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معاون وزیر نفت در گفت و گو با »فرصت امروز«:

 تا پایان دولت یازدهم قرارداد جدیدی
در صنعت پتروشیمی نخواهیم داشت 

 شیوا شمشیردار در گفت وگو با »فرصت امروز«
چالش مانکن برندها را نقد کرد

از فریزینگ تا برندینگ
10

رهبر انقالب اسالمی سیاست ها و اقدامات انگلیسی ها در دو قرن اخیر 
را به عنوان منبع شر و نکبت برای ملت های منطقه مورد اشاره 
قرار دادند و یادآوری کردند: در روزهای اخیر انگلیسی ها در...

رهبر انقالب اسالمی: 

عبور از اختالفات مذهبی و فکری 
راه حل مشکالت جهان اسالم است
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 سایه تحوالت سیاسی
بر امکان سنجی آینده

تأثیر آینده پژوهی بر برنامه ریزی های فعاالن اقتصادی بررسی می شود

15

اطالعیه هیات موسس انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران
با توجه به برگزاری مجمع انجمن در روز  دوم دی ماه و رای گیری پیرامون اساس��نامه پیش��نهادی و انتخاب هیات مدیره و 
بازرسان ، به اطالع می رساند از آنجایی که به موجب آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت انجمن های صنفی، تا پیش از برگزاری 
اولین مجمع عمومی و تصویب اساس��نامه، مفاد اساس��نامه پیشنهادی هیات موسس جهت قبول تقاضای عضویت و  درخواست 
کاندیداتوری، باید مالک عمل قرار بگیرد و وفق مفاد پیش نویس اساسنامه حداقل سابقه الزم برای عضویت پیوسته در انجمن 
3 سال و حداقل سابقه الزم برای نامزدی در هیات مدیره و بازرسان انجمن 10 سال در نظر گرفته شده لذا از تمامی متقاضیان 
عضویت در انجمن به ویژه کس��انی که قصد نامزدی در انتخابات هیات مدیره و بازرس��ان را دارند درخواس��ت می شود مدارک 

مثبته دال بر سابقه اشتغال به کار روزنامه نگاری خود را از 3 تا 10 سال حداکثر تا 95/9/3 به هیات موسس تحویل دهند.
در اولین مجمع عمومی)مجمع موس��س( ، پس از پایان رای گیری درباره اساس��نامه و تصویب آن ،  بالفاصله انتخابات هیات 
مدیره و بازرس��ان آغاز و  اعالم نامزدی در مجمع عمومی موس��س فی المجلس انجام می شود. به این منظور فرم هایی تهیه و 
آماده خواهد شد و متقاضیانی که قبال  مستندات مثبته سوابق کار آنها ارسال و احراز شده باشد می توانند با پر کردن فرم های 
مذکور نامزدی خود را اعالم کنند . الزم به تاکید اس��ت چنانچه ش��رایط عضویت و نامزدی با رای اکثریت حاضران در مجمع 

عمومی تعدیل شود، قبول درخواست عضویت و نامزدی، وفق شرایط تعیین شده مصوب  خواهد بود.
 شایان ذکر است درخواست عضویت در انجمن صنفی ، به دلیل منع قانونی ، در روز برگزاری مجمع عمومی پذیرفته نخواهد 
ش��د و درخواس��ت نامزدی در انتخابات نیز برای داوطلبانی  مجاز اس��ت  که پیش تر و در مهلت مقرر )30 آذر( اسناد و مدارک 

مثبته دال بر سابقه اشتغال به کار در حرفه روزنامه نگاری را برای احراز به هیات موسس ارائه کرده باشند.
مدارک و مستندات الزم برای احراز سابقه کار عبارتند از :

*  گواهی تایید س��ابقه کار از  محل اش��تغال فعلی یا پیش��ین که در متن آن مدت دقیق س��ابقه کاربه عنوان روزنامه نگار یا 
مشاغل مرتبط با تحریریه ) مطابق تعریف اساسنامه ( قید شده باشد. 

* ارایه لیست بیمه تامین اجتماعی با عنوان روزنامه نگار یا مشاغل مرتبط با تحریریه ) مطابق تعریف اساسنامه (
* ارایه نمونه آثار چاپ شده در مطبوعات ) برای هر سال حداقل پنج اثر در ماه های مختلف (

* گواهی تایید چهار پیشکسوت  مطبوعاتی 
* ارایه کارت یا کارت های معتبر خبرنگاری 

*ارایه اصل شناس��نامه نش��ریات که نام متقاضی در بخش تحریریه چاپ ش��ده باش��د ) برای هر س��ال حداقل پنج نمونه در 
ماه های مختلف(

الزم به یادآوری است برای احراز سابقه کار ، ارایه یکی از مدارک و مستندات فوق، کفایت می کند و داوطلبان گرامی می توانند 
مدارک سوابق خود را از طریق ایمیل  aotj1395@gmail.com   ارسال کنند.

داود محمدی، علی کدخدا زاده، شهریار شمس مستوفی

رهبر انقالب اسالمی: 

عبور از اختالفات مذهبی و فکری راه حل مشکالت جهان اسالم است
رهبر انقالب اس��المی سیاس��ت ها و اقدامات 
انگلیس��ی ها در دو قرن اخیر را به عنوان منبع 
ش��ر و نکبت برای ملت های منطقه مورد اشاره 
ق��رار دادن��د و ی��ادآوری کردن��د: در روزهای 
اخیر انگلیس��ی ها در  نهایت بی ش��رمی، ایران 
مظل��وم و عزیز را تهدید منطق��ه نامیده اند اما 
هم��ه می دانند که برخالف ای��ن اتهامات، این 
انگلیس��ی ها هستند که همیش��ه منشأ و منبع 

تهدید و فساد و خطر و نکبت بوده اند. 
به گزارش ایس��نا، حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اس��المی صبح روز گذشته 
در دیدار مس��ئوالن نظام، مهمانان س��ی امین 
کنفرانس وحدت اس��المی، سفرای کشورهای 
اس��المی و قش��رهای مختل��ف م��ردم تأکید 
کردند: ام��روز دو اراده در منطق��ه در تعارض 
ب��ا یکدیگر قرار گرفته اس��ت،  »اراده وحدت« 
و  »اراده تفرق��ه« و در ای��ن اوضاع حس��اس،  

»تکی��ه بر ق��رآن و تعالیم اله��ی پیامبر اعظم  
)ص(« به عن��وان داروی وحدت بخ��ش، راه حل 

محنت های دنیای اسالم است. 
رهبر انقالب اسالمی با تبریک میالد مسعود 
حض��رت ختمی مرتب��ت محمد اب��ن عبداهلل  
)ص( و والدت باسعادت امام جعفر صادق  )ع( 
افزودند: اهمیت وجود مقدس پیامبر اس��الم به 
حدی اس��ت که پروردگار کریم در قرآن مجید 
به خاطر دادن این نعمت بی بدیل، بر بش��ریت 

منت می گذارد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اس��تناد به تعبیر 
قرآنی  »رحمهًْ  للعالمین«، تعالیم پیامبر اعظم 
را راهی ب��رای نجات همه بش��ریت خواندند و 
افزودند: دش��منان بشریت و صاحبان زر و زور 
با این تعالیم سعادت بخش مخالفند و به همین 
علت خداوند به پیامبر  )ص( دس��تور می دهد 
ضم��ن خودداری از پیروی و س��ازش با کفار و 

منافقی��ن، ب��ا آنان جهاد کن و بر آنان س��خت 
بگیر. 

ایش��ان افزودند: جهاد با دش��منان اس��الم و 
بش��ریت البته به تناس��ب ش��رایط مختلف گاه 
نظامی،  گاه سیاس��ی و در ش��رایطی فرهنگی 
ی��ا حتی علم��ی اس��ت و ملت های مس��لمان 
به خص��وص مبلغ��ان دین��ی و جوان��ان باید با 
مطالع��ه و ش��ناخت تعالی��م الهی ب��ه پیامبر 
خاتم  )ص(، این مجموعه حیات بخش را مورد 

استفاده قرار دهند. 
رهب��ر انقالب با ی��ادآوری ت��الش روزافزون 
اس��تکبار و اس��تعمار ب��رای تفرق��ه و تضعیف 
مس��لمانان افزودند: دنیای اس��الم امروز دچار 
گرفتاری ها و رنج های فراوانی است که  »اتحاد، 
هم افزایی، تعاون و عبور از اختالفات مذهبی و 
فکری در زیر سایه مشترکات فراوان اسالمی«، 

راه حل این مشکالت و مصائب است. 

سرمقـاله
پیش بینی های اقتصادی 

 نقطه شروعی برای
بررسی آینده

اگر یک فرد نخواهد به دنبال 
مدل سازی یا آینده پژوهی ی��ا 
پی��ش بین��ی متغی����ره��ای 
مانن��د  آین��ده  در  اقتص��ادی 
رش��د اقتصادی و ت��ورم برود، 
به دنبال کارهای��ی می رود که 
س��ازمان های  و  می شود  انجام 
معتبری که ادع��ای این قضایا 
را دارند. موضوعی که در اینجا 
مجه��ول اس��ت، مدلی اس��ت 
 این س��ازمان ها مورد اس��تفاده

 ق��رار می دهند. ف��رض کنید 
بین المللی  س��ازمان  ی��ک  که 
بخ��واه��د در م��ورد ای���ران 
پیش بینی هایی را انجام دهد و 
مثاًل پیش بینی هایی را در مورد 

میزان رشد اقتصادی و...
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آلبرت بغزیان
 کارشناس

مسائل اقتصادی

قاب اقتصاد

12

 سرمایه گذارها
 ارزش یک استارتاپ را

چطور مشخص می کنند؟ 
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مذاکره لوک اویل روسیه با ایران برای سواپ 
نفت خام

گازپروم در پی سواپ گاز

وزیر نفت گفت: ش��رکت »لوک اویل« روس��یه به 
دنبال س��واپ نفت خام با ایران است که مذاکره در 

این باره ادامه دارد. 
بیژن زنگنه روز ش��نبه در گفت وگو با ایرنا درباره 
برنامه مش��ارکت تهران و مس��کو برای سواپ نفت، 
افزود: در س��فر وزیر انرژی روس��یه به تهران در این 
باره مذاکره ای انجام نش��ده اما لوک اویل این طرح را 

دنبال می کند. 
وی درباره س��واپ گاز نیز گفت: ش��رکت گازپروم 
روس��یه نیز برای مش��ارکت با ایران برای سواپ گاز 

نیز اقداماتی را دنبال می کند. 
وزی��ر نفت اضافه کرد: در س��فر هیأت روس��ی به 
تهران درباره برخی میدان های نفتی مذاکراتی انجام 

و تفاهمنامه هایی نیز امضا شده است. 
زنگنه افزود: ش��رکت روس نفت نیز از طریق ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در پی مش��ارکت در 
توس��عه چهار میدان نفت��ی از جمله میدان آزادگان 

جنوبی است. 
به گزارش ایرنا، در جریان س��فر هیأت اقتصادی و 
نفتی روسیه به ریاست الکس��اندر نواک وزیر انرژی 
روسیه به تهران در هفته گذشته، تفاهمنامه مطالعه 
دو می��دان نفتی چنگوله و چش��مه خوش در غرب 

کشور امضا شد. 
با امضای این تفاهمنامه، مجموع میدان های نفتی 
ایران که براس��اس تفاهمنامه، قرار است روس ها کار 
مطالعات��ی مربوط ب��ه آنها را انج��ام دهند، به هفت 

میدان رسید. 
بر این اس��اس، ش��رکت »لوک اویل« روس��یه در 
میدان های »منصوری« و »آب تیمور«، شرکت »زارا 
بژنفت« روس��یه برای میدان های آبان و پایدار غرب 
و ش��رکت »تات نفت« برای توس��عه میدان دهلران 
و گازپ��روم نفت برای مطالعه دو می��دان چنگوله و 

چشمه همکاری می کند. 
از جمله طرح های مشترک دو کشور، سواپ نفت 
خام اس��ت که هنوز به نتیجه نرس��یده و براس��اس 
مذاک��رات اولیه قرار بود روزانه 150 هزار بش��که در 
روز ش��ود که در نهایت به 500 هزار بشکه افزایش 

می یافت. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irنفت،  نیرو، پتروشیمی 2

ک�ه  می رف�ت  ای�ن  انتظ�ار 
مهم تری�ن تحوالت پس از برجام و 
لغوتحریم ها در صنعت پتروشیمی 
رخ ده�د، ام�ا خروج�ی آن تنه�ا 
چند تفاهم نامه اس�ت. با این وجود 
همچن�ان امیدواری�م ک�ه تحوالت 
متعددی در این بخش ایجاد ش�ود. 
آینده نگ�ری ش�ما در ای�ن بخش با 
توج�ه به تفاهم نامه های امس�ال به 

چه صورت است؟ 
امس��ال تفاهم نامه های جدیدی برای 
رونق صنعت نفت منعقد ش��د که چند 
مورد آن در صنعت پتروش��یمی اس��ت. 
باید به خاطر داش��ته باش��یم که تاکنون 
هیچ قراردادی در صنعت نفت عملیاتی 
نش��ده زیرا رویه انعقاد ق��رارداد در دنیا 
تغییر کرده است و شرکت های خارجی 
تمای��ل دارن��د پیش از س��رمایه گذاری 
برآورده��ای فن��ی و اقتص��ادی داش��ته 
باش��ند ت��ا بدانند پروژه موردنظرش��ان 
در چ��ه ش��رایطی قاب��ل اجراس��ت. در 
تفاهم نامه تنها بخش کوچکی از کارهای 
اولیه مهندس��ی انجام می ش��ود و سپس 
ش��رکت ها تصمیم گیری می کنند که آیا 
این تفاهم نامه منجر به قرارداد ش��ود یا 
نه. این رویه مختص شرکت های خارجی 
نیست و حتی شرکت های داخلی ما نیز 
این گونه عمل می کنند. در س��ال جاری 
چندین تفاهم نامه امضا کرده ایم و چند 
تفاهم نام��ه جدی��د نیز در دس��ت اقدام 
داریم که این تفاهم نامه ها با شرکت های 
اروپای��ی در آینده نزدیک نهایی خواهد 
شد. نکته مثبت این است که شرکت های 

خارجی از شرایط بین المللی ما استقبال 
کرده اند و با توجه به پتانسیل های موجود 
برای انعقاد تفاهم نامه به ایران آمدند که 
ماحص��ل آن تفاهم نامه با ش��رکت های 

شل، توتال و سوجیتز است. 
با توجه به اس�تقبال شرکت های 
بین الملل�ی،  ش�رایط  از  خارج�ی 
کدام یک از این تفاهم نامه به مرحله 

قرارداد خواهد رسید؟ 
هرک��دام این تفاهم نامه یک س��ال تا 
یک س��ال و نیم طول خواهد کش��ید تا 

به مرحله اجرایی برسد. 

آی�ا می توان امی�دوار بود که این 
تفاهم نامه ها تا پایان دولت یازدهم 

به مرحله عقد قرارداد برسند؟ 
با توجه به اینکه تفاهم نامه های امضا 
ش��ده در س��ال جاری صورت گرفته و 
زمانبر است از این رو تا پایان این دولت 
هیچ قرارداد جدیدی نخواهیم داش��ت 
زیرا زمان مورد نیاز برای بررسی برآورد 
اولیه فنی و اقتصادی بیش از این زمان 

باقی مانده از دولت یازدهم است. 
ب�ه اع�ام آمادگ�ی  ب�ا توج�ه 
ش�رکت های توت�ال و ش�ل ب�رای 
س�رمایه گذاری در این صنعت، آیا 
تفاهم نامه ه�ای موج�ود منت�ج به 

قرارداد خواهد شد؟ 
ش��ل و توت��ال در صنایع باالدس��تی 
نفت ایران س��رمایه گذاری های متعدد 
داش��ته اند ام��ا در صنعت پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری جدی نداش��ته اند. ما از 
الی س��نس های توتال در پتروش��یمی 
استفاده کرده ایم، اما هرگز این شرکت 
س��رمایه گذاری نداش��ته ول��ی اخی��را 
اس��تقبال زیادی کرده و خیلی مشتاق 
اس��ت زیرا پتانس��یل های موجود برای 
س��رمایه گذاری در صنعت پتروش��یمی 
ان��واع  اس��ت.  منحصربه ف��رد  ای��ران 
خ��وراک، دسترس��ی به آب ه��ای آزاد، 
مناط��ق ویژه، نیروه��ای تحصیلکرده و 
مشاوران توانمند موجب شده تا ایران با 
کشورهای عربستان و قطر قابل مقایسه 
نباشد. شرکت های خارجی اذعان دارند 
که ایران می تواند یکی از قطب های آتی 

صنعت پتروش��یمی باشد. برای این کار 
نی��از اس��ت روابط بین المل��ل را بهبود 
ببخشیم تا عالوه بر جذب سرمایه گذار، 
تکنولوژی و فاینانس مورد نیاز را جذب 

کنیم. 
از جذابیت های س�رمایه گذاری در 
کشور به خصوص نرخ خوراک سخن 
گفتید اما خروجی کار موید وجود این 
جذابیت ها نیس�ت. چرا با وجود این 
جذابیت ها سرمایه گذارانی که قصد 
سرمایه گذاری داشتند، تمایلی نشان 
ندادند و فرآیند جذب س�رمایه گذار 

طوالنی شده است؟ 
در کشور انواع خوراک های پتروشیمی 
را داری��م که ب��رای برخی فرمول تعیین 
ش��ده اس��ت و شرکت ها نس��بت به این 
قیمت ه��ا رضای��ت دارند، اما خوراکی که 
س��رمایه گذاران از آن ناراضی هس��تند یا 
جذابیت��ی برای س��رمایه گذاران ندارند، 
خوراک های مایع اس��ت که باید برای آن 
تمهیداتی دیده ش��ود به همین دلیل با 
مسئوالن ذی ربط در دولت وارد گفت وگو 
ش��دیم و صحبت هایی با آنها انجام شده 
اس��ت ک��ه ب��ا تغییر در فرم��ول این نوع 
خوراک موافقت ایجاد ش��ود زیرا حاشیه 
سود پتروشیمی با خوراک مایع پایین تر 
از پتروشیمی با خوراک گاز است، اما با این 
وجود پتروشیمی با خوراک مایع ضررده 
نیستند و تنها حاشیه سود پایینی دارند. 
براس�اس ب�رآورد ش�رکت ملی 
 10 ت�ا   5 ح�دود  پتروش�یمی، 
پتروش�یمی باخ�وراک مای�ع ن�ه 
تنها س�ودی نداش�تند بلکه س�ود 
منف�ی دارند. با این وجود همچنان 

معتقدید که ضررده نیستند؟ 
محصوالت مجتمع های پتروشیمی با 
خوراک مایع با پایین آمدن قیمت نفت، 
سود کمتری را عاید پتروشیمی ها کرده 
است از این رو باید تمهیداتی دیده شود. 
اخی�را هلدینگ خلی�ج فارس از 
یوزان�س ب�رای توس�عه طرح های 
پتروش�یمی خ�ود اس�تفاده کرده 
اس�ت. آی�ا تامی�ن اعتب�ار با روش 
یوزان�س می تواند منجر به توس�عه 

در این صنعت شود؟ 
یوزان��س اولوی��ت م��ا نیس��ت زی��را 
بازپرداخت آن باید در کوتاه مدت انجام 
ش��ود، ما به دنبال اس��تفاده از اعتبارات 
بین الملل��ی و فاینانس ه��ای بلند مدت 
هستیم، اما می تواند شروع خوبی برای 
طرح ها باش��د و هر ش��رکتی که توان 
بازپرداخت داشته باشد، می تواند از آن 

استفاده کند. 

معاون وزیر نفت در گفت و گو با »فرصت امروز«:

 تا پایان دولت یازدهم قرارداد جدیدی 
در صنعت پتروشیمی نخواهیم داشت 
کاهش قیمت خوراک مایع در دستور کار دولت قرار گرفته است

قبل از لغو تحریم ها مس�ئوالن پتروشیمی از انعقاد 
تفاهم نام�ه و قرارداده�ا با ش�رکت های خارجی برای 
توس�عه صنعت پتروش�یمی اخبار متنوع�ی را اعام 
کردن�د؛ اخباری امیدوارکننده ک�ه آینده پررونقی را 
ب�رای ای�ن صنعت پیش بینی می کرد، اما متاس�فانه با 
وجود آمدوش�دهای فراوان ش�رکت های خارجی در 

س�ال گذش�ته و تعیین نرخ خوراک 10س�اله، صنعت 
پتروش�یمی ب�دون تح�ول همانند گذش�ته به حیات 
خود ادامه داد. ولی از ابتدای امس�ال گام های موثری 
برداش�ته ش�د و ش�اهد آن بودیم که تفاهم نامه هایی 
با ش�رکت های خارجی منعقد ش�د. این تفاهم نامه با 
ش�رکت هایی همچون توتال، ش�ل، س�وجیتز، لینده، 
ADKL آلم�ان و ب�ه تازگی نیز با ش�رکت اندونزیایی 
منعقد شده است؛ تفاهم نامه هایی که در صورت تبدیل 

آنها به قرارداد تحوالتی در این صنعت ایجاد می شود. 
حال با توجه به تاخیر در گام های نخست تحول و رخ 
دادن آن در سال آخر دولت یازدهم الزم است بررسی 
ش�ود که چرا گام های توس�عه در این صنعت به کندی 
صورت گرفته است و مهم تر اینکه برنامه شرکت ملی 
پتروش�یمی در این خصوص چیس�ت؟ به همین دلیل 
ب�ا مرضیه ش�اهدایی، معاون وزیر نف�ت و مدیرعامل 

شرکت ملی پتروشیمی به گفت وگو نشستیم. 

نفت

برقگاز

با هدف ساخت 2 نیروگاه 
آلمانی ها یادداشت تفاهم برقی با 

ایران امضا کردند
ایران و ش��رکت »مدی��و انرژی« آلمان یادداش��ت 
تفاهم��ی به منظ��ور اح��داث دو نیروگاه ب��رق بادی 
و خورش��یدی در جن��وب کش��ور ب��ه ارزش ح��دود 

10۴میلیون دالر امضا کردند. 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نق��ل از توانیر، ش��رکت برق 
منطقه ای خوزس��تان و ش��رکت »مدیو انرژی« آلمان 
دو یادداش��ت تفاهم به ارزش تقریب��ی 10۴ میلیون 
دالر برای س��اخت دو نیروگاه برق خورشیدی و بادی 

در شوشتر و بندر ماهشهر امضا کردند. 
محم��ود دش��ت ب��زرگ، مدیرعامل ش��رکت برق 
منطقه ای خوزستان در تش��ریح جزییات امضای این 
دو یادداشت تفاهم برقی با ژرمن ها گفت: در راستای 
گسترش اس��تفاده از فناوری انرژی های تجدیدپذیر، 
پاک و جذب سرمایه گذاران خارجی، یادداشت تفاهم 
همکاری در زمینه ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی 
بین شرکت برق منطقه ای خوزستان و شرکت آلمانی 
مدیو انرژی امضا ش��د.  این مقام مس��ئول افزود: این 
یادداش��ت تفاهم همکاری شامل احداث وبهره برداری 
از نی��روگاه ۲0 مگاوات��ی خورش��یدی در شوش��تر با 
س��رمایه گذاری مستقیم خارجی به ارزش ۲۴ میلیون 
ی��ورو، همچنین احداث و بهره برداری از نیروگاه بادی 
به ظرفیت 50 مگاوات در ماهشهر به ارزش ۸0میلیون 
یورو اس��ت.  وی با بیان اینکه سرمایه گذار آلمانی در 
اجرای این پروژه ها متعهد شده تا دانش فنی، فناوری، 
تجربه، نیروی متخصص، س��رمایه و تمامی توانمندی 
فن��ی و اقتصادی را ب��ه همراه تجهی��زات کافی برای 
س��اخت این نیروگاه های ب��رق را فراهم کند، تصریح 
کرد: برق منطقه ای خوزس��تان تالش کرده تا تمامی 
بس��ترهای الزم را برای جذب س��رمایه گذاران داخلی 
و خارج��ی در صنع��ت برق منطقه به وی��ژه در بخش 

انرژی های تجدید پذیر فراهم کند. 
 »آندری��اس النگب��رگ« س��رمایه گذار آلمانی هم در 
حاش��یه امضای دو یادداش��ت تفاهم هم��کاری برقی با 
ایران اعالم کرد: با توجه به توانمندی و پیش��رفت ایران 
و عالقه مندی به همکاری در زمینه ساخت نیروگاه های 
تجدیدپذیر در این منطقه، مشتاق هستیم هرچه سریع تر 

کار را دراین خصوص آغاز کنیم. 

رئیس هیات مدیره سندیکای برق ایران: 
 دولت حمایت از صادرات را 

در اولویت قرار دهد
بزرگ ترین نگرانی فعاالن اقتصادی نسبت به بودجه 
سال آینده به پایین نگه داشتن نرخ دالر بازمی گردد. 
الیح��ه بودج��ه در ش��رایطی از س��وی دول��ت به 
مجلس شورای اس��المی ارائه شده است که به اعتقاد 
کارشناسان قیمت دالر در الیحه بسیار پایین در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت و این می تواند مشکالت زیادی را 
به وجود بی��اورد و اجرای وعده دولت برای تک نرخی 
و واقعی کردن قیمت ارز را با تاخیر مواجه س��ازد. در 
ح��ال حاضر قیمت دالر در الیحه بودجه س��ال آینده 
3300توم��ان در نظر گرفته ش��ده در ش��رایطی که 

قیمت دالر در بازار آزاد حدود ۴ هزار تومان است. 
علیرضا کالهی صمدی، رئیس هیات مدیره سندیکای 
صنعت برق کشور با بیان اینکه یکی از نگرانی های مهم 
فعاالن اقتصادی کش��ور نسبت به بودجه سال آینده به 
پایین ب��ودن نرخ دالر بازمی گردد، می گوید: »در بودجه 
س��ال آینده دولت نرخ ارز را پایین در نظر گرفته و نگه 
داشته است و این یکی از نگرانی هایی است که می تواند 
چالش های بس��یاری را به وجود بی��اورد و عمال با وعده 
ت��ک نرخی و واقعی کردن نرخ ارز زاویه دارد.« او با بیان 
اینک��ه دولت با باال بردن و واقعی کردن نرخ ارز می تواند 
بخش��ی از مش��کالت خود را نیز حل کن��د، می گوید: 
»یک��ی از راهکارهای افزایش س��هم بودج��ه عمرانی و 
ه��م افزایش صادرات، افزایش نرخ ارز و دالر اس��ت اگر 
دولت نرخ ارز را افزای��ش دهد هم درآمدهای ریالی اش 
افزایش خواهد یافت و هم می تواند بودجه عمرانی خود 
را که هم اکنون بسیار پایین در نظر گرفته شده، افزایش 
دهد. عالوه براینه��ا با باال بردن و واقعی کردن نرخ دالر 
به صادرات نیز کمک بسیاری خواهد شد زیرا باال رفتن 
نرخ ارز رقابت پذیری صنایع و تولیدات ایران در بازارهای 
جهانی را افزایش خواهد داد و ما شاهد توسعه صادرات 
واقعی یعنی صادرات غیرنفتی در کش��ور خواهیم بود و 
این به معنی ایجاد ارزش افزوده واقعی برای کشور است. 
توجه داشته باش��ید صادرات مواد خام و انرژی در واقع 
صادرات ذخایر کشور اس��ت که می تواند به کاال تبدیل 
و ارزش افزوده باالیی برای کش��ور داش��ته باش��د.«این 
عض��و هیأت نمایندگان اتاق ته��ران در ادامه به در نظر 
گرفتن مشوق های صادراتی برای حمایت از فعاالن بخش 
خصوصی و تولیدکنندگان اشاره می کند و می گوید: »ما 
در حوزه ص��ادرات کاالهای صنعت��ی و خدمات فنی و 
مهندس��ی با ارزش افزوده باال برای کشور، با مشکل باال 
ب��ودن نرخ تامین مالی و همچنین باال بودن قیمت مواد 
اولیه مواجه هستیم و این دو چالش کلیدی هستند که 
دولت با مشوق های صادراتی می تواند آنها را جبران کند. 
هم اکنون بخش��ی از هزینه های اضافه را شاهدیم که به 
شرکت های ایرانی در مقایس��ه با رقبای منطقه ای شان 
تحمیل می ش��ود و عمال قدرت رقابت را از آنها می گیرد 
ول��ی دولت می تواند با افزایش س��رمایه نهادهای حامی 
صادرات مثل صندوق ضمانت صادرات و در نظر گرفتن 
تس��هیالت صادراتی ارزان این چالش ها را جبران کند و 
به حمایت از توسعه صادرات بیاید؛ اقدامی که به توسعه 

اقتصادی و رشد تولید و اشتغال منجر می شود. 
رئیس هیات مدیره س��ندیکای برق ایران همچنین 
درباره بودجه صنعت برق نیز در الیحه بودجه می گوید: 
»یک��ی دیگ��ر از نگرانی های ما به خص��وص به عنوان 
فع��االن صنعت برق، بودجه ناکافی این بخش اس��ت. 
هم اکن��ون بودجه ای که در ای��ن بخش در نظر گرفته 
شده است با نیازهای صنعت برق فاصله بسیاری دارد؛ 
درحال حاضر ش��اهدیم که دولت بدهی های بسیاری 
ب��ه فعاالن صنعت برق در بخش ه��ای مختلف دارد و 
همچنین به دلیل نبود بودجه بس��یاری از پروژه ها نیز 

نیمه تعطیل یا تعطیل شده اند.«
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مع��اون مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله 
و مخاب��رات نف��ت ای��ران از رف��ع توقیف و 
آزادس��ازی دو محمول��ه توربین های نفتی 
ایران توسط یک شرکت انگلیسی خبر داد 
و گفت که پیش بینی می شود به زودی این 

دو دستگاه توربین وارد ایران شود. 
در  گ��ودرزی  امیرس��رداری  داری��وش 
گفت وگو با مهر درباره جزییات رفع توقیف 
و آزادس��ازی دو محوله توربین های صنعت 
نفت کشور در انگلیس، گفت: پیش از اعمال 
تحریم ها، دو دستگاه توربین یکی از مراکز 
انتق��ال نف��ت ایران برای انجام تعمیرات به 

انگلیس منتقل شده بود. 
معاون مدیرعامل ش��رکت خطوط لوله و 
مخاب��رات نف��ت ایران با تاکید بر اینکه با لغو 
تحریم ها، مذاکرات با این ش��رکت انگلیسی 
برای آزادس��ازی توربین های نفتی آغاز شد، 
تصریح کرد: اخیرا با توافق انجام شده این دو 
دس��تگاه توربین های انتقال نفت وارد ایران 
خواهد ش��د و عمال رفع توقیف ش��ده است. 
این مقام مسئول در خصوص زمان بندی ورود 
توربین های نفتی به کشور هم توضیح داد که 
اخیرا با این شرکت انگلیسی به توافق رسیده 
و پیش بینی می شود در مدت زمان یک تا دو 
ماه آینده این دو دس��تگاه توربین نفتی وارد 

کشور شود. 
در همی��ن حال عل��ی کاردر، مدیرعامل 
ش��رکت مل��ی نف��ت و مع��اون وزیر نفت 
ه��م اخی��را در گفت وگو با مهر با اش��اره به 
آزادس��ازی بخشی از پول های گازی بلوکه 

 ش��ده ایران در انگلیس اعالم کرده اس��ت 
که به زودی بخش باقی مانده این پول هم، 
از س��وی شرکت بریتیش پترولیوم به طور 

کامل آزاد می شود. 
ب��ه گزارش مهر، هم زمان با آزادس��ازی 
محمول��ه توربین ه��ای مراک��ز انتقال نفت 
ای��ران در انگلی��س، اخی��را برخی از کاال و 
تجهیزات فازهای در دس��ت ساخت پارس 
جنوبی هم توس��ط ش��رکت های آسیایی و 

اروپایی رفع توقیف شده است. 
علیرضا عبادی مجری فازهای ۲0 و ۲1 
پارس جنوبی در ش��رکت نفت و گاز پارس 
اخی��را در گفت وگ��و با مه��ر از رفع توقیف 
و آزادس��ازی کاالهای توقیف ش��ده دو فاز 
پارس جنوبی ساخته اسپانیا و فرانسه خبر 
داده و گفته اس��ت برخی مخازن سکوهای 
گازی یک شرکت ژاپنی هم رفع توقیف و 

وارد کشور شد. 
از سوی دیگر مسئوالن شرکت نفت و گاز 
پارس پیش از آزادسازی برخی از تجهیزات 
و کااله��ای فازهای پارس جنوبی توس��ط 
زیمن��س آلم��ان خب��ر داده و تاکید کرده 
بودند که توربوکمپرس��ورهای گازی ایران 
در امارات و اروپا رفع توقیف شده است. 

ع��الوه ب��ر این مس��ئوالن ش��رکت ملی 
نف��ت ه��م اعالم کرده اند ب��ا لغو تحریم ها، 
»توربواکس��پندرهای  س��فارش گذاری 
بازیاف��ت ات��ان« در طرح های توس��عه ای 
فازه��ای 1٩و ۲0 و ۲1 پارس جنوبی آغاز 

شده است. 

2محموله نفتی ایران در انگلیس رفع توقیف شد
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3 تولید، تجارت، خدمات

 در س�فری که به تهران 
هی�أت  تمرک�ز  آمدی�د، 
ش�ما بر انرژی های س�بز و 
موض�وع آب ب�ود، بحرانی 
که ایران با آن مواجه است 
و دولت ایران هم در برنامه 
ششم توس�عه بودجه قابل 
توجه�ی ب�رای آن تعریف 
ک�رده اس�ت. آی�ا روابطی 
این حوزه  بین شرکت های 

شکل گرفت؟ 
سفر ما نتایج خوبی داشت. 
اینک��ه پس از چند ماه هیأتی 
از ایران به ایالت کارنتیا آمده، 
ازپیامدهای س��فر ما به ایران 
اس��ت. حض��ور ش��رکت های 
نش��ان  اتری��ش  در  ایران��ی 
می ده��د ک��ه آنه��ا توانایی و 
صالحی��ت کار در ای��ن حوزه 
را دارن��د و می خواهن��د قدم 
ب��ه مرحل��ه اج��را بگذارن��د. 
متخصص��ان زی��ادی درحوزه 
آب و فاض��الب، مدیریت آب 
و پساب در این رفت و آمدهای 
از دو کش��ور ب��ا ه��م ارتباط 
گرفتن��د و به نظر من در کنار 
ه��م می توانن��د کار را پی��ش 
ببرن��د. گ��روه متخصصی که 
در ح��وزه انرژی خورش��یدی 
در س��فر قبل به ایران آمدند 
با یک ش��رکت فع��ال در این 
حوزه در ش��هر کرمان ارتباط 
گرفتن��د و بررسی هایش��ان را 

ش��روع کردن��د. چندی پیش 
انرژی ه��ای  زمین��ه  در  ه��م 
س��بز و خورش��یدی هیأت��ی 
و  بودن��د  آم��ده  ای��ران  از 
داشتند،  اثربخش��ی  مذاکرات 
بررس��ی هایی انج��ام ش��د و 
همکاری های دو طرف در این 

زمینه تعیین شد. 
آیا برنامه مشخصی برای 
ای�ن همکاری ه�ا تدوی�ن 

شد؟ 
مس��یر  ی��ک  درآغ��از  م��ا 
همکاری های مان  برای  جدید 
ک��ه  ارتباطات��ی  هس��تیم. 
ایجاد ش��ده، نش��ان می دهد 
برنامه هایی که در حال حاضر 
اجرا می کنیم فای��ده دارند و 

در آین��ده می تواند ب��ه نتایج 
مثبت برس��د. ب��ه نظر من در 
واقع کسی که نگاهی به آینده 
دارد، می توان��د آینده داش��ته 
باش��د و ما می خواهیم با هم 

آینده مان را تشکیل دهیم. 
روند ارتباط�ات را چطور 
ارزیاب�ی می کنید، ش�ما در 
تهران به هیأت های دوطرف 
توصی�ه می کردی�د که باید 
و  باش�ید  فع�ال  خودت�ان 
ارتباطات را پیگیری کنید؟ 

ما از طریق دفتر نمایندگی 
ب��ا  داری��م  ای��ران  در  ک��ه 
می توانند  ک��ه  ش��رکت هایی 
مخاطبانی در اتریش داش��ته 
باش��ند، مراجع��ه کردیم، این 

ش��رکت ها به هم معرفی شده 
و این قدم اول برای شروع کار 
بود. ارتباطات ش��روع شد و تا 
رس��یدن به هدف ادامه دارد 
و فکر می کنم حل مش��کالت 
بانک��ی ای��ن روند را تس��ریع 

خواهد کرد. 
موضوع دیگری که ش�ما 
داش�تید،  انتق�اد  آن  ب�ه 
س�هم یک درصدی تجارت 
با ای�ران از تجارت خارجی 
کش�ور ش�ما ب�ود، ام�روز 
این رقم را چط�ور ارزیابی 
این  انتظار ش�ما  می کنید، 
بود که در س�ایه همکاری 
این  ش�رکت های دو طرف 

رقم هم افزایش یابد؟ 

م��ا از این رق��م صادراتی که 
نیستیم.  واقعا خش��نود  داریم 
س��فری که ما به ایران داشتیم 
ب��ه همی��ن دلی��ل ب��رای ما 
پراهمیت بود چون بزرگ ترین 
هی��أت اعزامی بود ک��ه از این 
ایالت به کش��وری رفته است. 
س��هم تجارت ایران در تجارت 
خارجی ما برخالف ظرفیتی که 
در دو طرف وجود دارد بس��یار 
ناچیز است، اما من اعتقاد دارم 

می شود آن را بیشتر کرد. 
پیش بینی شما چیست؟ 

اعتقاد دارم این همکاری ها 
به ص��ورت تصاع��دی افزایش 
خواهد یافت. با اعتماد متقابل 
و اعتمادی ک��ه بانک مرکزی 
اتری��ش دارد و همچنی��ن با 
راه اندازی سیس��تم سوئیفت، 
همکاری ه��ای  دارم  ایم��ان 
تجاری می��ان اتریش و ایران 
چن��دان  ن��ه  آین��ده ای  در 
دور و در ح��د قاب��ل توجهی 
افزایش خواه��د یافت. فضای 
بخ��ش  در  چ��ه  هم��کاری 
دولت��ی و خصوص��ی فض��ای 
بازی اس��ت. بخش خصوصی 
در هر دو کش��ور ب��رای ادامه 
همکاری همیش��ه راه حل های 
الزم را پیدا کرده اس��ت. این 
بین طرف های  می دهد  نشان 
اتریشی و ایرانی همیشه برای 
ح��ل موان��ع همدل��ی وجود 
داشته اس��ت. به آینده روابط 

تجاری مان امیدوارم. 

کریس�تین بنگ�ر، وزیر اقتصاد، گردش�گری و 
فرهنگ ایالت کارنتیای اتریش در خرداد گذشته 
در رأس هیأتی اقتصادی –تجاری از این کشور به 
ایران آمده بود. او ش�رکت هایی را به همراه آورده 
ب�ود که ب�ه گفته خ�ودش حاضرند هر ریس�کی 
را در ای�ران بپذیرن�د. بنگ�ر در هم�ان تاریخ در 
گفت وگویی ب�ا »فرصت امروز« م�راودات بانکی 
را بزرگ تری�ن مانع توس�عه ارتباطات کش�ورش 
با ای�ران می دانس�ت؛ موضوعی ک�ه درخصوص 

ارتباط بانک های ب�زرگ اتریش با ایران همچنان 
وج�ود دارد، اگرچ�ه کنترل بان�ک اتریش اخیرا 
س�طح پوش�ش بیم�ه ای پروژه ه�ای مرب�وط به 
ای�ران را تا یک میلیارد ی�ورو افزایش داده و این 
مس�ئله سرمایه گذاران و تجار دو کشور را دلگرم 
کرده است. براس�اس آمارهای سال 2014، درآمد 
ناخالص داخلی این ایالت 17/9میلیارد یورو بوده 
که 5/4 درص�د کل تولید ناخالص داخلی اتریش 
اس�ت. کارنتیا با وجود صنعتی ب�ودن در رعایت 

اس�تانداردهای زیس�ت محیطی جدی اس�ت و 
شهری بدون آلودگی به شمار می آید. کریستین 
بنگر در گفت وگوی زیر که در حاشیه سفر هیأت 
تجاری اتاق تهران به اتری�ش در اوایل آذر انجام 
ش�د، از رون�د رفت و آمده�ای هیأت ها و س�طح 
روابط تجاری میان دو کشور گفته است. به گفته 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، اتریش در 
ش�کل گیری روابطش با ایران در مقایسه با دیگر 

کشورها پیشتاز است. 

وزیر اقتصاد، گردشگری و فرهنگ ایالت کارنتیای اتریش به »فرصت امروز« گفت 

تجارت ایران و اتریش در مسیر رشد تصاعدی  صادرات خرما به اندونزی آزاد شد
ص��ادرات خرما، زیتون و دانه کاکائ��و به اندونزی 
آزاد ش��د که در این میان تج��ار ایرانی می توانند با 
توج��ه به میزان تولید خرمای ایرانی، اندونزی را نیز 

به لیست صادرات این محصول اضافه کنند. 
به گزارش ایسنا، براساس اعالم اندونزی، در آذرماه 
سال جاری واردات خرما، زیتون و دانه کاکائو به این 
کش��ور آزاد شد تا بر این اس��اس ایرانی ها بتوانند با 
توجه به حجم باالی تولید خرما و زیتون در کش��ور، 

به اندونزی نیز صادرات داشته باشند. 
ب��ر ای��ن اس��اس واردات خرم��ا، زیت��ون و دان��ه 
کاکائو از ش��مول مقررات معرفی آزمایش��گاه توسط 
نهادهای مرتبط کشورهای صادرکننده معاف بوده و 
صادرکنندگان می توانند از تاریخ یادشده طبق روال 

قبلی فرآیند صادرات به اندونزی را انجام دهند. 
الزم به ذکر است که وزارت کشاورزی اندونزی از 
سال گذشته مقرر کرده بود برای واردات محصوالت 
غذایی با منش��أ گیاهی از جمله خرما، زیتون و دانه 
کاکائو کش��ورهای صادرکننده ای��ن محصوالت باید 
مش��خصات آزمایش��گاه های مورد تایید خود همراه 
با اطالع��ات چگونگی مبارزه با آفت کش ها و س��ایر 
مقررات مرتبط را به نهاده��ای قرنطینه ای اندونزی 

معرفی کنند. 

 
استانداردسازی 

کاالهای تجاری ایران و روسیه
رئیس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران از تس��هیل 
تجارت ایران و روس��یه با استانداردس��ازی کاالهای 
صادراتی و وارداتی این دو کشور به یکدیگر خبر داد. 
نیره پیروزبخت در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به 
امض��ای تفاهم نامه میان ایران و روس��یه در رابطه با 
استانداردس��ازی کاالهای صادراتی و وارداتی، اظهار 
کرد: روس��یه یکی از قطب های صادراتی مهم است 
و اس��تانداردهای این کش��ور از ویژگی های خاصی 
برخوردارند که ش��اید در خیلی از کش��ورها بر این 

اساس نباشد. 
وی ادامه داد: بنابراین الزم اس��ت برای افزایش 
میزان صادرات از ایران به روس��یه هماهنگی های 
الزم در زمین��ه استانداردس��ازی کاالهای مختلف 
ص��ورت گیرد و به همین منظ��ور نیز تفاهم نامه ای 
میان مس��ئوالن دو کش��ور به امضا رسیده است تا 
در زمین��ه اس��تانداردهای الزم در بخش صادرات 
و واردات نظارت ه��ای الزم ص��ورت گیرد، چراکه 
برای ما ت��راز تجاری از اهمی��ت باالیی برخوردار 
اس��ت و این مس��ئله به میزان ص��ادرات و واردات 

بستگی دارد. 

ژاپن هم به لیست سرمایه گذاران 
معدنی اضافه شد

ب��ا وج��ود آنک��ه از ابتدای ش��روع ب��ه کار دولت 
بی��ش از ۱۳ش��رکت بزرگ خارج��ی از جمله چهار 
ش��رکت ژاپنی به عنوان س��رمایه گذار و همکار مالی 
- اقتص��ادی در حوزه معدن معرفی ش��دند اما هنوز 

خبری از حضور جدی آنها در حوزه معدن نیست. 
به گزارش ایس��نا، اخیراً مهدی کرباسیان، رئیس 
هیأت عامل س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و 
صنای��ع معدنی ایران در س��فری که به همراه هیأت 
وزارت خارجه به شرق آسیا داشت، از مذاکره با چهار 
شرکت بزرگ ژاپنی برای حوزه های مالی و همکاری 
اقتص��ادی خبر داد. در توضیح��ات این مذاکرات، از 
ش��رکت های میتسوبیشی، سومی تومو، کوبیی سی و 
نیپون نام برد که با احتساب این چهار شرکت بیش 
از ۱۳ ش��رکت خارجی در لیس��ت همکاران معدنی 
ایران ق��رار گرفتند ک��ه دیگر ش��رکت های موجود 
در این لیس��ت از کش��ورهایی چون ایتالیا، فرانسه، 
اتری��ش، چین، کره جنوب��ی، آفریقای جنوبی، هند، 
ترکمنس��تان، افغانس��تان و قزاقس��تان هستند که 
شامل ش��رکت های نامداری چون دنیلی، اکسنس، 

فیوز، ماین تک و امثال اینها می شود.
این اس��امی و کشورها در حالی مطرح می شوند که 
همچنان با وجود آنکه اعالم ش��ده در کارگروهی برای 
تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کمیته ای بیش از ۲۳ 
مورد از قوانینی که نیاز به اصالح دارد شناسایی شده و 
برای اصالحات مورد نظر به دولت پیشنهاد شده است 
اما همچنان فعاالن این بخش معتقدند یکی از عواملی 
که باعث می ش��ود س��رمایه گذاران خارجی برای ورود 
به بازار ایران اقدام نکنند، عدم ثبات و وجود مناس��ب 
زیرساخت های قانونی اس��ت. در همین رابطه کامران 
وکیل، دبیر اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان 
مواد معدن��ی می گوید هنوز هیچ یک از ش��رکت های 
خارجی برای س��رمایه گذاری در ایران اقدام نکرده اند و 
در حوزه هایی مانند اکتشاف حتی یک دالر هم جذب 

نشده است. 
ای��ن اظهارنظ��ر در حال��ی ص��ورت می گیرد که 
کارشناسان اعتقاد دارند زمان بهره گیری از مذاکرات 
خارجی در اوایل س��ال ۱۳۹۷ خواهد بود و می توان 
روی ورود سرمایه و همکاری های جدی شرکت های 

خارجی در سال آینده حساب باز کرد. 

معدن صادرات

تجارت

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

مینو گله
minoo.galeh@gmail.com
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28 آذر 1395
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هفت��ه ای که گذش��ت برای 
هفت��ه ای  ارز  و  ط��ا  ب��ازار 

پرتاطم بود. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
ب��ا وج��ود بازگش��ت زائران 
اربعی��ن و کاهش تب تقاضای 
فصلی اما هفته گذش��ته بازار 
ارز ب��ه رون��د افزایش��ی خود 

ادام��ه داد. 
ای��ن در حال��ی ب��ود ک��ه 
رئی��س کل بان��ک مرکزی با 
برگزاری جلس��ه ای با مدیران 
شرکت های پتروشیمی وعده 
داد ک��ه از ای��ن پ��س عرضه 
ارز توس��ط این ش��رکت ها از 
انضب��اط بهت��ری برخ��وردار 
خواهد ش��د. اما ب��ا همه این 
تاش ه��ا هفته گذش��ته، ارز 
ش��رایط پرتاطمی را پش��ت 
س��ر گذاشت و تا رقم ۳۹۵۴ 

تومان هم افزایش یافت. 
ای��ن افزای��ش قیمت که از 
دهه ابتدایی آذر آغاز ش��د با 
رس��یدن به موع��د اربعین و 
افزای��ش تقاضای ارز در بازار 
شتاب گرفت اما چندی بعد با 
بازگشت زائران هم تب قیمت 
ارز نخوابید و به روند صعودی 
خ��ود ادامه داد و تا آس��تانه 
۴ هزار تومان هم قد کش��ید. 

وضعیت سایر ارزها
البت��ه ای��ن افزای��ش تنه��ا 
مخت��ص ارز پای��ه نب��وده و در 
هفته گذش��ته ی��ورو هم بیش 
از ۶۰ توم��ان افزای��ش قیمت 
داش��ت. ی��ورو ک��ه در ابتدای 
هفته گذشته ۴۲۴۳ تومان در 
بازار قیمت داش��ت، در اواسط 
هفته به ۴۲۷۹تومان رس��ید و 
در آخرین روز هفته نیز از مرز 
۴۳۰۰ تومان گذش��ت و روی 

نرخ ۴۳۰۵ تومان ایستاد. 
در این میان پوند انگلس��تان 
ه��م از نوس��ان قیمتی بر کنار 
نماند و شاهد افزایش۳۵تومانی 
ب��ود. پوند ک��ه در اوایل هفته 
گذش��ته با ن��رخ ۴۹۱۸ تومان 
در ب��ازار آزاد معامله ش��د، در 
ادام��ه هفته با حرکت صعودی 
ب��ه ۴۹۶۰ تومان رس��ید و در 
آخرین روز معکوس ش��د و با 
ن��رخ ۴۹۳۳توم��ان به حرکت 

خود پایان داد. 
لیر ترکیه هم از این نوس��ان 
ارزی ب��ر کنار نماند و در هفته 
گذش��ته بین ۱۱۵۹ تا ۱۱۶۸ 
تومان در نوس��ان ب��ود. لیردر 
مجموع ۹ تومان افزایش قیمت 

را تجربه کرد. 
از سوی دیگر یوان چین هم 
بین ۵۸۹ تومان تا ۵۹۳ تومان 

در نوسان بود. 

