیند به گروهی از 
افراد، به عنوان یک کل، امکان حل یک مسئله پیچیده 
را می دهد«. هدف اصلی روش دلفی دستیابی به قابل 
اطمینان تری��ن اجم��اع گروهی از نظ��رات خبرگان 
به واس��طه یک سری از پرسشنامه های متمرکز همراه 
با بازخورد کنترل شده است. با کسب اجماع گروهی 
از خبرگان به وس��یله این فرآین��د، محققان می توانند 
مس��ائل را شناس��ایی کرده و اولویت بن��دی کنند و 

چارچوبی را برای تشخیص آنها توسعه دهند. 
عمده تری��ن ضع��ف دلفی فق��دان چارچوب نظری 
اس��ت. این مسئله باعث ش��ده است تا دلفی به عنوان 
یک روش تحقیق به صور مختلفی به عنوان پیمایش، 
مطالعه، روی��ه، روش، رویک��رد، رأی گیری و تکنیک 
مطرح ش��ود. با این وجود عموما پذیرفته ش��ده است 
که روش دلفی از نظر کاربرد یکسان نیست. همچنین 
همواره ابهاماتی در زمینه شرایط استفاده، حجم پنل، 
چگونگی انتخاب پنل و تشخیص پایان مراحل دلفی 
وجود دارد. در این مطالعه مقایسه ای، چارچوبی برای 
به کارگیری تکنیک دلفی در تصمیم گیری های کیفی 
ارائه ش��ده اس��ت. اما برای شناس��ایی کارشناسان و 
متخصص��ان، روش های متعددی وجود دارد. به عنوان 

نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
1. اس��تفاده از آگهی ها به طوری ک��ه افراد بتوانند 

خودشان را به شرکت معرفی کنند
2. اس��تفاده از نظ��رات اس��اتید دانش��گاه در مورد 

دانشجویان با استعداد
)Personal Contacts( 3. ارتباطات شخصی

 Stakeholders( ذی نفع��ان  دخال��ت   .4
)Involvement

 )Formal Processes( 5. فرآینده��ای رس��می
شناسایی )مانند معرفی مشارکتی افراد(

باید لیس��ت افراد کارش��ناس را ب��ا این پیش فرض 
تهیه کرد که محتمال 35درصد تا 75درصد مدعوین، 
در مطالعه ش��رکت خواهند ک��رد، همچنین باید به 
انص��راف اعضا در حین مطالع��ه دلفی نیز توجه کرد. 
این نکته حایز اهمیت اس��ت که باالترین نرخ انصراف 
معموال در دور اول اتفاق می افتد. با هر ش��خصی باید 
جداگانه تماس گرفته شود. در این مرحله نباید از نامه 
استفاده شود، تماس ابتدایی ممکن است توسط تلفن 
صورت گی��رد. اما نامه ها باید بع��د از تماس ابتدایی، 
دعوت را تایید کنند. این نامه باید ش��امل توضیحاتی 
درباره پروژه، اهداف، تعداد دوره ها، تضمین ناشناخته 
ماندن و... باش��د. در جلسه آتی به روش های طراحی 
پرسشنامه و تجربیات استفاده از این تکنیک در حوزه 

تحقیقات بازار اشاره خواهد شد. 

ایده های بزرگ برای کسب و کارآفرینی )100(
نحوه استفاده از محصول خود را 

آسان تر کنید

ب��ه ه��ر می��زان ک��ه اس��تفاده از محص��ول 
راحت تر و لذت بخش تر باش��د، ب��ه همان میزان 
احتم��ال اس��تقبال بیش��تر و معرفی آن توس��ط 
مصرف کنن��دگان افزایش خواهد یاف��ت. این امر 
یعنی آس��ان تر ساختن نحوه استفاده از محصول، 
اگرچه از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، اما 

همواره مورد غفلت قرار می گیرد. 
تصور این امر که مصرف کننده س��طح اطالعات 
کافی در رابطه با محصول دارد، کامال غلط بوده و 
الزم است تمامی اطالعات مورد نیاز را در اختیار 

آنها قرار دهید.
 نرم افزاره��ا مثال خوبی در این رابطه هس��تند 
که معموال یادگیری آنها دش��وار است. این میزان 
دش��واری تاحدی اس��ت ک��ه اکثر اف��راد مجبور 
خواهند بود کتاب ها و سی دی های آموزشی آن را 
نیز خریداری کنند. با این حال اگر خود ش��رکت 
تولید کنن��ده بتوان��د آموزش آن را نی��ز عهده دار 
ش��ود، می تواند موفقیت و س��ود بیشتری را برای 

خود به ارمغان آورد. 
چگون��ه می توانی��د اس��تفاده از محص��والت و 
خدمات را آس��ان تر، بی دردس��رتر و لذت بخش تر 
از محصوالت رقبا س��ازید؟ حتی یک نوآوری در 
این حوزه می تواند باعث برتری ش��ما نس��بت به 
رقبا شود. هیچ گاه این موضوع را دست کم نگیرید 
که یک تنبلی بس��یار کوچک می تواند باعث شود 
عده زیادی، از محصوالت یا خدمات شما استفاده 

نکنند. 

ایده
در کش��ور انگلستان تعداد مجالت منتشر شده 
در رابطه با بانوان بس��یار زیاد اس��ت و این باعث 
می ش��ود هزاران مجله در ای��ن رابطه، در رقابتی 
جدی ب��رای جذب 20میلیون خانم س��اکن این 
کش��ور باش��ند. هر یک از این مجالت در تالش 
ب��رای جذاب تر س��اختن خود در ن��گاه مخاطب 
هس��تند. همین امر هم باعث شده است جذابیت 
بص��ری آنها به طرز فوق  العاده ای باال برود. با این 
حال با توجه به این نکته که تقریبا تمامی مجالت 
به یک اندازه در این زمینه خالق و فعال هستند، 
نمی ت��وان با تکیه بر این م��ورد برای خود مزیت 
رقابت��ی ایجاد کرد. بدون ش��ک حمل مجالت به 
علت آنکه معموال در کیف بانوان جای نمی گیرند، 

تااندازه ای دشوار است. 

حال اگر ش��کل آن را به نح��وی تغییر داد که 
همانن��د کیف دس��تی بانوان باش��د، عمال به دو 
موفقیت دس��ت پیدا خواهید کرد؛ نخس��ت آنکه 
توانس��ته اید ظاهری متفاوت نسب به سایر رقبای 
خود ایجاد کنید که ای��ن خود باعث باال تر رفتن 

وجهه شما خواهد شد. 
مورد دیگر آنکه با این اقدام توانس��ته اید حمل 
مجله خود را آس��ان تر کنید ک��ه این خود باعث 

افزایش رضایت مندی  می شود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- به هر میزان که مش��تری با محصول احساس 
راحتی بیش��تری داش��ته باش��د، به همان میزان 
رضایتمندی و تبدیل شدن به مشتری ثابت شما 

در وی افزایش خواهد یافت. 
- ش��کل محص��ول الزاما نباید راحت��ی را برای 
خریدار به همراه داش��ته باش��د. ب��رای مثال یک 
محصول می تواند به شکلی جذاب باشد حتی اگر 
این طراحی باعث راحت تر شدن حمل آن نشود. 
- بهتر اس��ت مش��کالتی را که مخاطب ممکن 
اس��ت در برخورد با محصول تولید ش��ده تجربه 
کن��د، پیش از معرفی رس��می و وارد بازار کردن 
محصول مورد بررسی قرار دهید. این امر می تواند 
به ش��کل یک آزمایش س��اده صورت گیرد. برای 
مث��ال محصول را در اختیار تعدادی داوطلب قرار 
دهید تا مشاهده کنید که در برخورد اول با آن با 

چه مشکالتی مواجه می شوند. 
- تالش برای بهبود، تنها راه مقابله با مشکالت 
اس��ت. به همی��ن خاطر اگ��ر با مش��کلی مواجه 

هستید، الزم است برای رفع آن اقدام کنید. 
- در انتخاب افرادی که می خواهید تست خود 
را با توجه به عملکرد آنها انجام دهید، دقت کافی 
داشته باشید. برای مثال اگر محصول شما یکی از 
لوازم آشپزخانه باشد، بهتر است داوطلبان خود را 

از بین قشر بانوان انتخاب کنید. 
- بهتر اس��ت هر تغیی��ری را که می خواهید در 
محصول انجام گی��رد، از قبل تحت آزمایش قرار 
داده تا نس��بت به نتیجه بخش بودن آن اطمینان 

حاصل کنید. 
- بهتر اس��ت ضم��ن معرفی کام��ل محصول، 
ترفندهای��ی را نیز برای اس��تفاده بهت��ر از آن در 

اختیار مشتری قرار دهید. 
- بهتری��ن نتیجه را هنگامی خواهید گرفت که 
ضمن رعایت مواردی که منجر به راحتی بیش��تر 
مشتری خواهد ش��د، در زیباسازی آن نیز نهایت 

تالش خود را کرده باشید. 

چهارشنبه
26آبان1395 بازاریابی و فروش10

ایده های طالیی
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برندها در مرحله نخست افرادی را 
انتخاب می کنند که در صنعت شان 

صاحب نظر و مقام باشند، مثال 
برندهای ورزشی مثل نایکی 
و آدیداس سعی می کنند از 

ورزشکاران مطرح برای ترویج 
پیام های بازاریابی خود استفاده 

کنند. حال در صنعت خدمات 
حمل و نقل که صاحب نظری وجود 
ندارد چه اتفاقی می افتد؟ در این 
زمان نگاه برندها به گروه هدف 
مشتریان شان و افراد مقبول آنها 

است

ترجمه: امیرآل علی
 کارشناس تحقیقات بازار 

حامد بختیاری

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

وز
ــر

مــ
ت ا

ص
فر

مه 
ـــا

نــــ
صفحات مدیریتی                        روز

سمی 
کانال ر

telegram.me/adsforsat

ل ریمس صفحات مدیـری�یت  اک�ان
مه روز�ان

بازارنامه
بررسی استراتژی اسنپ در استفاده از اینفلوئنسرهای اینستاگرامی 

بازاریابی هوشمندانه
پس�ت های جذاب، عکس های رنگی و همگامی 
ب�ا عالیق فالوئره�ا، تنها یکی از کارهایی اس�ت 
که اینفلوئنس�رها )اف�رادی با فالوئره�ای باال در 
ش�بکه های اجتماعی که محبوبیت زیادی دارند( 
در صفح�ه اینس�تاگرام ش�خصی خ�ود انج�ام 
می دهند. این افراد که ش�یوه زندگ�ی آنها برای 
مخاطب�ان جال�ب اس�ت، قادرند با ی�ک دوربین 

عکاس�ی یا موبایل و کپش�نی که مخاطب با آنها 
همذات پنداری می کند، به راحتی فالوئرهایش�ان 
را ب�ا خ�ود همراه کنن�د. این حج�م محبوبیت و 
مقبولیت از جانب مخاطبین عامه، س�بب ش�ده 
برندها نیز نیم نگاهی به اس�تفاده از این افراد در 
رویکرد بازاریابی خود داشته باشند و با استفاده 
از ای�ن افراد به تبلیغ مس�تقیم و غیرمس�تقیم 
محص�ول خ�ود بپردازن�د. تنها کافی اس�ت که 
آنها پس�تی در مورد پیش�نهاد ی�ک محصول به 

مخاطب�ان دهن�د تا حجم الی�ک و کامنت و تگ 
کردن دیگران در مورد استفاده از آن محصول به 
صفحه شان سرازیر شود. این شیوه جدید، اخیرا 
توس�ط اسنپ نیز به انجام رس�یده و این برند به 
واس�طه این افراد تاثیرگذار، استفاده از خدمات 
خود را به مخاطبان پیش�نهاد کرده اس�ت. برای 
ارزیابی این ش�یوه و نح�وه انتخاب ای�ن افراد و 
اجرای آن با تورج تاج، پژوهشگر حوزه بازاریابی، 
گفت وگویی ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید. 



برای مطالعه 583    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 )50(
تفکر، خالق ایده های گوناگون

منص��ب مدیری��ت به طور آش��کاری ب��ا رده های 
پایین ت��ر اداری تف��اوت دارد. در واق��ع اغل��ب در 
بوروکراس��ی اداری اف��رادی به مقامات باال دس��ت 
پی��دا می کنند که تجربه مناس��بی را در س��ال های 
طوالنی کس��ب کرده اند. در این میان آنچه اهمیت 
چنی��ن مقام��ی را نمایان می س��ازد، اهمیت اداره و 
س��ازماندهی ام��ور مختلف شرکت هاس��ت. در واقع 
هرچه مقام باالتری به دس��ت بیاورید، مس��ئولیت و 
انتظارات نیز از ش��ما بیش��تر خواهد شد. به همین 
دلی��ل، طبیعی اس��ت که ن��وع فعالیت مدی��ران با 
س��ایر کارمندان متفاوت باشد. به عبارت بهتر، شما 
در مق��ام ی��ک مدیر درآمد اصلی ت��ان از خالقیت و 
ایده های تازه ای اس��ت که ارائه می دهید. در غیر این 
صورت تفاوت��ی میان کارمند و مدی��ر نخواهد بود. 
بر همین اس��اس تصور عموم��ی از جایگاه مدیریت، 
ایده پردازی، برنامه ریزی و همچنین اصالح مشکالت 
شرکت اس��ت. ش��اید به همین علت است که وقت 

اغلب مدیران صرف تفکر در اتاق  شان می شود. 

ایده
طبق ش��یوه معم��ول در بخش ایده بای��د به ارائه 
یک راهکار خالقانه پرداخت. روش آن نیز اس��تفاده 
از تجربی��ات مدی��ران موفق، توصیه های ش��خصی 
و البته نکات کلیدی ارائه ش��ده توس��ط مش��اوران 
اس��ت. با ای��ن حال در ای��ده حاضر قص��د داریم تا 
اندکی از این ش��یوه فاصله گرفته و به دنیای سینما 
س��ر بزنی��م. مدت��ی پیش فیل��م جالب��ی در زمینه 
مدیری��ت بهین��ه زمان مش��اهده کردم ک��ه به نظر 
 بس��یار خالقانه بود. فیلم »زمانی برای فکر کردن«
)Time to Think( بدون ش��ک اثری اس��ت که 
اغلب مدیران باید در راستای آگاهی به وظیفه اصلی 
خود و آن را مشاهده کنند. در اینجا جوایزی که این 
فیلم برده اس��ت چندان اهمیت��ی ندارد. نکته اصلی 
در س��کانس پایانی این فیلم نهفته اس��ت؛ هنگامی 
که ش��خصیت اصلی فیلم در دفتر خود نشس��ته و 
مش��غول فکر کردن است. الزم به ذکر است که این 
فرد در واقع مدیر یک شرکت است. در همین هنگام 
دوس��ت او وارد شرکت ش��ده و به منشی می گوید: 
»باید همین االن مدیر را ببینم. الزم اس��ت او را در 

جریان اتفاقات رخ داده بگذارم.«
در عین حال که فرد مراجعه کننده آشفته و نگران 
به نظر می رس��ید، منش��ی به جای همراهی با او در 
پاس��خ اش��اره کرد که مدیر در حال حاضر مشغول 
انجام کارهای شرکت است و به تبع آن وقت مالقات 
ندارد. اگرچه پاسخ منشی در نگاه نخست قابل قبول 
به نظر می رس��ید، با این ح��ال در این میان دوربین 
روی ات��اق مدیر که ام��کان مش��اهده آن از بیرون 
ممکن بود، متمرکز می ش��ود. شخصیت اصلی فیلم 
فقط به یک گوشه خیره شده بود و به نظر می رسید 
در حال فکر کردن است. فرانک )فرد مراجعه کننده( 
ب��ا دیدن ای��ن صحنه کنترل خود را از دس��ت داده 
و فریاد می زند: »استیو )ش��خصیت اصلی داستان( 
تنه��ا روی صندلی اش نشس��ته اس��ت. او هیچ کار 
مهمی انجام نمی دهد.« در این میان منشی پاسخی 
می دهد که این فیلم را برای من بسیار جذاب کرده 
اس��ت. او تاکید می کند: »جناب مدیر در حال انجام 

کار خود است. استیو در حال فکر کردن است.«

همه آنچه در ایده های گذش��ته در مورد مدیریت 
زم��ان مطرح کرده ایم، هنگام بحث در مورد اهمیت 
تفکر صحیح مدیران رنگ خواهند باخت. به عبارت 
س��اده، آن چیزی که تمامی ایده های خالقانه ای که 
دنی��ا را تغیی��ر می دهد خلق می کن��د، قدرت تفکر 
درست است. بنابراین به هیچ وجه صرف زمان زیاد 

در این مورد ایرادی از منظر مدیریت زمان ندارد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- بهتر اس��ت هنگامی که دغدغه ش��غلی خاصی 
نداری��د به تفکر در مورد مس��ائل مهم ش��رکت تان 
بپردازی��د. هرچه فکر ش��ما آزادتر باش��د، ایده های 

خالقانه تری از آن تراوش خواهد کرد. 
- هنگامی که فش��ار زیادی ب��رای تصمیم گیری 
س��ریع و مقطعی بر دوش شماست، بهترین راهکار 
استفاده از توصیه های افراد دیگر است. منظور من از 
دیگران هر فردی نیست، در واقع مشاوران حرفه ای 

و دستیاران عاقالنه ترین انتخاب هستند. 
- هیچ  گاه زمان اختصاص داده ش��ده خود را برای 
تفکر فدای مش��کالت و گرفتاری های کسب وکارتان 
نکنی��د. این م��ورد در اغلب مدیران رایج اس��ت. در 
واقع هنگام وقوع بحران، نخستین گزینه ای که آنها 
از لیس��ت خود حذف می کنند همی��ن اوقات مهم 

تفکر است. 

چهارشنبه
2611آبان1395  کار مدیریت کسب و

 پاس�خ کارش�ناس: مدیران کس��ب وکارها معموال در 
ابتدای کارش��ان با قوانی��ن و مقررات حوزه فعالیت ش��ان 
آش��نایی کافی ندارند و این عدم آشنایی با ایجاد مشکالتی 
برای کسب و کارها همراه خواهد بود. داشتن اطالعات درباره 

قوانین حقوقی، قوانین کار و اس��تاندارد و... مواردی ا س��ت 
ک��ه مدیران کس��ب وکارها باید از آن آگاهی کامل داش��ته  
باشند. بارها پیش آمده کم اطالعاتی کسب وکارها از قوانین 
باعث ایجاد خسارت مالی نیز به آنها شده و همین موضوع 
گاهی موجب شکست ش��ان شده است. ش��اید ساده ترین 
راهکار اس��تخدام یک مش��اور حقوقی از همان ابتدای کار 

باشد؛ مش��اورانی که با دقت و وقت الزم مشکالت حقوقی 
کس��ب وکار را برطرف و نیاز آنها را در ای��ن زمینه برآورده 
کنن��د. در این باره دیگر هر فردی به راحتی نمی تواند وارد 
کسب وکار شده و ادعای دادن یک استاندارد را بدهد. مشاور 
حقوقی با بررسی وضعیت کس��ب وکار را راهنمایی خواهد 
کرد که چه زمانی اقدام به دریافت استانداردهای الزم کند. 

