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پروژه SPACE X در راه توسعه یافتن است 

 گام های معلق اینترنت
بر فراز ابرها

 سازندگان داخلی در رقابت با رقبای خارجی
تنها به دولت تکیه کرده اند 

تجهیزاتی که آرزوی 
کیفیت دارند 

2

 اربعین حسینی
تسلیت باد 19 صفر 1438 - سـال سوم

شماره 656- 20صفحه - 1000 تومان

Sat.19 Nov 2016

www.forsatnet . ir

شنبه
29 آبان

1395

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 رقابت با خارجی ها
با کمک رقبای داخلی

راهبردی جدید برای مقابله ایرالین های ایرانی با شرکت های هواپیمایی منطقه 

6

سرمقـاله
چشم انداز بازار 
خودرو در آفریقا

آمارهای موجود در  براس��اس 
مجم��وع در س��ال 2015 ی��ک 
میلی��ون و 550 ه��زار خودروی 
جدی��د و بی��ن 6 ت��ا 7 میلیون 
خودروی دست دوم در آفریقا به 
فروش رسیده است. این وضعیت 
باعث شده انجمن تولیدکنندگان 
خودرو در آفریق��ا تالش کند تا 
دولت های آفریقایی را قانع کند 
ب��ه ج��ای واردات خودروه��ای 
دس��ت دوم که در حال حاضر با 
قیمت ارزان و به صورت گسترده 
وارد بازارهای محلی می ش��وند، 
موانعی را وضع و شرایط را برای 
تولید ی��ا واردات خودروهای نو 
تسهیل کنند. از طرفی آفریقای 
مرکز  مهم ترین  به عنوان  جنوبی 
تولی��د و ص��ادرات خ��ودرو در 
آفریقا، از ژانویه تا آگوس��ت سال 

2015 جمعا 32080 دستگاه...
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راه ان��دازی یک کس��ب و کار هرگز کار راحت 
و بدون استرس��ی نبوده اس��ت، اما مکان هایی 
وجود دارند که می توان در آنجا ش��رکت  مورد 
عالقه خود را با محدودیت های کمتری نسبت 

به سایر نقاط راه اندازی کرد. 
بان��ک جهانی در گزارش »س��هولت انجام 
کس��ب و کار « خ��ود   ب��ه بررس��ی بهترین و 
بدتری��ن مکان ها برای کارآفرینان پرداخته و 
مقررات در 10 بخش تأثیرگذار در س��هولت 
راه اندازی یک کس��ب و کار را بررس��ی کرده 
اس��ت. این بخش ها ش��امل دریاف��ت برق، 
مجوز ساخت و ساز، حمایت از سرمایه گذاران 
اقلی��ت، پرداخت مالیات، تج��ارت خارجی، 
اج��رای قرارداده��ا، حل مش��کل ناتوانی در 
پرداخت دیون، ثب��ت ملک و دریافت اعتبار 

هستند. 
فعالیت ه��ای  بررس��ی  ب��ه  گ��زارش  ای��ن 
کارفرمای��ان در بیش از 130 هزار ش��رکت در 
13۹ اقتص��اد جهان پرداخت��ه و رتبه ایران در 
ای��ن گزارش 120 بوده اس��ت. پای��گاه خبری 
 » بیزینس اینسایدر «   براس��اس این گزارش به 
معرفی کش��ورهایی پرداخته که بهترین مکان 
برای راه اندازی کسب و کار هستند. این کشورها 

عبارتند از: 
1- نیوزیلند )۹۹.۹6(

این کشور پرداخت مالیات را راحت تر و نرخ 
مالیات جبران خس��ارت حوادث را که از سوی 
کارفرمایان پرداخت می شود، کمتر کرده است. 

2- کانادا )۹8.23(
کان��ادا م��کان فوق العاده ای ب��رای آغاز یک 
کس��ب و کار اس��ت و فرآیند الزم برای این کار 

تنها 36 ساعت طول می کشد. 
3- هنگ کنگ، چین )۹8.20(

ثب��ت  هزین��ه  کاه��ش  ب��ا  هنگ کن��گ 
کس��ب و کار، راه ان��دازی یک ش��رکت را کم 

هزینه کرده است. 

۴- جمهوری یوگس��الوی س��ابق، مقدونیه 
)۹8.1۴(

این کش��ور با تغییر پروس��ه رأی دادن برای 
س��ازماندهی مج��دد برنامه ه��ا و فراهم کردن 
امکان مش��ارکت بیش��تر وام دهندگان، مشکل 
ناتوان��ی در پرداخت دیون را برای ش��رکت ها 

کمتر کرده است. 
5-  جمهوری آذربایجان )۹7.7۴(

جمهوری آذربایجان روال دریافت یک اتصال 
ب��رق جدید را با معرفی نقش��ه ظرفیت برق با 
موجود بودن انش��عاب برق که زمان مورد نیاز 
برای مش��خص ک��ردن نقطه اتصال مش��تری 

جدید را کاهش داده، یکپارچه کرده است. 
6- سنگاپور  )۹6.۴۹(

س��نگاپور دریاف��ت مج��وز ساخت و س��از را 
راحت تر کرده و دسترس��ی آنالین به خدمات 

مختلف را بهبود بخشیده است. 
7- استرالیا  )۹6.۴7(

اس��ترالیا یکی از بهترین نق��اط جهان برای 
دریافت مجوز ساخت وس��از بوده و از این نظر 

در رتبه دوم قرار گرفته است. 
8- گرجستان  )۹6.13(

اقلیت  گرجستان حمایت های س��رمایه گذار 
را تحکیم بخش��یده، حقوق سهامدار را افزایش 
داده و س��اختارهای مالکیت و کنترل را شفاف 

کرده است. 
۹- ارمنستان  )۹6.07(

ارمنس��تان دسترس��ی به اعتبار را با تصویب 
یک قانون جدید راحت تر کرده است. 

10- ایرلند  )۹5.۹1(
سیس��تم مالیاتی مناسب شرکت ها، ایرلند را 
پنجمین مکان عالی برای کسب و کار در جهان 
ساخته و این کشور را در فهرست بانک جهانی 

در رتبه باالیی قرار داده است. 
11- کره جنوبی  )۹5.83(

این کش��ور به اینترنت پرسرعت و دسترسی 

خوب به فناوری معروف اس��ت و عوامل مذکور 
کمک کرده اس��ت کره جنوبی در این فهرست 

رتبه باالیی داشته باشد. 
12- جامائیکا  )۹5.61(

برای راه اندازی یک شرکت در جامائیکا تنها 
دو پروسه نیاز است که به طور متوسط 10 روز 

طول می کشد. 
13- کوزوو  )۹5.5۴(

ک��وزوو ب��ا معرف��ی ی��ک سیس��تم آنالین 
برای ثب��ت اظهارنام��ه و پرداخ��ت مالیات بر 
ارزش افزوده و همچنین مش��ارکت های بیمه 
اجتماع��ی پرداخت مالی��ات را راحت تر کرده 
اس��ت. این اقدام همچنین ام��کان داده هزینه 
محاسبه مالیات بر درآمد شرکت ها کمتر شود. 

1۴- استونی  )۹5.13(
اس��تونی یک مکان مناس��ب برای راه اندازی 
یک کسب و کار است و تنها سه روز و نیم طول 
می کشد تا یک شرکت در این کشور راه اندازی 

کرد. 
15- سوئد  )۹۴.6۴(

سوئد با راحت تر کردن انتقال ملک و معرفی 
مکانیس��می برای گزارش خطاها در نقش��ه ها، 
رتب��ه اش در این فهرس��ت را بهبود بخش��یده 

است. 
16- انگلیس  )۹۴.58(

سیس��تم مالیات��ی انگلیس برای ش��رکت ها 
در رتب��ه 10 ق��رار گرفت��ه اس��ت درحالی که 
طب��ق گزارش بانک جهانی این کش��ور از نظر 
حمایت ها برای سرمایه گذاران اقلیت، در رتبه 

ششم قرار گرفته است. 
17- بلژیک  )۹۴.۴۹(

در حال��ی که بلژی��ک برای راه ان��دازی یک 
کس��ب و کار در رتب��ه باالیی ق��رار دارد، اما در 
زمین��ه ثبت مل��ک در رتبه 131 ق��رار گرفته 
است. این پروسه بسیار وقت گیر بوده و به طور 

متوسط 56 روز طول می کشد. 

تحلیلگ��ر ارش��د اقتص��اد بین المل��ل گفت 
الگوهای رفت��اری و موضع گیری ه��ای ترامپ 
قیمت دالر و نفت را تحت تأثیر قرار می دهد.    

مرتضی ایمانی راد در گفت وگو با خبرآنالین 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که چق��در نتیجه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا و انتخاب 
دونال��د ترام��پ می توان��د بر بازاره��ای انرژی 
اثرگذار باشد؟ اظهار داشت:  »به طور حتم روی 
کار آمدن ترامپ بخش انرژی را تحت تأثیر قرار 

می دهد.  «    
وی افزود:  »این تأثیر از دو ناحیه است؛ اول 
سیاست ها، الگوهای رفتاری و موضع گیری های 
ترامپ قیمت دالر را تحت تأثیر قرار می دهد و 
وقتی دالر تغییر کند، همزمان قیمت نفت هم 

متاثر می ش��ود. این بحث روشنی در بازار های 
مالی اس��ت، هر چند ک��ه در ایران به خوبی به 

آن توجه نمی شود.  «    
تحلیلگر ارش��د اقتص��اد بین المل��ل تصریح 
ک��رد:  »در نتیجه این اصل و با توجه به اینکه 
پیش بینی می کنیم نوس��انات دالر باال خواهد 
بود، به نظر می رس��د قیمت نفت هم همراه با 

نوسانات باال باشد.  «    
ایمان��ی راد عنوان کرد:  »از ط��رف دیگر، با 
توجه به آش��نایی که ترامپ از بازار نفت دارد، 
روی سیاست های این بازار هم دخالت خواهد 
کرد و خالص��ه آن تأثیر، برای افزایش تولید و 
کاهش واردات و ش��روع جدی صادرات خواهد 

بود.  «    

وی ادامه داد:  »در ضمن ترامپ تاکید جدی 
روی نفت ش��یل خواهد داش��ت و در مجموع 
به نظر می رس��د این سیاست ها قیمت نفت را 

پایین بیاورد.  «    
تحلیلگر ارش��د اقتصاد بین الملل متذکر شد:  
»از اینه��ا ک��ه بگذریم، سیاس��ت های جهانی 
ترامپ تشنج آفرین خواهد بود و همین مسئله 
ممکن اس��ت چشم انداز نرخ رش��د جهانی در 
س��ال 2017 را تحت تأثی��ر قرار ده��د. از این 
زاوی��ه ه��م ممکن اس��ت بهای نف��ت میل به 

کاهش داشته باشد.  «    
ایمان��ی راد خاطرنش��ان ک��رد:  »در مجموع 
می ت��وان گفت بخش انرژی چش��م انداز خیلی 

مثبتی در دوران ترامپ نداشته باشد.  «    

بهترین کشورهای جهان برای راه اندازی کسب و کار کدامند؟ 

مهم ترین تحوالت اقتصادی 2017 چه خواهد بود؟ 

 کدام کشورها بیشتر
برای علم پول خرج می کنند؟ 

قاب اقتصاد

ت امروز|
علیرضا کریمی مقدم  | فرص
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سیدمهرداد سیادت نسب
رایزن بازرگانی ایران در آفریقای جنوبی
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ت�جهی��زات  س�ازن�دگ���ان 
نفتی ت��اش دارند ت��ا کمبود 
در  الزم  ک�ی�ف�ی�ت ه���ای 
تولیدات شان را ب��ه نبود تفکر 
خرید از داخ��ل برخی مدیران 
نفتی الص��اق کنن��د و این در 
حالی اس��ت که به ب��اور خود 
سازندگان کمبود استاندارد های 
بین المللی ساخت در تولیدات 
دور از حقیقت نیس��ت. با این 
وج��ود در فض��ای پساتحریم 
تولیدکنندگان تجهیزات نفتی 
برای جبران ضعف های شان به 
دولت تکی��ه کرده اند تا سهمی 
پیمانکاران  در سبدهای خرید 

داشته باشند. 
خودکفایی در ساخت بخش 
عمده تجهیزات نفتی موضوع 
کم اهمیت��ی نیست که بتوان 
به راحتی از کنار آن گذشت. 
باور ب��ه تولی��د 70 درصدی 
ک��االی م��ورد نی��از صنع��ت 
نف��ت بیانگر ای��ن مهم است 
که آین��ده ای خوش در انتظار 
تولیدکنندگ��ان داخلی است، 
ام��ا فاصله ب��رای دستیابی به 
ای��ن آین��ده مستل��زم تاش 
بی وقف��ه است. در حال حاضر 
در برخ��ی محص��والت که از 
آن به عن��وان 10 گروه کاالی 
اساس��ی صنع��ت نف��ت ی��اد 
کیفی��ت محصوالت  می شود، 
با برخی محص��والت خارجی 
براب��ری می کند، ام��ا سرعت 
تولید در ای��ن اقام به صورت 
انب��وه قاب��ل قیاس ب��ا مشابه 
خارجی نیس��ت. در این میان 
اگرچ��ه پیمانک��اران داخل��ی 
از تولی��د ساخ��ت داخ��ل در 
صنعت نف��ت به��ره می برند، 
اما در بیشت��ر مواقع گایه از 
نبود کیفیت الزم را نیز عنوان 

می کنند. 

مدیرعامل  هاشم زاده،  فارس 
شرک��ت ارتعاش��ات صنعت��ی 
ب��ا بی��ان اینکه نب��ود کیفیت 
در تجهی��زات ساخ��ت داخل 
دور از حقیق��ت نیس��ت ب��ه 
»فرصت امروز« می گوید: تولید 
ما با تولیدات یک کشور صنعتی 
متفاوت اس��ت و قادر نیستیم 
همانن��د برخ��ی شرکت ه��ای 
خارجی محصوالت با استاندارد 
بین المللی تولید کنیم به همین 
دلیل انتظار داریم دولت فضای 
حمایتی خ��ودرا از م��ا داشته 
باشد ک��ه سازندگ��ان داخلی 
ب��ال و پ��ر بگیرند ت��ا رقابت با 
شرکت های خارجی مهیا شود. 
ای��ن  ب��ه  واکن��ش  در  وی 
موضوع که نبود کیفیت الزم در 
محصوالت نفتی، ریسک راباال 
می برد، می افزاید: این انتظار به 
معنای فداکردن ایمنی نیست، 
اما ممکن است عمر استفاده از 
باهزینه هایی  داخلی  تجهیزات 
هم��راه باش��د ک��ه شکیبایی 
ت��ا  پیمانک��اران را می طلب��د 
صنع��ت نف��ت از ای��ن بحران 
عبور کند ولی اگر این وضعیت 
بهانه ای باشد برای عدم خرید از 

تجهیزات داخلی هرگز خودکفا 
نخواهیم شد. 

عقب ماندگی در ساخت 
تجهیزات نفتی داخلی 

ای��ن  اینک��ه  ب��ه  باتوج��ه 
تجهیزات دائم��ا در حال ارتقا 
هستند، دغدغه ای جدی برای 
است.  داخلی  تولیدکنندگ��ان 
دراین میان ایجاد فضای تعامل 
با شرکت های خارجی می تواند 
فاصله عقب ماندگی را تاحدودی 
کاه��ش ده��د. هاش��م زاده در 
این باره به بست��ه بودن درهای 
تعامل با شرکت ه��ای پیش از 
تحریم اشاره می کند و می گوید: 
اگ��ر فض��ای سیاس��ی دولت 
شرایط را برای تعامل ایجاد کند 
عقب ماندگ��ی ما قاب��ل جبران 
است البته شرط آن باور خرید 
از محص��والت داخل��ی است.  
سیدتقی حجازی از سازندگان 
تجهیزات نفتی ب��ا بیان اینکه 
پیمانک��اران  برخ��ی  گای��ه 
»فرصت امروز«  ب��ه  بجاس��ت، 
می گوی��د: پیمانک��ار داخل��ی 
ادله ه��ای مختلفی ب��رای این 
شعارشان دارند که محصوالت 

ساخ��ت داخ��ل در مقایسه با 
مشاب��ه خارج��ی کیفیت الزم 
را ندارن��د،  اما من ای��ن ادله را 
محص��والت  از  و  نمی پذی��رم 
ساخت داخل حمایت می کنم 
مواق��ع  از  بسی��اری  در  زی��را 
تولی��دات م��ا استاندارده��ای 
بین الملل��ی و اروپایی دارد. وی 
می افزای��د: برخی پیمانکاران با 
اف��رادی برای خرید ک��اال وارد 
مذاکره می شوند که تولیدکننده 
نیستند و تنها محصوالت برخی 
کشوره��ا از جمله چی��ن را به 
نام خ��ود مونت��اژ می کنند در 
ای��ن مواقع من نی��ز هم نظر با 
پیمانکاران داخل��ی می شوم و 
می گویم این محصوالت کیفیت 
ندارند. حس��ن کاظمی، دیگر 
تولیدکنن��ده تجهیزات نفتی و 
پارت سازی  شرکت  مدیرعامل 
مشهد با بی��ان اینکه تولیدات 
داخل��ی در صنع��ت نف��ت از 
کیفیت باالیی برخوردار نیستند 
ب��ه »فرصت ام��روز« می گوید: 
ای��ن ب��ه آن معن��ا نیست که 
تمامی محص��والت این فاکتور 
الزم را ندارند، بلکه در بسیاری 
استانداردهای  محص��والت،  از 

بین الملل��ی را کس��ب کرده اند 
البت��ه ما برای برن��ده شدن در 
رقابت با محصوالت خارجی باید 
تاش بیشت��ری داشته باشیم 
و دول��ت نی��ز از تولیدکننده با 
خری��د ک��ردن حمای��ت کند. 
وی با بی��ان اینکه پیمانکاران 
سیاست گذاری ها  برخ��ی  ب��ا 
فضای رقابت��ی ناسالم را مهیا 
می کنن��د، می افزای��د: حدود 
70 درص��د تجهی��زات نفتی 
تولید داخ��ل قابلیت صادرات 
دارد، اما برای صادرکردن این 
محص��والت مسائل دیگری از 
جمل��ه سیاس��ت دخیل است 
از ای��ن رو می بینی��م با وجود 
همسای��ه  کشوره��ای  نی��از 
ب��ه ای��ن محص��والت، کاالی 
م��ا کمتر م��ورد اقب��ال قرار 
می گیرد. کاظم��ی در واکنش 
ب��ه این مسئله ک��ه در صورت 
الزم  استاندارده��ای  وج��ود 
و قیم��ت مناسب قطع��ا کاال 
خریدار خواهد داشت،  می گوید: 
همواره این گون��ه نیست و اگر 
کاالی با استاندارد ما خریداری 
نمی شود تنها به دلیل نداشتن 
کیفی��ت الزم نیس��ت. ب��دون 
شک تجهی��زات نفتی ساخت 
داخ��ل رو به رشد است در این 
انتظار داشت  نمی ت��وان  میان 
که کاالیی که بیش از یک قرن 
توسط شرکت��ی تولید می شود 
با کاالی مشاب��ه ایرانی در یک 
سطح ق��رار گی��رد از سویی با 
توجه ب��ه حساسیت های الزم 
در این صنعت، تکی��ه بر توان 
داخلی حساسیت زا خواهد بود 
با این وجود دیدگاه وزارت نفت 
حمایت از ساخت داخل است. 
در این میان اگر تولیدکنندگان 
ب��ه ضعف های ش��ان ب��ه جای 
تاش برای انک��ار آن بپردازند، 
می توان به آینده این صنعت نیز 

امیدوار بود. 

سازندگان داخلی در رقابت با رقبای خارجی تنها به دولت تکیه کرده اند 

تجهیزاتی که آرزوی کیفیت دارند 
گازنفت

پاالیشگاه

وزیر انرژی عربستان از اوپک 
خواست تولید خود را کاهش دهد

وزیر انرژی عربستان اعام کرد اوپک باید تولید نفت 
خود را به حدود ٣٢ میلیون و ٥00 هزار بشکه در روز 

کاهش دهد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری میدل ایست مانیتور، خالد 
الفالح، وزیر انرژی عربستان، روز پنجشنبه ٢7 آبان ماه 
اعام کرد برای بازگشت ت��وازن به بازار نفت، سازمان 
کشورهای صادرکنن��ده نفت )اوپک( باید تولید روزانه 
خود را به ٣٢ میلیون و ٥00 هزار بشکه در روز برساند. 
وی در گفت و گ��و ب��ا رسانه های داخل��ی عربستان 
همچنین ابراز امی��دواری کرد که اوپک توافق کاهش 
تولید نفت را ک��ه در ماه سپتامبر در الجزایر به دست 

آمده بود، نهایی می کند. 
وزی��ر انرژی عربستان با اشاره ب��ه حرکت بازار نفت 
ب��ه سوی ت��وازن، گفت: عملیاتی ک��ردن سقف تولید 
٣٢میلیون و ٥00 هزار بشکه در روز می تواند بازسازی 
بازار را شتاب بخش��د و این، به سود تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان نف��ت است. الفال��ح گفت: همچنان 
امی��دوارم که اجم��اع به دست آم��ده در الجزایر برای 
محدودیت تولید منجر به تعیین سقف تولید در سطح 
دولت ه��ا می ش��ود و تولید هر کشور ب��ه طور متوازن 
کاه��ش می یاب��د. وی همچنین از ادام��ه گفت و گوی 
خ��ود با محمدبن صالح الس��اده، وزیر صنعت و انرژی 
قط��ر و رئیس دوره ای اوپک، خبر داد و همچنین ابراز 
امیدواری کرد که همزمان با توافق اوپک در پایان ماه 
ج��اری میادی، با روسیه نیز در زمینه همکاری برای 

تثبیت بازار توافق حاصل شود. 

آژانس بین المللی انرژی: 
تولید نفت ایران به ۶میلیون بشکه 

می رسد
آژان��س بین المللی انرژی اعام ک��رد تا سال ٢0٤0 
میادی، تولید روزانه نفت ایران به 6میلیون بشکه در 
روز می رس��د و وابستگی جهان به نفت ایران شدیدتر 

می  شود. 
به گزارش ایسنا، آژانس بین المللی انرژی در گزارش 
»دورنمای انرژی جهان ٢016« اعام کرد که در سال 
٢0٤0 می��ادی، وابستگی جه��ان به افزایش ظرفیت 

تولید نفت ایران و عراق شدیدتر می شود. 
در خاصه گزارش این نهاد آمده است که در مقطع 
یادش��ده، تولید روزانه نفت ایران ب��ه حدود 6میلیون 
بشک��ه و تولید روزانه عراق ب��ه حدود 7میلیون بشکه 
خواهد رسید. آژانس بین المللی انرژی همچنین اعام 
کرد که در سال ٢0٤0 میادی جایگاه اوپک در کنترل 
بازار جهانی نفت تقویت می شود و سهم این سازمان از 

عرضه نفت جهان به ٥0درصد می رسد. 

 GECF استراتژی بلندمدت
تصویب شد

در نشس��ت وزارت��ی جی ئی س��ی اف در دوحه قطر، 
وزی��ران کشورهای عضو این نهاد راهبرد بلند مدت آن 
را تصوی��ب کردند. به گزارش ایسن��ا، پایگاه اینترنتی 
  )GECF( دبیرخانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز
اعام کرد ک��ه هجدهمین نشست وزارت��ی این نهاد 
روز پنجشنبه )٢7 آبان م��اه( در دوحه، پایتخت قطر 
به ریاس��ت محمد بن صالح الس��اده، وزیر انرژی قطر 
برگ��زار شد. در ای��ن نشست، اعض��ای جی ئی سی اف 
شامل الجزای��ر، بولیوی، مصر، گین��ه استوایی، ایران، 
لیب��ی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو، امارات 
و ونزوئا در کنار کشوره��ای آذربایجان، عراق، هلند، 
نروژ، عمان، و پرو به عنوان اعضای ناظر حضور داشتند. 
الس��اده در سخنرانی افتتاحیه ب��ا اشاره به تحوالت 
سری��ع در بازار انرژی و به وی��ژه بازار گاز اعام کرد که 
عرضه باال، کند بودن روند رشد تقاضا و افت قیمت ها، 
مهم تری��ن ویژگی های وضع کنونی به شمار می آیند و 
ب��رای رویارویی با این وضع، باید همگرایی و همکاری 
بیشتری میان اعضای جی ئی سی اف وجود داشته باشد. 
وی همچنین ب��ا اشاره به تعه��د جی ئی سی اف در 
تامین انرژی پاک برای جهان از اقدام های دبیرخانه این 
سازمان در تکمیل دورنمای ٢0٤0 این مجمع و تدوین 

راهبرد بلند مدت آن قدردانی کرد. 
در این نشست وزیران کشورهای عضو جی ئی سی اف 
راهب��رد بلند مدت این مجمع را تصوی��ب کردند و به 
هیأت عامل اجازه دادند که برنامه عملی پنج ساله برای 
اجرایی کردن این سند را تدوین کند. این سند هر پنج 

سال یک بار بازنگری می شود. 
وزی��ران کشورهای عضو جی ئی س��ی اف با اشاره به 
موج مثبت ایجاد شده در پی توافق مبارزه با تغییرات 
آب وه��وا در پاری��س، بر جایگ��اه گ��از در رویارویی با 

نگرانی های زیست محیطی تاکید کردند. 
انتص��اب الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه به عنوان 
رئی��س دوره ای جی ئی س��ی اف از آغ��از س��ال ٢017 

میادی از دیگر تصمیمات این نشست بود. 

با اجرای موفق عملیات خاموشی کلی
پاالیشگاه بندرعباس در یک قدمی 
افزایش ۳میلیون لیتری ظرفیت تولید

 مدیرعام��ل پاالیشگاه بندرعباس، از اجرای کامل و 
موفق عملیات خاموشی کلی )TSD(  شرکت پاالیش 
نفت بندرعباس در راستای اجرای طرح افزایش ظرفیت 

و بهبود کیفیت تولید فرآورده این پاالیشگاه خبرداد. 
هاش��م نامور ب��ه شانا، گفت: ب��رای بهره برداری و 
راه اندازی واحدهای ت��ازه ساخت طرح ملی افزایش 
ظرفی��ت تولید بنزین و اج��رای اتصاالت برقی، ابزار 
دقی��ق و مکانیکی از جمل��ه لوله ه��ای آب و بخار، 
م��واد نفت��ی، هیدروکرب��ن و گاز این ط��رح با بدنه 
اصل��ی پاالیشگاه، ب��رای تامین خ��وراک واحدهای 
جدید، همزمان با عملیات اجرایی تعمیرات اساسی 
واحده��ای تقطیر در جو و خأل، گ��از مایع و تصفیه 
آب ه��ای ت��رش و مراکس، عملی��ات خاموشی کلی 

پاالیشگاه نیز انجام شد. 
 )TSD( وی اف��زود: برنامه خاموشی کلی پاالیشگاه
از هفت��ه سوم تعمیرات اساسی به مدت 11 شبانه روز 
اجرای��ی شد و پس از انجام کار و اتصاالت الزم به ویژه 
در واحدهای آب، برق، بخار و واحد سوخت پاالیشگاه، 
همزمان با راه اندازی واحدهای مورد تعمیرات اساسی، 
هم��ه واحده��ای فرآیندی نی��ز راه اندازی ش��د و به 
بهره ب��رداری رسید. مدیرعامل شرک��ت پاالیش نفت 
بندرعب��اس، با اشاره ب��ه اینکه اج��رای این عملیات 
حجیم و حس��اس در بازه زمانی تعری��ف شده بسیار 
بااهمیت بود، ادامه داد: با بهره گیری حداکثری از توان 
و تخصص نیروهای داخلی و مشارکت عمومی کارکنان  
با پایش ها، کنترل ها و نظارت های روزانه ای که صورت 
گرفت، کار اتصال های مورد نیاز به ویژه در ایستگاه های 

برق و واحد سوخت با موفقیت انجام شد. 
وی ب��ا بیان اینکه عملیات خاموشی کلی پاالیشگاه 
به منظور بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت یک الزام 
ب��ود، اعام کرد: طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت 
فرآورده ه��ای بنزین و نفت گ��از پاالیشگاه بندرعباس 
که در مراحل پایانی ساخ��ت قرار دارد، دارای ٩ واحد 
فرآیندی است که براس��اس اولویت بندی های صورت 
گرفته ابتدا واح��د بنزین سازی )CCR(، سپس واحد 
ایزومریزاسیون نفتای سبک و پس از آن واحد تصفیه 
نفت گاز و سرانجام دیگر واحد های جانبی مانند واحد 
آمین، واحد تصفیه آب های ترش، برج های خنک کننده 

و واحد بازیافت گوگرد به بهره برداری می رسد. 
نام��ور گفت: طرح افزایش ظرفی��ت پاالیشگاه نفت 
بندرعب��اس دارای ٩ واحد اصل��ی است که واحدهای 
تصفیه نفتای سنگین با ظرفیت ٢٥هزار بشکه در روز، 
واحد تصفیه نفتای سبک با ظرفیت ٢1هزار بشکه در 
روز، واحد تبدیل کاتالیستی با ظرفیت ٢٥هزار بشکه 
در روز واحد تصفیه نفت گاز با ظرفیت ٥0هزار بشکه 
در روز، و واح��د بازیافت گوگرد با ظرفیت 1٢0 تن در 

روز از واحد های مهم این طرح است. 
به گفته مدیرعام��ل پاالیشگاه بندرعباس، با اجرای 
این طرح، ظرفیت تولید بنزین به میزان ٣میلیون لیتر 
در روز افزای��ش می یابد و 70درصد از بنزین تولید این 
پاالیشگاه )8میلیون لیتر( یورو ٤ خواهد شد و سرانجام 
ظرفیت تولید بنزین این پاالیشگاه به 1٢میلیون لیتر 

می رسد. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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سکوی فاز ٢1 پارس جنوبی با ظرفیت 
برداشت روزانه یک میلیارد فوت مکعب 
گاز، پنجشنبه )٢7 آبان م��اه( راه اندازی 

شد. 
به گزارش شانا علیرضا عبادی، مجری 
فازه��ای ٢0 و ٢1 پ��ارس جنوبی اعام 
ک��رد: مشعل سکوی ف��از ٢1 پس از باز 
شدن و جریان دهی ب��ه چاه شماره یک 
روشن ش��ده و به زودی عملی��ات تولید 
و ارسال گ��از از این سکو ب��ه پاالیشگاه 

خشکی آغاز می شود. 
سکوی فاز ٢1، بیست و یکمین عرشه 
میدان مشترک پ��ارس جنوبی است که 
در شرایط کاما ایمن راه اندازی می شود؛ 
ای��ن سکو ب��ا وزن ٢ ه��زار و 700 تن، 
هشتم مردادم��اه در موقعیت مخزن فاز 

٢1 نصب شده بود. 
عبادی عنوان کرد: با باز شدن تدریجی 
همه چاه ه��ای عرش��ه ف��از ٢1، روزانه 
٢8.٣میلی��ون متر مکعب گاز به ظرفیت 
برداشت مناب��ع گازی از می��دان پارس 

جنوبی افزوده می شود. 
وی ب��ا بیان اینکه گ��از سکوی فاز ٢1 
هفته نخست آذرماه امسال به پاالیشگاه 
فازهای ٢0 و ٢1 ارسال می شود، از پایان 
آزمای��ش خطوط لوله دریا و خشکی این 
سکو خب��رداد و گفت: هم اکنون عملیات 
تخلی��ه آب این خطوط ب��رای ورود گاز 

ترش در جریان است. 
 عبادی پی��ش از این، نصب عرشه فاز 
٢1 را نتیجه تاش ه��ای شرکت نفت و 
گاز پ��ارس در قال��ب ی��ک برنامه ریزی 
منسجم در مشارکت با پیمانکاران طرح 
از طریق تسریع در سفارش گذاری اقام 
و تجهی��زات مورد نیاز ای��ن سکو وانجام 
عملی��ات اجرایی با رعای��ت ماحظات و 
استانداردهای کیفی توصیف کرده بود. 

در حال��ی فعالیت های بخش فراساحل 
فازه��ای ٢0 و ٢1 مراح��ل نهای��ی خود 
را ط��ی می کند که ب��ه گفته مجری این 
ط��رح، تکمی��ل واحده��ای پاالیشی در 
پاالیشگ��اه خشکی نی��ز به صورت جدی 
پیمانک��اران  و   در دستورک��ار کارفرم��ا 

قرار دارد. 
بر همی��ن اساس عب��ادی عنوان کرد: 
بخ��ش عم��ده ای از محمول��ه شیرهای 
برق��ی ک��ه ت��ا پی��ش از ای��ن مشمول 
کااله��ای تحریمی ب��وده، در راه اندازی 
واح��د لخته گی��ر و ردیف ه��ای دوم ت��ا 
چه��ارم شیرین س��ازی نقش��ی ضروری 
دارن��د، پ��س از اج��رای برنام��ه جامع 
 اقدام مشت��رک )برجام(، خری��د دوباره 

شده است. 
به گ��زارش روابط عمومی شرکت نفت 
و گاز پارس، وی ادامه داد: بخشی از این 
شیره��ا از طریق خطوط هوایی به سایت 
رسیده و بخشی از آنها هم تا هفته آینده 

وارد پاالیشگاه می شود. 
عبادی با بیان اینکه پیش از این ردیف 
نخست شیرین س��ازی پاالیشگاه فازهای 
٢0 و ٢1 ب��ا گ��از ترش فازه��ای 6 و 7 
و 8 به بهره ب��رداری رسیده است، گفت: 
ای��ن ردیف و ردی��ف دوم شیرین سازی، 
گ��از ارسالی از سک��وی ٢1 را دریافت و 

فرآوری خواهند کرد. 
عب��ادی با اش��اره به اینک��ه پیشرفت 
پ��ارس  و ٢1  فازه��ای ٢0  پاالیشگ��اه 
جنوبی به ٩1درصد رسیده است، گفت: 
ردیف های سوم و چه��ارم شیرین سازی 
ه��م، پای��ان ماه ه��ای آذر و دی امسال 
راه اندازی می ش��ود و به این ترتیب همه 
ردیف ه��ای شیرین سازی ای��ن فازها به 
طور کام��ل در سرویس بهره برداری قرار 

می گیرد. 

سکوی فاز 2١ پارس جنوبی 
راه اندازی شد
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کمیس��یون صنعت و معدن 
اتاق تهران نام��ه ای به رئیس 
ات��اق ته��ران نوش��ت و تقاضا 
ک��رد ت��ا از وزارت صنع��ت، 
معدن و تجارت خواسته شود، 
اس��امی اف��راد و بنگاه هایی را 
که تس��هیالت جدید دریافت 
کرده ان��د، اع��الم کنن��د ولی 
تاکنون وزارت صنعت، معدن 
و تجارت پاسخی نداده است.

 در ش��رایطی که مسئوالن 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تج��ارت، رئی��س کل بان��ک 
م��ردان  دیگ��ر  و  مرک��زی 
اقتص��ادی دول��ت از پرداخت 
بی��ش از 10 ه��زار میلی��ارد 
تومان تسهیالت به واحدهای 
صنعت��ی کوچک و متوس��ط 
ب��رای کم��ک ب��ه آنه��ا خبر 
کمیس��یون  رئیس  می دهند، 
صنع��ت و معدن ات��اق تهران 
می گوید از واحدهایی که این 
تس��هیالت را دریافت کرده اند 
خب��ری ندارد و از مس��ئوالن 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت 
تجارت می خواهد که اس��امی 
این بنگاه ها را به کمیس��یون 

اعالم کند. 
مه��دی پورقاضی می گوید: 
»در ش��رایطی مس��ئوالن از 
ارائه تسهیالت خبر می دهند 
ک��ه تاکنون از هی��چ بنگاه و 
واح��د تولی��دی به م��ا اعالم 
نش��ده که این تس��هیالت را 
درحالی  کرده ان��د  دریاف��ت 
ک��ه اگ��ر پرداخت��ی صورت 
می گرف��ت باالخ��ره ب��ه م��ا 
منعک��س می ش��د ی��ا اینکه 
که  صنعتی  ش��هرک های  در 
خودم��ان حض��ور داریم این 
موض��وع را لم��س می کردیم 

ولی این گونه نیس��ت.«
رئی�س کمیس��ی��ون 
صنع��ت و مع���دن اتاق 
م��ی گ��وی��د:  ته��ران 
»درخارج از شهرک های 
به ندرت  صنعتی خیلی 
ما با افرادی که تسهیالت 
گرفته اند رو به رو هستیم 
و عم��ده کاری که انجام 

شده و به ما انعکاس پیدا کرده 
در رابطه با اس��تمهال وام های 
گذشته است یعنی به واحدها 
برای وام هایی که پیش از این 
گرفته ان��د و پرداخت نش��ده، 
فرص��ت جدی��د داده ان��د ی��ا 
اینک��ه ش��رایط جدیدی برای 

بازپرداخ��ت در نظر گرفته اند، 
ولی پول نقد جدیدی از سوی 
بانک ها، پرداخت نشده است.«

او با اشاره به اینکه االن بین 
اقتص��ادی و صاحبان  فعاالن 
بنگاه های اقتصادی این سوال 
مطرح است که چه بنگاه هایی 

این وام ها و تس��هیالت 
ج��دی��د را دری��اف�ت 
می گ�وی�د:  ک��رده ان�د، 
»اینک��ه دول��ت اع��الم 
یک س��ری  به  می کن��د 
داده،  تسهیالت  بنگاه ها 
کاری کام��ال قانونی و با 
مجوزه��ای الزم انج��ام 
داده و خالف��ی نک��رده 
است، بنابراین می تواند خیلی 
شفاف آمارها و جزییات آن و 
اس��امی این بنگاه ه��ا را اعالم 
کن��د تا بررس��ی های میدانی 
روی بنگاه هایی که تسهیالت 
را دریاف��ت کرده ان��د صورت 
گی��رد و رصد ش��وند که مثال 

واحدی که این تس��هیالت را 
گرفته در چه ش��رایطی بوده؟ 
در چه زمینه ای این را هزینه 
کرده؟ و...؛ پاس��خ به سواالتی 
از ای��ن دس��ت به ب��اال رفتن 
اعتم��اد اقتصادی در کش��ور 
کم��ک می کن��د و می توان��د 
تاثی��رات مثبت��ی ب��ه همراه 

داشته باشد.«
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه با 
شفاف س��ازی دولت و وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
درباره تس��هیالت داده ش��ده 
و اع��الم اس��امی بنگاه های��ی 
جل��وی  گرفته ان��د  وام  ک��ه 
می ش��ود،  گرفت��ه  ش��ایعات 
می گوی��د: »االن در محاف��ل 
مختلف اقتص��ادی و صنعتی 
گفته می ش��ود ک��ه برخی از 
اف��راد و بنگاه هایی که رابطه 
داش��ت��ه ان��د و نورچش��می 
هس��تند ای��ن تس��هیالت را 
بهتر است  بنابراین  گرفته اند؛ 
دول��ت ب��رای اینکه ب��ه این 
فضا دامن زده نش��ود و جلوی 
سوء اس��تفاده ها را بگی��رد در 
این زمینه شفاف س��ازی کند. 
تنها  دولتی  مس��ئوالن  اینکه 
به اعالم یک سری عدد درباره 
ای��ن تس��هیالت اکتف��ا کند، 
کافی نیس��ت بای��د جزییات 
و اس��امی ارائ��ه ش��ود تا بعد 
تشکل های حوزه های مختلف 
صنعت��ی باتوجه به ش��ناخت 
بنگاه ها، نظرات شان را درباره 
را  تس��هیالت  ک��ه  اف��رادی 
کنند  اعالم  کرده اند،  دریافت 
تا مش��خص ش��ود آیا شرایط 
ب��رای  را  الزم  شایس��تگی  و 
دریافت تس��هیالت داشته اند 

یا خیر؟.«

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران:

مسئوالن با اعالم اسامی بنگاه هایی که 
تسهیالت دریافت کرده اند، شفاف سازی کنند

حجتی اعالم کرد: 
ارائه تسهیالت ارزان قیمت به 

صادر کنندگان محصوالت کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی گفت: دولت به صادر کنندگان 
محص��والت کش��اورزی تس��هیالت ارزان قیمت با 

کارمزد 11درصد پرداخت می کند. 
محمود حجتی در گفت وگو با ایرنا افزود: امس��ال 
بخش مهمی از تسهیالت سرمایه در گردش از محل 
صندوق توسعه ملی برای بخش صادرات محصوالت 

کشاورزی اختصاص داده شد. 
وی ادامه داد: دول��ت برنامه ریزی کرده از فرصت 
ایجاد ش��ده در دوران پسابرجام بهترین بهره برداری 
را در زمینه صادرات محصوالت کش��اورزی به سایر 

کشورها انجام دهد. 
تم��ام  در  اس��اس  برای��ن  گف��ت:  حجت��ی 
موافقت نامه هایی که بین جمهوری اس��المی و سایر 
کشورها منعقد می شود، موضوع صادرات محصوالت 

کشاورزی مورد توجه است. 
وی اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه دارد 
در مرحله نخس��ت بس��ترهای الزم را برای صادرات 
محصوالت کشاورزی آماده سازد و در مرحله دوم از 
صادر کنندگان با پرداخت یارانه و تسهیالت مناسب 

پشتیبانی و حمایت کند. 
وزیر جهاد کش��اورزی گفت: براین اس��اس دولت 
برای برخی محصوالت مانند ش��یر، س��یب زمینی و 
س��ایر محصوالت کش��اورزی یاران��ه اختصاص داده 
است و برای توسعه صادرات محصول کشمش نیز از 

صادرکنندگان حمایت می شود. 
حجتی عن��وان ک��رد: دوران پس��ابرجام بهترین 
فرصت ب��رای صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی 
محس��وب می ش��ود و دولت حمایت ه��ای الزم را از 

آنها می کند. 

 آغاز خرید دولتی مرکبات
از هفته آینده

اس��تاندار مازن��دران از خرید دولت��ی مرکبات در 
هفته آینده خبر داد. 

ب��ه گزارش ایس��نا، ربی��ع فالح جل��ودار در آیین 
تجلیل از صادرکنندگان نمونه مازندران در س��اری 
از خری��د دولتی مرکب��ات در هفته آینده خبر داد و 
گفت: خوش��بختانه تولی��د و توزیع برنج را به صورت 
ملی و منطقه ای توانس��تیم به خوبی مدیریت کنیم 
و در بخ��ش مرکبات نیز ای��ن آمادگی وجود دارد تا 

خرید را از باغداران آغاز کنیم. 
وی خطاب ب��ه باغداران مازن��دران گفت: منتظر 

خرید دولتی مرکبات در هفته آینده باشید. 
فالح با بیان اینک��ه یکی از مباحث مهم خروج از 
رکود، توس��عه و تقویت صادرات است، اظهار کرد: با 
وج��ود تمامی کمبودها و کاس��تی ها، حرکتی رو به 
جلو داریم و دولت نیز با بحث برجام توانست دست 
به یک گش��ایش اقتصادی بزند. م��ا هم معتقدیم با 
اعتب��ارات دولت��ی نمی ت��وان به تنهایی به توس��عه 
ص��ادرات و گش��ایش اقتصادی دس��ت یافت و مهم 

سیاست گذاری هاست. 
اس��تاندار مازندران گفت: بخش خصوصی در کنار 
یکدیگ��ر باید تولید محصول صادرات محور داش��ته 

باشند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در مجموعه اس��تانداری 
مازن��دران توجه به بخش خصوصی را در اولویت 
کاری خ��ود ق��رار داده ای��م، اظهار ک��رد: بخش 
خصوصی موت��ور محرک تمامی بخش هاس��ت و 
توج��ه به این بخش دیگر بخش های جامعه را به 

حرکت درمی آورد. 
اس��تاندار مازندران با بیان اینکه در بحث صادرات 
همه ما مس��ئول هس��تیم، اظهار ک��رد: در این باره 
همه باید احس��اس مسئولیت کنند، صادرات مربوط 
ب��ه ش��خص نیس��ت و منافع مل��ی و منطق��ه ای را 

دربرمی گیرد. 
وی با اش��اره به برگزاری جلسات ستاد رفع موانع 
تولی��د در اس��تانداری مازندران بیان ک��رد: بیش از 
60مصوب��ه در حمایت از تولید در س��تاد رفع موانع 
تولید داش��ته ایم و در اجرای بس��ته رونق اقتصادی 
نیز جزو اس��تان های برتر بوده ایم، اما هنوز کارهای 

زیادی مانده که باید انجام دهیم. 
ف��الح مازندران را ج��زو 10 اس��تان برتر در 
بهبود فضای کس��ب و کار دانس��ت و خاطرنش��ان 
ک��رد: در خدمات فنی مهندس��ی نی��ز باید وارد 
ش��ویم و نب��ود این بخ��ش در ح��وزه صادرات 

پذیرفتنی نیس��ت. 
وی با تاکید بر ترسیم نقشه راه درست از صادرات 
استان گفت: این موضع نیاز به هماهنگی و همکاری 
بیش��تر بخش خصوص��ی با دولت دارد ت��ا بتوان در 

ترسیم این نقشه راه اصولی گام برداشت. 

تا چند روز دیگر روشن می شود
تکلیف بدهی هزار میلیاردی 

چادرملو و گل گهر 
در حالی که معوقات حقوق پرداختی معادن به ویژه 
اج��اره ای ک��ه برخی از آنها در قبال پروانه بهره برداری 
بای��د ب��ه دول��ت بدهن��د، بعد از گذش��ت چند س��ال 
1۳رقمی ش��ده اس��ت، رئیس هیأت عامل ایمیدرو از 
روش��ن  ش��دن تخفیف بدهی 1000میلیاردی معادن 
گل گه��ر و چادرمل��و مربوط به معوقات حق انتفاع آنها 

تا پایان آبان خبر داد. 
مه��دی کرباس��یان، مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه معادن 
به عنوان انفال باید حق دولت را پرداخت کنند، عنوان 
کرد: حقوق دولتی موردی اس��ت که در قانون معادن 
ذکر شده است و 1۵درصد از حقوق پرداختی در محل 
معادن برای ایجاد زیرساخت ها مصرف خواهد شد که 
6۵ درص��د آن نی��ز ب��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواهد رس��ید.  رئیس هیأت عامل س��ازمان توس��عه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( ادامه داد: در 
سال های اخیر به خاطر افت قیمت ها این رقم کوچک 
شده و به دلیل کمبود بودجه همان عدد کوچک  شده 

حقوق دولت پرداخت نشده است. 
وی همچنین با اشاره به موضوع حق انتفاع و بدهی 
که معادن بزرگ گل گهر و چادرملو دارند، عنوان کرد: 
پروانه بهره برداری دو معدن بزرگ چادرملو و گل گهر 
متعلق به س��ازمان ایمیدرو اس��ت که آنها باید به این 
سازمان اجاره پرداخت کنند، ولی به علت بحران مالی 
جلس��ات متعددی برگزار و قرار ش��د این حق انتفاع 
به صورت چک پرداخت ش��ود که البته در س��ال های 
1۳۹۵ – 1۳۹4 عقب ماندگی های��ی ب��ه عل��ت ع��دم 
پرداخت ش��رکت های فوالدی که مشتری سنگ آهن 
یا کنسانتره این معادن بودند به وجود آمد که در حال 

پیگیری و رفع آن هستیم. 
کرباسیان در همین رابطه اظهار کرد: دادستان دیوان 
محاسبات برای حل مسئله بدهی ها ورود کرد که بعد 
از جلسات مکرر، قرار شد با شیوه  مشخص بدهی های 
دولت از طرف شرکت های فوالدی و معادن سنگ آهن 
پرداخت شود که این پرداخت ها یا به صورت محصول 

یا از طریق مبادالت بانکی اتفاق می افتد. 
رئیس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنایع معدنی )ایمیدرو( با اش��اره به اینکه بدهی ها 
براس��اس مصوبه مجلس و ورود معادن س��نگ آهن به 
بخش فناوری تا یک س��وم کاهش یافته اس��ت، ادامه 
داد: عدد بدهی 1۵00میلیارد تومان بود که با توجه به 
ورود به تولید کنسانتره در واحدهای سنگ معدن این 
ع��دد ت��ا هزار میلیارد تومان کاهش یافت، چرا که این 
واحدها یک مرحله از خام فروشی فاصله گرفتند و آنچه 
از بدهی ها باقی مانده حدود ۲00میلیون تومان اس��ت 
که تا پایان آبان ماه تکلیف آن نیز مشخص خواهد شد. 
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شماره 656

نای��ب رئیس اتاق اصناف ایران از پلیس 
فتا درخواس��ت کرد در زمین��ه برخورد با 
خریدوف��روش کاالهای قاچ��اق از طریق 

فضای مجازی ورود کند. 
ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف 
ای��ران در گفت وگو با ایس��نا، ضمن اعالم 
اینک��ه از پلیس فتا درخواس��ت می کنیم 
ت��ا در خص��وص خریدوف��روش کاالهای 
قاچ��اق از طری��ق فض��ای مج��ازی ورود 
کن��د، اظهار کرد: با اج��رای طرح پلکانی 
جمع آوری کاالهای قاچاق از س��طح شهر 
توس��ط اتحادیه های صنفی مختلف شاهد 
انتقال این کاالها از ویترین فروشگاه ها به 
انبارهای زیرزمینی و امکان حاش��یه شهر 

هستیم. 
وی ادامه داد: در همین راستا دالالن و 
افرادی که در زمینه مبادله کاالهای قاچاق 
فعال هس��تند، اقدام به خریدوفروش این 
کاالها از مجاری مختل��ف فضای مجازی 
می کنند که عمده آن از طریق شبکه های 
اجتماع��ی مختل��ف ص��ورت می پذی��رد. 
باید اش��اره کنی��م که موض��وع کاالهای 
قاچ��اق تنها در س��طح عرض��ه، انبارها و 
مبادی ورودی وجود ن��دارد و با پیدایش 
شبکه های اجتماعی مختلف خریدوفروش 

کااله��ای قاچاق از طری��ق فضای مجازی 
انجام می ش��ود که باید در راستای مقابله 
با آن برنامه ریزی درستی را داشته باشیم. 
 نای��ب رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید 
بر اینکه از پلیس فتا درخواس��ت می کنیم 
به موضوع خریدوفروش کاالهای قاچاق از 
طریق فض��ای مجازی ورود کند، گفت: از 
نیروی انتظامی و به ویژه سردار ساجدی نیا 
تشکر ویژه داریم چراکه در عملیاتی موفق 
ش��دند بیش از ۵00 میلیارد تومان کاالی 
قاچ��اق را در بی��ش از ۸00 انب��ار جنوب 
تهران کش��ف کنن��د که این مس��ئله در 
راس��تای پاکسازی انبارها از کاالی قاچاق 

اقدامی درخور است. 
به گزارش ایس��نا، پ��س از اجرای طرح 
جم��ع آوری کااله��ای قاچ��اق از س��طح 
ش��هر که از ابت��دای مهرماه س��ال جاری 
کلید خورد، ش��اهد انتقال ای��ن کاالها از 
فروش��گاه ها و مغازه ها ب��ه انبارها و اماکن 
زیرزمینی و نیز نقاط حاش��یه شهر تهران 
که ام��کان رویت آنها توس��ط مردم و نیز 
نیروهای انتظامی وجود ندارد، هستیم اما 
مهم ترین نکته در این رابطه خریدوفروش 
کااله��ای قاچاق از طریق فضای مجازی و 
به ویژه شبکه های اجتماعی مختلف است. 

