
نمایندگان مجلس شللورای اسللامی در جلسه علنی 
بعدازظهر دیروز  )یکشنبه( با کلیات الیحه برنامه ششم 

توسعه موافقت کردند. 
نماینللدگان در دو نوبت صبح و عصر پس از اسللتماع 
اظهللارات مخالفان و موافقان و رئیس سللازمان برنامه و 
بودجه در مورد الیحه برنامه ششم توسعه کشور با 154 
رأی موافللق، 76 رأی مخالللف و هشللت رأی ممتنع از 
مجموع 248 نماینده حاضر کلیات الیحه برنامه ششللم 
توسعه را تصویب کردند. با این رأی، جزییات این الیحه 

در دستور کار مجلس قرار گرفت. 
رئیللس سللازمان برنامه و بودجلله در صحن مجلس و 
در دفاع از این الیحه با بیان اینکه برنامه ششللم توسعه 
30سند پشتیبان دارد، گفت: اگر در این برنامه خواهان 
تحقق رشللد اقتصادی 8درصدی هسللتیم باید سللاالنه 

734 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود. 
محمدباقللر نوبخت روز یکشللنبه در دفللاع از کلیات 
الیحلله برنامه ششللم توسللعه در جلسلله علنی مجلس 
شورای اسللامی افزود: یک برنامه باید اهداف، اولویت، 
منابع و احکام مورد نیاز یک برنامه میان مدت را روشللن 

کند. 
وی افللزود: در الیحه ای که دولت بلله مجلس تقدیم 
کرد، رشد متوسط اقتصادی ساالنه 8 درصد تعیین شده 

است. 
وی با بیان اینکه برنامه ششم 30 سند پشتیبان دارد 
و با پنج پیوسللت تقدیم مجلس شللورای اسامی شده 
اسللت، افزود: قرار مللا بر این بود که برناملله را در چند 
صفحه بنویسیم و رئیس مجلس نیز همین توصیه را به 
دولت داشللت و احکام تکراری یکجا در مجلس تصویب 
شود تا این برنامه دیگر با احکام تکراری همراه نباشد. 

نوبخت با قدردانی از نمایندگان مجلس و کمیسللیون 
تلفیق برنامه در بررسللی و تکمیل الیحه برنامه ششللم، 
تأکید کرد: الیحه دولت 34 تا 35 ماده داشت اما امروز 
144 ماده در مجلس در دست بررسی است؛ یعنی 110 

ماده در کمیسیون تلفیق به آن اضافه شده است. 
وی افزود: برخی از احکام اضافه شده از سوی گزارش 
کمیسیون تلفیق، امکان اجرا ندارد و کمک نمی کند که 

رشللد اقتصادی 8 درصدی محقق شود، بنابراین مجلس 
کمک کند این مواد کنار گذاشته شود. 

نوبخت با تأکید بر اینکه برخی مغایرت ها با مصوبه های 
قانون اساسی و به طور مشخص اصول 57 و 126 قانون 
اساسی است، افزود: برخی این مواد، تراز برنامه را منفی 

می کند و تغییر می دهد. 
وی با بیان اینکه سازگاری درون اهداف برنامه به هم 
ریخته اسللت، اظهار داشللت: برای نمونه سرمایه گذاری 
در بخش کشللاورزی چهار برابر و بهره وری دو برابر شود 
درحالی که باید مشللخص باشللد که براساس چه ساز و 

کاری این افزایش صورت گیرد. 

نوبخت، مغایرت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم 
با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را از دیگر مشکات 
آن برشمرد و گفت: در مواردی هزینه های دولتی اضافه 
شللده، درحالی که سیاسللت های کلی اقتصاد مقاومتی 

کاهش هزینه های دولت است. 
وی تأکید کرد: نه تنها منابع دولت اضافه نشللده، بلکه 
به هزینه های جاری دولت اضافه شللده که انتظار بر این 
اسللت موارد مغایر با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 

حذف شود. 
وی مخللدوش کللردن اولویت های برناملله را از دیگر 

مشکات گزارش کمیسیون تلفیق عنوان و این پرسش 
را مطرح کرد که  »آیا می خواهیم در برنامه ششللم نیز 

اهداف برنامه مانند گذشته اجرایی نشود؟« 
نوبخت گفت: می خواهیم در برنامه ششم چند اولویت 
کشور اعم از محیط زیست، حمل و نقل، آب و گردشگری 
حل شللود و مسللائلی همانند بهبود فاصللله دهک ها را 
داشته باشللد نه اینکه برنامه های متعددی بنویسیم که 

در نهایت اجرایی نشود. 
وی گفت: وقتی همه چیز اولویت داشللته باشللد، پس 
هیچ چیز اولویت ندارد و از این رو دیده شدن همه موارد 
در برنامه، از نقص های گزارش کمیسیون تلفیق است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه کلیات 
ایللن الیحه مورد تأیید دولت نیسللت، تأکیللد کرد: اگر 
آیین نامه اجللازه می داد که کلیات رد و در کمیسللیون 
اصاح شللود، آن را پیگیری می کللردم اما آیین نامه این 

اجازه را نمی دهد و دولت باید بار دیگر الیحه بیاورد. 
نوبخت تأکیللد کرد: باید مصوبلله ای اجرایی به دولت 
اباغ شللود؛ هللدف از گرفتن نظر دولت ایللن بود که از 

طریق رایزنی موضوع پیگیری شود. 
وی گفت: اگر بتوان پللس از تصویب کلیات، مواردی 
را که ایراد دارد بررسللی مجدد کللرد، از رئیس مجلس 

می خواهم که امکان آن را فراهم کند. 
معللاون رئیس جمهللوری در اداملله خواسللتار آن شللد تا 
بخش هایی که بار مالللی دارد و تکالیفی بدون امکان اجرا به 
دولت تحمیل می کند با همکاری کمیسللیون تلفیق اصاح 
شود.  وی یادآور شد: اهداف کمی، جداول، منابع مالی و 
اولویت ها و آنچه احکام را به برنامه تبدیل می کرد، پس 
از نظر رئیس مجلس به مجلس شورای اسامی ارائه شد 