استاندارد ایزو

پرسش: چندی پیش کسب وکاری را در حوزه تولید موادغذایی راه اندازی کردیم. هنوز مدت زیادی از آغاز کارمان نگذشته 
بود که فردی به ما مراجعه و عنوان کرد که بهتر است برای حضور بهتر در بازار، استاندارد ایزو را داشته باشیم. به نظرتان 
در این مرحله که کس�ب وکار آنچنان در بازار ش�ناخته شده نیست، نیاز اس�ت برای دریافت چنین استانداردهایی هزینه 

کنیم. لطفا راهنمایی بفرمایید که در این باره چه باید کنیم؟

کلینیککسبوکار

آیا از کار کردن از س��اعت 9 تا 
5 بعدازظهر خس��ته ش��ده اید و 
می خواهی��د تغیی��ری ایج��اد 
کنید؟ آیا تا به حال به کارآفرینی 
اندیش��یده اید؟ اگر تا به حال به 
کارآفرین��ی ب��ه ط��ور ج��دی 
نیندیش��یده اید، دالیل��ی وجود 
دارد که ای��ن کار را انجام دهید. 
بس��یاری از مردم در نقطه ای از 
زندگی ش��ان به کارآفرینی فکر 
می کنند. بعض��ی از مردم قبل از 
تمام شدن دانشگاه شان می دانند 
ک��ه ق��رار اس��ت صاح��ب یک 
کسب وکار ش��وند، در حالی که 
برخی دیگر روحیه کارآفرینی را 
زمانی در خودشان کشف می کنند 
که از کارش��ان رضایت ندارند و 
می خواهند از کار س��خت روزانه 
فرار کنند. اگر فکر می کنید کار 
اداری مناسب شما نیست، ممکن 
است بخواهید درباره گزینه های 
دیگر مثل راه اندازی کسب وکار 
خودتان که همیشه یک جایگزین 
مناسب است، بیندیشید. بنابراین 
اگر از کار روتین خسته شده اید 
و تمایل دارید تجرب��ه متفاوتی 
داشته باشید، روی عالقه تان به 
انجام یک پ��روژه کار کنید یا اگر 
می خواهید درآمد بیشتری کسب 
کنید، شاید زمان آن رسیده که 
کسب وکار خودتان را راه بیندازید 

و کارآفرین شوید. 

کارآفرینی چیست؟ 
از نظ��ر بس��یاری از م��ردم، 
کارآفرینی رویایی دست نیافتنی 
اس��ت، اما نباید این گونه باش��د. 
کارآفرینی داش��تن چشم انداز و 
به همان میزان نیز شجاعت است 
تا دنبال آنچه می خواهید بروید. 
براساس گفته دانشگاه پینچوت، 
کارآفرینی در معنای علمی یعنی 
»اراده ریس��ک کردن، گسترش 
دادن، س��ازماندهی و مدیری��ت 
ی��ک کس��ب وکار در ی��ک بازار 
جهانی رقابتی که به طور مداوم 
در حال تغییر اس��ت.« بنابراین 
کسانی که این مس��یر رقابتی را 
انتخاب می کنند اغلب به عنوان 
رویاپردازها، پیشگامان، مخترعان، 
مدیران و هدایت کننده ها شناخته 
می شوند، زیرا این افراد در رأس 
تکنولوژیک��ی  حرکت ه��ای 
و اجتماع��ی در زمینه ه��ای 
فعالیت ش��ان قرار دارند. زندگی 
یک کارآفرین به دالیل مختلف 
جذاب و مطلوب به نظر می رسد. 
در حقیق��ت، می ت��وان در یک 
اینفوگرافی بیش از 80 دلیل برای 
ترک کار و راه اندازی کسب وکاری 
که به خودتان تعلق دارد، آورد. در 
اینجا دالیل��ی را مطرح خواهیم 
کرد که چرا کارآفرینی بهتر از کار 
روزانه و روتین هشت ساعته است 
و در نهایت چرا باید درباره کاری 
که انجام می دهی��د تجدیدنظر 

کنید. 

استقالل بیشتر در کار
استقالل واژه پسندیده ای است 
که همه می خواهند به نوعی آن را 
در کار داشته باشند. کسانی که 
می خواهند کارآفرینی کنند به 
حس استقالل نیاز دارند. بسیاری 
از مردم نمی توانند به روش سنتی 
و ب��ا رابطه رئی��س- کارمند کار 
کنند و به استقالل کارآفرینی نیاز 
دارند تا از سردرگمی در زندگی 
حرفه ای ش��ان فاصل��ه بگیرند. 
کسانی که نسبت به استعدادشان 
ب��رای راه اندازی کس��ب وکاری 
متعلق به خودش��ان ارزش قائل 
هستند، جایگاه مناسبی در گروه 
کارآفرینان خواهند داشت، زیرا 
ارائه این استعداد و قدم هایی که 

خود فرد در این زمینه برمی دارد، 
بخش مهمی از موفق شدن یک 
کس��ب وکار اس��ت. م��ردم وارد 
کسب وکاری می شوند تا خدماتی 
را ارائه دهند که اگر مایل باشند به 
دیگران کمک کنند. تفاوت بین 
کارآفرینان در این است که آنها 
کسب وکارهایی را آغاز می کنند 
تا خدم��ت جدی��د و منحصر به 
فردی را به م��ردم ارائه کنند که 
این خدمات دهی می تواند تولید 
یک محصول یا ارائه یک سرویس 
باشد تا به س��اده تر شدن زندگی 
دیگران کمک کن��د. از همین رو 
آنها به اس��تقالل نی��از دارند تا با 
فراغ بال خالقیت ش��ان را به کار 
گیرند تا تغییرات مدنظرشان را 
به وجود بیاورند و تغییر و تحولی 

ایجاد کنند. 

کنترل خالق بر کسب وکار
اکث��ر کس��انی ک��ه تصمیم 
می گیرن��د ب��ا زندگ��ی اداری 
خداحافظ��ی کنند، ب��ه دنبال 
کنت��رل گس��ترده تری روی 
زندگی و مسیر کارشان هستند. 
از آنجای��ی که آنه��ا نمی توانند 
کنترل و امنیت شغلی ش��ان را 
در سایر مش��اغل تضمین کنند، 
به دنبال راهی هستند تا از چنین 
مس��ائلی در امان بمانن��د. البته 
کارآفرینی کار ساده ای نیست یا 
به خودی خود امنیت ش��غلی را 

تضمین نمی کند، اما قطعا 
در طوالنی مدت مزایایش 
بیش از کار اداری روتین 
است. شاید بهترین مزیت 
درباره کارآفرینی این باشد 
که هیچ کس آینده تان را 
به شما دیکته نمی کند، 
مجب��ور نیس��تید هیچ 
گزارشی به کسی بدهید 
و شما تنها کسی هستید 
که در قبال کار مسئولیت 
دارد. به عن��وان مث��ال، 
هیچ درخواس��تی وجود 
نخواهد داشت که کاری 
حتما باید انجام شود یا به 
شما بگوید که اخراجید. 

کامال برعک��س، به عن��وان یک 
کارآفرین شما کسی هستید که 
تمام تصمیم ها را اتخاذ می کند. 
باید به خاطر داش��ته باش��ید در 
نهایت تمام این مسائل به معنای 
مسئولیت شما در قبال موفقیت یا 
شکست کسب وکارتان نیز است. 

لذت از آزادی بیشتر
به عن��وان ی��ک کارآفری��ن، 
انعطاف پذی��ری زی��ادی در ب��ه 
انجام رس��اندن کارتان خواهید 
داشت. تعیین س��اعت کار یکی 
از ای��ن انعطاف پذیری ها اس��ت. 
به عنوان مثال، اگر از آن دس��ته 
افرادی باشید که تا دیروقت بیدار 
می مانند و صبح زود بیدار شدن 
برای شان سخت است، می توانید 
از س��اعت 12 به مح��ل کارتان 
بروید و س��اعت 6 آنج��ا را ترک 

کنید. در نهایت همه زمان تان در 
اختیار خودتان است و می توانید 
به سفر بروید، تعطیالت بلندمدت 
داشته باشید و هیچ کس به شما 
گوش��زد نکن��د که بای��د هرچه 
زودتر به محل کارتان بازگردید. 
به عنوان یک کارآفری��ن آزادی 
غیرقابل وصفی خواهید داشت. 
نه تنها آزادید ت��ا تصمیماتی که 
می خواهید اتخاذ کنید و کارهایی 
که می خواهید انجام دهید، بلکه 
آزادی عمل دارید تا هر وقت که 
می خواهید کار کرده و آنچه که 
تمایل دارید به وج��ود بیاورید. 
همین مزیت ها را با کار اداری که 
زمان مش��خص و درآمد معینی 
دارد و انعطاف پذی��ری در آن 
کمتر به چشم می خورد، مقایسه 
کنید تا به این نتیجه برس��یدکه 
فاکت��ور آزادی یکی از مهم ترین 
تصاویر خوداش��تغالی است. اگر 
از هر کارآفرینی درباره مزایای آن 
بپرسید، صحبت شان را با آزادی 
ک��ه کارآفرینی در اختیارش��ان 
قرار داده، ش��روع خواهند کرد. 
این نوع از انعطاف پذیری چیزی 
است که نمی توانید در کار اداری 
سنتی به آن دست یابید. با وجود 
اینکه ممکن اس��ت نوعی از آن 
در جاهایی به چش��م بخورد، اما 
نمی توانید آن را با آزادی راه اندازی 
و هدایت یک کسب وکار مقایسه 

کنید.

 تعادل بیشتر بین کار و 
زندگی

نخس��تین نکت��ه  ای ک��ه در 
شروع یک کس��ب وکار به ذهن 
متبادر می ش��ود، تع��ادل میان 
زندگی و کار اس��ت. گذشته از 
اس��تعدادی ک��ه در درآمدزایی 
دارید، بیشتر مردمی که کارشان 
را ترک می کنند ت��ا کارآفرینی 
کنند، قصد دارند زمان بیشتری 
را ب��ه خودش��ان و کس��انی که 
دوست ش��ان دارند، اختصاص 
دهند. ممکن اس��ت بسیاری از 
صاحبان کسب وکارها اعتقادی 
به این مس��ئله نداش��ته باشند، 
زیرا معتقدند وقتی مس��ئولیت 
یک ش��رکت را برعه��ده داری، 
بای��د دقیق��ا بدانی ک��ه در هر 
لحظه ای چه اتفاق��ی در آن رخ 
می دهد. چنی��ن طرز تفکری به 

این معناست که نباید استراحت 
کنید ت��ا بتوانید ب��ه موضوعات 
مربوط به کس��ب وکارتان حتی 
وقتی ک��ه از آن دور هس��تید، 
رس��یدگی کنید. به ه��ر حال، 
به عنوان ی��ک کارآفرین ش��ما 
کنت��رل گس��ترده تری روی 
فعالیت تان نس��بت به گذشته 
دارید و می توانید از سرگرمی ها 
و تفریحات بیشتری لذت ببرید. 
در حقیقت، به عنوان کارآفرین 
حتی می توانید سرگرمی تان را 

وارد کسب وکارتان کنید.
 

فرصتی برای تغییر جهان
چقدر می توانید ایده های تان 
را به واقعیت تبدیل کنید زمانی 
ک��ه کارمند دیگری هس��تید و 
وظایفی را که از ش��ما خواسته 
می ش��ود، انج��ام می دهی��د؟ 
به عنوان ی��ک کارآفرین، نه تنها 
آزادی عم��ل در روش کاری تان 
دارید، بلک��ه در زمینه انجام کار 
برای دیگران و جهان اطراف تان 
نیز انجام می دهید، دس��ت تان 
بازتر است. به عنوان یک شخص، 
احتماال می توانید در ش��غل تان 
یا در محیطی که به ش��ما اجازه 
می دهد، خودتان باش��ید تغییر 
ایج��اد کنی��د. به عن��وان یک 
کارآفرین می توانی��د دوباره به 
هدف زندگی تان بیندیش��ید تا 
عالقه تان را پی��دا کنید، کاری 
در قب��ال جامعه ت��ان 
انج��ام دهی��د، فرصتی 
ب��رای تغیی��ر زندگی ها 
ب��ه ش��ما می ده��د ت��ا 
مس��تقیم تر،  تاثی��ری 
بیش��تر و بزرگ تر روی 
جهان اطراف تان داشته 
باش��ید. مث��ل کاری که 
اس��تیو جابز با ش��رکت 
اپل انج��ام داد و تحولی 
بزرگ در ای��ن نصعت به 
وج��ود آورد. کارآفرینی 
را نباید فقط در کس��ب 
درآمد دی��د. کارآفرینی 
می تواند فرصت��ی برای 
رش��د حرفه ای و کمک 
به دیگران باشد. با توجه به همه 
این نکته ه��ای مثبتی در زمینه 
کارآفرینی اشاره شد، باید بدانید 
ترک ش��غلی که در آن مشغول 
به کار هس��تید و راه اندازی یک 
کسب وکار به آن آس��انی که به 
نظر می رسد، نیست. کارآفرین 
ش��دن به معن��ای همیش��ه در 
ش��ادی و خوش��ی بودن نیست 
و همواره موانعی نیز بر س��ر راه 
قرار دارد که نباید نسبت به آنها 
بی توجه بود. اگر قرار است چنین 
تغیی��ری در زندگی ت��ان ایجاد 
کنید، بای��د صددرص��د درباره 
تصمیم ت��ان اطمین��ان خاطر 
داشته باش��ید. در بس��یاری از 
موارد کارآفرینی حتی باید بیش 
از ساعات کاری نرمال روزانه کار 
کنید و برنامه  کاری فشرده تری 

داشته باشید. 

زندگی اداری در مقابل 
کارآفرینی

با توج��ه به م��واردی که ذکر 
ش��د، اگر هنوز بر س��ر دو راهی 
انتخ��اب زندگ��ی اداری ی��ا 
راه اندازی کس��ب وکاری جدید 
قرار گرفته اید، باید درباره مزایا 
و معای��ب آن بدانی��د. در عین 
حال به این س��وال پاسخ دهید 
که کارآفرین ش��دن برای تان به 
ش��خصه به چه معناست. برای 
ساده تر شدن مسئله و اینکه آیا 
کارآفرینی انتخاب بهتری نسبت 
به زندگی اداری است، می توانید 
با سه متغیری که در ادامه مطرح 
می ش��ود، این دو را ب��ا یکدیگر 

مقایسه کنید. 
- آی�ا می توانی�د س�بک 
زندگ�ی ی�ک کارآفری�ن را 

دنبال کنید؟ 
کارآفرینی مانند س��وار شدن 
بر یک ترن هوایی است و کسانی 
که سوار آن می شوند باید برای 
ه��ر چی��زی آمادگی داش��ته 
باش��ند؟ کارآفرین��ی می تواند 
تعادل فو ق الع��اده ای بین کار و 
زندگی تان ایجاد کند، اما در عین 
شما را مجبور می کند که سبک 
زندگی تان را با درخواست های 
م��داوم و در ح��ال پیش��رفت 
تطبیق دهید. کارآفرینی یعنی 
مسئولیت بیشتر و یادگیری این 
نکته که چگونه انعطاف پذیری 

می تواند کلید موفقیت باشد. 
 -آیا اهل ریس�ک کردن 

هستید؟ 
به عنوان ی��ک کارآفرین هر 
چقدر کار کنید، به همان اندازه 
ب��ه دس��ت خواهی��د آورد، در 
حالی ک��ه در کار اداری معموال 
حقوقی ثابت در پای��ان هر ماه 
دریاف��ت می کنی��د. بنابرای��ن 
پرسش اینجاس��ت که آیا قادر 
به زندگ��ی ب��ا ش��ک و تردید 
هس��تید؟ کارآفرینی نمی تواند 
درآم��د معین و مش��خصی در 
پایان ه��ر ماه یا بیمه س��المت 
برای تان داش��ته باشد. از این رو 
پیش از اینکه قدم بزرگ شروع 
کار را برداری��د، باید از خودتان 
بپرس��یدچقدر ای��ن مس��ئله 

برای تان اهمیت دارد. 
الزم  خصوصیت ها  -آی�ا 
برای کارآفرینی را دارید؟ 

کارآفرین��ان موف��ق بای��د 
مش��خصی  خصوصیت ه��ای 
مثل دان��ش و مهارت های الزم 
را نیز داش��ته باش��ند. به عنوان 
ی��ک کارمند، فقط الزم اس��ت 
آنقدر خوب باشید تا ارتقا یابید 
یا رئیس تان را راضی کنید تا در 
طول سال تش��ویق و مرخصی 
بیشتری برای تان در نظر بگیرد، 
اما به عنوان یک کارآفرین، باید 
از همه بهت��ر ب��وده و آمادگی 
پاس��خگویی به پرس��ش های 

متعدد را داشته باشید. 
این سه مانع، موانعی هستند 
که بیشتر مردم وقتی که درباره 
کارآفرینی می اندیشند، از آنها 
هراس دارند. بسیاری از کسانی 
که می خواهند از زندگی اداری 
به س��مت کارآفرین��ی بروند، 
منص��رف می ش��وند ب��ه دلیل 
ریسک هایی که در این فرآیند 
وجود دارد. کامال واضح اس��ت 
که شروع یک کس��ب وکار یک 
حرکت شجاعانه اس��ت، اما در 
طوالنی م��دت  می تواند ارزش 
این حرکت را داشته باشد. ترس 
می تواند مانع دستیابی به رویاها 
ش��ود، اما نباید اجازه دهید که 
آنچه را به نفع تان اس��ت خراب 
کند. در نهای��ت هرگز نخواهید 
دانس��ت که چه اتفاقی خواهد 
افت��اد، اگ��ر از فرصت های تان 

استفاده نکنید. 

اکثر کسانی که تصمیم می گیرند 
با زندگی اداری خداحافظی کنند، 
به دنبال کنترل گسترده تری روی 
زندگی و مسیر کارشان هستند. از 
آنجایی که آنها نمی توانند کنترل 
و امنیت شغلی شان را در سایر 

مشاغل تضمین کنند، به دنبال راهی 
هستند تا از چنین مسائلی در امان 
بمانند. البته کارآفرینی کار ساده ای 
نیست یا به خودی خود امنیت شغلی 

را تضمین نمی کند، اما قطعا در 
طوالنی مدت مزایایش بیش از کار 

اداری روتین است

شماره654 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279

کارتابل

ترجمه: علی آل علی

مونا اشرف زاده
mona.ashrafzade@gmail.com

چرا کارآفرینی از کار سخت روزانه بهتر است

دو راهی زندگی اداری و کارآفرینی

مراحل تاسیس صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه در ایران 

)بخش دوم(

در این قس��مت با توجه به تصویب مقررات مربوط 
به صدور مجوز برای صندوق های جس��ورانه توس��ط 
هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار در اسفند 
1394 و عملیات��ی ش��دن ص��دور مجوزه��ا در بهار 
1395، به تش��ریح کلیات فرآیند تاس��یس و تامین 
سرمایه صندوق های سرمایه گذاری جسورانه در ایران 

پرداخته  شده است. 

