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سنجش رفاه، انقالب می  خواهد
امروزدیگردهه30یا40میالدینیستکهباتولیدناخالصملیبشودرفاهیککشورراسنجید.

قرنبیستویکموقتدگرگونیهایاساسیبرایسنجشرفاهمردمانجهاناست

زندگ��ی در ق��رن بیس��ت و یکم با دندان پزش��کی مدرن، 
آنتی بیوتیک ها، مسافرت های هوایی، گوشی های هوشمند 
و ش��بکه های اجتماعی به نظر بسیار جذاب تر از زندگی در 
دل قرون وس��طی اس��ت.  بحث این زندگ��ی و آن زندگی 

البت��ه چی��زی فراتر از یک مقایس��ه معمولی اس��ت. چون 
چنین مقایس��ه هایی تنها براساس اس��تانداردهای روزمره 
زندگی نیست. یک معیار مهم وجود دارد که رفاه اجتماعی 
بی برو برگرد با استفاده از آن تعیین می شود: تولید ناخالص 

مل��ی  )GDP(. این ع��دد یک توصیف کوت��اه و مختصر 
درباره رفاه مادی اس��ت، هرچند به همان اندازه که درست 

به نظر می  رسد، متر نامناسبی برای سنجش رفاه 
12است و همیشه در حال بدتر شدن است...

سرمقـاله
کنترلتورمبهقیمت
کاهشقدرتخریدمردم

مسئوالن و دولتمردان معتقدند 
که میزان تورم را در کشور کاهش 
داده ان��د، ام��ا باید توجه داش��ته 
باش��یم کنت��رل و کاه��ش تورم، 
دو مقول��ه ج��دا از هم هس��تند و 
در واق��ع دولت یازدهم در کنترل 
تورم موفقیت خوبی داشته است. 
آنطور که اعداد و ارقام منتش��ر 
ش��ده از س��وی مرکز آمار نشان 
می دهد، کاهش تورم در کش��ور 
اتف��اق افت��اده، ام��ا ای��ن کاهش 
تورم به گونه ای نیس��ت که کامال 
ملم��وس و در زندگ��ی م��ردم 
اثربخش��ی داشته باشد. آمار ارائه 
شده در این زمینه اشاره به سبد 
کلی کاال دارد و ممکن اس��ت در 

برخی کاالها به دلیل رکود...
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ب��ه دنبال وعده های انتخابات��ی دونالد ترامپ، 
رئیس جمه��وری منتخب آمریکا، کارشناس��ان 
هشدار می دهند که جنگ تجاری با چین به زیان 

این کشور خواهد بود. 
به گزارش خبرآنالین به نقل از سی ان ان مانی، 
رئیس جمه��وری منتخب آمریکا اعالم کرده که 
تعرفه های صادرات به چین را 45درصد افزایش 
خواهد داد. او همچنین وعده داده که برای مراوده 

با چین سیاست کنترل ارز را برقرار می کند. 
ترام��پ گفته »ما نمی توانیم به چینی ها اجازه 
بدهیم که به کش��ورمان تجاوز کنند، به همین 

دلیل باید این برنامه ها را اجرایی کنیم.«
ک��ه  کنی��م  قض��اوت  اس��ت  زود  هن��وز 
رئیس جمه��وری آمریکا به وعده ه��ای خود در 
زم��ان رقابت های انتخاباتی عم��ل می کند یا نه، 
ولی امکان دارد جنگ تجاری بین چین و آمریکا 

تشدید شود. 
کارشناسان شش دلیلی را که نباید با چینی ها 
در زمین��ه تجارت، جنگ راه ان��دازی کرد به این 

شرح دسته بندی می کنند: 
1- چین سریعا واکنش نشان می دهد

ترامپ در زمان کاندیداتوری خود گفته بود مردم ما 
متوجه نیستند که ما بر چین برتری اقتصادی داریم. 
این درست که آمریکا به لحاظ اقتصادی قدرت 
قابل توجهی نس��بت به پک��ن دارد، اما چینی ها 
بیشتر از اینکه از شرکت های آمریکایی خریداری 
کنند به آنها کاال می فروشند. پس اگر این جنگ 

رخ دهد، پکن بازار خود را از دست می دهد. 
اما این دلیل نمی شود که پکن پاسخ این مبارزه 
را ندهد. اگ��ر آمریکا تعرفه های خود را باال ببرد، 
پاس��خ هوش��مندانه چین به این موضوع تالفی 

خواهد بود
2- برند های بزرگ آسیب پذیر هستند

برخی شرکت های بزرگ آمریکا در این فرآیند 
آسیب های زیادی خواهند دید. 

اس��تارباکس، بویینگ و اپل ش��انس خود را در 
ب��ازار 1/3میلیارد نف��ری چین امتح��ان کردند. 
 این سه ش��رکت اعالم کرده بودند که این کشور 
1.3 میلیارد نفری یکی از بهترین بازار های بزرگ 
فروش آنهاس��ت. اما با درگیری تج��اری بین دو 
کشور، این بازار برای شرکت ها از بین خواهد رفت. 
به ط��ور مث��ال خیل��ی از هواپیماهای خطوط 
هوایی این کش��ور که از بویینگ خریداری شده 
با ایرباس جایگزین و فروش آیفون و خودروهای 
آمریکایی در این کش��ور با مشکل زیادی مواجه 

خواهد شد. 
3- تجربه ای که در گذشته به دست آمد

در س��ال 2009 کاهش تعرفه ه��ای صادرات 
برخی مواد خ��ام که در بازار جهان��ی با افزایش 
قیمت مواجه ش��ده بود، م��راودات تجاری چین 
و آمریکا را به چالش کش��ید. آمریکا در سازمان 
تجارت جهان��ی موفق به پیش��برد اهداف خود 
بر ضد پکن ش��د. مردم آمری��کا توانایی خرید با 
قیمت ه��ای باالتر را دارند، ول��ی تعرفه های زیاد 
باع��ث می ش��ود تمامی کاالهای چین��ی از بازار 

آمریکا خارج شود. 
کارشناس��ان بر این باورند که آمریکا نمی تواند 
کاالهای��ی مانند چین را پی��دا و جایگزین کند. 
جایگزین این کااله��ا قیمت باالتری می طلبد و 

باعث ایجاد تورم در این کشور می شود. 
4- چین درحال تزریق پول به آمریکاس��ت و 
دارای شرکت های بزرگ جهانی است. آنها حتی 

اکنون در حال سرمایه گذاری در بازارهای آمریکا 
هستند

آمریکایی ه�����ا در ح�����ال حاض����ر حدود 
چی��ن  در   1990 س��ال  از  225میلی��ارد دالر 
س��رمایه گذاری کرده ان��د. درحالی ک��ه چین 65 
میلیارد دالر س��رمایه گذاری کرده و همچنان در 
حال رشد است.  به گفته گروهی از کارشناسان، 
در پنج س��ال گذش��ته چینی ها بی��ش از ده ها 
میلیارد دالر در آمریکا س��رمایه گذاری کرده اند. 
سرمایه گذاران چینی حتی شرکت های آمریکایی 
را ب��ا نرخ های بی س��ابقه ای خری��داری کرده اند. 
درحالی ک��ه چین دارای بیش��ترین اوراق قرضه 

آمریکا با 1.3 هزار میلیارد دالر است. 
5- شغل ها برنمی گردد

ترامپ وعده داده که ش��غل های از دست رفته 
آمریکا را برگرداند، به خصوص در بخش تولیدات. 
این درحالی اس��ت که کارشناسان معتقدند که 
دیگ��ر آن ش��غل ها از بین رفت��ه و برنمی گردد. 
در حال حاضر مش��اغل به س��مت کش��ورهای 
بن��گالدش و ویتنام رفته که نی��روی کار ارزانی 
دارند. به همین دلیل تعرفه ها این شرایط را بهبود 

نمی بخشد، بلکه بدتر هم می کند. 
6- راهپیمایی طوالنی یوان

ایده های ترامپ در رابطه با جنگ ارزی با چین 
خیل��ی قدیمی اس��ت؛ او بارها پک��ن را به دلیل 
دستکاری در یوان متهم کرده و عقیده دارد چین 
ارزش پول خ��ود را پایین نگه می دارد به همین 

دلیل صادرات خود را افزایش می دهد. 
اما فدرال رزرو آمریکا معتقد اس��ت ارزش پول 
چین روی اصول است و بالعکس در تالش است 

که ارزش پول کشورش افت نکند. 

مرکز پژوهش های مجلس با ارائه پیش��نهادی 
خواس��تار اصالح قانون کار در قالب برنامه ششم 

توسعه شد. 
 این پیشنهاد در حالی ارائه می شود که قانون 
کار ایران، از آن دس��ته قوانینی اس��ت که هنوز 
به درس��تی به مرحل��ه اجرا در نیام��ده و اصول 

معطل مانده بسیاری را داراست. 
پیش از ای��ن نیز الیحه ای تحت عنوان اصالح 
قانون کار به مجلس شورای اسالمی ارجاع شده، 
اما کارگران بر این عقیده اند که این الیحه بدون 

اصل سه جانبه گرایی تدوین شده است. 
به گفت��ه نایب رئی��س کمیس��یون اجتماعی 
مجلس، الیح��ه اصالح قانون کار برای بررس��ی 
در کارگروهی ویژه با حضور نمایندگان کارگری، 
کارفرمایی و دولت ارجاع شده است. در بسیاری 
از دوره ها، با هدف ایجاد ش��رایطی برای تحریک 
اشتغال زایی در کشور معافیت از بسیاری بندهای 

حمایتی قانون کار پیش بینی شده است. 
همچنی��ن بس��یاری از کارشناس��ان ب��ر این 
اعتقادند که این قانون مانع از ایجاد اش��تغال در 

کشور می ش��ود درحالی که حامیان قانون کار بر 
این باورند که عدم اجرای صحیح قانون کار خود 

مسبب ایجاد شرایط کنونی در این بازار است. 
هرچند قان��ون کار ایران یکی از حمایتی ترین 
قوانین کار تلقی می ش��ود اما جمعیت ش��اغالن 
بدون قرارداد یا مشغول به فعالیت با قراردادهای 
سفیدامضا در ایران بس��یار فراوان است و برخی 
برآوردهای خوشبینانه نشان می دهد 80درصد از 
نیروی کارگران ایرانی شاغل در بخش خصوصی 
قرارداد موقت دارند.  این امر س��بب ش��ده است 
قرارداده��ای موقت به دلیل نبود امنیت ش��غلی 
کافی مش��کلی عمده برای کارگران محس��وب 
 ش��ود. از س��وی دیگر قراردادهای س��فید امضا 
نی��ز برای بس��یاری از نیروهای ش��اغل در ایران 
به مس��ئله ای اساسی تبدیل ش��ده است. قانون 
کار ایران در بیس��ت و نهمین روز آبان ماه سال 
1369 به تصویب رس��یده است.  در این گزارش 
با اشاره به راهبردهای پیش رو تأکید شده است 
ضرورت دارد در نقش اول دولت به حل مشکالت 
کارآفرینی در قالب حل مش��کالت زیرساختی، 

رقابت پذی��ری، ارتقای مهارت نیروی انس��انی و 
ارتقای مهارت های مدیریتی واحدهای اقتصادی 
توج��ه ویژه کن��د.  در نقش دوم دول��ت باید به 
شناسایی بخش های پیشران اقتصادی با اولویت 
اشتغال زایی آنها پرداخته و با طراحی سازوکارهای 
توس��عه ای تأمین مال��ی و منحصرکردن اعطای 
معافیت ها و مشوق ها به آنها چارچوب مداخالت 
فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد. 
به ویژه ایفای این نقش نیازمند اصالح دولت و 
بهبود قابلیت های سیاست گذاری و اجرایی دولت 
بوده و بدون چنین اصالحی اتخاذ سیاست های 
فع��ال نتیجه بخش نخواهد ب��ود. در قالب نقش 
سوم نیز دولت باید به اصالح قوانین کار با حفظ 
کرامت انسانی و با حفظ موازین »کار شایسته« 
دس��ت زده و از اتخ��اذ راهکارهایی ک��ه صرفاً با 
تضعیف بنده��ای حمایتی قان��ون کار به دنبال 
تحریک اشتغال هس��تند، پرهیز کند. بررسی ها 
نشان می دهد بیش از 40درصد از شاغالن ایرانی 
بیش از آنچه الزم اس��ت، کار می کنند و شرایط 
کاری شان با موازین کار شایسته همخوانی ندارد. 
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 آژان��س بین الملل��ی انرژی 
پیش بین��ی می کن��د ک��ه در 
ص��ورت اجرایی ش��دن توافق 
فری��ز نفت��ی و ب��ا توج��ه به 
افت ش��دید عرضه  احتم��ال 
غیر عض��و  کش��ورهای  نف��ت 
اوپک در سال ٢٠٢٠ میالدی، 
وابستگی بازار جهانی به نفت 
اوپ��ک در بلند م��دت افزایش 
یابد.  به گزارش شانا از نشریه 
پلت��س، آژان��س بین الملل��ی 
انرژی اعالم ک��رد: با توجه به 
احتمال افت شدید تولید نفت 
سازمان  غیر عضو  کش��ورهای 
نفت  صادرکننده  کش��ورهای 
 ٢٠٢٠ س��ال  از  )اوپ��ک( 
میالدی، س��هم این س��ازمان 
از تولی��د جهانی نف��ت با در 
نظر گرفتن میعانات، تا س��ال 
٢٠٤٠ می��الدی به ٥٠درصد 
خواه��د رس��ید. ای��ن میزان 

هم اکنون ٤٢درصد است. 
آژان��س در گ��زارش  ای��ن 
جهان��ی انرژی که ب��ه تازگی 
منتشر ش��ده پیش بینی کرد: 
با توجه به شرایط کنونی بازار 
نف��ت، افت قیمت این کاال در 
دو س��ال اخی��ر و توافق فریز 
نفتی اوپک ممکن است بنیان  
این سازمان به طور دائم تغییر 

کند و وابس��تگی بازار جهانی 
در بلندم��دت ب��ه نفت اوپک 

شدت یابد. 
افزای��ش  از  ناش��ی  س��ود 
س��هم ب��ازار اوپ��ک ب��ه طور 
اعض��ا  می��ان  غیر یکنواخ��ت 
تقسیم خواهد شد، به طوری 
که کشورهای خاورمیانه سهم 
بیش��تری از این سود خواهند 
داش��ت. طبق پیش بینی های 
تولی��د روزانه  آژان��س،  ای��ن 
خاورمیانه  کش��ورهای  نف��ت 

عضو اوپ��ک از جمل��ه ایران، 
عراق، کویت، قطر، عربس��تان 
و ام��ارات از س��ال ٢٠١٥ تا 
٢٠٤٠ می��الدی ب��ا 8میلیون 
و ٢٠٠ هزار بشکه افزایش به 
٣٦میلیون و ٩٠٠هزار بش��که 

خواهد رسید. 
این میزان ٧٧ درصد از تولید 
نفت اوپک اس��ت که در س��ال 
٢٠١٥ میالدی ٧٣درصد بوده 
اس��ت. این در حالی است که 
این  تولید روزانه بقیه اعضای 

یادش��ده  س��ازمان در مقطع 
تنها با حدود 8٠٠ هزار بشکه 
افزایش به ١١میلیون و ٢٠٠ 

هزار بشکه خواهد رسید. 
انرژی  بین الملل��ی  آژان��س 
گزارش کرد: برخی کشورهای 
عضو اوپک با ایجاد اصالحات، 
با افت قیمت های نفت مقابله 
بازار  بی ثبات��ی  اما  کرده ان��د، 
در برخ��ی دیگر از کش��ورها 
از جمله ونزوئال تش��دید شده 
اس��ت. در این گزارش فرض بر 

این اس��ت که اوپ��ک با اجرای 
تواف��ق فریز نفتی ب��ه جایگاه 
پیش��ین خود یعنی »مدیریت 
فعال بازار« که دو سال گذشته 
آن را از دس��ت داد، بازخواه��د 

گشت. 
ب��ازار جهانی نفت از س��ال 
وابس��تگی  می��الدی   ٢٠٤٠
بیشتری به افزایش تولید نفت 
عراق  ایران،  کشورهایی چون 

و عربستان خواهد داشت. 
مناف��ع ژئوپولیتی��ک ای��ن 
س��ه کش��ور ک��ه بزرگ ترین 
س��ازمان  این  تولیدکنندگان 
همیشه  می ش��وند،  محسوب 
نداشته  با یکدیگر همس��ویی 
و اختالفات آنها س��بب شده 
توافق  ش��دن  نهای��ی  اس��ت 
تثبیت سطح تولید نفت اوپک 

به تاخیر بیفتد. 
اس��ت  قرار  اوپک  اعض��ای 
نشس��ت  نوامب��ر   ٢٢ و   ٢١
فنی داش��ته باش��ند تا درباره 
تثبی��ت س��طح تولی��د نفت 
گفت وگ��و کنن��د. س��پس از 
کش��ورهای غیرعضو اوپک از 
جمل��ه، روس��یه، آذربایجان و 
مکزیک دعوت خواهد کرد تا 
در نشست ٢8 نوامبر در وین 

حضور یابند. 

آژانس بین المللی انرژی:

وابستگی بازار نفت به اوپک در بلندمدت 
افزایش می یابد

 وزی��ر نفت، دی��دار با دبیرکل 
اوپ��ک را مثبت ارزیاب��ی کرد و 
گفت: احتمال اینکه در نشس��ت 
نوامبر وزیران نفت و انرژی اوپک 

به توافق برسند زیاد است. 
ب��ه گزارش ش��انا، بیژن زنگنه 
پس از دیدار با محمد سانوس��ی 
خبرنگاران  در جم��ع  بارکیندو، 
گفت: دبی��رکل در ای��ن دیدار، 
از فعالیت های  گزارش مفصل��ی 
انج��ام ش��ده پ��س از نشس��ت 
الجزای��ر  اوپ��ک در  فوق الع��اده 
و مذاکرات��ی ک��ه ب��ا مقام های 
کش��ورهای عضو و غیرعضو این 
س��ازمان از جمله ونزوئال، عراق، 
کویت، امارات، عربستان، روسیه 
و. . . در جری��ان س��فرها ی��ا در 
بین المللی  نشس��ت های  حاشیه 

داشته، ارائه کرد. 
وی افزود: کش��ورهای عضو و 
غیرعضو اوپک در تالشند که در 
نشست عادی آذرماه این سازمان 
در وی��ن ب��ه تصمیم��ی جام��ع 
برس��ند و اطالعاتی که دبیرکل 
به من دادند، دلگرم کننده است. 
زنگنه تحوالت پیش روی بازار 
نفت را مثب��ت پیش بینی کرد و 
گف��ت: نگاه مثبتی ب��ه تحوالت 
آین��ده دارم و فک��ر می کنم در 
آین��ده وض��ع بهت��ری خواهیم 

داشت. 

ب��ه گفته وی، احتم��ال اینکه 
اعض��ای اوپ��ک در نشس��ت ماه 
نوامب��ر ب��ه توافق برس��ند، زیاد 

است. 
کشورهایی که تولید بیشتری 
داشتند، مسئولیت بیشتری 

دارند
ش��د  ی��ادآور  نف��ت  وزی��ر 
کش��ورهایی ک��ه در س��ال های 
اخیر تولید بیش��تری داشته اند، 
برای بهبود وضع بازار مسئولیت 

بیشتری هم دارند. 
زنگن��ه همچنی��ن ادام��ه داد: 
ام��روز اقتص��اد غرب ه��م برای 

خ��روج از رک��ود، انتظ��ار دارد 
قیمت نف��ت به س��طح باالتر از 

قیمت های کنونی برسد. 
وی گف��ت: همه نگران کاهش 
سرمایه گذاری در صنعت نفت در 
س��ال های اخیر هستند؛ روندی 
ک��ه آثار منفی آن ب��ر بازار نفت 
طی س��ال های آینده نمود پیدا 

می کند. 
وزی��ر نف��ت در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه آی��ا فک��ر می کنید 
اعضای اوپک به توافق نشس��ت 
الجزایر پایبند هس��تند یا خیر؟  
گفت: فکر می کنم اعضای اوپک 

ب��ه این توافق پایبند هس��تند و 
برای عملیات��ی کردن آن تالش 

می کنند. 
وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه 
پرسشی درباره احتمال همراهی 
مذاک��رات  در  ع��راق  نک��ردن 
پیش رو، این احتمال را رد کرد و 
گفت: دبیر کل اوپک با مقام های 
بلندپای��ه عراق دیدار داش��ته و 
نتایج آن دلگرم کننده بوده است. 
زنگنه همچنین در پاس��خ به 
س��والی درب��اره نتای��ج عملکرد 
کمیت��ه تعیی��ن س��قف تولی��د 
اعض��ای اوپ��ک، عن��وان ک��رد: 

و  ش��ده  ایج��اد  کمیت��ه  ای��ن 
تش��کیل جلس��ه داده است، اما 
ای��ن کمیته ه��ا بیش��تر ماهیت 
کارشناس��ی و فنی دارن��د و به 
طور معمول چنین تصمیم هایی 
)تعیین سقف تولید( در نشست 

وزیران گرفته می شود. 
وزی��ر نف��ت ب��ا بی��ان اینکه 
کمیته های کارشناسی می توانند 
سناریوهای مختلف تولید را ارائه 
دهن��د، درباره س��ناریوی مقدار 
تولی��د نفت خ��ام ای��ران گفت: 
ای��ران پیش از ای��ن دیدگاه های 
خود را در این ب��اره اعالم کرده 
اس��ت و بر دیدگاه های پیش��ین 

خود اصرار دارد. 
زنگنه در پاسخ به این پرسش 
که از دید ش��ما قیمت منصفانه 
و عادالنه نفت چقدر باید باش��د، 
این قیمت را نس��بی دانس��ت و 
گف��ت: قیمت مناس��ب، قیمتی 
اس��ت که مناف��ع تولید کننده و 
مصرف کنن��ده را در پی داش��ته 
افزود: اعضای اوپک  باش��د. وی 
نفت ب��ا قیمت ٥٥ تا ٦٠ دالر را 

هدف گذاری کرده اند. 
وزی��ران نفت و ان��رژی اوپک، 
٣٠ نوامب��ر )١٠ آذر م��اه( ب��ه 
منظ��ور بررس��ی سیاس��ت های 
تولید خ��ود در دبیرخانه دائمی 

این سازمان گرد هم می آیند. 

وزارت نف��ت کویت ضمن ابراز 
رضای��ت از نتای��ج رایزنی های به 
عم��ل آم��ده در نشس��ت نفتی 
اعض��ای  مذاک��ره  و  »دوح��ه« 
»اوپ��ک«، حمای��ت خ��ود را از 
تصمیمات این نشس��ت اعالم و 
از مواضع ایران درباره تولید نفت 

استقبال کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، »ط��الل 
العذب��ی« مع��اون وزی��ر نف��ت 
کویت در گفت وگو با خبرنگاران 
خاطرنش��ان کرد: کویت امیدوار 
است نتایج نشس��ت دوحه تاثیر 
مثبت��ی ب��ر مذاک��رات نفتی که 
اواخر ماه جاری میالدی در وین 
برگزار خواهد شد، داشته باشد. 

وی افزود: کویت از تصمیمات 
می کند.  نشس��ت حمای��ت  این 
اوپک گزارش��ی در زمینه کاهش 
تولید نف��ت در بازارهای جهانی 
ارائه ک��رده و اعضای آن بر ادامه 
فعالیت کمیته تشکیل شده برای 

بررسی روند کاهش تولید، تاکید 
می کنند. 

به نوش��ته نش��ریه »ال��رای«، 
مع��اون وزیر نف��ت کویت گفت: 
در نشس��ت دوحه هی��أت ایرانی 
با درک مناسب شرایط حاکم بر 

بازارهای جهانی، آمادگی خود را 
برای تعامل با دیگر اعضای اوپک 
اعالم کرده اس��ت. هیأت روسیه 
نی��ز مواض��ع مثبت��ی در زمینه 
اقدامات الزم برای افزایش بهای 

نفت اتخاذ کرده بود. 

اعضای اوپک روز ٢8 سپتامبر 
)٧مه��ر( در الجزایر توافق کردند 
عرضه نفت را محدود کنند و در 
عین حال برای سه کشور لیبی، 
نیجریه و ایران که س��طح تولید 
نفت آنها به دلیل جنگ یا تحریم 

کاهش یافته اس��ت، استثناهایی 
قایل ش��وند. جزییات توافق قرار 
است در نشست وزیران ٣٠نوامبر 

)دهم آذر( نهایی شود. 
از زمان��ی ک��ه وزی��ران نف��ت 
١٤کش��ور عضو اوپک در نشست 
در  گذش��ته  س��پتامبر  اواخ��ر 
الجزایر از عزم خود برای امضای 
میزان  کاهش  درب��اره  توافقنامه 
عرضه نفت خام این سازمان خبر 
دادند به��ای نف��ت در بازارهای 
جهان��ی با نوس��اناتی همراه بوده 
اس��ت. هم اکنون اوپ��ک در حال 
نزدیک ش��دن به نهای��ی کردن 
نخستین توافق کاهش تولید این 
سازمان از س��ال ٢٠٠8 تاکنون 

است. 
اکثر کش��ورهای عض��و اوپک 
آماده کاهش عرضه نفت خود به 
بازار جهانی هستند و بنا به اعالم 
منابع آگاه قرار اس��ت پیش��نهاد 

جدیدی را به ایران ارائه دهند. 

کویت: از مواضع ایران در نشست نفتی دوحه استقبال می کنیم

زنگنه پس از دیدار با دبیرکل اوپک: 

احتمال توافق اعضای اوپک در نشست نوامبر زیاد است

اوپک

نفت

نیروپتروشیمی

پاالیشگاه

 شرکت آلمانی خواهان سرمایه گذاری
در پتروشیمی بندرامام 

دفتر شرکت لینده بازگشایی شد

مدیرعامل ش��رکت پتروشیمی بندر امام خمینی)ره( 
می گوید دفتر ش��رکت آلمانی لینده در ایران بازگشایی 
ش��ده و این شرکت آمادگی خود را برای سرمایه گذاری، 
انتقال فناوری و حضور در طرح های مجتمع پتروشیمی 

بندر امام اعالم کرده است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از وزارت نفت، »رض��ا امیری« در 
این باره افزود: هم اکنون فرصت های س��رمایه گذاری در 
مجتمع پتروش��یمی بندر امام با حضور کارشناسان این 

شرکت به بحث و بررسی گذاشته شده است. 
وی ش��رکت لینده را بزرگ ترین تولیدکننده گازهای 
صنعتی در جهان عنوان کرد و افزود: سهام گروه لینده، 
در تمام بازارهای ب��ورس اوراق بهادار موجود در آلمان، 
از جمله بورس فرانکفورت معامله می ش��ود. این شرکت 
همچنی��ن در فهرس��ت بازار ب��ورس زوریخ ق��رار دارد. 
شرکت لینده، با توجه به میزان قیمت سهام، در فهرست 

٣٠شرکت نخست شاخص دکس، قرار گرفته است. 
امیری ادامه داد: کارشناسان لینده در بازدید از مجتمع 
پتروش��یمی بندرامام آمادگی خود را برای حضور دوباره 
در این مجتمع و مشارکت در اجرای پروژه های آن اعالم 

و مدل های پیشنهادی خود را ارائه کرده اند. 
مدیرعامل ش��رکت پتروش��یمی بندر ام��ام افزود: در 
نشس��ت مش��ترک با لینده دو طرف درباره فرصت های 
سرمایه گذاری و رفع تنگناهای فنی و تولید این مجتمع 

مذاکره کردند. 
دفتر نمایندگی این ش��رکت آلمانی با حضور زیگمار 
گابری��ل، معاون صدراعظم و وزیر ام��ور اقتصاد و انرژی 
آلمان، ١٢ مهرماه در تهران فعالیت خود را از سر گرفت. 
مردادماه امس��ال و در دوره پسابرجام، قرارداد اعطای 
دانش فنی و مهندس��ی پایه کارخانه الفی��ن، بوتادین، 
اس��تخراج بن��زن و هیدرودی آلکیالس��یون ش��رکت 
پتروش��یمی کی��ان با ش��رکت آلمانی لینده ب��ا اعتبار 

٣٤میلیون و ٩٦٠ هزار یورو امضا شد. 
ش��رکت لینده پس از برجام بالفاصله پیش��نهادهای 
مختلفی در زمینه های EPC و همچنین سرمایه گذاری 
ارائه کرده تا فعالیت خود را در صنعت پتروش��یمی آغاز 

کند. 
این ش��رکت که در سال ١8٧٩ میالدی تاسیس شد، 
بزرگ ترین ش��رکت فعال در زمین��ه گازهای صنعتی و 

مهندسی است. 

ثبات در بازار محصوالت 
پتروشیمی

رون��د آرام دادوس��تد محص��والت پتروش��یمی در 
معامله های هفته گذش��ته بورس کاالی ایران و ثبات 
نس��بی این بازار هم��گام با افزای��ش قیمت های پایه 
بارزترین تحول های معامالتی خریداران وفروشندگان 

بود. 
به گزارش نیپنا، درجریان معامله های هفته گذشته 
 ش��اهد بودیم که حجم معامله پلیمرها در بورس کاال
٦.٧ درصد کاهش یافت و بیش از ٥٥ هزار و 8٠٠ تن 
انواع گریدها و گونه های پلیمرها مورد دادوس��تد قرار 
گرفت. این کاهش حجم معامالت در شرایطی محقق 
ش��د که حجم عرضه ها در ب��ورس کاال تغییر چندانی 
نداش��ت یعنی دلیل اصلی افت حجم معامالت را باید 
در س��مت تقاضا جست وجو کرد. به عبارت ساده تر در 
بورس کاال باوجود عرضه هایی نس��بتا مطلوب ش��اهد 
بودیم که خریداران میلی به خرید نداشتند اگرچه رشد 
قیمت های پایه در ب��ورس کاال نیز دلیل مهمی برای 

اتخاذ این رویکرد از سوی خریداران به شمار می رود. 
در ای��ن میان با توجه ب��ه باالبودن حجم عرضه ها و 
مخصوصا عرضه های سلف، بسیاری از خریداران ترجیح 
دادند که مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار آزاد تامین 
کنند که همین ویژگی مهم نیز نش��ان دهنده کاهش 
حجم تولید در صنایع پایین دس��تی به شمار می رود. 
به نظر می رس��د با توجه به فرارس��یدن روزهای سرد 
سال در کنار تعطیلی موقت برخی واحدهای تولیدی، 
حجم تقاضای مواد اولیه کاهش یافته که نکته جالبی 
برای بازار نیست. از سوی دیگر، شاهد دیگری از رکود 
نسبی در بازار را می توان ثبات نسبی قیمت ها به شمار 
آورد زیرا با وجود عرضه های کافی در بازار آزاد، تمایل 
چندانی به خرید وجود نداشته و حتی با وجود افزایش 
قیمت های پایه، بسیاری از گریدهای پلیمری کاهش 
نرخ داشتند. این موارد در نهایت نشان می دهد که بازار 
وارد یک فاز رکود نسبی شده که البته در صورت ادامه 
رشد قیمت های پایه، این شرایط عمیق تر خواهد شد. 
به عنوان نمونه دیگری از این وضعیت می توان به معامله 
8٤.٢٢ درصدی حج��م عرضه پلیمرها در بورس کاال 
اشاره کرد که کمترین نسبت معامله از پایان شهریورماه 
تاکنون به شمار آمده و نشان دهنده عقب نشینی نسبی 
خریداران است. در خصوص محصوالت شیمیایی نیز 
شاهد عقب نش��ینی حجم عرضه در بورس کاال بودیم 
ت��ا جایی که کاه��ش ٢٢.٩٢ درص��دی حجم عرضه 
محصوالت شیمیایی در بورس کاال و عرضه ٢٦ هزار و 
٥٦١ ت��ن را که کمترین حجم عرضه از ابتدای تیرماه 
تاکنون به ش��مار م��ی رود می ت��وان مهم ترین ویژگی 
معامالت هفته گذش��ته به ش��مار آورد. این در حالی 
بود که حجم معامله محصوالت شیمیایی با ٣٢ درصد 

کاهش به کمترین حد در پنج هفته اخیر رسید. 
 از س��وی دیگ��ر با توجه به باالب��ودن حجم معامله 
محصوالت ش��یمیایی در هفته های اخیر، این کاهش 
حجم عرضه چندان هم غیرمنطقی به ش��مار نمی آید 
زیرا کارخانه ها درگیر تولید و تحویل محموله های مورد 

معامله در هفته های اخیر هستند. 

نخستین نیروگاه عراق سال آینده 
وارد مدار می شود

عباس علی آبادی، مدیرعامل گروه مپنا در گفت وگو 
با ایلنا درباره آخرین اخبار از پروژه ساخت نیروگاه در 
کش��ور عراق گفت: در حال حاض��ر در پروژه رمیله دو 
توربین در حال نصب اس��ت که سال آینده نخستین 

واحدها وارد مدار می شود. 
وی افزود: در پ��ی اجرای موفق نیروگاه گازی نجف 
و نی��روگاه گازی الصدر بغداد، قرارداد نیروگاه س��یکل 

ترکیبی رمیله بصره نیز به گروه مپنا واگذار شد. 
علی آب��ادی با بیان اینکه ارزش این طرح بین المللی 
٢میلیارد و ٥٠ میلیون دالر است، گفت:  نیروگاه سیکل 
ترکیبی رومیله با ظرفیت ٣هزار مگاوات در حوالی شهر 
بصره در جنوب کش��ور عراق احداث می شود و مراحل 
اجرای آن طی ٤ فاز به انجام خواهد رسید. وی درباره 
اجرای پروژه در دیگر کش��ورها نیز اظهار داشت: ما در 
بیش از ٧٠ کش��ور از جمله اندون��زی، عمان، الجزایر، 

پاکستان، بنین و روسیه فعالیت نیروگاه سازی داریم. 

تبدیل زباله های البرز به برق

استاندار البرز از نصب زباله سوز تولید کننده برق در این 
استان خبر داد. 

س��یدحمید طهائ��ی در گفت وگو با ایس��نا، در مورد 
پس��ماندهای خش��ک و تر در البرز ضمن تشکر از رئیس 
س��ازمان محیط زیس��ت برای برگزاری جلسات متعدد 
در ای��ن اس��تان برای حل مش��کالت زیس��ت محیطی 
گفت: تصمیمات خوب و قطعی در راستای حل مشکل 
پس��ماندهای این استان گرفته شده اس��ت. وی با بیان 
اینکه روزانه ١٧٠٠ تن زباله در این استان تولید می شود، 
تصریح کرد: بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده قرار 
است سایت زباله سوزی با استفاده از دستگاه های مدرن 
زباله ها از بین برود و این در حالی است که پیش از این 
نیز زباله های بیمارستانی تاکنون سرانجام خوبی نداشته 
و به همراه سایر زباله های دیگر دفن و مورد بازیافت قرار 
می گرفت اما پیش بینی شده سایتی جداگانه ایجاد شود 
ک��ه در حال حاضر در انتظار ط��ی کردن مراحل جذب 
پیمانکار هستیم. استاندار البرز با بیان اینکه درصدد ورود 
دستگاه های زباله سوز هس��تیم که برق از زباله ها تولید 
ش��ود، گفت: تفکیک زباله از مب��داء، یکی از ارکان مهم 
است که باید با فرهنگ سازی مردم را با خود همراه کنیم 

تا زباله ها از مبداء تفکیک شود. 

 پاالیشگاه الوان تولید بنزین
یورو ٤ را آغاز می کند

مدیرعامل ش��رکت پاالیش نفت الوان، از افتتاح طرح 
بنزین س��ازی »واحد ایزومریزاسیون « و افزایش ظرفیت 
پاالیش��گاه الوان به ٢میلی��ون و 8٠٠ هزار لیتر تا پایان 
امس��ال خبر داد و گفت: ب��ا بهره ب��رداری از این واحد ، 

کیفیت این فرآورده از یورو ٢ به یورو ٤ ارتقا می یابد. 
به گزارش ایرن��ا از وزات نفت، »محمدعلی اخباری« 
افزود: کاتالیست های این واحد فروردین  ماه به پاالیشگاه 
رسید که پس از نصب، اکنون در حال بارگذاری است و 

تا پایان سال این واحد به بهره برداری می رسد. 
این مقام مسئول، پیچیدگی پروژه های تحت لیسانس، 
تحریم ها، خرید تجهیزات از شرکت های گمنام چینی و 
هندی در س��ال های گذشته، ورود تجهیزات بی کیفیت 
و پایین تر از حد اس��تاندارد، وارد نش��دن کاتالیست ها، 
ایجاد مشکل از سوی پیمانکار برای تحویل پروژه، کنار 
گذاش��تن پیمانکار و س��اخت واحد از س��وی نیروهای 
پاالیش��گاه را از جمله عوامل طوالنی شدن روند اجرای 

این پروژه برشمرد. 
اخب��اری اعالم ک��رد: این پ��روژه از س��وی نیروهای 
پاالیشگاه در حال تکمیل و از پیشرفت مطلوبی برخوردار 
اس��ت و چنانچه مشکل خاصی در تجهیزات نصب شده 
بروز نکند، به زودی ش��اهد راه اندازی این واحد خواهیم 

بود. 
وی با اش��اره ب��ه هزینه پروژه  ها گف��ت: هزینه ریالی 
اح��داث واحدهای تحت لیس��انس ب��ه ٥٩٩ میلیارد و 
٤٩٣ میلی��ون و ١٦١ هزار و ٦٥٤ ری��ال و هزینه ارزی 
ای��ن واحدها به ١٠8 میلیون و ٦٠8 ه��زار و ٣٤٧ یورو 

رسیده است. 
مدیرعامل پاالیش��گاه الوان ادام��ه داد: افزایش عدد 
اکتان بنزین، کاهش گوگرد گازوییل و دیگر فرآورده های 
نفتی، افزایش تولید گاز مایع به ٢٠٠ تن، بنزین به بیش 
از ٢ میلی��ون و 8٠٠ ه��زار لیتر، نف��ت گاز به ٣میلیون 
لیتر در روز، س��وخت جت ب��ه یک میلیون و نفت کوره 
به س��ه میلیون لیتر در روز از مهم ترین مزیت های این 
طرح ها اس��ت. وی اعالم کرد: با بهره برداری از طرح های 
افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پاالیشگاه 
الوان فرآیند ایزومریزاسیون برای تبدیل نفت سبک به 

ایزومریت استفاده می شود. 
اخب��اری با بیان اینکه هدف اصلی این فرآیند افزایش 
عدد اکتان خوراک ورودی است، افزود: با راه اندازی واحد 
آیزون بخش اصلی کیفی س��ازی ف��رآورده یعنی تولید 
بنزین ایزومریت انجام می شود و ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار لیتر 

به تولید روزانه بنزین افزوده می شود. 
براس��اس این گزارش، ش��رکت پاالی��ش نفت الوان 
ب��ا هدف ارتق��ای کیفیت و افزایش کم��ی فرآورده های 
تولیدی خود و در راستای صیانت از محیط زیست اقدام 
به اجرای طرح بهبود فرآیند و بهینه س��ازی ظرفیت در 
پاالیشگاه کرد که به این منظور، واحد تصفیه هیدروژنی 
و ایزومریزاس��یون نفتای س��بک در تیرم��اه ١٣٩٢ به 

بهره برداری رسید. 

دو شنبه
اول آذر 1395

شماره 657



3 تولید، تجارت، خدمات

رئی��س انجمن س��نگ آهن 
ایران گف��ت صحبت های وزیر 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
درباره خام فروش��ی در کشور، 
باع��ث دلس��ردی معدن��کاران 
ش��د و تمام امید آنها به آینده 
را تخری��ب کرد.  غدیر قیافه از 
جمله معدنکارانی بود که درباره 
صحبت ه��ای وزی��ر صنع��ت، 
معدن و تجارت و معاون معدنی 
وی اعت��راض داش��ت و در این 
باره به »فرص��ت امروز« گفت: 
ما موافق خام فروشی نیستیم، 
اما برداشت معدنکاران و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت درباره 
خام فروش��ی متفاوت است که 
ایجاد  باع��ث  همین موض��وع 

مشکل شده است. 
عض��و کمیس��یون معدن و 
صنای��ع معدنی ات��اق بازرگانی 
ای��ران با اش��اره ب��ه اینکه در 

ش��رایط فعلی و رک��ود حاکم 
ب��ر همه ابع��اد اقتصاد کش��ور 
این گونه صحبت ها اضطراب آور 
اس��ت، گفت: تنه��ا نتیجه این 
صحبت ه��ا، منص��رف ک��ردن 
سرمایه گذاران خارجی و داخلی 

از فعالی��ت در ح��وزه پرخطر، 
زمانبر و سرمایه بر معدن است. 
او با تاکید بر اینکه صحبت های 
وزیر و معاون وی خالف قوانین 
اس��ت، گفت: صحبت سرقینی، 
معاون معدنی وزیر صمت با روح 

م��اده 37 قانون رفع موانع تولید 
سازگاری ندارد زیرا در این قانون 
مشخص ش��ده که اگر هدف ما 
جلوگیری از خام فروش��ی است، 
باید اظهارنظرها و تصمیم گیری ها 
براساس قانون باشد. قیافه افزود: 

متاسفانه قوانین و سیاست ها در 
کش��ور ما کامال بی ثبات است و 
در ش��رایط بی ثبات هیچ یک از 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی، 
آمادگی و رغبتی ب��رای حضور 
در حوزه معدن و صنایع معدنی 

نخواهند داشت. 
رئی��س انجمن س��نگ آهن 
ب��رای حل این گونه مش��کالت 
پیشنهاد داد که ساز و کار بورس 
کاال بهتری��ن اقدام برای عبور از 
این موضوع اس��ت. او ادامه داد: 
به نظر من برای رفع مشکالتی 
که درب��اره خ��ام فروش��ی و... 
وجود دارد، عرضه س��نگ آهن 
در ب��ورس کاال و تعیین قیمت 
پای��ه منصفانه و م��ورد تفاهم 
میان بورس کاال و فروشندگان 
سنگ آهن بهترین راه حل است 
تا اگ��ر بعد از عرضه یک الی دو 
دوره سنگ آهن در بورس کاال، 
فروش مورد انتظ��ار نبود، برای 
صادرات این محصول اقدام شود. 

رئیس انجمن سنگ آهن ایران: 

ناامیدی معدنکاران با مواضع 
»وزارت صمت« درباره خام فروشی

وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید 
دانه روغنی کلزا را 27هزار و 

830ریال پیشنهاد داد
مجری طرح توس��عه دانه های روغنی وزارت جهاد 
کش��اورزی اعالم کرد برای سال 96 نرخ خرید دانه 
روغن��ی کلزا 27 هزار و 830 ریال پیش��نهاد ش��ده 

است. 
علیرض��ا مهاج��ر افزود: در س��ال زراع��ی جاری 
پیش بین��ی می ش��ود 200ه��زار هکت��ار از اراضی 

کشاورزی کشور زیر کشت کلزا برود. 
وی میزان تولید محصول دانه روغنی کلزا را 330 
هزار تن پیش بینی کرد و گفت: تمهیدات الرم برای 
خری��د به موقع و پرداخ��ت وجه کلزاکاران توس��ط 
بانک کش��اورزی به عنوان بانک عامل در زمان معین 

اندیشیده شده است. 
مج��ری طرح توس��عه دانه های روغنی کش��ور به 
کش��ت دانه روغنی س��ویا نیز اش��اره کرد وگفت: با 
توج��ه ب��ه ارزیابی های ص��ورت گرفت��ه پیش بینی 
می کنیم امس��ال 120 هزارتن محصول سویا تولید 

داشته باشیم. 
تاکنون کش��اورزان کالله افزون بر 15 هزار هکتار 
برای کشت کلزا با مدیریت کشاورزی این شهرستان 

قرارداد منعقد کرده اند. 
در شهرس��تان 110 هزارنف��ری کالله در ش��رق 
استان گلستان 68 هزار و 203 هکتار اراضی زراعی 

و باغی وجود دارد. 

بخشودگی 21درصدی تعرفه
تمهیدات دولت برای کمک  به بازار 

کشمش
مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ایران 
گف��ت صادرکنندگان کش��مش مجازند ارز ناش��ی از 
صادرات کش��مش را به واردات موز اختصاص دهند و 

مشمول 21درصد بخشودگی تعرفه واردات شوند. 
به گزارش ایسنا، حسین صفایی اظهار کرد: براساس 
تصمیمات اخذ ش��ده برای رفع مش��کالت باغداران، 
س��ازمان تعاون روستایی اعالم آمادگی کرده است که 
کشمش کش��اورزان را با استفاده از س��از و کار خرید 
تضمینی به مدت چهار ماه به امانت نگهداری کرده و 
به ازای هر کیلو 1500 تومان به باغدار پرداخت کند. 

وی افزود: در این مدت محصول را نگهداری می کنیم 
تا کشاورزان بتوانند محصول خود را در زمان مناسب و 

با قیمت مطلوب به فروش برسانند. 
صفای��ی تصریح کرد: ب��ا این کار از ف��روش یک باره 
کش��مش که باعث کاهش قیمت محصول می ش��ود 
جلوگیری خواهد ش��د و کش��اورزان پ��س از فروش 
محصول پولی را که گرفته اند تسویه کرده و محصول را 

از انبارهای این سازمان خارج می کنند. 
وی افزود: براساس مصوبه هفته گذشته هیأت وزیران 
قرار شده به کشاورزانی که کشمش آنها برای صادرات 
خریداری می شود براساس مستندات به ازای هر کیلو 
200 تومان به عنوان مش��وق پرداخت شود، همچنین 
صادرکنندگان کش��مش مجازند ارز ناشی از صادرات 
کش��مش را به واردات موز اختصاص دهند و مشمول 
21درصد بخش��ودگی تعرفه واردات ش��وند که حدود 

350 تومان خواهد بود. 
صفایی اضافه کرد: در مجموع با این مصوبه به ازای 
هر کیلو کش��مش صادر ش��ده 200 تومان مستقیما 
به کش��اورز پرداخت می ش��ود و 300 ت��ا 350 تومان 
به صورت غیرمستقیم به صنعت کشمش کشور کمک 

خواهد شد. 

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر داد
ممنوعیت ترخیص برنج وارداتی تا 

ابتدای دی ماه
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از کاهش قیمت 
برنج خارج��ی در زمان ممنوعیت پن��ج ماهه واردات 
ای��ن محص��ول خب��ر داد و آخرین قیم��ت مربوط به 

عمده فروشی برنج های ایرانی و خارجی را اعالم کرد. 
محمد آقاطاهر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه 
از ابتدای مرداد ماه هر س��ال واردات برنج به مدت پنج 
ماه به ایران ممنوع می ش��ود، گفت: از ابتدای مردادماه 
س��ال جاری نیز ورود برنج به کشور ممنوع شده است 
و ای��ن ممنوعیت به مدت پنج ماه و تا ابتدای دی ماه 
سال جاری ادامه خواهد داشت. اما نکته ای که باید به 
آن اشاره کرد این است که در سالیان گذشته زمانی که 
برنج به گمرک وارد می ش��د اجازه ترخیص به آن پس 
از آغاز به دوره ممنوعیت واردات برنج به کش��ور داده 
می شد، اما در سال جاری تصمیم متفاوتی گرفته شده 
و برنج های وارداتی در دوره ممنوعیت واردات تا پایان 
زمان اتمام ممنوعیت اجازه ترخیص از گمرک ندارند. 