تا مشکل موردنظر مجلس برطرف شود. 
رئیس سللازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت با 
کلیات گزارش کمیسیون تلفیق مخالف بود اما آیین نامه 
داخلی مجلس امکان رد کلیات را از دولت گرفته است، 
گفت: بللا توجه به آمادگی مجلس برای رفع مشللکات 
ایللن گللزارش و حذف موانللع، امید مللی رود در جریان 
بررسللی جزییات، مشکات حل و برنامه ای اصاح شده 

به تصویب برسد. 
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

ایستادن اقتصاد بر سکوی امید
متوسط رشد اقتصادی کشور در 6ماهه نخست امسال به 7.4 درصد رسید 

دولت وعده داده بود که رشد اقتصادی امسال را به 5درصد 
خواهد رسللاند. پیش بینی های صندوق بین المللی پول هم 

حاکی از آن بود که این رشد به 4 درصد خواهد رسید. 
به گزارش »فرصت امروز« با وجود پیش بینی های صورت 
گرفته آمارهای جدید منتشرشده در این باره نشان می دهد 
که نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه نخست امسال با سرعت 

بیشللتری نسللبت به پیش بینی ها و وعده ها حرکت کرده و 
به 7.4 درصد رسیده است. این روند آنگونه که وزیر اقتصاد 
می گوید قرار اسللت در گزارش نیمه دوم سللال با شللتاب 
بیشللتری خود را نشللان دهد. اگرچه هنوز جزییات گزارش 
نرخ رشللد اقتصادی اعام نشللده اسللت اما وزیر اقتصاد در 
جمللع خبرنللگاران به اعام برخی جزییات رشللد اقتصادی 

پرداخته اسللت.  به گزارش مهر، علی طیب نیا گفت: در سلله 
ماهه نخسللت سللال ۹5 براسللاس آماری که پیشتر از سوی 
بانک مرکزی منتشللر شللده، نرخ رشللد اقتصادی 5.4 درصد 
نسللبت به مدت مشللابه سال ۹4 بود؛ هم اکنون در سه ماهه 

دوم سللال ۹5 این نرخ رشللد به بیش از ۹ درصد 
4رسیده است. وی با بیان اینکه حرکت در جهت...

مجلس کلیات الیحه برنامه ششم توسعه را تصویب کرد
نوبخت: اگر خواهان رشد اقتصادی 8درصدی هستیم باید ساالنه 734 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شود

خبرآنالیـن: بانک مرکزی در شللرایطی خبر از رشللد 
اقتصللادی 7.4 درصدی می دهد که ابتدای تشللکیل دولت 
یازدهم، رشللد اقتصادی ایران منفی 6.8 درصد بود؛ عددی 
کلله اقتصاددانان را نگران و حتللی ناامید کرده بود که این 
اقتصاد رو به ورشکستگی است. خیلی ها گفتند، دولت اگر 
بتواند شللاخص های اقتصادی را به سال ۹0 یعنی پیش از 
شللروع تحریم های بین المللی برگرداند، کار خارق العاده ای 
کرده، اما حال بعد از گذشللت سلله سللال و نیللم فعالیت، 
رشللد اقتصادی نه تنها مثبت شللده بلکه به رقم بی سللابقه 
7.4 درصدی رسللیده است؛ رشدی که اقتصاد ایران در 37 
سللال بعد از پیروزی انقاب اسامی برای نخستین بار آن 
را تجربه می کند؛ رشللدی که نشللان می دهد نسللخه های 
دولتمللردان یازدهم به خوبی بیماری را تشللخیص داده و 

بیمار اقتصاد ایران در حال مداواست. 

تشللخیص این بیماری ابتللدا با درمان تللورم 40 درصدی 
آغازشللد؛ دولت یازدهم وارث تورم 40 درصدی بود با انبوهی 
از بدهی هللا که هنوز هم معضل بزرگ اقتصاد ایران اسللت. با 
این حال، سیاسللت های پولی و مالللی به گونه ای پیش رفت 
که باوجللود افزایش حجم بدهی های دولت و نقدینگی که از 
هزارهزارمیلیارد تومان گذشته، نرخ تورم تک رقمی شده است. 
شش ماه نخست سال ۹5 در تاریخ تحوالت اقتصادی ایران 
ثبت خواهد شد. سلله دستاورد مهم در این شش ماه اقتصاد 
ایران را به ریل گذاری برنامه های توسعه ای و سند چشم انداز 
هدایت کرده اسللت. تولید نفت در شللش ماه نخست امسال 
در آسللتانه 4 میلیون بشللکه قرار گرفت؛ رقمی که با وجود 
چانه زنی هللای وزیر نفت و تدابیللر او منجر به حاکمیت نظر 
ایران در اوپک شللد. دولت روحانی در شرایطی اقتصاد ایران 
را در مرداد ۹2 از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت که تولید 

نفت زیر یک میلیون بشکه بود؛ عددی که خیلی ها نسبت به 
بازگشللت به ظرفیت های قبل از تحریم ها هم تردید داشتند، 
اما این دستاورد حاصل شد. دومین دستاورد دولت، نرخ تورم 
تک رقمی بود. تورم در شهریور ۹5 به رقم بی سابقه 8.8 درصد 
رسید؛ دستاوردی که اقتصاد ایران در سه دهه گذشته هرگز 

به دست نیاورده است. 
سللومین معجللزه دولت، رشللد اقتصللادی 7.4 درصدی 
است. هرچند این عدد در سللایه افزایش تولید نفت اتفاق 
افتاده اما واکاوی این اتفاق نشللان می دهد اقتصاد ایران از 
ظرفیت های خالی که در 10 سللال گذشته ایجاد شده، به 
خوبی بهره گرفته اسللت. شکی نیست که این سه دستاورد 
به تنهایی نشللان نمی دهد کلله اقتصاد ایران از رکود خارج 
شللده، با این حال اقتصاددانان معتقدند این میزان رشللد 

مقدمه خروج اقتصاد از رکود است. 