مرجع رسیدگی به تقاضای عضویت
متقاضی��ان راه اندازی صندوق های س��رمایه گذاری 
جس��ورانه، بر اس��اس دس��تورالعمل مربوط��ه، باید 
درخواست خود را برای شرکت فرابورس ایران ارسال 
کنند. درخواس��ت ها توسط کمیته تخصصی مربوطه 
بررسی و نسبت به اعطای مجوز الزم اقدام می شود. 

موضوعات فعالیت
موض��وع فعالی��ت اصلی پیش بینی ش��ده برای این 
صندوق ها، جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در 
اوراق مالکیت اش��خاص حقوقی با موضوعات متنوع 
فعالیت اس��ت )به عنوان مث��ال زمینه های��ی ازجمله 
پروژه های فکری و نوآورانه، اختراعات، عالئم تجاری، 
طرح ه��ای صنعتی، ارقام گیاهی، آث��ار ادبی و هنری 
به منظور ب��ه بهره برداری رس��اندن و تجاری س��ازی 
دارایی های یادشده از طریق تملک خرد یا مدیریتی(.

تامین سرمایه صندوق ها
کمتری��ن س��رمایه قابل قب��ول ب��رای صندوق ه��ا 
10میلیارد تومان )معادل یکصد میلیارد ریال( است. 
صندوق می تواند برای تامین سهام خود پذیره نویسی 
عمومی کند، اما حداق��ل یک میلیارد تومان )معادل 
10میلیارد ریال( باید توس��ط موسسین تامین شود. 
حداقل سه ش��خص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط 
طبق مقررات به عنوان موسس باید در زمان تاسیس، 
حداقل هرکدام 10درصد سرمایه صندوق را پرداخت 
کنن��د، صدور واحدهای س��رمایه گذاری ب��ا دریافت 
س��هم قابل تادی��ه از قیمت اس��می واحدها صورت 
می پذیرد، قیمت اسمی هر واحد سرمایه گذاری برابر 
یک میلیون تومان )معادل 10میلیون ریال( است که 
در ط��ول دوره س��رمایه گذاری و پی��رو فراخوان های 
مدیر صندوق باید ظرف مهلت تعیین ش��ده براساس 
امیدنامه پرداخت شود. این صندوق ها فاقد واحدهای 
سرمایه گذاری ممتاز بوده و همه دارندگان واحدهای 

سرمایه گذاری حق حضور در مجمع را دارند. 

دوره عمر صندوق ها

براس��اس آنچ��ه در مقررات پیش بینی ش��ده، عمر 
صن��دوق هفت س��اله ب��وده و پ��س از اتم��ام دوره 
سرمایه گذاری خروج صورت می گیرد و در این مدت، 
مجمع صن��دوق در هر زم��ان از اجتم��اع دارندگان 
واحدهای س��رمایه گذاری تش��کیل می شود که برای 
رسمیت یافتن مجمع حضور دارندگان حداقل بیش 

از نصف واحدهای سرمایه گذاری ضروری است. 

الزامات و محدودیت های تملک واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها

متقاضی س��رمایه گذاری در صندوق باید به اظهار 
خود دارای اهلیت مالی الزم برای س��رمایه گذاری در 
صندوق باش��د، هر یک از موسس��ان صندوق باید در 
تمام طول مدت صن��دوق حداقل 10 درصد واحدها 
و مدی��ر صن��دوق در طول زمان مدیری��ت خود باید 
حداقل یک درصد واحدهای س��رمایه گذاری صندوق 

را در مالکیت خود داشته باشد. 

دوره بازگشت سرمایه بلندمدت و 
محدودیت های نقل وانتقال سهام

 ماهیت صندوق های س��رمایه گذاری جس��ورانه به 
شکلی اس��ت که سرمایه گذاران نباید انتظار بازگشت 
کوتاه مدت و نقدش��وندگی باال داشته باشند، بنابراین 
ام��کان معامالت مس��تمر واحدهای س��رمایه گذاری 
وجود ندارد ولی نقل وانتقال واحدهای سرمایه گذاری 
در ط��ول فعالیت صندوق صرف��ا از روش مذاکره در 

بورس یا خارج از بورس امکان پذیر است. 

اساسنامه صندوق ها
اساس��نامه »صندوق های سرمایه گذاری جسورانه« 
توس��ط اداره ام��ور نهادهای مالی س��ازمان بورس با 
همکاری ش��رکت فرابورس ایران و برخی فعاالن این 
حوزه تدوین و در اس��فند 1394 نهایی شد. هرچند 
در س��اختار طراحی ش��ده، از الگ��وی صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری در اوراق به��ادار بهره ب��رداری ش��ده 
ام��ا در جزییات امر به تناس��ب تفاوت هایی نیز وجود 
دارد. ه��دف اصل��ی از این اقدام س��اماندهی و ایجاد 
ساختار هماهنگ تامین مالی در حوزه سرمایه گذاری 
جسورانه در ایران عنوان شده است. اساسنامه، کلیات 
س��اختار مدیریتی و نظارتی صندوق ها را مش��خص 
کرده اس��ت، همچنین هر صندوقی امیدنامه مختص 
خود را داراست که در چارچوب اساسنامه و متناسب 

با شرایط آن صندوق تدوین می شود. 

مشاور کسب و کار

دکتر مهدی کنعانی
مشاور مالی و سرمایه گذاری



در  ترام��پ  دونال��د  پی��روزی  از  پ��س 
آمری��کا،  جمه��وری  ریاس��ت  انتخاب��ات 
کالیفرنیا«  جنب��ش جدایی  طلب��ان »بل��ه 
ن��دای Calexit س��رداد. کالیفرنیا، به طور 
س��نتی ایالتی دموکراتیک است و هیالری 
کلینتون رقی��ب دونالد ترامپ در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری این کش��ور، 60 درصد 
آرای کالیفرنی��ا را به خ��ود اختصاص داد. 
همان ش��بی که نتیجه انتخابات مش��خص 
و خبر پی��روزی ترامپ به صورت رس��می 
اعالم ش��د، چندین تظاه��رات در اعتراض 
به ای��ن پیروزی در خلیج سانفرانسیس��کو 
برگزار ش��د. جنبش جدایی طلب کالیفرنیا 
امیدوار به برگزاری یک همه پرسی برای به 
استقالل رسیدن این ایالت در چشم اندازی 
تا س��ال 2019 اس��ت. این جنبش با الهام 
از جنبش »بله اس��کاتلند« در حال ترتیب  
دادن تظاهراتی برای امروز در س��اکرامنتو 
هس��تند. معاون این جنبش، ایوانز رویز در 
ماه اکتب��ر در گفت وگو با فیگارو گفته بود: 
»سازمان ما یک لبیرال باقی مانده است، اما 
اگر دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور به 

کارخ س��فید راه یابد، به جنبش ما بهانه ای 
دست می دهد تا کالیفرنیا را هر چه سریع تر 

از آمریکا خارج کنیم.«

 کالیفرنیا ششمین قدرت 
جهان اقتصادی

همان ش��ب پیروزی ترامپ، این جنبش 
هش��تگ Calexit را در توییتر با موضوع 
در  آمری��کا  از  کالیفرنی��ا  ایال��ت  خ��روج 
ش��بکه های اجتماعی و به خصوص توییتر 
منتش��ر کردن��د. ای��ن جنبش ک��ه دیگر 
اکنون خود را س��ازمان می دانند در سایت  
خ��ود با موضوع خ��روج کالیفرنیا از ایاالت 
متح��ده آمریکا، با کنایه به وعده های نامزد 
انتخاباتی  اش،  مب��ارزات  در  جمهوری خواه 
نوش��ته  اس��ت: »با خروج کالیفرنیا دیواری 
وج��ود نخواه��د داش��ت، ب��رای مهاجرت 
مس��لمانان ممانعتی وجود نخواهد داش��ت 
و اصال به طور کل��ی رئیس جمهوری به نام 
ترامپ برای کالیفرنیا وجود نخواهد داشت. 

به کمپین ما بپیوندید.« 
در حال حاضر، این جنبش تنها 2724 امضا 
برای تومار خود جمع کرده است، درحالی که 
ش��مار دنبال کنن��دگان آن در فیس بوک به 

14هزار نفر می رسد. این جنبش در حساب 
کابری رسمی خود یک روز پس از انتخابات، 
9 نوامبر نوشته ای با مضمون »کالیفرنیا،  بدون 
ش��ورش. صلح را برقرار کنید. برای خروج از 
ای��االت متح��ده آمریکا همه ت��الش خود را 

بکنید منتشر کرد.«

کالیفرنیا را صنعت فیلم و تکنولوژی 
می گرداند

به عن��وان  کالیفرنی��ا   ،2014 س��ال  در 
هش��تمین قدرت جهانی اقتصادی در دنیا 
معرفی ش��د و سال گذش��ته به رده ششم 
ارتقا یافت. ای��ن ایالت در دو بخش عمده، 
اقتص��ادی پوی��ا و فعال دارد ک��ه با وجود 
کم کاری بخش کشاورزی، اشتغال  و ثروت 
می آفرین��د: تکنولوژی )س��یلیکون ولی( و 

صنعت فیلم )هالیوود(.
کالیفرنیا به دلیل اقتصاد پویایی که دارد، 
نمونه یک اقتصاد توسعه یافته است. جنبش 
»بله کالیفرنیا« در وب س��ایت رسمی خود 
نوشته است که ایاالت متحده آمریکا ارزش  
واقعی کالیفرنیا را به رس��میت نمی شناسد. 
ایال��ت کالیفرنی��ا ب��ا 39 میلی��ون نف��ر پر 
جمعیت ترین ایالت این کشور است. سازمان 

جدایی طلب کالیفرنی��ا تضمین می کند که 
اس��تقالل این ایال��ت به عنوان یک کش��ور 
مستقل، »یک تأثیر مثبت« برای همه دنیا 
به ارمغان خواهد آورد. استدالل این جنبش 
برای اثب��ات ادعای خود، این اس��ت که به 
گزارش صندوق بین الملل��ی پول، کالیفرنیا 
ششمین اقتصاد بزرگ دنیا و حتی جلوتر از 
فرانس��ه است. اپل،  فیس بوک و گوگل دفاتر 
مرکزی خ��ود را در این منطق��ه راه اندازی 
کرده  ان��د و بس��یاری از مراک��ز تحقیقاتی و 
دانش��گاه های مع��روف در این ایال��ت قرار 
دارن��د. س��یلیکون ولی که ب��ه خاطر جای 
دادن بزرگ تری��ن غول های صنعت فناوری 
در خ��ود مع��روف اس��ت در کالیفرنیا واقع 
ش��ده اس��ت. نقطه قوت این ایالت، منطقه 
سیلیکون ولی، قطب تکنولوژی دنیاست که 
تولید ناخالص داخلی برابر با 2460 میلیارد 
دالر در س��ال 2015 داش��ته، درحالی ک��ه 
تولید ناخالص داخلی کشوری مانند فرانسه 
2420 میلیارددالر بوده است. سال گذشته، 
کالیفرنیا بیشتر از هر ایالت دیگری در آمریکا 
اشتغال زایی داشت. میزان شغلی که در سال 
2015 در کالیفرنی��ا ایجاد ش��د از مجموع 
دومی��ن و س��ومین ایالت محب��وب آمریکا، 

فلوریدا و تگزاس بیش��تر بود. عالوه بر اینها 
موقعیت جغرافیایی این ایالت دسترس��ی به 
منابع طبیع��ی را برای این ایالت امکان پذیر 
می کند و آن را به یکی از ایالت های فعال در 
بخش گردشگری آمریکا تبدیل کرده است. 
ای��ن واقعیت ه��ای اقتص��ادی از ایال��ت 
کالیفرنی��ا،  توانایی و ظرفی��ت این ایالت را 
برای رقابت با کشور های دنیا و نه فقط 49 
ایالت آمریکا نشان می دهد. رشد اقتصادی 
ایال��ت کالیفرنی��ا در س��ال گذش��ته و در 
ش��رایط واقعی،  4.1 درصد به ثبت رسیده، 
درحالی که خود کش��ور آمریکا رشدی برابر 

با 2.4 درصد داشته است. 
مانن��د برگزی��ت ب��رای اتحادی��ه اروپا، 
Calexit هم می توان��د نقطه آغازی برای 
ایاالت متحده آمریکا باش��د. از زمان جنگ 
داخل��ی که س��ال 1865 به پایان رس��ید، 
 هیچ جدایی در ای��االت متحده آمریکا رخ 
نداده اس��ت. چنین فرضیه ای،  یعنی خروج 
ی��ک ایالت و جدا ش��دن آن، ب��ا تئوری به 
  »Texas v. White « ثب��ت رس��یده در
و قبل از ب��ه وجود آمدن دی��وان عالی در 
 این کشور امکان پذیر است که مضمون آن 
»یک انقالب یا توافق بقیه ایالت ها« است. 

سیلیکون ولی عصبانی از 
رئیس جمهور شدن ترامپ

س��یلیکون ولی قلب اقتصاد کالیفرنیاس��ت؛ ایالتی 
در آمری��کا ک��ه بعد از پی��روزی ترام��پ در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری کمی متفاوت تر بود. کالیفرنیایی ها 
حاال ب��ا راه انداختن Calexit خواهان جدا ش��دن از 

آمریکا و به عبارت دیگر مستقل شدن هستند. 
از سویی چهره های نامدار قطب تکنولوژی دنیا وقتی 
صبح چهارش��نبه نهم نوامبر از خواب بیدار شدند، روز 
تاریکی را پیش روی خ��ود دیدند؛ روزی که در آن به 
یکباره تمامی امیدهای سیلیکون ولی برای چشم انداز 

روشن آینده اش تیره و تار شد. 
در صنعت تکنولوژی، واکنش به رئیس جمهور شدن 
ترامپ چی��زی فراتر از ترس ب��ود. این حس در میان 
قدرت های سیلیکون ولی به وجود آمده بود که صنعت 
تکنولوژی در زمینه ترس ه��ا و انگیزه های مردم برای 
استفاده از محصوالت سیلیکون ولی یک چیز اساسی را 
از دست داده و پیش بینی غلط درباره این صنعت جهان 

را با هزینه های زیادی مواجه خواهد کرد. 
ش��رکت  س��رمایه گذار  پیش��ه ور،   ش��روین 
Sherpa Capital یکی از بزرگان سیلیکون ولی بود 
که به ش��دت از رئیس جمهور شدن هیالری کلینتون 
حمای��ت می کرد. او پس از مش��خص ش��دن نتیجه 
انتخابات، گفت: »وحشتناک است. وحشتناک است. ما 
آنقدرها که باید تالش نکردیم. ما آدم های ازخودراضی 
زیادی در صنعت تکنولوژی داش��تیم که دس��ت روی 
دست گذاشتند و در انتخابات مشارکت نکردند و حاال 

ما این کابوس را داریم.«
سایر بزرگان سیلیکون ولی اما مختصر و مفید حس 
و حال شان را بیان کرده اند. استوارت باترفالید، یکی از 
بنیانگذاران شرکت خدمات پیام رسان Slack به گفتن 

همین یک جمله بسنده کرد: »قلبم شکست.« 
ب��رای بعضی ها هم برنده ش��دن ترامپ یعنی روابط 
می��ان صنعت تکنول��وژی و دولت قطعا دس��تخوش 

تحوالت اساسی خواهد شد. 
اوبام��ا،  ریاس��ت جمهوری  س��ال های  ط��ول  در 
س��لیکون ولی موت��ور اقتصادی و اجتماع��ی قرن تازه 
دیجیتال ش��د. گوش��ی های هوش��مند و شبکه های 
اجتماعی اهمیت زیادی در کسب وکارهای مختلف در 
حوزه های گوناگون از جمله نفت و خودرو پیدا کردند 
و ش��رکت هایی مثل آمازون، اپل، فیس بوک، گوگل و 
مایکروسافت به ش��رکت هایی عظیم و ارزشمند روی 

کره زمین تبدیل شدند. 
آق��ای اوبام��ا در دوره کاندیدات��وری خ��ود ب��رای 
ریاس��ت جمهوری اس��تفاده مناس��بی از ش��بکه های 
اجتماعی کرد و دولتش نیز از همه لحاظ تسلیم دنیای 
تکنولوژی ش��د، طوری که معاونانش موقعیت خود را 
به خاطر هماهن��گ نبودن با دنیای فناوری از دس��ت 

دادند. 
برن��ده ش��دن ترام��پ از نظر س��یلیکون ولی یعنی 
خداحافظ��ی با موقعی��ت قبلی. رئیس جمه��ور آینده 
در ط��ول مبارزات تمام نش��دنی خود که س��رانجام به 
پیروزی ختم شد، حرف زیادی برای بزرگان تکنولوژی 
نداشت. ترامپ قول داد که فعالیت های آنتی تراست را 
علی��ه آمازون انجام دهد، بارها قس��م خورد که اپل را 
مجبور به تولید کاالهایش در داخل آمریکا خواهد کرد. 
او همچنین در کش وقوس ه��ای مربوط به جریان باز 
کردن قفل گوشی آیفون مهاجم سن برناندینو خواستار 

بایکوت اپل شده بود. 
کریس س��اکا، یک��ی از س��رمایه دارهای ب��زرگ و 
س��رمایه گذار توییتر در واکنش به رئیس جمهور شدن 
ترامپ یک جمله از ابراهام لینکلن نوشت و آن اینکه: 
»آمری��کا هرگز از بیرون نابود نخواهد ش��د. چون این 

ماییم که خود را نابود خواهیم کرد.«
این جمله نشان می دهد که از نظر ساکا حاال یک نفر 

از داخل آمریکا آمده تا کشور را نابود کند. 
از س��ویی وقتی به مش��کالت اقتصادی توجه کنیم 
ب��ه این نتیجه می رس��یم ک��ه برخ��الف معجزه های 
اقتصادی قبلی که باعث اشتغال زایی فراوان می شدند، 
رونق صنعت تکنولوژی اصال چنین نتیجه ای به دنبال 
نداشت. ثروت تولیدش��ده در این صنعت در سال های 
عصر دیجیتال به دس��ت پنج شرکت بزرگ تکنولوژی 
تولید ش��ده است. شرکت هایی که ترامپ تحت عنوان 
»نخبگان جهانی« در مبارزات انتخاباتی خود علیه آنها 

موضع می گرفت. 
جان  لی لی، یکی از ش��رکای شرکت سرمایه گذاری 
Greylock Partners دراین ب��اره می گوی��د: »م��ا 
باید نحوه ارتباط بیشتر آمریکایی ها با موتور اقتصادی 

تکنولوژی را ترسیم کنیم.«
روز چهارشنبه هفته گذشته وقتی نتایج اعالم شد، 
بخش بزرگی از س��یلیکون ولی نگران ای��ن بودند که 
ارتباط خود با کس��انی را از دست دهند که به ترامپ 