وی ادام��ه داد: در ح��ال حاضر قیم��ت عمده برنج 
باکیفی��ت خارجی برای هر کیلوگرم از ۴۴00 تومان و 
۴500 تومان به ازای هر کیلوگرم آغاز می ش��ود و در 
بیشترین حالت معادل ۴750 تومان است. این درحالی 
است که قیمت همین برنج در بندر به ۴250 تومان به 

ازای هرکیلوگرم می رسد. 
آقاطاهر همچنین درباره آخرین وضعیت قیمت برنج 
ایرانی نیز بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
برن��ج خوب ایرانی از کیلوی��ی 8500 تومان به حدود 
10هزار و 800 تومان تا 11 هزار و 500تومان رسیده 
اس��ت که با رشد قابل مالحظه ای همراه بوده و دالیل 
عمده ای نیز داش��ته اس��ت.  رئیس اتحادیه بنکداران 
مواد غذایی ادام��ه داد: در مورد افزایش پلکانی قیمت 
برن��ج ایرانی باید اعالم کنم که در زمان برداش��ت که 
ش��هریورماه انجام شد، قیمت ها مناسب بود اما به سه 
دلیل وقوع س��یل در منطقه کوچکی از شمال کشور، 
شایعه کذب صادرات به روسیه و نیز خرید باال توسط 
ارگان ها و سازمان های دولتی شاهد افزایش قیمت این 

محصول به مرور زمان بودیم. 

راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی
 مراجعه حضوری به اتاق تهران 

به حداقل رسید

با راه اندازی درگاه پرداخت الکترونیکی در اتاق 
بازرگانی تهران، از این پس پرداخت حق عضویت 
و تس��ویه تعهدات مالی مربوط ب��ه تمدید کارت 
 بازرگانی به ص��ورت برخط و غیرحض��وری انجام 

می شود. 
مدی��ر امور عضویت و ص��دور کارت بازرگانی و 
گواهی مبدا اتاق ته��ران با اعالم این خبر، گفت: 
با اس��تفاده از ای��ن خدمت جدید، دیگ��ر نیازی 
به مراجع��ه فیزیک��ی متقاضی��ان دریافت کارت 
 بازرگان��ی به اتاق تهران ب��رای پرداخت حضوری 

وجود ندارد.
اعظم رضای��ی با بی��ان اینک��ه درگاه پرداخت 
الکترونیک��ی اتاق تهران از روز دوش��نبه، )امروز( 
ج��اری بازگش��ایی خواهد ش��د، اف��زود: پیش از 
ای��ن، خدمات مربوط به ثبت ن��ام صدور و تمدید 
کارت بازرگان��ی در ات��اق ته��ران غیرحض��وری 
ش��ده ب��ود و اکن��ون ب��ا راه ان��دازی ای��ن درگاه 
الکترونیکی، پرداخت های مالی نیز برای صاحبان 
کس��ب و کار و متقاضیان دریاف��ت یا تمدید کارت 
غیرحض��وری  به ص��ورت  عضوی��ت  و  بازرگان��ی 
امکانپذیر ش��ده اس��ت تا به ای��ن ترتیب مراجعه 
 فیزیک��ی متقاضی��ان به ات��اق تهران ب��ه حداقل 

برسد. 
به گفت��ه وی، تمامی متقاضیان صدور و تمدید 
کارت بازرگانی و کارت عضویت می توانند با ورود به 
س��امانه http://portal.tccim.ir پرداخت های 
مالی مربوط ب��ه خدمات کارت بازرگانی ش��امل 
هزینه حق عضویت برای دریافت یا تمدید کارت  
بازرگانی، س��ه در هزار و یک در هزار س��هم اتاق 
بازرگانی، حق س��ازمان صنع��ت، معدن و تجارت 
 و نیز حق تمب��ر را به صورت الکترونیکی پرداخت 

کنند. 

اتاق بازرگانی کشاورزی

صنعت غذایی

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com

دو شنبه
اول آذر 1395

شماره 657

در نشس��ت جهانی غالت ک��ه با حضور 
صده��ا هی��أت از کش��ورهای مختلف در 
شهر س��وچی روس��یه برگزار ش��د، طرح 
تخصصی تبدی��ل ایران به مرک��ز ترانزیت 
منطقه ای غله مورد بررس��ی کارشناس��ان 
ق��رار گرفت.  به گ��زارش ایرنا، علی قنبری 
معاون وزارت جهادکشاورزی در این نشست 
درب��اره توانمندی های جمهوری اس��المی 
گفت: ایران با توجه به مزیت های بس��یاری 
ازجمله موقعیت وی��ژه جغرافیایی، اهمیت 
منطق��ه ای و همچنین نزدیکی به بازارهای 
تولید و مصرف غالت به ویژه گندم می تواند 
با کشورهای مختلف همکاری داشته باشد.  
رئیس ش��رکت بازرگانی دولتی همچنین 
با اش��اره به س��ال ها تجربه این ش��رکت و 
همچنین مسئولیت خود در تامین نیازهای 

مصرفی در این حوزه، برای انتقال تجربیات 
اعالم آمادگی کرد. 

برخ��ی  ای��ن نشس��ت، همچنی��ن  در 
شرکت کنندگان توان تبدیل ایران به مرکز 
ترانزیت غالت به ویژه تولیدات روس��یه را با 
توجه به راه گ��ذر ش��مال-جنوب و امکان 
انتقال آن به بازاره��ای مختلف در منطقه 

بسیار مطلوب خواندند. 
در نشس��ت دو روزه جهان��ی غالت که 
با حضور دیمیتری مدودف، نخس��ت وزیر 
روسیه گش��ایش یافت، هیات های دولتی 
و خصوصی بیش از 100 کش��ور، مسائل 
مختل��ف مربوط ب��ه حوزه کش��اورزی و 

تامین امنیت غذایی در جهان را بررس��ی 
کردن��د.  به��ره وری بیش��تر در کش��ت، 
تولیدات غ��الت، ارزیابی ب��ازار مصرف و 
نیازهای آینده، استفاده از فناوری های نو 
در کاشت، داش��ت و برداشت و همچنین 
توج��ه به موض��وع فقر غذای��ی و کمبود 
غ��الت در برخی مناطق جه��ان از جمله 
مباحث مط��رح و موضوع های مورد توجه 
س��خنرانان بود. هیات های شرکت کننده 
در نشس��ت س��وچی ک��ه ب��ا هم��کاری 
س��ازمان های بین المللی فع��ال در عرصه 
کش��اورزی و غذای��ی از جمله س��ازمان 
خوار و بار و کش��اورزی مل��ل متحد )فائو( 

برگزار ش��د، برای همکاری های بیشتر در 
ای��ن بخش با طرف های مختلف مذاکرات 
دوجانبه برگزار کردن��د.  به گزارش ایرنا، 
مع��اون وزارت جهاد کش��اورزی و رئیس 
ش��رکت بازرگان��ی دولت��ی همچنین در 
حاشیه این اجالس با باتمسکی، استاندار 
اورلوفسک روسیه دیدار و گفت وگو کرد.  
افزای��ش روابط کش��اورزی در عرصه های 
مختل��ف از جمل��ه ص��ادرات و واردات، 
هم��کاری با اس��تان هرم��زگان، مذاکره 
ب��ا وزی��ران صنع��ت، مع��دن و تجارت، 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  جهادکش��اورزی، 
اطالعات و درخواست واردات محصوالت 
کشاورزی از ایران به استان اورلوفسک از 
محوره��ای مورد تاکید طرف روس��ی در 

مذاکره با هیأت ایرانی بود. 

در نشست جهانی غالت بررسی شد

طرح تبدیل ایران به مرکز ترانزیت منطقه ای غالت

سهم هزینه مواد غذایی و خوراکی نسبت 
به درآمد خانواده ش��هری در کش��ور ما در 
مقایس��ه با کشورهای دیگر و نقاط مختلف 

دنیا بسیار باالتر است.
رئیس کمیسیون کش��اورزی و آب اتاق 
ته��ران می گوید: دول��ت با مع��اف کردن 
مواد غذای��ی و کاالهای خوراکی از پرداخت 
مالی��ات بر ارزش افزوده بای��د به دنبال باال 
بردن امنیت غذای��ی و کاهش قیمت مواد 

خوراکی در کشور باشد. 
کاوه زرگران می گوید: »اساسا سهم هزینه 
مواد غذای��ی و خوراکی نس��بت ب��ه درآمد 
خانواده شهری در کش��ور ما در مقایسه با 
کشورهای دیگر و نقاط مختلف دنیا بسیار 
باالت��ر اس��ت، یعنی در ای��ران یک کارمند 
به صورت متوسط 26.5درصد از درآمد خود 
را صرف خوراکی می کند ولی در کشورهای 
دیگر این عدد بسیار پایین تر است. مثال در 
آمریکا 6 درصد و در قطر 11 درصد اس��ت؛ 
این موضوع هم اکنون فشار اقتصادی باالیی 
به مردم کش��ورمان وارد کرده است و باعث 
شده که امنیت غذایی بخش هایی از جامعه 
به خطر بیفتد. باال بودن قیمت مواد خوراکی 
بحث مهمی است زیرا قدرت خرید مردم را 
پایی��ن می آورد، در نتیجه دولت باید تالش 
کند این عدد 26.5درصد پایین تر بیاید که 
یکی از راهکارهای آن برداشته شدن مالیات 

بر ارزش افزوده از روی مواد غذایی است.«
او در ادامه با اش��اره به اینکه در بس��یاری 
از کش��ورها مالیات ب��ر ارزش اف��زوده روی 
م��واد خوراکی صفر اس��ت، می گوید: »معاف 
ب��ودن کاالها و مواد غذایی از پرداخت مالیات 
بر ارزش اف��زوده باعث پایی��ن آمدن قیمت 
آنه��ا و در نتیجه باالرفتن قدرت خرید مردم 
می ش��ود؛ اتفاقی که هم اکنون در بس��یاری 
از کش��ورها افتاده اس��ت. در کشورما برخی 
کاالهای خام کش��اورزی که دولت احساس 
می کرده پرمصرف هس��تند، در زمان تدوین 
قانون مالیات ب��رارزش افزوده از پرداخت این 

نوع مالیات معاف ش��ده اند ولی کاالهایی که 
از این مواد کش��اورزی تولید می شوند، معاف 
نیس��تند و این درش��رایطی اس��ت که امروز 
باتوجه به زندگی صنعتی، اکثر مواد خوراکی 
به ص��ورت صنعت��ی و فرآوری ش��ده تولید و 
مصرف می ش��وند. برای مث��ال دولت گوجه 
فرنگ��ی را به عنوان کاالی پرمصرف از مالیات 
بر ارزش افزوده معاف کرده است ولی رب این 
گونه نیست، درش��رایطی که در حال حاضر 
رب در سبد مصرف خانوار نقش پررنگ تری 
نس��بت به خود گوجه فرنگی دارد یا در مثال 
دیگر نان و آرد خبازی معاف هستند ولی آرد 
صنعتی معاف نیست یا ماکارونی معاف نیست 

در شرایطی که مصرف بسیار باالیی دارند.«
رئیس کمیسیون کشاورزی و آب با اشاره 
به جلس��ه ای که با مس��ئوالن سازمان امور 
مالیاتی در کمیسیون کشاورزی و آب اتاق 
تهران داش��ته اند، می گوید: »در خواست ما 
از مس��ئوالن و دولت این اس��ت که باتوجه 
به رکود و کاهش قدرت خرید مردم دولت 
تعرفه صف��ر را برای کل موادغذایی در نظر 
بگیرد و مواد خوراکی و غذایی را از پرداخت 
مالی��ات بر ارزش افزوده معاف کند، درحال 
حاضر تنها بخش��ی از م��واد مثل مواد خام 
کش��اورزی و برخی کاالها مثل تعدادی از 
محصوالت لبنی از پرداخت مالیات بر ارزش 
افزوده معاف هستند و درخواست ما معاف 

شدن تمام مواد غذایی و خوراکی است.«
کاوه زرگران با اش��اره به اینکه دولت هم 
به دنبال اصالح این موارد اس��ت، می گوید: 
»دولت باید در نظر داشته باشد که وظیفه 
س��نگینی در مقابل رفاه اجتماعی و تامین 
غذای مردم دارد و صرفا به مالیات برارزش 
اف��زوده در این زمینه به عن��وان یک منبع 
درآم��د صرف نبای��د نگاه کن��د بلکه باید 
کوچک ش��دن س��فره مردم را هم در نظر 
داش��ته باش��د و بهترین راهکار هم اکنون 
معاف ش��دن مواد غذایی از پرداخت مالیات 

بر ارزش افزوده است.«

رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق تهران می گوید 

دولت مواد غذایی و خوراکی را از پرداخت 
مالیات بر ارزش افزوده معاف کند



خ��رداد ماه امس��ال ب��ود که 
اکبرکمیجانی، قائ��م مقام بانک 
مرک��زی از ای��ده ادغ��ام بانک ها 
خب��ر داد و گفت: ادغام و انحالل 
بانک ها و موسسات مالی اعتباری 
در دس��تور کار بانک مرکزی قرار 
دارد، البته این کار در حال انجام 

است. 
قائم مقام بانک مرکزی با تأکید 
بر اینکه باید با جدیت بیش��تری 
به برنامه ادغام بانک ها فکر کنیم، 
افزود: گرچه هنوز برنامه خاصی 
ب��رای ادغام بانک ها وجود ندارد، 
یعنی درب��اره اینکه کدام یک از 
بانک ها با یکدیگر ادغام ش��وند، 
هنوز برنامه ای وجود ندارد، به ویژه 
موسس��ات اعتب��اری غیردولتی 
برای برنامه ری��زی در این زمینه 
باید در مجامع و سهامداران شان 
تصمیم گیری ه��ای الزم صورت 
گی��رد ول��ی ب��ه هر ح��ال بانک 
مرکزی مطالعات کارشناسی خود 
را ب��رای چگونگی ادغام و اصالح 
ساختار بانک ها در دستور کار قرار 
داده اس��ت. اما به نظر می رسد با 
وج��ود اظه��ارات کمیجانی این 
طرح به دلیل وضعیت نامناس��ب 
و  کش��ور  بانک ه��ای  برخ��ی 
آسیب پذیری منابع آنها با شتاب 
بیشتر دنبال شده ولی اجرای آن 
ب��ه دلیل فراگی��ری طرح نیاز به 
اراده ای سیاس��ی دارد ک��ه ورای 
اختی��ارات بانک مرکزی اس��ت. 

بانک محور بودن نظام اقتصادی 
کش��ور موجب شده است هرگاه 
به سراغ مشکالت اقتصادی یک 
بخ��ش از اقتصاد می رویم باز یک 
سر مش��کالت آن به نظام بانکی 

می رسد. 

بانک های خوب، بانک های بد
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
بحث تأمین س��رمایه بخش های 
مختلف موجب ش��ده است نظام 
بانک��ی به عنوان قل��ب اقتصادی 
کش��ور ک��ه نقدینگ��ی را ب��ه 
بخش های مختلف پمپاژ می کند 
از اهمیت خاصی برخوردار باشد. 
ش��اید همین اهمیت ب��وده که 
موج��ب ش��د در ده��ه 80 نظام 
بانک��ی ش��روع به تکثی��ر کند و 
بر خالف دهه های گذشته که تنها 
چند بانک محدود در کشور وجود 
داشت، تعداد زیادی از بانک های 
دولت��ی، خصوصی و موسس��ات 
مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز 
ب��ه رقابت با یکدیگر بپردازند. اما 
در این میان تنها تعداد محدودی 
از این بانک ها بودند که توانستند 
با رش��دی منطقی و حراس��ت از 
مناب��ع س��پرده گذاران به تدریج 
ج��ای خ��ود را در نظ��ام بانکی 

استحکام ببخشند. 
اما در کنار این دس��ته محدود 
از بانک های خصوصی بانک های 
دولت��ی قرار دارند ک��ه به دلیل 
تسهیالت تکلیفی و برداشت های 
بی روی��ه دولت ها از منابع ش��ان 

با مش��کالت نقدینگی دست به 
گریب��ان هس��تند، عالوه ب��ر این 
مطالبات معوق موجب ش��ده اند 
بخ��ش مهمی از منابع بانک ها به 
مدت نامعلومی از دس��ت بروند. 
این ش��رایط موجب ش��ده است 
بان��ک مرکزی طرح��ی را برای 
ادغام بانک ها در دس��تور کار قرار 

دهد. 

اصالح نظام بانکی تحت 
عنوان بسته جامع

ای��ن برنامه ها از دو س��ال قبل 
آغ��از و گام اصل��ی آن در س��ال 

جاری برداشته شد. 
ظاهراً قرار اس��ت برنامه اصالح 
نظ��ام بانک��ی تحت عن��وان یک 
بس��ته جامع عملیاتی شود. البته 
بان��ک مرکزی به جز این بس��ته، 
طرح اصالح نظام بانکی را هم در 
دس��تور کار دارد که براساس این 
طرح، صورت های مالی بانک ها در 
حوزه های نسبت کفایت ذخایر، 
س��ود مشاع و غیرمش��اع و سود 

شناسایی اصالح خواهد شد. 
گفت��ه می ش��ود ک��ه از تعداد 
بانک ه��ای موجود در کش��ور که 
ب��ه ح��دود 35 بانک و مؤسس��ه 
می رس��ند تنه��ا 10 بانک باقی 
می مان��د و باق��ی بانک ها در آنها 
ادغام می ش��وند. ای��ن رویداد را 
می توان به عنوان مهم ترین رویداد 
نظام بانکی کش��ور تلقی کرد که 
نظام بانکی کش��ور را با تغییری 

بنیادین مواجه می کند. 

نیاز به اراده سیاسی
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
در این ب��اره به مه��ر گفت: ادغام 
بانک ه��ا نیازمن��د عزمی باالتر از 
بانک مرکزی اس��ت. امیدواریم با 
لوای��ح دوقلوی بانکی، بتوان روی 
س��اختار و معم��اری کلی نظام 

بانکی نگرش مجدد داشت. 
عل��ی دیوان��دری در گفت وگو 
با مه��ر در خصوص طرح برخی 
ایده ه��ا درب��اره ادغ��ام بانک ها 
ب��ه منظ��ور کاه��ش هزینه های 
مترت��ب بر بانکداری ایران گفت: 
ادغ��ام بانک ها در همه جای دنیا 
به عن��وان ی��ک راهکار اساس��ی 
مطرح اس��ت به نحوی که ادغام 
بانک ها در تمام کش��ورهای دنیا 
رونق داش��ته و کاری طبیعی به 
شمار می رود ولی در ایران قانون 
به گونه ای اس��ت که این ادغام ها 
در شرایط فعلی امکان پذیر نیست 
چراکه در قوانین و مقررات، ادغام 
بانک ها ضوابط خاص خود را دارد. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
اف��زود: ادغام بانک ها نیاز به اراده 
جدی و حتی عزمی باالتر از حوزه 
بان��ک مرک��زی دارد چراکه این 
بانک خالءه��ای قانونی پیش رو 
داش��ته ک��ه امیدواریم ب��ا لوایح 
دوقلوی بانکی و اختیاراتی که به 
بانک مرکزی داده می شود، بتوان 
روی ساختار و معماری کلی نظام 

بانکی، نگرش مجددی داشت. 
تحلیلگ��ران  برخ��ی  البت��ه 
معتقدند اج��رای چنین طرحی 

نی��از ب��ه ظرافت های بس��یاری 
دارد، مثاًل در بانک های توسعه ای 
مانند صنعت، کشاورزی و مسکن 
ام��کان ادغام وجود ندارد زیرا هر 
ی��ک از آنها وظایف مخصوص به 
خ��ود را دارند، ای��ن مورد به ویژه 
درب��اره بان��ک مس��کن جدی تر 
اس��ت، چون بخش های��ی مانند 
مس��کن و س��اختمان در کشور 
در شرایط فعلی به شدت نیازمند 
تأمین منابع از سوی نظام بانکی 
بخش هایی  همچنین  هس��تند. 
مانند صنعت، تولید و کشاورزی 
در کش��ورمان نیز نیازمند تأمین 
مال��ی ج��دی هس��تند، ام��ا در 
بانک ه��ای مش��مول اص��ل ۴۴ 
ام��کان ادغام به ص��ورت جدی 
وجود دارد، آنها بانک هایی شیک 
و همگن و هم ماموریت هس��تند 
که امکان ادغام شان در هم وجود 
دارد مثل بانک صادرات، تجارت، 
رف��اه و ملت که می توانند در هم 
ادغ��ام ش��وند ی��ا بانک هایی که 
دارای مشکالت ادغامی کمتری 
هستند در بانک های دیگر ادغام 
شوند. همچنین بانک های دارای 
اهداف اجتماعی مانند بانک های 
قرض الحسنه مهر ایران یا رسالت 
هم می توانند در هم ادغام شوند. 
ای��ن موض��وع برای موسس��ات 
مالی و اعتب��اری و صندوق های 
قرض الحس��نه با ماموریت مشابه 
ه��م مص��داق دارد ت��ا در نهایت 
یک نهاد قرض الحسنه خصوصی 

واقعی ایجاد شود. 

در  ترام��پ  دونال��د  پی��روزی 
جمه��وری  ریاس��ت  انتخاب��ات 
آمری��کا و تصمیم هند برای حذف 
اس��کناس های درش��ت، برای طال 
بس��یار گران تمام ش��ده و ریزش 
بیش از 130 دالری قیمت این فلز 
در دو هفت��ه گذش��ته را ب��ه دنبال 

داشته است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، پی��ش از 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، 
س��رمایه گذاران انتظ��ار داش��تند 
پیروزی دونالد ترامپ از قیمت طال 
حمایت کند و پیش بینی می کردند 
ابه��ام پیرامون سیاس��ت های وی، 
تقاض��ا برای دارایی ه��ای مطمئن 
ش��امل این فلز زرد را تقویت کند. 
اما با گذش��ت دو هفته از پیروزی 
ترامپ، طال با خروج سرمایه گذاران 
از صندوق های سرمایه گذاری تحت 
حمای��ت این فل��ز و معامالت آتی، 
ب��ه پایین تری��ن قیم��ت در ۹ ماه 
اخیر س��قوط ک��رده و نزدیک مرز 

1۲00 دالر ایستاده است. 
بازاره��ا ب��ه جای ابه��ام، انتظار 
دارن��د اقتصاد آمریکا با قول رئیس 
جمه��ور آین��ده این کش��ور برای 
افزای��ش هزینه روی زیرس��اخت، 
رش��د قوی تری داش��ته باشد. این 
امی��دواری ب��ه صع��ود ارزش دالر 
منج��ر ش��ده و قیمت ط��ال را که 
معموال رابطه معکوس��ی با این ارز 
دارد، تحت فش��ار منفی قرار داده 

است. 
ب��ه گفت��ه تحلیلگ��ران کومرس 
بان��ک، طالیی ک��ه از صندوق های 
سرمایه گذاری خارج شده، از میزان 
طالیی که از اواس��ط تابستان وارد 
این صندوق ها شده بود، فراتر رفته 
است. سرمایه گذاران هفته گذشته 
30.5 ت��ن ط��ال در صندوق ه��ای 
س��رمایه گذاری تحت حمایت طال 
فروختن��د که بزرگ ترین میزان در 

سه سال اخیر محسوب می شود. 
ش��رکت بی ام ای ریس��رچ قیمت 

م��ورد پیش بینی ب��رای هر اونس 
طال در سال ۲01۷ را از 1۴00 به 

1300 دالر تنزل داده است. 
از س��وی دیگ��ر، در هن��د ک��ه 
یک��ی از مصرف کنن��دگان ب��زرگ 
ط��ال در جه��ان به ش��مار می رود، 
م��ودی، نخس��ت وزیر ای��ن  نارندرا 
کش��ور ب��ه منظور مقابل��ه با جعل 
اس��کناس، فرار مالیات��ی و مبارزه 
ب��ا رش��وه، تصمی��م گرفته اس��ت 
اس��کناس 500 روپیه و اس��کناس 
1000 روپیه ای را که درش��ت ترین 
اس��کناس های هن��د هس��تند و به 
ارزش  دالر   15 و   ۷.50 ترتی��ب 
دارن��د ح��ذف کند. م��ردم هند تا 
30 دسامبر فرصت دارند با تحویل 
این اسکناس ها، پول جدید دریافت 
کنن��د. نتیج��ه این اق��دام کمبود 
نقدینگ��ی در زمان اوج تقاضا برای 
طال در فصل جش��ن های عروس��ی 
بوده اس��ت که امسال از ۲0 نوامبر 
ت��ا 1۴ دس��امبر برگزار می ش��ود. 

هند ب��ا چین برای تصاحب عنوان 
بزرگ تری��ن بازار جهان برای خرید 

طالی فیزیکی رقابت می کند. 
رئی��س انجمن ش��مش و جواهر 
هن��د در ای��ن باره به وال اس��تریت 
ژورنال گف��ت: کل تجارت متوقف 
ش��ده اس��ت و ب��ه نظر می رس��د 
هن��د به س��وی یک اقتص��اد فاقد 
نقدینگ��ی حرکت می کند. عالوه بر 
بحران نقدینگی، هند ممکن است 
واردات طال را به طور موقت ممنوع 
کند تا مانع تبدیل پول های نقدی 
غیرقانونی ش��ود.  به گفته سیمونا 
گامبارینی، این مسئله تأثیر منفی 

بر قیمت طال داشته است. 
طال س��ال سختی در هند داشته 
اس��ت. واردات طال به هند در ۹ ماه 
نخس��ت س��ال ۲01۶ ح��دود 50 
درصد نس��بت به مدت مشابه سال 
گذشته کاهش داشت که تا حدودی 
ب��ه دلیل مالیات یک درصدی برای 
محصوالت طالی تولید ش��ده بود. 

این مالیات باعث شد جواهرفروشان 
از م��اه مارس ب��ه مدت چند هفته 
فروشگاه های شان را تعطیل کنند. 
ف��روش طال در زمان فس��تیوال 
کوتاه��ی  م��دت  ب��رای  اکتب��ر 
افزای��ش یافت، اما هفته گذش��ته 
بس��یاری از جواهرفروش��ان دوباره 
فروشگاه های شان را تعطیل کردند. 
معامله گ��ران ب��ه کاه��ش تقاضا و 
همچنی��ن نگران��ی فروش��ندگان 
نس��بت ب��ه تحقیق��ات مام��وران 
مالیاتی درباره فروش طال در زمان 
جمع آوری اس��کناس های درشت، 
به عنوان دالیل این کاهش اش��اره 

کرده اند. 
اما در مورد تأثیر پیروزی ترامپ، 
بعض��ی از تحلیلگ��ران معتقدن��د 
واکنش بازار زودهنگام بوده اس��ت. 
در واق��ع بعض��ی از سیاس��ت های 
ترام��پ که تورم زا هس��تند، برای 
ط��ال به عنوان پناهگاه��ی در برابر 

تورم بد نخواهند بود. 

رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر 
ته��ران گف��ت: نزدیک به یک ماه 
از تدوین آیین نامه جدید صادرات 
و واردات ط��ال و نقره در کش��ور 
می گ��ذرد که ط��ی آن، مقررات 
مخل و دس��ت و پاگیر گذش��ته 

حذف شده است. 
محمد کشتی آرای روز یکشنبه 
در گفت وگ��و ب��ا ایرن��ا درب��اره 
چش��م انداز صادرات این محصول 
افزود: در مقوله صادرات یا واردات 
طال، به هیچ عنوان تخصص مهم 
نیس��ت و هر ش��خص حقیقی یا 

حقوق��ی می تواند ب��ه انجام این 
کار اقدام کند و هیچ محدودیتی 

وجود ندارد. 
به گفته این مسئول، برندسازی 
در صنعت طال و جواهر نه فقط در 
ایران، بلکه در هیج کجای جهان 
و کشورهای پیشرو در این عرصه 
مطرح نیس��ت و به ویژه در ایران 

بیشتر برندها خانوادگی است. 
وی اعالم کرد: طراحی مناسب، 
رعای��ت اس��تانداردهای کیفی و 
بازاریابی مناس��ب، عوامل اصلی 
کس��ب بازارهای بیشتر و افزایش 

سهم ایران از بازار جهانی طالست. 
رئی��س اتحادیه ط��ال و جواهر 
ته��ران بر ل��زوم ایجاد مرکزهایی 
برای توسعه صنعت طال و جواهر 
کش��ور تأکید کرد و افزود: امروزه 
به دلیل گسترش فضای فیزیکی 
شهرها و افزایش جمعیت، در هر 
نقط��ه ای می توان بازار منطقه ای 
ب��ه راه انداخ��ت. ب��ه گفت��ه این 
مس��ئول، ب��ا پیش بین��ی حضور 
بانک ها، صرافی ها، نمایندگی های 
ش��رکت های مختل��ف تج��اری 
داخل��ی و خارج��ی و. . . در ای��ن 

مرکزه��ا می ت��وان پایگاهی برای 
گس��ترش و تعالی صنعت طال و 
جواهر کش��ور و توسعه صادرات 

و واردات آنها ایجاد کرد. 
کش��تی آرای گفت: کشورهای 
همس��ایه و اط��راف ایران تش��نه 
تولی��دات طال و جواهر ایرانی اند و 
می توان با بهره گیری از فرصت ها، 
ب��ه توس��عه بی��ش از پی��ش بازار 
کش��ور اندیش��ید. وی تأکید کرد: 
ب��ا راه اندازی بورس جواهر می توان 
ب��ه ایج��اد اطمین��ان و امنیت در 
خری��داران و فروش��ندگان اق��دام 

ک��رد. کش��تی آرای چندی پیش 
ب��ه ایرنا اعالم کرد تولید و مصرف 
طال در کشور در پنج سال گذشته 
به یک سوم کاهش یافته که علت 
اساسی آن، تغییر فرهنگ و نگرش 
مردم به این فلز قیمتی اس��ت. به 
گفت��ه وی، ب��ه همی��ن دالیل دو 
س��ال گذش��ته در تهران بیش از 
۷50 واحد صنفی طال تعطیل شد 
که در س��ایر شهرستان ها این آمار 
به 3800 واحد صنفی رسیده است، 
البته اینها به جز صنف هایی است که 

تغییر رسته داده اند. 

رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران:

مقررات مخل صادرات و واردات طال رفع شد

ردپای آمریکا و هند در ریزش قیمت طال

آغاز اجرای طرح به اراده ای سیاسی نیاز دارد  

ادغام بانک ها در انتظار اتاق فرمان دولت

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

بی ثباتی دالر؛ تهدیدی برای 
اقتصاد جهان

کارشناس��ان اقتصادی معتقدند افزایش ش��اخص 
دالر آمری��کا می تواند باع��ث بی ثباتی اقتصاد جهان 
ش��ده و بازتاب منفی روی بدهی های ایاالت متحده 

داشته باشد. 
به گزارش مهر به نقل از  »اسپوتنیک«، شاخص 
ارزش دالر آمریکا در چند روز اخیر به بیش��ترین 
رقم در 13 س��ال اخیر در مقابل س��ایر سبدهای 
اصلی ارز رس��ید. ب��ه گفته تحلیلگ��ران اقتصادی، 
این نوس��ان دالر به دلی��ل گمانه زنی های افزایش 
نرخ بهره بانکی توس��ط  »ف��درال رزرو« و تقویت 
بودج��ه آمری��کا توس��ط رئیس جمه��ور منتخ��ب 

آمریکا، دونالد ترامپ اس��ت. 
در همی��ن حال گروهی از کارشناس��ان مس��ائل 
اقتص��اد جهانی بر این باور هس��تند که تقویت دالر 
آمری��کا می تواند به عنوان ی��ک تهدید برای بی ثبات 
ش��دن اقتصاد جهانی به حس��اب آی��د. تحلیلگران 
اقتصادی می گویند تقویت دالر آمریکا نش��ان دهنده 
احی��ای اقتصاد آمریکا اس��ت، ام��ا افزایش مقطعی 
اینچنینی در دالر آمریکا می تواند به رشد اقتصادی 
این کش��ور آسیب برس��اند و تهدیدی برای اقتصاد 

جهانی تلقی شود. 
همچنی��ن  »جوکی��م فیلس« ک��ه به عنوان یک 
اقتص��اد جهان��ی ش��ناخته می ش��ود، در  مش��اور 
مصاحب��ه ای با رویترز گفته »چنین افزایش مقطعی 
در ارزش دالر نه تنها تأثیر منفی روی اقتصاد آمریکا 
می گذارد، بلکه بازارهای نوظهور را هم از گزند آفت 

خود در امان نخواهد گذاشت.«
از س��ویی دیگر، این نوس��ان شاخص در دالر و 
نیز افزای��ش حجم دارایی های صندوق خزانه داری 
آمریکا برای ش��رکت های غیرمال��ی و اعتباری که 
باید بدهی ه��ای خود را ب��ا دالر پرداخت کنند و 
خارج از آمریکا هس��تند، بسیار گران تمام خواهد 
ش��د. این در حالی اس��ت که مجم��وع بدهی این 
ش��رکت ها در چهار گوشه دنیا حدود ۲0 تریلیون 

دالر برآورد ش��ده اس��ت. 
 »فیلس« در ادامه گفت: وام ها و سرمایه گذاری های 
جهان��ی ک��ه بر پای��ه دالر اس��ت، از ای��ن بی ثباتی 
بی نصیب نخواهند بود و بازارهای نوظهور که متکی 
به سرمایه گذاری خارجی هستند، با فشارهای مالی 

روبه رو خواهند شد. 
 »ایرین��ا وگ��وف«، اقتصاددان روس��ی گفت: این 
تقویت دالر باعث می شود کشورهایی که بدهی خود 
را با دالر پرداخت می کنند، در بودجه خود با مشکل 
روبه رو ش��وند و به نوعی با کس��ری بودجه دست و 
پنچ��ه نرم کنند و به طور کلی، اث��ر نا مطلوبی روی 

بیشتر کشورها خواهد گذاشت. 
وی خاطرنش��ان کرد: این پدی��ده حتی می تواند 
توانایی آمریکا را ب��رای پرداخت بدهی های هنگفت 
خود با مشکل روبه رو کند، اما اگر تورم در این کشور 
افزایش یابد، پرداخ��ت بدهی ها برای ایاالت متحده 

آسان تر خواهد بود. 
 »وگ��وف« تصریح ک��رد: با در نظ��ر گرفتن این 
موض��وع که بس��یاری از کااله��ا با دالر دادوس��تد 
می ش��وند، افزایش ش��اخص دالر تأثی��ر منفی روی 
هزینه مواد اولیه بس��یاری از کاالها در کش��ورهای 
متعددی از جمله اس��ترالیا، ونزوئال، کانادا و روسیه 

خواهد گذاشت. 
ب��ر همین اس��اس، تحلیلگران معتقدن��د افزایش 
ش��اخص دالر آمریکا در کوتاه م��دت می تواند تأثیر 
مثب��ت روی اقتص��اد آمریکا داش��ته باش��د، اما در 
بلندم��دت ش��اهد تأثیر منف��ی آن روی بدهی های 
این کش��ور و همچنین بی ثبات شدن اقتصاد جهانی 

خواهیم بود. 

لیالز: رشد 12 درصدی ساالنه نرخ 
ارز بر مبنای تورم، طبیعی است

استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: افزایش ساالنه 
10 تا 1۲ درصد قیمت ارز بر مبنای تورم نمی تواند 
موضوع عجیب و غریبی باشد، مگر اینکه بتوان نرخ 

تورم را در کنترل نگه داشت. 
 س��عید لیالز روز یکش��نبه درباره علت رشد نرخ 
دالر در روزهای گذش��ته به ایرن��ا اعالم کرد: برخی 
اف��راد مش��خص ش��دن نتیج��ه انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا را عاملی برای افزایش این روزهای 
قیمت دالر می دانند، درحالی که نتیجه این انتخابات 
روی بازار ارز و بورس ایران تأثیر گذاش��ت و پس از 
چن��د روز این بازارها رون��د معمول خود را در پیش 

گرفتند. 
وی اضافه کرد: در ش��رایط کنونی، یکی از دالیل 
افزای��ش نرخ ارز، بهبود نس��بی وضعی��ت اقتصادی 

کشور است. 
به گفته این کارش��ناس مس��ائل اقتص��ادی، باید 
تناس��بی بین قیمت دالر و نرخ تورم وجود داش��ته 
باش��د، درحالی که در سه س��ال و نیم گذشته شاهد 

ثبات نسبی در این زمینه بودیم. 
وی گفت: برخی معتقدند نرخ ارز باید ثابت بماند، 
باید تالش کنند تورم را در کنترل داش��ته و مانع از 
افزایش آن ش��وند تا به صادرات لطمه ای وارد نشود، 
واردات افزای��ش نیاب��د و تعادل الگ��وی مصرف در 

جامعه برهم نخورد. 
لیالز یادآوری کرد: در س��ال های گذش��ته به طور 
نمونه هزینه سفر به آنتالیا ارزان تر از سفر به مشهد 
مق��دس تمام می ش��ود و امروز نیز هزینه س��فر به 
کربالی معلی کمتر از سفر به مشهد است. همچنین 
قیمت هر کیلو موز وارداتی از اکوادور با فاصله بیش 
از 1۶ هزار کیلومتری، پایین تر از نرخ س��یب دماوند 
اس��ت. هم��ه اینها از تثبیت نس��بی نرخ ارز ناش��ی 

می شود. 
وی ادام��ه داد: بر این اس��اس، افزایش س��االنه 
ت��ا 1۲درص��دی قیم��ت ارز ب��ر مبن��ای تورم   10
نمی توان��د موض��وع عجی��ب و غریبی باش��د، مگر 
اینک��ه طبق آنچه پیش��تر عنوان ش��د بتوان نرخ 

تورم را کنترل کرد. 

نرخنــامه
 دالر 3,680 تومان 

صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ال ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3,۶80تومان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید را 
1,100,300 توم��ان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد 
3,۹۹5 توم��ان و هر پوند نیز ۴,5۹5تومان قیمت خورد. 
همچنین هر نیم س��که 55۴,000تومان و هر ربع سکه 
۲۹۴000هزارتومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 
185,000تومان خریدوفروش ش��د و هر گرم طالی 18 

عیار 10۹,۷1۲تومان قیمت خورد. 

زنگ هشدار نقد شدن نقدینگی
گام های افزایش تورم پرشتاب تر 

می شود؟ 
 مع��اون وزیر اقتصاد با بیان اینکه نقدینگی در حال 
حرکت به س��مت نقدشوندگی اس��ت، گفت: چنانچه 
نقدینگ��ی در بازارهایی که س��فته بازی در آن جذاب 
اس��ت وارد ش��ود، زنگ هش��دار افزایش تورم به صدا 

درمی آید. 
س��عید میرش��جاعیان در گفت وگو با مهر با اشاره 
ب��ه جدیدترین آمار بان��ک مرکزی در خصوص عبور 
نقدینگی از مرز 11۲۲ ه��زار میلیارد تومان، گفت: 
نقدینگی داس��تان خاص خود را داش��ته و ادبیات و 
تئوری ه��ای آن نیز کاماًل مش��خص اس��ت، اما باید 
به این نکته اش��اره کرد که تفاه��م واحدی در دنیا 
در خصوص ارتب��اط نقدینگی با تورم وجود ندارد و 
برخ��ی اقتصاددانان هم بر ای��ن باورند که الزاما بین 
نقدینگ��ی و تورم یک رابطه مس��تقیم وجود ندارد؛ 
کش��ور آمریکا نیز مث��ال خوبی برای این موضوع در 

دنیا است. 
معاون وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی افزود: به رغم 
رش��د نقدینگی براس��اس آمار رس��می بانک مرکزی، 
تورم ایران طی ماه های گذش��ته کاهشی بوده و حتی 
تورم نقطه به نقطه نیز ماه قبل کاهش یافته است، به 
عبارت دیگر میانگین تورم کاهش��ی اس��ت ولی اینکه 
افزایش نقدینگی منجر به باال رفتن تورم شود، بستگی 

به ترکیب نقدینگی دارد. 
وی تصریح کرد: این نکته مهم است که نقدینگی در 
چه ترکیبی در اقتصاد وجود دارد؛ اگر این نقدینگی در 
س��پرده های بلندمدت یا کوتاه مدت ورود یابد، شرایط 
متف��اوت از ه��م خواهد بود، ام��ا در مجموع وضعیت 
فعل��ی به ما می گوید که نقدینگی در حال پیدا کردن 
حالت نقدشونده تری نسبت به گذشته است. وقتی این 
اتفاق رخ دهد و نقدینگی حالت نقدش��وندگی تر پیدا 
می کند، بس��ته به اینکه وارد چه بخشی می شود، آثار 

متفاوتی دارد. 
ب��ه گفت��ه میرش��جاعیان، چنانچه نقدینگ��ی وارد 
بخش هایی شود که در آن سفته بازی جذاب است و در 
کنار آن، نقدینگی نیز نقدش��ونده تر شود، زنگ هشدار 
افزایش تورم برای کشور به صدا درمی آید؛ البته ورود 
نقدینگی به س��مت بازارهای سوداگرایانه یکباره اتفاق 
نمی افتد ولی در کل این چراغ جلوی ما روش��ن است؛ 
باید برای رشد نقدینگی فکری کرد و موضوع را طوری 
با تولید ملی تناس��ب داد که نقدینگی منجر به رونق 
بازارهای سوداگرایانه نشود، پس نباید به آن بی تفاوت 

بوده و آن را رها کنیم. 
وی اظه��ار داش��ت: اگر تولی��د رونق پی��دا کرده و 
حرکت کن��د، عرضه نیز افزایش می یاب��د و نقدینگی 
را به سمت خود می کش��د؛ این یکی از سیاست هایی 
اس��ت که اکنون در حال اجراس��ت و می تواند با رشد 
اقتصادی، حرکت نقدینگ��ی را به خود جلب کند، اما 
به ط��ور کلی حرکت نقدینگی بای��د همزمان با کنترل 

پایه پولی باشد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,۶80دالر آمریکا

3,۹۹5یورو اروپا

۴,5۹5پوند انگلیس

101۲درهم امارات

1,1۲۹لیر ترکیه

5۴۷یوان چین

3۴ین ژاپن

۲,۷۶8دالر کانادا

3۷00فرانک سوییس

1۲,150دینار کویت

۹85ریال عربستان

۲8۷دینار عراق

53روپیه هند

8۹۷رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۴۷5,۷00مثقال طال

10۹,۷1۲هر گرم طالی 18 عیار

1,085,000سکه بهار آزادی

1,100,300سکه طرح جدید

55۴,000نیم سکه

۲۹۴000ربع سکه

185,000سکه گرمی

بانکنامه

گزارش 2

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com

دو شنبه
اول آذر 1395

شماره 657
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دبیرکل کانون نهادهای 
سرمایه گذاری ایران تغییر کرد

به��روز خدارحمی بع��د از حدود پنج س��ال قائم 
مقام��ی و حدود چهار س��ال دبیرکل��ی، چند هفته 
پی��ش از این س��مت کناره گیری ک��رد و با تصمیم 
هیات مدیره و تایید س��ازمان بورس، س��عید اسالمی 
بیدگل��ی به عنوان دبیر کل این کانون بازار س��رمایه 
معرفی ش��ده اس��ت. کانون نهادهای سرمایه گذاری 
ایران یکی از نهادهای خودانتظام بازار س��رمایه است 
که طبق قان��ون بازار اوراق به��ادار )مصوب اول آذر 
84 مجلس(، تاس��یس ش��ده و دارای ح��دود 122 
عضو )عمدتا شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های 
تامین سرمایه و صندوق ها( است. گفتنی است سعید 
اس��المی بیدگلی، دکترای مدیریت مالی از دانشگاه 
شهید بهشتی و تحلیلگری بین المللی سرمایه گذاری 
)CIIA(، دارای س��وابقی چ��ون عض��و هیات مدیره 

شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی است. 

کوچک ترین سهامداران بازار 
سرمایه معرفی شدند

مدیریت امور ناش��ران شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق به��ادار و تس��ویه وج��وه )س��مات(، فهرس��ت 
کوچک ترین سهامداران بازار سرمایه را تا پایان مهر ماه 
امسال منتشر کرد. جدیدترین آمارها نشان می دهد که 
در ماه گذشته 25 کد سهامداری برای نوزادان در کشور 
صادر شده و تهرانی ها بیشترین صدور کد سهامداری 
را در این مدت به خود اختصاص داده اند. آنیل علیزاده 
دو روزه از اردبیل کوچک ترین نوزادی است که مهرماه 
کد س��هامداری خود را از سمات دریافت کرده است و 
والدین آن پنج روز بعد، نخس��تین س��هام را برای این 
کودک خریداری کردند تا آنیل کوچک ترین سهامدار 
بازار س��رمایه ایران لقب گیرد. والدی��ن حنانه رعیت 
حسین آبادی از تهران با خرید سهام در هشتمین روز، 
ابوالفضل حیدرپور از تهران در 10روزگی، رهام نجفی 
از ته��ران در 12روزگی، امیرعلی حمزه در 16روزگی، 
طاهره اطمینان از ش��هرکرد در 24روزگی، محمدآریا 
گودرزی یکت��ا از ته��ران در 25 روزگی ب��رای نوزادان 
خود سهام از بورس یا فرابورس خریداری کردند تا در 
رتبه های بعدی کوچک ترین س��هامداران بازار سرمایه 

قرار گیرند. 
 

عرضه مرغ در بورس کاال به نفع 
تولیدکننده و مصرف کننده است

عضو انجمن ش��رکت های زنجیره ای تولید گوش��ت 
م��رغ گفت: عرضه مرغ در بورس کاال موجب می ش��ود 
تا عالوه بر ش��فافیت قیمت، نقش واسطه  ها کمتر شده 
و کیفی��ت محصول نیز افزایش پیدا کند. مریم زاهد به 
لزوم عرضه گوشت مرغ در بورس کاال اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: عرضه مرغ منجمد در بورس کاال و تامین نیاز 
نهادهای دولتی از این طریق، اقدام بس��یار مثبتی است 
که باعث ش��فافیت قیمت، معامالت و همچنین تغییر 
روند معامالت سنتی به دادوستد مکانیزه از طریق بورس 
می ش��ود. وی افزود: در صورتی  ک��ه نهاد های دولتی از 
طری��ق کانال بورس کاال اقدام ب��ه خریداری مرغ کرده 
و نیاز خود را از این طریق تامین کنند، هم خریدش��ان 

شفاف می شود و هم عرضه  ها بیشتر خواهد شد.