در حال��ی ک��ه وزارت صنع��ت، معدن و 
تج��ارت و تش��کل های بخ��ش خصوصی 
معتقدند صادرات بی رویه دام زنده یکی از 
عوامل گرانی گوشت قرمز در بازار و نوسان 
آن بوده است، معاون وزیر جهاد کشاورزی 
معتقد است که صادرات دام زنده کمتر از 
۲درصد تولید داخلی بوده و ربطی به گرانی 

این محصول ندارد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، چن��دی پیش و در 
پ��ی نوس��انات قیمت گوش��ت قرمز، بین 
مس��ئوالن مانند وزارت صنعت، س��ازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و تش��کل های بخ��ش خصوص��ی با وزارت 
جه��اد کش��اورزی اختالف نظری به وجود 
آمد که وزارت صنعت و تش��کل های بخش 
خصوص��ی معتقدند ص��ادرات بی رویه دام 
زن��ده که طی س��ال های اخی��ر با حمایت 
وزارت جهاد کش��اورزی افزایش پیدا کرده 
آمار گرانی و نوسان قیمت گوشت قرمز بوده 
اس��ت اما مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی 
بر خالف این اظهار نظر اعتقاد داشتند که 
دالالن گرانی گوش��ت قرمز را رقم زده اند، 

نه صادرات ناچیز دام زنده! 

در این زمینه حس��ن رکنی، معاون وزیر 
جهاد کش��اورزی اعالم کرد که حضور در 
بازاره��ای خارجی و صادراتی نه تنها نقطه 
ضعف نیس��ت، بلکه یک قدرت اس��ت و اگر 
بتوانی��م ب��ا مزیت قیمتی به این بازار ورود 
کنیم قدرت بیش��تری کسب خواهیم کرد، 
اما صادرات دام زنده به  رغم داشتن پتانسیل 
۳میلیون راسی در سال، در نهایت به یک 
میلیون رأس می رسد که کمتر از ۲درصد 
تولید 60میلیون راس��ی دام س��بک در هر 
س��ال اس��ت، بنابراین تاثیری روی قیمت 

گوشت قرمز نخواهد داشت. 
وی اف��زود: گرچ��ه ص��ادرات دام زن��ده 
تاثی��ری در قیمت گوش��ت قرمز ندارد، اما 
در کن��ار ای��ن صادرات ب��رای تنظیم بازار 
گوش��ت قرم��ز، مرزها را ب��ه روی واردات 
گوش��ت قرمز نبس��ته ایم و امکان واردات 
در کنار صادرات وجود دارد. به گونه ای که 
برای تامین مابقی نیاز سبد غذایی مردم در 
زمینه گوشت قرمز امکان واردات و تامین 
گوشت گرم از کشورهایی مانند ارمنستان، 
آذربایجان و... با مجوز سازمان دامپزشکی 

فراهم شده است. 

 درخواست اصناف از پلیس فتا
در مورد کاالهای قاچاق

صادرات دام ربطی به گرانی گوشت ندارد

در محافل مختلف اقتصادی و صنعتی 
گفته می شود که برخی از افراد و 
بنگاه هایی که رابطه داشته اند و 

نورچشمی هستند این تسهیالت را 
گرفته اند؛ بنابراین بهتر است دولت 

برای اینکه به این فضا دامن زده نشود 
و جلوی سوء استفاده ها را بگیرد



روند  از  تازه تری��ن خبره��ا 
سال  بودج��ه  الیحه  تدوی��ن 
اس��ت  آن  از  حاک��ی   ۱۳۹۶
ک��ه هی��أت دول��ت در هفته 
آین��ده چند جلسه اختصاصی 
بودج��ه خواهد داشت تا ارقام 
و کلیات آن را نهایی کند. این 
در حالی است ک��ه بررسی ها 
برای تعیین نرخ دالر به عنوان 
یک��ی از شاخص ه��ای اصلی 
بودجه همچنان ادامه داشته و 
احتماال نرخی تا ۳۳۰۰ تومان 

تعیین خواهد شد. 
کمت��ر از ۲۰ روز دیگ��ر تا 
الیحه  تحویل  قانون��ی  مهلت 
بودجه به مجلس باقی مانده و 
اگ��ر دولت به وعده خود برای 
زمان ارائ��ه بودجه عمل کند 
رئیس جمهوری  آذرماه   ۱۵ تا 
الیح��ه را به مجل��س خواهد 
ب��رد. چن��دی پیش ب��ود که 
بودج��ه  و  برنام��ه  سازم��ان 
تبصره های الیحه سال بعد را 
به هیأت دولت ارائه کرد تا در 
نتیج��ه بررسی کابینه مصوب 
و ب��ا برگشت ب��ه این سازمان 
کلی��ات و ارقام نهایی و الیحه 

آماده شود. 

نرخ ارز در بودجه چگونه 
محاسبه می شود؟ 

ه��ر س��ال در زم��ان تهیه 
الیح��ه بودج��ه و در نهایت 
در مرحل��ه تصوی��ب قان��ون 
ارز  نرخ  بودجه در مجل��س، 
برای محاسبه و تبدیل منابع 
ریالی از مناب��ع ارزی تعیین 
بودج��ه  قان��ون  مت��ن  در  و 
مندرج می ش��ود. برای مثال 

که  می شد  پیش بین��ی  اگ��ر 
روزانه ۲میلی��ون بشکه نفت 
صادر خواهد شد و هر بشکه 
نف��ت هم ب��ه قیمت ۳۰دالر 
ب��ه ف��روش خواه��د رف��ت 
قیمت ارز نی��ز مثاًل هر دالر 
۲۹۰۰ تومان تعیین می شود 
آن گ��اه ای��ن س��ه رق��م در 
ه��م ضرب ش��ده و در تعداد 
روزهای سال ضرب می شد و 
درآمد ریال��ی بودجه حاصل 
از ص��ادرات نفت تعیین و در 
قانون بودجه درج می شد. به 
سادگ��ی می توان دریافت که 
از ای��ن چهار ع��ددی که در 
ه��م ضرب می ش��د و درآمد 
را  نف��ت  از  حاص��ل  ریال��ی 
برای بودج��ه تعیین می کرد، 
فقط یك ع��دد ثابت و قابل 
اعتم��اد ب��ود یعن��ی تع��داد 
روز ه��ای س��ال. یعن��ی سه 
کمی��ت دیگر شامل صادرات 
روزانه نف��ت، قیمت نفت در 
بازار ه��ای جهان��ی و نرخ ارز 
بازار داخل��ی متغیر بوده  در 
و هیچ ک��دام به صورت نسبتا 
نبوده  تخمی��ن  قاب��ل  دقیق 
اس��ت. از بین این سه متغیر، 
به دالی��ل معل��وم فقط نرخ 
ارز وج��ه قانونی می گرفت و 
تصری��ح آن در قانون بودجه 
توس��ط ذی نفع��ان متع��دد 
پیگی��ری می ش��د. در حالی 
که قیمت ارز در بازار داخلی 
از هم��ه بی ثبات ت��ر ب��وده و 
در شرای��ط ت��ورم داخلی به 
سادگ��ی می ش��د دانست که 
اگ��ر در اسفند امس��ال نرخ 
ارز واقع��ی ب��وده و مثاًل هر 

دالر ۳ ه��زار تومان است، با 
تورم های باالی ۱۵ درصد تا 
چند م��اه دیگر ای��ن قیمت 
دیگ��ر مبنای��ی در واقعی��ت 

نخواه��د داش��ت. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب محاسبه 
در  دالر  قیم��ت  تصری��ح  و 
انق��الب  از  قب��ل  از  بودج��ه 
عمل��ی می شده و ادامه داشته 
اس��ت. دلیل��ی که ب��رای این 
اقدام مشکل س��از مطرح بوده 
ای��ن است ک��ه باالخ��ره باید 
تکلیف درآمد ه��ا معلوم باشد 
و بای��د ی��ك ع��دد ریالی در 
مقاب��ل سرفص��ل درآمد نفت 
تصری��ح شود و اگ��ر این رقم 
ریال��ی مشخص نباشد تکلیف 
بود.  خواهد  نامشخص  بودجه 
این است��دالل صحیحی است 
که می توانس��ت به شکل های 
مختل��ف عملی ش��ود. منطقا 
باید همان منزلت قانونی برای 
نرخ ارز در نظر گرفته می شد 
که برای دو عامل دیگر. برای 
اگر مق��دار ص��ادرات  مث��ال 
نفت به دلی��ل ضعف تقاضای 
بین المللی تحق��ق نمی یافت، 
وزارت نف��ت به عنوان متخلف 
قابل پیگیری قانونی نمی بود، 
اگ��ر قیم��ت نف��ت در ب��ازار 
بین الملل��ی کاه��ش می یافت 
م��ورد  را  کس��ی  نمی ش��د 
پرس وجو ق��رار داد. لیکن در 
مشخص  کامال  ک��ه  شرایطی 
ب��ود تصمیم های پولی و مالی 
در بخ��ش سیاسی، ت��ورم را 
افزایش خواهد داد پابرجا نگه 
خواه��د داشت، ب��رای قیمت 
دالر وج��ه قانون��ی و تثبیت 

ش��ده قایل ش��دن قابل دفاع 
نمی بود. 

اعداد و ارقام بودجه نهایی 
نشده است

امسال ه��م دولت قصد دارد 
بنا بر سنت ه��ر ساله نرخی را 
برای تعیین بودجه سنواتی در 
نظر بگی��رد. اطالعات دریافتی 
ایسنا از این حکای��ت دارد که 
روز یکشنبه هفته اخیر الیحه 
بودج��ه در دول��ت مط��رح و 
بررس��ی اما جمع بن��دی نشده 
است. ب��ا این حال ق��رار است 
بعد از تعطیالت پیش رو دولت 
در روزهای متوالی هفته آینده 
یعن��ی از روز دوشنب��ه به بعد 
تشکیل جلس��ه داده و بررسی 

الیحه را تمام و نهایی کند. 
گر چ��ه تاکنون اعداد و ارقام 
بودج��ه جمع بندی نش��ده، اما 
ظاهراً چند سناریو برای کلیات 
آن به ویژه سقف بودجه عمومی 
که مجموع��ه ای از درآمدهای 
نفت��ی و مالیات��ی را تشکی��ل 
می ده��د مطرح اس��ت. این در 
حال��ی اس��ت که ق��رار نیست 
سق��ف آن تف��اوت چندانی با 
رقم حدود ۲۶۰ هزار میلیاردی 

امسال داشته باشد. 
از سوی دیگر در مورد تعیین 
نرخ دالر به عنوان شاخص اصلی 
در کن��ار قیمت هر بشکه نفت 
برای تعیی��ن درآمدهای نفتی 
هم هن��وز جمع بن��دی نشده، 
ول��ی بحث درب��اره نرخی بین 
۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان است. با 
این ح��ال تأکید بر نرخ ۳۳۰۰ 
تومانی بوده و احتماال تا همین 

حد مصوب خواهد شد. 
ن��رخ دالر در بودجه مبنای 
تبدیل درآمدهای ارزی دولت 
به وی��ژه نفت به ری��ال بوده و 
از  ناشی  درآمده��ای  مجموع 
این بخش ب��ر این پایه تأمین 
دالر  ن��رخ  تاکنون  می ش��ود. 
بودجه  سال ه��ای گذشته  در 
از ۳۰۰۰ توم��ان فراتر نرفته 
اس��ت، حتی در س��ال جاری 
که نرخ مرک��ز مبادالت ارزی 
بی��ش از ۳۰۰۰ توم��ان بود، 
دول��ت دالر را ۲۹۹۷ توم��ان 
در بودج��ه تعیین کرد و جای 
سوال برای ۳ تومان کسر شده 
تا ن��رخ ۳۰۰۰ تومان را باقی 
گذاش��ت، در عین ح��ال که 
نرخ های دیگ��ر دولت یازدهم 
در بودج��ه ۱۳۹۳ در ح��دود 
۲۵۵۰ و س��ال ۱۳۹۴ حدود 

۲۸۵۰ تومان بوده است. 
اما در م��ورد تعیین قیمت 
نف��ت نیز باید ی��ادآور شد که 
ب��از هم رق��م نهای��ی نیست، 
ام��ا احتم��ال نرخ��ی در حد 
۴۰ دالر ب��رای ه��ر بشکه از 
قوت وی��ژه ای برخوردار است. 
با این حال رق��م تعیین شده 
در برنامه شش��م توسعه برای 
س��ال ۱۳۹۶ حدود ۴۷.۵دالر 
ب��وده اس��ت، اما ب��ا توجه به 
رون��د موج��ود قیمت ه��ا در 
ب��ازار جهان��ی و متوسط نرخ 
۴۱دالری ک��ه دولت در نیمه 
اول سال جاری فروش داشته 
بعی��د خواهد بود ک��ه قیمت 
ف��روش هر بشکه ب��رای سال 
بعد در حد ۴۷ دالر مدنظر در 

برنامه ششم باشد. 

رون��د افزایش��ی قیم��ت دالر 
دولت��ی همزمان با رشد نرخ این 
ارز در ب��ازار آزاد همچنان ادامه 
دارد، تحلیلگ��ران ارزی معتقدند 
از ی��ك م��اه قب��ل پیش بین��ی 
تقاض��ای ارز برای اربعین و روند 
سال گذشته در این ایام نشان از 
ورود نرخ به کانال ۳۷۰۰ تومان 

در بازار داشت. 
به گ��زارش ایسن��ا، در حالی 
ن��رخ دالر در مرک��ز مب��ادالت 
ارزی ب��ا سرعت بیشتری از قبل 
مرز ۳۲۰۰ توم��ان را هم پشت 
سرگذاشت��ه و ت��ا ۳۲۰۴ تومان 
پیش رفته است که این روند در 
بازار آزاد هم به ویژه در چند روز 

اخیر مشهود بود. 
ای��ن در حالی اس��ت که روند 
ب��ازار  در  دالر  قیم��ت  رش��د 
هفت��ه گذشت��ه  از  غیر رسم��ی 
ک��ه تحت تأثیر نتای��ج انتخابات 
آمریکا از حدود ۳۶۲۰ تا ۳۶۷۰ 
تومان هم پیش رفته بود، باز هم 
ادام��ه دار شده و از ۳۷۰۰ تومان 
هم گذشته و تا ۳۷۲۰ تومان هم 
در بازار مبادله و تا ۳۷۴۵ تومان 

هم حواله آن صادر شده است. 
ای��ن رون��د در شرایطی ثبت 
می شود که به اعتقاد تحلیلگران 
ب��ازار ارز افزایش تقاضای دالر از 
سوی مسافران اربعین اثر مهمی 
ب��ر ب��ازار داشت��ه و تجربه سال 
گذشته نشان داده بود که تکرار 

این وضع در سال جاری نیز قابل 
پیش بینی است. این موضوع در 
حال��ی عنوان می ش��ود که سال 
گذشت��ه و در چنین ایامی هم با 
افزای��ش تقاضای دالر، نرخ ها در 
بازار ب��ا روندی صعودی به بیش 
از ۳۷۰۰ توم��ان افزای��ش یافته 
بود که در این باره انتقاداتی هم 
از س��وی کارشناس��ان نسبت به 
بانك مرک��زی برای عدم کنترل 
عرضه و تقاضا مطرح بود. آن  هم 
در شرایط��ی که ب��ا حاکم بودن 
تحریم ه��ا در آن زم��ان و ع��دم 
دسترس��ی ب��ه ارز الزم، تأمین 
ارز م��ورد نیاز بازار و پاسخگویی 
به حجم ب��االی تقاضا به راحتی 

ممکن نبود. 
همچنین کارشناسان معتقدند 

ب��ازار که در هفت��ه گذشته تحت 
تأثیر اعالم نتایج انتخابات آمریکا 
قرار گرفته بود، اکنون نیز بدبینی 
ک��ه از سوی برخی مقامات درباره 
موقعی��ت برجام بع��د از انتخاب 
ترامپ مط��رح می ش��ود موجب 
ایجاد اث��ر روانی بر آن شده است، 
در عین حال ک��ه نباید از تقویت 
ن��رخ دالر در روزهای گذشته در 
بازار جهانی نیز غافل بود که خود 
می تواند موج��ب تحریك نرخ در 

بازار داخلی شود. 

 دالر دولتی باالرفت
 یورو کاهش یافت

 ۳۹ ن��رخ  مرک��زی  بان��ك   
ارز عم��ده جه��ان را ب��رای روز 
پنجشنبه اعالم کرد که براساس 

آن ن��رخ ۱۴ ارز از جمل��ه دالر 
افزای��ش، ن��رخ ۲۲ ارز از جمله 
یورو و پوند کاهش و نرخ سه ارز 

دیگر بدون تغییر ماند. 
به گزارش بان��ك مرکزی، هر 
دالر آمریکا با چهار ریال افزایش 
۳۲,۰۴۱ ریال، هر پوند انگلیس 
ب��ا۱۴۹ ریال کاه��ش ۳۹,۷۸۴ 
ریال و هر یورو با ۱۵۹ ریال افت 
قیمت ۳۴,۲۶۳ ریال اعالم شد. 
هر فران��ك سوییس ۳۱,۹۸۱ 
ریال، کرون سوئد ۳,۴۸۸ ریال، 
کرون ن��روژ۳,۷۷۹ ریال، کرون 
روپیه  ری��ال،  دانم��ارک۴,۶۰۳ 
هن��د ۴۷۲ ریال، دره��م امارات 
متح��ده عرب��ی ۸,۷۲۳ ری��ال، 
دین��ار کوی��ت ۱۰۵,۲۴۴ ریال، 
پاکستان ۳۰,۵۸۸  روپیه  یکصد 

ی��ن ژاپن۲۹,۳۹۹  ریال، یکصد 
ریال، دالر هن��گ کنگ ۴,۱۳۱ 
ریال و ریال عمان۸۳,۲۲۶ ریال 

قیمت گذاری شد. 
کان��ادا  دالر  ه��ر  همچنی��ن 
۲۳,۸۴۰ ری��ال، ران��د آفریقای 
جنوب��ی ۲,۲۴۳ ریال، لیر ترکیه 
۹,۶۵۰ ریال، روبل روسیه ۴۹۶ 
ری��ال، ریال قط��ر ۸,۸۰۲ ریال، 
یکصد دینار عراق ۲,۷۷۶ ریال، 
لی��ر سوری��ه ۱۵۱ ری��ال، دالر 
ریال  ۲۳,۹۵۵ری��ال،  استرالی��ا 
سع��ودی ۸,۴۵۳ ری��ال، دین��ار 
دالر  ری��ال،  بحری��ن۱۱۱,۰۴۲ 
 ۱۰ ری��ال،  سنگاپ��ور۲۲,۶۲۱ 
روپی��ه سریالنک��ا ۲,۱۵۳ ریال، 
یکصد روپیه نپال ۲۹,۴۸۷ ریال، 
ارمنست��ان۶,۶۹۱  درام  یکص��د 
ری��ال و دین��ار لیب��ی ۲۲,۶۳۵ 

تعیین قیمت شد. 
مرک��زی  بان��ك  تابل��وی  در 
قیمت ه��ر یوان چی��ن ۴,۷۰۵ 
ریال، یکصد بات تایلند۹۰,۴۳۳ 
ری��ال، رینگیت مال��زی ۷,۳۲۶ 
ریال، یك هزار وون کره جنوبی 
۲۷,۲۰۷ ری��ال، یکص��د تنگ��ه 
افغانی  ری��ال،  قزاقستان۹,۳۲۰ 
افغانست��ان ۴۸۵ ری��ال، من��ات 
آذربایج��ان ۱۸,۵۶۹ ریال، یك 
هزار روبل بالروس ۱,۶۴۴ ریال، 
تاجیکست��ان ۴,۰۶۸  سومون��ی 
ونزوئال  بولی��وار جدی��د  ری��ال، 

۳,۲۲۱ ریال اعالم شد. 

دالر باز هم صعود کرد

تعیین نرخ دالر، سنتی غلط در بودجه ریزی ساالنه

احتمال دالر ۳۳۰۰ تومانی در بودجه ۹۶

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنــامه

۸۵ درصد کل وام ها و بدهی های 
»میزان« به ۱۲ نفر تعلق دارد

سخنگ��وی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور 
در مجل��س با اش��اره به مشکالت مؤسس��ه مالی و 
اعتباری میزان گفت: بیش از ۸۵درصد از کل وام ها 

و بدهی های مؤسسه میزان به ۱۲نفر تعلق دارد. 
تسنی��م  ب��ا  گفت وگ��و  در  مقص��ودی  محس��ن 
درخص��وص مشک��الت سهامداران مؤسس��ه میزان 
گفت: اگر دولتی ه��ا به وعده های خود عمل کنند و 
به تعهدات و امضاهایی که داده اند پایبند باشند، کل 
مشک��الت مؤسسه میزان حداکث��ر در ۲۰روز آینده 

برطرف خواهد شد. 
سخنگوی کمیسی��ون شوراه��ا خاطرنشان کرد، 
براس��اس اطالعات��ی که اخیراً به دس��ت آمده است، 
۸۵درصد از کل وام ه��ا و بدهی های مؤسسه میزان 

به ۱۲نفر داده شده است. 
مقص��ودی گف��ت: برخ��الف مشکالتی ک��ه برای 
سهام��داران مؤسس��ه می��زان ایجاد ش��ده و امکان 
برطرف ش��دن آنها وج��ود دارد، معض��الت کنونی 
پدیده شاندی��ز به راحتی قابل ح��ل نیست و شاید 
م��دت زمان زیادی نیاز باشد تا فعالیت این پروژه به 

روال عادی بازگردد. 
مقصودی تأکی��د کرد که موضوع موسساتی چون 
پدی��ده و میزان از جمل��ه محورهای مطالبه و سوال 
برخ��ی نمایندگ��ان استان ه��ای خراس��ان جنوبی، 

رضوی و شمالی از وزیر اقتصاد است. 

افزایش نرخ تورم در دوبی
نرخ ت��ورم در شیخ نشین دوبی ط��ی ماه گذشته 

میالدی بیش از ۲.۶۷ درصد افزایش یافت. 
به گزارش ایسنا، بانك مرکزی امارات در گزارشی 
اعالم کرد ک��ه نرخ تورم طی م��اه گذشته میالدی 
نسبت به همین مدت در سال گذشته بیش از ۲.۶۷ 

درصد افزایش یافت. 
براس��اس ای��ن گ��زارش قیمت سوخ��ت طی ماه 
گذشته میالدی بیش از ۴.۵۱ درصد و قیمت البسه 
بی��ش از ۵.۶۸ درصد و هزین��ه مسکن نیز طی این 
مدت بی��ش از ۷.۱۷ درصد و هزینه حمل ونقل نیز 

بیش از ۱.۳۰ درصد افزایش یافت. 
کارشناسان مسائل اقتص��ادی پیش بینی کرده اند 
ک��ه نرخ تورم طی ماه های اخیر سال جاری میالدی 

در شیخ نشین دوبی افزایش خواهد یافت. 
به گزارش ایسنا، اتب��اع کشورهای خارجی مقیم 
در شیخ نشی��ن دوبی بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار 
نف��ر جمعیت این شیخ نشی��ن را تشکیل می دهند و 
بی��ش از ۱۱ درصد از هزینه مسکن ساالنه پرداخت 

می کنند و یارانه آب و برق دریافت نمی کنند. 

درخواست طیب نیا برای برقراری 
روابط بانکی ایران و برزیل

 وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی در دی��دار با وزیر 
انرژی برزیل، خواستار برقراری رابطه بین بانك های 

دو کشور و ایجاد روابط کارگزاری شد. 
به گ��زارش وزارت امور اقتص��ادی و دارایی، علی 
طیب نی��ا در دی��دار با وزیر ان��رژی برزیل به تشریح 
فرصت ه��ای سرمایه گ��ذاری در ای��ران پرداخ��ت و 
گفت: ایران و برزیل در روابط تجاری موجود مکمل 
یکدیگرند و ه��ر دو کشور یك هدف مشترک دارند 
و برای حل مشکل فق��ر و مشکالت معیشتی مردم 

خود تالش می کنند. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص 
برق��راری ارتب��اط بین بانك های دو کش��ور و رابطه 
کارگ��زاری با وزیر انرژی و مع��ادن برزیل گفت وگو 

کرد. 

واردات ۵۸۰ تن دستگاه خودپرداز
در هف��ت ماه سال جاری نسبت ب��ه مدت مشابه 
س��ال قبل واردات خودپرداز بانکی حدود ۳۰ درصد 
افزای��ش یافته است. این در حال��ی است که از پنج 
کشور کره جنوبی، آلمان، ترکیه، آفریقای جنوبی و 
چین اکنون فقط چی��ن و ترکیه به ایران خودپرداز 
ص��ادر می کنند و البته ام��ارات متحده عربی نیز در 
سال جاری به لیست صادرکنندگان ATM به ایران 

اضافه شده است. 
به گزارش ایسن��ا، براساس اطالعات گمرک ایران 
در هفت ماه سال جاری ۵۸۰ تن دستگاه خودپرداز 
بانک��ی ب��ه ای��ران وارد ش��ده است که ای��ن میزان 

۲۹.۵میلیارد تومان ارزش داشته است. 
کشورهای صادرکننده خودپرداز به ایران عبارتند 
 از چی��ن مع��ادل ۴۴۷ تن ب��ه ارزش ۲۴ میلیارد و 
۴۰۰ میلی��ون تومان، ترکیه معادل ۲۰ تن به ارزش 
۶۰۰ میلی��ون تومان و امارت متحده عربی ۱۱۶ تن 

به ارزش ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان. 
همچنی��ن در هفت ماهه سال گذشته ۴۱۰ تن به 
ارزش ۱۹ میلی��ارد تومان خودپ��ررداز به ایران وارد 

شده است. 
صادرکنندگان خودپرداز به ایران در سال گذشته 
به این شرح بوده اند: چین معادل ۴۰۰ تن به ارزش 
۱۸ میلیارد توم��ان، آفریقای جنوبی معادل یك تن 
ب��ه ارزش ۵۲ میلی��ون تومان، آلم��ان معادل ۱۶۸ 
کیلوگرم معادل ۱۴ میلیون تومان، ترکیه معادل ۱۵ 
ت��ن به ارزش ۳۵۰ میلیون توم��ان و جمهوری کره 

معادل ۷۰۰ کیلو گرم به ارزش ۱۵ میلیون تومان. 

نرخنــامه

 دالر 3,696 تومان 
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳,۶۹۶ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

۱,۱۰۸,۸۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۳,۹۹۸ توم��ان و هر پوند نیز 
۴,۶۴۰ توم��ان قیم��ت خورد. همچنی��ن هر نیم سکه 
۵۶۱,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع سک��ه ۲۹۵,۰۰۰ تومان 
فروخت��ه شد. ه��ر سکه یك گرم��ی ۱۸۵,۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۰,۴۲۷ 

تومان قیمت خورد. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران: 
تولید و مصرف طال در ۵ سال 

گذشته یک سوم شد
رئی��س اتحادیه طال و جواهر ته��ران گفت: تولید و 
مصرف طال در کشور در پنج سال گذشته به یك سوم 
کاه��ش یافته که عل��ت اساسی آن تغیی��ر فرهنگ و 

نگرش مردم به این فلز قیمتی است. 
محمد کشت��ی آرای در پایان بازدید از مرکز تجارت 
جهانی فردوسی در پاسخ به ایرنا افزود: افزایش قیمت 
ط��ال در سال ه��ای اولیه از پنج سال ی��اد شده انگیزه 
خری��د را کاه��ش داد اما پ��س از آن کاهش قیمت ها 
انگیزه سوددهی تولید ساخته شده از طال را تنزل داد. 
به گفته وی، رکود اقتصادی و مالیات بر ارزش افزوده 
که بار اضافی به دوش مردم در خرید تولیدات ساخته 
ش��ده از ط��ال ایجاد ک��رد، در کاهش هر چ��ه بیشتر 

انگیزه های مردم مؤثر افتاد. 
کشت��ی آرای اضافه کرد: این��ك آمار مصرف طال در 
سط��ح جامعه کاهش یافت��ه است. به هم��ان نسبت 
مص��رف زی��ورآالت بدل افزای��ش یافته و ای��ن اتفاق 
ب��دی است. وی ادامه داد: مص��رف زیورآالت بدل که 
ج��ز آهن، شیش��ه و. . . نیست، اف��زون بر دور ریختن 
پ��ول مردم، به افزایش اشتغال برای خارجی ها و رونق 
اقتص��ادی آنه��ا می انجامد، درحالی که رک��ود در این 

صنعت را برای ایران به همراه داشته است. 
رئی��س اتحادیه طال و جواهر ته��ران اضافه کرد: به 
همی��ن دالیل دو سال گذشته در تهران بیش از ۷۵۰ 
واحد صنفی طال تعطیل شد که در سایر شهرستان ها 
این آمار ب��ه ۳۸۰۰ واحد صنفی رسی��ده است، البته 

اینها به جز صنف هایی است که تغییر رسته داده اند. 
وی گف��ت: در زمین��ه حجم معامالت ط��ال در این 
دوره زمانی آمار ثبت شده ای وجود نداشته و ندارد اما 
آمارهای موجود براساس حدس و گمان جمع شده که 

البته به واقعیت بسیار نزدیك است. 
وی ی��ادآوری ک��رد: در ای��ن روزها شاه��د کاهش 
تقاض��ای طال در ب��ازار بودیم و ممک��ن است پس از 
تعطیالت اربعین حسینی تقاضا افزایش یابد، هر چند 
تغییر قیمت جهانی طال نیز در این زمینه دخیل است. 

ارزش رینگیت در برابر دالر به 
پایین ترین سطح رسید

افزایش احتمالی نرخ بهره در دسامبر توسط آمریکا 
از هم اکن��ون ارزش پ��ول ملی بسی��اری از کشورهای 
منطقه جنوب شرق آسیا را تحت تأثیر قرار داده است 
به گون��ه ای که ارزش »رینگی��ت« واحد پول مالزی به 
پایین تری��ن حد خ��ود از ابتدای سال ج��اری تاکنون 
رسید. به گزارش ایرنا، هر دالر آمریکا صبح جمعه در 
بازار ارز مالزی در برابر کمی بیشتر از چهار رینگیت و 
۴۰ س��ن معامله شد که این رقم روز پیش از آن چهار 

رینگیت و ۳۵ سن بود. 
کاه��ش ارزش رینگی��ت در مقاب��ل دالر باعث شد 
ارزش پ��ول مالزی از ۲۰ ژانویه سال جاری تاکنون به 

پایین ترین سطح خود برسد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

۳,۶۹۶دالر آمریکا

۳,۹۹۸یورو اروپا

۴,۶۴۰پوند انگلیس

۱۰۱۳درهم امارات

۱,۱۴۵لیر ترکیه

۵۴۷یوان چین

۳۵ین ژاپن

۲,۷۹۰دالر کانادا

۳۷۲۵فرانك سوئیس

۱۲,۱۵۰دینار کویت

۹۸۴ریال عربستان

۲۸۷دینار عراق

۵۳روپیه هند

۸۹۵رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۴۷۸,۸۰۰مثقال طال

۱۱۰,۴۲۷هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱,۰۹۵,۰۰۰سکه بهار آزادی

۱,۱۰۸,۸۰۰سکه طرح جدید

۵۶۱,۰۰۰نیم سکه

۲۹۵,۰۰۰ربع سکه

۱۸۵,۰۰۰سکه گرمی

خبرنامه

گزارش دو

شنبه
29 آبان 1395
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سهم ۷۱ درصدی بازار بدهی 
در تأمین مالی

علیرضا توکلی در نشست تحلیلی با عنوان  »بازار 
تأمی��ن مالی و ابزارهای با درآم��د ثابت« به بررسی 
اقدام��ات فراب��ورس ای��ران در حوزه ب��ازار بدهی و 
چشم انداز این بازار پرداخت و گفت: براساس آخرین 
آماره��ای موج��ود 71 درصد از بازار مال��ی ایران را 
ب��ازار بده��ی و 29 درصد آن را ب��ازار سهام به خود 
اختصاص داده که این مهم در راستای تالش دولت 
برای بزرگ تر ک��ردن سهم بازار بدهی و از سال 92 
رقم خورده اس��ت. مدیر بازار ابزاره��ای نوین مالی 
فراب��ورس با بیان اینکه طبق آخری��ن آمارها ارزش 
بازاره��ای بده��ی و سرمایه به ترتی��ب 941 هزار و 
382 ه��زار میلی��ارد تومان هستند، اع��الم کرد: در 
حال��ی سهم بازار بده��ی به بازار سه��ام 71 به 29 
است ک��ه اسفندماه پارسال ای��ن نسبت 60 به 40 
ب��ود و به این ترتیب شاهد بزرگ تر شدن سهم بازار 
بدهی در تأمین مالی نسبت به تأمین مالی از طریق 
سهام هستی��م. وی با اشاره به اینک��ه 95 درصد از 
بازار بده��ی ما را تسهیالت بانک��ی و تنها 5 درصد 
آن را اوراق بده��ی تشکی��ل داده، ب��ه مقایسه این 
ارقام ب��ا بازارهای مالی دنیا پرداخ��ت و اعالم کرد: 
ای��ن نسبت در دنی��ا 35 به 65 بوده و ب��ازار اوراق 
بده��ی از تسهیالت بانکی بزرگ ت��ر است، از این رو 
دول��ت استراتژی بزرگ تر کردن بازار اوراق بدهی را 
در دست��ور ک��ار ق��رار داده و در چشم اندازی که در 
خص��وص این بازار ترسیم ش��ده در افق 1404 باید 
سه��م این بازار به 30 درصد افزایش یابد. توکلی در 
ادامه روند ب��ازار اوراق بدهی در ایران را به تفکیک 
بازارهای معامالتی م��ورد اشاره قرار داد و گفت: در 
حال حاضر اوراق بده��ی در بورس های چهارگانه و 
شبکه بانکی مورد معامله قرار می گیرند که در میان 
بورس ها، فرابورس ایران بیشترین سهم از بازار اوراق 
بده��ی را به خود اختصاص داده و پس از آن بورس 
ته��ران و بورس های ان��رژی و کاال ق��رار دارند. وی 
همچنین به مقایسه روند بازار اوراق بدهی براساس 
ناشر نیز پرداخت و گفت: از سال 92 که روند انتشار 
اوراق بدهی افزایش یافت��ه سهم دولت نیز به عنوان 
یک��ی از ناشران اوراق رو به رشد ب��وده است. مدیر 
ب��ازار ابزارهای نوین مالی فراب��ورس در ادامه نیز به 
آخری��ن آمار در این خصوص اش��اره کرد و گفت: از 
ابتدای امسال تا آب��ان ماه، دولت بیشترین سهم در 
انتش��ار اوراق بدهی را داشت��ه و پس از آن به ترتیب 
سازمان های دولت��ی، شهرداری ها، بخش خصوصی و 

شبکه بانکی در رده های بعدی قرار دارند. 
تشری��ح اقدامات��ی که توس��ط فرابورس ای��ران در 
حوزه بازار بده��ی صورت گرفته، محور بخش دیگری 
از سخن��ان مدیر بازار ابزارهای نوی��ن مالی بود که در 
این خصوص توکلی به توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر 
بدهی، ف��روش اوراق به کسر قیمت، ایجاد انضباط در 
گزارش گری معامالت با اصالح کدهای ISIC، محاسبه 
 ،)YTM(  و انتشار نرخ مؤثر ب��ازده تا سررسید اوراق
طراحی ابزاره��ای جدید مالی و بازارگردانی مبتنی بر 
حراج در خصوص اوراق منتش��ره اشاره کرد. به گفته 
توکل��ی، توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی یکی از 
مهم ترین رویکردهای فرابورس ایران در توسعه این بازار 
اس��ت، بر این اساس شاهد آن هستیم که اوراقی نظیر 
صکوک اجاره ماهان به عنوان نخستین صکوک اجاره، 
اوراق مرابحه بوتان به عن��وان نخستین مرابحه، اسناد 
خزانه اسالم��ی و اوراق رهنی بان��ک مسکن در قالب 
نخستین اوراق رهنی در تاریخ بازار مالی کشور از طریق 
فراب��ورس وارد بازار سرمایه شده اند و نقش پررنگی در 
بزرگ تر کردن سهم این بازار در تأمین مالی بخش های 
متنوعی از اقتصاد داشته اند. وی همچنین انتشار نرخ 
مؤثر بازده تا سررسی��د اوراق یا همان YTM را یکی 
دیگر از اقدامات فراب��ورس در حوزه بازار بدهی عنوان 
کرد و گفت: در عین حال پیشنهاد انتشار اوراق مصون 
از تورم را به سازم��ان بورس داده ایم که کمیته فقهی 

سازمان با انتشار این نوع اوراق موافقت کرده است. 

تغییر لحن ترامپ از سقوط ارزش 
سهام های آمریکا جلوگیری کرد

برخ��الف پیش بینی ه��ا، دونال��د ترام��پ به عنوان 
چهل وپنجمین رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا 
انتخ��اب شد،  این بازرگان میلیاردر با تغییر لحن خود 
در نخستین سخنرانی پس از پیروزی، همه را شگفت 
زده کرد. ف��ردای انتخابات، دونال��د ترامپ مردم را به 
اتح��اد دعوت کرد و متعهد ش��د که رئیس جمهوری 
هم��ه آمریکایی ه��ا باشد. ای��ن موضع گی��ری و رفتار 
غیرمنتظ��ره، امید و در نتیجه آرام��ش را به بازارهای 
مال��ی بازگرداند. به همین دلیل سق��وط ارزش سهام 
در بازارهای بورس همانند آنچه پس از برگزیت شاهد 
آن بودیم، ت��داوم نداشت. بدین ترتیب سرمایه گذاران 
و کارشناسان برنامه ها و تعه��دات دونالد ترامپ را که 
طی مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود، بررسی کردند 
و براس��اس آن به آینده خوش بین شدند. پیش از این 
ترامپ توافقنامه ه��ای  »نفتا«، تجارت آزاد و  »ترانس 

پاسیفیک« را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. 

تسویه تأمین مالی ۱٣٠٠میلیارد 
ریالی چادرملو و پتروشیمی آبادان

ط��ی آبان ماه جاری تأمین مال��ی شرکت معدنی 
چادرمل��و و پتروشیم��ی آبادان که س��ال گذشته از 
طری��ق انتشار اوراق سلف موازی در بورس کاال آغاز 

شده بود، با موفقیت کامل تسویه شد.
اوراق سل��ف سنگ آه��ن دانه بن��دی ک��ه س��ال 
گذشت��ه به منظور تأمین مال��ی شرکت چادرملو در 
بورس ک��اال منتشر شده بود، با س��ود 28 درصدی 
سرمایه گ��ذاران در روز 18 آب��ان تسویه شد. عرضه 
اولیه اوراق سل��ف سنگ آهن دانه بندی چادرملو که 
به میزان یک میلیون تن با خلوص 59 تا 60 درصد 
و ب��ا ارزش 806 میلیارد ریال ط��ی سال گذشته و 
در همان ثانیه اول ب��ا استقبال سرمایه گذاران مورد 
معامله قرار گرفته ب��ود، 18 آبان به موعد سررسید 
رسید. ای��ن اوراق که سود آن بین 25 تا 28 درصد 
برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده بود با توجه 
به اینک��ه قیمت سنگ آه��ن در روز سررسید بیش 
از 28 درص��د باالت��ر از قیم��ت در روز عرضه اولیه 
ب��وده، با سود 28 درصدی تسوی��ه شد تا خریداران 
اوراق سل��ف سنگ آه��ن از سرمایه گ��ذاری خود در 
ای��ن اوراق کاالیی رضایت کام��ل را داشته باشند. به 
گفته کارشناسان، تسوی��ه اوراق سلف سنگ آهن با 
سود 28 درصدی در شرایطی فعلی اقتصادی و سود 
بانک��ی، از مزیت های اوراق بر پای��ه کاال بوده است 
که س��ود آن براساس بهای ک��اال در زمان سررسید 
تعیی��ن می شود. همچنین معامالت ثانویه این اوراق 
نی��ز در ط��ول یک س��ال گذشته در جری��ان بوده و 
سرمایه گذاران زیادی در آن به معامالت اوراق سنگ 

آهن می پرداختند. 
همچنی��ن تأمین مالی پتروشیم��ی آبادان که در 
دو مرحل��ه و به ارزش 50میلی��ارد تومان در بورس 
ک��اال انج��ام ش��ده ب��ود در روزه��ای 9 و 23 آبان 
تسوی��ه شد. به این ترتیب هر ی��ک از مراحل اوراق 
سلف پی وی سی پتروشیم��ی آبادان با حجم 9500 
ت��ن و ارزش 250 میلیارد ریال ب��ا سود 24 درصد 
تسوی��ه شد. در عرضه اولی��ه اوراق سلف پی وی سی 
پتروشیمی آبادان س��ود سرمایه گذاران 24 تا 27.5 

درصد در نظر گرفته شده بود. 

بزرگ ترین تأمین مالی صنعت برق 
در بورس انرژی

بزرگ تری��ن تأمی��ن مالی صنعت ب��رق کشور در 
بورس ان��رژی انجام شد و تمامی اوراق سلف موازی 
استاندارد با تقاضای 9 برابری عرضه به فروش رفت. 
امین شکرریز، مدیر ب��ورس کاال و انرژی کارگزاری 
سهم آشن��ا از انجام بزرگ تری��ن تأمین مالی صنعت 
برق خبر داد و گفت: بزرگ ترین تأمین مالی صنعت 
ب��رق ایران به ارزش 2 هزار میلی��ارد ریال امروز در 
بورس انرژی صورت گرفت و کلیه اوراق سلف موازی 
استان��دارد با تقاضای 9 براب��ری به فروش رفت. وی 
افزود: تعداد کل قراردادها 523 هزار و 471 و قیمت 
ه��ر قرارداد 3میلیون و 820 ه��زار و 650 ریال بود 
که ب��رای 200میلیارد توم��ان از اوراق عرضه شده، 
تقاض��ای بیش از یک ه��زار و 800 میلیارد تومانی 
وارد شد و تمام��ی اوراق با موفقیت به فروش رفت. 
وی با بیان اینکه ای��ن اوراق به صورت سلف موازی 
استاندارد و برای شرکت نیروگاه سنندج مپنا منتشر 
شد، افزود: کارگ��زار عرضه کننده، مشاور پذیرش و 
مدیر صن��دوق بازارگردانی کارگ��زاری سهم آشنا و 
متعهد پذیره نویسی صندوق بازارگردانی اختصاصی 

مپنا آشنا و تأمین سرمایه امین است. 
شکرری��ز به سود ای��ن اوراق اشاره کرد و در ادامه 
گف��ت: س��ود روز شمار ای��ن اوراق 21 درصد، سود 
ساالن��ه 22 درصد و حداکثر این سود هم 23 درصد 

تعیین شده است. 

صورت های مالی 6 ماهه »دماوند«
شرک��ت تولید نیروی برق دماوند در دوره شش 
ماه��ه منتهی به 31 شهریور م��اه سال جاری، به 
هر سهم مبل��غ 843 ریال سود اختصاص داد؛ که 
نسب��ت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 85 
درصد کاه��ش را نش��ان می دهد. شرک��ت تولید 
نی��روی برق دماون��د در ای��ن دوره منتهی به 31 
شهریورم��اه 95، مبل��غ 2 ه��زار و 327 میلیارد و 
791 میلی��ون ریال سود خال��ص کسب کرد و بر 
ای��ن اس��اس مبلغ 843 ری��ال سود ب��ه هر سهم 
اختص��اص داد که نسبت ب��ه دوره مشابه در سال 
گذشته معادل 85 درصد کاهش را نشان می دهد. 
»دماوند« سود انباشته پایان دوره را مبلغ 4 هزار 
و 529 میلی��ارد و 796 میلی��ون ریال اعالم کرد. 
ی��ادآوری می شود این شرکت س��ود خالص دوره 
واقع��ی منتهی ب��ه 31 شهریور ماه 1394 را مبلغ 
2 ه��زار و 522 میلی��ارد و 152 میلی��ون ریال و 
س��ود ب��ه ازای هر سه��م را 5 ه��زار و 483 ریال 

اعالم کرده بود. 

بورس انرژی

شرکت ها و مجامعبورس بین الملل

با نگاهی ب��ه معامالت بازار 
سهام در هفته گذشته و با در 
نظر گرفتن اف��ت و خیزهای 
م��داوم آن در ط��ول هفت��ه 
گذشت��ه، آنچ��ه متغیره��ای 
می دهن��د،  نش��ان  بورس��ی 
به  آرامش  بازگش��ت  بیانگ��ر 
بورس پس از هیجان ناشی از 
انتخاب دونالد ترامپ به عنوان 
آمریکاس��ت.  رئیس جمه��ور 
ب��ه ای��ن ترتیب سهام��داران 
و  بازارگردان��ی  ب��ا  حقوق��ی 
سهام��داران حقیق��ی با هضم 
شرایط ف��وق به خریدوفروش 
سه��ام پرداختند و نماگرهای 
بورس��ی را ب��ه صع��ود هرچه 
بیشت��ر سوق دادن��د. با توجه 
به افزایش قیمت های جهانی، 
تمرک��ز خری��داران بی��ش از 
پی��ش معطوف ب��ه گروه های 
شیمیای��ی و محصوالت فلزی 
ش��د و در این میان گروه های 
ساختمان��ی و سیمان��ی نی��ز 
پ��س از مدت ها م��ورد توجه 
خری��داران ب��ازار سه��ام قرار 
اس��اس  ای��ن  ب��ر  گرفتن��د. 
پیش بین��ی می ش��ود هفت��ه 
آینده با رفع کامل نگرانی های 
ناش��ی از انتخ��اب ترامپ در 
میان فعاالن بورس و افزایش 
حج��م و ارزش معامالت، بازار 
سه��ام در مسی��ر رشد هرچه 
بیشتر ق��رار گیرد. با این حال 
از تعطی��الت پیاپی رسمی در 
کشور می توان به عنوان عاملی 
بازدارنده برای رشد چشمگیر 

شاخص کل نام برد. 
 

رشد ۱.۱ درصدی شاخص 
کل در هفته گذشته

شاخ��ص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران ب��ا 857 واحد 
افزای��ش، رش��د 1.1 درصدی 
را در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت 
به ثب��ت رسان��د و در ارتفاع 
79 ه��زار و 268 واح��د ق��رار 

گرف��ت. در پای��ان معام��الت 
ماه  آب��ان  چهارمی��ن هفت��ه 
5448 میلیون  تع��داد  امسال 
سه��م و حق تق��دم به ارزش 
در  ری��ال  میلی��ارد   20622
350 هزار دفع��ه مورد معامله 
ق��رار گرفت ک��ه ب��ه ترتیب 
21، 69 و 2 درص��د افزای��ش 
را نسب��ت به هفت��ه قبل تر به 
ثبت رسان��ده است. همچنین 
در این م��دت 7میلیون برگه 
ارزش  ب��ه  مشارک��ت  اوراق 
7 ه��زارو 496 میلی��ارد ریال 
معامله شد که به ترتیب 467 
و 458 درصد افزایش را نشان 
15 میلیون  تع��داد  و  می دهد 
صندوق ه��ای  از  واح��د 
سرمایه گ��ذاری قاب��ل معامله 
در بورس تهران به ارزش کل 
بیش از 159 میلیارد ریال هم 
در هفته گذشته مورد معامله 
ق��رار گرفت که ب��ه ترتیب با 
1131 درص��د و 1174 درصد 
شاخص  شد.  هم��راه  افزایش 
کل نی��ز در پای��ان معامالت 
هفت��ه منتهی ب��ه 28 آبان با 
857 واح��د افزای��ش، رش��د 
1.1 درصدی را به ثبت رساند 
و در ارتف��اع 79268 واح��د 

ق��رار گرف��ت. شاخ��ص بازار 
اول ه��م در این مدت با 665 
واحد افزایش به رقم 56037 
واح��د و شاخص ب��ازار دوم با 
1491 واح��د افزایش به عدد 
170017 واح��د رسیدند که 
به ترتیب با 1.2 و 0.88 درصد 
افزایش مواجه شدند. افزون بر 
ای��ن؛ گروه ه��ای سیم��ان با 
کاغذ  8.70 درصد، محصوالت 
محصوالت  7.94 درص��د،  ب��ا 
و  6.59 درص��د  ب��ا  فل��زی 
انبوه س��ازی ب��ا 4.66 درص��د 
در هفت��ه پایان��ی آبان امسال 
بیشتری��ن تغیی��ر مثب��ت در 
شاخ��ص را نسب��ت ب��ه سایر 
گروه ه��ا ب��ه خ��ود اختصاص 

دادند. 