رأی داده اند. 
آرون لویس، مدیر اجرایی شرکت Box، یک شرکت 
ذخیره اسناد آنالین، پیشنهاد کرد که صنعت تکنولوژی 

سیاست های خاص خود را بهبود بخشد. 
او گفت: »برای تغییر وضعیت کسب وکارهای مبتنی 
بر تکنولوژی و تبدیل آن به اقتصاد نوآور نیاز است همه 
آنچه را س��ال ها در موردش صحبت می کردیم عملی 
کنیم. از جمله در آموزش، حق ثبت اختراع و مهاجرت 

اصالحات ایجاد کنیم.«
مارک سوستر، سرمایه گذار شرکت سرمایه گذاری 
Upfront هم دراین باره می گوید: »تکنولوژی باید 
یک نفس عمیق بکش��د و بعد ببیند که چگونه این 
اتفاق افتاد. بعد یک سیاس��ت مشخص داشته باشد 
که بتواند واقع��ا نابرابری های موج��ود در آمریکا را 

اصالح کند.«
به هرحال دنیای تکنولوژی هنوز در ش��وک انتخاب 
کس��ی اس��ت که اصال دل خوش��ی از موت��ور اصلی 
اقتص��ادی این صنع��ت یعنی س��یلیکون ولی ندارد و 
می خواهد وضعی��ت را تغییر دهد. ح��اال باید دید آیا 
ترام��پ جمهوریخ��واه از این موضع ه��م مثل برخی 
دیگر از مواضعش عقب خواهد نشس��ت یا در صنعت 

تکنولوژی باید در انتظار تغییرات گسترده بود. 
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نگاهی به اقتصاد تگزاس

»تگزاس خود به تنهایی یک کشور است«

با بررسی ش��رایط اقتصادی تگزاس می توان 
دریاف��ت که این ایالت نی��ز می تواند به صورت 
یک کشور مستقل اداره شود. تگزاس به عنوان 
برترین ایالت برای کسب وکار معرفی شده و به 
خوبی توانسته از پس بحران اقتصادی دامنگیر 
آمریکا برآی��د. نرخ بیکاری در تگزاس، پایین تر 
از متوس��ط نرخ بیکاری آمریکاست. همچنین 
ای��ن ایال��ت، پایین تری��ن نرخ توقی��ف امالک 
مالکان درمانده در بحران اخیر را داش��ته است. 
این موضوع تا حدودی به این خاطر اس��ت که 
بانک های تگزاس خیلی سریع به مصیبتی که 
در بازار اموال رخ داد پاسخ دادند و اجازه ندادند 
این دوره، زیاد ادامه یابد. اما ش��اید اصلی ترین 
دلیل موفقیت تگزاس را بت��وان مدل متفاوت 
حاکمیت این ایالت دانس��ت؛ مدلی مبتنی بر 
دولت ه��ای کوچ��ک. این ایالت هی��چ عایدی 
س��رمایه ای یا مالی��ات بر درآم��د، آنچنان که 
ایالت هایی همچون کالیفرنیا دارند، ندارد. اقتصاد 
تگزاس بر مبنای فناوری اطالعات، صنایع نفت 
و گاز و کشاورزی است. از 50 شرکت پردرآمد 
لیست فورچون 500، شش شرکت در تگزاس 
مس��تقرند. این ش��رکت ها عبارتن��د از: اگزون 
موبیل، کونوکوفیلیپس، هالیبرتون، والرو انرجی، 
مارات��ان اویل، ای تی اندت��ی و دل کامپیوترز. از 
ش��رکت های بزرگ دیگر آمریکایی مستقر در 
تگزاس می توان هواپیمایی ساوث وست، امریکن 
ایرالینز، کنتیننتال ایرالینز و ش��رکت غذایی 

سیسکو را نام برد. 
تگزاس بی��ش از هر ایالت دیگر در آمریکا، 
ش��رکت های ب��زرگ و مط��رح را در خود جا 
داده است؛ 64 شرکت در مقایسه با کالیفرنیا 
که 51 ش��رکت و نیویورک که 56 ش��رکت 
دارن��د. این ایالت توانس��ته آنچه را که پیش 
از این نقط��ه ضعفش به حس��اب می آمد به 
نقط��ه قوت خ��ود تبدی��ل کن��د، رفتارهای 
محافظه کاران��ه گذش��ته را رها کن��د و آرام 
آرام می��ان ایالت ه��ای مهم آمری��کا، خودی 

نش��ان دهد. مثال تگزاس به خوبی توانس��ته 
با مکزیک مراوداتی داش��ته باش��د؛ کاری که 
کالیفرنیا در آن توفیق چندانی نداشته است. 
یک��ی دیگر از عوامل پیش��رفته بودن اقتصاد 
تگ��زاس تامین نیروی الکتریس��یته از طریق 
توربین های بادی اس��ت. انرژی بادی در سال 
2010 می��الدی بی��ش از 2.3درص��د از کل 
برق ایاالت متحده آمری��کا را تولید می کند. 
با میزان کنونی نص��ب نیروگاه های بادی در 
آمری��کا و با نص��ب 75000 توربین بادی در 
آینده نزدیک، برآورد می شود تا سال 2030 
نزدیک ب��ه 20درصد از برق ایاالت متحده را 
انرژی بادی تامین کند. در حال حاضر، ایالت 
تگزاس پیش��رو در نصب و اس��تفاده از نیروی 
ب��اد در تولید الکتریس��یته در ای��االت متحده 
آمریکاس��ت. در س��ال 2008 ایالت تگزاس در 
تولید انرژی به وسیله توربین های بادی با 2671 

م��گاوات انرژی تولید ش��ده. در می��ان ایاالت 
متح��ده رتبه اول را دارا بود و در س��ال 2009 
نزدیک به 17درصد برق خود را از باد به دس��ت 
آورد و اکنون بزرگ ترین مزرعه بادی جهان را با 
782 مگاوات ظرفیت در روستایی به نام راسکو 
در اختیار دارد. اقتص��اد تگزاس چهاردهمین 
اقتص��اد جهان از لحاظ تولید ناخالص داخلی 
اس��ت، به طوری که در سال 2012، این ایالت 
تولی��د ناخالص داخلی براب��ر با 1.308.132 
میلیارد دالر داشت که این رقم بسیار نزدیک 
ب��ه تولی��د ناخالص داخلی کش��ور اس��پانیا 

)1.322.115 میلیارد دالر( بوده است. 
تگ��زاس مالیات ب��ر درآمد از س��اکنان خود 
دریافت نمی کن��د و در این زمینه یکی از تنها 
هف��ت ایالت آمریکاس��ت که از س��اکنان خود 
مالیاتی نمی گیرد. همچنین در میان 50 ایالت 
آمری��کا در رتبه هفتم آمری��کا از نظر وضعیت 

مس��اعد مالیاتی در س��ال 2008 قرار داشت. 
گزارش��ی  در   Fraser Institute موسس��ه
 Economic Freedom« عن��وان  تح��ت 
in North America« تگ��زاس را از نظ��ر 
»جو اقتص��ادی« در رتبه دوم آمریکا در س��ال 
2008 و نش��ریه Chief Executive تگزاس 
را در س��ال 2009 در مکان نخست از نظر جو 

مساعد اقتصادی قرار داد. 
از طرف دیگر هزینه زندگی نسبتا پایین و 
وضعیت مساعد اقتصادی ایالت در سال های 
اخیر باعث ش��د که تگزاس در س��ال 2008 
کماکان در مقایس��ه با دیگر ای��االت آمریکا 
در وضعیت نس��بتا بهتری قرار داشته باشد، 
به طوری ک��ه در ش��رایطی ک��ه س��ه چهارم 
ایاالت آمریکا در س��ال های 2010-2009 با 
کس��ری بودجه مواجه بودند، تگزاس از نادر 
ایاالتی بود که س��ال 2009 را با مازاد بودجه 

)11 میلیارد دالر( آغاز کرد. 

صنعت گردشگری 
یکی از ش��عارهای مش��هور تگزاس )برای 
تبلیغ��ات در ج��ذب گردش��گر( ش��عار زیر 

بوده است: 
»تگزاس خود به تنهایی یک کشور است.« 
صنعت گردش��گری در تگزاس یک صنعت 
با درآمدی 44 میلیارد دالری اس��ت. ساالنه 
205میلیون نف��ر از این ایالت برای بازدید از 
2800 مکان تاریخی به تگزاس سفر می کنند. 
در س��ال 2009، این صنعت 544هزار شاغل 

مستقیم در تگزاس داشت. 
تگ��زاس از نظ��ر اقتصاد ش��هری، دو قطب 
مهم دارد: هیوس��تون و داالس-فورت وورث. 
ش��هرهای آس��تین و س��ن آنتونیو نیز دارای 
اهمیت باالیی هس��تند. شهر هیوستون دارای 
بزرگ تری��ن مرک��ز درمانی دنیا ب��ه نام مرکز 
درمانی تگزاس اس��ت. مرکز فضایی جانسون 
ناس��ا نیز در ش��هر هیوس��تن واقع است. اما 
مهم ترین صنع��ت این ش��هر، صنعت نفت و 
تولید انرژی است که از شهرهای دیگر همواره 
پیش��تاز بوده است. فرودگاه بین قاره ای جورج 
بوش هیوستون نیز در رده ششم جهان از نظر 

جابه جایی محموله و مسافر است.
داالس-ف��ورت وورث دارای صنع��ت فعال 
هوان��وردی و صنای��ع الکترونی��ک اس��ت و 
محل ف��رودگاه بین الملل��ی داالس- فورت و 
ورث اس��ت که ششمین فرودگاه پررفت و آمد 

دنیاست. 
س��ن آنتونیو قلب تاریخی تگزاس به شمار 
می آید و محل اس��تقرار موسس��ه تحقیقات 
جنوب غربی و مرکز پزش��کی جنوب تگزاس 
و والرو انرجی، بزرگ ترین شرکت پاالیشگری 
قاره آمریکای ش��مالی است. سن آنتونیو یک 
قطب گردش��گری ایالت اس��ت. ب��ه روایتی، 
سالی 20 میلیون گردش��گر جهت بازدید از 
قلعه آالمو و رودخانه ریور واک از این ش��هر 

بازدید می کنند.

قایق جدایی طلبی کالیفرنیا 
سوار بر موج پیروزی ترامپ 

پس از برگزیت، آیا دنیا شاهد خروج بزرگ دیگری خواهد بود؟ 
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افراد معتقدند مقصر  برخی 
اصلی بسیاری از مشکالت آب 
و هوایی دستگاه هایی هستند 
که ب��ا تکیه ب��ر تکنولوژی به 
می پردازند.  محیط  آالیندگی 
درواقع این گروه اعتقاد دارند 
هر اندازه تاکید بر اس��تفاده از 
و مدرن  تکنولوژیک  ابزارهای 
ش��اخصه های  باشد،  بیش��تر 
آلودگی ه��وا نیز باالتر خواهد 
رفت، اما جالب اس��ت بدانید 
این نوع اعتق��اد تا حد زیادی 
واقعی��ت  از  دور  و  اش��تباه 
اس��ت. این روزه��ا تکنولوژی 
آالینده،  ی��ک  به عن��وان  ن��ه 
به عنوان یک دس��تیار  بلک��ه 
و  کاه��ش مش��کالت  ب��رای 
استفاده  آلودگی های محیطی 
دس��تگاه های  از  می ش��ود. 
آلودگ��ی  می��زان  تش��خیص 
آب و ه��وا ت��ا دس��تگاه های 
محیط  آلودگی  کاهش دهنده 
در ای��ن دس��ته بندی ج��ای 
می گیرن��د. در ادام��ه مطلب 
نگاه��ی داریم به تع��دادی از 
م��واردی ک��ه کمتر ب��ه آنها 
پرداخته شده ولی بسیار مهم 

هستند.

دستگاه های مدرن تر، 
کارایی باالتر 

فناوری ه��ای  از  بس��یاری 
مدرن، ب��ا توجه به سیس��تم 
انرژی ه��ای  از  اس��تفاده 
پ��اک فعالیت می کنن��د. این 
سیس��تم ها با کمک گرفتن از 
انرژی های آب، خورش��ید، باد 
و. . . ت��الش می کنن��د تا نرخ 
استفاده از سوخت های فسیلی 
و انتشار گازهای گلخانه ای را 
ب��ه حداق��ل برس��انند. با این 
وج��ود در نظ��ر گرفت��ن نرخ 
LCA نی��ز از اهمیت بس��یار 
زی��ادی برخوردار اس��ت. این 

نرخ به معن��ای تحلیل چرخه 
عمر یک محصول تکنولوژیک 
و میزان آلودگی های زیس��تی 
آن اس��ت. درواق��ع اگ��ر قرار 
باشد محصولی تولید شود که 
ایجاد کند،  آلودگی کمت��ری 
اما روند بی مصرف ش��دن آن 
س��ریع تر طی ش��ود، چندان 
نکرده ای��م.  کس��ب  س��ودی 
اروپا  اتحادیه  کشورهای عضو 
اغلب ب��رای تولید محصوالت 
جدی��د، ملزم ب��ه رعایت این 

اصل هستند. 

فناوری های مبتنی بر 
شیمی سبز 

یک��ی از تالش های��ی ک��ه 
ای��ن روزها در بین بس��یاری 
از کش��ورهای جه��ان رای��ج 
ش��ده تالش برای دس��تیابی 
ب��ه تکنولوژی ه��ای مبتنی بر 

»شیمی س��بز« است. شیمی 
سبز به روش ها و فرآیندهایی 
در  ک��ه  می ش��ود  اط��الق 
تالش��ند با تکیه بر تکنولوژی 
محصوالت��ی تولی��د کنند که 
کمتری��ن می��زان آالیندگ��ی 
زیستی را در پی داشته باشند. 
متحده،  ای��االت  کش��ورهای 
بریتانیا، کره جنوبی و بسیاری 
توس��عه یافته  کش��ورهای  از 
دیگر در تالش��ند تا با تکیه بر 
بر شیمی  مبتنی  فناوری های 
س��بز، محصوالتی تولید کنند 

که سالم تر از گذشته باشد. 

سیستم های پیشرفته ناسا
 یک��ی از برنامه ه��ای مه��م 
ناس��ا ب��رای کاه��ش آلودگی 
هوا اس��تفاده از سیس��تم های 
آلودگ��ی  کاه��ش  هوش��مند 
از جدیدتری��ن  اس��ت. یک��ی 

دستگاه های کاهش آلودگی های 
آب و ه��وا، دس��تگاه تصفی��ه 
هوای Airocide اس��ت. این 
متفاوت ترین  از  یکی  سیستم، 
شیوه های تصفیه هوا محسوب 
می شود که تمامی محرک های 
م��واد  قارچ ه��ا،  آلرژی��ک، 
شیمیایی، س��رب و کلیه مواد 
مضر را شناسایی و آنالیز کرده 
و در ی��ک ج��دول طبقه بندی 
می کند. س��پس این مواد را از 
طری��ق کاتالیزورهای پردازنده 
بازس��ازی  م��ورد  و  شکس��ته 
ق��رار می دهد. ای��ن روند یکی 
از امن تری��ن روش ه��ا ب��رای 
اکسیداس��یون م��واد مض��ر و 
می شود.  محس��وب  آالینده ها 
ای��ن دس��تگاه در بس��یاری از 
نقاط دنیا مورد اس��تفاده قرار 
پرشمار  طرفدارانی  و  می گیرد 

دارد. 

مبارزه با آلودگی هوا از 
طریق هوش مصنوعی 

چی��ن یک��ی از آلوده ترین 
ک��ه  اس��ت  کش��ورهایی 
مب��ارزه  ه��وا  آلودگ��ی  ب��ا 
اخیرا  کش��ور  این  می کن��د. 
ب��رای مب��ارزه ب��ا آلودگ��ی 
ه��وا فعالیت های پرش��ماری 
انج��ام داده اس��ت، اح��داث 
هوش��مند  دودخ��وار  ب��رج 
و  منواکس��ید کربن  )ج��ذب 
استفاده  اکس��یژن(،  انتش��ار 
هوای  تصفیه  سیستم های  از 
خانگی، تالش برای دستیابی 
ب��ه جدیدتری��ن فناوری های 
مدرن برای مبارزه با آلودگی 
و... از مهم تری��ن فعالیت های 
این کشور محسوب می شود. 
در این میان، چین در تالش 
اس��ت تا با کم��ک گرفتن از 
سیس��تم های مبتنی بر هوش 
آلودگی  ضری��ب  مصنوع��ی، 
هوا را کاهش دهد. سیس��تم 
جدید ه��وش مصنوعی چین، 
یک موضوع مهم اس��ت که با 
هم��کاری ش��رکت IBM در 

دست انجام است.
پروژه  از  پروژه بخشی  این 
آلودگ��ی  کاه��ش  بزرگ ت��ر 
هواس��ت که ق��رار اس��ت با 
کم��ک آن ت��ا پای��ان س��ال 
2017 تا 10درصد و تا پایان 
س��ال 2020 تا 30درصد از 
ش��هر   10 ه��وای  آلودگ��ی 
را  چی��ن  آل��وده  و  ب��زرگ 
کاهش دهد. سیس��تم کاری 
پروژه هوش��مند بی ش��باهت 
به سیس��تم یک بازی بزرگ 
دیجیتال نیس��ت. این پروژه 
با تش��خیص هوش��مند نقاط 
ب��ه  هش��دار،  مع��رض  در 
ارس��ال پیغام های پیشگیرانه 
پرداخت��ه و ب��ه س��رعت به 
می پردازد  نقاطی  پاکس��ازی 
کیفی��ت  وضعی��ت  در  ک��ه 

ناس��الم هوا قرار دارند. 

 PRO فرصت  امروز- شرکت هواوی به تازگی نسخه
گوشی MATE 9 معرفی کرد که امیدوار است بتواند با 
این مدل محبوبیت نسخه پیشین را بار دیگر تکرار کند. 
جالب اینجاس��ت که نس��خه پرو ارزان تر از مدل عادی 
اس��ت و پیش بینی می ش��ود بتواند فروش خوبی در بازار 

داشته باشد. 
MATE 9 pro با بدنه  فلزی و نمایش��گر ۵. ۵ اینچی 
QHD از نوع خمیده اس��ت. این گوش��ی در دو نسخه با 
حافظ��ه   رم ۴ یا ۶ گیگابایتی و حافظه  داخلی ۶۴ یا 12۸ 
گیگابایتی روانه  بازار خواهد شد و به پردازنده  ۸هسته ای 
  Mali-G71 MP8 کری��ن ۹۶0 و پردازنده  گرافیک��ی

مجهز است. 
دوربی��ن دوگان��ه متش��کل از دو سنس��ور 20 و 12 

مگاپیکس��لی روی قاب پش��تی این گوشی قرار داده شده 
و این درحالی اس��ت که یک دوربین ۸مگاپیکسلی نیز در 

جلوی این گوشی برای عکاسی سلفی قرار گرفته است. 
ی��ک بات��ری ۴000 میلی آمپری وظیف��ه تأمین انرژی 
این گوشی هوش��مند را بر عهده دارد که با توجه به اندازه 
صفحه نمایش آن، به نظر مناسب می آید. اندورید 7 روی 

این دستگاه نصب شده است. 
این گوش��ی همچنین دارای ابعاد 1۵2 در 7۵ در 7.۵ 
میلی متر بوده که نس��خه ب��ا رم ۴ گیگابایتی آن با قیمت 
۶۸7 دالر و نس��خه قدرتمندتر ب��ا رم ۶ گیگابایتی آن با 

قیمت 77۵ دالر به فروش می رسد. 
 porsche design این گوشی شباهت زیادی به مدل
دارد و باید دید مس��ئوالن ش��رکت هواوی قصد دارند تا 
این گوش��ی در سراسر جهان عرضه کنند یا تنها به دست 

مشتریان چینی خواهد رسید. 