نخستین عرضه حمل زمینی گاز 
مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام

دوشنبه مصادف با روز اول آذر ماه، نخستین عرضه 
حمل زمینی گاز مایع صنعتی پتروش��یمی بندر امام 
در رینگ بین الملل انجام خواهد پذیرفت. در جلس��ه 
معامالتی روز شنبه 29 آبان ماه 95، عالوه برمعامالت 
مستمر در بازار قراردادهای سلف موازی استاندارد برق و 
قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یک سال 
و بیشتر در بازار مشتقه، کاالهای آیزوفید، آیزوریسایکل 
و حالل 402 پاالیش نفت تبریز، برش س��نگین، گاز 
پروپان، بوتان و گاز مایع صنعتی پتروشیمی بندر امام 
و متانول پتروش��یمی زاگرس در رینگ داخلی بورس 

انرژی ایران عرضه شدند. 

مجوز افزایش سرمایه »خپارس« 
صادر شد

س��ازمان بورس مجوز افزایش سرمایه 2۳۷درصدی 
پ��ارس خ��ودرو از دو محل را همراه ب��ا توضیحاتی به 
سهامداران صادر کرد. بهمن سال گذشته بود که سایپا 
طبق جدولی که به سازمان بورس داد، اعالم کرد برای 
هفت زیرمجموعه قصد افزایش و کاهش سرمایه دارد 
و قرار بود طی آن برای پارس خودرو، افزایش س��رمایه 
110درصدی را با برگزاری مجمع فوق العاده 20اسفند 
عملی کند که به نتیجه ایی نرسید. همچنین سایپا در 
آن جدول اعالم کرده بود 10 ش��هریور س��ال جاری، 
سرمایه »خپارس« را کاهش خواهد داد که این تصمیم 
هم عملی نش��د. اما »خپ��ارس« 25 فروردین س��ال 
جاری، برنامه افزایش سرمایه 110درصدی قبلی را به 
2۳۷درصد تغییر داد و س��پس خردادماه بار دیگر این 
برنامه را با یک تغییر مه��م به جریان انداخت و اعالم 
ک��رد قصد دارد عالوه بر مطالبات س��هامداران و آورده 
نقدی، از محل تجدید ارزیابی دارایی ها نیز اقدام کند. 
این شرکت در حالی 2۳ مرداد نیز گزارش حسابرس را 
دریافت کرد که سازمان بورس عصر پنجشنبه، مجوز 
افزایش سرمایه را با 2۳۷درصد صادر و طی آن نکاتی 
به سهامداران اعالم کرد. به گزارش بورس پرس به این 
ترتیب سرمایه بیش از 6۷۷میلیارد تومانی این شرکت 
خودروی��ی به بی��ش از 2 ه��زار و 2۷۷ میلیارد تومان 
خواهد رسید. این افزایش س��رمایه از دو محل هزار و 
1۷8 میلیارد تومانی مطالبات سهامداران و آورده نقدی 

و 416.5 میلیارد تومانی سود انباشته است. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

در معامالت نخس��تین روز 
هفت��ه، ش��اخص کل ب��ورس 
اوراق به��ادار تهران 10 واحد 
مثبت شد و به عدد ۷9هزار و 
2۷8 رس��ید. گروه های فلزات 
اساس��ی، س��رمایه گذاری ها و 
محصوالت فلزی با بیش��ترین 
معام��الت  ارزش  و  حج��م 
گروه های  برتری��ن  در ص��در 
ق��رار گرفتن��د. در  صنعت��ی 
روز همه ش��اخص های  ای��ن 
بورس ب��ه جز ش��اخص بازار 
دوم صعودی بودند. ش��اخص 
کل ب��ورس در نخس��تین روز 
کاری خ��ود در هفت��ه جاری، 
ب��ا برتری  ب��ازار  ابت��دای  در 
نامحس��وس تقاضا مواجه شد 
اما پس از آن، ش��اهد تقویت 
بخش عرضه ب��ازار بودیم که 
باعث عقب نش��ینی ش��اخص 
کل ب��ورس ش��د. درنهای��ت 
در 10دقیق��ه پایان��ی بازار به 
لطف انج��ام معامالت صوری 
شاخص س��از،  س��هام های  در 
ش��اخص کل ب��ورس، مثبت 
به کار خود خاتمه داد. به نظر 
تعطیل��ی  از  پ��س  می رس��د 
ی��ک روزه ب��ازار س��هام، روز 
دوشنبه معامالتی کم حجم و 
متعادل را نظاره گر باشیم. در 
عین حال پیش بینی می ش��ود 
گروه های سیمانی، ساختمانی 
و پتروشیمی از اقبال بیشتری 
برخ��وردار باش��ند. در گ��روه 
خودروی��ی، انتظ��ار م��ی رود 
متعادل  اما  کم فروغ  معامالت 
ادامه داشته باش��د و احتماال 
اکثر نمادهای گ��روه فلزی و 
معدن��ی نیز متع��ادل و منفی 
نماده��ای  ش��وند.  دنب��ال 
ماش��ین آالت،  گروه ه��ای 
تجهیزات��ی، برقی و گروه های 
احتم��اال همچن��ان  وابس��ته 
مثبت و پرتقاضا ظاهر شوند. 

نگاهی به معامالت آبان ماه
آبان  س��هام  بازار  معامالت 
ماه س��ال ج��اری در حالی با 
ریاس��ت  انتخابات  برگ��زاری 
هم��راه  آمری��کا  جمه��وری 
ش��د ک��ه تعیین تکلی��ف این 
موضوع و انتخ��اب کاندیدای 
کرس��ی  در  جمهوریخ��واه 
کشور  این  ریاس��ت جمهوری 
بر  تاثی��ر منف��ی کوتاه مدتی 
گذاش��ت.  معام��الت  رون��د 

ای��ن در حالی ب��ود که قبل 
از برگ��زاری انتخاب��ات و ب��ا 
انتخ��اب  احتم��ال  تقوی��ت 
هی��الری کلینت��ون به عنوان 
رئیس جمه��ور  جدی��د دولت 
آمریکا بازار س��هام کشورمان 
رون��دی مثبت به خود گرفته 
بود ک��ه البت��ه در ای��ن امر 
عواملی همچون رش��د قیمت 
جهان��ی فلزات اساس��ی تاثیر 
ک��رد.  اعم��ال  چندان��ی  دو 
در ماهی که گذش��ت س��ایه 
از  ناش��ی  ریس��ک سیاس��ی 
انتخابات کشور آمریکا از بازار 
سهام برداشته شد و سرانجام 
ب��ا مش��خص ش��دن نتای��ج 
آن ک��ه برخالف انتظ��ارات و 
کارشناسان  اغلب  برآوردهای 
سیاسی و اقتصادی بود، بازار 
س��هام روند متعادل به خود 
گرفت تا س��مت و سوی بازار 
س��هام به ط��ور دقیق پس از 
دیدگاه ه��ای  تعیین تکلی��ف 
در  آمری��کا  دولتم��ردان 
خارج��ی  رواب��ط  خص��وص 
ب��ا ای��ران و نی��ز برنامه های 
دول��ت در جه��ت مواجهه با 
این موضوع مش��خص شود و 
س��هامداران با خیالی آسوده 
اق��دام به س��رمایه گذاری در 

این بازار کنند. 

بازدهی مثبت 3.5درصدی 
در یک ماه

براس��اس اطالعات منتش��ر 
ماه گذش��ته شاخص  ش��ده، 
 ۷8 کان��ال  از  ب��ورس  کل 
هزار واحدی عب��ور کرد و به 
واحدی  ه��زار   ۷9 مح��دوده 
در  م��دت  ای��ن  در  رس��ید. 
حال��ی ب��ورس بازدهی مثبت 
۳.5درصدی را به دس��ت آورد 
که در گروه اس��تخراج س��ایر 
معادن با تک نماد »کماس��ه« 
و نی��ز صنع��ت س��یمان هر 
یک با کس��ب بازدهی مثبت 
ح��دود 16درص��دی در صدر 
ج��دول پربازده تری��ن صنایع 
مقاب��ل  در  و  ق��رار گرفتن��د 
گروه های سایر معادن، فنی و 
مهندسی و خودرو در پی ثبت 
بازده��ی منفی در انتهای این 
جدول نشس��تند. در خصوص 
س��هام ش��رکت های بورس��ی 
نی��ز مجموعه های��ی همچون 
س��یمان ایالم، ف��رآورده مواد 
معدن��ی، مارگارین، ایرانیت و 
معادن بافق بیشترین بازدهی 
مثبت را به س��هامداران خود 
اعط��ا کردن��د. ای��ن در حالی 
اس��ت که ش��رکت های کابل 
قزوین، صنایع  البرز، شیش��ه 
ریخته گری ایران، ریخته گری 

تراکت��ور و محور خ��ودرو به 
بازده��ی  کمتری��ن  ترتی��ب 
را محق��ق س��اختند  منف��ی 
س��رمایه  کاه��ش  س��بب  و 
س��هامداران خود شدند. طی 
ش��رکت های  گذش��ته  م��اه 
سایپا  س��رمایه گذاری  زامیاد، 
اصفه��ان  مبارک��ه  ف��والد  و 
نقدش��ونده ترین سهام معرفی 
شدند و دادوستد 2۳ میلیارد 
و ۳50 میلیون س��هم ارزشی 
ب��ه مبل��غ بی��ش از 65 هزار 
و ۳1۷ میلی��ارد ری��ال را در 

بورس رقم زد. 

سپری شدن ماهی پررونق 
در فرابورس

فرابورس ایران ماه گذشته را 
با رویدادهایی همچون تفکیک 
از  فرابورس  هس��ته معامالتی 
بورس ته��ران، قطعیت معامله 
یک اخت��راع در ب��ازار دارایی 
فک��ری، عرض��ه اولیه اس��ناد 
خزانه اس��المی مرحل��ه نهم، 
عرض��ه عم��ده ۷.۳درص��د از 
س��هام غیرمدیریتی میدکو و 
انتقال دو شرکت پاالیش نفت 
تهران و همکاران سیس��تم به 
تابلوی دوم بورس پش��ت سر 
گذاش��ت. در آبان ماه باوجود 
اف��ت و خیزه��ای پی در پی در 

روند معامالت و ش��اخص کل، 
اما در مجموع ش��اهد افزایش 
حج��م، ارزش، تع��داد دفعات 
معام��الت و آیفکس بودیم که 
از س��پری شدن ماهی پررونق 
داش��ت.  فرابورس حکایت  در 
بر این اس��اس تعداد 6 هزار و 
516 میلیون ورق��ه بهادار در 
486 هزار دفع��ه در بازارهای 
قرار  مبادل��ه  م��ورد  فرابورس 
گرف��ت ک��ه ارزش آن بالغ بر 
44هزار و 64۷میلیارد ریال بود 
و افزایش بیش از 90درصدی 
در ای��ن متغیرها را نس��بت به 
به طور  می داد.  نش��ان  مهرماه 
کل��ی در 21روز معامالتی ماه 
گذش��ته روزانه ش��اهد نقل و 
انتقال ۳10میلیون ورقه بهادار 
به ارزش 2هزار و 126میلیارد 
ری��ال بودی��م. در همین حال 
ش��اخص کل فرابورس نیز که 
در تاری��خ 19 آب��ان ماه یعنی 
انتخاب��ات  نتای��ج  روزی ک��ه 
ریاست جمهوری آمریکا اعالم 
ش��د کمترین رقم در کل آبان 
را با افت بی��ش از 2 درصدی 
ارتف��اع  در  گرفت��ن  ق��رار  و 
819واح��دی تجرب��ه ک��رده 
ب��ود، در آخرین روز معامالتی 
ای��ن ماه ب��ه رق��م 8۳۳ واحد 
رس��ید و با افزایش 9 واحدی 
)مع��ادل یک درصد( نس��بت 
ب��ه اول آبان ماه روبه رو ش��د. 
از س��وی دیگر رصد معامالت 
بازارهای س��هام و اوراق بهادار 
در فرابورس حاکی از آن است 
که بهترین عملک��رد ماه قبل 
را ب��ازار اول ب��ا تجربه افزایش 
6۷1 و 1016 درص��دی حجم 
و ارزش معامله س��هام تجربه 
کرد و پس از آن بازارهای دوم، 
ابزارهای نوین مالی و بازار پایه 
در رده های بعدی ایستادند. به 
ترتیب در بازاره��ای اول، دوم 
و پایه تع��داد 2556، 2098 و 
1۷24 میلیون ورقه س��هم به 
ارزش ۷690، 8218 و 2922 
میلیارد ریال دس��ت به دست 
ش��د و تعداد دفعات معامالت 
در ای��ن س��ه بازار نی��ز 151، 
160 و 10 درصد رش��د کرد. 
در ب��ازار ابزاره��ای نوین مالی 
نیز 1۳۷میلیون ورقه بهادار به 
ارزش 25 هزار و 809 میلیارد 
ریال معامله شد که با افزایش 
1۳ و 55 درص��دی حج��م و 
ارزش و افت 8 درصدی تعداد 

دفعات معامالت همراه بود. 

نوسانگیران دست به قبضه عرضه شدند

مثبت شدن شاخص کل با معامالت صوری

مدیر ام��ور حقوقی و انتظامی 
از برگزاری بیش  سازمان بورس 
از 20 جلسه کارشناسی با هدف 
تهی��ه طرح جامع پیش��گیری از 
وقوع تخلفات و جرائم در س��ال 

جاری خبر داد. 
 محمدعل��ی ش��یری زاده ب��ه 
س��نا گفت: س��ازمان ب��ورس و 
اوراق به��ادار، در کن��ار اقدامات 
مقابله مح��ور و ضمانت اجراهای 
س��زاگرایانه، براساس بندهای 8 
و 11 م��اده۷ قانون ب��ازار اوراق 
وق��وع  از  پیش��گیری  به��ادار، 
ناهنجاری ها را ج��زو برنامه های 

اساسی خود قرار داده است. 
 وی اف��زود: ای��ن س��ازمان با 
باالخ��ص  ذی رب��ط  نهاده��ای 
نمایندگان دادستانی کل کشور، 
معاونت پیش��گیری قوه قضاییه، 
پلی��س فتا، س��ازمان بازرس��ی 
کل کشور و س��ایر دستگاه های 
مرتبط، جلسات علمی و اجرایی 
برگزار و سیاست های پیشگیرانه 
ب��ازار س��رمایه را تعیی��ن کرده 

است. 
مدیر ام��ور حقوقی و انتظامی 
س��ازمان ب��ورس تصری��ح کرد: 
س��ازمان بورس وظیف��ه اجرای 
قوانی��ن و مقررات بازار س��رمایه 
و نظارت بر حس��ن اج��رای آنها 
را برعه��ده دارد و در راس��تای 
نظارتی خ��ود، مصادیق  وظایف 
تخلف��ات و جرائم را شناس��ایی، 
کشف و براساس مقررات موجود 

پیگیری قانونی می کند. 
از  همچنی��ن  ش��یری زاده 
شناسایی گلوگاه های مفسده خیز 
در ب��ازار اوراق به��ادار خبر داد 

و گف��ت: ب��ا توج��ه ب��ه رویکرد 
جدی��د اقدامات الزم در دس��ت 
برنامه ریزی و ابالغ به بخش های 

مختلف بازار است. 
وی ه��دف غای��ی از تدوی��ن 
مق��ررات بازار س��رمایه را ایجاد 
ب��ازاری ش��فاف، کارا و منصفانه 
برش��مرد و افزود: در این مسیر 
هر اقدامی که رقابت منصفانه را 
مخدوش یا نظم ب��ازار را مختل 
ضمانت ه��ای  س��ازمان  کن��د، 
اجرایی پیش��گیرانه و سزاگرایانه 
را پیگی��ری خواهد ک��رد تا بازار 
س��رمایه ای س��الم و منصفان��ه 

داشته باشیم. 
 مدی��ر امور حقوقی و انتظامی 
سازمان بورس در ادامه گفت وگو 
ب��ا س��نا، اظهار داش��ت: یکی از 
فضاه��ای آل��وده که ب��ه تازگی 
مقررات  خ��الف  اقدامات  برخی 
در آن در حال شکل گیری است، 
ش��بکه های اجتماع��ی و فضای 

مجازی است. 
ش��یری زاده،  گفت��ه  ب��ه 
س��ودجویان در ای��ن فضاه��ا با 
گمان اینکه نظارتی در آن وجود 
ن��دارد به فریب س��رمایه گذاران 
می پردازند، غافل از اینکه فضایی 
قابل اس��تنادتر از فضای مجازی 
وجود ندارد و با ابزارهای موجود 
می ت��وان اقدامات ه��ر فرد را به 

خود او نسبت داد. 
وی ضم��ن برش��مردن جرائم 
مهم از نظر ب��ازار بورس و اوراق 
بهادار گفت: استفاده از اطالعات 
نهان��ی، فراهم ک��ردن موجبات 
افش��ا و انتش��ار اطالعات نهانی، 
نهانی،  اطالعات  براساس  معامله 

انج��ام اقداماتی ک��ه نوعا منجر 
به ایج��اد ظاه��ری گمراه کننده 
از رون��د معام��الت اوراق بهادار 
می شود، ایجاد قیمت های کاذب، 
اغوای اشخاص به انجام معامالت 
اوراق به��ادار از هر طریق ممکن 
و افشای اسرار سرمایه گذاران از 

جمله این جرائم است. 
و  حقوق��ی  ام��ور  مدی��ر   
انتظامی س��ازمان ب��ورس ادامه 
و  حب��س  مجازات ه��ای  داد: 
جریمه های نقدی برای مرتکبان 
پیش بینی ش��ده و از نظر قانونی 
ارت��کاب ای��ن جرائ��م در فضای 
واقع��ی یا مج��ازی تفاوتی ندارد 
و اثب��ات آنه��ا در فضای مجازی 
با ابزاره��ای الکترونیکی موجود 

مستدل تر و محکم تر است. 
 وی با بیان اینکه شایعه پراکنی 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های  در 
فضای مج��ازی عمدت��ا با هدف 
مشوش سازی ذهن سرمایه گذاران 
ب��ا دو ه��دف جل��ب منفع��ت و 
گمراه ساختن ذهن مردم و ایجاد 
محیط امن برای اس��تمرار تخلف 
ص��ورت می گیرد، اف��زود: عمدتا 
درخص��وص  ش��ایعه پراکنی ها 
موضوعات مبهم و بااهمیت شکل 
می گیرد و متخلفان با شاخ و برگ 
دادن به موض��وع تالش می کنند 
تعداد قربانیان ناآگاه بیش��تری به 
سمت اهداف خود جذب کنند تا 
بتوانند حداکثر منفعت و س��ود را 

به دست آورند. 
 ش��یری زاده اضافه کرد: ادامه 
بااهمیت  حیات شایعات در گرو 
ب��ودن موضوع و افزایش ابهامات 
آن  م��ورد  در  س��رمایه گذاران 

اس��ت و مرگ شایعات در از بین 
رفتن اهمیت ی��ا رفع ابهامات و 

شفافیت موضوع است. 
 وی با اش��اره به اینکه عمدتا 
زیان های سرمایه گذاران به علت 
فضاهای ش��ایعات  از  اس��تقبال 
اس��ت، تاکید کرد: دنباله روی از 
یک جری��ان صعودی ی��ا نزولی 
قیم��ت بدون هیچ گونه بررس��ی 
در م��ورد علت آن و هجوم بردن 
روی نمادهایی ک��ه به اصطالح 
س��فارش ها  س��نگین  صف های 
را به خود اختص��اص داده، یک 

روش اشتباه است. 
 مدی��ر امور حقوقی و انتظامی 
س��ازمان ب��ورس تصری��ح کرد: 
ش��ایعه پراکنی،  نتیجه  نخستین 
انباش��ته ش��دن س��فارش ها در 
نماد  صف ه��ای طوالن��ی ی��ک 
بورسی است و عمدتا زیان ها در 

این مواقع پدید می آید. 
 به گفت��ه ش��یری زاده، اخیرا 
در  ش��یاد  اف��راد  از  پ��اره ای 
شبکه های اجتماعی و فروم های 
را  س��رمایه گذاران  بورس��ی، 
ترغیب به خرید یا فروش س��هام 
خاص��ی در زمان ه��ا و لحظ��ات 
معی��ن می کنند، م��ردم و عموم 
س��هامداران بای��د آگاه باش��ند 
که ای��ن ترغیب ه��ا برنامه ریزی 
ش��ده اس��ت و پس از ب��رآورده 
از  منفعت��ی  اه��داف  ش��دن 
پی��ش تعیی��ن ش��ده، صف های 
خریدوف��روش فرومی ریزند و به 
جز ترغیب کنن��دگان و چند نفر 

دیگر همه زیان می کنند. 
 وی اطمینان داد که س��ازمان 
بورس در راستای وظایف قانونی، 

خود را مکلف می داند هشدارهای 
الزم را ب��ه س��هامداران بدهد و 
همزم��ان با کمک دس��تگاه های 
نظارت��ی مرتبط ت��الش می کند 
متخلفان را شناسایی و به مراجع 

قضایی ذی ربط معرفی کند. 
 بر این اساس، سازمان بورس 
به کلیه سهامداران اعالم می کند 
اعتم��اد  و  دنبال��ه روی  از  ک��ه 
ب��ه اظهارنظره��ای س��وداگرانه 
و  اجتماع��ی  ش��بکه های  در 
در  فع��ال  اینترن��ی  فروم ه��ای 
زمین��ه خریدوفروش و مش��اوره 
سرمایه گذاری بدون مجوز پرهیز 

کنند. 
 مدی��ر امور حقوقی و انتظامی 
س��ازمان بورس گف��ت: تاکنون 
م��وارد متع��ددی از متخلف��ان 
شناس��ایی و ب��ه مراجع ذی ربط 
معرفی ش��ده اند ولی بهترین راه 
ب��ا مانوره��ای مزورانه و  مقابله 
فضاهای  در  متخلف��ان  متقلبانه 
مجازی، عدم پیروی سهامداران 
از آنهاست. این روش پیشگیرانه 
ب��وده و دیگ��ر فرصت��ی ب��رای 
اجرای��ی  ضمانت ه��ای  اعم��ال 

مجازات محور باقی نمی گذارد. 
وی  خاط��ر نش��ان می ش��ود: 
سامانه افش��ای اطالعات ناشران 
)کدال( یک کانال رس��می برای 
اطالع رس��انی مس��تقیم ناشران 
برای سرمایه گذاران است و سایر 
مناب��ع به خص��وص ش��بکه های 
اجتماعی و فروم ه��ای اینترنتی 
عمدتا از س��وی ع��ده ای بزهکار 
س��ودجو برای مدیری��ت اذهان 
سهامداران و جلب منفعت برای 

خود راه اندازی شده اند. 

گلوگاه راه های مفسده خیز بازار سرمایه بسته می شود

نگاه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

فرآورده ه��ای تزریقی ایران در حالی عنوان نخس��ت 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 

بهنوش ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

10.964۳9.94دفرا
6.۷005غبهنوش
2.4805سصوفي

4.9624.99شفارا
11.0184.99لخزر

۳.5154.99پدرخش
5.0۳84.98سیالم

 بیشترین درصد کاهش
مارگارین صدرنش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. لبنیات کالبر در رده دوم این گروه ایستاد و بیمه 
آس��یا هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت 

جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.69(6.۳04غمارگ
)4.66(2.249غالبر
)4.61(1.820آسیا
)4.41(1.648سکرد

)4.12(۳.11۷کطبس
)۳.۷5(2.566تایرا

)۳.۷1(2.6۷2حتوکا

پرمعامله ترین سهم
س��رمایه گذاري  سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
شناخته شد. سرمایه گذاري توسعه صنعتي ایران در رده 
دوم این گروه ایس��تاد. حق تقدم س��یمان شرق هم در 

رده های باال قرار گرفت. 
تعداد دفعهقیمتنام

55.851 1146وساپا

40.209 1166وتوصا
۳۳.958 189سشرقح
21.28۷ 2028فملي
18.9۳۳ 4516فاذر

15.914 1446ومعادن
15.54۷ 10۳0خزامیا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب  به خود اختصاص داد و سرمایه گذاري  سایپا رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. س��رمایه گذاري توسعه صنعتي 
ایران هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار 

گرفت.  
جمع معامالت قیمتنام
85.50۷ 4516فاذر
64.022 1146وساپا
46.89۳ 1166وتوصا
4۳.181 2028فملي
۳6.522 ۳696فلوله
28.822 2648فاراک
2۳.019 1446ومعادن

بیشترین سهام معامله شده
س��رمایه گذاري  س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامل��ه ش��ده را ب��ه دس��ت آورد که 
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در این گروه دوم شد 

ولوله  و ماشین سازي  ایران  در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11462918وساپا
11662011وتوصا
۳6961289فلوله

1891262سشرقح
26481242فاراک
158۳911۷6آپ

۳1011125خودرو

P/E باالترین نسبت
باالترین نسبت P/E را در روز آلومراد به دست آورد. 

سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

40461012فمراد
1۷۳1۳46کساپا
1056264تکمبا

۳۳۷0225خمحور
241۷201تکنو

99۳199خاذین
۳502195بالبر

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

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

90۳2.41وخارزم
104۳۳.12پردیس
1۷96۳.41 وبانک
1000۳.56وپاسار

28604.22پارسیان
1۳024.۳4ورنا

2۷924.۳4شاراک

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

شناسایی ۴۸ هزار هکتار سکونتگاه 
غیررسمی با ۱۱ میلیون جمعیت

معاون وزیر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان اینکه 48 هزار 
هکتار س��کونتگاه غیر رس��می ب��ا جمعیت��ی حدود 
11میلیون نفر شناس��ایی شده است، گفت: وزارت راه 
و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و قوه قضاییه در 

تدارک برنامه های پیشگیری از مهاجرت هستند. 
به گ��زارش پایگاه خب��ری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمدس��عید ایزدی، مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی و 
مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی شهری به پدیده 
مهاجرت معکوس اش��اره کرد و گفت: موضوع مهاجرت 
دچ��ار تغییراتی ش��ده و دیگر با شهرنش��ینی ش��تابان 
دهه ه��ای 4۰، ۵۰ و ۶۰ مواج��ه نیس��تیم و جابه جایی 
جمعیت شدت گذشته را ندارد.  ایزدی افزود: اکنون به 
روند آرام تر مهاجرت از روستاها به شهرها رسیده ایم و از 
۳۲ درصد در س��ال ۶۵ به 1۳ درصد در سال ۹۰ رسیده 
است. در عین حال مهاجرت از شهر به شهر از 4۰ درصد 
در س��ال ۶۵ به ۶۵ درصد رس��یده اس��ت و با تغییر در 
مفهوم جابه جایی جمعیت مواجه شده ایم.  وی همچنین 
به برنامه ریزی برای کاهش مش��کالت حاشیه نشینی در 
کشور اشاره کرد و گفت: در این راستا ستاد ملی بازآفرینی 
شهری را در سال ۹4 تشکیل داده ایم که تولیت، مدیریت 
و سیاست گذاری کنترل حاشیه نشینی را در دستور کار 
دارد و دبیری س��تاد را وزارت راه و شهرس��ازی برعهده 
دارد. در این راستا مطالعات حاشیه نشینی را در ۹1 شهر 
انجام داده ایم و 48 هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی را با 

جمعیتی بالغ بر11 میلیون نفر شناسایی کرده ایم. 

طرح جدید دولت برای تامین 
خدمات زیربنایی مسکن مهر 

مدیرعامل شهر جدید پرند از طرح جدید دولت برای 
کمک به خدمات زیربنایی مسکن مهر از طریق انتشار 
اوراق خزانه اس��المی خبر داد و گف��ت: به دلیل عدم 
استقبال متقاضیان مسکن مهر برای واریز آورده، اتمام 
پرونده این طرح در شهر پرند هم سال ۹۶ خواهد بود. 
س��یدعلی اکبر طاهری در گفت وگو ب��ا فارس در 
پاسخ به این سوال که آیا پرونده مسکن مهر در شهر 
جدید پرند در س��ال جاری بسته خواهد شد، گفت: 
اتمام پروژه مس��کن مهر در شهر جدید پرند به سال 
۹۶ کشیده خواهد ش��د چراکه به رغم اطالعیه های 
زیاد و درخواس��ت از متقاضیان که نسبت به تکمیل 
آورده خود اق��دام کنند، این اتف��اق رخ نمی دهد و 
متاس��فانه باید گف��ت این عدم تامین آورده س��بب 
به تاخیر افتادن واگذاری واحدها می ش��ود. طاهری 
تاکید ک��رد: دولت برای س��رعت و تکمیل خدمات 
زیربنایی واحدهای مس��کن مهر احتماال طراحی را 
هفت��ه آینده اع��الم خواهد کرد که براس��اس آن با 
انتش��ار اوراق خزانه اس��المی سرعت بیشتر و کمک 

خوبی به دستگاه های خدمات رسان خواهد شد. 

احتمال تحویل یک فروند ایرباس 
به شرط پرداخت نقدی

ش��رکت هواپیماسازی ایرباس با اشاره به رأی مجلس 
نماین��دگان آمریکا در خصوص توقف فروش هواپیما به 
ایران و پیروزی ترام��پ اعالم کرد: احتمال تحویل یک 
فروند ایرباس به ایران تا پایان س��ال به ش��رط پرداخت 

نقدی وجود دارد. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم به نق��ل از بلومبرگ، ش��رکت 
هواپیماس��ازی ایرباس اعالم کرد در حال ارزیابی تبعات 
رأی کنگ��ره آمریکا بر ممنوعیت ف��روش هواپیماهای 
ایرب��اس و بویینگ به ایران اس��ت، ام��ا فرآیند تکمیل 
قرارداد ۲7 میلیارد دالری فروش هواپیما به تهران را نیز 

متوقف نکرده است. 
کالود براندس، معاون رئیس ش��رکت ایرباس در امور 
تأمین مالی مشتریان در خاورمیانه گفت: ایرباس منتظر 
خواهد ماند تا ببیند س��نا و رئیس جمه��ور باراک اوباما 
چه واکنش��ی به تصمیم اخیر مجلس نمایندگان نشان 
می دهن��د. وی اف��زود: حتی اگر توقف ف��روش هواپیما 
به ای��ران رأی نیاورد، رأی اولی��ه مجلس نمایندگان در 
شرایطی که ایرباس در حال مذاکره درمورد شرایط نهایی 
قرارداد است، یک  »وضعیت بالتکلیفی« به وجود آورده 
است.  براندس افزود:  »تصمیم نهایی هرچه باشد، از نظر 
زمانی برای این قرارداد خوب نیس��ت. . . ما باید واکنش 
ای��ران را ببینیم.« اوباما چ��ه مصوبه مجلس نمایندگان 
را وت��و کند و چ��ه نکند، روی کار آم��دن دونالد ترامپ  

حکایت از وضعیت خوبی ندارد.«
بران��دس گفت اگ��ر ایران پول را نق��دا پرداخت کند، 
ایرب��اس ممکن اس��ت بتواند تا قبل از پایان س��ال کار 
تحویل یک هواپیم��ای باریک پیکر  ای ۳۲1 به ایران را 
پیش ببرد، هرچند این یک فروند  »به عنوان بخش��ی از 
یک بسته مورد مذاکره قرار گرفته« و هنوز باید قرارداد 
نهایی امضا شود. وی گفت که شرکت ایرباس همچنین 
در خصوص ف��روش چهار فرون��د هواپیمای پهن پیکر 

 ای۳۳۰ با ایران رایزنی کرده است. 
این مدیر ش��رکت ایرباس گفت که حتی اگر قرارداد 
ایرباس از مخالفت جمهوریخواهان جان سالم به در ببرد، 
بعید است به یک قرارداد قطعی برای فروش همه 118 
فروند هواپیمای اعالم ش��ده تبدیل شود، زیرا ایران پنج 
ماه بعد از توافق با ایرباس، برای خرید 1۰۹ فروند هواپیما 
از بویینگ توافق کرده است. تعداد نهایی فروش هواپیما 

توسط این دو شرکت به ایران هنوز مشخص نیست. 
ای��ران قص��د دارد هواپیماهایی از جمل��ه مدرن ترین 
محصول شرکت ایرباس یعنی  ای ۳۵۰ و سوپر جامبوی 
 ای ۳8۰ را خری��داری کند و خری��د هواپیماهای 747 
جامب��و، 777 و 777ایکس از بویین��گ را نیز در برنامه 
دارد. شرکت آمریکایی بویینگ به دنبال فروش 8۰ فرود 
هواپیما ب��ه ارزش 17.۶ میلیارد دالر به ایران به صورت 
مس��تقیم و ۲۹ جت مس��افربری از طریق شرکت های 

لیزینگ به ایران است. 

عمران

اربعین  راهپیمای��ی  مراس��م 
حس��ینی از چند سال قبل و به 
دنبال بازگشت امنیت نسبی به 
خاک عراق، ب��ار دیگر به عنوان 
بزرگ ترین گردهمایی انس��انی 
جهان برگزار می ش��ود و در این 
ایام ایران ب��ا بیش از ۲ میلیون 
مسافر بیشترین مشارکت را در 

مراسم اربعین دارد. 
ب��ا وجود آنک��ه برنامه ریزی و 
تدارک برای مدیریت س��فرهای 
اربعی��ن از چند ماه قب��ل آغاز 
می ش��ود ام��ا ثب��ت بی��ش از 
۲میلیون ت��ردد در طول کمتر 
از چند هفته قطعاً مسائل خاص 

خود را به همراه دارد. 
در جری��ان س��فرهای رفت، 
همچنان س��فر زمینی به عنوان 
انتخاب مس��افران  اصلی تری��ن 
ایران��ی مط��رح ش��د. در طول 
روزهای گذش��ته چند صد هزار 
زائر از س��ه مرز مهران، چزابه و 
شلمچه به سمت عراق رفتند و 
البته در این بین اصرار بعضی از 
مسافران به عبور از مهران باعث 
شد تراکم جمعیتی شدیدی در 
این پایان��ه مرزی به وجود بیاید 
و حتی در روزهای آخر راه های 
ورودی به آن بس��ته ش��ود. در 
عرص��ه هوای��ی نی��ز هرچند با 
پیگیری های سازمان هواپیمایی 
و همراه��ی ایرالین های داخلی 
برای سفرهای  نرخ های مصوب 
اربعی��ن در نظر گرفته ش��د اما 
همچنان برخی حاش��یه ها این 
ب��ازار را تح��ت تأثیر ق��رار داد. 
حاشیه نخس��ت را شرکت های 
هواپیمای��ی خارجی ب��ه وجود 
آوردن��د که ب��ا ارائ��ه پروازهای 
ارتباط��ی با بی��ش از دو مقصد، 
ن��رخ س��فر ب��ه ع��راق را حتی 
ب��ه م��رز ۵ میلیون توم��ان نیز 
رس��اندند. در کن��ار آن احتمال 

نیز  تقلب��ی  بلیت های  ف��روش 
یک��ی دیگر از مس��ائلی بود که 
س��ازمان هواپیمای��ی درباره آن 
تذکراتی جدی داد. مدیر روابط 
عمومی این سازمان درباره بلیت 
س��فرهای برگش��ت نیز هشدار 
جدی داده که مس��افران ایرانی 
بلیت های خود را از شرکت های 
بدون مج��وز عراقی تهیه نکنند 
زیرا امکان پیگی��ری قانونی نیز 
برای آنها وجود نخواهد داشت. 

ج��دای از دو عرصه هوایی و 
زمینی، امسال سفرهای اربعین 
مهمان جدیدی نیز داشت و آن 
آغاز به کار قطار ترکیبی تهران 
به کربال بود. با وجود آنکه هنوز 
اتص��ال ریلی دو کش��ور نهایی 
نش��ده و به نظر می رسد دولت 
عراق اعتبار الزم برای س��اخت 
خطوط ریل��ی جدی��د را ندارد 
اما امس��ال قط��اری ترکیبی به 
س��فرهای اربعین اضافه ش��د تا 
مس��افران ایرانی را به مرز برده، 
سپس از طریق خط آهن بصره 
به نجف برس��اند؛ طرحی که در 

بازگشت زائران اربعین نیز مورد 
اس��تفاده قرار خواهد گرفت و از 
شلمچه مسافران به دیگر نقاط 

کشور خواهند رفت. 

بسیج امکانات برای 
سفرهای بازگشت

ترانزی��ت  دفت��ر  مدی��رکل 
و پایانه ه��ای م��رزی س��ازمان 
راهداری معتقد اس��ت با توجه 
به برنامه ریزی های صورت گرفته 
و بس��یج امکانات در پایانه های 
مرزی مشترک با عراق، بازگشت 
زائران ایرانی نیز مانند سفرهای 
رفت با کمترین مش��کل انجام 

خواهد شد. 
در  عطرچی��ان  محمدج��واد 
امروز«  ب��ا »فرص��ت  گفت وگو 
درب��اره ظرفیت مس��افرپذیری 
مرزهای مشترک با عراق اظهار 
ک��رد: خوش��بختانه در ط��ول 
برنامه ریزی  گذش��ته  سال های 
مناسبی برای بهبود شرایط این 
پایانه ها به کار بسته شده است. با 
وجود آنکه نمی توان توقع داشت 

رفت و آمد بیش از ۲ میلیون زائر 
در طول چند روز بدون شلوغی و 
تراکم انجام گیرد اما مرزهای ما 
آمادگی باالیی برای مدیریت این 
سفرها دارند. به گفته وی، آنچه 
ش��رایط را قدری در مرز مهران 
س��خت کرد، باال بودن تقاضای 
س��فر از این نقط��ه در قیاس با 
دیگر مرزها بود. حدود 4۶ درصد 
از زائران ترجیح دادند سفر خود 
را از طریق این مرز انجام دهند و 
همین امر باعث افزایش ترافیک 
ش��د که البته با اقدامات صورت 
گرفته این موضوع نیز به خوبی 
مدیریت ش��د. عطرچیان درباره 
نیز  بازگشت  مدیریت سفرهای 
گفت: تمام امکانات در سه پایانه 
مرزی کشور بسیج شده است و 
همانطور بخشی از مسافران در 
طول روزهای قبل بازگش��ته اند، 
در روزه��ای آین��ده نی��ز مرزها 
آماده بازگشت مسافران خواهند 
ب��ود. احمدرضا عام��ری، رئیس 
اتحادیه تعاونی های مس��افربری 
کشور نیز در گفت وگو با »فرصت 

ام��روز« درباره می��زان آمادگی 
اتوبوس��ی کش��ور برای  ناوگان 
بازگش��ت زائران اع��الم کرد: ما 
تمام ظرفیت ناوگان کشور را در 
طول این روزها برای س��فرهای 
اربعین در نظر گرفته ایم و تا هر 
میزانی که به اتوبوس های جدید 
احتیاج بوده، ناوگان آن را تأمین 
کرده اس��ت، همین روال نیز در 
سفرهای بازگشت دنبال خواهد 
شد و تا جابه جایی آخرین مسافر 

کار ادامه پیدا خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه نرخ بلیت ها 
براساس تعیین قبلی در دستور 
کار قرار گرفته و تاکنون گزارش 
چندانی از گران فروشی بلیت به 
گوش نرسیده است، اظهار کرد: 
در این راس��تا ک��ه رانندگان به 
دلیل سفرهای یک سر خالی در 
ایام اربعین ضرر نکنند، سازمان 
راه��داری قیمت ها را به دو برابر 
نرخ ه��ای عادی افزای��ش داد و 
تمام سفرهای اربعین به همین 
منوال دنبال شدند. خوشبختانه 
تاکنون خبر چندانی از افزایش 
ن��رخ بلیت به گوش نرس��یده و 
بازار با وجود تراکم باالی تقاضا 
در ش��رایطی عادی به کار خود 
ادامه داده و همین روند تا پایان 
ادامه  اربعین  مسافران  بازگشت 

خواهد داشت. 
با وجود آنکه سفرهای اربعین 
امس��ال نیز ب��ا همراه��ی تمام 
دس��تگاه های ذی ربط اجرا شده 
و با وجود تراکم باالی مسافران، 
با کمترین مشکل مدیریت شده 
اس��ت اما همچنان لزوم بهبود 
زیرس��اختی ش��رایط در ای��ن 
حوزه مطرح اس��ت؛ مس��ئله ای 
که می تواند با رس��یدن قطار به 
س��فرهای اربعین س��ال آینده 
بخش��ی از آن جب��ران ش��ود، 
راه حلی که ایران آمادگی اجرای 
کام��ل آن را دارد و تنها نیاز به 
هم��کاری دولت ع��راق در این 

زمینه وجود خواهد داشت. 

بازگشت چند میلیون مسافر اربعین آغاز شد

ریل، جاده و آسمان آماده بازگشت زائران
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فروش آنالین خودروهای 
فیات کرایسلر در آمازون

فیات کرایس��لر اتومبیل با غ��ول اینترنتی آمازون 
برای فروش آنالین خودروها با عرضه تخفیف بیشتر، 

همکاری می کند. 
به گزارش ایس��نا، تحت همکاری فیات کرایس��لر 
و آم��ازون، ابتدا خریداران ایتالیایی می توانند با یک 
کلیک س��اده به ص��ورت آنالین خ��ودرو خریداری 
کنن��د و خودروهای��ی ک��ه در وب س��ایت آم��ازون 
فروخته می ش��وند، به سه مدل  »۵۰۰«،  »پاندا« و  
»۵۰۰ ال« محدود خواهند بود. فیات کرایسلر اعالم 
کرد انتخ��اب مدل های مورد عرضه کام��اًل آگاهانه 
بوده اس��ت، زیرا  »پان��دا«، پرفروش ترین خودروی 
ایتالیاس��ت درحالی ک��ه  »۵۰۰« و م��دل بزرگ تر  
»۵۰۰ ال«، برای جوانان و افراد ماجراجویی هستند 

که این ابتکار تالش دارد آنها را جذب کند. 
جیان لوکه ایتالیا، مس��ئول فیات کرایسلر در ایتالیا 
اعالم کرد زمان آن فرارسیده تا برای مصرف کنندگان 
گزینه جدید و راحت تری جهت خرید خودروی جدید 
فراهم کنیم. براساس گزارش رویترز، تحقیقات نشان 
داده اس��ت نیمی از مردم ایتالیا تمایل دارند خودرو را 
به صورت آنالین خریداری کنند اما ۹۷درصد همچنان 
ترجیح می دهند به یک واس��طه فروش مراجعه کنند. 
بنابراین پ��س از خرید آنالین در آم��ازون، خریداران 
می توانند برای خرید و دریافت خودرو از واسطه فروش 
تصمیم بگیرند. خودرو تا دو هفته پس از خرید آنالین 

آماده خواهد بود. 

شکست پروژه مشترک خودران 
ب ام و و بایدو

خودروس��از آلمانی ب ام و و غول اینترنتی چینی 
بایدو ب��ه تحقیقات مش��ترک در زمینه خودروهای 

خودران پایان دادند. 
به گزارش ایس��نا، اوالف کاستنر، مدیرعامل ب ام و 
چین به رویترز گفت: این دو شرکت تصمیم گرفتند 
به این همکاری که ش��امل تست خودروی خودران 
در آمریکا و چین بود، پایان دهند زیرا نقطه نظرات 

متفاوتی درباره نحوه انجام تحقیقات داشتند. 
وانگ جینگ، مدیر توس��عه خودروی خودران در 
بایدو ه��م به رویترز گف��ت: این ش��رکت اکنون از 
خودروه��ای لینکلن فورد در تس��ت های آمریکایی 

خود استفاده می کند. 
در س��ومین کنفرانس اینترنت جهان چین که در 
ش��هر ووژن برگزار شد، بایدو امکان تست نمونه های 
اولیه مختلف از خودروهای خودران را که از س��وی 
خودروس��ازان چینی چری و بای��ک موتور طراحی 
ش��ده بودند، عرضه کرد. خودروهای آزمایش��ی در 
یک جاده بس��ته حرکت کردند تا از مواجه شدن با 
دوچرخه و خودروهایی که با س��رعت های مختلفی 
حرکت می کنند، اجتناب کنند. ش��رکت ب ام و قصد 
دارد تیم تحقیقات و توس��عه خ��ودروی خودران در 
چین را گس��ترش دهد. این دو شرکت به همکاری 
در زمین��ه نقش��ه های کیفیت باال که ب��رای ناوبری 
خودروهای خودران ضروری هستند، ادامه می دهند. 
بایدو قصد دارد فروش محدود خودروهای خودران 
را تاسال ۲۰۱۸ آغاز کند و تا سال ۲۰۲۱ عرضه این 
خودروها را گس��ترش دهد. ب ام و ه��م برای عرضه 
خودروه��ای خ��ودران تا س��ال ۲۰۲۱ هدف گذاری 
کرده اس��ت. براس��اس گ��زارش رویت��رز، چین ماه 
گذشته نقشه راهی برای توسعه خودروهای خودران 
منتش��ر کرد ک��ه در فاصله س��ال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ 
می توانند در بیش��تر نقاط این کشور حرکت کنند و 
تقریباً همه خودروها تا سال ۲۰۲۳ از حداقل قابلیت 

اتوماتیک برخوردار خواهند بود. 
این نقشه راه از یک فناوری خاص برای خودروهای 
خودران حمایت نمی کند که احتمال حمایت از یک 
استاندارد مختلف از اروپا یا آمریکا را مطرح می کند. 
مدیران ش��رکت های فناوری و خ��ودرو می گویند 
خودروه��ای آین��ده ق��ادر خواهند بود ب��ه صورت 
اتوماتی��ک و ب��دون دخالت راننده انس��انی، حرکت 
کنند و صنعت حمل و نقل را متحول سازند. در حال 
حاضر همه خودروسازان و شرکت هایی مانند گوگل 
و ش��رکت تأمین کننده قطعه دلفی، سرمایه گذاری 

باالیی در توسعه این فناوری انجام داده اند. 