طالی جهانی کاهشی 
طالی داخلی افزایشی

ام��ا در ب��ازار ط��ا اتفاقات 
جالبی رخ داد و با وجودی که 
ط��ای جهانی روند کاهش��ی 
را تجرب��ه ک��رد، اما ب��ه دلیل 
نوسانات قیمت ارز، قیمت طا 
در بازار داخلی ترجیح داد تا از 
پله صعود پایین نیاید و به روند 
افزایش��ی خود ادامه دهد. این 
رخداد برای چندمین بار اثبات 
ک��رد ک��ه بازار ط��ای داخلی 
اگرچه از ش��رایط بازار جهانی 
تاثی��ر می پذیرد اما بیش از هر 
چیز تحت تاثیر عوامل داخلی 

است. 
در هفت��ه گذش��ته قیم��ت 
جهان��ی ط��ا تح��ت تاثی��ر 
افزایش ۳۵ درصدی نرخ بهره 
در آمریکا در مجموع حدود ۳۵ 
دالر قیمت جهانی طا کاهش 

پیدا کرد. 
رئیس اتحادیه طا و جواهر 
تهران در این باره معتقد اس��ت 
ک��ه در ب��ازار داخل��ی، کاهش 
قیم��ت جهان��ی ط��ا تاثی��ر 
مثبتی روی قیمت های داخلی 
نداش��ت. در هفته گذشته نرخ 
ارز افزایش بیش��تری پیدا کرد 
و همی��ن افزایش قیمت باعث 
شد قیمت سکه و طا در بازار 
داخلی سیر صعودی پیدا کند. 

کش��تی آرای اضاف��ه کرد: در 
این روند افزایش��ی، س��که تمام 
ط��رح جدید از ی��ک میلیون و 
۱۳۵ هزار تومان به یک میلیون 
و ۱۴۳ هزار تومان و نیم س��که 
و ربع سکه به ۶۰۰ و ۳۲۰ هزار 
تومان رسیدند که البته باال رفتن 
تقاضا هم به مناسبت عید در این 

روند تاثیرگذار بود. 
وی درباره پیش بینی قیمت ها 
طی روزهای آینده در بازار سکه 
و طا گفت که وضعیت قیمت ها 
در بازار بستگی به وضعیت و روند 

قیمت ارز دارد. 

 دلیل رفتار متفاوت 
طالی داخلی

باقر فرهاد پور، یکی از فعاالن 
بازار طا در این باره به »فرصت 
امروز« گفت: قیمت های جهانی 
یکی از گزینه های تاثیر گذار بر 
قیمت طای داخلی اس��ت. در 
ای��ن میان قیمت طا نش��ان 
داده اس��ت که رفتارهای بومی 
خاص خود را دارد که در برخی 
مواقع آن را از رفتارهای قیمت 

جهانی طا متمایز می کند. 
وی اف��زود: طا قیمت خود 
را تح��ت تاثیر عوامل مختلف 
تنظی��م  جهان��ی  و  داخل��ی 
می کن��د. از آنجا که اقتصاد ما 
ی��ک اقتصاد خاص اس��ت و با 

وجود پیوستگی هایی با اقتصاد 
جهان��ی در حوزه برخی فلزات 
اساسی و مواد خام و تجارت و 
بازرگانی ومواردی از این قبیل، 
ش��رایط خاصی دارد که آن را 
از اقتصاد جهانی جدا می سازد. 
اقتصاد ما مانند اقتصاد ترکیه یا 
مالزی نیس��ت که به طور کامل 
درهای خود را به روی اقتصاد 
جهان��ی گش��وده اند و همی��ن 
خصل��ت اقتص��ادی موج��ب 
ش��ده اس��ت طا هم در کنار 
قیمت ه��ای جهان��ی، عوام��ل 
محیط��ی و بومی را در تعیین 

قیمت خود لحاظ کند. 
وی ادامه داد: طا یک قانون 
مهم چه در بازارهای جهانی و 
چ��ه در ب��ازار داخلی دارد و آن 
قانون این اس��ت که هر خبری 
که بوی تثبیت اقتصادی بدهد 
قیمت طا را کاهشی یا دارای 
روند خنثی می کند و در مقابل، 
ه��ر خبری که ب��وی بی ثباتی 
اقتص��ادی بدهد قیمت طا را 
افزایش می دهد. درمورد قیمت 
ارز پیامی که بازار طا دریافت 
می کند این است که ارزش پول 
مل��ی در برابر این ارزها کاهش 
یافته اس��ت و این س��یگنال به 
اندازه کافی قدرت دارد تا بازار 
تحوالت جهانی را نادیده بگیرد 

و رو به افزایش بگذارد. 

همخوان��ی مناب��ع و مص��ارف 
بانک��ی تبدی��ل به ی��ک چالش 
در اقتص��اد ایران ش��ده، بانک ها 
میلی��اردی  ه��زار  زیان ه��ای 
می دهن��د و این ضرر، س��رمایه 
آنه��ا را می بلع��د، اما آی��ا ابعاد 
بح��ران محدود ب��ه مجمع یک 

بانک است؟ 
ای��ن روزها  به گ��زارش مهر، 
حرف های زی��ادی از ناهمخوانی 
منابع و مص��ارف بانک ها مطرح 
می ش��ود. هم��ه چیز دس��ت به 
دس��ت هم داده تا بانک ها را در 
یک حالت اضطرار برای مدیریت 
مناب��ع و مصارف خود قرار دهد، 
بان��ک مرکزی به درس��تی وارد 
عمل ش��ده و اصاح صورت های 
مالی بانک ها را در یک پروس��ه 
ماهه، خواس��تار  زمان��ی چن��د 
ش��ده اس��ت. حال کار به جایی 
بانک ها  رس��یده که نماد برخی 
در بورس همچنان بس��ته است 
و ت��ا زمانی هم ک��ه صورت های 
مالی بانک های مذکور براس��اس 
خواس��ت سیاس��ت گذار پولی و 
بانک��ی اصاح نش��ود، خبری از 

بازگشایی نماد نیست. 
اکنون این س��وال اساسی در 
دوران حی��ات نظ��ام بانک��ی در 
ایران مطرح اس��ت که آیا بحران 
بانکی، محدود به آن چیزی است 
ک��ه در مجام��ع برخ��ی بانک ها 
افش��ا می ش��ود ی��ا کار را باید با 
ش��یوه های دیگری هدایت کرد. 
پژوهش��گران موسسه تحقیقاتی 
مبین به این سوال پاسخ داده اند. 
در  ص��ادرات  بان��ک  زی��ان 
آس��تانه ای قرار گرفت که بخش 
اصلی س��رمایه آن را پاک کرد و 

اکنون این بانک، با این مس��ئله 
مواجه اس��ت که چگونه باید به 
ادامه  حیات س��هامداری خ��ود 
ده��د. ادغام موسس��ه میزان در 
این بانک و باالبودن بدهی دولت 
از جمله دالیل سقوط این بانک 
عنوان ش��ده اس��ت. اگرچه این 
م��وارد از جمله عائ��م بیماری 
نظام بانکی اس��ت، اما تمرکز بر 
آنها به عنوان مشکل اصلی نظام 

بانکی گمراه کننده است. 
واقعی��ت آن اس��ت ک��ه نظام 
ناکارآم��د و دولت��ی بانک��ی که 
ت��ا قبل از ده��ه ۸۰ با محوریت 
بانک هایی چ��ون ملی، صادرات، 
تج��ارت و ملت نقش��ی کمرنگ 
و ناکارآ در اقتصاد ایران داش��ت، 
در دهه ۸۰ با ظه��ور بانک های 
بس��یار  ورط��ه  ب��ه  خصوص��ی 
خطرناک تری افتاد. بحران امروز 

را باید بیش��تر در امتداد ساختار 
»بهره ک��ِش« بازی ای دید که در 
دهه ۸۰ ش��روع شد و اکنون در 
آس��تانه تحقق پیامدهای مهیب 

آن هستیم. 
بانک های خصوصی،  واقع،  در 
ب��ازی را با ی��ک ابزار ش��یرین 
آغ��از کردن��د و آن باالبردن نرخ 
بهره ب��ود. با ای��ن کار نقدینگی 
را ک��ه در کل نظ��ام بانکی خلق 
می ش��د، با س��رعت به س��مت 
کردند.  س��رازیر  بانک ه��ا  ای��ن 
در نتیج��ه این س��رازیر ش��دن، 
ق��درت اهرم ای��ن بانک ها برای 
تصاعدی کردن منافع خودش��ان 
افزایش  به ش��کل بی س��ابقه ای 
پیدا ک��رد. افزایِش ق��درت این 
اه��رم، ام��ا روی س��که دیگری 
دارد و آن، ای��ن اس��ت ک��ه اگر 
در س��مت دارایی ه��ای بانک��ی، 

وام دهی ها ب��ا نرخ بهره بس��یار 
باال به نتیجه نرس��د، تصاعد در 
س��ود به تصاعد در ضرر تبدیل 
خواهد ش��د. خوش��بختانه برای 
این بانک ها و ش��وربختانه برای 
اقتصاد ملی، این فرصت در دهه 
۸۰ و به خصوص تا محدوده سال 

۸۹ وجود داشت. 
در دو حوزه بانک ها خصوصی 
ب��ا  تس��هیات  می توانس��تند 
ن��رخ به��ره ب��اال را کارس��ازی 
کنن��د ک��ه ش��امل س��فته بازی 
بخ��ش  در  س��رمایه گذاری  ی��ا 
مستغات، وام دهی پرمنفعت به 
واردات ب��ود، در واقع، پرمنفعت 
به این دلیل که درآمدهای نفتِی 
بس��یار باال در آن زمان، نرخ ارز 
حقیقی را منظما کاهش می داد. 
اولی به معنای بهره کشی از نیاز 
انباش��ته خانوارها به مس��کن و 

دومی ب��ه معنای بهره کش��ی از 
منابع نفتی است. 

در محدوده پنج، ش��ش سال 
اخی��ر ه��م چه��ار اتف��اق مهم 
افتاده اس��ت، بانک های دولتی و 
ش��به دولتی آموخته اند که برای 
جلوگی��ری از کس��ری مناب��ع و 
عدم توازن در اتاق تس��ویه بین 
بانکی آنها نی��ز باید نرخ بهره را 
ب��اال ببرند؛ دوم اینک��ه ظرفیت 
سفته بازی در اماک با توجه به 
تغییر شکل نیاز خانوارها و انبوه 
اماک م��ازاد در مناطق مرغوب 

دیگر مانند قبل نبوده است. 
نکت��ه س��وم ای��ن اس��ت که 
درآمدهای نفتی به دلیل تحریم 
و همچنی��ن کاهش قیمت نفت 
در مقایسه با ابتدا و اواسط دهه 
۸۰ به شدت کاهش پیدا کرده و 
در نهایت، به ویژه در س��ه س��ال 
اخیر، یک��ی از کارکردهای تورم 
به عن��وان نی��روی تعادل بخ��ش 
میان ع��دم تعادل ها برای مدت 
زیادی ب��ه تاخیر افتاده اس��ت، 
در حالی که رون��د عدم تعادل ها 

ادامه دارد. 
بر همین اس��اس، مجموع این 
ش��رایط اقتصاد ایران را وارد دام 
بس��یار خطرناکی کرده است که 
می توان عن��وان »دام نرخ بهره« 
را ب��ر آن گذاش��ت. نقدینگی و 
متناظرا دارایی ه��ای بانک ها در 
چهار س��ال اخیر بی��ش از ۸۰۰ 
ه��زار میلی��ارد توم��ان افزایش 

داشته است. 
ای��ن ع��دد عظی��م و بحران و 
دارایی های سوخته در آن بسیار 
فراتر از آن چیزی اس��ت که در 
ماجرای بانک صادرات افشا شد. 

زیان، سرمایه بانک ها را می بلعد

دام نرخ بهره دردسرساز شد!

کاهش قیمت در بازارهای جهانی نتوانست بازار داخلی را رام نگه دارد  

طال روی دوش ارز باال رفت

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

دستیابی به رشد اقتصادی 7.4درصدی 
در نیمه نخست سال جاری

براس��اس محاس��بات مقدماتی انجام شده توسط 
اداره حس��اب های اقتصادی بانک مرک��زی، بر پایه 
آم��ار و اطاع��ات واصله از مراجع آم��اری ذی ربط، 
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و به قیمت های 
ثاب��ت )۱۰۰=۱۳۸۳(، در ش��ش ماه��ه اول س��ال 
جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته، معادل 

۷,۴درصد رشد داشته است. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بان��ک مرکزی، پس 
از کاهش ش��دید قیمت نف��ت در بازارهای جهانی 
و تاثی��ر منف��ی آن بر رش��د اقتصادی س��ال ۹۴، 
خوش��بختانه در س��ال ج��اری رش��د اقتصادی از 
رون��د مطلوبی برخوردار بوده اس��ت به نحوی که 
عاوه بر رش��د باالی ارزش اف��زوده در گروه نفت، 
رش��د ارزش افزوده س��ایر گروه های اقتصادی نیز 
در فصل دوم س��ال جاری درمقایس��ه با فصل اول 

نیز بهبود نش��ان می دهد. 
گزارش مشروح در این خصوص به همراه آمارهای 
مربوط��ه متعاقب��ا توس��ط بانک مرک��زی جمهوری 

اسامی ایران اطاع رسانی خواهد شد. 

امضای تفاهم  همکاری میان بانک 
توسعه صادرات و اگزیم بانک اندونزی

 بانک توسعه صادرات ایران و اگزیم بانک اندونزی 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 

به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات 
ایران، این یادداش��ت تفاهم بی��ن علی صالح آبادی، 
مدیرعام��ل بانک توس��عه صادرات ایران و س��اوگا، 
مدیرعام��ل اگزیم بان��ک اندونزی به امضا رس��ید و 
طرفین بر راه های گس��ترش روابط و تبادالت بانکی 

تاکید کردند. 
ه��دف از امض��ای این یادداش��ت تفاه��م، انتقال 
تجارب کس��ب و کار ب��ا توجه ب��ه مناف��ع متقابل و 
همچنین تبادل اطاع��ات در زمینه های اقتصادی، 
مالی، سرمایه گذاری، توسعه حقوقی و همچنین ارائه 
اطاع��ات در مورد پروژه های جدید و جاری طرفین 

بوده است. 

مجوز انتشار صکوک ۲۵۰۰ میلیارد 
تومانی هیأت وزیران صادر شد

 هی��أت وزیران به وزارت اقتص��اد مجوز داد برای 
پرداخت بدهی دولت به شهرداری ها اقدام به انتشار 
۲۵۰۰ میلیارد تومان اوراق صکوک اجاره در س��ال 

جاری کند. 
به گ��زارش اخبار بانک، هیأت وزیران در جلس��ه 
۲۱آذرم��اه ۹۵ به پیش��نهاد ش��ماره ۵۷/۱۶۴۶۳۶ 
مورخ ۱۳آذرماه ۹۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
به اس��تناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی 
جمه��وری اس��امی ای��ران و در اجرای ردیف س��ه 
ج��دول ش��ماره ۳ تبصره ۳۶ الحاق��ی قانون بودجه 
س��ال ۹۵ کل کشور مجوز انتش��ار ۲۵هزار میلیارد 
 ری��ال صک��وک اج��اره از س��وی وزارت اقتص��اد را 

تصویب کرد. 
براس��اس ای��ن مصوبه، ب��ه وزارت اموراقتصادی 
و دارای��ی اجازه داده ش��ده باب��ت پرداخت بدهی 
دول��ت به ش��هرداری ها ب��ا اولویت ش��هرهای زیر 
۲۰ه��زار نفر جمعیت ب��ا اعام س��ازمان برنامه و 
بودجه کش��ور و با رعایت آیین نامه اجرایی بند ب 
ماده۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای 
نظام مالی کش��ور مصوب ۹۴ موضوع تصویب نامه 
ش��ماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۲۶ ه مورخ ۴ تیرماه ۹۴ 
و اصاحیه بعدی آن موضوع تصویب نامه ش��ماره 
۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰ ه م��ورخ ۱۳ اس��فندماه ۹۴ 
نس��بت به انتش��ار حداکثر مبلغ ۲۵ه��زار میلیارد 
ری��ال اوراق صک��وک اج��اره اق��دام و منابع مالی 
تجهیز ش��ده را صرف بازپرداخت بدهی های مالی 

یادش��ده کند. 
دستگاه های موضوع مواد ۲، ۳و ۴ قانون محاسبات 
عمومی کشور که متقاضی استفاده از ظرفیت اوراق 
مذکور برای تسویه بدهی ها به شهرداری ها هستند، 
مکلفند نس��بت به معرفی دارایی  های مبنای انتشار 
و ارائه مدارک و مس��تندات موردنیاز وفق آیین نامه 

اجرایی فوق الذکر اقدام کنند. 
روش تعیی��ن ارزش دارایی ه��ای مبنای انتش��ار 
اوراق از جمله براس��اس گزارش کارش��ناس رسمی 
دادگس��تری، کارش��ناس بیم��ه و س��ایر معیار های 
مربوط ب��ا موافقت کارگ��روه اجرایی انتش��ار اوراق 
صکوک اج��اره موضوع ماده ۷ تصویب نامه ش��ماره 
 ۱۳۹۴ تیرم��اه   ۴ م��ورخ  ه   ۵۲۰۲۶ ۴۱۸۴۸/ت 

مشخص می شود. 
تبصره: اس��تانداران مجازند نس��بت به اعام 
مجموع��ه ای از دارایی های دس��تگاه های اجرایی 
مس��تقر در اس��تان برای انتش��ار اوراق صکوک 
اج��اره و تس��ویه تمام ی��ا بخش��ی از بدهی های 
دس��تگاه های اجرایی مس��تقر در استان ذی ربط 

اق��دام نماین��د. 
براس��اس این گزارش، س��ازمان برنام��ه و بودجه 
کش��ور به عنوان متعه��د تامین و تخصی��ص اعتبار 
مکل��ف اس��ت اصل، س��ود و هزینه ه��ای مترتب بر 
انتش��ار اوراق موضوع این تصوی��ب نامه را در لوایح 
بودجه سنواتی کل کش��ور پیش بینی و خزانه داری 
کل کش��ور با اولویت یا از سر جمع بودجه نسبت به 

تسویه آنها اقدام می کند. 
س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور احکام الزم برای 
بازپرداخت اصل، س��ود و هزینه های مترتب بر اوراق 
س��ر رسیده ش��ده را در لوایح بودجه س��نواتی کل 

کشور پیش بینی می کند. 
بن��ا بر این گزارش، این مصوبه با امضای اس��حاق 
جهانگی��ری، مع��اون اول رئیس جمه��ور در تاری��خ 
۲۳آذرم��اه ۹۵ ب��ه وزارت اقتصاد، وزارت کش��ور و 

سازمان برنامه و بودجه کشور اباغ شده است. 

نرخنــامه
 دالر 3.949 تومان 

صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ا ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
۳,۹۴۹توم��ان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 

را ۱,۱۳۹,۳۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۴,۳۰۵ توم��ان و هر پوند نیز 
۴,۹۳۳ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵۹۹,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۳۲۰.۰۰۰تومان 
فروخت��ه ش��د. ه��ر س��که ی��ک گرم��ی ۱۹۸,۰۰۰ 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��ای ۱۸ عیار 

۱۱۲,۴۱۱تومان قیمت خورد. 

نوبت به سپرده گذاران 
7۰میلیونی»میزان« رسید

مرحله تازه ای از بررس��ی حس��اب های سپرده موسسه 
منحل��ه می��زان از ابت��دای دی م��اه آغاز خواهد ش��د و 
صاحب��ان س��پرده های تا س��قف ۷۰ میلی��ون تومان در 

فرآیند تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، بع��د از ش��دت گرفتن مس��ائل 
پیش آمده برای تعاونی غیرمجاز میزان و افزایش تقاضای 
س��پرده گذاران برای دریافت منابعی که در این موسس��ه 
س��رمایه گذاری کرده بودند، طی مذاکراتی که بین بانک 
مرکزی و دس��تگاه قضایی و س��ایر دستگاه های ذی ربط 
ش��کل گرفت، قرار بر واگذاری تعهدات این موسس��ه به 
بانک صادرات شد. بر این اساس در جریان اجرای تعهدات 
موسس��ه میزان از س��وی بانک صادرات، تعیین تکلیف 
س��پرده گذاران به طور مرحله ای آغاز و طی چند مرحله 
پیش رفت. این در حالی است که حجم سپرده های این 
تعاونی در زمان فروپاشی تا حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان و 
در زمان واگذاری به بانک صادرات تا ۲۵۰۰میلیارد تومان 
کاه��ش یافت��ه بود. به هر ح��ال در فرآیند تعیین تکلیف 
مرحله ای س��پرده گذاران میزان، تا پایان س��ال گذشته تا 
رقم حدود ۳۰ میلیون تومانی در دستور کار قرار گرفت 
تا اینکه از ابتدای شهریور ماه امسال سپرده های تا سقف 

۵۰ میلیون تومان به مرحله تعیین تکلیف رسید. 
ام��ا در ادام��ه بانک صادرات ب��ه تازگی اعام کرده که 
از اول دی ماه امس��ال یعنی تا چند روز دیگر، پرداخت 
سپرده های تا سقف ۷۰ میلیون تومان را به مرحله اجرا 
در خواه��د آورد.  گرچ��ه بانک صادرات جزییات جدیدی 
از حجم پرداختی به سپرده گذاران را منتشر نکرده ولی 
طب��ق اع��ام قبلی قرار بود ت��ا در صورت پرداخت کامل 
تعهدات سپرده گذاران تا سقف ۵۰ میلیون تومان، تعداد 
حساب های تعیین تکلیف شده تا حدود ۸۲۰ هزار فقره 
یعن��ی ح��دود ۹۹درصد کل س��پرده ها افزایش یابد که 
نزدیک به ۷۰ درصد مبلغ سپرده ها را در بر می گرفت. 
با این حال موضوع مورد توجه در فرآیند تعیین تکلیف 
سپرده های میزان به کند طی شدن مراحل بر می گردد. 
این در حالی اس��ت که به نظر می رس��د عدم انجام کامل 
ارزیابی و انتقال دارایی های ثابت و اعتباری تعاونی منحله 
میزان که با مشکات متعددی مواجه بود و شرایط بازار 
ملک اجاز نقد شدن سریع اماک را نمی دهد، خود عاملی 
برای تامین نقدینگی الزم جهت تسویه با سپرده گذاران 
شده است. هر چند که بانک صادرات برای تعیین تکلیف 
حس��اب مش��تریان میزان از نقدینگی خود استفاده کرده 
اس��ت.  به هر صورت س��پرده گذاران میزان می توانند از 
ابتدای دی ماه براساس آخرین شماره کد ملی با در دست 
داش��تن اس��ناد و مدارکی که داللت بر سپرده گذار بودن 
آنه��ا در تعاون��ی منحله می��زان دارد و مورد تایید هیأت 
تس��ویه اس��ت و همچنین پیشتر در بانک صادرات افتتاح 
حس��اب کرده اند، به ش��عب این بانک مراجعه کنند. در 
این حالت می توانند وجه س��پرده خود را دریافت کرده 
ی��ا به عنوان س��پرده گذار در بانک ص��ادرات باقی بمانند 
که در این صورت از ش��رایطی که برای آنها ایجاد ش��ده 

استفاده خواهند کرد. 
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77 شرکت ملزم 
به رعایت IFRS هستند

تمامی بانک ها و موسس��ات اعتب��اری و نیز تمامی 
شرکت های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار که دوره مالی آنه��ا از تاریخ اول فروردین 95 و 
بعد از آن ش��روع می ش��ود، ملزم به تهیه صورت های 
مالی س��االنه خود طبق IFRS هستند. سعید محمد 
علیزاده، مدیر نظارت بر ناش��ران سازمان بورس اوراق 
به��ادار با بیان مطل��ب فوق درباره الزام ش��رکت ها به 
تهی��ه صورت های مال��ی طبق IFRS به س��نا گفت: 
تمامی ش��رکت های پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق 
به��ادار ته��ران و فرابورس ایران ک��ه دوره مالی آنها از 
تاریخ اول فروردین 95 و بعد از آن ش��روع می ش��ود و 
س��رمایه ثبت شده آنها 10 هزار میلیارد ریال و بیشتر 
از آن اس��ت نیز ملزم به تهیه صورت های مالی ساالنه 
خود طبق IFRS هس��تند. وی درباره اینکه این الزام 
چه تعداد از شرکت ها را شامل می شود، اظهار داشت: 
در حال حاضر بانک ها و موسسات اعتباری ثبت شده 
نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار شامل 27 شرکت و 
شرکت های بیمه ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق 
بهادار شامل 23 شرکت و شرکت های پذیرفته شده در 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که س��رمایه 
ثبت ش��ده آنها 10 هزار میلیارد ریال و بیش��تر از آن 
است ش��امل 27 شرکت اس��ت. وی در ادامه تصریح 
کرد: از آنجایی که اکثر ش��رکت های شامل این الزام، 
طبق استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم 
به تهیه صورت های مالی تلفیقی هستند، شرکت های 
زیرمجموعه آنها نیز باید صورت های مالی خود را طبق 
IFRS تهیه کنند. این مقام مس��ئول درباره اینکه آیا 
این ش��رکت ها بای��د صورت های مالی خ��ود را طبق 
استانداردهای حسابداری ملی تهیه کنند، خاطر نشان 
کرد: این ش��رکت ها باید دو مجموعه صورت های مالی 
ساالنه، براساس استانداردهای بین المللی گزارشگری 
مالی و استانداردهای حسابداری ایران تهیه کنند. وی 
در ادام��ه تصریح کرد: در گام اول این ش��رکت ها تنها 
 IFRS ملزم به تهیه صورت های مالی ساالنه خود طبق
هستند و در گام های بعد صورت های مالی میان دوره ای 
نیز اضافه خواهد شد. علیزاده با بیان اینکه شرکت هایی 
که ملزم به تهیه صورت های مالی طبق IFRS هستند 
باید این صورت های مالی را به صورت حسابرسی شده 
منتش��ر کنند، گف��ت: تمامی ش��رکت هایی که ملزم 
ب��ه تهیه صورت های مالی خود طبق IFRS ش��ده اند 
صرف نظر از اینکه طبق استانداردهای حسابداری ملزم 
به تهیه صورت های مالی تلفیقی باشند یا نباشند، ملزم 
به تهیه دو مجموع��ه صورت های مالی طبق IFRS و 
استانداردهای حس��ابداری ملی هستند. مدیر نظارت 
بر ناش��ران س��ازمان بورس اوراق به��ادار درباره اینکه 
چرا هنوز IFRS به طور کامل جایگزین استانداردهای 
حسابداری ملی در این ش��رکت ها نشده است، اظهار 
داش��ت: متأس��فانه به دلیل مس��ائل مالیاتی، در حال 
حاضر این ش��رکت ها باید صورت های خ��ود را طبق 

استانداردهای حسابداری ملی نیز تهیه و ارائه کنند.  

توسعه صنعت تکنولوژی مالی، 
رسالت سازمان بورس

سیداحمد عراقچی، معاون اجرایی سازمان بورس و 
اوراق بهادار، توسعه فناوری در حوزه مالی را رسالت این 
سازمان دانست و از اصالح قوانین برای حضور فعال تر 
اس��تارتاپ ها در بازار س��رمایه خبر دارد. س��یداحمد 
عراقچی، عضو هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار 
در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی الکامپ 
در نشست خبری به برخی از اقدامات سازمان بورس 
در ح��وزه فناوری اطالعات اش��اره کرد و به س��واالت 
خبرنگاران پاسخ داد. عضو هیأت مدیره سازمان بورس 
ب��ا بیان اینک��ه در دنیا و از جمله ای��ران، تأمین مالی 
بخ��ش زیادی از بنگاه های اقتصادی کش��ور از طریق 
بازار س��رمایه صورت می گیرد، گفت: در دنیای امروز، 
توس��عه بازار سرمایه وابس��ته به تکنولوژی های نوین 
است و بر همین اساس موضوع تسهیل دسترسی عامه 
افراد جامعه به بازار سرمایه از طریق ابزارهای مبتنی بر 
فناوری اطالعات در نقشه راه فناوری اطالعات سازمان 
پیش بینی ش��ده و در حال پیگیری و اجرا اس��ت. به 
گفته معاون اجرایی س��ازمان ب��ورس، به دلیل اینکه 
اشکاالت فنی، بخش��ی از ذات فعالیت های مبتنی بر 
 آی تی اس��ت، همواره این سیستم ها با اختالل روبه رو 
هستند. وی با اش��اره به تحریم های غرب علیه ایران 
گفت: حدود یک دهه به روزرس��انی سامانه معامالتی 
بازار س��رمایه محقق نشد و به همین دلیل در بعضی 
موارد ش��اهد اخالل در س��امانه های دادوس��تد بازار 
سرمایه هس��تیم. معاون اجرایی سازمان بورس افزود: 
بر همین اس��اس به روز رس��انی نرم افزار سامانه اصلی 
معام��الت بورس با هدف حذف حداکثری اش��کاالت 
فن��ی در حال پیگیری اس��ت. س��یداحمد عراقچی با 
بیان اینکه جدا س��ازی هسته معامالتی بورس ها یکی 
از مهم ترین اقدامات اخیر اس��ت اظهار داش��ت: ما در 
حال به روز رسانی نرم افزار سامانه معامالت و همچنین 
راه اندازی س��امانه پشتیبان برای کاهش ناپایداری آن 
هس��تیم و امیدواریم در نیمه اول س��ال آینده سامانه 
جدید را راه اندازی کنیم و در این زمینه با اپراتورهای 

بین المللی وارد مذاکره شده ایم. 

بازارهای سهام اروپا و آمریکا 
عقب نشینی کردند

بازارهای س��هام جهانی در واکنش به تصمیم بانک 
مرکزی آمریکا برای تصویب نخستین افزایش نرخ های 
بهره در یک سال گذش��ته، عملکرد یکسان نداشتند 
و اکثر بازارها از صعود بازایس��تادند. به گزارش ایس��نا، 
س��رمایه گذاران از مدت ها قبل انتظار داشتند نرخ های 
بهره آمریکا در دسامبر افزایش پیدا کند اما موضوعی 
ک��ه آنه��ا را اندکی غافلگی��ر کرد، دورنمای س��ه دور 
افزایش نرخ های بهره در س��ال آین��ده بود. این دورنما 
نش��ان می دهد که بانک مرکزی آمریکا با انتظار برای 
طرح های مالی دولت دونالد ترامپ که به رونق بیشتر 
اقتصادی کمک خواهد کرد، روند تحکیم سیاست پولی 
را تس��ریع می کند. این انتظار به قیم��ت اوراق قرضه 
لطمه زد و بازده اوراق قرضه را به رکورد باالتری رساند. 
بازده اوراق قرضه دو ساله آمریکا که حساسیت ویژه ای 
به انتظارات سیاست پولی دارد، چهار واحد صعود کرد 
و به 1.2۸ درصد رس��ید که باالترین سطح از آگوست 
سال 2009 بود. بازارهای معامالت آتی احتمال افزایش 
نرخ های بهره در نشست مارس بانک مرکزی آمریکا را 
۴۸ درصد برآورد می کنند. بازده اوراق خزانه 10 ساله با 
هشت واحد رشد، به 2.۶0 درصد رسید و میزان افزایش 
از زمان پیروزی ترام��پ در انتخابات را به بیش از 70 
واحد رس��اند. در مقابل، اوراق قرضه 10 ساله آلمان و 
ژاپن ضیعف تر بود که منعکس کننده سیاست های پولی 
تس��هیلی بانک های مرکزی این کشور است. شاخص 
استاکس ۶00 اروپایی 0.2 درصد رشد کرد درحالی که 
ش��اخص FTSE100 انگلیس ب��ا 0.3 درصد اُفت، به 
۶9۴9.19 واحد رسید اما داکس آلمان 0.۶درصد رشد 
کرد و در 1130۴.۶۴ واحد ایستاد. کک۴0 فرانسه هم 
0.۶ درصد رش��د کرد و به ۴79۶.9۸ واحد رس��ید. به 
نظر می رس��د معامالت اس اندپی 500 و داوجونز روز 
پنجش��نبه به وقت آمریکا در سطح پایین تری گشوده 
خواهند شد. براساس گزارش آسوشیتدپرس، بازارهای 
س��هام آمریکا پس از اعالم تصمیم بانک مرکزی، روز 
چهارش��نبه بدتری��ن روز در دو ماه گذش��ته را تجربه 
کردند. شاخص اس��تاندارد  اندپورز500 حدود 1۸.۴۴ 
واحد یا 0.۸ درصد س��قوط کرد و در 2253.2۸ واحد 
بس��ته ش��د که بزرگ ترین کاهش از نظر درصدی از 
اواس��ط اکتبر بود. شاخص داوجونز اینداستریال اوریج 
11۸.۶۸ واح��د یا 0.۶ درصد عقب نش��ینی کرد و در 
سطح 19792.53 واحد قرار گرفت. نزدک کامپوزیت 
ب��ا 27.1۶ یا 0.5 درصد کاه��ش، در 5۴3۶.۶7 واحد 

بسته شد. 

افزایش شاخص سهام در بازار آسیا
شاخص س��هام بورس های آس��یایی افزایش یافت. 
شاخص س��هام کاسپی کره جنوبی س��ه دهم درصد 
افزایش داشت و هر سهم 2 هزار و ۴2 ممیز 71 واحد 
خریدوفروش شد. ارزش سهام هنگ سنگ هنگ کنگ 
ب��ا دو دهم درص��د افزایش به 22 ه��زار و 10۸ ممیز 
20واحد رس��ید. ش��اخص سهام ش��انگهای یک دهم 
درصد افزایش داش��ت و هر سهم 3 هزار و 120 ممیز 
5۴ واحد خریدوفروش ش��د. ارزش س��هام اس اندپی 
استرالیا با دو دهم درصد افزایش به 5 هزار و 5۴7ممیز 
۸0واحد رسید. بهای سهام در بازار بورس توکیو با این 
انتظار که ارزش پایین تر ی��ن منجر به افزایش درآمد 
صادر کنندگان ژاپنی خواهد ش��د، برای هفتمین روز 
پیاپی افزایش داشت و به میزان باالیی در سال جاری 
رسید. ش��اخص میانگین نیکی در پایان معامالت در 
میزان 19 هزار و ۴01 بس��ته ش��د که در مقایس��ه با 
میزان بسته شده در پایان معامالت روز قبل، 127واحد 
باالتر بود. حجم معامالت 2میلیارد و 310میلیون دالر 
بود. کارگزاران بازار می گویند از زمان افزایش نرخ بهره 
اساسی توسط فدرال رزرو ایاالت متحده آمریکا، بهای 
سهام همچنان باال مانده است و سرمایه گذاران تمایل 

بیشتری به خرید دارند. 

اختصاص 819 ریال سود به ازای 
هر سهم قند ارومیه

ش��رکت قند ارومیه صورت های مالی سه ماهه ابتدای 
سال مالی منتهی به 31 تیرماه 9۶ را با سرمایه 1۶میلیارد 
و 2۴3 میلیون ریال به صورت حسابرس��ی نشده منتشر 
کرد. »قاروم« در دوره سه ماهه یاد شده مبلغ ۴۸5میلیارد 
و 1۶۸ میلیون ریال درآمدهای عملیاتی داشت. از درآمد 
این شرکت بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی کسر شد 
و س��ود ناخالص دوره به مبلغ 3۸میلیارد و ۸13میلیون 
ریال رسید. از سود ناخالص دوره هزینه های فروش، اداری 
و عمومی کس��ر و درآمدهای عملیاتی به آن اضافه شد و 
سود عملیاتی دوره به مبلغ 35 میلیارد و ۶۴میلیون ریال 
رسید. از سود عملیاتی دوره نیز هزینه های مالی و مالیات 
کس��ر و درآمدهای غیرعملیاتی به آن اضافه شد و سود 
خال��ص دوره به مبلغ 13 میلی��ارد و 297 میلیون ریال 
رس��ید و بر این اس��اس مبلغ ۸19 ریال سود به ازای هر 
سهم کنار گذاشته شد که نسبت به دوره مشابه در سال 
گذش��ته معادل 120درصد افزایش را نشان می دهد. به 
سود خالص دوره نیز سود انباشته ابتدای سال اضافه شد 
و در نهایت مبلغ 13۴ میلیارد و 5۶۶ میلیون ریال سود 
انباشته پایان دوره در حساب های این شرکت منظور شد. 

در معامالت هفته گذش��ته 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
تمامی ش��اخص ها روند نزولی 
به ط��وری  کردن��د  تجرب��ه  را 
که ش��اخص کل ب��ازده نقدی 
و قیمت��ی نس��بت ب��ه هفت��ه 
قبل��ش ۶5۸ واح��د پایین ت��ر 
ب��ازار  ش��اخص  و  نشس��ت 
دوم اف��ت 1130 واح��دی را 
تجرب��ه ک��رد. درحالی ک��ه در 
دماس��نج  گذش��ته  هفته های 
بازار س��هام توانسته بود کانال 
۸1 هزارواح��دی را رد کند. در 
پن��ج روز معامالت��ی گذش��ته 
ش��اخص کل ب��ازده نق��دی و 
قیمت��ی رون��د نزول��ی را طی 
ک��رد و ت��ا میانه ه��ای کانال 
آمد.  پایی��ن  ۸0 هزارواح��دی 
گمانه زنی های  روزه��ا  این  در 
بس��یاری درباره باز ش��دن یا 
بانکی  عدم باز شدن نمادهای 
در بازار س��هام انجام می شود. 
چنانک��ه در حال حاضر مجمع 
بانکی ه��ا برگ��زار ش��ده، ام��ا 
همچنان نمادهای ش��ان بسته 
است و سهامداران این بانک ها 
از این موضوع نگرانند. از طرفی 
ش��نیده ها حاکی از این است 
که این بانک ها اگر صورت های 
مالی شان را با IFRS  تطبیق 
دهند ضرر قابل مالحظه ای را 
بای��د تحمل کنند و در صورت 
قیمت  نمادهای شان  باز شدن 
هر سهم نزول قابل توجهی را 

خواهد داشت. 
از س��وی دیگر فعاالن بازار 
س��هام ب��ا نزدیک ش��دن به 
روزه��ای پایانی س��ومین ماه 
از فص��ل پاییز، به اس��تقبال 
گ��زارش ه����ای عملک����رد 
میان دوره ای 9 ماهه شرکت ها 
می رون��د ت��ا نح��وه عملکرد 
در  بورس��ی  مجموعه ه��ای 
ای��ن م��دت ک��ه مص��ادف با 
رویداده��ای مه��م و مثبت��ی 
قیم��ت  افزای��ش  همچ��ون 
جهانی فلزات اساس��ی، بهای 
جهان��ی نفت و رش��د نرخ ارز 
بوده، مشخص ش��ود تا شاید 
مناسب  گزارش های  انتشار  با 

روزنه های��ی از رون��ق در بازار 
سهام ایجاد شود. 

افت متغیرهای بورسی
در ابت��دای معامالت بورس 
اوراق بهادار ته��ران در هفته 
بازده  گذش��ته ش��اخص کل 
نق��دی و غیر نق��دی در کانال 
۸1 ه��زار و 3۴1 واحدی قرار 
داش��ت، ام��ا در چهارش��نبه 
2۴آذرماه سال جاری به رقم 
۸0 هزار و ۶۸3 واحد رس��ید 
که با این آمار دماس��نج بازار 
س��هام در ای��ن م��دت زمان 
۶5۸ واح��د از خ��ود کاهش 
نش��ان می دهد. عالوه بر این 
ش��اخص آزاد ش��ناور که در 
17 آذر م��اه س��ال جاری در 
کانال 90 هزار و 310 واحدی 
قرار داش��ت تا کانال ۸9هزار 
۴70 واح��دی پایی��ن رفت و 
اف��ت ۸۴0 واح��دی را تجربه 
کرد. همچنین ش��اخص بازار 

اول ب��ا 51۴ واح��د اف��ت از 
رق��م 5۸ ه��زار و ۴ واحدی تا 
کانال 57 هزار و ۴90 واحدی 
پایی��ن رفت و ش��اخص بازار 
دوم از ت��راز 171 هزار و ۶03 
 واحدی ب��ه کانال 170 هزار و

و  ش��د  وارد  واح��دی   ۴73
1130 واحد افت را تجربه کرد. 

رشد شاخص کل فرابورس
معامالت فرابورس ایران در 
هفت��ه منتهی به 2۶ آذرماه با 
رش��د متغیرهای ارزش بازار، 
شاخص کل و ارزش معامالت 
به پایان رسید. در هفته ای که 
پشت سر گذاش��تیم شاخص 
کل ب��ا رش��د 3.2 واحدی در 
نزدیکی ارتف��اع ۸۶۶ واحدی 
ق��رار گرفت و ارزش ب��ازار با 
افزایش قابل مالحظه 23 هزار 
و 373 میلی��ارد ریالی معادل 
رق��م 997 هزار  به  2.۴ درصد 
و ۴0۶ میلیارد ریال رسید. در 

همین حال دادوستد یک هزار 
و 1۶7 میلی��ون ورقه به ارزش 
10 ه��زار و 72۸ میلیارد ریال 
نتیجه معامالت صورت گرفته 
در بازاره��ای فرابورس بود که 
این حج��م نق��ل و انتقال در 
7۸ هزار دفع��ه صورت گرفت. 
ارق��ام حجم و تع��داد دفعات 
اف��ت حال��ی  در   معام��الت 

2۸ و 19 درصدی را در مقیاس 
هفتگ��ی تجرب��ه کردن��د که 
ارزش آن با افزایش نزدیک به 
50 درصدی روبه رو شد. نقل و 
انتقال یک هزار و 13۶ میلیون 
ورقه س��هم به ارزش 3 هزار و 
1۴7 میلی��ارد ریال نیز نتیجه 
معام��الت ص��ورت گرفته در 
مجم��وع بازارهای اول، دوم و 
پایه اس��ت. در بازار ابزارهای 
نوین مالی نیز ش��اهد معامله 
31 میلی��ون ورق��ه به��ادار به 
ارزش 7 ه��زار و 5۸1 میلیارد 
ری��ال بودی��م. این ب��ازار که 

هفته گذشته شاهد بازگشایی 
نم��اد اس��ناد خزانه اس��المی 
کوتاه مدت با نماد  »س��خا1« 
 نی��ز ب��ود به ترتی��ب با رش��د

 35و 119 درص��دی حجم و 
ارزش معامالت همراه شد. در 
این بازار »س��خا1« که مبلغ 
کل اوراق آن 20 هزار میلی��ارد 
ریال است، با قیمت 9۸5 هزار 
و 500 ریال بازگش��ایی شد و 
تاریخ سررسید آن 19 دی ماه 
س��ال جاری اس��ت. در هفته 
منته��ی به 2۶ آذرم��اه اوراق 
بده��ی ب��رای چندمین هفته 
متوال��ی صدرنش��ینی خود را 
در بازار ابزاره��ای نوین مالی 
حف��ظ ک��رد. به ای��ن ترتیب 
شاهد دس��ت به دست شدن 
۸ میلیون ورقه بدهی به ارزش 
1۴9 میلیارد ری��ال  و  7 ه��زار 
بودی��م ک��ه رش��د بی��ش از 
130 درص��دی حجم و ارزش 
معامالت این اوراق را نس��بت 
نش��ان  پیش��ین  هفت��ه  ب��ه 
ادامه صندوق های  در  می داد. 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
مس��کن  تس��هیالت  اوراق  و 
نیز به ترتیب ب��ه میزان 23 و 
0.22 میلیون ورقه دادوس��تد 
ش��دند که ارزش آنها معادل 
ری��ال  173 میلی��ارد  و   259
بود. رص��د دادوس��تد صنایع 
فرابورس��ی نیز حاک��ی از آن 
اس��ت که گروه فلزات اساسی 
با نقل و انتق��ال ۴33 میلیارد 
از  ریال، س��هم 27 درص��دی 
ارزش کل معام��الت بازارهای 
اول، دوم و پای��ه را ب��ه خود 
رده  در  و  داد  اختص��اص 
اول ایس��تاد. پ��س از آن دو 
گ��روه محص��والت کاغذی و 
دادوستدهایی  با  پاالیش��ی ها 
به ارزش 201 و 170 میلیارد 
س��هم ترتی��ب  ب��ه   ری��ال 
در  را  10 درص��دی  و   12
اختی��ار گرفتن��د و در مرتبه 
دوم و سوم ایستادند. در میان 
10صنعت برتر فرابورس��ی نام 
گروه هایی همچون محصوالت 
انبوه س��ازی،  ش��یمیایی ها، 
بانک ها و گروه حمل و نقل نیز 

به چشم می خورد. 

روند شاخص کل در آستانه خطر

نمادهای بسته بانکی مهمترین ریسک پیش روی بازار

مدتی اس��ت که هرروز ش��اهد 
توق��ف نماده��ای معامالت��ی به 
دلی��ل ارائه اطالعات ب��ا اهمیت 
به مح��ض صف خرید ش��دن و 
افزایش تقاضا برای آنها هستیم، 
به طوری ک��ه به ج��رات می توان 
گفت در جریان رکود بازار سهام 
این توق��ف نمادها و جلوگیری از 
رشد س��هم عالوه بر بلوکه کردن 
سرمایه سهامداران موجب کاهش 
فعالیت سهامداران در بازار بورس 
نیز شده اس��ت اما این در حالی 
اس��ت که جای خال��ی ناظر بازار 
در کنار س��هم هایی که صف های 
فروش پی در پی و عملکرد ضعیف 
دارند به ش��دت احساس می شود. 
ب��ه گ��زارش بورس نی��وز، توقف 
نم��اد معامالتی تاحدودی به نفع 
س��رمایه گذار اس��ت اما زمانی که 
ای��ن توقف ها طوالنی ش��ده و از 
طرفی تنها شاهد توقف نمادهایی 
هس��تیم که دارای ص��ف خرید 
و روند قیمتی صعودی هس��تند 
و همانطور که روش��ن اس��ت در 
بسیاری از شرکت هایی که روزها 
یا در برخی م��وارد ماه ها با صف 
فروش همراهند نه تنها توقف نماد 
بلکه هیچگونه  نمی گی��رد  انجام 

شفاف س��ازی از ط��رف ش��رکت 
نیز جهت اطالع س��هامداران در 
خص��وص عملک��رد و علت صف 

فروش آن ارائه نمی شود. 
براس��اس این گ��زارش به نظر 
می رس��د نگاه ناظر ب��ازار تنها بر 
س��هام دارای ص��ف خرید و روند 
قیمتی صعودی است و در از بین 
رفتن سرمایه گذاران در صف های 
از  بس��یاری  پی در پ��ی  ف��روش 
ش��رکت ها هیچ گون��ه دخالت و 
نظارت��ی ندارند، هرچند تازگی ها 
تعداد نمادهای متوق��ف در بازار 
بس��یار زیاد ش��ده و هم��ه روزه 
نه تنه��ا نماده��ای متوق��ف ب��ه 
تابلوی معامالت ب��از نمی گردند، 
بلکه بر تعداد توقف ها نیز افزوده 
می ش��ود. با این توصیفات جای 
خالی ناظر بازار در کنار صف های 
فروش به شدت احساس می شود 
درحالی که تنها تمرکز نهاد ناظر 
بر س��ود نکردن و متوقف کردن 
نمادهای معامالتی اس��ت که به 
ی��ک باره ب��ا صف خری��د همراه 
می ش��وند. ای��ن تصمیم��ات در 
صف ه��ای خرید نیز ب��ه صورت 
س��لیقه ای اتخ��اذ می ش��ود و با 
توجه ب��ه صالحدید نه��اد ناظر، 

ابهام شناس��ایی و نم��اد متوقف 
می ش��ود. در ادامه این گزارش به 
از ش��رکت هایی  معرفی تعدادی 
می پردازی��م ک��ه مدت ها با صف 
فروش همراه بوده اند بدون اینکه 
م��ورد توج��ه نهاد ناظ��ر جهت 
ش��رکت  عملیات  شفاف س��ازی 

مشخص شود. 
ب��ا اینک��ه باره��ا ب��ه صورت 
موردی به ش��رح روند قیمتی و 
عملکردی برخی س��هام همچون 
فوالد خراس��ان در گزارش هایی 
جداگانه و مفصل پرداخته ایم اما 
گاهی الزم است موارد اینچنینی 
تکرار ش��ود تا شاید چشم برخی 
نهاد های متولی بازار سهام به این 
صف های فروش پی در پی باز شود 
و در جه��ت حمایت از س��رمایه 
حقیق��ی  و  خ��رد  س��هامداران 
برآیند. ش��رکت فوالد خراسان از 
ابتدای بهمن ماه سال92 با صف 
ف��روش همراه ش��ده و این روند 
را تا ابتدای خرداد س��ال جاری 
ادامه داده و در این بین تنها پنج 
روز کاری در درصده��ای مثبت، 
آن ه��م نزدیک به صف��ر تابلوی 
معامالت مورد معامله قرار داشته 
و همچنی��ن در ای��ن بین حجم 

معامالت این س��هم بسیار اندک 
بوده و پ��س از این روند منفی و 
اف��ت قیمت ت��ا 3۴3تومان ورق 
سهامداران برگشته و بعد از چند 
هفته نوسانی با صف خرید همراه 

شده است. 
ای��ن روند در س��هام ش��رکت 
س��یمان اصفه��ان نی��ز رخ داده 
از  س��هم  ای��ن  به طوری ک��ه 
2خردادماه سال 9۴ تا 3 آبان95 
با ص��ف ف��روش همراه ب��وده و 
در ح��ال حاضر نیز ب��ار دیگر به 
صف فروش رسیده و حدود یک 
هفته است که خریدار و متقاضی 
نیز  »کس��عدی«  ندارد.  چندانی 
از جمل��ه این شرکت هاس��ت که 
بعدازمدت��ی صف فروش به مدت 
21روز کاری با صف خرید همراه 
شد و از نیمه اسفند سال گذشته 
تا 19 آبان امسال با فشار فروش 
مواجه شده اس��ت که این مورد 
نی��ز از جمله مواردی اس��ت که 
از چش��م ناظر بازار به دور مانده 
است. اما نکته جالب در خصوص 
این نوع معامالت که تعدادش��ان 
هم کم نیست، عدم شفاف سازی 
از طرف شرکت و عدم توجه ناظر 
بازار به نحوه معامالت و صف های 

فروش آنهاست. در پایان با توجه 
به تمامی موارد ذکر شده شایان 
ذکر اس��ت که پیشنهاد می شود 
این گون��ه اتفاق��ات نی��ز در نگاه 
نهاد ناظر و متولیان بازار س��هام 
در جهت حفظ منافع سهامداران 
خرد و حقیقی نی��ز پنهان نماند 
و چ��اره ای جه��ت مواجه��ه ب��ا 
آن اندیش��یده ش��ود و تنه��ا بر 
جلوگیری از رشد قیمتی تمرکز 
نش��ود، چراکه همانط��ور که در 
راستای شفاف سازی اتفاقات مهم 
و مثبت در شرکت ها نیاز به ارائه 
اطالعات و توضیح��ات از جانب 
آن مجموع��ه اس��ت در صورتی 
ک��ه وضعیت بنیادی ش��رکت ها 
رو به افول اس��ت نیز نیاز به ارائه 
اطالع��ات و توضیحات اس��ت تا 
تحلیلگ��ران و س��رمایه گذاران با 
توج��ه ب��ه اطالع��ات صحیح به 
بررسی و تصمیم گیری در جهت 
خریدوفروش س��هام اقدام کنند. 
سوال مهم که ذهن اغلب فعاالن 
بازار س��هام را به خود مش��غول 
ک��رده آن اس��ت که چ��را جاده 
بورس یک طرفه است؟ آن هم در 
جهت جلوگیری از رش��د قیمتی 

سهم. 