گزارش2

سایت هایی برای کتابخوان ها

بس��یاری از کتابخوان ه��ای حرف��ه ای یا به قول 
برخ��ی دوس��تان ش��وخ طب��ع »کتاب خواره��ا« 
معتقدند مطالعه کتاب های چاپی، بس��یار جذاب تر 
از کتاب های الکترونیک است. با این وجود، کمبود 
فضا برای نگهداری از کتاب ها، قیمت باالی برخی 
نس��خه های چاپی، س��هولت در مطالعه نسخه های 
الکترونیک��ی و برخ��ی م��وارد دیگ��ر باعث ش��ده 
بس��یاری از افراد به مطالعه نسخه های الکترونیک 
تمایل بیش��تری نش��ان دهند. اما ی��ک نکته مهم 
در خصوص مطالعه نس��خه های الکترونیک رعایت 
ک��ردن حق مولف و ناش��ر یا به عبارت��ی دقیق تر، 
احترام به قانون کپی رایت اس��ت. بر این اس��اس، 
در ادامه مطلب به معرفی تعدادی از س��ایت هایی 
می پردازی��م که ه��م به لحاظ اعتب��ار در وضعیت 
مناس��بی قرار دارند و ه��م ضمن احترام به حقوق 
ناش��ر و مولف ب��ه ف��روش نس��خه های با کیفیت 

کتاب های الکترونیک می پردازند.

شهر رویاها 
اغلب کتابخوان ها با ش��هر کتاب آش��نا هس��تند. 
مراک��زی ک��ه در نقاط مختلف ش��هرداری، با هدف 
تروی��ج کتابخوانی ایجاد ش��ده اند. ش��هرهای کتاب 
اغل��ب عالوه ب��ر ف��روش کت��اب، ب��ه ف��روش انواع 
نوش��ت افزار و اب��زار طراحی نی��ز می پردازند. با این 
وجود برخی ش��عبه های شهر کتاب مثل شهر کتاب 
مرکز، شهر کتاب شهرک غرب و شهر کتاب نیاوران 
به س��بب برگزاری مراسمی مثل رونمایی از کتاب و 
جلسات کتابخوانی از ش��هرت باالتری برخوردارند، 
اما شاید بسیاری از افراد ندانند که شهرکتاب شعبه 

آنالین نیز دارد. 
ش��هر کتاب آنالین ش��امل بخش ه��ای متنوعی 
اس��ت. درضمن این وب سایت برای کاربران امکان 
اس��تفاده از کتاب های متنوعی از ناشران گوناگون 
را فراهم می س��ازد. کاربران می توانند با مراجعه به 
بخش های ناش��ران، آوای ش��هر کتاب، محصوالت 
فرهنگی، کتاب خارجی، بسته های پیشنهادی و... 
از امکانات متنوع این وب س��ایت اس��تفاده کنند. 
ب��رای مراجع��ه به این وب س��ایت ب��ه آدرس زیر 

مراجعه کنید: 
shahreketabonline. com

نسل فردا را بسازیم 
یکی از وب س��ایت های قوی ب��ا تنوع باالی کتاب، 
وب س��ایت »فردا« است. در س��امانه این وب سایت، 
امکان انتخاب ناش��ر ب��رای کاربران موجود اس��ت. 
اف��زون بر اینها کارب��ران می توانند از طریق عضویت 
در خبرنامه از تازه های نش��ر و کتاب مطلع ش��وند. 
یکی از مواردی که در این وب س��ایت به شدت مورد 
توجه قرار دارد، بخش های متنوع آن است که برای 
کاربران فضایی مطلوب و پر از جذابیت ساخته است. 
برای بازدید از این وب س��ایت به آدرس زیر مراجعه 

کنید: 
www. fardabook. com

چتری از کتاب 
فروشگاه آنالین »چتر«، یکی از کتابفروشی های 
بس��یار ج��ذاب برای افرادی اس��ت که ب��ه دنبال 
رنگین کمان��ی از کتاب ه��ای متنوع هس��تند. این 
فروشگاه افزون بر کتاب های عمومی بر کتاب های 
درس��ی و تخصص��ی نیز تمرک��ز دارد. اف��زون بر 
اینه��ا می ت��وان با عضوی��ت در این وب س��ایت از 
امکان��ات متن��وع این فروش��گاه آنالین اس��تفاده 
ای��ن  مختل��ف  بخش ه��ای  تقس��یم بندی  ک��رد. 
وب س��ایت به س��ال های مختل��ف تحصیلی باعث 
ش��ده دانش آموزان ب��رای پیدا ک��ردن کتاب های 
دلخواه خود با مش��کل مواجه نش��ده و به سرعت 
به موضوعات مورد نظر خود دسترس��ی پیدا کنند. 
ب��رای بازدید از این وب س��ایت می توان از آدرس 

زیر اس��تفاده کرد: 
www. chatreketab. ir

کتاب کده آنالین 
یکی از س��ایت های مناس��ب ب��رای خرید کتاب، 
اغل��ب  اس��ت.  آنالی��ن  »کتاب ک��ده«  وب س��ایت 
کتاب های این وب س��ایت را رمان های عامه پس��ند 
تش��کیل می دهد. حضور صدها ناشر، هزاران عنوان 
کت��اب و ه��زاران نویس��نده باعث می ش��ود بازدید 
از این وب س��ایت ب��رای افرادی که دنب��ال مطالعه 
ی��ک رمان برای گذراندن یک عص��ر پاییزی جذاب 
هستند، بس��یار مفرح ش��ود. برای خرید کتاب های 
این وب س��ایت می توان از سیس��تم پرداخت آنالین 
یا خرید از طریق دس��تگاه های کارتخوان اس��تفاده 
کرد. این وب سایت عمری نسبتا طوالنی )17 سال( 
دارد. بخ��ش بان��ک اطالعاتی آن نی��ز از بخش های 
مفید آن محس��وب می شود؛ در این بخش اطالعات 
مفیدی در خصوص چاپخانه ها، ناشرها، تصویرگران، 
طراح��ان گرافیک و... وج��ود دارد که می تواند برای 
نویس��ندگان جوان ی��ا افراد کم تجربه مفید باش��د. 

آدرس این وب سایت: 
www. ketab. ir

برقراری تماس تلفنی در اسکایپ 
بدون حساب کاربری 

مایکروسافت با به روزکردن نرم افزار تلفن اینترنتی 
اس��کایپ به کاربران امکان داد بدون ایجاد حس��اب 
کارب��ری در آن تماس ه��ای صوتی و تصویری برقرار 

کنند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، نس��خه جدید اس��کایپ بدون 
بارگ��ذاری هرگون��ه برنامه و نرم افزاری در دس��ترس 
است و کاربران برای استفاده از آن تنها باید به سایت 
skype. com  مراجع��ه و بع��د از انتخاب گزینه آغاز 
مکالمه، نامی را وارد کرده و س��پس منتظر بمانند تا 
لینکی را دریافت کنند که به اش��تراک گذاری آن با 
دیگران، تماس های ویدئویی و صوتی و انجام مکالمات 
گروهی را ممکن می کند.  لینک های ایجاد ش��ده از 
این طریق تنها برای 2۴س��اعت فعال هس��تند و پس 
از آن کاربر باید مجددا نام خود را وارد کرده و لینک 
ت��ازه ای دریاف��ت کند. همچنی��ن می توان این لینک 
را از طری��ق ایمی��ل برای دیگران ارس��ال و آنان را به 
مکالمه دعوت کرد.  رابط کاربری این خدمات ساده 
و س��بک اس��ت و به نظر می رس��د هدف از ارائه این 
خدمات رقابت با انبوه برنامه های تلفن همراه اس��ت 
که گپ گروهی، تبادل فایل، ارس��ال پیام های صوتی 

و ویدئویی و... را ممکن می کنند. 

قرارداد مایکروسافت برای تأمین 
انرژی دیتاسنتر ها با نیروی باد

تامین انرژی مراکز بزرگ داده شرکت های فناوری 
مس��تلزم مص��رف حج��م زیادی انرژی اس��ت و حاال 
مایکروسافت قصد دارد این انرژی را از طریق نیروی 

باد تأمین کند. 
به گزارش فارس، مایکروس��افت قراردادی را با سه 
مزرعه تأمین انرژی از باد با اس��تفاده از توربین های 
ب��زرگ منعقد ک��رده تا کل برق مورد نیاز مرکز داده 
خ��ود در Cheyenne واق��ع در ایالت وایومینگ را 
از این طریق تأمین کند.  این س��ه مزرعه به ترتیب 
 Silver Sage واقع در کانزاس و Bloom Wind
و Happy Jack واقع در وایومینگ هستند و اولی 
17۸ مگاوات برق و دو مزرعه دیگر ۵۹ مگاوات برق 
را از طریق وزش باد به دست می آورند.  این نخستین 
بار نیست که مایکروسافت برای تأمین برق مورد نیاز 
مراکز داده خود به اس��تفاده از انرژی های پاک روی 
می آورد. این ش��رکت چندی قبل قراردادی را با یک 
مزرعه تولید برق از باد در ایالت ایلینویز منعقد کرد 
تا از این طریق نیز 7۵ مگاوات برق خریداری کند. 

آزمایش موفقیت آمیز هدست های 
بی سیم واقعیت مجازی

محققان دانشگاه  ام ای تی با استفاده از یک فناوری 
مش��ابه با اس��کنرهای بدن انس��ان در فرودگاه ها با 
موفقی��ت هدس��ت های بی س��یم واقعی��ت مجازی را 

آزمایش کردند. 
ب��ه گ��زارش مهر، ای��ن محقق��ان می گویند راهی 
ب��رای اتصال بی س��یم هدس��ت های واقعیت مجازی 
به رایانه های ش��خصی ابداع کرده اند. امواج رادیویی 
انتقال دهن��ده اطالع��ات هدس��ت ها از ای��ن طریق با 
تغییراتی برای انجام امور متنوعی از جمله شناسایی 
بیماری سرطان و ارائه خدمات اینترنت پرسرعت هم 

قابل استفاده هستند. 
با توجه به حجم باالی اطالعاتی که هدس��ت های 
واقعی��ت مج��ازی ب��رای نمای��ش تصاوی��ر باکیفیت 
س��ه بعدی نیاز دارند، در این ش��یوه انتقال اطالعات 
ب��ا س��رعت چن��د گیگابیت در ثانیه به طور بی س��یم 
ص��ورت می گی��رد. محقق��ان  ام ای تی با اس��تفاده از 
هدست Vive  شرکت اچ تی سی فناوری تازه خود را 
با موفقیت آزمایش کرده اند. البته این روش روی دیگر 
هدست های شرکت های مختلف هم قابل اجراست. 

کارشناس��ان می گویند اس��تفاده از هدس��ت های 
بی س��یم موجب خواهد ش��د که بت��وان کاربردهای 
بس��یار متنوعی برای این اختراع جدید بش��ر تعریف 
کرد زیرا می توان بین رایانه و هدست فاصله انداخت. 
اب��زاری ک��ه محقق��ان دانش��گاه  ام ای ت��ی به این 
منظور ابداع کرده اند MoVR  نام دارد که ش��امل 
آنتن های دوجهته به طول حدودا دو سانتیمتر است 
ک��ه می توانن��د داده ها را به طور بی س��یم بین رایانه و 
هدس��ت منتقل کنند.  در حال حاضر ش��رکت های 
اینتل، کوالکوم و اوکولوس هم در تالش برای ساخت 
هدس��ت های بی س��یم هس��تند، اما هنوز محصوالت 

نهایی خود را عرضه نکرده اند. 

پارچه ای که انرژی خورشید را 
ذخیره می کند

محقق��ان دانش��گاه فلوریدای آمری��کا نوعی پارچه 
هوش��مند س��اختند که قادر است انرژی خورشید را 

درون خود ذخیره کند. 
ب��ه گزارش ایرنا، ظهور فناوری های موبایل موجب 
افزایش نیاز کاربران به منابع قابل حمل انرژی شده 
و ظاهرا س��اده ترین راهکار این اس��ت که منبع انرژی 
موردنیاز به عنوان بخشی از لباس های روزمره، توسط 
کاربران پوش��یده ش��ود.  تولید فناوری مناسب برای 
انجام این کار مستلزم پیشرفت های جدید در زمینه 
تجهی��زات الکترونیکی انعطاف پذیری اس��ت که هم 
قابلی��ت ج��ذب انرژی و ه��م قابلیت ذخیره آن را در 
اختیار بگذارند.  محققان دانش��گاه فلوریدای مرکزی 
برای این منظور نوعی پارچه هوش��مند تولید کردند 
که رش��ته های نازک و انعطاف پذیری از جنس مس 
در میان تار و پود در آن قرار دارد و قادر است نقش 
سلول خورشیدی و باتری را بر عهده بگیرد.  در یک 
طرف این پارچه هوشمند سلول های خورشیدی و در 
طرف دیگر آن باتری ها بافته می ش��وند. هنگامی که 
پارچه در برابر نور خورشید قرار می گیرد، الکترون ها 
مستقیما به سمت دیگر پارچه جریان می یابند و در 

آنجا درون باتری ها ذخیره می شوند. 

خبـــر نفس کشیدن سخته، هوا ندیدن سخته! چهارشنبه با سایت

نقش فناوری در وانفسای آلودگی هوا 
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Hyperadapt  کفشی جدید از شرکت نایک است که بر اساس ارگونومی فعالیت های کاربر تنظیم می شود . بندهای این کفش به شکل خودکار بسته می شود 
و با قیمت 720 دالر به فروش می رسد . بخش تحتانی این کفش مجهز به باتری لیتیومی است و پس از هربار شارژ تا دو هفته قابلیت استفاده دارد. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

نسخه PRO پرچمدار هواوی به زودی عرضه می شود

یک گوشی  میان رده با صفحه خمیده

برای دیدن ویدئو با اپلیکیشن 
QR code تصویر باال را 

اسکن کنید



تاریخچه چای در ایران
کشت چای در سال ۱۲۷۹ هـ ش، با تالش محمد میرزای چایکار ملقب به کاشف السلطنه که کنسول ایران در هندوستان بود در 

منطقه الهیجان و کالرآباد آغاز شد. 

کیفیت چای ایران 
چ��ای ایرانی از ن��وع دورگه چینی 
آس��امی و از انواع چای های با کیفیت 
مناطق معتدل )نمره 6/5 از 10 برای 
رنگ ده��ی( از دیدگاه عطر و طعم در 

دنیا در نظر گرفته می شود. 

حجم تولید ایران 
تولید چای خش��ک در داخل بین 
۲5 تا ۳0هزار تن در س��ال است این 
در حالی اس��ت که زمان��ی نه چندان 
دور، تولید چای به حدود 70هزار تن 

بالغ می شود. 

اشتغال زایی ایران 
گیالن با حدود ۲8هزار هکتار مقام 
اول سطح زیر کشت چای کشور را در 
اختی��ار دارد و حدود 60 هزار خانوار 
در کش��ت و کار این محصول اشتغال 

دارند. 

تعداد کارخانه های چای ایران 
در زمان��ی نه چن��دان دور 185 کارخانه 
چای در گیالن و مازندران فعال بود و اکنون 
بیشتر آنان یا تعطیل یا نیمه فعال هستند یا 

ورشکستگی تهدیدشان می کند. 

 حضور زنان در صنعت
چای ایران و جهان 

به صورت کلی برداشت این محصول به صورت 
عم��ده و در چایکاری ه��ای مناطق مختلف دنیا 
)جهان و ایران( توس��ط زنان صورت می گیرد و 
حضور زنان در این صنعت بسیار پررنگ است. 

واردات ایران 
میزان واردات چای خشک ساالنه 
بی��ن 75 تا 80ه��زار تن اس��ت که 
به طور عم��ده از کش��ورهای عمده 
تولیدکنن��ده چای در جهان از جمله 

سریالنکا، کنیا و هند وارد می شود. 

تاریخچه تولید 
ش��روع فعالیت این صنعت از یک قرن پیش در آس��ام هندوس��تان بوده و در س��ال های متمادی، کش��ت و فرآوری آن چند بار 

دستخوش تغییر و اصالحات زیادی شده است. 

تولید کنندگان عمده
چین )ب��ا تولید حدود ۲/۲میلیون تن( هن��د )یک میلیون و 
۲00هزار تن( کنیا )4۳۲هزار تن( و س��ریالنکا )۳40 هزار تن( 

از تولیدکنندگان بزرگ چای دنیا هستند. 

مصرف کنندگان عمده
1. ترکی��ه )ب��ا مص��رف س��رانه 7/5کیلوگرم چ��ای برای هر 
نف��ر به صورت س��االنه( ۲. مراک��ش )4/۳کیلوگ��رم(، ۳. ایرلند 
و انگلس��تان )۲/5کیلوگ��رم( و ایران )1/5کیلوگ��رم(  قهرمانان 

چای نوشی جهان هستند. 

ارزش چای 
براساس میانگین )سه ساله( قیمت  
چای تولی��دی، به ترتی��ب، محصول 
کش��ورهای س��ریالنکا 4/66، چی��ن 
۳/86، هن��د ۳/۲6 و کنیا ۲/67 دالر 
برای هر کیلوگرم چای، ارزش گذاری 

می شود. 

حجم تولید جهانی
در س��ال ۲010 تولید چای به بیش از 4/5۲ میلیون تن رسید. 
در س��ال ۲01۳ تولید افزایش داش��ت و به بیش از 5/۳4 میلیون 

تن بالغ شد. 

صادرکنندگان عمده 
بزرگ تری��ن صادر کنن��دگان چای دنیا در س��ال ۲015 کش��ور 
کنیا )حدود ۲5درصد ب��ازار جهانی چای( بود و در پله های بعدی 

کشور های چین )18درصد( و سریالنکا )17درصد( قرار گرفتند. 

قیمت های جهانی
میانگی��ن قیم��ت ه��ر کیلوگرم چ��ای در س��ال ۲015 حدود 
۲/40دالر گزارش ش��ده که نس��بت به قیمت ۲/65 دالر برای این 

کاال در سال ۲01۲ با کاهش همراه بوده است. 