رشد آیفکس در مقابل 
افت ارزش معامالت

هفت��ه گذشت��ه معام��الت 
فراب��ورس ایران ب��ا دادوستد 
935 میلی��ون ورق��ه بهادار به 
ارزش 9 ه��زار و 210میلیارد 
ری��ال پای��ان یاف��ت ک��ه در 
حج��م  هفتگ��ی  مقی��اس 
معامالت با افزایش 6 درصدی 
آن  ارزش  ام��ا  ش��د  هم��راه 

کاهش 19 درص��دی را تجربه 
ک��رد. شاخص ک��ل فرابورس 
و ارزش ب��ازار نی��ز از رش��د 
در  آیفک��س  1.5 درص��دی 
مقابل افت 0.5 درصدی ارزش 
بازار حکایت داش��ت. در این 
می��ان رص��د معام��الت بازار 
سهام فرابورس نشان می دهد 
به ترتی��ب در بازاره��ای اول، 
دوم و پای��ه تعداد 173، 373 
و 333 میلیون سهم به ارزش 
344، 1399 و 645 میلی��ارد 
ری��ال نقل و انتق��ال یافت که 
حجم و ارزش دادوستد سهام 
در ب��ازار اول ب��ا افزایش 9 و 
5 درصدی، در بازار دوم با افت 
ی��ک و 6 درص��دی و در بازار 
پای��ه با رش��د 4 و 3 درصدی 
همراه شد. در ب��ازار ابزارهای 
نوی��ن مالی نیز ک��ه دادوستد 
56 میلی��ون ورق��ه به��ادار به 
ارزش 6 ه��زار و 815 میلیارد 
ریال را تجرب��ه کرد در حالی 
افزایش  اوراق  معامالت  حجم 
105 درصدی را تجربه کرد که 
ارزش آن ب��ا افت 23 درصدی 
روب��ه رو ش��د. در هفته ای که 
پشت س��ر گذاشتیم معامالت 
سرمایه گذاری  صندوق ه��ای 

قاب��ل معامل��ه با رون��ق قابل 
مالحظ��ه ای هم��راه ش��د، به 
ط��وری که 50 میلی��ون ورقه 
ب��ه ارزش 631 میلیارد ریال 
در ETFه��ا دس��ت به دست 
شد که نسبت به هفته ماقبل 
افزایش 170 درصدی را تجربه 
ک��رد. در همین ح��ال نقل و 
انتقال 6 میلی��ون ورقه بدهی 
به ارزش 6 هزار و 11 میلیارد 
ورقه  0.22 میلی��ون  و  ری��ال 
تس��ه ب��ه ارزش 173میلیارد 
ری��ال ماحصل معامالت انجام 
ش��ده در اوراق بدهی و اوراق 
تسهی��الت مسک��ن در ب��ازار 
ابزارهای نوی��ن مالی بود. در 
فلزات  فراب��ورس،  سهام  بازار 
اساسی ه��ا هفت��ه پررونقی را 
تجرب��ه کردند، به ط��وری که 
ارزش معام��الت این گروه به 
524 میلیارد ری��ال رسیدکه 
با سه��م 30 درصدی از ارزش 
معام��الت سه��ام در مجموع 
پای��ه،  و  اول، دوم  بازاره��ای 
فرابورسی  در ص��در صنای��ع 
ایست��اد. گروه های انبوه سازی 
و حمل و نق��ل نیز ب��ه ترتیب 
با نق��ل و انتقال 137 و 120 
میلی��ارد ری��ال ورق��ه، سهم 
ارزش  از  7 درص��دی  و   8
معام��الت خ��رد ب��ازار سهام 
را ب��ه خود اختص��اص داده و 
در رده ه��ای دوم و سوم قرار 
پاالیشی،  گروه ه��ای  گرفتند. 
محص��والت  پتروشیم��ی، 
غذای��ی به جز قن��د و شکر و 
بانک ها نی��ز در رده چهارم تا 
که  ایستادند  صنایع��ی  هفتم 
را  معامالت  ارزش  بیشتری��ن 
تجرب��ه کردن��د. در این میان 
معامالت��ی  روز  آخری��ن  در 
هفت��ه قبل گ��روه محصوالت 
شیمیای��ی، اوراق تامین مالی 
و فل��زات اساسی با سهم 21، 
ارزش  از  12 درص��دی  و   18
کل بازار، س��ه گروهی بودند 
که بیشترین ارزش بازار را به 

نام خود ثبت کردند. 

در پی رشد حجم و ارزش معامالت در هفته گذشته صورت گرفت

امید سهامداران به روند آتی بازار سهام

مدیرعامل تأمین سرمایه بانک 
مسکن پیش بین��ی کرد که بازار 
سهام به صورت آهسته و پیوسته 
فرآیند رشد خود را سپری کند. 
محسن فاضلیان به سنا گفت: به 
نظر می رسد با توج��ه به انتشار 
اخبار امیدبخش از جمله عرضه 
تسهیالت، خروج 18 هزار بنگاه 
از رکود و رشد قابل توجه تولید 
ناخالص داخلی، در مجموع بازار 
رون��دی صعودی داشت��ه باشد؛ 
به وی��ژه آنکه اثر انتخابات آمریکا 
بر بازارها هم کم کم رو به کاهش 

گذاشته است.
مدیرعام��ل تأمی��ن سرمای��ه 
بانک مسکن، رش��د اقتصاد و به 
تبع آن رشد بازار سهام را بدون 
از  رشد فرهن��گ سرمایه گذاری 
سوی عم��وم م��ردم امکان پذیر 
و گف��ت: مردمی سازی  ندانست 
اقتص��اد فقط این نیست که پول 
خود را در بان��ک سرمایه گذاری 
کنیم، بلکه واقع��اً مردم باید در 
و  مشارک��ت  سرمایه گذاری ه��ا 
ب��ه دولت ه��ا کمک کنن��د. وی 
ب��ا اشاره ب��ه بح��ث اوراق سلف 
گندم اف��زود: مثاًل همین فروش 
اوراق سل��ف اگرچ��ه گامی بود 
برداشتند  که ظاهراً صندوق ه��ا 
ول��ی در واقع، مشارک��ت مردم 
از طری��ق ب��ازار سه��ام در یکی 
از کاره��ای حیاتی کش��ور بود. 

و سیاست  استرات��ژی  فاضلیان، 
دول��ت یازده��م را از زمان روی 
ک��ار آم��دن، تعدیل ن��رخ تورم 
دانست و گفت: هرچه نرخ تورم 
کاهش پیدا کند، به طور طبیعی 
نرخ های هم��زاد آن که نرخ سود 
سپرده هم از جمله آنها محسوب 
می شود، باید کاهش پیدا کند و 
ای��ن سیاس��ت به ط��ور طبیعی 
سیاست درستی است. وی اظهار 
داش��ت: سوالی ک��ه االن مطرح 
است این است که مابه ازای سود 
پرداخت  بانک ه��ا  که  سپرده ای 
واقع��ی  جبه��ه  در  می کنن��د، 
اقتصاد کجاس��ت و این عدد در 
کجای اقتصاد م��ا خود را نشان 
می ده��د. فاضلی��ان ادام��ه داد: 
نرخ های بازده ب��دون ریسک، از 
حدود 28 درصد از ابتدای روی 
کارآمدن این دولت در بازارهای 
15درصد  ح��دود  به  غیررسمی 
کاهش یافته و بانک مرکزی هم 
این را اعالم کرده و طبیعی است 
که بازار هم متناسب با آن رفتار 

خود را شکل می داد.
وی ب��ا ذک��ر مثال��ی در ای��ن 
خصوص گف��ت: مث��اًل اگر شما 
االن در ب��ازار سهام اوراق با نرخ 
20درصد منتشر کنید، می بینید 
که حجم تقاضای سنگینی برای 
آن شکل می گیرد و االن گرایش 
سرمایه گذاران به نرخ های جاری 

حدود 20درص��د منطقی است. 
مدیرعامل تأمی��ن سرمایه بانک 
اتف��اق قابل  مسکن ادام��ه داد: 
توجه��ی ک��ه رخ داده، آخری��ن 
بانک  ک��ه  اس��ت  بخشنام��ه ای 
مرکزی ابالغ ک��رده و آن اینکه 
ن��رخ ساالن��ه س��ود سپرده های 
بانک��ی را 15 درصد اعالم کرده 
ک��ه البت��ه شواه��د مثبت��ی در 
خصوص رعای��ت این نرخ وجود 
ندارد؛ ب��ه عبارتی آن نرخ سابق 
در بازار پایا شده است. وی اضافه 
ک��رد: به این ترتیب، کاهش نرخ 
سوده��ای سپرده ای که خود آن 
می تواند کاه��ش نرخ تمام شده 
پول و ب��ه تب��ع آن کاهش نرخ 
تسهی��الت را ب��ه دنب��ال داشته 
باش��د، به ج��ای آنک��ه محرکی 
برای ارائ��ه تسهیالت با نرخ های 
پایین تر ب��ه بنگاه ها و در نتیجه 
کاه��ش هزین��ه تأمی��ن مالی و 
کمک به راه ان��دازی چرخ تولید 
باشد، نوع��ی مقاوم��ت در برابر 
کاهش نرخ س��ود سپرده را رقم 
زده اس��ت. ب��ه گفت��ه فاضلیان، 
پیمایش��ی مختص��ر از وضعیت 
نشان می دهد  بانک ه��ا  ترازنامه 
مهم تری��ن دلی��ل در بی رغبتی 
بانک ه��ا ب��ه کاهش ن��رخ سود 
سپ��رده، ناتوانی آنه��ا در ایفای 
تعه��دات خ��ود و ن��رخ ب��االی 
مابه التفاوت جریمه بانک مرکزی 

با نرخ ه��ای تأمین مالی کمتر از 
این نرخ است.

وی اظه��ار داش��ت: به هر حال 
بانک��ی که مشک��ل دارد، اگر بین 
رعایت یک ضابط��ه 15 درصدی 
و استرس مالی مخیر باشد، عقل 
مالی حک��م می کند ک��ه شرایط 
است��رس مالی را به گون��ه ای دور 
بزند. فاضلیان ب��ا بیان اینکه االن 
مشکل اصلی این است که چگونه 
می توان سم��ت دارایی ترازنامه را 
ب��رای بانک توانمند ک��رد، گفت: 
بان��ک نمی تواند تص��ور کند که 
سمت راست ترازنامه اش استاتیک 
و سمت چپ��ش دینامیک باشد، 
بنابراین هر دو سمت ترازنامه باید 

متوازن با هم حرکت کنند.
وی ادام��ه داد: اگر در شرایط 
رک��ود، بانک��ی 60- 50 درصد 
دارای��ی اش مل��ک باش��د، مدام 
هزین��ه تأمی��ن مال��ی پرداخت 
می کن��د و از طرف��ی پول��ی هم 
درنم��ی آورد و حت��ی اگر ملک 
بگ��ذارد  ف��روش  ب��ه  را  خ��ود 
خری��داری ندارد. ل��ذا باید رونق 
در کسب و ک��ار بانک ه��ا ایج��اد 
ش��ود ک��ه آن هم نیاز ب��ه رونق 
در فض��ای اقتصاد ک��الن کشور 
ب��ه  پاس��خ  در  فاضلی��ان  دارد. 
ای��ن س��وال ک��ه وقت��ی قیمت 
تمام شده پول ب��رای بنگاه های 
برای خروج  باالس��ت،  اقتصادی 

صنایع��ی که در رک��ود هستند، 
نرخ مناسب س��ود چقدر است، 
گف��ت: شع��ار ما ای��ن است که 
هرچه ن��رخ تأمی��ن مالی کمتر 
ش��ود، رونق اقتص��ادی بیشتری 
تأمین  مدیرعامل  اتفاق می افتد. 
سرمای��ه بان��ک مسک��ن تأکید 
کرد: تولیدکنن��ده ای که با هزار 
مخاطره از جمل��ه نوسانات نرخ 
م��واد اولی��ه، هزین��ه کارگری، 
افزایش  ب��ازار، مالیات،  نوسانات 
هزینه ه��ای مالی و مواجه است، 
انگی��زه ای ب��رای تولی��د پی��دا 

نمی کند. 
بنابراین دولت باید کاری کند 
که تمایل ب��ه سرمایه گذاری باال 
رود و این زمان��ی اتفاق می افتد 
که ن��رخ بدون ریس��ک کاهش 
یاب��د. فاضلی��ان با اب��راز تاسف 
از اینک��ه در شرای��ط فعلی بازار 
کسان��ی به قیم��ت تضعیف پول 
ملی دالر می خرن��د و در انتظار 
می نشینند،  قیم��ت  رفت��ن  باال 
گفت: این اقدام خیانت به کشور 

خواهد بود. 
مدیرعام��ل تأمی��ن سرمای��ه 
اینکه  بی��ان  ب��ا  بان��ک مسکن 
بخ��ش واقعی اقتص��اد در حال 
مثب��ت ش��دن اس��ت، اف��زود: 
می کند  پسابرجام حکم  شرایط 
ک��ه م��ا ب��ه روزه��ای پیش رو 

خوش بین باشیم. 

بازار سهام؛ در مدار رشد آهسته و پیوسته

نگاه

نماگر بازار سهامخبر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

سختگیری های بانک مسکن، طرح 
مسکن قسطی را عقیم کرد

دبیر انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران با بیان اینکه 
تاکن��ون حت��ی ی��ک ق��رارداد خرید مس��کن از طریق 
طرح مس��کن قس��طی هم انجام نش��ده اس��ت، گفت: 
سختگیری های بانک مسکن در ضمانت اقساط این طرح 
را عقیم کرد. محمدمهدی مافی در گفت وگو با ایلنا با اشاره 
به وضعیت طرح مسکن قسطی گفت: جامعه انبوه سازان 
تالش بسیاری برای اجرای طرح مسکن قسطی کردند. 
وی افزود: در طرح مس��کن قس��طی مهم ترین نکته 
این بود که بدون اس��تفاده از منابع دولتی ش��رایط 

ویژه ای برای خانه دار کردن مردم فراهم آید. 
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه 
در این طرح سیاست ما این بود که ضمانت های الزم 
از طری��ق موسس��ات مال��ی و بانکی فراهم آید، گفت: 
این طرح به هیچ عنوان اثرات تورمی نخواهد داشت 
چرا که برای اجرای آن متکی به منابع دولتی نبودیم. 
مافی با بیان اینکه در مس��یر اجرای طرح مس��کن 
قسطی با عدم درک صحیح این ایده از سوی مسئوالن 
بانک مسکن مواجه شدیم، گفت: برای اجرای شرایط 
ای��ن ط��رح از جمل��ه تأمی��ن ضمانت ه��ای آن برای 
بازپرداخت اقس��اط با بانک مسکن به عنوان یک نهاد 
تخصصی وارد مذاکره ش��دیم هر چند به توافق هایی 
با این بانک رسیده بودیم، اما بخشنامه های این بانک 

در مسیر اجرا طرح مسکن قسطی را عقیم کرد. 
وی اف��زود: بان��ک مس��کن ب��رای اج��رای این طرح 
محدودیت هایی قائل ش��د ک��ه این محدودیت ها طرح 
را غیرعملیاتی س��اخت. مافی با اش��اره به ناکارآمدی 
محدودیت های اعمال ش��ده از س��وی بانک مسکن در 
اجرای مسکن قسطی گفت: بنا نبود بانک مسکن سقفی 
را برای اقساط در نظر بگیرد یا اینکه برای بازپرداخت آن 
مدت زمان تعیین کند. از سوی دیگر نرخ کارمزدی که 

بانک مسکن پیشنهاد داد رقم بسیار باالیی بود. 
دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه در 
اجرای طرح های مسکن با موضوع عدم شناخت برنامه ها 
و طرح ها از سوی مسئوالن مواجه هستیم، گفت: طرح 
صن��دوق زمین و مس��کن، قانون پی��ش فروش و طرح 
مسکن قسطی از جمله طرح های مسکنی بود که با عدم 

درک صحیح از سوی مسئوالن اجرایی مواجه شدند. 

 رقابت قیمتی ویال در مرکز
و غرب پایتخت

مطالعات میدانی مهر حاکی از آن اس��ت که پس از 
خانه های ویالیی شمال پایتخت که گران قیمت ترین ها 
هس��تند، خانه های ویالیی در غرب و مرکز پایتخت از 

نظر قیمتی با یکدیگر رقابت می کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه بر اساس آمار بانک 
مرک��زی و مرک��ز  آمار ایران، واحدهای مس��کونی زیر 
۹۰مت��ر بی��ش از ۵۰درصد حجم معامالت مس��کن را 
به خود اختصاص می دهند و طی س��ال های اخیر هم 
تمایل به اس��تفاده از واحدهای کوچک متراژ افزایش 
یافته اس��ت اما خانه های ویالیی)باالی ۱۰۰ متر مربع 

و با یک طبقه بنا( هم مشتریان خاص خود را دارد.
گزارش میدانی مهر از بازار خانه های ویالیی در پنج 
منطقه تهران )ش��مال، غرب، مرکز، ش��رق و جنوب( 
نشان می دهد که خانه های ویالیی شمال تهران در صدر 
لیس��ت قیمت قرار دارند و پس از آن ویالهای مرکز و 
غرب در جایگاه بعدی قرار دارند، گفتنی است خانه های 
ویالیی در شرق و جنوب پایتخت هم در انتهای لیست 
جای گرفته اند.باوجود اینکه ساخت وساز برج در شمال 
تهران رو به گس��ترش اس��ت اما شمال تهران همچنان 
بورس خانه های ویالیی است و به طور متوسط قیمت 
هر متر مربع ویال در این منطقه حدود ۱۹میلیون تومان 
اس��ت؛ ب��ه عنوان نمونه اگ��ر خواهان خرید یک ویالی 
۷۸۰ متر مربعی با سن بنای ۲۵ سال در منطقه امانیه 
هس��تید باید برای هر  مترمربع آن ۱۶میلیون تومان 
و ب��رای کل واح��د، ۱۲میلی��ارد و ۴۸۰میلیون تومان 
پرداخ��ت کنید. در منطق��ه مالصدرای تهران هم یک 
ویالی ۷۸۵ متری که ۳۰ سال از ساخت آن می گذرد 
ب��ا قیم��ت هر مترمربع ۲۳میلیون تومان، ۱۸میلیارد و 

۵۵میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
در فایل های مشاوران امالک برخی محله های غرب 
تهران از جمله شهرک غرب و گیشا می توان خانه های 
ویالیی بس��یاری مش��اهده کرد؛  براس��اس بررس��ی 
میدانی خبرن��گار مه��ر، قیمت متوس��ط هر متر مربع 
ویال در غرب تهران حدود ۱۱میلیون تومان است؛ در 
منطقه پونک، یک ویالی ۲۳۱ متری با سن بنای ۲۵ 
سال و قیمت هر مترمربع ۹میلیون تومان، ۲میلیارد و 
۷۹میلیون تومان فروخته می شود. در منطقه مرزداران 
ه��م ی��ک وی��الی ۳۳۰ متری با قیمت ه��ر متر مربع 
۱۳میلیون تومان و س��ن بنای ۱۵ س��ال با قیمت کل 

۴میلیارد و ۲۹۰میلیون تومان به فروش می رسد.
ب��رای خرید ویال در جن��وب پایتخت نیز باید متری 
۷میلیون تومان هزینه کنید. به عنوان نمونه اگر قصد 
خری��د ویالیی در حاش��یه جنوبی بزرگ��راه آزادگان را 
داری��د، ب��رای یک ویالی ۴ه��زار و ۲۰۰ متر مربعی با 
عمربنای ۱۰ سال، باید ۴۰میلیارد تومان پرداخت کنید 
که برای هر مترمربع باید ۹میلیون و ۵۲۳ هزار تومان 
هزینه کنید. یک خانه ویالیی ۱۰۴ متری در شهرری 
با سن بنای ۲۰ سال که متری ۵ میلیون تومان قیمت 
گذاری شده است، ۵۲۰میلیون تومان فروخته می شود.

قیمت)میلیون تومان(متراژ)متر(منطقه 

۷۸۰۱۲۴۸۰    امانیه

۷۸۵۱۸۰۵۵    مالصدرا

۲۳۱۲۰۷۹     پونک

۳۳۰۴۲۹۰     مرزداران

۱۷۰۲۲۱۰    امیرآباد

۱۳۴۱۲۷۳    فاطمی 

۳۷۵۲۸۱۲.۵تهرانپارس

۱۸۰۱۸۰۰نیروهوایی

۴۲۰۰۴۰۰۰۰آزادگان

۱۰۴۵۲۰شهرری

مراقب بلیت تقلبی سفر هوایی به 
عراق باشید

س��ازمان هواپیمایی کش��وری نس��بت ب��ه صدور 
بلیت های تقلبی سفر به عراق از سوی مراکز غیرمجاز 

هشدار داد. 
به گزارش مهر، سازمان هواپیمایی کشوری نسبت 
ب��ه تبلیغ��ات خالف مبنی ب��ر فروش بلیت هواپیما از 

مبادی غیرمجاز هشدار داد. 
در اطالعیه این سازمان آمده است: متأسفانه بعضی 
افراد س��ودجو از ازدحام و ش��دت عالقه شرکت مردم 
در مراسم اربعین حسینی سوءاستفاده کرده و اقدام 
به فروش بلیت های تقلبی که نه پروازی برای آن در 
نظر گرفته ش��ده و نه صندلی به آن اختصاص یافته 
می کنند، لذا از متقاضیان سفر به نجف و بغداد استدعا 
داریم به اخبار منتشر شده از سوی سازمان هواپیمای 
کشوری توجه و به دفاتری که سازمان روی خروجی 

سایت خود قرار داده مراجعه کنند. 
حت��ی ب��رای تطبی��ق صحت و س��قم اعتبار بلیت، 
امکان��ات اعتبارس��نجی و کنت��رل اصال��ت بلیت هم 

فراهم شده است. 

خرید ایرباس ۸میلیون دالر 
ارزان تر از قیمت انگلیسی ها 

مدیرعام��ل هواپیمای��ی کی��ش ب��ا اع��الم اینک��ه 
هواپیماهای ایرباس را ۸ میلیون دالر ارزان تر از قیمت 
کارشناسی »انگلیسی ها« به صورت قسطی خریداری 
کرده ایم، گفت: برنامه ای برای خرید هواپیمای روسی 

نداریم. 
به گزارش تس��نیم، محمدتقی جدیدی در نشست 
خب��ری اظه��ار کرد: با وجود هم��ه تحریم ها و موانع 
آمریکای��ی دو فرون��د هواپیم��ای ایرب��اس مدل آخر 
می��الدی را خری��داری کردی��م و متعه��د به افزایش 

ناوگان و نو کردن آن هستیم. 
وی با بیان اینکه تا پایان امسال پنج فروند هواپیما 
خریداری و س��ال آینده نیز به همین تعداد هواپیما 
وارد ناوگان می شود، یادآور شد: دو فروند هواپیمای 
ایرباس به صورت نقد و اقس��اط و پایین تر از قیمت 

کارشناسی انگلیسی ها خریداری شده است. 
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه این هواپیما 
چ��ه می��زان کمت��ر از نرخ کارشناس��ی انگلیس��ی ها 
خریداری ش��ده اس��ت، افزود: کارش��ناس انگلیسی 
هواپیما را به صورت نقد محاسبه کرده بود درحالی که 
ما هر کدام از هواپیماها را به صورت قسطی و ۴ میلیون 

دالر ارزان تر خریداری کردیم. 
مدیرعام��ل کیش ای��ر با اعالم اینکه پول دو فروند 
هواپیمای ایرباس طی دو سال به فروشنده پرداخت 
می ش��ود ب��ه مذاک��ره ب��ا نماینده ایرب��اس در تهران 
اش��اره ک��رد و اف��زود: توانایی خرید هواپیماهای نو را 
داریم، اما برای هر کاری باید توجیهی وجود داش��ته 
باش��د. به عنوان نمونه ایرباس ۳۲۱ مدل س��ال حدود 

۷۰ میلیون دالر قیمت دارد. 
جدیدی با اش��اره به اینکه س��ال گذش��ته به طور 
میانگین روزانه ۵۲ س��ورتی پرواز داش��تیم که امسال 
ب��ه ح��دود ۶۷ پرواز افزایش یافته اس��ت، اظهار کرد: 
ضریب اشغال همه پروازهای ما حدود ۹۵درصد است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه به جز هواپیماهای جدید س��ایر 
هواپیماه��ای کی��ش ای��ر با کرو  )خدم��ه و خلبان( 
ایران��ی پ��رواز می کنن��د، افزود: کیش ای��ر به کفایت 
س��رمایه رس��یده و هیچ بدهی سوختی نداریم، عالوه 
براین که هیچ بدهی نیز بابت خدمات فرودگاهی به 
ش��رکت فرودگاه ها نداریم. وی همچنین در خصوص 
هواپیماهای روسی نیز گفت: توپولف ۲۰۴ هواپیمای 
به روزی است، اما مردم از آن خاطره خوشی ندارند 
ضمن آنکه این هواپیما برای روس��یه مناس��ب اس��ت 
ن��ه ب��رای ایران.  جدی��دی با تأکید بر اینکه برنامه ای 
برای خرید هواپیمای س��وخو نیز نداریم، افزود: هیچ 

مذاکره ای در این زمینه نداشته ایم. 

یک کارشناس حمل ونقل ریلی: 
آلودگی هوا هر سال 4400 قربانی 

می گیرد
ی��ک کارش��ناس حمل ونقل ریلی گف��ت: کمتر از 
۵درص��د هزین��ه ۸۰ ه��زار میلیارد تومانی ناش��ی از 
آلودگ��ی ه��وا می تواند توس��عه جهش��ی را در حوزه 

قطارهای حومه ای ایجاد کند. 
محسن معیری در گفت وگو با فارس به لزوم کاهش 
ترافیک و آلودگی هوا با توسعه حمل ونقل ریلی تأکید 
کرد و گفت: آنچه امروز در شهرهای بزرگ و پایتخت 
از نظر آلودگی هوا شاهد هستیم ناشی از عدم توجه به 
توسعه حمل ونقل ریلی و ناوگان عمومی حمل ونقلی 

در بخش شهری است. 
وی ادامه داد: افزایش ترافیک شهرها و جاده ها و در 
کن��ار آن افزایش مصرف س��وخت و تولید آالینده های 
زیست محیطی از دستاوردهای عدم توسعه حمل ونقل 
ریلی است.  کارشناس حمل ونقل ریلی ادامه داد: براساس 
مستندات آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر در 
جه��ان اس��ت ب��ه این ترتیب که از ه��ر ۱۰ مرگ در 
جه��ان ی��ک نف��ر بر اثر آلودگی هوا جان می بازد و در 
همی��ن راس��تا ۵.۵ میلیون نف��ر از جان باختگان دنیا 
ب��ر اث��ر صدمات ناش��ی از آلودگی هوا جان خود را از 

دست می دهند. 
معی��ری ب��ه هزینه ۵تریلی��ون دالری آلودگی هوا 
طبق آ مار و مستندات اشاره کرد و گفت: برآوردهای 
اقتص��ادی ب��ر آن اس��ت ک��ه معضل یادش��ده از نظر 
اقتص��ادی ۵تریلی��ون دالر به اقتص��اد جهان صدمه 
می زن��د.  وی ادام��ه داد: طب��ق مطالع��ات تطبیقی 
 آلودگی هوا در ایران س��االنه در ش��هر تهران بیش از 
۴ ه��زار و ۴۰۰ نف��ر بر اثر آلودگی هوا جان می بازند. 
هر چند این آمار هنوز از سوی نهادهای رسمی مورد 
تأیید قرار نگرفته است، اما با در نظر داشتن متوسط 
این رقم در نمای کلی در سراس��ر کش��ور هزینه ای 
معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال برمبنای قیمت 

دالر هزینه روی دست کشور می گذارد. 

عمران

فعالی��ت همزم��ان بیش از 
۳۰۰ هواپیما، برنامه س��فری 
ثابت به تمام قاره های جهان و 
ارائه فهرس��ت قیمتی متفاوت 
ب��رای پروازهای ارتباطی، این 
تنها بخشی از برنامه ریزی های 
هواپیمای��ی  ش��رکت های 
منطقه برای به دس��ت آوردن 
بزرگ تری��ن ب��ازار مس��افران 

هوایی در جهان را می سازد. 
منابع قابل توجه به دس��ت 
آم��ده از مح��ل ف��روش نفت 
باعث ش��ده کشورهای حاشیه 
خلیج فارس در طول سال های 
گذش��ته به درآمد سرانه قابل 
توجهی دست پیدا کنند و نیاز 
به سرمایه گذاری در عرصه های 
جدید اقتصادی راه ورود برخی 
از ش��رکت های فع��ال در این 
کشورها به عرصه های جهانی 

را باز کرده است. 
بی��ن حض��ور در  ای��ن  در 
بازاره��ای بین الملل��ی هوایی 
یکی از اصلی ترین راهبردهای 
بلندم��دت این کش��ورها را به 
ش��رکت هایی  می آورد؛  وجود 
ک��ه در زم��ان نبود ای��ران در 
عرص��ه جهانی جای پای خود 
را س��فت کرده ان��د و با خرید 
تع��داد زی��ادی از هواپیماهای 
جدی��د عماًل خ��ود را به عنوان 
ب��رای  رقب��ا  ب�زرگ ت�ری���ن  
ایرالین های آمریکایی و اروپایی 
مطرح کرده اند. ش��رکت هایی 
مانند ام��ارات ایر، قطر ایرویز، 
ترکی��ش  حت��ی  و  اتح��اد 
ایرالین��ز در طول س��ال های 
گذشته موفق ش��ده اند تعداد 

هواپیماه��ای فع��ال خود را به 
بیش از ۳۰۰ هواپیما برسانند 
و از این طریق گشایشی جدی 
در بازارهای منطقه ای و حتی 
جهان��ی به دس��ت آورند. باال 
رفتن تع��داد هواپیماهای این 
ش��رکت ها گزین��ه دیگری را 
نیز پی��ش روی آنها قرار داده 
و آن کاهش قابل توجه قیمت 
بلی��ت برای به دس��ت آوردن 
حداکث��ر مس��افران هوایی در 

منطقه است. 
در چنین فضایی ایرالین های 
ایران��ی تالش می کنند پس از 
لغو تحریم ها یک بار دیگر بازار 
از دست رفته خود در طول این 
س��ال ها را پ��س بگیرند و این 
امر قطعاً پیش نیازهای بس��یار 
بزرگ��ی را طل��ب می کند. در 
کنار برنامه ری��زی برای خرید 
هواپیماه��ای جدید که طبق 
اعالم وزارت راه و شهرس��ازی 
تعداد آنها در طول س��ال های 
آین��ده باید به بی��ش از ۵۰۰ 
فروند هواپیمای فعال برس��د، 
افزای��ش گزینه ه��ا و خدماتی 
که ب��ه مس��افران ایرانی داده 
می شود نیز یکی از اصلی ترین 
مس��ائلی است که می تواند در 
آینده برای ایرالین های ایرانی 
به ش��دت مثب��ت باش��د. یکی 
از ای��ن راهبرده��ا ک��ه به نظر 
می رسد ایرالین ها برای اجرای 
آن ب��ه توافق رس��یده اند، ارائه 
خدمات مش��ترک به مسافران 
ایران��ی اس��ت؛ موضوع��ی که 
در س��فرهای اربعی��ن کلی��د 
خ��ورده و احتم��اال در آین��ده 
نی��ز کارای��ی خ��ود را حف��ظ 
خواه��د کرد. در طول روزهای 

گذش��ته یکی از مس��ائلی که 
درب��اره آن بحث های��ی مطرح 
ش��ده بود، افزایش قابل توجه 
ترافیک س��فر به س��مت نجف 
ب��ود؛ موضوعی که باعث ش��د 
ب��ه دلی��ل جابه جایی برخی از 
زمان ه��ای پرواز تع��دادی از 
مسافران جا بمانند و در پاسخ 
ایرالین ه��ا اع��الم کردن��د با 
پشتیبانی از یکدیگر مسافران 
پ��روازی  برنامه ه��ای  در  را 
بع��دی خود جای خواهند داد. 
اسعدی س��امانی، دبیر انجمن 
درباره  هواپیمایی  شرکت های 
چگونگ��ی اجرای ای��ن برنامه 
گفت: طب��ق ق��رارداد منعقد 
ش��ده بی��ن ایرالین ه��ا برای 
ای��ام اربعین، زائ��ران جا مانده 
از پ��رواز می توانند از ظرفیت 
سایر ش��رکت های هواپیمایی 
ایران��ی ب��ه ص��ورت رای��گان 

استفاده کنند. 

همکاری ایرالین ها در 
سایه حمایت دولت

ای��ن همراه��ی ایرالین های 
داخلی امیدها برای بازپس گیری 
بخش��ی از ب��ازار بین المللی را 
افزایش داده اس��ت. موضوعی 
ک��ه البت��ه پیش ش��رط هایی 
جدی خواهد داشت؛ علی رضا 
بحیرای��ی، کارش��ناس صنعت 
گفت وگ��و  در  هواپیمای��ی 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« در این 
رابط��ه اظهار ک��رد:  موقعیت 
خ��اص جغرافیایی ایران باعث 
ش��ده ای��ن کش��ور در ط��ول 
تاری��خ به عنوان پ��ل ارتباطی 
اصلی میان کش��ورهای غرب 
و ش��رق مطرح ش��ود و از این 

رو ایرالین های ایرانی ش��انس 
باالیی برای خودنمایی در این 

بازار خواهند داشت. 
ب��ه گفته وی، چند دهه قبل 
و در زمانی ک��ه ناوگان ایران ایر 
به استانداردهای جهان نزدیک 
ب��ود، ای��ن ش��رکت پروازهای 
گس��ترده ای به نق��اط مختلف 
جه��ان داش��ت و بخ��ش قابل 
توجه��ی از ب��ازار را در دس��ت 
خ��ود گرفته بود ام��ا در طول 
ای��ن س��ال ها ب��ه دلی��ل نبود 
ایرالین های ایرانی، س��هم قابل 
توجهی از بازار به ش��رکت های 
هواپیمایی منطقه رسیده است. 
بحیرای��ی ب��ا بی��ان اینکه 
ایرانی  ایرالین های  همراه��ی 
و البته سیاس��ت های حمایتی 
دولتی می تواند در این زمینه 
ب��رای ایران بس��یار راهگش��ا 
باش��د، تأکید کرد: در صورتی 
خریداری  هواپیماه��ای  ک��ه 
ش��ده از سوی ایران به ناوگان 
اضافه ش��ود ما بار دیگر توان 
جدید  مس��یرهای  برق��راری 
پ��روازی را خواهیم داش��ت و 
در چنین فضایی ایرالین های 
ایران��ی می توانند به خوبی از 
یکدیگر پش��تیبانی کنند. در 
ص��ورت به وج��ود آمدن این 
فض��ا نه تنه��ا در منطق��ه که 
حت��ی در ب��ه دس��ت آوردن 
پروازه��ای طوالن��ی در قاره 
آمریکا نیز دس��ت ب��اال برای 

ایران خواهد بود. 
محمد بش��ارتی، کارشناس 
صنع��ت هواپیمای��ی نی��ز در 
گفت وگ��و با »فرص��ت امروز« 
ش��رکت های  ک��رد:  اظه��ار 
هواپیمایی منطقه با دستیابی 

ب��ه مناب��ع مال��ی گس��ترده 
توانسته اند سهم قابل توجهی 
از پروازه��ای منطق��ه ای را به 
دس��ت آورند و م��ا باید تالش 
کنیم در چارچوب فرصت های 
به وجود آمده خأل س��ال های 

قبل را جبران کنیم. 
ل��زوم  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی 
حمایت دولت از ش��رکت های 
هواپیمای��ی ایرانی اظهار کرد: 
ش��رکت های ما در س��ال های 
قب��ل ب��ه دلی��ل تحریم های 
زیادی  فش��ارهای  بین المللی 
متحمل شده اند و اگر بنا باشد 
ب��ه عرصه بین المللی بازگردند 
قطع��اً نیاز ب��ه آن خواهد بود 
که بدون فش��ار اقتصادی و با 
حمایت ه��ای مال��ی کار خود 
را از س��ر بگیرن��د، موضوع��ی 
ک��ه می توان ب��ه اجرای آن در 

آینده نزدیک امیدوار بود. 
در ش��رایطی ک��ه تعداد کل 
هواپیماه��ای فع��ال در ایران 
حت��ی در قی��اس ب��ا یک��ی از 
ش��رکت های هواپیمایی فعال 
در منطق��ه نیز عدد پایین تری 
را نشان می دهد قطعاً نمی توان 
انتظار داش��ت ب��ازاری که در 
ط��ول این س��ال ها از دس��ت 
رفت��ه به راحت��ی بازگردد. اما 
با نهایی ش��دن قرارداد خرید 
هواپیماه��ای جدی��د و البت��ه 
همراه��ی ایرالین های داخلی 
با یکدیگر که جدیدترین نمود 
بیرونی آن در جریان سفرهای 
اربعین و ارائه خدمات مشترک 
به مسافران دیده شد، می توان 
انتظار داش��ت دوران س��خت 
گذش��ته به پایان خود نزدیک 

شود. 

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
برنام��ه و بودج��ه از اختص��اص ۵ ه��زار 
میلیارد ری��ال اعتبار برای تکمیل راه آهن 
رش��ت - قزوی��ن خبر داد و گف��ت: ایران 
به کارگاه بزرگ س��ازندگی تبدیل ش��ده 
و امیدواریم آنچه در ش��أن ملت است، به 

انجام برسد. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی، محمدباقر نوبخت روز جمعه 
در حاش��یه بازدی��د از ریل گذاری راه آهن 
رش��ت - قزوین در شهر منجیل در جمع 
خبرن��گاران افزود: حداکث��ر تالش ما آن 
اس��ت که این پروژه در زمان تعیین شده، 

به بهره برداری برسد. 
وی اظه��ار ک��رد: ب��ا تأمی��ن اعتبار و 
تخصی��ص ۵ هزار میلیارد ریال، بخش��ی 
از موانع��ی که پی��ش روی این پروژه بود، 

برطرف می شود. 
نوبخ��ت با بی��ان اینکه ام��روز به عنوان 
نخستین مسافر به طور آزمایشی نخستین 
قطع��ه ۲۹ کیلومتری از قزوین تا کوهین 
را ط��ی ک��ردم، گف��ت: این مس��یری که 
ام��روز ب��ا اس��تاندار قزوین ط��ی کردیم، 
امکان س��رعت ۱۶۰ کیلومتر در س��اعت 
را داش��ت و درحال حاضر، در این مس��یر 
۱۶۴ کیلومت��ری، بی��ش از ۸۰ کیلومت��ر 
ریل گذاری ش��ده و بقیه قس��مت ها نیز با 

سرعت در حال انجام است. 
ب��ه گفته نوبخت، همه خواس��ت ما این 
اس��ت که در س��ال جاری، این خط ریلی 
تحویل داده ش��ود، هرچند بخش هایی از 
این مس��یر، دارای مشکالتی هست که در 

ای��ن بازدید، درباره آنها تصمیماتی گرفته 
شد. 

وی خاطرنشان کرد: همه امید و اهتمام 
ما این اس��ت که در دولت یازدهم، شاهد 
افتت��اح ای��ن مس��یر باش��یم و همزمان، 
 خط ریلی مس��یرهای ته��ران - همدان، 
تهران - کرمانش��اه، میانه - بس��تان آباد و 

مراغه - ارومیه نیز در حال انجام است. 
نوبخت گفت: مصمم هس��تیم همه این 
مس��یرها را تا پایان امسال به بهره برداری 

برسانیم. 
مع��اون رئیس جمه��وری ب��ه اهمی��ت 
راه آهن قزوین - رش��ت اش��اره و تصریح 
کرد: این مس��یر عالوه بر اتصال گیالن به 
پایتخت، اتصال رش��ت - انزلی و رشت - 

آستارا، می تواند ارتباط شمال - جنوب و 
کشورهای همس��ایه شمالی ما به ایران را 

برقرار کند. 
نوبخ��ت ادام��ه داد: با توج��ه به تمهید 
مقدمات��ی که انج��ام و اعتباراتی که برای 
ای��ن مه��م در نظ��ر گرفته ش��ده، تقریبا 
مش��کلی برای پرداخت ه��ا نداریم و فکر 

می کنیم مانعی برای توقف کار نباشد. 
وی با بی��ان اینکه در کن��ار خط ریلی 
مس��یرهای جاده ای را نی��ز در حال اتمام 
داریم، گفت: برای جاده کندوان با افتتاح 
را  راه  کیلومت��ر   ۶۰ اول،  کیلومت��ر   ۳۰

می توانیم سبک کنیم. 
وی اضاف��ه کرد: همچنی��ن برای جاده 
هراز و بع��د از آن فیروزکوه یعنی با چهار 

آزادراه، جن��وب البرز را به ش��مال البرز و 
حاشیه دریای خزر مرتبط می کنیم. 

وی به یکی از مس��یرهای پرتردد کشور 
اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه مسیر 
تهران - کرج به عنوان گذرگاه ۱۴ اس��تان 
کش��ور، دارای بار ترافیکی سنگینی است 
و مش��کالتی را برای مردم ایجاد کرده، با 
سرعت، ادامه احداث اتوبان همت به کرج 

درحال انجام است. 
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه همچنی��ن از مس��یر باقیمانده 
آزادراه رشت - قزوین در محدوده منجیل 

شهرستان رودبار بازدید کرد. 
به گزارش ایرنا س��اخت پ��روژه راه آهن 
رش��ت - قزوی��ن به ط��ول ۱۶۴ کیلومتر 
از س��ال ۱۳۸۶ آغاز شده و این مسیر در 

قالب هشت قطعه کار می شود. 
ای��ن مس��یر ریل��ی هم اکن��ون دارای 
اس��ت.  فیزیک��ی  پیش��رفت  ۷۵درص��د 
ریل گذاری راه آهن رش��ت - قزوین اواخر 
بهمن ماه سال گذش��ته از مسیر ایستگاه 
فلکده رشت آغاز شد. این خط ریلی قادر 
خواه��د بود س��االنه ۱۰ میلیون تن بار را 
حمل و ۳ میلیون مسافر را جابه جا کند. 

تکمی��ل پروژه راه آهن قزوین - رش��ت 
تا پایان س��ال جاری و فازهای بعدی آن، 
یکی از مصوبات س��فر رئیس جمهوری به 

استان گیالن است. 
و  تدبی��ر  کاروان  و  رئیس جمه��وری 
امید، اواخر فروردین ماه س��ال گذش��ته، 
پانزدهمین سفر استانی به گیالن را انجام 

دادند. 

اختصاص 5 هزار میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل راه آهن رشت - قزوین 
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چشم انداز بازار خودرو در آفریقا

براس��اس آماره��ای موجود در مجموع در س��ال 
2015 یک میلی��ون و 550 هزار خودروی جدید و 
بی��ن 6 تا 7 میلیون خودروی دس��ت دوم در آفریقا 
به فروش رس��یده اس��ت. این وضعیت باعث ش��ده 
انجمن تولیدکنن��دگان خودرو در آفریقا تالش کند 
دولت ه��ای آفریقای��ی را قانع کند ب��ه جای واردات 
خودروهای دس��ت دوم ک��ه در حال حاضر با قیمت 
ارزان و به ص��ورت گس��ترده وارد بازاره��ای محلی 
می ش��وند، موانعی را وضع کنند و ش��رایط را برای 

تولید یا واردات خودروهای نو تسهیل کنند. 
از طرف��ی آفریق��ای جنوب��ی به عن��وان مهم ترین 
مرک��ز تولید و صادرات خ��ودرو در آفریقا، از ژانویه 
تا آگوس��ت سال 2015 جمعا 32080 دستگاه انواع 
خودرو به س��ایر کش��ورهای آفریقایی ص��ادر کرده 
بود، درحالی که در هش��ت ماهه اول س��ال 2016 با 
54درصد کاهش به 14723 دستگاه رسیده است. 

ب��ا نگاهی ب��ه آمار ص��ادرات خ��ودرو از آفریقای 
جنوبی به سایر کشورهای آفریقایی می توان مشاهده 
کرد ک��ه در س��ال 2013 جمعا 78787 دس��تگاه 
خودرو به سایر کشورهای آفریقایی صادر شده و در 
س��ال 2014 به 61839 دستگاه کاهش یافت و در 
س��ال 2015 به 42594 دستگاه رسید و پیش بینی 
می ش��ود امس��ال حداکثر به 20هزار دستگاه برسد. 
این در حالی اس��ت که ص��ادرات خودروی آفریقای 
جنوبی به بقیه دنیا  )غیر از آفریقا( در س��ال 2015 
افزای��ش یافت و در حقیقت صادرات خودرو به اروپا 
با 50درصد افزایش در سال 2015 نسبت به 2014 

به تعداد 173796 دستگاه رسید. 
یک��ی از دالیل کاهش چش��مگیر صادرات خودرو 
از آفریق��ای جنوبی به بقیه آفریقا را می توان به دلیل 
رش��د اقتصادی ضعیف کشورهای آفریقایی در سال 
گذش��ته و س��ال جاری دانس��ت که به دلیل کاهش 
قیم��ت جهانی فلزات معدنی و مواد خام و همچنین 

کاهش قیمت جهانی نفت اتفاق افتاده است. 
به عنوان مث��ال نیجریه و آنگ��وال، به دلیل کاهش 
قیم��ت نفت درآمدهای آنها به ش��دت کاهش یافت. 
همچنی��ن الجزای��ر و نیجری��ه با تصوی��ب مقررات 
جدید زیس��ت محیطی، واردات خودروهای جدید را 
س��خت تر کردند.  )الجزایر، کنیا و نیجریه بازارهای 
عمده خودروهای صادراتی آفریقای جنوبی در سال 

2015 بودند(. 
از طرف دیگر آفریق��ای جنوبی بازار قطعات خودرو 
در آفریق��ا را نیز مدنظ��ر دارد و در تالش برای تأمین 
قطعات م��ورد نیاز این بازار اس��ت. در همین راس��تا 
کارخانه نیسان و فورد که در نیجریه خط تولید خودرو 
تأسیس کرده اند، قطعات مورد نیاز را از آفریقای جنوبی 
تأمین می کنند و فولکس واگ��ن که در حال راه اندازی 
خط تولید در کنیا اس��ت نیز قطعات م��ورد نیاز را از 

آفریقای جنوبی تأمین می کند. 
بر همین اساس می توان گفت آفریقا بازار طبیعی 
خودروی آفریقای جنوبی اس��ت  )هم به دلیل پایین 
بودن هزینه حمل و نقل و هم به دلیل موافقتنامه های 
امضا ش��ده بین بلوک های منطقه ای که تجارت بین 
آفریق��ای جنوبی با س��ایر کش��ورهای آفریقایی را 
تس��هیل می کند( و هر چند گزارش بانک جهانی در 
مورد چشم انداز رشد اقتصادی ضعیف این منطقه در 
آینده نزدیک اس��ت، خودروسازان آفریقای جنوبی، 

نگاهی جدی به این بازار دارند. 
از طرف دیگ��ر، به رغم کاهش ص��ادرات آفریقای 
جنوب��ی ب��ه س��ایر کش��ورها آفریقایی، ص��ادرات 
آفریق��ای جنوب��ی ب��ه بقیه دنی��ا افزای��ش یافته و 
مسئوالن مربوطه امیدوارند در سال جاری با افزایش 
ص��ادرات ب��ه بازارهای جدی��د، رک��ورد 333802 
 دس��تگاه صادرات خودرو در س��ال 2015 شکسته 

خواهد شد. 
ب��ا توجه ب��ه مطالب گفته ش��ده اگرچ��ه ممکن 
اس��ت خودروس��ازان کش��ورمان فاقد مزیت رقابتی 
برای ورود مس��تقیم به بازار آفریقای جنوبی باشند، 
ام��ا می توانن��د ب��رای س��ایر کش��ورهای آفریقایی 
برنامه ری��زی کنند. از طرفی ب��ا توجه به دانش فنی 
و ت��وان باالی قطعه س��ازی کش��ورمان، فرصت های 
فراوان��ی جهت صادرات قطعه هم ب��ه بازار آفریقای 
جنوبی و هم سایر کش��ورهای آفریقایی وجود دارد 
که با تأسیس ش��رکت های جوینت ونچر  )ترجیحا 
 در آفریق��ای جنوب��ی( می ت��وان نی��از این ب��ازار را 

پاسخ داد. 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودروی 
گوانجو افتتاح شد

گردهمایی بزرگان خودرو در 
سرزمین اژدها 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی خودروی گوانجو 
با حضور بزرگان خودروسازی جهان افتتاح شد. 