3 اقدام مهم دولت در کمتر از 4 سال

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با مقامات کشورمان دیدار کرد

 روحانی: پایداری برجام در گرو پایبندی
تمامی طرف ها به تعهداتشان است
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 رونمایی ابعادی از نتایج پروژه بازطراحی
نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها

مشللاور رئیس کل بانللک مرکزی از رونمایی مدل نویللن نظارت بانکی تا پایان آذرماه سللال جاری خبر 
داد و گفللت: محصللول اصلی پروژه »بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها« اسللتقرار مدل نوین 
نظارت اسللت که بر این اسللاس کارایی و اثربخشللی نظارت بر بانک ها افزایش یافته و عاوه بر آن، یکی از 

زیرساخت های الزم برای اجرای کامل IFRS فراهم خواهد شد. 
به گزارش روابط عمومی پژوهشللکده پولی و بانکی، احمد بدری در سللمینار پیاده سازی استانداردهای 
بین المللی گزارشگری مالی  )IFRS( که در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، نتایج پروژه 

»بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک ها« را در سه بخش تشریح کرد. 
وی با بیان اینکه کارگروهی از دانشللگاهیان و اعضای حرفه، پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی 
بر بانک ها را به سللرانجام رسللانده اند، گفت: وضعیت بانک ها در حال حاضر مساعد نیست که امیدواریم با 

درمان آسیب های شناسایی شده در این بخش از این مسیر به سامت عبور کنیم. 
وی تصریللح کرد: این پروژه از متدولوژی ترکیبللی داده های کمی صورت های مالی و داده هایی خارج از 

صورت های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بهره برده است. 
وی در بخللش اول صحبت هللای خود اداملله داد: با طراحی صورت های مالی جدید بانک ها در راسللتای 
اجرای کامل IFRS و اباغ آنها در بهمن ماه سللال ۹4 به نظام بانکی، تغییرات اساسی در صورت های مالی 
جدید نسبت به صورت های مالی قدیم صورت گرفت. این تغییرات شامل 16 مورد تغییر بنیادی بوده است 

که مهم ترین مورد در این بخش، افزودن صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری است. 
بدری اظهار داشللت: همچنین ۹1 مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت صورت های مالی صورت 
گرفته اسللت که در میان آنها، »احصا و طبقه بندی تسللهیات تجدید شده به عنوان مبادالت غیر نقدی«، 
»افشللای دارایی های غیرعملیاتی بانک ها«، »افشللای کیفیت سللود« و »افشللای کامل معامات اشخاص 

مرتبط و معامات درون گروهی« از مهم ترین موارد ۹1 تغییر در این بخش هستند. 
بدری یادآور شد: 54 مورد تغییر نیز در جهت همگرایی با IFRS اتفاق افتاد که عمده ترین آن، افشای 

ریسک های چهارگانه صنعت بانکداری )عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار( بوده است. 
مشللاور رئیللس کل بانک مرکزی اداملله داد: به طور اجمال این موارد تغییراتی اسللت که در حال حاضر 

به عنوان فاصله صورت های مالی قدیم بانک ها با نمونه اباغی بانک مرکزی از آن یاد می شود. 
بدری خاطرنشان کرد: در طراحی صورت های مالی عمده ترین اتفاق با اباغ صورت  عملکرد سپرده های 

سرمایه گذاری رقم خورده است. 
وی افزود: این صورت مالی جدید، سلله کارکرد اساسللی را دنبال کرده که نخستین آن »تطبیق صورت 
سللود و زیان با نمونه رایج و متعارف« بوده اسللت. در صورت های مالی قبلی یک التقاط در سللود و زیان 
و تقسللیم سللود وجود داشت. افشللا نشللدن سودناشللی از عملیات اصلی )Core(  یا به تعبیری، خالص 
درآمدهای بهر ه ای )Spread(  مهم ترین نکته ای اسللت که بایللد در صورت های مالی یک بانک به منظور 
تحلیل محرز باشللد که این موارد در صورت های مالی جدید رفع شللد و تطبیق کامل با نمونه رایج سود و 

زیان IFRS در جهان به وقوع پیوست. 
بدری گفت: دومین کارکرد صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری مربوط به انطباق با قانون بانکداری 
ایران بوده اسللت. زیرا طبق قانون رابطه بانک با صاحبان سللپرده های سرمایه گذاری، رابطه وکیل و موکل 
اسللت که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد نمود عینی پیدا می کرد و در غیر این صورت خاف 
قانون به حسللاب می آید. گزارش وکیل به موکل براسللاس قانون مدنی سالیان سال است که الزامی است و 
با تغییری ظریف در ترازنامه این گروه از سللایر سپرده گذاران جدا شده اند، اما جمع بدهی های بانک مانند 

سابق برای تحلیل ها قابل استفاده است. 
وی با اشللاره به کارکرد سللوم صورت عملکرد سپرده های سللرمایه گذاری به عنوان »تطبیق با چارچوب 
نظری گزارشگری مالی« تشریح کرد: گزارش به صاحبان منابع که سودشان قطعی نیست یک الزام است 
که باید جدی گرفته شود. همچنین شفاف کردن حساب وکتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از سهامداران 

به سپرده گذاران و بالعکس در این بخش مدنظر قرارگرفته است. 
بدری گفت: در خط انتهایی صورت عملکرد سللپرده های سرمایه گذاری مابه التفاوت سود قابل پرداخت 
به سللپرده گذاران افشا شللده که در صورت منفی بودن بیانگر آن است که سود اضافه به سپرده گذاران از 
جیب سللهامداران و انتقال ثروت از سللهامدار به سپرده گذار صورت گرفته است. البته براساس مستندات 
در سللال های گذشللته در برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت از سللپرده گذار به سللهامداران 
انتقال یافته است. وی همچنین در این زمینه از تولید دانش بومی و پرهیز از تقلید در طراحی صورت های 

مالی خبر داد. 
وی با اشللاره به مباحث انجام شللده پس از اباغ صورت های مالی، با استناد به مواد قانونی، بانک مرکزی 

را مسئول تهیه و تدوین صورت های مالی نمونه بانک ها دانست. 
بللدری گفت: جمع بندی تیم مطالعاتی پروژه بازطراحی نظام نظللارت بانک مرکزی بر بانک ها این بوده 
 IFRS است که به طور قطع بانک ها دارای باالترین درجه اولویت در تطبیق کامل گزارشگری مالی خود با
هسللتند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد، اما شللاید در وضعیت امروز ایران کاندیدای مناسبی برای 