 2/40دالر

عرضه و تقاضا 
در مقیاس جهانی، تقاضا برای چای 
بیش از عرضه آن اس��ت و پیش بینی 
می ش��ود به دلیل پدیده گرم تر شدن 
اقلی��م زمین در س��ال های آینده این 

موازنه منفی حتی تشدید شود. 

وارد کنندگان عمده
 بزرگ تری��ن واردکنن��ده چ��ای براس��اس آمار وزنی، روس��یه، 
انگلس��تان، پاکس��تان و ایاالت متحده آمریکا هس��تند. از دیدگاه 
عرضه و تقاضا، در مقیاس جهانی، تقاضا برای چای بیش از عرضه 

آن است. 

چای پرطرفدارترین نوشیدنی دنیا بین تمام رقبایش از جمله قهوه، شکالت، آبمیوه ها و... است و نوشیدن چای در برخی کشورها مانند چین و ژاپن مراسم ویژه  و سنتی دارد که برای قرن ها 
و شـاید هزاره ها ادامه یافته اسـت. تهیه، دم کردن و مصرف این نوشـیدنی براساس شرایط مختلف زمانی و مکانی با آداب و رسوم مختلفی صورت می پذیرد. بازار چای یک فرصت خوب برای 
سرمایه گذاری و ورود کشورهایی از جمله ایران است. در صورت حمایت از صنعت چای داخلی این قابلیت وجود دارد که در مدت ۱۰ سال آینده بتوان کشور را از واردات چای خارجی بی نیاز کرد. 

چای؛ فرصت آرامش بخش سرمایه گذاری

چالش های صنعت چای ایران

خرده مالکی، مشکالت حمل و نقل 

برگ سبز چای، مدیریت ضعیف پس 

از برداشت، عدم اطمینان چایکاران به 

آینده، فرسوده بودن کارخانه ها و نبود 

امکانات آزمایشگاهی برای کنترل کیفیت 

ازجمله چالش های این صنعت است.

هزینه راه اندازی یک واحد تولیدی در ایران 
هزینه تاسیس یک واحد تولید چای بسته بندی مدرن با آزمایشگاه کنترل کیفیت و انبارداری، 

خط تولید مجهز دارای ابزارآالت به روز و قابل قبول در حدود 1/5میلیارد تومان است. 
 1/5میلیارد تومان

 5/34 میلیون تن
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نایب رئیس  اسالمی،  عباسعلی 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی اثرگذاری 
ایران��ی در  تبلیغ��ات کااله��ای 
کش��ورهای خارجی را منوط به 
همخوانی این تبلیغات با بازارهای 
هدف می داند و معتقد اس��ت که 
حاشیه سود صادرکنندگان ایرانی 
به قدری نیست که بتوانند هزینه 
تبلیغ��ات را در بازارهای خارجی 

بپردازند. 
در  تبلیغ�ات  توس�عه  آی�ا 
کش�ورهای دیگ�ر می توان�د 
س�هم  افزای�ش  موج�ب 
از  داخل�ی  صادرکنن�دگان 

بازارهای خارجی شود؟ 

مسلما اگر تبلیغات با فرهنگ 
بازارهای هدف همخوانی داشته 
و متناس��ب با فرهنگ آنها باشد؛ 
کااله��ای  خری��د  افزای��ش  در 
ایرانی توس��ط مردم آن کشورها 
تاثیرگذار خواهد بود. اما مس��ئله 
صادرکنندگان  ک��ه  اینجاس��ت 
ایران��ی از مح��ل صادرات س��ود 
زیادی کسب نمی کنند و حاشیه 
سودش��ان به قدری نیس��ت که 
بتوانن��د هزین��ه تبلیغ��ات را در 
و  بپردازن��د  ه��دف  بازاره��ای 
تبلیغات  کنند. البته ممکن است 
بتوانن��د تبلیغات س��اده در حد 
دادن هدیه ه��ای کوچ��ک انجام 
دهن��د، ول��ی تبلیغ��ات رادیو و 

تلویزیونی و... هزینه بر است. 
ام��ا در نهای��ت صادرکنندگان 
ایرانی هم باید نس��بت به ارتقای 
تولی��دی  محص��والت  کیفی��ت 
خود اقدام و با بس��ته بندی بهتر 
و افزای��ش کیفی��ت تولیدات، در 

خارج از کشور بازاریابی کنند. 
چ�ه دالیل�ی باعث ش�ده تا 
صادرکنن�دگان ایرانی تمایل 
چندانی به توسعه صادرات و 
تبلیغات در بازارهای خارجی 

نداشته باشند؟ 
اص��وال ب��ه دالی��ل مختل��ف 
شامل نبود تس��هیالت صادراتی 
و اهمی��ت ن��دادن ب��ه موضوع 
صادرات، قیمت  تولیدات داخلی 

باال بوده و چندان برای صادرات 
قاب��ل رقابت نیس��ت. طی چند 
س��ال قبل که جوای��ز صادراتی 
اعطا می کردن��د، صادرکنندگان 
به امید دریافت جوایز صادراتی، 
ت��الش می کردن��د ت��ا می��زان 
ص��ادرات خود را به کش��ورهای 
دیگر افزای��ش دهند اما در حال 
حاض��ر باید خود را ب��ا وضعیت 
بازار وفق دهند تا بتوانند س��ود 

ببرند. 
به عنوان  ش�ما  پیش�نهادات 
فع�ال بخش خصوص�ی برای 

توسعه صادرات چیست؟ 
صحب��ت از توس��عه ص��ادرات 
بسیار اس��ت، اما متاسفانه اقدام 

عمل��ی در ای��ن زمین��ه وج��ود 
ندارد. بنابراین دولت باید تکلیف 
ای��ن موض��وع را مش��خص کند 
که باالخ��ره در ای��ن بخش چه 
برنام��ه ای را مدنظ��ر دارد چون 
بدون شک برای توسعه صادرات 
باید تسهیالت الزم و قانونی برای 
صادرکنن��دگان در نظر بگیرند و 
تامی��ن کنند تا آنه��ا هم بتوانند 
اجن��اس خ��ود را راحت تر صادر 
احیای مجدد مشوق هایی  کنند. 
مثل جوای��ز صادراتی که قبال به 
صادرکنن��دگان اختص��اص داده 
بودند، عالوه اینکه باعث افزایش 
سود آنها می شود، موجب ترغیب 
آنها برای صادرات بیشتر می شود. 

چهارشنبه
2615آبان1395 کافه مدیران

فراهم کردن زیرساخت های صادرات 
مهم تر از تبلیغات است

به طور قطع در همه کشورها و همه بازارها، تبلیغات 
در توس��عه صادرات مثمرثمر و نتیجه بخش اس��ت و 
نمی ت��وان تأثیرات آن را بر این موضوع نادیده گرفت، 
اما مسئله مهم تر از تبلیغات در فرآیند بازاریابی، این 
اس��ت که زیرس��اخت های صادرات را باید به درستی 

فراهم کنیم. 
درواقع تبلیغات در خصوص کاالهایی انجام می شود 
ک��ه در درازم��دت ام��کان بهره ب��رداری از آن فراهم 
 باش��د. طی یک بازنگری متوجه می ش��ویم که حدود 
20 تا 30 س��ال گذش��ته، ب��ا وج��ود هزینه هایی که 
بخش خصوص��ی ی��ا دولت ب��رای تبلیغ��ات کاالهای 
صادراتی کرده، در حال حاضر بهره برداری الزم را از این 

موضوع نمی برد و دلیل آن کاهش صادرات ما است. 
اگرچه بخش��ی از این هزینه های تبلیغاتی را دولت 
متقبل شده و پرداخت کرده یا سوبسیدهایی برای این 
منظور اختصاص داده، اما عمده آن را بخش خصوصی 
از سرمایه خود پرداخت کرده است. با این حال امروز 
به دالیل مختلف بیشترین خسارت را بخش خصوصی 
دیده اس��ت، چراکه با وجود هزینه های صرف ش��ده، 
نمی توانن��د بهره ب��رداری الزم را از این موضوع ببرند 
و دلیل آن نیز زیرساخت های غلط در حوزه صادرات 
کش��ور اس��ت که منجر به از دس��ت رفتن بازارهای 

صادراتی شده است. 
اگرچ��ه در خصوص توس��عه صادرات ش��عارهای 
بسیاری داده می شود، اما بخش عمده ای از حمایت ها 
در حوزه واردات اعمال می شود و تا زمانی که این نگاه 
تغیی��ر پیدا نکند و نگاه واقع��ی دولت به امر صادرات 
اتفاق نیفتد، قطعا نه در حوزه تبلیغات و نه در س��ایر 

بخش ها نمی توان مثمرثمر واقع شد. 
از طرف��ی نگاه بانک ها هم به مقوله صادرات در حد 
مورد انتظار نیس��ت و تا وقتی که این وضعیت برقرار 
باشد، نمی توانیم در مسیر صادرات موفق عمل کنیم. 
اگرچ��ه به طور کل��ی حمایت های درس��ت و قابل 
قبول��ی از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از 
بخش صنعت کشور انجام نگرفته و درواقع بر صنایع 
کش��ور جفا شده اس��ت، اما وزیر مربوطه به طور کلی 
بخش صادرات را فراموش کرده و این امر جای تاسف 

دارد. 
هر زمانی که کش��ور دچار مش��کل می شود، به فکر 
ص��ادرات می افتند، اما تاکنون ارائه تس��هیالت الزم 
ب��رای بخش صنعت و تجارت، فراموش ش��ده و حال 
ش��رایط به گونه ای است که ظاهراً نمی خواهند از این 
خواب غفلت بیدار ش��وند و ب��ه فکر حمایت واقعی از 

صادرات بیفتند. 

ب��ا این حال هزینه هایی که خود صادرکنندگان در 
بخش تبلیغات انجام داده اند مبلغ کمی نبوده اس��ت. 
برای مثال یک ش��رکت صادراتی ممکن اس��ت اقالم 
مختلفی از کاالها را در اختیار داشته باشد و برندهای 
مختل��ف و اقالم متعددی را صادر کند. به این ترتیب 
س��رمایه در گردش این شرکت صادراتی تا حد قابل 
توجهی صرف پوش��ش و بسته بندی آن کاال می شود 
چراکه برای هر کدام از کاالها طراحی، کلیشه، چاپ 
و دپو به صورت جداگانه انجام می ش��ود. اما در پاسخ 
به اینکه چرا دوام پیدا نکرده و همه این س��رمایه ها از 
دور خارج ش��ده است، باز به این جواب می رسیم که 

حمایت های الزم از صادرات انجام نشده است. 
بنابرای��ن نمی ت��وان از صادرکننده انتق��اد کرد که 
چرا در حوزه تبلیغات وارد نش��ده، چرا که او خسارت 
دیده و بابت خس��ارت هایی که دیده، متأسفانه دولت 
پاس��خگو نبوده است. به این دلیل صادرکننده از دور 
خارج می شود و در چنین شرایطی انتقاد می شود که 

چرا بازارهای صادراتی خود را از دست داده ایم. 
حتی هم��واره چه در دولت قبل��ی و چه در دولت 
فعل��ی، صحبت از موفقی��ت در امر ص��ادرات عنوان 
می ش��ود و آماره��ای خوبی در بخش ص��ادرات ارائه 
می ش��ود، اما با کمی دقت در افزایش روزافزون موج 
بیکاری در کش��ور، می توانیم دلیل واقعی این چالش 

را متوجه شویم. 
ما باید باور کنیم که صادرکنندگان، سربازان واقعی 
جبهه اقتصادی کشور هستند و در ابتدای امر و قبل 
از ه��ر اقدامی بای��د از آنها حمایت کنی��م تا بتوانند 
چ��رخ صنعت و تج��ارت را به گ��ردش دربیاورند، اما 
متأس��فانه صادرکنندگان فراموش شده اند و از سوی 
دیگ��ر در حوزه وزارت ام��ور خارجه هم حمایت های 
الزم از تج��ار را در بین وزرای هدف بس��یار ضعیف و 
کمرنگ می بینیم، چرا که همه مسئوالن ذی ربط در 
این وزارتخانه درگیر مس��ائل سیاسی یا سایر مباحث 
ش��ده اند و انجام حمایت های الزم از اقتصاد توس��ط 
س��فارتخانه ها یا وزارت امور خارجه مورد غفلت قرار 
گرفته است. از همین رو مشکالت متعددی برای تجار 
و صادرکنندگان ایجاد شده و بخش های مسئول هم 

حاضر به کمک و حمایت از آنها نیستند. 
حت��ی کاالها و محص��والت صادرکنن��دگان بیمه 
نمی ش��ود و بنابراین با توجه به ریسک های سنگینی 
ک��ه تجار و صادرکنن��دگان ایرانی به صورت یکطرفه 
پذیرفته ان��د، هر بار که برای یک��ی از صادرکنندگان 
و فعاالن اقتصادی در دیگر کش��ورها مش��کلی ایجاد 
می شود، به تبع آن تعداد زیادی از آنها از دور صادرات 

خارج می شوند. 

جارچی های مدرنی که طنین کاالها 
را جهانی تر می کنند

س��ال ها پی��ش اگر در هر ش��هر و دی��اری خبری 
می ش��د، جارچی ها در کوی و برزن روان می ش��دند 
و خبره��ا را ج��ار می زدند تا م��ردم را از جدیدترین 
وقایع مطلع کنند. اما این روزها جارچی های قدیمی 
جای خود را به رسانه ها و شبکه های مجازی داده اند. 
بنابرای��ن برای حض��وری موفق در عرص��ه تبلیغات 
بین الملل باید به فوت های کوزه گری این بازار آش��نا 
بود. به عبارتی دیگر، اگر قرار اس��ت طنین کاالها را 
جهان��ی کنیم، باید جارچی ه��ای تبلیغاتی را هم به 

اصول بین فرهنگی آشنا تر کنیم. 
الرس پرنر، اس��تاد دانشگاه میش��یگان و دکترای 
بازاریابی بین الملل معتقد اس��ت برای ورود به عرصه 
تبلیغات جهان��ی، پرداخت هزینه ه��ای مادی کافی 
نیس��ت و باید به بل��وغ رفتاری و فکری نیز رس��ید. 
درواق��ع ط��ی ک��ردن مراح��ل مهمی مث��ل تعیین 
زیرساخت های تبلیغاتی، ش��ناخت بازارهای جهانی 
و تش��کیل یک هویت مس��تقل برای برند مورد نظر 
از مهم ترین وجوهی اس��ت که پیش از هر نوع تبلیغ 

بین المللی مورد توجه قرار می گیرد. 
بس��یاری از تولید کنندگان داخلی تصور می کنند 
موفقیت یک تبلیغ تجاری در عرصه داخلی متضمن 
موفقی��ت همان تبلیغ در فراس��وی مرزهای کش��ور 
خواهد بود، اما این طرز فکر بس��یار اش��تباه اس��ت. 
بسیاری از مولفه های مورد عالقه ساکنین یک کشور 
یا منطقه خ��اص برای دیگر مناط��ق جهان چندان 
جذابیتی ندارد. این یک موضوع ساده، پیش پا افتاده 
و البته پر تکرار اس��ت، اما متاس��فانه هنوز هم برای 
بسیاری از صادرکننده های بین المللی اتفاق می افتد 
که بدون رعای��ت قوانین تبلیغاتی نرخ صادرات خود 

را در دام تنزل گرفتار کنند. 
»حضور مکرر« مورد دیگری است که از دید دکتر 
پرن��ر برای دیده ش��دن و افزایش ص��ادرات اهمیت 
زیادی دارد، اما حضور مکرر دقیقا چه مفهومی دارد. 
شرکت ژاپنی س��ونی یکی از موفق ترین شرکت های 
الکترونی��ک آس��یایی اس��ت که به واس��طه تکنیک 
حض��ور مکرر به دل مصرف کنن��دگان ایاالت متحده 
نفوذ کرده اس��ت. جالب اینکه ب��ا وجود تمایل اغلب 
شهروندان آمریکایی به مصرف گرایی، مردم چندان 
تمایلی به اس��تفاده از محص��والت غیروطنی ندارند. 
درواقع تعدادی از برندها پس از مدت ها تالش موفق 
ب��ه نفوذ در دل برخی آمریکایی های قدیمی و اصیل 

شده اند. 
در ای��ن میان ق��درت تبلیغاتی س��ونی و تکنیک 
حضور مکرر همان رمزی است که می تواند سرلوحه 

مناسبی برای صادرکننده های تازه کار باشد. 
برای واضح تر ش��دن این مس��ئله، ب��ه این موضوع 
فکر کنید ک��ه در اغلب فیلم ه��ای آمریکایی که در 
طول دهه 90 میالدی س��اخته می شد، تلویزیون ها 
و پخش کننده های اس��تریوی سونی حضور داشتند. 
درواقع به عناوین مختلف و بدون جلب توجه اضافی، 
مصرف کنندگان آمریکایی ب��ه طور مکرر در معرض 
تبلیغات سیستم های مختلف سونی قرار می گرفتند. 
همین مس��ئله باعث ش��د این برند ژاپنی به سرعت 
ب��ه یکی از برنده��ای مورد عالق��ه مصرف کنندگان 
ایاالت متحده تبدیل ش��ود. به طوری که بسیاری از 
مصرف کنندگان این برند را به چشم یک برند وطنی 

و کامال ملموس می دیدند. 
ح��اال زاویه را کم��ی باز تر و با دیدی وس��یع تر به 
این ماجرا نگاه می کنیم. ف��رض کنید فیلمی که در 
هالیوود تولید شده در تعدادی کشور دیگر به نمایش 
درآمده یا در شبکه های خانگی توزیع شود. بازیگران 
و فیلمس��ازان این کش��ور به طور کامال محس��وس 
تبدیل به ابزارهایی برای صادرات محصوالت س��ونی 
می ش��وند و به عنوان الگوهای تبلیغاتی لزوم استفاده 
از محص��والت ای��ن کمپانی را به مخاطبان گوش��زد 
می کنن��د. بنابراین برند س��ونی نه تنها موفق ش��ده 
در ایاالت متح��ده به تبلیغاتی پربازده دس��ت یابد، 
بلک��ه در عرصه بین الملل نیز به موفقیتی قابل قبول 

رسیده است. 