ب��ه گ��زارش خ��ودروکار، چهاردهمین نمایش��گاه 
بین المللی خودروی گوانجو با حضور شرکت های بزرگ 
خودروسازی اروپایی، آسیایی، آمریکایی و قدرت نمایی 
شرکت های چینی آغاز به کار کرد. گفتنی است در این 
نمایشگاه غول های خودروس��ازی جهان از بنز، ب ام و، 
تویوتا، هیوندا، کیا، فیات و ش��ورولت گرفته تا هوندا، 
میتسوبیش��ی، س��وزوکی، مزدا و بایک خودرو حضور 

دارند. 
در ای��ن نمایش��گاه خودروس��ازان چین��ی حضور 
پررن��گ و قدرتمندی دارند، به گونه ای که طراحی و 
تنوع خودروهای این شرکت ها نوید آینده درخشان 
صنعت خودروس��ازی این کشور در آینده ای نزدیک 
را می دهد. در میان خودروسازان چینی آنچه بیشتر 
از همه توی ذوق بازدیدکنندگان می زد، کپی برداری 
طراحی خودروهای ش��ان از برندهای مطرح و معتبر 

خودروسازی جهان بود. 

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران: 
٨٠درصد آلودگی هوای پایتخت 

متعلق به وسایل نقلیه فرسوده است
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با 
تأکی��د بر اینک��ه 80درصد آلودگی ه��وای پایتخت 
متعلق به وس��ایل نقلیه اس��ت، گفت: وسایل نقلیه 
کاربراتوری و دیزلی با عمر باالی 20 سال، متهمان 
اصلی آلودگی هوای تهران هس��تند. به گزارش شانا 
به نق��ل از معاونت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری 
تهران، مازیار حس��ینی، معاون حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری تهران با اشاره به آثار مخرب آلودگی هوا 
بر کودکان گفت: ضمن درک مس��ائل و مش��کالت 
معیش��تی افرادی که به وس��یله این گونه خودروها 
ارتزاق می کنند، اعتق��اد دارم با تصمیم گیری قاطع 
و البته با لح��اظ آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی، 
از چرخه خارج  کردن موتورسیکلت ها و خودروهای 
آالینده و دیزل های فرسوده از طریق مجموعه ای از 

اقدام های حمایتی، امکان پذیر است. 
وی افزود: خروج وس��ایل نقلیه مس��تهلک که به 
شکل مستقیمی با س��المت مردم به ویژه کودکان و 
نوزادان ش��هر سر و کار دارند الزامی است. در چنین 
ش��رایطی، برای س��المت کودکان شهر که بیشتر از 
سایر ش��هروندان تحت تأثیر آلودگی  هوا قرار دارند، 
بسیار نگرانیم. حسینی تصریح کرد: هر سال حداقل 
200 ت��ا 300هزار دس��تگاه خ��ودروی جدید به 3 
میلیون دس��تگاه خودروی تهران که بسیاری از آنها 
سال هاس��ت از سن فرس��ودگی عبور کرده و بسیار 

آالینده هستند، اضافه می شود. 

امضای یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی 
میان ایران و ارمنستان

امکان تردد خودرو بدون نیاز به 
وجه تضمین و حق خاک

روس��ای گمرکات ای��ران و ارمنس��تان به منظور 
تس��هیل و آسان س��ازی روابط تجاری و گردشگری 
یادداشت تفاهم همکاری های گمرکی امضا کردند. 

به گزارش ایلن��ا از روابط عمومی گمرک ایران، این 
یادداش��ت تفاهم در جریان س��فر مس��عود کرباسیان 
رئیس کل گمرک ایران به ارمنس��تان در ایروان امضا 
ش��د. بنا بر این گزارش، در مذاک��رات هیأت ایرانی به 
ریاس��ت مس��عود کرباس��یان رئیس کل گمرک که با 
حضور س��یدکاظم س��جادی س��فیر ایران در ایروان و 
هیأت ارمنس��تان به سرپرس��تی وارط��ان هارطونیان 
رئیس کمیته درآمدهای دولتی این کشور برگزار شد، 
دامنه همکاری های دو جانبه در این حوزه مورد بررسی 
قرار گرفت و یادداش��ت تفاهم همکاری در زمینه امور 
گمرکی بی��ن کمیته درآمدهای دولتی ارمنس��تان و 

گمرک جمهوری اسالمی ایران امضا شد. 
برپایه این یادداش��ت، قرار اس��ت با برنامه ریزی دو 
کش��ور، تبادل اطالعات در پایانه های گمرکی مقری و 
نوردوز ص��ورت گیرد. رئیس کمیته درآمدهای دولتی 
ارمنستان اعالم کرد که اجرایی شدن هر بند از تفاهم 
امضا شده سبب می شود در مدت کوتاهی به اصل یک 
پنجره واحد برای اجرا دس��ت پی��دا کنیم. همچنین 
تشریفات گمرکی برای دس��ت اندرکاران فعالیت های 
اقتصادی و گردشگران به صورت متقابل تسهیل خواهد 
شد که امکان تردد خودرو و مجوز رفت و آمد آزاد بدون 

نیاز به وجه تضمین و حق خاک از آن جمله است. 
اطالع رس��انی ضواب��ط گمرکی هر دو کش��ور در 
سایت های رس��می با هدف ایجاد شرایط بهتر برای 
توس��عه همکاری های اقتصادی و افزایش ش��ناخت 
دست اندرکاران این حوزه نیز پیش بینی شده است. 
از سوی دیگر، با هدف توس��عه روابط گردشگری و 
کاهش مشکالت، شهروندان ایران و ارمنستان از قوانین 
گمرکی در مورد اجناس و مبالغ همراه هنگام ورود به 
کشور مقابل آگاه خواهند ش��د و در پایانه های مرزی 
مقری و نوردوز نیز به صورت تابلو اطالع رسانی می شود. 
هی��ات ایرانی همچنین در جری��ان این مذاکرات 
ب��ا توجه به دورنم��ای ایجاد منطق��ه آزاد اقتصادی 
در ارمنس��تان در چارچوب عضویت این کش��ور در 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اعالم آمادگی کرد تجربه 

خود را در این زمینه در اختیار ایروان قرار دهد.

ساخت سپرخودرو 
با استفاده از فناوری نانو

محقق دانشگاه سمنان با بهره گیری از نانولوله های 
کربنی موفق به تولید یک نانوکامپوزیت پلیمری شد 
که از خاصیت حافظه داری برخوردار بوده و می تواند 
پس از تغییر ش��کل، به شکل اولیه  بازگردد. این نوع 
مواد در صنایع خودروسازی و هوافضا کاربرد دارد. 

به گزارش ایرنا از س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو 
ریاست جمهوری، علوم و فناوری در قرن حاضر و در 
آینده به طور قطع تأثیر زیادی از مواد جدید خواهد 
گرف��ت. آلیاژها و مواد حافظه دار یکی از این مواد نو 
هس��تند. مواد حافظه دار به گروه��ی از مواد اطالق 
می ش��ود که این توانایی را دارند اگر آنها را تا باالی 
دمای ویژه ای گرم کنیم، قادر به بازیابی شکل اولیه  
خود خواهند بود. مواد حافظه دار اغلب از جنس فلز 
هس��تند و از آنها به عنوان آلیاژه��ای حافظه دار یاد 
می ش��ود. یکی از معایب آلیاژه��ای حافظه دار، وزن 
باالی آنهاس��ت که محدودیت هایی را ایجاد می کند. 
از ای��ن رو تولید پلیمره��ای حافظ��ه دار می تواند از 

منظرهای مختلف حائز اهمیت باشد. 
فرزان��ه معماری��ان، محقق دانش��گاه س��منان با 
ی��ادآوری نیاز روزافزون صنای��ع مختلف پلیمرها، از 
استحکام پایین این مواد به عنوان یکی از نقاط ضعف 
این مواد یاد کرد و گفت: این طرح با هدف رس��یدن 
به س��اختار بهینه ای از پلیمره��ای حافظه دار دارای 
مقاومت مکانیکی باال در برابر بارهای ضربه ای انجام 
شده اس��ت. از این رو از ترکیب دو پلیمر پلی یورتان 
ترموپالس��تیک و اکریلونیتری��ل بوتادین اس��تایرن 
اس��تفاده ش��ده و جهت بهب��ود خ��واص مکانیکی 
و همچنین نس��بت بازگش��ت و ثبات ش��کلی آن از 

نانولوله های کربنی استفاده شده است. 

خبر یادداشت

بینالملل

7 خودرو

چهارشنبه هفته گذشته بود 
که گروه خودروس��ازی سایپا، 
اقدام به انتشار 5 هزار میلیارد 
ری��ال اوراق مرابحه در بورس 
اوراق بهادار ته��ران کرد؛ راه 
جدید سایپایی ها برای تأمین 

سرمایه در گردش خود. 
نارنجی های جاده مخصوص 
که طعم خوش بازی با ارزش 
س��هام خ��ود را در آخری��ن 
روزهای سال گذشته چشیده 
بودند، بار دیگ��ر راهی جدید 
برای اس��تفاده از س��هام خود 
پیدا کردند. گرچه تجربه قبلی 
دست کم برای خریداران سهام 
س��ایپا، تجرب��ه خوش��ایندی 
نب��ود. ح��اال ای��ن ب��ار اوراق 
مرابحه است که 500 میلیارد 
تومان برای س��ایپا سرمایه در 
گردش خواهد داش��ت؛ راهی 
ک��ه مدیرعامل ب��ورس اوراق 

بهادار تهران در حالی به سایر 
خودروسازان پیشنهاد می کند 
مدیرعامل  یکه زارع  هاشم  که 
ارزیابی  تجدید  ایران خ��ودرو، 
س��ایپایی ها  راه  هم��ان  ک��ه 
برای ب��اال بردن حبابی قیمت 
سهام شان بود صراحتا رد کرد 
و در مجمع عمومی ساالنه این 
ش��رکت گفت که ایران خودرو 
ارزش  افزای��ش  فک��ر  ب��ه 
 دارایی هایش با تجدید ارزیابی 

نیست. 
حسن قالیباف اصل، مدیرعامل 
به��ادار تهران،  اوراق  ب��ورس 
در گفت وگ��و ب��ا  »فرص��ت 
ام��روز« درب��اره ای��ن اق��دام 
س��ایپا، می گوید:  »بازار سهام 
باالیی  پتانسیل  خودروسازان 
دارد. راه های��ی مانن��د عرضه 
گ��روه  ک��ه  مرابح��ه  اوراق 
خودروس��ازی س��ایپا انج��ام 
داد، یک��ی از راه ه��ای تأمین 
مال��ی کوتاه م��دت اس��ت که 

برای نخس��تین بار توسط یک 
بنگاه تولیدی در بورس اوراق 
به��ادار تهران ص��ورت گرفته 
این  برای  برنامه ریزی  اس��ت. 
کار ح��دود دو م��اه ص��ورت 
گرفته و تأمین مالی با چنین 
 س��رعتی یک رؤیا در کش��ور 

بود.«
ب��ازار  می افزای��د:  »در  وی 
س��رمایه ای��ن امکان بس��یار 
خوبی برای بنگاه های تولیدی 
اس��ت.  به ویژه خودروس��ازان 
این تأمین مالی برای سرمایه 
در گ��ردش ص��ورت گرفته و 
کوتاه مدت اس��ت. استفاده از 
این اب��زار موجب پایین آمدن 
نرخ س��ود می ش��ود که یکی 
از اقدامات��ی اس��ت ک��ه باید 
برای پایی��ن آمدن هزینه های 
تولی��د ص��ورت بگی��رد. بازار 
س��رمایه پتانسیل تأمین مالی 
برای خودروس��ازان را دارد و 
نکته جالب اینجاس��ت که در 

همی��ن ابتدا هم��ه این اوراق 
جذب شد. بازار به برنامه های 
خودروس��ازان واکنش نش��ان 

می دهد.«
این نظ��ر مدیرعامل بورس 
اوراق به��ادار ته��ران درب��اره 
اما آیا  اقدام سایپایی هاس��ت. 
در عم��ل تأمین مال��ی با این 
ش��یوه راهی اس��ت که بتوان 
ب��ه س��ایر خودروس��ازان هم 

پیشنهاد کرد؟ 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خ��ودرو، در پاس��خ ب��ه ای��ن 
پرس��ش به  »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: »س��ر زدن چنین 
طبیع��ی  س��ایپا  از  رفت��اری 
است. سایپا پارسال با تجدید 
ت��ورم  محاس��به  و  ارزیاب��ی 
امالکش به عنوان دارایی، زیان 
انباشته اش را روی کاغذ صفر 
کرد ام��ا در واقعیت این زیان 
صفر نشده و بدهی های سایپا 
همچنان پابرجاست. همچنین 

س��ایپا با فروش امالکش نیز 
نتوانست نقدینگی به مجموعه 

خود اضافه کند.«
او ادام��ه می دهد: »س��ایت 
ب��ن رو ب��ه ص��ورت رد دیون 
واگذار ش��د و سایپای کاشان 
نی��ز ب��ه ص��ورت مش��ارکتی 
بخش��ی از س��هامش واگ��ذار 
شد، بنابراین از طریق فروش 
دارایی ها نقدینگی عاید سایپا 
افزای��ش  درحالی ک��ه  نش��د 
سرمایه با آوردن نقدینگی نیز 
در این شرکت صورت نگرفته 
اس��ت، بنابرای��ن بای��د راهی 
ب��رای ورود نقدینگ��ی به این 
شرکت پیدا می شد که به نظر 
می رسد روش خوبی در پیش 

گرفته شده است.«
به اعتقاد زاوه، اگر این اوراق 
با ن��رخ 18درصد ک��ه دارای 
جذابیت کمی است به فروش 
برسد، راه مناسبی برای تأمین 

مالی خودروسازان است. 

بازار سرمایه راه جدید تأمین مالی خودروسازان

مدی��رکل تعزی��رات حکومتی 
اس��تان فارس با اشاره به کشف 
12 خودروی لوک��س قاچاق در 
س��ال 94 در این اس��تان گفت: 
ای��ن خودروها  امحای  موض��وع 
منتفی ش��د و ای��ن خودروها به 

خارج از کشور صادر می شوند. 
به گزارش ایرنا، علی مبش��ری 
بیان داش��ت: پی��ش از این مقرر 
ش��ده ب��ود در چارچ��وب طرح 
مب��ارزه ب��ا کااله��ای قاچ��اق، 
خودروهای یاد ش��ده امحا شوند 
اما ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه برای 
خری��داری این خودروه��ا ارز از 
کشور خارج ش��ده بود، قرار شد 
در صورت ام��کان موضوع صادر 
ک��ردن این وس��ایل نقلیه دنبال 

شود. 
ای��ن  اف��زود: خری��داران  وی 
خودروها ساکن شیراز هستند و 
فرد مته��م این پرونده هم اینک 

در بازداشت به سر می برد. 
پیش از این مدی��رکل مبارزه 
با قاچاق و ارز س��ازمان تعزیرات 
حکومتی کش��ور، بیست و چهارم 
ک��ه  ب��ود  گفت��ه   95 م��رداد 
خودروهای لوکس قاچاق که در 
س��ال 94 کشف ش��دند در سال 

95 امحا می شوند. 
اجته��ادی  س��یدعبدالمجید 
اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه قان��ون و 
هماهنگی ه��ای انج��ام ش��ده از 
س��وی س��ازمان اموال تملیکی، 
س��تاد مرکزی مب��ارزه با قاچاق 
کاال و ارز، تعزی��رات حکومت��ی 
و قوه قضاییه مقرر ش��ده تا این 
خودروه��ا برای نخس��تین بار در 

کشور امحا شود. 
مدیرکل مب��ارزه با قاچاق کاال 
و ارز سازمان تعزیرات حکومتی 
ادامه داد: ب��ه دلیل اینکه امکان 
عرض��ه این خودروها در کش��ور 
طبق مقررات کنونی وجود ندارد 

و همچنین موضوع صادرات آنها 
نی��ز مقدور نیس��ت بنابراین این 
13 خودروی لوکس در اس��تان 
فارس که پرون��ده این خودروها 
در آنجا بررسی شده است، امحا 

می شوند و از بین می روند. 
اجتهادی درباره فرآیند قاچاق 
ای��ن خودروها نی��ز گفت: متهم 
پرون��ده ابت��دا از طریق اس��کله 
ش��هیدرجایی بندرعب��اس ای��ن 
را وارد و اظهارنام��ه  خودروه��ا 
آن را ب��ا عن��وان کاالی ترانزیت 
خارجی به ارمنس��تان اعالم کرد 
اما بعد از انجام این کار منصرف 
اس��کله  از  را  محمول��ه  و  ش��د 

ش��هیدرجایی به س��مت امارات 
متحده عربی خارج کرد. 

وی اظهار ک��رد: این محموله 
سپس از مسیر امارات به صورت 
غیرقانونی وارد کش��ور شد و فرد 
متخل��ف از طری��ق پارتی بازی و 
رشوه اقدام به ویرایش اطالعات 
س��امانه راه��ور ک��رد و به جای 
اطالعات مرب��وط به خودروهای 
پراید، اطالع��ات این خودروهای 
را  و خودروه��ا  وارد  را  لوک��س 

پالک کرد. 
مدی��رکل مب��ارزه ب��ا قاچاق 
تعزی��رات  س��ازمان  ارز  و  کاال 
برای  ک��رد:  اظه��ار  حکومت��ی 

انج��ام ای��ن قاچ��اق جرایم��ی 
همچون، پرداخت رش��وه، جعل 
اطالع��ات راه��ور، اس��تفاده از 
اس��ناد غیر واقعی و جعل اسناد 
تملیکی  اموال  س��ازمان فروش 
انجام ش��ده اس��ت و همچنین 
این ف��رد قاچاقچی ب��رای نقل 
و انتق��ال پول از کارت اعتباری 
شاگرد خود اس��تفاده می کرده 

تا مدرک جرمی باقی نگذارد. 
مدی��رکل تعزی��رات حکومتی 
اس��تان ف��ارس نیز نه��م تیرماه 
95 ب��ه ایرنا، گف��ت: رأی نهایی 
درباره پرونده قاچاق 12 دستگاه 
خودروی لوک��س مانند بی ام و و 
پورش��ه که در این استان کشف 
ش��ده بود، صادر ش��ده اس��ت و 
قاچاقچیان به مجازات عمل خود 

می رسند. 
علی مبش��ری افزود: عالوه بر 
ای��ن تعداد خ��ودروی لوکس در 
اس��تان فارس، به ط��ور همزمان 
چن��د خ��ودروی دیگ��ر نیز در 
اس��تان اصفهان کشف شده بود 
و در نهای��ت، دادگاه تجدیدنظر 
در ته��ران رأی نهای��ی خ��ود را 
در ارتب��اط با این پرونده ها اعالم 

کرد. 

خودروهای لوکس قاچاق صادر می شوند
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براساس اعالم رس��می شعبه اروپایی 
گ��روه خودروس��ازی جن��رال موت��ورز 
آمریکا، ش��رکت اپل – واکسهال که از 
جمل��ه خودروس��ازان زیرمجموعه این 
خودروساز آمریکایی محسوب می شود، 
ب��ه زودی کراس اوور جدید خود را با نام  
بازاره��ای  ب��ه   » Grandland X «
جهانی عرض��ه خواهد ک��رد. اطالعات 
موجود حاکی از آن است که این خودرو 
در سال 2017 میالدی رونمایی شده و 
سال 2018 در دسترس خریداران قرار 

خواهد گرفت. 
م��دل» Grandland X «  دومین 
خودرویی است که با همکاری دو شرکت 
اُپل و پژو – س��یتروئن س��اخته می شود. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که پی��ش از این 
 »Crossland X « خودروی کوچک تر
نخس��تین مدل��ی ب��ود که دو ش��رکت 
آلمانی و فرانس��وی طراح��ی و به بازار 
عرضه شده اس��ت. گفتنی است مطابق 
ادعای مدیران شرکت خودروسازی اُپل، 
کراس اوور جدید این ش��رکت جایگزین 
 »Meriva « ون کوچ��ک آن یعن��ی

خواهد شد. 
کارشناس��ان صنعت خ��ودرو بر این 
باورند که مدل »Grandland X « که 
با همکاری پژو – سیتروئن ساخته شده 
است شباهت های بسیاری با پژو 3008 
داش��ته و توسط پژو – س��یتروئن و در 
سایت تولید خودروی آن در شهر سوشو 
فرانسه تولید خواهد شد. همکاری های 
این دو خودروس��از فرانس��وی و آلمانی 
در ش��رایطی گس��ترش یافته است که 
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، 
ق��رار اس��ت م��دل »Zafira«  نیز در 
کنار » Grandland X « توسط پژو 

سیتروئن تولید شود. 
خودروس��ازی  گروه  س��رمایه گذاری 
تولی��د   پ��روژه  واکس��هال در   –  اُپ��ل 
»Grandland X« سبب خواهد شد 
تا این خودروس��از آلمانی – انگلیس��ی 
بتوان��د رقیب��ی قدرتمن��د و احتم��اال 
نظی��ر  ب��رای خودروهای��ی  پرف��روش 
»نیس��ان قش��قایی، هیوندای توس��ان، 
کیا اس��پورتیج و فورد ک��وگا« را روانه 

بازارهای جهانی کند. 
ش��رکت اُپل پس از اعالم رسمی نام 
جدید ترین ک��راس اوور خ��ود با صدور 

بیانیه ای رس��می اعالم ک��رد: »طراحی 
از  اس��ت  ترکیب��ی   Grandland X
ظرافت، زیبایی و اس��تحکام« در ادامه 
ای��ن بیانیه آمده اس��ت: »ای��ن خودرو 
فضای مناس��بی برای سرنش��ینان خود 
فراهم کرده و دید مناسبی را در اختیار 
آنان ق��رار می ده��د همچنی��ن فضای 
صندوق بار آن نیز بسیار مناسب است و 
سرنشینان قادر خواهند بود تا به آسانی 
بار و چمدان خود را در آن قرار دهند.«

سیس��تم  از   »  Grandland X  «
نام گذاری جدید اُپل استفاده خواهد کرد 
و ق��رار گرفتن ح��رف X در کنار نام این 
خودرو به معنای SUV بودن آن اس��ت. 
معرفی رس��می نام کراس اوور جدید اُپل 
و رونمای��ی از آن در س��ال  آین��ده تعداد 
SUV های تولید شده توسط این شرکت 
را به س��ه می رس��اند چرا که اخیراً مدل 
»Mokka « این خودروس��از آلمانی که 
در س��گمنت SUV های کوچ��ک یا به 
بیان دیگر خودروهای کراس دسته بندی 
می ش��ود نی��ز به روزرس��انی ش��ده و به 

»Mokka X «  تغییر نام داده است. 
ورود گروه خودروسازی اُپل – واکسهال 
به سگمنت محبوب SUV های کوچک و 

متوسط در شرایطی صورت می گیرد که 
امروزه فروش ای��ن خودروها در بازارهای 
جهان��ی ب��ا افزایش چش��مگیری مواجه 
شده و خریداران اس��تقبال خوبی از این 
س��گمنت به عمل می آورن��د. به همین 
دلیل و به منظور توسعه محصوالت خود 
در ای��ن بخش، ش��رکت اُپل قص��د دارد 
س��ال آین��ده از خ��ودروی SUV بزرگ 
خود رونمایی کند. ش��ایان ذکر است که 
 این خودرو از پلتفرم س��دان محبوب اُپل 
 »Insignia Grand Sport«
 اس��تفاده خواهد ک��رد. براس��اس اعالم 
»کارل – توماس نیوم��ن« مدیر اجرایی 
شرکت اُپل، خودروی جدید این شرکت 
ک��ه در دس��ته SUV های ب��زرگ قرار 
 می گیرد، از طراحی عضالنی تری نسبت به 
کراس اوورهای این برند برخوردار خواهد 
بود. مدیر اجرایی اُپل در رابطه با معرفی 
ک��راس اوورهای متوس��ط و بزرگ این 
ش��رکت به ب��ازار اعالم ک��رد: »اگرچه 
مدل های متنوعی در س��گمنت کراس 
اوورهای کوچک و متوسط در بازار اروپا 
که حضور دارند، اما ش��رایط به گونه ای 
اس��ت هنوز می توان ب��ه رقابت در این 

بخش از بازار امیدوار بود.«

Grandland X کراس اوور جدیدی از اُپل
معراج آگاهی
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سیدمهرداد سیادت نسب
رایزن بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در آفریقای جنوبی



خبری که روز گذش��ته از زبان مدیرکل پیش بینی و 
هشدار سریع سازمان هواشناسی منتشر شد، این روزها 
ب��رای تهرانی ها بهترین خبر اس��ت. بع��د از یک هفته 
آلودگی مداوم که هوا را برای تمام افراد جامعه ناس��الم 
کرد و منجر به تعطیلی مدارس در تمام مقاطع و خروج 
بخشی از تهرانی ها از شهر ش��د، حاال پایتخت نشین ها 

می توانند هفته خود را با هوای بارانی آغاز کنند. 
احد وظیفه روز گذش��ته از نفوذ تدریجی توده هوای 
سرد به شمال کش��ور خبر داد و گفت: برای تهران نیز 
در روز ش��نبه و یکش��نبه آس��مان ابری و رگبار باران 

پیش بینی می شود. 
او درب��اره وضعیت آب و هوای کش��ور طی س��ه روز 
آین��ده گف��ت: تحلیل داده ه��ا و نقش��ه های پیش یابی 
هواشناس��ی بیانگ��ر نفوذ تدریجی توده هوای س��رد به 
شمال کشور است که امروز سواحل شمالی و ارتفاعات 
البرز و از اوایل ش��ب مناطقی از ش��مال شرق کشور را 

تحت تاثیر قرار می دهد. 
وظیف��ه با بی��ان اینک��ه ام��روز ش��دت بارش ها در 
استان های گیالن، مازندران و گلستان و روز یکشنبه و 
دوش��نبه در گیالن و مازندران دیده می شود، ادامه داد: 
بنابراین آبگرفتگی معابر و باال آمدن سطح آب رودخانه 
در این اس��تان ها پیش بینی می شود. همچنین با توجه 
ب��ه انتظار بارش ب��رف و مه آلود بودن ه��وا، پیش بینی 
می شود که اختالل در تردد جاده های ارتباطی به سوی 
شمال کشور را شاهد باشیم. دریای خزر هم در روزهای 
جمعه و ش��نبه مواج خواهد بود. همچنین خلیج فارس 
از ش��نبه بعدازظهر و یکشنبه، به سبب وزش باد شدید 
مواج اس��ت. در عین حال نیمه ش��رقی کشور از شنبه 
بعدازظه��ر تا اواخر هفت��ه آینده ش��اهد کاهش دما و 

افزایش سرعت وزش باد خواهد بود. 
ب��ه گفته وظیفه، ه��وای تهران در ام��روز نیمه ابری 
همراه با وزش باد و در اواخر وقت ابری، همراه با رگبار 
ب��اران خواهد بود و حداکث��ر و حداقل دمای هوا 16 و 
هشت درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز یکشنبه هم 

آس��مان پایتخت ابری همراه با مه صبحگاهی اس��ت و 
در بعضی ساعات رگبار باران و وزش باد نیز پیش بینی 
می شود و حداکثر دمای هوا 9 و حداقل آن چهار درجه 

سانتی گراد است. 
روابط عموم��ی وزارت آموزش و پرورش هم با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد: مدارس سراسر کشور امروز دایر 

است. 

برای موضوعات بسیار کم اهمیت از صندوق ذخیره 
ارزی استفاده می شود اما برای حفظ جان مردم نه 

خبر کاهش دمای کش��ور و پایتخت در حالی منتش��ر 
ش��دکه معاون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران با 
تاکید بر اینک��ه 80 درصد آلودگی هوای پایتخت متعلق 
به وسایل نقلیه است، گفت: خودروها و موتورسیکلت های 
کاربراتوری و س��ایل نقلیه دیزلی با عمر باالی 20 س��ال، 

متهمان اصلی آلودگی هوای تهران هستند. 
به گزارش ایس��نا، مازیار حس��ینی افزود: ضمن درک 
مسائل و مشکالت معیشتی افرادی که به وسیله این گونه 
وسایل نقلیه ارتزاق می کنند، اعتقاد دارم با تصمیم گیری 
قاطع و البته با لحاظ آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی، از 
چرخه خارج کردن موتورسیکلت ها و خودروهای آالینده 
و دیزل ه��ای فرس��وده از طریق مجموع��ه ای از اقدامات 

حمایتی، امکان پذیر است. 
او با اعالم اینکه موضوع خروج وسایل نقلیه مستهلک  
که به صورت مس��تقیم با سالمت مردم به ویژه کودکان 
و نوزادان ش��هر س��ر و کار دارد از اوجب واجبات است، 
تاکید کرد: در چنین ش��رایطی، برای سالمت بچه های 
شهر که بیشتر از سایر ش��هروندان تحت تاثیر آلودگی 

هوا قرار دارند، بسیار نگرانیم. 
معاون ش��هردار تهران با اشاره به اینکه جای تاسف و 
تعجب فراوان دارد که برای موضوعات بسیار کم اهمیت 
از صندوق ذخیره ارزی استفاده می شود، در صورتی که 
در مقاب��ل موضوع مهم حذف خودروهای فرس��وده که 
قانون آن نیز وجود دارد، هیچ گونه اقدامی نمی ش��ود، 

 اظهار کرد: خسارتی که وسایل نقلیه آالینده به سالمت 
مردم وارد می کنند، بس��یار بیش��تر از هزینه ای اس��ت 
که بای��د صرف خ��روج خودروهای آالین��ده از چرخه 

حمل و نقل شهری شود. 
حس��ینی با بیان اینکه متاس��فانه نه به توسعه شبکه 
مترو کمک می ش��ود و نه به تقویت ناوگان اتوبوسرانی 
و در ای��ن میان، ای��ن مردم تهران هس��تند که متضرر 
می ش��وند، ادامه داد: آنها که می گویند مشکل آلودگی 
هوای ته��ران مربوط به س��اختمان های بلن��د منطقه 
22اس��ت، باید به این پرسش پاسخ دهند که پس علت 
آلودگی هوا از اصفهان و اهواز و زابل و زاهدان گرفته تا 

سنندج و یاسوج و کرمان و کرمانشاه چیست؟ 
او ب��ا تاکید بر اینکه متاس��فانه موضوع هوای تهران، 
رن��گ و بوی سیاس��ی به خ��ود گرفته و سیاس��ت، بر 
موضوع  آلودگی هوا که به صورت مستقیم با جان مردم 
سر و کار دارد، سایه سیاه خود را گسترانده، اضافه کرد: 
چرا کس��ی افرادی را که به جای انجام مقررات، اجرای 
مصوبات و پرداخت مطالبات ش��هر تهران و شهروندان 
آن، با دادن آدرس غلط س��عی در انحراف افکار عمومی 
دارند، مورد س��وال ق��رار نمی دهد؟ روزی 600 تا 800 
خ��ودروی جدی��د وارد معابر تهران می ش��وند اما یک 

دستگاه هم خارج نمی شود! 
معاون شهردار تهران با اشاره به ورود خودروی جدید 
اظه��ار کرد: هر س��ال حداقل 200 ه��زار تا 300 هزار 
دس��تگاه خودروی جدید به 3 میلیون دستگاه خودروی 
تهران که بس��یاری از آنها سال هاست از سن فرسودگی 
عبور کرده و بس��یار آالینده هس��تند، اضافه می ش��ود 
اما یک دس��تگاه از خودروهای مس��تهلک نیز اس��قاط 

نمی شوند. 
 حسینی با بیان اینکه بیاییم خودمان به خودمان رحم 
کنیم، گفت: واقعیت این است که خیابان ها و بزرگراه های 
تهران، دیگر ظرفیت این تعداد خودرو را ندارند و اگر این 
امکان را داریم که از خودروی ش��خصی اس��تفاده نکنیم، 

حتما از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنیم. 

مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 
طرح منع فروش هواپیماهای مس��افربری 
توسط ش��رکت ایرباس و بویینگ به ایران 
را که پیشتر مورد موافقت دولت اوباما قرار 

گرفته بود، تصویب کرد. 
ب��ه گزارش ایس��نا ب��ه نق��ل از رویترز، 
این طرح ب��ا 243 رأی موافق نمایندگان 
جمهوری خ��واه در برابر 174 رأی مخالف 
دموکرات ه��ا به تصویب رس��یدکه در این 
میان هف��ت نماین��ده دموک��رات نیز در 
موافقت با این ط��رح به جمهوری خواهان 

پیوستند. 
این طرح از صدور مجوزهای الزم توسط 
وزارت خزان��ه داری آمریکا برای بانک های 
آمریکای��ی جهت انجام تراکنش های مالی 
ف��روش این هواپیماه��ا جلوگیری خواهد 

کرد. 
تصویب این طرح ب��ه دنبال تالش های 
بی اثر  ب��رای  جمهوری خواهان  گس��ترده 
کردن توافق هسته ای برجام با ایران انجام 

شد. 
دو ش��رکت هواپیمایی ایرباس و بویینگ 
قرار است بیش از 200 هواپیمای مسافربری 

را به ایران بفروشند یا اجاره دهند. 
ب��ا وج��ود اینک��ه ش��رکت هواپیمایی 
ایرباس فرانسوی اس��ت باید مجوز وزارت 
خزان��ه داری آمریکا برای ف��روش دریافت 
کند، چراکه ح��دود 10 درصد از قطعات 
مورد نی��از این هواپیماها توس��ط آمریکا 

ساخته می شود. 
تعدادی از دموکرات ه��ای کنگره اعالم 
نگرانی کرده ان��د که لغو این قرارداد باعث 
از بین رفت��ن فرصت های ش��غلی زیادی 
خواه��د ش��د. در حال��ی ک��ه نمایندگان 
جمهوری خواه که مخالفان توافق هسته ای 
برجام هس��تند مدعی اند ایران می تواند از 
ای��ن هواپیماها برای اه��داف نظامی مثل 
انتق��ال نیروی نظام��ی به روس��یه برای 
مبارزه با نیروهای آمریکایی استفاده کند. 
اگرچ��ه بعی��د به نظر می رس��د که این 
ط��رح به قان��ون تبدیل ش��ود، چراکه در 
ص��ورت موافقت مجلس س��نا با این طرح 

باید به امضای رئیس جمهور نیز برسد. 
اوبام��ا اعالم کرده اس��ت که هر طرحی 
مثل این را که باعث به خطر افتادن برجام 
ش��ود وتو خواهد ک��رد، چراکه بنابر اعالم 

کاخ س��فید تصویب این طرح نقض صریح 
برجام محسوب می شود. 

اوباما در برلین: ترامپ در مقابل 
روسیه بایستد

ب��اراک اوباما در برلین گفت که امیدوار 
اس��ت رئیس جمهوری منتخب آمریکا در 
مقابل روس��یه بایس��تد و او »با احتیاط« 
س��فید  کاخ  در  او  ب��ه حض��ور  نس��بت 

»خوشبین« است. 
به گزارش ایس��نا، به نقل از خبرگزاری 
فرانس��ه، ب��اراک اوبام��ا، رئیس جمهوری 
آمری��کا در جریان آخرین س��فر اروپایی 
خود در این س��مت در برلی��ن همچنین 
از آنگال م��رکل، صدراعظم آلمان به عنوان 
یک شریک بین المللی خوب تشکر کرد و 
در جریان یک نشس��ت خبری مشترک با 
وی بر موضع مش��ترک دو کشور در قابل 
ناتو، تج��ارت آزاد و اقدام ب��رای مقابله با 

تغییرات جوی تاکید کرد. 
اوباما بر این مسئله تاکید کرد که امیدوار 
اس��ت دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��وری 
منتخ��ب آمری��کا ک��ه والدیمی��ر پوتین، 

رئیس جمهوری روس��یه را مورد تحسین 
ق��رار می دهد، در مقابل او بایس��تد چون 
روس��یه بسیاری از کش��ورهای کوچک را 

مورد آزار و اذیت قرار داده است. 
رئیس جمه��ور آمری��کا جانش��ین خود 
ترام��پ را ترغی��ب ک��رده در صورتی که 
روس��یه از »ارزش های مورد قبول آمریکا 
و عرف بین المللی« منحرف ش��د در برابر 

این کشور بایستد. 
اوبام��ا گفت امیدوار اس��ت ک��ه رویکرد 
رئیس جمهور منتخب آمریکا نه فقط متکی 

بر منافع، بلکه همچنین ارزش ها باشد. 
او همچنی��ن علی��ه رقاب��ت در عرص��ه 
تسلیحات سایبری هشدار داد و گفت که 
ش��واهد کامال روشنی از حمالت سایبری 

توسط روسیه وجود دارد. 
رئیس جمه��وری آمری��کا همچنین در 
جریان س��فر آخ��ر خود به آلم��ان گفت: 
نس��بت به حضور ترامپ در کاخ سفید تا 
حدودی خوشبین هس��تم. باید در سمت 
رئیس جمه��ور، ترامپ ج��دی رفتار کند. 
اگر چنین اتفاق��ی نیفتد، نمی توانید دوام 

بیاورید. 

آخری��ن اطالعات اکران و فروش فیلم های روی پرده از 
س��وی پخش کنندگان اعالم ش��د و فیلم »فروشنده« که 
تاکن��ون باالترین رقم فروش تاریخ س��ینمای ایران را به 
خود اختص��اص داده از مرز 1۵ میلی��ارد و 330 میلیون 

تومان گذشت. 
علی سرتیپی، مدیرعامل موسسه فیلمیران در گفت وگو 
با ایس��نا درباره آمار فروش فیلم هایی که این موسسه در 
دس��ت پخش دارد گفت: فیلم »فروشنده« به کارگردانی 
اصغر فرهادی تا پنجشنبه شب 1۵ میلیارد و 330 میلیون 
تومان فروش داش��ته و ب��ا وجود اتمام م��دت اکران آن 
همچنان در 9 س��ینمای پایتخت به صورت تک س��انس و 

3۵ سینمای شهرستان ها در حال اکران است. 
او افزود: فیلم »یتیم خانه ایران« به کارگردانی ابوالقاسم 
طالبی نیز با در اختیار داش��تن 24 س��الن سینما در کل 
کش��ور تاکنون به رقم فروش 320 میلیون تومان رسیده 

است. 

س��رتیپی همچنین مجموع ف��روش فیلم »متولد 6۵« 
ب��ه کارگردانی مجید توکلی در تهران و شهرس��تان ها را 
620 میلیون تومان اع��الم کرد و گفت: این فیلم در حال 

حاضر 27 سالن سینما را برای نمایش در اختیار دارد. 
به گفته او فیلم »نیمه ش��ب اتفاق افتاد« س��اخته تینا 
پاکروان هم با نمایش در ۵8 س��ینمای کش��ور تا ش��ب 
گذش��ته از مرز یک میلیارد گذشته و به رقم فروش یک 

میلیارد و 30 میلیون تومان رسیده است. 
فیاض هوش��یار پارس��یان، مدیر دفتر پخش موسس��ه 
سیمای مهر نیز درباره آخرین آمار فروش فیلم »سیانور« 
ب��ه کارگردانی بهروز ش��عیبی گفت: ای��ن فیلم در حال 
حاضر 64 س��ینما در کل کش��ور در اختیار دارد و ش��ب 
گذشته 121 میلیون تومان فروش داشته و به این ترتیب 
مجموع فروش��ش به یک میلیارد و 886 میلیون رسیده و 
پیش بینی می ش��ود با همین روند فروش در پایان اکران 

جمعه 2میلیاردی شود. 

ب��ه گفت��ه پارس��یان، اک��ران خارجی دومین س��اخته 
س��ینمایی بهروز ش��عیبی نیز از 26 آبان ب��ا نمایش این 
فیلم در س��الن ون س��یتی ش��هر ونکوور آغاز شده و پس 
از آن قرار اس��ت در دیگر ش��هرهای کانادا نیز روی پرده 
برود. بیش��تر مخاطبان این سالن س��ینمایی دانشجویان، 
دست اندرکاران س��ینما یا عالقه مندان به این حرفه اند و 
»سیانور« در نخس��تین اکران خود با استقبال مخاطبان 
روبه رو شده است. اکران خارج از کشور »سیانور« برعهده 
ش��رکت آریا پرس��یس و انجمن فیلم های ایرانی ونکوور 

است. 
احم��د مخت��اری از دفتر پخ��ش هدایت فیل��م نیز در 
خص��وص آمار ف��روش فیل��م »خشکس��الی و دروغ« به 
کارگردانی پ��درام علیزاده گفت: این فیلم در حال حاضر 
در 18 س��ینمای ته��ران و 34 س��ینما در شهرس��تان ها 
اکران می ش��ود و به مجموع فروش��ی بالغ بر 2 میلیارد و 

318 میلیون تومان رسیده است. 

تصویب طرح منع فروش هواپیما به ایران توسط مجلس نمایندگان آمریکا

آخرین آمار فروش فیلم های روی پرده

به گزارش ایس��نا  به نقل از خبرگزاری رویترز، ش��ینزو 
آب��ه، نخس��ت وزیر ژاپن پس از دی��دار با دونال��د ترامپ، 
رئیس جمهوری منتخب آمریکا در برج ترامپ در منهتن 
نیوی��ورک به خبرن��گاران گفت: این گفت وگ��و برای من 
اطمینان خاطری اس��ت که ما می توانیم به اعتمادس��ازی 

بپردازیم. 
نخست وزیر ژاپن همچنین نسبت به آینده ائتالف میان 
آمریکا و س��ایر متحدانش به ویژه ژاپ��ن ابراز نگرانی کرد، 
چون ترامپ در اظهارات انتخاباتی اش گفته بود درصورتی 
به متحدانش کمک می کن��د که آنها نیز به آمریکا کمک 
کنند و از متحدانش خواسته است تا برای حفظ نیروهای 

آمریکایی در کشورهایشان پول پرداخت کنند، در غیر این 
صورت نیروهای آمریکایی از این کشورها خارج می شوند. 
از ط��رف دیگر رئیس جمهوری منتخب آمریکا با توافق 
تجارت آزاد آس��یا – پاسیفیک مخالف است که 12 عضو 

دارد. 
آب��ه بعد از این دیدار گف��ت: »ما یک گفت وگوی خیلی 
صریح و مفصل داش��تیم. گفت وگو در ج��و خیلی گرمی 
انجام شد. من معتقدم بدون اعتماد میان دو کشور، اتحاد 
میان آنها در آینده زیر سوال خواهد رفت و من در نتیجه 
دیدار امروز قانع ش��ده ام که آقای ترامپ رهبری است که 

می توانم خیلی به او اعتماد کنم.«

شینزو آبه: ترامپ قابل اعتماد است

  یک مقام ارشد ترکیه اعالم کرد، 
این کشور براساس اصالحات جدید 
قانون اساس�ی درب�اره دولت، دیگر 

نخست وزیر نخواهد داشت. 
ائت�الف متج�اوز    جنگنده ه�ای 
س�عودی با نقض آتش ب�س در یمن، 
بازاری در شهر تعز را بمباران کردند 
که بیش از ۵۰ کشته و زخمی برجای 

گذاشت. 

س�رگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه روز گذشته اعالم کرد که هواپیماهای 
روسیه برای جلوگیری از فرار داعش از موصل به سوریه در حال انجام حمالت 

هوایی در حمص و ادلب هستند

تیتر اخبار

عضو کمیس��یون آموزش مجلس در گفت وگو با فارس 
اع��الم کرد ک��ه حکم اعض��ای کمیته تحقی��ق و تفحص 
صن��دوق ذخی��ره فرهنگیان صادر ش��د. حجت االس��الم 
والمس��لمین علیرضا س��لیمی عضو کمیس��یون آموزش 
مجل��س در گفت وگ��و با ف��ارس، در خص��وص  »آخرین 
وضعی��ت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان«، 
اظه��ار داش��ت: حکم اعضای کمیته تحقی��ق و تفحص از 
این صندوق صادر ش��ده اس��ت و در هفته آینده جلس��ه 

کارشناس��ی برگزار و هیأت رئیس��ه ای��ن کمیته انتخاب 
می شود. 

او با بیان اینکه به دلیل گس��تردگی این موضوع تقسیم 
کار الزم بی��ن اعض��ای کمیته تحقی��ق و تفحص صورت 
می گیرد، تصریح کرد: اسناد و مدارکی بیش از آن چیزی 
ک��ه آقایان بتوانند آن را مخفی کنند، جمع آوری کرده ایم 
و از هفت��ه آین��ده تحقیق و تفحص از ای��ن صندوق آغاز 

می شود. 

حکم اعضای کمیته تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان صادر شد 

  رئیس مر کز آمار ایران روز گذش�ته 

اع�الم کرد ک�ه تاکن�ون23 میلیون و 
4۰۰ه�زار خان�وار با جمعیت�ی برابر با 
77میلیون و 4۰۰هزار نفر سرش�ماری 
شده اند که 97 درصد خانوارهای کشور 
را در ب�ر می گیرد. س�تاد سرش�ماری 
عمومی نفوس و مس�کن هم از تمدید 
زمان سرشماری تا یکم آذر ماه خبر داد. 
 رئیس انجمن سرطان ایران بر لزوم 

جم�ع آوری سوس�یس و کالب�اس از 
سفره غذای مردم جهت پیشگیری از 

بروز سرطان ها تأکید کرد. 

مدیرعامل متروی تهران ضمن اعالم پیشرفت 8۰ درصدی خطوط 6 و 7 مترو، از 
افتتاح ایستگاه مشیریه تا میدان شهدا تا پایان سال جاری خبر داد

تیتر اخبار

و  آث��ار  »بررس��ی  کارگ��روه   ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه   
دست نوش��ته های ک��ودکان و نوجوانان« ش��ورای کتاب 
کودک به منظ��ور آگاهی از دغدغه ها و دلمش��غولی های 
کودکان و نوجوانان 8 تا 17 س��ال سراس��ر کشور، از آنها 
خواس��ته است تا قصه های خود را در هر ژانری در اختیار 

این کارگروه قرار دهند. 
نگین شهری از اعضای این کارگروه به ایسنا گفت: در پی 
فعالیت های قبلی ما مبنی بر بررسی آثار کودکان و نوجوانان 
که پیش تر از طریق بررس��ی آثار این گروه سنی در نشریات 
انجام می شد، در س��ال جاری تصمیم گرفته شد تا این کار 
در ارتباط مستقیم تر با بچه ها انجام شود. بر همین اساس از 
کودکان و نوجوانان سراسر کشور با ارسال فراخوان خواسته 
ش��ده تا قصه های خود را با هر موضوعی که دوس��ت دارند، 
در اختی��ار ما بگذارند. هدف از این کار آش��نایی با دغدغه ها 

و دلمش��غولی  بچه هاست. اگر چه ارسال این فراخوان به طور 
اتفاقی همزمان با از دست دادن توران میرهادی انجام شد اما 
در همین فاصله ک��م کودکان و نوجوانان زیادی از بچه های 
جمعیت امام علی )ع(، بچه های کار و چندین مدرس��ه برای 

همکاری، ابراز عالقه کرده اند. 
در بخش��ی از ای��ن فراخ��وان آمده اس��ت: از ک��ودکان و 
نوجوانان 8 تا 17 س��ال دعوت می کنیم قصه هایی را که در 
 س��ال 139۵ نوشته اند تا پایان دی ماه به آدرس الکترونیکی

ب��ه  ی��ا   asar_dastneveshteh.cbc@yahoo.com
نش��انی پس��تی: تهران، خیابان انقالب، خیاب��ان ابوریحان، 
خیابان وحید نظری پالک 31، طبقه دوم ارسال کنند. قید 
کردن نام و نام  خانوادگی، سال تولد، جنسیت، شماره تلفن 
منزل، شماره تلفن همراه، آدرس منزل، کدپستی و نام دقیق 

مدرسه از ملزومات ارسال آثار قید شده است. 

درخواست شورای کتاب کودک از بچه ها

  یک پژوهش�گر زب�ان مازندرانی 
نس�بت به خط�ر ناب�ودی این زبان 
کهن دارای ریش�ه هن�دی اروپایی 
هش�دار داد و گف�ت که براس�اس 
درص�د   6۰ تحقی�ق  ی�ک  نتای�ج 
جمع  در  مازندران�ی  خانواده ه�ای 
خانوادگ�ی ه�م ب�ه زبان فارس�ی 

مکالمه می کنند. 

کیهان کلهر نوازنده کمانچه پس از برگزاری کنسرت دونوازی در تاالر وحدت، 
تور کنسرت های  »پردگیان باغ سکوت« را به صحنه می برد

تیتر اخبار

به گ��زارش ایس��نا، مهدی ت��اج، رئیس فدراس��یون 
فوتبال درباره س��همیه فوتبال ای��ران در لیگ قهرمانان 
آس��یا گفت: قبال س��همیه ما 1+3 بود، اما با نتایجی که 
گرفتیم 2+2 ش��د. یعنی هم استقالل و هم پرسپولیس 
بای��د به پل��ی آف می رفتند. براس��اس نتایج��ی که روز 
پنجش��نبه اعالم شد، پرس��پولیس به طور مس��تقیم به 
لی��گ قهرمانان آس��یا اضافه ش��د و فقط اس��تقالل در 
پلی آف حضور خواهد داش��ت و اس��تقالل خوزس��تان، 

ذوب آه��ن و پرس��پولیس به ط��ور مس��تقیم ب��ه لیگ 
قهرمانان آسیا می روند. 

ب��ه گفته  تاج ای��ران، ام��ارات، قطر و عربس��تان چهار 
کشوری هستند که سهمیه 1+3 دارند. 

فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته همچنین در نامه ای 
به دبیرکل کنفدراس��یون فوتبال آس��یا رس��ماً نسبت به 
حاش��یه های دیدار برابر سوریه اعتراض کرد و پاسخگویی 

این نهاد فوتبالی را خواستار شد. 

سهمیه ایران در لیگ قهرمانان آسیا 1+3 شد

  در مرحله یک هشتم نهایی جام 
حذف�ی فوتب�ال هم تیم س�پاهان 
اصفه�ان توانس�ت در ی�ک ب�ازی 
اراک  آلومینی�وم  دقیق�ه ای   12۰
را شکس�ت دهد و ب�ه مرحله یک 
چه�ارم نهایی برس�د. تیم س�ایپا 
ب�ا پی�روزی دو بر ی�ک مقابل نفت 
مس�جد س�لیمان در این مرحله به 

مصاف س�پاهان خواهد رفت. 
  تی�م تراکتورس�ازی تبریز هم با 
پی�روزی مقابل برق جدید ش�یراز 
ب�ه مرحله یک چه�ارم نهایی جام 
حذفی صعود ک�رد و حریف نفت و 

گاز گچساران شد.

علیرض�ا فغانی در گفت وگو با ایس�نا ضمن ابراز خوش�حالی از نامزدی در 
جم�ع برترین های جه�ان درباره تعامل خود با س�تاره های ب�زرگ دنیای 

فوتبال گفت: مسی تابع قانون است اما نیمار و سوارز همواره معترضند

تیتر اخبار

سیاست
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فرهنگ
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صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول: محمدرضا قدیمی

شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز

آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120
روابط عمومی: 86073118

فکس تحریریه: 86073203
سازمان آگهی ها: 88493166  
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کافه تبلیغات

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

نگاهی به استراتژی های تبلیغاتی بزرگ ترین سایت خریدوفروش آنالین

eBay  با تبلیغ کریسمسی جدید خود به تلویزیون برگشت

ترجمه: علی آل علی

مزایای بازاریابی آنالین
آی��ا می دانستی��د بازاریاب��ی آنالین مزای��ای زیادی 
دارد؟ از جمل��ه آن می توان به این م��وارد اشاره کرد: 
1- تبلیغات سب��ز: در این گونه تبلیغات که در فضای 
آنالی��ن صورت می گی��رد، به  مقدار خیل��ی زیادی در 
مص��رف کاغذ صرفه جویی می ش��ود، شما تصور کنید 
هزینه های تراک��ت، بروشور، ک��ارت ویزیت ها، آگهی 
نامه ه��ا و... که امروزه هزینه زیادی را در تیراژ مطلوب 
خواهد داشت، از لیست هزینه های تبلیغات شما حذف 
می شود. 2- مخاطب ب��دون محدودیت: با استفاده از 
روش های بازاریابی آنالین و این گونه تبلیغات، مشتری 
شما محدود ب��ه ناحیه خاصی نیست و مجموعه شما 
در هر مکان و موقعیتی که باشد مشتریان و مخاطبان 
آن مح��دود به همان دایره بوم��ی نخواهد بود. از همه 
جای دنیای پهناور کره زمین می توانید باهدف مخاطب 
جذب کنید. 3- قیمت بهینه و ارزان: این نوع خدمات 
و تبلیغات قیم��ت خیلی پایین ت��ری نسبت به دیگر 
رسانه ه��ا دارند مثال صداوسیم��ا، رسانه های محیطی، 
بیلبورد ها و... هزینه های بسی��ار زیادی در بردارند که 
بازاریاب��ی و تبلیغات اینترنتی فرصت خوبی مخصوصا 
ب��رای استارتاپ ها است. 4- تبلیغات��ی قابل ویرایش: 
برای کسب و کار شما تا به حال پیش آمده است که در 
تبلیغ��ات دچار اشتباه شوید یا دچار تغییرات اجباری. 
به طور مثال زمانی که خط تلفن شما یا آدرس تغییر 
می کند ی��ا اطالع رسانی جدیدی داری��د در تبلیغات 
آنالی��ن نیازی نیست هزینه های برش��ور و کاتالوگ را 
مجدد متحمل شوید، ای��ن قابلیت ویرایش برای شما 

بدون هزینه قابل اجراست. 

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )1(
اهمیت توجه به عدم مالکیت اثر

راننده تاکسی )Taxi Driver( نام فیلم کالسیک 
آمریکایی است که پس زمین��ه ای روانشناسانه دارد. 
این اثر معروف به کارگردانی مارتین اسکورسیزی و 
درخشش بازیگر مشهور رابرت دنیرو در سال 1976 
تولی��د شده اس��ت. در یکی از صحنه ه��ای معروف 
ای��ن فیلم، تراویس بیکل )با ب��ازی دنیرو( در حالی 
ک��ه یک تفنگ در دس��ت دارد، رو به آینه آپارتمان 
خود ایست��اده و شروع به بیان دیالوگ ماندگار خود 

می کند: »تو در حال صحبت با من هستی...«
مشک��ل اصلی بسیاری از محص��والت و کاالهایی 
که از سایر محص��والت مطرح الگو برداری می کنند 
نی��ز دقیق��ا به همی��ن شکل اس��ت. در واق��ع این 
کپی برداری ه��ا اغل��ب ب��دون توجه به نی��از واقعی 
شرکت ه��ا و همچنی��ن تقاض��ای اصل��ی مشتریان 
صورت می گی��رد. در زمینه نویسندگ��ی نیز چنین 
شرایط��ی حاک��م اس��ت. خوانندگان ب��ه هیچ وجه 
اهمیت��ی نمی دهن��د شم��ا از متن ک��دام نویسنده 
مشه��ور اقتباس می کنید یا بخش��ی از اثر وی را به 
طور کامل کپی  برداری کرده اید. تنها خواسته آنها در 
اختیار داشتن متن مناسب و لذت بردن از آن است. 
بقیه جزییات و حواشی اثر حداقل برای خواننده، در 

رده های پایین تر اهمیت قرار دارد. 

ایده
این ای��ده براس��اس راهک��ار موفقیت آمی��ز برند 
Magnet نوشت��ه ش��ده است. این برن��د در زمینه 
تهیه لوازم آشپزخان��ه فعالیت داشته و سال 1918 
در انگلست��ان توس��ط تام داکسب��ری تاسیس شده 
است. این برند با استفاده از ایده های خالقانه اکنون 
بی��ش از 222شعبه در سراسر دنی��ا دارد. همچنین 
دفت��ر مرکزی این شرکت نی��ز در شهر دارلینگتون 

انگلستان قرار دارد. 

بهتری��ن شی��وه ب��رای برق��راری ارتب��اط موثر با 
مشتری��ان و خوانندگان نکته ای اس��ت که در چند 
سده اخیر ذه��ن بازاریاب ها و مدی��ران بزرگ را به 
خود مشغ��ول کرده است. راهکاره��ای زیادی برای 
بهبود این رابطه و تاثیرگذاری برندها پیشنهاد شده، 
با این حال در ادامه قصد داریم یکی از آن ایده های 
کارب��ردی و در عین حال آزم��وده شده توسط برند 

Magnet را مورد توجه قرار دهیم. 
مت��ن زی��ر نخستی��ن آگه��ی تبلیغات��ی شرکت 
Magnet است ک��ه در آن از شی��وه مخاطب قرار 
دادن خوانن��ده استفاده شده اس��ت: »شما نیازهای 
قابل احترامی در زمینه تهیه لوازم آشپزخانه دارید. 
ای��ن نیازهای شما برای ما بسی��ار مهم است و تمام 
تالش این مجموع��ه در راستای پاسخگویی مناسب 
و شایست��ه به شما مشتریان گرام��ی است. اگر فکر 
می کنی��د برند ما توان ارائه محص��والت باکیفیت را 
دارد، این افتخاری خواهد بود که شما به ما بخشیده 
و شرک��ت وظیفه دارد از اعتماد شما محافظت کند. 
تی��م پشتیبانی محص��والت در مواقعی ک��ه نیاز به 
کمک داشته باشید، آماده خدمت رسانی است. تنها 
دشواری که شما باید تحمل کنید، تماس با شرکت 
اس��ت. بقیه مشک��الت را ما برای ش��ا حل خواهیم 

کرد.«
همان طورکه در متن باال مشاهده می شود، شرکت 
به خوبی از ایده ذکر شده استفاده کرده و با مخاطب 
قرار دادن افراد توج��ه خواننده  را جلب می کند. در 
متن��ی که آورده ش��ده بود، کلمه »شم��ا« چندین 
مرتبه تکرار شده است، اگرچه از نظر نگارشی انجام 
این ک��ار اشتباه و ایراد در مت��ن محسوب می شود، 
ب��ا این حال در زمینه بازاریاب��ی مخاطب قرار دادن 
خوانندگ��ان، حتی به ط��ور مداوم و زی��اد، یکی از 

بهترین راهکارها در جلب توجه و اعتماد آنهاست. 

آیا می دانستید
تبلیغات خالق

آگهی سایت گردشگری Bucks and spurs -شعار:   از سایت ما دیدن کنید. 

ایستگاه تبلیغات

Rustler  زندگی یک پیرمرد را 
شیرین می کند

 ،Rustler  یک تبلیغ طنزآمیز جدید برای برند برگر
زندگ��ی پر از بدبختی یک پیرم��رد 80 ساله را مستند 
می کن��د. در این تبلیغ، تمام کلیشه ه��ای قرن بیستم 
حض��ور دارند؛ پسرک ب��ه ناچار باید دودک��ش را تمیز 
کن��د، از معلم خود کتک می خ��ورد، وارد ارتش و دوره 
»افسردگی بزرگ« می ش��ود و شرایط در مراحل بعدی 
زندگی او نیز تغییر نمی کند. اما در نهایت و در کهنسالی، 
به واسطه برگر گریل شده در 90 ثانیه Rustler، لبخند 
روی صورتش پدی��دار می شود. به گزارش ام بی ای نیوز، 
بر خالف سن قهرمان تبلیغ، این کمپین برای مخاطب 
ه��دف 16 ت��ا 24 ساله طراحی شده اس��ت. مدیر ارشد 
خالقی��ت این پروژه  لندن می گوی��د: »برای ولگردان یا 
تین ایجرهای مودی، این برگرها بهترین  وعده برای آخر 
شب است.«این فیل��م در مجارستان ساخته شده است، 
چ��را که طبق صحبت ه��ای مدیر ارش��د خالقیت این 
آژانس، بوداپست بهترین جایی است که عناصر سینمایی 

و افسردگی تواما وجود دارند. 

دادن ی�ک هدی�ه کام�ل همیش�ه 
وابس�ته به نظر ف�رد پذیرنده اس�ت. 
ش�ما باید معیارهای ی�ک هدیه خوب 
را از دیدگاه ش�خصی که ب�ه او هدیه 
می دهی�د ببینی�د. eBay  در تبلی�غ 
ج�ذاب خود به مناس�بت کریس�مس 
ع�الوه بر اینکه پ�س از مدت ها تبلیغ 
تلویزیون�ی انجام داد و ب�ه تلویزیون 
بازگش�ت، پ�رده از نق�ش هوش�مند 
این س�ایت در خریدهای کریس�مس 
برداش�ت و ب�ه اس�تقبال کمپین های 

مرتبط با تعطیالت رفت. 

هدیه ای که دنبالش هستید
هرسال��ه، در بازه نزدی��ک به کریسمس 
افراد زیادی در انتخاب هدیه های گوناگون 
سردرگ��م می مانن��د و نمی توانن��د آنچ��ه 
می خواهند را پیدا کنند. دو سوم این افراد 
نیز به دلیل نداشتن وقت کافی نمی توانند 
هدیه مورد عالقه خود را پیدا کنند. بعضی 
از آنه��ا نیز ب��ه علت گران ب��ودن هدایا از 
خری��د سرباز می زنند. طی تحقیقی به این 
نتیجه رسیده اند که 74درصد آمریکایی ها 
در یافتن هدیه مناسب با مشکل مواجهند. 
هال الوتون، مدیر ارشد eBay در آمریکای 
شمالی می گوید: »همزمان با نزدیک شدن 
ب��ه تعطیالت س��ال نو می��الدی، مردم به 
دنب��ال کادوه��ای خاص��ی ب��رای اعضای 
خان��واده و دوستان شان هستند که متمایز 
از دیگ��ر هدیه ها در فصول قب��ل باشد. از 
آنجایی که این انتخاب ه��ا محدود به مورد 
خاصی نیست، باید بیشتر خریداران مان را 
قانع کنیم تا هدی��ه ای مناسب پیدا کنند. 
ما ب��ا داشتن بی��ش از یک میلی��ون کاال، 
انتق��ال سریع و رایگان و خدمات ارزشمند 
تجربه ای منحصربه فرد برای مخاطبان خود 

فراهم می کنیم.«

تمرکز بر منحصر به فرد بودن کاالها 
ای��ن تبلی��غ 30 ثانی��ه ای ک��ه عن��وان 
»بخشنده« را دارد، بر فروش طیف وسیعی 
از اقالم شخصی شده موجود از طریق بازار 
آنالین تمرکز کرده است. لنز دوربین نمای 
خانه ای تزیین شده به مناسبت کریسمس 
در برف را نشان می دهد که هدیه ای پشت 
در آن است. افراد مختلف��ی هدیه ها را باز 
می کنند و گوینده می گوید: این یک هدیه 
است، فیلم مورد عالقه او. مرد کادوی جعبه 
را باز ک��رده و گوینده می گوی��د: هدیه ای 
ب��رای ماجراجوها، زن دیگ��ری کادویی را 
ب��از می کند و درون آن ی��ک کیف چرمی 

می بیند. کودکی از نگاه کردن به داخل 
کادویی که گرفته هیجان زده می شود، 
هدیه او یک عروسک باربی است. سپس 
لینک این سایت معروف و نحوه سفارش 
کادوه��ای کریسمس تبلیغ می شود که 
در لینک��ی مختص هدای��ا طراحی شده 
اس��ت. در ادامه موسیقی متن و گوینده 
شعری را می خواند ب��ا این مضمون که 
»ش��ادی، چیزهای مختلف ب��رای افراد 
مختلف است. هدی��ه ای که عزیزان مان 
 eBay در انتظ��ارش هستند، در سایت
م��ا را فرا می خوان��د.« و در آخر گوینده 
اعالم می کند که این همان شادی است. 
شع��ار نقش بسته روی صفحه تلویزیون 
نیز بر جدی��د بودن، منحصربه فرد بودن 

و موج��ود ب��ودن کاالهای مختل��ف تاکید 
می کن��د، تنها کافی است که آن را پیدا، به 

لیست خود اضافه و دریافتش کنند. 

معنادار بودن هدیه 
سازن��ده این ویدئ��وی تبلیغاتی، شرکت 
پری��را و اودل مستق��ر در سان فرانسیسکو 
اس��ت که آن را از اوایل نوامبر در تلویزیون 
الن��چ ک��رده است. ای��ن نخستی��ن تبلیغ 
تلویزیون��ی این برند به مناسبت کریسمس 
در دو س��ال اخی��ر است. پی ج��ی پریرا، 

موس��س و مدیر خالقی��ت این موسسه در 
خصوص ساخت این تبلیغ می گوید: امروزه 
در حالی ک��ه ب��ه مقوله راحت��ی در خرید 
بسی��ار توجه می شود و با وجود سایت های 
خری��د آنالین این کار راح��ت شده است، 
اما ب��ه معن��ادار ب��ودن این هدی��ه کمتر 
توجه می ش��ود. تعطیالت زم��ان مناسبی 
برای گذراندن وقت ب��ا دوستان و خانواده 
اس��ت و هدیه هایی که می��ان ما رد و بدل 
ای��ن روابط خاص  می شود منعکس کننده 
اس��ت. eBay به طور منحص��ر به فرد در 
پ��ی موقعیت یابی برای مخاطبانی است که 
در جست وجوی هدیه ای مناسب و مرتبط 

ب��ا عالی��ق عزیزان شان هستن��د و کمپین 
جدیدی ب��رای عملی کردن ای��ن ایده در 

زندگی جاری است.«

استراتژی ای بر مبنای دیدگاه درست 
ای��ن تبلی��غ تلویزیونی سع��ی در خاص 
جلوه دادن ویژگ��ی کاالهای خود دارد که 
تنه��ا در eBay پیدا می ش��ود و خریدار را 
تشوی��ق می کند که امس��ال هدیه اش را با 
تفکر بیشت��ری انتخاب کرده و هدیه دهد. 
ای��ن سایت خری��د آنالین سع��ی دارد به 

ارسال پیام��ی واضح بر مبنای یک دیدگاه 
درس��ت در انتخاب مشتریان همت گمارد. 
ای��ن یک استرات��ژی است ب��رای پاسخ به 
آنچ��ه خرده فروشان در غیاب دیگر رقبا در 
پیش می گیرند. این سایت همچنین یادآور 
شده اس��ت که بر مبن��ای تحقیقات خود، 
خریداران حین خرید هدی��ه دلخواه خود 
دچار خستگ��ی می شوند، اما eBay همان 
مکان��ی است که می توانند این کار را بدون 
خستگ��ی انجام داده و هدیه موردنظر خود 

را پیدا کنند. 

القای حس عاطفی و قدردانی 
سوزی دیرینگ، مدی��ر بازاریابی این 
شرک��ت در آمریک��ای شمالی می گوید: 
»کمپی��ن جدید ما نش��ان می دهد که 
چرا eBay، مقصد مناسبی برای خرید 
تعطی��الت کریسمس و کس��ب تجربه 
لذتبخ��ش اس��ت. این سای��ت به عنوان 
ی��ک سایت جهان��ی، تنها مک��ان برای 
یافت��ن بیشتری��ن اق��الم مورد نی��از از 
خری��داران کوچ��ک و متوسط است. ما 
برای خریداران م��ان، هدیه های مختلف 
و انتخاب های بی نظیر فراهم می کنیم.« 
عنوان ای��ن آگهی به ن��ام بخشنده نیز 
ب��ه مخاطب ح��س عاطف��ی و قدردانی 
 ب��رای یافت��ن هدیه ه��ای کریسمس را 

می دهد. 
ای��ن کمپی��ن از ویدئوه��ای دیجیتالی 
و رسانه ه��ای اجتماع��ی ب��رای تشوی��ق 
خریدار به خری��د استفاده می کنند. آنها با 
اشتراک گ��ذاری این ویدئوها در شبکه های 
اجتماع��ی همچ��ون یوتی��وب سع��ی در 
ویروسی کردن آن دارند. مشتریان در بازه 
نزدیک به کریسم��س از این سایت خرده 
فروش��ی انتظار دارند که هم��ه اقالم مورد 
نیاز آنه��ا را در حوزه های مختلف پوشاک، 
اسب��اب بازی و کادویی داشت��ه باشد. این 
غ��ول خرده فروش��ی آنالی��ن در همکاری 

ب��ا آژانس پری��را و اودل س��ن فرانسیسکو 
سع��ی ک��رده آگه��ی جدید خب��ری برای 
پوش��ش و اطالع رسانی حرکت جدید خود 
را ب��رای کریسمس به اطالع عموم برساند. 
آژانس پریرا و اودل ی��ک آژانس تبلیغاتی 
بین المللی است که ترکیبی از تکنیک های 
مختلف تبلیغات سنت��ی، دیجیتال، روابط 
عموم��ی و طراحی ب��رای ایج��اد کمپین 
نوآورانه، برنامه ها و محصوالت جذاب خلق 
می کن��د. مشتری ای��ن آژانس شرکت های 
مشهوری چ��ون کوکا کوال، eBay، فاکس 

اسپورت و... هستند. 

رونمایی از محصوالت جدید برندهای 
برتر 

هرساله eBay قب��ل از آغاز تعطیالت و 
در سراس��ر آن از ویژگی ه��ای خرید خود 
و محص��والت جدی��د برنده��ای برت��ر در 
حوزه های مد و فشن و الکترونیک، خانه و 
اسباب بازی رونمایی می کند. لینک مختص 
 eBay. com/Holiday شرک��ت  ای��ن 
لینکی اختصاصی ب��رای این کار است که 
هدیه ها را با قیمت های مناسب و فهرست 
کام��ل در اختیار مشتری��ان می گذارد. در 
چهارشنب��ه قب��ل از جش��ن شکرگ��زاری 
نی��ز، این سایت میزب��ان مجموعه عظیمی 
از محص��والت برندهای مختل��ف از حوزه 
فن��اوری و موبای��ل و اپلیکیش��ن گرفته تا 

دیگر محصوالت می شود.
 ای��ن سای��ت ویژگی جدی��دی را نیز به 
صفح��ه خانگی خود اضاف��ه می کند و آن 
شم��ارش معکوس برای رسی��دن به تاریخ 
فص��ل خرید است. تقریب��ا در همه فصول 
ebay برنام��ه ای برای ف��روش محصوالت 
خ��ود دارد و در مناسبت ه��ای مختلف با 
کم کردن قیمت بعض��ی از اقالم سعی در 
جذب مشت��ری دارد. آنها همیشه راه هایی 
نوآوران��ه برای فروش و خل��ق تجربه بدیع 

برای مشتری دارند. 

این سایت خرید آنالین سعی دارد به ارسال 
پیامی واضح بر مبنای یک دیدگاه درست 

در انتخاب مشتریان همت گمارد. این 
یک استراتژی است برای پاسخ به آنچه 

خرده فروشان در غیاب دیگر رقبا در پیش 
می گیرند. این سایت همچنین یادآور شده 
است که بر مبنای تحقیقات خود، خریداران 
حین خرید هدیه دلخواه خود دچار خستگی 
می شوند، اما eBay همان مکانی است که 

می توانند این کار را بدون خستگی انجام داده 
و هدیه موردنظر خود را پیدا کنند



براس��اس اطالع��ات آخرین 
ترازنامه انرژی منتش��ر ش��ده 
مص��رف  س��رانه  کش��ور،  در 
و  نف��ت خ��ام  و  گازطبیع��ی 
فرآورده  ه��ای نفتی ای��ران به 
ترتیب 6 و 6.1 برابر متوس��ط 
مصرف س��رانه جهانی اس��ت. 
نهایی  همچنین سرانه مصرف 
ان��رژی ای��ران در بخش ه��ای 
کشاورزی، خانگی و عمومی و 
تجاری، صنعت، حمل و نقل به 
ترتی��ب 3.3، 1.9، 1.5 و 1.5 
برابر متوس��ط جهانی است و 
1.5 برابر بودن ش��دت مصرف 
انرژی ایران نسبت به متوسط 
جهان��ی نی��ز نش��ان می دهد 
مص��رف ان��رژی در ایران همه 
س��اله در حال رش��د است. از 
ط��رف دیگر براس��اس برآورد 
انجام ش��ده، میزان انتشار گاز 
دی اکسیدکربن به عنوان یکی 
از عام��الن اصل��ی گرمای��ش 
کره زمین، رش��د چشمگیری 
تا  به طوری که  داش��ت  خواهد 
پایان س��ال 2030، میزان این 
رشد، 60 درصد خواهد بود. با 
این شرایط توسعه و گسترش 
انرژی ه��ای نو ی��ا تجدیدپذیر 
باعث کمك ب��ه تحقق اهداف 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی کشور می شود 
که از عوامل اساسی در رسیدن 
به توسعه پایدار در هر کشوری 
هس��تند. پیرو مطالعات انجام 
ش��ده، ایران دارای پتانس��یل 
انرژی های  باالی��ی در ح��وزه 
ن��و به ویژه انرژی خورش��یدی 
اس��ت. واقع ش��دن ای��ران در 
ع��رض جغرافیایی مناس��ب و 
میزان س��اعات آفتابی بیش از 
2800hr در سال نشان دهنده 
این حقیقت اس��ت. هدف این 
اس��تراتژی ها  تبیی��ن  مقال��ه 
تجاری س��ازی  راهکاره��ای  و 
در حوزه  فعال  کسب و کارهای 
انرژی ه��ای نو در ایران اس��ت 
ک��ه به صورت خالص��ه تبیین 

خواهد شد. 

تحلیل بازارهای صنعتی 
به عنوان بازار اصلی 

انرژی های نو
ک��رد  اذع��ان  می ت��وان 
ب��ازار اصل��ی کس��ب و کارهای 
انرژی ه��ای نو، ب��ازار صنعتی 
اس��ت که ویژگی های این نوع 

بازار در جدول )1( نمایش داده 
ش��ده است. براس��اس تعریف 
فیلی��پ کاتلر، مش��تریان این 
نوع بازار را می ت��وان به چهار 
بخش مش��تری تقس��یم بندی 
ک��رد ک��ه ه��ر ک��دام از این 
ویژگی ه��ای خاص  بخش ه��ا 
خود را دارا هستند. بخش اول 
مشتریان قیمت محور هستند 
که برای آنان قیمت همه چیز 
اس��ت. بخش دوم، مش��تریان 
راه حل محور هستند که برای 
پایین تر  قیمت ه��ای  نیز  آنان 
مه��م اس��ت، ام��ا ب��ه عرضه 
نیز  اعتمادتر  قاب��ل  خدم��ات 
پاس��خ می دهند. بخش س��وم 
را مشتریانی تشکیل می دهند 
که خواهان بهترین عملکرد از 
نظر کیفیت، تحویل به موقع و 
پش��تیبانی قبل و بعد از خرید 
هس��تند. باالخ��ره بخش آخر 
مربوط به مش��تریانی است که 
خواستار یك رابطه استراتژیك 
و تقریبا دائمی با عرضه کننده 

هستند. 

ارائه راهکارهای 
تجاری سازی 

کسب و کارهای انرژی های 
نو

همان طورکه پیش��تر عنوان 
دغدغه ه��ای  از  یک��ی  ش��د 
کس��ب و کار  مدی��ران  مه��م 
و  نح��وه  ن��و،  انرژی ه��ای 
تجاری سازی صحیح  چگونگی 
محص��والت یا خدم��ات خود 
اس��ت. از طرف دیگر منحنی 
جف��ری م��ور ب��ه م��ا نش��ان 

می ده��د جه��ت موفقیت در 
ارائ��ه محص��ول ی��ا خدمت و 
رس��یدن ب��ه بخ��ش اکثریت 
از  بای��د  مصرف کنن��دگان، 
ش��کاف میان پذیرندگان اولیه 
و اکثری��ت اولی��ه عب��ور کرد. 
درواقع جفری مور به ما نشان 
تجاری س��ازی  جهت  می دهد 
محصول، باید اس��تراتژی هایی 
خلق ک��رد تا عبور از ش��کاف 

میسر شود. 
در این مقاله چهار استراتژی 
جهت تجاری سازی محصوالت 
و خدمات مربوط به انرژی های 
نو و عب��ور از ش��کاف مذکور 
معرفی می ش��ود که در شکل 

)1( نمایش داده شده است. 
 

بخش بندی بازار
اس��تراتژی  نخس��تین 
اس��ت.  ب��ازار  بخش بن��دی 
براس��اس تعریف فیلیپ کاتلر، 
بخش بن��دی ب��ازار باید دارای 
پنج معیار باش��د که در جدول 

)2( نشان داده شده اند. 
به عنوان مثال یك ش��رکت 
ارائه کنن��ده  و  تولید کنن��ده 
فتوولتایی��ك  پنل ه��ای 
خورش��یدی، بازار را به صورت 
بخش بن��دی   )3( ج��دول 

می کند. 

خلق ارزش پیشنهادی 
متمایز

مهم تری��ن اس��تراتژی برای 
ی��ك کس��ب و کار، خلق ارزش 
متمایز برای مش��تریان است. 
نمای��ی  از  ارزش پیش��نهادی 

بیرون��ی ب��ه مش��تریان ن��گاه 
می کند یعنی از بخش تقاضای 
کسب و کار. یك مدیر فعال در 
ح��وزه انرژی های تجدیدپذیر، 
جهت تعیین ارزش پیشنهادی 
به مش��تریان باید به س��واالت 

زیر پاسخ دهد. 
- به چه گروهی از مشتریان 

باید خدمات ارائه شود؟ 
- چه نیازهایی از مش��تریان 

باید تامین شود؟ 
- چ��ه قیم��ت نس��بی باید 
تعیین شود که عالوه بر ایجاد 
س��ودآوری، ارزش مورد قبول 

مشتریان را نیز فراهم کند؟ 
به عنوان مثال یك ش��رکت 
ارائه کنن��ده  و  تولید کنن��ده 
فتوولتایی��ك  پنل ه��ای 
خورش��یدی عالوه ب��ر تامین 
کااله��ای مورد نیاز سیس��تم 
ب��رق خورش��یدی )متص��ل و 
مس��تقل از شبکه( راهکارهای 
اس��تفاده از انرژی خورشیدی 
ب��ه  نی��ز  را  ب��رق  تولی��د  در 
ارائه می کند.  مش��تریان خود 
به این صورت که پروژه تولید 
ب��رق خورش��یدی را از مرحله 
طراح��ی، تامی��ن کاال، نصب، 
اج��را و خدمات پس از فروش 
آن را ب��ه عهده خواهد گرفت. 
بنابراین ع��الوه بر خلق ارزش 
برای مش��تریان و سودآوری از 
کاال، س��ودآوری از بعد فروش 
خدمت را نیز شامل می شود. 
خلق زنجیره ارزش متناسب

بنا به تعری��ف مایکل پورتر، 
فعالیت هایی که شرکت  توالی 
برای طراح��ی، تولید، فروش، 

تحوی��ل و خدم��ات پ��س از 
زنجیره  می دهد،  انجام  فروش 
ارزش ن��ام دارد. زنجیره ارزش 
برای ه��ر کس��ب و کاری حائز 
اهمیت ب��وده و از آن می توان 
به عنوان یك ابزار قدرتمند نام 
برد. با استفاده از زنجیره ارزش 
ی��ك کس��ب و کار  می توانی��م 
را ب��ه فعالیت های��ی تفکی��ك 
کنی��م که ب��ا یکدیگ��ر روابط 
اس��تراتژیك دارن��د. درواق��ع 
تنها  متمایز  پیشنهادی  ارزش 
با زنجیره ارزش متناسب معنا 

و مفهوم پیدا می کند. 
از  نمون��ه ای   )2( ش��کل 
پیکربن��دی زنجی��ره ارزش را 
برای یك کس��ب و کار نش��ان 

می دهد. 
متناس��ب  ارزش  زنجی��ره   
از آزمون های مهم و اساس��ی 
اس��ت که بای��د در م��ورد هر 

استراتژی به اجرا درآید. 

ارائه راهکارهای بازاریابی 
هوشمند

در ای��ن مقال��ه راهکارهای 
ب��رای  هوش��مند  بازاریاب��ی 
انرژی ه��ای  کس��ب و کارهای 
دو  در  تجدیدپذی��ر، 
ف��روش  پیش��برد  قال��ب 
کانال های  و   )Promotion(
دو  به عنوان   )Place( توزی��ع 
بازاریابی  آمیخته  اصلی  عنصر 

تعریف می شود. 
راهکاره��ای   )4( ج��دول 
بازاریابی هوشمند یك شرکت 
ارائه کنن��ده  و  تولید کنن��ده 
نشان  را  فتوولتاییك  پنل های 

می دهد. 
کالم آخر اینکه شرکت های 
فع��ال در ح��وزه انرژی ه��ای 
ن��و ع��الوه ب��ر تمرک��ز روی 
مس��ائل فنی و کاالی��ی، باید 
و  بازاریابی  اس��تراتژی های  به 
تجاری س��ازی آن نی��ز تمرکز 
ویژه داش��ته باشند. با توجه به 
دولت  حمایتی  سیاس��ت های 
محت��رم از توس��عه انرژی های 
نو در س��ال های اخیر، مدیران 
این کس��ب و کارها نیز باید به 
فکر سیاست های تجاری سازی 
آن باشند، چراکه این انرژی ها 
آلودگ��ی  کاه��ش  افزون ب��ر 
هزینه ه��ای  و  محیط زیس��ت 
باالبردن  سبب  آنها،  اجتماعی 
ضریب امنیت انرژی و تقویت 
کشور از نظر پدافند غیرعامل 

می شود. 

سلسله درس های بازاریابی و فروش
از معلم بازاریابی )4(

اگ��ر بخواهم از س��ال 1363 که به عن��وان ویزیتور 
به ص��ورت حرف��ه ای وارد دنی��ای کاروکس��ب ش��دم 
تاکنون یك کلمه را به عن��وان عصاره یادگیری هایم از 
دانشگاه های علوم و دانشگاه بازار به عنوان شاه کلمه ذکر 

کنم به »جامعیت نگری« اشاره می کنم. 
عصاره بحث ارزش��مند »پیتر فیسك« این است که 

چهار فرمان را جدی بگیرید. 
1- نگ��رش از بیرون به درون را با نگرش از درون به 

بیرون پیوند بزنید. 
در س��ال هایی که بازار ما به ص��ورت انحصاری عمل 
می کرد، شرکت ها هر چه می توانستند و می خواستند 
را تولید می کردند و به تش��نه در صف ایستاده با غرور 

و افتخار می فروختند. این نگاه از درون به بیرون بود. 
اما وقتی اندک اندک رقابت چهره خودش را به بازار 
نشان داد دیگر این روش کارساز نبود. اجناس در انبارها 
جمع ش��دند چرا که بازار نوع دیگ��ری، رنگ دیگری، 

طرح دیگری و... را می طلبید. 
اینجا بود که اس��اتید و مش��اوران بازاریابی همچون 
فرشتگانی راهگشا وارد سازمان ها شدند و ندا دادند که 
چرا اینطور عمل می کنید؟ بروید به بازار و از مشتریان 
بپرسید چه می خواهند؟ خواست آنها چیست؟ شما باید 
خودتان را با مشتری هماهنگ کنید، به میل و سلیقه 
او احترام بگذارید، مشتری نوازی کنید، آنها حاکم بازار 
هستند، دوران حاکمیت شما مدیران یکسونگر به سر 

آمده است و... این نگاه از بیرون به درون بود. 
نگاه مش��تری را هم بفهمیم، ببینی��م، درک کنیم 
آنگاه به درون سازمان بیاییم و محصول را تولید کنیم 
و عرضه مناسب با بازار با آمیزه بازاریابی مناسب داشته 

باشیم. 
اما »پیتر فیسك« گفت: »ش��ما باید این دو نگاه را 
با هم در آمیزید چرا که بعضی مواقع مش��تریان واقعا 

نمی دانند چه می خواهند.«
»پیتر فیسك« ما را به یاد آموزه »پیتر دراکر« بزرگ 
انداخ��ت که گفت ن��وآوری را درکن��ار بازاریابی به کار 

گیرید؛ این دو باهم باید باشند. 
نوآوری می گوید: خیلی از وقت ها مشتریان نمی دانند 
چه می خواهند. اینجاست که شما باید به جای آنها فکر 
کنید، محصولی را خلق کنید که او را ش��یفته س��ازد، 
عالقه مند کند و بگوید: بل��ه، من این را می خواهم هر 

چند قبال اصال به آن فکر نکرده بودم. 
پس این دو نگاه نیاز به یك جامعیت دارند. 

2- جامعی��ت بی��ن اه��داف کوتاه مدت ب��ا اهداف 
بلندمدت

بعض��ی از س��ازمان ها چن��ان س��رگرم روزمرگی و 
امروز را به فردا رس��اندن هس��تند که از مباحثی چون 
آینده پژوهی و فکر کردن برای دنیای که در دوردست با 

بازار امروز بسیار متفاوت است، غافل هستند. 
و بالعکس بعض��ی وقت ها به فرداهای دور اندیش��ه 
می کنن��د و فکر ن��ان امروز و حقوق س��رماه کارکنان 

نیستند. پس فکر کردن به هر دو مهم است. 
م��ن به همی��ن دلیل فروش را از توس��عه ب��ازار در 
سازمان ها جدا می کنم، می گویم مدیرفروش مسئولیت 
پیروزمندی های روزمره را به عه��ده دارد، باید به فکر 
فروش شایس��ته محصوالت باش��د، چك ه��ا را وصول 
کن��د، توزیع را مدیریت کند و... اما مدیر توس��عه بازار 
مسئول برندینگ، تحقیقات بازار، سیستم های اطالعات 
بازاریاب��ی، ترویج و ارتباطات اس��ت. اگ��ر مدیر فروش 
راننده اس��ت مدیر توس��عه بازار جاده س��از است. پس 

ببینید که اینها چقدر وظایف مهمی دارند. 
مدیر توس��عه بازار جاده موفقیت آینده را می سازد. 
پس جامعیت بین این دو نگاه نیز بس��یار حائز اهمیت 

است. 
3- جامعیت نگ��ری بین ایده های ساختارش��کن با 

اقدام های عملی
بعض��ی از اف��راد ایده آفرین ه��ای خوبی هس��تند، 
انسان های خالقی هس��تند که خوب بلدند چارچوپ 
ذهنی شان را بشکنند و جور دیگر ببینند اما انسان های 

اهل ریسك نیستند. 
در مقاب��ل انس��ان هایی ب��ا دل و ج��رات و نترس از 
شکستی وجود دارند که کارآفرین های بزرگی می شوند. 
 حال اگر هر دوی اینها در وجود یك نفر باش��د این 
عالی اس��ت اما افکار مختلف در سرهای مختلف وجود 
دارد. این اصل به ما می گوید: سازمان را از افراد همدل 
و همراستا اما غیر همفکر بچینیم. تیپ های شخصیتی 
حرکتی و احساس��ی و ذهنی را کنار هم داشته باشیم 

و از تعامل بین آنها به دستاوردهای ارزشمند برسیم. 
4- جامعیت نگری بین نیمکره راست مغز با نیمکره 

چپ مغز
بعضی انسان ها بیشتر چپ مغز هستند؛ انسان هایی 
عقالیی، منطقی، اهل دو دوتا چهارتا و بعضی انسان ها 
نیمکره راست مغزشان خیلی فعال است اهل شهود و 
بصیرت و... خوب اینها هر یك نقاط قوت و کاستی هایی 
دارن��د و در دنی��ای امروز تع��ادل و هماهنگی بین دو 

نیمکره راست و چپ مغز بسیار مهم شده است. 
برای همین تاکید می شود که اگر فرزند شما خیلی 
اهل ریاضی است او را کالس شعر و موسیقی و نقاشی 

هم بگذارید و بالعکس تا انسان متعادل تری بشود. 
در س��ازمان هم به کارگرفتن افراد چپ مغز در کنار 
راست مغزها سبب یك جامعیت و تعادلی می شود که 

ما را به نتایج بهتری می رساند. 

آینده بازاریابی و تولید

توس��عه تکنولوژی گوش��ی های هوشمند تاثیر 
قابل توجهی بر بازاریابی و تولید داشته است. این 
دو حوزه هرگ��ز به صورت مس��تقل و اختصاصی 
اداره نش��ده و هم��واره به عن��وان زیرمجموع��ه 
مدیری��ت زنجیره تامین درنظر گرفته می ش��دند. 
ام��ا دنیای دیجیتال این روزه��ا بازاریابی و تولید 
را ط��وری به هم پیوند داده اس��ت که 50 س��ال 
پیش هرگز تصور نمی ش��د که روزی ترکیب این 

دو حوزه امکان پذیر باشد. 
زمانی بود که فرآین��د تولید از اهمیت کمتری 
نس��بت به عرض��ه محصول در خرده فروش��ی ها 
برخ��وردار ب��ود. به عنوان مثال بس��یاری از مردم 
محصوالت فورد را به دلیل بازاریابی قدرتمند این 
خودروساز آمریکایی می شناختند و کمتر کسی با 
ش��نیدن نام فورد به فرآیند تولید محصوالت این 
شرکت اشاره می کرد. اما امروزه قوانین کارگری، 
محل قرارگیری کس��ب و کار و در نهایت مس��ائل 
سیاس��ی سبب شده اند فرآیند تولید نیز به بخش 
جدای��ی ناپذیر از پروس��ه بازاریابی این ش��رکت 

آمریکایی بدل شود. 
امروزه برخی تولید کنن��دگان به منظور مطرح 
س��اختن برند خ��ود به عن��وان پیش��رو در حوزه 
بازاریاب��ی و تولید، فرآیند تولی��د را نیز به عنوان 
بخش��ی از پروس��ه بازاریابی خ��ود درنظر گرفته 
و س��عی دارن��د از ای��ن طریق خ��ود را متمایز از 
رقبای ش��ان نش��ان دهند. به عنوان مثال شرکت 
از  قابل توجه��ی  بخ��ش   Apple Rubber
وب س��ایت خود را به ارائ��ه اطالعات و لینك های 
مربوط به ژورنال ها و سایت های مختلف اختصاص 
داده و مشتریان این ش��رکت قادر خواهند بود با 
مراجع��ه ب��ه منابعی ک��ه Apple Rubber در 
اختیارشان قرار می دهد، اطالعات بیشتری راجع 
به محصوالت این شرکت و حوزه ای که در آن به 

فعالیت می پردازد، کسب کنند.
 اس��تفاده از ای��ن روش در ش��رایطی ص��ورت 
می گیرد که بس��یاری از کارشناسان بر این باورند 
ک��ه اتخ��اذ این رویک��رد منجر به متمایز ش��دن 
جایگاه ش��رکت های تجاری شده و آنها می توانند 
ب��ا صرف بودج��ه ای ان��دک، در ح��وزه بازاریابی 

دستاوردهای قابل قبولی داشته باشند. 
دهه های زیادی اس��ت که ش��رکت های تجاری 
از بارک��د ب��رای مش��خص ک��ردن محص��والت 
خ��ود و همچنین ساده س��ازی فرآیند محاس��به 
 میزان ف��روش اس��تفاده می کنن��د. QRC ها یا 
)Quick Response Code( به عنوان نس��ل 
جدید بارکدها شناخته می شوند که با ارائه حجم 

قابل توجه اطالعات به مش��تریان شرایط را برای 
ورود آن��ان به زنجیره تولی��د مهیا می کنند. طبق 
 Denso ADC اطالعات منتشر ش��ده از سوی
که خالق نس��ل جدید بارکدها محسوب می شود، 
در مقایس��ه ب��ا بارکده��ای س��نتی QR کده��ا 
می توانن��د داده های بیش��تری را در خود ذخیره 

کنند. 
QR کدها می توانند داده های مورد نیاز مشتریان 
را در اختیار آنان قرار داده و این اطالعات را می توان 
در گوشی های هوشمندی که این روزها در دسترس 

افراد قرار دارد، مشاهده کرد. 
همچنی��ن مش��تریان و مخاطب��ان ش��ما قادر 
خواهن��د بود با پایگاه داده س��رورهای ش��ما در 
تعام��ل بوده و در صورت لزوم اطالعات مورد نظر 
خود را از وب س��ایت های اینترنتی دریافت کنند. 
ش��ایان ذکر اس��ت که با توجه ب��ه ظرفیت های 
قابل توجهQR کدها، بازاریاب های باهوش س��عی 
در اس��تفاده از منافع این امکان جدید داش��ته و 

دلیلی برای مقابله با آن نمی بینند. 
استفاده گس��ترده از اپلیکیشن های موجود در 
اینترنت به واس��طه گس��ترش تولید و استفاده از 
گوشی های هوش��مند، فرصت بسیار خوبی برای 
تولید کنندگان و ش��رکت های تجاری ایجاد کرده 
اس��ت تا ب��ا مخاطبان و مشتریان ش��ان به تعامل 

پرداخته و با آنان در تماس باشند. 
به عنوان یک��ی از ابزارهای موث��ر در بازاریابی، 
اپلیکیش��ن ها قابلیت به روزرس��انی دارند که این 
موضوع س��بب می ش��ود همواره ب��ه روز و جدید 

باشند.
 وجود این اپلیکیش��ن ها موهب��ت بزرگی برای 
فع��االن ح��وزه بازاریابی به ش��مار م��ی رود، چرا 
که ای��ن نرم افزارها می توانن��د داده های معتبر و 
دقیق��ی را در اختیار مش��تریان و مخاطبان قرار 
داده و رفت��ار آن��ان را به هنگام مراجع��ه به بازار 
و خری��د محص��والت ش��کل دهن��د. بنابراین از 
آنجایی ک��ه اپلیکیش��ن ها قابلیت به روزرس��انی 
دارن��د، می توانند به عنوان یک��ی از ابزارهای موثر 
 و ارزان قیمت بازاریابی مورد استفاده کسب و کارها 

قرار گیرند. 
و  تحلیلگ��ران  از  بس��یاری  دیگ��ر  س��وی  از 
کارشناس��ان حوزه بازاریاب��ی و تبلیغات معتقدند 
اپلیکیش��ن ها در آینده می توانن��د زمینه را برای 
ورود پدی��ده اینترنت اش��یا به این ح��وزه فراهم 
ک��رده و ش��کل جدی��دی از ارتباط��ات را میان 

کسب و کارها و مخاطبان شان ایجاد کنند. 
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امیر فالحتکار
مدرس و مشاور در حوزه مدیریت بازاریابی

بازاریابی از نگاه معلم بازاریابی

دکتر پرویز درگی

استراتژی های بازاریابی و تجاری سازی 
کسب و کارهای انرژی های نو در ایران 

توضیح ویژگی

کمت��ر  خری��داران 
ولی بزرگ تر

بازاریاب های صنعتی عموما در مقایس��ه ب��ا بازارهای مصرفی با 
خریداران خیلی کمتر اما بزرگ تری سروکار دارند

نزدی��ك  رواب��ط 
و  عرضه کنن��ده 

مشتری

ب��ه دلی��ل کوچك تر بودن پای��گاه مش��تریان و اهمیت و قدرت 
مشتریان بزرگ تر، عرضه کنندگان اغلب باید بسته های محصول 
خود را متناسب با نیازهای تك تك مشتریان سفارش سازی کنند

خرید حرفه ای
مش��تریان این بازار اغلب بس��یار حرفه ای بوده و با استانداردها و 

ویژگی های محصول یا خدمت آشنا هستند

چندگانه  تاثی��رات 
خرید

برخ��الف بازاره��ای مصرف��ی که اف��راد کمی ب��ر تصمیم خرید 
تاثیرگذارند، در بازارهای صنعتی افراد بیش��تری بر تصمیم های 

خرید تاثیر می گذارند

خرید مستقیم
خریداران صنعتی به جای اینکه خرید خود را توس��ط واسطه ها 

انجام دهند، مستقیما از تولیدکنندگان خرید می کنند

توضیح ویژگی

قابل اندازه گیری باشد
ان��دازه، ق��درت خری��د و ویژگی ه��ای بخش های ب��ازار قابل 

اندازه گیری باشد

بخش های بازار باید به اندازه کافی بزرگ و سودآور باشندبه اندازه کافی بزرگ باشد

قابل دستیابی باشد
بخش ه��ای بازار باید به طور موثری قابلیت دس��تیابی و ارائه 

خدمت را داشته باشند

بخش های بازار باید کامال متمایز باشندمتمایز باشد

قابل اجرا باشد
بای��د بت��وان برای جذب و ارائ��ه خدمت به بخش ه��ای بازار، 

برنامه های موثر را تدوین و اجرا کرد

بازار صنعتیبازار مصرفی

تامین بخشی از تقاضای برق مصرفی خانه ها، 
احداث نیروگاه های خورشیدی برای دولتویالها و شهرک های مسکونی

تامین آب مورد نیاز دامداری ها
تامین بخش��ی از برق مصرفی سازمان های 

دولتی و تجاری

تامین برق اضطراری شرکت ها و اداراتتامین برق اضطراری خانه های مسکونی

تامی��ن بخش��ی از تقاض��ای ب��رق مصرفی 
هتل ها، بیمارستان ها، بانك ها و ...

تامین بخشی از برق مصرفی کارخانجات و 
واحدهای صنعتی

پیشبرد 
فروش

چاپ کاتال��وگ و بروش��ورهای تبلیغاتی، تبلیغ��ات در مجالت تخصصی، 
برگ��زاری س��مینارهای تخصص��ی در ح��وزه انرژی خورش��یدی، طراحی 
وب س��ایت تخصص��ی، تبلیغات آنالین نظی��ر SEO و تبلیغات در بس��تر 
وب، ش��رکت فعال در نمایشگاه ها و س��مینارهای تخصصی، تهیه هدایای 
تبلیغاتی، برنامه ریزی سفرهای تفریحی برای مشتریان و افراد کلیدی و ..

کانال های 
توزیع

ایج��اد کان��ال ف��روش تج��اری )B2B(، پیمان��کاران سیس��تم های برق 
خورشیدی، ش��رکت های مهندسی مشاور و خدمات انرژی و فروشگاه های 

سیستم های الکترونیکی و برقی

جدول )1(- ویژگی های بازار های صنعتی 

جدول )3(- بخش بندی بازار یک شرکت تولید کننده پنل های فتوولتاییک خورشیدی 

جدول )4(- راهکارهای بازاریابی هوشمند یک شرکت تولید کننده پنل های فتوولتاییک

شکل )2(- پیکربندی زنجیره ارزش پورترشکل )1(- استراتژی های تجاری سازی کسب و کارهای انرژی های تجدیدپذیر

جدول )2(- پنج معیار بخش بندی بازار



برای مطالعه 583    پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
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به خودتان جایزه دهید

همه م��ا از اهمیت مدیریت زمان به خوبی آگاه 
هس��تیم و این را می دانیم ک��ه زمان مانند طال با 
ارزش اس��ت. با ای��ن حال در نح��وه مدیریت آن 
همواره با مش��کل مواجه می شویم. مدیریت زمان 
یکی از مهارت های مهم و اساس��ی جهت موفقیت 
در کسب و کار محسوب می ش��ود. این اقدام باعث 
می شود تا حداکثر استفاده را از زمان خود داشته 
باش��ید. به همین حاطر است که هیچ گاه مدیریت 
زمان کاری آسان نبوده و نیاز به دقت عمل باالیی 

دارد. 