برنده رقابت های 
خودروی سبز اعالم شد

خودروی الکتریکی ش��ورولت بولت خودروی سبز 
سال ۲۰۱۷ معرفی شد و در گروه ۱۰ خودروی برتر 
قرار گرفت. به گزارش ایس��نا به نق��ل از اینهبیتت، 
در این رقابت ها که توس��ط نشریه خودرو، سبز اجرا 
می ش��ود، خودروی س��بز برتر رقابت های نمایشگاه 
اتومبیل لس آنجلس امس��ال »خ��ودروی الکتریکی 

برای همه« نام گرفته است. 
سردبیران نش��ریه خودروی س��بز اظهار کردند که 
خودروی الکتریکی ش��ورولت بولت به دلیل رانندگی 
۲۳۸مایل��ی، طراحی ش��یک، دینامی��ک رانندگی و 
فناوری های جدید، منتخب رقابت ها ش��ده است. این 
خودرو از بین دیگر خودروهای ش��رکت کننده ای مثل 
آی پرفورمنس۳۳۰ ای ب ام و، کرایس��لر پاس��یفیکا، 
اپتیما کیا و تویوتا پریوس پرایم انتخاب شده است. این 
دومین س��ال است که شرکت مذکور برنده این جایزه 
شده اس��ت. اس��تیو ماجروز، مدیر بازاریابی شورولت 
اظهار کرد: خ��ودروی بولت ۲۰۱۷ اتومبیل الکتریکی 
در حال تغییر و مقرون به صرفه اس��ت و از انتخاب آن 
به عنوان بهترین خودروی سبز توسط این نشریه بسیار 
خرسندیم. خودروهای الکتریکی از سال ۱۹۹۰ ایجاد 
ش��ده، اما این خودروها محدودیت رانندگی داشته اند 
و در نهایت خ��ودروی بولت ۲۰۱۷  بر دیگر خودروها 
پیروز شده و مسافتی حدود ۲۳۸ مایل را با هر بار شارژ 

طی خواهد کرد. 
این خودرو تا پایان س��ال جاری با قیمت ۳۷ هزار 
و ۵۰۰ دالر البته بدون در نظر گرفتن مالیات در ۵۰ 

کشور عرضه خواهد شد. 

 پایش رندوم خودروها و صنایع 
در تهران در دستور کار محیط زیست

مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان تهران 
کاه��ش دوره معاین��ه فنی را مثب��ت ارزیابی کرد و 
گف��ت: به منظور اج��رای بهتر اقدام��ات نظارتی در 
تهران، خودروهای دارای معاینه فنی و صنایع بزرگ 

را به صورت رندومی پایش می کنیم. 
ناص��ر مه��ردادی در گفت وگو با ایس��نا، ضمن 
اش��اره به اینکه وضعیت آلودگی تهران نس��بت به 
س��ال های گذشته بهبود یافته است، گفت: کاهش 
مدت زم��ان معاینه فن��ی از پنج به دو س��ال یک 
دس��تاورد مثبت برای محیط زیست کشور به ویژه 
تهران محس��وب می ش��ود. اخیرا یک برنامه جامع 
ب��رای اس��تان تهران ب��ه منظور اج��رای اقدامات 
نظارت��ی طراحی کرده ایم و قصد داریم با نیروهای 
موجود ب��ه صورت تصادفی و رن��دوم خودروهایی 
را ک��ه پ��س از معاینه فنی در س��طح ش��هر تردد 
می کنن��د پایش کنیم. با توجه به برگه های معاینه 
فنی که خودروها در اختیار دارند مش��خص است 
ک��ه هر خودرو در کدام یک از ایس��تگاه ها معاینه 
فنی ش��ده  اس��ت، بنابرای��ن در صورت��ی که این 
خودروها پایش ش��وند و اش��کالی داش��ته باشند 
مج��ددا باید معاینه فن��ی را انجام دهند و در این 
صورت از مرکز معاینه فنی مورد نظر درخواس��ت 

می کنیم که با دقت کار معاینه را انجام دهد. 
وی با بیان اینکه مس��ئله آلودگی ه��وا در تهران 
بزرگ ترین بحث این اس��تان محس��وب می ش��ود، 
افزود: بیش��ترین مس��ئله آلودگی ه��وای تهران به 
خودروها مرتبط اس��ت. بنابرای��ن کاهش بازه زمانی 
معاین��ه فنی کمک زی��ادی به ما می کن��د. عالوه بر 
این ب��ا طراحی های��ی ک��ه از قبل وجود داش��ته و 
بازبینی هایی که اخیرا ص��ورت گرفته قصد داریم با 
کمک آزمایشگاه های معتمد تهران، وضعیت پایشی 
خود را ارتقا دهیم. همچنین س��عی داریم بر فعالیت 
واحدهای صنعتی بزرگ که از طریق آزمایشگاه های 
معتمد پایش را انج��ام می دهند، نظارت کنیم؛ این 
موضوع در کنار خوداظهاری ها و پایش های تصادفی 
توس��ط محیط زیس��ت می تواند به بهب��ود وضعیت 

آلودگی هوای تهران کمک کند. 

خبر بینالملل

7 خودرو

راهنمایی  پلی��س  رئیس  جانش��ین 
و رانندگی تهران ب��زرگ از آغاز طرح 
ضربتی برخورد با وس��ایل نقلیه پالک 

مخدوش خبر داد. 
سرهنگ حسن عابدی در گفت وگو با 
ایسنا، در این باره گفت: متأسفانه شاهد 
این هستیم که برخی از رانندگان برای 
اینکه وارد محدوده زوج و فرد یا طرح 
ترافیک شوند اقدام به دستکاری ارقام 
پالک وسیله نقلیه خود یا پوشاندن آن 
می کنن��د که این اقدام نیز در روزهای 
اخیر با توجه به ش��رایط آلودگی هوا و 
اجرای ط��رح ترافیک در محدوده زوج 
و فرد تا ساعت ۱۹ افزایش یافته است. 
وی با بی��ان اینکه براب��ر ماده ۷۲۰ 
قانون مجازات اس��المی هرگونه تغییر 
در ارقام و مش��خصات پالک وس��ایل 
نقلی��ه موتوری ی��ا اس��تفاده از پالک 
وس��یله ای دیگر جرم ب��وده و مجازات 
حبس از ش��ش ماه تا یک س��ال را به 
دنبال خواهد داش��ت، افزود: در همین 
راستا و با توجه به اینکه اقدام برخی از 
رانن��دگان در تغییر ارقام پالک ممکن 
است سبب وارد شدن زیان به راننده ای 
دیگر شود، تیمی با حضور عوامل یگان 
ام��داد و عملیات پلی��س راهنمایی و 
رانندگی تهران بزرگ تش��کیل شده و 
با حضور در نقاط مختلف ش��هر با این 

تخلف برخورد می کند. 
جانش��ین رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگ��ی تهران بزرگ ب��ا بیان اینکه 
ط��رح برخورد با پالک های مخدوش و 
ناخوانای وسایل نقلیه به شکل ضربتی 
آغ��از ش��ده و در روزهای آت��ی ادامه 
خواهد داش��ت، اظهار ک��رد: ماموران 
پلی��س راهور به ش��کل محس��وس و 

نامحسوس در اطراف دوربین ها و معابر 
ورودی ب��ه محدوده زوج و فرد و طرح 
ترافیک مستقر شده و در صورت رویت 
چنین وسایل نقلیه ای عالوه بر جریمه 
6۰ هزار تومانی، وس��یله را نیز توقیف 
و راننده متخلف را به دادس��رای راهور 

معرفی می کنند. 
عابدی با تأکید بر اینکه تغییر در پالک 
نه یک تخلف رانندگ��ی بلکه یک جرم 
است، به ایسنا گفت: تمامی وسایل نقلیه 
موتوری اعم از موتورس��یکلت، خودروی 
س��واری، کامیون، اتوبوس و. . . مشمول 
این قانون می ش��وند و در صورت تخلف، 
مق��ام قضایی به تخلف آنان رس��یدگی 

خواهد کرد. 
به گفته وی، در صورتی که راننده ای 
اق��دام ب��ه تغییر در ارق��ام پالک خود 
کند، عالوه بر موارد گفته ش��ده، حتماً 
پالک وس��یله  نقلیه اش نیز فک خواهد 
ش��د؛ چرا که این اقدام به منزله جعل 
بوده و س��بب وارد شدن زیان به مالک 

خودرویی دیگر خواهد شد. 

برخورد با افرادی که برای 
پوشاندن پالک پول می گیرند

راهنمایی  پلی��س  رئیس  جانش��ین 
و رانندگ��ی تهران بزرگ با اش��اره به 
افرادی که با حض��ور در معابر ورودی 
طرح زوج و فرد و ترافیک از رانندگان 
مبلغ��ی را دریاف��ت کرده و ب��ا بدن یا 
موتورسیکلت خود باعث مخفی ماندن 
پالک از دوربین ها می شوند، نیز گفت: 
پلیس با هماهنگ��ی عوامل انتظامی با 
این دس��ته از افراد نیز به اتهام اخالل 
در نظ��م عموم��ی برخ��ورد می کند، 
اگ��ر این افراد با موتورس��یکلت چنین 

اقدامی را انجام دهند، موتورس��یکلت 
آنان نیز توقف خواهد شد. 

موتورس��یکلت هایی  درب��اره  عابدی 
که اقدام به پوش��اندن پ��الک خود با 
زنجیر یا خورجین می کنند، نیز گفت: 
برخی از موتورسواران دست به چنین 
اقدامی می زنند که با آنان نیز برخورد 
خواهد ش��د. حتی برخ��ی از رانندگان 
وس��ایل نقلیه پالک خ��ود را گل مالی 
و کثی��ف کرده و ادع��ا می کنند که به 
دلیل ش��رایط بارانی ای��ن اتفاق افتاده 
اس��ت که الزم اس��ت به این افراد نیز 
یادآوری کنم که پالک وس��ایل نقلیه 
هم��واره باید خوانا باش��د و اگر به هر 
دلیل وس��یله نقلیه کثیف ش��ود، آنان 
موظفند که پالک خود را تمیز کنند. 

وی اس��تفاده از تل��ق در پوش��اندن 
پ��الک را نیز تخلف اعالم کرد و گفت: 
پلیس با تمامی ترفندها و ش��یوه هایی 
ک��ه برخی رانن��دگان برای پوش��اندن 
پالک خود به کار می برند آشناس��ت و 

با آنها برخورد می کنند. 

جانش��ین رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی ته��ران بزرگ درب��اره پالک 
وس��ایل نقلیه سنگین نیز گفت: پالک 
کامیون ها و اتوبوس ه��ا نیز باید خوانا 
باشد و در ابعاد بزرگ تر روی بدنه این 

وسایل نیز نصب شود. 

برخورد روزانه با بیش از 100 تغییر 
در پالک

عابدی با بیان اینکه به طور متوس��ط 
مام��وران راهور در ط��ول روز با بیش 
از ۱۰۰ مورد دس��تکاری یا پوش��اندن 
پالک برخ��ورد می کنن��د، اظهار کرد: 
طرح تش��دید برخورد با تخلفات پالک 

در پایتخت ادامه خواهد داشت. 
وی در پای��ان با اش��اره به ش��رایط 
آلودگی هوا در پایتخت، گفت: تشدید 
برخ��ورد با خودروهای دودزا و آالینده 
و همچنی��ن فاقد معاین��ه فنی نیز در 
دس��تور کار مام��وران ق��رار گرفت��ه و 
نسبت به اعمال قانون و برخورد با این 

وسایل نیز اقدام خواهد شد. 

آغاز طرح ضربتی برخورد
با وسایل نقلیه پالک مخدوش در تهران

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
دو شنبه
اول آذر 1395

شماره 657

آگهی دعوت
بدینوسیله از کلیه شرکا و اعضای هیئت مدیره موسسه بین المللی پردیس 
شریف پاسارگاد به شماره ثبت: ۳44۵۰ و شناسه ملی ۱4۰۰4۳۱6۲4۷ 
جهت برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در س��اعت۱۰:۰۰ 
صبح مورخ دوش��نبه ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ که در محل قانونی موسسه تشکیل 

می گردد دعوت می شود حضور به هم رسانید.
دس��تور جلس��ه: انتخ��اب و تعیین س��مت مدیران و م��واردی که در 

صالحیت و اختیار مجمع عمومی باشد.

مدی��رکل دفت��ر حمل و نق��ل مس��افر  
س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
گفت: بیش از یک هزار دس��تگاه اتوبوس 
در مرز مهران برای انتقال زائران حسینی 
به تهران و سایر شهرستان ها مستقر شده 

است. 
علیرض��ا ش��هرکی ثانوی در گفت وگ��و 
ب��ا ایرنا، افزود: بازگش��ت زائ��ران اربعین 
حسینی به میهن اسالمی از دو روز پیش 
آغاز شده اس��ت، به طوری که روز جمعه 
گذشته بیش از ۹۲ هزار نفر از هموطنان 
از مرز مهران وارد کش��ور شدند و با ۸۰۰ 
دستگاه اتوبوس به شهرهای خود عزیمت 

کردند. 
وی یادآور شد: هرچند بازگشت زائران 
حس��ینی تا پنجم آذرم��اه ادامه دارد، اما 
هموطنان با مدیریت سفر خود به تدریج 
وارد کشور ش��وند تا بهتر بتوانیم به آنها 

خدمت رسانی کنیم. 
مدی��رکل دفت��ر حمل و نق��ل مس��افر  
سازمان راهداری توصیه کرد، با توجه به 
ازدحام جمعیت در مرز مهران به منظور 
س��هولت در تردد، زائران حس��ینی از دو 
مرز ش��لمچه و چزابه وارد کشور شوند و 
با اتوبوس هایی که در پارکینگ ها مستقر 
شده اند به تهران و شهرهای خود عزیمت 

کنند. 
شهرکی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 
۳۵۰ دستگاه اتوبوس در شلمچه و بیش 
از ۲۵۰ اتوب��وس در چزابه ب��رای انتقال 
زائران ایرانی مستقر ش��ده اند، گفت: هر 
تعداد اتوبوس م��ورد نیاز زائران ایرانی را 

تأمین خواهیم کرد. 
مدی��رکل دفت��ر حمل و نق��ل مس��افر  
حمل و نق��ل  و  راه��داری  س��ازمان 

جاده ای با اش��اره به اینکه تمام ناوگان 
اتوبوس��رانی کش��ور برای انتقال زائران 
حس��ینی از س��ه مرز مهران، شلمچه و 
چزابه بس��یج ش��ده اند، گفت: براساس 
برنامه ریزی های انجام ش��ده در هر سه 
پایانه م��رزی اتوبوس مورد نیاز در نظر 
گرفته شده و هم اکنون وضعیت هر سه 
منطق��ه از نظر تأمین ن��اوگان اتوبوس 

عادی گزارش شده است. 
ش��هرکی با بیان اینکه هدف گذاری ما 
برای تسهیل عبور و مرور زائران حسینی 
تا پای��ان روز پنجم آذرماه اس��ت، تأکید 
ک��رد: با این حال اگر در روزهای شش��م 
تا دهم آذرماه هم تعدادی از زائران قصد 
برگشت به کشور را داشته باشند، اتوبوس 

مورد نیاز آنها را تأمین خواهیم کرد. 
وی تصری��ح کرد: در حال حاضر تعداد 
اتوبوس ه��ای م��ا در س��ه پایان��ه مرزی 
از تع��داد زائران ورودی به کش��ور  بی��ش 
اس��ت و ب��ا ورود تدریج��ی هموطنان به 
اس��المی، ما نیز تعداد اتوبوس ها را  میهن 

افزایش خواهیم داد. 
مدی��رکل دفت��ر حمل و نق��ل مس��افر 
س��ازمان راه��داری در پای��ان از نح��وه 
هم��کاری پلیس راه برای تس��هیل عبور 
و مرور ناوگان عمومی جاده ای مس��افری 
و انجمن ه��ای صنفی مس��افری قدردانی 
کرد و گفت: خوش��بختانه همکاری تمام 
دستگاه های اجرایی در عزیمت زائران به 
کربال و بازگشت آنها به کشور قابل تقدیر 

و تشکر است. 
به گزارش ایرنا، امسال حدود ۳میلیون 
نفر از مردم ایران برای شرکت در مراسم 
ع��زاداری اربعی��ن حس��ینی راهی کربال 

شده اند. 

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر  سازمان راهداری خبر داد 
استقرار بیش از یک هزار دستگاه اتوبوس 

در مهران برای بازگشت زائران

گزارش2



روز گذشته مراس��م پیاده روی جاماندگان اربعین در 
تهران از س��اعت ۶:۳۰ صب��ح زیر بارش ب��اران برگزار 

ش��د. این پیاده روی از سه نقطه به سمت حرم حضرت 
عبدالعظیم حس��نی )ع( آغاز ش��د و ع��زاداران پس از 

طی مس��یر۱۷ کیلومتری همزمان با اذان ظهر به حرم 
حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( رسیدند. 

روز گذشته لغو سخنرانی علی مطهری 
در مش��هد خبرساز ش��د و اعتراض چند 
نماینده و کاربران ش��بکه های اجتماعی را 

در برداشت.  
دکتر رحمانی فضلی، وزیر کشور هم در 
دس��توری به معاون سیاسی وزارت کشور 
خواستار تشکیل هیاتی به منظور بررسی 
علت لغو س��خنرانی نای��ب رئیس مجلس 

شورای اسالمی در مشهد شد.
رحمان��ی فضل��ی همچنی��ن از نگارش 
نامه ای به رییس قوه قضاییه درباره حوادث 
مش��هد خبر داده است. س��خنگوی وزارت 
کشور هم با »غیرقابل قبول« خواندن این 
رفتار مقامات قضایی در مشهد، از پیگیری 

جدی این واقعه خبر داد.
ایلنا درباره این مراسم لغو شده نوشت: 
صبح یکش��نبه در حالی از سخنرانی علی 
مطه��ری به مناس��بت اربعین در مش��هد 
جلوگیری ش��د که با توجه به اعالم قبلی 
این برنامه، افراد زیادی برای ش��رکت در 
این مراسم در س��الن مربوطه حاضر شده 
بودن��د. ب��ا توجه ب��ه اینکه ق��رار بود این 
مراسم در سالن ساپکو مشهد برگزار شود، 
پلیس پیش از آغاز مراسم در محل حاضر 
شد و با اعالم اینکه سخنرانی مطهری لغو 
ش��ده اس��ت، تالش کرد حاضران در این 

مراسم را متفرق کند. 
ای��ن در حالی اس��ت که عل��ی مطهری 
ساعاتی قبل از ش��روع سخنرانی به صورت 
هوایی وارد مش��هد ش��ده ب��ود و از لغو این 
برنامه اطالعی نداشته است. میزبان مراسم 
مذک��ور، مجم��ع مش��ورتی اصالح طلبان 
خراسان بوده اس��ت که فعاالن این تشکل 
سیاس��ی عنوان می کنند پی��ش از این قرار 
بود، سخنرانی مطهری در سالن رازی مشهد 
و زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی برگزار 
شود، ولی محل برگزاری در ساعاتی پیش از 
آن با دستور برخی نهادها تغییر کرده اما در 
م��ورد لغو برنامه اطالعی به برگزارکنندگان 

این مراسم داده نشده است. 

وکیل مطهری: دالیل ممنوعیت 
برگزاری سخنرانی مطهری در مشهد 

باید بررسی شود
در همی��ن رابطه ت��رک همدانی، وکیل 
مداف��ع علی مطه��ری با تأیی��د خبر لغو 
سخنرانی نایب رئیس مجلس عنوان کرد: 
باید بررسی شود که علت دقیق این اتفاق 
چه بوده. ممکن اس��ت ب��ه دلیل مباحث 
امنیت��ی و جلوگیری از هرگون��ه اقدامی 
علیه آقای مطهری این کار صورت گرفته 
باشد، درغیراین صورت اگر لغو این برنامه 
دلیل منطقی نداشته باشد، عواقب خوبی 
هم نخواهد داشت و این اتفاق به یک رویه 

تبدیل می شود. 
 او اف��زود: صرف نظ��ر از اینک��ه آق��ای 
مطه��ری نای��ب رئی��س مجلس اس��ت و 
جایگاه نظارتی ویژه ای دارد، وی به عنوان 
ی��ک ش��هروند و ی��ک فرد ع��ادی دارای 
حقوقی است که کسی حق تعرض به این 
حقوق را ندارد. اساس��اً هم قانون مجازات 
اس��المی پیش بینی کرده است اگر فردی 
از مس��ئوالن، خالف قانون اساسی آزادی 
ملت را س��لب ی��ا آنه��ا را از حقوق خود 
محروم کند، به انفصال ش��ش ماهه تا یک 
س��اله از خدمات دولتی محک��وم خواهد 
شد. اگرچه باز هم تأکید دارم باید در این 
مورد بررسی شود که اوالً چه فرد و نهادی 
دس��تور لغو این سخنرانی را صادر کرده و 
اینکه علت اصلی این اقدام چه بوده است. 
با توج��ه به اینک��ه قرار ب��ود حاضران 
در این مراس��م ب��ه صرف ناه��ار مهمان 
لغ��و  از  پ��س  باش��ند،  برگزارکنن��دگان 
س��خنرانی مطه��ری مح��ل ص��رف ناهار 
مراس��م روز اربعین حس��ینی-در مشهد-
بسته ش��د و از ورود عزاداران حسینی به 

سالن غذاخوری ممانعت به عمل آمد. 

اس��تانداری خراسان  مدیرکل سیاس��ی 
رض��وی ه��م روز گذش��ته با اش��اره به لغو 
س��خنرانی علی مطهری در مش��هد گفت: 
پیگیری های الزم از سوی استانداری انجام 
شد تا دادستان از نظرشان برگردند اما بنا به 
دالیلی که خودشان می دانند موافقت نشد. 

سیدمس��عود محوالت��ی در گفت وگو با 
ایسنا در این رابطه گفت: مجمع مشورتی 
اصالح طلبان درخواست داده بودند تا روز 
اربعین جلسه ای با سخنرانی علی مطهری 

داشته باشند. 
او ادام��ه داد: از لحاظ اینکه س��خنران 
مراس��م نای��ب رئی��س مجلس ش��ورای 
اس��المی بود و موضوع س��خنرانی نیز در 
رابط��ه ب��ا اربعین و ایام صف��ر بود اجرای 
ای��ن برنامه از نظر ما مش��کلی نداش��ت و 
فرمانداری مجوز برگزاری این برنامه را در 

یکی از سالن های شهر صادر کرد. 
مدیرکل سیاس��ی اس��تانداری خراسان 
رضوی با بیان اینکه تا روز گذشته مشکل 
خاصی برای برگزاری این مراس��م نبود و 
آقای مطهری شنبه شب به مشهد آمدند، 
خاطرنش��ان کرد: اما مقام قضایی ش��نبه 
ش��ب ابالغ می کنند تا این مراس��م انجام 
نش��ود، نیروی انتظامی نی��ز به فرماندار و 
رئیس شورای تأمین استان اعالم می کنند 
که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود. 
اف��زود: برگزارکنن��دگان این  محوالتی 
مراس��م به دنب��ال ای��ن بودند ت��ا محل 
برگزاری مراس��م را تغییر دهند تا ش��اید 
مشکل برطرف ش��ود اما ظاهراً اعالم شد 

که مراسم باید به طور کلی لغو شود. 
او با تأکید بر اینکه باید تابع نظر قضایی 
باشیم، افزود: ما مکاتبه و اعالم کردیم این 
برنامه مش��کل خاصی ندارد، سخنران هم 
قرار اس��ت در رابطه با اربعین س��خنرانی 

کند اما موافقت نشد. 
محوالتی با بیان اینکه با دادستان مشهد 
در رابطه با اینکه سخنران قرار نیست در این 
برنامه مطلب خاصی بگوید هم مکاتبه شده 
و هم مذاکره گفت: اما در نهایت با برگزاری 
این مراسم موافقت نشد، پیگیری های الزم 
از س��وی استانداری انجام ش��د تا دادستان 
از نظرش��ان برگردند اما بنا ب��ه دالیلی که 

خودشان می دانند موافقت نشد. 

دفتر مجمع مشورتی اصالح طلبان 
خراسان رضوی پلمب شد

دفت��ر مجم��ع مش��ورتی اصالح طلبان 
خراس��ان رضوی واقع در خیابان س��ناباد 
مش��هد هم ظهر روز گذش��ته در پی لغو 
برنامه س��خنرانی علی مطهری از س��وی 

دادستانی این شهر پلمب شد. 
دبیرکل مجمع مش��ورتی اصالح طلبان 
خراس��ان رض��وی عصر یکش��نبه در این 
خصوص به ایرنا گفت: هیچ علت و دلیلی 
برای این موضوع و اقدامات روز گذش��ته 
در لغ��و برنامه های مجمع مش��ورتی ارائه 

نشده است. 
بت��ول گندمی اف��زود: علت لغ��و برنامه 
س��خنرانی نای��ب رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی که ق��رار بود صبح روز گذش��ته 
توس��ط این مجمع برگزار ش��ود و مجوز 
رس��می از فرمانداری مشهد و استانداری 

نیز داشت، اعالم نشده است. 

او ادام��ه داد: عل��ت پلمب ش��دن دفتر 
مجمع مشورتی اصالح طلبان را نمی دانیم، 
علت بس��تن س��لف محل پذیرای��ی ناهار 
مهمان��ان برنامه روز گذش��ته ع��زاداری 

اربعین این مجمع را هم نمی دانیم. 
دبیرکل مجمع مش��ورتی اصالح طلبان 
خراس��ان رض��وی گفت: حتی ش��نبه که 
دادس��تانی مش��هد اقدام به لغو برنامه در 
ت��االر رازی کرد با هماهنگی اس��تانداری 
خراس��ان رضوی تاالر س��اپکو در مشهد 
را برنامه ری��زی کردی��م و در این رابطه با 

فرمانداری هم مکاتبه شد. 
او اف��زود: با این وج��ود از برگزاری آن 
برنامه هم ممانعت به عمل آمد درحالی که 
بخشی از مهمانان از شهرستان ها دعوت و 
از قب��ل برنامه پذیرایی از هزار نفر تدارک 
دیده شده بود. گندمی گفت: با لغو برنامه 
و س��رمای ه��وا، مهمانان شهرس��تانی به 
محل دفتر مجمع مش��ورتی انتقال یافتند 

تا زمان ناهار که به محل سلف بروند. 
او افزود: نیروی انتظامی در پی این امر 
به محل دفتر وارد شده و مهمانان و اعضا 
را از محل خارج و در اصلی س��اختمان را 

پلمب کرد. 
دبیرکل مجمع مش��ورتی اصالح طلبان 
خراس��ان رضوی گفت: در این ساختمان 
ی��ک دفت��ر اس��ناد رس��می و مجتم��ع 

دندانپزشکی هم وجود دارد. 

صادقی: وزیر کشور 
باید پاسخگو باشد

برخ��ی نماین��دگان مجل��س ش��ورای 
اس��المی هم با انتش��ار مطالبی در فضای 
مجازی به لغو س��خنرانی علی مطهری در 

مشهد واکنش نشان دادند. 
به گزارش ایسنا، عبدالکریم حسین زاده، 
فاطمه س��عیدی، محمود صادقی و سیده 
فاطمه ذوالقدر با انتشار مطالب جداگانه ای 
ب��ه لغ��و س��خنرانی نایب رئی��س مجلس 
ش��ورای اسالمی در مش��هد واکنش نشان 
دادند. عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس 
فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در 
صفحه ش��خصی توییتر خود نوشت:  »آیا 
س��خنرانی نایب رئی��س مجلس هم حکم 

کنسرت دارد که در مشهد لغو شد؟ «
فاطم��ه س��عیدی، عضو هیأت رئیس��ه 
فراکس��یون امی��د مجل��س ه��م در کانال 
تلگرامی خود نوشت:  »برادر شجاع و آزاده ام 
علی مطهری، نایب رئیس مجلس ش��ورای 
اس��المی در روز اربعین و کنار مضجع پاک 

امام هشتم اجازه سخنرانی ندارد! 
وزیر کش��ور و مسئوالن استان خراسان 
رضوی باید توضیح دهن��د چه اتفاقی در 
این اس��تان افت��اده که دول��ت اینچنین 

تسلیم فشارها در مشهد می شود.«
محمود صادقی، عضو فراکس��یون امید 
مجل��س هم با انتش��ار دو مطلب جداگانه 

در صفحه توییتر خود نوشت: 
 » س��خنرانی عل��ی مطهری در مش��هد 
لغو ش��د. وزارت کش��ور چه کاره اس��ت 
در مش��هد؟! وزیر کش��ور باید به مجلس 
پاسخگو باشد. با توجه به تعلل استانداری 
خراس��ان در لغ��و س��خنرانی نایب رئیس 
مجل��س و انفعال وزارت کش��ور در موارد 
مشابه، استیضاح وزیر کشور مناسب ترین 

واکنش مجلس است.«
س��یده فاطمه ذوالق��در، نماینده مردم 
تهران نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: 

 »امام رضا  )ع( عالوه بر معین الضعفاء 
وغریب الغرباء بودن، به عالم اهل بیت  )ع( 
و عالم آل محمد  )ص(، در جامعه اسالمی 
مش��هورند، رمز و راز این موضوع را عالوه 
بر بعد علمی و معصومیت ایش��ان باید در 
شیوه، س��یره و س��بک زندگانی پربرکت 
حضرت ثام��ن الحجج )ع( به ویژه مواجهه 
ایش��ان با تضرب آرا، آزادی اندیشه، تفکر 
و ن��گاه امام رضا  )ع( با آرا و اندیش��ه های 
مخال��ف و جایگاه آزاداندیش��ی در مکتب 

رضوی جست وجو کرد. 
 حال ممانعت از س��خنرانی فرزند پاره 
تن امام )ره( آن هم در اس��تان و ش��هری 
که هویت و برکت خود را از امام رضا  )ع( 
دارد جای شگفتی و تأمل داشته و با سیره 
و ش��یوه آن بزرگوار و عالم اهل بیت )ع( 

و عالم آل محمد  )ص(در تضاد است.«

مطهری: این وضعیت زیبنده دولت 
یازدهم نیست

علی مطهری نیز با انتشار نامه ای خطاب 
به رئیس جمهور لغو س��خنرانی خود را در 
مشهد داعش گونه توصیف کرد و گفت که 
این وضعیت زیبنده دولت یازدهم نیست. 
در نامه علی مطهری به حس��ن روحانی 
که در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االسالم آقای دکتر 

روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

با اه��دای س��الم و تحی��ت، همانطور 
که مس��تحضر هس��تید برنامه سخنرانی 
اینجانب در مش��هد در روز اربعین تحت 
عن��وان »تحلیل واقعه کربال« به دس��تور 
دادس��تان مش��هد و ب��ه ق��ول خ��ودش 
براساس نامه ای که به او رسیده است لغو 
شد. امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی 
ام��ام جمعه مش��هد نباش��د. ارتباط این 
موض��وع با دادس��تان و احیانا امام جمعه 
برای من روش��ن نیس��ت. آنک��ه در این 
موارد مس��ئولیت دارد استاندار و شورای 
تأمین است که ظاهراً مسلوب االختیارند. 
لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در 
استان خراس��ان رضوی استاندار است یا 
دادس��تان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی 
تحت فرمان اس��تاندار است یا دادستان؟ 
و اساس��اً ورود دادس��تان در ای��ن گونه 
موارد بر چه اساس��ی اس��ت؟ آیا اینها با 
خود اندیش��یده اند که این قانون ش��کنی 
چ��ه تأثیری ب��ر جوانانی ک��ه از راه دور 
برای ش��رکت در این جلس��ه آمده بودند 
خواهد داش��ت؟ تردید دارم که این قبیل 
اقدام��ات داعش گون��ه عالماعام��دا علیه 
انقالب اس��المی انجام می شود یا از روی 

سهو و نادانی؟ 
مس��تدعی اس��ت تمهیدی ب��رای نجات 
استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها 
بیندیشید؛ همانطور که بعد از حادثه شیراز 
اقدامات جنابعالی باعث نجات استان فارس 

از این گونه استبدادها شد. 
اخیراً در اس��تان خوزس��تان نیز شبیه 
این ماج��را برای فرد دیگ��ری پیش آمد. 
این وضعی��ت زیبن��ده دول��ت جنابعالی 
نیس��ت؛ گرچه قبول دارم که تالش برای 
محدودس��ازی آزادی بیان از سوی برخی 
نهاده��ای حکومت��ی معم��والً در زم��ان 
دولت هایی که گرایش اصالح طلبی دارند 
بیشتر است. چنانچه اقدام مؤثری در این 
خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره ای 
ج��ز اس��تفاده از اختی��ارات قانونی خود 

نخواهد داشت. 
با تقدیم احترام
علی مطهری
اربعین 1438«

همزمان با اربعین حسینی، سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس در مشهد لغو شد

گزارش  »لغو« یک سخنرانی

نیروهای مش��ترک عراق با پیش��روی گسترده خود در 
محوره��ای مختلف داخل و خارج ش��هر موصل و آزادی 
مناطق وس��یعی در حاش��یه جنوبی ش��هر، عرص��ه را بر 
تروریس��ت ها در این شهر یک و نیم میلیون نفری تنگ تر 

کردند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، به نقل از پایگاه خبری ش��فق نیوز، 
یگان هایی از لش��گر نه��م ارتش عراق همچن��ان به نفوذ 
خود در بخش ش��رقی شهر موصل ادامه می دهند و گفته 
می شود در برخی مناطق تا نزدیکی ساحل رودخانه دجله 

که شهر را به دو قسمت تقسیم کرده پیش رفته اند. 
نیروه��ای مبارزه با تروریس��م عراق نی��ز کنترل محله 
العلماء و المعلمین در ش��مال ش��رقی موص��ل را پس از 
درگیری ه��ای ش��دید با داعش در دس��ت گرفتن��د. آنها 
همچنی��ن کنترل محله المحاربین را در دس��ت گرفتند. 
تروریس��ت های داع��ش ت��الش می کنند ب��ا خودروهای 

بمب گذاری شده مانع پیشروی نیروهای عراقی شوند. 

ش��هر موصل که دومین ش��هر بزرگ عراق محس��وب 
می شود توسط رودخانه دجله به دو بخش راست )شرقی( 
و چپ )غربی( تقس��یم شده اس��ت که درگیری ها اکنون 
در محله های ش��رقی و تا حدودی شمالی ادامه دارد. این 
مناطق برخالف محله های تودرت��وی غربی، به دلیل تازه 
س��اخت بودن، مناطقی با خیابان ه��ای بازتر دارد که کار 
پیش��روی را برای نیروه��ای عراقی به وی��ژه ادوات زرهی 

ارتش آسان تر می کند. 
پس از آزادی ش��هر استراتژیک نمرود در محور جنوبی، 
ارتش عراق پاکسازی روستای قره شور در شمال نمرود را 
آغاز کرده و نیروهای مشترک مواضع خود برای پیشروی 

به سمت محله های شهر موصل تقویت کردند. 
س��ازمان ملل پیش بینی کرده که ح��دود یک میلیون 
ت��ن طی عملیات موصل آواره ش��وند. براس��اس آمارهای 
بین الملل��ی تاکنون ۶2 هزار نفر طی عملیات موصل آواره 

شده اند. 

با ادامه نبرد خیابانی در موصل
عراقی ها عرصه را بر داعش تنگ تر کرده اند

  آنج�ال مرکل قصد خ�ود را برای 
دوره  چهارمین  ب�رای  کاندیداتوری 
صدراعظم�ی آلم�ان اع�الم خواهد 
ک�رد. بی�ش از نیم�ی از آلمانی ه�ا 
دوس�ت دارند آنجال مرکل برای دور 
چه�ارم به عنوان صدراعظ�م آلمان 

باقی بماند. 
  مراس�م عزاداری اربعین حسینی 

ب�ا حضور هیأت های دانش�جویی در 
حضور آیت اهلل خامنه ای در حسینیه 

امام خمینی)ره( برگزار شد. 

روز گذش�ته همزمان با تظاه�رات معترضان آمریکایی در ش�هرهایی چون 
نیویورک، لس آنجلس، ورچس�تر، ماساچوس�ت و آیووا علیه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری منتخب آمریکایی، صدها فرانس�وی ب�ه خیابان های پاریس 
آم�ده تا اعتراض خ�ود را به انتخاب ترامپ برای کاخ س�فید ک�ه مهاجران، 

گروه های اقلیت و زنان را تهدید می کند، نشان دهند
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دکتر سیدحسن هاشمی، وزیر بهداشت روز گذشته در 
جلسه ش��ورای سالمت استان بوشهر با اش��اره به پرونده 
پزشکی مرحوم کیارس��تمی و با بیان اینکه مخالف اعزام 
او به فرانس��ه بوده است، گفت: نباید علیه جامعه پزشکی 
حاشیه س��ازی و فضاسازی شود، چرا که پزشکان، سرمایه 
اجتماعی هستند و در صورتی که این سرمایه از بین برود، 

جامعه و مردم آسیب می بینند. 
هاشمی گفت: در این پرونده فقط من، بهمن کیارستمی 
و آقای سیف اهلل  صمدیان می دانیم که چه اتفاقی رخ داده و 
مخالفت موکد من با اعزام به فرانسه بارها مطرح شد. بنابراین 

نباید علیه جامعه پزشکی حاشیه س��ازی و فضاسازی شود، 
چراکه پزش��کان، سرمایه اجتماعی هستند و در صورتی که 

این سرمایه از بین برود، جامعه و مردم آسیب می بینند. 
او در خصوص قصور پزشکی که توسط یکی از حاضران 
در جلسه شورای سالمت استان بوشهر مطرح شد، گفت: 
اگ��ر فردی تخلف��ی کرده نباید از آن چشم پوش��ی کرد و 
نگفته ایم که اگر پزش��ک، وکیل، قاضی و... تخلفی کرد با 
او برخورد نشود، اما اگر رأی قاضی، وکیل و افراد مختلف 
با هم متفاوت است من نباید جواب آن را بدهم؛ اگر قانون 

اشکال دارد قوه قضاییه آن را اصالح کند. 

وزیر بهداشت: تنها 3 نفر از پرونده پزشکی کیارستمی خبر دارند

  محم�ود صادقی، نماین�ده مردم 

تهران در مجلس با اشاره به نامه اش 
به رئیس دیوان محاس�بات کش�ور 
درب�اره اح�کام ص�ادر ش�ده علیه 
احمدی نژاد گفت: براس�اس آخرین 
پیگیری ها، رئیس دیوان محاس�بات 
به دادس�تان دیوان دس�تور داده تا 

پاسخ نامه را تفصیلی ارائه دهد. 
  در پ�ی انتش�ار خب�ری دال ب�ر 

ورود خون چینی به کش�ور، سازمان 
انتق�ال خ�ون هرگون�ه واردات خون 
و فرآورده ه�ای خون�ی را از مب�ادی 
کشورهای دیگر به شدت تکذیب کرد. 

بارش باران و نخستین برف پاییزی در تهران به داد پایتخت نشین ها رسید و هوا 
را به وضعیت سالم رساند. مدیر کل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی 
ضمن پیش بینی کاهش دما در اغلب مناطق کش�ور در روزهای آغازین آذرماه 
اعالم کرد که دمای پایتخت در روزهای دوشنبه و سه شنبه ممکن است به زیر 

صفر برسد
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 نمایش��گاه آثار نقاش��ی ک��ودکان کار که از روز ش��نبه 
بیس��ت و نهم آب��ان ماه در کافه ایدما ب��ه معرض نمایش 
گذاش��ته شده است، مورد اس��تقبال بازدیدکنندگان قرار 
گرف��ت. در این نمایش��گاه ک��ه به همت مرک��ز یاریگران 
کودکان کار پویا و کافه ایدما برگزار ش��ده است، آثار ارائه 
ش��ده از سوی کودکان کار به معرض فروش گذاشته شده 

و تمام عواید حاصل از ف��روش صرف آموزش و یادگیری 
کودکان کار می شود. 

این نمایشگاه تا تاریخ ششم آذرماه در کافه ایدما برقرار 
خواهد بود و عالقه مندان می توانند همه روزه تا ساعت 2۳ 
از این نمایشگاه واقع در انتهای خیابان سهروردی شمالی، 
خیابان شهید قندی غربی، نبش خیابان نهم بازدید کنند. 

استقبال از آثار نقاشی کودکان کار

  مدی�ر اداره کل می�راث فرهنگی 
آذربایج�ان ش�رقی با اع�الم اتمام 
ارگ  ژئوفیزیک�ی  نقش�ه برداری 
علیش�اه تبری�ز گفت ک�ه این گروه 
جمع بن�دی بررس�ی های خ�ود را تا 

پایان این هفته اعالم می کند. 
خاکس�پاری  و  تش�ییع  مراس�م    
سیروس نیرو شاعر و پژوهشگر فقید 

پنجشنبه 4 آذرماه برگزار می شود. 

نقاشی »دختری با گردنبند« 
که »فریداکالو«، هنرمند 
 مشهور مکزیکی در سن 

۲۲ سالگی کشیده بود، پس 
از گذشت ۶۰ سال پیدا شده 
و به زودی در حراجی ساتبی 

چوب حراج می خورد
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به گزارش ایس��نا، کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در 
مراس��م ویژه ای از گروه داوری فوتبال کشورمان تقدیر به 
عمل آورد و همچنین نامزدهای نهایی بهترین های آس��یا 

را اعالم کرد. 
در این مراس��م، کنفدراس��یون فوتبال آس��یا از علیرضا 
فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری که قضاوت های 
خوبی در سال 2۰۱۶ میالدی داشتند، تقدیر کرد. از گروه 

داوری استرالیا هم در بخش بانوان تقدیر شد. 
شیخ س��لمان، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در این 
مراس��م گفت: چش��م انداز و هدف AFC این است که از 
موفقیت بازیکنان و دست اندرکاران فوتبال آسیا در جهان 

اطمینان حاصل کند. عملکرد داوران ما در س��ال گذشته 
یک بار دیگر نشان داد قاره آسیا یک قدرت بزرگ جهانی 
در فوتبال است. داوران آسیایی )مردان و زنان( توانسته اند 

احترام فوتبال جهان را کسب کنند. 
همچنین AFC نامزدهای نهایی خود را در س��ه بخش 
بهترین بازیکن فوتس��ال، بهترین بازیکن جوان در بخش 
م��ردان و بان��وان و بهتری��ن بازیکن ش��اغل در لیگ های 
خارجی اعالم کرد که در این لیس��ت نام سه فوتسالیست 
ای��ران به عنوان نامزد بهترین فوتسالیس��ت س��ال آس��یا  
)علی اصغر حسن زاده، فرهاد توکلی و احمد اسماعیل پور( 

دیده می شود. 

AFC  از فغانی و کمک هایش تقدیر کرد

  کریس�تین رونالدو ب�ا هت تریک 
در برابر اتلتیکومادرید با پش�ت سر 
گذاشتن دی استفانو )17 گل( با 18 
گل ب�ه برتری�ن گلزن تاری�خ داربی 

شهر مادرید تبدیل شد. 
احتم�ال  از  عراق�ی  رس�انه های    
برکناری س�رمربی تیم ملی فوتبال 
این کش�ور خبر دادن�د و مارادونا را 
نزدیک ترین گزینه برای جانش�ینی 

او دانستند. 
پریس�ا جوادی، تکواندوکار وزن ۶3- کیلوگرم کشورمان در چهارمین روز از 

مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان موفق به کسب مدال برنز شد 

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل  دوش�نبه   اول آذر 1395    ش�ماره ۶57   صفحه8  

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  

سامانه پیامکی: 50001243
امور مشترکین: 86073317

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
www.forsatnet.ir/regulations

مراسم پیاده روی روز اربعین در تهران برگزار شد

پیاده  زیر باران

واکنش توفانی کاربران شبکه های اجتماعی
خبر لغو س��خنرانی علی مطهری در مش��هد، با واکنش توفانی کاربران ش��بکه های 
اجتماعی مواجه ش��د و کاربران فارس��ی زبان به ویژه در شبکه اجتماعی توییتر به این 
واقعه پرداختند. تمرکز و توجه بسیاری از کاربران به زنجیره رخدادهایی اینچنینی بوده 
است که در ماه های اخیر در مشهد روی داده است. آنها با گره زدن لغو کنسرت ها در 
این ش��هر به درخواست مسئوالن استانی، حاال مدعی هستند که همان انگیزه و اراده 
مانع برگزاری این سخنرانی شده. کاربران با هشتگ های به خصوصی هم به این واقعه 
واکنش نش��ان داده اند و به تفاوت قانون در این اس��تان و دیگر استان های کشور اشاره 
کرده اند. به نظر می رسد سکوت مراجعی که مانع از برگزاری این سخنرانی شده اند، به 

گمانه زنی های کاربران دامن زده است.
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ایده های طالیی

نگاهی به آگهی چاپی آب معدنی دی دی واتر

پیام خیرخواهانه

ترجمه: علی آل علی

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

اهمیت تحقیقات بازار 

آیا می دانس��تید تحقیقات بازار، از مهم ترین اصول 
و مفاهی��م بازاریاب��ی اس��ت؟ این مفهوم ب��ه معنای 
جمع آوری، ثبت و تجزیه و تحلیل هدفمند داده های 
مربوط به بازار هدف و مشکالت بازاریابی محصوالت و 
خدمات است که به کمک روش های تحلیلی و آماری 
انج��ام و تم��ام فعالیت های مرتبط در کس��ب و کار از 
ایجاد ایده تا پایانی ترین بخش یعنی رضایت مشتری 
را شامل می شود. همین مسئولیت گسترده تحقیقات 
ب��ازار تفاوت آن را ب��ا تحقیقات بازاریاب��ی به خوبی 
منعک��س می کند. در واقع برای کس��ب اطالعات در 
مورد مصرف کنندگان برای بهبود عملیات کسب و کار 
به تحقیقات بازار نیاز اس��ت. شناس��ایی کارهایی که 
انجام آنها ب��رای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن 
محصول شرکت توسط محصوالت شرکت های دیگر 
م��ورد نیاز اس��ت و نی��ز کار هایی ک��ه موجب جذب 
محصول توسط بازار می ش��ود، درک شرایط شرکت 
و نق��اط ضع��ف و قوت آن و شناس��ایی و بهره گیری 
از فرصت ه��ای موج��ود در بازار، تش��ویق ارتباطات 
بین شرکت و مش��تریان، به حداقل رساندن ریسک 
کس��ب و کار، کسب و حفظ س��هم بازار و روند فروش 
و کش��ف مش��کالت از جمله مزایای مهمی است که 

تحقیقات بازار در اختیارتان قرار می دهد. 
کس��ب اطالع��ات در م��ورد می��زان جمعیت یک 
ناحیه، میزان مش��تریان بالق��وه و میزانی که آنان به 
خرید محصول یا خدمت مبادرت دارند، از مهم ترین 
دالیلی است که انجام تحقیقات بازار را برای شرکت ها 
خصوصا کار آفرینان الزامی می کند. یکی دیگر از نتایج 
غیر قابل انکار تحقیقات در زمینه بازار و موارد مربوط 
به آن، تقسیم بندی بازار به بخش هایی از مشتریان با 
نیاز ها و مش��خصات تقریبا یکس��ان است. این امر در 
تهی��ه یک طرح بازاریابی مخصوص و درنتیجه صرف 
بهینه زمان و منابع سازمان بسیار کمک کننده و مفید 

است. 