نفوذ سیاسی و حقوقی 
عادالنه به نظر برس��د یا نرس��د بخ��ش مهمی از 
موفقیت صادراتی و البته تبلیغات بین الملل به وجهه 
سیاس��ی دولت های صادرکنن��ده و وضعیت حقوقی 

آنها بستگی دارد. اما این به چه معناست؟ 
کش��ورهایی که به لحاظ دیپلماس��ی ب��ا یکدیگر 
چالش و مشکالت کمتری دارند، با سهولت بیشتری 
به برق��راری روابط تجاری و صادراتی می پردازند. در 
س��وی دیگر این ماجرا صادرات بین کش��ورهایی که 
با یکدیگر در تنش هس��تند، ب��دون تبلیغات خاص 
و اغلب به ش��کل قاچاق انجام می ش��ود. این مسئله 
میادی��ن تجاری و صادرات��ی این گروه از کش��ورها 
را مح��دود ک��رده و در نتیج��ه رون��ق صادرات��ی را 

تحت الشعاع قرار می دهد. 
اما مباحث حقوقی چه تاثیری بر تبلیغات صادراتی 
دارد؟ این مس��ئله در بسیاری از کش��ورها به شکل 
تفاهم آمیزی حل ش��ده اس��ت. برای مث��ال قوانین 
تجاری اتحادیه اروپا در بخش تبلیغات نیز به ش��کل 
نظام��داری تعریف ش��ده اند و برخی موارد مثل عدم 
توهین های تبلیغاتی به نژادهای موجود در اتحادیه، 
ع��دم مانور روی موضوعات مذهب��ی جنجالی و... به 
ش��کل مش��خصی در حیطه تبلیغات بین الملل برای 
صادرکنندگان محرز شده و تخلف از این موارد جرم 

محسوب می شود.
 بر این اس��اس به نظر می رس��د عضویت در برخی 
کنوانس��یون ها و تفاهمنامه های مش��خص تجاری بر 
موفقیت صادرات کش��ورهای در حال توسعه خواهد 
اف��زود و نرخ اقب��ال تجاری در عرص��ه بین المللی را 

بیش از گذشته پررنگ می کند. 
عبور از اس��تانداردهای تبلیغاتی باعث می شود نه 
تنها مخاطبان نس��بت به کاالهای وارداتی دلس��رد 
ش��وند، بلکه نرخ اعتماد کش��ورهای وارد کننده نیز 

تحت الشعاع قرار گرفته و کاهش یابد.

آزموده دیدگاه

محمود توالیی، رئی��س اتاق بازرگانی 
کاش��ان و رئیس اتحادیه تولیدکنندگان 
فرش ماش��ینی با اش��اره به نقش بسیار 
مه��م و کلی��دی تبلیغ��ات در توس��عه 
ص��ادرات، از نب��ود کمپانی ه��ای بزرگ 
ایرانی برای حضور قدرتمند در بازارهای 
دنیا انتقاد کرده و معتقد است: برندسازی 
محص��والت و افزایش حجم کمپانی های 

ایرانی جزو ابزار الزم است. 
نق�ش تبلیغ�ات در افزای�ش فروش 
بازاره�ای  در  ایران�ی  محص�والت 
خارجی را چگونه ارزیابی می کنید؟ 

تبلیغ��ات دارای اصول علمی و یکی از 
ابزار الزم و ضروری برای توسعه صادرات 
اس��ت. در واق��ع تبلیغات نقش بس��یار 

مه��م و کلی��دی در این 
زمین��ه دارد؛ اما معموال 
متناس��ب ب��ا ظرفی��ت 
بازاره��ای  در  حض��ور 
هدف باید تبلیغات انجام 
داد. یعن��ی ب��رای انجام 
تبلیغات در چند کشور، 
بای��د  صادرکنن��دگان 

حجم فعالیت متناسب با این تبلیغات را 
در بازارهای هدف داشته و در عین حال 

مطالبات بازار را هم انجام دهند. 
از طرف��ی در بازاره��ای مختل��ف هم 
تبلیغات متنوع اس��ت، یعنی نمی توانیم 
بگویی��م که اگر در یک ب��ازار می توان با 
روش خاصی تبلیغات انجام داد، با همان 
روش می توان در بازار دیگری هم همان 
تبلیغات را انجام داد و این دو تا حدی با 

هم متفاوتند. 
تبلی�غ محصوالت ایرانی در خارج از 
کش�ور ضعیف بوده و همین موضوع 
س�بب ش�ده بازار این محصوالت از 
برود. چ�را صادرکننده های  دس�ت 
نادی�ده  را  مبح�ث  ای�ن  داخل�ی 

گرفته اند؟ 
تولیدکنندگان ایرانی تاحدی اقدام به 
این کار کرده اند. اما مس��ئله این اس��ت 
که م��ا تولیدکنندگان ایران��ی در حجم 
کمپانی های بزرگ نداریم یا بس��یار کم 
داری��م ک��ه بتوانند سفارش��ات عمده یا 
حضور خوب��ی در بازارهای دنیا داش��ته 
باش��ند. یعنی نس��بت تبلیغات و تولید 
باید با هم متناس��ب باش��د. ب��رای مثال 
شرکت هایی با برند ال.جی، سامسونگ، 
بوش و... هر کدام سهمی از بازارهای دنیا 
دارند و میزان تولیدات آنها باال است. اما 
تولید تولیدکنندگان ایرانی محدود است. 

ما گاهی مواد خام به کشورهای دیگر 
می فروشیم که البته نمی شود روی مواد 
خ��ام تبلیغات انجام داد. وقتی پس��ته و 
زعفران ایرانی بدون بس��ته بندی و بدون 
برند به خارج از کش��ور صادر می شود یا 
حتی چ��ای ایرانی بدون بس��ته بندی و 
به صورت فله ای صادر می ش��ود، تبلیغات 
در آن معن��ی پی��دا نمی کن��د. چرا که 
معم��وال ب��رای کاالی فل��ه ای نمی توان 

تبلیغات متصور بود. 
پس در این راس��تا ابتدا باید برندینگ 
شود و س��پس حجم کمپانی ها افزایش 
یابد. وقت��ی جامعه هدف ی��ک کمپانی 
تولیدی برای جمعیت یک میلیون نفری 
ی��ا کمتر اس��ت، این ش��رکت نمی تواند 
جهان��ی  بازاره��ای  در 
حضور پی��دا کند یا اگر 
هم حض��ور پی��دا کند، 
تامین کننده  نمی توان��د 
خوب��ی باش��د. بنابراین 
اس��ت  ابزار الزمی  اینها 
ک��ه بای��د در کن��ار هم 

لحاظ شود. 
آی�ا می ت�وان گفت ک�ه ب�ا افزایش 
تبلیغات، س�هم تولیدات کش�ور ما 
از بازاره�ای خارج�ی افزای�ش پیدا 
می کند؟ در این زمینه صادرکنندگان 

به چه حمایت هایی نیاز دارند؟ 
به طور قط��ع تردیدی وجود ندارد که 
با افزایش تبلیغات، حج��م صادرات هم 
بیش��تر می ش��ود. صادرکنندگان هم در 
همه بخش ها ب��ه حمایت نی��از دارند و 
مهم تری��ن حمایتی که مطالبه می کنند، 
این اس��ت که حداقل اگر از آنها حمایت 
نمی شود، منابع ش��ان را مسدود یا بلوکه 
نکنند. ما سازوکارهای روش های استرداد 
مالی��ات را در ای��ران نداری��م. از طرفی 
تولیدکننده  ب��ه  مرب��وط  ارزش اف��زوده 
داخلی اس��ت چ��ون صادرکنن��ده باید 
9درصد از مح��ل صادرات کاالهای خود 
پرداخت کن��د و در صورت صادرات کاال 
به تع��داد 10 بار، دیگر عین س��رمایه را 

نخواهد داشت. 
این سازوکارها نه تنها تشویقی نیست، 
بلکه عمال تنبیهی اس��ت. یعنی با فروش 
تولی��دات در بازارهای داخلی مش��کلی 
برای صنعتگر ایران��ی پیش نمی آید، اما 
وی ب��ا ورود به عرصه اقتصاد بین المللی، 
دچار مشکل می شود و نمی تواند فعالیت 
کند. اس��ناد و مدارک متعددی باید ارائه 

کند که در آخر هم موفق نمی شود. 
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تبلیغات متناسب با ظرفیت حضور در بازارها باشد
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عباسعلی اسالمی: 

اثرگذاری تبلیغات در گرو تناسب با فرهنگ بازارهای خارجی است

بدون شک تبلیغات یک ابزار مهم برای نفوذ 
در بازاره�ای جهانی اس�ت. اگرچه در فرآیند 
بازاریاب�ی بین الملل�ی و افزای�ش ص�ادرات، 
تبلیغات یک نقش بس�یار حس�اس و کلیدی 
ایفا می کن�د، اما در بس�یاری از موارد، کاالها 
و خدم�ات صادراتی ب�ا وجود کیفی�ت باال و 
قابل رقابت، بدون تکیه بر تبلیغات مناس�ب 
و اس�تراتژی بازاریابی هوشمندانه و صحیح، 
به سهم کوچک تری از بازارهای جهانی بسنده 

کرده اند. 
گرچه صادرکنندگان نیز به این امر واقفند که 
میزان هزینه های تبلیغاتی یک کشور مالکی 
برای تعیین میزان رش�د و توسعه  یافتگی آن 
اس�ت، اما موانع موجود سبب ش�ده تا کمتر 
به تبلیغ�ات توجه کنند. از جمل�ه این موانع 
می توان به هزینه باالی تبلیغات بین المللی و 
نبود حمایت های دولتی در این حوزه و به طور 

عام در بخش صادرات اشاره کرد. 
در این گزارش »فرصت امروز« نقش و اثرات 
مثب�ت تبلیغ�ات در افزایش س�هم تولیدات 
ایران�ی در بازارهای خارج�ی و دالیل نادیده 
گرفت�ن این موض�وع در کش�ورهای هدف را 
بررس�ی ک�رده و به ارائ�ه راهکارهای�ی برای 

توسعه تبلیغات پرداخته است. 

حسین وثوقی: 
گرانی دلیل کم توجهی صادرکنندگان به تبلیغات است

حس��ین وثوقی، نایب رئیس کمیسیون 
خدمات فنی و مهندس��ی ات��اق بازرگانی 
ای��ران و دبیر اتاق بازرگان��ی اردبیل، علت 
اصلی کم توجهی صادرکنندگان به تبلیغات 

را گرانی آن دانست.
با توج�ه به کمبود تبلیغ�ات کاالهای 
صادراتی ایرانی در کشورهای خارجی، 
پیامده�ای ای�ن موض�وع چیس�ت و 
چه دالیل�ی موجب بروز این مس�ئله 

می شود؟ 
ارکان بازاریابی ش��امل م��کان، قیمت، 
تولید و تبلیغات اس��ت. در واقع ما در سه 
حوزه اول هم مش��کالت اساس��ی داریم و 
اینکه اجناس و کاالهای ایرانی در خارج از 
کشور جایگاه خود را پیدا نمی کنند، صرفا 

به دلیل نب��ود تبلیغات 
نیس��ت. پس ما در سایر 
حوزه ها هم دچار مشکل 
است  و طبیعی  هستیم 
که اگر ح��وزه تبلیغات 
هم دچار مش��کل باشد، 
با معضالت بیشتری در 
مواجه  ص��ادرات  بخش 

خواهیم شد. 
یک��ی از دالی��ل عم��ده کم توجهی به 
تبلیغ��ات، گران��ی آن در خارج از کش��ور 
و حتی داخل کش��ور اس��ت. اگ��ر بتوانیم 
تبلیغات را در داخل کش��ور تمرین کنیم، 
می توانی��م بع��دا در خ��ارج از کش��ور هم 
ای��ن کار را انجام دهیم. اما متاس��فانه نرخ 
تبلیغات در داخل کش��ور هم، از تبلیغات 
محیطی که ش��هرداری ها در اختیار خود 
گرفته اند تا تبلیغات صدا و سیما، با توجه 

به انحصارات موجود، بسیار باال است. 
البت��ه اخیرا فضای مجازی تا حد زیادی 
بحث تبلیغ��ات برای عموم را ممکن کرده 
و ضعف و انحصار صداوسیما و شهرداری ها 
را تاحدی پوش��ش داده است؛ بنابراین در 
این وضعی��ت انحصاری رس��انه ها، بخش 
خصوصی ایران اگ��ر روی تبلیغات فضای 
مجازی تاکید کند، بخش��ی از این کمبود 
را می تواند از طریق فضای مجازی جبران 

کند. 
صادرکنن�دگان کش�ورهای دیگر در 
بخش تبلیغات کااله�ای خود چگونه 
عمل می کنند و دولت ها در این زمینه 

چه نقشی برعهده دارند؟ 
یک��ی از دالیلی که موجب ش��ده تا در 
برخی کشورها صادرکنندگان در تبلیغات 
کاالهای خ��ود قوی تر از م��ا عمل  کنند، 
ای��ن اس��ت که ای��ن موضوع به ش��دت از 

طرف دولت آنها حمایت می شود. مثال در 
ترکیه، دولت این کشور مقادیر معتنابهی 
از هزینه های تبلیغات و بازاریابی را بس��یار 
س��ریع و به صورت نقدی پرداخت می کند 
و ای��ن هزینه می تواند ش��امل درصدی از 
هزینه چاپ بروش��ور در خارج از کش��ور، 
انجام تبلیغات در رسانه های کشور مقصد 
یا پرداخت درصدی از هزینه غرفه ای باشد 

که در یک نمایشگاه اجاره کرده اند. 
در کش��ور ترکیه حتی اگ��ر یک فردی 
طرح الله عباسی را به عنوان یک طرح ملی 
خ��اص روی کاالهای تولی��دی خود چاپ 
می کرد، درصدی را به عنوان یارانه از دولت 

ترکیه می گرفت. 
سال هاس��ت که تولیدکنندگان کش��ور 
را  ایران«  عبارت »ساخت 
هیچ گونه  دریاف��ت  بدون 
مشوقی روی کاالهای خود 
حک می کنند. اما در کشور 
ترکیه، چین یا کشورهای 
دیگر اگ��ر تولیدکننده ای 
روی کاالی خ��ود عبارت 
مربوطه  کش��ور  س��اخت 
را درج کن��د، مبالغ��ی را از دولت دریافت 
می کند. اینه��ا همه از مواردی اس��ت که 
صادرکنندگان کشورهای دیگر را تشویق 
کرده است، اما در ایران به دلیل مشکالتی 
نظیر مسائل مالی در طول سال های اخیر، 

از این قبیل اقدامات انجام نمی شود. 
آیا در صورت افزایش تبلیغات، س�هم 
تولی�دات ایرانی از بازاره�ای خارجی 

افزایش می یابد؟ 
تبلیغ��ات یک��ی از چهار اص��ل علمی 
بازاریابی اس��ت که اهمی��ت این موضوع 
غیرقابل انکار اس��ت. زمان��ی هر فردی با 
ش��نیدن نام ای��ران به یاد پس��ته، فرش، 
تمدن ه��ای تاریخ��ی و ای��ران باس��تان 
می افت��اد، اما ای��ن فضا طی ح��دود 10 
سال گذش��ته عوض شده است و حاال در 
فضای رسانه های بین المللی به شدت تحت 
اتهام و فش��اریم. چراکه در این س��ال ها 
رس��انه های صهیونیس��تی و بین المللی، 
ایران را به عنوان کشوری معرفی کرده اند 
که به فعالیت هایی مثل ساخت بمب اتم و 
انرژی هسته ای می پردازد. این مباحث در 
عدم استقبال مردم کشورهای خارجی از 
کاالهای تولیدی کش��ور ما اثرگذار بوده و 
کسی حاضر نیست محصوالت کشوری را 
خریداری کند که در این حوزه ها فعالیت 
می کن��د. اما این تصورات را باید از طریق 

رسانه و تبلیغات بشکنیم. 

دالیل کم توجهی صادرکنندگان به تبلیغات در بازارهای بین المللی بررسی می شود 

سودصادراتجوابتبلیغاترانمیدهد
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سنی حساس برای موفقیت شغلی
چهل سال درین مهلکه راندی

 براس��اس نتای��ج حاص��ل از نظرس��نجی س��ایت
 Éditions Tissot، ب��ا رس��یدن به اواس��ط زندگی 
کاری، رابطه فرد با شغلش دستخوش تغییراتی می شود. 
35 درصد از افرادی که در دهه چهارم عمرش��ان به سر 
می برند تمایل دارند اهمیت بیشتری به زندگی شخصی 
خ��ود بدهند. ب��رای عده ای دیگر،  بهتری��ن زمان برای 
افزایش مهارت ها یا اعمال تغییر است. بحران میانسالی 
بر زمینه ش��غلی نیز تاثیر دارد. 77 درصد از کارکنان بر 
این باورند که این دوره سنی ارتباط آنها را با شغل شان 
تغیی��ر می دهد. مردان و زنان ه��ر دو به یک اندازه این 

احساس را دارند. 
اما 40 ساله ها چه دیدی به زندگی کاری شان دارند؟ 
اول اینک��ه کار دیگر نباید در مرکز نگرانی های ش��ان 
باشد. 35 درصد از آنان فکر می کنند دیگر زمانی است که 
باید اهمیت بیشتری به زندگی خصوصی شان بدهند. این 
مسئله ش��اید به این واقعیت مربوط بشود که 20 درصد 
افراد احساس می کنند انگیزه شان در انجام کار باال رفته 
اس��ت. در نظر 30 درصد افراد، تغییر 40 سالگی به این 
شکل نمایان می شود که با برجسته کردن عدم ارتکاب به 
خطا به لطف تجربه های شان میل دارند در کار جا بیفتند. 
عالوه ب��ر این، 14 درصد دیگر می خواهند دانش ش��ان را 
منتقل کنند. اما برعکس،  9 درصد دیگر بیشتر به گوش 
کردن وقت می س��پارند و می خواهند با همکاران ش��ان 
تعامالت بیش��تری داشته باش��ند. 5 درصد کارکنان نیز 

تمایل دارند به مدیریت مشارکتی روی آورند. 
ده��ه 40 زندگ��ی برای برخ��ی دیگر، زم��ان تغییر 
محسوب می شود. یک پنجم افراد تمایل دارند، راه شان 
را به کل تغییر دهند و یک دهم افراد می خواهند مهارت 
و تجربه خود را به خدمت کسب وکار دیگری درآورند. 

رفاه مالی، نشان موفقیت
ام��ا در نهایت، آیا 40 س��الگی س��نی تعیین کننده 
ب��رای موفقی��ت در زندگی حرفه ای اس��ت؟ 56 درصد 
مصاحبه ش��وندگان این گونه باور دارند. برای 40 درصد 
دیگر، موفقیت ب��ه معنای رفاه مالی کافی  اس��ت، که 
به آنه��ا اجازه می دهد از بررس��ی مضطربانه حس��اب 
بانکی شان اجتناب کنند. 26 درصد افراد، اگر خیال شان 
از آینده حرفه ای خود راحت باشد، حس می کنند موفق 
شده اند و 21 درصد آنها، زمانی که احساس کنند به طور 
دائم از بیکاری حفظ ش��ده اند. برای برخی، موفقیت به 
معنای یک تغییر رادیکال است؛ 17 درصد می خواهند 
شغلی را که عالقه دارند انجام دهند، 6 درصد می خواهند 
شرکتی تاسیس کنند تا خود رئیس خود باشند. برخی 
کمی کینه توزانه فکر می کنند، 6 درصد افراد می خواهند 
شرکت شان را بخرند و سپس رئیس شان را اخراج کنند! 
پرس��ش دیگری که مطرح است این است که شغلی 
که نتواند موفقیت را محقق کند چه نشانه هایی دارد؟ 
ش��غلی که در آن حوصله تان س��ر رود و کسل شوید! 
نخس��تین علتی که توسط 49 درصد از پاسخ دهندگان 
ذکر ش��د؛ یا شغلی که در آن اس��ترس وجود دارد، که 
توس��ط 37 درصد دیگر اظهار ش��د. نش��انه دیگری از 
شکس��ت در کار نیز توسط 28 درصد از پاسخ دهندگان 
به دس��ت آم��د؛ موقعیتی که در آن ام��کان هیچ گونه 

رشدی نیست! 
البت��ه جنبه های م��ادی نیز وج��ود دارد؛ 13 درصد 
از پاس��خ دهندگان بر این باورند ک��ه اگر قادر به خرید 
خانه  شخصی شان نباش��ند در کارشان موفق نبوده اند؛ 
11 درصد دیگر اگر حقوق شان پایین تر از اطرافیان شان 
باش��د و 8 درص��د در صورتی که احس��اس کنند هنوز 
آنقدر توانمند نیستند که طلب افزایش دستمزد کنند. 
2 درصد از افراد همچنین گمان می کنند که نداش��تن 

ماشین به نشانه موفق نبودن در شغل است. 