چرا زمانی که قیمت سهم افت می کند برای شفافیت متوقف نمی شود؟ 

دریچه

نماگر بازار سهامخبر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

آرامش در بازار اجاره 
آمار نشان می دهد آبان ماه سال جاری نرخ اجاره 
بها در شهر تهران ۱.۸ درصد بیشتر از نرخ تورم بوده 
اما پیش بینی ها مبنی ب��ر التهاب این بازار به دنبال 
کاهش نرخ س��ود بانکی ب��ه ۱۵ درصد هنوز محقق 

نشده و بازار اجاره آرام است. 
به گزارش ایس��نا، در ش��رایطی که ن��رخ تورم در 
آب��ان ماه ۱۳۹۵ مع��ادل ۸.۶ درصد بود نرخ رش��د 
اجاره بهای ش��هر ته��ران در همین ماه نس��بت به 
ماه مش��ابه س��ال قبل به ۱۰.۴ درصد رس��ید و این 
رقم در کل کش��ور ۹.۳ درصد بود. همچنین مسکن 
اعم از ش��خصی و غیرشخصی ۲۸.۴ درصد از هزینه 

خانوارها را به خود اختصاص می دهد. 
با اینکه بازار اجاره طی س��ه سال اخیر افزایش 
میانگی��ن س��االنه ۱۰ درصد را تجرب��ه کرد و در 
بس��یاری از ماه ها پایین ت��ر از نرخ تورم بود، ادامه 
روند کاهش��ی نرخ تورم باعث ش��د ت��ا اجاره بها 
باالت��ر از ت��ورم عمومی قرار گیرد ام��ا هنوز خطر 
بالق��وه کاهش نرخ س��ود بانکی ب��ه ۱۵درصد که 
پیش بینی می ش��د اثر التهابی در بازار اجاره ایجاد 
کند بعد از گذش��ت چهار ماه خود را نش��ان نداده 
اس��ت. کارشناس��ان علت ای��ن مس��ئله را تخطی 
برخی بانک ها از س��ود مصوب و روند کاهنده نرخ 

تورم عنوان می کنند. 
اواخر خردادماه وقتی ش��ورای پول و اعتبار نرخ 
س��ود بانکی را به ۱۵ درصد کاهش داد بس��یاری 
نگران ش��دند که این اقدام می تواند منجر به فشار 
بر بازار اجاره ش��ود؛ چرا که ب��رای مالکان گرفتن 
پ��ول پیش ب��ا نرخ یک میلیون ب��ه ازای ۳۰ هزار 
تومان دیگر توجیه اقتصادی ندارد، اما با گذش��ت 
چهار م��اه از این اقدام هنوز اثر تورمی ش��دیدی 
در بازار اجاره دیده نمی ش��ود. بررسی های میدانی 
ایس��نا از ای��ن مس��ئله نش��ان می ده��د پرداخت 
س��ودهای ۲۰ درص��د و باالت��ر از س��وی برخ��ی 
بانک ها و نیز روند کاهش��ی ن��رخ تورم، در کنترل 

بازار اجاره مؤثر بوده اس��ت. 
براس��اس اطالع��ات دریافت��ی از قرارداده��ای 
اجاره ش��هر ته��ران در آبان ماه اج��اره بها ۱۰.۴ 
درصد نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل باال رفت. 
در مهرماه این رقم ۹.۵ درصد بود. در شهریورماه 
اجاره ش��هر ته��ران ۹.۷ درصد نس��بت به س��ال 
قب��ل افزایش داش��ت و در مردادم��اه ارقام حاکی 
از رش��د ۹.۶ درصدی اجاره نس��بت به ماه مشابه 
س��ال قبل ب��ود. همانطور که ْآمار نش��ان می دهد 
متوس��ط اجاره در چهار ماه اخیر اختالف چندانی 
با میانگین ت��ورم ندارد و آالرم نگران کننده ای در 

این بخش ش��نیده نمی ش��ود. 
ب��ازار خریدوف��روش مس��کن پلکانی اس��ت و در 
بازه های زمانی مشخصی دچار رونق و رکود می شود 
ام��ا بازار اج��اره معم��والً روند منظم ت��ری را دنبال 

می کند. 
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
در ای��ن خص��وص می گوید: ب��ازار اجاره روندی 
امس��ال  و  دارد  قب��ل  س��ال های  ب��ا  مطاب��ق 
پیچیدگی بیش��تری نسبت به س��ابق نمی بینیم. 
ط��ی دو دهه گذش��ته معم��والً در ب��ازار اجاره 
ش��وک قیمتی س��االنه ایجاد نش��ده است و هر 
س��اله نرخ اجاره بها حدود نرخ تورم باال می رود. 
امس��ال نیز همانطور بوده و اجاره بها حدود ۱۰ 
درص��د افزایش یافت. البته ممکن اس��ت با تأثیر 
متغیره��ای اقتصادی، تناس��ب بین میزان اجاره 

و ودیعه تغییر کند. 
ب��ه گفته مظاهری��ان، اقتصاد ب��ازار حکم می کند 
موج��ران و مس��تاجران کاهش س��ود بانک��ی را به 
رس��میت بشناس��ند و در قرارداده��ای خ��ود ای��ن 
محاس��بات را لحاظ قرار دهند. بدین ترتیب معادله 
۳۰ هزار تومان اج��اره در مقابل یک میلیون تومان 

پول پیش می تواند کاهش پیدا کند. 

به دنبال انتشار تصویری از آلمان 
نخستین ایرباس ایران در آشیانه 

آرام گرفت

 A321 با انتشار تصویری از یک فروند هواپیمای
ایرباس از فرودگاه اختصاصی این شرکت در آلمان، 
گمانه زنی ها برای تحویل نخستین هواپیمای ایرباس 

به ایران در سال ۲۰۱۶ میالدی تقویت شد. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری »بورس اند 
ب��ازار«، »توبیاس گ��ودات« ع��کاس صنعت هوایی 
تصویری از یک هواپیما ایرباس ۳۲۱ را منتشر کرده 
که روی آن مشخصات »ایران ایر« نقش بسته است. 
این تصوی��ر می تواند حاکی از تحویل قریب الوقوع 
نخس��تین هواپیمای ایرباس به ایران در سال ۲۰۱۶ 
میالدی باش��د. همچنین ش��ماره ثبت این هواپیما 
EN-IFA اعالم ش��ده و در حال حاضر در فرودگاه 
خصوص��ی ایرباس با نام »فین کن وردر« در ش��هر 
»هامبورگ« آلمان اس��ت؛ این فرودگاه محل تست 

پرواز و تحویل هواپیماهای ایرباس است. 
ب��ه گزارش مهر، »گودات« این تصویر را دیروز در 
وب س��ایت »Flickr« منتش��ر کرد و همان روز هم 
خبرگزاری رویترز در گزارش��ی اعالم کرد، مذاکرات 

ایرباس با ایران پیشرفت بیشتری داشته است. 
این در حالی اس��ت که خبرهای رس��یده از منابع 
مختلف حاکی از آن اس��ت که ایرباس توافق خود را 
ب��ا ایران ایر طی دو هفت��ه آینده نهایی خواهد کرد، 
در همین حال شرکت هواپیمایی آسمان هم به طور 
جداگانه برای اجاره هفت هواپیما با یک ش��رکت به 

توافق رسیده است. 
البت��ه پیش از این مجل��ه تخصصی هوانوردی 
آلمان در شماره چاپ   »Aero Telegraph«
هجده��م نوامبر، وجود ای��ن هواپیما را گزارش 

داده بود. 
 چند روز پیش روی بدنه این هواپیما به هنگام تست 
»Colombian airline Avianca« پرواز، ن��ام 

نقش بس��ته بود که بعد از تست موفقیت آمیز پرواز، 
در روز چهاردهم دس��امبر، به نام ایران ایر تغییر نام 

پیدا کرد. 
 ،»Aero Telegraph« مجل��ه  گ��زارش  ب��ه 
 »Avianca« احتم��اال هواپیماهای دیگری با ن��ام
ثب��ت ش��ده اند و در یکی از س��اختمان های ایرباس 
در اس��پانیا وج��ود دارند که به نام ای��ران ایر تغییر 

خواهند کرد. 
بر همین اساس، قرار است تحویل ۵۰ تا ۶۰ فروند 
از هواپیمای های ایرباس به ایران ایر به دنبال توافق 
خرید ۱۱۸ فروند هواپیما از سوی ایران که در سفر 
آقای روحانی به فرانس��ه در ژانویه صورت گرفت، در 

سه ماه نخست سال ۲۰۱۷ میالدی انجام پذیرد.

راه آهن نوروز ۹6 به همدان 
می رسد

با وج��ود آنکه وزارت راه و شهرس��ازی طرح های 
گسترده ای را در طول س��ال های گذشته در عرصه 
ریل��ی کلی��د زده، ام��ا همچن��ان رس��اندن ریل به 
اس��تان هایی که از ای��ن نعمت مح��روم بودند یکی 
از اصلی ترین اولویت هاس��ت؛ اولویت��ی که در طول 
ماه ه��ای آین��ده الاقل بخش��ی از آن پوش��ش داده 

می شود. 
به گزارش ایس��نا، ش��رکت س��اخت زیربناهای 
حمل و نقل کش��ور در طول سال های گذشته اعالم 
کرده رس��اندن ریل به استان های همدان، گیالن، 
کرمانش��اه، آذربایج��ان غربی و خ��ط دوم راه آهن 
تبریز را به عن��وان اصلی ترین اولویت های خود در 
عرصه ریلی پیگیری خواهد کرد و این پیگیری در 
آینده نزدیک نتایج ابتدایی خود را نش��ان خواهد 

داد. 
پ��س از آنک��ه در جری��ان بازدید مع��اون رئیس 
جمهوری از راه آهن ارومیه، مش��خص شد این طرح 
چند م��اه زمان نیاز دارد تا به افتتاح نهایی برس��د، 
حاال شرکت س��اخت از طی ش��دن آخرین مراحل 

برای ساخت راه آهن همدان خبر می دهد. 
محمدرض��ا احم��دی، مدیرکل روس��ازی راه آهن 
شرکت س��اخت در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
 وضعیت س��اخت ای��ن طرح اظه��ار ک��رد: راه آهن 
ته��ران – هم��دان با ط��ول ۲۶۰ کیلومت��ر از چند 
س��ال قبل رسماً وارد فاز اجرایی شده و خوشبختانه 
مراحل مختلف کار را با موفقیت طی کرده است، از 
این رو پیش بینی ما این اس��ت که در صورت فراهم 
شدن تمام مقدمات الزم، این مسیر در نوروز ۹۶ به 

بهره برداری برسد. 
وی ب��ا بیان اینکه تاکنون بی��ش از ۱۶۳ کیلومتر 
از راه آهن تهران – همدان ریل گذاری ش��ده اس��ت، 
عن��وان کرد: در صورتی ک��ه در فرآیند ریل گذاری، 
به ط��ور میانگی��ن روزی ی��ک کیلومت��ر ریل جدید 
ب��ه کار رود، می توان انتظار داش��ت کار تا نوروز به 

بهره برداری نهایی برسد. 
مدیرکل روس��ازی راه آهن ش��رکت ساخت درباره 
مناب��ع مالی تزریق ش��ده ب��ه این پ��روژه نیز گفت: 
خوش��بختانه ن��گاه مثبت دول��ت به نهایی ش��دن 
اولویت ه��ای ریلی باعث ش��ده راه آه��ن همدان نیز 
از آن بهره مند ش��ود و طب��ق پیش بینی های صورت 
گرفته ت��ا پایان س��ال ۳۰۰ میلیارد توم��ان به کار 
تزری��ق خواهد ش��د. در صورت رس��یدن این منابع 
می توان انتظار داشت، طرح طبق زمان بندی صورت 

گرفته به بهره برداری نهایی برسد. 

عمران

نهای��ی  ن��رخ  هرچن��د 
قراردادهای منعقد ش��ده میان 
بویین��گ و ایرباس با ایران ایر 
نسبت به آنچه در کاتالوگ های 
ای��ن ش��رکت ها اعالم ش��ده، 
بس��یار پایین تر خواهد بود اما 
آنچه مس��جل به نظر می رسد 
این است که برای ورود حدود 
۸۰ فروند بویینگ و ۱۰۰ فروند 
ایرب��اس، ایران نی��از به انتقال 
اعتب��ار  چن��د میلی��ارد دالر 

خواهد داشت. 
قب��ل  ده��ه  چن��د  اگ��ر 
مس��تقیم  و  نق��دی  ف��روش 
هواپیم��ا اصلی ترین ش��اخص 
بازاره��ای  در  تعیین کنن��ده 
ط��ول  در  ب��ود،  بین الملل��ی 
ایرالین های  سال های گذشته 
مط��رح جه��ان ب��ه مدل های 
مالی جدی��دی روی آورده اند 
که به جای بلوکه کردن بخش 
زیادی از سرمایه های شان برای 
خرید هواپیما، می تواند تنوع و 
انعط��اف باالیی به ناوگان آنها 

ببخشد. 
هواپیماه��ای  ب��االی  ن��رخ 
تولید ش��ده از س��وی غول های 
باع��ث  جه��ان،  هواپیماس��از 
ش��ده بس��یاری از شرکت های 
هواپیمای��ی عالق��ه ای به خرید 
نق��دی هواپیما از خود نش��ان 
ندهند و از این رو ش��رکت هایی 
جدی��د به عن��وان واس��طه در 
معامله ه��ا عم��ل می کنند. این 
شرکت ها یا هواپیماها را در قالب 
اجاره و اجاره به شرط تملیک به 
شرکت های هواپیمایی می دهند 
ی��ا بخش قابل توجهی از قیمت 
نهای��ی را در قال��ب فاینان��س 

پرداخت می کنند. 
همی��ن م��دل در توافق های 
اخی��ر ای��ران ایر ب��ا غول های 
هواپیماس��از جهان نیز مطرح 
ش��ده اس��ت. در پیش قرارداد 
ابتدای��ی با ایرباس اعالم ش��د 
ای��ران تنها ۱۵ درصد از مبلغ 
کل هواپیماه��ا را ب��ه ش��کل 

نق��دی پرداخت خواهد کرد و 
مابقی فاینانس می شود و حاال 
در تواف��ق با بویینگ نیز دقیقا 
همین مدل اجرایی شده است. 
ب��ا وجود آنکه در نگاه اول با 
توجه به محدودیت اعمال شده 
از سوی کنگره آمریکا و ممنوع 
فاینانس��رهای  ورود  ش��دن 
آمریکای��ی از یک س��و و تعلل 
بانک ه��ای ب��زرگ جهانی در 
ورود ب��ه ایران از س��وی دیگر 
ای��ن نگران��ی به وج��ود آمده 
که فاینانس هواپیماها دش��وار 
باشد، اما صحبت های قائم مقام 
وزیر راه و شهرس��ازی نشان از 
ط��ی ش��دن مراح��ل ابتدایی 
کار ب��رای تع��داد زی��ادی از 
هواپیماه��ای خریداری ش��ده 
دارد. فخری��ه کاش��ان در این 
ب��اره گفت��ه از مجم��وع ۱۰۰ 
فرون��د هواپیم��ای ایرباس ۴۲ 
فرون��د و از مجم��وع ۸۰ فروند 
هواپیم��ای بویینگ پنج فروند 
تأمی��ن مالی را خودمان انجام 
داده ای��م. البت��ه تأمی��ن مالی 
۱۹ فرون��د را خ��ود ایرب��اس 
ب��ر عهده گرفته اس��ت و خط 

اعتباری ش��ش فروند هواپیما 
را ه��م بویینگ تأمین می کند. 
ق��رار نیس��ت که ش��رکت ها و 
موسس��ات آمریکای��ی تأمین 
فاینان��س هواپیما ه��ا را انجام 
دهن��د. ق��رار بر این اس��ت که 
به مس��ئولیت بویینگ، تجهیز 
منابع مالی انجام ش��ود. یعنی 
بویینگ خط مالی شش فروند 
هواپیم��ا را فراهم می کند حال 
اینکه از چه ش��رکت و از کدام 
کش��ور ای��ن خط اعتب��اری را 
تأمین می کند، مس��ئله مربوط 

به بویینگ است. 

جذابیت بازار ایران برای 
سرمایه گذاران جهانی

کارش��ناس صنع��ت  ی��ک 
هوانوردی معتقد است شرایط 
جغرافیای��ی و البته توان بالقوه 
ای��ران ب��رای تبدیل ش��دن به 
یک��ی از اصلی ترین قطب های 
هوایی باعث ش��ده بسیاری از 
ش��رکت های فع��ال در عرصه 
سرمایه گذاری جهانی روی این 
کشور حسابی ویژه باز کنند. 

علیرضا بحیرایی در گفت وگو 

ب��ا »فرصت امروز« تصریح کرد: 
صنع��ت هوای��ی م��ا در ط��ول 
س��ال هایی که بیش��ترین فشار 
تحریم ه��ا را ح��س می ک��رد 
ایس��تادگی کرد تا مشکالت از 
بین برود و این امر نشان از توان 
داخلی نیروی انسانی کشور دارد. 
چنین فضایی وقتی پس از چند 
دهه باز می شود قطعاً بسیاری از 
خارجی ها نسبت به ورود به ایران 

ثانیه شماری می کنند. 
ب��ه گفت��ه وی، در چنی��ن 
شرایطی دست ایران باز خواهد 
بود تا بیشترین امکانات را مورد 
اس��تفاده قرار ده��د که یکی از 
اصلی ترین گزینه ها اس��تفاده از 
ش��رایط مالی تسهیالتی است. 
ما در طول س��ال چند میلیارد 
دالر بلیت از شرکت های خارجی 
فعال در منطقه می خریم و اگر 
تنها همین درآمد جمع ش��ود، 
هزینه فاینان��س در کوتاه مدت 

تأمین خواهد شد. 
محمد بش��ارتی، کارشناس 
مسائل هوایی نیز در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« به عالقه 
دوجانب��ه ب��رای از س��رگیری 

رواب��ط ای��ران ب��ا بازاره��ای 
جهانی اشاره کرد و گفت: اینکه 
ش��رکت هایی مث��ل بویینگ و 
ایرب��اس به این ش��کل پیگیر 
از س��ر گیری رابط��ه ب��ا ایران 
هس��تند، نش��ان از آن دارد که 
ما می توانیم دست باال را داشته 
باش��یم، البته در این بین یک 
ابهام همچنان باقی است و آن 

مسائل سیاسی است. 
به گفته وی، در این شرایط 
ای��ران بای��د ت��الش کن��د از 
انتخاب های موجود بیش��ترین 
بهره را ببرد. وقتی شرکت های 
آمریکای��ی از ارائه فاینانس به 
ما محروم می ش��وند، می توان 
از گزینه های اروپایی اس��تفاده 
ک��رد و به این ترتیب ش��انس 
انتقال منابع مالی به کش��ور را 
باال برد. اینکه منابع مالی نقدی 
در خری��د هواپیماه��ا جابه جا 
نش��ود یک امر پذیرفته ش��ده 
در بازارهای بین المللی اس��ت 
و ما نیز می توانیم با اس��تفاده 
از عالقه ای که در طرف مقابل 
برای معامله با ما به وجود آمده، 
ش��رایط برای دریافت فاینانس 
را از گزینه ه��ای موجود فراهم 

کنیم. 
دول��ت آمریکا که ابتدا قصد 
داشت مجوز فروش بویینگ به 
ایران را نیز صادر نکند، پس از 
فش��ارهای اقتصادی و البته از 
بین رفتن فضای رقابت، مجبور 
ش��د با آنه��ا همکاری کند، در 
چنین فضایی شاید این دولت 
در آین��ده مجبور ش��ود برای 
ارائ��ه فاینان��س نیز مجوزهای 
جدی��دی ارائ��ه کن��د. فروش 
ایرب��اس و بویین��گ ب��ه ایران 
در مراحل نهایی خود به س��ر 
می ب��رد و ش��رکت های متعدد 
اروپای��ی نیز برای باز کردن راه 
تأمین مالی آنها اعالم آمادگی 
کرده اند؛ موضوعی که شاید در 
آینده ای نه چندان دور یک بار 
دیگر تأثیر فشارهای اقتصادی 
را  در تصمیم ه��ای سیاس��ی 

مشخص کند. 

ایرباس و بویینگ با فاینانس قطعی می آیند 

اروپا پیشقدم در تأمین مالی هواپیماهای ایران
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قائ��م مقام وزیر راه وشهرس��ازی تاکید 
کرد: تمام ریس��ک های این قرار داد و تمام 
احتماالت��ی را که ممکن اس��ت رخ دهد 
پیش بین��ی کرده ای��م و تم��ام جوانب در 

شرایط احتمالی سنجیده شده است. 
می ش��ود  گفت��ه  اینک��ه  درب��اره  وی 
مدت زم��ان تحوی��ل هواپیماهای بویینگ 
طوالنی اس��ت، گفت: س��اخت هر فروند 
هواپیم��ا بس��ته به مدل و تای��پ آن یک 
فرآین��د ۹ ال��ی ۱۸ ماهه اس��ت. نکته ای 
که وجود دارد این اس��ت ک��ه خط تولید 
بویین��گ و ایرباس منتظر س��فارش های 
ایران ایر نبوده اس��ت. بای��د بگویم که در 
ح��ال حاضر از یک مدل بویینگ ۱۰ هزار 

سفارش از قبل وجود دارد. 
فخریه کاش��ان ادامه داد: بنابراین وقتی 
گفته می ش��ود س��ال ۲۰۱۸ س��ری اول 
هواپیما ها به ایران تحویل داده می ش��ود 
ب��ه ای��ن معنا اس��ت که ال ب��ه الی زمان 
از  بندی ه��ای تولی��د س��فارش هایی که 
قب��ل به بویینگ داده ش��ده، هواپیماهای 

سفارش ایران را هم می سازند. 
ای��ن مقام مس��ئول اف��زود: وقتی گفته 
می ش��ود تحوی��ل هواپیما ه��ا از ۱۴ ماه 
آینده ش��روع می شود به معنای آن نیست 
که س��اخت ی��ک فروند هواپیم��ا ۱۴ ماه 
زم��ان می برد بلکه به این معنا اس��ت که 
بویینگ موظف است س��فارش های سایر 
ایر داده  ایرالین های��ی را که زود تر از ایران 
ش��ده باید تحویل دهد و بعد سفارش های 

ایران ایر وارد خط تولید می شود. 
قائ��م مقام وزیر راه و شهرس��ازی ادامه 
داد: ضمن اینکه تحویل گرفتن هواپیما ها 
و تدارک و آموزش نیروی انسانی مشغول 
ب��ه کار در آن هواپیما و طی مس��یرهای 
بازرگان��ی آن هواپیم��ا زمانبر اس��ت. در 
س��ال های اول تحویل هواپیما از هش��ت 
فروند شروع می شود البته سال هایی است 
ک��ه از بویینگ ۱۰ فروند هواپیما خواهیم 

گرفت. 
وی از تحویل ۱۲ فروند هواپیما در سال 
۲۰۱۷ خب��ر داد و گفت: در س��ال ۲۰۱۷ 
چیزی حدود ۱۰ ال��ی ۱۲ فروند هواپیما 
از ایرباس و ATR تحویل خواهیم گرفت. 
فخری��ه کاش��ان با اش��اره ب��ه تامین 
فاینانس ش��ش فروند هواپیما از س��وی 
بویین��گ ب��ا توجه به اینکه ش��رکت های 
آمریکایی قادر به تامین مالی قراردادهای 
ایرانی نیس��تند، اظهار داشت: قرار نیست 

ش��رکت ها و موسس��ات آمریکایی تامین 
فاینان��س هواپیما ها را انج��ام دهند. قرار 
بر این اس��ت ک��ه به مس��ئولیت بویینگ 
تجهی��ز منابع مال��ی انجام ش��ود. یعنی 
بویینگ خط مالی شش فروند هواپیما را 
فراهم می کند، حال اینکه از چه ش��رکت 
و از ک��دام کش��ور این خ��ط اعتباری را 
تامین می کند، مسئله مربوط به بویینگ 
اس��ت. تامین فاینانس می تواند از شرکت 
غیر آمریکای��ی ی��ا آمریکای��ی مقیم یک 

کشور دیگر باشد. 
وی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر تامین 
مال��ی چند فرون��د هواپیم��ای بویینگ و 
ایرباس آماده شده است، گفت: از مجموع 
۱۰۰ فروند هواپیم��ای ایرباس ۴۲ فروند 
و از مجم��وع ۸۰ فروند هواپیمای بویینگ 
پنج فروند تامین مال��ی را خودمان انجام 
داده ای��م. البت��ه تامی��ن مال��ی ۱۹ فروند 
را خ��ود ایرب��اس بر عهده گرفته اس��ت و 
خط اعتباری ش��ش فروند هواپیما را هم 

بویینگ تامین می کند. 
فخری��ه کاش��ان با بی��ان اینک��ه تمام 
۸۰ فروند هواپیما برای مسیرهای خارجی 
در  بویینگ ه��ا  از  فرون��د  و ۵۰  نیس��ت 
مس��یرهای داخلی اس��تفاده خواهد شد، 
اظهار داشت: از هواپیماهای بویینگ ۷۳۷ 
ه��م در مس��یر های داخلی و مس��یرهای 

منطقه ای استفاده خواهد شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه انتق��ال دان��ش و 
تکنول��وژی س��اخت قطع��ات هواپیما به 
ای��ران در قراردادهای بویینگ و ایرباس 
گف��ت: کارگروه��ی را تش��کیل داده ایم 
ک��ه در ای��ن کارگ��روه مع��اون علم��ی 
رئیس جمه��وری و رئی��س مرک��ز مل��ی 
فضای��ی ایران و نمایندگان ش��رکت های 
س��ازنده هواپیما حضور دارن��د. در این 
کارگروه توانایی های داخل برای ساخت 

قطعات هواپیما ارزیابی می شود. 
وی اف��زود: ق��رار ب��ر ای��ن اس��ت که 
زنجی��ره  در  دانش بنی��ان  ش��رکت های 
س��اخت قطعات هواپیم��ا حضور یابند و 
قطع��ات در ایران س��اخته و به ش��رکت 
ایرباس داده می ش��ود تا در هواپیما ها و 
محصوالت خود از آن قطعات اس��تفاده 
کن��د. البته این هم��کاری تنها در بخش 
ش��رکت های  و  نیس��ت  س��خت افزاری 
ایرانی می توانند در بخش نرم افزاری هم 
با شرکت های س��ازنده هواپیما مشارکت 

داشته باشند. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی: 

ورود ۱۲ فروند ایرباس و ATR در سال ۲۰۱۷
قائ��م مقام وزی��ر راه و شهرس��ازی از 
ورود ۱۲ فرون��د هواپیم��ای ایرب��اس و 
ATR در س��ال ۲۰۱۷ خبر داد و گفت: 
فاینانس ۴۷هواپیمای ایرباس و بویینگ 
را تامین کرده ایم و قرار نیس��ت شرکت 
آمریکای��ی خط اعتب��اری را تامین کند، 
تامین فاینانس می تواند از سوی شرکت 

آمریکایی مقیم خارج انجام شود. 
اصغ��ر فخریه کاش��ان در گفت و گو با 
ایلنا، درباره پیش بینی های انجام ش��ده 
برای کاهش ریس��ک ها در مفاد قرارداد 
خری��د هواپیما از بویین��گ و ایرباس در 

ش��رایط احتمال��ی، اظهار داش��ت: اگر 
حادث��ه و رویدادی رخ ده��د که در آن 
جریان، طرف ایران مقصر نباش��د، تمام 
پیش پرداخت ها را می توانیم پس بگیریم. 
وی اف��زود: اگر هواپیمایی تا آن تاریخ 
س��اخته ش��ده باش��د، تحویل خواهیم 
گرفت. برای هواپیماهایی هم که در خط 
تولید اس��ت و هنوز تحویل داده نش��ده 
بای��د راه��کاری را بیندیش��یم. بنابراین 
طرفین در شرایط احتمالی برای تحویل 
هواپیمای��ی که در خط تولید قرار دارند، 

راهکاری خواهند یافت. 



اضافه شدن جیپ و آلفارومئو به 
ناوگان عجیب پلیس ایتالیا

خودروه��ای م��ورد اس��تفاده در ن��اوگان پلی��س 
کش��ورهای مختلف برای عالقه مندان به حوزه خودرو 
از جذابیت های بس��یار زیادی برخوردار است. بسیاری 
از کش��ورهایی که از صادرکنن��دگان عمده خودرو در 
جهان محس��وب ش��ده و ش��رکت های خودروسازی 
فعال در آنها به طراح��ی و تولید خودروهای جذاب و 
پرسرعت می پردازند، عموما از قدرتمندترین مدل های 
تولید شده توس��ط این خودروسازان در ناوگان پلیس 
استفاده می شود. البته در این میان کشورهایی هستند 
که فاقد صنعت خودروس��ازی بوده ولی به دلیل ثروت 
سرشاری که دارند به خرید سوپرماشین های قدرتمند 
اق��دام کرده و این خودروها را در ناوگان پلیس خود به 
خدمت می گیرند. در این زمینه و برای نمونه می توان 
به پلیس دوبی اش��اره کرد که مدتی است از مدل های 
مختلف المبورگینی، فراری و سایر برندهای مشهور و 

گران قیمت در ناوگان پلیس خود استفاده می کند. 
پلی��س ایتالیا به دلی��ل وجود ش��رکت های بزرگ 
خودروسازی در این کشور که به تولید سوپرماشین ها 
و خودروه��ای لوک��س می پردازن��د از به روزتری��ن، 
قدرتمند تری��ن و لوکس ترین خودروهای تولید ش��ده 
توس��ط خودروسازان ایتالیایی اس��تفاده می کند. شما 
فقط در ایتالیا می توانید خودروهایی نظیر المبورگینی 
 Polizia هوراکان را با رنگ آبی روش��ن را که عبارت

روی آن نقش بسته است ببینید. 
تمایل مقامات پلیس ایتالیا به استفاده از خودروهای 
لوکس و گران قیمت زمینه را برای ایجاد رقابتی جدی 
میان خودروس��ازان لوکس جهان پدید آورده است. در 
همین رابطه و پس از ورود برخی مدل های المبورگینی 
 به ناوگان پلی��س ایتالیا، مدیران گروه خودروس��ازی 
فی��ات – کرایس��لر تصمی��م گرفتن��د ت��ا ب��ا وارد 
 ک��ردن مدل های��ی نظی��ر »Jeep Renegade« و 
» Alfa Romeo Giulietta « ب��ه ن��اوگان پلیس 
ایتالیا رقابتی جدی را با سایر خودروسازان لوکس نظیر 
المبورگینی و فراری برای تأمین خودروهای موردنیاز 

پلیس این کشور آغاز کنند. 
خ��ودروی  » Jeep Renegade« ک��ه از جمل��ه 
جدیدترین محصوالت شرکت جیپ محسوب می شود 
که به یک پیش��رانه چهار س��یلندر بنزینی دو لیتری 
مجهز ش��ده قادر اس��ت توانی معادل 120 اسب بخار 
تولید  کند. گفتنی اس��ت این مدل در حالی به پلیس 
ایتالیا تحویل شده است که شرکت جیپ آن را به بازار 
خودروی آمریکا عرضه نکرده اس��ت. این در شرایطی 
اس��ت که نس��خه جدید م��دل » Giulia« ش��رکت 
آلفارومئو که به پیش��رانه ای قدرتمند مجهز ش��ده و 
توانی معادل 280 اسب بخار تولید می کند پس از ورود 
به ناوگان پلیس ایتالیا به صورت رس��می به بازارهای 

جهانی عرضه خواهد شد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت گ��روه خودروس��ازی فیات – 
کرایس��لر ک��ه از جمل��ه مهم تری��ن تأمین کنندگان 
خودروه��ای م��ورد نیاز پلی��س ایتالیا اس��ت با تولید 
خودروه��ای مخصوص پلیس ناآش��نا نبوده و پیش از 
ای��ن نیز خ��ودروی  »Dodge Charger « را که از 
جمله بهترین خودروهای موجود برای تعقیب و گریز 
محسوب می شود به ناوگان پلیس ایاالت متحده وارد 
کرده است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه 
صنعت خودرو معتقدند  » Dodge Charger« یکی 
از بهترین و قدرتمند ترین خودروهایی است که با توجه 
به قدرت باالی پیش��رانه اش می تواند به گزینه ای قابل 
اعتماد و جذاب برای دپارتمان پلیس هر کش��ور بدل 

شود. 
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برخورد با تخلفات شبانه رانندگی 
تعطیل نشده است

جانش��ین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ اع��الم کرد در فصل زمس��تان نیز طرح پلیس 
در برخورد با تخلفات ش��بانه و حادثه ساز ادامه خواهد 

داشت و این طرح تعطیل نشده است. 
س��رهنگ حسن عابدی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
اجرای طرح های پلیس راهور در فصل زمستان اظهار 
کرد: یک سری از طرح های پلیس راهور جزو طرح هایی 
اس��ت که مختص ب��ه فصل و زمان خاصی نیس��ت و 
در تمام ایام س��ال اجرا می شود، اما یک سری دیگر از 
طرح ها و ماموریت ها نیز با توجه به فصل ممکن است 
تغییر کند به عنوان مثال برخورد پلیس با خودروهای 
فاقد تجهیزات زمس��تانی طرحی است که در تابستان 

موضوعیت ندارد و طبیعتا اجرایی هم نمی شود. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال حاضر ط��رح برخورد با 
تخلفات موتورسیکلت س��واران، خودروه��ای آالینده 
و فاقد معاینه فنی، برخ��ورد با مخدوش کردن پالک 
و... در دس��تور کار پلی��س ق��رار دارد، گفت: طرح ها و 
ماموریت های دیگر نیز به قوت خود ادامه داشته و اجرا 

می شود. 
عابدی درباره اینکه آیا طرح برخورد با تخلفات شبانه 
و م��واردی همچون دور دور همچنان در پایتخت اجرا 
می شود به ایسنا گفت:  طرح برخورد با تخلفات شبانه 
همچون س��رعت غیرمجاز و انجام حرکات نمایشی با 
خودرو، تعطیل نش��ده و ادامه دارد. همچنین ماموران 
پلی��س راهور با خودروهایی که اقدام به ایجاد آلودگی 
صوت��ی کرده یا از طری��ق دور دور کردن در خیابان ها 
برای دیگر شهروندان مزاحمت ایجاد کنند نیز برخورد 
ک��رده و همانطور که گفتم این طرح مختص به فصل 

خاصی نیست و در تمام ایام سال اجرا خواهد شد. 
جانش��ین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران 
بزرگ همچنین از بازگش��ت شرایط ترافیکی پایتخت 
ب��ه حالت عادی در هفته گذش��ته خب��ر داد و گفت: 
همانطور که پیش از این نیز بارها گفته شد، در یکی دو 
هفت��ه پس از پایان ماه محرم و صفر به دالیل مختلف 
همچون سرمای هوا، آغاز موج بارش ها، تغییر در ساعت 
زوج و ف��رد، فرا  رس��یدن ماه ربیع و. . . حجم س��فرها 
در معابر پایتخت افزایش پیدا کرده و متأسفانه شاهد 
سنگینی حجم ترافیک در بسیاری از بزرگراه ها به ویژه 

بزرگراه های شمالی تهران بودیم. 

 نخستین نمایندگی ایران خودرو 
در ارمنستان گشایش یافت

نخس��تین نمایندگ��ی ش��رکت ایران خ��ودرو در 
ارمنس��تان با هدف اج��رای برنامه عرض��ه تولیدات 
مختلف س��اخت این ش��رکت به صورت گسترده تر 
از قب��ل در ش��هر ایروان و همکاری ه��ای صنعتی و 

اقتصادی با طرف های ارمنستانی گشایش یافت. 
به گزارش ایرنا، این نمایندگی با حضور جمعی از 
مسئوالن سفارت ایران از جمله سیدکاظم سجادی 
س��فیر جمه��وری اس��المی و ش��ماری از مقام های 
اقتصادی ارمنس��تانی از روز جمع��ه کار خود را در 

پایتخت این کشور آغاز کرد. 
همچنین براس��اس برنامه اعالم��ی، امکان عرضه 
خودروه��ای مختل��ف از جمله دنا، وانت آریس��ان و 

سورن در ارمنستان پیش بینی شده است. 
همزمان با گش��ایش نمایندگی ایران خودرو، از دنا 
محصول جدید این ش��رکت نیز برای بازار ارمنستان 

رونمایی شد. 
ایران خودرو که از چند س��ال پیش در ارمنستان 
حضور فعالی دارد، اکنون درصدد است سهم خود را 

در بازار این کشور افزایش دهد. 
ارمنس��تان نیز ب��ا حدود 30 ه��زار کیلومتر مربع 
مس��احت و 3 میلیون نفر جمعیت در منطقه قفقاز 
که پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 استقالل 
یافت، با موقعیت راهب��ردی ویژه، از غرب با ترکیه، 
ش��مال با گرجس��تان، ش��رق، جمهوری آذربایجان  
)جمه��وری قره باغ( و در جنوب ای��ران و جمهوری 
خودمختار نخجوان  )جزئی از جمهوری آذربایجان( 

هم مرز است. 
ارزش رواب��ط اقتص��ادی س��االنه دو کش��ور معادل 
3میلی��ون و 250 ه��زار دالر اس��ت که س��هم ایران 
سه میلیون دالر و سهم ارمنستان 250 هزار دالر برآورد 
می ش��ود، درحالی که قابلیت های بس��یار زیادی برای 
افزایش وجود دارد و دو کش��ور نیز درصدد گس��ترش 

این همکاری ها و ورود به عرصه های تازه ای هستند. 

از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال عنوان شد
هشدار نسبت به تعلل در تعیین 
تکلیف خودروهای لوکس قاچاق

طی ماه ه��ای اخیر واردات ۶0 خ��ودروی لوکس 
قاچ��اق ب��ه تیتر اخب��ار رس��انه ها تبدیل ش��د که 
تصمیم گی��ری برای انهدام یا صادرات آنها با وقفه ای 
نسبتا طوالنی مواجه شد اما سخنگوی ستاد مرکزی 
مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز از س��ازمان یافته بودن 
برخ��ی پرونده ه��ا در ای��ن زمینه خب��ر داد و گفت 
ک��ه تعلل در زمینه تصمیم گی��ری برای خودروهای 
مکش��وفه قاچاق سبب فس��ادهایی مانند گم شدن، 

جابه جا شدن یا عوض شدن آنها خواهد شد. 
قاسم خورشیدی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز درباره خودروهای 
لوکس معقتد اس��ت که باز توزیع کاالهای مکشوفه 
قاچاق در بازار داخلی هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد 
و باید هرچه س��ریع تر نس��بت به تعیین تکلیف این 

کاالها تصمیم گیری و اقدامات الزم صورت پذیرد. 
وی اف��زود: کاالهایی که قاچ��اق بودن آنها قطعی 
ش��ود، عدم تصمیم گیری ی��ا تعلل درب��اره آنها نیز 
می تواند موجب فس��ادهای متعدد ش��ود که سبب 
گم شدن، جابه جا ش��دن یا عوض شدن آنها خواهد 
ش��د؛ بنابراین ایج��اد فرصت برای چنی��ن تخلفاتی 

مناسب نیست و وجاهت قانونی ندارد. 
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
اعالم کرد: تصمیم گیری برای کاالهای س��رمایه ای 
مانن��د خودرو، به گونه ای اس��ت که اولویت با فروش 
آن به ش��رط صادرات است اما به هر علت اگر امکان 
فروش نباشد باید نسبت به تعیین تکلیف آن هرچه 
س��ریع تر اقدام شود و هم اکنون تصمیم گیری درباره 
این خودروهای قاچاق بر عهده سازمان جمع آوری و 

فروش اموال تملیکی است. 
ب��ه گفت��ه خورش��یدی، همچنی��ن در خصوص 
سازمان یافته بودن یا نبودن قاچاق این خودروهای 
لوک��س تصریح ک��رد: براس��اس قانون مس��ئولیت 
رس��یدگی به پروندهای قاچاق سازمان یافته با قوه 
قضاییه و محاکم قضایی اس��ت و پرونده های قاچاق 
غیرس��ازمان یافته از س��وی ای��ن نه��اد و در نهایت 

تعزیرات حکومتی پیگیری می شود. 
وی اظهار ک��رد: بنابراین آن دس��ته از پرونده هایی 
که در محاکم قضایی مورد رس��یدگی قرار می گیرند، 
قاچاق س��ازمان یافته تش��خیص داده می ش��ود و در 
پرون��ده  خودروهای لوکس مورد نظر قاچاق س��ازمان 
یافته و غیرسازمان یافته در آنها وجود داشته و مشاهده 
شد، چرا که همه آنها با یک محموله وارد نشده بودند. 

خبر بینالملل

7 خودرو

نیمه مردادماه س��ال جاری، 
ش��ورای پول و اعتبار تصویب 
خودروس��از  دو  ک��ه  ک��رد 
دولت��ی ایران باید بخش��ی از 
دارایی های ش��ان را به فروش 
بتوانند س��قف  ت��ا  برس��انند 
ش��ده  اس��تفاده  تس��هیالت 
خ��ود را در سیس��تم بانک��ی 
حفظ کنند. در همین راس��تا، 
ایران خودرو  صنعت��ی  گ��روه 
هفته گذش��ته طی نامه ای به 
س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار 
ته��ران اع��الم کرد ک��ه قصد 
واگذاری س��هام خود در بانک 

پارسیان را دارد. 
براس��اس مصوب��ه ش��ورای 
پول و اعتبار که به درخواس��ت 
بان��ک مرک��زی ب��ه تصوی��ب 
ش��رکت  دو  اس��ت،  رس��یده 
و  ایران خ��ودرو  خودرو س��ازی 
س��ایپا بای��د ظرف ش��ش ماه 
بخش��ی از دارایی های ش��ان را 
واگذار کرده و به طور مشخص 
ایران خودرو باید سهام خود در 
بانک پارسیان را واگذار می کرد. 
حاال آبی ه��ای جاده مخصوص 
که به طور مش��خص به فروش 
س��هام بانک پارس��یان آنها در 
مصوبه فوق اش��اره ش��ده بود، 
در مدت زمانی کمتر از ش��ش 
ماه خود را برای واگذاری سهام 
بانک پارسیان که برخالف سایر 
دارایی های خودروسازان خیلی 
ه��م غیرمول��د نیس��ت، آماده 

کرده اند. 