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )2(
اهمیت توجه به عدم مالکیت اثر

در بخش قبلی این ای��ده به ذکر اهمیت مخاطب 
قراردادن خواننده اش��اره کردیم. همچنین مثالی از 
آگه��ی تبلیغات��ی برند Magnet نی��ز ذکر کرده و 
مورد نقد و بررس��ی قرار دادیم. در این قسمت ادامه 

ایده بخش قبل را پی خواهیم گرفت. 
عل��ت اصلی اینکه چنین ایده و س��بک نگارش��ی 
مورد استقبال مخاطبان قرار می گیرد، اهمیت توجه 
به خواسته های آنهاست. در واقع چنین ایده ای مانند 
آن اس��ت ک��ه در یک مهمانی با یک نفر ش��روع به 
صحبت کرده و دائما از وی در مورد عقیده و نظرش 
در خص��وص رویدادهای گوناگون س��وال کنید. این 
نوع ش��رایط به طور قطع برای اغلب افراد خوشایند 
خواهد بود. به عبارت س��اده تر، همه ما عالقه داریم 
ت��ا در مورد خود با دیگران صحب��ت کنیم و چنین 

ایده ای این شانس را برای افراد فراهم می کند. 
برخالف ایده حاضر، اگر در متن تنها از جانب خود 
حرف بزنید و مش��تریان را با خودتان جمع ببندید، 
بدون شک خوانندگان تان را از دست خواهید داد. در 
واقع چنین سبک های نگارشی بیشتر شبیه نامه های 
رسمی و ایمیل های اداری است. اگرچه متن رسمی 
کاربردهای فراوانی دارد، با این حال مناسب شرایط 
بازاریابی نیس��ت. در ایده ه��ای بازاریابی و مدیریتی 
الزم اس��ت تا هرچه بیش��تر خود را به مخاطبان تان 
نزدیک کنید. مشتری باید احساس نزدیکی و اعتماد 
به برند شما کند تا ترغیب به خرید شود. در غیر این 
صورت انتظار اس��تقبال و جلب نظ��ر مخاطبان تنها 

آرزویی غیر ممکن خواهد ماند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- به هنگام نگارش یک مطلب توجه کنید که متن 
کپی ش��ده در وهله نخست با موضوع کلی مقاله تان 
هماهنگ باش��د. این نکته بس��یار مهم اس��ت، زیرا 
اغلب اوقات افراد تحت تاثیر آوازه و شهرت نویسنده 
اصلی قرار گرفته و سعی دارند تا به هر شکل ممکن 
نقل قول یا کپی برداری از مطالب وی داش��ته باشند. 
همچنین بهتر اس��ت ب��ه هنگام ن��گارش، فردی را 
به عنوان مخاطب خ��ود در نظر گرفته و مقاله تان را 
برای او بخوانید. در این صورت بیشتر مشکالت متن 
برای ش��ما آشکار خواهد شد. در عین حال استفاده 
از نظ��رات همکاران و اطرافی��ان نیز می تواند کمک 

موثری به شما کند. 
- در مت��ن خود ه��رگاه از ضمیر »من« یا به طور 
کلی مفرد اس��تفاده کردید، دو یا سه ضمیر »شما« 
نی��ز ب��ه کار ببری��د. در حقیقت اهمی��ت اصلی در 
مخاطب قرار دادن خوانندگان است و این هدف الزم 
است به هر نحوی برآورده شود. این راهکار عالوه بر 
اینکه خواننده را به مطلب ش��ما عالقه مند می کند، 
حس احترام به خواسته ها و شخصیت مخاطب را نیز 

به وی منتقل خواهد کرد. 

آیا می دانستید

تبلیغات خالق

آگهی مک دونالد- شعار: پاییز اینجاست

ایستگاه تبلیغات

داروخانه ای که مشتریانش را خیلی 
خوب می شناسد

Ogilvy  ملب��ورن، تبلیغ��ات اخی��ر Priceline را 
برعهده گرفته  اس��ت و توانس��ته ب��ه آن جایگاهی یگانه 
در میان رقبایش ببخش��د. نخس��تین سری این تبلیغات 
ک��ه به صورت تبلیغات تلویزیون��ی، چاپی و اینترنتی و در 
 »100%Woman « سراسر استرالیا عرضه خواهدشد و
نام دارد، براس��اس آمارهای جالبی درباره زنان استرالیایی 
ساخته ش��ده  اس��ت.  به گزارش  ام بی ای نیوز، ورژن های 
گوناگونی از این تبلیغ س��اخته شده که بر موارد مختلفی 
چون سالمت، ورزش و مردان در زندگی زنان تمرکز دارد. 
پایه تبلی��غ، جمعیت 50 درصدی زنان در استرالیاس��ت 
ک��ه با وج��ود متفاوت بودن هر کدام ب��ا دیگری، همه در 
تمایل به احس��اس »100 درصدی« با هم اشتراک دارند. 
مارک اوکیف، مدیر کل بازاریاب��ی Priceline می گوید: 
»م��ا Woman%100 را به عن��وان آغاز ای��ن تبلیغات 
انتخاب کردیم، چراکه 97درصد از مش��تریان ما خانم ها 
هستند و این کمپین، حمایت ما را از آنها نشان می دهد. 
بازخوردهای بسیار مثبتی از مشتریانمان دریافت کرده ایم 

و اکثر آنها این تبلیغات را دوست  داشته اند. «

هدف نهایی، انتقال پیام برند است
مدیرهن��ری  جمال پورمطل��ق،  احم��د 
اس��تودیو دات درب��اره ط��رح آگهی آب 
معدن��ی دی دی واتر می گوید: این آگهی 
یا چندین تصویر کام��ال متفاوت از هم و 
پیام��ی که به ش��دت در تصویر کدگذاری 
ش��ده و ش��عار آگهی که در میان شلوغی 
رنگ های پایین صفحه پنهان ش��ده قرار 
اس��ت به م��ا بگوید ک��ه کار خوب کردن 
آسان اس��ت. البته تیم طراحی این آگهی 
برای اس��تفاده در وب سایت این محصول 
از طرحی استفاده کرده که به مراتب بهتر 
و گویاتر از این طرح اس��ت، اما چون قرار 
اس��ت در این گفت وگ��و ناگزیر این طرح 
را بررس��ی کنیم نکاتی را اشاره می کنیم 
که فقط مربوط به این طرح خاص اس��ت. 
حتما ه��ر آگهی تبلیغاتی ح��اوی پیامی 
اس��ت که باید کامل و درست به مخاطب 

منتقل شود. 
هدف نهایی، انتقال پیام برند است ولی 
نکت��ه ای که یک ط��رح را متمایز می کند 
نحوه انتقال پیام و راهکاری است که تیم 
خالقی��ت برای اثرگذاری بیش��تر پیام در 
نظ��ر می گیرد. جذابیت بصری نخس��تین 
نکت��ه ای اس��ت که هر طرح نی��از دارد تا 
به وس��یله آن نگاه مخاطب را برای مدتی 
درگی��ر کند. تصاویر زیبا جذاب هس��تند 
ولی زمانی که هر روز مخاطب با یک سرچ 
ساده می تواند هزاران تصویر مشابه و شاید 
بهتر را در اینترنت جس��ت وجو کند باید 
تالش کنیم تا تصویر م��ا ارزش افزوده ای 
بیافریند تا استحقاق تبدیل شدن به یک 
تصویر چش��مگیر را داش��ته باشد. در این 
آرت ورک تصوی��ر کودکی وجود دارد که 
به هیچ وجه ش��بیه کودکان بی سرپرست 
نیست. نه اینکه کودک به دلیل مشکالت 
زندگی حتما گریه کند یا در حالت زاری 
باشد ولی به هر حال فیزیک چهره، رنگ 
و تصویرسازی محیطی عکس باید ما را به 
یاد این کودکان بیندازد. همچنین تصویر 
طبیعی که در این طرح اس��تفاده ش��ده 
باید ب��رای مخاطب ایرانی ملموس و قابل 
تصویر باش��د. برند بهتر ب��ود در تبلیغات 
خ��ود مخاطب را به این باور برس��اند که 
ما کمک می کنیم که مش��کالت زودتر و 
بهتر حل ش��ود نه اینکه معجزه می کنیم. 
درست اس��ت که گاهی در طراحی آگهی 
از تکنیک های��ی همچون اغراق اس��تفاده 
می کنیم، اما برای استفاده از تکنیک های 
مختلف باید لحن آگهی را در نظر بگیریم. 

رنگ در بطری و لیبل بسته بندی 
متفاوت

جمال پ��ور می گوید: در بین این تصاویر 
آب  بطری ه��ای  عجی��ب  و  پرجزیی��ات 
معدن��ی ق��رار گرفته ک��ه ویژگی خاصی 
دارند و اتفاقا پایه اصلی هم کشف همین 
ویژگی است یعنی رنگ در بطری و لیبل 
بس��ته بندی متفاوت با هم ک��ه هر کدام 
ب��رای گروهی مزیت��ی دارد. مخاطب این 
آگهی باید کشف کند که هر بطری برای 
هدف خاصی طراحی ش��ده و در ادامه به 

این نتیجه برسد که با مصرف محصوالت 
این برن��د می تواند کار خی��ر انجام دهد. 
اگر تصویر س��اده المان سرطان در وسط 
تصویر نبود حتی حرفه ای ترین مخاطبان 
هم به سختی می توانس��تند متوجه نیت 

خیر برند شوند. 
درس��ت اس��ت که ش��عار آگهی نقش 
زیادی در انتق��ال پیام آگهی دارد، اما در 

این طرح ش��عار مکمل وی��ژال آگهی 
نیس��ت. اگر قرار باشد آگهی تاثیرگذار 
باشد بهتر است، یک پیام واحد داشته 
باش��د یعنی آگهی دی دی واتر یا باید 
مخاط��ب را متوج��ه عم��ل خیر خود 
کن��د یا اینک��ه به مخاط��ب بگوید که 
محصوالت ما به س��ه رنگ مختلف و با 

اهداف متفاوت تولید می شود. 
اگر قرار باش��د هم��ه چیز را با یک 
آگهی ب��ه مخاط��ب بگوییم مس��لما 
نمی رسد  به مخاطب  پیام ها درس��ت 
و تاثی��ری در ذه��ن او نمی گ��ذارد. 
نکت��ه دیگری که در م��ورد این برند 
وجود دارد و متاس��فانه در این طرح 

به هیچ وجه متوجه آن نمی ش��ویم این 
اس��ت که تمام درآم��د حاصل از فروش 
کاره��ای خیر  ای��ن محصوالت ص��رف 
می ش��ود. این مس��ئله خیلی مهم است 
ک��ه مخاط��ب بداند چه مق��دار از پولی 
که برای خرید ای��ن محصول می پردازد 
به خیریه می رس��د. این محصول با این 
مزیت ب��زرگ رقابتی به راحتی می تواند 

مخاطب را ترغیب به خرید کند. 
فق��ط کاف��ی اس��ت پیامی درس��ت با 

ظاه��ری درس��ت و به وس��یله رس��انه ای 
درست به مخاطب برسد. 

جمال پ��ور درباره رس��انه انتخابی برای 
انتشار این طرح آگهی می گوید: اول باید 
بدانی��م این آگهی برای چه رس��انه و چه 
فضایی طراحی شده است متاسفانه چون 
نمی دانیم رسانه این آگهی چیست، پاسخ 
به این س��وال کمی س��خت اس��ت. به هر 

ح��ال احتماال این آگهی ی��ا به این چاپ 
به صورت نیم صفح��ه در روزنامه طراحی 
ش��ده یا باتوجه به س��ایز کوچک نوشتار 
آگهی درنهایت می تواند یک پوستر برای 
 indoor خرده فروش��ی ها یا ی��ک آگهی
ب��رای هایپر مارکت ها باش��د که هرکدام 
می توان��د ویژگ��ی خاص خود را داش��ته 
باش��د و معنی نوع طراحی برای هر کدام 
با توجه به محدودیت های رسانه متفاوت 

است. 

اهداف انسان دوستانه با تشکیل یک 
موسسه خیریه

عادل��ه دوزن��ده، مدی��رD&R  آژانس 
برندین��گ پردیس، مجری ط��رح آگهی 
چاپ��ی ف��روش آب معدن��ی دی دی واتر 
درباره ای��ن آگهی می گوی��د: آب معدنی 
دی دی وات��ر ب��ا اهداف انسان دوس��تانه با 
تش��کیل یک موسس��ه خیری��ه محصول 
اصلی خود را با س��ه رنگ در بطری به 
بازار عرضه می کند. آبی، سبز و صورتی 
رنگ های تشکیل دهنده در های بطری 
برن��د دی دی وات��ر هس��تند. در پس 
تقس��یم بندی رنگی در بطری های برند 
دی دی واتر فلسفه ای نهفته است. این 
برند درآمد س��االنه فروش محصوالت 
خ��ود را ب��ه س��ه کار خی��ر اختصاص 
می دهد. این س��ه کار شامل کمک به 
درمان و پیشگیری سرطان بانوان )در 
بطری های صورت��ی( کمک به محیط 
زیس��ت )در بطری های سبز( و کمک 
به کودکان بی سرپرست و بدسرپرست 
  D&Rدر بطری های آبی( است. مدیر(
آژانس برندینگ پردی��س می گوید: برای 
ش��روع کار، گ��روه پردی��س طراح��ی و 
ایده پردازی پیش نمایش پوس��تر را برای 
کمپی��ن دی دی واتر ب��ا محوریت فروش 
برن��د اجرایی کرد. البته باید خاطرنش��ان 
کرد ک��ه اس��تراتژی همیش��گی مدیران 
ارش��د آژان��س برندینگ پردی��س آرمان 
مهدی زاده و سینا عبادت گر، در راستای 
ایج��اد پروژه های کمپین فروش س��اخت 
ش��عار، گام اول اس��ت. الزم به ذکر است 

»کار خوب کردن مثل آب خوردن« شعار 
تبلیغات��ی مجموع��ه آب معدنی دی دی 
واتر اس��ت که براین اس��اس در اتاق فکر 
برای درک راحت تر مخاطب جمله  خبری 
»یک لحظه فکر کن! حفظ محیط زیست، 
حمای��ت از بان��وان س��رطانی و کودکان 
بی سرپرس��ت مثل آب خوردن باش��ه...« 
ب��ه آن اضافه و همگام با ش��عار اصلی در 
پوس��تر چاپی استفاده شد. عرفان لقمان، 
مدی��ر هن��ری آژانس برندین��گ پردیس 
درباره طرح پوستر تبلیغاتی برند دی دی 
واتر می گوید: در این طرح از هر سه رنگ 
در بطری اس��تفاده و طرح نیز با توجه به 
اهداف اصلی برند به صورت س��ه بخش در 
قالب یک پوستر طراحی شده است. طرح 
پوس��تر موردنظر به مخاطبان می خواهد 
بگوید که فرق��ی نمی کند که آب معدنی 
را با کدام در رنگی بخرند، مهم این است 
که پیامد خرید آنها حمایت از بخش��ی از 
افراد جامعه اس��ت. با توجه به این هدف 
در طراحی پوستر، در بطری ها با یکدیگر 
ادغام ش��ده و به تصویر کش��یده  ش��دند. 
لقم��ان، مدیر هن��ری آژان��س برندینگ 
پردی��س در مورد المان ه��ای به کار رفته 
در پوس��تر تبلیغاتی برن��د دی دی واتر و 
اینکه چرا در طرح از عکس های آرشیوی 
بهره برداری شده و برای آن عکاسی نشده، 
می گوی��د: با هم اندیش��ی مدیران ارش��د 
آژانس در اتاق فکر، در این پوس��تر سعی 
ش��د از المان هایی که پیام را به آسانی به 
مخاطبان منتقل می کند، اس��تفاده شود. 
البته این پوس��تر برای شروع کار طراحی 
شده و در آینده امید به اجرای طرح های 
دیگ��ر با س��اختاری جدید اس��ت. لقمان 
در ادام��ه می گوید: درب��اره اینکه چرا در 
تصویر از عکس آرش��یوی اس��تفاده شده 
بای��د بگویم برند در تالش اینکه از طریق 
محصوالت  مخاطبان،  احساسات  تحریک 
خ��ود را به ف��روش برس��اند نیس��ت. به 
همین دلیل سعی ش��د از تصویر کودکی 
ش��اداب استفاده شود تا حس خوبی را به 
مخاطبان منتقل کند و در گام های بعدی 
از تصاویر عکاسی شده نیز استفاده خواهد 
ش��د، اما برای شروع این تصویر به صورت 

سمپل به کار رفته است.
س��عید عبادت گ��ر، مدیر پ��روژه کمپین 
فروش آب معدنی دی دی واتر درباره اینکه 
چرا در طرح پوس��تر از تصویر فضای س��بز 
ایرانی اس��تفاده نش��ده، می گوید: متاسفانه 
بخش های زی��ادی از محیط زیس��ت ایران 
در ح��ال تخری��ب و از بین رفتن اس��ت و 
از آنجای��ی ک��ه برند دی دی وات��ر با ادعای 
اینک��ه زاییده ی��ک رویاس��ت، رویایی که 
دنیایی متفاوت، پاک و زیبا را خلق می کند 
بنابراین در این راستا سعی کردیم تصویری 
رویایی از محیط زیس��تی را ک��ه با عملکرد 
درست و حمایت کلیه افراد جامعه که دور 
از واقعیت نیست استفاده کنیم؛ رویایی که 
برن��د دی دی واتر ب��ا عملکردش در تالش 
 اس��ت آن را عملی کند. بنابراین استفاده از 
تصاویر واقعی شاید نمی توانست هدف برند 

را به راحتی به مخاطبان منتقل کند. 

در بین این تصاویر پرجزییات و عجیب 
بطری های آب معدنی قرار گرفته که ویژگی 
خاصی دارند و اتفاقا پایه اصلی هم کشف 

همین ویژگی است یعنی رنگ در بطری و لیبل 
بسته بندی متفاوت با هم که هر کدام برای 

گروهی مزیتی دارد. مخاطب این آگهی باید 
کشف کند که هر بطری برای هدف خاصی 

طراحی شده و در ادامه به این نتیجه برسد که 
با مصرف محصوالت این برند می تواند کار خیر 

انجام دهد

در طرح آگهی چاپی سعی شده تمامی اهداف برند گنجانده شود. 
آب معدن�ی  دی دی واتر چند وقتی ا س�ت در ب�ازار حضور دارد و با 

ارائه محصوالتش با در بطری هایی به رنگ متفاوت س�عی دارد پیام 
خیرخواهانه خود را به مخاطبانش منتقل کند. این برند مدتی س�ت 

طرح آگهی چاپی خود را اکران کرده است. 
»فرصت ام�روز« ب�ه کم�ک احمد جمال پ�ور مطل�ق، مدیرهنری 

اس�تودیو دات به بررس�ی این طرح آگهی پرداخته است. همچنین 
ب�رای این بررس�ی گفت وگویی با گروه طراح�ی و اجرایی این طرح 
آگهی از شرکت تبلیغاتی آژانس برندینگ پردیس داشته ایم که در 

ادامه می خوانید. 

Fall is here



در  ک��ودکان  میان وع��ده 
زن��گ تفریح مدرس��ه یکی از 
دغدغه های هر مادری است تا 
کودکش گرس��نگی خود را با 
مواد مض��ر برطرف نکند. برند 
آدل��ی اخیرا دس��ت روی این 
مهم گذاش��ته و س��عی کرده 
با تکیه بر ش��عار و کانس��پت 
اصلی خ��ود، یک ت��م پاییزه 
برای تهیه چند دستور غذایی 
ب��ا محوری��ت ذرت به عن��وان 
آدلی  اس��تراتژیک  محص��ول 
اجرا کند. آدلی در کانال خود 
ب��ه نام »زندگ��ی آدلی«، طرز 
تهیه میان وع��ده جذاب برای 
ک��ودکان را ک��ه دربرگیرنده 
گرافیک��ی  ب��ا  اس��ت  ذرت 
به  نمایش می ده��د.  ج��ذاب 
نظر می رس��د یک��ی از اهداف 
این ط��رح ارائ��ه اطالعات در 
ای��ن محصول  م��ورد اهمیت 
در میان وع��ده ک��ودکان ب��ه 
اس��ت، مخاطبینی  مخاطبین 
ک��ه م��ادران جوان فع��ال در 
ش��بکه های اجتماعی هستند. 
باید دی��د آدلی ک��ه پیش از 
این از حضور اینفلوئنسرها نیز 
در کمپین های��ش بهره برده و 
مسابقاتی چون آدلی پزون را با 
موفقیت اجرا کرده اس��ت، در 
این ط��رح چقدر با اس��تقبال 
مخاطب و بازدید روبه رو بوده 
است؟ برای این منظور ابتدا از 
نظرات کارشناسی دکتر حامد 
حس��نعلی، مدرس کسب و کار 
و مش��اور بازار مدارس مطلع 
شدیم و سپس س��راغ نازنین 
کی نژاد، برنامه ریز رس��انه های 
اجتماع��ی برند آدلی رفتیم تا 
پاسخ پرس��ش هایمان را از او 

بگیریم. 

ایجاد هیجان برای مخاطب 
حس��نعلی،  حام��د  دکت��ر 
مدرس کس��ب و کار و مش��اور 
بازار م��دارس، در مورد تولید 
آش��پزی  با  مرتبط  محت��وای 
این برند در شبکه های مجازی 
به »فرص��ت ام��روز« توضیح 

می ده��د ک��ه ای��ده برگزاری 
محتوا و مس��ابقه آشپزی ایده 
جدی��دی نیس��ت ول��ی هنوز 
پتانس��یل باالیی جهت ترویج 
و ج��ذب مخاط��ب دارد، ب��ه 
رس��انه های  از  ک��ه  ش��رطی 
مناس��ب و ایجاد هیجان برای 
مخاطبان اس��تفاده ش��ود. در 
رابط��ه با محتوای��ی که آدلی 
در این خصوص برگزار کرده، 
می توان گفت با توجه به آمار 
دنبال کنندگان  پایین  بس��یار 
صفحات مجازی این ش��رکت، 
قط��ع ب��ه یقین باید از س��ایر 
رسانه ها اس��تفاده شود و اگر 

از  قصد اس��تفاده ص��رف 
فضای مجازی داریم حتما 
پیش از اجرای برنامه باید 
را  دنبال کنندگان  می��زان 
به حد مطلوبی برس��انیم. 
او در م��ورد جامعه هدف 
می دهد:  ادام��ه  کمپی��ن 
انتخ��اب دانش آم��وزان و 
اولیا به عن��وان بازار هدف 
میان وع��ده  پکیج  ه��ای 
انتخ��اب مناس��بی ب��وده 
است ولی فقر محصوالتی 
که قادر به تامین نیازهای 
باش��د  ب��ازار هدف  ای��ن 
به ش��دت حس می شود و 
به نظرم قبل از آغاز چنین 

کمپین��ی بای��د حداق��ل 10 
محص��ول ویژه برای این حوزه 
تولید می ش��د. همچنین ایده 
ترکی��ب یک محص��ول آدلی 
با تعداد زی��ادی از مواد برای 
رسیدن به یک میان وعده که 
در آن سرعت تهیه بسیار مهم 
است نمی تواند جذابیتی برای 

مخاطب ایجاد کند. 

طرحی نیازمند جذب 
مخاطب و توسعه محصول

ای��ن کارش��ناس در ادام��ه 
ارزیاب��ی خود می گوی��د: این 
طرح ه��ا و پس��ت ها از نظ��ر 
گرافیکی سطح بسیار مطلوبی 
دارند ولی همان طور که اشاره 
ش��د به ش��دت نیازمند جذب 
مخاط��ب و توس��عه محصول 
اس��تفاده  هس��تند. همچنین 

از مطال��ب مرتب��ط و مفی��د 
برای درگی��ر کردن مخاطبان 
نی��ز الزم اس��ت. در خصوص 
کاری ک��ه برن��د روزانه رقیب 
آدلی پی��ش از آن انجام داد و 
آموزش آش��پزی با محصوالت 
ارائ��ه  کانال��ش  در  را  خ��ود 
می کرد نیز باید اضافه کرد که 
تفاوت اصلی این کمپین ها در 

دو موضوع است: 
اوال داشتن سبد محصوالت 
مش��ابه برای نیاز میان وعده و 
دوما سهولت تهیه و ترکیب با 
سایر مواد که در این دو مورد 
حرکت آدلی نسبت به روزانه 

دارای ضعف است.
او در انته��ا ارزیابی خود از 
ناچیز  را  اس��تقبال مخاطبین 
می کن��د:  بی��ان  و  ش��مرده 
استقبال بس��یار ناچیز بوده و 
به نظ��رم طرح ها بس��یار زود 
اجرا شده اند و به نوعی نیاز به 
بازبینی در برنامه های توس��عه 

محصول دارند. 

تکیه بر شعار و کانسپت 
اصلی 

نازنی��ن کی ن��ژاد، برنامه ریز 
رسانه های اجتماعی برند آدلی 
در مورد جزییات کارهایی که 
ای��ن برند در فضای مجازی به 
انجام رس��انده چنین توضیح 
می دهد که آدلی با یک کمپین 
برندینگ که با یک مس��ابقه و 
اینفلوئنس��رها  از  اس��تفاده 

همراه ب��ود، حض��ورش را در 
ش��بکه های اجتماع��ی آغ��از 
کان��ال  و  اینس��تاگرام  ک��رد. 
تلگرام دو ح��وزه فعالیت این 
برند در رس��انه های اجتماعی 
هس��تند. برند با تکیه بر شعار 
و کانس��پت اصل��ی اش یعنی 
به معرفی  »دوست داش��تنی« 
محص��والت خ��ود پرداخت و 
تصویرس��ازی،  تکنیک های  با 
و  استاپ موش��ن  پادکس��ت، 
گی��ف ای��ن کار را ادام��ه داد. 
ب��ه نظرم با توج��ه به امکانات 
و مناب��ع مال��ی، آدل��ی خوب 
توانس��ته خ��ودش را نمایش 
البته راه درازی  دهد، 

نیز در پیش داریم. 

مخاطب اولیه: 
خانم های جوان 

تلگرام دار! 
او در مورد مخاطب 
و جامع��ه ه��دف این 
پس��ت ها و پوس��ترها 
 ادام���ه م��ی ده����د:

م��ا  اولی��ه  مخاط��ب 
خان��م ه���ای ج��وان 
35سال به باال هستند 
ش��بکه های  در  ک��ه 
اجتماع��ی هم حضور 
فع��ال دارند، کس��انی 
جدی��د  طعم ه��ای  ب��ه  ک��ه 
اهمیت می دهند و می خواهند 
سعی  باش��ند.  دوست داشتنی 
کردی��م در فاز اول با مس��ابقه 
ش��روع کنی��م و مخاط��ب را 
دعوت کردی��م با م��واد آدلی 
غ��ذا درس��ت کند و ب��رای ما 
عکس بفرس��تد. به این ترتیب 
ه��م هش��تگی را از آن خ��ود 
کرده بودیم و هم در راس��تای 
کانس��پت برن��د، ب��ا مخاطب 

ارتباط برقرار کرده بودیم. 
تم پاییزه با محوریت ذرت 
پاس��خ  در  کارش��ناس  این 
به این س��وال ک��ه روزانه هم 
پی��ش از ای��ن، چنی��ن کاری 
و  داده  انج��ام  کانال��ش  در 
نحوه پخت غذاه��ای مختلف 
را ب��ه کاربران آموزش می داد، 
این طرح چق��در از طرح برند 

روزان��ه اله��ام گرفته اس��ت، 
می گوید: ای��ن کار، کار خیلی 
عجیب��ی نیس��ت و برندهایی 
مانند گلستان، کاله و چوبانی 
ایرانی  و برندهای خارج��ی و 
دیگ��ر نیز طرح های��ی همانند 
ای��ن ط��رح را اج��را ک��رده و 
می کنن��د، منته��ا نکته ای که 
در اینجا وجود دارد این است 
که ما در فاز دوم فعالیت مان، 
دستور غذایی ارائه نمی دهیم. 
ما یک تم پاییزه را با محوریت 
محص��ول  به عن��وان  ذرت 
استراتژیک آدلی و اهمیت آن 
ش��روع  کودکان  درمیان وعده 
کردیم و در کل پنج خوراکی 
را ک��ه می ت��وان با ای��ن ماده 

درست کرد آموزش دادیم. 

نیاز سنجی مخاطب برای 
تولید محتوا 

رس��انه های  برنامه ری��ز 
اجتماعی برند آدلی به س��وال 
از  ارزیاب��ی  م��ورد  در  آخ��ر 
اینچنین  مخاطبان  اس��تقبال 
پاسخ داد که طبیعی است در 
فاز اول که اینفلؤنسرها حضور 
داش��تند و مس��ابقه داش��تیم 
اس��تقبال بیش��تر بود، در این 
فاز نیز س��عی می کنی��م نیاز 
مخاط��ب را برای تولید محتوا 

بسنجیم. 
در پای��ان اعض��ای تی��م و 
شناس��نامه این ط��رح به این 

ترتیب معرفی می شود:  
شهرام  استراتژی:  مشاور 

سیف هاشمی
گرافی��ک: طراح��ی   تی��م 

 باران 
مدیر تبلیغات و مدیرهنری: 

بابک نوری 
مدیر آتلیه: بیتا بهمن پور

سرپرس��ت تی��م گرافی��ک: 
فرید حسینی

امینه  و کپی رایتر:  نویسنده 
مزروعی

تیم تولید: محمد علوی
عکس: حامد امیرلو

تیم برنامه ریزی و استراتژی 
اجتماعی:  محتوای شبکه های 

نازنین کی نژاد، اشکان هاتف

اول خلق دسته کاال بعد برندسازی

مصرف کنن��دگان ب��ه دس��ته کاال فک��ر و با برند 
صحبت می کنند، یعنی هیچ کس با خود نمی گوید 
»من می خواهم سامسونگ بخرم« اگر این گونه بود 
در بس��یاری از مغازه ها مکالمه زیر را بین فروشنده 

کاال و خریدار مشاهده می کردیم: 
مشتری: سالم

فروشنده: سالم
مشتری: من یک سامسونگ می خواهم

فروشنده: چه چیزی از سامسونگ را می خواهید؟ 
تلویزیون، موبایل، یخچال و...؟ 

مش��تری: نمی دانم، چرا هر چیزی از سامسونگ 
را ک��ه دارید به من معرفی نمی کنید تا بتوانم برای 

خرید تصمیم بگیرم؟ 
بس��یاری از شرکت ها همین مشکل سامسونگ را 
دارند، برند آنها معرف دس��ته ای از کاال نیست و از 
نظر سوددهی این شرکت ها با مشکلی جدی روبه رو 

می شوند. 
مش��اوران،  از  بس��یاری  برن��د  خص��وص  در 
صاحب نظ��ران صحب��ت می کنن��د و بس��یاری از 
صاحبان کس��ب و کار به آن فکر یا تالش می کنند 
برندش��ان را بس��ازند ی��ا تقویت کنن��د. ولی باید 
بگویی��م که برنامه های س��اخت برندت��ان را کنار 
بگذاری��د و فرام��وش کنید، ابتدا بای��د جایگاهی 
ب��رای محصوالت یا خدماتی که ارائه می دهید در 
ذه��ن مخاطبین باز کنید و بعد برندتان را در آن 

جایگاه قرار دهید. 
هنوز هم اکثر ش��رکت ها به دنب��ال مفهوم »بهتر 
بودن« هس��تند، آنه��ا تالش می کنند ک��ه بگویند 
کیفیت بهتری دارند، خدمات بهتری ارائه می دهند، 
مزه بهتری دارند و... در صورتی که برای موفقیت در 
بازار رقابتی امروز، ش��رکت ها باید از خود بپرس��ند 
چه جایگاه جدیدی را ما خلق کرده ایم؟ یا در حال 

خلق کردن هستیم؟ 
اس��تفاده از صفت برتر را از تفکرتان، تبلیغات تان 
و کال ماهیت س��ازمان تان حذف کنید چون کمک 
خاصی ب��ه توس��عه بازارتان نمی کن��د. به جای آن 
دس��ته کاال ب��رای محصوالت ی��ا خدمات تان خلق 

کنید. چگونه؟ 
نخس��تین س��وال که باید از خودتان بپرسید این 
اس��ت که چگونه می توانم یک دسته کاالی جدید 
را به ص��ورت ش��فاهی و به راحت��ی توضیح دهم تا 
قابل فهم برای شنوندگان باشد. محصول، خدمات، 
امکان��ات آنها و فوای��د آنها را فرام��وش کنید. اگر 

محص��ول و خدمات ش��ما نتواند به عنوان پیش��رو 
در یک دس��ته کاالی��ی جدید معرفی ش��ود، دیگر 
هرگز نمی تواند پیش��رو آن دسته باشد. به بعضی از 
دسته های جدید و برندهای سازنده آن توجه کنید، 
)ماس��ت  اکتی��وا  در کس��ب و کارهای حقیق��ی: 
پروبیوتیک(، هاگن داز )بستنی گرانقیمت(، ردبول 

)نوشابه انرژی زا(
در کس��ب و کارهای مج��ازی: لینکدین )ش��بکه 
حرفه ای ه��ا(، فیس بوک )ش��بکه اجتماعی(، دراپ 

بوکس )ذخیره کردن(
بعد از آن، دس��ته کاال باید توان تصویری ش��دن 
را نیز داشته باشد، تصاویر به یادماندنی تر از کلمات 
هس��تند )البته در بس��یاری موارد یک��ی از این دو 

خصیصه حذف می شوند(.
توج��ه کنید م��وارد زیر نمی توانند م��وارد خوبی 
برای س��اخت یک دسته کاالی جدید باشند و شما 

را متمایز کنند: 
1- کیفی�ت: به علت پیش��رفت روزب��ه روز علم 
کیفیت همیش��ه در حال ارتقا است، امروزه کیفیت 

الزام یک کاال یا خدمات است و نه وجه تمایز آن.
2- رضایت مشتری: آیا شرکتی را می شناسید 
که معت��رف به این موضوع نباش��د؟ از طرف دیگر 
رضای��ت مش��تری ب��ه معن��ی متعهد ب��ودن برای 
خریده��ای بعدی نیس��ت. طبق نظرس��نجی های 
انجام ش��ده نزدیک به نیمی از اف��رادی که از یک 
تامین کنن��ده کاال ی��ا خدماتش را گرفت��ه و از آن 
تامین کننده رضایت کامل داش��ته است، در خرید 

بعدی آن را تغییر داده است.
3- خالقیت در تبلیغات: خالقیت در تبلیغات 
با مواردی مانند »س��رزمین س��پید«، »چون مهم 
هس��تید«، و صدها جمله مش��ابه که امروزه شاهد 
هس��تیم و بس��یاری از آژانس های تبلیغاتی س��عی 
در خل��ق ای��ن دس��ت جم��الت و تصاوی��ر زیبا را 
 دارند ب��دون اینکه توجه خاصی ب��ه ماندگاری آن 

داشته باشند. 
4- قیم�ت: کمترین قیمت، تخفیف��ات نه تنها 
نمی توانند به تمایز کمک کنند، چون اوال به راحتی 
باعث کپی برداری توس��ط رقبا می ش��ود و از طرف 
دیگ��ر کاهش قیمت، دادن پروموش��ن و تخفیفات 
به معنی این اس��ت که ش��ما متمایز نیستید چون 

متمایز بودن باید ارزش آن را باال ببرد. 
قیمت باال را می توان تا حدود زیادی متمایز کننده 

دانست ولی قیمت پایین هرگز! 
تماس با کارشناس

behrooz_lotfian@yahoo. com 

6 گام برای توسعه مستمر برند

پروس��ه توسعه مستمر برند یک روش ساده است 
که تمامی ش��رکت های تجاری می توانند به منظور 
بهبود جای��گاه برند خود در حوزه تجاری که در آن 
به کسب و کار مشغول هستند، از آن به بهترین شکل 
ممکن اس��تفاده کنند. در ادامه شش گام موثر برای 
توس��عه مداوم برندهای تجاری را بررس��ی خواهیم 

کرد. 
1- تمامی مشکالت، چالش ها و موانع موجود 

را شناسایی کنید
یکی از دش��وارترین مراحل روش توسعه مستمر 
برندهای تجاری تش��خیص این مسئله است که چه 
مش��کل یا کدام چالش باید مورد بررسی قرار گرفته 
و برنامه ری��زی الزم ب��رای رفع آن ص��ورت پذیرد. 
برای شروع شما باید تمامی مشکالت و چالش های 
موجود را شناس��ایی کرده و اشراف کاملی نسبت به 
آنها داشته باشید. بهترین روش ممکن برای این کار 
دعوت از تمامی کارمندان و افراد فعال در مجموعه 
تجاری برای ارس��ال دیدگاه ها و مش��کالت موجود 
اس��ت. پس از آنکه مش��کالت و چالش های موجود 
شناسایی شد تمامی آنها را به تناسب به یکی از این 

پنج مورد متصل کنید: 
1- تجربه مشتریان از تعامل با برند شما

2- تعه��د مدیریت ش��رکت برای بهب��ود کیفیت 
محصوالت و خدمات

3- وارد کردن کارمندان ش��رکت در فرآیند انجام 
امور

4- فرآیندها، روش ها، سیستم ها و استانداردها
5- زیرساخت های سازمانی.

2- ی�ک چالش ج�دی را ب�رای ایده پردازی 
انتخاب کنید

عموما این مدیران هس��تند ک��ه تصمیم نهایی را 
در م��ورد اینکه برای حل کدام مش��کل وارد فرآیند 
توسعه مس��تمر برند ش��وند، اتخاذ می کنند. با این 
حال وجود ی��ک تیم یا کمیته ب��رای انتخاب افراد 
مناسب برای فعالیت در زمینه حل و فصل چالش ها 
و مشکالت موجود با اس��تفاده از مُتد توسعه مداوم 
برن��د ضروری به نظر می رس��د، چ��را که در صورت 
وجود چنی��ن تیمی، فرآیند بررس��ی ایده ها و ارائه 
مش��اوره به تیم های مس��ئول برای حل چالش های 
موج��ود ش��کل منظمی ب��ه خود خواه��د گرفت و 
مش��کالتی که ارزش ها و اه��داف برند را تحت تاثیر 

قرار داده اند از میان خواهد برد. 
یک پیشنهاد: فرآیند توسعه مداوم برند را در ابعاد 
کوچک آغاز کنید و به تدریج این پروسه را گسترش 
دهید، چرا که بهتر است در ابتدا و با استفاده از این 
روش مشکالت و چالش های کوچک تر را شناسایی 
ک��رده و برای ح��ل و فصل آنها ایده پ��ردازی کنید. 
به یاد داش��ته باش��ید در صورت موفقیت در مرحله 
نخس��ت رویارویی با مش��کالت و اس��تفاده از مُتد 
توسعه مستمر برند، انگیزه شما برای گسترش ابعاد 
کار ب��ه میزان قابل توجه��ی افزایش خواهد یافت و 
قادر خواهی��د بود تا در آینده چالش های جدی تر و 
بزرگ تری را با اس��تفاده از روش توسعه مداوم برند 
ک��ه به اختصار به آن CBI گفته می ش��ود از مقابل 

بردارید. 
3- تعیین تس�هیل کننده ها ب�رای کمک به 

CBI تیم های فعال در فرآیند

پس از آنکه یک مشکل را شناسایی کردید، پیش 
از تعیین رس��می یک گروه از افراد برای آغاز پروسه 
CBI معیارهای مش��خص و دقیق��ی را برای تعیین 
افرادی که قرار اس��ت در این فرآیند فعالیت کنند، 
تعیین کنید و فراموش نکنید که این معیارها نقش 
تس��هیل کننده را برای شمال ایفا خواهند کرد. این 
تسهیل کننده ها گروه های انتخاب شده را راهنمایی 
ک��رده و ب��ه آنها در انج��ام فعالیت ه��ای مربوط به 
پیاده س��ازی روش CBI و رویاروی��ی با چالش ها و 

موانع موجود کمک می کنند. 
ش��ایان ذکر اس��ت دخیل کردن ایده ها و نظرات 
شخصی از س��وی تس��هیل کننده ها مطلقا پذیرفته 
نبوده و آنها نمی توانند از نظرات شخصی خود برای 
شناس��ایی علت اصل��ی مش��کالت و همچنین ارائه 
راه حل برای رفع آنها استفاده کنند. به همین دلیل 
لزوم��ی ندارد افراد فعال در تیم های تس��هیل کننده 
ارتباط نزدیکی با چالش های موجود داش��ته باشند. 
در چنین شرایطی این افراد تنها به انجام نقش خود 
خواهن��د پرداخ��ت و با کارکنان فع��ال در تیم های 

CBI دچار تداخل وظایف نخواهند شد. 
ادامه دارد... 

دوشنبه
اولآذر1395 بازاریابی و فروش10

کافه بازاریابی

تلفنمستقیم:86073279شماره657 www.forsatnet.ir

آدلی با یک کمپین برندینگ 
که با یک مسابقه و استفاده از 

اینفلوئنسرها همراه بود، حضورش 
را در شبکه های اجتماعی آغاز 

کرد. اینستاگرام و کانال تلگرام 
دو حوزه فعالیت این برند در 
رسانه های اجتماعی هستند. 

برند با تکیه بر شعار و کانسپت 
اصلی اش یعنی »دوست داشتنی« 

به معرفی محصوالت خود پرداخت 
و با تکنیک های تصویرسازی، 

پادکست، استاپ موشن و گیف این 
کار را ادامه داد

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

ترجمه: معراج آگاهی
moc .ruenerpertne .www :منبع

مشاور متمرکز
بهروز لطفیان
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ل ریمس صفحات مدیـری�یت  اک�ان
مه روز�ان

برندنامه BRAND

نگاهی به روند تولید محتوای برند آدلی در شبکه های اجتماعی 

خوب، اما ناکافی



برای مطالعه 584    پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران )52(

بهترین زمان برای قرار مالقات 
کاری

قرار مالقات و تعامل با س��ایرین کاری اس��ت که 
زم��ان زیادی از وقت مدی��ران به آن اختصاص داده 
می ش��ود. درواق��ع این اف��راد به عنوان قل��ب تپنده 
شرکت باید روابط خود را با سایرین در سطح باالیی 

نگه دارند. 
با ای��ن حال در یک مذاکره هر دو طرف به دنبال 
منافع خود هس��تند و هر دو می خواهند حرف خود 
را به کرسی بنش��انند. به همین خاطر مدیران برای 
ق��رار مالقات های خود از قب��ل برنامه ریزی کرده تا 
بتوانند ش��رایط حاکم بر آن و مواردی را که ممکن 
اس��ت رخ دهد پیش بینی کنند. با این کار آنان این 
ق��درت را پی��دا خواهند کرد تا مس��یر صحبت ها را 
به س��متی بکش��انند که می خواهن��د و تاثیر مثبت 
روی گفت  و گو ها داش��ته باش��ند. این اقدام مستلزم 
این اس��ت که برای انج��ام آن بهترین زمان ممکن 

را بیابید. 

ایده
اهداف خود را قبل از تنظیم قرار مالقات شخصی 
مشخص ساخته و برنامه  ریزی کاملی برای دستیابی 
به هر یک داش��ته باش��ید. فواصل قرار مالقات های 
خ��ود را نی��ز به گون��ه ای ق��رار دهید که احس��اس 

خستگی به شما دست ندهد. 
فراموش نکنی��د که قرار مالقات های زیاد به مرور 
ش��ما را با مش��کالت جدی مواجه خواهد ساخت و 
ممکن است به علت برهم خوردن تمرکز الزم دیگر 
همانند گذشته برایتان مفید نباشد و نتوانید آنگونه 
که شایس��ته اس��ت فضای حاکم ب��ر آن را مدیریت 

کنید. 
در یک ق��رار مالقات همان طور ک��ه برخورد اول 
و ش��روع گفت و    گو با اهمیت و الزم اس��ت مخاطب 
خ��ود را تحت تاثیر ق��رار دهید تا ب��ه حرف هایتان 
کام��ال گوش دهد، چگونه به پایان رس��اندن آن نیز 
بس��یار مهم است. مالقات های خود را تنها زمانی به 
پایان برس��انید که حداقل ب��ه مهم ترین انتظارات و 
خواسته های خود دست یافته اید و از روند مذاکرات 

رضایت مند هستید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- تمام قرارها و برنامه ها را یادداش��ت کنید، فقط 
ب��ه حافظه تان اعتم��اد نکنید، قب��ل از رفتن به نزد 
مشتری پرونده ایشان را مرور کنید، این کار آمادگی 

شما را برای مذاکره باال می برد. 
- اگر مشتری پشت تلفن یک وقت عجیب را برای 
مالقات تعیین کرد )مثال 6 صبح روز پنجش��نبه( به 
هیچ عنوان بهانه ه��ای الکی برای تغییر آن نیاورید. 
در ای��ن ش��رایط دو حالت بیش��تر وجود ن��دارد، یا 
مش��تری که از نظر شما آدم مهمی است واقعا وقت 
دیگری ندارد یا اینکه می خواهد شما را امتحان کند. 
در هر دو حالت او رئیس اس��ت، بپذیرید و یک ربع 
زودتر در محل قرار حاضر باش��ید. مش��تری چنین 
می پندارد که به سایر وعده های شما هم می تواند با 

اطمینان فکر کند. 

- مواظب وقت مش��تری باشید. به موقع به محل 
قرار برسید و مدیریت زمان داشته باشید. یک تفاوت 
مهم انس��ان های موفق و ناموفق نحوه نگرش آنها به 
زمان اس��ت. فراموش نکنید که در ش��رایط امروزی 
بیش از هر زمان دیگری ارزش وقت باال رفته است. 
به همین خاطر الزم است روی زمانی که در اختیار 
دارید کنترل کافی داش��ته باشید، زیرا در اکثر قرار 
مالقات ها زمان در اختیار ش��ما محدود است و اگر 
زمان بندی مناسب نداش��ته باشید با مشکل مواجه 

خواهید شد. 
- در مذاکرات، حرفه ای عمل کنید، فنون مذاکره 
را ب��ا دق��ت مطالعه کرده و آنها را ب��ه کار گیرید. از 
صحبت ه��ای نامفهوم بپرهیزید و خود را با مخاطب 
هماهنگ س��ازید. ای��ن امر به این معنا نیس��ت که 
حرف خود را نزنید بلکه شایس��ته اس��ت تا با طرف 
مقاب��ل خود در ق��رار مالقات ها رفت��اری محترمانه 
داشته باش��ید و به گونه ای رفتار نکنید که این گونه 

القا شود که دارید چیزی را به رخ می کشید. 
- اگر تصمیم بر این گرفته ش��د تا ادامه مذاکرات 
در جلس��ه دیگری صورت گیرد با درخواست تعیین 
وقت از فرد مقابل وقت خود را با ایشان تنظیم کنید. 
- در صورتی که دفتر کار نا مرتب و شلوغی داشته 
و زمان کافی برای مرتب کردن آن در اختیار ندارید، 
بهتر اس��ت قرار مالقات های خود را به مکانی دیگر 

انتقال دهید. 