ایده
همواره در کار خود ممکن اس��ت برای لحظاتی 
هم که ش��ده احس��اس خس��تگی یا حتی ناتوانی 
کنید. این امر باعث می ش��ود تا انگیزه و توان شما 
به طور چش��مگیری کاهش یابد. این اتفاق تحت 
هیچ شرایطی مناسب نبوده و نیاز است تا اقدامی 
را ص��ورت دهید ت��ا این گونه احساس��ات منفی و 
بیهوده به س��راغ تان نیاید. بدون شک زمان برای 
همه افراد به یک اندازه اس��ت با این حال افرادی 
را می بینید که هم��واره از کمبود وقت در زندگی 
خود گله می کنند در حالی که برخی نه تنها وقت 
کم نمی آورن��د بلکه حتی زمان اضافی برای انجام 
کارهای اضافه نی��ز دراختیار دارند. تفاوت این دو 
گروه در نحوه مدیریت آنان بر زمان ش��ان اس��ت. 
البته تنه��ا مدیریت زمان کافی نیس��ت و ممکن 
است ش��ما زمان کافی را در اختیار داشته باشید 
اما ت��وان الزم را برای انجام کارهای تان نداش��ته 
باش��ید. این تحلیل رفتن نیرو و توان در هر فردی 
ممکن است رخ دهد و مورد غیر طبیعی ای نیست. 
راهکارهای��ی برای باال بردن توان و س��طح انرژی 
وجود دارد که باعث می شود تا همواره فردی فعال 

و پرتالش باشید. 
یکی از این راهکار ها این است که تمامی وظایف 
خود را در طول روز مش��خص س��اخته وآن را به 
واحدهایی کوچک تقسیم کنید. برای مثال ممکن 
اس��ت ش��ما 15 کار را برای یک روز خود داشته 
باش��ید، بهتر اس��ت به جای انج��ام دادن یک باره 
تمامی کارها آن را به واحد های کوچک تر تقسیم 
کنید. ب��ا این کار حس خواهید ک��رد که پله پله 
داری��د به تمام ش��دن وظایف روزانه ت��ان نزدیک 
می ش��وید و همین امر باعث می شود تا انگیزه  تان 
ب��رای ادامه کار افزایش یاب��د. همچنین جایزه ای 
که برای خ��ود تعیین می کنید، این موضوع باعث 
می شود تا فشار و سختی کار کمتر حس شود که 
این خود موجب می شود تا پایان کار خود پرانرژی 

و سرحال بمانید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
به گون��ه ای  خ��ود  فعالیت ه��ای  انج��ام  در   -
افراط گرایانه عمل نکنید و به خاطر داش��ته باشید 
کارهایی که باید انجام دهید وظیفه ش��ما است و 
نیازی نیس��ت تا خود را با کس دیگری مقایس��ه 
کنی��د. به همین خاطر کافی اس��ت تا خودتان از 

نحوه عملکردتان رضایت داشته باشید. 
- پاداش��ی که قرار است برای خود تعیین کنید 
می تواند موارد کوچک را نیز در بر بگیرد و الزامی 

وجود ندارد که حتما موردی بس��یار بزرگ باشد. 
تنها کافی است که به شما حس خوب منتقل کند 
و از انجام آن حس رضایت در ش��ما به وجود آید. 
این مورد برای هرکس��ی س��لیقه ای است، ممکن 
اس��ت یک نفر چرتی کوتاه را به عنوان جایزه خود 
در نظر بگیرد در حالی که فرد دیگری یک فنجان 
قهوه همراه با موس��یقی را ترجیح دهد. همچنین 
ای��ن م��ورد را به خاطر داش��ته باش��ید که جوایز 
تعیین ش��ده الزاما نباید روزانه باش��د. برای مثال 
می توانید مس��افرت را به عنوان پاداش خود بعد از 
یک هفته سخت و پرفشار کاری اما موفق انتخاب 
کنید. به طور کلی در این امر دست شما کامال باز 

است تا هرآنچه را فکر می کنید انجام دهید. 
- جوایز باید به قدری باش��ند که انرژی تحلیل 
رفته ت��ان را بازیابید. با این حال الزم اس��ت تا در 
انتخاب نوع پاداش نیز دقت عمل الزم را داش��ته 
باشید زیرا برخی کارها ممکن است نتیجه عکس 
دهند و ش��ما را خس��ته تر کنند. همچنین مدت 
زمان آن را به گونه ای تنظیم کنید که باعث نشود 
تا از سایر کارهای خود عقب بمانید. در این راستا 
بهتر است لیس��تی از مواردی را که دوست دارید 
به عن��وان پ��اداش دریافت کنید، تهی��ه کرده و با 
توجه به موقعیت و حجم کار روزانه خود هریک از 

آنها را انتخاب کنید. 
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پاس�خ کارشناس�ی: فضای مجازی این روزها مورد 
عالقه بس��یاری از کسب وکارها قرار گرفته است؛ فضایی 
که شاید بیشتر کس��ب وکارها بدون رعایت کردن اصول 
و قواع��د آن پا به آن می گذارند و س��عی  می کنند از آن 
بهره برداری تبلیغاتی کنند. درس��ت است که هزینه های 
تبلیغاتی این فضا کمتر از تبلیغات س��نتی ا س��ت اما به 

هرحال برای تبلیغات خوب باید هزینه و بودجه مشخصی 
در نظ��ر گرفت، به خصوص که در فض��ای مجازی تولید 
محت��وای مداوم و مفی��د از اهمیت زیادت��ری برخوردار 
است. بنابراین اگر کس��ب وکاری بدون برنامه ریزی اقدام 
به اکران کمپینی دیجیتال کند، جز به هدر رفتن بودجه 
دستاورد دیگری برای شان به ارمغان نخواهد آمد. بسیاری 
از برندها سعی ش��ان بر این اس��ت که ویدئویی برای این 
فضا تهیه و آن را وایرال کنند و با افزایش بازدید احساس 
می کنند که مخاطبان به سمت شان سرازیر خواهند شد. 

این درحالی است که دیده شدن ویدئو توسط مخاطب با 
واکنش  نشان دادن آن نسبت به پیام برند فرق دارد. بارها 
پیش آمده برندی اعالم کرده ویدئوی تبلیغاتی اش باالی 
10میلیون بازدید داش��ته اما بعد از بررسی شاخص های 
کلی��دی عملکردش متوجه ش��ده بازدیدها آنچنان برای 
برند نتیجه بخش نبوده است. بنابراین کسب وکارها حتما 
به واکنش مخاطبان ش��ان نسبت به ویدئو توجه بیشتری 
داش��ته باش��ند و به س��رعت از آمار باالی بازدیدش��ان 

خوشحال نشوند. 

کمپین دیجیتال

پرس�ش: چندی ا س�ت تصمیم به برگزاری کمپینی تبلیغاتی برای معرفی کسب وکارمان در فضای مجازی گرفته ایم. برای 
این منظور مشاور تبلیغاتی را استخدام کردیم. مشاور تبلیغاتی عنوان می کند که کمپینی دیجیتال را اجرایی کنیم، چون 
هزینه چنین تبلیغاتی کم است و کسب وکار می تواند پیامش را به مخاطبان گسترده تری منتقل کند. برای این کار ویدئوی 
تبلیغاتی آماده و در فضای مجازی وایرال شد. طی چند روز ویدئو طبق آمار مشاورمان نزدیک به 3میلیون بازدید داشته اما دستاورد موردنظر هنوز تحقق 

نیافته است. به نظرتان کجای مسیر را اشتباه طی کرده ایم و باید برای بهتر شدن کمپین چه راهکاری را اجرایی کنیم؟ 

کلینیککسبوکار

طبق آمار و ارقام به دس��ت 
آم��ده از م��ه  س��ال 2015، 
ح��دود 15.5میلی��ون نفر از 
ش��هروندان ای��االت متح��ده 
آمری��کا دارای ش��غل آزاد یا 
»فریلنس��ینگ« هستند. این 
رقم نسبت به مه  سال 2014، 
یک میلیون نفر افزایش پیدا 
ک��رده. انتظار م��ی رود تعداد 
افراد »فریلنس��ر« روز به روز 
بیشتر شده و تا سال 2020، 

40درصد  از  بی��ش 
کار  نی��روی  از 
متحده  ای��االت 

به صورت مستقل کار 
کنند. 

اما چرا امروزه دورکاری به 
این اندازه با اس��تقبال مواجه 
رئی��س  فریلنس��ر ها  ش��ده؟ 
خودشان هستند. هر زمان که 
بخواهند می توانند مشغول به 
کار ش��وند. از ط��رف دیگ��ر 
این ش��ما هستید که انتخاب 
پروژه ای  چ��ه  روی  می کنید 
کار کنید. بررس��ی ها نش��ان 
قادرن��د  دورکار  اف��راد  داده 
از سایرین  بیش��تر  45درصد 
از  پول بس��ازند. ویژگی هایی 
این دس��ت، افراد را تش��ویق 
می کن��د که بخواهند ش��غل 
ثاب��ت خود را ره��ا کرده و به 
ش��کل مس��تقل و ب��ه دور از 
کاری،  محیط ه��ای  هیاهوی 

درآمدزایی کنند. 
یکی از برداشت های اشتباه 
این اس��ت  در مورد دورکاری 
که اغل��ب تصور می ش��ود با 
نشستن داخل خانه، کار خود 
به خود به س��مت آنها خواهد 
آمد، اما واقعیت چیز دیگری 
اس��ت، در ای��ن ش��یوه، پیدا 
کردن کار اصال ساده نیست. 
ب��ا ای��ن ح��ال، راهکار هایی 
وج��ود دارد که ب��ا پیروی از 
آنه��ا می ت��وان تبدیل به یک 

فریلنسر موفق شد. 

فریلنسر یا دورکار 
کیست؟ 

یک »فریلنسر« یا »دورکار« 
به طور رس��می و تمام وقت، 
ب��رای ش��رکت ی��ا س��ازمان 
خاص��ی کار نمی کن��د، اما از 
س��وی س��ازمان های مختلف 
برای انجام یک سری کار های 
مش��خص و پ��روژه ای به کار 
مثال،  برای  گرفته می ش��ود. 
مجله ای را در نظر بگیرید که 
یک تیم ویراستاری در اختیار 
دارد، این تیم از نویس��ندگان 
فریلنسر برای نوشتن مطالب 
خود استفاده خواهد کرد. به 
طور کلی، یک شخص دورکار 
به طور مستقل فعالیت کرده 
و به طور معمول، مشتریان و 

دستمزد ثابتی ندارد. 
افراد حرفه ای  امروزه حتی 
مث��ل وکال، مدی��ران عام��ل 
و مش��اوران نی��ز به ص��ورت 

مستقل به فعالیت می پردازند. 
دالیل متعددی ازجمله تغییر 
نارضایتی  اقتصادی،  ش��رایط 
کوچک  س��ازی  کارمن��دان، 
کاه��ش  و  کار  محیط ه��ای 
تردد وسایل نقلیه باعث شده 
و  مس��تقل  کس��ب و کار های 
فریلنسینگ نسبت به گذشته 

رشد بیشتری داشته باشند. 

مزایای 
فریلنسینگ 

سریعا می توان شروع 
ب��ه کار کرد. ت��ا زمانی که از 

مهارت ه��ای خود ب��ه خوبی 
ب��ه  کار ش��ما  باش��ید،  آگاه 
مح��ض پیدا کردن مش��تری 

آغاز خواهد شد. 
شروع کار آسان است: شما 
از همین االن ه��م می توانید 
کار خ��ود را آغاز کنید. ش��ما 
می توانید از طریق شبکه های 
 LinkedIn اجتماعی مث��ل

و س��ایر وب س��ایت ها، 
مش��تریان خود را پیدا 

کنید. 
ب��رای  تقاض��ا 
فریلنس��ر ها زیاد است. 
بازار  اینک��ه  با وج��ود 
رقابت��ی  فریلنس��ر ها 
آنها  برای  تقاضا  است، 
به همین  اس��ت،  زیاد 
فریلنس��ر های  عل��ت، 
در حال  اعتم��اد  قابل 
بسیاری  هستند.  رشد 
از س��ازمان ها، به جای 
کارمند، از فریلنس��ر ها 

استفاده می کنند. 
تهی��ه ج��دول زمان بندی: 
ش��ما می توانید خودتان زمان 
و محل انج��ام کار های تان را 

برنامه ریزی کنید. 
مشتری را خودتان انتخاب 
می کنی��د: اگرچه در ش��روع 
کار مش��تریان شما را انتخاب 
می کنند، اما با گذش��ت زمان 
ای��ن  پیش��رفت کاری تان،  و 
ق��درت را خواهی��د داش��ت 
ک��ه مش��تریان تان را انتخاب 
کنی��د و حتی در صورت عدم 
رضایت، با آنها قطع همکاری 

کنید. 
کارت��ان را آنطور که صالح 
می دانید انج��ام خواهید داد: 
ب��ا وج��ود اینک��ه کار ب��رای 
شخص دیگری است، اما شما 
می توانید به س��لیقه و روش 

خود آن را انجام دهید. 

معایب فریلنسینگ
مش��تری  ک��ردن  پی��دا 
می تواند وقت گیر باشد: گاهی 

اوقات 
ممکن اس��ت 
پی��دا کردن مش��تری  
کافی برای شروع کار زمان بر 
ب��وده و ب��رای مدت��ی بیکار 

باشید. 
کار ش��ما ممکن است فاقد 
نظ��م و قاع��ده باش��د: تمام 
فریلنس��ر ها در کار خود دچار 
ف��راز و نش��یب هایی خواهند 
شد. ش��ما باید زمانی را برای 
استراحت در نظر گرفته و بعد 
از آن خ��ود را برای انجام کار 

آماده کنید. ش��ما باید طوری 
زمان بن��دی کنید که با وجود 
حجم زیاد کار، آنها را به موقع 

به مشتریان تحویل دهید. 
اداره چند مش��تری و پروژه 
به صورت همزمان کار آس��انی 
نیست: با وجود اینکه عده ای 
از پ��س فش��ردگی و حج��م 
کار ها بر می آیند، برای عده ای 
این کار بس��یار سخت بوده و 
نمی توانند کار ه��ا را به موقع 
به مش��تری تحویل دهند. به 
این ترتیب، افراد دورکار باید 
مدیری��ت زمان قوی داش��ته 

باشند. 
در ابتدای کار، ممکن است 
دس��تمزد کم��ی عاید ش��ما 
وضعیت  با  به خصوص  ش��ود. 
جامع��ه،  ام��روز  اقتص��ادی 
بس��یاری تص��ور می کنند که 
فریلنس��ر های ت��ازه کار نباید 
دس��تمزد زی��ادی بگیرند. به 
همی��ن دلی��ل اف��راد دورکار 
باید س��عی کنند با مشتریان 
منص��ف هم��کاری کنن��د تا 

دس��تمزدی که لیاقت آن را 
دارند به دست بیاورند. 

خطر عدم پرداخت به موقع 
دس��تمزد وج��ود دارد: برای 
خیلی از افراد فریلنس��ر پیش 
آم��ده که مش��تری، به موقع 
دس��تمزد آنه��ا را پرداخ��ت 
نکرده باش��د. برای جلوگیری 
از این پیش��امد، راهکار هایی 
درنظ��ر  می ت��وان  را 

گرفت: 
- نیم��ی از دس��تمزد خود 
را قب��ل از ش��روع ب��ه کار از 

مشتری دریافت کنید. 
ام��کان  ک��ه  آنج��ا  ت��ا   -
ش��خصی  اطالع��ات  دارد 
مش��تریان تان ازجمل��ه محل 
س��کونت، وب س��ایت، شماره 
تم��اس، کد اش��تغال به کار، 
بازخورد های س��ایر  بررس��ی 
فریلنس��ر ها از همکاری با آن 
ش��خص و اطالعات��ی از این 

دست را جمع آوری کنید. 
- ب��ا مش��تری خود 
تماس گرفته و مطمئن 
قابل  ف��رد  که  ش��وید 

اطمینانی است. 
ب��ا  رابط��ه  در   -
آژانس ها و افراد ناآشنا، 
آگاه��ی کامل عمل  با 

کنید. 
- بای��د کلیه مراحل 
قاب��ل  مبل��غ  ش��امل 
پرداخ��ت،  پرداخ��ت 
مهل��ت نهای��ی و نی��ز 
را  پرداخ��ت  طریق��ه 

مشخص کنید. 

چطور به عنوان یک 
فریلنسر شروع به کار 

کنیم؟ 
دورکار ی��ا فریلنس��ر بودن 
روش��ی اس��ت ک��ه به ش��ما 
این ام��کان را خواهد داد که 
به صورت مستقل و غیررسمی 
فعالی��ت خود را آغاز کنید. تا 
زمانی که ش��ما کاری را تحت 
نام خود آغاز می کنید، نیازی 
به ثبت ش��رکت ی��ا یک برند 
نخواهید داش��ت. این ویژگی 
به ش��ما ام��کان می دهد که 
یک شبه و با کمترین هزینه، 

شروع به کار کنید. 
1- خدماتی ک��ه می توانید 
ارائه دهید را مش��خص کنید. 
حرفه های��ی ک��ه می توانی��د 
انج��ام  دورکاری  به ص��ورت 
ش��امل  می توان��د  دهی��د 
وب،  طراح��ی  نویس��ندگی، 
طراح��ی گرافیک، عکاس��ی، 
مدیریت  مترجمی،  بازاریابی، 
شبکه های اجتماعی و... باشد. 

2- ب��ازار ه��دف خ��ود را 
مشخص کنید. چه نهادی به 
مهارت شما نیاز دارد؟ ارگان 
یا سازمانی که به خدمت شما 

نیاز دارد را پیدا کنید. 
3- یک پورتفولیوی آنالین 
تهیه کنید. ب��رای این کار از 
مثل  اجتماع��ی  ش��بکه های 
LinkedIn ک��ه بیش��تر در 
رابط��ه با به اش��تراک گذاری 
کس��ب و کار و تجارت اس��ت، 
پروفایل��ی  کنی��د.  اس��تفاده 
و  مزای��ا  و  ک��رده  تهی��ه 
را  خدماتی  ویژگ��ی  
می توانی��د  ک��ه 
ارائ��ه کنی��د به 
بگذاری��د.  اش��تراک 
شما حتی می توانید وب سایت 
مخصوص به خود را داش��ته 

باشید. 
دس��تمزد تان  می��زان   -4
را مش��خص کنی��د. اطمینان 
دس��تمزد  که  کنید  حاص��ل 
ش��ما نس��بت به مدت زمانی 
انج��ام کار وقت  ک��ه ب��رای 
می گذاری��د مطلوب بوده و به 
حدی باش��د که بتوانید با آن 

امرار معاش کنید. 
مش��تری  دنب��ال  ب��ه   -5
ش��بکه های  از  بگردی��د. 
اجتماع��ی ک��ه در آن عض��و 
هس��تید ب��رای پی��دا کردن 
کنی��د.  اس��تفاده  مش��تری 
همانط��ور ک��ه قب��ال اش��اره 
می توانی��د  ش��ما  کردی��م، 
وب س��ایت مختص به خود را 
نیز راه اندازی کرده و از طریق 
آن کار و مشتری جذب کنید. 

توصیه های پایانی
داش��تن تع��دادی آش��نای 
از  فریلنس��ر ب��رای اس��تفاده 
اطالعات و تجارب آنها می تواند 
مفید باش��د. آنها رقبای ش��ما 
هس��تند، ام��ا در عی��ن حال 
می توانن��د منب��ع اطالعات��ی 
به  باش��ند.  نیز  فوق الع��اده ای 
دنب��ال افراد حرفه ای در زمینه 
باش��ید. می توانید  کاری خود 
از طریق وب س��ایت هایی مثل 
LinkedIn ب��رای پیدا کردن 
کسانی که با شما همکار هستند 

بهره ببرید. 
خیل��ی از اطرافی��ان ش��ما 
دلی��ل  ب��ه  اس��ت  ممک��ن 
ش��رایط  ب��ودن  نامش��خص 
کاری ش��ما، با انجام این کار 
مخالف��ت کنند، اما نکته مهم 
این است که دورکاری، روشی 
اس��ت که بای��د آن را با تمام 
وجود بخواهی��د، از انجام آن 
ل��ذت ببرید، کلی��ه معایب و 
مزای��ای آن را در نظر بگیرید 
و خ��ود را ب��رای حجم باالی 
کار پیش روی تان آماده کنید. 
فریلنس��ینگ  ترتیب،  این  به 
شیوه زندگی شما خواهد شد 
و حس آزادی و اس��تقاللی به 
ش��ما خواهد داد ک��ه با هیچ 
حرف��ه دیگری قابل مقایس��ه 

نخواهد بود. 

دورکار یا فریلنسر بودن روشی 
است که به شما این امکان را 

خواهد داد که به صورت مستقل و 
غیررسمی فعالیت خود را آغاز کنید. 
تا زمانی که شما کاری را تحت نام 
خود آغاز می کنید، نیازی به ثبت 

شرکت یا یک برند نخواهید داشت. 
این ویژگی به شما امکان می دهد 
که یک شبه و با کمترین هزینه، 

شروع به کار کنید

شماره656 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279
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چطور می توان یک فریلنسر موفق بود

میز کار خود را در عرض 30 روز ترک کنید

نشانه های وجود فرهنگ زهرآلود 
در محل کار

آیا از کار کردن در روز دوشنبه به اندازه کار کردن 
در روز جمعه بیم دارید؟ آیا از رفتن به محل کارتان 
یا تعامل با یک همکار س��ختگیر بی��م دارید؟ آیا از 
استرس مزمن یا اضطراب در محل کار رنج می برید؟ 
م��ا اغلب به کار کردن در ش��غلی ک��ه از فرهنگ 
س��ازمانی آن راضی نیس��تیم، ادام��ه می دهیم. این 
درس��ت همانند یک قیاس قدیم��ی از قورباغه ها در 
آب داغ اس��ت: اگر ش��ما قورباغ��ه ای را در آب داغ 
قرار دهید، به س��رعت به بیرون می پرد. اما اگر شما 
آن را در آب س��رد قرار دهید و ب��ه آرامی آب را به 
جوش آوری��د، قورباغه از جای خود تکان نمی خورد 
تا اینکه پخته ش��ود. یک ش��غل خوب و یک محیط 
کاری مثبت می توان��د در طول زمان دچار تغییرات 
شود. شاید مدیریت تغییر کند یا محیط دستخوش 
تغییرات ش��ود و قبل از اینکه مطلع ش��ویم، آب به 

آرامی به جوش می آید و در آن پخته می شویم. 
اگر ش��ما احس��اس نارضایتی دارید و از اس��ترس 
رنج می برید، خوب اس��ت که به بررس��ی بپردازید و 
نش��انه های وجود فرهنگ زهرآل��ود در محیط کار را 
جس��ت وجو کنید. برخی از این عالئم هشدار دهنده، 
پرچم های قرمز بی درنگی هس��تند یعنی ش��ما نباید 
در رها کردن ش��غلی ک��ه غیرقانونی اس��ت یا برای 
س��المتی تان مضرر و خطرناک است، تعلل کنید. اما 
ما بقی آنها می توانند قابل چشمپوش��ی باش��ند و به 
شما هشدار می دهند که به بازنگری مجدد نیاز است. 
1( فعالیت های غیر اخالق��ی یا غیرقانونی: این یک 
پرچم قرمز بزرگ اس��ت. اگر ش��خص یا گروهی در 
حال انجام دادن کاری ناصحیح هستند، شما مجبور 
نیستید که جزیی از آن باشید. اگر اقدامات سازمان با 
کدهای اخالقی شما همسو نیستند یا بدتر غیر قانونی 
هس��تند، در نخس��تین فرصت از آن س��ازمان خارج 
شوید. کسی که شاهد ارتکاب جرمی است، می تواند 
به اندازه ش��خصی که آن را مرتکب می ش��ود، مجرم 

باشد. 
2( خط��ر فیزیکی: اگر ش��ما یا س��ایرین به دلیل 
ش��رایط کاری نا امن در معرض خطر هستید، باید به 
سرعت آن ش��غل را ترک کنید. هیچ شغلی به اندازه 
جان تان یا س��المتی تان در طوالنی مدت، ارزش��مند 

نیست. 
3( بی عدالت��ی آش��کار: زمانی که ک��ودک بودید، 
احتماال این جمله را ش��نیده بودی��د: »هیچ کس تا 
به حال نگفته اس��ت که زندگی عادالنه بوده اس��ت« 
که کامال صحیح اس��ت اما ش��ما می بایست مقداری 

از عدال��ت را در محی��ط کار، انتظار داش��ته باش��ید. 
اگ��ر کارکنان منحصر به فرد باش��ند و متفاوت عمل 
می کنند، سایر همکاران، ایده ها یا کارها را به سرقت 
می برن��د و آنها را به حس��اب خ��ود می گذارند و در 
صورت موفقیت آمی��ز نبودن آن ایده ها، س��ایرین را 
مورد س��رزنش قرار می دهند. این امر می تواند نشانه 

یک محیط کاری بسیار زهرآلود باشد. 
4( مدیران یا همکاران سوءاس��تفاده گر: نباید هیچ 
نوع نژاد پرس��تی، تبعیض سنی، تبعیض جنسیتی یا 
ه��ر نوعی از تبعیض را تحمل کرد. همچنین این امر 
شامل رفتارهای خشونت آمیز یا قلدری کردن، ایجاد 
رعب و وحشت، انتظارات غیرمنطقی یا عدم همدلی 

و پشتیبانی می شود. 
5( روابط ناکارآمد: بعضی مواقع ترکیب شخصیت ها 
در س��ازمان می توان��د منجر به ش��کل گیری محیط 
زهرآل��ود ش��ود و رفتارهای��ی مانند ایجاد ش��ایعه، 
رفتارهای جانبداران��ه، باندبازی، کینه ورزی، غیبت و 

انتقادات بی جا را در پی دارد. 
6( ارتباط��ات ضعی��ف فراگیرنده: اگر به ش��ما کم 
توجهی می ش��ود یا بازخ��وردی دریافت نمی کنید یا 
فقط بازخوردهای منفی دریافت می کنید، اگر همواره 
در خارج از دایره اطالعات مهم سازمان قرار می گیرید 
یا مدیران و همکاران بیش از حد سرد و غیر صمیمی 
هس��تند، همه این عوام��ل نش��انه هایی از محل کار 

زهرآلود است. 
7( اس��ترس مزمن: ذاتا برخی از مشاغل نسبت به 
شغل های دیگر از میزان استرس بیشتری برخوردارند. 
اما اگر ش��ما به طور معمول در معرض موقعیت های 
پراس��ترس هس��تید که فرصتی برای تس��کین خود 
نمی یابی��د یا ب��رای بهب��ود یافت��ن از موقعیت های 
اس��ترس زا، ت��رس از مافوق دارید، ای��ن امر می تواند 
بسیار زهرآلود باش��د. اگر از شما دائما انتظار می رود 
که بیش از 40 ساعت در هفته بدون پاداش فوق العاده 
کار کنی��د ک��ه فرصتی برای تع��ادل زندگی کاری و 
شخصی تان نداشته باش��ید، به ترک شغل می توانید 

فکر کنید. 
گاه��ی اوقات ش��ما می توانید این مش��کالت را با 
سرپرست تان به منظور بهتر کردن موقعیت در میان 
بگذاری��د ولی بعضی از مواقع خود سرپرس��ت جزئی 
از مش��کل اس��ت. اگر هم��واره گوش ش��نوایی برای 
درخواست هایتان جهت بهبود محیط کاری نیافتید، 
یقینا زمان آن اس��ت که محیط کاری س��الم تری را 
بیابید. زیرا، حقیقت دیگر در مورد محیط های کاری 
زهرآلود این اس��ت که آنها در طوالنی مدت به ندرت 

می توانند مانند سازمان های سالم تر، موفق باشند. 
ارتباط با نویسنده: 
 .)Hotmail. com@313_M_Ghasemi( 
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درصد تولید ناخالص ملی که کشورها به تحقیق و توسعه (R&D) اختصاص می دهند 

دهم نوامبر، روز جهانی علم، از یک سال 
پیش از ش��روع هزاره سوم میالدی مهمان 
تقویم های جهان شد. روزی که یونسکو آن 
را برای پاسداشت علم به عنوان ابزاری برای 

خدمت به صلح و توسعه تعیین کرد. 
کش��ورهای گوناگ��ون در سراس��ر دنی��ا 
بودجه ه��ای متفاوت��ی ب��ه گس��ترش علم 
اختص��اص می دهند و در برخی کش��ورها 
جذایی ناپذی��ر  ج��زء  توس��عه  و  تحقی��ق 

پیشرفت اقتصادی محسوب می شود. 
از آنجایی که آمریکا یکی از قدرتمندترین 
اقتصادهای حهان است، در نگاه اول به نظر 
این طور می آید که این کش��ور بیش��ترین 
پ��ول را خرج علم کرده و بودجه ای بس��یار 
بیشتر از سایر کشورها به این کار اختصاص 
می دهد، اما واقعیت چیزی جز این اس��ت. 
هرچند آمریکا همچنان نخستین کشور از 
نظر هزین��ه کردن پ��ول در بخش تحقیق 
و توس��عه یا R&D اس��ت، اما کشورهای 
دیگ��ر در دنیا هس��تند ک��ه از نظر درصد 
تولی��د ناخالص ملی بیش��تر از آمریکایی ها 
پول خرج عل��م می کنند. این یعنی در این 
کش��ورها می��زان بودجه ای ک��ه خرج علم 
می ش��ود، درصد بیشتری از تولید ناخالص 
ملی آنها را تش��کیل می ده��د. حتما دیگر 
شما هم مثل ما می دانید که تولید ناخالص 
ملی شاخص مهمی در کل ارزش اقتصادی 

یک کشور است. 
آمریکایی ه��ا در س��ال 2013 می��الدی 
433میلیارد دالر برای تحقیق و توس��عه یا 
همان R&D هزینه کردند، اما این بودجه 
تنه��ا 2/7 درصد تولی��د ناخالص ملی این 

کشور را دربرمی گرفت. 
تحقیق و توس��عه به طورکلی یعنی پولی 
ک��ه دولت ه��ا، س��ازمان های غیرانتفاعی و 
نهادهای کس��ب وکاری به ترویج و توس��عه 
عل��م اختص��اص می دهن��د. ش��رکت های 
آمریکای��ی بس��یار بیش��تر از دول��ت برای 
تحقیقات بودجه اختص��اص می دهند. این 
س��ازمان ها تا 70 درصد بودجه خود را در 
اختیار قدم اول پیشرفت یعنی تحقیق قرار 

می دهند. 
اما حاال سوال اینجاست که کدام کشورها 
بیشترین درصد تولید ناخالص ملی شان را 
صرف تحقیق و توسعه می کنند؟ پاسخ این 

پرسش همین  جا است: 

1- کره جنوبی
در این کش��ور ش��رق آس��یا بیش��ترین 
درصد از تولید ناخالص ملی صرف تحقیق 
و توس��عه یا هم��ان ترویج علم می ش��ود. 
کره ای ه��ا در س��ال 2014 می��الدی 4/2 
درصد و در س��ال پیش از آن یعنی 2013 
میالدی 4/1 درص��د از تولید ناخالص ملی 
خود را به گس��ترش علم اختصاص داده اند. 
این کش��ور که برندهای شناخته شده ای از 

ح��وزه صنعت گرفت��ه تا تکنول��وژی دارد، 
وقت، نیروی انس��انی و بودجه کالنی برای 

تحقیقات اختصاص می دهند. 

2- ژاپن
قطع��ا تعجبی ن��دارد ک��ه ژاپنی ها جزء 
باشند  باالنش��ین های جدول کش��ورهایی 
که بیش��ترین درصد تولی��د ناخالص ملی 
را به تحقیق و توس��عه اختصاص می دهند. 
کش��وری که س��اخت روبات در آن تقریبا 
درحال تبدیل ش��دن به ی��ک کار روتین و 
معمولی اس��ت، بدون شک درصد باالیی از 
تولی��د ناخالص ملی خود را در مقایس��ه با 
سایر کشورها به تحقیق و توسعه اختصاص 
می دهد. ژاپنی ها در س��ال 2014 میالدی 
3/58 درص��د از تولید ناخالص ملی ش��ان 
را در قال��ب بودج��ه ب��ه بخ��ش تحقیق و 
توس��عه اختصاص دادند و در س��ال قبل از 
آن یعن��ی 2013 می��الدی 3/48 درصد از 
تولید ناخالص ملی شان در اختیار علم قرار 

گرفت. 

3- فنالند
در این کشور کوچک منطقه اسکاندیناوی 
هم درصد باالتری از تولید ناخالص ملی در 
مقایسه با سایر کشورها به تحقیق و توسعه 
اختصاص داده می ش��ود. در این کشور که 
اکنون س��ومین نیروگاه هسته ای قدرتمند 
جه��ان را در اختی��ار دارد، س��ال 2014 

می��الدی 3/17 درص��د از تولی��د ناخالص 
ملی را به تحقیق و توس��عه اختصاص داد. 
در س��ال قبل آن میزان بیش��تری از تولید 
ناخال��ص ملی یعنی 3/28 درصد را به علم 

اختصاص دادند. 

4- سوئد
س��وئد هم که یکی دیگر از کش��ورهای 
منطقه اسکاندیناوی است، تقریبا درصدی 
برابر با همس��ایه اش یعن��ی فنالند از تولید 
ناخالص ملی به تحقیق و توسعه اختصاص 
می دهد. در این کش��ور که دانش آموزان با 
تبل��ت درس می خوانند، در س��ال 2013 
می��الدی 3/30 و در س��ال 2014 میالدی 
3/16 درص��د از تولید ناخالص ملی خود را 

به تحقیق و توسعه علمی اختصاص داد. 

5- دانمارک
جایگاه بعدی کش��ورهایی که بیش��ترین 
درص��د تولی��د ناخال��ص ملی خ��ود را به 
تحقی��ق و توس��عه اختص��اص می دهن��د، 
متعلق به جنوبی ترین کش��ور اسکاندیناوی 
یعن��ی دانم��ارک اس��ت. دانمارکی ه��ا که 
به عن��وان ش��ادترین م��ردم دنی��ا انتخاب 
ش��ده اند، درصد نسبتا باالیی را در مقایسه 
با س��ایر کش��ورها دارد. در دانمارک در دو 
سال گذش��ته 3/5 درصد از تولید ناخالص 
 ملی ب��ه تحقیق و توس��عه اختصاص داده 

شده است. 

6- سوییس
در س��وییس ک��ه یک��ی از بهتری��ن و 
دارد،  را  جه��ان  اقتصاده��ای  آرام تری��ن 
3درصدی از تولید ناخالص ملی به تحقیق 
و توسعه یا همان R&D اختصاص می یابد. 
در س��وییس بزرگ ترین آزمایشگاه فیزیک 
ذرات فعالیت می کند. این کشور همچنین 

مقر چندین نهاد بین المللی است. 

7- اتریش
همس��ایه سوییس��ی ها ه��م در زمین��ه 
تخصیص درصدی از تولید ناخالص ملی به 
تحقیق و توسعه جزء باالترین ها است. این 
کشور در سال 2013 میالدی 2/96 درصد 
از تولی��د ناخالص ملی و در س��ال 2014 
میالدی 3/6 درص��د از تولید ناخالص ملی 
خود را به تحقیق و توس��عه اختصاص داد. 
جالب اینکه این کش��ور آمار س��ال 2015 
خود را هم اعالم کرده و براین اساس سال 
گذش��ته 3/9 درصد از تولید ناخالص ملی 

اتریش به تحقیق و توسعه رسید. 

8- آلمان
آلمان  که جزء برتری��ن اقتصادهای دنیا 
اس��ت، در فهرس��ت عالقه مندان به علم و 
تحقیق هم جزء برترین ها اس��ت. آلمانی ها 
در س��ال های 2013 و 2014 میالدی 2/9 
درص��د از تولی��د ناخالص ملی ش��ان را به 

تحقیق و توسعه اختصاص دادند. 

آفریقا چقدر برای علم خرج می کند؟

برای یادآوری گس��تردگی زمینه عل��م و اهمیت 
و کارب��رد آن در زندگ��ی روزم��ره م��ردم، تعامل و 
روش ه��ای ح��ل مس��ائل ی��ک روز جهان��ی به آن 
اختصاص داده اند. از س��ال 1999 س��ازمان یونسکو 
تاریخ 10 نوامبر را به عنوان روز جهانی علم برگزیده 

است. 
افزای��ش س��واد و فرهن��گ در هم��ه رش��ته ها و 
درک مس��ائل از طری��ق عل��م این ام��کان را فراهم 
می کند که برای چالش ه��ای اقتصادی، اجتماعی و 
زیست محیطی راه حل هایی کاربردی  یافت شود و در 
نهایت به توس��عه پایدار و ترویج جوامع س��بز منجر 
می شود. دستاورد های علمی، نوآوری و اختراعات در 
سایه تحقیق و توسعه به افزایش بهره وری اقتصادی 
می انجام��د. از آنجایی که هیچ کش��وری در دنیا به 
تنهایی قادر نیس��ت به توس��عه پایدار دس��ت  یابد، 
همکاری های علمی در س��طح بین المللی نه تنها به 
رشد علم، بلکه به گسترش صلح هم کمک می کند. 
به همین منظور یونسکو به کشور های سراسر دنیا 
کم��ک  می کند تا روی پژوه��ش و تحقیقات علمی، 
ن��وآوری و فناوری به منظور توس��عه سیاس��ت های 
علمی و اصالح سیس��تم های ارزیابی و نظارتی خود 
سرمایه گذاری کنند. تحقیقات و توسعه در درازمدت 
قلب رش��د اقتصادی و نوآوری هس��تند. با توجه به 
داده ه��ای یونس��کو، پنج کش��ور آفریقای��ی )کنیا، 
آفریق��ای جنوبی، مالی، مراک��ش و مصر( در زمینه 
تحقیق و پژوهش رو به رش��د هس��تند. با این وجود 
هیچ کش��وری از این قاره نتوانسته است به هدف و 
چشم انداز 2020 که اختصاص یک درصد از درآمد 
ناخالص داخلی در زمینه توسعه پایدار است، دست 
پیدا کند. این در حالی اس��ت که در س��ال 2014، 
کش��ور کره جنوبی با اختص��اص 4.2درصد از تولید 
ناخال��ص داخلی خود به تحقیق و توس��عه در میان 
کش��ور ها بیشترین درصد س��رمایه گذاری را در این 

بخش داشته است. 

مطالعه ای در زمین��ه تحقیق و پژوهش با در نظر 
گرفت��ن دو معیار اصل��ی میزان س��رمایه گذاری در 
بخش تحقیق و پژوهش و تعداد محققان هر کش��ور  
)137 کشور که 32 کشور ازآن ها آفریقایی هستند( 
انجام ش��د. براساس این مطالعه، در میان کشور های 
آفریقایی کش��ور کنیا نزدیک به 0.8 درصد از تولید 
ناخالص داخلی خود را به تحقیق و توسعه اختصاص 
داده اس��ت ک��ه در صدر کش��ور های آفریقا اس��ت. 
س��رمایه گذاری های این کشور به 788 میلیون دالر 
می رس��د و 230 محقق در ازای هر یک میلیون نفر 
دارد. کش��ور های مصر، مراک��ش، آفریقای جنوبی و 
مالی پس از کنیا با اختصاص 0.7 درصد در رده های 

بعدی جای گرفته اند. 
از نظ��ر حج��م س��رمایه گذاری ها، کش��ور مص��ر 
بیش��ترین س��رمایه گذاری را در این ق��اره دارد که 
می��زان آن ب��ه 6.4 میلی��ارد دالر می رس��د ک��ه از 
این می��زان 3 میلیارد و 750 میلیون دالر توس��ط 
دانش��گاه ها تأمین و مابقی از س��وی دولت پرداخت 
می ش��ود. این کش��ور 681 محق��ق در ازای هر یک 
میلی��ون نفر دارد. پس از مص��ر،  آفریقای جنوبی با 
404 محق��ق و س��رمایه گذاری 4 میلی��ارد و 820 
میلی��ون دالری ق��رار دارد ک��ه 2 میلی��ارد و 130 
میلیون دالر آن را ش��رکت ها، ی��ک میلیارد و 800 
میلی��ون دالر را دانش��گاه ها و 1.1 میلیارد را دولت 

تأمین می کند. 
مراکش نیز با یک میلیارد و 480 میلیون دالر که 
به ترتیب بیش��ترین حمایت را از س��وی دانشگاه ها، 
ش��رکت ها و بخش دولتی درباف��ت می کند و 856 
محق��ق در یک میلیون نفر دارد، در رده بعدی جای 
می گی��رد. کش��ور مالی هم به عنوان آخرین کش��ور 
153 میلی��ون و 360 ه��زار دالر در بخش تحقیق و 
توسعه سرمایه گذاری کرده است و 29 محقق هم به 

ازای یک میلیون نفر دارد. 
یک��ی از کش��ور های دیگ��ری ک��ه در آفریقا و در 
س��ال های اخیر ب��ه اهمیت تحقی��ق و پژوهش در 
راهب��رد اهداف اقتصادی خود پ��ی برده و در جهت 
آن تالش می کند،  س��نگال است. این کشور، تمرکز 
روی تحقی��ق و پژوهش را یکی از راه  حل های اصلی 
مقابله با چالش های پیش رو یافته است. چالش هایی 
مث��ل تغیی��ر س��اختاری اقتصاد و رش��د اقتصادی، 
انس��انی، حمای��ت اجتماعی،  ارتقای س��رمایه های 
اقتصاد س��بز، توسعه پایدار و محیط زیست از جمله 
چالش ه��ای اصل��ی کش��ور ها و مخصوصا س��نگال 
اس��ت. دولت س��نگال با تکیه بر تحقیقات علمی و 
فنی برای تقویت رش��د اقتص��ادی و برآورده کردن 
انتظارات مردم خود، بودجه ای معادل 185 میلیون 
فران��ک در اختیار بخش تحقیق و پژوهش قرار داده 
 است. کشور س��نگال در این راستا توجه ویژه ای به 
بخش آموزش و پرورش دارد، چرا که معتقد اس��ت 
تربیت منابع انس��انی بزرگ ترین سرمایه این کشور 
در آینده اس��ت. این کش��ور در نظر دارد در تحقیق 
و توس��عه در بخش های کش��اورزی، افزایش امنیت 
غذایی، مدیریت منابع طبیعی، تغییرات آب و هوایی 
و محی��ط زیس��ت، انتقال انرژی،  بهداش��ت، اقتصاد 

دیجیتال و... سرمایه گذاری کند. 
با وجود پیش��رفتی که آفریق��ا در زمینه تحقیق و 
توسعه پایدار داشته ، اما یک مطالعه از سوی سازمان 
ملل نش��ان می دهد هنوز این قاره هر سال به 600 
میلیارد دالر برای پاس��خ به نیاز های خود در زمینه 

توسعه پایدار نیاز دارد. 
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ترجمه: سارا گلچین
businessinsider :منبع

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 کشورها

0/615 0/612 0/609 0/537 0/518 0/483 0/421 0/402 0/400 0/379 0/366 0/343 0/326 0/354 0/366 آرژانتین

- 2/112 - 2/124 2/193 - 2/249 - 2/004 - 1/732 - 1/650 - 1/477 استرالیا

3/067 2/964 2/929 2/682 2/738 2/614 2/586 2/432 2/371 2/383 2/174 2/183 2/070 1/996 1/890 اتریش

1/613 1/690 1/794 1/799 1/838 1/922 1/860 1/909 1/949 1/978 2/004 1/975 1/979 2/028 1/865 کانادا

2/047 2/015 1/928 1/794 1/727 1/679 1/457 1/384 1/380 1/318 1/223 1/127 1/064 0/945 0/898 چین

3/004 3/005 2/952 2/896 2/804 2/838 2/676 2/475 2/429 2/324 2/260 2/215 2/101 2/018 1/909 تایوان

1/997 1/910 1/790 1/560 1/340 1/297 1/242 1/305 1/234 1/171 1/147 1/151 1/105 1/106 1/116 جمهوری چک

3/051 3/057 3/001 2/966 2/937 3/069 2/780 2/515 2/402 2/393 2/420 2/511 2/441 2/325 - دانمارک

1/951 1/930 1/921 1/881 1/842 1/843 1/768 1/701 1/695 1/673 1/670 1/696 1/706 1/700 1/632 اتحادیه  اروپا

3/172 3/287 3/419 3/639 3/726 3/749 3/547 3/346 3/338 3/330 3/315 3/302 3/257 3/198 3/246 فنالند

2/256 2/243 2/229 2/191 2/175 2/209 2/058 2/020 2/045 2/044 2/086 2/111 2/166 2/129 2/084 فرانسه

2/897 2/826 2/872 2/796 2/714 2/726 2/597 2/446 2/456 2/423 2/421 2/457 2/415 2/386 2/392 آلمان

1/492 1/536 1/564 1/533 1/607 1/615 1/389 1/234 1/199 1/194 1/178 1/123 1/056 1/054 1/085 ایرلند

1/289 1/308 1/271 1/210 1/223 1/221 1/164 1/133 1/087 1/047 1/053 1/062 1/085 1/045 1/005 ایتالیا

3/588 3/482 3/342 3/381 3/252 3/357 3/467 3/461 3/409 3/309 3/133 3/144 3/116 3/074 3/002 ژاپن

4/292 4/149 4/026 3/744 3/466 3/293 3/123 3/000 2/831 2/626 2/532 2/352 2/274 2/341 2/180 کره جنوبی

1/256 1/301 1/288 1/495 1/527 1/710 1/644 1/609 1/687 1/587 1/619 1/645 - - 1/568 لوکزامبورگ

0/538 0/501 0/432 0/426 0/455 0/431 0/404 0/368 0/373 0/404 0/394 0/389 0/391 0/353 0/334 مکزیک

2/002 1/958 1/939 1/903 1/725 1/685 1/643 1/686 1/757 1/791 1/807 1/806 1/769 1/816 1/806 هلند

1/708 1/652 1/620 1/628 1/651 1/724 1/556 1/565 1/456 1/483 1/545 1/680 1/631 1/562 - نروژ

0/940 0/871 0/881 0/746 0/721 0/665 0/603 0/562 0/553 0/566 0/556 0/539 0/558 0/623 0/642 لهستان

1/287 1/326 1/378 1/457 1/533 1/580 1/445 1/124 0/955 0/757 0/729 0/698 0/721 0/765 0/721 پرتغال

0/383 0/387 0/483 0/493 0/452 0/462 0/568 0/521 0/451 0/407 0/383 0/383 0/376 0/388 0/364 رومانی

1/187 1/133 1/126 1/091 1/130 1/252 1/044 1/116 1/073 1/068 1/151 1/286 1/248 1/178 1/051 روسیه

2/197 2/000 1/199 2/151 2/013 2/159 2/621 2/337 2/133 2/161 2/105 2/026 2/068 2/021 1/822 سنگاپور

1/231 1/262 1/284 1/325 1/350 1/351 1/317 1/234 1/172 1/096 1/038 1/022 0/960 0/890 0/885 اسپانیا

3/161 3/306 3/281 3/249 3/216 3/450 3/495 3/257 3/500 3/387 3/391 3/614 - 3/914 - سوئد

1/007 0/945 0/922 0/860 0/843 0/849 0/725 0/722 0/580 0/591 0/518 0/483 0/526 0/538 0/479 ترکیه

1/700 1/664 1/622 1/691 1/695 1/741 1/687 1/684 1/650 1/630 1/613 1/672 1/715 1/741 1/724 بریتانیا

- 2/742 2/699 2/763 2/740 2/819 2/767 2/627 2/550 2/506 2/490 2/553 2/550 2/638 2/621 آمریکا

کدام کشورها بیشتر برای علم پول خرج می کنند؟ 
برای اینکه بتوان فهرست دقیقی از کشورهایی به دست آورد که بیشترین پول را خرج علم می کنند، بهترین راه توجه به درصد تولید ناخالص 

ملی است که این کشورها به تحقیق و توسعه اختصاص می دهند

ترجمه: گلنوش محب علی
منبع: فیگارو
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 Private rocketش��رکت
در تالش است تا پروژه ای مهیج 
را مدیریت کند. قرار اس��ت این 
پروژه به ارسال اینترنت از طریق 
فض��ا بپ��ردازد. اما موضوع دقیقا 

چیست؟ 
براس��اس ای��ن ط��رح، ق��رار 
اس��ت این ش��رکت خصوصی با 
هم��کاری پروژه space X یک 
شبکه ماهواری بسیار قوی ایجاد 
کند تا به ارائه خدمات اینترنتی 
ب��ا پهنای باند فراتر از حد اقدام 
کن��د. این تصمیم در ش��رایطی 
اتخاذ شده که مدتی پیش  )در 
ماه س��پتامبر( یکی از راکت های 
spaceX در فض��ا  آزمایش��ی 

منفجر شد. 
ب��ا این وجود ش��رکت حامی 
پروژه در بیانیه ای رس��می اعالم 
کرد که هدف ما در شرایط فعلی 
در مرحله آزمایش��ی قرار دارد و 
نتایج مثبت ما طی چند ماه آتی 
ش��فاف تر خواهد ش��د. برنامه ما 
نه تنها بخشی از کره زمین، بلکه 
قس��مت های گسترده ای از آن را 

پوشش خواهد داد. 
در   SpaceX ماهواره ه��ای 
ارتفاع��ات 714 ت��ا 823 مایلی 
 1325 ت��ا   1150 )ح��دود 
کیلومتر( باالتر از ایس��تگاه های 

فضایی ثابت قرار دارند. بنابراین 
پ��روژه  می ت��وان  اطالع��ات، 
مخابراتی اینترنتی spaceX را 
ج��زو جاه طلبانه ترین پروژه های 
سال های اخیر طبقه بندی کرد. 
اما جالب است بدانیم تاکنون 
بی��ش از 4 ه��زار ماه��واره  )به 
هم��راه قطع��ات تکمیلی( و 83 
هواپیم��ای م��داری در فواصل 
689 ت��ا 823 مایلی مدار زمین 
فعالیت داش��ته اند، بنابراین این 
نخستین بار است که یک پروژه 
قصد دارد در ش��رایطی فراتر از 
سطوح گذشته اجرا شود. اگرچه 
این نخستین شرکتی نیست که 
برای رس��یدن ب��ه موفقیت های 
مخابرات��ی و اینترنت��ی ت��الش 
می کند و شرکت های مشهوری 
مثل بویینگ، تلس��ت، اینتلست 
و... نی��ز در راس��تای اهداف��ی 
مش��ابه ت��الش می کنن��د، ام��ا 
ش��اید بتوان ش��رکت خصوصی 
راک��ت را کامیاب ترین ش��رکت 
در متقاع��د کردن دولت فدرال 
ب��رای هم��کاری در این س��طح 

ارزیابی کرد. 
توسعه شبکه های خدمات رسان 
ماه��واره ای، اف��زون ب��ر تمامی 
لح��اظ  ب��ه  س��ودهای خ��ود، 
س��ودآوری  نی��ز  اقتص��ادی 
قاب��ل توجه��ی دارن��د. اگرچه 
بس��یاری از ش��رکت های فعال 

در چنی��ن پروژه های��ی در طول 
درجات��ی  می��الدی  ده��ه 90 
از شکس��ت را تجرب��ه کردن��د، 
 ام��ا ال��ون ماس��ک بنیانگ��ذار 
space X سال گذشته میالدی 
اع��الم ک��رد در طول این س��ال 
بال��غ ب��ر 8 میلی��ون دالر صرف 
هزینه های این پروژه شده است؛ 
هزین��ه ای که صرف پرتاب 800 
موش��ک ماهواره ای به فضا شده 
است. قرار است این پروژه نه تنها 
مناط��ق مختلف ایاالت متحده، 
بلک��ه بخش های��ی از پورتوریکو 
و جزایر ویرجین را نیز پوش��ش 
دهد. براساس اطالعات موجود، 
موش��ک های  ای��ن  از  هری��ک 
ماه��واره ای وزن��ی معادل 850 
پون��د  )386 کیلوگ��رم( دارند. 
این حجم س��رمایه گذاری نشان 
می ده��د این ش��رکت در انتظار 

یک سوددهی باالست. 