چنین مصوبه ای در پاسخ به 
درخواس��ت وزیر صنعت بوده 
که این ش��ورا، درخواست این 
وزارتخان��ه را مبن��ی بر حفظ 
خودروسازان  تسهیالت  سقف 
در سیس��تم بانکی به صورت 
مش��روط لبیک گفته اس��ت؛ 
ش��رطی ک��ه اج��رای آن، دو 
خودروس��از بزرگ کشور را به 
ورشکستگی  از  واقعی  صورت 
نجات داده و هزینه های مالی 

آنها را کاهش خواهد داد. 
دارایی های  ف��روش  قص��ه 
خودروسازان تازه نیست، بلکه 
یک سال پس از روی کار آمدن 
دول��ت یازده��م، محمدرض��ا 
صنع��ت،  وزی��ر  نعم��ت زاده، 
مع��دن و تجارت مدعی ش��د 
که دو خودروساز بزرگ کشور 
بخش��ی از دارایی های خود را 
واگ��ذار کرده اند. همچنین در 
آخرین مجمع عمومی ساالنه 
این دو خودروساز، سکانداران 
این دو ش��رکت اعالم کردند 
ک��ه در س��ال جاری بخش��ی 
از ش��رکت های تابع��ه خود را 
واگ��ذار خواهند ک��رد. اکنون 
پرس��ش اینجاس��ت ک��ه این 
اق��دام خودروس��ازان در کنار 
الزام شورای پول و اعتبار، چه 
تأثیری ب��ر آینده فعالیت آنها 

خواهد داشت؟ 
فربد زاوه، کارشناس صنعت 
خودرو در پاسخ به این پرسش 
به  »فرصت ام��روز« می گوید:  
»ف��روش دارایی ه��ای این دو 
ش��رکت ب��ه معن��ای تس��ویه 

بدهی های گذش��ته است. طی 
یک سال گذشته شیوه جدیدی 
در پیش گرفته ش��ده مبنی بر 
اینک��ه ش��رکت ها ب��ا تجدید 
ارزیابی خن��ده دار می گویند ما 
صاحب 20هزار میلیارد تومان 
دارای��ی بودی��م، ام��ا فراموش 
کرده بودیم. با این شگرد زیان 
انباشته خود را صفر می کنند، 
ام��ا در حقیق��ت تغیی��ری در 
وضعی��ت ورشکس��تگی ای��ن 
ش��رکت ها رخ نداده، بلکه روی 
کاغذ از ورشکستگی نجات پیدا 
کرده ان��د. این روش مش��کلی 
نخواه��د  ح��ل  ش��رکت ها   از 

کرد.«
او می افزاید:  »نسخه شورای 
پول و اعتبار فارغ از اینکه باید 
به صورت دس��توری پیچیده 
ش��ود یا خیر، راه حل اساسی 
از  برای خروج  خودروس��ازان 
ورشکس��تگی است. شرکت ها 
دو راه ح��ل ب��رای خ��روج از 
وضعیت فعلی دارن��د؛ یا باید 
افزایش سرمایه واقعی در این 
شرکت ها صورت بگیرد یا باید 
با فروش دارایی های بی بازده، 
مدیریت دارایی انجام بدهند.«

استاد  کاکایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران 
در ای��ن زمین��ه در گفت وگو 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« بی��ان 
دارایی های  »فروش  می کند:  
از  یک��ی  خودروس��ازان 
اس��ت  اقداماتی  منطقی ترین 
ک��ه باید انجام ش��ود. در یک 
مقط��ع زمانی، خودروس��ازان 

داش��تند  خوبی  درآمده��ای 
و ای��ن درآمدها را به س��مت 
س��رمایه گذاری در بخش های 
مختلف اقتص��اد بردند، اما در 
شرایط فعلی که خودروسازی 
ما باید رقابت پذیر شود، حتماً 
باید هزینه ه��ای مالی خود را 
کاه��ش دهن��د. ای��ن فروش 
خودروس��ازان  برای  دارایی ها 
تمرک��ز بر کیفی��ت و کاهش 
هزینه ه��ای مال��ی آنه��ا را به 
همراه داش��ته و مان��ع از باال 
آنها  بدهی های  می��زان  رفتن 
به سیس��تم بانکی می ش��ود. 
ب��ه عبارت بهتر س��رمایه های 
کس��ب و کار  در  غیرمول��د 
خودروس��ازان به سرمایه های 

مولد تبدیل می شود.«

بدهی های بانکی تمام 
می شوند

فروش دارایی ه��ای بی بازده 
خودروسازان تنها راه حل فعلی 
آنها برای نجات از ورشکستگی 
اس��ت، زیرا باتوجه به شرایط 
فعلی فضای کسب و کار و زمانبر 
بودن اجرای برجام بعید به نظر 
می رسد که دس��ت کم تا یک 
افزایش سرمایه ای  آینده  سال 
در این بخش از صنعت صورت 
بگیرد، اما سهام بانک پارسیان 
برای ایران خودرویی ها بس��یار 
ارزش��مند خواهد ب��ود چراکه 
را  توجه��ی  قاب��ل  س��رمایه 
راه��ی ای��ن ش��رکت خواهد 
ک��رد. ام��ا آیا آنق��در وضعیت 
خراب  ایران خ��ودرو  نقدینگی 

اس��ت که این مبل��غ به زخم 
بدهی ها و تامین س��رمایه در 
گردش زده می ش��ود یا صرف 
س��رمایه گذاری های جدی��د و 
توسعه خطوط تولید می شود؟ 
تصری��ح  این ب��اره  در  زاوه 
حاص��ل  »پ��ول  می کن��د:  
دارایی ه��ا،  ای��ن  ف��روش  از 
پولی اس��ت ک��ه به وس��یله 
سیس��تم  از  خودروس��ازان 
بانکی خارج شده و به واسطه 
حمایت ه��ای وزارتخان��ه ب��ه 
سیس��تم بانکی ع��ودت داده 
نش��ده اس��ت. این پول بسیار 
گران قیم��ت بوده و حتماً باید 
به ش��بکه بانک��ی بازگردانده 
ش��ود. نرخ بهره ای��ن پول با 
توجه ب��ه قدیمی ب��ودن آنها 
بس��یار باالس��ت و حتماً باید 
حقیق��ت  در  ش��ود.  تس��ویه 
خودروس��ازان ب��ا این ش��یوه 
از ورشکس��تگی نج��ات پیدا 
خواهن��د کرد و فض��ای مالی 

منطقی تری خواهند داشت.«
صنع��ت  کارش��ناس  ای��ن 
خودرو اظهار می کند:  »پاک 
مع��وق  بدهی ه��ای  ک��ردن 
به شدت در کاهش هزینه های 
مالی خودروسازان مؤثر است. 
با توجه به انباشت بدهی های 
بانک��ی، ای��ن ش��رکت ها ب��ا 
ب��ه  ناچ��ار  زم��ان  گذش��ت 
پرداخ��ت چندی��ن برابر اصل 
پول خود هس��تند ک��ه حاال 
ب��ا پاک کردن ای��ن بدهی ها، 
به شدت  آنها  مالی  هزینه های 

کاهش خواهد یافت.«

تبعیت ایران خودرو از شورای پول و اعتبار

 آبی های جاده مخصوص
سوار کشتی نجات شدند

گ��روه خودروس��ازی تویوتای 
ژاپن که برای مدت های طوالنی 
به ش��دت از تکنول��وژی ب��ه کار 
رفت��ه در طراحی پیش��رانه های 
محافظ��ت  خ��ود  محص��والت 
می کرد اخیراً اعالم کرده اس��ت 
که به زودی این تکنولوژی را در 

معرض فروش قرار خواهد داد. 
مدیران  رویت��رز،  گ��زارش  به 
ژاپن��ی  خودروس��ازی  ش��رکت 
تویوتا هفته گذشته اعالم کردند 
ک��ه قصد دارند تکنولوژی به کار 
رفته در پیش��رانه های هیبریدی 
خ��ود را توس��عه دهن��د. ای��ن 
تصمی��م در ش��رایطی از س��وی 
مدیران تویوتا اتخاذ ش��ده است 
که ای��ن ش��رکت ژاپن��ی قصد 
دارد تکنولوژی ب��ه کار رفته در 
طراحی پیشرانه و سیستم تعلیق 
م��ورد اس��تفاده در خودروهای 
خ��ود را ب��ه دیگر ش��رکت های 

خودروسازی واگذار کند. 
تصمی��م  اس��ت  گفتن��ی 
 تویوتا ب��ه فروش پیش��رانه های 
ای��ن   »one-size-fits-all«
ش��رکت در ش��رایطی ص��ورت 
می پذی��رد که ای��ن روزها اغلب 
ب��ه  بین الملل��ی  خودروس��ازان 
کامپیوت��ری  پیش��رانه های 
وابس��تگی بس��یار زی��ادی پیدا 
کرده اند و اس��تفاده از تکنولوژی 
استفاده شده در موتورهای تولید 

ش��ده توس��ط تویوتا به آنان این 
امکان را می دهد از این پیشرانه 
در تولید مدل های مختلف خود 

استفاده کنند. 
این عقیده اند  بر  کارشناس��ان 
که اقدام اخیر گروه خودروسازی 
تویوت��ا از اهمیت بس��یار زیادی 
برخ��وردار اس��ت، چرا ک��ه این 
روزه��ا بس��یاری از کش��ورهای 
جهان با بازنگری در قوانین خود، 
استانداردهای سخت گیرانه ای را 
برای کاهش آالیندگی خودروها 
وض��ع کرده ان��د و ای��ن موضوع 
س��بب شده اس��ت بس��یاری از 
در  خودروس��ازی  ش��رکت های 
جهان سرمایه گذاری گسترده ای 
توس��عه  و  طراح��ی  ح��وزه  در 
و هیبریدی  برقی  پیش��رانه های 
ص��ورت دهن��د. در ای��ن میان 

تصمی��م اخیر مدیران ش��رکت 
تویوتا در زمینه دسترس��ی سایر 
جهان  خودروسازی  شرکت های 
ب��ه تکنول��وژی مورد اس��تفاده 
بزرگ ترین خودروس��از جهان را 
می ت��وان گام بلن��دی در جهت 
می��زان  توج��ه  قاب��ل  کاه��ش 
ارزیاب��ی   آالیندگ��ی خودروه��ا 

کرد. 
تحلیلگ��ران و فع��االن ح��وزه 
صنع��ت خ��ودرو بر ای��ن باورند 
ک��ه تصمیم تویوت��ا برای فروش 
س��ایر  ب��ه  خ��ود  تکنول��وژی 
یک  بین الملل��ی  خودروس��ازان 
تغیی��ر موضع گس��ترده و جدی 
از س��وی ای��ن ش��رکت ژاپن��ی 
محس��وب می ش��ود که پیش از 
این با اختصاصی کردن ش��بکه 
توزیع و تأمین قطعات مورد نیاز 

خود به ش��دت از توانمندی های 
خ��ود در حوزه طراح��ی و تولید 
پیش��رانه و س��ایر قس��مت های 

خودرو محافظت می کرد. 
مدی��ر  میزوش��یما«  »تاکیوش��ی 
ش��رکت  پیش��رانه  بخ��ش 
تویوتا در گفت وگو  خودروسازی 
با رویترز اظهار داشت: »زنجیره 
تأمین کنندگان قطعات ش��رکت 
تویوتا به صورتی اس��ت که فقط 
از آنها اس��تفاده  تویوتا می تواند 
کند.« وی ادام��ه داد: »ما قصد 
داریم بعد از ای��ن نحوه طراحی 
و توس��عه تکنولوژی به کار رفته 
در قطعات م��ان را تغیی��ر دهیم 
تا دیگران نی��ز بتوانند از آن در 
فرآین��د تولی��د خودروهای خود 
استفاده کرده و از توانمندی های 
مهندسی تویوتا بهره مند شوند.«

در همین راس��تا »یوشیفومی 
 r&d at کات��و« مدیر ش��رکت
Denso Corp  از شرکت های 
تأمین کننده گروه خودروس��ازی 
تویوتا در گفت وگو با خبرنگاران 
گفت: »تا امروز ما نمی توانستیم 
قطعاتی که برای استفاده در مدل 
پرایوس به تویوتا می فروشیم به 
بفروشیم  نیز  دیگر خودروسازان 
چ��را ک��ه نح��وه طراح��ی این 
قطعات به گونه ای است که دیگر 
شرکت های خودروسازی قادر به 
استفاده از آن در خودروهای شان 
افزود: »چنانچه  وی  نیس��تند.« 
نح��وه طراحی این قطعات تغییر 
کن��د در آن ص��ورت می توانیم 
در ص��ورت نیاز آنه��ا را به دیگر 
نیز  خودروس��ازی  ش��رکت های 

بفروشیم.«
در حال��ی ک��ه خودروس��ازان 
روزه��ا  ای��ن  بین الملل��ی 
سرمایه گذاری گس��ترده ای برای 
توس��عه تکنولوژی ب��ه کار رفته 
انج��ام  خ��ود  خودروه��ای  در 
می دهند و همزمان برای حضور 
قدرتمندان��ه در ب��ازار ناچارن��د 
قیمت محصوالت ش��ان را پایین 
نگه دارند، تویوتا و ش��رکت های 
قطعه سازی وابسته به آن در پی 
آن هس��تند با ف��روش قطعات و 
پیش��رانه های تولید شده توسط 
این ش��رکت ب��ه ص��ورت قابل 
توجه��ی ب��ر می��زان درآمدهای 

خود بیفزایند. 

تویوتا تکنولوژی طراحی پیشرانه خود را به فروش می رساند
گزارش2
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جعفر والی صبح روز گذش��ته در سن ۸۳ سالگی 
از دنی��ا رف��ت. ب��ه گ��زارش ایس��نا، ای��ن هنرمند 
پیشکس��وت ک��ه از ۱۸ آذر م��اه به دلی��ل بیماری 
در بیمارستان بس��تری بود حوالی ساعت ۱۰ صبح 
۲۷ آذر ماه در بیمارس��تان به دلیل مشکالت ریوی 

در گذشت. 

جعف��ر والی که با همراهی ای��رج راد و هرمز هدایت 
درص��دد اج��رای نمای��ش  »در گوش س��المم زمزمه 
 کن« در جش��نواره تئاتر فجر بود، پیش��تر نمایش های  
»آی باکاله  ای بی کاله«،  »چوب به دست های ورزیل« 

و  »گاو« را اجرا کرده است. 
نمای��ش  دو  ب��ازی در  ب��ا  اخی��ر   او در س��ال های 

»اتاق شماره شش« نوشته خسرو حکیم رابط براساس 
اث��ری از چخوف و  »ویتس��ک؛ یک داس��تان ناتمام« 
نوش��ته بوش��نر هر دو به کارگردانی ناصر حسینی مهر 

روی صحنه رفت. 
پیکر او فردا در قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( به 

خاک سپرده می شود. 

ادامه از صفحه یک 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای خاطرنش��ان 
کردن��د: در ص��ورت وح��دت ملت ه��ا و 
و  آمریکایی ه��ا  اس��المی،  دولت ه��ای 
صهیونیست ها، توان تحمیل خواسته های 
خود بر مس��لمانان را از دست می دهند و 
توطئه به فراموشی سپرده شدن فلسطین 

ناکام خواهد ماند. 
ایش��ان، حمله و کش��تار مس��لمانان از 
میانم��ار در ش��رق آس��یا ت��ا نیجریه در 
غ��رب آفریق��ا و رویارویی مس��لمانان در 
منطقه بس��یار مهم غرب آسیا را از نتایج 
توطئه های تفرقه انگیز مستکبران خواندند 
و افزودند: در این اوضاع و احوال، ش��یعه 

انگلیس��ی و س��نی آمریکایی مثل دو لبه 
ی��ک قیچی ب��ه آتش اف��روزی و اختالف 

افکنی مشغولند. 
رهب��ر انق��الب اس��المی ب��ا اش��اره به 
رویاروی��ی اراده ش��یطانی تفرق��ه با اراده 
عزت بخش وحدت گفتند: سیاست قدیمی 
انگلیس��ی ها مبنی بر تفرقه بینداز و آقایی 
کن، در دس��تور کار جدی دشمنان اسالم 

قرار دارد. 
افزای��ش  اس��المی،  انق��الب  رهب��ر 
فعالیت ه��ای ضد اس��المی مس��تکبران 
بعد از پیروزی انقالب اس��المی را نشانه 
ت��رس آنها از اس��تقرار و اس��تمرار یک 
نظام اس��المی قدرتمند، پیش��رو و الگو 

دانس��تند و افزودند: دش��منان حتی اگر 
ادع��ای نرم��ش و ظاهری آراس��ته هم 
داش��ته باش��ند، در باطن به تمام معنا، 
وحش��ی و خشن هس��تند و ملت ها باید 
برای مواجهه با این دش��منان بی اخالق، 

بی دین و بی انصاف آماده باشند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای،  »اتحاد« را 
مهم ترین آمادگی مورد نیاز دنیای اس��الم 
برش��مردند و افزودند: همه فَرق اس��المی 
چه ش��یعه و چه س��نی، از ایجاد اختالف 
حذر کنند و وج��ود نازنین پیامبر  )ص(، 
قرآن مجید و کعبه شریف را محور وحدت 

و همبستگی قرار دهند. 
رهب��ر انق��الب اس��المی، هوش��یاری 

ملت ها و دولت ها در مقابل شیطنت های 
سلطه گران را خواستار شدند و افزودند: 
چ��را کش��ورهایی ب��ا ظواه��ر اس��المی 
ح��رف دش��منان را درب��اره تهدیدات و 
دشمنی های درونی جهان اسالمی قبول 
و به صراحت از سیاست های آنها تبعیت 

می کنند؟ 
ایش��ان در پایان سخنان شان خطاب به 
مل��ت عزی��ز و امتحان داده ای��ران گفتند:  
»ت��داوم راه پرافتخ��ار ام��ام و انق��الب«،  
و   دش��منان«  مقاب��ل  در  »ایس��تادگی 
»دف��اع بدون مالحظه از حق و حقیقت«، 
بی تردید عزت و س��عادت دنیا و آخرت را 

به ارمغان خواهد آورد. 

حجت االس��الم و المسلمین دکتر حس��ن روحانی روز 
گذش��ته در دی��دار مس��ئوالن نظام، مهمانان س��ی ا  مین 
کنفرانس وحدت اسالمی، س��فرای کشورهای اسالمی و 
قش��رهای مختلف مردم با رهبر انقالب گفت: متأس��فانه 
برخی دولت های اسالمی به جای آنکه نگران مردم مظلوم 
س��وریه و زنان و کودکان و مجروحان و آوارگان در حلب 
باش��ند، نگران سرنوش��ت تروریس��ت ها و به دنبال سالم 

خارج شدن آنها از حلب هستند. 
به گ��زارش مهر، رئیس جمهوری ای��ران در ابتدای این 
مراسم، سالروز والدت شریف و نورانی پیامبر اسالم )ص( 

را روز دعوت به حق و همه فضائل اخالقی دانست. 
وی افزود: س��یره پیامبر اکرم )ص(، وس��ط گزینی بین 
ح��ق و باطل نب��ود، بلکه ایش��ان در عرصه ح��ق، یعنی 
بهترین مس��یر را انتخ��اب می کرد و معن��ای اعتدال نیز 

همین است. 
رئیس جمهوری با تأکید بر لزوم افزایش پیشرفت مادی 
و معنوی در کنار یکدیگر گفت: امروز اقبال جوانان کش��ور 
به معنویت و حضور پرشور آنان در عرصه های معنوی بیش 
از گذش��ته شده و در عرصه پیش��رفت مادی نیز براساس 
گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در شش ماهه 

اول س��ال به هفت ممیز چهاردهم درصد رس��یده اس��ت. 
روحان��ی همچنین در خصوص اوضاع منطقه با اش��اره به 
برخی گروه ه��ا و جریان ها که به  نام پیامبر رحمت، چهره 
دین را به ترور و خش��ونت آلوده کرده اند، گفت: جمهوری 
اس��المی ایران همواره در کنار ملت های مظلوم منطقه در 

مقابل تروریسم ایستاده و خواهد ایستاد. 
روحانی، سیره و راه پیغمبر اکرم )ص( را مبارزه با ظلم 
و تجاوز خواند و گفت: واگرایی کشورهای اسالمی، آنها را 
از عظمت و پیش��رفت باز می دارد و تنها راه نجات دنیای 

اسالم، همگرایی و اتحاد است. 

دکت��ر عب��اس آخون��دی، وزی��ر راه و 
شهرس��ازی روز گذش��ته با ارسال نامه ای 
به رئیس س��ازمان صدا و س��یما نس��بت 
به انتش��ار اخبار گس��ترده علی��ه وزارت 
راه وشهرس��ازی گالی��ه کرد. ب��ه گزارش 
ایس��نا، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرس��ازی دکتر آخوندی در بخشی از 
این نامه ک��ه خطاب به دکت��ر عبدالعلی 
علی عس��کری، رئی��س س��ازمان ص��دا و 
س��یما نوشته ش��ده، می گوید: چهارشنبه 
ب��ه وض��وح  ۲4 آذر ۱۳95 ش��هروندان 
دیدند و ش��نیدند که به مدت ۱۰ ساعت 
در تمام بس��ته های خبری صدا و س��یما 
و در زیرنویس ه��ای خب��ری و مش��خصا 
ش��بکه خبر اخبار دروغ، تحریف ش��ده و 
جریان سازی علیه وزارت راه و شهرسازی 
جریان داش��ت. وقتی رسانه ملی یک خبر 
رس��می را که ناظر بر رابط��ه قانونی بین 
مجلس و دولت اس��ت این گون��ه تحریف 
می کند چگونه می توان انتظار داش��ت که 
مردم به سایر خبرهای شما اعتماد کنند. 
لطفا دس��تور فرمایید به موجب ماده ۳۰ 
اساس��نامه س��ازمان صدا و سیما این نامه 
در همان ش��بکه ها با دو برابر تعداد تکرار 

قرائت شود. 
در گ��زارش کمیس��یون عمران مجلس 
و  و شهرس��ازی  راه  »وزی��ر  آمده اس��ت: 
راه آه��ن جمهوری  ش��رکت  مدیرعام��ل 
اس��المی به دلیل مس��ئولیتی که در اداره 
کالن و کنت��رل و هدای��ت سیس��تم ب��ه 
س��مت اهداف عالی حمل و نقل داش��ته و 
در کنت��رل لحظه ای رفتارهای انس��انی و 
سیس��تمی پایین دس��ت و عوام��ل نهایی 
منجر ب��ه س��انحه، نقش آفری��ن نبوده و 

عوامل ناش��ی از اش��کاالت س��اختاری و 
نتیجه چندی��ن دوره مدیریتی و عملکرد 
سال های متمادی ساختار، زمینه ساز بروز 
سانحه بوده است.« این در حالی است که 
خبر صدا و سیما انگشت اتهام را به سوی 
وزارتخانه اشاره می رود و ضعف مدیریتی 
در وزارت راه و شهرسازی را عامل حادثه 

اعالم می کند. 
جناب آقای علی عسکری

خب��ر ش��ما همه گونه مطلب��ی را گفت 
غی��ر از همی��ن نکت��ه کانون��ی گ��زارش. 
صداو س��یما نه تنها این موضوع را سانسور 
ک��رد، بلک��ه ب��ا تک��رار س��خنان برخی 
نمایندگان محترم و رئیس جلسه، گزارش 
کمیس��یون را وارونه جل��وه داد و حقیقت 
را قلب کرد. در همان جلس��ه، نمایندگان 
دیگری بودند ک��ه از وزارتخانه و عملکرد 
سیس��تم دفاع کردند، لیکن دریغ از حتی 
یک اش��اره کوچک. بحث بر س��ر دفاع از 
عملکردها نیس��ت ک��ه آن فرصت و جای 
مح��وری  مس��ئله  می خواه��د.  دیگ��ری 
مس��ئولیت های قانونی، موازین اخالقی و 
اصول حرفه ای در نشر اخبار رسمی است. 
وقتی حادثه ای تلخ در کشور رخ می دهد، 
مردمی به س��وگ می نشینند و احساسات 
و عواطف عمومی جریحه دار می ش��ود، آیا 
رسانه ملی جز ایجاد آرامش، حفظ وحدت 
مل��ی و در عیِن حال موش��کافی حادثه از 
طریق پرداختن به مس��ائل فنی و قانونی 
و از طریق مجاری تخصصی و کارشناسی 
وظیف��ه  دیگری دارد؟ مگر به حکم قانون، 
کمیس��یون عالی س��وانح مرجع رسمی و 

قانونی این اظهار نظر نیست؟ 
خبر ۱4 ش��بکه یک با این ش��روع  شد 

که اظه��ار نظر مش��اور رئیس جمهوری و 
اعالم علت سانحه یک اظهار نظر شخصی 
بوده  اس��ت. آقای مهندس ترکان پیش از 
این، به عنوان سرپرست تیم بررسی کننده 
سانحه از سوی معاون اول رئیس جمهوری 
صح��ت عملک��رد سیس��تم را براس��اس 
بررسی هایی که این تیم انجام داده بودند 
اعالم کرده بود. خبر با برجسته سازی این 
موضوع می خواهد این قضاوت را سس��ت 
کن��د. غاف��ل از آنکه همین گ��زارش نیز 
صحت کارکرد سیس��تم را تأیید می کند. 
افزون بر این، اگر قرار باشد به این استناد 
شود، این حکم نس��بت به سخن دیگران 
نیز تس��ری دارد، اعم از نظ��ر موافقان یا 
مخالف��ان وزراتخان��ه و حت��ی اظهار نظر 
گ��زارش  در  هم چنان ک��ه  کمیس��یون. 
کمیسون آمده اس��ت تنها مرجع رسمی و 
قانونی اظهار نظر در این باره، کمیس��یون 
عالی س��وانح اس��ت. این کمیسیون طی 
دو اطالعیه مقدماتی ک��ه آخرین آنها در 
۱۸آذر ۱۳95 بود رسماً نظر خود را اعالم 
ک��رد و در نهایت در تاریخ ۲۲ آذر ۱۳95 
آن را در اختیار دادستانی منطقه قرار داد. 
لیکن صدا و س��یما در شکل دهی به خبر 

هیچ اشاره ای به آن نکرد. 
خبر اش��اره به بی��ش از ۲۰۰۰ بار خرابی 
ATC داشت. عدد ۲۰۰۰ را از کجا آورده اند 
و در کجای گزارش به آن اشاره شده  است؟ 
همچنی��ن در خبر آم��د که »بس��یاری از 
انتصاب ه��ای کلیدی و مناص��ب حرفه ای 
راه آهن یا مغایر با قان��ون و تخلف بوده یا... 

»این عبارت در کجای گزارش آمده بود؟ 
آقای رئیس

آیا بی اعتماد س��اختن میلیون ها ایرانی و 

۲5 میلیون مس��افری که ساالنه با استفاده 
از قطار به مقاصد خود س��فر می کنند، ناظر 
ب��ر منافع ملی اس��ت؟ آن هم سیس��تمی 
که در مقایس��ه با تمام ش��قوق حمل ونقلی 
ایمن ترین آنهاست؟ آیا این نوع خبررسانی 
جفا به جان باختگان و ملت ایران نیس��ت؟ 
آیا آنان که صدا و س��یما را اب��زار کرده اند و 
خون جان باختگان را دستاویز تسویه حساب 
سیاس��ی خود ق��رار داده ان��د نمی دانند که 
گزارش��گری گزینش گرانه و برجسته سازی 
امور حاش��یه ای یا دروغی��ن و بازی با افکار 
عموم��ی ب��رای مطامع گروهی ت��ا چه حد 
خطرن��اک اس��ت؟ در ای��ن میان��ه یکی به 
فکر فروش کاالی روس��ی است و دومی به 
فکر فروش ریل اس��ت و در این آشفته بازار 

سیاست بازان مقصر تعیین می کنند. 
جناب آقای علی عسکری

در ش��رکت راه آهن بیش از ۲۲۰۰۰ نفر 
زحمت می کش��ند و روزانه صدها س��یر و 
حرکت را س��امان می دهند. ش��وربختانه 
حج��م خدم��ات عظیم��ی ک��ه در ای��ن 
ش��رکت ص��ورت گرفت��ه و می گیرد همه 
تحت الش��عاع این حادثه غمبار قرار گرفته 
اس��ت. آنان که این گونه فضا می سازند آیا 
نمی دانن��د چگونه ب��ا روحی��ه این خیل 
عظی��م خدمتگزاران ب��ازی می کنند و هر 
لحظ��ه امکان وق��وع حوادث س��خت تر و 
فاجعه آمیزتری را فراه��م می کنند؟ البته 
من تمام مس��ئولیِت دف��اع از همکاران را 
شخصا بر عهده می گیرم و به آنان روحیه 
خواهم داد. لیکن شایسته است رسانه نیز 
به این مهم واقف باش��د. من منتظر قرائت 
این نام��ه و تصحیح و جبران خبر اعالمی 

از سوی شما خواهم ماند.«

رهبر انقالب اسالمی: 

عبور از اختالفات مذهبی و فکری راه حل مشکالت جهان اسالم است

روحانی در دیدار مسئوالن نظام: 

همیشه در کنار مظلومین هستیم

گالیه آخوندی به رئیس صدا و سیما

آیا بی اعتمادی ۲۵ میلیون مسافر ریلی ناظر بر منافع ملی است؟ 

وزیر امور خارجه کش��ورمان با ارس��ال نامه رس��می به 
فدریکا موگرینی، هماهنگ کننده کمیس��یون مش��ترک 
برجام، خواستار برگزاری جلسه کمیسیون مشترک برجام 
جهت رس��یدگی به اق��دام اخیر آمری��کا در تمدید قانون 

تحریم های ایران شد. 
به گزارش ایسنا، ظریف در این نامه با اشاره به پایبندی 
کامل ایران به تعهدات خود طی یک س��ال و نیم گذشته، 
ماهی��ت »متقابل« تعهدات مندرج در برجام و خصوصیت 
»چندجانبه بودن« این سند را یادآور شده و تصریح کرد: 
حف��ظ تمامیت و انس��جام برجام و پایداری آن مس��تلزم 
توجه همه طرف های برجام نس��بت به تداوم اجرای مفاد 

آن از سوی همه اعضا است. 

وزیر امور خارجه کش��ورمان با اشاره به تکرار بدعهدی 
و اهم��ال آمری��کا در اجرای تعه��دات خود، از مس��ئول 
سیاست خارجی اتحادیه اروپایی که مسئولیت هماهنگی 
کمیس��یون مش��ترک را بر عهده دارد، درخواس��ت کرد 
ک��ه ضمن اطالع رس��انی الزم به کلی��ه طرف های برجام، 
تمهیدات الزم برای برگزاری نشس��ت کمیسیون مشترک 
برجام و نیز کارگروه تحریم های کمیسیون مشترک جهت 
رس��یدگی به اقدام اخیر آمریکا را اتخاذ کند. براساس این 
گزارش، حجت االسالم والمس��لمین روحانی رئیس جمهور 
کش��ورمان طی نامه ای در تاریخ ۲۳ آذر 95، وزارت امور 
خارج��ه را موظف به پیگیری موض��وع بدعهدی آمریکا با 

استفاده از سازوکارهای پیش بینی شده در برجام کرد. 

نامه ظریف به موگرینی برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام

  مس�ئوالن فرودگاه قاهره پس�ر 
اس�امه بن الدن را که قصد ورود به 
مصر داش�ت به دوحه بازگرداندند. 

  مخالفان س�وری روز گذش�ته از 
توافقی تازه با روس�یه و ایران برای 
تکمی�ل خروج افراد از ش�رق حلب 

روز گذش�ته در پی انفجاری در استان قیصریه ترکیه13 نفر کشته و ۵۵ نفر خبر دادند. 
زخمی شدند

تیتر اخبار

مدیرعامل ش��رکت کنترل آلودگی ه��وای تهران اعالم 
کرد ب��ه زودی با نص��ب تجهیزات، کربن س��یاه در هوای 

تهران مانیتور می شود. 
به گزارش ایس��نا، وحید حس��ینی گف��ت: هدف ما این 
است که با اجرای معاینه فنی و طرح کاهش میزان کربن 
س��یاه را که یکی از اجزای آالینده P.M۲.5 است و تاثیر 
خطرناکی بر س��المت ش��هروندان می گ��ذارد به حداقل 

برسانیم. 
حس��ینی افزود: از م��اه آینده با نص��ب تجهیزات الزم 
ت��الش می کنیم کربن س��یاه در هوای ته��ران را حداقل 

در یک ایس��تگاه اندازه گیری کنیم زی��را انتظار داریم به 
م��رور زمان و با اجرای ط��رح کاهش و حذف خودروهای 
کاربرات��وری، این آالینده خطرناک که تاثیر مس��تقیم بر 
افزای��ش بیماری های خطرناک در هوای تهران می گذارد، 

کاهش پیدا کند. 
مدیرعامل ش��رکت کنترل آلودگی هوای تهران با اشاره 
ب��ه آثار اخذ معاینه فنی در کاه��ش آلودگی هوای تهران 
گفت: اخذ معاینه فنی خودروها و اجرای طرح کاهش در 
دوره زمانی مشخص اثر خود را بر آلودگی هوای شهرهای 

بزرگ بر جای می گذارد. 

مدیرعامل شرکت کنترل آلودگی هوای تهران: 
میزان آالینده کربن سیاه در هوای تهران از ماه آینده رصد می شود

  مدی�رکل پیش بین�ی و هش�دار 

اش�اره  ب�ا  هواشناس�ی  س�ازمان 
ب�ه ورود س�امانه بارش�ی جدی�د 
به کش�ور گف�ت: با گس�ترش این 
س�امانه، بارش ب�اران و برف عالوه 
بر شمال غرب و غرب به دامنه های 
الب�رز مرک�زی و زاگ�رس مرکزی، 
تهران و به تدریج به ش�مال ش�رق 

کشور نیز کشیده خواهد شد. 
ش�رکت مترو پ�س از حادثه ریزش خیابان در محله مول�وی تهران، با صدور 
اطالعیه ای اعالم کرد فرونشس�ت زمین ب�ه دلیل حادثه در کارگاه خط هفت 

بوده است

تیتر اخبار

کارگردان »شهرزاد« در سخنانی با انتقاد از تشکل های 
س��ینمایی که در قب��ال ش��ایعات پیرامون این س��ریال 
ش��بکه نمایش خانگی، »س��کوت کرده اند«، گفت: مگر ما 
را نمی شناس��ند؟ چرا س��کوت کرده اند؟ چاهی که امروز 
برای »شهرزاد« کنده شده، فردا برای تک تک کسانی که 

سکوت کرده اند، کنده خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، حس��ن فتح��ی که در جش��نواره 
فیلم ه��ای ویدئوی��ی یاس جایزه بهتری��ن کارگردانی را 
برای س��اخت سریال ش��بکه نمایش خانگی »شهرزاد« 
دریافت ک��رد، بع��د از دریافت جایزه اش در س��خنانی 
گفت: چهار س��ال وقت��م را از مرحله ن��گارش تا تولید 
و پخ��ش صرف ای��ن کار ک��ردم و دوس��تان می دانند 
زمان��ی »ش��هرزاد« وارد ش��بکه نمای��ش خانگی ش��د 

ک��ه ش��بکه نمایش خانگ��ی به ه��ر دلیل، دچ��ار رکود 
بود و کارشناس��ان آین��ده ای برای آن متص��ور نبودند، 
اما »ش��هرزاد« موفق ش��د دوباره ب��ه آن رونق بدهد و 
س��رمایه های زیادی جذب ش��بکه نمایش خانگی شود و 
ش��اهدش اینکه االن ده ها سریال یا در حال تولید یا در 

شرف تولید است. 
حس��ن فتحی در پای��ان درباره ادام��ه تولید فصل دوم 
س��ریال شبکه نمایش خانگی »ش��هرزاد« گفت: ما دو راه 
داریم؛ یک��ی اینکه عافیت طلبانه در مقابل ش��انتاژ کوتاه 
بیاییم و کار را تعطیل کنیم و دوم اینکه به احترام مردمی 
که فصل یک را دیده اند و دوس��ت داش��ته اند کار را ادامه 
بدهیم؛ پس ما کارمان را به خاطر مردم و به نام مردم و به 

احترام آنها ادامه می دهیم. 

در پی حواشی »شهرزاد«
حسن فتحی: درمقابل شانتاژ، کارمان را تعطیل نمی کنیم

  فریدون شهبازیان، رهبر ارکستر 
ملی ای�ران از نخس�تین اجرای این 
جش�نواره  افتتاحی�ه  در  ارکس�تر 

موسیقی فجر خبر داد. 
  صحبت ه�ای مه�ران مدی�ری در 
»دورهمی« جمعه ش�ب بار دیگر در 
فضای مجازی حاش�یه س�از ش�ده. 
کلمات�ی  از  اس�تفاده  او  منتق�دان 
مث�ل سازش�کار را همراهی مدیری 
با منتقدان دولت یازدهم و سیاست 

خارجی اش تعبیر کرده اند. 

هنر کاربردی ۲۰ هنرمند در گالری گلستان با فروخته شدن 3۰ اثر، در مجموع 
به قیمت ۲۲ میلیون تومان شب افتتاحیه را پشت سر گذاشت. این نمایشگاه 

تا اول دی ماه در گالری گلستان برپاست 

تیتر اخبار

رئیس کمیته ملی المپیک ایران از دریافت پاسخ کمیته 
بین الملل��ی المپیک در خصوص بررس��ی وضعیت تغییر 
جای��گاه و مدال های دو ملی  پوش کش��ورمان در المپیک 
۲۰۱۲ لندن خبر داد. به گزارش ایسنا، پیش از این بارها 
خبر مثبت اعالم ش��دن دوپینگ حری��ف روس کیانوش 
رس��تمی در المپیک ۲۰۱۲ لندن و تغییر رنگ مدال او از 
برنز به نقره منتشر شده بود که در این زمینه باید تأییدیه 
کمیت��ه بین المللی المپیک به کمیت��ه ملی المپیک ایران 

ارسال می شد تا روند کار قانونی پیگیری شود. 
طب��ق نامه IOC، دوپینگ آپتی آئ��وکادوف، وزنه بردار 

روس دسته ۸5 کیلوگرم هم از سوی وادا و هم فدراسیون 
جهانی وزنه برداری تأیید ش��د ت��ا روال جابه جایی مدال و 
جای��گاه نماین��ده ایران به یک رتبه باالتر پیگیری ش��ود. 
ب��ه این ترتیب که از کمیته ملی المپیک روس��یه و ایران 
درخواست شد تا گواهینامه، دیپلم و مدال های دو وزشکار 
مورد نظر  )آئوکادوف و رس��تمی( را به کمیته بین المللی 

المپیک جهت جابه جایی ارسال کنند. 
هاش��می در این خصوص گفت: به محض تحویل مدال 
نقره رس��تمی، ای��ن م��دال و گواهینامه نای��ب قهرمانی 

المپیک او طی مراسمی به او اهدا خواهد شد. 

IOC  مدال نقره کیانوش رستمی در المپیک ۲۰1۲ را تأیید کرد

  ای�ران میزب�ان جام ه�ای جهانی 
کش�تی فرنگی و آزاد در سال ۲۰17 

میالدی شد. 
  پاری سن ژرمن قرار است تغییراتی 
در کادر خود ایج�اد کند و خبرهایی 
دال بر اینکه نیکال س�ارکوزی، رئیس 
جمهور پیش�ین فرانسه به جای ناصر 
الخلیفی ریاست باش�گاه پاریسی را 

برعهده بگیرد به گوش می رسد. 
س�هراب مرادی قهرمان المپیک و عضو باشگاه ذوب آهن با ثبت رکورد 3۸۲ 

کیلوگرم قهرمان دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری جام باشگاه های آسیا شد

تیتر اخبار
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ایده های طالیی

نگاهی به تک آهنگ تبلیغاتی بانک قرض الحسنه مهر ایران

نوای موسیقیایی برند

ترجمه: علی آل علی

نرگس فرجی
nargesfaraji62@gmail.com

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )12(
اهمیت نحوه طرح موضوع

طب��ق آمارهای��ی که اخی��را ارائه ش��ده ، تبلیغات 
آنالی��ن حدود نیمی از کل حجم تبلیغات را به خود 
اختصاص داده است. بر این اساس می توان بازاریابی 
آنالین را به سه دسته تقسیم کرد؛ نخست آن دسته 
از تبلیغ��ات محیطی که در س��ایت ها وج��ود دارد. 
سپس پیام هایی که در شبکه های مجازی رد و بدل 
می شوند. درآخر نیز نوبت به تبلیغات ایمیلی خواهد 
رس��ید. دس��ته اخیر در ایده حاضر مورد بررس��ی و 

تحلیل قرار خواهد گرفت. 
اگ��ر برای تبلیغ��ات خود قصد داری��د از خدمات 
ایمیل اس��تفاده کنید، بهتر اس��ت ب��ه نکاتی که در 
ادامه مطرح می شوند توجه کرده و از آنها در طراحی 
پیام خود اس��تفاده کنید. در وهله نخست الزم است 
ک��ه از جمالت کوتاه در ایمیل خود اس��تفاده کنید. 
در واقع براس��اس تحقیقات معتب��ر، جمالت کوتاه 
تاثیر بیشتری روی مخاطب خواهد داشت. همچنین 
جم��الت پایان��ی پیام ش��ما نی��ز از اهمیت بس��یار 
زیادی برخوردار هس��تند. با این ح��ال اجازه دهید 
تا یک نکته اساسی تر را مورد توجه قرار دهیم. شما 
به عنوان طراح یک ایمیل تبلیغاتی چگونه موضوعات 

آگهی تان را طرح خواهید کرد؟ 
آنچه در یک پیام تبلیغاتی سرنوشت س��از اس��ت، 
نح��وه بی��ان مطالب مختل��ف و رب��ط دادن آنها به 
یکدیگر اس��ت. اگ��ر ش��ما نتوانید پیوند مناس��بی 
میان مطال��ب گوناگون تان ایجاد س��ازید، موفقیت 
اثرت��ان به خطر خواه��د افتاد. اهمی��ت نحوه طرح 
موضوعات گوناگون در ی��ک آگهی اغلب آن چیزی 
اس��ت که تفاوت میان طراح��ان حرفه ای تبلیغات و 
افراد تازه کار را مش��خص می سازد. همچنین باید در 
نظر داش��ت که تیتر ایمیل نیز نیازمند به کارگیری 
خالقیت و هوش��مندی اس��ت. تیتر نخستین بخش 
از اثر شماس��ت که مخاطب به آن دسترسی خواهد 
داش��ت و جذابیت آن تفاوت میان خوانده ش��دن و 

حذفش را رقم می زند. 

ایده
ای��ده این ش��ماره براس��اس ط��رح تبلیغاتی یک 
شرکت تعمیرات اتومبیل است. اهمیت به کارگیری 
ایده این برند در تبلیغات آن براس��اس ایمیل است 

که پیوند نزدیکی با موضوع بحث ما دارد. 
ماجرای آش��نایی من با این برند از جایی ش��روع 
ش��د که چند س��ال پیش یک ماش��ین کالسیک را 
خریداری ک��ردم؛ »روور پی5« که از موتور محبوب 
V8 س��ود می برد. این خودرو به معنای واقعی کلمه 
ی��ک جواهر برای من به حس��اب می آمد. به همین 
دلیل بیش��تر وقت و هزینه خ��ود را صرف نگهداری 
آن کرده و کمتر به فکر اس��تفاده  اش بودم. کس��انی 
که ماش��ین  کالس��یک داشته باش��ند، بهتر اهمیت 
تمیز و درخش��ان بودن آنه��ا را درک خواهند کرد. 
این وسواس دارندگان ماش��ین های کالسیک راه را 
برای برندهای خالق در راس��تای بهره مندی از این 
بازار ناب باز کرده اس��ت. ش��رکت آمریکایی که در 
ابتدا توضی��ح دادیم نیز به خوب��ی از این نکته آگاه 
ب��ود. در واقع ی��ک روز هنگامی که مش��غول چک 
کردن حساب ایمیل خود بودم، با یک ایمیل جالب 
مواجه شدم: »س��الم اندی، وقتش رسیده تا الماس 

کالسیک خود را حسابی برق بیندازی.«

نکته جالب در این میان آگاهی ش��رکت فرستنده 
پیام از نام من )اندی( بود. در واقع این شرکت با یک 
جست وجوی ساده اسامی افرادی را که در سال های 
اخی��ر اتومبیل های کالس��یک خری��داری کرده اند 
به دست آورده بود. بر همین مبنا ایمیل هایی تقریبا 
اختصاصی برای هر یک از این افراد فرس��تاده شده 
بود. با این حال ش��اهکار اصلی شرکت در نحوه بیان 
مطال��ب در ایمیل بود. صرف نظر از تیتر حیرت انگیز 
این برند، مطالب نیز به خوبی با یکدیگر س��ازگاری 
داش��ته و پیوند منطقی میان آنها رعایت ش��ده بود. 
همچنین در متن پیام به جای اس��تفاده از کلماتی 
مانند »ش��ما« از نام من استفاده شده بود. این نکته 
تاثیر مناسبی روی القای حس صمیمیت روی افراد 
خواهد داشت. در واقع در بیشتر مواقع متن آگهی ها 
کلیشه ای و خسته کننده اس��ت و یک پیام متفاوت 
می توان��د نظرهای بس��یاری را به س��وی خود جلب 

کند. 
ایده این ش��رکت در آن زمان بسیار سروصدا کرد 
به طوری که مدتی بع��د برند Blackberry نیز از 

آن اقتباس کرده و به موفقیت مشابه دست یافت. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- مزیت ه��ای اصل��ی کاال یا خدمات خ��ود را در 
ابتدای پی��ام قرار دهید. در واق��ع اغلب خوانندگان 
پ��س از مطالعه چند جمله ابتدایی پیام، از ادامه آن 
صرف نظر می کنند بنابراین بهتر اس��ت ضربه اصلی 

خود را در ابتدای ایمیل وارد سازید. 
- انتخاب تیت��ر را به انتهای کارتان موکول کنید. 
پس از نگارش متن اصلی، تیتر مناس��ب را برای آن 

انتخاب کنید. 

تبلیغات خالق

آگهی: کاله های ایمنی Nutcase- شعار: تاکنون کاله های ایمنی از ما محافظت کرده اند. 

ایستگاه تبلیغات

استفاده  فیلم جنگ ستارگان
 از توییتر

از 5 ژانویه کس��انی که به سینما می روند، می توانند 
پیون��د ش��بکه های اجتماع��ی را با هالی��وود در البی 
57سینما در سرتاسر آمریکا تجربه کنند. یک پلتفرم 
 National CineMedia میکروبالگ با دیزن��ی و
)یک ش��رکت ب��زرگ تبلیغات س��ینمایی آمریکایی( 
ک��ه در 1600 س��ینما حض��ور دارد متحد ش��ده تا 
توییت های��ی در م��ورد فیلم جنگ س��تارگان نیروی 
س��رکش نش��ان دهد. کمپین فیلم جنگ س��تارگان 
ش��امل ی��ک ایموجی توییت��ر و هش��تگ هایی نظیر 
#RogueOne، #DeathStar، #StarWars  و 
#StarWarsRogueOne  اس��ت که کاربران روی 

نمایشگرهای دیجیتال مشاهده خواهند کرد. 
کلیف مارکس، مدی��ر NCM می گوید: »این یک 
برنامه پیش��گام برای آوردن مستقیم احساس توییتر 

به سینماهاست.«
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، ظرف چند س��ال اخیر 
پخش کننده ه��ای فیلم صبورانه ت��الش کرده اند برای 
ج��ذب مخاطبان جوان ت��ر و معتاد به تلف��ن همراه، 
بازاریاب��ی دیجیت��ال را ب��ا تجربه س��ینمایی ترکیب 
کنند. در حقیقت در بخش��ی از اعالمیه خود، توییتر 
و NCM به تحقیقی اش��اره کردند که نشان می دهد 
30درصد جوانان در ش��ش ماه گذش��ته فیلمی را بر 
مبنای پیشنهادی در شبکه های اجتماعی برای دیدن 

انتخاب کرده اند. 

ترانه و موسیقی به عنوان یک 
رسانه تبلیغاتی

دکت��ر حس��ین خطیب��ی، عضو 
هی��أت علم��ی دانش��گاه و عض��و 
صنف��ی  انجم��ن  هیات مدی��ره 
تک آهن��گ  درب��اره  تبلیغ��ات 
تبلیغاتی که چندی ا س��ت توسط 
بان��ک قرض الحس��نه مه��ر ایران 
درفضای مجازی با صدای س��االر 
عقیلی منتشر شده، می گوید: ترانه 
و موس��یقی به عنوان یک رس��انه 
تبلیغات��ی نه فقط در ای��ران بلکه 
در تمامی کش��ورها مورد استقبال 
مخاطب��ان ق��رار می گی��رد. اینکه 
برنده��ا بخواهن��د در قال��ب ترانه 
مفاهیم��ی را به مخاطبان ارس��ال 
کنن��د، ش��یوه جالب��ی اس��ت. در 
ایران اس��تفاده از این شیوه سابقه 
طوالنی دارد، در کشورمان همیشه 
مفاهیمی در  وقت��ی می خواهن��د 
ذه��ن مخاطب��ان ماندگار ش��ود، 
س��عی کرده اند از ترانه و موسیقی 
مناسب اس��تفاده کنند برای مثال 
در دوران جن��گ و ای��ام مذهب��ی 
نمونه ه��ای زیادی از این ترانه های 
آهنگین و ماندگار منتش��ر ش��ده 
این  به کارگی��ری  بنابراین  اس��ت. 
ش��یوه با فرهنگ مخاطبان ایرانی 
نی��ز هماهنگی خوب��ی دارد. چون 
آنها به خوبی با این ش��یوه انتقال 
پیام آشنا هستند. حال اگر برندی 
برای برق��راری ارتباط با مخاطبان 
ترانه ای را انتخاب و متناسب با آن 
ترانه موس��یقی مناسبی را در نظر 
بگیرد، پی��ام تبلیغاتی اش راحت تر 
در ذه��ن مخاطبان باق��ی خواهد 
آهنگ  می گوی��د:  مان��د. خطیبی 
بانک قرض الحس��نه مهر ایران نیز 
جالب توجه اس��ت و در ترانه آن از 
مفاهیم خوبی استفاده شده است. 
مفاهیم ملی به کار رفته ش��ده در 
این آهنگ مطمئنا در یاد مخاطب 
مان��دگار خواهد ش��د. به خصوص 
که برای این تک آهنگ موس��یقی 
درس��ت و جالبی نیز ساخته شده 
است. همچنین بانک قرض الحسنه 

مهر ایران از س��االرعقیلی به عنوان 
خوانن��ده ای��ن ترانه به درس��تی 
انتخ��اب  و  ک��رده  بهره ب��رداری 
مناس��بی در این زمینه انجام داده 

است. 

تک آهنگ، نظام ارزش های 
بانک را به مخاطبان نشان 

می دهد
خطیب��ی در پاس��خ ب��ه ای��ن 
س��وال ک��ه آیا تک آهن��گ بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران می تواند 
تبلیغاتی  اثرگ��ذاری یک آگه��ی 
را ب��رای این برند داش��ته باش��د، 
می گوی��د: این تک آهنگ کارکرد 
و عملکردی ب��ه مانند یک آگهی 
تبلیغات��ی ب��رای برن��د نخواه��د 
داش��ت اما می تواند مانیفس��ت یا 
نظ��ام ارزش ه��ای حاک��م در آن 
بانک را به مخاطبان نش��ان دهد. 
همان طور که گفتم بانک از طریق 
مفاهیم و کلمات ب��ه کار رفته در 
ترانه می تواند ای��ن ارزش ها را به 
مخاطب��ان منتقل کن��د. بنابراین 
ای��ن س��بک  تران��ه و ش��عر در 
تبلیغات��ی اهمیت وی��ژه ای دارد. 
عالوه بر این، این سبک تبلیغاتی 
مخاطبانی  گروه های  تمامی  برای 
که با بانک مهر ای��ران در ارتباط 
هس��تند، مناس��ب اس��ت. تران��ه 
م��ورد نظر چ��ون از مفاهیم ملی 
ا س��ت امکان دارد آنقدر در ذهن 
مخاطبان باقی بماند که مخاطبان 

در ذهن خ��ود آن را زمزمه کنند. 
اگر دقت کرده باش��ید بسیاری از 
تران��ه تیت��راژ فیلم ه��ای تاریخی 
و ملی ناخ��ود آگاه آنقدر توس��ط 
مخاطبان شنیده و دست به دست 
می ش��وند که انتقال مفاهیم داده 
و ماندگار ش��ده اند و تاثیرطوالنی 
مدتی را از خود به جا گذاشته اند. 