دوشنبه
11اولآذر1395  کار مدیریت کسب و

 پاس�خ کارشناس: تدوین مدل کسب وکار الزمه هر 
س��ازمان و حوزه از بازار اس��ت. این مدل به مانند یک 
راهنما می تواند مس��یر حرکت کسب وکارها را مشخص 
کن��د. در بازار ایران کس��ب وکارها و کارآفرینان فراوانی 
حضور دارند؛ کارآفرینانی که رقبای هم هستند بنابراین 
ب��ازار ایران پر از رقبایی  اس��ت که برای س��هم بیش��تر 

در تالش��ند و با یکدیگر متفاوت، اما این تمایز توس��ط 
مشتریان دیده نمی ش��ود. آنها فقط محصوالت متفاوت 
را می بینن��د و چون کیفیت آنه��ا نیز آنچنان با یکدیگر 
فرق��ی ندارند، برای ش��ان خرید از برن��دی خاص گاهی 
اهمیت چندانی ندارد. کس��ب وکاره��ا اگر می خواهند 
در صنف خود س��هم بیشتری را به دس��ت بیاورند باید 
به فکر ایجاد تمایز باش��ند؛ تمایزی که محصول آنها را 
در بازار متفاوت تر نش��ان دهد. برخی از کس��ب وکارها 

احس��اس می کنند که با ارائه محص��ول با قیمت پایین 
می توانن��د، ایج��اد تمایز کنن��د، اما این ش��یوه یکی از 
روش هاس��ت و ام��کان دارد به کارگی��ری آن به تنهایی 
ب��رای برندها خطرناک باش��د. درنتیجه تمایز را باید در 
م��وارد مختلفی مانند ارزش و... نی��ز ایجاد کنند. براین 
اساس کس��ب وکارها باید مدل کس��ب وکار متمایزی را 
برای خود تعریف و برحس��ب این تمایز جایگاه متفاوتی 

را برای خود در بازار تعریف کنند. 

مدل کسب و کار

پرسش: کسب وکاری را در حوزه تولید فیلتر خودرو مدیریت می کنم. در حوزه کسب وکارم رقبای زیادی فعالیت می کنند، 
با این حال در تالش هس�تم س�همی از بازار را از آن کس�ب وکارم کنم. چندی اس�ت از مش�اوره یک کارشناس بازاریابی 
بهره مند ش�ده ایم. این کارش�ناس درحال تدوین یک مدل کس�ب وکار برای س�ازمان اس�ت. به نظرتان راهکار کارشناس 

می تواند باعث کسب سهم بیشتر از بازار شود؟ لطفا راهنمایی کنید که در این مدل به چه نکاتی توجه ویژه ای داشته باشم؟

کلینیککسبوکار

تم��دن  از  گ��ذر  تح��والت 
صنعتی ب��ه جامعه فرا صنعتی 
هم��راه ب��ا ش��تاب تاری��خ و 
پدیده های ناش��ی از آن، چون 
انفج��ار اطالع��ات، تح��والت 
علم��ی و فناوری برق آس��ا از 
یک س��و و پیدای��ش نیروهای 
تجدید،  در  فع��ال  قدرتمن��د 
دگرگون سازی  و  ش��کل دهی 
کس��ب  و  اقتص��اد  س��اختار 
وکار و جهانی ش��دن غیر قابل 
اجتن��اب آن از س��وی دیگر، 
بنیادین در فرآیندهای  تحول 
س��ازمان و راهبردهای توسعه 
الزام آور می سازد.  س��ازمان را 
در ای��ن برهه از زم��ان ظهور 
مدیریت دانش مصادف ش��ده 
است با توس��عه دانش جهانی 
ک��ه اقتص��اد آن از تمرکز بر 
عوامل سنتی تولید به خصوص 
سرمایه، سرزمین و نیروی کار 
به س��مت دان��ش تغییر کرده 
اس��ت. به طورکل��ی، مدیریت 
دانش ی��ک مدیریت هدفمند 
و نظام من��د اس��ت. فرآیندها 
ه��دف  ب��ا  آن  ریش��ه های  و 
پتانس��یل دانش  کل��ی درک 
در تصمیم گی��ری موث��ر، حل 
نوآوری و  مشکالت، تس��هیل 
آوردن  به دس��ت  و  خالقی��ت 
مزیت رقابتی در همه سطوح 
و  س��ازمانی  گروهی،  )فردی، 

ملی و...( پیوند می خورد. 
کارل وی��گ بی��ان می کند 
که مدیریت دانش، گروهی از 
فرآیندها و روش های مشخص 
تعریف شده ای است که دانش 
مختلف  عملیات  میان  حیاتی 
را آش��کار و مدیریت می کند. 
هدف آن، شناختن محصوالت 
و اس��تراتژی های جدید و باال 
انس��انی  بردن مدیریت منابع 
ب��رای رس��یدن ب��ه اه��داف 
سازمان است. مدیریت دانش، 
پیش ش��رطی ب��رای راه ح��ل 
در حال  پیچی��ده  مش��کالت 

ظهور در سازمان است. 
انج��ام  دان��ش  مدیری��ت 
کارهای درست است به جای 
انجام دادن درس��ت کارها که 
تاکید روی اثربخش��ی دارد تا 
کارای��ی، همچنی��ن مدیریت 
دانش ش��یوه جدی��د تفکر در 
مورد س��ازمان و تسهیم منابع 
فک��ری و خالقانه س��ازمان و 
ش��یوه ای جه��ت به��ره وری، 
کاه��ش  و  عملک��رد  بهب��ود 
هزینه ها و بهینه س��ازی دانش 
سازمانی برای افزایش عملکرد 
از طریق روش ها و تکنیک های 
مدیری��ت  اس��ت.  متف��اوت 
از  گس��تره ای  می تواند  دانش 
ویژگی های عملکرد س��ازمانی 
را با قادر س��اختن سازمان به 
عملکرد هوش��مندانه تر بهبود 

ببخشد. 
در واق��ع مدیری��ت دان��ش 
فرآین��د نظام من��د و یکپارچه 
هماهنگی در س��طح سازمانی 
به منظور دس��تیابی به اهداف 
سازمانی است. مدیریت دانش 
فرآیندی اس��ت که سازمان ها 
را به شناسایی، انتخاب، توزیع 
و انتق��ال اطالعات و تجربیات 
ض��روری قادر می س��ازد تا از 
آنه��ا در فعالیت های��ی نظی��ر 
پویا،  یادگیری  حل مشکالت، 
و  اس��تراتژیک  برنامه ری��زی 

تصمیم گیری استفاده شود. 

چرخه مدیریت دانش 
مدیریت دان��ش با مدیریت 

اثربخ��ش و سیس��تماتیک و 
بهره ب��رداری از مناب��ع دانش 
یک س��ازمان در ارتباط است. 
متش��کل  دان��ش،  مدیری��ت 
تنظی��م،  ذخی��ره،  خل��ق،  از 
بازیاف��ت و توزی��ع دانش یک 
سازمان اس��ت. علوی و لیدنر 
فرآیند مدیری��ت دانش را در 
کردند:  طبقه بن��دی  چهارگام 
خلق دانش، ذخیره / بازیافت، 
انتقال دان��ش و کاربرد دانش. 
نش��ان دهنده  طبقه بندی  این 
فرآین��دی  رویک��رد  ی��ک 
مفص��ل از دانش س��ازمانی با 
تاکی��د ب��ر نق��ش تکنولوژی 
اطالعات اس��ت. این چارچوب 
 1 ش��کل  در  سیس��تماتیک 

نشان داده شده است.
الف- خلق دانش 

خلق دانش فرآیندی 
اس��ت پویا که از تعامل 
بی��ن دان��ش ضمن��ی 
س��طوح  در  آش��کار  و 
س��ازمان ها  مختل��ف 
حاصل می شود. دانشی 
که خلق ش��ده اس��ت 
می توان��د از ی��ک فرد 
به ف��رد دیگری منتقل 
شود یا اینکه در سطح 
ی��ا  گروه��ی  ف��ردی، 

سازمانی ذخیره شود. 
ب- ذخیره / بازیافت دانش 

در حالی ک��ه دانش جدید 
به وس��یله افراد توس��عه داده 
در  س��ازمان ها  می ش��ود، 
اس��تخوان بندی  و  تفصی��ل 
آن دان��ش، نق��ش حیاتی ایفا 
سازماندهی  ذخیره،  می کنند. 
و بازیافت دانش س��ازمانی به 
اشاره دارد.  حافظه س��ازمانی 
حافظه س��ازمانی مش��تمل بر 
دانشی است که در شکل های 
اطالع��ات  مانن��د  گوناگ��ون 
س��اختارمند در پایگاه داده ها، 
سیستم های  مکتوب،  اس��ناد 
خب��ره، فرآینده��ا و رویه های 
س��ازمانی مس��تند و دان��ش 
ضمن��ی که توس��ط اف��راد و 
حاص��ل  اف��راد  از  ش��بکه ای 

می شود، وجود دارد. 

دانش ف��ردی معادل دانش 
دان��ش  نیس��ت،  س��ازمانی 
س��ازمانی از نوع دانش جاری 
در سطح ش��رکت بوده و باید 
و  شناس��ایی  اعض��ا  توس��ط 
تس��هیم ش��ود تا اینکه قرین 
یک سیس��تم دانش ش��ود. از 
این رو برای تبدیل ش��دن به 
یادگیرنده ای  س��ازمان  ی��ک 
ک��ه ممل��و از دان��ش اس��ت، 
بای��د سیس��تم و س��ازوکاری 
برای ذخی��ره دانش در جهت 
کاربردهای آتی وجود داش��ته 
باش��د. اس��تراتژی مدیری��ت 
دان��ش بای��د انعکاس دهن��ده 
اس��تراتژی رقابت��ی ش��رکت 
چگونه  مدیریت دانش  باش��د؛ 
ب��رای مش��تریان ارزش خلق 
می کند؟ چگون��ه آن ارزش از 

یک مدل کسب وکار حمایت 
اف��راد  چگون��ه  و  می کن��د؟ 
س��ازمان آن ارزش را ب��ه کار 
می گیرند؟ برای ذخیره دانش 
دو اس��تراتژی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد. 
1- کدگذاری: پیاده س��ازی 
اطالع��ات  سیس��تم های 
باکیفی��ت و قاب��ل ات��کا برای 
دان��ش  از  مج��دد  اس��تفاده 

کد گذاری شده. 
رایزنی  شخصی س��ازی:   -2
تحلیل��ی  مش���ورت ه��ای  و 
مشکالت  درخصوص  خالق  و 
است��رات��ژی��ک از ط��ری��ق 

ارتباط دهی متخصصان. 
ج- انتقال دانش 

توانایی انتقال دانش از یک 
واح��د ب��ه واحد دیگ��ر برای 
تس��هیم ش��دن در عملک��رد 

دارد.  ض��رورت  س��ازمانی 
سوبیبی عنوان می کند دانشی 
ک��ه بین افراد انتق��ال می یابد 
ن��ه تنه��ا به س��ازمان س��ود 
بهبود  موجب  بلکه  می رساند، 
توانمندی ه��ای ه��ر دو ف��رد 
درگیر در این فرآیند می شود. 
ازای��ن رو انتقال دانش در یک 
فرآیندی  به عن��وان  س��ازمان 
محسوب می ش��ود که در آن 
ی��ک واحد )گ��روه، دپارتمان 
یا بخش( در جریان تجربیات 
یا  یک واحد )گروه، دپارتمان 
بخ��ش( دیگر ق��رار می گیرد. 
دانش می تواند به ش��یوه های 
مختلفی انتقال یابد. دانش هم 
می تواند به صورت غیرمستقیم 
ب��ه وس��یله رس��انه ها و ه��م 
به ص��ورت مس��تقیم از فردی 
به ف��ردی دیگر منتقل 

شود. 
د- کاربرد دانش 

ب��ه مفه��وم فع��ال و 
دانش  متناسب س��ازی 
برای شرکت ها در جهت 
خلق ارزش است، چون 
دانش س��ازمانی باید در 
محص��والت، خدمات و 
فرآیند های شرکت به کار 
گرفته شود. منبع مزیت 
رقابتی به ج��ای اینکه در خود 
دانش باشد در کاربرد آن نهفته 

است. 
از  قدرتمندت��ر  اس��تفاده 
دان��ش نس��بت به رقب��ا یک 
عام��ل کلیدی برای مبارزه در 
عصر جهانی اطالعات اس��ت. 
ش��انس  بهبود  برای  کارکنان 
رس��یدن به اهداف س��ازمانی 
از هم��ه منابع موجود ش��امل 
استفاده  سازمان  دانش  پایگاه 
از تجارب  اس��تفاده  می کنند. 
دیگ��ران ک��ه در عرصه ه��ای 
ب��وده،  اثربخ��ش  بیرون��ی 
کیفیت و س��رعت حل مسئله 
بخش��ید.  خواه��د  بهب��ود  را 
ب��رای خل��ق ارزش، دانش به 
طور واقعی بای��د به کار گرفته 
ش��ود و هنگام��ی ک��ه به کار 
گرفته شد، ش��رکت در مورد 

اعتبار و مناس��بت آن قضاوت 
خواه��د ک��رد. هنگام��ی که 
سازمان تبدیل به یک سازمان 
یادگیرن��ده می ش��ود، کاربرد 
دان��ش ضرورت پی��دا می کند 
و این دانش به سازمان کمک 
می کن��د دان��ش صحی��ح و با 

ارزش خود را حفظ کند. 

مزایای مدیریت دانش
دنهارت هشت مزیت خاص 
مدیری��ت دانش را شناس��ایی 

کرده که به شرح زیر است: 
1- جلوگیری از افت دانش: 
را  س��ازمان  مذک��ور  مزی��ت 
ق��ادر می س��ازد تخصص فنی 
حیاتی خ��ود را حف��ظ کرده 
و از افت دان��ش حیاتی که از 
بازنشس��تگی، کوچک س��ازی 
یا اخ��راج کارکنان و تغییرات 
س��اختار حافظه انسانی ناشی 

می شود، جلوگیری کند. 
تصمیم گی��ری:  بهب��ود   -2
ای��ن مزی��ت، ن��وع و کیفیت 
دان��ش م��ورد نی��از را ب��رای 
تصمیم گیری ه��ای اثربخ��ش 
و  می کن��د  شناس��ایی 
دسترس��ی ب��ه آن دان��ش را 
تس��هیل می بخشد. در نتیجه، 
تصمیمات س��ریع تر و بهتری 
می توان��د در س��طوح پایین تر 

سازمانی صورت گیرد. 
و  انعطاف پذی��ری   -3
کارکنان  ب��ه  انطباق پذی��ری: 
اج��ازه می ده��د درک بهتری 
از کار خ��ود به عم��ل آورده، 
مطرح  نوآوران��ه  راه حل ه��ای 
کنند، با سرپرس��تی مستقیم 
کمت��ر کار کنن��د و کمتر نیاز 
به مداخالت داشته باشند. در 
نتیجه کارکن��ان می توانند در 
موقعیت های چن��د وظیفه ای 
فعال باشند و سازمان می تواند 

روحیه کارکنان را باال ببرد. 
4- مزیت رقابتی: سازمان ها 
کام��ال  می س��ازد  ق��ادر  را 
مش��تریان، دیدگاه ها و بازار و 
رقابت را درک کرده و بتوانند 
شکاف ها و فرصت های رقابتی 

را شناسایی کنند. 
5- توس��عه دارای��ی: توانایی 
سازمان را در سرمایه گذاری در 
حفاظت قانون��ی برای مالکیت 
معن��وی بهبود می بخش��د. در 
غیر این صورت، ثبت اختراعات، 
عالئم تجاری، اجاره نامه ها، حق 
انحص��اری اثر و اس��رار تجاری 
ممکن اس��ت در زمان درست 
به کار گرفته نش��ود و منجر به 
حفاظت قانونی کمتر و کاهش 
ارزش بازار برای مالکیت معنوی 

شود. 
6- افزای��ش محص��ول: ب��ه 
س��ازمان اجازه می دهد دانش 
را در خدم��ات و فرآورده ها به 
کار گی��رد. در نتیج��ه ارزش 
درک ش��ده محصول با نسبت 
مس��تقیم می��زان و کیفی��ت 
دانش در محصول افزایش پیدا 
نرم افزاری  محصوالت  می کند. 
و سایر محصوالت دارای عناصر 

نرم افزاری از این نمونه اند. 
مش��تری:  مدیری��ت   -7
سازمان را قادر می سازد توجه 
کانونی و خدمت به مشتری را 
افزایش دهد. دانش مش��تری 
باعث سرعت پاسخ به سواالت، 
ش��کایت های  و  توصیه ه��ا 
مش��تری می ش��ود. ای��ن امر 
تضمین کنن��ده  همچنی��ن 
بهت��ر  کیفی��ت  و  س��ازگاری 
خدمات به مش��تریان اس��ت. 
راه ح��ل مش��کالت ع��ادی به 

سادگی قابل دسترسی است. 

خلق دانش فرآیندی است پویا که 
از تعامل بین دانش ضمنی و آشکار 
در سطوح مختلف سازمان ها حاصل 
می شود. دانشی که خلق شده است 
می تواند از یک فرد به فرد دیگری 

منتقل شود یا اینکه در سطح فردی، 
گروهی یا سازمانی ذخیره شود

شماره657 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073279

کارتابل

ترجمه:امیر آل علی

مهندس مجید نوراللهی

توسعه سازمانی با ابزاری مدرن

مدیریت دانش

۷ تکنیک حیاتی بهینه سازی 
سایت در گوگل

 الگوریتم ه��ا و اس��تاندارد هایی که گ��وگل برای 
امتیازدهی به س��ایت ها در نظر می گی��رد، دائما در 
حال تغییر و توس��عه اس��ت و این امر باعث شده تا 
برخی روش ه��ای متداول و قدیمی مانند گذش��ته 
موجب افزایش رتبه س��ایت در گوگل نش��ود. با این 
وج��ود در طول این س��ال ها برخ��ی متد ها و اصول 
آن تغیی��ر نک��رده و همچنان از اصول اساس��ی در 
بهینه س��ازی س��ایت لحاظ می ش��ود که هر طراح و 

برنامه نویسی ملزم به رعایت آنها است. 
در زیر هفت تکنی��ک را که می تواند نقش مهمی 

در بهینه سازی سایت ایفا کند، ذکر کرده ایم:

1- عنوان صفحه
عن��وان صفحه و نحوه نگارش آن همچنان یکی از 
فاکتوره��ای مهم برای امتیازدهی اس��ت. در تمامی 
صفحات س��ایت باید از عناوین مشخص و متمایزی 
اس��تفاده ش��ود. برای مثال اگر بخواهید درباره یک 
م��کان تفریحی در تهران مطلبی بنویس��ید و آن را 
در وبالگ خود منتش��ر کنید، بهتر اس��ت در عنوان 
صفحه از واژه های اس��م مکان و شهر تهران استفاده 
کنید، مانن��د »بهترین مکان تفریح��ی تهران«، در 
ای��ن حالت زمانی که ش��خصی در گوگل مکان های 
تفریحی تهران را جس��ت وجو می کند، ش��انس شما 

برای نمایش در صفحه اول بیشتر خواهد بود. 

2- متا تگ توضیحات
اکثر برنامه نویس��ان و طراحان وب سایت فراموش 
می کنند تا از تگ توضیحات که بخش��ی از ساختار 
صفحه است در تمامی صفحات استفاده کنند. اینجا 
جایی است که می توانید از کلمات کلیدی موردنظر 
به همراه توضیح کوتاهی درباره متن صفحه استفاده 
کنید. این توضیحات می تواند به گوگل کمک کند تا 
اطالعاتی درباره موضوع و مطالب آن صفحه به دست 
آورد. همچنین کاربران پس از جست وجو در گوگل 
و نمایش سایت ها، توضیحات صفحه را مشاهده و در 

صورت نیاز روی آن کلیک می کنند. 

3- متا تگ کلمات کلیدی
ش��ما بای��د در تمام��ی صفحات س��ایت، کلمات 
کلیدی متناس��ب با آن صفحه را مشخص کنید. این 
کلمات باید با توجه به مخاطبان شما و براساس نیاز 
آنها تعیین و به درستی در متون صفحه شما به کار 
گرفته ش��ود. بهتر است هنگام طراحی پنل مدیریت 
س��ایت مدلی را طراحی کنید که ب��رای هر صفحه 
جدی��دی که ایج��اد می کنید، قابلی��ت درج عنوان 
صفحه، تگ توضیحات و کلمات کلیدی لحاظ شود. 

4- ساختار آدرس صفحات سایت
س��اختار آدرس دهی به صفحات سایت یکی دیگر 
از عوامل تاثیرگذار در بهینه س��ازی سایت در گوگل 

است.
 ای��ن س��اختار از اهمیت وی��ژه ای ب��رای گوگل 
برخوردار است و جست وجوی صفحات سایت توسط 
روبات  های گوگل )اسپایدرها( راحت تر می شود و در 
صورت��ی ک��ه از کلمات کلی��دی در آدرس صفحات 
س��ایت استفاده کنید، نتایج بهتری را در پی خواهد 

داشت. 

5- تگ عناوین
زمانی که مطالب س��ایت را می نویسید بهتر است 
آنه��ا را در پاراگراف های منظم از هم جدا کنید. این 
کار باعث تس��هیل در خواندن آن مطالب می ش��ود. 
همچنین می توانید برای هریک از پاراگراف ها عناوین 
مش��خص و متمایزی لحاظ کنید تا کاربر از موضوع 
آن پاراگراف مطلع ش��ود. س��پس براساس اهمیت، 
  )H3,H2,H1( هرک��دام آنه��ا را با ت��گ عناوی��ن
اولویت بندی کنید. البته تگ H1 تنها می تواند یک 
بار در صفحه استفاده شود و معموال به عنوان صفحه 

اختصاص داده می شود. 

6- چگالی کلمات کلیدی در هر صفحه
تع��داد کلمات کلیدی ش��ما در صفح��ه و روش 
اس��تفاده از آنها تاثیر زیادی در بهینه س��ازی سایت 
ایفا می کند. ش��ما باید به درستی از کلمات کلیدی 
خود در متون س��ایت، عن��وان و توضیحات صفحه 
اس��تفاده کنی��د، اما اس��تفاده بیش از ح��د آنها در 
صفحات س��ایت می تواند نتیجه عکس داشته و مانع 
خزی��دن )crawl( روبات های گ��وگل در صفحات 

سایت شود. 

۷- سئو عکس
اس��تفاده از عک��س در کنار متون ش��ما می تواند 
میزان جذابیت و زیبایی صفحات شما را ارتقا بخشد. 
همچنین ای��ن عکس ه��ا می تواند به بهینه س��ازی 
س��ایت ش��ما نیز کمک کند. با درج عنوان برای هر 
عک��س، امکان مش��اهده عکس های ش��ما در نتایج 
جس��ت وجوی عکس گوگل بیش��تر می ش��ود. بهتر 
است این عناوین را با توجه به متون سایت و کلمات 

کلیدی مشخص لحاظ کنید. 
ارتباط با نویسنده:
www. noadstudio. com 

کسب و کار مدرن

حامد نبی زاده
مشاور و مجری دیجیتال مارکتینگ

شکل 1- چارچوب فرآیند مدیریت دانش



زندگ��ی در ق��رن 21 با دندان پزش��کی 
مس��افرت های  آنتی بیوتیک ه��ا،  م��درن، 
هوایی، گوش��ی های هوشمند و شبکه های 
اجتماعی به نظر بس��یار جذاب تر از زندگی 

در دل قرون وسطی است. 
بحث ای��ن زندگ��ی و آن زندگ��ی البته 
چیزی فراتر از یک مقایس��ه معمولی است. 
چون چنین مقایس��ه هایی تنها براس��اس 
اس��تانداردهای روزمره زندگی نیست. یک 
معی��ار مهم وجود دارد ک��ه رفاه اجتماعی 
بی ب��رو برگ��رد ب��ا اس��تفاده از آن تعیین 
می شود: تولید ناخالص ملی  )GDP(. این 
ع��دد یک توصیف کوت��اه و مختصر درباره 
رفاه مادی است، هرچند به همان اندازه که 
درست به نظر می  رسد، متر نامناسبی برای 
س��نجش رفاه است و همیشه در حال بدتر 

شدن است. 
با ای��ن اوض��اع »تولید ناخال��ص ملی« 
هم��واره با بدترش��دنش س��طح نگرانی در 
جهان را تشدید می کند، چراکه فاکتورهای 
مدنظر برای سنجش GDP از درآمدهای 
کاًل  به��ره وری  رش��د  ت��ا  گرفت��ه  راک��د 

ناامیدکننده است. 

سرعت سنج معیوب
طرفداران تولی��د ناخالص ملی می گویند 
که آمار طراحی نشده اند تا آنچه را اکنون از 
آنها خواس��ته می شود جبران کنند. از دهه 
30 و 40 می��الدی به بع��د، تولید ناخالص 
ملی به مرجع اصلی تعیین سیاست ها درباره 

وضع مالیات، رفع معضل بیکاری و مدیریت 
تورم تبدیل ش��د. اما حاال وضعیت کاماًل با 
آن دوران دور تفاوت دارد و تولید ناخالص 
ملی دیگر به اقتصاددان ها و سیاستمداران 
راس��ت نمی گوی��د. تولی��د ناخال��ص ملی 
نیجری��ه در س��ال 2014 می��الدی بعد از 
اینک��ه اندازه گیرندگان روش ه��ای خود را 
به روز کردند تا 89درصد باال رفت. نیجریه 
اما در آخرین نظرس��نجی مؤسس��ه معتبر 
لگاتوم از نظر ش��اخص رفاه در فهرست 20 
کشور آخر قرار داش��ت؛ کشورهایی که به 
آنها فقیرترین، خطرناک ترین و ناسالم ترین 

کشورها می گویند. 
بنابراین تولید ناخالص ملی داده معیوبی 
است که سیاستگذاران براساس آن تصمیم 

می گیرند. 
اگ��ر تولی��د ناخال��ص مل��ی براس��اس 
فاکتوره��ای مرب��وط خ��ود یعن��ی معیار 
ارزش افزوده اقتصاد، پایین باش��د، استفاده 
از آن به عنوان ش��اخص اصل��ی رفاه حتی 
نامفهوم تر هم می ش��ود. در دهه های 30 و 
40 می��الدی با بهتر ش��دن تولید ناخالص 
مل��ی وضعیت بهداش��ت، س��المت و آب و 
هوا هم بهتر می ش��د، بنابرای��ن این معیار 
ب��رای اندازه گیری رفاه مردم مناس��ب بود. 
تولید ناخالص ملی س��یر صعودی سریعی 
داش��ت و اس��تانداردهای زندگی مردم نیز 
باالت��ر می رفت. ام��ا حاال تولی��د ناخالص 
ملی همچنان رش��د می کن��د  )هرچند نه 
به س��رعت قبل(، حال آنکه استانداردهای 
زندگی به نظر در مس��یر پس��رفت حرکت 
می کنند. بخش��ی از این معض��ل عمیق تر 

ش��دن ش��کاف ها و نابرابری ها است. برای 
مث��ال، درآمد یک خانوار قش��ر متوس��ط 
در آمریکا، متناس��ب با تورم در 25 س��ال 

گذشته تغییراتی جزیی داشته است. 
ع��الوه  براینه��ا آنچ��ه امروز م��ردم دنیا 
به عنوان رفاه می شناس��ند ب��ا معیار اصلی 
ای��ن ارزش اقتصادی  )تولید ناخالص ملی( 
تفاوت دارد. آنچه تولید و مصرف می شود، 
ب��ه غی��ر  از اس��تثناهایی چ��ون کامپیوتر، 
به عنوان کیفی��ت پایدار تعریف می ش��ود. 
چنین الگویی در عصر تولید انبوه کاالهای 
اس��تاندارد کاماًل کارا و مناسب است. وقتی 
سهم زیادی از اقتصاد خدمات باشد، تولید 
ناخالص مل��ی معیار کمت��ر قابل اعتمادی 
می شود. ش��رکت ها بر سر کیفیت خروجی 
خ��ود و اینک��ه محصول ش��ان چق��در ب��ا 
سلیقه های شخصی هماهنگ است، رقابت 

می کنند. 
اگر رستوران ها غذای کمتر اما گران تری 
به مش��تری بدهند، تورم را افزایش و تولید 
ناخالص ملی را کاهش می دهند، حتی اگر 
این کار به معنی اس��تفاده از م��واد تازه یا 
میزهای کمتر باش��د؛ چیزی که مشتری ها 
معم��والً از ی��ک رس��توران می خواهن��د. 
خدماتی که ش��رکت هایی چون فیس بوک 
و گ��وگل به کاربران ش��ان می دهند رایگان 
اس��ت، بنابرای��ن در تولی��د ناخال��ص ملی 
جای��ی ندارند. وقتی کااله��ای پولی چون 
نقش��ه و موسیقی س��ر از دنیای دیجیتال 
درآورده و ب��رای اس��تفاده رایگان ش��دند، 
تولی��د ناخالص ملی هم کاهش ش��دیدی 
را تجربه کرد. س��هولت خری��د و بانکداری 

آنالین یک مزیت برای مش��تریان است. اما 
این سهولت به معنی کاهش سرمایه گذاری 
روی بخش ساخت وساز و در نتیجه کاهش 

تولید ناخالص ملی است. 

شمارش را تمام کنید، وقت درجه بندی 
است

 س��نجش بهتر رف��اه نیاز به س��ه تغییر 
دارد. راحت ترین تغیی��ر بهبود وضع تولید 
ناخال��ص ملی به عنوان معیار تولید اس��ت. 
چشم پوش��ی از تولید ناخالص ملی ش��اید 
پاس��خ درس��تی برای نی��از امروز نباش��د. 
آمارگیره��ا به جای ح��ذف کامل این معیار 
بای��د در چگونگی جم��ع آوری و ارائه این 

اطالعات تغییراتی دهند. 
ب��رای اینک��ه تولی��د ناخال��ص ملی در 
تعیی��ن رفاه مردم��ان امروز کاراتر باش��د، 
آمارگیرها باید بیشتر روی سوابق مالیاتی ، 
جس��ت وجوهای اینترنت��ی و س��ایر منابع 
آم��اری عص��ر حاض��ر مث��ل تراکنش های 
از  و  کنن��د  تکی��ه  اعتب��اری  کارت ه��ای 
تحقیق��ات معم��ول برای کس��ب وکارها یا 
مشتری ها دس��ت بکش��ند. در این مسیر، 
ش��رکت های خصوص��ی از داده های کمی 
مرب��وط ب��ه قیمت ه��ا در وب س��ایت های 
دس��تیابی  ب��رای  الکترونی��ک  تج��ارت 
 ب��ه داده ه��ای مرتب��ط با ت��ورم اس��تفاده 

می کنند. 
ثروتمن��دی  کش��ورهای  همچنی��ن، 
که ثروت ش��ان ب��ر محور بخ��ش خدمات 
اس��توار اس��ت، باید پیش��اهنگ اس��تفاده 
از معی��اری جدیدتر و گس��ترده تر ش��وند؛ 

معی��اری که هدفش دس��تیابی ب��ه تولید 
بهتر و اس��تانداردهای مناسب عصر حاضر 
ب��رای زندگ��ی امروز اس��ت. ای��ن معیارها 
باید بومی ش��ده و هر کش��ور برای خود و 
براساس شرایط خویش درباره شان تصمیم 
بگیرد. ای��ن معیار جدید ک��ه در اصطالح 
ب��ه آن GDP-plus می گوین��د بای��د با 
یک تغییر مفهومی اساس��ی همراه باش��د. 
گنجان��دن کارهای بدون مزد در خانه مثل 
نگه��داری از بس��تگان در خانه یکی از این 
 GDP-plus تغییرات مفهومی اس��ت. در
همچنی��ن تغییرات در کیفیت خدمات هم 
بای��د ایجاد ش��ود. برای مثال به  رس��میت 
ش��ناختن طول عمر در برآوردهای مربوط 
ب��ه خروج��ی مراقبت های بهداش��تی، در 
معیار ت��ازه توجه به مزای��ای محصوالت با 
 برندهای جدی��د و افزایش حق انتخاب نیز 

ضروری است. 
ایده آل تری��ن اما این اس��ت که بتوان در 
معیار جدید میان الگوهای هزینه ای اقشار 
باال دست، میانی و پایین دست جامعه تمایز 
قائل ش��د. مثاًل، فقیرترها بیشتر تمایل به 
هزین��ه کردن در کااله��ا و مایحتاج روزانه 
دارند و کمتر به تأمین هزینه ش��هریه یک 

دانشگاه خوب فکر می کنند. 
هرچند تغیی��رات خوب��ی در معیارهای 
امروزی برای س��نجش تولید ناخالص ملی 
ایجاد ش��ده، اما ایجاد شاخص جدید برای 
سنجش میزان رفاه واقعی کشورها نیازمند 
انقالب��ی در آژانس های ملی آماری اس��ت. 
این یعنی به جای چشم پوشی از یک معیار، 

رویکردها تغییر کند. 

امید به زندگی، شاخص رفاه
رفاه در سال های اخیر چه تغییراتی 

داشته؟ 

ش��اخص رفاه لگاتوم رتبه بندی س��االنه مؤسس��ه 
پژوهش��ی لگات��وم اس��ت ک��ه درب��اره س��طح رفاه 
کش��ورهای مختلف ارائه می ش��ود. لگاتوم از س��ال 
2007 این گزارش را منتش��ر می کند و پژوهشگران 
آن، ش��اخص رفاه را براس��اس ترکیب��ی از وضعیت 

کشورها در هشت حوزه مختلف تعریف کرده اند. 
سابقا رفاه یک کش��ور صرفاً براساس شاخص های 
اقتصاد کالن در نظر گرفته می ش��د که میزان تولید 
ناخالص داخلی یک کشور بیانگر آن بود، اما بی شک 
رف��اه چیزی بی��ش از انباش��ت ثروت مادی اس��ت 
و ش��ادمانی و رضای��ت از زندگی و امید به داش��تن 
زندگ��ی بهت��ر در آینده را نی��ز دربرمی گیرد. از این 
رو، ش��اخص رف��اه مؤسس��ه لگاتوم با توج��ه به در 
نظر گرفتن درآمد و رفاه اجتماعی نس��بت به س��ایر 

سنجش های جهانی رفاه متمایز است. 
ش��اخص رفاه لگاتوم 149 کش��ور در پنج منطقه 
]آمریکا، اروپا، منا  )خاورمیانه و شمال آفریقا(، آسیا 
- اقیانوسیه و آفریقای سیاه[ را با هشت زیرشاخص 
کل��ی و 89 متغیر خرد م��ورد ارزیابی قرار می دهد. 
هش��ت ش��اخص اصل��ی رفاه که توس��ط مؤسس��ه 
سنجیده می ش��وند عبارتند از اقتصاد، کارآفرینی و 
فضای کس��ب وکار، حکوم��ت و حکمرانی، آموزش، 
بهداش��ت، امنیت و ایمنی، آزادی فردی و س��رمایه 

اجتماعی. 
زیرش��اخص اقتص��اد، عملک��رد کش��ورها را در 
چهار حوزه سیاس��ت های اقتص��اد کالن، رضایت و 
چشم انداز اقتصادی، بنیان های رشد و کارایی بخش 

مالی مورد سنجش قرار می دهد. 
زیرشاخص کارآفرینی و فرصت  محیط کارآفرینی، 
افزای��ش فعالیت ه��ای نوآورانه و براب��ری فرصت در 
کش��ورها را می س��نجد. زیرش��اخص حکمروای��ی، 
عملکرد کش��ورها را در س��ه حوزه دولت پاسخگو و 
کارآمد، انتخابات آزاد، مشارکت سیاسی و حاکمیت 
قانونی ارزیابی می کند. زیرش��اخص آموزش عملکرد 
کش��ورها را در س��ه زمینه دسترس��ی ب��ه آموزش، 
کیفیت آموزش، و س��رمایه انس��انی مورد س��نجش 

قرار می دهد. 

زیرش��اخص بهداشت عملکرد کش��ورها را در سه 
عرصه برآیندهای بهداشت و سالمت، زیرساخت های 
پیش��گیرانه می س��نجد.  مراقبت ه��ای  و  س��المت 
زیرشاخص امنیت و آس��ایش عملکرد کشورها را از 
دو منظ��ر امنیت ملی و ایمنی ف��ردی مورد ارزیابی 
قرار می دهد. زیرش��اخص آزادی ف��ردی عملکرد و 
پیش��رفت کشورها را در صیانت از آزادی های فردی 
و ارتقای رواداری اجتماعی می س��نجد. زیرشاخص 
سرمایه اجتماعی نیز عملکرد کشورها را در دو حوزه 
انسجام و مشارکت اجتماعی و شبکه های اجتماع - 

محلی و خانواده مورد سنجش قرار می دهد. 
به طور کلی نتایج نش��ان می دهد سطح کلی رفاه 
جهانی نسبت به س��ال 2009 افزایش یافته است و 
در سال 2013 برای نخستین بار تمامی زیرشاخص ها 
افزایش داش��ته اند، هرچند که افزایش آنها متفاوت 
بوده اس��ت. از بسیاری جهات، این تفاوت ها نمایانگر 
رویدادهایی اس��ت که در جهان اتفاق افتاده اس��ت. 
زیرش��اخص امنیت و آسایش و حکمروایی کمترین 
افزایش را داشته اند که تاحدی به دلیل ناآرامی های 
خاورمیان��ه و متأثر ش��دن سیاس��تمداران از بحران 
مال��ی و رکودهای متعاقب اس��ت. عالوه ب��ر آن، با 
توجه به مشکالت اقتصادی پس از بحران مالی، طی 
پنج سال گذشته زیرش��اخص اقتصاد رشد چندانی 
نداش��ته اس��ت، اما در ح��وزه آموزش، بهداش��ت و 
کارآفرینی به وضوح پیشرفت  وجود داشته که میزان 
افزایش این س��ه زیرشاخص در کشورهای کم درآمد 

نسبت به کشورهای پردرآمد بیشتر بوده است. 
بیش��ترین  )درصد( افزایش سطح رفاه مربوط به 
آس��یای میانه بوده اس��ت. از س��ال 2009 تاکنون، 
چهار کش��ور آس��یایی چین، تایلند، تای��وان و کره 
جنوبی در زمره 20 کشور برتر در زیرشاخص اقتصاد 
قرار گرفته اند درحالی که پنج کشور اروپایی فرانسه، 
دانم��ارک، فنالند، بلژیک و ایرلند س��قوط کرده اند. 
ای��ن ام��ر حاکی از تح��ول تدریجی در چش��م انداز 
اقتصاد جهانی است، اما با این وجود رتبه کشورهای 
اروپایی نروژ، س��وییس، س��وئد و آلمان همچنان از 

سال 2009 افزایش داشته است. 
در م��ورد ق��اره آفریق��ا تحقیقات نش��ان می دهد 
که اکثر کش��ورهای ق��اره آفریقا نتوانس��ته اند رتبه 
بهتری کس��ب کنند. تجربه رشد اقتصادی در برخی 
کشورهای این قاره با ابهام روبه رو است و در مواردی 
هم که تحوالت مثبتی اتفاق افتاده به علت شکست 
برنامه های اصالح اقتص��ادی، معضل بیکاری و عدم 
پیشرفت اس��تانداردهای زندگی سر جای خود باقی 

مانده است. 
امروزه با وجود پیوند رو به رشد اقتصاد کشورهای 
دنی��ا در چارچوب افزایش چش��مگیر حجم تجارت 
کاال و خدم��ات بی��ن کش��ورها و س��رمایه گذاری 
خارج��ی در آفریقا، همچنان س��ود چندانی نصیب 
اقتصاد کشورهای آفریقایی نمی شود. برای مثال در 
تجارت جهانی هم اکنون س��هم صادرات کشورهای 
 ای��ن ق��اره تنه��ا 3درص��د از ص��ادرات جهان��ی را 

شامل می شود. 
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دنیای رو به رفاه
بن��ا ب��ه رس��م هرس��اله، مؤسس��ه لگاتوم 
ب��ه تازگی گزارش��ی درب��اره ش��اخص رفاه 
کش��ورهای جهان ارائ��ه داده اس��ت. میزان 
پول��ی ک��ه یک کش��ور دارد یک��ی از عوامل 
رفاه به ش��مار م��ی رود، اما مؤسس��ه لگاتوم 
ب��رای رتبه بندی خ��ود عوامل زی��ادی را در 
نظر گرفته اس��ت. این مؤسس��ه 104 متغیر 
را برای تهیه فهرس��ت خود مقایسه کرده که 
ش��امل شاخص های سنتی مانند سرانه تولید 
ناخالص داخلی و ش��مار افرادی بوده که کار 
تمام وقت داشته اند، اما آمارهای جالبی مانند 
شمار س��رورهای اینترنتی مطمئنی که یک 
کشور دارد و میزان استراحت مردم بر مبنای 

روز به روز هم مورد بررسی قرار گرفته اند. 
ای��ن متغیره��ا س��پس به 9 زیر ش��اخص 
کس��ب وکار،  فض��ای  اقتص��ادی،  کیفی��ت 
حکومت��داری، آموزش، بهداش��ت و درمان، 
ایمن��ی و امنیت، آزادی ش��خصی، س��رمایه 
اجتماع��ی و محیط زیس��ت طبیعی تقس��یم 
ش��ده اند. نگاهی ب��ه رتبه بندی کش��ورها در 
ای��ن ج��دول نش��ان می دهد، ش��اخص های 
اقتصادی نقش��ی پررنگ تر در تعیین جایگاه 
کش��ورها از نظر این مؤسس��ه انگلیسی دارد 
و سهم شاخص های اقتصادی از شاخص های 
آزادی فردی بیش��تر است. برخی کشورهای 
عربی مانند امارات، عربس��تان و کویت که از 
نظر آزادی فردی در جایگاه خوبی در عرصه 
جهانی قرار ندارن��د، در این جدول رتبه های 

باالیی را به خود اختصاص داده اند. 
امس��ال 149 کش��ور م��ورد بررس��ی قرار 

گرفته اند. نروژ در هفت س��ال گذش��ته رتبه 
برتر این ش��اخص را در اختیار داشت، اما در 
س��ال 2016 کشور جدیدی مرفه ترین کشور 
جهان شناخته شد. کشورهای نیوزیلند، نروژ، 
فنالند، سوییس و کانادا در رده های اول قرار 
گرفتند. همچنین در میان کش��ورهای عضو 
بریکس، آفریقای جنوبی با رتبه 48 در مقام 

اول قرار گرفت و پس از آن به ترتیب برزیل، 
چین، روسیه و هند قرار گرفتند. بریکس  )به 
انگلیس��ی: BRICS( نام گروهی به رهبری 
قدرت های اقتصادی نوظهور است که از به هم 
پیوس��تن حروف اول نام انگلیسی کشورهای 
عضو برزیل، روس��یه، هند، چی��ن وآفریقای 
جنوبی تش��کیل شده اس��ت. در ابتدا نام این 

گروه بریک نام داش��ت، اما پس از پیوس��تن 
آفریقای جنوبی به بریک��س تغییر نام یافت. 
هرچند اعضای گروه بریکس همگی به غیر از 
روسیه در رده کش��ورهای در حال توسعه یا 
اقتصادهای در حال ظهور هستند ولی عموماً 
به واس��طه اقتصادهایی با رش��د پرش��تاب و 
فراگی��ر و نف��وذ تأثیرگذار بر ام��ور جهانی و 

منطقه ای از دیگر کشورها متمایز می شوند. 
براس��اس نظریه های قدیمی اقتصاد، افزایش 
رش��د اقتص��ادی، میزان رف��اه را نی��ز افزایش 
می ده��د و در نتیجه میزان رضای��ت افراد در 
زندگی باال می رود، اما بررسی های اخیر نمایانگر 

این است که این رابطه الزاما مستقیم نیست. 
برای مثال افزایش میزان درآمد درصورتی 
باع��ث رفاه می ش��ود که ت��ورم افزایش نیابد 
و در کش��ورهای پیش��رفته، رش��د اقتصادی 
الزاما سبب رفاه بیشتر نیست. در کشورهای 
کمونیس��تی نیز اگرچه رف��اه در حال بهبود 
اس��ت، اما اختالف طبقاتی همچنان باالست. 
مطالعات نشان می دهد که اختالف استاندارد 
ش��ادی بین مردم اتحاد جماهیر ش��وروی و 
روس��یه از بین رفته و دلیل آن فعالیت باالی 
اقتص��ادی روس��یه و از طرف��ی دیگر کاهش 
میزان رضای��ت از زندگی مردم کش��ورهای 

اروپایی است. 
براس��اس گزارش لگاتوم، ظهور و تش��دید 
فعالیت ه��ای داع��ش، گس��ترش جن��گ و 
آس��یب پذیری  و  خاورمیان��ه  در  خش��ونت 
کشورهای این حوزه س��بب شده تا شاخص 
رفاه کش��ورهای سوریه و عراق بیشتر از قبل 
روند نزولی داش��ته باش��د. عل��ت اصلی این 
روند ه��م تضعیف جوامع این کشورهاس��ت 
که از سس��ت ش��دن توانمندی خانواده ها و 
کمک های دول��ت، افزایش بیکاری، بی ثباتی 
اقتصادی و باال رفتن نگرانی شهروندان ناشی 
می ش��ود. با این همه لگات��وم تأکید دارد که 
این مس��ائل تنه��ا به عراق و س��وریه مربوط 
نمی ش��ود و اکث��ر کش��ورهای خاورمیانه و 

آفریقای شمالی را دربرمی گیرد. 