آزمون اول اجرای کامل و یک مرحله ای آن نباشند. 
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مع��اون برنامه ری��زی و امور 
اقتص��ادی وزی��ر نی��رو گف��ت 
ک��ه پی��ش ش��رط م��ا ب��رای 
همک��اری ه����ای بی�ن المللی 
انتق��ال تکنول��وژی اس��ت و بر 
این اس��اس تم��ام قراردادهای 
خارج��ی صنع��ت آب و ب��رق 

پیوست فناوری دارد. 
علیرض��ا دائمی در گفت و گو 
ب��ا پایگاه اطالع رس��انی وزارت 
نی��رو )پاون( ب��ا تاکید بر اینکه 
وزارت نی��رو از ایجاد س��رمایه 
خارج��ی به دلیل انتقال دانش 
فن��ی، رقابت پذیر کردن بازار و 
جذب سرمایه خارجی استقبال 
می کن��د، اف��زود: م��ا هرگز در 
موقعیت��ی ق��رار نمی گیریم که 
وابس��تگی بی��ش از ح��دی به 
س��رمایه گذاری خارجی ایجاد 
کنیم، زیرا بنیه اصلی کشور ما 
س��رمایه های داخلی است. باید 
طوری عمل کنیم تا اس��تفاده 
از س��رمایه خارج��ی به ضعف و 
وابستگی و نفی استقالل کشور 
در صنایع از جمله صنعت آب و 

برق منجر نشود. 
منافع  درخص��وص  دائم��ی 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
بخ��ش آب و ب��رق برای دولت 
گف��ت: چن��د مولف��ه اصلی در 
س��رمایه گذاری خارجی مدنظر 
وزارت نیرو اس��ت؛ نخس��تین 
مولف��ه آن انتق��ال دانش فنی 
اس��ت ک��ه هم��ه منطب��ق بر 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی 

است. 
در  رقاب��ت  ایج��اد  از  وی 
ب��ازار جهانی به عن��وان دومین 
مولف��ه مدنظ��ر وزارت نیرو در 
س��رمایه گذاری خارجی نام برد 
و اف��زود: ج��ذب س��رمایه های 
س��ومین  نی��ز  بین الملل��ی 
مولف��ه مدنظ��ر وزارت نی��رو 
خارج��ی  س��رمایه گذاری  در 

خواهدبود. 
مع����اون ب��رن��امه ریزی و 
اقتص��ادی وزیر نیرو با اش��اره 
ب��ه اینکه الزم اس��ت همراه با 
س��رمایه گذاری خارجی، دانش 
فنی را نیز وارد کنیم، افزود: به 
همین دلیل، تمام قراردادهای 
خارجی ما باید پیوست فناوری 

داشته باشند. 
 

استقبال از تکنولوژی 
نیروگاه های راندمان باال

او با اش��اره ب��ه اینکه دانش 
فنی ساخت نیروگاه های گازی 
کالس F از دو یا س��ه ماه قبل 
آغاز ش��ده و ممکن است چهار 
س��ال نی��ز به ط��ول بینجامد، 

گفت: در صنعت برق واحدهای 
گازی وجود دارد که با راندمان 
22درصد مشغول به کار هستند 
و باید آنها را بازنشسته کنیم و 
به سراغ نیروگاه های با راندمان 
60 درص��د بروی��م و این به آن 
معناس��ت ک��ه در مدت یک یا 
دو س��ال، ب��ا صرفه جوی��ی در 
س��وخت می توان تمام سرمایه 

را بازگرداند. 
دائمی با بیان این مطلب که 
تا زمان��ی که رقابت در صنعت 
وجود نداش��ته باشد مردم باید 
از محصوالت درجه 3 با کیفیت 
پایین اس��تفاده کنن��د، افزود: 
رقابت س��بب رش��د می شود و 
رقاب��ت صحیح باع��ث خواهد 
ش��د کیفی��ت کاالها و خدمات 

افزایش یابد. 
 

افزایش ظرفیت نیروگاهی 
کشور به 100 هزار مگاوات

وی با اش��اره به نیاز صنعت 
آب و ب��رق به س��رمایه اظهار 
داشت: در برنامه ششم توسعه 
باید ظرفیت تولید برق کش��ور 
ب��ه  از 75ه��زار م��گاوات  را 
100هزار مگاوات برس��انیم و 
در تولی��د انرژی های نو که در 
حال حاضر 0.3برق کش��ور از 
ای��ن انرژی ها تامین می ش��ود 
نی��ز باید افزایش ایجاد ش��ود 
از  اس��تفاده  آن  ک��ه الزم��ه 

س��رمایه های بیرونی اس��ت. 
ب��رن��ام��ه ری�زی  مع��اون 
و اقتصادی وزیر نیرو با اش��اره 
به محدودیت س��رمایه گذاری 
داخل����ی گف����ت: من��اب��ع 
داخلی محدود  سرمایه گذاری 
است و به صندوق توسعه ملی 
یا بانک ها اختصاص دارد که از 
سرمایه های اندکی برخوردارند 

و باید برای طرح های کالن، از 
س��رمایه های خارجی استفاده 

کرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ما از این 
پتانس��یل برخوردارهستیم که 
برق مورد نیاز کشور را از انرژی 
خورشیدی تامین کنیم، گفت: 
در ایران می توان از پس��ماند و 
زبال��ه و همچنین نیروگاه های 
ب��ادی ب��ه میزان زی��ادی برق 
تولی��د ک��رد و از نیروگاه ه��ای 
برقاب��ی هم می توان تا 25هزار 
م��گاوات اس��تفاده برد که همه 
اینها نیازمند سرمایه های کالن 

هستند. 
دائمی با اشاره به اینکه کشور 
ما دارای سرمایه انسانی، دانش 
فن��ی، زیرس��اخت، بنادر، راه و 
مصارف باالست، اظهار داشت: 
در ای��ران ب��ه هر می��زان برق 
تولید ش��ود مورد نیاز اس��ت و 
مازاد آن نیز می تواند صادر شود 
و اگر سرمایه داشته باشیم این 

طرح ها سرعت می یابد. 
از  بی��ش  داد:  ادام��ه  وی 
یک س��ال از برج��ام می گذرد و 
در این مدت صدها مجوز برای 
س��رمایه گذاری های مش��ترک 
داخل��ی و خارجی صادر ش��ده 
ک��ه می توانن��د نیروگاه ه��ای 
زباله سوز،  بادی،  خورش��یدی، 
حرارتی و تولید پراکنده احداث 
کنن��د که مراحل کاری آنها در 

حال طی شدن است. 
و  برنامه ری��زی  مع��اون 
اقتصادی وزیر نیرو اضافه کرد: 
ایجاد شعب بانک های خارجی 
در کشور می تواند انتقال و ورود 
و خ��روج مناب��ع مالی را تحت 
نظارت داش��ته باشد و در بحث 
س��رمایه گذاری خارج��ی نی��ز 

بسیار موثر است. 