پروژه هایی با رویکردهایی 
مشابه 

پروژه بالن های اینترنت شرکت 
گوگل یکی از مشهور ترین و البته 
پرسروصدا ترین پروژه هایی است 
که طی چند سال اخیر در عرصه 
توسعه باندهای اینترتی اجرایی 
شده اس��ت. نگاهی به اطالعات 
من��درج در وب س��ایت رس��می 
گوگل نش��ان می دهد این پروژه 

ب��ا هدف کاهش آمار روس��تاها 
و مناطق��ی ک��ه ب��ه اینترن��ت 
دسترس��ی ندارند، طراحی شده 
است. از روزهای آغاز این پروژه 
بالن ه��ای اینترنت رس��ان موفق 
ش��ده اند، تا 17 کیلومتر مسافت 
را ط��ی ک��رده و ه��ر 30 دقیقه 
یک ب��ار پ��رواز خ��ود را تمدید 
کنن��د. اخیراً بالن های ش��رکت 
گ��وگل موفق ش��ده اند با رکورد 
187 روز پرواز بی وقفه در فضای 
اتمسفر، رکوردی شگفت انگیز به 

نام خود ثبت کنند. 
ام��ا کیفی��ت اینترنت��ی که از 
طریق بالن ها ارس��ال می ش��ود 
نی��ز در ن��وع خود قاب��ل توجه 
اس��ت. درواقع اگ��ر تصور کنیم 
آنها در خطوطی موازی یکدیگر 
و در فواص��ل 100 کیلومتری از 
هم پرواز کنند، قادر به پوش��ش 
دادن مناطقی بس��یار گسترده با 
اینترنتی 10 مگابیت بر ثانیه ای 
خواهند بود. همکاری کشورهای 
مختلف با این طرح می تواند در 
توس��عه میادین تحت پوش��ش 
اینترن��ت اف��زوده و ن��رخ ع��دم 
دس��تیابی ب��ه اینترن��ت را ب��ه 

حداقل برساند. 
ام��ا نکت��ه مه��م در خصوص 
موفقی��ت ای��ن پ��روژه، حرکت 
بالن ه��ا براس��اس ب��اد اس��ت. 
درواقع اگر بناس��ت آنها براساس 

الگوریتم ه��ای حرک��ت ب��اد به 
تعیی��ن مس��یر بپردازن��د. باید 
از پیش نقش��ه ای مش��خص در 
خص��وص حرک��ت ب��اد تعیین 
ش��ود. از سوی دیگر تمامی این 
بالن ها به سیستم GPS و ردیاب 
مجه��ز هس��تند. این سیس��تم 
کمک می کند تا حرکت آنها در 
مس��یری مشخص قرار گرفته و 
نرخ انحراف از مس��یر به حداقل 

برسد. 
تجهی��زات ام��دادی از دیگر 
مواردی اس��ت که در این بالن ها 
تعبی��ه ش��ده اس��ت. درواقع در 
ش��رایطی که احتمال س��قوط و 
آس��یب رس��یدن ب��ه آنها وجود 
دارد. تجهی��زات نج��ات و فرود 
اضطراری شان احتمال هر گونه 
خسارت را به حداقل می رساند. 
هند یکی از کشورهای در حال 
توس��عه است، که ضمن مذاکره 
با مدیران گوگل، امکان استفاده 
از پروژه بالن را به دس��ت آورده 
است. مقامات دولت هند نام این 
پروژه را  »زیرساخت در آسمان« 
گذاش��ته اند؛ پ��روژه ای که قرار 
است 68 درصد از جمعیت هند 
را اینترنت دار کند. اگرچه پیش 
از این نیز کالیفرنیا به عنوان یکی 
از مناطق آزمایشی پروژه بالن، به 
 3G م��دت 100 روز از اینترنت

استفاده کرده است. 

فرصت امروز - اچ پی از جدید ترین پی سی مینی خود 
رونمایی کرد. 

 minipc z2 براساس گزارش های اولیه این محصول که
نام دارد ب��ه لحاظ قدرت نرم افزاری و اجرایی بس��یار قوی 
است. بازار هدف مخاطبان این محصول را فعاالن در عرصه 
 3Dگرافیک، مهندسان معماری و افرادی که به برنامه های
و اتوکد عالقه دارند یا با این برنامه ها کار می کنند تش��کیل 
می دهند.  اما مشخصات فنی این محصول شامل موارد زیر 
اس��ت:  32گیگابایت حافظ��ه DDR4، حافظه SSD یک 
ترابایتی، امکان اس��تفاده ازپردازنده های i3, i5 و i7 اینتل 

 .Z2 mini و کارت گرافیک مینی پی سی

براس��اس اطالعات منتش��ر شده، سیس��تم فن جدید این 
محصول باعث می شود میزان سروصدای این محصول بسیار 
کمتر از سیستم های مشابه محس��وب شود. درواقع براساس 
گزارش های اولیه میزان صدای این سیستم تا رقم شگفت انگیز 
63 درصد کمتر گزارش ش��ده است. یکی از محدودیت های 
این مینی پی س��ی فقدان پورت HDMI اس��ت.  ابعاد این 
دستگاه نیز در نوع خود جالب توجه است. اندازه این محصول 
تا 90درصد کمتر از محصوالت مشابه است. درواقع بخش های 
س��خت افزاری این محصول در کیسی با ارتفاع 2.5 اینچ قرار 
گرفته است. یکی از مزیت های مهم این محصول این است که 

قادر به ارائه تصاویر با کیفیت به شش مانیتور است. 

مینی پی سی اچ پی رونمایی شد 

Z2، جدیدترین رقیب رایانه های خانگی 

گزارش2

اپل متهم به شکنجه زن باردار شد قیمت انواع پرینتر
کاربر آیفون7 دچار سوختگی 

درجه 2 شد 
فرصت امروز – یک زن باردار مدعی شده به سبب 
اس��تفاده از تلف��ن هم��راه آیفون 7 دچار س��وختگی 

درجه2  شده است. 
براساس اطالعات اولیه، این زن استرالیایی هنگامی 
دچار حادثه ش��ده که تلفن همراه خود را به ش��ارژ 
متصل کرده و سپس به خواب رفته است. داغ شدن 
شدید شارژر و بدنه تلفن همراه باعث شده دست این 
زن دچار س��وختگی ش��دید  )ازنوع درجه دو( ش��ود. 
ش��واهد نش��ان می دهد این حجم سوختگی به علت 
تماس مداوم و پنج دقیقه ای دست این کاربر با شارژر و 
تلفن همراه است. با ارائه این شواهد، مشخص نیست، 
آیا آیفون زیر بار پرداخت خسارت به تان پاالییز  )فرد 

آسیب دیده( خواهد رفت یا خیر؟ 
از س��وی دیگر این دومین اتفاقی اس��ت که طی دو 
ماه اخیر برای کاربران استرالیایی اپل روی می دهد. 
حدود یک ماه پیش نیز یک راهنمای گردشگری در 
استرالیا مدعی شده بود، هنگامی که تلفن همراه خود 
را در ماش��ینش به ش��ارژ زده با حریق ماشین مواجه 
ش��ده اس��ت؛ ادعایی که گرچه با تأیید رسمی روبه رو 

نشده، اما می تواند رسماً به آبروی اپل ضربه بزند. 

دبیر شورای عالی فضای مجازی خبر داد 
ایجاد شهر رسانه های اجتماعی

دبی��ر ش��ورای عالی فضای مج��ازی از برنامه ریزی 
برای راه اندازی  »مدیا س��یتی« برای ش��تاب دهی به 
اس��تارتاپ های حوزه رس��انه و ش��بکه های اجتماعی 
خبر داد و گفت: این طرح را به ش��ورای عالی فضای 

مجازی می بریم. 
ابوالحس��ن فیروزآبادی در گفت وگو با مهر، ضمن 
اش��اره ب��ه برنام��ه مرکز مل��ی فضای مج��ازی برای 
حمایت از اس��تارتاپ های حوزه شبکه های اجتماعی 
اظه��ار داش��ت: در ح��ال حاض��ر درص��دد مطالعه و 
بررس��ی پتانسیل های موجود برای توسعه تکنولوژی 

پیام رسان ها با ایجاد یک محیط حمایتی هستیم. 
وی افزود: براین اساس موقعیت دو منطقه اقتصادی 
پیام وابسته به وزارت ارتباطات و پارک علم و فناوری 

پردیس را مورد توجه قرار داده ایم. 
فیروزآبادی با اشاره به بازدیدهایی که از پارک علم 
و فناوری پردیس و منطقه ویژه اقتصادی پیام صورت 
گرفت��ه، اضاف��ه کرد: ما در مطالعاتی که داریم، بحث 
توسعه تکنولوژی های فناوری اطالعات و ارتباطات در 
کشور را مدنظر قرار دادیم و این توسعه باید از طریق 

ایجاد قطب فضای مجازی شکل گیرد. 
وی خاطرنش��ان کرد: این طرح توس��ط مرکز ملی 
فضای مجازی در مرحله مطالعه است. طی بازدیدی 
که از پارک علم و فناوری پردیس داش��تیم ظرفیت 
آنجا تکمیل ش��ده و قرار اس��ت آن را توس��عه داده و 
زمین��ی در کن��ار آن اح��داث کنند. رئیس مرکز ملی 
فضای مجازی افزود: درمورد غرب تهران نیز فرودگاه 
پی��ام و منطق��ه ویژه اقتصادی وزارت ارتباطات جای 
مناس��بی ب��رای راه اندازی یک ش��هرک رس��انه های 
اجتماع��ی خواهد بود. فیروزآب��ادی با تأکید براینکه 
جای یک  »مدیا س��یتی« یا یک ش��هرک رسانه های 
اجتماعی در کشور خالی است، اضافه کرد: باید فضا 
به گونه ای باشد که همه نوع رسانه اعم از اجتماعی و 
جمعی بتوانند در یک منطقه حضور داشته باشند و 
تبادل اطالعات کنند که درنهایت شاهد شکل گیری 

نظام تبلیغاتی و زنجیره ارزش آنها خواهیم بود. 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه این 
ش��هرک می تواند شتاب دهنده ای برای استارتاپ ها و 
ش��رکت های نوپای حوزه شبکه های اجتماعی باشد، 
ادام��ه داد: ای��ن ط��رح با توجه ب��ه درجه اهمیت آن، 
نیازمند سیاس��ت گذاری ش��ورای عالی فضای مجازی 
خواهد بود و ما پس از طرح اولیه، آن را به شورای عالی 

فضای مجازی خواهیم برد. 

نگاهی به کنفرانس بین المللی 
مدیریت فناوری در سال 95

انجم��ن مدیری��ت فن��اوری ای��ران ب��ا هم��کاری 
وزارتخانه ه��ا، نهاده��ا و س��ازمان های معتب��ر ملی و 
بین المللی، شش��مین کنفرانس بین المللی و دهمین 
کنفرانس ملی مدیریت فناوری را در تاریخ 17 و 18 
آذر 1395 با شعار  »یادگیری فناورانه و رقابت پذیری 
در عص��ر تعامالت بین المللی« برگزار می کند. حضور 
مقامات عالی رتبه علمی و فناوری کش��ور و مشارکت 
مدیران، کارشناس��ان و متخصصان مدیریت فناوری 
داخل��ی و صاحبنظ��ران خارجی، برگ��زاری پانل ها و 
نشس��ت های تخصص��ی با مدیری��ت صنایع و تمرکز 
بر مس��ائل چالش��ی و روز کش��ور، ارائه مقاالت در دو 
بخش پوس��تر و ش��فاهی، ارائه مقاالت تجارب عملی 
و همچنی��ن برگزاری کارگاه های تخصصی به صورت 
عرضه مح��ور و تقاضامح��ور، از جمله برنامه های این 
کنفرانس بین المللی اس��ت. این کنفرانس بین المللی 
ه��ر س��اله در ای��ن حوزه و با حض��ور جمع کثیری از 

متخصصان بین المللی برگزار می شود. 
انجمن مدیریت فناوری ایران با توجه به رسالت خود 
مبنی بر توس��عه و ترویج مفاهیم، رویکردها و تجارب 
مدیریت و سیاس��ت گذاری فناوری و نوآوری در سطح 
کش��ور و ارتق��ای تعام��الت و همکاری های بین المللی 
در ای��ن عرص��ه، در نظ��ر دارد در راس��تای برگ��زاری 
کنفران��س بین المللی مدیریت فن��اوری میزبان هیأت 
بلندمرتبه ای متش��کل از مدیران صنعتی و دانش��گاهی 
کش��ور ایتالی��ا باش��د. این هیأت 15 نف��ره ایتالیایی از 
بخش های مختلفی همچون دانشگاه ها، مراکز علمی و 
تحقیقاتی، شورای تحقیقات ملی و شبکه انتقال فناوری 
ایتالیا و همچنین از ش��رکت های نوپا و ش��رکت های 
زایشی برجسته ایتالیایی با هدف افزایش همکاری های 
علمی و فناوری ایران و ایتالیا در کنفرانس جاری حضور 
خواهند داش��ت. انجمن مدیریت فناوری همچنین در 
نظ��ر دارد نشس��ت های تخصصی دیگ��ری را عالوه بر 
کنفرانس با حضور هیأت برجسته ایتالیایی برگزار کند. 

خبـــر شنبه بازار

پروژه SPACE X در راه توسعه یافتن است 

گام های معلق اینترنت بر فراز ابرها

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
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شماره 656

شات

Instamic  یک میکرو سیسستم ضبط صدای حرفه ای است که درهر مکان و زمان قابلیت استفاده دارد . این میکروفون تا 2GB   ظرفیت ذخیره سازی  صدا 
دارد .قایلبت همگام سازی این سیستم ضبط صدا با انواع سیستم های رایانه ای از  طریق بلوتوث و اتصال مستقیم به واسطه USB  از دیگر قابلیت های این 

دستگاه محسوب می شوند . قیمت این محصول 99 دالر و عمر باتری آن 4 ساعت است . 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

HP"
قیمت )تومان(مدل

Scanjet 5590 600,000
ScanJet 200  200,000
 Scanjet 300 220,000

 scanjet G4010 460,000
Scanjet N6310 16,00,000
scanjet G3010  250,000
Scanjet N8420  7,900,000
Scanjet G4050 500,000

LaserJet  P1109w 350,000
LaserJet P1102W  360,000

1320N 350,000
LaserJet P2035   510,000

M601dn 1,900,000
LaserJet Pro 400 M401dn   750,000

 LaserJet Pro 400 M401a 750,000 
LaserJet Enterprise P3015d  1,300,000

LaserJet Pro M402dn 680,000
LaserJet P2055dn  1,900,000

 LaserJet Pro M706n  2,100,000
 LaserJet 5200   5,500,000

LaserJet Pro P1606dn -   650,000
LASERJET P4014 2,100,000

MFP M127fs  600,000 
LaserJet M127fn  650,000

LaserJet Pro M1536dnf MFP 1,300,000
LaserJet Pro MFP M177fw 950,000

Pro M451dw 1,500,000 
Pro CP1025  500,000

 Office Color Laserjet Pro CP5225N 3,800,000
Office Color Laser Jet CP4525DN 6,400,000

LaserJet 200 M251nw  590,000
M351a  750,000

  Officejet 7110 500,000
 OFFICEJET 6000 290,000

Officejet 4630 e-All-in-One 255,000
Deskjet k8600  1,300,000

Officejet 7000 Wide format  450,000
LaserJet Office M1214NFH  1,300,000

 Deskjet 2050 130,000
Deskjet 2130 All-in-One 120,000

LaserJet Pro M1212MFP  750,000
LaserJet Pro M1132MFP  500,000
LaserJet Pro MFP M125a  480,000

Deskjet 1510  110,000
OfficeJet 5610  200,000

LaserJet Pro MFP M176n 700,000
OfficeJet 6500 Wireless  650,000

LaserJet Pro 400 MFP M425dn  1,400,000
OfficeJet 4610  220,000

Laserjet M435nw  2,400,000
OfficeJet 4110  200,000

 Pro MFP M225dw 750,000
 LaserJet Pro M1536dnf 1,200,000

Officejet 2620  200,000

  Canon
قیمت )تومان(مدل

LiDE 120  160,000
LiDE 220 220,000
DR-C130 1,750,000 

High Speed Document-DR C120  1,600,000
lide 210  220,000 

i-SENSYS LBP6020   220,000
i-SENSYS LBP6310dn   800,000
i-SENSYS LBP6000B   250,000

 ImageCLASS LBP6300DN  800,000
i-SENSYS LBP3010 380,000

i-SENSYS LBP 7100Cn   540,000
Laser Printer LBP5050n   9900,000

LBP 7018  500,000
 SELPHY CP810  310,000
 SELPHY CP900 350,000 

 PIXMA iP7240 280,000  
PIXMA iX6840 700,000

PIXMA Pro9500   2,300,000
i-SENSYS LBP-7010C  400,000 

i-SENSYS MF3010  390,000 
i-SENSYS MF4890dw  910,000 

i-SENSYS MF4780w  740,000 
MF4750  740,000 

i-SENSYS MF4730  640,000 
i-SENSYS MF4410  500,000 

i-SENSYS MF8230Cn 900,000
i-SENSYS MF211 400,000

MF212w   500,000 
PIXMA MX894  880,000 

i-SENSYS MF226DN  600,000 
i-SENSYS MF229dw 910,000
i-SENSYS MF216N  590,000 

PIXMA MX394  240,000 
PIXMA MG2440  120,000 
PIXMA MG5540  360,000 

i-SENSYS MF4330d  2,000,000
PIXMA MG5340  650,000 

i-Sensys MF8280Cw  1050,000 
mf4370dn  670,000 

L170  710,000 
MF4450  1,150,000 

MFP 4350  1,050,000 
i-SENSYS MF4430  1,290,000 

SELPHY CP820  350,000 
SELPHY CP910 350,000 

Epson
قیمت )تومان(مدل

Perfection V370460,000 
V600 Photo Scanner 1,600,000

V550 Perfection 900,000
Stylus Photo 1410 1200,000

L220 Multifunction Inkjet 600,000
L365 Multifunction Inkjet 700,000

Stylus Photo Printer T50 900,000
L800  980,000 
L1800 2300,000

Stylus Photo P50  850,000
L100  400,000 

DFX-9000  9,800,000 
LQ-300+II 850,000 

LQ 350  610,000 
LQ-2190  1,950,000 
LQ-2180  1,600,000 



شغلی بایسته با درآمد متوسط 
ساالنه 30هزار دالر

یکی از مهم ترین بخش هایی که مربوط به فرآیند 
ساخت و س��از می ش��ود، استف��اده از داربست است، 
به ط��وری که ای��ن صنع��ت در بسی��اری از صنایع 
ساخت و ساز کارب��رد زیادی پیدا کرده و در بسیاری 
از صنایع ساخت و سازی مانن��د ساختمان ها، پل ها، 
استادیوم ه��ا، اماک��ن عمومی مانن��د بیمارستان ها، 
مدارس و حتی صنایع مرب��وط به حمل ونقل مانند 
خودروس��ازی، کشتی س��ازی، جرثقی��ل و... ل��زوم 
استف��اده از داربست ب��ه خوبی احس��اس می شود، 
بنابراین بستن داربس��ت به یکی از مشاغل ضروری 
دنی��ای امروز درآم��ده است. در این می��ان افزایش 
جمعی��ت جهان، رشد شهرنشینی و به تبع آن رشد 
ساخت و ساز شهری در رونق و کاربرد هر چه بیشتر 
این شغ��ل تأثیر زیادی داشته است. به همین دلیل 
ب��ا توجه به جایگاهی که صنعت داربست در اقتصاد 
جه��ان پیدا ک��رده، در این گ��زارش، ضمن توضیح 
وظایف��ی که ب��رای این شغ��ل تبیین ش��ده است، 
میزان مزایا و حقوق و دستمزد برای شغل مذکور را 

خاطرنشان خواهیم کرد. 

شرایط احراز شغل داربست کاری 
سطح سواد افرادی که این شغل را انتخاب می کنند، 
باید حداقل تا پایان دروه دبیرستان باشد، ضمن اینکه 
داشتن دو یا چند سال تجربه کاری در این زمینه نیز 
ب��رای احراز این شغل الزم است، البته این به آن معنا 
نیست که افرادی که دارای سواد کمتر یا حتی بیشتری 
هستند، نمی توانند این شغل را انتخاب کنند، بلکه این 
سطح، حداقل س��وادی است که برای احراز این شغل 
مناس��ب است، اگرچه تجرب��ه و سابقه کاری می تواند 
کم ک��اری در زمینه س��واد را پوش��ش داده و جبران 
کن��د. همچنین از آنجایی که بست��ن داربست ارتباط 
مستقیمی با شغل نج��اری داشته و بیشتر افرادی که 
این شغل را دارند در پیشه نجاری نیز فعالیت داشته اند، 
الزم است برای انتخاب این شغل، دوره های کارآموزی 
چندسال��ه را پیش نج��اران نیز بگذرانن��د تا تجربه و 
مهارت الزم جهت بست��ن داربست را کسب کنند. از 
طرف��ی یکی دیگر از شرایط اح��راز این شغل، داشتن 
نیروی بدنی کافی اس��ت، چراکه شغل مذکور نیاز به 
ایستادن یا نشستن های م��داوم دارد و افرادی که این 
شغل را انتخاب می کنند، باید توانایی الزم برای انجام 
آن داشته باشند، از طرفی داشتن مهارت های سازمانی 
و توانای��ی در حل مسئله ها نیز برای ارائه یک داربست 
دقیق که طبق اصول مهندسی باشد، ضروری است که 
البته این مهارت در دوره های کارآموزی و شاگردی در 

کنار استادان این حرفه به دست می آید. 

متوسط دستمزد یک داربست کار
به طور معمول میزان حقوق ساالنه برای کسی که 
داربست کار است، ح��دود 30هزار دالر برآورد شده 
ک��ه البته این مقدار، میزان متوسط این درآمد بوده 
و عوام��ل متعددی در کم یا زیاد شدن این دستمزد 
تأثیرگذار هستند. حقوق این افراد عموما به صورت 
ساعت��ی پرداخت می شود و طبق آماری که در سال 
2013 ارائه شده بود، میزان حقوق ساالنه این شغل 
در س��ال مذکور، به طور متوس��ط 36هزار دالر بوده 
اس��ت که با احتساب 40ساع��ت کار در هفته، برای 

هر ساعت 17.31دالر تخمین زده می شود. 

تغییر درآمد با توجه به مناطق جغرافیایی
میزان درآمد این شغل با توجه به مناطق مختلف 
متف��اوت خواهد ب��ود که البته دلی��ل عمده آن نیز 
می��زان ساخت وسازی است ک��ه در مناطق مختلف 
در نوس��ان است. طبیعت��ا در مناطق جغرافیایی که 
صنعت ساخت و ساز رون��د رشد مثبتی داشته باشد، 
داربست ک��اری نیز به عنوان یک شغل پررونق مطرح 
خواهد شد. به عنوان مثال در سال 2013، در ایاالت 
متح��ده آمریکا متوس��ط حقوق ساالنه ب��رای این 
شغ��ل بین 25هزار دالر تا 42هزار دالر برآورد شده 
ب��ود، یعنی برای هر ساعت ک��ار بین 13 تا 20دالر 
اختالف درآمد وج��ود داشت. این اختالف دستمزد 
نشان دهنده تفاوتی است که در بازار ساخت و ساز در 
مناطق مختلف این کشور وجود دارد. به عنوان مثال 
در کالیفرنیا و نیوی��ورک میزان درآمد این شغل به 

دلیل باالتر بودن هزینه های زندگی بیشتر است. 

نوسان درآمدی این شغل
نکت��ه مه��م دیگ��ری ک��ه در ارتب��اط ب��ا شغل 
داربست کاری وجود دارد، مربوط به بخشی است که 
این افراد در آن مشغول به کار هستند. از آنجایی که 
صنایع مختلفی به این شغل نیاز دارند، دامنه کاری 
این افراد بسیار وسیع بوده و در بخش های مختلفی 
از ساخت و ساز، حضور دارند. در این میان افرادی که 
روی پل ه��ا یا در بزرگراه ها به این شغل می پردازند، 
طبع��ا درآم��د بیشتری نسب��ت به کسان��ی که در 
ساختمان س��ازی ک��ار می کنند، به دس��ت خواهند 
آورد. طبق آماری که در سال 2011 به دست آمده، 
میزان درآمد افرادی که در بزرگراه ها مشغول بودند 
25.37دالر برای هر ساع��ت تخمین زده شده بود، 
درحالی که این میزان برای داربست کاران ساختمانی 

حدود 20دالر در ساعت بوده است. 
work. chron. com :منبع

لوله های��ی در ه��م تنیده شده ک��ه باید 
محیطی مشخص را  بسازند یا احاطه کنند. 
اسکل��ت و استخوان بن��دی اولی��ه ساخ��ت 
هر س��ازه ای. برای آنهایی ک��ه اهل اقتصاد 
نیستن��د فضایی بکر ب��رای عکاسی. مثلثی، 
چکشی، فل��زی و آلومینیومی. بسته به نوع 
استفاده و نی��از شما مدل های گوناگونی در 
ب��ازار وج��ود دارد. در کنار تولی��د لوله های 
اصل��ی حوزه های بسیار دیگ��ری هست که 
برخ��ی از سرمایه گذاران داخلی سال هاست 
ب��ه آن ورود کرده ان��د و کسب و کار خود را 
دارن��د. تأمی��ن تجهیزات و بس��ت داربست 
یک��ی از حوزه ه��ای ب��ا پتانسی��ل صنعت 
داربست س��ازی اس��ت. امروز قص��د داریم 
صنع��ت داربست سازی در ای��ران را بیشتر 
بررسی کنیم. پی��ش از ورود به بحث اصلی 
اشاره کنیم ک��ه از نظر نصب، داربست ها به 
سه گروه معلق، حمای��ت شده و مخصوص 
تقسی��م می شون��د. شکل انجام ک��ار در هر 
م��ورد متفاوت است ام��ا تمامی فعاالن این 
حوزه معتقدند پیش از شروع کار باید نکات 
امنیت��ی رعایت شود. مثال ای��ن توصیه که 
پیش از آغاز کار حتما ترمز ایمنی داربست 
را بازرس��ی کنی��د تا در هنگ��ام کار سقوط 

نکند. 

بخش ساختمانی منجر به فوت
 در سال ه��ای گذشته بخ��ش ساختمانی 
ب��ه تنهای��ی نیمی از کل ح��وادث منجر به 
فوت نیروی کار کشور را تشکیل داده است. 
بنابرای��ن رعای��ت ایمنی کارگ��ران مسئله 
بسیار ب��ا اهمیتی است، چرا که با مرگ هر 
کارگر 7500 روز کاری نابود می شود. البته 
نمی ت��وان گفت این مسئل��ه تنها مربوط به 
جامعه ای��ران است بلکه عموم��ا در تمامی 
کشورها اشتغال افراد در ارتفاع، اشتغال در 
کنار مواد شیمیایی خطرن��اک، اشتغال در 
فضاهای خطرناک مانند معادن و زیرزمین و 
حضور در بخش هایی که هر لحظه می تواند 
خط��ری را به دنبال داشت��ه باشد، همراه با 
ریس��ک و توام با آسیب پذی��ری افراد است. 
نکت��ه اساسی این است ک��ه برخی کشورها 
با استفاده از ابزار، آم��وزش نیروی انسانی، 
بازرس��ی و نظ��ارت، رسیدگ��ی دائ��م ب��ه 
کارفرمایان مشاغل خطرآفرین  فعالیت های 
و همچنین امکان��ات مدرن، میزان تلفات و 
آسیب ه��ای اجتماعی نی��روی انسانی را به 
کمترین میزان ممکن می رسانند. هم اکنون 
بیش از 50شرک��ت ساخت و تولید قطعات 

داربست در استان ته��ران فعالیت می کنند 
ک��ه به طور متوسط ب��رای 300 نفر اشتغال 
ایج��اد کرده اند. در این میان یکی از فعاالن 
ب��ازار به  »فرصت ام��روز« می گوید: بیشتر 
شرکت ه��ای فعال در ای��ن رشته به صورت 
واسطه ای فعالیت می کنند و چندان تمایلی 
ب��رای ورود به بازار حرفه ای ندارند. در واقع 
ای��ن گروه ه��ا پ��س از اخذ مجوز اق��دام به 
تولید برخی محصوالت پرفروش می کنند و 
مابقی را از شرکت ه��ای بزرگ تولید کننده 
مثل ما تأمین می کنن��د. در این مورد از ما 
می خواهند ب��دون عالئم تجاری محصول را 
تولی��د کنیم تا نشان تج��اری خود را بر آن 

بزنند. 

مواد اولیه
در حال حاضر میزان نیاز ساالنه کشور به 

لوله و پروفی��ل 1.8 میلیون تن است که با 
توج��ه به ظرفیت تولی��دی 14میلیون تنی 
ایج��اد شده، روند تع��ادل در ب��ازار از بین 
رفته است. برای تولید داربست تولیدکننده 
به ورق آهن و ف��والد احتیاج دارد که انواع 
آن توسط شرکت های داخلی همچون فوالد 
مبارکه اصفهان تأمین می شود. در سال های 
گذشته بسیاری از فع��االن به واسطه طرح 
موضوع گران فروشی فوالد مبارکه مجبور به 
تعطیلی واحدهای خ��ود شدند. با این حال 
مدیرعامل مجتمع ف��والد مبارکه با رد این 
موضوع اعالم کرد: با بررسی دقیق می توان 
دریافت بسی��اری از این کارخانه ها به دلیل 
ناتوانی مالی و مسائ��ل حاشیه ای از چرخه 
تولید خارج شده اند. به هر حال این صنعت 
در پیوندی جدانشدن��ی با بخش ساختمان 
کش��ور ق��رار دارد و رکود سال ه��ای اخیر 

ای��ن بخش باعث به وج��ود آمدن مشکالت 
بسیار برای تولیدکنندگان و در برخی موارد 
موجب تعطیلی بخش های صنعتی نیز شده 

است. 

صادرات آری، واردات نه
شرک��ت داربست فل��زی اول��دوز یکی از 
تولیدکنندگ��ان باسابق��ه ای��ن صنع��ت به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: در سال های 
گذشته و با توج��ه به مشکالت بسیاری که 
برای بخش تولید به وجود آمد شرکت های 
اندک��ی توانستن��د از بحران ها نج��ات پیدا 
کنن��د. در این سال ها حتی یک بار از کشور 
خارج��ی محص��ول وارد نکردی��م و هرچه 
استف��اده کردی��م تولید داخل ب��وده است. 
وی می افزای��د: برای سال ه��ای متمادی به 
کشورهای��ی همچون عم��ان، ترکمنستان، 

عراق و اردن صادرات داشته ایم و عالوه ب��ر 
محص����والت پ��روفیل�����ی و داربس��ت، 
بست های مورد نی��از را صادر کردیم و برند 
شناخته شده  و قابل اعتمادی برای مشتریان 
خارجی هستی��م. ما عالوه ب��ر تولید بست 
چهار پیچ داربست که نیاز اساسی داربست 
اس��ت، بست فل��زی پیچی، بس��ت کمکی، 
بس��ت نگهدارن��ده و بست کالهک��ی تولید 
می کنی��م. در سال های گذشت��ه گروه های 
داخلی با گرفتن امتیاز شرکت های ترکیه ای 
دفات��ری در کالنشهره��ا راه ان��دازی کردند 
و تولی��دات داخل��ی را ب��ا ن��ام خارجی به 
ب��ازار عرضه می کنن��د و متأسفانه هنوز هم 
اعتماد مشتریان به اس��م محصول خارجی 
بیشت��ر است و نبود نظارت ب��ه این مسئله 
باع��ث به وجود آمدن موان��ع بسیاری برای 

تولیدکنندگان شده است. 

رکود؛ مهم ترین مشکل
ای��ن تولید کننده رک��ود و نب��ود معامله 
در ب��ازار را از عوامل اساس��ی کسادی این 
روزهای بازار می داند و با اعالم اینکه دولت 
فعلی با اجرای برخی سیاست ها سعی کرد، 
مشکالت را به حداقل برساند، اما شرایط به 
نح��وی است که ثب��ات فرسایشی به وجود 
آمده است، می گوی��د: برخی سازوکارها در 
نهادهای دولتی برای حمایت از بخش تولید 
وجود دارد. هر چند ما در این سال ها به هیچ 
عنوان از آن استفاده نکردیم و سعی کردیم 
با جذب سرمایه گ��ذاران بخش خصوصی به 
نوعی از چنی��ن حمایت هایی بی نیاز شویم. 
با این ح��ال وزارت صنعت، معدن و تجارت 
چندی پی��ش از تولیدکنندگان خواست با 
ثبت اطالعات خود در سامانه  »بهین یاب« 
از تسهی��الت ی��ک میلیارد تومان��ی با سود 
کم استف��اده کنن��د. شش م��اه از ثبت نام 
و  می گ��ذرد  تولیدکنندگ��ان  از  بسی��اری 
هنوز هیچ خبری نیس��ت! وی می افزاید: تا 
زمانی که فکری اساس��ی در حاکمیت برای 
حل بح��ران و رک��ود بازار مسک��ن صورت 
نگی��رد، نمی ش��ود انتظ��ار بهب��ود شرایط 
تولیدکنندگ��ان وسایل ساختمانی را داشت 
و شرایط ب��رای آنها هر روز بدت��ر از دیروز 
می شود. بسی��اری از واحدها توان پرداخت 
دستم��زد کارکنان خود را ندارند و به زودی 
با مشک��ل نیروی انسانی برخ��ورد خواهند 
ک��رد. باال بودن تعرفه ه��ای انرژی، وضعیت 
نامشخ��ص و افت و خیز هرروزه بازار مسائلی 
اس��ت که بسیاری از واحده��ا را به تعطیلی 
 کشان��ده و موجب از بین رفتن انگیزه تولید 

شده است. 

بازار جهانی

صابر افشارزاده 
saber.afsharzade@gmail. com

ترجمه: فهیمه خراسانی

ب��رای احداث ی��ک واحد تولید ف��ارغ از آنچه قرار 
اس��ت تولید شود ابتدا باید موافق��ت وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت گرفته شود و پ��س از طی مراحل 
الزم و تأیی��د سرمایه گروه، باید ب��ه اداره استاندارد 

مراجعه شود. 
شما که به عنوان یک سرمایه گذار قصد ورود دارید 
پیش از اقدام به دریافت مجوز باید یک طرح توجیهی 
اقتصادی برای کسب و کار خود داشته باشید، بنابراین 
پس از تأیید طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید به سازم��ان کار و امور اجتماعی مراجعه شود تا 
مراح��ل الزم هم در آنجا ب��رای نیروهای کار گرفته 

شود. 
پس از آن اداره بهداشت و درمان استان و همچنین 
اداره محی��ط زیست باید گروه شما را تأییدکنند. اما 

برای راه اندازی یک کارخانه تولید لوله های پروفیلی 
و داربست به حداق��ل 200 میلیون تومان سرمایه و 
10 نف��ر نیروی ک��ار احتیاج داری��د. همچنین محل 
احداث کارخانه باید در مکانی مورد تأیید اداره منابع 
طبیعی و محیط زیست باشد یا در قالب شهرک های 

صنعتی فعالیت کنید. 

ورود به صنعت و بخش تولید مشکالت و موانع خاص 
خود را دارد که شما به عنوان یک سرمایه گذار و عالقه مند 
به این حوزه پیش از ورود باید به آن اشراف داشته باشید. 
به طور خ��اص درباره ورود به صنعت ساختمان و تأمین 
تجهی��زات مورد نی��از آن همچون داربس��ت و لوله های 
پروفیلی باید بدانید که مسئله رکود و انباشت واحدهای 
ساخت��ه شده که در سال های اخیر گریبان این بخش را 
گرفته است، مانع بسی��ار بزرگی در شرایط فعلی است. 
همچنی��ن در کنار مسئله رکود بحث تأمین منابع اولیه 
و افزایش ناگهانی قیمت آنها موضوعی است که می تواند 
سرمایه گذاری شما را ب��ه خطر بیندازد. تولیدکنندگان 
بح��ث هزینه های انرژی و مالی��ات بخش تولید را عامل 
اساسی دیگری در این حوزه می دانند، بنابراین به عنوان 
یک توصی��ه می توان گفت پی��ش از ورود به این حوزه 

خوب مطالعه کنی��د و در سرمایه گذاری در بخش های 
تولیدی وسواس به خرج دهید. تولیدکنندگان، جا به جایی 
مقامات سیاسی و تغییر سالیق مدیران جدید، بالتکلیفی 
مدیرانی که منتظر تعوی��ض هستند و نبود اطمینان از 
اج��رای پروژه های مصوب قبلی را که اثرات شدیدی در 
سازمان دهی امور گذاشته است از عوامل دیگر می دانند. 

ریسک و تهدیدمجوز و سرمایه اولیه
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گشت و گذار »فرصت امروز« در بازار تولید داربست و محصوالت پروفیلی

در ارتفاع بازار اسکلت های آهنی

سرمایه گذاریسرمایه گذاری

اگ��ر در نظر دارید به عن��وان یک تولید کنن��ده داربست و 
لوله های پروفیلی وارد بازار شوید، باید به شرکت های زیرپله ای 
توجه وی��ژه ای داشته باشید. اگر با این اصطالح آشنا نیستید 
ای��ن گزارش را بخوانید تا تأثیرات حضور چنین گروه هایی بر 

اقتصاد شرکت های تولیدی بزرگ را بیشتر متوجه شوید. 

زیرزمین یا زیر پله
این شرکت ها محصول ساختار اقتصادی مافیایی و غیر مجاز 
در اقتص��اد یک کش��ور هستند. زیرپله ای ی��ا زیر زمینی فرقی 
نمی کند، این شرکت ه��ای غیر مجاز در هیچ جای کشور ثبت 
نمی شوند و آمار دقیقی از فعالیت های آنان در دسترس نیست. 
این گروه ها نه تنها مالی��ات و عوارض تولید پرداخت نمی کنند 
بلکه در کنار بیمه نبودن کارکنان و استفاده از کارگر غیرمجاز 
باعث اخت��الل در نظم و ساختار مال��ی گروه های مولد کشور 
می شوند. سال هاس��ت اراده ای در میان مسئوالن برای برخورد 
ب��ا این گروه ها به وجود آمده اما تأثیری در رشد و فعالیت آنها 
نداشت��ه است. مدیر بخش ف��روش شرکت تولیدی مدحت در 
گفت وگو با  »فرصت امروز« وجود این گروه ها را آفتی در همه 
بخش های اقتصاد کشور می داند و با اعالم اینکه تولید ضربات 
جب��ران ناپذی��ری از حضور آنها خورده اس��ت، پیگیری سریع 
نهادهای مسئول در برخورد با آنها را خواستار شد و اعالم کرد: 
در ح��وزه کاری ما، زیرپله  ای ها مواد اولیه ای را که مازاد نیاز در 
کشور وجود دارد از مبادی غیرمجاز وارد و با قیمت پایین تر در 
بازار عرضه می کنند. این مسئله عالوه بر به هم خوردن نظم بازار 
باعث به وجود آمدن انباش��ت محصوالت داخلی می شود. این 
عامل نه تنها باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک می شود 

بلکه برای گروه های باسابقه و بزرگ نیز بحران ساز است. 

یک هسته پنج نفره
اسماعیل واح��دی با اعالم اینکه گ��روه تولیدی مدحت 
ابت��دا با ی��ک تیم پن��ج نفره فعالی��ت خود را آغ��از کرده 
می گوی��د: سرمایه اولیه ای که کار با آن آغاز شده در حدود 

60میلیون تومان بوده است و همچون بسیاری دیگر از ابتدا 
با تمرکز ب��ر تولید محصوالت پرفروش فعالیت می کردند و 
پس از مدت��ی با گسترش تولیدات سه��م بیشتری از بازار 
را در اختی��ار گرفته ان��د. وی می افزاید: در کنار زیرپله ای ها 

گروه های واسطه ای وجود دارند که در بازار داللی می کنند 
و ب��ه ن��ام تولید کننده در ب��ازار حاضر هستن��د اما بخش 
اعظمی از تولی��دات خود را از شرکت های بزرگ خریداری 
می کنن��د. شرکت ها بدون نام و نش��ان تجاری محصول را 
تولی��د و نشان خود را بر آن حک می کنند. بسیاری از این 
شرکت ه��ا با برندهای ترکیه ای یا آلمانی همکاری می کنند 
و به ن��ام ارائه دهنده محصول خارجی در بازار حضور دارند 
و متأسفانه مشتری��ان داخلی اقبال بهتری به اسم خارجی 

نشان می دهند. 

اشتغال زایی برای معلوالن
گ��روه تولیدی مدحت از سال ها پیش در بدنه خود از افراد 
دارای معلولیت های جسمی-حرکت��ی، ناشنوایان و معتادان 
بهبودیافته استف��اده می کند و به گفت��ه مدیر بخش فروش 
این شرک��ت 30 درصد سالن تولید این شرک��ت را این افراد 
تشکی��ل می دهند. در تولید محص��والت پروفیلی و لوله های 
داربست دستگاه هایی با سروص��دای زیاد وجود دارد که افراد 
معمولی مشکالت بسیاری برای کار کردن با آن دارند. بنابراین 
این بستر مناسبی برای استف��اده از افراد ناشنواست. در کنار 
استفاده از این افراد سازم��ان بهزیستی به گروه های تولیدی 
استفاده کننده به ازای هر نفر تسهیالت با سود کم 20 میلیون 
تومان��ی ارائه می دهد و همچنین کارفرم��ا نیازی به پرداخت 
هزینه بیمه درمانی تامین اجتماعی ن��دارد. همچنین افراد با 
ناتوان��ی جسمی-حرکتی قابلیت کارکردن روی دستگاه هایی 
همچون پرس و سوراخ کاری دارند و سرمایه گذاران با شناسایی 
پتانسیل این افراد می توانند از آنها در سیستم خود بهره ببرند. 

نگاهی به هراس سرمایه گذاران از یک بخش غیرمجاز

رنجی که از زیرپله می بریم

مبلغ به ریالشرح

2.000.000اجاره داربست فلزی 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

3.000.000اجاره داربست فلزی از 101 متر الی 150 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

4.000.000اجاره داربست فلزی از150 متر الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر

4.000.000اجاره داربست فلزی جهت بتن ریزی از 1 متر مکعب الی 100 متر مکعب

40.000اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 1در1 تا ارتفاع 7متر

30.000اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 2در2 تا ارتفاع 7متر

8.500اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت نقاشی،روشنایی،گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی از یک روز تا یک ماه

2.000.000اجاره داربست فلزی داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد 2در2 تا ارتفاع 7 متر

3.500.000اجاره داربست فلزی داخل آسانسور تا ابعا 1 در 1 در 20

3.000.000اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد 3در3 در7

3.000.000اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1در 6در6 از یک تا 15 روز

1.200.000دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سر چاهار راه ها



در سفری ب��ه آلمان و پس از 
یک نشس��ت علمی ب��ا مدیری 
آشنا ش��دم، وی از م��ن دعوت 
کرد تا یک روز در مجموعه شان 

میزبان من باشد. 
خیل��ی غریب ب��ودم با فضای 
کشور آلم��ان و شهر کلن، صبح 
آن روز با یک ظاهر رسمی بدون 
کیف و هیچ چیز دیگر در شکل 
و شمایل ی��ک مدیر و دیپلمات 
کالن به سمت دفتر ایشان راهی 
ش��دم. حراس��ت آدرس طبق��ه 
ایش��ان را ب��ه م��ن داد، وقتی با 
آسانس��ور ب��ه طبقه م��ورد نظر 
رسی��دم، در راه��رو کلمه ای به 
نام مدیر، مدی��ر اجرایی، رئیس 
یا معاون ندیدم. طی مکالماتم با 
وی و سایر مسئوالن آن شرکت 
بزرگ ه��م هیچ اث��ری از کلمه 
آقای مدی��ر و. . . وجود نداشت، 
تنها و تنه��ا تیتر علمی در کنار 

فامیل و گهگاه اسم. 
جال��ب اینج��ا بود ک��ه ما در 
ایران در سم��ت مدیریتی برای 
نزدی��ک ش��دن ب��ه پرسنل مان 
گاهی آنها را به اسم کوچک صدا 
می کنیم، اما در آن بازدید، همه 
چیز کامال عکس این مسئله بود 
و کارمندان مدی��ر خود را با نام 

کوچک صدا می زدند. 

ای��ن نکت��ه خیل��ی س��اده و 
خیلی مسائل دیگ��ر باعث شد، 
کنجک��اوی من تحری��ک بشود 
و از جمع��ی ک��ه در آن بودیم و 
اعض��ای هیات مدی��ره آن  همه 
کمپانی بودند سوال بپرسم، چرا 

اینچنین است؟ 
مدی��ر عامل کمپان��ی که مرد 
مسن��ی بود و تازه ب��ا بنده آشنا 
شده بود، گفت: اسم شما؟ و من 
گفتم بهبهان��ی، ایشان فرمودند: 
کوچ��ک  اس��م  منظ��ورم  ن��ه، 

شماست! 
با تعجب پاسخ دادم، علیرضا. 

گف��ت: علیرض��ا در شرکت ما 
هی��چ عن��وان یا رتب��ه ای وجود 
ندارد، اما بعض��ی کارکنان لقب 

رهبر دارند. 
ناخودآگاه به یاد کارت ویزیت 
اول  روز  ک��ه  افت��ادم  دوست��م 
آشنایی در کنفرانس به من داده 
ب��ود، روی آن نوشت��ه بود رهبر 

دپارتمان بازاریابی و فروش.
ادامه صحبت هایش گفت:  در 
در شرک��ت ما، راهب��ران ارشد، 
راهب��ران پایین ت��ر را انتخ��اب 
نمی کنن��د، زمانی ی��ک کارمند 
رهب��ر می شود ک��ه همکارانش 
ب��ه رهب��ر ش��دن او رأی مثبت 
بدهند. ای��ن یعنی من و اعضای 
اینک��ه چ��ه  ب��ه  هیات مدی��ره 
کسی رهبر دپارتم��ان فروش و 
بازاریابی باش��د رأی نمی دهیم! 
جال��ب اینجاست م��ن 25 سال 

است ک��ه در انتخاب��ات ساالنه 
مدیرعامل��ی به عن��وان سهامدار 
این مجموع��ه شرکت می کنم و 
ب��ا رأی کارکنانم حق دارم روی 

این صندلی بنشینم. 
پرسیدم چه جالب، چرا؟ 

در پاسخ گف��ت که وقتی من 
را خودشان انتخاب کنند، یعنی 
تمام و کمال در کنار من هستند، 
م��ن هیچ رهب��ر تحمیلی ای در 

سازمانم ندارم. 
ب��ا  خیل��ی  مسئل��ه  ای��ن 
دانسته های من در عمق مدیریت 
مغایرت داشت، ولی هر طور فکر 
می کنم، سومین کمپانی دارویی 
کشور آلم��ان، حتما دارای کادر 

مدیریتی هوشمندی است. 
 او ادام��ه داد: رهبر شدن فرد 
به ظرفیت ف��رد در انجام کارها 
و ایجاد ی��ک کارگروه همسوی 
عال��ی بستگ��ی دارد. در شرکت 
ما اف��رادی که موفقیت را بیشتر 
کس��ب می کنند امک��ان جذب 
اینچنی��ن  و  دارن��د  زیرگ��روه 

واحدشان را بزرگ تر می کنند. 
در شرکت ما هر واحد رهبری 
خودش باید برای خود درآمدزا 
باش��د و اعضای آن مجموعه در 
واحد  ساالن��ه  س��ود  15درصد 

خود شریک هستند. 
اولری��خ یکی از رهب��ران این 
کمپان��ی داروی��ی ب��ود که در 
جم��ع حضور داش��ت. او گفت: 
»ما با پاهای مان رأی می دهیم. 