سنجشرفاه،انقالبمیخواهد
امروز دیگر دهه 30 یا 40 میالدی نیست که با تولید ناخالص ملی بشود رفاه یک کشور را سنجید. قرن بیست ویکم 

وقت دگرگونی های اساسی برای سنجش رفاه مردمان جهان است 

ترجمه: گلنوش محب علی
منبع: فیگارو
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ویدئویی  بازی ه��ای  صنعت 
همچنان یکی از پردرآمدترین 
صنای��ع در جه��ان محس��وب 
می شود و براساس پیش بینی ها 
تا آخر س��ال ج��اری میالدی 
عای��د  دالر  میلی��ارد   99.6
در  بازی س��ازی  ش��رکت های 

سراسر جهان خواهد شد. 
این درحالی است که این رقم 
در س��ال 2015 ح��دود 91.8 
میلیارد دالر ب��ود و حدود 33 
درص��د این عدد به پلتفرم های 
هوش��مند  تلف��ن  و  تبل��ت 
اختصاص یافت. کنس��ول های 
بازی ب��ا 30 درصد و رایانه های 
شخصی با 28 درصد توانستند 
در ای��ن رده بن��دی در جایگاه 
دوم و سوم قرار بگیرند. امسال 
نیز برآورد می شود که تلفن های 
هوش��مند و تبلت ها بیشترین 
نقش را در صنعت بازی س��ازی 
ایف��ا کنند و بتوانن��د همچنان 
پول ساز ترین بخش در بازار بزرگ 

سرگرمی های مجازی باشند. 
س��ال های  ه��م طی  ایران 
نس��بتا  فعالیت ه��ای  اخی��ر 
موفق��ی در ارائ��ه بازی ه��ای 
موبایلی داش��ته است؛ گرچه 
متأس��فانه هیچ آمار رس��می 
درب��اره می��زان درآمد زایی از 

این بخش وجود ندارد. 
مرتض��ی درس��تکار یکی از 

بازی س��ازان ویدئوی��ی درباره 
عل��ت محبوبی��ت بازی ه��ای 
موبایل��ی ب��ه  »فرصت امروز« 
گف��ت: ب��دون تردی��د همراه 
ب��ودن تلفن های هوش��مند و 
تبلت ه��ا ب��ا کارب��ران یکی از 
بازی های  علت های محبوبیت 
موبایل��ی اس��ت و پیش بینی 
با قدرتمند تر شدن  می ش��ود 
این دس��تگاه ها،  س��خت افزار 
در س��ال های آتی شاهد افت 

فروش کنسول ها باشیم. 
با اش��اره ب��ه موفقیت  وی 
اظهار کرد:  ایران��ی  بازی های 
طی دو س��ه س��ال گذش��ته 
بازی س��ازان ایرانی توانسته اند 

نمونه ه��ای موفق��ی را روان��ه 
ب��ازار کنند که ع��الوه بر بازار 
داخل در خارج از کش��ور هم 
به خوبی بدرخشند. درستکار 
اف��زود: ب��ه نظر می رس��د در 
سال های آتی شاهد پیشرفت 
هرچه بیشتر فعاالن ایرانی در 

این عرصه باشیم. 
بی��ان  ب��ا  بازی س��از  ای��ن 
اینکه نب��ود قان��ون کپی رایت 
بزرگ ترین دغدغه شرکت های 
فعال در حوزه س��رگرمی های 
دیجیتالی است، گفت: متأسفانه 
هیچ نه��ادی به ط��ور جدی از 
حقوق بازی س��ازان ایران دفاع 
نمی کند و تنها بنیاد بازی های 

رایان��ه ای در این زمینه فعالیت 
نمی توان��د  آن ه��م  ک��ه  دارد 
جلوی تولیدات کپی ش��ده ای 
را که به طور زیرزمینی منتشر 

می شوند بگیرد. 
وی اف��زود: وجود بازی های 
غیر قانونی در بازار نیز یکی از 
موانع بازی سازان داخلی است 
چون محص��والت داخلی باید 
ب��رای دریافت مج��وز حداقل 
ی��ک م��اه در انتظار باش��ند، 
و  ام��ا محص��والت خارج��ی 
نظارتی  هیچ  بدون  زیر زمینی 

در بازار به فروش می رسند. 
درس��تکار در پاس��خ به این 
سوال  که برطرف شدن تحریم ها 

چق��در در صنعت بازی س��ازی 
اهمیت داشته است؟ گفت: ما در 
حال حاضر می توانیم محصوالت 
خ��ود را به ط��ور مس��تقیم در 
اپ اس��تور و گوگل پل��ی ق��رار 
دهیم و این یکی از بزرگ ترین 
تأثیرات رفع تحریم ها در حوزه 
بازی های ویدئویی بوده اس��ت. 
این فع��ال بازی ه��ای ویدئویی 
درب��اره بازی ه��ای آنالی��ن نیز 
گفت: در حال حاض��ر کاربران 
اس��تقبال زی��ادی از بازی های 
آنالین نشان می دهند و مطمئناً 
در سال های آینده شاهد پیشی 
 گرفت��ن آنالین ه��ا از آفالین ها 

خواهیم بود. 
برگ��زار  از  انتق��اد  ب��ا  وی 
بازی های  نمایش��گاه  نش��دن 
رایان��ه ای در چند س��ال اخیر 
اظه��ار ک��رد: گرد همایی های 
اینچنین��ی می تواند به فعاالن 
اجازه خودنمایی دهد و حتی 
محص��والت ایران��ی را به بازار 

جهانی بشناساند. 
درس��تکار ب��ا بی��ان اینکه 
اخی��راً حمایت ه��ای خوبی از 
گفت:  است،  بازی سازان شده 
امیدوارم به جز وزارت ارشاد و 
بنیاد بازی های رایانه ای، سایر 
نهاد ها هم به توس��عه صنعت 
بازی س��ازی ویدئویی کش��ور 
کمک کنن��د تا بتوانیم درآمد 
خوبی از ص��ادرات محصوالت 

ایرانی کسب کنیم. 

محبوب ترین بازی های حادثه ای 
برای اندرویدی ها 

و  مج��ازی  دنی��ای  کارب��ران  از  بس��یاری  ب��رای 
سیس��تم عامل های مختل��ف، ب��ازی ک��ردن یکی از 
جذاب ترین فعالیت های روزمره محس��وب می ش��ود. 
با این وجود، یکی از ش��کایات عم��ده اغلب بازیکنان 
حرفه ای دانلود بازی هایی است که نسبت به تبلیغات 
خود چندان جذاب نیستند. اما شاید بتوان براساس نرخ 
دانلود، به اشتراک گذاری و استفاده از انواع بازی ها، در 
مورد جذاب بودن آنها اظهارنظر کرد. بر همین اساس 
در ادامه مطلب نگاهی داریم به تعدادی از پربازدید ترین 

بازی های این روزهای کاربران اندروید. 
BADLAND

یک��ی از برترین بازی های اکش��ن و حادثه ای این 
روزها، BADLAND اس��ت. تاریخ انتش��ار نسخه 
اولیه این بازی به س��ال 2013 ب��از می گردد. با این 
وجود، هنوز هم پس از دو س��ال جزو محبوب ترین 
بازی ه��ای حادثه ای طبقه بندی می ش��ود. گرافیک 
این بازی بر حس��ب 2D است. طراحی جالب توجه 
و ش��خصیت های داس��تانی این بازی، باعث ش��ده 
محبوبیتBADLAND کماکان بسیار باال باشد. 

یک��ی از مثبت ترین مواردی ک��ه در خصوص این 
ب��ازی وجود دارد، امکان به اش��تراک گذاری مطالب 
در سطح بین المللی و البته دانلود رایگان ورژن های 
مختلف آن اس��ت. این بازی در بیش از 100 سطح 
مختلف طبقه بندی شده و همین تنوع برای کاربران 

بسیار جذاب است. 
Half lif 2

بنا ب��ر اعتقاد بس��یاری از کارب��ران اندرویدی، 
half life 2 از برتری��ن بازی های اکش��ن مبتنی 
بر نش��انه گیری و تیراندازی محسوب می شود. این 
ب��ازی ب��ا کارکرد س��اده و غیر پیچی��ده خود، دل 
بس��یاری از مخاطبان را برده است. half life در 
نسخه pc نیز موجود اس��ت، اما این روزها نسخه 
اندرویدی آن با اقبال بیش��تری مواجه است. فارغ 
از گرافیک سطح باالی این بازی، حالت مبارزه ای 
و هیجان��ی آن نیز به عن��وان نقاط عطف این بازی 

در نظر گرفته می ش��ود. 
یک توصیه مهم در مورد half life این است که 
 NVIDIA Shield اگر شما نس��خه ای از دستگاه
را خریده ای��د، بهتر اس��ت از این بازی نیز اس��تفاده 

کنید. 
Into the Dead

اگ��ر به ط��ور همزم��ان ب��ه بازی های اکش��ن و 
 تخیل��ی عالق��ه من��د هس��تید، ب��د نیس��ت بازی
into the dead را امتح��ان کنی��د. این بازی، که 
در فرمت 3D طراحی ش��ده است، با گرافیک سطح 
باالی خود از دید بسیاری از کاربران اندرویدی جزو 
بازی های درج��ه یک طبقه بندی می ش��ود. حضور 
فضاهای س��ایه دار و تاریک و امکان کشتن زامبی ها 
تا مرحله های بی نهایت )تعدد باالی مراحل با هر بار 
به روز رسانی( باعث شده کاربران این بازی اغلب در 

طول مدت های طوالنی درگیر آن شوند. 
بنابرای��ن اگر ج��زو کاربران وفاداری هس��تید که 
دوس��ت دارید مدت هایی طوالنی، بازی مشخص را 
بازی کنید. از بازی into the dead استفاده کنید. 

  Injustice:Gods Among Us
Injustice ی��ک بازی مبارزه ای اس��ت که برای 
عالقه مندان به مطالعه و کتاب های کمیک نیز بسیار 
آشناس��ت. این ب��ازی مبارزه ای ج��زو محبوب ترین 
بازی هایی اس��ت که بر حس��ب ی��ک کتاب کمیک 
ساخته شده اس��ت. محتوای این بازی که به سبک 
داستانی طراحی ش��ده، کمک می کند بازیکنان در 

فضای پرحادثه ای با داستانی جذاب بازی کنند. 
یک��ی از جذاب ترین بخش های ای��ن بازی، امکان 
نب��رد بازیکنان در س��ه جبه��ه متف��اوت و ارتقای 
ش��خصیت ها پس از هر بار نبرد اس��ت. فضای بازی 
در ش��رایط آنالین قرار دارد و بازیکنان می توانند با 
حریفانی از سراس��ر دنیا به مب��ارزه بپردازند. هربار 
ارتق��ای س��طح بازی زمین��ه را ب��رای افزایش توان 
رقابتی شخصیت ها فراهم می سازد و بر همین اساس 
است که بازیکنان تمایل دارند به هر طریق ممکن به 

ارتقای سطح خود بپردازند. 
Grand Theft Auto (any of them)

اگرچ��ه س��رقت در دنی��ای واقع��ی کار خوب��ی 
نیس��ت، اما ب��ازی grand theft auto یک بازی 
جذاب با محتوای س��رقت اس��ت. اغلب کاربرانی که 
 حتی یکبار از این بازی اس��تفاده کرده اند، معتقدند

grand theft auto جذاب تری��ن ب��ازی س��رقت 
خودروی جهان اس��ت. در واقع محت��وای این بازی 
دس��ت کمی از یک فیلم س��ینمایی حادثه ای ندارد. 
تیراندازی، جنگ، رانندگی، مبارزات خیابانی با رقبا 
و نیروه��ای امنیتی از عوامل موث��ر در جذابیت این 
بازی محس��وب می ش��وند. این بازی ب��ه لحاظ خط 

داستانی نیز در شرایط قابل قبولی قرار دارد. 
Implosion – Never Lose Hope

این ب��ازی ترکیبی از بازی های تخیلی و حادثه ای 
اس��ت. در واقع این بازی نه تنها برای بازیکنانی است 
که به بازی ه��ای مبتنی بر مبارزه عالقه مندند، بلکه 
برای بازیکنانی که به بازی های معمایی و کش��ف و 
شهود دلبستگی دارند، قابل توجه است. رقابت های 
پرتع��داد و فضای مبتنی بر حادث��ه این بازی باعث 

شده افراد پرشماری جذب این بازی شوند. 
بنابراین اگر ش��ما هم جزو دوس��تداران بازی های 
تخیلی و حادثه ای هس��تید فرصت اس��تفاده از این 

بازی را از دست ندهید. 

عضو هیأت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت 
خبر داد

برقراری ۵میلیون دقیقه مکالمه 
توسط زائران ایرانی

عضو هیأت مدیره ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت 
در مورد آخرین وضعی��ت ارتباطات زائران اربعین 
در کش��ور عراق توضیح داد و گفت: زائران ایرانی 
به طور متوس��ط 5میلیون دقیقه مکالمه در هر روز 

دارند. 
اسماعیل رادکانی در گفت وگو با مهر در مورد افت 
کیفیت ارتباطات در کشور عراق، امکان پذیر نبودن 
برقراری برخی ارتباطات و نیز ابهام در اعمال تعرفه 

مکالمات، توضیح داد. 
وی با اش��اره به ازدحام جمعیت زائران اربعین در 
کربالی معل��ی تأکید کرد: با توج��ه به حجم بیش 
از ان��دازه زائران، ش��بکه های عراقی دیگر پاس��خگو 
نیس��تند. در این ش��رایط ش��بکه ارتباطات عراق با 
حجم وسیعی از تقاضا مواجه شده و عماًل نمی تواند 

پاسخگوی این حجم ترافیک باشد. 
رادکانی با تأکید براینکه برقراری ارتباطات تقریباً 
مشکل خاصی نداش��ته است، افزود: از شب گذشته 
)ش��نبه( با توجه به نزدیک ش��دن به روز اربعین و 
افزایش تراکم جمعیت در کربال، ش��بکه های عراقی 
با کمبود کانال ارتباطی مواجه ش��دند و این موضوع 

ارتباطات را تحت تأثیر قرار داده است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه به دلی��ل تراک��م جمعیت 
و تع��داد رومره��ا ک��ه تنه��ا مربوط به کش��ور ما 
نیس��تند، محدودی��ت در برق��راری ارتب��اط دیده 
می ش��ود، اف��زود: باید ب��ا این موض��وع به صورت 
معقول برخورد کرد چراکه ش��بکه عراق نیز توان 
محدودی دارد و پاسخگویی به این تعداد مشترک 

کار آسانی نیست. 

ظرفیت زیرساخت های ارتباطی ایران و عراق 
چندین برابر شد

عضو هیأت مدیره ش��رکت ارتباطات زیرساخت با 
اش��اره به برنامه ریزی های انجام ش��ده برای ارتقای 
کیفی��ت ارتباط��ات در اربعین تأکی��د کرد: ظرفیت 
زیرس��اخت های ارتباطی چندین برابر افزایش یافته 
اس��ت، اما با توجه به حجم ترافیک زائران، ش��بکه 

داخلی عراق دیگر پاسخگو نیست. 
وی ب��ا بیان اینکه هم��کاری اپراتوره��ای عراقی 
ب��رای برقراری ارتباط��ات زائران در ای��ن ایام قابل 
تقدیر اس��ت، افزود: این رویداد در کل دنیا بی نظیر 
و پاسخگویی بدون نقص به این حجم عظیم تقاضا، 
تقریباً غیرممکن اس��ت. رادکانی ادام��ه داد: باید تا 
جایی که ممکن است زائران از تماس های غیرضرور 
خودداری کنند تا با مدیریت شبکه عراق، ارتباطات 

در حداقل ممکن باقی بماند.
وی گفت: براس��اس آخرین آمار به دست آمده، 
به طور متوس��ط روزان��ه بیش از 5میلی��ون دقیقه 
مکالم��ه از س��وی زائ��ران ایرانی تبادل می ش��ود 
که این رقم نس��بت به سال گذش��ته چندین برابر 
ش��ده است چرا که سال گذشته در روز اربعین که 
پیک ترافیک ب��ود، ارتباطات نزدیک به 5 میلیون 
دقیقه برآورد ش��د. از س��وی دیگر س��ال گذشته 
شرایط برای اس��تفاده دیتای زائران مناسب نبود، 
اما امس��ال هیچ گونه مش��کلی برای ارسال پیام و 
استفاده از شبکه های اجتماعی برای زائران وجود 

ندارد. 
عضو هیأت مدیره ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت 
با بیان اینکه ش��اهد افزایش دو برابری استفاده از 
ارتباطات تلفنی در س��اعات پیک ترافیک هستیم 
و به ط��ور کل 1۴ برابر حالت ع��ادی، ترافیک در 
جریان اس��ت، گف��ت: برقراری مکالمه با مش��کل 
زیادی همراه نیس��ت و اختالل و قطع و وصلی به 
ساعات پیک ترافیک که 5 تا 6 بعدازظهر می شود، 

مربوط است. 

هزینه 160 میلیون دالری فرانسه 
برای توسعه شبکه اینترنت اشیا

 Sigfox یک ش��رکت نوپ��ای فرانس��وی به ن��ام
می گوی��د که 160 میلی��ون دالر بودجه برای ایجاد 
یک شبکه تجاری مبتنی بر اینترنت اشیا جمع آوری 

کرده است. 
به گزارش فارس، این ش��رکت از دو سال قبل در 
حال تهیه س��رمایه الزم برای ایجاد شبکه مذکور و 

توسعه آن در 60 کشور جهان است. 
Sigfox  تنه��ا ش��رکت فرانس��وی نیس��ت ک��ه 
سرمایه گذاری در حوزه اینترنت اشیا را به طور جدی 
آغاز کرده است، BlaBlaCar هم به همین منظور 
سرمایه ای 200 میلیون دالری را تدارک دیده است. 
از جمله تأمین کنندگان سرمایه 160 میلیون دالری 
Sigfox می ت��وان ب��ه Salesforce، توت��ال، پاروت، 
Tamer Group و   Alto Invest، Swen CP
 Bpifrance، Elliott. Intel اشاره کرد. پیش از این
Capital، Air Liquide، Idinvest Partners و 
IXO  ه��م از ابتکار عمل مذکور حمایت کرده بودند. 
Sigfox که پنج س��ال قبل تأسیس ش��ده، به دنبال 
راه اندازی شبکه ارتباطی مستقلی است که ارسال پیام 
توسط اشیای و وسایل مختلف را که در فواصل دور از 
هم واقع هستند، ممکن می کند. این شبکه برای اتصال 
وس��ایل و محصوالت س��اده و کم هزینه و کم مصرف 
طراحی ش��ده که می توانند بدون شارژ باتری های شان 
برای مدت های طوالنی و حتی سال های متمادی فعال 

باقی بمانند. 
انتظار م��ی رود صنایع مختل��ف، دولت ها و دیگر 
س��ازمان های ب��زرگ برای کنت��رل نح��وه فعالیت 
و  خ��ود  هوش��مند  و  الکترونیک��ی  سیس��تم های 
جمع آوری داده از آنها از راه اندازی چنین ش��بکه ای 
حمایت کنند. Sigfox می گوید با رس��اندن مجموع 
سرمایه خود به 300 میلیون دالر، شبکه یادشده را 

فعاًل در 26 کشور عملیاتی کرده است. 

خبـــر صنعت گیم 100 میلیارد دالری شددوشنبه های بازی

 بازی سازان ایرانی
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Honeywell HPA250B  یک دستگاه تصفیه هوای هوشمند مخصوص بیماران مبتال به انواع آلرژی است . سیستم این دستگاه به گونه ای طراحی شده که 
به محض قرار گرفتن هوا در معرض انواع مواد آلرژی زا ، به تلفن همراه کاربر پیغام هشدار ارسال کرده ، یا از طریق زنگ هشدار وی را متوجه شرایط خطرناک 

هوا خواهد کرد . قیمت این محصول 270 دالر است . 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

فرص�ت ام�روز – اینت��ل در ح��ال 
 کار روی پ��روژه ای اس��ت ک��ه ب��ه ن��ام

Kaby Lake مشهور شده است. 
براساس گزارش های منتشر شده، این 
پ��روژه قص��د دارد در خصوص افزایش 
ت��وان هس��ته ای مگاتراش��ه های اینتل 

تمرکز کند.
تراشه های xeon که در سیستم های 
pc اس��تفاده می ش��وند، اغل��ب قاب��ل 
مش��اهده نیستند، اما همین تراشه های 
ری��ز و کمتر دیده ش��ده، بی��ن کاربران 
بسیار محبوب هستند. در واقع بسیاری 
از کارب��ران ب��ا ه��دف افزای��ش ت��وان 
فعالی��ت خود در ش��بکه های اجتماعی 
و ارتقای س��طح قدرت هوش مصنوعی 
به اس��تفاده از این تراشه ها می پردازند. 
قرار اس��ت طی هفته های آتی نخستین 
نس��خه از ای��ن تراش��ه های جدی��د در 

مراس��می در سانفرانسیس��کو رونمایی 
 ش��ود. اگرچ��ه تراش��ه های موس��وم به

Broadwell-based  جزو تراشه های 
پرطرفداری بودند که 22 هسته را پوشش 
 می دادن��د، ام��ا قرار اس��ت تراش��ه های

 Skylake رقم��ی باالت��ر از این میزان 
را ب��ه خود اختص��اص داده و رکورددار 
شوند. به نظر می رسد شرکت اینتل در 
تالش اس��ت ضم��ن حفظ موفقیت های 
پیش��ین خود به س��مت موفقیت هایی 
جدی��د هج��وم ببرد. یکی از وظایفی که 
انتظار می رود در س��ایه اس��تفاده از این 
تراشه ها محقق شود، استفاده موازی از 
دو سیس��تم پردازنده xeon جدید در 

سیستم های حرفه ای است. 
سرعت باالی اتصال به سرور، افزایش 
کیفیت پردازش و ارتقای سطح حافظه 
از دیگر مزایای این تراشه ها خواهد بود. 

فرصت امروز –توئیتر ایده ای جدید 
افزایش س��رعت سیس��تم های  ب��رای 
کارب��ران اندروی��د و ios دارد. به نظر 
می رس��د اس��تفاده از کدهای QR به 
نوعی از اس��نپ چت الهام گرفته شده 

باشد. 
با استفاده از این قابلیت جدید، کاربران 
می توانن��د کده��ای دیگر افراد را اس��کن 
کرده و به س��رعت به دنبال کنندگان وی 
ملحق ش��وند. ای��ن روش ب��رای کاربران 
ios ش��امل برخی ریزه کاری ها می ش��ود. 
درواقع کاربران این سیس��تم عامل با ورود 
QR به بخ��ش نمای��ه، چرخ دن��ده و کد 

 )profile > gear > QR code( 
به بخش استفاده از این قابلیت دسترسی 
خواهند داشت. اما سرعت در این سیستم 
به چ��ه عل��ت رخ می دهد؟ اف��راد برای 
دنبال کردن سایرین یا بررسی اطالعات 

دنیال کنن��دگان خ��ود، نیازی ب��ه ورود 
ب��ه حس��اب های کاربری تک ت��ک افراد 
فهرست دوستان ندارند و تنها با تکیه بر 
کد QR به مش��خصات مهم افراد دست 
پیدا خواهند کرد. اف��زون بر این، امکان 
جای گذاری سریع اطالعات شخصی در 
حساب های دیگر کاربر )فیس بوک و...( از 
طریق این روش بسیار ساده تر خواهد بود، 
اما یکی از مهم ترین عللی که باعث شده 
استفاده از این روش مدنظر گردانندگان 
توییتر ق��رار گی��رد، افزایش ش��کایات 
کاربران در خص��وص امنیت صفحات و 
مشکالت نمایش عمومی اطالعات است. 
ق��رار دادن کدهای QR ب��رای افزایش 
دنبال کنندگان هم مناسب است. درواقع 
اضافه کردن بخش های مرتبط با کدهای 
موسیقی و ویدئو برای افرادی با صفحات 

عمومی یک مزیت است.

تراشه هایی با بیش از 22 هسته در راهند 

پروژه بلند پروازانه اینتل
توییتر بتا در تالش برای ارتقای سرعت خود است 

 ios ترفندی جدید برای اندروید و QR کدهای
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گندم یکی از مهم ترین 
محصوالت کشاورزی است که تأمین 

آن با امنیت غذایی جامعه پیوند حساس 
و نزدیکی دارد. ایران یکی از خاستگاه های 

این غله ارزشمند به حساب می آید. سرانه مصرف 
گندم در ایران  )حدود 170 کیلوگرم( باالتر از میانگین 
جهانی  )65 کیلوگرم( است و نیازمند واردات. اگرچه 
به نظر می رسد امسال تولید داخل کفاف مصرف را 

می دهد. برای تولید هر کیلوگرم گندم 1500-1200 لیتر 
آب مصرف می شود. کیفیت حداقل بخشی از گندم 

ایران در سطح استانداردهای جهانی نیست و 
هزینه های تولید باالست که سبب کاهش 

رقابت پذیری گندم و آرد ایرانی 
می شود. 

تاریخچه تولید: تخمین هایی درباره کش�ت و 
کار گن�دم وج�ود دارد اما به نظر می رس�د آغاز 
تولید این غله پراهمیت با طلوع شهرنش�ینی و 
تمدن گره خورده  )در حدود 10 هزار سال پیش( 
باشد. کش�ت ارقام امروزی گندم حداقل 3هزار 

سال قدمت دارد. 

مکان پیدایش: براس�اس پژوهش های مختلف، 
منطق�ه خاورمیان�ه  )نواحی از جهان ک�ه آغازگر 
تمدن و شهرنشینی بودند( از جمله ایران و به ویژه 
نواح�ی حاصلخیز اط�راف رودخانه ه�ای دجله و 
فرات، عراق، مصر و سوریه امروز به عنوان نخستین 

مکان های کشت گندم اشاره می شود. 

گن�دم به عنوان کاالی تج�اری: گندم در صنایع 
غذایی  )نان، بیس�کویت، شیرینی، کیک، پاستا، 
ماکارونی( و همچنین در صنعت  )برای کاغذسازی، 
چسب  سازی و در تهیه پودر لباسشویی( و از کاه و 
س�بوس آن به عنوان خوراک دام  )از افزودنی های 

اصلی در دامپروری( استفاده می شود. 

انعطاف پذیری باال: از آنجا که گندم عملکرد خوبی دارد، در فصول کوتاه 
به محصول می رود، آرد باکیفیت، انبارداری س�اده  و بازگش�ت س�رمایه 
سریع دارد که در حکم پول نقد است و از قطب تا استوا و تا ارتفاع 4 هزار 

متری پرورش داده می شود. 

کشت و کار جهانی: گندم بیشتر از هر محصول دیگری در دنیا و به طور 
متوسط در هر سال در 218 میلیون هکتار در نقاط مختلف  )تقریباً تمام 
کشورها( کشت و کار می شود. در کنار برنج قوت غالب اکثر مردم جهان 

را تشکیل می دهد. 

تولید جهانی: براس�اس آمار فائو، کش�ورهای چین  )122 میلیون 
تن(، هند  )94 میلیون تن(، ایاالت متحده آمریکا  )58 میلیون تن(، 
روس�یه  )52 میلیون تن(، فرانس�ه  )39 میلیون ت�ن( و کانادا  )38 

میلیون تن( از تولیدکنندگان عمده گندم در جهان هستند. 

میانگین مصرف جهانی گندم در سال 1997: در سال1997 مصرف سرانه 
جهانی گندم 101کیلوگرم بود. کشور دانمارک با مصرف سرانه 623 کیلوگرم 
مقام اول جهانی را داش�ت. بخش قابل توجهی از این میزان  )81درصد؛ در 

حدود 500 کیلوگرم این آمار( به مصرف خوراک دامی می رسید. 

تولید گندم ایران: بر مبنای آمار س�ازمان خوار  بار جهانی، 
تولید گندم در داخل کش�ور، امس�ال  )1395( یک میلیون 
ت�ن افزایش نش�ان می دهد و به رق�م 12/5 میلیون تن بالغ 
می ش�ود. در س�ال زراعی 93-92 این آم�ار در حدود 10/5 

میلیون تن بود. 

س�رانه مصرف گندم برخی از کشورها: آمار متوسط سرانه مصرف 
گندم در برخی کش�ورهای جهان به صورت کیلوگرم در سال به این 
صورت است: چین 62,8، هند 60، عراق 143، ژاپن 43,3، ترکیه 211، 

مصر 198، آمریکا 81,5، روسیه 123 و اتحادیه اروپا در حدود 111.

ام�کان ص�ادرات گن�دم: دولت 
گن�دم را به قیم�ت 350 دالر برای 
ه�ر تن خری�د تضمین�ی می کند. 
قیمت جهانی گندم حدود 150 دالر 
است. همچنین کیفیت گندم ایرانی 
و میزان پروتئین آن در مقایسه با 
محص�ول س�ایر کش�ورهای مهم 

گندم کار چندان مناسب نیست. 

چال�ش محص�والت گن�دم ایرانی: 
قیم�ت خری�د تضمین�ی در کش�ور 
باالس�ت ک�ه س�بب کاه�ش قدرت 
رقابت محص�والت تولی�دی با گندم 
و آرد ایران�ی در برابر رقبای خارجی 
می شود. همچنین بخشی از محصول 
تولید شده دارای گلوتن باال برای تهیه 

آرد الزم برای پخت نان نیست. 

امکان صادرات آرد: کارخانجات 
تولی�د آرد ایران ظرفی�ت تولید 
ح�دود 20 میلیون ت�ن را دارند، 
نیاز داخل�ی به آرد ح�دود 12,5 
میلیون تن اس�ت. آرد ایرانی در 
ح�ال حاضر ق�ادر نیس�ت با آرد 
ارزان تر ترکیه در بازارهای مهمی 

مانند عراق رقابت کند. 

اس�تان های گندم خیز: خوزس�تان با 11/9 درصد 
ازکل تولید گن�دم در جایگاه نخس�ت قرار گرفته 
اس�ت. اس�تان های فارس با 10/9، کرمانشاه 8/4 و 
گلس�تان 6/9 درصد در رده های بع�دی قرار دارند. 
گیالن ب�ا 0/08 درص�د کمترین گن�دم را در ایران 

تولید می کند. 

س�طح زیرکش�ت: سطح زیر کش�ت گندم 
ای�ران 6/06 میلی�ون هکت�ار  )مع�ادل 51/2 
درص�د از کل محص�والت زراع�ی، 70 درصد 
از کل س�طح غالت کشور( اس�ت. 37 درصد 
گندم کاری ه�ا به صورت آب�ی و در حدود 63 

درصد به صورت دیم کشت و کار می شود. 

عملکرد گن�دم در جهان: متوس�ط جهانی عملکرد 
گن�دم 3/21 ت�ن در هکتار  )از کمتر از 2 تا بیش�تر از 
7 تن در هکتار( است. در بین کشورهای جهان آلمان  
)7/99(، فرانسه  )7/32( و چین  )5/06( دارای باالترین 

عملکرد گندم  )به تن در هکتار( هستند. 

کش�اورزان گندم کار: آمار گندم کاران در نوس�ان است زیرا 
کش�اورزان به دالیل مختلف ممکن اس�ت هر سال به کشت و 
کار این محصول نپردازند. اما تخمین زده می ش�ود حدود یک 
میلیون نفر در کش�ور دستی در گندم کاری و پرورش این غله 

ارزشمند داشته باشند. 

مس�ئله آب: بنا ب�ه نتای�ج پژوهش های 
مختلف برای تولید یک کیلوگرم گندم در 
ایران حداق�ل 1500-1200 لیتر آب مصرف 
می شود. این در حالی است که در بسیاری 
از کش�ورهای جه�ان با مص�رف 1000 لیتر 
آب حداق�ل 1/5 کیلوگرم گندم به دس�ت 

می آید. 

خودکفای�ی در تولی�د گندم: ای�ران برای 
س�ال هایی  )اوایل ده�ه 80( در تولید گندم 
خودکفایی داشت البته این موفقیت به قیمت 
مص�رف آب های زیرزمینی و کاهش کش�ت 
سایر محصوالت تمام ش�د. امسال  )1395( 
هم نیاز کش�ور با تولید داخل�ی قابل تأمین 

است. اگرچه واردات مانعی ندارد. 

ع�دم پرداخت ب�ه موقع، چالش اساس�ی خری�د تضمینی گندم: 
امس�ال دولت ب�ا خرید بی�ش از 11 میلیون تن گن�دم رکورد خرید 
تضمینی را شکس�ته ام�ا همزمان کش�اورزان از ع�دم پرداخت به 
موقع شاکی هس�تند. یکی از عواملی که س�بب می شود، کشاورزان 

محصوالت خود را به دالالن بفروشند، نقد بودن معامله است. 

عملک�رد گندم ایران: براس�اس آمار س�ازمان جهاد 
کشاورزی، عملکرد گندم آبی کشور 3/13 تن و عملکرد 
گندم دیم 0/920 تن در هکتار است. بیشترین عملکرد 
گندم آبی به اس�تان کرمانش�اه  )4/66 تن( و در کشت 

دیم استان مازندران  )2/14تن( در هکتار تعلق دارد. 

میانگین مصرف جهانی گندم در س�ال های اخیر: براس�اس آمار فائو، در 
س�ال 2011 مصرف س�رانه جهانی گندم به 65 کیلوگرم بالغ می شد. کشور 
آذربایجان با مصرف سرانه 210کیلوگرم گندم در سال، رتبه نخست میانگین 

مصرف جهانی را در سال 2011 میالدی به خود اختصاص داده است. 

صادرکنندگان عمده: کشورهای ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، 
کانادا، روسیه، استرالیا، اوکراین و قزاقستان از بازیگران مهم در صادرات 
گندم هس�تند. اوکراین تا پیش از آغاز تنش ها و مش�کالت داخلی از 

کشورهای پراهمیت در تأمین نیاز داخلی اروپا به حساب می آمد. 

گن�دم پاییزه و بهاره: گندم براس�اس ویژگی های 
مختلف بذر ها طبقه بندی می ش�وند. کاربرد آنها بر 
همین اساس است. گندم های نرم بهاره یا پاییزه برای 
مصرف در صنایع بیسکویت س�ازی، شیرینی پزی و 
کیک پزی و از گندم های سخت پاییزه و بهاره بیشتر 

در صنایع پخت نان استفاده می شود. 

گندم، فرصت پرچالش برای ایران



ابوالفض��ل خاکی، رئیس اتاق 
بازرگانی قم و مدیرعامل صنایع 
پالس��تیک مرکز معتقد است با 
وجود بیش از س��ه سالی که از 
یازدهم می گذرد  دولت  فعالیت 
و به نحو احس��ن ت��ورم کنترل 
شده، ولی در این میان مشکلی 
که ایجاد ش��ده رک��ود موجود 
در جامع��ه اس��ت و ای��ن رکود 
مش��کالت و گرفتاری های��ی را 
به خص��وص برای بخ��ش تولید 

ایجاد کرده است. 
مرکز آمار ایران گزارش�ی 
را در م�ورد کاه�ش می�زان 
امس�ال  مهرم�اه  در  ت�ورم 
منتش�ر ک�رده اس�ت. ای�ن 
در حال�ی اس�ت ک�ه برخی 
معتقدن�د نمی ت�وان آم�ار و 
ارقامی را که ارائه می ش�ود، 
به معنای واقعی کاهش تورم 
قلمداد کرد. ارزیابی ش�ما از 
کاهش میزان تورم چیست؟ 
کاه��ش  را  اس��مش  آنچ��ه 

می��زان تورم می گذاریم به این 
معنا و مفهوم است که با توجه 
به ش��رایط رک��ود ک��ه مردم 
کارخانه ه��ا  و  خری��د  ق��درت 
ف��روش  ام��کان  ش��رکت ها  و 
محصوالت خ��ود را ندارند، به 
اجب��ار محص��والت و کاالهای 
تولی��دی را با قیم��ت پایین تر 
و بعض��ا با ضرر و زی��ان برای 
کنند.  نقدینگ��ی عرضه  تامین 
در حال حاض��ر به دلیل اینکه 
شرایط اقتصادی شرایط خوبی 
از  نیست، کس��به هم بسیاری 
کااله��ای خود را زی��ر قیمت 
می فروش��ند.  رون��ق  ش��رایط 
ب��ا توج��ه ب��ه جمی��ع جهات 
ای��ن موضوع��ات می تواند افت 
قیمت ه��ا را به دنبال داش��ته 
باش��د ول��ی در ش��رایط رکود 
خیل��ی نم��ود پی��دا نمی کند. 
بنابرای��ن اگر ت��ورم چند دهم 
به  یافت��ه،  کاه��ش  درص��دی 
معنای رکود بازار اس��ت و اگر 

بودیم،  بازار  رونق  در ش��رایط 
ش��اید چنی��ن موضوعاتی رخ 

نمی داد. 
از دیدگاه شما بازار در چه 

شرایطی رونق می گیرد؟ 

ب��ازار رون��ق می گیرد  زمانی 
ک��ه تامی��ن مال��ی ب��رای تمام 
انجام ش��ود،  مولد  بخش ه��ای 
ضم��ن اینک��ه درآمد م��ردم به 
ترتیبی باش��د که قدرت خرید 
داش��ته باش��ند. ول��ی در حال 
حاضر هر دو عامل دچار مشکل 
اس��ت و هم قدرت خرید مردم 
پایین و از آن طرف بخش تولید 
هم با مشکالتی مواجه است که 
موجب ش��ده تورم ب��ه حداقل 

برسد. 
و  کارشناس�ان  برخ�ی 
کاه�ش  اقتص�ادی  فع�االن 
میزان تورم را اقدام بس�یار 
دول�ت  س�وی  از  مثبت�ی 
و  می کنند  ارزیاب�ی  یازدهم 
در مقابل برخی دیگر بر این 
باورند که کاهش میزان تورم 
به قیمت دامن زدن به رکود 
ش�دید در جامعه تمام شده 
اس�ت. نظر ش�ما در رابطه با 

این موضوع چیست؟ 
از یک دی��دگاه که قیمت دالر 
کنت��رل و ثباتی در ب��ازار ایجاد 
ش��ده، کنترل تورم اقدام بس��یار 
خوب��ی اس��ت. ولی م��ا باید این 
موض��وع را بررس��ی کنی��م که 
کشورهای پیش��رفته چگونه در 
30 سال گذش��ته تغییر نرخ ارز 
نداشته  و تورم خود را هم کنترل 
کرده اند و در نهایت تورم بیش از 
3درصد ندارند. این در حالی است 
که با وجود بیش از سه سالی که 

از فعالیت دولت یازدهم می گذرد 
و ب��ه نحو احس��ن ت��ورم کنترل 
ش��ده، ولی در این میان مشکلی 
که ایجاد ش��ده رکود موجود در 
جامعه است و این رکود مشکالت 
و گرفتاری های��ی را به خص��وص 
برای بخ��ش تولید ایج��اد کرده 
و ش��رایط به گون��ه ای اس��ت که 
محصوالت تولیدی در کارخانه ها 

و انبارها دپو شده است. 
بای��د کاری کرد که  بنابراین 
ب��ازار رونق بیش��تری بگیرد که 
این موضوع راهکارهای مختلفی 
دارد؛ یک��ی از ای��ن راهکاره��ا 
همی��ن اق��دام دول��ت در مورد 
ارائ��ه کارت های خری��د 10 تا 
50 میلی��ون تومانی اس��ت که 
قرار اس��ت در دس��ترس برخی 
اقش��ار م��ردم ق��رار بگی��رد و 
قاعدتا خریدهایی که به واسطه 
ای��ن کارت ها انج��ام می گیرد، 
می تواند باع��ث رونق در بخش 

تولید شود. 

دوشنبه
15اولآذر1395 کافه مدیران

کنترل تورم به قیمت کاهش قدرت 
خرید مردم

مس��ئوالن و دولتمردان معتقدند که میزان تورم را 
در کشور کاهش داده اند، اما باید توجه داشته باشیم 
کنت��رل و کاه��ش ت��ورم، دو مقوله جدا از هم اس��ت 
و در واق��ع دول��ت یازدهم در کنت��رل تورم موفقیت 

خوبی داشته است. 
آنطور که اعداد و ارقام منتش��ر ش��ده از سوی مرکز 
آمار نشان می دهد، کاهش تورم در کشور اتفاق افتاده، 
اما این کاهش تورم به گونه ای نیست که کامال ملموس 
و در زندگی مردم اثربخش��ی داش��ته باشد. آمار ارائه 
ش��ده در این زمینه اش��اره به س��بد کلی کاال دارد و 
ممک��ن اس��ت در برخی کاالها ب��ه دلیل رکود حاکم 
ب��ر بازار و به دلیل مش��کالت، فروش��ندگان ارزان تر 
بفروشند، اما از نظر اینکه این کاهش تورم، اثر ملموس 
گذاشته باشد و مردم این موضوع را در تامین مایحتاج 
عمومی خود حس کرده باشند، اینطور نیست. در عین 
حال ممکن است برخی تولیدکنندگان به لحاظ نیاز 
واحده��ای تولیدی به نقدینگ��ی، بعضا محصوالت و 
کااله��ای تولی��دی خود را زیر قیمت هم عرضه کنند 
ولی این به آن معنی نیس��ت که تورم با برنامه ریزی 
دقیق کاهش یافته و این روند کاهشی استمرار دارد. 
کاه��ش ت��ورم به معنای واقع��ی آن به چند مولفه 
بس��تگی دارد؛ یک مولفه بس��یار مهم این اس��ت که 
هزین��ه تولی��د کاهش یابد و در این رابطه باید قیمت 
م��واد اولی��ه کاهش پیدا کند. دومین موضوع، کاهش 
قیمت حمل و نقل و موضوع دیگر هم کاهش عوارض 
و مالیات اس��ت. از همه اینها مهم تر قدرت نقدینگی 
واحده��ای تولیدی اس��ت، به گونه ای که این واحدها 

بتوانند منابع مالی و پولی خود را افزایش دهند. 
در واقع کاهش میزان تورم دقیقا به کاهش قیمت 
کاالها بس��تگی دارد. به عنوان مثال نمی توان انتظار 
داش��ت که برای یک دامدار، قیمت نهاده های تولید 
به ش��کل سرس��ام آوری افزایش پیدا کند و در مقابل 
دامداران ش��یر و گوش��ت را به قیمت پایین بفروشند. 
در واقع کاهش میزان تورم به شکل برنامه ریزی شده، 
اس��تراتژی و سیاست گذاری دقیقی می خواهد و این 
اس��تراتژی و برنامه ری��زی باید به صورت میان مدت و 

بلند مدت باشد. 
در واقع اینکه مس��ئوالن می گویند تورم را کنترل 
کرده ان��د، درس��ت می گوین��د و اج��ازه نداده اند که 
قیمت ه��ا ب��اال برود، اما به قیم��ت آنکه قدرت خرید 
م��ردم را گرفته ان��د و اگر مردم قدرت خرید داش��ته 
باشند شرایط تورم به این شکل ادامه پیدا نمی کرد. 
در حقیقت زمانی دولت می تواند بگوید که در رابطه 
ب��ا کاه��ش تورم، اقدام قابل توجهی انجام داده که در 

کنار آن رکود را هم مدیریت کرده و رونقی ایجاد کند. 
این در حالی است که هم اکنون سبد کاالی بسیاری 
از خانوارها و افراد جامعه کوچک شده است و برخی 
کاالها را کمتر از گذش��ته مصرف می کنند. بنابراین 
کاهش تورم منجر به تش��دید رکود ش��ده است و این 
هنر نیست که دولت بگوید تورم را کاهش داده است. 
البت��ه بعض��ا گفته می ش��ود که در مورد برخی کاالها 
از رکود خارج ش��ده ایم، اما باید ببینیم که در کدام 
صنایع از رکود خارج شده ایم و این بسیار مهم است. 
آیا صنایع کوچک و متوس��ط از رکود خارج ش��ده اند 
ی��ا در صنای��ع بزرگ ه��م این اتفاق افتاده و بازار آنها 
کجاست؟ اینها عواملی است که مانند دانه های زنجیر 

به یکدیگر متصل است. 
در واق��ع پدی��ده رک��ود تورمی ب��روز همزمان دو 
معض��ل اقتص��ادی نرخ رش��د تورم ب��اال و نرخ پایین 
رش��د اقتصادی اس��ت که عوارض و پیامدهای بسیار 
نامطلوب��ی از جنبه ه��ای مختلف ب��ر جامعه تحمیل 
می کن��د. ریش��ه های رک��ود تورم��ی در ویژگی های 
ساختاری هر اقتصاد، میزان کارآیی سیاست های پولی 
و مالی، ساختار بودجه ای دولت، میزان کشش پذیری 
سرمایه گذاری نسبت به نرخ بهره، چگونگی جانشینی 
جبری، الگوهای مصرف، پس انداز و سرمایه گذاری و 
میزان نقش دولت در اقتصاد نهفته اس��ت. نکته قابل 
توج��ه آن اس��ت عوامل��ی که در تش��دید یا بروز این 
پدیده در برخی کشورها دخیل بوده اند همان عوامل 
ب��ه نوب��ه خود باعث مقابله و خروج از این وضعیت در 

کشورهای دیگر شده اند. 
ش��رایط اقتص��ادی ای��ران به طور بالق��وه آمادگی 
پذی��رش پدی��ده رک��ود تورمی را دارد. ب��ا توجه به 
ویژگی ه��ای س��اختاری اقتص��اد ای��ران، کس��ری 
بودجه های مداوم و شوک های ارزی حاصل از درآمد 
نفت و بی انضباطی مالی دولت و سیاس��ت انبساطی 
پولی از مهم ترین عوامل بروز این پدیده در کش��ور 
هستند. مهم ترین راه حل های مقابله با رکود تورمی 
در ایران می تواند انضباط مالی دولت از طریق تنظیم 
صحی��ح بودجه و اجتناب از تداوم بیش��تر کس��ری 
بودجه، کنترل و کاهش هزینه های جاری دستگاه ها، 
نحوه استفاده از دالرهای نفتی به گونه ای که موجب 
افزای��ش پای��ه پولی و به تب��ع آن افزایش نقدینگی 
نشود، باشد. اصالح ساختار مالیاتی، اصالح بازارهای 
مالی و پولی و افزایش س��رمایه گذاری به نحوی که 
به افزایش تولید منجر شود، پرهیز از سیاست هایی 
ک��ه عواقبی چ��ون فعالیت های رانت جویانه و داللی 
دارد و افزای��ش تولی��د و به��ره وری کل عوامل تولید 

از دیگر راهکارهاس��ت. 

کاهش برنامه ریزی؛ رشد بیکاری 

بی��کاری یک��ی از ویروس ه��ای مخ��رب اقتصاد 
کش��ورها محس��وب می ش��ود، اگرچه مداوای این 
ویروس مخرب برای اقتصاد بس��یاری از کش��ورها 
حائز اهمیت بس��یاری اس��ت، اما توجه به بیکاری 
و سرفصل های ایجاد کننده آن، از دهه 80 میالدی 
بس��یار رایج ش��د. در س��ال های ابتدایی این دهه، 
اغلب کشورهای توسعه یافته به این فکر افتادند که 
تا حد ممکن به کاه��ش عواملی بپردازند که منجر 
به افزایش نرخ بیکاری می ش��ود. به نظر می رس��ید 
یکی از مس��ائلی ک��ه در طول این س��ال  ها اقتصاد 
کشورهای توس��عه یافته را تحت تاثیر قرار می داد، 
ازدیاد مش��اغلی بود که از دی��د افراد جویای کار با 

سطح توانایی آنها مطابقت مالی نداشت. 
اما این مش��کل دقیقا چه معنایی داشت؟ افرادی 
که تحصیالت یا تخصص مشخصی داشتند، انتظار 
داشتند با س��طح حقوقی بسیار باالتری از آنچه به 
آنان پیش��نهاد می ش��د رو به رو ش��وند. در نتیجه 
بسیاری از مشاغل و پس��ت های شغلی زیرساختی 
خالی مانده و عمال از چرخه س��ودآوری ملی خارج 
ش��ده بودند. این یکی از مس��ائل مهمی اس��ت که 
ط��ی یکی دو دهه اخیر و به مرور زمان حل ش��د. 
مرزبن��دی مالی و تعیین حدود مالی منصفانه برای 
مشاغلی که دشوارتر بودند از مواردی بود که باعث 
ش��د اقتصاد کش��ورهایی مثل بریتانیا و بسیاری از 
کشورهای حوزه اروپای شمالی رشدی باور نکردنی 
تجرب��ه کنند. با این وجود ح��ل معضل بیکاری به 
این س��ادگی نیس��ت. درواقع می توان تنها با تکیه 
بر مس��ائل مالی به افزایش اشتغال، به ویژه اشتغال 

نسل جوان امیدوار بود. 
اما ش��اید برای مش��خص تر ش��دن علل ش��یوع 
بی��کاری در جوامع مختلف، به ویژه کش��ورهای در 
حال توسعه بتوان به برخی موارد مهم اشاره کرد: 

بیکاری اصطکاکی 
این نوع بیکاری اغلب به شکل خودخواسته ایجاد 
می ش��ود، درواقع افرادی که به طور خودخواس��ته 
ش��غلی مش��خص را ترک می کنند و ب��رای مدتی 
ب��ه دنبال ش��غلی جایگزین می گردن��د، به بیکاری 
اصطکاکی دچار هس��تند. این نوع بیکاری به سبب 
موقتی بودن در گروه انواع بیکاری حاد طبقه بندی 
نمی شود، چرا که اغلب پس از مدتی کوتاه برطرف 

خواهد شد. 