70طرح بزرگ در 40 کشور 
جهان در حال اجرا داریم

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
درزم��ان تحریم توانس��ته ایم 
ک��ردن  برط��رف  ضم��ن 
مش��کالت آب و ب��رق داخلی، 
در بازار برق بین المللی حضور 
داشته باشیم، افزود: در همین 
ش��رایط 70 ط��رح بزرگ در 
40کش��ور جهان در حال اجرا 
داریم و از دانش فنی س��اخت 
س��د، نیروگاه ه��ای برقاب��ی، 
نیروگاه ه��ای گازی در ح��ال 
اجرا و حت��ی تصفیه خانه های 
آب و فاض��الب در کش��ور که 
بومی ش��ده اند نی��ز برخوردار 

هستیم. 
علیرض��ا دائمی با اش��اره به 
احداث نیروگاه »سنگ توده2« 
از  ک��ه  ت�اج�ی�ک�س��تان  در 
بزرگ تری��ن نیروگاه ه��ای آبی 
منطقه اس��ت، گفت: همچنین 
احداث سد و نیروگاه خداآفرین 
که با مش��ارکت خارجی توسط 
متخصصان ایرانی ساخته شده 
است از نقاط عطف این صنعت 

به شمار می رود. 
وی یادآورشد: در زمان حاضر 
بخش��ی از برق ترکی��ه، عراق، 
س��وریه، افغانستان، پاکستان و 
کشورهای شمالی توسط ایران 

تامین می شود. 
 

فعالیت موثر در بازارهای 
منطقه

او با اشاره به اینکه دوره جدید 
ریاس��ت جمه��وری در آمریکا 
تاثی��ری در روند کنونی صنعت 
آب و برق نخواهد داشت، افزود: 
ایران در بازار 400میلیون نفری 
منطق��ه نقش مح��وری دارد و 
می توان��د بخش عمده ای از نیاز 

منطق��ه را تامین کند. در زمان 
تحریم ها نیز توانستیم بسیاری 
از مشکالت را از سر راه برداریم 

و به خودکفایی برسیم. 
وی ادام��ه داد: در مس��یری 
ک��ه حرکت می کنی��م ممکن 
اس��ت عده ای از کشورها نیز با 
ما همراه شوند، بنابراین آمریکا 
باید محاسبه کند که می خواهد 
در بازار ایران نقش داشته باشد 

یا خیر؟ 
و  برنامه ری��زی  مع��اون 
اقتص��ادی وزیر نیرو با اش��اره 
ب��ه اینک��ه در زم��ان حاض��ر 
یک میلی��ارد و 600 میلی��ون 
نف��ر از م��ردم جه��ان به آب 
بهداشتی دسترسی ندارند که 
نتیجه آن مرگ و میر کودکان 
جهان به علت عدم دسترس��ی 
به منابع آب سالم است، افزود: 
طبق آمار سازمان ملل، بخش 
زی��ادی از مردم جهان به برق 
نی��ز دسترس��ی ندارن��د و ما 
ت��الش می کنیم به جز کش��ور 
خودمان، در بازس��ازی صنعت 
آب و برق کشورهایی همچون 
افغانس��تان، سوریه و عراق نیز 

حضور فعال داش��ته باش��یم. 
 

بلوغ صنعتی ایران در 
صنعت آب و برق

وی در ادام��ه ب��ا اش��اره به 
نق��ش مه��م وزارت نی��رو در 
کشورهای آسیای میانه گفت: 
ما در کشورهای آسیای میانه 
می توانی��م فعال تر از گذش��ته 
باش��یم و ش��رایط ما با تغییر 
ی��ک ف��رد یا یک تفک��ر تغییر 
نمی کن��د زیرا ای��ران به بلوغ 
صنعت��ی در صنعت آب و برق 

رسیده است. 
علیرضا دائمی در ادامه افزود: 
اس��تقبال ما از سرمایه گذاری و 
تکنول��وژی خارج��ی بیش��تر 
ب��رای افزایش بهره وری اس��ت 
محدودیت های��ی  روی  از  ن��ه 
ک��ه می توان��د ب��ه ما آس��یب 
برس��اند، بنابراین دیگران باید 
در تصمیم��ات خ��ود محت��اط 
باش��ند تا چنی��ن فرصتی را از 

دست ندهند. 
وی اف��زود: آمادگ��ی داریم 
ب��ا تجهی��زات س��اخت داخل 
ب��ا کیفی��ت ب��اال در بازارهای 
رقابت��ی جه��ان حض��ور پیدا 
کنی��م و حض��ور تفک��ر جدید 
در آمری��کا، بیش��تر باید باعث 
نگران��ی اتحادیه اروپا و آمریکا 
باشد زیرا با اتخاذ سیاست های 
غل��ط می تواند امتیازات بزرگی 

را از دست بدهد. 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو: 

تمام قراردادهای خارجی آب و برق 
پیوست فناوری دارد

ش���رک�ت  م��دی��رع��ام��ل 
مادرتخصص��ی تولید نیروی برق 
حرارتی با اش��اره ب��ه کلنگ زنی 
پ��روژه نی��روگاه حرارتی 1400 
مگاوات��ی هرم��زگان بین یک تا 
دو م��اه آین��ده، از ایج��اد بیش از 
7 هزار نفر اش��تغال مس��تقیم و 
غیرمستقیم در زمان اوج عملیات 