رسانه های منتشر کننده تک 
آهنگ بانک مهر ایران 

خطیب��ی درب��اره اینک��ه بهت��ر 
اس��ت ب��رای انتش��ار تک آهن��گ 
بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران از 
چه رس��انه هایی اس��تفاده ش��ود، 
می گوی��د: رس��انه های دیجیت��ال 
ای��ن روزه��ا ب��ه دلی��ل فراگیر و 
ارزان ب��ودن مورد توجه بس��یاری 
از برندها ق��رار گرفته ان��د اما این 
ت��ک آهنگ را می ت��وان به صورت 
کلی��پ روی آگه��ی تلویزیون��ی و 
رادیوی��ی نی��ز بهره ب��رداری کرد. 
ب��ه هرح��ال این یک ت��ک آهنگ 
اس��ت و بانک می توان��د از طریق 

رس��انه های مختلفی آن را منتشر 
کند. بانک باید نس��بت به انتش��ار 
این تک آهنگ برنامه ریزی دقیقی 
داشته باشد و آن را مال خود کند. 
چون تش��ابه نام بانک با نام ایران 
و واژه های ملی باعث ش��ده که اگر 
مخاطب لوگوی بان��ک را در انتها 
نبیند شاید متوجه ارتباط بانک با 

تک آهنگ نش��ود. گاهی نام بانک 
به گونه ای ا س��ت که وقتی در ترانه 
به کار می رود، همراس��تا با اهداف 
تبلیغاتی آن قرار گرفته و مخاطب 
ب��دون دی��دن لوگ��و نی��ز متوجه 
ارتب��اط آهن��گ با برند می ش��ود. 
بنابرای��ن بانک قرض الحس��نه مهر 
ایران چون به ط��ور کامل در ترانه 
از نام خود اس��تفاده نکرده باید از 
طریق شیوه انتش��ار مفاهیم ترانه 
این آهن��گ را ب��ه اهدافش وصل 
کند. بانک می تواند از رس��انه های 
مختل��ف دیگری نیز برای انتش��ار 
بهره مند ش��ود، برای مث��ال بانک 
به عنوان آهنگ پیش��واز تلفن های 

خ��ود می تواند از ای��ن تک آهنگ 
اس��تفاده کن��د یعنی آنق��در باید 
پخش ش��ود تا مخاطب به محض 
ش��نیدن این تک آهن��گ نام بانک 
را در ذه��ن اش تداع��ی کن��د. به 
نوع��ی بانک باید کاری کند که بار 
عاطفی این ت��ک آهنگ به نامش 

متصل شود. 

کم رنگ بودن بار تبلیغاتی تک 
آهنگ

خطیبی درب��اره پیامدهای دیگر 
کم رنگ بودن بار تبلیغاتی این تک 
آهنگ می گوید: باید در نظر داشته 
باشید که نیامدن نام بانک در ترانه 
این ت��ک آهنگ و دور ش��دن بار 
انتش��ار ش توسط  تبلیغاتی آن به 
مخاطبان کم��ک خواهد کرد. این 
شیوه عملکرد باعث خواهد شد که 
مخاطب ای��ن تک آهنگ را به طور 
روزمره گوش دهد. مطمئنا اگر نام 
ی��ا لوگویی از بان��ک کنار این تک 
آهن��گ به طور مس��تقیم منتش��ر 
ش��ود، مخاطبان ایرانی به راحتی 
انتش��ار آن نخواهند  اقدامی برای 
ک��رد. معم��وال مخاطب��ان س��عی 
می کنند به اب��زاری برای تبلیغات 
برندها تبدیل نشوند و از این اتفاق 
دوری می کنن��د، مگر اینکه تبلیغ 
آنق��در جذاب باش��د یا ب��رای آنها 
فایده ای برساند. بنابراین بانک باید 
از لح��اظ بصری ای��ن آهنگ را به 
نامش وصل کن��د وگرنه فقط تک 

آهنگی را منتشر کرده و هزینه ای 
برای آن پرداخته است. به هرحال 
بای��د از بودجه ای ک��ه صرف کرده 
به نفع افزای��ش آگاهی از برندش 

بهره برداری کند. 

حضور ساالر عقیلی در تک 
آهنگ بانک 

س��االر عقیلی به دلی��ل اجرای 
بس��یاری از آهنگ های حماس��ی 
و مل��ی ب��رای اجرای ای��ن آهنگ 
مخاطبان  اس��ت.  درستی  انتخاب 
نی��ز ای��ن خوانن��ده را ب��ا چنین 
ب��ا  و  می شناس��ند  آهنگ های��ی 
صدای او ارتب��اط برقرار می کنند. 
ب��ه هرحال این ت��ک آهنگ را هر 
اما  بخواند  می توان��د  خوانن��ده ای 
انتخاب کس��ی که ب��ه ماندگاری 
تران��ه و ارتب��اط مخاطبان کمک 
زیادی کن��د، اهمیت فوق العاده ای 
دارد که س��االرعقیلی در این باره 
انتخاب درستی است. خطیبی در 
پایان می گوید: بانک قرض الحسنه 
مهر ایران با انتش��ار این تک آهنگ 
ی��ک اثر هنری تولید ک��رده که با 
برنامه ری��زی دقیق تر و درس��ت تر 
می توان��د از این اث��ر هنری به نفع 
خ��ود بهره برداری کن��د. اگر بانک 
ب��رای ای��ن آهن��گ برنامه ری��زی 
نداش��ته باش��د، فقط اثری تولید 
کرده و باید خودش استفاده کند. 
بانک از کارکنان خود نیز می تواند 
در جه��ت انتش��ار بیش��تر آهنگ 
استفاده کند. به هرحال استفاده از 
این ش��یوه تبلیغاتی می تواند برای 
بس��یاری از برنده��ا جالب توجه و 

موثر باشد. 

 این تک آهنگ کارکرد و عملکردی به مانند یک آگهی تبلیغاتی برای 
برند نخواهد داشت اما می تواند مانیفست یا نظام ارزش های حاکم 
در آن بانک را به مخاطبان نشان دهد. همان طور که گفتم بانک از 

طریق مفاهیم و کلمات به کار رفته در ترانه می تواند این ارزش ها را 
به مخاطبان منتقل کند. بنابراین ترانه و شعر در این سبک تبلیغاتی 

اهمیت ویژه ای دارد

برندهای بس�یاری این روزها در تالش هس�تند، پی�ام تبلیغاتی 
خود را به طور غیرمس�تقیم به مخاطبان شان ارس�ال کنند و برای 
ای�ن عملک�رد دائم در پ�ی یافت�ن راهکارهای متفاوتی هس�تند؛ 
راهکارهای�ی ک�ه باید آنق�در خالقانه باش�د که مخاطب�ان درگیر 
کاره�ای روزمره را به س�مت خود جذب کنند. چندی  اس�ت بانک 

قرض الحس�نه مهر ایران تک آهنگی را با صدای س�االر عقیلی در 
فضای مجازی منتش�ر کرده  است. بانک قرض الحسنه مهر ایران به 
مانند بس�یاری از رقبای خود در ترانه این آهنگ به طور مس�تقیم 
ب�ه نام برندش اش�اره ای نک�رده و مخاطبان فق�ط در انتهای تیزر 
متوجه ارتباط برند با آهنگ می ش�وند. ترانه این آهنگ مضامینی 
ملی و حماس�ی دارد. بانک قرض الحس�نه مهر ایران قبل از انتشار 
این آهنگ، آگهی تلویزیونی را نیز منتش�ر ک�رده بود. بانک برای 

انتش�ار ای�ن آهن�گ از رس�انه های دیجیت�ال بهره ب�رداری کرده 
 اس�ت. به منظور بررس�ی تک آهنگ بانک قرض الحسنه مهر ایران 
گفت وگویی را با دکتر حس�ین خطیبی، عضو هیأت علمی دانشگاه 
و عض�و هیات مدیره انجم�ن صنفی تبلیغات داش�ته ایم. همچنین 
برای دریافت اطالعات بیش�تر تماس�ی نیز با واح�د روابط عمومی 
بانک قرض الحس�نه مهر ایران داش�ته ایم که این واحد پاسخگوی 

سواالت »فرصت امروز« نبود. 



یکی پش��ت به ی��ک اجاق گاز 
ایستاده و چای می نوشد، دیگری 
دستش را روی اجاق گاز دیگری 
گذاشته و فردی مقابلش صحبت 
می کن��د اما هم��ه در جای خود 
خش��ک ش��ده اند. ه��ر از گاهی 
نام برند آلت��ون نیز در تصویر به 
چشم می خورد. کادر این شرکت 
برای همراه��ی با چالش جهانِی 
مانکن، ویدئویی را منتشر کرده 
ک��ه س��لبریتی هایی مانند الیکا 
عبدالرزاق��ی و امین زندگانی آن 
را کارگردان��ی کرده اند. این برند 
تالش ک��رده از چال��ش مانکن 
به عنوان ابزاری ب��رای ارتقا خود 
اس��تفاده کند اما چق��در در این 
مس��یر موفق بوده اس��ت؟ شیوا 
شمشیردار، مش��اور ارشد حوزه 
برن��د، بازاریاب��ی و تبلیغ��ات در 
گفت وگ��و ب��ا »فرص��ت امروز« 
ای��ن چالش را به ص��ورت جزیی 
مورد نقد و بررس��ی ق��رار داده و 
ارزش افزوده آن را برای برندها به 

چالش کشیده است. 

یک چشمه از 
دیجیتال مارکتینگ

فضای ش��بکه های  از  بح��ث 
اجتماع��ی آغ��از ش��ده، ش��یوا 
شمش��یردار هم به همین خاطر 
بح��ث را از همین نقطه ش��روع 
می کند و می گوید: »حوزه فضای 
سوش��یال برای مخاطب امروزی 
بس��یار حس��اس و جذاب است. 
دلیل این جذابیت هم این است 
که این حوزه به واس��طه حضور 
گوشی های هوشمند و همچنین 
نشر و گسترش شبکه اینترنتی 
در دنی��ا بس��یار س��هل الوصول 
اس��ت.« او ادامه می ده��د: »به 
عبارتی ش��اید در بدو امر حوزه 
رس��انه  ای در این مقوله در نظر 
گرفته نشده بوده، اما اکنون یک 
رسانه Interactive یا دو سویه 
تعریف شده  است که اتفاقا بسیار 
حس��اس عمل می کن��د، دارای 
س��رعت باالیی اس��ت و گستره 
پوششی بس��یار فراخی نیز دارد. 
ضریب نف��وذ و اثربخش��ی این 
رس��انه بسیار باالس��ت. به عالوه 
قابلیت بازخوردگیری نیز دارد.« 
به گفته این کارشناس بازاریابی، 
بحث چالش هایی که پیش آمده 
در حج��م قابل توجهی از فضای 
برندینگ  و  دیجیتال مارکتینگ 

قرار می گیرد. 
شیوا شمشیردار به دو مبحث 
و  می پ��ردازد  عرص��ه  ای��ن  در 
می گوی��د: »ح��وزه بازاریابی در 
فضای سوشیال  مدیا )شبکه های 
اجتماعی( و حوزه برندسازی در 
فضای مجازی باید مورد بررسی 
ق��رار بگیرند. موضوع��ی که در 
حال حاضر شاهد آن هستیم در 
یک تحقیق آماری به ما نش��ان 
می دهد که رس��انه م��ا قابلیت 
پخش پیام و ویدئوی س��معی-

بصری جذاب��ی را دارد که الزاما 
ساخته سازنده حرفه ای نیست.«

از آنج��ا ک��ه چال��ش مانکن 
جرقه این گفت وگو را زده بحث 
خیلی زود به این چالش کشیده 
می ش��ود. ای��ن کارش��ناس در 
این ب��اره می گوید: »دانش آموزان 
دبیرستان فلوریدای آمریکا اخیرا 
از فریزین��گ در تصویرب��رداری 
اس��تفاده کرده اند و این حرکت 
آنها آغازگ��ر یک حرکت جهانی 
ش��ده به ای��ن خاطر ک��ه بر دو 
سویه روانشناس��ی و تکنولوژی 
س��وار اس��ت.« او ادامه می دهد: 
»بح��ث تکنول��وژی مرب��وط به 
س��اختار وب می ش��ود ک��ه به 
واسطه تلفن های هوشمند امکان 
انتقال پیام در دس��ترس همگان 
قرار گرفته و به همین خاطر نیز 
برای همه جذابی��ت دارد. بحث 
جامعه شناس��ی آن بر موضوعی 
استوار اس��ت که تمایل به دیده 
ش��دن نام دارد و تنهایی بزرگ 
انس��ان مدرن را نشان می دهد.« 

شمش��یردار می گوی��د: »گویی 
تمام��ی انس��ان ها در یک جهان 
هولوگ��رام زندگ��ی می کنن��د و 
حض��ور آنها در فض��ای مجازی 
برای ش��ان جذاب تر، زیباتر و به 
مراتب امن تر و خواستنی تر است. 
همه انس��ان ها میل ب��ه زیبایی، 
دیده ش��دن و توجه دارند و این 
فضا به شخص امکان برداشت و 
چیدمان بخش هایی انتخاب شده 
از خویش��تن خود را ب��رای ارائه 
فراهم می س��ازد و نیاز به ارضای 
غری��زه خوددوس��تی را برطرف 
بس��یاری  به عبارتی در  می کند. 
موارد تصویرس��ازی ش��خص از 
خود در فضای مجازی تصویری 
ب��ر مبنای آرزوه��ا و امیال خود 
برآنچه می خواهد باش��د یا آنچه 
می نماید است. بنابراین هرکسی 
را  ویدئوهای��ی  چنی��ن  وقت��ی 
می بیند عالقه مند می ش��ود که 
خودش ه��م آن را امتحان کند 
و چ��ون در ای��ن م��ورد خاص 
بازی طراحی ش��ده نیاز به جمع 
شدن گروه دارد بنابراین فرصت 
مناس��بی برای تفریح و خالقیت 

نیز است.«
البته طبق گفته این مش��اور 
حوزه برند، مش��ابه این مس��ئله 
در دو سال اخیر در جنبش  هایی 
مانن��د س��لفی گرفت��ن دی��ده 
شده است. او در این باره می گوید: 

اکنون  ترتی��ب  ای��ن  »به 
یک بازی در حال ش��کل 
گرفتن است که به خودی 
خود ب��ازی بدی نیس��ت 
و چ��ه بهتر اگ��ر این بازی 
و  فرهن��گ  نش��ان دهنده 
آداب یک گروه باشد، وقتی 
دور ه��م جمع می ش��وند 
بنابراین به علت هماهنگی 
و همکاری گروهی، حرکت 
تیمی جذاب��ی خواهد بود. 
حاال اینکه یک برند چگونه 
از ای��ن  مقوله یعنی دخیل 
ش��دن جامعه مخاطب در 
رس��انه در جه��ت منافع 
خودش اس��تفاده می کند 
تا خ��ودش را به کمک آن 
معرف��ی کند بس��تگی به 
چند عام��ل و فاکتور دارد 
تا به موفقیت دس��ت پیدا 

کند.«

عوامل موثر در موفقیت برند 
در بازی های اجتماعی

برندها باید برخی فاکتورها را 
با خود داشته باش��ند تا بتوانند 
در اس��تفاده از م��واردی مانن��د 
چالش مانکن به موفقیت دست 
پیدا کنند. شمشیردار در این باره 
می گوید: »نخس��تین عامل این 
اس��ت که برن��د در گذش��ته در 
چه فضای رس��انه ای دیده شده 
و چقدر س��هم ذهنی مخاطب را 
دارد یا چقدر در اذهان شناخته 
شده است. آیا اگر این برند اکنون 
ی��ک حرک��ت خودج��وش  در 
مردمی بین المللی ش��رکت کند 
کمکی ب��ه برن��دش می کند یا 
خیر؟« او ب��رای اینکه بیان خود 
را شفاف تر کند در قالب دو مثال 
می گوی��د: »ما چال��ش مانکن را 
در رختکن های تیم های معروف 
اسپانیا می بینیم، تکرار آن را در 
تیم ه��ای ایران��ی در لحظه گل 
زدن می بینی��م. هر کدام از اینها 
در دنیای بیکران رس��انه س��هم 
خودشان را برمی دارند. قطعا یک 
تیم حرفه ای که چیزی باالی 80 

یا 90 س��ال سابقه و فضای برند 
ملی را در اس��پانیا برای خودش 
دارد وقتی این چال��ش را انجام 
می ده��د، ویدئویی که منتش��ر 
می کند برد بس��یار بیشتری در 
فضای سوشیال نسبت به تیم های 

کمتر حرفه ای خواهد داشت.«
ام��ا نکت��ه اصلی مرب��وط به 
برندهای محصول محور اس��ت. 
این مش��اور ارش��د حوزه برند 
نقد خود را در این مورد اینطور 
بیان می کند: »در مورد برندهای 
محصول  مح��ور در حال حاضر 
مثال ما برند لوازم خانگی آلتون 
است که در حوزه BTL حضور 
دارد اما دچار پراکندگی اس��ت. 
من مسیر یا خط سیر خاصی را 
در روند مارکتینگ و برندینگ 
این محصول پی��دا نکردم ولی 
کلی��ات این حرک��ت را مردود 
نمی دانم اما سهم این محصول 
در ویدئویی که من دیدم بسیار 
کم ب��ود.« او توضی��ح می دهد: 
»به عبارتی ما بیشتر درگیر این 
بودیم که مجموعه ای از آدم ها را 
ببینیم دلیل اصلی نیز این است 
که این چال��ش بر همین اصل 
اس��توار است یعنی مجموعه ای 
از آدم ه��ا در کنش های روزمره 
خود فریز می شوند. نقد من این 
است که بعضی از بازی  ها برای 
تماشاگر جذاب است اما زمانی 

که ب��ازی از تعریف خود خارج 
می شود و به قولی دست مان رو 
می شود که هدف جدای از یک 
حرکت جمعی خودجوش بوده 
است، چس��ب ارتباط با بیننده 
سست شده و ماجرا دیگر الزما 
جذابی��ت س��ابق را ن��دارد.« او 
در توضیح نقد خ��ود می گوید: 
»م��ن ویدئوی دیگ��ری از یک 
ات��اق عمل در ای��ران در همین 
چالش را شاهد بوده ام که خیلی 
مایه تاسف است. تعریفی که ما 
برای اتاق عمل داریم ثانیه های 
طالیی است. البته ممکن است 
ویدئو زمانی گرفته ش��ده باشد 
که تیم در ابتدای عمل جراحی 
در اتاق عمل حضور داش��ته اند 
و حتما هنوز بیمار آماده نشده 
و م��ن بالش��خصه معتقدم تیم 
پزش��کان ما انسان هایی متعهد 
هستند اما براس��اس این رفتار، 
جدی��ت کار در ات��اق عمل زیر 
سوال می رود. اگر مشخص شود 
که ای��ن کار در کدام مجموعه 
پزشکی رخ داده، برند را منهدم 
می کند. آنجا شغل اصلی نجات 
دادن ج��ان مردم اس��ت، وقتی 

برای بازی نیست.«

وقتی فریزینگ جذاب 
می شود 

شمشیردار به ویدئوی چالش 
مانکن تیم اس��پانیا به عنوان یک 
نمون��ه موف��ق اش��اره می کند و 
می گوید: »چیزی ک��ه در مورد 
رختکن تیم اسپانیا دیدم بسیار 
خ��وب ب��ود و جایگاه درس��تی 
داش��ت. پش��ت صحنه قشنگی 
از یک ب��ازی حرفه ای ب��ود. در 
ای��ران مش��ابه ای��ن حرکت در 
لحظ��ه گل زدن اتفاق افتاده که 
این هم جالب است اما جذابیت 
پش��ت  صحنه در رختکن خیلی 
جذاب تر است چرا که ما دوست 
داریم کسانی را که به آنها وفادار 
هس��تیم در لحظاتی غیر از بازی 
ببینی��م. این رویکرد در پیگیری 
س��لبریتی ها  ش��خصی  زندگی 
به ش��دت برای توده عامه جامعه 
جذاب اس��ت.« او ادامه می دهد: 
»در این ویدئو فریزینگ عالوه بر 
اینکه به محبوبی��ت برند کمک 
کرده باعث شده آن شخصیت ها 
یعنی بازیکنان چند لحظه تمرکز 
خ��ود را روی موض��وع دیگ��ری 
بگذارند و انرژی دوباره برای ذهن 
خود و ادامه مس��ابقه به دس��ت 

بیاورند.«
او ب��رای توضی��ح خطراتی که 
یک ب��ازی مانن��د چالش مانکن 
می تواند برای برندها داشته باشد، 
می گوی��د: »موضوعی که 
در کادر پزش��کی اتف��اق 
افت��اده و همه جا دس��ت  
به دس��ت ش��ده خیل��ی 
ناراحت کننده اس��ت. این 
اتفاق نش��ان می دهد که 
انتخاب اش��تباه  با ی��ک 
چالشی که می تواند برای 
برند ها و گروه ها  بسیاری 
پیامی خوب داشته باشد 
به یک وس��یله خطرناک 
و مخ��رب تبدیل ش��ده 
و گ��روه بس��یاری را زیر 
س��وال ببرد .« شمشیردار 
ادامه می ده��د: »در مورد 
برند ل��وازم خانگی آلتون 
ه��م تا زمان��ی که فضای 
رسانه ای دیگر رسانه ها را 
نمی توانیم  نکنیم  تعریف 
گفتمان صریحی راجع به 
آن برند داشته باشیم. این حرکت 
به خودی خود قطعا از نقطه صفر 
خیلی بهتر است ولی تا زمانی که 
در مقایسه با هم ردیف های خود 
قرار نگیرد و کارشناس��ی نشود، 
خیل��ی نمی ت��وان در م��ورد آن 
صحبت کرد. چیزی که من دیدم 
یک کار حرفه ای بود که انسان ها 
در آن س��هم بیش��تری داشتند. 
نشانه گیری باید به سمت مزیت 
محصول باش��د و ه��دف برند را 
ب��رآورده کند. الزم اس��ت به این 
نکته توجه کنیم که براساس این 
سبک کلیپ ها در حد بازی های 
اجتماع��ی هس��تند زمان��ی که 
توسط کاربر عادی انجام می شوند 
جذابی��ت دارن��د.« او می گوی��د: 
»ی��ک آژان��س تبلیغات��ی نی��ز 
همین کار را برای پش��ت صحنه 
یکی از آگهی های��ی که در حال 
س��اخت بوده اس��ت، انجام داده 
اما پرس��ش من این است که چه 
ارزش افزوده ای دارد؟ چه چیزی 
با این کار به برند وصل می شود؟«

پرسش هایی که از ابتدای 
پروژه باید پاسخ داده شود 

نکت��ه دیگری که بای��د مورد 

توج��ه قرار بگیرد ش��خصیت یا 
پرسونال برند است. شمشیردار در 
این باره می گوید: »شما می توانید 
در بس��یاری از موارد بازی هایی 
را ب��رای برخی برندها اس��تفاده 
کنید به این خاطر که کاراکتر و 
پرسونال آن برند نوعی شیطنت و 
ساختارشکنی را مطالبه می کند. 
در حقیقت تعریف شخصیت برند 
گاهی چنین فضاهای غیرجدی 
را توجیه می کن��د.« او می گوید: 
»برای مثال برندی مانند ردبول 
که یک نوشابه انرژی زاست اساسا 
از تبلیغات ATL رس��انه ای به 
دور اس��ت. این برند رویدادهایی 
را برگزار می کن��د که به خودی 
خود ساختارش��کن هستند. اگر 
به ش��خصیت برند توجه داشته 
باشیم و تعاریف اولیه شخصیت 
طغیانگر، پرانرژی و هنجارشکن 
را از او بپذیریم، می توان ساخت 
ویدئوهای��ی در فضای غیر جدی 
و به ص��ورت بداهه را در مس��یر 
برندسازی دیجیتال توجیه کرد 
و البته برند رد بول هم س��ال ها 
پیش ای��ن س��بک فعالیت های 
خلق رویداد را شروع کرده است.« 
او ادام��ه می ده��د: »در کش��ور 
خودمان برند آیس��ی مانکی هم 
در ت��الش ب��رای خل��ق فضای 
مش��ابهی اس��ت و همچنان که 
می دانیم محصوالت آیسی مانکی 
نوش��ابه های رنگارنگی است که 
طبقه جوان و تنوع طلب جامعه 
را ه��دف گرفت��ه اس��ت. تجربه 
احساس��ات خوش دسته جمعی 
ابزاری برای جلب توجه و افزایش 
محبوبیت برای این برند اس��ت. 
ام��ا در م��ورد محصوالتی مانند 
ل��وازم خانگ��ی در ب��ازاری ک��ه 
بس��یار پررقابت است آیا چنین 
ویدئوهایی با این سبک کمکی به 
آن می کند؟ یا وجود سلبریتی ها 
ی��ا نام آنها کمکی می کند؟ اینها 
پرسش هایی است که در ابتدای 

پروژه باید از خودمان بپرسیم.«
شمش��یردار می گوی��د: »من 
یکی از این ویدئوهای فریزینگ 
ی��ا چالش مانکن که در ش��یراز 
س��اخته ش��ده را دیده ام که در 
آن از مردم عادی اس��تفاده شده 
بود و هرکدام در س��بک زندگی 
خودش��ان در ای��ن ویدئو حضور 
پی��دا ک��رده بودند. ای��ن ویدئو 
احس��اس مثبت��ی را از زندگ��ی 
ش��هری القا می کرد. این حرکت 
می تواند بخش��ی از ی��ک پروژه 
ب��زرگ در خدم��ت برندس��ازی 
مقاصد گردشگری باشد و هرچه 
تعداد شهروندان بیشتری در این 
ماجرا درگیر بشوند جذابیت آن 
بیش��تر خواهد ش��د و در عین  
حال حفظ فضای رئال یا واقع گرا 
به ش��دت در اینج��ا اهمیت پیدا 
می کن��د.« او ادامه می دهد: »ما 
بای��د ابزارهای طراح��ی و تولید 
در رس��انه را به صورت هدفمند 
ب��ه کار ببری��م. هر برن��دی باید 
جایگاه س��ازی خودش را داشته 
باش��د و اس��تراتژی های معرفی 
برن��د و وف��اداری برن��د بای��د با 
و  دقی��ق  برنامه ریزی های��ی 
فرآیندهای کل به جزء باش��ند. 
باید از خ��ود بپرس��یم در ادامه 
مس��یر س��طح آگاه��ی از برند 
چقدر پیش��رفت کرده  است؟ در 
مسیر تصویرس��ازی برند چقدر 
پیشرفت داشته  ایم؟ سهم ذهنی 
مخاط��ب از برن��د و محصول یا 
خدمت ما چقدر اس��ت و آیا قرار 
اس��ت در ادامه حض��ور برند در 
بازار محصول جدی��دی معرفی 
ی��ا پیام عاطفی منتقل ش��ود یا 
فقط قرار اس��ت ب��ا یک حرکت 
گروهی همسو شویم؟ در نهایت 
به نظر می رس��د دنی��ای مدرن 
امروز قدری با مثل ها و متل های 
قدیم فاصله گرفته است و دیگر 
»خواهی نشوی رس��وا همرنگ 
جماعت ش��و« ب��رای این جهان 

کاربرد ندارد.«
 ارتباط  با کارشناس:

shamshirdar@gmail.com

مشتری نیازهای خود را چگونه 
می شناسد؟ )بخش اول(

فرآین��د خری��د یک مش��تری متش��کل از مراحل 
مختلفی اس��ت که معموال به ترتیب رعایت می شود. 
این مدل نش��ان می دهد تصمیم گیری در واقع شامل 
مراح��ل روانی و درونی می ش��ود که بای��د به آنها نیز 
پرداخته ش��ود. از آنجا که بازاریابان تحت  تاثیر روند 
تصمیم گیری مش��تریان خواهند بود، انگیزه، ادراک، 
ایج��اد نگرش مثب��ت، ادغام ح��واس در جهت هدف 
و جلب اعتماد برای آنان بس��یار مهم اس��ت. کل این 
فرآیند پارامترهای اصلی برنامه ریزی تبلیغات را برای 

استراتژیست ها نیز مشخص می کند. 
مرحل��ه اول از روند تصمیم گی��ری مصرف کننده، 
ش��ناخت اس��ت و این اتفاق زمان��ی رخ می دهد که 
مصرف کنن��ده نیاز خود را درک کن��د و انگیزه کافی 
برای حل مشکل خود را داشته باشد. مرحله شناخت 
در واقع آغاز پردازش ه��ای بعدی برای تصمیم گیری 
اس��ت. مش��کل بزرگی که گاهی در این مقطع ایجاد 
می شود تفاوت بین آن چیزی است که مصرف کننده 
نی��از خ��ود می دان��د، آن را می خواه��د و معم��وال 
ایده آل گرایانه اس��ت و آن چیزی ک��ه در واقع وجود 
دارد، ج��زو خدمات و کاالی موجود در بازار اس��ت و 

می توان آن را در اختیار مشتری قرار داد. 
تش��خیص ی��ک نی��از ن��زد مصرف کنن��ده )این 
مصرف کننده البته ممکن اس��ت یک سازمان باشد( 
ممکن اس��ت فرآیند س��اده ی��ا پیچی��ده ای و تاثیر 
فزاینده ای بر ش��رایط حال وی داشته باشد. نیاز یک 
مش��تری و تش��خیص آن معموال تحت تاثیر عوامل 
داخل��ی و خارجی یا هر دوی آنها قرار دارد. در وهله 
اول و به صورت ساده زمان نیاز مشتریان، زمانی است 
که آنها نیازمند محصولی ش��وند ک��ه قبال نیز از آن 
استفاده می کردند. در این موارد تصمیم خرید ساده 
و معمول اس��ت و اغلب با انتخاب برندی که قبال از 
آن رضایت داش��ته اند یا برندی که توس��ط تبلیغات 
و مش��تریان وفادار پیشنهاد می شود، انتخاب صورت 
می گیرد. ش��کل بعدی زمانی اس��ت که مشتریان از 
خرید قبلی خود احس��اس نارضایتی داش��ته باشند 
و وضعی��ت فعلی پاس��خگوی نی��از آنها نباش��د. در 
این صورت تبلیغات می تواند نیاز مصرف کنندگان در 
ش��ناخت محصول بهتر را رفع کند. درخواست های 
جدید، بخش دیگری از نیاز مصرف کنندگان اس��ت 
که بر اثر احس��اس تغییر در زندگی برای آنها پیش 
می آید به ط��ور مثال تغیی��رات در وضع مالی، وضع 
اشتغال یا ش��یوه زندگی آنها. برای مثال وقتی شما 
از دانش��گاه فارغ التحصیل می ش��وید و شروع به کار 
می کنی��د، نیازمن��د تغییر در کم��د لباس های خود 
هس��تید. هرچند دلیل عمده خرید نیاز است، برخی 
از آنها نیز برای مصرف کننده ضروری نیس��ت. با این 
وج��ود در چنین ش��رایطی خرید براس��اس فرهنگ 
مصرف کنن��ده و م��دل فک��ری او اتف��اق می افت��د. 
محص��والت و خدمات مرتبط پارامتر دیگری اس��ت 
که سبب تحریک مخاطبان برای خرید یک محصول 
می ش��ود. برای مثال خرید یک دوربین عکاس��ی به 
همراه خود نیاز ب��ه خرید لنز، کیف و ابزار اضافی یا 
خرید یک کامپیوتر نیاز به تجهیزات مکمل، نرم افزار 
و س��رویس دوره ای را ایجاد می کند. روش دیگر که 
می تواند نیاز مش��تریان را برجس��ته کن��د، فعالیت 
بازاریابان است که مصرف کنندگان را نه تنها تشویق 
به خرید می کند بلکه نیاز آنها را برجس��ته و در واقع 
ب��ه آنان معرف��ی می کند. به همین دلیل اس��ت که 
بازاریابان و استراتژیست ها در مواقعی دست به تغییر 
سبک، مد یا طرح می زنند تا نیازهای جدیدی را برای 
مخاطبان به وجود آورند. آنها می توانند با اس��تفاده از 
شکل های روابط عمومی تمایل مصرف کنندگان را به 
طرح ها و برندها رص��د کنند و میزان رضایت آنها را 
بسنجند و سپس با ورود به بازار با مارک های متغیر 
از برندهای شناخته شده و با استفاده از تکنیک های 
مختلف تبلیغات جذب مشتری می کنند. مشتریانی 
که آنه��ا را به خوبی می شناس��ند. محصوالت جدید 
می تواند ش��کل جدیدی از حس نیاز را در مشتریان 
به وج��ود آورد، علی الخص��وص اگر ای��ن محصوالت 
نوآورانه هم باش��د. در این ش��رایط تمرکز بازاریابان 
در کاربردی بودن محصول و نشان دادن راه حل های 
جدید با استفاده از محصوالت جدید است. موضوعی 
که البت��ه قبل از ورود به بازار ب��رای کاال و خدمات 
جدید سیاست گذاری می شود. تالش بازاریابان برای 
ش��ناخت نی��از مصرف کنندگان همیش��ه هم موفق 
نیس��ت. گاهی ممکن است برخی نیازها دیده نشود 
یا از طرفی برخی از آنها به درس��تی تش��خیص داده 
نش��ود. محصوالت هم باید گنجایش تغییر به سمت 
رفع نیازها را داش��ته باش��ند. برای مثال محصوالت 
دیجیت��ال ج��زو محصوالت��ی هس��تند ک��ه چنین 

قابلیت هایی دارند. 
بازاریاب��ان می دانند اگر قرار باش��د مصرف کنندگان 
را تح��ت تاثیر قرار دهند، باید یا مش��کلی از آنها حل 
کنند یا برای تصمیم گیری هدفمند آنها، ایجاد انگیزه 
کنند. انگیزه ها بس��یار متفاوتن��د؛ یک مخاطب ممکن 
است خریدار یک س��اعت مچی کاربردی، قابل اعتماد 
و ارزان قیمت باش��د و مش��تری دیگر به دنبال یک مد 
یا برندی خاص باش��د. این نش��ان می دهد انگیزه های 
مختل��ف نیازمند مطالعات متفاوتی اس��ت. عواملی که 
مج��زا از هم می تواند موجبات موفقیت یک بازاریاب را 
فراهم آورد. برای مثال یکی از ساده ترین و معروف ترین 
روش  تش��خیص نیازها، نظریه کالسیک مازلو است که 
س��ال ها پیش س��عی بر آن داش��ت انگیزه های بشری 
را دس��ته بندی کند. در این دس��ته بندی، س��طح اول 
فیزیولوژیک��ی و پایه اس��ت که نیازه��ای اولیه زندگی 
همچون غذا، س��رپناه و پوش��اک را پوش��ش می دهد. 
سطح دوم، نیازهای مربوط به ایمنی و امنیت را معرفی 
می کند. در سطح سوم تعلقات اجتماعی، عشق و روابط 
رضایتبخش با دیگران قرار می گیرد. چهارمین س��طح 
نیاز ب��ه حس اعتمادبه نفس و جلب اعتماد و احترام از 
دیگران است و در نهایت خانه آخر مربوط به شکوفایی 
فردی و اس��تفاده از پتانس��یل درونی است. در بخش 
بعدی به مراتب نیازها نزد مخاطب خواهیم پرداخت. 

استراتژی های رونمایی محصول  
بخش اول 

بازار رقابت��ی امروز نیازمن��د خالقیت هایی در 
تولید، معرف��ی و عرضه محصوالت اس��ت و باید 
گفت عصر تولید و ورود بی س��روصدای محصول 
به بازار به سر آمده و شرکت ها و سازمان ها تالش 
می کنند تا بتوانند از لحظه تولید و آماده س��ازی 
ب��رای عرضه به مخاطبان اقدام��ات موثری انجام 
دهند تا ح��س برتری و جای��گاه ذهنی مخاطب 
را تس��خیر کنند. یکی از اقدام��ات مهمی که در 
کشور ما کمتر به آن توجه شده یا بعضا به دید پز 
بازاریابی به آن نگاه شده، بحث مراسم رونمایی از 
محصول جدید است. اینکه سازمانی برای معرفی 
محص��ول خود اق��دام ب��ه برگزاری مراس��می یا 
فعالیتی کند تا در دوره معرفی محصول از چرخه 
عمر آن جایگاه ذهنی مناس��بی را برای مخاطبان 
خلق کند، امری تس��ت بدیه��ی و اجتناب ناپذیر. 
بارها موارد مختلفی در گروه محصوالت و صنایع 
مختلف ب��دون رونمای��ی از محص��ول وارد بازار 
ش��ده اند و با توجه ب��ه عدم جلب توج��ه اذهان 
عمومی با شکس��ت روبه رو ش��ده اند یا اس��تقبال 

درخوری مشاهده نشده است. 
در ای��ن سلس��له مطال��ب قص��د داری��م ت��ا 
پرکاربرد تری��ن اس��تراتژی های رونمایی محصول 
را معرف��ی و مخاطب��ان را با باید ه��ا و نبایدها و 

همچنین مثال های ایرانی و جهانی آشنا کنیم.
1- استراتژی چکه شیر آب 

ای��ن اس��تراتژی هم��ان نمایش کنترل ش��ده 
گذش��ت زمان اس��ت که ی��ک رخ��داد رونمایی 
زمانبری محس��وب می ش��ود و در طول گذش��ت 
زمان طی مراح��ل مختلفی اطالعاتی از محصول 

نهایی برای مخاطبان ارائه می کند. 
زمانی باید از این اس��تراتژی به��ره برد که آن 
حوزه ی��ا صنعت یا س��ازمان مخاطبان عالقه مند 
فراوانی داشته و با سیلی از عالقه مندان در ارتباط 
باشد و همچنین دارای پایگاه یا کلوپ طرفداران 
مش��تاق باشد. این نوع استراتژی برای محصوالت 
پیچیده از قبیل خ��ودرو، فناوری اطالعات، بازی 
و س��رگرمی مناس��ب اس��ت یا زمانی که تمامی 
بخش های رونمایی به صورت کامل در دس��ترس 
نیس��ت و باید با این اس��تراتژی زم��ان را به نفع 

سازمان یا صنعت ذخیره کرد. 

حف��ظ همهم��ه، پچ پ��چ و حرف ه��ای مکرر و 
ب��ه اصطالح تبلیغ ده��ان به ده��ان و همچنین 
خبر سازی و داستان س��رایی توسط خبرنگاران و 
صاحبان رس��انه های مج��ازی و فیزیکی و تقویت 
و ایجاد انگیزش توس��ط کلوپ طرفداران مشتاق 
می توان��د به قوت بخش��یدن و باالبردن تاثیر این 
اس��تراتژی کم��ک بس��زایی کند ول��ی در عوض 
س��ختگیری ها، اس��تاندارد ها و تعاریف سنتی یا 
به اصطالح نگرش س��نتی و قدیم��ی در این نوع 
استراتژی پاسخ مناسبی نخواهد داشت و بازدهی 
خوبی به هم��راه ن��دارد. به عنوان مث��ال فرآیند 
رونمای��ی از ی��ک فیلم که ط��ی مراحل مختلفی 
با انتش��ار تریل��ر، تیزر، پوس��تر و از این دس��ت 
آگاهی بخش ها رونمایی می شود و اطالعات را در 
گذشت زمان به صورت ذره ذره به مخاطب انتقال 

می دهد. 
2- استراتژی قرنطینه

اتخاذ س��ختگیری های ش��دید تا زم��ان نهایی 
رونمای��ی و محافظت از نش��ر هرگونه اطالعات تا 
موعد مقرر از مهم ترین ویژگی های این استراتژی 
است و باید از این اس��تراتژی زمانی بهره برد که 
در می��ان مخاطبان، عالقه من��دان فراوانی وجود 
دارند و این مخاطبان وفادار و مش��تاق هستند و 
همچنین اعتماد باال به محصول در سازمان وجود 
دارد و سازمان به باور پرچم دار بودن این محصول 
در س��ازمان رسیده اس��ت. عالوه بر این موارد دو 
دلی��ل عمده و کارب��ردی دیگر برای اس��تفاده و 
به کارگیری این اس��تراتژی وج��ود دارد و آن هم 
غلبه بر محصول رقیب و مواقعی که امکان توضیح 
بیشتری در خصوص محصول وجود ندارد. عوامل 
اثربخش این اس��تراتژی تقوی��ت و حفظ حدس 
و گمان هاس��ت که باید مدام ب��ه آنها دامن زد و 
مهم ت��ر اینکه جلب رقابت خاموش مدافعان را در 
دس��تور کار قرار دهیم و از ای��ن عوامل به عنوان 
نقاط قوت این اس��تراتژی یاد کنیم، عواملی مثل 
بدون هزینه بودن و عدم س��رمایه گذاری سنگین 
در این اس��تراتژی. ولی در مقاب��ل نقاط ضعف و 
تهدید های این اس��تراتژی شامل اجرای سخت و 
دش��وار و عدم مدیریت و مهار صحیح می تواند از 
نقاط بحرانی این استراتژی باشد. باید افزود نباید 
این اس��تراتژی را برای محصول کم ارزش انتخاب 
کنیم و باید محصول درخور و شایسته باشد. باید 
دقت داشت که مهم ترین عاملی که این استراتژی 
را تهدی��د می کن��د بی موقع یا مص��ادف بودن با 
اتفاقات احساس��ی عاطفی جامعه است که ممکن 
اس��ت این استراتژی کارآمد تبدیل به یک تجربه 
بد س��ازمانی برای مخاطبان شود. به عنوان مثال 
روز خاص برای رونمایی از آلبوم جدید موس��یقی 
از یک خواننده پرطرفدار که باید تا آخرین لحظه 

از محتوایات رونمایی محافظت و صیانت شود. 
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با هم رشد کنیم

تلفن مستقیم: 86073279شماره 675 www.forsatnet.ir

 »شما می توانید در بسیاری از موارد 
بازی هایی را برای برخی برندها 
استفاده کنید به این خاطر که 

کاراکتر و پرسونای آن برند نوعی 
شیطنت و ساختارشکنی را مطالبه 

می کند. در حقیقت تعریف شخصیت 
برند گاهی چنین فضاهای غیرجدی 

را توجیه می کند«

نسیم بنایی
nasim.banaei@gmail.com

رضا مافی
مشاور توسعه بازار و تبلیغات

مهرداد انوری
مدرس و مشاور توسعه کسب و کار 

کارگاه مارکتینگ
شیوا شمشیردار در گفت وگو با »فرصت امروز« چالش مانکن برندها را نقد کرد

از فریزینگ تا برندینگ



برای مطالعه 597   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 )67(

ضرورت تشویق و کمک به سایرین

اف��رادی که با یکدیگر در ارتباط هس��تند به مرور 
زمان برخی عادت ها و ویژگی های ش��ان شبیه به هم 
می ش��ود. افرادی که در قالب همکار در ش��رکت کار 
می کنند مثال خوبی در این رابطه هستند. در دفتری 
ک��ه بعضی از افراد به طور معم��ول صبح ها دیرتر در 
محل کار خود حاضر می ش��وند و از طرف مسئوالن 
مورد بازخواس��ت و تنبیه ق��رار نمی گیرند، احتمال 
اینکه س��ایرین نیز ب��ه تبعیت از آنان به این ش��یوه 
عمل کرده و این عادت به آنان نیز سرایت کند بسیار 
ب��اال خواهد رفت. البته تاثیرگ��ذاری افراد از یکدیگر 
تنه��ا منحصر به عادت های بد نمی ش��ود و در رابطه 
با رفتارهای خوب نیز همین اتفاق ممکن اس��ت رخ 
دهد. بدون ش��ک ترویج عادت ه��ای خوب و مثبت 
برای پیشرفت شرکت، امری ضروری است با این حال 
س��والی که وجود دارد این اس��ت که چگونه می توان 
عادت ه��ای بد کارکنان را کاه��ش داد و به جای آن 
اقدام به ترویج رفتار ها و ویژگی های خوب آنان کرد. 

ایده
هم��ه افراد عادت ه��ای غلط و مخص��وص خود را 
دارند و کمتر کس��ی پیدا می ش��ود که از این قاعده 
مستثنی باشد. این رفتارهای منفی، نه تنها افراد را به 
انسان های دوست داشتنی تبدیل نخواهد کرد، بلکه 
می تواند روی عملکرد کاری آنها نیز تاثیر بگذارد و در 
نهایت منجر به از دس��ت رفتن شغلی که دارند شود. 
البته داش��تن یک عادت بد به س��رعت باعث اخراج 
افراد نخواهد شد، به همین خاطر هم است که برخی 
افراد این ع��ادت را ترک نمی کنند چون دلیلی برای 
آن نمی بینند. با این حال عادت به مرور روی عملکرد 
شما تاثیرات مخربی خواهد داشت. یک عادت بد در 
مرحله اول فرد را و س��پس کل ش��رکت را از مسیر 
پیشرفت و ترقی باز می دارد به همین خاطر است که 
مدیران باید ب��رای رفع آن اقدامی جدی کنند. برای 
درک بهت��ر این موضوع به معرف��ی چند عادت بد و 

علت مخرب بودن آنان خواهیم پرداخت.
 1- منفی گرایی: مس��ئوالن هر شرکتی در تالش 
برای ایجاد جوی مثبت در محیط کاری هس��تند تا 
ب��ه این طریق راندمان کاری کارمندان افزایش یابد. 
اگر شما از جمله کس��انی هستید که مدام مشغول 
غر زدن و شکایت کردن هستید دیر یا زود با اخراج 
مواجه خواهید ش��د. 2- تنبل��ی: هنگامی که مرتبا 
دیر به س��رکار می رس��ید یا از زمان های استراحت 
بیش��تر از حد مجاز اس��تفاده می کنید، عمال نشان 
می دهی��د که چن��دان تعه��د کاری ای نس��بت به 
وظیف��ه خود ندارید و اهمیت چندانی برای آن قایل 
نیس��تید. این موضوع نه تنها نوع��ی بی احترامی به 
همکاران تان محسوب می ش��ود، بلکه برای مدیران 

نیز به هیچ وجه خوش��ایند نخواه��د بود. به همین 
جهت اگر نمی خواهید شغل خود را از دست بدهید 
حتی اگر هم به فکر پیش��رفت با انجام کار بیشتر و 
بهتر نیستید حداقل باید به نحوی عمل کنید که از 

شما انتظار می رود. 
تعداد این موارد بسیار زیاد است و با نگاهی دقیق 
می توان موارد بیش��تری از ع��ادات منفی افراد را در 
محیط های کاری یافت. در این بین نقش مس��ئوالن 
در کاهش رفتارهای مضر و گسترش عادت ها نقشی 
محوری و اساس��ی اس��ت. یک مدی��ر موفق موظف 
است به نحوی ش��رایط را مدیریت کند تا به فردی 
که رفتاری بد و نامناس��ب برای شرکت دارد کمک 
ش��ود تا بتواند آن را کنار بگذارد البته نقش مدیر و 
اطرافیان تنها کمک است و اگر نتوانست کنار بگذارد 
الزم است تا خود کنار گذاشته شود. در مقابل فردی 
که عادتی شایس��ته دارد و این امر می تواند به بهتر 
ش��دن شرایط ش��رکت کمک کند، الزم است مورد 
تش��ویق قرار گیرد تا راه برای گسترش آن و فراگیر 

شدن عادت وی هموار شود.

آنچه در عمل باید انجام دهید
کارهای مختلفی برای انجام بهتر موارد ذکر ش��ده 
موجود اس��ت که مدیران به کمک آن بهتر می توانند 

در این مسیر عمل کنند:
1- سیستمی اس��تاندارد برپا کنید البته انجام این 
کار نباید به دیکتاتوری ش��بیه باش��د، بلکه تنها باید 
چارچوبی را مشخص سازد تا براساس آن عمل کرد. 
2- گزارش نامه ای جامع تهیه کنید تا بتوانید عملکرد 
کارکنان را مورد بررس��ی قرار دهید. 3- به کارمندان 
خ��ود توضیح دهی��د که به چه علت باید یک س��ری 
رفتارهای خ��ود را جایگزین کنند ت��ا به خوبی قانع 
ش��وند و فکر نکنند که این کار عملی تحمیل ش��ده 

است. 
گفتنی اس��ت این اقدامات باید به حدی اس��تمرار 

داشته باشد تا به عادت تبدیل شود. 
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پاس�خ کارش�ناس: ایجاد تغییر برای هر کسب وکار 
الزم اس��ت و کس��ب وکارهای موفق دنیا به ط��ور مداوم 
برای ماندگاری در بازار س��عی در ایجاد تغییر در ساختار 
فرهنگ داخلی و تکنولوژی خود دارند. البته ایجاد تغییر 
در سازمان ها شیوه راحتی نیست و به دلیل وجود موانع و 
شکست های احتمالی با مخالفت کارکنان مواجه می شود. 