بیکاری ساختاری 
همانطور که از نام این نوع بیکاری مشخص است، 
این بیکاری به مسائل زیربنایی و ساختاری مرتبط 
است. اما همین مدل بیکاری نیز به دو زیرمجموعه 

اصلی طبقه بندی می شود: 
بیکاری س��اختاری مبتنی بر مهارت: در این نوع 
بیکاری فرد جویای کار به سبب عدم نیاز کشور به 
نوع مهارت تخصصی وی از اکتس��اب شغل محروم 
می مان��د. برای مثال فردی که تخصص کش��اورزی 
دارد، اما جامعه در ش��رایطی اس��ت ک��ه به فردی 
با تخصص ه��ای صنعتی نیاز دارد. کش��ورهای در 
حال توس��عه، اغلب در دوره های زمانی مش��خصی 
با این نوع بیکاری دس��ت و پنجه نرم کرده اند. این 
یک تصمیم ناگریز اس��ت که ب��رای عبور از مرحله  
گذار اقتصادی بر برخی مهارت ها تاکید بیش��تری 
ش��ود؛ مهارت های��ی ک��ه اغلب محت��وای صنعتی 
دارن��د. دولت های موفق امروز، مث��ل ژاپن نیز این 
دوره ها را پش��ت س��ر گذاش��ته اند، اما نکته مهم، 
چگونگ��ی عبور از این مرحله اس��ت. درواقع بدون 
برنامه ریزی بلند مدت و جامع، نه تنها پس از مدتی 
ن��رخ بیکاری کاهش پیدا نمی کن��د، بلکه تاکید بر 
برخ��ی مهارت های خ��اص، باعث مش��کلی ثانویه، 
یعنی تعداد باالی متخص��ص در برخی زمینه های 
خاص است که در طول یک دوره زمانی مورد توجه 

بوده اند. 
بیکاری جغرافیایی: متاس��فانه این نوع بیکاری 
در بین کشورهای کمتر توسعه یافته و توسعه نایافته 
رواج بیش��تری دارد. اغل��ب این کش��ورها با هدف 
افزایش س��ریع رش��د اقتصادی بر اقتص��اد برخی 
ش��هرها، مث��ل پایتخت ی��ا ش��هرک های صنعتی 
تمرکز بیش��تری دارند. در نتیجه، مانع از پیشرفت 
بلند مدت و مش��خص سایر شهرها خواهند شد. اما 
چگونه؟ افراد جویای ش��غل نه تنها ب��ه دنبال پیدا 
کردن ش��غلی مفید هس��تند، بلکه به طور همزمان 
ب��رای دس��تیابی به مح��ل کار، زندگ��ی، تحصیل 
ک��ودکان و... نیز تالش می کنند. بر همین اس��اس 
اس��ت که از شهرهای کوچک و گمنام به شهرهای 
ب��زرگ و پیش��رفته مهاج��رت می کنن��د. این نوع 
مهاجرت، جزو رایج ترین انواع مهاجرت شغلی برای 
حل معضل بیکاری محلی در هندوس��تان اس��ت. 
دهلی نو و بمبئی از پذیراترین ش��هرهای این کشور 

برای بیکاران جغرافیایی محسوب می شوند. 
بی�کاری تکنولوژی�ک: ای��ن نوع بی��کاری را 
می توان جزو تراژیک ترین و البته ش��ایع ترین انواع 
بیکاری طبقه بندی کرد. این نوع بیکاری مش��کلی 
است که حتی جوامع مدرن و صنعتی را نیز درگیر 
خ��ود می کند. اما ای��ن نوع بیکاری چ��ه مفهومی 
دارد؟ ف��رض کنی��د ی��ک کارگر در ی��ک کارخانه 
چوب ب��ری فعالی��ت می کن��د. پ��س از مدتی روند 
کارخانه چوب بری از ش��کل ابتدایی خارج ش��ده و 
به شکل صنعتی درمی آید، بنابراین چاره ای نیست 
ب��ه جز حذف کارگ��ران بیش��تر و جایگزین کردن 
دس��تگاه های صنعت��ی. نگاهی به انتخاب��ات اخیر 
آمریکا نش��ان می دهد این نوع از بیکاری تا چه حد 
بر روحی��ات جمعی، تصمیم گیری های سیاس��ی و 
مواردی مشابه موثر است. رأی دهی کارگران بیکار 
معادن زغال س��نگ ای��االت متحده و بس��یاری از 
کارگران کم س��واد به ترامپ نشان می دهد اهمیت 
امنیت ش��غلی تا چه حد بر سرنوش��ت یک کشور 

موثر است. 

آزموده دیدگاه

فرام��رز م��رادی، عضو هیأت رئیس��ه 
مدیران صنایع خراس��ان رضوی معتقد 
اس��ت دولت توانس��ته میزان ت��ورم را 
پایی��ن بی��اورد ولی در عین ح��ال باید 
کاری می کرد که رکود هم کاهش پیدا 
کند، اما رکود چندان کم نش��ده است و 

همچنان وجود دارد. 
ارزیابی شما از کاهش میزان تورم 
چیس�ت؟ آی�ا این اتفاق ب�ه معنای 
واقعی رخ داده اس�ت یا به نظر شما 

این گونه نیست؟ 
اتفاق  کاه��ش ت��ورم در کش��ورمان 
افت��اده، ام��ا این به آن معنا نیس��ت که 
اجناس گران نش��ده بلکه اجناس گران 
ش��ده اس��ت، اما مس��ئله اینجاست که 

به نسبت سال  امس��ال 
گذش��ته درصد کمتری 
ب��ه میزان ت��ورم اضافه 
ش��ده  ول��ی از آنجا که 
این درصد کمتر اس��ت، 
دولت می گوید که تورم 
کاهش پیدا کرده است. 
مس���ئله  ام�ا 

اینجاست که مردم این کاهش تورم 
را در زندگی روزمره خود احس�اس 
نمی کنند و چنین برداشتی ندارند. 

نظر شما در این رابطه چیست؟ 
بله، همین طور اس��ت زی��را قیمت ها 
نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش یافته 
اس��ت و مردم تص��ور می کنند که تورم 
ادام��ه دارد. البته همان ط��ور که گفتم 
تورم تداوم دارد و فقط رش��د آن کمتر 

شده است. 
به نظر ش�ما کاهش میزان تورم تا 
چ�ه اندازه منجر به عمیق تر ش�دن 
رک�ود در اقتصاد کش�ورمان ش�ده 

است؟ 
قطع��ا کاه��ش می��زان ت��ورم منجر 
ب��ه عمیق ت��ر ش��دن رک��ود در اقتصاد 
کشورمان ش��ده اس��ت، اما برای اینکه 

این اتفاق رخ نده��د، دولت باید به طور 
همزم��ان اقدامات��ی را انجام م��ی داد تا 
حداقل می��زان رکود ه��م کاهش پیدا 
می ک��رد. در همی��ن رابطه بای��د میزان 
تولی��د افزایش پیدا می ک��رد و برای آن 
تقاضا ب��ه وجود می آمد. ای��ن در حالی 
اس��ت که میزان تولی��د افزایش نیافته، 
صادرات کاهش پیدا کرده و در شرایطی 
که باید نقدینگی تزریق می شد، اما این 
اتفاق رخ نداده و مش��کالت حل نش��ده 
اس��ت. اقداماتی مانند مب��ارزه با قاچاق 
هم که در حال انجام است، ممکن است 
روی ف��روش تولیدات داخلی اثر بگذارد 
و موجب افزایش آن شود و قاعدتا زمانی 
که فروش افزای��ش پیدا کند، تولید هم 
میزان  و  می کند  رش��د 

واردات کم می شود. 
فع���االن  برخ�ی 
دولت  اقدام  اقتصادی 
در مورد کاهش میزان 
تورم را اقدامی بسیار 
بزرگ و در خور توجه 
می دانن�د. ش�ما چ�ه 

استداللی در این رابطه دارید؟ 
در م��ورد ای��ن موض��وع ک��ه ت��ورم 
کش��ورمان در آغاز فعالیت دولت بسیار 
باال ب��ود، ش��کی وجود ن��دارد و دولت 
یازدهم تالش بسیاری کرد میزان تورم 
را پایی��ن بی��اورد زیرا اگر ب��ا آن وضع 
می خواس��ت جلو برود، با مشکل مواجه 
می شد. حاال دولت توانسته میزان تورم 
را پایی��ن بیاورد ول��ی از این طرف باید 
کاری می کرد که رکود هم کاهش پیدا 
کند، اما رکود چندان کم نش��ده اس��ت 
و همچنان وج��ود دارد. زمانی که رکود 
و ت��ورم به صورت همزم��ان وجود دارد، 
خیلی مش��کل اس��ت که بت��وان رونق 
اقتصادی ایج��اد کرد. بنابراین نمی توان 
کاهش میزان تورم را ب��ه تنهایی اقدام 

بسیار بزرگی تلقی کرد. 
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فرامرز مرادی: 
رکود همچنان در جامعه حاکم است 

هانیه نعیمی علی اصغر جمعه ای
رئیس اتاق بازرگانی سمنان

ابوالفضل خاکی: 

رکود بخش تولید را گرفتار کرده است 

اطالعات مرکز آمار بیانگر آن است که تورم 
قیم�ت کاالها و خدمات مصرف�ی خانوارهای 
ش�هری کش�ور در مهرم�اه س�ال  جاری ب�ه 
کاه�ش  نش�انگر  ک�ه  رس�یده  ۷.۹درص�د 
۰.۴درصدی نس�بت به ماه قبل است. اما نرخ 
تورم نقطه به نقطه نیز به ۶. ۶ درصد رس�یده 
که نس�بت به ماه قبل ۰.1درصد کاهش یافته 
اس�ت. اما این موض�وع که ای�ن کاهش تورم 
ب�ه چه میزان ب�ه معنای واقعی اتف�اق افتاده 
مس�ئله ای اس�ت که معموال مورد تردید قرار 
می گی�رد. در عین حال این س�وال هم مطرح 
است که کاهش تورم تا چه اندازه به عمیق تر 

شدن رکود در جامعه دامن زده است؟ 
در حال�ی ک�ه برخی فع�االن اقتص�ادی و 
کارشناس�ان معتقدند که اگ�ر کاهش تورمی 
هم اتفاق افتاده به ش�کل دس�توری بوده، به 
نظر می رس�د به دنب�ال کنترل تورم توس�ط 
دولت یازدهم، مش�کل جدی ت�ری که ایجاد 
شده، رکود موجود در جامعه است و این رکود، 
مش�کالت و گرفتاری هایی را به خصوص برای 
بخ�ش تولید ایجاد کرده اس�ت. این در حالی 
اس�ت که رکود و ت�ورم همزم�ان و به صورت 
توامان ترمزی برای رش�د و رون�ق اقتصادی 
ش�ده اس�ت. »فرصت امروز« در این گزارش 
کاه�ش میزان تورم و تاثیرات آن در عمیق تر 

شدن رکود را بررسی کرده است. 

امید طباطبایی: 
دولت نباید به شکل دستوری قیمت ها را کاهش دهد

امید طباطبایی، مدیر عامل ش��رکت 
ساوین معتقد اس��ت از آنجا که اقتصاد 
دس��تور بردار نیست، دولت هم نباید به 
شکل دس��توری قیمت کاالها را کاهش 
ده��د و به این طریق س��عی در کنترل 

تورم داشته باشد. 
مدع�ی  دول�ت  اینک�ه  باوج�ود 
اس�ت میزان ت�ورم کاه�ش یافته، 
ام�ا منتق�دان معتقدن�د ک�ه مردم 
این کاهش ت�ورم را در زندگی خود 
احس�اس نمی کنند. ارزیابی شما از 

این موضوع چیست؟ 
فکر می کنم این، کاهش تورم نیست. 
تص��ور من این اس��ت که دول��ت رکود 
حاک��م بر ب��ازار و به تب��ع آن نخریدن 

کاال و ارزان فروخت��ن 
را کاهش تورم حساب 
می کن��د و اگ��ر دوران 
رون��ق اقتص��ادی بود، 
اصال این اعداد به عنوان 
کاه��ش تورم حس��اب 
نمی ش��د. بس��یاری از 
هم  اقتص��ادی  فعاالن 

معتقدن��د ک��ه در واقع رک��ود حاکم بر 
بازار موجب ش��ده که به نظر برسد تورم 
کاهش پیدا کرده، اما در حقیقت کاهش 
نیافته و کاالیی ارزان نش��ده و حتی در 
م��ورد بس��یاری از کاالهای واس��طه ای 
ش��اهد افزایش قیمت هم هس��تیم. در 
واقع ب��ه دلیل اینک��ه مصرف کننده در 
ش��رایط رکود حاکم بر ب��ازار، توان این 
را ندارد که کاالهای نهایی را خریداری 
کند، دولت و مرکز آمار این را به معنی 

کاهش تورم تلقی می کنند. 
اش�اره کردید که در سطح جامعه 
با رکود عمیق مواجه هستیم. تالش 
دول�ت ب�رای پایی�ن آوردن میزان 
تورم تا چه ان�دازه در دامن زدن به 

رکود تاثیر داشته است؟ 
اقتص��اد دس��تور بردار نیس��ت و اینکه 

دولت بخواهد به ش��کل دستوری قیمت 
کاالها را کاهش دهد، اقدام جالبی نیست. 
این در حالتی اس��ت که قیمت هیچ کدام 
از نهاده ه��ای تولید کاهش نیافته اس��ت 
که انتظار داش��ته باشیم قیمت کاالهای 
تمام ش��ده کاهش بیاب��د. در واقع دولت 
قیمت هیچ ی��ک از نهاده های تولید اعم 
از آب و ب��رق را کاه��ش نداده اس��ت که 
قرار باش��د قیم��ت تمام ش��ده کاالهای 
تولید کنن��ده پایی��ن بیای��د و ارزان تر به 
دس��ت مصرف کنن��ده برس��د.  ممک��ن 
است گفته ش��ود که سازمان تعزیرات در 
ص��ورت افزایش قیم��ت، جریمه هایی را 
اعم��ال می کند، اما در ش��رایطی که یک 
تولید کننده با افزای��ش قیمت نهاده های 
تولید مواجه اس��ت و در 
اس��ت  مجبور  عین حال 
قیمت کاالی خود را ثابت 
نگ��ه دارد، این موضوع به 

رکود دامن می زند. 
کارشناس�ان  برخی 
معتقدن�د ک�ه دول�ت 
م�ی داد  اج�ازه  بای�د 
می�زان تورم افزایش پی�دا کند، اما 
در مقابل رک�ود در اقتص�اد از بین 
می رفت. ارزیابی شما از این موضوع 

چیست؟ 
معتقدم که کنترل تورم اقدام بس��یار 
خوبی اس��ت، اما به شرط آنکه دستوری 
نباشد. این کنترل تورم، دستوری است. 
دولت باید س��هم بخش تولید از یارانه ها 
را پرداخ��ت کند و قیم��ت آن بخش از 
نهاده های تولید را که مربوط به خودش 
اس��ت کنترل کند و ب��ه تولید کنندگان 
بگوید ک��ه قیمت تولیدات خ��ود را در 
جه��ت کاهش میزان ت��ورم، پایین نگه 
دارند، اما پایین نگه داش��تن دس��توری 
قیمت ها فایده ای ن��دارد زیرا زمانی که 
فش��ار برداشته شود، باز هم به سر جای 

خود برمی گردد. 

فعاالن اقتصادی تاثیر کاهش میزان تورم را ارزیابی می کنند

رکود و تورم توامان؛ ترمز رشد اقتصادی



چیزهایى كه نباید به همكارتان 
بگویید

داشتن رابطه خوب با همكارها در محیط كار چیز 
قش��نگى اس��ت. مى تواند روزتان را كمتر كسالت آور 
كن��د، تمركزت��ان را باال بب��رد و بازدهى ت��ان را هم 
افزایش دهد. اما یك نویس��نده آمریكایى كه نشریه 
بیزینس اینس��ایدر براس��اس دیدگاه های��ش درباره 
ارتباط با هم��كار در محیط كار مقاله اى را منتش��ر 
كرده، معتقد است رابطه خیلى زیباى شما با همكار 
در صورتى كه رفتار حرفه اى نداشته باشید، مى تواند 

مشكل ساز باشد. 
از حرف هاى غیرحرفه اى، ناجور و بى ادبانه گرفته 
ت��ا اظهارنظرهاى آزار دهنده، حرف هایى هس��ت كه 
اگر ش��ما به همكارت��ان بگویید به رابط��ه كارى تان 

ضربه مى زنید یا شاید حتى اخراج شوید. 
تحت تاثیر هیجان هاى لحظه اى ناش��ى از اتفاقات 
مهم كش��ورى به عنوان مثال نتیجه انتخابات ریاست 
جمهورى افكار خود را با صداى بلند با همكاران خود 

در میان نگذارید. 
از كلمه صادقانه زیاد اس��تفاده نكنید چون ممكن 
اس��ت یك موق��ع چنین توقع��ى را در دیگ��ران به 
وجود بیاورید: »مگه تو همیش��ه همه چیز را به من 

نمى گویى؟«
فق��ط كاف��ى اس��ت ی��ك ب��ار بگویید »راس��تى 
شنیدى...« آن وقت همه براى شنیدن آخرین اخبار 
زرد به س��راغ ش��ما مى آیند. بدگویى از یك همكار 
پیش ی��ك همكار دیگر هم جلوه خوبى از ش��ما در 

میان جمع نمى سازد. 
نگویید ببخش��ید مزاحم تان مى شوم. اگر با كسى 
كارى دارید بهتر اس��ت بگویی��د: »چند لحظه وقت 

دارید؟«
هرگ��ز از همكارت��ان نپرس��ید چق��در دس��تمزد 

مى گیرد. اصال براى چه مى خواهید بدانید؟ 
زیاد درباره لباس هایى كه همكارتان مى پوشد نظر 
ندهی��د. تعریف كردن جرم نیس��ت اما اگر تبدیل به 
رفتار دائمى شود، ظاهر چندان خوشى ندارد. به طور 
كلى نظر دادن درباره ظاهر همكار حرفه اى نیست. 

مش��كالت جس��مى تان را زیاد با همكاران تان در 
می��ان نگذاری��د. به جز مادر یا احتماال همس��ر هیچ 
كس دلش نمى خواهد بداند مثال حساس��یت پوستى 

شما به چه دلیلى است. 
هرگ��ز چنین جمله اى را به همكارت��ان نگویید: »از 
اینكه شنیدم تو به عنوان نماینده ما در این سفر انتخاب 
شدى، خیلى تعجب كردم.« این جمله را به این شكل 

هم مى توانید تمام كنید: »من باید انتخاب مى شدم.«
 اطالعات و اتفاقات شخصى زندگى تان را دست كم 

با جزییات با همكارتان در میان نگذارید. 
 »من از این ش��ركت ش��كایت مى كنم«؛ از به كار 
ب��ردن جمالت اینچنینى آن هم در مقابل همكارتان 
خوددارى كنید. هر مشكلى با محل كارتان دارید اگر 
قصد مطرح كردنش را دارید، بهتر است با مسئولش 
در می��ان بگذارید. مطرح ك��ردن آن پیش همكار نه 
تنها كمكى به ش��ما نمى كند بلكه ممكن اس��ت به 

ضررتان هم تمام شود. 

فیس بوک 6میلیارد دالر از سهام 
فروخته شده خود را پس مى گیرد

اجتماعى فیس بوک  شبكه 
ب��ا ص��دور بیانیه اى رس��مى 
اع��الم كرد ك��ه رقمى معادل 
6میلیارد دالر از سهام فروخته 
ش��ده خود را در بورس اوراق 
بهادار مجددا از س��هامدارانش خریدارى مى كند. این 
برنامه از ابتداى سال 2017 میالدى آغاز خواهد شد 
و طب��ق ادع��اى مدیران بزرگ ترین ش��بكه اجتماعى 
جه��ان محدودیت زمانى مش��خصى ب��راى آن درنظر 

گرفته نشده است. 
اطالع��ات موج��ود حاكى از آن اس��ت كه برنامه 
محبوب ترین شبكه اجتماعى جهان براى خریدارى 
س��هام خود از س��هامدارانش در راستاى استراتژى 
اولویت سرمایه گذارى براى رشد و توسعه كسب و كار 
در بلند م��دت صورت مى پذیرد. همچنین فیس بوک 
ب��ا انتش��ار اطالعیه جداگان��ه اى اعالم كرد كه یاس 
اتوال، مدیر ارش��د مالى این ش��ركت پس از 9 سال 
فعالی��ت در بزرگ تری��ن ش��بكه اجتماع��ى جه��ان 
بازنشس��ت خواهد ش��د و براساس زمانبندى موجود 
27 فوریه سال آینده میالدى آخرین روز كارى وى 

در فیس بوک خواهد بود. 
ش��ایان ذكر اس��ت كه نخس��تین برنامه خریدارى 
س��هام فروخته ش��ده به سهامداران توسط فیس بوک 
در شرایطى صورت مى گیرد كه این موضوع در میان 
شبكه هاى اجتماعى امرى غیرمعمول بوده و اغلب این 
شبكه ها ترجیح مى دهند نقدینگى خود را صرف رشد 

و توسعه كسب و كارشان كنند. 
گمانه زنى هاى صورت گرفته توس��ط كارشناسان 
امور مالى حاكى از آن است كه فیس بوک سرمایه اى 
مع��ادل 26میلی��ارد دالر در اختی��ار دارد و به نظر 
مى رسد فرآیند خرید سهام فروخته شده با استفاده 
از این س��رمایه تحقق خواهد یافت. گفتنى اس��ت 
عملى ش��دن این برنامه در حالى به صورت رس��مى 
اعالم مى شود كه ارزش سهام فیس بوک پیشتر و در 
سال جارى میالدى افتى 8درصدى را تجربه كرده و 
این شركت به سهامداران خود هشدار داد كه میزان 
درآمده��اى آن در ماه ه��اى آین��ده كاهش خواهد 
یافت. از سوى دیگر بسیارى از فعاالن حوزه فناورى 
اطالعات براین باورند كه با توجه به سرمایه گذارى 
بزرگ فیس بوک در سال 2017 میالدى، به میزان 
قابل توجهى از سود آن كاسته خواهد شد و چنین 
شرایطى مى تواند بخش قابل توجهى از سهامداران 

آن را به فروش سهام ش��ان متقاعد كند. 
به نظر مى رس��د شبكه اجتماعى فیس بوک كه این 
روزها با اتهامات جدى نظیر انتش��ار اخبار نادرس��ت و 
كمك به پیروزى دونالد ترامپ در انتخابات ریاس��ت 
جمه��ورى آمری��كا متهم ش��ده اس��ت قص��د دارد با 
س��رمایه گذارى هنگف��ت در بخش ه��اى مختلف، به 
توسعه و گسترش فعالیت هاى خود پرداخته و نقایص 

موجود را اصالح كند. 

خان��ه ملك��ه الیزاب��ت دوم ی��ا هم��ان كاخ 
باكینگهام به زودى بازس��ازى مى ش��ود. دولت 
بریتانیا اعالم كرد طرحى در دس��ت دارد كه 
براس��اس آن سیس��تم سیم كشى و لوله كشى 
كاخ باكینگه��ام ب��ا 369 میلیون پوند معادل 
458 میلیون دالر نوسازى خواهد شد. سیستم 
لوله كشى و سیم كشى این كاخ عمرى 60ساله 
دارد، ام��ا ط��رح كلى و خارجى این كاخ 775 

اتاقى به همان شكل باقى خواهد ماند. 
طب��ق اع��الم وزارت خران��ه دارى بریتانی��ا 
ای��ن پ��روژه ب��راى پیش��گیرى از خطر جدى 
آتش س��وزى، س��یل و خس��ارت ب��ه ه��ر دو 
ساختمان كاخ كه میراث ملى بریتانیا محسوب 

مى شوند، انجام مى شود. 
همچنی��ن انتظ��ار م��ى رود این نوس��ازى 
10س��اله به دسترس��ى بازدیدكنن��دگان نیز 

كمك خواهد كرد. 
این كاخ هر سال میلیون ها گردشگر را جذب 
خود مى كند. باكینگهام از سال 1837 تاكنون 
محل اقامت رس��مى فرمانروایان بریتانیاست. 

كار نوس��ازى مهم ترین س��اختمان بریتانیا از 
آوری��ل 2017 یعن��ى بی��ش از پنج ماه دیگر، 

آغاز خواهد شد. 
یك��ى از س��خنگویان كاخ گفت��ه ك��ه ملكه 
90س��اله بریتانیا در زمان نوس��ازى در همین 

ساختمان سكونت خواهد داشت. 
مقام��ات ناظ��ر ب��ر بودجه س��االنه خانواده 
س��لطنتى اع��الم كرده كه ای��ن كار ضرورى 
اس��ت. آنها پیش��نهاد كرده اند كه كمك هاى 
مالى س��االنه دولت به خانواده سلطنتى ظرف 
10 س��ال آین��ده 67 درص��د افزای��ش یابد تا 
هزینه هاى تعمیرات یكى از مهم ترین كاخ هاى 

دنیا تامین شود. 
خانواده سلطنتى هر سال حدود 40 میلیون 
پوند معادل 50 میلیون دالر براى هزینه هایى 
چون مسافرت، حفظ امالک و وظایف رسمى 
خود بودجه مى گیرند. كسب وكارها و امالكى 
كه متعلق به خانواده س��لطنتى است هر سال 
میلیون ها پوند ثروت تولید مى كند كه بیشتر 

آن به خزانه دولت مى رود. 
پارلم��ان بریتانی��ا هنوز این طرح را تصویب 
نكرده، اما انتظار مى رود ماه مارس سال 2017 

یعن��ى ی��ك ماه قبل از آغاز كار آن را تصویب 
كن��د. به نظرمى رس��د قانونگذاران نس��بت به 
ط��رح بازس��ازى كاخ باكینگهام همراهى هاى 
الزم را داشته باشند چون محل كار خودشان 
یعنى كاخ وست مینس��تر هم قدیمى اس��ت. 
این مجموعه ش��امل ساختمان پارلمان و برج 

ساعت بیگ  بن است. 
اخی��را ی��ك كمیت��ه از پارلمان پیش��نهاد 
كرده اس��ت كه كل این س��اختمان نوس��ازى 
ش��ود؛ نوسازى كه دست كم 3/5 میلیارد پوند 
معادل 4/3 میلیارد دالر هزینه دارد. آنها درباره 
پوسیدگى هاى زیادى كه در ساختمان وجود 

دارد، هشدار داده اند. 
این كمیته گفته كه پارلمان باید همین حاال 
دراین باره اقدام كند، طورى كه كار بازس��ازى 

پارلمان در دهه آینده آغاز شود. 
با توجه به برنامه اى كه براى بازس��ازى كاخ 
باكینگهام داده ش��ده و زمان 10 س��اله اى كه 
براى آن درنظرگرفته ش��ده، وقتى تاسیس��ات 
كاخ نو ش��وند و عملیات نوس��ازى تمام شود، 
ملكه الیزابت دوم 100 ساله  خواهد بود، البته 

اگر باشد و كاخ بازسازى شده را ببیند. 

بیش��تر افراد تمایل دارند كه در زندگى به 
موفقی��ت دس��ت پیدا كنند. آنه��ا براى خود 
اهدافى را معین مى كنند و بعد براى رسیدن 
به آنها به ش��دت تالش مى كنند. اما بس��یارى 
از م��ردم ب��ه روی��اى ت��رک ش��غل كارمندى  
ش��ان و شروع كس��ب و كار شخصى براى خود 
مى  اندیش��ند. بس��یارى از كارآفرین��ان موفق 
مجبور بودند ش��غل كارمندى شان را تا زمانى 
كه كسب و كارشان به نقطه اى ممكن براى ترک 
برس��د، حفظ كنند. این زمان انتقال مى تواند 
استرس  زا، سخت و طاقت فرسا باشد، مخصوصا 
زمانى كه ش��ما از شغل تان لذت نمى برید، اما 

شما مجبور نیستید در آن شغل بمانید. 
 در حالى كه هدف مهم است، اما این عامل به 
تنهایى به عنوان انگیزه  حركت به سمت هدف 
كاف��ى نیس��ت. مدیریت  و هدای��ت انگیزه تان 
در ط��ول م��دت زمان انتق��ال از كارمندى به 
كارآفرینى حیاتى اس��ت. تغییر جهت دادن و 
البته ناامید ش��دن طى مرحله  انتقال آس��ان 
اس��ت. درصورتى كه هنوز در شغل كارمندى 
خود هستید، از این هفت راه براى رسیدن به 
كس��ب و كار دلخواه استفاده كنید و به سرعت 

به كار ببرید. 
1- بدانید چه مى  خواهید 

ایج��اد ارتب��اط با »چرایى ت��ان« مهم ترین 
گام��ى اس��ت كه در ابت��دا مى  توانید بردارید. 
ش��اید اینكه رئیس كسب و كار خودتان باشید، 
استقالل مالى، آزادى زمان، بیان خالق، ماندن 
در خان��ه ی��ا كمك به دیگران، براى تان انگیزه 
ایجاد كند. دلیل تان هرچه كه هست، دانستن 
اینكه چه انگیزه هایى و چه چیزهایى ش��ما را 
هدایت مى كنند، آن چیزى است كه در زمان 
س��ختى شما را روى رؤیاهاى تان متمركز نگه 
مى  دارد و موجب مى شود به آنها متعهد باقى 

بمانید. 
۲- به رویاهای خود متعهد باشید 

داش��تن اش��تیاق ب��ه كار ب��راى چیزى، در 
مقابل متعهد بودن به كار اس��ت كه به صورت 
گسترده اى با هم متفاوت هستند. زمانى كه به 
رؤیاهاى خود متعهد باشید، تعهدى الزم ایجاد 
مى كنی��د و از طری��ق آن موفقیت را مى  بینید. 
این به آن معنى اس��ت كه ش��ما تماما روى 
هدف ت��ان متمرك��ز هس��تید و در مواجهه با 

موان��ع، می��دان را ت��رک نمى كنید و به دنبال 
راه حل ه��ا مى  گردی��د؛ اهمیتى ندارد كه این 
موانع چه باشد. با خودتان این عهد را ببندید 
و سپس به افرادى كه با آنها زندگى مى كنید 

در میان بگذارید. 
3- یک چشم انداز وآینده نگری شخصى 

برای كسب و كارتان ایجاد كنید 
یك راه  رس��یدن به كس��ب و كار دلخواه این 
اس��ت كه به این بیندیش��ید كه از حاال تا یك 
س��ال آینده چ��ه انتظارى از كس��ب و كارتان 
دارید و آن را یادداش��ت كنید. این یادداش��ت 
باید بس��یار خاص و دقیق باش��د. همچنین با 
جزییات بسیار و در زمان حال روز ایده آل تان، 
فعالیت هایى كه درگیرشان هستید، مشتریان 
ش��ما چه كسانى هس��تند، چه تعداد مشترى 
دارید و درآمد ماهانه تان را در این یادداش��ت 

توصیف كنید. 
چشم اندازتان را هر روز صبح ها و عصرها با 
صداى بلند بخوانید، به طور كامل روى نتیجه 
پایانى تمركز كنید. جالب است بدانید جنب و 
جوش شما، به كسب و كارتان رونق مى  بخشد. 
ب��ا تمركز روى نتای��ج، قادر خواهید بود براى 
نادیده گرفتن افكار منفى كه ممكن اس��ت به 
وجود بیایند، روز به روز انتخاب هایى بكنید. 
4- به شركت های مشاوره مراجعه كنید 

و از مشاوره آنان بهره ببرید 
شركت هاى مشاوره شركت هایى هستند كه 
افرادى با تجربه در زمینه راه اندازى كسب و كار 
و افرادى را كه در حل مشكالت شركت ها تبحر 
دارن��د گرد هم آورده اند. در ابتداى راه اندازى 
یك كسب و كار براى كسب اطالعات بازار، راه 
و رس��م ورود به بازار و مس��ائل دیگر مى توانید 

به این شركت ها مراجعه كنید. 
۵- خودتان را غرق در یادگیری كرده و از 
هر فرصتى برای یادگیری استفاده كنید 

ه��ر چیز مرتبط��ى با كس��ب و كارتان پیدا 
مى كنی��د، مطالعه و بررس��ى كنی��د. اینترنت 
مق��دار زی��ادى اطالعات ارزش��مند، كه براى 
ایجاد یك كس��ب و كار موفق الزم است فراهم 
مى كن��د. دوره های��ى را بگذرانی��د، یك مربى 
استخدام یا یك مشاور پیدا كنید. صبح ها حین 
رفت و آمدت��ان كتاب هاى صوتى گوش كنید. 
هرچه بیشتر یاد بگیرید و در حوزه فعالیت تان 
متخصص ش��وید، بیشتر به خودتان اطمینان 

دارید و باانگیزه تر و موفق تر خواهید بود. 

6- كارهای مورد عالقه خود را فهرست كنید 
میش��ل ماوى، مدیر جذب نیروى ش��ركت 
نی��روى انس��انى اتریوم توصی��ه مى كند تمام 
كار های��ى را كه در موقعیت ش��غلى فعلى تان 
دوس��ت دارید انجام دهید فهرس��ت كنید و 

بیشتر به آنها بپردازید. 
»پروژه ه��اى  مى گوی��د:  او  همچنی��ن 
هوشمندى تعریف كنید كه در آنها الزم باشد 
از این مهارت ها بیش��تر استفاده كنید. به این 
ترتیب از انجام ش��غل خود رضایت بیش��ترى 

خواهید داشت.«
۷- هدف گذاری های روزانه داشته باشید 
یك راه  رس��یدن به كسب و كار دلخواه این 
است كه هر روز گام ها و اقدامات كوچك و 
قابل اندازه گیرى در راس��تاى كسب و كارتان 
بردارید. دانس��تن این نكته مهم اس��ت كه 
در مواقعى به نظر مى  رس��د هیچ پیش��رفتى 
حاصل نش��ده اس��ت. بیش��تر كارها در آغاز، 
وظای��ف روزان��ه اى دارند كه خس��ته كننده 
خواهن��د ب��ود. تحق��ق بخش��یدن ب��ه آنها، 
شكل دادن س��اختمان كسب و كارتان است. 
ب��ا برداش��تن گام هاى روزان��ه پس از مدتى 
نتایج مثبتى را مشاهده خواهید كرد. هرچه 
پیشرفت هاى بیش��ترى ایجاد كنید، اعتماد 
به نفس و عزم بیشترى براى حركت به سوى 

اهداف تان نیاز دارید. 
عالوه بر این ش��ما باید جزییات دقیق تمام 
اهدافى كه قصد رسیدن به آنها را دارید براى 
خود مو به مو تشریح كنید. باید ببینید از چه 
راه هایى مى توانید به آنها دست پیدا كنید. باید 
براى خودتان روش��ن كنید كه دوس��ت دارید 
در آینده زندگى ش��ما به چه ش��كل باش��د. 
متاس��فانه 90درص��د از اف��راد ب��راى زندگى 
خ��ود هیچ گونه برنامه ریزى خاصى ندارند. به 
همین دلیل اس��ت كه بیش��ترین ثروت جهان 
تنه��ا در اختی��ار 10درصد از افراد اس��ت. آیا 
تصور نمى كنید این افراد، همان هایى هستند 
كه براى خود هدف تعیین مى كنند؟ زمانى كه 
ش��ما اهداف تان را معی��ن كردید، باید آنها را 

اظهار قطعى كنید. 
ب��ا در نظ��ر گرفتن این اقدامات در حالى كه 
هنوز به ش��غل كارمندى مش��غول هستید، اما 
متمركز، با انگیزه و متعهد باقى خواهید ماند 
ك��ه این ب��راى تحقق رویاهایت��ان به واقعیت 

الزم است. 

هزینه نیم میلیارد دالری بازسازی كاخ باكینگهام

تكنیک های كلیدی برای رسیدن به كسب و كار دلخواه

در كارگروپ قوم پرنده نگارى، یك سامانه اى راه اندازى كردیم به نام سامانه مدیریت 
فراداده هاى زیست محیطى در بیانات گونه هاى نادر پژوهشى. 

به عنوان نخس��تین مطالعه موردى نیز درخواست دادیم تا پرنده اى از دسته ماكیان 
بررس��ى ش��ود كه دمش از دنیا كوتاه و س��رش كوچك و بدون كاكل است، منقارش 

ضخیم و استخوان كف پایش نسبتاً بلند و بدون پر است. 
بیشتر در كوهسار و مناطق كم درخت زندگى مى كند و معموالً روى شاخه نمى رود. 
دو قس��م دارد؛ درى و غیر درى، هر دو به یك ش��كل و ش��مایل لیكن درى بزرگ تر و 
غیر درى كوچك تر است. نامش را البد تا حاال حدس زده اید. چون بخواهند این مرغ را 
بگیرند، از هر طرف او را بپرانند تا وقتى از پرواز باز ماند و خسته شود، با دست بگیرند. 
پاى این پرنده خاكس��ترى و كله اش زرد اس��ت  )نه. اش��تباه نكنید، ایش��ان ترامپ 
نیس��تند(. در مواق��ع تعیی��ن كاندیداى واحد قدق��د مخصوصى مى كن��د. روزها را در 
محل هاى ایمن خود در انواع س��ازمان ها و موسسات مى گذراند، ولى البته صبح زود و 
غروب به جس��ت وجو و جمع دانه و حش��رات و جوانه مى پردازد. ویژگى هاى معروفش 
را كه برش��ماریم، حتماً پى به نامش خواهید ب��رد. این خصوصیات عبارتند از طرز راه 
رفتن، قهقهه و خنده، منقار سرخ، گوشت لذیذ، خرامیدن و ترس از باز تیزچنگال كه 

هر كدام شرح جداگانه دارد. 
گاه��ى مى گویند ای��ن پرنده، خروس مى خواند. اگر تا اینجا متوجه نش��ده اید، دیگر 
البد این ضرب المثل را ش��نیده اید كه این پرنده س��رش را زیر برف كرده است و گمان 
مى كن��د او را نمى بینند. اصاًل به همین مناس��بت دیروز صب��ح برف مختصرى هم در 
ش��مال شهر تهران ش��روع به باریدن كرد تا وقتى مى گویند افرادى كه در فهرست ما 
 بودند بعضاً بیش��تر از دو برابر دور قبلى رأى آوردند و حتى فاصله رأى سى نفر دوم با 
س��ى نفر اول در تهران، فاصله زیادى نبود، همچین بى مناس��بت نباش��د و برف الزم 

موجود باشد. 
حاال ما این همه منابع دست اول نیز در اختیار این سامانه قرار دادیم تا فعالیت خود 
را آغاز كنند ولى دبیر و معاون و مش��اور و منش��ى و اعضاى آن كلهم اجمعین زیر بار 
ای��ن پایش پژوهش محور نرفتن��د و محل فعلى را ترک كردند تا محل زندگى جدیدى 
براى خود كش��ف كنند. دست كم مى توانس��تند 10 روز قبل، یك هفته قبل یا دیروز 
خبر بدهند كه تمایلى به ورود در این حوزه ندارند، نه اینكه ما بیست ساعت طرح مان 

را توضیح دهیم و آخرش ایشان محكم بچرخند گوشه راست! 
ماللى نیست. گونه دیگرى براى مطالعه مى یابیم. چیزى كه ریخته، گونه است. 

من بنده

چرا من دیگر نمى خواهم كار كنم

احتماال در اطراف خود كسانى را مى شناسید كه یك روز گفته اند دیگر از كار كردن 
خسته ش��ده اند. آنها گفته اند كه از مترو و رفت و آمد خسته  شده اند و مى خواهند خود 
را بازنشس��ته كنند یا از ش��غل خود اس��تعفا بدهند. آیا این افراد پس از خانه نشینى، 
وضعیتى بهتر از قبل دارند؟ و اصال چه دالیلى باعث مى ش��ود آنها در برابر كار و شغل 

خود تسلیم شوند و خانه نشینى را به كار كردن ترجیح بدهند؟ 
نه اینكه تصمیم این افراد عاقالنه نباشد یا از حرفه و شغل خود منزجر شده  باشند،  اما به 
هر دلیلى آنها سبك زندگى جدیدى را به فعالیت كنونى شان ترجیح داده اند. آنها به دالیل 
مختلفى تصمیم مى گیرند شغل خود را ترک كنند و بیشتر دوست دارند به فعالیت هایى 
مثل رس��یدگى به امور فرزندان بپردازند. بیشتر زنان به این تصمیم متوسل مى شوند. این 
افراد، همیش��ه از قش��ر مرفه جامعه نیستند، بلكه ممكن است با كاهش هزینه ها و با یك 
درآمد بس��یار كم زندگى خود را سازگار كرده باشند. افراد معموال به چند دلیل عمده كار 
خود را ترک مى كنند و خانه نشین مى شوند كه در اینجا به دو مورد مهم اشاره مى كنیم. 

تغییر اولویت
خ��واه ناخواه امروزه امكانى به عنوان كار كردن وجود دارد. معموال در معاش��رت ها و 
برخورد هاى اجتماعى نخس��تین س��والى كه پرسیده مى شود این است كه »شغل شما 
چیست؟« یه این معنا كه یكى از اصول زندگى اجتماعى به مقوله كار مربوط مى شود. 
كار كردن و داش��تن شغل، نش��انه هایى از هویت ما دارد و این سوال را پاسخ مى دهد 
كه ما كى هس��تیم، كلید یك زندگى مس��تقل است و با محدودیت هاى خود، به نوعى 
در زندگ��ى ما نظم ایجاد مى كند. با كار كردن فرصتى براى ش��كوفایى پیدا مى كنیم، 
احس��اس مفید بودن در جامعه مى كنیم و ش��بكه دوستى ها و روابط خود را گسترش 
مى دهیم. براساس یك نظرس��نجى در فرانسه، كار بعد از خانواده دومین اولویت افراد 
اس��ت. حال اگر كسى دیگر نمى خواهد كار كند، احتماال اولویت هاى او تغییر كرده اند. 
مثال ترجیح مى دهد به امور خانه و فرزندان بیش��تر رس��یدگى كند. افرادى كه از كار 
كردن دست مى كشند به دنبال هویت و شكوفایى توانایى ها و ظرفیت هاى بالقوه خود 
در زمینه ه��اى دیگر مى گردند. به هر حال، كار دیگر اولویت آنها نیس��ت و ارزش هاى 

خود را در امور دیگر و در نقش اجتماعى دیگرى جست وجو مى كنند. 
مثال، ژان رابرت 42 ساله كه شغل خود را به عنوان روزنامه نگار پس از 20 سال ترک 
كرده اس��ت، مى گوید: »من حتى بیشتر از قبل فعالیت مى كنم.« او براى رسیدگى به 
امور پس��ر خود به دهكده اى خارج از ش��هر رفته و در آنجا به نقاشى و ساخت اشیاى 
تزیین��ى مى پ��ردازد. او مى گوی��د كه دیگر از پول درآوردن با زحمت خس��ته ش��ده و 

مى خواهد در آرامش به عالقه مندى هاى خود مشغول باشد. 
تعصبات خانوادگى 

در این مورد مش��كل بیشتر از چش��م دیگران به وجود مى آید و شفافیت در امور كارى، 
قدرت زن و شوهر، والدین و نزدیكان تعیین كننده است. معموال پیشداورى ها و قضاوت هاى 
نادرست و متعصبانه باعث وقوع این نوع از بیكارى ها مى شود. زنان، قربانیان بزرگ این عامل 
هستند. آنها معموال زندگى شخصى خود را فداى خواسته ها و ایده هاى دیگران مى كنند. 
برخى از كسانى كه به این دلیل از كار خود دست مى كشند حتى پس از ترک شغل خود، 
براى جلوگیرى از پیش داورى ها تظاهر مى كنند كه هنوز مش��غول كار هستند. افرادى كه 
از عقاید فمینیستى سرپیچى مى كنند، مانند شوهرى كه به همسر خود اجازه كار بیرون 
از من��زل را نمى ده��د یا پدرى كه ترجیح مى دهد دخترش در محیط اجتماعى كار نكند، 
معموال باعث بروز این نوع بیكارى ها مى شوند.  كلود 46 ساله، در 40 سالگى، زمانى كه با 
همس��رش آشنا شد، شغل خود را به عنوان مدیر تولید ترک كرد. تا پیش از آن كلود فكر 
مى كرد كه استقالل او به خاطر شغلش است و بنابراین تمام انرژى اش را صرف كار مى كرد. 
او آنقدر در كار خود غرق بود كه حتى ازدواج نكرده بود تا اینكه در 35 س��الگى احس��اس 
كرد باید تشكیل خانواده بدهد و پس از اینكه با همسرش آشنا شد؛ به خواست او از كارش 
دست كشید. اما براى این زن كه سال ها تجربه زندگى مستقل داشته، زندگى غیر مستقل 
و وابس��ته مشكل ساز شد. بنابراین توصیه روان شناسان و مشاوران كار این است كه اول از 

تصمیم خود مطمئن شوید، سپس آن را عملى كنید. 

فراداده های زیر برف

قــاب

کیوسـک

مدرسه مدیریت

صفحه 16

دور دنیا

منطقه آزاد

كش�ور كرواس�ى جزیره كوچكى به نام  ایس�تریا دارد كه مى توان تنها با پرداخت شبى ۲00 دالرآن را اجاره كرد. در 
این جزیره تنها با دسترس�ى به یک قایق  موتوری عجیب وجالب مى توان امنیت كامل داش�ت. در این جزیره فانوس 

دریایى هم چشم نوازی مى كند.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 657 www.forsatnet.ir

ترجمه: سارا گلچین
CNNMoney :منبع

مترجم: فاطمه مرادی
El mundo :منبع

ترجمه: گلنوش محب على
Psychologie :منبع
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