ساخت آن خبر داد. 
»محس��ن ط��رزطل���ب« در 
گفت وگو با ایرنا افزود: موافقتنامه 
س��اخت این نیروگاه حرارتی پس 
از مصوبه ه��ای دول��ت و مجلس 
ایران و روس��یه، هفته گذشته در 

تهران امضا شد. 
ب��ه گفت��ه این مقام مس��ئول، 
فاینانس )تامی��ن مالی خارجی( 
ی��ک میلی��ارد و 600 میلی��ون 

یوروی��ی بابت ای��ن پروژه پس از 
اخ��ذ مجوزه��ای الزم در م��دت 
پنج س��ال در اختی��ار ایران قرار 
خواه��د گرف��ت و نق��ل و انتقال 

پ��ول با عاملی��ت بانک صنعت و 
معدن ایران و بانکی از روسیه به 

انجام می رسد. 
وی اب��راز امی��دواری کرد که با 

نهایی شدن همه مجوزها، در یک 
تا دو ماه آینده ش��اهد کلنگ زنی 
پ����روژه ب�ا حض�ور مس��ئ�والن 
عالی رتب��ه دو کش��ور باش��یم و 

پیش بینی می ش��ود این نیروگاه 
در ی��ک ب��ازه زمان��ی چهار و نیم 

تا پنج سال ساخته شود. 
طرزطلب تصریح کرد: اشتغال 
مستقیم برای 3هزار نفر و اشتغال 
غیرمستقیم برای 4 تا 5 هزار نفر 
از اج��رای این پروژه در زمان اوج 

کار پیش بینی می شود. 
به گزارش ایرنا، قرارداد ساخت 
نی��روگاه حرارتی 1400 مگاواتی 
ش��امگاه سه شنبه )23 آذرماه( با 
حضور »حمید چیت چیان« وزیر 
نیروی جمهوری اس��المی ایران و 
»الکس��اندر ن��وواک« وزیر انرژی 

روسیه امضا شد. 
منطق��ه  در  نی��روگاه  ای��ن 
»س��یریچ« بین میناب و جاسک 

به بهره برداری خواهد رسید. 

نیروگاه حرارتی هرمزگان تا 2 ماه آینده کلنگ زنی می شود

گزارش 2

نفت

سهم ایران از بازار نفت چین به 
نزدیک 10درصد رسید

واردات نف��ت چی��ن از ای��ران به روزان��ه 777هزار 
بش��که در روز رس��ید تا س��هم ایران از بازار یکی از 
بزرگ تری��ن مصرف کنن��دگان نفت جهان به نزدیکی 

10 درصد برسد. 
به گزارش ش��انا، واردات نفت خام چین در اکتبر 
2016 با 576 هزار بش��که در روز، معادل ٩.2درصد 
افزایش نسبت به مدت مشابه پارسال به 6 میلیون و 

٨07هزار بشکه در روز رسید. 
واردات چین از روسیه در ماه اکتبر 2016 به میزان 
314 هزار بشکه در روز نسبت به مدت مشابه پارسال 
افزای��ش یاف��ت و به یک میلیون و 121 هزار بش��که 
در روز رس��ید. روس��یه با داشتن سهم 16درصدی از 
واردات این کشور مهم ترین صادرکننده به چین است. 
ص��ادرات نف��ت خام عربس��تان در این ماه به چین 
3هزار بش��که در روز معادل 0/3درصد در مقایس��ه 
ب��ا مدت مش��ابه س��ال گذش��ته کاهش یاف��ت و به 
٩40 هزار بش��که در روز رس��ید. این کشور با داشتن 
س��هم 14 درصدی از واردات چین در جایگاه دومین 

صادرکننده نفت به این کشور قرار دارد. 
ص��ادرات ع��راق در م��اه اکتب��ر 2016 ب��ه میزان 
331هزار بشکه در روز در مقایسه با اکتبر سال2015 
افزایش یافت و به ٨7٩ هزار بشکه در روز رسید. سهم 
عراق از واردات چین 10.1 درصد است و این کشور 

سومین صادرکننده نفت به چین است. 
ص��ادرات آنگ��وال و عمان به چین به ترتیب در ماه 
اکتبر 2016 معادل 2٨0 و 142هزار بش��که در روز 
کاه��ش یاف��ت و به 5٨0 و 530 هزار بش��که در روز 
رسید. سهم آنگوال و عمان از واردات چین به ترتیب 
٨.5 و 7.7 درصد اس��ت و این دو کش��ور به ترتیب 
پنجمین و ششمین صادر کننده نفت به چین هستند. 
به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع 
ان��رژی، ص��ادرات ایران در م��اه اکتبر 2016 به چین 
437 هزار بشکه در روز، معادل 12٨.7 درصد افزایش 
یافت و به 777هزار بش��که در روز رس��ید. سهم ایران 
از واردات نفت خام چین ٩.٩درصد است و ایران که 
در اکتبر سال گذشته در جایگاه ششمین صادرکننده 
نفت خام به چین قرار داش��ت، هم اکنون در جایگاه 
چهارمین صادرکننده نفت خام به این کشور قرار دارد. 
همچنی��ن در ماه اکتب��ر 2016 صادرات نفت خام 
ونزوئال به چین در مقایس��ه با اکتبر 2015 به میزان 
٩3 هزار بش��که در روز کاهش یافت و به 254 هزار 
بش��که در روز رس��ید و این کشور با سهم 3.7 درصد 
از واردات چی��ن در جای��گاه هفتمین صادرکننده به 

این کشور قرار دارد. 