این مخالفت زمانی به اوج خود می رس��د که ایده  تازه با 
فرهنگ سازمانی کسب وکار هماهنگی نداشته باشد. یکی 
از اش��تباهات مدیران کسب وکارها زمانی که می خواهند 
ایده ای  را در س��ازمان اجرا کنند، این است که سازمان را 
مانند یک ماش��ین در نظر می گیرند و کسب وکارشان را 
دارای واکن��ش و موجود زنده فرض نمی کنند. هیچ ایده 
و نوآوری هر چقدر هم خوب وکامل باش��د، اگر با شرایط 
داخلی س��ازمان هماهنگ و سازگار نباشد، موفقیت آمیز 

نخواهد بود. همچنین هر کس��ب و کاری باید متناسب با 
ش��رایط خود اقدام به طرح ریزی ایده کن��د و نمی تواند 
ایده ه��ای موفقیت آمیز کس��ب وکارهای دیگ��ر را برای 
خود اجرایی س��ازد. اجرای ایده کسب وکارهای دیگر جز 
هدر رفت��ن بودجه، زمان و انرژی به��ره دیگری نخواهد 
داش��ت. به هرحال مدیران باید با رضایت کارکنان اقدام 
به تغییرات و اجرای ایده کنند وگرنه با مشکالت زیادی 

روبه رو خواهند شد. 

اجرای ایده های تازه 

پرس�ش: چند س�الی  اس�ت کس�ب وکاری را در حوزه تولید وس�ایل گرمایش�ی با همکاری تعدادی از دوس�تانم به راه 
انداخته ایم. کسب وکار به سوددهی رسیده و دوستان و شرکا به همین مقدار سوددهی راضی هستند و تمایلی به اجرای 
ایده های جدید ندارند. این درحالی اس�ت که به عنوان مدیر دائم در پی یافتن ایده های تازه برای گس�ترش کسب وکارم 
هس�تم. در این باره س�عی ام در اجرای ایده هایی است که کسب وکارهای دیگر آنها را اجرا کرده و به موفقیت رسیده اند. به نظرتان چگونه باید همکارانم را 

نسبت به اجرای ایده های تازه راضی کنم؟ در این باره راهنمایی کنید. 

کلینیک کسب و کار

 

ش��رکت ها  بیش��تر 
در  زی��ادی  س��رمایه گذاری 
مدیریت  توس��عه  برنامه ه��ای 
برنامه های  خ��ود می کنن��د و 
داخلی متمرکزی برای افرادی با 
پتانسیل های باال اجرا می کنند. 
برنامه ه��ا،  ای��ن  لیس��ت  در 
فرس��تادن مدی��ران کلیدی به 
برنامه ه��ای آموزش��ی اجرایی 
گ��ران و پرهزینه یا اس��تخدام 
مدیران ش��خصی برای رسیدن 
به موقعی��ت مهم در س��طوح 
باالی ش��رکت وج��ود دارد. اما 
در عمل این روش های س��نتی 
توس��عه مدیریت نمی تواند نیاز 
ش��رکت ها را ب��رآورده س��ازد، 
چرا که کسب وکار به سرعت در 

حال پیشرفت است. 

حرکت بر مبنای تفکر
تجربه نش��ان داده است که 
یک بازنگ��ری و بازس��ازی در 
مدیریت  توس��عه  برنامه ه��ای 
بلکه  اس��ت،  نه تنه��ا ممک��ن 
برای رقابتی مان��دن در فضای 
ب��ازار ضروری اس��ت. بیش��تر 
شرکت هایی که بر مبنای تفکر 
حرکت می کنن��د، باید مدیران 
بالق��وه را حول اج��رای اهداف 
اساسی شرکت شناسایی کرده 
و رش��د دهند، به ج��ای اینکه  
آنها را به برنامه های آموزش��ی 
افت��اده  دور  و  پ��رت  نواح��ی 
بفرس��تند و امید داشته باشند 
که با دیدگاهی بزرگ در مورد 
خود و دنیای شان بازگردند! در 
زیر برنامه های توسعه مدیریت 
چند شرکت پیشرو در خصوص 
شناسایی، رشد و حفظ مدیران 
برای برآوردن نیازهای امروزی 

گردآوری شده است. 

بگذارید نوآوری کنند
ب��رای شناس��ایی مدی��ران، 
ابت��دا از اف��رادی ش��روع کنید 
که عمیق��ا نظر ش��ما را جلب 
کرده اند. بارکل��ی بانک و والت 
دیس��نی مثال های��ی جالب از 
این دست هس��تند. هر دو آنها 
درصدد ایجاد محیطی هستند 
که کارمن��دان بتوانن��د در آن 
به ترغیب ن��وآوری پرداخته و 
مسائل را به صورتی که برای آنها 
دارای اهمیت باشد مورد بررسی 
ق��رار دهند. بارکلی و دیس��نی 
چالش های کارآفرینی اجتماعی 
را در قال��ب تیم  های ریس��ک 
داخل��ی در سراس��ر دنی��ا اجرا 
کردند. از کارمندان دعوت شد 
که ایده هایی را برای خدمات و 
محصوالت جدید پیشنهاد کنند 
و آنها را از این موضوع مطمئن 
کرد که ای��ن کار بر اجتماع اثر 
مثبت می گ��ذارد. صدها نفر از 
کارمندان دو شرکت این کار را 
انجام دادند. در این موارد، یک 
زیرمجموعه انتخاب می شود تا 
به یک دیدگاه داخل س��ازمانی 

ملحق  استارتاپی  شتاب دهنده 
اف��راد ش��رکت کننده  ش��وند. 
به صورت تمام وق��ت روی کار 
خود تمرکز می کردن��د، اما در 
طول این بازه زمانی شش ماهه 
در ورک ش��اپ هایی نیز شرکت 
ک��رده و دوره ه��ای تخصصی 
آموزش��ی در م��ورد چگونگی 
توسعه این کار را می گذراندند. 
بودجه و زمان محدود اس��ت و 
به همین دلیل شرکت کنندگان 
می آموزند که از یکدیگر و حتی 
از رئیس ش��ان کم��ک بگیرند. 
آنه��ا از اینترنت و ش��بکه های 
اجتماعی برای زی��رو رو کردن 
بهتری��ن روش حت��ی در دیگر 
بخش ها و صنعت ها اس��تفاده 
کردند. س��پس آنها ن��زد مدیر 
خود برمی گشتند و در این باره 
تصمی��م می گرفتند که آیا این 

ایده قابلیت پیاده شدن 
را دارد و در این صورت 
به آنها س��رمایه و منابع 
الزم برای انجامش داده 

می شد. 
مدیر  توای��ن،  مارک 
ش��بکه های  ن��وآوری 
اجتماع��ی در بارکل��ی 
ش��رکت  این  می گوید: 
از س��ال 2013 اق��دام 
چنی��ن  اج��رای  ب��ه 
است  کرده  برنامه هایی 
و حت��ی در خط جدید 
خ��ود،  وکار  کس��ب 
کارآفری��ن  صده��ا  از 
داخ��ل س��ازمانی برای 
بهره  خ��ود  پیش��رفت 

مدی��ر  فرانکوی��س،  می ب��رد. 
منابع انس��انی دیسنی هم در 
ای��ن باره می گوید: ش��اید فکر 
کنید که ای��ن کار برای نتایج 
کس��ب وکار است،  در حالی که 
ب��رای یادگیری از طریق انجام 
دادن و ایجاد یک نس��ل جدید 
از استعدادهایی است که مدبر، 
دارای ذوق و همه کاره، هدف 
در  انعط��اف  دارای  و  مح��ور 

وظایف هستند. 

اجازه دهید بداهه انجام 
دهند

ب��ه مجموع��ه  نی��از  ش��ما 
ب��رای  رهب��ری  توانایی ه��ای 
توس��عه مدیران ندارید. چرا که 
با کارمندانی سروکار دارید که 
به صورت متعارف این توانایی ها 
و ش��جاعت انج��ام آن و بداهه 

عمل کردن را دارند. 
پائ��ول پلم��ن مدیر پ��روژه 
UL2020 یونیلی��ور که یکی 
از طرفداران رهبری هدف محور 
توس��عه  برنامه ه��ای  اس��ت، 
مدیریت را در س��ال 2013 به 
منظور رش��د مدیرانی آغاز کرد 
که عالقه مند به دنیای پرتالطم 
و تغییر پایدار هس��تند. از نظر 
او، م��ردان و زنان کارمندی که 
درک خوب��ی از خ��ود دارند و 
توجه زیادی به زیردستان خود 

دارن��د، انعطاف پذیری ش��ان را 
ثابت کرده اند و ذهن باز نسبت 
ب��ه یادگیری دارن��د و از طریق 
شغل ش��ان به رش��د می رسند. 
این ویژگی ها س��بب می ش��ود 
که سازمان آنها را به عنوان مدیر 
پرورش ده��د و یونیلور یکی از 
شرکت هایی س��ت ک��ه در این 
راه پیشگام شده است. به عالوه 
او معتقد است که ریشه ابتکار 
از بزرگ تری��ن چالش ها بیرون 
می آی��د و راه حل هایی مانند دو 

براب��ر کردن اندازه کس��ب و کار 
همزمان با کاهش اثرات زیست 
محیط��ی ش��رکت و افزای��ش 
اثرات اجتماعی مثبت از همین 
چالش ها به وجود آمده اس��ت. 
در پ��روژه یونیل��ور، مدیران در 
قالب تیم های پن��ج نفره روی 
بزرگ ترین چالش های کس��ب 
وکاری ش��رکت کار می کنند تا 
نه تنها پتانس��یلی برای ایجاد 
نتایج مرتبط پی��دا کنند، بلکه 
از ورود به آن و روبه رو ش��دن با 
آن چالش ها تجربه های زیادی 
به عن��وان مدیر ی��اد بگیرند. از 
پرس��یده  مش��ارکت کنندگان 
می ش��ود که چگونه می توانم با 
استفاده از شرکت خودم دنیایی 
بهتر بسازم؟ و چگونه می توانم 
به ب��رآوردن اهدافم کمک کنم 
و هم تیمی هایم به رشد رسیده 
و مس��ائل محیط��ی و 
اجتماعی تحت فشار را 

کاهش دهم؟ 

حفظ نیروهای 
مستعد

ابزارهای  ب��ه  تیم ه��ا 
مانن��د  قدرتمن��دی 
تفکر  متقارن،  دینامیک 
طراحی و خالقیت مجهز 
هس��تند تا مشکالت در 
ح��ال رش��د را از میان 
کارآفری��ن  بردارن��د، 
خلق کنن��د و مدل های 
بازاریاب��ی  ب��ه  جدی��د 
ش��رکت هایی  بیفزایند. 
مانند بارکلی و دیس��نی 
و یونیلی��ور م��ادام ب��ا پرورش 
مدیران، یک دیدگاه ضد بصری 
را کشف کرده اند: هنگامی که در 
حال خلق ارزش برای ش��رکت 
هس��تید،  کارمندانی که در آن 
ش��رکت کار می کنن��د هم به 
طور همزمان آن ارزش را کسب 
می کنند، مگر آنکه از آن شرکت 
خارج ش��وند. بارکل��ی با فراهم 
کردن پلتفرمی برای کارمندان 
به منظور ارضای پتانسیل فردی 

و یافتن راه حل های سودده برای 
مش��کالت بزرگی که توجه آنها 
را به خود معطوف کرده اس��ت، 
مدیران خود را پ��رورش داده و 
آنها را حفظ می کن��د و به آنها 
فضای ایجاد نوآوری و خالقیت 
را می ده��د. بهب��ود و ن��وآوری 
مس��تمر و فراگیر در واقع نوعی 
یافتن  ب��رای  کن��دوکاو منظم 
شیوه ها و پاسخ های نو به فشارها 
و تغیی��ر و تح��والت محیطی 
اس��ت، چرا ک��ه در محیط های 
امروزی  و م�تح��ول  پیچی��ده 
دیگ��ر واکنش ه��ای تک��راری 
برای رویاروی��ی با این تغییرات 
کارآم��د نبوده و دائم��ا باید در 
جس��ت وجوی راه ه��ای جدید 
ب��رای واکن��ش در برابر محیط 
برآمد. ب��ه عبارتی، آن دس��ته 
از س��ازمان ها و سیس��تم هایی 
در محیط پیچی��ده و پرتحول 
می توانن��د به بقای خ��ود ادامه 
دهند که به طور مس��تمر قادر 
طرح ه��ای  و  ایده ه��ا  باش��ند 
جدی��دی را ک��ه الزم��ه مقابله 
با فش��ارها و تحوالت محیطی 
اس��ت، ایجاد و منتش��ر کنند، 
بن�ابرای��ن چنان�چه خالقیت و 
ن��وآوری به صورت همه جانبه و 
کامل در اندیشه و عمل مدنظر 
قرار گی��رد می توان��د موجبات 
رشد و ش��کوفایی استعدادهای 
افراد، موفقیت های فردی، شغلی 
و اجتماع��ی، افزایش کمیت و 
کیفیت در تولیدات و خدمات، 
کاه��ش هزینه ه��ا و ضایعات و 
ات��الف منابع مادی و انس��انی، 
افزای��ش انگی��زش کارکن��ان، 
ارتقای بهداشت روانی و رضایت 
ش��غلی، ارتق��ای به��ره وری و 
رش��د و بالندگی س��ازمان های 
گ�ون�اگون، تحریک و تش��ویق 
رقابت های سالم در تولید، توزیع 
و خدمات، کاهش ب�وروکراسی 
پش��ت  کاه��ش  و  اداری 
می�زن�شینی و ت�ش��ری�فات و 
افزایش عمل گرایی و... را فراهم 

کند.

تجربه نشان داده است که یک 
بازنگری و بازسازی در برنامه های 

توسعه مدیریت نه تنها ممکن 
است، بلکه برای رقابتی ماندن در 
فضای بازار ضروری است. بیشتر 

شرکت هایی که بر مبنای تفکر 
حرکت می کنند، مدیران بالقوه را 

حول اجرای اهداف اساسی شرکت 
شناسایی کرده و رشد می دهند، 

به جای اینکه  آنها را به برنامه های 
آموزشی نواحی پرت و دور افتاده 

بفرستند
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کارتابل

امیر آل علی

هدی رضایی 
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توصیه هایی ضروری برای مدیران توسعه طلب

وقتی برنامه های توسعه مدیریت شما 
نیاز به بازسازی دارند

پیاز نباشید – پرتقال باشید

در می��ان فهرس��ت 500 ش��رکت برت��ر مجله 
فورچون مدی��ران فراوانی وجود دارن��د که از نظر 
ظاهری ش��کل و شمایلی ش��بیه مردم دیگر دارند 
با این فرق ک��ه نمایانگر بهترین نس��ل از مدیران 

دوران خود هستند.
هرک��دام از این مدی��ران، ش��رکتی را مدیریت 
کرده اند که جزو پیش��گامان بازار خ��ود بوده اند و 
تغییری را در کار ایجاد کرده  اند که ماندگار شده و 

به نام آنان سکه خورده است.
مینتزبرگ، نظریه پرداز معروف مدیریت می گوید 
هیچ ش��غلی حیاتی تر از ش��غل مدیریت نیس��ت 
و درس��ت می گوید چون اگر همین ش��رکت های 
برگزی��ده  فورچ��ون مث��ال 2016 را در اختیار یک 
نامدیر قرار دهند نه تنها در سال آینده از فهرست 
احتمالی فورچون خارج خواهند ش��د بلکه شاید از 
بازار هم به کلی خارج شوند. در این باره نمونه های 

داخلی و خارجی فراوانی وجود دارد.

15 بند درخشان
یک��ی از مدیران برتر و قابل مطالعه در جهان به 
نظ��ر نگارنده هرب کلر اس��ت. نگاه کلر جدا از نوع 
صنعت و کسب وکارش نگاهی ممتاز و درخشان در 
مدیریت اس��ت. او بازاردانی )بهی – 1378( است 
که دنیای کس��ب وکار خود را با عین��ک بازاردانی 
می بیند و این نگاه درس��ت مورد تش��ویق کس��ی 
مانن��د فیلیپ کاتلر هم قرار گرفته، س��ال ها پیش 
وقتی از او می پرس��ند برای دیگر شرکت هایی که 
عالقه مند به پیروزی هس��تند چه نصیحتی دارید 
او ب��ا فروتنی فراوان 15 توصیه کاربردی زیر را در 
کتاب هفت مدیر عامل برتر جهان )بهترین مدیران 

عامل چه می دانند؟( بیان می کند. او می گوید:
1- تمرکز خود را بیش��تر معطوف دنیای رقبا – 
مشتریان و تغییرات اجتماعی کنید تا دنیای دفتر 

کارتان.
2- پیاز نباش��ید – پرتقال باشید. یعنی الیه های 
س��ازمان خود را حول مدیریت متمرکز کرده و از 

الیه های تصمیم گیری کمتری برخوردار باشید.
3- ت��ا ح��د امکان از تع��داد هیات ه��ای دائمی 

بکاهید.
4- هیچ دان��ش کاملی وجود ن��دارد، بلکه تنها 

قضاوت خوب وجود دارد.
5- اعض��ای هی��ات مدیره و س��ایر مدی��ران را 
وادارید تا زمانی را به کار کردن )نه تماش��ا کردن( 
با کارمندان و مشتریان بیرونی بگذرانند و گزارش 
دهن��د که چه کرده ان��د، چه آموخته ان��د و با این 

تجارب کسب شده چه می خواهند انجام دهند.
6- بدانید که تمام کاغذهای ارائه ش��ده از جمله 
بودجه تنها کاغذهایی سفید با اندکی حروف سیاه 
روی آنها هس��تند. این کاغذها هیچ سودی ندارند 
مگ��ر اینکه منجر ب��ه یک عمل معن��ی دار یا عدم 

فعالیت قطعی شوند.

7- یک روشنفکر واقعی باشید.
8- از قوانی��ن غی��ر انعطاف پذی��ر و دس��تورات 
س��نگین که ب��رای تنظیم امور بیهوده ش��رکت و 

تعامل با مشتریان طراحی شده دوری کنید.
9- از مدیران حل مش��کالتی را بخواهید که در 
مسئولیت مس��تقیم آنها نیستند و برای کارمندان 
ای��ن فرص��ت را فراه��م آورید ت��ا کار دیگ��ران را 
بیاموزن��د. نتیجه این کار آموزش بیش��تر، همدلی 

و اتحاد است.
10- یک طرح استراتژیک کلی داشته باشید نه 
یک طرح درازمدت یا سرمشق و سپس با چابکی و 

سرعت در حوزه این طرح حرکت کنید.
11- همیش��ه به خاطر داش��ته باش��ید که ارائه 

خدمات به مردم در خط مقدم است نه برعکس.
12- برای استخدام رفتار و منش خوب را نسبت 
به رفت��ار و منش بد اولویت ق��رار دهید حتی اگر 
ش��خصی که رفتار و منش بدی دارد دارای مدارج، 

تجارب و مهارت های بیشتری باشد.
13- دس��تاوردهای اف��راد را به ک��رات و بدون 

برنامه ریزی قبلی مورد تجلیل قرار دهید.
14- اجازه دهید افراد هنگام کار خودشان باشند 
و شخصیت واقعی خودشان را به نمایش بگذارند و 

مجبور نباشند ماسک کار به چهره بزنند.
15- و س��رانجام اینکه؛ متواضع باش��ید، دور از 
دسترس نباشید، خوش خلق باشید، خدمت کنید، 
طماع نباشید، تبعیض قائل نشوید، منصف باشید، 
ثابت قدم باش��ید، افراد خود را دوس��ت بدارید، در 

خطاها بردبار باشید و فداکاری کنید.

بازاردان ایرانی

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(
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یک استارتاپ چگونه ارزش گذاری می شود؟ 
این استارتاپ چند؟ 

تصور کنید ش��ما ب��ا به اج��را درآوردن یک ایده، 
از  ک��ه  اکن��ون  راه اندازی کرده ای��د.  را   اس��تارتاپی 
آب و گل درآمده و به درآمد رس��یده ، سرمایه گذاری 
پیدا ش��ده که می  خواه��د آن را از ش��ما خریداری 
کن��د. با دانس��تن ای��ن موضوع ک��ه ه��ر معامله و 
خریدوفروش��ی، به صورت بالقوه تنش زاس��ت و باید 
س��ود و زیان خ��ود را در نظر بگیری��د، باید بدانید 
 ارزش استارتاپ شما چقدر است تا معامله ای پرسود 

داشته باشید. 
به عن��وان یک خالق و رهب��ر، کارآفرین ایده ای را 
ب��ه مرحله اجرا درآورده و برای به ثمر رس��اندن آن 
زحمت زیادی کش��یده و بهتر است از ارزش واقعی 
استارتاپ خود آگاه باشد. همچنین، نکته قابل توجه 
این اس��ت که ارزش یک اس��تارتاپ فقط با فعالیت 
تج��اری و مال��ی خ��ود، ارزیابی نمی ش��ود و عوامل 
زی��ادی در ارزش گ��ذاری آن تأثی��ر دارن��د. معموال 
برای ارزش گ��ذاری اس��تارتاپ ها،  راه ها و روش ها و 
دیدگاه ه��ای مختلفی وجود دارد ک��ه در این جا به 
معرفی برخی از مهم ترین فاکتور های ارزش  س��نجی 

استارتاپ می پردازیم. 
نق��اط قوت و ضع��ف اس��تارتاپ ها از چهار منظر 

ارزیابی می شود: 
از نگاه شخص یا کارآفرین

 از نگاه مصرف کننده
 از نگاه فنی و تخصصی 

و در آخر از نگاه بین المللی. 
از ن��گاه کارآفری��ن، یعن��ی اینکه ی��ک کارآفرین 
خودش استارتاپ خود را ارزیابی کند که چقد موفق 
ب��وده و چقدر توانس��ته به اهداف تعریف ش��ده در 

چشم انداز اولیه خود دست یابد. 
در بررس��ی از ن��گاه فنی و تخصص��ی، کارآمدی 
استارتاپ در زمینه فعالیت خودش ارزیابی می شود. 
به عنوان مثال، یک استارتاپ فعال در زمینه تجارت 
الکترونیک، چقدر توانس��ته با رقبای خود به رقابت 
بپردازد و جایگاه واقعی آن در میان اس��تارتاپ های 

مشابه کجاست. 

ارزش یک اس��تارتاپ از نگاه مصرف کنندگان، به 
کمک رأی ها و دیدگاه های افرادی که از آن استفاده  
کرده اند، محاسبه می شود. اینکه این استارتاپ تا چه 
اندازه در میان مصرف کنندگان یا کاربران جذابیت 
و محبوبی��ت دارد و به ط��ور کلی واکن��ش مردم در 

مقابل آن چگونه بوده است. 
در سطح جهانی هم که ارزش یک استارتاپ با در 
نظر گرفتن معیار های جهانی و بین المللی محاس��به 
می ش��ود. معم��وال یک تیم ش��امل کارشناس��ان و 
متخصصان در زمینه کارآفرینی و کسب و کار، ارزش 
اس��تارتاپ را در س��طح بین المللی و در مقایس��ه با 

رقبای خارجی تعیین می کنند. 
حال، زاویه ارزیابی استارتاپ شما هرچه که باشد، 
معیار های کلی برای ارزش گذاری آن در نظر گرفته 
می ش��ود. بدیهی است که محاسبه ارزش استارتاپ، 
تا زمانی که س��رمایه گذاری پی��دا نکرده و چندان به 

موفیقت نرسیده، کار بی فایده ای ا ست. 

تیم موسس
ارزش یک استارتاپ در وهله اول، به تیم موسس 
آن اس��ت. تجربه، دان��ش، مهارت و انگی��زه تیم به 
وج��ود آورنده ی��ک اس��تارتاپ یک��ی از مهم ترین 
معیار ه��ای ارزیابی ارزش آن اس��ت. ممکن اس��ت 
به مرور زم��ان،  هدف و بازاری که اس��تارتاپ مورد 
ه��دف ق��رار داده تغیی��ر کند، اما همه پیش��رفت و 
 رش��د آن به انگیزه و مهارت تیم بنیان گذار بستگی 

دارد. 

بازار هدف 
ظرفی��ت و گنجای��ش ب��ازار ه��دف در تعیی��ن 
ارزش ی��ک اس��تارتاپ مؤث��ر اس��ت. فیس��بوک، 
زمانی ک��ه راه ان��دازی ش��د ش��اید تص��ور نمی کرد 
ک��ه زمان��ی حداکثر کارب��ران اینترن��ت مخاطبش 
باش��ند. هر چه ب��ازار هدف یک اس��تارتاپ بزرگ تر 
و جذاب ت��ر باش��د و ظرفی��ت بیش��تری را در خود 
 جای داده باش��د، آن اس��تارتاپ فراگیر تر و بزرگ تر 

خواهد شد. 

ضریب رشد
هرچه ضریب رشد یک استارتاپ بیشتر باشد، این 
اس��تارتاپ از نظر س��رمایه گذاران ارزشمندتر است. 
س��رعت رشد اس��تارتاپ، یکی دیگر از عواملی است 

که ارزش آن را تعیین می کند. 
معیار رش��د ب��رای هر ن��وع کس��ب و کار و زمینه 
فعالیت��ی متفاوت اس��ت. ممکن اس��ت ب��رای یک 
اس��تارتاپ، رشد درآمد، تعداد کاربران، تعداد کاالی 
تولید ش��ده یا حجم خدمات ارائه شده مالک باشد. 
 ضم��ن اینکه زم��ان در تعریف رش��د، بس��یار مهم 

است. 
ممکن است یک اس��تارتاپ، در سال اول فعالیت 
خود تعداد مش��خصی کاربر جمع کرده باشد و یک 
اس��تارتاپ دیگر همان تعداد کاربر را طی گذش��ت 
پنج س��ال به دس��ت آورده باش��د. واضح اس��ت که 
اس��تارتاپ اولی ضریب رش��د بهت��ری دارد و برای 

سرمایه گذاری فرصت بهتری فراهم می کند. 
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سرمایه گذارها ارزش یک استارتاپ 
را چطور مشخص می کنند؟ 

استارتاپ ها وقتی گام اول را برمی دارند بیش از همه چیز نگران سرمایه هستند، سرمایه گذارها اما راه و روش 
خاص خود را برای تعیین ارزش استارتاپ دارند. 

ب��رای اینکه معلوم ش��ود یک اس��تارتاپ 
ی��ا هم��ان کس��ب وکار نوپا چق��در ارزش 
دارد، س��رمایه گذارها از روش های مختلفی 
اس��تفاده می کنند. اصال به اعتقاد بسیاری، 
تعیی��ن ارزش واقع��ی اس��تارتاپ ها خ��ود 
ی��ک هنر اس��ت، اما این هم مث��ل هر هنر 
دیگری نیازمند بهترین ش��یوه ها و روش ها 
برای اندازه گیری اس��ت. برای تعیین ارزش 
پولی یک استارتاپ، آن هم در دنیای مدرن 
رویکرده��ای  و  روش ه��ا  س��رمایه گذاری، 
گوناگون��ی وج��ود دارد که هری��ک خود را 

بهترین می دانند. 
در ای��ن روش ه��ا از عوام��ل گوناگون��ی 
کمک گرفته می ش��ود ت��ا ارزش پولی یک 
اس��تارتاپ ب��ه ارزش واقع��ی اش نزدیک تر 
ش��ود. بعضی ش��اخص ها و ارزش ها در این 
مسیر اندازه گیری و با هم مقایسه می شوند 
ت��ا بتوان درب��اره س��رمایه گذاری روی آنها 

تصمیم مطمئن تری گرفت. 
در دنیای امروز شرکت های بزرگ زیادی 
هستند که اول یک استارتاپ کوچک بودند 
ام��ا به مرور ب��ا کاردانی مدی��ران و اعتماد 
س��رمایه گذارها به برندهای ب��زرگ تبدیل 
شده اند. این برندها هنوز هم اگر سهام خود 

را در ب��ورس عرضه نکرده باش��ند، به عنوان 
اس��تارتاپ معرفی شده و در دسته آنها قرار 

می گیرند. 

مراحل مختلف، رویکردهای متفاوت
تعیی��ن ارزش عمومی، بهترین ش��یوه ای 
اس��ت که برای تعیین ارزش یک ش��رکت، 
استارتاپ یا ش��رکت نوپا استفاده می شود. 
حرفه ای ه��ا  گذش��ته،  س��ال های  در  ام��ا 
از  س��رمایه گذاران  دنی��ای  تحلیلگ��ران  و 
ارزش گذاری  ب��رای  متفاوت��ی  روش ه��ای 
ش��رکت ها اس��تفاده کرده اند. گام نخس��ت 
این اس��ت که س��رمایه گذارن معتقدند که 
روش های تعیین ارزش کسب وکارهای نوپا 
با محاس��به ارزش مالی شرکت های بزرگ 
متفاوت اس��ت و باید تفاوت داش��ته باش��د 
چون سرمایه گذاری روی استارتاپ یک کار 

ریسکی و غیرقابل پیش بینی است. 
این روش های ارزش گذاری این واقعیت را 
نشان می دهد که طرح کسب وکار، استراتژی 
و نتای��ج کار در بازه های زمانی روزانه تغییر 
می کند. بنابراین روش ارزش گذاری بر یک 
کس��ب وکار براس��اس فاکتورهای��ی تنظیم 
می شوند که منجر به موفقیت احتمالی آن 
استارتاپ می ش��وند. در این میان دو روش 
وج��ود دارد که بیش��تر از فاکتورهای دیگر 

مورد توجه قرار گرفته است.

روش محاسبه »ارزش دارایی ها« در 
کنار هم

ی��ک  ارزش  می خواهن��د  ک��ه  کس��انی 
کس��ب وکار را محاس��به کنند، ب��ه فاکتور 
»ارزش دفت��ری« برای محاس��به ثروت آن 
شرکت توجه نشان می دهند. ارزش دفتری 
ب��ه ذات یعنی مجم��وع ارزش دارایی هایی 
ک��ه یک ش��رکت دارد. این دارایی ش��امل 
دارایی های ثابت و غیرثابت اس��ت،  اما اغلب 
به ویژه برای شرکت های نوپا، »ارزش شهرت 
تجاری« را ش��امل نمی شود. ارزش شهرت 
تج��اری یعنی هم��ه دارایی ه��ای غیرثابت 
ی��ا غیرقابل دیدن که در هیچ دس��ته بندی 

دیگری وجود ندارد. 
ای��ن فاکت��ور تنها زمانی قابل تش��خیص 
است که یک ش��رکت آن را کسب کند. به 
همین دلیل معم��وال ارزش دفتری معموال 
کمتر از »ارزش کس��ب« آن اس��ت. ارزش 
کس��ب یعنی درک نس��بی که خری��دار از 
ارزش کاال ی��ا خدمات پ��س از مصرف آن 
به دس��ت می آورد. این دقیق��ا همان چیزی 
است که س��رمایه گذارها عالقه مند هستند 

میزان آن را کشف کنند. 
برای محاس��به ارزش شهرت تجاری و در 
نتیج��ه ارزش کل کس��ب وکار، این روش ها 
مجم��وع دارایی ه��ای ی��ک ش��رکت را در 
بیشترین محدوده ممکن می سنجند. برای 

مثال، دان��ش و تجربه تیم قطعا اصلی ترین 
دارایی های یک ش��رکت هستند. حتی اگر 
در ترازنامه نام و نش��انی از این دو س��رمایه 

وجود نداشته باشد. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، هم افزای��ی نی��ز از آن 
چیزهایی است که محاس��به نمی شود. اگر 
برای مثال یک ش��رکت صاحب دو اختراع 
باش��د، در ترازنامه آن هزینه های دستیابی 
به آن نیز گنجانده می ش��ود. س��رمایه گذار 
به هم��ه اینها توجه کرده و به چش��م انداز 
ش��رکت و دالی��ل س��رمایه گذاری در کنار 
سایر مسائل اهمیت می دهد. اگر چشم انداز 
ش��رکت روش��ن و قدرتمندانه به نظر برسد 
و اختراع های ثبت ش��ده نیز در کس��ب وکار 
محوریت داشته باشند، ارزش شرکت بسیار 

باالتر از هزینه خرید آن می شود. 

 روش محاسبه قابلیت مقایسه
روش دوم��ی ک��ه س��رمایه گذارها برای 
ارزش گذاری بر یک کس��ب وکار اس��تفاده 
می کنند، قابلیت مقایس��ه است که در بازار 
س��هام زیاد آن را می بینید. به طور میانگین 
اگر دارایی به درس��تی قیمت گذاری و برای 
قیمت گذاری ب��ه ویژگی های کلیدی دقیق 
توج��ه ش��ود، س��رمایه گذارها می توانن��د 
نزدیک تری��ن قیم��ت ب��ه قیم��ت واقع��ی 
ش��رکت را بیابند. برهمین اس��اس، قیمت 

راه اندازی اس��تارتاپ هم باید با توجه کردن 
به همان ویژگی های کلیدی تعیین ش��ود. 
در این ص��ورت هزینه ه��ای راه اندازی هم 
در نزدیکی های هزینه های واقعی محاس��به 
می ش��وند. به عب��ارت دیگر، اگ��ر میانگین 
ارزش ی��ک اس��تارتاپ ک��ه دارای��ی طرح 
اولیه اش ی��ک میلیون دالر م��ی ارزد، خود 
اس��تارتاپ هم باید به همی��ن اندازه ارزش 
داش��ته باشد. اگر سایر فاکتورها بهتر باشد، 
ارزش باالت��ر و اگر بدتر باش��د ارزش مالی 

استارتاپ هم پایین تر می آید. 
وقتی یک ش��رکت در مس��یر رش��د قرار 
می گی��رد، ریس��ک و خط��ر آن ب��ه مرور 
کمتر ش��ده و پیش بینی ه��ای مالی درباره 
آن ش��رکت کمتر با اش��تباه و عدم قطعیت 
هم��راه خواهد بود. به همی��ن دلیل هرچه 
شرکت رش��د بهتر و بیشتری داشته باشد، 
روش های مالی و طرح های گوناگون مهم تر 
شده و ارزش کیفی استارتاپ باالتر می رود. 
اما در اس��تارتاپ ها یا همان کسب وکارهای 
نوپ��ا فرصت ب��رای طرح ریزی هس��ت. این 
فرص��ت به دالیل زیادی برای اس��تارتاپ ها 
وج��ود دارد. یکی از مهم تری��ن دالیل این 
است که صاحب کسب وکار به سرمایه گذار 
نش��ان می دهد که می داند هدفش چیست 
و ب��از می داند که با اعداد و ارقام  )یا همان 

پول سرمایه گذار( می خواهد چکار کند. 

68 میلیارد12.5 میلیاردخدمات
46 میلیارد2.4 میلیارد

33.8 میلیارد8.6 میلیارد
30میلیارد4میلیارد

20میلیارد1.9میلیارد
18.5میلیارد1.7میلیارد

18میلیارد3.3میلیارد

18میلیارد2.6میلیارد

16.9میلیارد1.7میلیارد

16میلیارد3.2میلیارد

12میلیارد1.2میلیارد
11میلیارد1.3میلیارد

10میلیارد105میلیون
10میلیارد1.1میلیارد

10میلیارد2.6میلیارد

9.2میلیارد690میلیون

8.5میلیارد2.3میلیارد

8میلیارد931میلیون

8میلیارد240میلیون
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سخت افزار

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

هوا فضا 
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اجتماعی

اجتماعی
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داده های بزرگ
خدمات نوین مالی

خدمات نوین مالی

خدمات نوین مالی

سخت افزار

نرم افزار و خدمات
نرم افزار و خدمات

نرم افزار و خدمات

نرم افزار و خدمات

ارزشمندترین استارتاپ های دنیا

نام شرکت           ارزش      میزان سرمایهنوع خدمات )اعداد به دالر()اعداد به دالر(
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زم��ان زی��ادی از حمل��ه به 
اطالعات کاربران یاهو نگذشته 
است که موج دوم این حمالت 
ب��ا قدرت و گس��تره وس��یع تر 
کاربران را هدف قرار داده است. 
ماه سپتامبر سال جاری بود 
که انتش��ار خبرهایی شوک آور 
کام مدی��ران یاهو و کاربران را 
تل��خ کرد؛ خب��ری که حکایت 
از ه��ک اطالع��ات ش��خصی 
میلیون ها کاربر )بیش از 500 
میلیون( داش��ت؛ اطالعاتی که 
ش��امل نام، ش��ماره تلفن، رمز 

عبور و... می شد. 
اگرچه در سال 2013 نیز یاهو 
تجربه ای سنگین از هک را پشت 
س��ر گذاشته بود، اما تعداد افراد 
هک ش��ده در جریان این حمله 
ناچیز بود. اکنون خبرهای رسمی 
و تایید شده توسط مقامات یاهو 
حکای��ت از آن دارن��د که این بار 
و در جری��ان حمل��ه جدید یک 
میلی��ارد کاربر هک ش��ده اند آن 
ه��م کاربرانی که فعال هس��تند 
و حس��اب های آنه��ا سرش��ار از 

اطالعات مهم امنیتی است. 
هنوز مش��خص نیس��ت این 
حمالت چگونه انجام می شوند 
یا به چه علت یاهو آماج حمله 
مجدد شده است، با این وجود، 
به نظر می رسد امنیت یاهو در 
برابر رقب��ای قدرتمندی مثل 
گ��وگل و فیس ب��وک در م��رز 

صفر اس��ت. منتقدان ش��رکت 
یاه��و معتقدن��د ای��ن اتفاقات 
متعدد  بی مباالتی های  حاصل 
مقامات امنیتی ش��رکت است. 
درواق��ع ب��ه عقیده بس��یاری 
از کارشناس��ان م��وج حمالت 
متعدد به یاهو از س��ال 2012 
آغاز ش��ده اس��ت؛ سالی که در 
طول آن، برای بیش از 45 هزار 
کارب��ر هرزنامه ها و ایمیل های 

حاوی ویروس ارسال شد. 

پس از آن در آگوست 2013، 
ای��ن اتفاق به نوعی دیگر تکرار 
شد، در همان سال بود که جی 
کاپ��الن، مدیر اجرایی ش��رکت 
امنیت��ی synack در گفت وگو 
ب��ا رس��انه ها گف��ت: »یاه��و با 
اتفاق��ات اخی��ر، ی��ک عقبگرد 
امنیتی ش��دید را تجربه خواهد 
کرد و مدیران این شرکت، راهی 
دش��وار برای جبران شکاف های 

امنیتی خود پیش رو دارند.«

به نظر می رس��د پیش بینی 
کاپ��الن در خصوص وضعیت 
آین��ده یاه��و بی��راه نب��وده و 
ای��ن ش��رکت از پ��س عب��ور 
موفقیت آمی��ز از ای��ن مس��یر 

سخت برنیامده است. 
باب لرد، مدیر ارش��د تامین 
امنی��ت اطالع��ات یاهو معتقد 
اس��ت ک��ه هک ی��ک میلیارد 
اطالع��ات کارب��ران در جریان 
هک های ماه آگوس��ت 2013 

سازماندهی شده اند اما اکنون 
بعد از گذش��ت س��ال ها از آن 
تاریخ افشا ش��ده اند، براساس 
گفته ه��ای لرد، هیچ اطالعات 
موثق��ی در خص��وص هوی��ت 
هکره��ا یا روش های آنان برای 
هک اطالع��ات کاربران وجود 
ن��دارد و بنابرای��ن نمی ت��وان 
امی��دوار ب��ود اقدامات خاصی 
بازپس گی��ری  خص��وص  در 
اطالع��ات ی��ا تامی��ن امنیت 

کاربران انجام شود. 
اف��زون ب��ر اینها بعید به نظر 
می رسد که روش های متداولی 
مث��ل تغییر رمز کاربری، اقدام 
کلی��دی یا موث��ری برای حل 
مشکالت کاربران باشد، چراکه 
تاریخ به سرقت رفتن اطالعات 

به مدت ها قبل بازمی گردد. 
تنه��ا گمانه زن��ی قاب��ل اتکا 
در خصوص اطالعات س��رقت 
ش��ده ای��ن اس��ت ک��ه روش 
کار هکره��ا مبتن��ی بر نفوذ از 
طریق س��اخت اکانت شخص 
ثالث اس��ت، روشی که به نظر 
می رس��د برای رسیدن هکرها 
ب��ه رکوردی میلی��اردی موثر 
بوده اس��ت. یک منبع آگاه در 
اظهاراتی غیررسمی اعالم کرد 
که تعداد اکانت های هک شده 
1.5 میلیارد نفر اس��ت، اما به 
س��بب آنکه مدی��ران یاهو در 
تالشند تا ش��دت آبروریزی ها 
را به حداقل برس��انند در اعالم 

خبر کمی تقلب کرده اند. 

گشتی در نمایشگاه باکوتل

بیس��ت و دومین نمایشگاه بین المللی باکوتل در 
جمهوری آذربایجان برگزار ش��د؛ نمایش��گاهی که 
ن��ه تنها در حوزه های فناوری، اطالعات و نرم افزار 
موفق ظاهر ش��ده اس��ت، بلکه به عن��وان یکی از 
اقتص��ادی آذربایجان  فعالیت ه��ای  پربازده تری��ن 

شناخته می شود. 
این نمایش��گاه رتبه نخست درآمدزایی غیرنفتی 
را برای کشورش رقم زده و بی جهت نیست که هر 
س��ال در هنگام بازگش��ایی این نمایشگاه مقامات 
عالی رتبه دولتی حضور دارند. نمایش��گاه فناوری، 
اطالع��ات و نرم اف��زار باکو هر س��ال پررونق تر از 
سال گذشته برگزار می شود. این نمایشگاه امسال 
میزبان بیش از 200ش��رکت از 18 کش��ور جهان 
ب��ود، بنابراین بالغ بر 40 درص��د از غرفه های این 
گردهمای��ی فناورانه به کش��ورهای خارجی تعلق 

داشت. 

تعامل و حضور موثر شرکت های خارجی 
در ط��ول روزهای برگزاری این نمایش��گاه تمامی 
غرفه ه��ا تحت پوش��ش وای فای رایگان��ی بودند که 
 azerphon توس��ط ش��رکت مش��هور بین المللی
ارائه می ش��د. طراحی غرفه ه��ا نیز بدون صرف هیچ 
 Eurodesign هزین��ه ای و ب��ا حمای��ت ش��رکت
انجام ش��د. در نمایش��گاه امس��ال تنوع کشورها به 
مراتب بیش از س��ال های گذش��ته ب��ود )30درصد 
بیشتر( و ش��رکت های مخابراتی نرم افزاری معتبری 
مث��ل ش��رکت فرانس��وی Vivaction، ش��رکت 
دولتی  مخابراتی  آژان��س   ،Balt-Energoروس��ی
Beltelecom از ب��الروس و... در ای��ن نمایش��گاه 

حضور داشتند.
به نظر می رسد مشارکت فعال جمهوری آذربایجان 
در ح��وزه مخاب��رات، فن��اوری اطالعات و توس��عه 
شبکه های نرم افزاری با کش��ورهای مهم بین المللی 
نتایج مثبتی داش��ته و زمینه را برای حضور بسیاری 
از کشورهای مهم مثل ایتالیا، فرانسه، اتریش و هلند 

فراهم کرده است. 

نگاهی به غرفه ها و نرم افزار ها 
نمایش��گاه 2016 باکوت��ل تن��وع بس��یار باالیی 
در ح��وزه غرفه های داخل��ی و بین المللی داش��ت. 
موضوع��ات اصل��ی ای��ن غرفه ها ش��امل حوزه های 
ارتباط��ات و فن��اوری، سیس��تم های مبتن��ی ب��ر 
واقعیت مجازی، نرم افزارهای ارتباطی و اکتش��افی، 
دوربین های امنیتی، نرم افزارهای حفاظت اطالعات 

و توسعه فیبرهای نوری بود. 
یک��ی از پروژه ه��ای مه��م و پرطرف��دار داخل��ی 
نرم اف��زار ش��د،  ارائ��ه  نمایش��گاه  ای��ن  در   ک��ه 
Sound library اس��ت که برای نابینایان طراحی 
 ش��ده اس��ت. این نرم افزار به عنوان بخش��ی از طرح
ه��دف  ب��ا  و   Digitalization of museums
افزای��ش اطالع��ات عمومی نابینایان طراحی ش��ده 
اس��ت؛ نرم افزاری که به کارب��ران کمک می کند به 
ش��کل دیجیتال در موزه ها بچرخند و مانند کاربران 

بینا اطالعات کسب کنند. 
ج��ذاب  و  پرطرف��دار  پدیده ه��ای  دیگ��ر  از 
مج��ازی واقعی��ت  ب��ازی  نمایش��گاه   ای��ن 
Formula 1 VR Baku ب��ود. ای��ن ب��ازی که 
تنه��ا در ط��ول برگزاری نمایش��گاه بی��ش از یک 
میلیون ب��ار دانلود ش��د، یک بازی هیج��ان انگیز 
منطقه ای اس��ت که کاربران متع��ددی را به خود 

جلب کرده اس��ت. 
این بازی که با کمک نرم افزارهای 3D و شبیه ساز 
ساخته شده است، کاربر را در شرایطی قرار می دهد 
که تجربه هیجان انگیز مس��ابقات فرم��ول یک را تا 

باالترین حدممکن احساس کند. 
ام��ا این تجربه یک تجربه عادی نیس��ت؛ مس��یر 
مس��ابقه از خیابان ه��ای جمه��وری آذربایجان آغاز 
می ش��ود و بن��ا ب��ه درخواس��ت کاربر و ب��ا کمک 
نرم افزاره��ای جهت یاب��ی و gps ب��ه خیابان ه��ای 
شهرهای دیگر کشورهای منطقه ادامه پیدا می کند. 
این بازی هنوز در دس��ت توسعه قراردارد. اما با این 
وج��ود با اقبال مناس��بی بین کاربران مواجه ش��ده 

است. 
از نرم افزاره��ای امنیت��ی ک��ه در ط��ول  یک��ی 
ای��ن نمایش��گاه نظ��ر بس��یاری را ب��ه خ��ود جلب 
ش��رکت توس��ط  ک��ه  ب��ود  نرم اف��زاری   ک��رد، 
Iteca Caspian's ب��ا هدف تامین امنیت کودکان 
در محیط هتل ها و مراکز ش��لوغ طراحی شده است. 
ش��رکت حامی و تامین کنن��ده مالی ای��ن نرم افزار 
AzExpoMontage  اس��ت و مشتری های بالقوه 
ای��ن نرم افزار ه��م هتل ها و مراکز پرت��ردد تفریحی 
بودند. این س��رویس نرم افزاری که در مرحله پیش 
ارائه قرار دارد، با شناسایی و ثبت اطالعات کودکان، 
به ط��ور مرتب فعالیت ه��ا و رفت و آمدهای کودکان 
را بررس��ی کرده و امکان ربوده ش��دن یا گم شدن 

کودکان را به حداقل می رساند. 
اما نکت��ه مهم درخص��وص این نرم اف��زار، امکان 
بارگ��ذاری آن روی روبات هایی اس��ت که می توانند 
ضمن تامی��ن امنیت کودکان با حرکات و رفتارهای 
خ��ود، ک��ودکان را س��رگرم کنند. ای��ن روبات ها با 
حرک��ت در محیط های ش��لوغ به ردیاب��ی و تامین 

امنیت کودکان خردسال می پردازند. 

 الکامپ بیست و دوم 
به آخر خط رسید

فرصت امروز - بیست و دومین نمایشگاه الکامپ 
امروز بعد از چهار روز به کار خود پایان می دهد. 

این نمایش��گاه که از پنجش��نبه گذش��ته در محل 
دائمی نمایش��گاه های بین الملل��ی تهران آغاز به کار 
کرد با حدود 600 شرکت داخلی و خارجی برگزار شد. 
حضور پررنگ استارتاپ ها یکی از ویژگی های الکامپ 
امسال بود که به گفته باقر بحری بیش از 500استارتاپ 
درخواس��ت حضور در این نمایش��گاه را داشته اند که از 
این تعداد 230 استارتاپ و سه شتاب دهنده در الکامپ 
22 حضور داشته اند. مدیر اجرایی الکامپ به حضور 10 
استارتاپ برتر این رویداد در نمایشگاه سبیت اشاره کرد 
و گفت: برترین های این مجموعه به نمایش��گاه س��بیت 

اعزام خواهند شد. 

رئیس سازمان فناوری اطالعات در دیدار با 
رئیس اتاق مالزی مطرح کرد

 افزایش تعامالت ایران و مالزی
ICT در حوزه

ب��ا بازدی��د هیأت مالزیای��ی از الکامپ، رئیس اتاق 
بازرگانی و صنایع بین الملل مالزی با نصراهلل جهانگرد، 
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ناصرعلی سعادت، 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درباره نحوه 
گسترش همکاری ها در حوزه ICT گفت وگو کردند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، پ��س از بازدید هی��أت تجاری 
مالزیایی از نمایش��گاه الکامپ، داتوک جلیال، رئیس 
ات��اق بازرگانی و صنایع بین الملل مالزی با جهانگرد، 
مع��اون وزی��ر ارتباط��ات و رئیس س��ازمان فناوری 
اطالعات و ناصرعلی س��عادت، رئیس س��ازمان نظام 

صنفی رایانه ای کشور دیدار کرد. 
در ای��ن دی��دار طرفی��ن درب��اره نحوه گس��ترش 
همکاری ها در حوزه ICT بحث و گفت وگو کردند. 
جهانگرد، رئیس س��ازمان فناوری اطالعات پس از 
این دیدار گفت: مدیران بیش از 60 شرکت خارجی 
با هدف توسعه همکاری میان شرکت های خصوصی 
دو طرف، ایجاد تس��هیالت بیش��تر تجاری و بانکی و 
آشنا شدن با ظرفیت های ایران به کشورمان آمده اند. 
وی با بیان اینکه نیمی از شرکت هایی که در قالب این 
هی��أت ب��ه ایران آمده اند در حوزه IT فعالیت می کنند، 
گفت: سطح همکاری در حوزه ICT میان ایران و مالزی 
چندان مناسب نیست، اما امیدواریم این رفت وآمدها در 
کنار حل مش��الت بانکی، این تعامالت را افزایش دهد. 
دات��وک جلی��ال، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین الملل 
مال��زی نیز گفت: برای گس��ترش رواب��ط تجاری میان 
ایران و مالزی، همراه با هیاتی 63 نفره به ایران آمده ایم. 
ش��رکت های ایرانی می توانن��د از مالزی به عنوان دروازه 
حضور و گس��ترش بازار در ش��رق آس��یا استفاده کنند. 
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع بین الملل مالزی با تجلیل 
از بخ��ش الکام اس��تارز گفت: حض��ور این تعداد جوان با 
استعداد در بخش استارتاپ های نمایشگاه قابل توجه بود. 