اپل عینک هوشمند می سازد
ش��ده  منتش��ر  گزارش ه��ای 
حاکی از آن اس��ت که ش��رکت 
اپل مشغول کار روی پروژه تولید 
عینک های هوش��مند اس��ت. در 
همین رابطه منابع خبری خبرگزاری بلومبرگ اعالم 
کردند که عینک هوش��مند اپل در بهترین ش��رایط 
زودتر از س��ال 2018 میالدی وارد بازار نخواهد شد. 
ای��ن اف��راد همچنین اعالم کردند ک��ه این پروژه در 
مراحل پیش��رفته خود قرار داش��ته و اپ��ل در حال 
مذاکره با تامین کنندگان خ��ود برای تامین قطعات 

و مواد اولیه مورد نیازش است. 
ش��رکت اپل که این روزها بخ��ش قابل توجهی از 
بازار گوشی های هوش��مند جهان را در اختیار دارد، 
برای نخستین بار است که به حوزه تولید عینک های 
هوش��مند وارد می ش��ود؛ حوزه ای که شرکت گوگل 
نخس��تین بار با تولید گوگل گلس وارد آن ش��د و در 
حال حاضر از جمله ش��رکت های پیش��رو در زمینه 

تولید عینک های هوشمند محسوب می شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت همانند گوگل گل��س، عینک 
هوش��مند اپل نیز تنه��ا به انتق��ال اطالعات خواهد 
پرداخ��ت و خب��ری از تکنول��وژی واقعی��ت افزوده 
در آن نخواه��د ب��ود. با ای��ن حال مناب��ع مطلع به 
بلومب��رگ گفتنه اند که ممکن اس��ت اپ��ل در تولید 
عینک هوش��مند خود از تکنول��وژی واقعیت افزوده 
نیز اس��تفاده کند، البته این موضوع هنوز در مراحل 
نخس��ت قرار داشته و مهندس��ان اپل مشغول انجام 

آزمایشات مختلف روی آن هستند. 
براس��اس اطالعات منتشر ش��ده، عینک هوشمند 
اپل در صورت عرضه رس��می به بازارهای جهانی به 
آیفون های تولید این برن��د آمریکایی متصل خواهد 
ش��د، چراکه اپل قصد دارد با اتص��ال این عینک به 
گوش��ی هوش��مند خود از وزن آن کاس��ته و ظاهر 
زیباتری به آن ببخش��د. با این حال و فارغ از هرگونه 
تحلیل و بررسی در ارتباط با طراحی عینک هوشمند 
گ��وگل، یکی از مهم تری��ن قطعاتی که در س��اخت 
عینک های هوشمند مورد استفاده قرار می گیرد، لنز 
اس��ت. در همین راس��تا برخی فعاالن حوزه فناوری 
اطالع��ات اعالم کردن��د که اپل احتم��اال از لنزهای 
تولید ش��رکت آلمانی Carl Zeiss که تامین بخش 
قابل توجهی از لنز دوربین ها را برعهده دارد، استفاده 

خواهد کرد. 

مردم درباره شغل  آینده خود از همان دوران 
کودک��ی رویاپ��ردازی می کنند و ام��ا بعضی از 
شغل ها ممکن اس��ت حتی در تخیل کودکان 
هم نگنجد و برای بزرگساالن هم عجیب باشد. 
مشاغلی که امروزه رایج است اکثرا با بخش های 
تجارت، صنعت و خدمات در ارتباط است. با این 
وجود شغل هایی هم وجود دارد شاید تاکنون به 
گوش شما نخورده باشد و از وجود آنها بی اطالع 
باشید. در دنیا، افرادی قصاب، پرستار، مهندس 
و معلم هستند و برخی دیگر هم به حرفه هایی 
کمتر مرسوم مشغولند. هیچ شغلی بی اهمیت 
نیس��ت و همه مشاغل دست در دست هم امور 
دنیا را ساماندهی می کنند. در این مطلب چند 
شغل جالب و غیر معمول را معرفی می کنیم که 
البته ممکن اس��ت بعضی از آنها منس��وخ شده 

باشد. 
1- طراح جدول کلمات متقاطع

البته با گسترش و توسعه نرم افزار ها و انقالب 
دیجیتال، تعداد افرادی که به این شغل مشغول 
هس��تند دیگر زیاد نیس��ت. این افراد کس��انی 
هستند که جدول کلمات متقاطعی را طراحی 
می کنند که ممکن اس��ت ش��ما در یک عصر 
بی حوصل��ه در کنار خوردن چای ی��ا در مترو 
و راه س��فر ش��هری وقت خود را با آن پر کنید. 
این ش��غل یک فعالیت ذهنی پیچیده است که 
ب��ه دانش عمومی زیاد و تجربه کافی نیاز دارد، 
اما به نظر می رسد با ورود روبات های صنعتی و 
برنامه ریزی شده، این شغل یا رو به انقراض است 

یا دستمزد کمی دارد. 
2- شکارچیان دوچرخه

آمس��تردام، این ش��هر زیبای توریس��تی به 
پایتخت دوچرخه مشهور است. افسانه ای محلی 
می گوید که تعداد دوچرخه از آدم های این شهر 
بیش��تر است. کانال ها و رودخانه های آمستردام 
پر از دوچرخه اس��ت. به همین خاطر به منظور 
جلوگیری از ازدحام در آبراه ها، شهرداری افرادی 
را مسئول جمع آوری دوچرخه ها می کند تا راه 
قایق ها باز شود. هرساله به طور متوسط 15هزار 

دوچرخه جمع آوری می شود. 
3- تست کننده سرسره 

بعضی ها می گویند افرادی که به این ش��غل 
مش��غولند،  پول می گیرند و تفری��ح می کنند. 
موسس��ه بریتانیای��ی FirstChoice فردی را 
استخدام می کند تا سرسره ها را در سراسر دنیا 
تست کند. شغل او این است که به نقاط مختلف 
دنیا سفر و سرسره های جدید پارک های آبی را 
تست کند. او برای شش ماه کار واقعی، در ازای 
تست سرسره ها و ترشح آدرنالین و لذت بردن از 

آب بازی 27هزار یورو در سال دستمزد دریافت 
می کند. 

4- هل دهنده مترو

از نظر مس��افران ه��ر روزه مت��رو، زندگی در 
ش��لوغی مترو جهنم اس��ت. در ژاپن، گذراندن 
وقت به عنوان شغل در مترو طرفداران خودش 
را دارد. ای��ن افراد مس��ئول ه��ل دادن مردم و 
مسافران داخل کابین مترو هستند. برخی هم از 
فروش لوازم و وسایل به مسافران درآمد کسب 
می کنند. درس��ت ش��بیه آنچه در متروی شهر 

تهران شاهد آن هستیم. 
5- تشخیص دهنده جنسیت جوجه

شغل این افراد همان طور که از عنوان شغلشان 
پیداست،  تش��خیص جنس��یت جوجه هاست. 
صنعت جوجه کشی در دنیا فقدان چنین افراد 
ماه��ری را ک��ه هر س��اعت قادر به تش��خیص 
جنس��یت 1000 جوجه )ه��ر 3 تا 4 ثانیه یک 
جوجه( باش��ند، احس��اس می کند. این کار به 
دلیل سختی و یکنواختی داوطلبان زیادی ندارد 

و دستمزد آن ساالنه 55 هزار یورو است. 
6- کسب و کار عروسکی

قب��ال اف��رادی را در پوش��ش لباس ه��ای 
عروس��کی و برای تبلغات دیده ایم. این بار در 
س��نترال پارک نیویورک، شخصی با پوشیدن 
لباس عروس��کی حیوانات روی نیمکت پارک 
می نش��یند تا بچه ها ب��رای گرفتن عکس به 
س��راغش بیاین��د و در ازای عکس انداختن با 

آنها پول دریافت می کند. 
7- نگهبان جزیره 

این کس��ب و کار در نظر برخی ه��ا بهترین 
ش��غل دنیا می تواند باشد. سال 2009 دولت 
استرالیا به شخصی شغلی را با دستمزد شش 
ماهه 78 ه��زار یورو ب��رای کار در جزیره ای 
بهش��تی مانند همیلت��ون در قلب یک صخره 
مرجانی پیشنهاد داد. شغل او فقط رسیدگی 
به امور این جزیره و شناساندن این جزیره در 

سایت به کمک عکس و ویدئو است. 
8- پرستار پاندا ها 

تص��ور کنی��د روز خ��ود را با ن��وازش، غذا 
دادن و نگه��داری از موج��ودات بانمکی مثل 
پاندا ه��ا بگذرانی��د. در چین این ش��غل واقعا 
وج��ود دارد. مرک��ز تحقیق��ات و حفاظت از 

پاندا ها به طور منظم برای ش��غل پرستاری از 
پانداها درخواس��ت نیرو می کند. این شغل به 
مهارت زیادی نی��از ندارد، فقط متقاضی باید 

حداقل 22 س��ال سن داشته باشد و با سبک 
زندگی این موجودات آش��نا باشد. کسانی که 
به عنوان پرس��تار پاندا کار می کنند باید تمام 
وق��ت و 365 روز س��ال کار کنن��د و البته به 
نس��بت مشاغل دیگر در چین دستمزد خوبی 

)درحدود 2 هزار یورو در ماه( دارند. 
9- عزاداران واقعی

در برخی کشور ها کسانی هستند که شغل 
آنها رونق بخشیدن به مجالس عزاداری است. 
بیشتر زنان به عنوان عزادار واقعی در مجالس 
عزای افراد شرکت و در ازای پولی که دریافت 

می کنند واقعا گریه و زاری راه می اندازند. 
10- گوش پاک کن 

در هن��د، برای تمیز کردن گوش  متخصص 
وج��ود دارد. اگر در هند زندگ��ی می کنید و 
گوش شما دچار خارش شد به دنبال یک نفر 
با کاله نارنجی بگردید که ش��ما را از شر این 

خارش رها کند.
11- صف ساز 

صف س��از کار پ��ر رونقی اس��ت. در ایاالت 
متحده آمریکا و چین  شرکت هایی هستند که 
این شغل را پیشنهاد می دهند. شغل این افراد 
ساختن صف از مردمی است که به هر دلیلی 
مجبورن��د مدت زمان زی��ادی منتظر بمانند. 
مثال زمانی که مردم برای خریدن نخس��تین 

گوشی اپل ازدحام می کنند. 
12- مسافر سوم 

تک سرنش��ینی را فراموش کنید. در برخی 
کش��ور ها رانندگی با کمتر از س��ه سرنشین 

ممنوع است و جریمه دارد. 
مردم برای دور زدن این قانون نفر سومی را 
س��وار ماشین خود می کنند تا از سوی پلیس 

جریمه نشوند. 

دنیا برای چرخیدن به همه شغل  ها نیاز دارد 

مشاغل عجیب و باور نکردنی

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اخیرا شاخص زندگی بهتر در سال 2016 را از میان 
کش��ورهایی که بهترین کیفیت زندگی را دارند، منتشر کرده است که در این میان کشور 
نروژ در صدر این فهرس��ت قرار گرفته اس��ت و استرالیا و دانمارک به ترتیب رتبه های دوم 
و س��وم را به خود اختصاص داده اند. س��ازمان توسعه و همکاری اقتصادی 34 کشور را در 
11 پارامتر مختلف از جمله تعادل در کار و زندگی، ثروت مالی، ایمنی، آموزش و کیفیت 
محیط زیس��تی و غیره مورد بررس��ی قرار داده است و از آمار سازمان ملل، دفاتر آمار ملی 
و س��ازمان گالوپ )Gallup( استفاده کرده اس��ت. پایگاه خبری »بیزینس اینسایدر« به 
بررسی کشورهایی پرداخته است که در این شاخص ها باالترین امتیاز را به دست آورده اند. 

این کشورها عبارتند از: 
1- نروژ

 مردم در نروژ بهترین زندگی را دارند و در این کشور اکثر مردم از شغل با درآمد خوب 
و س��طح باالی آموزش برخوردارند و متوس��ط عمرشان 82 سال است. جالب است بدانید 
کیفیت زندگی س��المندان نروژ در میان کش��ورهای دنیا بهترین است. این کشور در سال 

گذشته نیز دومین امتیاز باال را به دست آورد. 
2- استرالیا

 اگرچه استرالیا در سال 2013 و 2014 در رتبه اول و در سال 2015 در رتبه چهارم این 
ش��اخص قرار گرفت، اما امسال رتبه دوم را کسب کرد. بررسی سازمان توسعه و همکاری 
اقتصادی نشان داد مردم در استرالیا حس اجتماعی قوی دارند و 95 درصد از استرالیایی ها 

معتقدند کسی را می  شناسند که می  توانند به او اتکا کنند. 
3- دانمارک

 این کشور در مقایسه با رتبه سال گذشته خود، هفت پله صعود کرد و از نظر بیشترین 
مرخصی با حقوق که به طور متوسط پنج هفته در سال است، امتیاز باالیی را به دست آورد. 
به  طور متوسط کارکنان تمام وقت 66 درصد از روزهای خود را به امور شخصی می  پردازند. 

4- سوییس 
این کشور اروپایی از نظروضعیت بهداشت ، آموزش و کیفیت زندگی شرایط ایده آلی دارد. 
نرخ بیکاری در سوییس حدود 1/3 درصد است که یکی از پایین ترین نرخ  های بیکاری در 

جهان به شمار می رود. 
5- کانادا 

این کشور در مسکن ارزان قیمت رتبه باالیی را کسب کرده است و در دهه 2000 دولت 
تورنتو و ونکوور محله  های تک خانواده  را اصالح کردند تا مالکان خانه  ها اتاق  های بیشتری 
برای اجاره داش��ته باش��ند و به این ترتیب شمار خانه  های قابل اجاره  ارزان قیمت افزایش 

پیدا کرد. 
6- سوئد 

مردم در سوئد سطح مش��ارکت اجتماعی باالیی دارند. در انتخابات اخیر برای پارلمان، 
83درصد از شهروندان سوئد در پای صندوق  های رأی حاضر شدند. 

7- نیوزیلند 
نیوزیلند که در شاخص زندگی بهتر امسال دو پله صعود کرد، محیط زیست را در اولویت 
خود قرار داده است. میزان آالیندگی های گلخانه ای نیوزیلند نسبتا پایین است که عمدتا به 

دلیل جمعیت اندک در این کشور است. 
8- فنالند 

در فنالند 4درصد از کارمندان ساعت  های طوالنی کار می کنند که بسیار کمتر از متوسط 
13درصد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. 

9- آمریکا 
با وجود اینکه این کشور از رتبه خود در شاخص سال گذشته چهار پله نزول کرده است، 
اما در بخش هایی مانند مس��کن، درآمد و ثروت باالترین امتیاز را به دس��ت آورده اس��ت. 
متوسط درآمد خانوار در این کشور 41هزار و 71 دالر در سال است که باالترین میزان در 

بررسی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بوده است. 
10- ایسلند

 این کشور از شاخص سال گذشته هشت پله نزول کرده است. درصد نیروی کار ایسلند 
که به مدت یک س��ال یا بیشتر بیکار بودند، حدود0/7 درصد است که پایین تر از متوسط 

2/6 درصد سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. 
11- هلند 

این کش��ور یکی از باالترین نرخ  های س��واد در جهان را دارد و دانش آموزان در هلند در 
ریاضی، علوم و تست های درک مطلب، امتیاز باالتر از حد متوسطی را کسب کرده اند. 

نروژی ها صاحب بهترین کیفیت زندگی در جهان 

قــاب

کیوسـک

سبک زندگی
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دور دنیا

بادنما یا خروس باد، کلیسای پیتر پل در آلمان جلوی پدیده زیبای »ابرماه« خودنمایی می کند. در این پدیده ماه به 
نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین رسیده و درخشنان تر  از همیشه به نظرمی رسد.
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صفحه 16

من نمی دانم
که چرا می گویند حال تهران خوش نیست و هوایش، وای وای! 

و چرا در ریه هیچکسی o2 نیست. 
ریه بچه دبیرستانی، چه کم از پیش دبستانی و مهدی دارد. 

باک ها را باید شست. ریل دیگر باید کاشت. 
ابرها را باید شست. 

ابر باید خود سرب، ابر باید خود »آلوده کننده« باشد. 
پمپ ها را باید بست، باک خالی باید رفت. 

سرفه را، سوزش چشمان را زیر آسفالت باید برد. 
با همه مردم شهر، زیر آسفالت باید خفت. 

زیر آسفالت باید ابتکاری دیگر، کودکان معصومند، 
چه گناهی دارند؟ 

حال تهران خوب است. 
باورش هم بکنی یا نکنی، فرق ندارد دادا ! 

بد نگوییم به تهران، اگر تب داریم. 
 )دیده ام گاهی در تب، ماه حتی کمی از حد همیشه، چاق تر می گردد(

گاه آلودگی بیش از حد
شیوه سالمی از طرز تنفس به من آموخته است. 

گاه در مرز خطرناک ترین نقطه شهر، 
ما به انجام امور همگانی مث ورزش برویم. 

و نترسیم از سرب، 
سرب پایان ریه، قلب، عروق، اصال نیست

سرب در ذهن بلک الیت درختان خیابان جاری ست
سرب در قلب میادین و گلوگاه نشیمن دارد. 

سرب گاهی کودکی می چیند
گاه گاهی هم پیرمردی را. 

گاه در لوله اگزوز نشسته ست به ما می خندد. 
و همه می دانیم

ریه های تهران، پر اکسیژن خنده است. 
گریه و ناله و شکواییه را برداریم، 

بگذاریم که این شهر بخندد هر صبح
به سراپای خودش. 

کار ما نیست شناسایی »راز«. )فرق ندارد که چه رازی باشد. راز، راز است!(
کار ما شاید این است

که در این اوج کثیفی هوا
روی پل های هوایی، اردو بزنیم. 

روزها با کمک خودروی شخصی به چپ و راست بریم. 
کار ما شاید این است 

که در این شهر، شوخی شوخی، دسته جمعی مدفون بشویم. 
من بنده

... نشسته است به ما می خندد

کارگروپ فرصت ویژه
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