موانع مهم سرمایه گذاری شرکت های 
خارجی در صنعت نفت کدامند؟ 

مش��اور موسس��ه بین المللی انرژی در مورد موانع 
س��رمایه گذاری ش��رکت های خارجی در صنعت نفت 
کشور با تاکید بر اینکه یکی از این موانع ثبات مقررات 
و قوانین است، اظهار کرد: باید سرمایه گذار را مطمئن 
کنیم مقررات و قوانین به خصوص در زمینه بیمه ای، 
مالیاتی و گمرکی در پنج س��ال آینده تغییر نخواهد 

کرد. 
مهدی امیرمعینی در گفت وگو با ایس��نا، با تاکید 
بر اینکه باید در مش��ارکت با ش��رکت های خارجی 
انتق��ال تکنولوژی صورت گیرد، توضیح داد: انتقال 
تکنول��وژی می توان��د در بخش های مدیریتی و فنی 
باش��د، این راهکاری اس��ت که در بلند مدت کشور 
را ب��ه موفقی��ت می رس��اند. ام��ا برای مش��ارکت با 
ش��رکت های خارج��ی و موفقی��ت در این زمینه در 
کوتاه م��دت بای��د برای این ش��رکت ها انگیزه ایجاد 
کنیم تا کشور بتواند بعد از تحریم ها به یک مسیر 
منطق��ی بازگ��ردد و این موضوع ممکن اس��ت یک 

فرآیند پیچیده و زمانبر باشد. 
وی با اشاره به قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: 
گفت��ه می ش��ود این قراردادها می توان��د انگیزه را در 
س��رمایه گذار و ش��رکت های خارجی ایجاد کند اما از 
آنجایی که هنوز هیچ قراردادی در قالب قراردادهای 
جدی��د نفتی منعقد نش��ده اس��ت، هن��وز نمی توان 
مطمئن بود که این قراردادها حتما این انگیزه را در 
ش��رکت های خارجی ایجاد می کند. باید صبر کرد تا 
دید جزییات نخس��تین قراردادی که منعقد می شود 
چگونه اس��ت. با این حال در حال حاضر تنها چیزی 
که می تواند هم ش��رکت های خارجی را جذب کند و 
ه��م ط��ی آن انتقال تکنول��وژی صورت بگیرد همین 

قراردادها است. 
مشاور موسسه بین المللی انرژی در ادامه در مورد 
موانعی که ممکن است از سرمایه گذاری شرکت های 
خارجی در کشور جلوگیری کند، توضیح داد: به طور 
کلی پارامترهای زیادی وجود دارد که ممکن اس��ت 
از س��رمایه گذاری شرکت های خارجی در یک کشور 
جلوگیری کند. ثبات سیاس��ی یکی از این پارامترها 
اس��ت و یکی از ریس��ک های اصلی سرمایه گذاری در 

یک کشور خارجی محسوب می شود. 
امیرمعینی با بیان اینکه ثبات مقررات و قوانین در 
کشور یکی دیگر از پارامترهای مهم در سرمایه گذاری 
در کش��ور محسوب می ش��ود، ادامه داد: بحث بعدی 
محتوای قراردادها است که می تواند انگیزه ایجاد کند 
و هم��ه ای��ن پارامتره��ا در تصمیماتی که برنامه گذار 

اتخاذ می کند اثرگذار است. 
وی با تاکید بر اینکه در ایران ثبات سیاسی وجود 
دارد، تصریح کرد: موضوع ثبات سیاسی در ایران برای 
سرمایه گذاران خارجی بحث مطرحی نیست، زیرا در 
کشور ما ثبات سیاسی وجود دارد، اما در مورد ثبات 
مقررات و قوانین به خصوص در زمینه بیمه ای، مالیاتی 
و گمرکی باید سرمایه گذار را مطمئن کنیم این قوانین 

در پنج سال آینده تغییر نخواهد کرد. 
مش��اور موسس��ه بین المللی انرژی ادامه داد: بحث 
بعدی هم محتوای قرارداد و مذاکراتی است که صورت 
می گیرد. به نظر من باید تیم های قوی برای مذاکره 
آماده کنیم که قادر باشند همزمان با دو یا سه شرکت 

مذاکره کنند تا سریع تر به نتیجه برسیم. 

از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت تعیین شد
قیمت 3266 ریالی خوراک گاز 

مجتمع  های پتروشیمی 
معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، قیمت گاز طبیعی 
سبک و شیرین خوراک برای شرکت های پتروشیمی 

را در آبان ماه 3 هزار و 266 ریال اعالم کرد. 
به گ��زارش نیپنا، معاونت برنامه ری��زی وزارت نفت 
پیش تر قیمت هر مترمکعب استاندارد گاز طبیعی را در 
فروردین ماه امسال 2 هزار و 313 ریال، اردیبهشت ماه 
2 ه��زار و 464 ریال و خردادم��اه 2 هزار و 702ریال، 
تیرماه 2 هزار و 7٩0ریال، مردادماه 2 هزار و 6٨0 ریال، 
شهریورماه 2 هزار و 642 و مهرماه 3 هزار و 100ریال 

تعیین و اعالم کرد. 
اعمال تعرفه ها، ع��وارض، مالیات و حقوق قانونی 
دولت و همچنین مفاد ماده )3( ابالغیه یادش��ده در 

قبض های گاز مصرفی صورت می پذیرد. 

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس مطرح کرد 

عزم جدی پتروشیمی ها برای 
اجرای مسئولیت های اجتماعی

مدیرعامل س��ازمان منطقه وی��ژه اقتصادی انرژی 
پارس گفت: هم اکنون با تش��کیل شورای راهبردی 
ش��رکت های پتروش��یمی عزم این بخش از صنعت 
نفت را برای اجرای مس��ئولیت های اجتماعی جدی 

می بینم. 
مهدی یوس��فی، مدیرعامل س��ازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس در گفت وگو با نیپنا، با اش��اره 
به س��اخت بیش از 46 مدرس��ه در جنوب اس��تان 
بوش��هر با حمای��ت صنعت نفت کش��ور اظهار کرد: 
چندی پیش شاهد بهره برداری از مدرسه های بسیار 
بزرگ در منطق��ه ویژه اقتصادی پ��ارس با حمایت 
هم��ه جانبه ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی و نیز 
مجتمع های پتروش��یمی منطقه به عنوان بخشی از 

صنعت نفت بودیم. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه ماموریت مس��تقیم کاری 
ش��رکت های خصوصی فعال در صنعت پتروش��یمی 
اجرای مسئولیت های اجتماعی در محیط پیرامونی 
خود نیس��ت، گفت: خوش��بختانه تش��کیل شورای 
راهبردی شرکت های پتروشیمی نشان از عزم جدی 
این بخش از صنعت نفت برای اجرای مسئولیت های 