کوچک ترین گیرنده رادیویی جهان 
ساخته شد

محققان دانش��گاه هاروارد توانس��تند کوچک ترین 
گیرن��ده رادیویی جهان را بس��ازند. س��نگ بنای این 
گیرن��ده رادیویی، ناخالصی های کوچکی به اندازه دو 

اتم درون الماس است. 
به گزارش ایرنا از ساینس، این ناخالصی های ساخته 
دست انسان که با عنوان مرکز خالء نیتروژن شناخته 
ش��ده اند، از طری��ق جایگزی��ن کردن یک اتم کربن با 
ی��ک ات��م نیتروژن و حذف اتم کربن مجاور آن ایجاد 
می شوند. حاصل این کار یک اتم نیتروژن است که در 

مجاورت یک فضای خالی قرار گرفته است. 
پرکاربردتری��ن ویژگ��ی مرک��ز خ��الء نیت��روژن، 
درخشندگی نوری آن است. این ویژگی برای پردازش 
کوانتومی، تصویربرداری زیس��تی و سایر فناوری های 
نوری کاربرد دارند. این مراکز، اطالعات را به نور تبدیل 
می کنند و قابلیت دستکاری آنها با استفاده از میدان 
مغناطیسی، میدان الکتریکی، تشعشعات مایکروویو یا 

پرتوهای نور وجود دارد. 
محقق��ان ه��اروارد از طریق تحریک این خالء های 
نیتروژن��ی با اس��تفاده از لیزر س��بزرنگ توانس��تند 
گیرن��ده رادیوی��ی را بس��ازند. الکترون های حاصل از 
این فرآیند نسبت به میدان های الکترومغناطیسی از 
جمله امواج رادیویی حساسیت دارند و با دریافت این 
امواج فوتون های نور قرمز را گسیل می کنند. سپس 
نور قرمز توسط یک دیودنوری به جریان الکتریکی و 
سرانجام از طریق یک بلندگو به امواج صوتی تبدیل 
می ش��ود. به منظور تغییر ایس��تگاه های رادیویی نیز 
می توان میدان الکترومغناطیسی را از طریق محدود 
ک��ردن فرکانس ه��ای دریافتی مراک��ز خالء نیتروژن 
تغیی��ر داد. محقق��ان در ی��ک آزمایش توانس��تند با 
اس��تفاده از ای��ن گیرنده رادیوی��ی در دماهای باالی 
660 درجه فارنهایت، موسیقی پخش کنند. گزارش 
 Physical Review کامل این تحقیقات در نشریه

منتشر شده است. 

نسل جدید اسباب بازی ها با قدرت 
ذهن کار می کنند

ک��ودکان در آین��ده می توانن��د ب��ا ق��درت ذه��ن 
اسباب بازی های شان را کنترل کنند. 

ب��ه گ��زارش مه��ر، محقق��ان دانش��گاه واروی��ک 
دس��تگاه های الکترونیکی س��اخته اند که می توان به 

وسیله امواج مغزی آنها را کنترل کرد. 
حس��گرهای موجود در هدس��ت برقی ارتعاش��ات 
الکتریکی از مغز را ردیابی می کند. س��پس کامپیوتر 
این امواج را پردازش می کند و به مداری در اس��باب 
ب��ازی الکتریکی ارس��ال می کند. ب��ه این ترتیب فرد 

می تواند اسباب بازی را کنترل کند. 
این تحقیق به رهبری پروفس��ور کریس��توفر جیمز 
انجام ش��ده و نش��ان می دهد برخی اسباب بازی های 
محبوب کودکان، مانند خودرو و هلی کوپترهای مجهز 
ب��ه کنت��رل از راه دور و روبات های کوچک را می توان 
به وسیله یک هدست و با قدرت ذهن کنترل کرد. 
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فرصت امروز- شرکت مایکروسافت 
که همیشه به عنوان یکی از شرکت های 
پیش��تاز و خالق در جهان تکنولوژی و 
فناوری ش��ناخته می ش��ود، جدیدترین 
نسخه ایکس باکس را با سرعت دانلودی 

80 درصد بیش از گذشته ارائه کرد. 
ایک��س باکس بی��ن عالقه من��دان به 
انواع ب��ازی، طرفدارانی پرش��مار دارد، 
ام��ا یک��ی از نارضایتی ه��ای عمده بین 
اغلب طرفداران این کنس��ول، مشکالت 
مختل��ف در هنگام دانل��ود و بارگذاری 
بازی ها اس��ت. به نظر می رس��د شرکت 
مایکروس��افت برای پای��ان دادن به این 
نارضایتی ها، تغییراتی در نس��خه جدید 

خود اعمال کرده است. 
اگرچ��ه باید ب��ه این نکت��ه توجه کرد 

که س��رعت 80 درصدی وی��ژه کاربرانی 
اس��ت که به اینترنتی با س��رعت فراتر از 
100مگابایت دسترسی دارند. اما اگر جزو 
کاربرانی هستید که سرعت شما پایین تر 
از 50 مگابایت اس��ت از افزایش س��رعت 
دانلود بی نصیب نخواهید بود و شما هم با 

افزایش سرعت روبه رو خواهید بود. 
درواق��ع کارب��ران ب��ا س��رعت زی��ر 
50 مگابای��ت، به طور تقریبی 40 درصد 
افزایش سرعت دانلود را تجربه خواهند 
ک��رد. البته ش��رکت مایکروس��افت در 
بخش توضیح��ات دانلود به این موضوع 
اش��اره کرده ک��ه اگر در هن��گام دانلود 
انج��ام فعالیت های  بازی ی��ا  مش��غول 
س��نگین رایان��ه ای باش��ید، نمی توانید 
انتظار حداکثر سرعت را داشته باشید. 

جدیدترین به روز رسانی مایکروسافت

ایکس باکس 80درصد سریع تر شد
اپ استور به دلیل استقبال کاربران از کار افتاد

ماریو، اپل را کالفه کرد

فرص�ت ام�روز- اس��تقبال پرش��ور 
طرفداران س��وپرماریو از ورود این بازی 
محبوب به فضای اپ استور برای لحظاتی 

باعث اختالل و وقفه شد. 
کمت��ر بازی پیدا می ش��ود که علیرغم 
سادگی در فرم و اجرا و با گذشت سال ها 
ن��ه تنه��ا محبوبیت و ش��هرت خود را از 
دست ندهد، بلکه روز به روز محبوب تر و 
پرطرفدارتر هم شود. سوپرماریو جزو آن 
گروه از بازی های نینتندو است که موفق 
ش��ده با حفظ هویت و محتوای س��اده و 
خودمانی خود هوادارانی پرشمار به دست 
آورد. اما به نظر می رس��د بارگذاری این 
بازی برای دانلود در اپ استور بی حاشیه 
نبوده و اختالالتی را به وجود آورده است. 
هنگامی که برخی کاربران قصد داشتند 

س��وپرماریو را از اپ استور دریافت کنند 
با صفحه ای خالی و با متن، »بعدا تالش 
کنی��د« رو ب��ه رو می ش��دند. اگرچه این 
موض��وع ب��رای همه کارب��ران به وجود 
نیامده و برخی دیگر بدون هیچ مشکلی 

بازی را دریافت می کردند. 
 ام��ا ب��ه هر ترتیب این وقفه کاربران را 
تا حدودی دچار س��ردرگمی کرد. برای 
استفاده از این بازی محبوب می توان به 
ش��کل آنالین بازی کرد، آن را به ش��کل 
رای��گان از اپ اس��تور دریافت کرد یا در 
حال��ی ک��ه به مراحل ب��اال صعود کردید 
می توانید با مبلغ تقریبی 10دالر )9.99( 
به مراحل باالتر این بازی دسترسی پیدا 
کنید. این بازی تنها در یک روز بیش از 

2.8میلیون بار دانلود شد.
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دکتر احمدی پور در نشست با فعاالن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در استان هرمزگان: 

رونق گردشگری نیازمند یک برنامه جامع است چالش جدید در راه سفرهای خارجی
نوس��انات یک ماهه ب��ازار ارز و آین��ده مبهم آن، 
معادالت س��فرهای خارجی ایرانی ها را به هم ریخته 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، تا همین ی��ک ماه پیش، 
توره��ای خارجی با دالر ۳۵۰۰ تومان و یورو ۳۹۰۰ 
تومان فروخته می ش��د، اما حاال نوس��انات بازار ارز 
همه آن محاس��بات را مختل و ضررهایی را متوجه 
مسافران و آژانس های توریستی کرده است. نرخ های 
رش��د یافته اما ناپایداِر ارز وارد محاس��بات تورهای 
خارج��ی ش��ده و قیمت ها را دچ��ار تغییراتی کرده 
اس��ت که چندان نمی توان به پیک س��فرهای سال 

نو میالدی که هنوز هم شروع نشده اند، ربط داد. 
توره��ای خارجی که با ریال محاس��به ش��ده اند، 
جابه جایی قیمت ها را در این یک ماه اخیر به خوبی 
نشان می دهند. مسافرانی هم که عادت به سفرهای 
دقیق��ه ۹۰ دارن��د و معموال هزینه را ت��ا پای پرواز 
معطل نگ��ه می دارند، حاال مجبورند پول بیش��تری 

بدهند تا از سفرشان باز نمانند.  
تورهایی هم هستند که سال هاست به خاطر بازار 
نامتعادل ارز، با دو واحد پول ایرانی و خارجی عرضه 
می ش��وند و در ظاهر تحت تاثیر دگرگونی های اخیر 
ارز، چن��دان با تغییر همراه نبوده ان��د، ولی به وقت 
محاس��به با مسافر، اختالف رقم ها را به وضوح نشان 
داده اند، یعنی مس��افری که به ج��ای ارز ترجیحا یا 
ناچارا پول ایرانی پرداخت می کند، حاال مجبور است 

تاوان افزایش نرخ ارز را هم بدهد. 
در س��وی دیگر ام��ا آژانس های مس��افرتی منکر 
دریافت خس��ارت های ناش��ی از ناپایداری نرخ ارز از 
مسافر می ش��وند و تاکید دارند که نرخ تور فروخته 
ش��ده تحت تاثیر نوس��انات ارز به هیچ وجه جابه جا 
نمی ش��ود و هرچه ضرر اس��ت پای آژانس نوش��ته 

می شود. 
س��هیال ندیری، مس��ؤول کانتر توره��ای خارجی 
در یک��ی از کارگزاران دوبی و اس��تانبول اس��ت که 
در گفت وگویی با ایس��نا درب��اره  این ضررهای مالی 
ناش��ی از افزایش روزانه نرخ ارز، اظهار کرد: در ایران 
مس��افراِن لحظه آخری، بسیار است. پرداخت ها هم 
معم��وال در آخرین لحظه ص��ورت می گیرد، همین 
ش��رایط باعث ش��ده آژانس ها ب��ا هتل های خارجی 
روزانه تسویه حس��اب کنند. عامل دیگری که باعث 
ش��ده تسویه حساب با هتل ها روزانه و هنگام خروج 
مس��افر انجام ش��ود، قانون حاکم در هتل های اغلب 
کش��ورها از جمله امارات و ترکیه است که در زمان 
کنسلی، هیچ پولی را برنمی گردانند. برای همین ما 
مجبوریم تس��ویه حس��اب و تایید رزروه��ا را روزانه 

انجام دهیم. 
او ادامه داد: این ش��رایط در کنار نوسانات بازار ارز 
که هر روز با جابه جایی زیادی همراه شده محاسبات 
آژانس ها را دچار مشکل کرده است. وی اضافه کرد: 
زمانی بوده که مسافر یک شب مانده به پرواز هزینه 
س��فر را پرداخت کرده ک��ه تا ما رزرو هتل را قطعی 
کنی��م، ارز یک باره چن��د تومان باال رفت��ه و ما هم 
مجبور شده ایم یا از جیب بگذاریم یا سود کم کنیم. 
این تورها مگر چقدر سود دارد که بخواهیم ضرر آن 

را هم بدهیم. 
ندی��ری درباره وضعیت تورهایی که یک ماه پیش 
فروخته شده اند و اجرای آنها با افزایش ارز همزمان 
شده اس��ت، گفت: بعضی قراردادهای مسافران یک 
م��اه پیش بس��ته ش��ده، آن موق��ع هیچ کس تصور 
نمی ک��رد ارز ب��ا این هم��ه تغییر مواجه ش��ود و از 
آنجایی که برای مس��افر ایرانی همیشه این احتمال 
وج��ود دارد که در دقیق��ه ۹۰ تغییر عقیده بدهد یا 
تور را کنس��ل کند، برای آژانس هم ریس��ک اس��ت 
که زمان عقد قرارداد تس��ویه حساب کند، چون اگر 
مسافر منصرف ش��ود این آژانس است که باید ضرر 

بدهد، چون هتل ها که پولی برنمی گردانند. 

مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران:
مشکل کمبود هتل در بخش 

گردشگری تا سال 1400 رفع می شود
غالمحسین حس��ینی در آیین گشایش جشنواره 
زمس��تانی کندوان با بی��ان اینک��ه در زمینه مراکز 
اقامتی مش��کالتی وج��ود دارد، اظهارکرد: با روندی 
که شروع شده و هتل هایی که در حال ساخت است 
تا سال 14۰۰ مش��کل اقامتی کشور به طور اساسی 
برطرف می ش��ود و وضعیت بحرانی را پش��ت س��ر 
خواهیم گذاش��ت و به حالت مناسب می رسیم. وی 
با اش��اره به اینکه گردش��گری در سال های گذشته 
به عنوان ی��ک اقتصاد فانتزی مطرح می ش��د، ادامه 
داد: ظرفیت ه��ای بس��یار زیادی در ح��وزه اقتصاد 
گردش��گری در کش��ور وجود دارد و در زمان حاضر 
همه مسئوالن نظام به توسعه این بخش توجه دارند. 
وی اع��الم کرد: در س��ند چش��م انداز 14۰4 باید 
میزان گردشگران ورودی به کشور را به 2۰ میلیون 
برسانیم. مدیرعامل شرکت توسعه گردشگری ایران 
اضافه کرد: در اقتصاد مقاومتی شاخص های بسیاری 
دیده شده که گردشگری یکی از این شاخص هاست. 
حسینی با اش��اره به ماهیت درون زایی گردشگری، 
اف��زود: در اقتصاد درون زا نیازی به انتقال فناوری از 

کشورهای دیگر نداریم. 
وی ب��ا تأکید بر اینک��ه هیچ اقتص��ادی همچون 
گردشگری به خودی خود درون زا نیست، ادامه داد: 
در دول��ت تدبیر و امید کارهای بس��یار ارزنده ای در 
زمینه رونق گردش��گری انجام ش��ده است. همزمان 
با ایام با س��عادت میالد پیامبرعظیم الش��أن اس��الم  
)ص( و هفته وحدت جش��نواره زمس��تانی کندوان 
با ش��عار  »زمس��تان کندوان، روی��ای بی تکرار« در 
هت��ل بین المللی صخ��ره ای الله کندوان آغاز ش��د. 
روس��تای تاریخی کندوان در 62کیلومتری تبریز و 
در دهس��تان س��هند بخش مرکزی شهرستان اسکو 
واقع شده و به همراه یکاپادوکیای ترکیه و داکوتای 
آمریکا س��ه روس��تای صخره ای جهانن��د اما ویژگی 
منحصربه فرد کندوان این اس��ت که این روستا تنها 
روس��تای صخره ای جهان به شمار می رود که هنوز 
مردم در آن س��اکن هستند و زندگی در آن جریان 

دارد. 

معاون میراث فرهنگی در بازدید از نمایشگاه 
الکامپ: 

همکاری سازمان میراث فرهنگی با سایر 
دستگاه ها در حوزه هوشمندسازی

محمدحس��ن طالبی��ان، معاون می��راث فرهنگی با 
حضور در مح��ل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی 
تهران از بیس��ت و دومین نمایشگاه الکامپ بازدید کرد. 
او ب��ا حضور در غرفه ه��ای مرکز آمار ایران، س��ازمان 
آم��وزش فنی و حرف��ه ای، وزارت آم��وزش و پرورش، 
اداره هوشمندس��ازی کش��ور، وزارت اقتصاد و دارایی، 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت جهاد 
کش��اورزی و پاوی��ون دول��ت الکترونی��ک، در جریان 
فعالیت ها و ظرفیت های همکاری بین سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه ها 
قرار گرفت. معاون میراث فرهنگی در پایان بازدید خود 
از نمایش��گاه الکامپ با حضور در غرفه سازمان میراث 
 38B فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در سالن
نمایش��گاه بین المللی قرار گرفته است در گفت وگو با 
می��راث آریا )chtn(  از وجود ظرفیت های همکاری و 
مشارکت بین سازمان میراث فرهنگی و سایر دستگاه ها 
در زمینه هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین، 
خبر داد و افزود: »آنچه در این نمایشگاه مشهود است، 
همه دستگاه های دولتی، ورود به حوزه هوشمندسازی 
و اس��تفاده از فناوری های نوی��ن را به طور جدی آغاز 

کرده اند.«

لزوم طراحی و تولید نرم افزاهایی با موضوع 
میراث فرهنگی

طالبیان همچنین گفت: »س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری با توجه به وسعت برنامه ها و 
فعالیت هایی که دارد می تواند با همه دستگاه ها ارتباط و 
همکاری مستمر و مثبت داشته باشد، به طور مثال در 
حوزه آموزش و پرورش و بحث هوشمندسازی مدارس، 
ما می توانیم ورود جدی داش��ته باش��یم و از این امکان 
برای آموزش موضوعات میراث فرهنگی به دانش آموزان 
بهره مند شویم.« او افزود: »طراحی و تولید نرم افزارهای 
محت��وای آم��وزش و معرف��ی حوزه می��راث فرهنگی 
ب��ه دانش آموزان از موضوعاتی اس��ت که با مش��ارکت 
س��ازمان میراث فرهنگی و وزارت آم��وزش و پرورش، 
ب��ه زودی در دس��تور کار قرار خواه��د گرفت.« معاون 
میراث فرهنگی همچنین به مش��ارکت با وزارت جهاد 
کشاورزی با اس��تفاده از فناوری های نوین اشاره کرد و 
توضی��ح داد: »قنات ها و حفاظت از این میراث طبیعی 
تاریخی از جمله مواردی است که می توان در مشارکت 
با جهاد کشاورزی، اقدامات عملی تری در این راستا به 
انجام رساند، با توجه به ثبت جهانی قنات های کشور و 
اهمیت حفظ و نگهداری از این میراث تاریخی ما باید با 
همکاری و مشارکت جهاد کشاورزی و استعالماتی که 
این حوزه می تواند در اختیار مردم قرار دهد، حفاظت از 

قنات ها را مورد توجه و تاکید قرار دهیم.«

آموزش مجازی بهترین و کم هزینه ترین راهکار 
برای تربیت نیروی فنی است

طالبی��ان در ادامه به همکاری و مش��ارکت با حوزه 
فنی و حرف��ه ای به عنوان یکی از موضوعات مهم در این 
بخش اشاره کرد و افزود: »تربیت نیروی فنی کارگری 
در ح��وزه مرمت آثار تاریخی، صنایع دس��تی یا حتی 
حوزه گردش��گری نیازمند آموزش اس��ت و با توجه به 
فناوری های موجود که امروز همه کشور از آن بهره مند 
هستند، آموزش مجازی بهترین و کم هزینه ترین راهکار 
برای ارائه این گونه آموزش هاست.« او با تاکید بر اینکه 
همکاری با مرکز آمار کش��ور و پایش اطالعات و آمار 
موج��ود در حوزه میراث فرهنگی در حفظ و نگهداری 
از مواریث تاریخی تاثیر بس��زایی دارد، گفت: »در حال 
حاضر ما ۳2 هزار اثر ثبت شده در فهرست میراث ملی 
کشور را داریم که به روز رسانی و پایش آمار و اطالعات 
مرب��وط به این آثار، حفاظت و نگهداری از این مواریث 

تاریخی را تسهیل می کند.«

 هنر استادکاران حوزه میراث فرهنگی باید 
ثبت و مستندنگاری شود

معاون میراث فرهنگی با بیان اینکه هنر استادکاران 
حوزه مرمت و میراث فرهنگی، نیازمند ثبت و ضبط و 
نگهداری است، افزود: »بسیاری از استادکاران این حوزه 
که انبوه تجربه و هنر را در اختیار دارند، در سنین باال 
هس��تند و هنر این افراد باید با مستندنگاری در قالب 
کارگاه های آموزشی برای نسل فعلی و نسل آینده ثبت 
و ضبط ش��ود.« او گفت: »هن��ر، تجربه و اندوخته این 
اساتید، حافظه تاریخی کشور ما است که باید به عنوان 

میراث ناملموس از آن حفاظت کنیم.«

امکان ارتباط سیستم فروش بلیت الکترونیک 
موزه ها با خزانه داری فراهم می شود

طالبی��ان در ادام��ه با اش��اره به اقدامات س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در زمینه 
هوشمندس��ازی فعالیت ها، گفت: »راه اندازی سیستم 
فروش بلیت الکترونیک در موزه ها و اماکن تاریخی از 
جمله اقدامات مهمی است که باید به آن اشاره کرد.« 
معاون میراث فرهنگی افزود: »این سیس��تم همچنان 
در حال به روزرسانی و تکمیل شدن است و نواقص آن 
با ارتباط و همکاری با س��ایر دستگاه ها به تدریج رفع 
می شود، یکی از این نواقص عدم امکان ارتباط مستقیم 
با خزانه و واریز مس��تقیم وجوه پرداختی به خزانه بود 
که این مورد در تبادل نظر با همکاران وزارت اقتصاد و 
دارایی به زودی رفع می شود، همچنین به زودی امکان 
تفکی��ک ورودی هر یک از اماکن تاریخی و موزه ها در 

این سیستم فراهم می شود.«

راه اندازی سیستم راهنمای مجازی موزه ها
طالبیان به راه  اندازی سیس��تم راهنمای مجازی در 
موزه ها اش��اره کرد و افزود: »این سیستم هم اکنون در 
موزه سعدآباد راه اندازی شده است و به تدریج در نقاط 
مختلف کشور نیز از آن استفاده خواهد شد.« او افزود: 
»استفاده از اپلیکیشن واقعیت مجازی از دیگر مواردی 
است که به کمک حوزه میراث فرهنگی آمده است، این 
سیستم به همه دوستداران حوزه میراث فرهنگی این 
امکان را می دهد که به صورت مجازی موزه ها و اماکن 

تاریخی ایران را ببینند.«

نشس��ت صمیمان��ه معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری با فعاالن حوزه 
صنایع دستی  میراث فرهنگی، 
و گردش��گری، سرمایه گذاران 
بخ��ش  بهره ب��رداران  و 
اس��تان هرمزگان  خصوص��ی 
در هت��ل هم��ای بندرعباس، 
با حض��ور جاس��م ج��ادری، 
و جمعی  اس��تاندار هرمزگان 
از مسئوالن محلی این استان 

برگزار شد. 
به گزارش میراث آریا، دکتر 
زهرا احمدی پور که به استان 
اس��ت  هرمزگان س��فر کرده 
در این دی��دار ضمن تاکید بر 
برنامه ریزی مناسب و شایسته 
برای رونق گردشگری و تامین 
گردش��گری  زیرس��اخت های 
اس��تان هرم��زگان گفت: »در 
س��ازمان سه حوزه مهم داریم 
ک��ه طبق اس��ناد باالدس��تی 
را  اقتص��اد کش��ورمان  بای��د 
مقاوم س��ازی کنیم و در برابر 
تنش های��ی که ممکن اس��ت 
اقتصاد ما را از ریل خارج کند 
با توس��عه در صنعت درون زا 
مانن��د صنایع دس��تی تقویت 
کنیم. دولت نی��ز بر تقویت و 
توس��عه صنعت گردشگری و 

صنایع دستی تاکید دارد.«
اف��زود: »ای��ن موضوع  وی 
حتی م��ورد تایید مقام معظم 
رهبری نیز اس��ت و براس��اس 
مقام معظم رهبری،  تاکیدات 
توج��ه ب��ه صنایع دس��تی در 
برنامه شش��م توسعه نیز جای 
گرفته و اولویت هایی برای آن 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت.« 
احمدی پور ادام��ه داد: »یکی 
از مش��کالتی ک��ه در ح��وزه 
هستیم  ش��اهد  صنایع دستی 

این اس��ت که هنرمند ما فقط 
تولید می کند و بس��ته بندی و 
ص��ادرات خیلی خ��وب انجام 
نمی ده��د، بنابرای��ن درآم��د 
مح��دودی دارد، این مس��ئله 
باع��ث ش��ده ت��ا هنرمن��دان 
تنگن��ای  در  صنایع دس��تی 
معیشتی باش��ند و رغبتی به 
تداوم این کار نداش��ته باشند 
و کس��انی ای��ن کار را ادام��ه 
می دهند که اعتقاد دارند کار 

آنها کار عشق است.«
وی گف��ت: »ای��ن در حالی 
اس��ت ک��ه در ح��وزه اقتصاد 
مقاومتی یک��ی از موضوعاتی 
ش��د  تاکی��د  آن  روی  ک��ه 
این اس��ت که فروش��گاه های 
زنجیره ای صنایع دس��تی باید 
در همه اس��تان ها و شهرهای 
بزرگ دایر شود، در تهران نیز 
همه  صنایع دستی  فروش��گاه 
اس��تان ها را داشته باشیم. اما 

متاس��فانه این زنجی��ره هنوز 
تکمیل نش��ده اس��ت و باعث 
ش��ده ف��روش صنایع دس��تی 
رئیس  باش��د.«  خرده فرش��ی 
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی، 
صنایع دستی و گردشگری در 
ادامه صحبت های خود گفت: 
»حت��ی به عن��وان مث��ال در 
طراحی هتل نیز باید از صنایع 
دس��تی استفاده ش��ود ضمن 
اینک��ه در البی هتل ه��ا باید 
فروش��گاه های صنایع دس��تی 

داشته باشیم.«
ضرورت توجه به استان 

هرمزگان
در  رئیس جمه��ور  مع��اون 
از صحبت های  دیگری  بخش 
ظرفیت ه��ای  ب��ه  خ��ود 
هرمزگان  اس��تان  گردشگری 
اش��اره کرد و گفت: »اصل بر 
ک��ه هدف گذاری  اس��ت  این 
توس��عه  هرمزگان  دراس��تان 

باش��د  دریای��ی  گردش��گری 
اکن��ون  بای��د  اس��تاندار  و 
توس��عه  درباره  را  توضیحاتی 
این نوع از گردش��گری ارائه و 
مشکالت و موانع را بیان کند 
ت��ا من به عنوان عض��و کابینه 
دولت این موان��ع را در دولت 
مطرح کنم ت��ا آنها را برطرف 
کنی��م.« او اف��زود: »باید آن 
چیزی را که قرار است چرخه 
گردش��گری در این استان را 
رقم بزند شناس��ایی و بررسی 
کنی��م، به عنوان مث��ال رونق 
گردش��گری دریای��ی و نی��ز 
ایجاد تنوع غذایی در اس��تان 
هرمزگان می تواند به توس��عه 
هرم��زگان  در  گردش��گری 
کمک کند.« رئیس س��ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری در ادام��ه این 
از  انتق��اد  ضم��ن  نشس��ت 
مسیرهای تکراری گردشگری 

افزود: »در تعریف مس��یرهای 
گردشگری باید تغییر به وجود 
آوریم. چرا بیشتر مسافران به 
ش��مال می روند در حالی که 
ممکن است برخی گردشگران 
حتی ش��ناخت دقیقی از سفر 
به ش��مال نداش��ته باشند در 
از  حالی ک��ه وقت��ی صحبت 
ش��مال می ش��ود درباره ده ها 
شهرس��تان ح��رف می زنی��م 
ام��ا هم��ه می گویند ش��مال 
و ای��ن نش��ان می ده��د ک��ه 
شناخت مناسبی از این مسیر 
گردش��گری در بین مسافران 

وجود ندارد.«
این عضو کابینه دولت تدبیر 
و امی��د در ادامه صحبت های 
از  »نبای��د  گف��ت:  خ��ود 
گردش��گری در دنی��ا عق��ب 
در  گردشگری  چراکه  بمانیم، 
دنیا یک صنعت س��بز و پاک 
است در حالی که این صنعت 
در کش��ور ما نه پاک است نه 
سبز و برای توسعه گردشگری 
حتما نیاز به یک برنامه جامع 
داری��م ک��ه اس��تان ها باید با 
یک برش اس��تانی این برنامه 
را تهی��ه و تدوی��ن کنن��د.« 
در  رئیس جمه��وری  مع��اون 
ادامه صحبت های خود گفت: 
این آمادگی را  »در س��ازمان 
داریم که خدمات مش��اوره ای 
با  برنامه هایی  ب��رای تدوی��ن 
برش اس��تانی ارائ��ه دهیم و 
در این ب��اره س��ازمان کم��ک 
ام��ا کمک های  ک��رد  خواهد 
برنامه مح��ور اس��ت ن��ه  م��ا 
رویدادمح��ور و از برش ه��ای 
اس��تانی گردشگری در استان 
در دولت دفاع می کنیم و این 
آمادگی را من و همکارانم در 
س��ازمان داریم که در این باره 

کمک کنیم.«

خبراخبار

سرمایهگذاری

2۰کیلومتری غرب بندر عسلویه، 
آنجا که نامش ی��ادآور آب و هوای 
گرم و خش��ن و آلوده و میدان های 
گازی اس��ت، آرام آرام یک دهکده 
گردش��گری در کرانه خلیج فارس 
جان می گی��رد. به گ��زارش ایرنا، 
ماسه های س��فید، قلوه سنگ های 
صاف و صیقلی و صدف ها و گوش 
ماهی های رنگارنگ پهنه س��احل 
را پوش��انیده و درخش��ش آنها زیر 
نور خورش��ید، چشم هر بیننده ای 
را ب��ه تحس��ین وا م��ی دارد. امواج 
دریا خروش��ان می آیند و می روند 
و خورش��ید در افق دریا به زیبایی 
می درخشد. در کارگاهی نه چندان 
بزرگ، کارگران و مهندسان سخت 
مشغول کارند تا امکان بهره مندی 
از ای��ن هم��ه زیبای��ی و لطافت و 
این پتانس��یل بی نظیر گردشگری 
از طریق ایجاد دهکده گردشگری 
»پ��ازارگاد« در اختیار همگان قرار 
گیرد، هر چند کار آس��انی نیست. 
مش��اور پ��روژه دهکده پ��ازارگاد، 
صنع��ت گردش��گری در ای��ران را 
صنع��ت نوپایی می دان��د و معتقد 
اس��ت که گردشگری دریایی هنوز 
متولی ن��دارد. نه س��ازمان میراث 
فرهنگی عهده دار امور مربوط به آن 
است و نه سازمان بنادر و کشتیرانی 
در این زمینه خود را متعهد می داند 
ام��ا ح��دود 28 س��ازمان، ارگان 
دولت��ی و وزارتخانه درب��اره آن از 
نظر قانونی باید مجوز صادر کنند. 
حمید سلیمانی در توصیف سختی 
کار می گوی��د: تص��ور کنی��د اخذ 
مجوزهای الزم برای س��اخت یک 
خانه مسکونی چقدر دردسر دارد؛ 
اکنون در نظر بگیرید برای ساخت 
یک دهکده گردش��گری چه مسیر 

دشواری باید طی شود. 
ب��ه گفته وی، س��اخت پ��روژه 
دهک��ده گردش��گری پ��ازارگاد از 
شهریور 1۳۹4 کلید خورده و قرار 
اس��ت نوروز 1۳۹7 به بهره برداری 
برسد. س��واحل آرام بندر عسلویه 
برای نخس��تین بار در نوروز س��ال 
1۳۹۵ میزبان گردشگران بود و به 
گفته س��لیمانی، 16 هزار گردشگر 
داخلی، نوروز خ��ود را در این بندر 
جشن گرفتند. این کار با اقامتگاه ها 
و امکانات گردش��گری که در سال 
1۳۹4 در این بندر ایجاد شده بود، 
فراهم و س��پس جمع آوری ش��د و 
کار س��اخت دهکده گردش��گری 

پ��ازارگاد کلی��د خورد ت��ا به طور 
باشد.  دائمی پذیرای گردش��گران 
مشاور پروژه دهکده پازارگاد بدون 
اش��اره به هزینه ساخت این پروژه 
گفت: تجربه سال گذشته ثابت کرد 
سرمایه گذاری در پروژه گردشگری 
بندر عسلویه توجیه اقتصادی دارد 
و همان سال نخست سرمایه گذاری 
انجام ش��ده برمی گردد. وی ادامه 
داد: در همه دنیا، نخستین صنایعی 
که در دریا توجیه اقتصادی دارند، 
حمل و نقل و گردش��گری اس��ت و 
س��ایر موضوع ها مانن��د نفت و گاز 
در رده های بع��دی قرار می گیرند. 
با وج��ود آنکه ای��ران از نظر تعداد 
س��ایت های جهان��ی در رتبه نهم 
جهان و به لحاظ جاذبه های میراث 
فرهنگی جایگاه رتبه دهم جهان را 
دارد، اما درآمد گردشگری آن فقط 
یک هزارم درآمد گردشگری جهان 
اس��ت. براس��اس آمار اعالم شده، 
درآمد گردش��گری جهان در سال 
2۰1۵، یک ه��زار و 26۰ میلیارد 
دالر بود که نس��بت به سال پیش 
از آن ۵درصد رش��د داش��ت؛ سهم 
ایران از این می��زان یک میلیارد و 

۳۰۰میلیون دالر بود. 
س��ازمان جهان��ی گردش��گری 
در آخری��ن گ��زارش خ��ود اعالم 
کرد ک��ه در س��ال 2۰1۵میالدی 
ش��مار گردش��گران جهانی با رشد 
4.4درص��د به رقم ی��ک میلیارد و 
184 میلی��ون نفر رس��ید. این در 
حال��ی اس��ت که به گفت��ه رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی، در سال 
گذش��ته می��الدی ای��ران میزبان 
بی��ش از ۵ میلی��ون و 2۰۰ ه��زار 
گردشگر خارجی بود. مشاور پروژه 
دهکده پازارگاد گفت: اولویت ما در 

برنامه ریزی ها، تقویت گردش��گری 
داخلی اس��ت. می خواهیم در گام 
نخس��ت، گردش��گری ب��ه م��ردم 
کش��ورمان کمک کند ت��ا روحیه 
بهتری داشته باشند و از زندگی در 

این کشور لذت ببرند. 
وی افزود: اما به خوبی می دانیم 
هر امکان س��اده ای که ایجاد شود 
به ش��رط اینکه ایمنی و بهداشت 
آن ب��ه خوب��ی تامی��ن و خدمات 
ارائه ش��ده بهینه باشد، گردشگران 
خارجی را نی��ز جذب خواهد کرد، 
بنابرای��ن ضمن انجام ه��ر کاری، 
استاندارد س��ازی نی��ز می کنیم تا 
م��الک عمل پروژه ه��ای بعدی در 
اقصی نقاط کش��ور باشد. سلیمانی 
ادامه داد: پروژه دهکده گردشگری 
پازارگاد در بندر عسلویه، یک پروژه 
الگو در سطح کشور است و در خیز 
کش��ورمان برای برداشتن گام های 
بلند در توسعه صنعت گردشگری، 
مبنای عمل در س��ایر نقاط کشور 

قرار می گیرد. 
دهکده در حال ساخت پازارگاد 
ب��ا پ��الژ بانوان ش��روع می ش��ود. 
زیبا، محوطه ای  کنگره های چوبی 
ک��ه ق��رار اس��ت ب��ه پ��الژ بانوان 
تبدیل ش��ود را در بر گرفته است. 
رختکن ها، حمام ه��ا و بخش های 
دیگر پالژ نیز با اس��تفاده از چوب 
طراحی ش��ده اند. مهندس جوانی 
که خود را داوودی معرفی می کند، 
می گوی��د: این چوب ها از فش��رده 
کردن ضایعات چوب پتروش��یمی 
بندر عس��لویه تهیه و با اس��تفاده 
از نانو فناوری مقاوم س��ازی ش��ده 
به ط��وری ک��ه در برابر فرس��ایش 
آب بسیار مقاوم اس��ت. این طراح 
خوش ذوق افزود: ای��ده ما این بود 

که س��ازه ها را با مواد اولیه طبیعی 
ایج��اد کنی��م و ب��رای حفاظت از 
محیط زیس��ت، تا آنجا که ممکن 
اس��ت، ضایعات پتروش��یمی این 
بندر را مورد بازیافت و استفاده قرار 
دهی��م. وی تاکید ک��رد: ما در این 
مجموعه از هی��چ ماده غیرطبیعی 
اس��تفاده نمی کنیم، هم��ه چیز از 

چوب و سنگ است. 

توسعه گردشگری دریایی با 
توجه ویژه به بانوان

 »اصغ��ر لطفی«، مس��ئول امور 
پشتیبانی پروژه دهکده پازارگاد نیز 
گفت: در این پروژه به بانوان توجه 
ویژه ای ش��ده اس��ت، زیرا تاکنون 
در گردش��گری دریایی بیش��ترین 
محدودیت را داش��ته اند. وی افزود: 
ما قصد داریم ضمن رعایت مقررات 
و ش��ئون اسالمی، امکاناتی را برای 
بانوان فراهم آوریم که سفر تفریحی 
به ی��اد ماندنی را تجرب��ه کنند. ما 
برای نخستین بار در کشور، در حال 
تربیت ملوانان و موتوریست های زن 
هستیم. لطفی اضافه کرد: تعدادی 
از کش��تی های تفریح��ی در حال 
س��اخت ای��ن مجموعه ب��ه بانوان 
اختصاص می یابد و همه خدمه آنها 

زن خواهند بود. 

انتقال گردشگری دریایی از 
ساحل به دریا

س��وییت های چوب��ی زیب��ا ب��ا 
سقف های ش��یروانی که در ساحل 
خودنمای��ی می کنن��د، دارای یک 
س��ازه چوب��ی توخال��ی در بخش 
زیرین هس��تند که به نظر می رسد 
آب  روی  ش��دن  ش��ناور  ب��رای 
طراحی شده اند. س��لیمانی دراین 

باره می گوید: این س��وییت ها برای 
نخس��تین بار در کش��ور س��اخته 
می ش��وند و به گون��ه ای طراح��ی 
شده اند که خانواده بتواند به راحتی 
روی آب در آن زندگ��ی کن��د و از 
دریا لذت ببرد. وی اضافه کرد: قرار 
شده این سوییت ها در جنگل های 
حراء نایبند عس��لویه شناور شوند 
که یک منطق��ه فوق العاده رویایی 
است. مشاور پروژه دهکده پازارگاد 
افزود: گردش��گری دریایی در ایران 
تاکنون بر ساحل متمرکز بوده و ما 
برای نخس��تین بار قصد داریم این 
تمرکز را به دریا منتقل کنیم؛ یعنی 
تفریح��ات و بازی ها، اقامت، خرید، 
غذا، کارهای فرهنگ��ی و هنری و 
حتی همایش ها و جشن ها را روی 

دریا برگزار کنیم. 

تغییر نگاه سنتی به گردشگری 
دریایی

دهک��ده  گف��ت:  س��لیمانی 
گردشگری پازارگاد، این باور را که 
جداس��ازی زنان و م��ردان در دریا 
ضروری است به چالش می کشد و 
تدابیری اندیشیده شده که اعضای 
خان��واده در کن��ار یکدیگر تفریح 
کنن��د. وی اضافه کرد: این دهکده 
ک��ه الگوی توس��عه گردش��گری 
دریایی در کش��ور خواهد بود، نگاه 
س��نتی به گردش��گری دریایی را 
تغییر می دهد و ب��ه خانواده اجازه 
می ده��د با رعایت اصول ش��رعی، 
عرفی و قوانین و مقررات اجتماعی 
بتواند از دریا لذت ببرد. س��لیمانی 
تاکید ک��رد: زمان آن فرا  رس��یده 
که نگاه ه��ا به گردش��گری تغییر 
کند و از این صنعت برای توس��عه 
کشور اس��تفاده شود. مشاور پروژه 
اضافه  پازارگاد  دهکده گردشگری 
ک��رد: عالوه ب��ر پتانس��یل باالی 
صنعت گردشگری در ایجاد تحول 
اقتص��ادی، این صنع��ت می تواند 
به حفاظت از مرزه��ا کمک کند. 
جمعیتی که به واس��طه توس��عه 
گردش��گری، این مناط��ق را برای 
زندگ��ی انتخاب می کنن��د، خود 
یک عامل طبیعی برای حفاظت از 
مرزها به ش��مار می روند. وی ادامه 
داد: همچنین توس��عه گردشگری 
می تواند ب��ا نزدیک ک��ردن مردم 
به یکدیگر، اختالف��ات قومیتی و 
مذهبی را کاهش دهد و به آرامش 

و ثبات منطقه کمک کند. 

خیز ایران برای توسعه صنعت گردشگری در بندرعسلویه
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هر از چند گاهی اخباری را مورد آینده پژوهی ها 
و پیش بینی هایی که برخی رس�انه ها و موسسات 
مطالعاتی داخلی و خارجی درمورد اقتصاد ایران 
انجام داده اند، می خوانیم و می شنویم. اما در اینجا 
این س�وال مطرح اس�ت که ای�ن آینده پژوهی ها 
ب�رای فع�االن اقتص�ادی و بخش خصوصی تا چه 
اندازه کمک کننده است و چقدر در تبیین اهداف 

و استراتژی ها به آنها کمک می کند؟ 

واقعیت این است که اقتصاد ایران حداقل برای 
فعاالن بخش خصوصی چن�دان قابل برنامه ریزی 
نیس�ت و آنها در بزنگاه های مختل�ف و همزمان 
ب�ا ب�روز تح�والت سیاس�ی، رون�د پیش بینی و 
امکان س�نجی آین�ده را از دس�ت می دهن�د. در 
همین ح�ال فعاالن بخش خصوص�ی معتقدند که 
پیش بینی هایی که توس�ط سازمان های مطالعاتی 
منتش�ر می ش�ود، خیلی اجرایی نیس�ت و آنچه 
بیش�تر برای فع�االن اقتصادی مش�هود اس�ت، 
مشاهدات میدانی خودشان از وضعیت اقتصادی 

و فضای کس�ب و کاری اس�ت ک�ه در آن فعالیت 
می کنند. 

همچنی�ن در عی�ن ح�ال ک�ه برخ�ی فع�االن 
اقتص�ادی معتقدن�د هی�چ پیش بین�ی و برآورد 
اقتصادی در ایران ج�واب نمی دهد، برخی دیگر 
هم ب�ر ای�ن باورند ک�ه درصد کمی می ت�وان به 
ای�ن آینده پژوهی ها برای هدفگ�ذاری اتکا کرد. 
»فرصت امروز« در این گزارش تأثیر آینده پژوهی 
بر برنامه ریزی ه�ای فعاالن اقتصادی را بررس�ی 

کرده است. 

امید طباطبایی: 
پیش بینی های اقتصادی در ایران جواب نمی دهد 

محمدمهدی سیادت: 
پیش بینی ها تغییر پذیر است

مجیدرضا حریری: 
مشاهدات میدانی برای فعاالن اقتصادی قابل اتکاتر است

مدیرعامل  طباطبای��ی،  امی��د 
شرکت س��اوین و فعال اقتصادی 
معتقد اس��ت که هیچ پیش بینی 
و برآورد اقتصادی در ایران جواب 
نمی دهد، زیرا کشورمان همیشه 
مسائل و رفتارهای خاص خود را 

دارد و غیرقابل پیش بینی است. 
پیش بینی ه���ا  چق����در 
و آینده پژوهی ه�ا ب�ه فعاالن 
در  بخ���ش خصوص���ی 
کم��ک  استراتژی نویس��ی 

می کند؟ 
م��ن ب��ه ش��خصه توجه��ی به 
این موض��وع نمی کنم زی��را هیچ 
پیش بین��ی اقتص��ادی و ب��رآورد 

اقتصادی در ایران جواب نمی دهد. 
ایران همیشه مس��ائل و رفتارهای 
خ��اص خ��ود را دارد و غیرقاب��ل 
پیش بینی است. من که حقیقتاً به 
 پیش بینی اتکا نمی کنم مخصوصا 
به پیش بینی خارجی ها، زیرا رفتارها 
غیرقابل پیش بینی است و معموالً به 
حدسیات و برآوردها و کارهایی که 
خودم انجام می دهم، متکی هستم و 
پیش بینی و برآوردهای آنها را خیلی 

قابل اتکا نمی دانم. 
برآوردهای�ی  و  حدس�یات 
فع�االن  اس�ت  ممک�ن  ک�ه 
اقتصادی به آن ب�رای تدوین 
استراتژی های خود اتکا کنند، 

چیست؟ 
معموالً یک سری شاخص های 
اقتصادی و ش��اخص های سیاسی 
و تج��ارب خ��ود را مدنظ��ر قرار 

می دهند. 
بنابراین می توان از صحبت های 
شما این گونه نتیجه گیری کرد 
که فع�االن بخش خصوصی در 

تبیین اهداف خود از این قبیل 
آینده پژوهی ها و پیش بینی ها 

استفاده نمی کنند؟ 
خیلی جامعه بزرگی نیس��تند 
افرادی که این شاخصه ها برایشان 
مه��م باش��د، برای اینک��ه خیلی 
پیش بینی ه��ای مناس��بی انجام 
نمی ش��ود. حتی پیش بینی هایی 
که توس��ط دولت هم انجام شده، 
درس��ت از آب درنیام��ده اس��ت. 
به عنوان مثال چن��د بار از ابتدای 
س��ال دولت این موضوع را اعالم 
ک��رد که ب��ا اقداماتی ک��ه انجام 
می دهد، بازار مس��کن در سه ماه 
آینده رونق می گیرد و افرادی که 

به ای��ن پیش بینی توجه کردند و 
وارد بازار مس��کن شدند، متحمل 
ض��رر و زی��ان بس��یاری ش��دند. 
همچنی��ن دول��ت اعالم ک��رد با 
اقداماتی که انجام می دهد، دالر به 
بیش از 3300 تومان افزایش پیدا 
نمی کن��د و در حال حاضر قیمت 
دالر ب��ه 3900 توم��ان رس��یده 
است. حتی پیش بینی رسانه ها و 
موسسات خارجی هم این بود که 
اگر قیمت نفت ب��اال برود، قیمت 
دالر پایی��ن می آید اما دالر دوباره 
گران شد. بنابراین خیلی رفتارهای 
دولت ما براساس فرمول ثابت شده 

اقتصادی نیست. 