اگر به جلس��ه ای دعوت شدید 
ب��رای مالقات  و همکاران ت��ان 
ب��ا شم��ا آمدن��د، شم��ا رهبر 
می شوید.« فردی که پی در پی از 
او خواسته شده که رئیس گروه 
شود، می تواند عن��وان راهبر را 
روی کسب و کار خود ثبت کند. 
ح��دود 10درصد پرسنل ما این 

کار را کرده اند. 
مدیر عام��ل پخته ب��ه ادامه 

حرف هایش پرداخت. 
م��ا در انتخ��اب رهب��ران که 
به صورت دوره ای برگزار می شود 
و بسته به راندمان ارزیابی شده 
ه��ر واح��د از برنامه های��ی که 
از هم��ان رهب��ر در هفت��ه اول 
انتصاب��ش دریاف��ت می کنی��م 
و ب��ه تصوی��ب می رس��د، هیچ 
از کاندیدا های احتمالی  لیستی 
ب��رای منص��ب مورد نظ��ر ارائه 
از  یعن��ی کارکنان  نمی کنی��م. 
روی لیست��ی رأی نمی دهن��د، 
آنه��ا از بین اعض��ای خودشان 
روی کاغ��ذ و با دلیل یک نفر را 
معرف��ی می کنند، حتی از سایر 
واحد هایی که ب��ا آن دپارتمان 
ارتباط ک��اری دارند رأی گیری 

می کنیم. 
ب��ا لبخن��دی گفتم اگ��ر در 
کشور ما باشد، احتماال خیلی ها 

به خودشان رأی دهند! 
اولریخ گف��ت: ما اینجا از بین 
رای هایی ک��ه دریافت می کنیم 
کمتر از یک درصد  به خودشان 

رأی داده اند. 
استف��ان که مدی��ر عامل این 
وقتی  گف��ت:  ب��ود،  مجموع��ه 
نخستی��ن بار من به عنوان رهبر 
اصل��ی سازم��ان بع��د از فوت 
مدیرعامل اسب��ق انتخاب شدم 

خیلی تعجب کردم. 
جالب اینجاس��ت که استفان 
بزرگ ترین سهامدار این شرکت 

است. 
آنها ب��ا استف��اده از اصطالح 
کلمه رهبری طبیعی سیستمی 
را به وج��ود آورده بودند که در 
آن قدرت به هیچ وجه به کسی 
اعطا نمی شود چ��ون گروه آزاد 
است ک��ه سرگروه��ش را خود 
انتخاب کن��د، بنابراین سرگروه 
رضای��ت  همیش��ه  بای��د  نی��ز 
زیرگروه ه��ا را تامی��ن کند تا از 
حمای��ت آنها برخ��وردار باشد. 
این عمل باعث می شود سرگروه 
او  مسئولیت  نخستی��ن  بدان��د 
هدای��ت اس��ت و نمی توان��د از 
مقام خ��ود سوء استفاده  قدرت 
کند، چ��ون اصال مق��ام قدرت 
ن��دارد و قدرت ن��زد شایستگی 

محفوظ است. 
وقتی ب��رای بازگشت به محل 
اقامتم دوب��اره در راه��روی آن 
کمپانی ق��دم م��ی زدم، افرادی 
را ک��ه از کنارم عب��ور می کردند 
یک رهبر می دیدم، در نگاه همه 
کارمندان روحی��ه رهبری موج 

می زد. 

وقتی درباره رهب��ری سازمان 
صحبت می کنیم اساس��ا درباره 
چه صحبت می کنی��م. بسیاری 
از م��ا وقتی ب��ا واژه رهبری رو به 
رو می شوی��م آن را ب��ا مدیریت 
اشتباه می گیری��م حال آنکه این 
دو از یکدیگ��ر متمای��ز هستند. 
مدیریت جایگاهی سازمانی است 
ک��ه سازماندهی سازم��ان را در 
دست دارد اما رهبری یک جایگاه 
سازمانی که برای شخصی تعبیه 
شود، نیست بلکه جایگاهی است 
ک��ه افراد می توانند خود را در آن 

جای بدهند. 
اغل��ب اگر ب��ه دنب��ال تعریف 
رهبری بگردید با تعابیر و تعاریف 
متع��ددی رو به رو خواهید شد و 
ممکن اس��ت آن تعاریف شما را 
س��ر در گم کند. ام��ا رهبری در 
اصل در شرایطی پدید می آید که 
سازم��ان با چالشی رو به رو شده 
باشد. در آن زم��ان الزم است تا 
راه��ی دنبال شود ک��ه بتوان آن 
را از س��ر راه برداش��ت. بنابراین 
رهبری هدایت گروهی برای عبور 

از بحران است. 
ح��ال که کم و بی��ش به درک 
متفاوت��ی از واژه و جایگاه رهبری 
رسیدیم. بد نیست تا این جایگاه 
را در سازمان ه��ای ایران��ی پی��دا 
کنی��م. تقریبا می توان گفت نمود 
بیرون��ی رهب��ری در سازمان های 
ایرانی ی��ا حداقل اغلب آنها وجود 
ندارد. اما چ��را در سازمان های ما 

مقوله رهبری وجود ندارد؟ شاید 
اگر بخواهی��م ب��ه علت یابی این 
مسئل��ه بپردازیم، ه��زاران دلیل 
برای آن پیدا کنیم. اما دلیل اصلی 
در همه سازمان ها مشترک است. 
سازمان های ما اغل��ب ساختاری 
سنتی دارند و بوروکراسی و سلسله 
مراتب است که تعیین کننده روند 
ک��اری گروه های مختل��ف است. 
برعکس سازمان های موفق جهانی 
که اغل��ب سازمان هایی با سلسله 
مراتب سازمانی محدود هستند و 
قدرت مانور اف��راد به دور از عبور 
از سلسله مراتب بیشتر است. این 
بوروکراس��ی تا ح��دی مسئولیت 
اجتماع��ی را در می��ان رده ه��ای 
مختلف سازمانی تحت الشعاع قرار 
داده است. ب��ه این معنا که چون 
قدرت عم��ل در دس��ت مدیران 
است افراد نسبت به فضای کاری 

خود احساس نزدیکی نمی کنند و 
مشک��الت سازمان را مشکل خود 

نمی دانند. 
 چ��را مسئولی��ت اجتماع��ی 
در ای��ن جایگ��اه اهمی��ت دارد؟ 
چون رهب��ری در میان گروه های 
سازم��ان به وجود می آید و زمانی 
این جایگاه برای گروه ها اهمیت 
پی��دا می کن��د ک��ه چالش های 
سازم��ان را چالش های شخصی 
خود ب��ه حس��اب بیاورن��د. من 
به شخص��ه تا خ��ود را به شکل 
مستقیم متاثر از چالش های پیش 
روی سازمان نبینم نسبت به آن 
چالش ها حساسیتی نیز نخواهم 
داشت. وقتی چالش های سازمان 
مسئل��ه شخصی تک ت��ک افراد 
سازمان شود، در آن زمان تک تک 
آن افراد به دنبال راهی برای عبور 
از آن چالش بر خواهند آمد و در 

آن میان فردی راه حل و راهکاری 
برای عبور از چالش پیدا می کند 
و با گ��رد آوردن اف��راد شایسته 
سازمان ب��رای عبور از آن چالش 

اقدام می کند. 
بله رهبری یک جایگاه سازمانی 
نیست، یک اتفاق است که ناگهان 
شخص��ی را در جایگ��اه رهب��ر 
می نشان��د. ام��ا ورای این مسئله 
گاهی مدیری��ت سازمان ها خود 
نقش رهب��ران را بازی می کنند. 
این ام��ر نیز با ساخت��ار رهبری 
منافات��ی ندارد. گاه��ی مدیریت 
سازم��ان که نق��ش سازماندهی 
سازم��ان را ب��ر عه��ده دارد در 
شرایط��ی برای بح��ران می تواند 
کلیت سازم��ان را ب��ه تیمی در 
خدمت عبور از بح��ران دربیاورد 
و سازم��ان را در جهت حرکت به 
سوی هدفش هدایت کند. نباید 

این امر را نادی��ده گرفت که گاه 
بحران ه��ا کوچ��ک و موضوعی 
هستن��د که گروه��ی از سازمان 
می توان��د آن را حل و فصل کند 
و گاه بحران خیلی بزرگ تر و در 
ح��د هدف و استرات��ژی سازمان 
اس��ت که ب��ا تغییرات خ��ارج از 
سازمان دستخ��وش بحران شده 
و ب��رای نجات سازم��ان الزم به 
جایگزین شدن اس��ت. آن زمان 
است ک��ه مدی��ری ک��ه قدرت 
رهبری دارد می تواند سازمان را از 
چنین بحرانی که کلیت سازمان 

را نشانه رفته است نجات دهد. 
ب��ا ای��ن تعابیر همه م��ا در هر 
جایگاهی می توانیم رهبر سازمان 
و مجموعه خود باشیم. کافی است 
تا نسبت به مسائ��ل سازمان مان 
حساس باشی��م و هر جا چالشی 
را مشاه��ده کردیم به فکر یافتن 
راه حل��ی برای عبور از آن باشیم. 
اهمیت  رهبری چن��دان  جایگاه 
ندارد همین که عضوی از گروهی 
باشیم که با آن تیم بتوانیم سازمان 
را از بح��ران نج��ات دهیم، یعنی 
در ساختار رهب��ری سازمان مان 
نق��ش داشته ایم. پس وقتی رهبر 
نیستید، می توانید عضوی از تیم 
رهبری باشی��د. وقتی تک تک ما 
نسبت به محیط اطراف خودمان 
از نهاد خانواده، محیط کار، محیط 
اجتماعی و محیط ملی و جهانی 
احساس تعلق کنیم، می توانیم یا 
رهبر باشیم یا عضو تیم رهبری تا 
بحران های اطراف مان را از پیش رو 

برداریم. 
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سرمایه گذاری در معامالت انتفاعی

در دو هفت��ه گذشت��ه در ای��ن ست��ون شرایط 
سرمایه گ��ذاری در معام��الت انتفاعی را بررسی و 
اوراق قرضه و مشارکت و شباهت ها و تفاوت های 
آنها را تشریح کردیم. در این مطلب مباحث فقهی 

مربوط به این اوراق را بررسی می کنیم. 
بح�ث فقهی: برخ��ی ادعا می کنن��د ربا دادن 
دول��ت به سازمان های دولت��ی و مردم جایز است 
چ��ون ربا بی��ن پدر و فرزند ح��الل است و دولت 
مثل پدر ملت است. همچنین آنها می گویند ربا از 
تهیدستان حرام اس��ت ولی از دولت حالل است، 

چون او مصداق تهیدست نیست. 
ام��ا ای��ن تعبیرها صحی��ح نیس��ت و در کتاب 
سکه های گداخته ب��ه آن پرداختیم. انتشار اوراق 
مشارک��ت تنها در صورتی حالل است که مجری، 
سرمای��ه دریافتی را در طرح های اقتصادی شرعی 
به شکلی هزینه کند که ثمربخش و سودده باشد. 
در واقع خری��داران اوراق، فروشنده را وکیل خود 
می کنند تا مبل��غ اوراق مشارکت را در طرح های 
اقتص��ادی سالم هزین��ه کند و از عای��دی آن به 

خریداران اوراق، سود بپردازد. 
ب��ه این ترتی��ب سودهایی که دول��ت از ابتدای 
ط��رح می پردازد ماهیت علی الحس��اب دارد تا در 
زمان بازده��ی نهایی حساب س��ود و زیان انجام 

شود. 
یکی از آسیب های اوراق مشارکت این است که 
نرخ بازدهی واقعی طرح ها عمال کمتر از نرخ سود 
علی الحس��اب پرداختی باشد. در این شرایط نظام 
فوق محک��وم به ربا خواهد بود، چون معموال قرار 
نیست مردم چیزی از س��ود علی الحساب را پس 
بدهن��د. تحت این شرایط دولتمردان نیز احساس 
ناچ��اری می کنند چ��ون برای ج��ذب سرمایه ها 
ناگزیر به تاثیرپذیری از نرخ بهره و بازدهی سهام 
هستن��د. در نتیجه آنان باید از مبانی فقهی اوراق 
دس��ت بردارن��د و معامله سوری انج��ام دهند یا 
باید از اوراق مشارک��ت به عنوان یک ابزار پولی و 
مال��ی چشم بپوشند و شای��د راه سومی نیز قابل 
طرح باشد و آن تالش زی��اد برای ارائه طرح های 
مشارکتی است که نرخ بازدهی واقعی آنها اهداف 
جذب سرمایه های مالی و پولی کشور را نیز تحقق 
می بخش��د. روش اخیر امر بعی��دی نیست، چون 
برخی از سرمایه گذاری ها در انحصار دولت است و 
ب��ه نظر می رسد، با تالش زیاد و دین داری عملی، 

شکوفایی اقتصادی بیشتر می شود. 

اسفبارت��ر از شرایط باال زمان��ی است که دولت 
وج��وه دریافتی طرح های عمران��ی و مشارکتی را 
در بودجه جاری خود بریزد و از آن برای پرداخت 
حق��وق معوقه و سایر مشکالت خ��ود خرج کند. 
در این شرای��ط پروژه سرمایه گ��ذاری رشد قابل 
مالحظ��ه ای نمی کند و دولت و مردم گرفتار ربای 
حرام و بدتر از ربای حرام شده اند. چون پول اوراق 
مشارک��ت قرض نیست و چنین مصارفی در حکم 
غص��ب اموال مردم است و اص��ل قرض نیز باطل 
اس��ت. در این شرایط سرمایه گ��ذار مقصر نیست 
و سازم��ان حسابرس��ی و کمیسیون های مجلس 
شورای اسالمی بای��د به عنوان امین مردم نظارت 

کنند. 
ممکن اس��ت کسی بگوید در ع��وض نقدینگی 
کنت��رل شده و به اه��داف اقتص��ادی رسیده ایم. 
در پاسخ بای��د گفت اوال حکم��ت متعالیه ای که 
از خداون��د شناختی��م تحقق اه��داف را چندان 
نشان نمی دهد. ضمن آنک��ه متغیرهای اقتصادی 
بلندمدت بسیار پیچیده هستند و در اثر رباخواری 
در نهای��ت این ملت است که گرفتار رکود، هزینه 
اضاف��ی و بدهکار ش��دن نسل های بع��د و اموال 
ح��رام است و دولت ها آمده ان��د و خواهند رفت و 
باید تالش زی��ادی را برای ایج��اد ماهیت واقعی 

مشارکت و سودهای متعلقه به کار بگیریم. 
*س�وال: آیا تاسیس اوراق مشارکت برای فرار 

از ربا نیست؟ 
پاس��خ ی��ک فقی��ه حام��ی اوراق مشارک��ت: 
»خی��ر، زیرا اصل این است ک��ه دولت می خواهد 
به عنوان مثال، شبکه آبی��اری احداث کند، مردم 
سرمایه گذاری کنند دولت هم آن را بخرد. اما اگر 
دول��ت پولی به عنوان وام بگیرد و برای آن سودی 

اختصاص دهد این ربای قرض است.«
*نتیج�ه: اگ��ر تف��اوت س��ود علی الحساب با 
سود مقطوع واقعی م��ورد توجه نباشد و عرف به 
صاحبان این اوراق شری��ک پروژه نگوید و آنها را 
سهیم نشمارد؛ اوراق مشارک��ت تفاوت شفافی با 

اوراق قرضه ربوی ندارد. 
محت��اج  عرف��ی  مفاهی��م  بازنگ��ری  ب��رای 
فرهنگ سازی هستیم. امیدواریم این ابزار پولی و 
مال��ی در ماهیت اسالمی حفظ شود. البته اصالح 
ام��ور به فرهنگ س��ازی و توجیه متولی��ان امر و 
تالش شبانه روزی بستگ��ی دارد تا بازدهی اوراق 
در عی��ن توجه به بازار سه��ام به صورت درون زا و 
با عنایت به کارایی سرمایه گذاری ها تعیین شود. 
موضوع قرارداد اوراق مشارکت، معامله حقیقی 
و عین��ی در جامعه است و هرکس به اندازه سهم 

خود سود می برد. 

نقش کاپیتان های سازمان در عبور از 
امواج رقابت و شکست 

جال��ب است که هر گاه صحبت از عدم موفقیت یک 
سازمان می ش��ود، کارکنان سازمان، اه��داف سازمان، 
ایده های سازمان، تبلیغات و. . . مورد توجه و در مظان 
اتهام قرار می گیرند. با این وجود به ندرت پیش می آید 
که به طور مستقیم به نقش رهبر سازمان پرداخته شود. 
رهب��ری ی��ک سازم��ان بی شباهت به ناخ��دا بودن 
در عرش��ه یک کشتی جنگی نیس��ت. درواقع عبور از 
نبرده��ای تولید و خدمات، رسی��دن به سواحل امن و 
آفتاب��ی سوددهی و تعامل سازنده ب��ا اعضای سازمان 
ی��ا همان سربازان وف��ادار، در رشد و پیشرفت سازمان 
اهمیت��ی بسزا دارد. ب��ر همین اس��اس است که طی 
سال ه��ای اخیر، توجه به مباح��ث رهبری، سبک های 
رهبری و چگونگی تعامل سازمان و اعضا در علومی مثل 
روانشناس��ی صنعتی سازمانی بیش از هر زمان پررنگ 
ش��ده است. در ادامه مطلب نگاهی داریم به سبک های 

رهبری و عوامل موثر در موفقیت سازمانی. 
نگاهی به نظریات مهم رهبری 

 در خصوص سبک های رهبری نظریات متعددی ارائه 
شده است. با این وجود برخی نظریات از شهرت باالتری 

برخوردارند.
رهبری اقتضایی

این نظریه نخستین بار توسط فرد فیدلر مطرح شد؛ 
نظریه ای که معتقد است میزان اثربخشی رهبر سازمان 
ب��ه ترکیبی از شخصیت رهب��ر و شرایط و موقعیت ها 
بستگ��ی دارد. درواقع مدیر براس��اس اقتضای شرایط 
موجود ب��ه رفتارهای متن��وع می پ��ردازد. این نظریه 
شباهت های��ی با رهب��ری منعط��ف دارد، اما منتقدان 
متعدد نی��ز دارد. به عقیده برخی کارشناسان مدیریت 
سازمان��ی، رهب��ری اقتضایی در برخی م��وارد اعضای 
سازم��ان را دچار سردرگمی و چالش در تصمیم گیری 

و اتخاذ رویکردهای جدید می کند. 
منبع شناختی در رهبری 

همان ط��ور که از نام ای��ن نظریه نیز مشخص است، 
تمرک��ز این نظریه بر ح��وزه شناختی رهبران متمرکز 
اس��ت. درواقع عوام��ل شناختی مهم��ی مثل هوش، 
صالحیت ه��ای فنی، دانش و م��واردی مشابه در رفتار 
رهبر در سازمان اثر گذار هستند و برهمین اساس است 
که اگر ق��رار است سازمانی موفق داشته باشیم باید به 
مولفه های مهم شناختی رهبر نیز نیم نگاهی بیندازیم. 
پیروی از این نظریه منطقی به نظر می رسد اما باید به 
این نکته نیز توجه کرد که برخی توانایی های اجرایی و 
استراتژیک رهبران به جز در سطح میدانی قابل بررسی 
نخواه��د بود. افزون بر اینک��ه صالحیت های شناختی 
بسیاری از رهبران در شرایط پرتنش، اضطراب و فشار 
کاری تا حدودی تنزل پیدا می کند. بنابراین نمی توان 
بین یک رهبر مقتدر با توانایی شناختی باال و کم نوسان 
و یک رهبر مقتدر ب��ا توانایی شناختی باال اما متزلزل 

تمییز قائل نشد. 
تبادل رهبر – عضو

این نظریه از جنجالی ترین نظریات موجود در حوزه 
رهبری سازمانی است؛ نظریه ای که طی سال های میانی 
دهه 80 میالدی بین کشورهای در حال توسعه ای مثل 
ژاپن طرفدارانی پرشمار داشت. این نظریه معتقد است 
رهبر باید بی��ن افراد سازمان و خ��ود روابطی دایره وار 
تشکی��ل داده و براساس تشخیص خ��ود به گسترش 
روابط با اف��راد بپردازد. برای مثال ن��وع روابط رهبر با 
اعضای صالحی��ت دار، قابل اعتم��اد و مسئولیت پذیر 
تفاوت های آشکاری با کارمندانی دارد که تجربه کمتر، 
مسئولیت پذیری سطح پایین تر و دانش بی کیفیت تری 
دارند. اگرچه این نظریه تا حدودی تبعیض آمیز به نظر 
می رسد، اما براساس برخی تجربیات سازمانی این نوع 
رهبری در برهه های زمانی که سازمان نیاز به پیشرفت 

فوری دارد، بازدهی نسبتا قابل قبولی دارد. 
مسیر هدف 

نظری��ه مسیر هدف یک��ی از شناخت��ه شده ترین و 
پرطرفدار تری��ن نظریات مرتبط ب��ا سبک های رهبری 
اس��ت. براساس این نظریه، ن��ه تنها شخصیت و شیوه 
رفتار رهبر حائز اهمیت است، بلکه مسیرهای رسیدن 
ب��ه اهداف نیز حائ��ز اهمیت است. ه��ر رهبر براساس 
صالحدید خود تع��دادی از روش ها را برای رسیدن به 

اهداف سازمانی انتخاب می کند. 
در ای��ن میان شناخته شده تری��ن روش های رسیدن 
به ه��دف براساس شخصیت و نگ��رش رهبران شامل 

دسته بندی زیر می شود.
رهبری آمرانه: رهبر به کارمندان خود به طور اخص 
دست��ور می دهد چه رفتاری در پی��ش بگیرند. درواقع 
رهب��ر سازمان حاک��م مطلق و بالمن��ازع رویکردهای 

سازمان خواهد بود. 
رهبری حمایت�ی: رهبر ب��دون گاردهای خشن و 
خش��ک، با کارمندان خود روابط محبت آمیز و همراه با 
حمایت در پیش می گی��رد و در نتیجه، روابط افراد در 

سازمان اغلب صمیمی است. 
رهبری مشارکتی: رهبر ب��ه کارمندان خود اجازه 
می دهد تا در تصمیم گیری های سازمان مشارکت کنند. 
این مشارکت براس��اس صالحدید مدیران درجه بندی 

می شود. 
رهب�ری پیشرفت گ�را: در ای��ن سب��ک رهبری 
ریسک پذیری حرف اول را می زند. درواقع رهبران برای 
افراد شرایطی را فراهم می کنند تا قادر باشند در سطح 

سازمان رشد و پیشرفت کنند. 
تصمیم گیری های هنجاری 

این سبک از رهبری بر هنجارهای سازمانی تاکیدی 
شدی��د دارد. براس��اس ای��ن نظریه تعیی��ن هنجار در 
سازمان، کمک می کند افراد در سازمان با هنجارهایی 
مشخ��ص آشنا شده و بر همین اس��اس به یک الگوی 
فرهنگی مشترک دست یابن��د و در نتیجه رفتارهایی 
اتخ��اذ کنند که در چارچوب هنج��ار سازمانی تعریف 
شده اند. درصورتی که رهبری سازمان در حوزه تعیین 
فرهنگ و هنجار سازمانی موفق عمل کند، این نظریه 
از برتری��ن نظریات رهبری محس��وب می شود، چرا که 
بین یک سازمان فرهنگ مدار و مبتنی بر هنجار و یک 
سازمان بدون فرهنگ مشخ��ص، تفاوت های عملکرد 

قابل مالحظه ای وجود دارد. 
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وزیر خارجه آلمان به انگلیسی ها: 
هزینه خروج را بپذیرید

ولفگان��گ ش��وبل، وزی��ر خارجه آلم��ان گفت که 
بریتانیا باید هزینه خروج از اتحادیه اروپا و از دس��ت 
رفتن حق پاس��پورتینگ مالی س��ودآور کشورش را 
بپردازد. حق پاس��پورتینگ حقی اس��ت که براساس 
آن یک ش��رکت ثبت ش��ده در منطقه اقتصادی اروپا  
 EEA می توان��د در هر یک از مناطق دیگر )EEA(
ب��دون نیاز به گرفت��ن تأییدیه های مخصوص به یک 

کشور، کسب وکار کند. 
آق��ای ش��وبل ب��ه فایننش��یال تایم��ز گف��ت که 
بریتانیایی ه��ا همچنین باید خ��ود را آماده پذیرش 
هزینه های س��نگین خروج و ش��رایط مالیاتی سخت 

در مورد برگزیت کنند. 
او در گفت وگو با این رسانه اظهار کرد که یورو باید 
از سوی کشورهای حوزه یورو استفاده شود چون این 
ارز، پول رس��می تمامی اعضای اتحادیه اروپا اس��ت؛ 

حتی در کشورهایی که یورو ندارند. 
وزی��ر خارج��ه آلمان گف��ت: »ب��دون عضویت در 
بازاره��ای داخلی، بدون پذیرش چهار اصل اساس��ی 
بازاره��ای آزاد داخل��ی، البت��ه که دیگر پاس��پورت، 
دسترسی آزاد به محصوالت مالی یا بخش های مالی 

هم وجود نخواهد داشت.«
او همچنی��ن اضافه کرد که مراک��ز مالی اروپایی، 
مثل فرانکفورت آلمان، احتماال خدمات کسب وکاری 
و عملی��ات مال��ی را انجام خواهن��د داد چون از نظر 
آقای ش��وبل بریتانیا تا س��ال ها تاوان خروج خود از 
اتحادیه اروپا را با هزینه های سنگین پرداخت خواهد 
ک��رد. بریتانیا نیاز به بازگش��ت به عق��ب دارد و در 
بهتری��ن حالت بای��د 20 میلیارد ی��ورو برای حقوق 
بازنشس��تگی، کمک ه��ای مالی زیرس��اختی و دیگر 
پروژه ه��ای فراملی که بخش��ی از تعهد این کش��ور 
به عنوان عضو اتحادیه اروپ��ا بوده بپردازد. این یعنی 
هزین��ه بریتانیا برای انجام ای��ن کارها پس از خروج 

بسیار بیشتر خواهد شد. 
در مورد مهاجرت  )یکی دیگر از دالیل بریتانیایی ها 
برای خروج از اتحادیه اروپا( نیز آقای ش��وبل چندان 
خوش��بین نیست. او می گوید که هیچ تضمینی برای 
بهب��ود اوضاع به نف��ع بریتانیایی ها در صورت خروج 
وجود ندارد. از نظر آقای ش��وبل یا یک انتخاب کلی 
دراین ب��اره وج��ود دارد یا اصاًل هی��چ انتخابی وجود 
ن��دارد. او می گوی��د ک��ه »آزادی عم��ل« در درون 
اتحادی��ه اروپ��ا یک اصل اس��ت، پ��س بریتانیایی ها 
فکر نکنند که با خروج می توانند هرآنچه را دوس��ت 

داشتند انجام دهند. 
اکنون اما مهم ترین ترس شهر لندن از دست رفتن 
حق پاس��پورتینگ اس��ت. این حق اگر از دست برود 
لن��دن دیگر مرکز مالی مهمی برای اروپا نخواهد بود 
و این یعنی از دس��ت رفتن هزاران شغل و میلیاردها 

درآمد. 
از 23 ژوئ��ن که بریتانیایی ه��ا به خروج از اتحادیه 
اروپ��ا یا همان برگزیت رأی دادند، بحث های فراوانی 
درب��اره تبعات این خروج و بعدتر نحوه خارج ش��دن 
بریتانیا از اتحادیه اروپا مطرح ش��د. به اعتقاد بسیاری 
از کارشناس��ان بریتانی��ا هزینه باالیی ب��رای خروج 
می پ��ردازد، هرچن��د مقامات این کش��ور از تصمیم 
مردم ش��ان دف��اع کرده اند. البت��ه این را ه��م نباید 
فرام��وش کرد که نخس��تین قربان��ی برگزیت دیوید 
کامرون، نخس��ت وزیر س��ابق بود که جای خود را به 
خان��م ترزا می، نخس��ت وزیر فعل��ی داد که برگزیت 

عملی شود. 

انتقاد اوباما از انتشار اطالعات 
فریب دهنده در فیس بوک

انتخ��اب دونال��د ترامپ به 
ریاس��ت جمهوری آمریکا آن 
ه��م درش��رایطی ک��ه کمتر 
کس��ی پیش بین��ی می ک��رد 
ح��زب  جنجال��ی  نام��زد 
جمهوریخواه بتواند وارد کاخ س��فید ش��ود، س��بب 
افزای��ش انتقاده��ا از حامی��ان وی در ایاالت متحده 

شده است. 
در همین راس��تا بس��یاری از مخالف��ان ترامپ که 
اغلب از هواداران حزب دموکرات محسوب می شوند، 
بزرگ تری��ن و محبوب ترین ش��بکه اجتماعی جهان 
را به انتش��ار اطالعات نادرس��ت به هن��گام مبارزات 
انتخاباتی در آمریکا متهم کردند؛ اتهامی که مدیران 
ارشد فیس بوک از جمله مدیر اجرایی و بنیانگذار آن 

مارک زوکربرگ بارها آن را رد کرده است. 
دامن��ه انتقادات از فیس بوک ای��ن روزها به حدی 
باالگرفت��ه اس��ت ک��ه ب��اراک اوبام��ا در کنفرانس 
مطبوعاتی مش��ترک خود با آنجال مرکل، صدراعظم 
آلمان از نقش فیس ب��وک در انتخابات آمریکا انتقاد 
و این شبکه اجتماعی را به انتشار اطالعات نادرست 
متهم کرد. نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا 
که تنها چند هفته دیگ��ر به پایان دوران حکومتش 
بر آمریکا باقی مانده اس��ت با تاکید بر انتقال درست 
اطالعات اظهار داش��ت ک��ه همه رس��انه ها باید در 

انتقال اخبار و واقعیت ها جدی و امانتدار باشند. 
رئیس جمهور آمری��کا در انتق��اد از ارائه اطالعات 
نادرس��ت در رس��انه ها گف��ت: »در دوران��ی زندگی 
می کنیم که اطالعات نادرس��ت در مقیاس وس��یعی 
منتشر می شود طوری که این اطالعات از همه طرف 
ما را احاطه کرده اند.« اوباما ادامه داد: »دیگر تفاوتی 
ن��دارد که این اخبار نادرس��ت را از تلویزیون ببینند 
یا در صفحات فیس ب��وک آنها را بخوانند چراکه این 
اخبار با مهارت بس��یار زیادی آراسته شده و به عنوان 

حقیقت به مخاطبان ارائه می شوند.«
انتقادات از فیس بوک در ش��رایطی شدت می گیرد 
ک��ه پ��س از برگ��زاری انتخابات ریاس��ت جمهوری 
آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، موضوع انتشار اخبار 
نادرس��ت توسط بزرگ ترین ش��بکه اجتماعی جهان 
زیر ذره بین رس��انه ها و ناظران قرار گرفته و فشارها 
برای اصالح فرآیند انتشار اخبار توسط فیس بوک بر 

مدیران آن افزایش یافته است. 

امروزه پ��ول برخالف گذش��ته های دور 
به دغدغه اصلی مردم تبدیل ش��ده است. 
بس��یاری از جوان ها مایلن��د که خیلی زود 
و بی درد س��ر به پول برسند زیرا به عقیده 
آنان پ��ول دیگر مثل گذش��ته چرک کف 
دس��ت خوانده نمی شود و بس��یاری آن را 

حالل مشکالت می دانند. 
بسیاری از ما، برای پولدار شدن به دنبال 
فرمول  ه��ای س��ری و پیچی��ده می  گردیم 
درحال��ی که بس��یاری از ثروتمندان موفق 
جه��ان، بدون توجه به ای��ن فرمول های پر 
رم��ز و راز، با تالش خودش��ان و از راه های 

ساده به این موفقیت دست یافته  اند. 
چگونه پولدار شویم؟ این سوالی است که 
خیلی ها هر روز از خود می  پرس��ند؛ برخی 
ثروتمندان مش��هور ثروتمندزاده هستند و 
برخی نیز به واس��طه خوش  شانسی پولدار 
ش��ده اند. بس��یاری دیگ��ر نی��ز از مزایایی 
بهره  من��د بوده ان��د که خیلی از م��ا از آنها 
محروم بوده  ایم. ام��ا اگر از ثروتمندانی که 
با پش��تکار خودشان پولدار ش��ده  اند، رمز 
موفقیت ش��ان را بپرس��ید، قطعا به ش��ما 
خواهند گفت که آنها الزاما از س��ایر مردم 
باهوش تر نیس��تند و هیچ  وقت هم متکی 
ب��ه فرمول  ه��ای پیچیده و ف��وق محرمانه 
پولدار شدن که ما از آنها بی اطالع هستیم، 
نبوده  ان��د. آنها در ع��وض، موفقیت خود را 
با تلفیقی از عش��ق و پش��تکار ف��راوان به 
عالوه ُدز بی  خطری از لجاجت و سرسختی 

تضمین کرده  اند. 
تقریب��ا همه  ما در زندگی  مان آرزو داریم 
که برای این س��وال چگونه پولدار ش��وم؟ 
یک جواب خوب پیدا کنیم و به س��طحی 
از ثروت برس��یم تا بتوانیم ب��دون دغدغه 
و نگران��ی از تامی��ن هزینه های زندگی مان 
روزگار بگذرانیم. اما در اینکه چه س��طحی 
از ث��روت در باور هر فردی س��طح خوب و 
قابل قبولی اس��ت میان همه  افراد متفاوت 
اس��ت. رس��یدن به ثروت و به عبارت بهتر 
میلیاردر ش��دن فنون خاص��ی دارد که در 
ادامه به معرفی پنج ف��ن میلیاردرها برای 

افزایش ثروت می پردازیم. 

1- ثروت هدف نیست
همه  ذهن تان را درگیر به  دس��ت آوردن 

پ��ول نکنید. پول به تنهایی هدف نیس��ت، 
بلک��ه بای��د ذهن ت��ان را درگی��ر فعالیتی 
خالقان��ه کنید. ثروتمن��دان همواره به این 
فک��ر می کنند که در هر ش��رایطی بهترین 
کار ممک��ن چ��ه کاری اس��ت. وقتی تمام 
ذهن تان را درگیر کاری درست کنید ثروت 

نیز دنبال آن خواهد آمد. 

2- کارآفرینی بسیار مهم است
بس��یاری از افراد با وجود اینکه ش��بانه  روز 
ب��رای ثروتمن��د ش��دن و رف��اه مالی تالش 
می کنن��د به نتیج��ه  ای که در ذه��ن دارند، 
نمی  رس��ند. تا به حال شده به جای اینکه به 
ارتقای مالی خود توجه کنید به این فکر کنید 
که با چه کاری می توانید در عین حال که به 
درآمدتان اضافه می کنید به مردم نیز خیری 
برسانید؟ افرادی که در زمینه مالی به ثروت 
خوبی دس��ت پیدا کرده اند کمک به افراد را 
جزو یکی از برنامه  های اصلی فعالیت  های شان 

قرار داده  اند. 
ب��ه این فکر کنی��د با ایج��اد کارآفرینی 
چ��ه تعداد اف��راد بی��کار را وارد دنیای کار 
می کنید و درآمدی به آنها می  رسانید. افراد 
ثروتمند به خوبی می دانند موفقیت  شان به 
این موضوع بستگی دارد که تا چه اندازه به 
دیگران در رسیدن به آرزوها و اهداف شان 
کم��ک کرده  ان��د. آنها همه تالش ش��ان را 
می کنن��د ک��ه کارمندان و مش��تریان آنها 
راضی باش��ند و موفق عم��ل کنند زیرا به 
خوبی فهمیده اند تنها با موفقیت و احساس 
رضای��ت دیگران تج��ارت آنها نی��ز موفق 
خواهد بود. آیا ش��ما ه��م چنین دیدگاهی 

در مورد کسب ثروت دارید؟ 

 3- به مشتریان بیشتر فکر کنید
 نه پول بیشتر

وقتی شما مش��تریان کمی داشته باشید 
ب��ه این فکر می کنید که بیش��ترین س��ود 
ممک��ن را از مش��تریان موجود به  دس��ت 
بیاورید، اما این راه کس��ب ثروت نیست. به 
جای این کار به ارائه خدماتی بیندیش��ید 
ک��ه در آن میلیون ها نفر را تحت پوش��ش 

خدمات یا کاالی خود قرار دهید. 
تنها با این روش اس��ت ک��ه ثروت قابل 
توجهی ب��ه  دس��ت خواهی��د آورد. وقتی 
مش��تریان بیش��تری داش��ته باش��ید ب��ه 
کارمندان بیش��تری نیز نی��از پیدا خواهید 

کرد. کارمندان جدید مهارت  ها و تجربیات 
خ��ود را در اختی��ار ش��ما و مجموعه  ت��ان 
ق��رار خواهن��د داد ک��ه این اتف��اق نیز در 
درآمد و رش��د تجارت شما اهمیت زیادی 

خواهدگذاشت. 

4- با کسب ثروت کارهای مورد 
عالقه تان را انجام دهید

اف��راد در زمینه کس��ب و کار و تجارت دو 
گروه هس��تند؛ گروه اول افرادی هس��تند 
که نوع کاری که انجام می دهند برای شان 
اهمیتی ندارد زیرا تنها به کسب درآمد فکر 
می کنند. آنها دس��ت ب��ه کارهای مختلفی 
می  زنن��د ت��ا درآمد بیش��تری به  دس��ت 
بیاورن��د، اما گروه دوم ب��ه این علت دنبال 
پول هس��تند ک��ه بتوانن��د از طریق ثروت 

دست به کارهای مورد عالقه  شان بزنند. 
آنها ثروت را برای ارتقای سطح تولیدات 
خ��ود، س��اختن ی��ک فیل��م، ی��ک آلبوم 
موسیقی، یا چاپ یک کتاب و... می خواهند. 
این گروه از افراد ب��ه آنچه انجام می دهند 
عشق می  ورزند. ثروت ابزاری است که آنها 
را قادر به برآوردن رویاهای ش��ان می کند. 
افراد ثروتمند و موفق از گروه دوم هستند. 
این جمله والت دیزنی را ش��نیده اید؟ »ما 
فیل��م تولید نمی کنیم ک��ه پول و ثروت به 
 دست بیاوریم بلکه ما درآمدزایی می کنیم 

تا بتوانیم فیلم تولید کنیم.«

5- ایده های خود را مکتوب کنید
تفاوت بین داش��تن ایده و مکتوب کردن 
آن روی کاغ��ذ گاهی به اندازه جداس��ازی 
مردم فوق موفق از قش��ر متوس��ط است و 
اگر شما موفقیت را معادل ثروت می دانید، 
زمان آن فرا رس��یده که برای رس��یدن به 
ث��روت، اهداف خود را )چ��ه کوچک و چه 

بزرگ( روی کاغذ یادداشت کنید. 
توماس کورلی، نویس��نده کتاب »عادات 
ثروتمندان« نوش��ته اس��ت: »م��روری بر 
عادات روزانه افراد ثروتمند، نشان می دهد 
۶۷درص��د اف��راد پول��دار اهداف خ��ود را 
مکت��وب می کنن��د، در حالی که ۸۱درصد 
آنها یک لیس��ت از کارهایی که باید انجام 
دهند، تهیه کرده اند. اگر هدف شما مولتی  
میلیاردر شدن است، این هدف را نوشته و 
ی��ک برنامه عملی برای رخ دادن این اتفاق 

ایجاد کنید.«

پولدار شدن راز ندارد، راه دارد 

روزان��ه می��زان زیادی مواد غذایی توس��ط مردم اروپا و آس��یا دور ریخته می ش��ود. 
درحالی که در س��وی دیگری از کره زمین، هرروز افراد بسیاری به علت تغذیه نامناسب 
ج��ان می دهند. به همین خاطر دولت ه��ای گوناگون تصمیم گرفته اند تا چاره ای برای 
جلوگیری از اس��راف غذا بیندیش��ند. با توج��ه به اینکه حجم عم��ده ضایعات غذا در 
کش��ورهای صنعتی توسط مردم تولید می شود تا صنایع، این کشورها اقدامات ویژه ای 
برای کنترل اسراف توسط مردم انجام داده اند. دامنه این راهکارها از رفتارهای تشویقی 

و فرهنگ سازی تا اعمال قوانین ویژه را در برمی گیرد. 
به عنوان مثال، اخیرا در کشور فرانسه قانونی برای ممنوعیت دور ریختن مواد غذایی 
فروخته نش��ده توسط س��وپرمارکت ها تصویب ش��ده اس��ت. قانونی که البته براساس 
پیشنهاد یک ایرانی تبار ساکن فرانسه شکل گرفته است. برمبنای این قانون فروشندگان 
موظفند موادغذایی را که به تاریخ انقضا نزدیک می شود، به جای دورریختن به صورت 
رای��گان دراختی��ار خیریه ها قرار دهن��د. خیریه ها نیز این موادغذای��ی را در بین افراد 
بی خانمان و فقیر توزیع می کنند. ۱۶ اکتبر در فرانسه، روز تغذیه نام دارد و همین طور 

روزی است برای مبارزه با اسراف غذا. 
همچنین در مدارس فرانس��ه برای جلوگیری از اسراف مواد غذایی برنامه ای پیشنهاد 
ش��ده که هم اکنون به طور آزمایش��ی در دبیرس��تان پل الپی معرفی و اجرا می ش��ود. 
طب��ق این برنامه دانش آم��وزان می توانند از ی��ک هفته قبل غذای مورد نظرش��ان را 
توس��ط یک برنامه قابل نصب در گوش��ی های هوش��مند انتخاب ی��ا در صورت غیبت 
نی��ز آن را اع��الم کنند. همچنین دانش آم��وزان می توانند باقیمانده غذا و دس��ر خود 
را در کیس��ه هایی ک��ه )داگی ب��گ( ن��ام دارند بگذارند و ب��ا خود ببرن��د. طبق آمارها 
 س��االنه 20 تا40 درصد بودجه غذایی مدارس به خاطر دور ریختن مواد غذایی اس��راف 

می شود. 
 در رستوران های ایتالیا ظرف هایی با عنوان »کیسه خانواده« دراختیار مشتریان قرار 
می گیرد. این ظرف ویژه برای آن است که مشتریان غذای اضافه خود را به خانه ببرند 

و مانع از ریختن آن به زباله رستوران ها شوند. 
در آلمان صاحبان س��وپرمارکت ها می توانند موادغذایی را که به تاریخ انقضا نزدیک 

شده، با تخفیف  ویژه بفروشند. 
یک موسس��ه خیریه در ش��هر کپنهاک دانمارک اقدام به تاسیس فروشگاهی به نام 
»وی فود« کرده تا از اس��راف در مواد غذایی جلوگیری ش��ود. فروش��گاه »وی فود« با 
یک فروش��گاه زنجیره ای و فروش��گاه های میوه و گوش��ت و نان ارتباط مستقیم دارد 
و آن دس��ته از مواد غذایی فروش��گاه ها که به تاریخ انقضای ش��ان نزدیک شده اند را از 
این فروش��گاه ها جمع آوری و س��پس آنها را با 30 تا 50 درصد تخفیف به مشتریانش 
که ق��درت خرید کمتری دارند، عرضه می کند. کار جم��ع آوری مواد غذایی نزدیک به 
تاریخ انقضا توس��ط افراد داوطلب انجام می ش��ود. وزیر غذا و محیط زیس��ت دانمارک 
در این زمینه می گوید: »چرا باید مواد غذایی که بابت آنها هزینه زیادی ش��ده به زباله 
 بروند و مش��کل آلودگی محیط زیست را افزایش دهند؟« طبق آمارها، وجود فروشگاه 
»وی ف��ود« موجب ش��ده ک��ه دورریز مواد غذای��ی در دانمارک طی پنج س��ال اخیر، 

25درصد کاهش یابد. 
 عالوه بر این کش��ورهای پیش��رفته در بخ��ش صنایع سال هاس��ت تالش می کنند 
ضایع��ات غذا را کنترل کنند و در روند تولید و س��پس بازیاف��ت از فناوری های به روز 
 و کارآم��دی بهره گی��ری کنند که میزان اس��راف موادغذایی تولیدش��ده را به حداقل 

می رساند. 
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بابانوئل ها در س�یبری روس�یه برای اس�تقبال از سال نو میالدی آماده می ش�وند. از این ماه بازارها برای شروع سال 
2017 رونق می گیرد. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 656 www.forsatnet.ir

مترجم: فاطمه مرادی
Dinero :منبع

سمانه عطایی فر
BFMtv :منبع

در همی��ن جا کارگروپ فرصت ویژه و س��ایر کارگروپ های وابس��ته را منحل اعالم 
می کنیم. می دانیم که شنیدن این خبر در مقطع حساس کنونی و بحبوحه آالینده ها، 
می تواند برای بیماران قلبی و عروقی، س��المندان و افراد حس��اس به اخبار ناگهانی به 
مراتب خطرناک تر باش��د، ولی چه کنیم؟ مجبوریم. آب��رو و حیثیت مان را یک طوری 

باید جمع کنیم دیگر. 
تصور کنید حتی اگر تصور کردنش س��خت است، بش��ریت در روزگاری که اشتغال 
ح��رف اول ش��ده و موتور اقتصاد اس��تارت خورده، بیای��د جریده ای ب��ا رویکرد ویژه 
 کارآفرین��ی راه بین��دازد و آن وقت کش��ورش رتبه دوم از آخر را در س��طح جهانی...

 حتی نمی توانیم جمله را کامل کنیم. ربطی به داش��تن و نداش��تن اتاق فکر ندارد آقا، 
چرا خلط مبحث می فرمایید. به فرار مغزها و مهاجرت نخبگان و دش��واری بازپرداخت 
وام بانکی و مشکالت ثبتی و ضبطی وربطی هم دخلی ندارد. اصال می گوییم به هیچی 

دخلی ندارد، فقط بگو چشم! تمام. 
آیا ما اگر می توانس��تیم یک غنچه محوی از لبخند برلب یک جوان بنش��انیم، آیا او 
تش��ویق به کارآفرینی و ایده پردازی و پیمودن مراتب رش��د و توسعه نمی بود؟ البد در 
جایی مقادیری کوتاهی رخ داده است. لذا بدانید که ما به شخصه نه خواب نما شده ایم 
و ن��ه اینکه اگ��ر اصرارمان کنند از تصمیم مان برمی گردی��م، مگر آنکه اصرارش خیلی 

اصرار باشد! 
بش��ریت باید واقع بین باش��د. قدما از قدیم گفته اند یک جوالدوز هم به خودت بزن. 
اینکه نش��د س��تون! ما خودمان را قیمه قورم��ه کنیم و هیچی از وس��طش در نیاید، 
بع��د یک نفر بیاید بگوید من تنوری را گرم نخواهم کردها! آن وقت بش��ریت از خنده 
روده بر و صفرا بر و س��ودا بر ش��ود. حاال این یکی که از دور بیرون انداخته شده، یکی 
دیگر هست که پا به رکاب منتظر است ژانویه بشود و بیاید سر کار. با بیانات آن یکی 
نمی دانی��م چه کنیم. همین اس��ت که یکهو ترومپی از تخ��ت می افتیم پایین و بیدار 
می ش��ویم و در خودمان تمایل به انحالل احس��اس می کنیم. البت��ه گفتیم که درباره 
اصرار دوس��تان به برجا ماندن فکر می کنیم. ما از اولش هم عالقه زیادی به فکر کردن 
داش��تیم. سر همین هم ش��د که عوض ارائه چند سطر لطیفه و هزل و هجو و پارودی 
و مضحکه و مس��خره و لودگی و لهو، مدام دقت می کردیم بیان مان وزین باش��د. مگر 
آس��مان به ریس��مان بافتن کاری دارد؟ جانمایه و عصاره کالم اهمیت دارد. حاال طبق 
درخواس��ت های بسیار در این زمینه تجدید نظری می کنیم. قدما گفته اند ز فکر کردن 
کم کن و بر خنده افزا. مگر کاری دارد؟ آدم یا زیادی س��واد دارد و حالی اش می ش��ود 
یا روی ابرهاس��ت. حالت س��ومی که ندارد. لذا ما در همین جا ب��ه تمام خوانندگان و 
طرفداران قول می دهیم با س��بکی تازه به میدان درآییم. قهر نمی کنیم ولی ش��ما هم 
انتظار نداش��ته باش��ید کوه را بگذاریم روی دوش مان و خورش��ید را پایین بیاوریم و 

آخرش هم بگوییم هیچ کدام کاری ندارد! 
من بنده

حالت سومی ندارد! 

کارگروپ فرصت ویژه

ترجمه: سارا گلچین
منبع: بیزینس اینسایدر
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