محمدمه��دی س��یادت، فع��ال اقتصادی 
معتقد است آینده پژوهی شاید تا 20 درصد 
در تصمیم گیری فعاالن اقتصادی اثر داشته 
باش��د اما 80 درصد آنچ��ه می تواند اثرگذار 
باش��د، پیش بینی های اینچنینی نیست زیرا 
فعاالن اقتصادی می دانند که این پیش بینی ها 

تغییرپذیر است. 
در کشور ما آینده پژوهی و پیش بینی های 
رس�انه ها و موسس�ات مطالعاتی چقدر 
ب�رای فعاالن بخش خصوص�ی در تدوین 

استراتژی ها کمک کننده است؟ 
بین امنیت و احساس امنیت تفاوت وجود 
دارد و بین باز ش��دن فضای اقتصادی و این 
احساس که فضا باز شده است، تفاوت وجود 
دارد. از زمانی که نش��انه های بهبود اقتصادی 
و گردش مناس��ب تر حوزه تولید و صنعت و 
کشاورزی شکل بگیرد تا زمانی که به معنای 
واقعی به وقوع بپیون��دد فاصله زیادی وجود 

دارد. آنچه امروز بیش��تر 
ش��اهد آن هس��تیم این 
اس��ت ک��ه بس��یاری از 
دس��ترس  از  س��رمایه ها 
بخش های مول��د اقتصاد 
خارج می شود و این روند 
تغیی��ری نکرده اس��ت و 
بهبود شرایط  از  نشانه ای 

سرمایه گذاری در کشور نمی بینیم و باوجود 
اینک��ه آمارها گاهی اوقات روندهای بهبود را 
نش��ان می دهد، اما واقعیت این است که در 
بسیاری از شهرک های صنعتی شاهد هستیم 
ک��ه کمت��ر از 50 درصد واحده��ا به معنای 
واقع��ی در حال تولید هس��تند. این موضوع 
نشان می دهد که اگر اتفاقی در جهت بهبود 
ه��م دارد رخ می دهد، آثار آن بس��یار دیر به 
جامعه انتقال پیدا خواهد کرد و جامعه خیلی 

دیر می تواند آن را حس و لمس کند. 
بنابراین با توجه به آنچه اش�اره کردید، 
آینده پژوهی و پیش بینی ها خیلی به کار 

فعاالن اقتصادی نمی آید؟ 
این آینده پژوهی ش��اید ت��ا 20 درصد اثر 
داش��ته باش��د اما 80 درصد آنچ��ه می تواند 
اثرگ��ذار باش��د، پیش بینی ه��ای اینچنینی 
نیس��ت زیرا فع��االن اقتصادی ب��ه اندازه ای 
هوشمند هستند که بدانند این پیش بینی ها 
با تغییر سیاست های یک کشور و یک رئیس 
جمه��ور می تواند تغییر کند، آن هم با وجود 
ام��ا و اگرهایی که اکونومیس��ت در گزارش 

خود گذاش��ته است، آنچنان اطمینان بخش 
نیست که بتوان آن را عملی فرض کرد. این 
در حالی است که بسیاری از اتفاقاتی که در 
طول یک سال و نیم اخیر و پس از برجام رخ 
داده می تواند روند آن به جای تند شدن، کند 
شود. هر چند نشانه های بهبود وضعیت وجود 
دارد اما تا زمانی که جامعه این را حس کند و 
باور کند، زمان می برد و متأسفانه در شرایط 
عدم وجود اطمینان بسیاری از سرمایه هایی 
که می تواند در عرص��ه اقتصاد و تولید مؤثر 

باشد، در حال خارج شدن از کشور است. 
فع�االن  گرفت�ن  کم�ک  بنابرای�ن 
پژوهی ه�ا  آین�ده  از  بخش خصوص�ی 
همیشگی نیست و شاید تنها در مواردی 
به این پیش بینی ها اس�تناد و اتکا کنند. 

درست است؟ 
این موضوع مش��روط به ش��رایط بس��یار 
زیادی اس��ت که به ان��دازه ای این پارامترها 
هستند  متعدد  شرایط  و 
و موجب عدم ش��فافیت 
اقتص��اد م��ا  می ش��وند. 
نیس��ت  پیش بینی  قابل 
اقتصادی  سیاست های  و 
و  نیس��ت  ش��فاف  م��ا 
سیاس��ت های  همچنین 
اقتص��ادی ما برای تعامل 
با دنیا روش��ن نیس��ت و ممکن اس��ت این 
روند برای مردم خیلی مؤثر نباش��د اما برای 
فعاالن اقتصادی ک��ه اثر دارد و به خصوص 
برای افرادی که می خواهند س��رمایه گذاری 
کنند، این اثر بیش��تر اس��ت. در چند سال 
اخی��ر تقاض��ای پروانه های س��اختمان به 
میزان 30 تا 40 درصد کاهش یافته اس��ت 
و حتی برای س��اختمان و مس��کن که یکی 
اس��ت،  س��رمایه گذاری ها  زودبازده ترین  از 
رغبتی برای سرمایه گذاری وجود ندارد چه 
برس��د به اینکه فردی بخواهد سرمایه خود 
را تبدیل به واح��د تولیدی و صنعتی کند. 
آنچه هم که دولت س��رمایه گذاری می کند، 
از محل منابع ملی اس��ت و به عنوان بهبود 
اقتصادی یا ریس��ک پذیر شدن سرمایه های 

بخش خصوصی تلقی نمی شود. 
حتی می ت��وان تحقیق��ی انج��ام داد که 
آیا می��زان س��رمایه گذاری بخش خصوصی 
در بخش های اساس��ی صنعت، کش��اورزی، 
گردش��گری روند رو به توس��عه دارد یا روند 

نزولی و حتی میرا دارد. 

مجیدرض��ا حریری، عضو ات��اق بازرگانی 
ای��ران و مدیرعامل بازرگانی حریری معتقد 
است پیش بینی هایی که توسط سازمان های 
بین المللی منتشر می ش��ود، خیلی اجرایی 
نیست و آنچه بیشتر برای فعاالن اقتصادی 
مشهود و قابل اتکا است، مشاهدات میدانی 
خودش��ان از وضعی��ت اقتص��ادی و فضای 
کس��ب و کاری اس��ت ک��ه در آن فعالی��ت 

می کنند. 
 اکونومیس�ت تحلیلی در م�ورد ایران 
در س�ال 2017 داش�ته اس�ت. ش�ما 
به عن�وان یک فع�ال اقتص�ادی به این 
آینده پژوهی ه�ا و پیش بینی ه�ا چقدر 
اتکا می کنید و با استناد به این مسائل، 

استراتژی های خود را تدوین می کنید؟ 
پیش بینی هایی که توس��ط سازمان های 
بین المللی منتشر می شود، حداقل در چند 
س��ال اخیر این طور بوده ک��ه خیلی عملی 

نشده اس��ت و به همین 
دلیل آنچه بیش��تر برای 
اقتصادی مشهود  فعاالن 
میدانی  مشاهدات  است، 
وضعی��ت  از  خودش��ان 
فض��ای  و  اقتص��ادی 
کس��ب و کاری اس��ت که 
در آن فعالی��ت می کنند. 

موضوع رشد اقتصادی ایران عمدتا متکی بر 
فروش نفت است و با حجم بیشتری از فروش 
و رش��د قیمتی که امسال نس��بت به سال 
گذشته اتفاق افتاده و پیش بینی تداوم این 
موضوع در سال آینده قاعدتا رشد اقتصادی 
اتفاق می افتد، اما این رش��د اقتصادی ناشی 
از آن نیس��ت که سرمایه گذاری جدیدی در 
کش��ور ش��ده یا اینکه فضای کسب و کار ما 

مساعدتر شده است. 
اگ��ر به گزارش مجمع جهانی اقتصاد هم 
نگاه کنید، در بین 137 کش��وری که مورد 
بررس��ی قرار گرفته رتبه ایران در س��هولت 
تجارت به 134 رس��یده و فقط کشورهایی 
ک��ه اصال وس��عت و ان��دازه اقتصادش��ان و 
شرایط ش��ان ب��ا ما قابل مقایس��ه نیس��ت، 
وضعیت بدتری نس��بت به م��ا دارند و این 
نش��ان می دهد ما نیاز به ی��ک بازنگری در 

حوزه اقتصادی در کشور داریم. 
این بازنگری در اقتصاد کشور که به آن 
اش�اره می کنید، باید به چه شکل انجام 

شود؟ 

متأسفانه فضای کشور در تمام شئون هر 
س��ال درگیر یک موض��وع انتخاباتی جدید 
است. سال گذشته درگیر انتخابات مجلس 
بودیم و امس��ال از همین االن فضا به سوی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری رفته اس��ت و 
اینها نوعی از بی ثبات��ی در تصمیم گیری و 
غلبه مس��ائل سیاسی بر مسائل اقتصادی را 
ب��ه دنبال دارد. تلقی من این اس��ت که هر 
نوع پیش بینی در حوزه اقتصاد، باید براساس 
آمار و اطالعات دقیق باشد. زمانی که تقریبا 
همه ما می دانیم که در کشور چیزی به نام 
آمار و اطالع��ات اقتصادی دقیق در معرض 
دید عموم قرار نمی گیرد این س��وال پیش 
می آی��د ک��ه اکونومیس��ت بر چه اساس��ی 
می تواند پیش بینی هایی را انجام دهد. البته 
این فرض تا اینجا درست است که براساس 
پیش بینی هایی که در دنیا وجود دارد، قرار 
است انرژی و دیگر مواد خام افزایش نسبی 
قیمت داشته باشند و از 
آنجا که عمده درآمدهای 
ارزی م��ا از فروش انرژی 
و م��واد خام اس��ت، این 
قاب��ل  کام��ال  موض��وع 
ما  اس��ت که  پیش بینی 
بتوانیم به یک نرخ رش��د 
دس��ت پیدا کنیم. البته 
ای��ن نرخ رش��د در زندگی روزم��ره مردم و 
فعاالن بخش خصوصی  فضای کس��ب و کار 

تأثیری ندارد. 
در جای�ی اش�اره کردی�د که چ�ون در 
کشور ما سیاست بر اقتصاد غلبه دارد، 
این موضوع که بتوان به پیش بینی های 
اقتصادی اتکا کرد، س�خت اس�ت. چه 

تحلیلی در مورد این موضوع دارید؟ 
م��ا در حال حاض��ر در یک بالتکلیفی در 
رفت��ار بین المللی م��ان در رابطه با انتخابات 
اخیر آمریکا هس��تیم و با انتخاب ترامپ در 
آمریکا و صحبت هایی که از وی شنیده شده 
و ترکیب��ی که در کابین��ه اش دارد که یک 
ترکیب کامال ضد ایرانی است، سیگنال های 
مثبتی ب��رای اقتصاد ما وجود ن��دارد، مگر 
اینکه دولت ما برای هر رفتاری یک سناریو 
و ی��ک رفتار غی��ر  از س��ناریو و رفتارهای 
موجود داش��ته باش��د. به هر حال شواهد و 
س��وابق تاریخی این گونه اس��ت که ما فاقد 
سناریوهای جانش��ین یا رفتاری که بتوانیم 

منفعل نباشیم، هستیم. 

یکشنبه
2815 آذر 1395 کافه مدیران

پیش بینی های اقتصادی؛ نقطه 
شروعی برای بررسی آینده

اگ��ر یک ف��رد نخواهد به دنبال مدل س��ازی یا 
آینده پژوه��ی یا پیش بینی متغیره��ای اقتصادی 
در آین��ده مانند رش��د اقتصادی و ت��ورم برود، به 
دنب��ال کارهای��ی می رود ک��ه انجام می ش��ود و 
س��ازمان های معتبری ک��ه ادعای ای��ن قضایا را 
دارن��د. موضوع��ی ک��ه در اینجا مجهول اس��ت، 
 مدل��ی اس��ت ای��ن س��ازمان ها م��ورد اس��تفاده

 قرار می دهند. 
فرض کنید که یک س��ازمان بین المللی بخواهد 
در مورد ایران پیش بینی هایی را انجام دهد و مثاًل 
پیش بینی هایی را در مورد میزان رشد اقتصادی و 
میزان تورم انجام دهد. این پیش بینی ها براس��اس 
یک مدل انجام می شود که ما اطالعی از این مدل 
نداریم، بنابراین در این موضوع که این سازمان ها 
توانایی و تبحر و توانای��ی الزم را در پیش بینی ها 
دارند، ش��کی وجود ندارد و آنچه این س��ازمان ها 
استفاده می کنند، مدلی است که برگرفته از دانش 
خودشان است اما یک فعال اقتصادی که در ایران 
کار و فعالیت می کند، بیشتر واقف بر این است که 
در کشور چه می گذرد تا فردی که در اروپا نشسته 
و بنا به اعداد و ارقامی که دارد، پیش بینی هایی را 

در مورد اقتصاد ایران انجام دهد.
 بنابرای��ن س��ازمان های مطالعات��ی بین المللی 
براس��اس مفروضات��ی که دارن��د، پیش بینی هایی 
را انج��ام می دهن��د و ای��ن موض��وع ک��ه ش��اید 
فع��االن بخش خصوصی ب��ه ای��ن پیش بینی ها و 
آینده پژوهی ها اعتماد نکنند، به این دلیل اس��ت 
که این س��ازمان ها از یک س��ری روابط و آنچه در 
مورد برخی از متغیرها در کش��ور ما رخ می دهد، 
اطالعی ندارند و بنابراین ش��اید این پیش بینی ها 

چندان قابل اعتماد و اتکا نباشد. 
نکته دیگر این است که به عنوان مثال زمانی که 
پیش بینی های��ی در م��ورد قیمت نف��ت در آینده 
می شود و پیش بینی همه این است که قیمت نفت 
در آینده س��قوط خواهد کرد و در اینجاس��ت که 
کش��ورهای عضو اوپک سراغ این موضوع می روند 
ک��ه دلیل آن را بیابند و عک��س آن عمل کنند تا 

این اتفاق رخ ندهد.
 در این شرایط ما نمی توانیم بگوییم که رسانه ها 
و س��ازمان های مطالعات��ی متخص��ص نبوده اند و 
اش��تباه کرده اند زیرا این س��ازمان ها و رسانه ها با 
توجه به آنچه تاکنون پیش آمده اس��ت، این گونه 
اس��تدالل می کنند ک��ه به عنوان مث��ال اگر هیچ 
اقدامی انجام نشود، ایران به سمت تورم یا کاهش 

رشد اقتصادی یا افزایش میزان بیکاری می رود. 
بنابراین اینها هشدارهایی است که داده می شود 
که اگر به آنها توجه شود می تواند از بروز برخی از 

مسائل جلوگیری کند. 
بنابراین اتکا ب��ه پیش بینی و آینده پژوهی های 

س��ازمان های مطالعات��ی می توان��د از یک جهت 
خوب باش��د که کاری را گروهی انجام می دهند و 
به ش��کل کم هزینه ای در اختیار فعاالن اقتصادی 
ق��رار می دهند اما از آنجا که ما مدل ارزیابی را در 
اختیار نداریم، نمی توانیم بگوییم آنچه پیش بینی 
شده همان شرایطی است که در کشورمان برقرار 
اس��ت و همچنین اگر پیش بینی های آنها را قابل 
ات��کا و اعتماد بدانیم، کاری می کنیم که مس��ائل 
منف��ی و زیان رس��ان دیگر ب��روز نکن��د. بنابراین 
این آینده پژوهی ها می تواند نقطه ش��روعی برای 

بررسی آینده باشد. 
آنچ��ه فعاالن اقتصادی به آن معتقد هس��تند و 
می گویند که در کشورمان سایه اندازی سیاست بر 
اقتصاد مانع از این است که بتوان به آینده پژوهی ها 
و پیش بینی ها اتکا کرد هم از همین جهت اس��ت 
که سازمان های مطالعاتی و رسانه های بین المللی 
از این موضوع اطالع ندارند که چه موضوعاتی در 
کش��ورمان در پنهان و در سایه می گذرد، بنابراین 
فقط به آماری که توسط بانک مرکزی و مرکز آمار 
ایران منتش��ر می شود، اتکا می کند و روندها را به 

نوعی پیگیری و پیش بینی می کند.
 از همی��ن رو حتماً دس��ت های پنهان می تواند 
برخی پیش بینی ه��ا و آینده پژوهی ها را در نهایت 
محقق نکن��د. معموالً اکثر پیش بینی ها منتهی به 
آنچه که پیش بینی ش��ده، نمی ش��ود و به سمت 

بهبود می رود. 
باید به این موضوع توجه کنیم که اقتصاد ایران 
در س��ال های گذشته در اثر نوع رویکرد اقتصادی 
و سیاس��ت های مال��ی دولت ه��ای نه��م و دهم، 
تحریم های بین المللی و کاهش ناگهانی و ش��دید 
قیمت نفت، روزهای سختی را سپری کرد. افزون 
ب��ر این، نباید مش��کالت س��اختاری و بلندمدتی 
همچون نرخ باالی بیکاری، فساد، بهره وری پایین، 
بحران آب و محیط زیس��ت را از خاطر برد. اکنون 
با اجرایی ش��دن برجام، فعاالن اقتصادی نسبت به 

اقتصاد ایران در سال آینده، خوشبین هستند.

آینده پژوهی، پلی میان اقتصاد 
اکنون و آینده 

به عقیده بس��یاری از افراد، سرعت رشد و پیشرفت 
جوامع و مسیر حرکت کش��ورهای مختلف به سمت 
تحول به قدری س��ریع و پرش��تاب است که نمی توان 
ب��ا تکیه بر برنامه های س��ال های گذش��ته امیدی به 
ایج��اد تغیی��رات در این حوزه اکنون داش��ت. اما این 
تعبیر ناامیدانه در بخش اقتصاد چندان صحیح به نظر 

نمی رسد. 
تجرب��ه کش��ورهای توس��عه یافته جه��ان نش��ان 
می دهد اغلب کش��ورهایی ک��ه برنامه هایی بلند مدت 
و اس��تراتژیک تدوی��ن کرده ان��د، درط��ول زم��ان از 
رقبای خود در حوزه رش��د و توسعه سبقت بیشتری 
گرفته اند. بر همین اس��اس اس��ت که یکی از مباحث 
مهم در کش��ورهای در حال توس��عه ل��زوم توجه به 
آینده پژوهی و تدوی��ن برنامه هایی مفید برای آینده 
اقتصادی اس��ت. این موضوع نه تنها در بخش دولتی، 
بلک��ه در بخش خصوصی نیز حائز اهمیت اس��ت و به 
نظر می رس��د هیچ چیز به اندازه نگ��رش رو به آینده 
نمی تواند ضامنی معتبر برای موفقیت های آتی باشد. 

نگاه��ی ب��ه تجارب کش��ورهای در حال توس��عه و 
توس��عه یافته لزوم آین��ده پژوهی را ب��رای به گردش 

درآوردن چرخ های آینده پررنگ تر می کند. 
توسعه زیرساخت های کشاورزی 

یکی از بنیادی تری بخش های اقتصادی در بسیاری 
از کشورهای در حال توسعه، توجه به زیرساخت های 
اقتصادی بخش کش��اورزی اس��ت. یکی از برنامه های 
مثبت، پربازده و تحس��ین برانگیز برخی کش��ورهای 
آفریقای��ی ک��ه با تکی��ه ب��ر آینده پژوه��ی در بخش 
کش��اورزی ترتیب داده شده، برنامه کشت قهوه است. 
اگرچه شاید به نظر نرسد توسعه زیرساخت های کشت 
قهوه چندان اهمیتی در توس��عه اقتصاد کش��ورهای 
در حال توس��عه داشته باش��د، اما نکته جالب همین 
دیده شدن موضوعات نادیده است. درواقع کشورهای 
متعددی مثل کنیا، تانزانیا، کنگو و رواندا، با ش��رکت 
در طرح آینده پژوهش کش��اورزی در سال 2012 به 
این نتیجه رسیدند که پتانسیل های الزم برای افزایش 
کشت قهوه و افزایش درآمدزایی در این حوزه را دارند. 
بر همین اساس از س��ال 2013 تاکنون کشورهای 
مذکور با توس��عه زیرس��اخت های این بخش موفق به 
افزایش کشت 50 درصدی خود شدند، اما این افزایش 
کشت به واسطه برخی فعالیت های زیرساختی میسر 
شد. همکاری کش��اورزان محلی با آژانس های توسعه 
بخش خصوص��ی، افزایش بودجه بخش خصوصی برای 
کشت، برداشت، بسته بندی و صادرات قهوه و حمایت 
از کارآفرین��ان، فع��االن و زمی��ن داران این کش��ورها 
مراحلی بودند که ب��رای افزایش درآمدزایی در بخش 

تولید قهوه انجام شد. 
این تجرب��ه مثبت نش��ان می دهد کش��ورهای در 
ح��ال توس��عه با تکی��ه ب��ر پژوهش ه��ای پیش بین، 
افزای��ش زیرس��اخت های تولید و حمای��ت از فعاالن 
بخش خصوصی دس��تاوردهایی مهم در حوزه توسعه 

اقتصادی به دست می آورند. 
از تغییرات آب و هوا تا تحوالت اقتصادی 

ای��ن موضوع ک��ه تص��ور کنی��م آینده پژوهی تنها 
به موضوعات محس��وس و ملموس��ی مث��ل صنعت، 
کش��اورزی، ان��رژی و. . . محدود می ش��ود کامال غلط 
است. اغلب کشورهای توسعه یافته آینده پژوهی را در 
قالب زنجیره ای از موضوعات مهم و کلیدی زیرساختی 
در نظ��ر می گیرند؛ موضوعاتی که ش��اید در نگاه اول 
بی ربط به نظر برسند اما در باطن بسیار مهم هستند. 
از اواخر دهه 80 میالدی، بسیاری از کشورهای مهم 
توس��عه یافته بر موضوع تأثیر تغییرات آب و هوای بر 
تحوالت اقتصادی تمرکز کردند، اما پرسش اینجاست 
که این موض��وع چه تأثیری بر اقتصاد این کش��ورها 

داشت؟ 
نگاهی به ش��بکه ای ش��دن فعالیت ه��ای اقتصادی 
ای��االت متح��ده و تبدیل ش��دن برخ��ی ایالت ها به 
قطب های ویژه، نخس��تین پاس��خ این پرسش است. 
درواق��ع، پژوهش درخص��وص قابلیت ه��ای مختلف 
هر ایالت و توس��عه تسهیالت زیرس��اختی برای رشد 
و پیش��رفت اقتصادی در بخش ه��ای گوناگون زمینه 
را برای بازدهی اقتص��ادی قابل توجه در این حوزه ها 

فراهم کرد. 
برای مثال تمرکز ایالت هایی مثل کالیفرنیا بر توسعه 
اس��تفاده از انرژی خورش��یدی، اح��داث نیروگاه های 
آفتابی و حمایت از شرکت های خصوصی برای فعالیت 
در ای��ن بخ��ش در طول یک دهه اخی��ر نه تنها باعث 
شکوفایی اقتصادی این ایالت در حوزه انرژی های پاک 
شده، بلکه کارآفرینی و کاهش بیکاری را نیز به همراه 

داشته است. 
اندرو اس��والد، اس��تاد دانش��کده اقتصاد دانش��گاه 
میش��یگان در این خصوص معتقد اس��ت که توجه به 
آینده و برنامه ریزی برای س��ال های در پیش به تفکر 
در مورد اینکه قرار اس��ت صادرات انرژی، محصوالت 
کش��اورزی و منس��وجات در چه حد باش��د، محدود 

نمی شود، بلکه چیزی بسیار فراتر از آن است. 
موض��وع توجه ب��ه آینده زیس��ت محیطی نه فقط 
در ای��االت متحده مورد توجه ق��رار گرفته، بلکه در 
کش��ورهایی مثل اس��پانیا نی��ز به عن��وان یک اصل 
اساس��ی برای پیش��رفت اقتص��ادی در نظ��ر گرفته 
می شود. نشس��ت جهانی آب و هوا یکی از مهم ترین 
رویدادهایی اس��ت ک��ه بین اقتص��اد و تغییرات آب 
و هوای��ی پیوند ایج��اد می کند. این نشس��ت نه تنها 
ب��ه تح��والت آب و هوای��ی می پردازد، بلک��ه به طور 
هوش��مندانه ای محدودیت ها و مزیت هایی را که طی 
هر س��ال در اختیار کشورها قرار دارد، مرور می کند. 
درواقع تغییرات اقلیمی نش��ان می دهد هر کشور تا 
چه حد واجد پتانسیل های رشد و پیشرفت اقتصادی 

است. 
بر همین اس��اس اس��ت که نمی توان آینده پژوهی 
را ی��ک مطالعه موردی س��اده و تک بعدی تلقی کرد. 
آینده پژوهی ترکیبی است از بسیاری از موارد مهم و 
ضروری که برای اقتصاد هر کشور حائز اهمیت است. 

آزموده دیدگاه
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کپسول های مخصوص چرت زدن

در دانشگاه ادینبورگ اس��کاتلند، دانشجویان با 
رأی اکثری��ت )84 درصد آرا( با نصب و راه اندازی 
کپس��ول هایی برای خواب در فاصله بین کالس ها 
موافق��ت کرده ان��د. پیش��نهادی ک��ه موفقی��ت 
بزرگی به همراه داش��ت ام��ا قیمت »تا حدودی« 
 باالی این دس��تگاه ها به نظر می رس��د به دلخواه 

هرکس نیست! 
ب��ه جای خوابیدن در کالس های درس، راه حلی 
هم وج��ود دارد که اج��ازه می دهد دانش��جویان 
در ط��ول کالس درس نخوابن��د و ب��ه راحتی در 
کپس��ول هایی که به خصوص برای این منظور ارائه 

شده اند استراحت کنند! 
این سیس��تم عالوه بر اینکه از خس��تگی صبح 
روز شنبه نجاتتان می دهد، برای کسانی که پایان 
نامه ارش��د یا دکت��رای خود را آم��اده می کنند و 
کل روز را بی وقف��ه در تالش��ند و همچنین برای 
افرادی که به محیط��ی آرام برای بازیابی انرژی و 
 ش��ارژ کردن باتری خود احتیاج دارند نیز بس��یار 

مفید است. 
چرت زدن در دانش��گاه، فق��ط مخصوص برخی 
از دانش��جویان تنبل نیس��ت، بلکه برای سالمتی 
و به��ره وری نیز مفید اس��ت. مطالعات ثابت کرده 
اس��ت که یک مغز اس��تراحت کرده بسیار موثرتر 
کار می کند، به خصوص اگر کاری مربوط به تمرکز 

و خالقیت باشد! 
در واقع، این کپسول ها در تجهیزات استارتاپ های 
موج��ود در س��یلیکون ول��ی، از جمل��ه گ��وگل 
م��ورد اس��تفاده ق��رار گرفته اند. می ت��وان گفت 
این دس��تگاه عص��اره ای از تکنولوژی ا س��ت: نور 
ضعیفی تابیده می ش��ود، موس��یقی آرامش بخشی 
پخ��ش می کند که به ط��ور ویژه ب��ه روی امواج 
مغ��ز برای به خواب رفت��ن تدریجی اثر می گذارد. 
از خ��واب بی��دار ش��دن ط��ی چندی��ن مرحله با 
 ل��رزش خفی��ف و تنوع ن��ور زیادش��ونده صورت 

می گیرد. 

هر دستگاه 12 هزار یورو! 
از بین 2 هزار رأی جمع آوری ش��ده، 84درصد 
دانش��جویان به خرید این دستگاه ها رأی دادند. با 
این حال، پس از خرید تعداد مخالفان افزایش یافت، 
به خص��وص زمانی که موع��د پرداخت هزینه های 
آن ش��د و برخی دانش��جویان همکالسی های شان 
 ب��رای اتخ��اذ چنی��ن تصمیم��ی مورد س��رزنش 

قرار دادند. 
انتق��اد اول، متوجه مقدار پ��ول الزم برای نصب 
و راه اندازی این کپس��ول های عظیم اس��ت، که به 
گفته برخی می توانس��ت ب��رای اهداف مفیدتر نیز 

استفاده شود. 
مش��کل دیگر این اس��ت که با وجود تنها چهار 
کپس��ول برای 30 هزار دانش��جو احتمالش هست 
که مجبور شوند در صف های طوالنی بایستند، در 
این ش��رایط بودجه حدود 50 هزار یورویی به نظر 

می رسد بهره بری کافی ندارد. 

زاکربرگ : مقابله با اخبار جعلی به 
معنای سانسور عقاید نخواهد بود

این روزها رسانه های بین المللی 
و ب��ه خص��وص آمریکای��ی به 
ص��ورت مداوم از انتش��ار اخبار 
جعلی در ش��بکه های اجتماعی 
نظیر فیس بوک س��خن می گوین��د. این انتقادات 
زمان��ی اوج گرفت که باراک اوبام��ا رئیس جمهور 
آمریکا در حاشیه دیدار خود با صدراعظم آلمان از 
انتشار اخبار نادرست در فیس بوک و اثرگذاری آن 
روی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد. 
در همین راس��تا مارک زوکربرگ، مدیر اجرایی 
فیس ب��وک ضمن رد اثرگذاری گس��ترده انتش��ار 
اخب��ار نادرس��ت در فیس ب��وک روی نتایج نهایی 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمری��کا اعالم کرد 
که محبوب ترین ش��بکه اجتماعی جهان در حال 
برنامه ریزی و توسعه ابزارهایی است که به واسطه 
آنها بتواند با انتش��ار اخبار جعلی و نادرست مقابله 
کند. با این حال بنیانگذار فیس بوک اظهار داشت 
که این اقدام نباید به هیچ وجه منجر به سانس��ور 
عقای��د کاربران بزرگ ترین و محبوب ترین ش��بکه 

اجتماعی جهان شود. 
روز گذش��ته ش��رکت فیس بوک اعالم کرد که 
 Snopes and هم��کاری خ��ود را ب��ا ش��رکت
PolitiFact  به منظور مقابله با انتشار هرزنامه ها 
و اخبار نادرس��ت آغاز کرده است. اعالم این خبر 
س��بب ش��د بس��یاری از کاربران و ناظران حوزه 
فن��اوری اطالعات ب��ا نگرانی و بدبینی نس��بت به 
تالش ه��ای فیس ب��وک در مقابل��ه ب��ا هرزنامه ها 
نگریس��ته و اع��الم کنند ک��ه ممکن اس��ت این 
ش��بکه اجتماعی در زمینه راس��تی آزمایی اخبار 
منتش��ر ش��ده جانب انص��اف را رعای��ت نکرده و 
 گروه ه��ا و عقاید مختلف را به صورت ناخواس��ته 

سرکوب کند. 
در همی��ن ارتب��اط زمانی ک��ه یک��ی از کاربران 
فیس بوک از آقای زوکربرگ درباره احتمال وجود 
انگیزه های سیاسی در فرآیند راستی آزمایی اخبار 
پرسید، مدیر اجرایی محبوب ترین شبکه اجتماعی 
جهان پاسخ داد: »ما به دقت این فرآیند را زیرنظر 
داشته و هرگز اجازه نخواهیم داد فرآیند مقابله با 
هرزنامه ها و اخبار جعلی به سانسور عقاید و اخبار 

صحیح منتهی شود.«

در ای��ن یک ماه��ی که از اع��الم ناگهانی 
ک��ردن  خ��ارج  ب��رای  هن��د  نخس��ت وزیر 
درش��ت ترین اس��کناس های ای��ن کش��ور از 
چرخ��ه پولی می گذرد، ش��ایعات و خبرهای 
دروغ فراوان��ی در فضاه��ای آنالی��ن درباره 
طرح اصالحات پولی هند دس��ت به دس��ت 

می چرخد. 
یک شهروند هندی دراین باره به بی بی سی 
گف��ت که ه��ر روز یک ش��ایعه ت��ازه دهان 
به دهان می چرخد. به گفته او، آخرین شایعه 
این بود که در اس��کناس های 2هزار روپیه ای 
یک تراشه وجود دارد که محل نگهداری شان 

را لو می دهد. 
او گفت که این شایعات را می تواند در همه 
انواع رس��انه های ام��روزی از جمله واتس آپ 

ببینید. 
یک م��اه پی��ش بود ک��ه نارن��درا مودی، 
نخس��ت وزیر هن��د، ناگه��ان اع��الم کرد که 
اس��کناس های 500 و 1000 روپیه ای باید از 
چرخه پولی این کشور خارج و اسکناس های 
جدید جایگزین آنها شوند. این اقدام ناگهانی 
دولت باعث ایجاد اعتراضات و ش��ایعات غلط 

شده است. 
در فض��ای مجازی و خیابان ه��ا مردم ادعا 
کرده اند ک��ه از اس��کناس های جدید 2هزار 
روپی��ه ای جوهر چک��ه خواهد ک��رد، جوهر 

اس��کناس های جدید مواد رادیواکتیو دارد و 
پول های جدید ه��م به زودی از چرخه خارج 
خواهند ش��د. همه این ش��ایعات اما از بیخ و 

بن غلط هستند. 
روه��ال روش��ن، یک��ی از ه��واداران مودی، 
نخست وزیر و فعال مطبوعاتی در این باره گفت 
که برخی از این ادعاها از س��وی سیاستمداران 

ارشد و مخالفان دولت پخش شده اند. 
او گفت: »قبول دارم که اجرایی شدن این 
سیاست پولی تا حدی باعث سردرگمی شده 
اس��ت اما مسائل مربوط به آن و شایعاتی که 
دور و برش می چرخد بس��یار بیش��تر از خود 

ماجرا سردرگمی می آورد.«
او ادام��ه داد که بس��یاری از این ش��ایعات 
هدایت ش��ده و برخی نتیج��ه اطالعات غلط 
و نداش��تن درک درس��ت از فناوری است. به 
گفته او، بس��یاری از این ش��ایعات از س��وی 
افرادی که منفعت��ی در ماجرا دارند بزرگ تر 

جلوه داده می شود. 
در این حال دولت ادعا کرده که 90 درصد 
مردم هند هوادار این سیاس��ت پولی هستند 
که هدف��ش مبارزه با تقلب، ف��رار مالیاتی و 
مبارزه با تروریس��م اس��ت. این ادعای دولت 
البت��ه برخ��الف اعتراض های پرس��روصدای 
گروهی از مردم علیه این سیاست است. این 
عدد از یک نظرس��نجی دولتی برآمده که در 
آن از مردم این سوال پرسیده شده است: آیا 
فکر می کنید سیاس��ت پولی باعث دستیابی 

مردم ع��ادی به ام��الک، آموزش بیش��تر و 
بهداشت و سالمت خواهد شد؟ 

پاس��خ دهندگان به این نظرس��نجی س��ه 
گزینه ب��رای پاس��خگویی داش��تند: »کاماًل 
موافق��م«، »ت��ا ح��دی موافق��م« و »نظری 
پاس��خ دهندگان گزینه ای  بنابراین  ن��دارم«. 

برای مخالفت نداشتند. 
درهرحال فض��ای این روزهای هند پس از 
اجرایی ش��دن ناگهانی سیاست تازه پولی به 
شکلی است که شایعه و خبرهای دروغ جای 
واقعیت های طرح را گرفته، هرچند دولت هم 
در نظرسنجی خود راه مخالفت با طرح را باز 

نکرده است. 
تصمی��م نخس��ت وزیر هن��د ب��رای خروج 
ناگهانی اسکناس های 500 و 1000 روپیه ای 
و در پ��ی آن چ��اپ اس��کناس های 2 ه��زار 
روپیه ای در کوتاه مدت نتایج خوبی نداش��ت 
و باع��ث ش��د م��ردم در براب��ر بانک ها صف 
بکش��ند تا اسکناس هایش��ان را عوض کنند. 
از طرفی کافی نبودن اسکناس های جدید بر 
مش��کالت مردم افزود. همین باعث ش��د که 
برخی کشاورزان به دوران قبل از اختراع پول 
بازگش��ته و به کارگران م��زارع به جای پول 

کاالهایی چون برنج و سیب زمینی بدهند. 
در این شرایط اما دولت همچنان مصمم به 
ادامه اجرای این طرح است، هرچند خبرهای 
دروغ و ش��ایعات مختلف اوضاع را سیاه تر از 

واقعیت نشان می دهد. 

آمریکا با اپیدمی ش��غل مواجه است، نه به 
واس��طه اینکه با کمبود ش��غل که با زیادی 
ش��غل مواجه اس��ت؛ این را دیوید گرائبر که 
انسان ش��ناس و استاد دانشکده اقتصاد لندن 
است، می گوید. او معتقد است که بخش های 
زی��ادی از اقتصاد آمریکا کام��ال غیرضروری 

است. 
منظورش بخش هایی است که به مشاغلی 
چ��ون بازاری��اب تلفنی )و چند ش��غل بومی 
دیگر( که تعدادش��ان در آمریکا زیاد اس��ت، 
مربوط اس��ت. مش��اغلی که بخش زیادی از 
اقتصاد این کش��ور را هم ب��ه خود اختصاص 
داده اس��ت و صاحبانش از اینکه درباره اش با 
دیگری حرف بزنند، شرمسارند؛ مشاغلی که 

از نگاه صاحبانش بی معنی است. 
پروفسور گرائبر این بحث مشاغل بی معنی 
را ابتدا در س��ال 2013 مطرح کرد، براساس 
پیش بین��ی فردی به نام جان مینارد کینز در 
سال 1930. کینز آن زمان پیش بینی کرده 

بود که تا پایان قرن 21 بش��ر به اندازه ای در 
زمین��ه فناوری پیش��رفته می ش��ود که فقط 

کافی است هفته ای 15 ساعت کار کند. 
گرائب��ر می گوید ای��ن پیش بین��ی باید به 
حقیقت تبدیل می شد اما این اتفاق نیفتاد. 

در عوض آمریکا وارد عصر دیجیتال ش��د. 
مش��اغل س��طح پایین کارخانه ای جای شان 
را به مش��اغل اداری دادند و وظایف شان چه 
بود: فایل بندی، برنامه ریزی و مدیریت پایگاه 
اطالعاتی. گرائبر این را به رویکرد شوروی که 
مردمش را به هر قیمتی امیدوار به داش��تن 
ش��غل نگه می داش��ت مربوط می ماند، حاال 
 ش��غل هر چقدر بی معنی باش��د و وظایفش 

غیرضروری. 
گرائب��ر می گوید فناوری به مس��یری دارد 
م��ی رود که راهی پیدا کند تا همه ما مجبور 
شویم بیشتر کار کنیم. برای اینکه این اتفاق 
بیفت��د مش��اغلی به وج��ود آمده ک��ه کامال 

غیرضروری اند. 

البته گرائبر با توجه ب��ه آنچه اقتصاددانان 
مش��اغل  بعض��ی  رفت��ن  بی��ن  از  درب��اره 
 می گویند، نسبت به وضعیت موجود امیدوار 

است. 
به عن��وان مث��ال، گزارش��ی جدید نش��ان 
سرنش��ین  ب��دون  هواپیماه��ای  می ده��د 
می توانن��د جای 12٧ میلی��ون نفر از نیروی 
کار انس��انی را بگیرند، به خصوص در بخش 
زیرساخت و کش��اورزی. چند سال پیش هم 
گزارش��ی از آکسفورد تخمین زد که تا اوایل 
س��ال 2033، 50 درصد از مش��اغل فعلی از 

بین خواهد رفت. 
خودکارس��ازی بخش زیادی از نیروی کار 
می توان��د دو تأثیر عمده داش��ته باش��د؛ هم 
ثروت بیش��تری ب��رای جامعه باق��ی می ماند 
)چراکه به مرور زمان سیس��تم های خودکار 
از نیروی انس��انی ارزان ت��ر خواهد بود( و هم 

مردم کمتر کار می کنند. 
منبع: بیزینس اینسایدر

شایعات و اخبار دروغ، بالی جان روپیه های هندی

یك انسان شناس می گوید
آمریکا پر است از مشاغل بیهوده

کش��وری برای گذراندن دوران بازنشستگی مناسب است که پاسخگوی تمام نیاز های شما 
در دوران بازنشستگی باشد. این کشورها از جمله کشورهایی هستند که بازنشستگی خوبی را 

برای مردمانشان فراهم می کنند. 
اکوادور

اکوادور یکی از کشورهایی است که قیمت مسکن در آن پایین ترین نرخ را دارد. طبق آمار 
مجله بین المللی لیوینگ  )living( هزینه زندگی در این منطقه کم است و بازنشستگان از 
تخفیف برخوردارند. با 100هزار دالر می توانید اتاقی زیبا در خانه ای اشتراکی در شهر »کیتو «  
 )پایتخت کشور اکوادور( داشته باشید. قیمت ها در شهر »کوانکا «   پایین تر هستند، به طوری که 
خانه ای اش��تراکی حدود 40هزار دالر است. مراقبت های درمانی برای افراد مسن که شهروند 
دائمی هستند خوب و رایگان است. در مقابل، در برنامه های دولت در برابر مراقبت های پیچیده 
از جمله جراحی قلب تدبیری اندیشیده نشده است. این کشور تخفیف های زیادی برای افراد 
باالی 65 س��ال در نظر گرفته است: 50درصد تخفیف حمل و نقل عمومی، 50درصد تخفیف 

بلیت های فیلم و رخدادهای ورزشی و تخفیف در مالیات و مالیات برخرید. 
کاستاریکا

این کشور چیزی کم ندارد؛ سواحل زیبا، جنگل های گوناگون، آب و هوای استوایی اقیانوس 
آرام، در ساحل دریای کارائیب.

باوجود اینکه اسپانیایی زبان رسمی این کشور است، اما زبان انگلیسی دومین زبانی است که 
بیشتر به آن زبان صحبت می شود. اگر قصد دارید بازنشستگی تان را در کاستاریکا بگذرانید و 
هزینه مسکن و بازنشستگی تان در ماه کمتر از هزار دالر است این کشور را انتخاب کنید. به 
عالوه اگر می خواهید به شغل باغبانی یا مستخدمی بپردازید، می توانید روزانه 10 دالر دریافت 
کنید. کاستاریکا دارای مراقبت های سالمتی بسیار خوب و یکی از بهترین نظام های درمانی 
پزشکی در جهان می باشد. »کاجا «    )مؤسسه بیمه ملی اجتماعی( برنامه ای بر پایه درآمدها 
دارد که در آن ماهانه 45 یورو به هر یک از زوجی که شهروند دائمی این کشور باشند به منظور 

مراقبت های درمانی پرداخت می کند. 
ایتالیا

ایتالیا با ش��هرهای تاریخی، روس��تاهای مرتفع، س��واحل بکر و غذای مطبوعش شناخته 
می ش��ود. با وجود اینکه ناحیه های رم، فلورانس و میالن ش��هرهای خیلی گرانی هستند اما 
برخی نواحی قیمت های مناسبتی دارند. خانه در ناحیه های »آبروتزو «   و »اومبریا «   با چندین 
هکتار مزرعه معادل 60هزار دالر قیمت دارد. کرایه خانه ای مناس��ب 550دالر در ماه اس��ت؛ 
اگر شما از خرید کاالهای آمریکایی که به شمال ایتالیا آورده شده اند پرهیز کنید، می توانید 
س��رمایه تان را نگه دارید. ایتالیا در بین 10 کشور برتر به لحاظ خدمات سالمت دسته بندی 
می شود. این کشور برنامه ملی سالمت دارد گه اگر شهروند دائمی این کشور باشید مشمول 
این برنامه هستید و خدمات بیمارستانی برایتان رایگان ارائه می شود. بازنشسته هایی که حقوق 
بازنشستگی دریافت می کنند می توانند درخواست ویزای شهروندی کنند. اگر ثابت کنید که 

سرمایه اقتصادی دارید، به زندگی شیرین در ایتالیا سالم کنید. 
اروگوئه

این کش��ور به خصوص با آب و هوا و قیمت پایین مس��کن، بهشت کوچکی برای بیشتر 
بازنشس��تگان است. »مونته ویدئو «   پایتخت این کشور، دومین شهر ارزان دنیا برای سفر 
خارج است. این کالنشهر با رستوران ها، کتابخانه، مغازه های قدیمی و بازارهای پیشه وری، 
امکان فراوانی را برای س��فر به این کش��ور فراهم می کند. وقتی شما شهروند دائمی این 
کش��ور باش��ید می توانید از نظام س��المت ملی این کشور اس��تفاده کنید درحالی که به 
بیمارس��تان های خصوصی می روید. برای اس��تفاده از بیمه بیماری، بیش��تر بازنشستگان 
بیمارستان های خصوصی را استفاده می کنند. تخفیف های ماهانه بین 50 تا 160 دالر با 
توجه به س��ن و ش��رایط قبل، تغییر می کند. درخواست برای شهروندی با بررسی سوابق 
کیفری، کارنامه سالمت و میزان درآمد شما صورت می گیرد. اکنون درآمد برای پذیرش 

شهروندی، 500 دالر در ماه است. 
آرژانتین

بحران اقتصادی س��ال 2002 باعث کاهش هزینه زندگی در این کش��ور شد. بازنشستگان 
ترجیح می دهند در حوالی بوینس آیرس، پالرم، سان تلمو و... زندگی کنند 800 دالر هزینه 
اج��اره خانه و 120ه��زار دالر هزینه خرید خانه در این مناطق اس��ت. دولت ملزم کرده که 
بازنشس��تگان برای پذیرش شهروندی شان باید حداقل 2هزار دالر درآمد داشته باشند. برای 
اینکه دیدی کلی در مورد قیمت محصوالت غذایی درآرژانتین داشته باشید باید بگوییم غذا 
برای دو نفر به همراه نوش��یدنی معادل 35دالر هزینه دارد و قیمت یک لیتر شیر 9٧ سنت 
است. کارت اتوبوس ماهانه 20 دالر و اینترنت 32دالر در ماه هزینه دارد. مراقبت های درمانی 
بسیار خوب بوده و مراقبت های اورژانسی در بوینس آیرس موجود است. بیشتر بازنشسته ها از 
بیمه بین المللی استفاده می کنند که هزینه ها را کاهش می دهد. برای صرفه جویی اقتصادی از 

خرید محصوالت خارجی به خصوص لباس و لوازم الکتریکی پرهیز کنید. 
MSN :منبع

بهشتی برای بازنشستگان

قــاب

کیوسـک
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دور دنیا

مدرسه مدیریت

سبک زندگی

زاگرب، پایتخت کش�ور کرواس�ی، برای دومین سال متوالی از نظر س�ازمان اروپایی BestDestination  به عنوان 
پایتخت بازار های کریسمس انتخاب شد. از میان 124 شهر در سراسر دنیا، این شهر قبل از استراسبورگ به عنوان 

زیبا ترین بازار سال پیش از سال نو، دوم تا 12 دسامبر انتخاب شده است. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 675 www.forsatnet.ir

ترجمه: سارا گلچین
BBC :منبع

باز بش��ریت چند روز تعطیل بود، اتفاقات بس��یاری به وقوع پیوس��ت و مجال ثبت 
نیافت. در این میان ما بر خود فرض دانس��تیم یکی از آنها را که مهم تر از س��ایر موارد 
اس��ت، منعکس نماییم. این رخداد با اهمیت همانا تاس��یس کارگ��روپ دادخواهی از 
رس��انه ملی در جهت منافع ملی با رویکرد »هر ایران��ی، یک پاکت خالی دادخواهی« 

است. 
این کارگروپ با دستور مستقیم تشکیل شده و پروتکل خود را به دبیرخانه کارگروپ 
فرصت ویژه ارسال کرده است. از آنجا که ما در تعطیالت به سر می بردیم، خود به خود 

این نامه به چالش تبدیل شده و کار از دست ما در رفته است. 
اقدام اصلی این کارگروپ، پیش��نهاد راه اندازی یک چالش ملی بوده که در شرح آن 

آمده است: 
 پیرو اقدام شایسته و شجاعانه ارسال نامه از وزارتخانه ای که 10 ساعت ناقابل مورد 
هجمه واقع شده، آحاد ملت بابت هجمه 24ساعته و بال انقطاع رسانه ملی به هوش و 
درایت و فهم و منطق و عقل و احس��اس و عاطفه و سایر دارایی های خود، اعالم تظلم 
می کند. دیری اس��ت که این رسانه از زیرنویس و رونویس و گوشه باالی کادر و وسط 
قاب و پش��ت صحنه تا روی آنتن و تامین برنامه و بین برنامه به ش��یوه های با برنامه و 
بی برنامه، همان می کند که خود می خواهد. درس��ت اس��ت که سالیان سال است؛ ساز 
نش��ان نمی دهد اما یکسره آشکارا س��از خویش می نوازد. گاهی یک نفر از بشریت یک 
گوشش در است و یکی دروازه و امید می رود در جریان عبور اصوات از شیپور استاش، 
ب��ه م��رور زمان فعل و انفعاالتی داخل مخ آن بش��ر صورت بگی��رد؛ ولی در مورد آنکه 
درگوش خود را تخته کرده و خویشتن را به ناشنوایی زده است، چه می توان گفت آیا؟ 
این پیش��نهاد در قالب چالش دادخواهی به رس��انه ملی، ش��امل ارس��ال یک پاکت 
نامه اس��ت. کافی اس��ت یک پاکت خالی بردارید و نش��انی گیرنده یعنی رسانه ملی را 
ب��ا خط خوش و خوانا روی آن مرقوم نمایید و به صندوق پس��ت بیندازید. از آنجا که 
ش��ما هر متنی داخل نامه بنویس��ید، آنها متن مورد نظر خودش��ان را خواهند خواند، 
ل��ذا خودتان را اذیت نکنید و در تنگنا نیندازید. آنها تمام پاکت های خالی را بررس��ی 
و دس��ته بندی کرده و آنگاه ب��ا طبقه بندی محتوایی تمام نامه های نانوش��ته، گزارش 
تحلیل��ی خبری مبس��وطی از تمام جوان��ب ماجرا ارائه خواهند کرد. هر گاه مش��اهده 
کردید که زیرنویس تصویر خالی است، بدانید که آنها همانا در حال پخش متن یکی از 
نامه های مخاطبان هستند. سایر اهداف و انگیزه های این چالش در اطالعیه های بعدی 

اطالع رسانی خواهد شد. 
به هرحال این پیشنهاد کارگروپ جدیدالتاسیس دادخواهی را دادیم دست داورخان 
ک��ه تکثیر کند و بین س��ایر کارگروپ ها پخش نماید تا آنه��ا نیز نظرات و دیدگاه های 
اصالحی مش��ورتی خود را اعالم نمایند، بلکه بتوانیم یک پکیج کامل کارشناسی شده 
جهت ارس��ال با پاکت خالی تهیه نماییم. بعدش بنشینیم پای رسانه مان منتظر قرائت 

نامه های مان و تصحیح و جبران خسارات وارده از سوی آنها بمانیم. 
من بنده

چالش پاکت خالی

کارگروپ فرصت ویژه

360


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