اجتماعی دارد. 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتص��ادی انرژی پارس با 
اشاره به اینکه این منطقه به لحاظ گردشگری دارای 
پتانس��یل خوبی اس��ت، گفت: هم اکنون با همکاری 
شرکت عملیات غیر صنعتی پاسارگاد در حال ایجاد 
یک مجموعه گردشگری و تفریحی گسترده هستیم، 
ضمن آنکه با تدابیر اندیش��یده ش��ده این مجموعه 
به جزیره کیش و شهرس��تان بوش��هر از طریق دریا 

ارتباط خواهد داشت. 
وی ب��ا بیان اینکه هم اکنون بی��ش از 61هزار نفر 
در منطق��ه ویژه اقتصادی انرژی پارس مش��غول به 
کار هس��تند، گف��ت: از این تعداد 10 ه��زار نفر در 
پاالیش��گاه های گازی، 20 هزار نفر در مجتمع های 
پاالیش��ی و بیش از 30 هزار نفر نی��ز در پروژه های 
در حال س��اخت مش��غول فعالیت هس��تند. از این 
تعداد 30درصد معادل 1٨هزار نفر از نیروهای بومی 
منطقه هس��تند، این در حالی اس��ت که س��ه سال 
پیش س��هم نیروی های بومی از اش��تغال در منطقه 

22درصد بود. 

بی پی، قرارداد نفتی با ابوظبی را 
تمدید کرد

بهره برداری بی پی، به عنوان دومین ش��رکت نفت 
خارج��ی، از بزرگ تری��ن میدان ه��ای نفتی ابوظبی 

ادامه می یابد. 
ب��ه گزارش رویترز، ش��رکت بی پ��ی انگلیس پس 
از توتال فرانس��ه دومین ش��رکت خارجی است که 
توانس��ت قرارداد نفتی 40 س��اله خود را برای تولید 
نفت در پ��روژه میدان ه��ای نفت س��احلی ابوظبی 

»ادکو« تمدید کند. 
بی پ��ی پس از دو س��ال مذاک��ره با ام��ارات روز 
ش��نبه، 27 آذرماه برای کس��ب 10 درصد از سهام 
میدان های نفتی شرکت ملی نفت ابوظبی »ادنوک« 

به توافق رسید. 
پروژه نفتی ادکو متشکل از چندین میدان و دارای 
ذخایری حدود 20 تا 30 میلیارد بشکه معادل نفت 
اس��ت. تولید روزانه نفت در این میدان ها هم اکنون 
یک میلیون و 600 هزار بشکه است و انتظار می رود 
از س��ال 2017 میالدی به یک میلیون و ٨00 هزار 

بشکه در روز برسد. 
توت��ال فرانس��ه نخس��تین ش��رکتی اس��ت که 
توانس��ت امتیاز برداش��ت از این ح��وزه را تمدید 
کن��د و در ماه ژانویه س��ال 2015 میالدی امتیاز 
تولی��د نف��ت در 10 درصد از ای��ن میدان ها را به 

خ��ود اختص��اص داد. 
بی پی و توتال از س��ال 1٩70 می��الدی، هر یک 
دارای ٩.5 درصد س��هام در پروژه نفتی بزرگ ادکو 

بوده اند که در ژانویه 2014 میالدی پایان یافت. 

پتروشیمی

خبـــر

دوشنبه
29 آذر 1395

شماره 676

دفتر صادرات گمرک جمهوری اس��المی 
ایران تازه ترین مقررات صادرات فرآورده های 

نفتی و پتروشیمی را اعالم کرد. 
به گزارش ایس��نا، بر این اساس صادرات 
فرآورده های اصلی نفتی شامل نفت سفید، 
گازویی��ل، گاز، بنزین و نفت خام همچنان 
در انحص��ار وزارت نفت اس��ت و درصورت 
صدور مجوز توس��ط ای��ن وزارتخانه امکان 
صادرات آن توسط سایر افراد وجود دارد. 
در ح��ال حاض��ر برخ��ی ش��رکت های 
خصوص��ی با مج��وز وزارت نفت در زمینه 

ص��ادرات ای��ن فرآورده ها فعالی��ت دارند 
و اق��دام ب��ه بازاریاب��ی ای��ن فرآورده ها در 
بازاره��ای جهانی می کنند که گاهی اوقات 
ب��ه ن��ام خود این ش��رکت ها ی��ا به صورت 
توافق��ی به ن��ام ش��رکت های زیرمجموعه 
وزارت نفت صادرات به بازارهای بین المللی 

انجام می شود. 
براساس این گزارش، هم اکنون صادرات 
محص��والت پتروش��یمی جامد به جز کود 
اوره نی��از به اصل مجوز ن��دارد و صادرات 
ای��ن محصوالت ب��ا ارائه فاکت��ور خرید از 

شرکت های پتروشیمی آزاد است. 
همچنی��ن ص��ادرات محص��والت مای��ع 
پتروشیمی و به طور کلی مشتقات مایع نفت 
و گاز پس از ارائه فاکتور مشمول دستورالعمل 
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده 
و منوط به اظهارنظر سازمان ملی استاندارد 

مبنی بر فقدان مواد یارانه ای است. 
این در حالی است که براساس تازه ترین 
تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده 15 گروه 
کاالی مش��تق مایع نفت و گاز از ش��مول 
دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز مس��تثنی ش��ده و صادرات آنها 
پ��س از تعیی��ن ماهیت بالمانع اس��ت که 
فهرس��ت کام��ل این محص��والت متعاقبا 

منتشر می شود. 
براس��اس این گزارش، ص��ادرات قیر در 
ص��ورت خری��د از رین��گ صادراتی بورس 
کاال بالمانع است، اما صادرات انواع گوگرد 
در صورتی که منشا گازی داشته باشد نیاز 
ب��ه اخذ مجوز از ش��رکت گاز و در صورت 
داش��تن منش��ا نفتی نیاز به اخذ مجوز از 

شرکت نفت دارد.

جدیدترین مقررات صادرات فرآورده های نفتی و پتروشیمی اعالم شد



معاون وزیر صنعت خبر داد 
از کنسرسیوم های صادراتی 

حمایت می کنیم

و  کوچ��ک  صنای��ع  س��ازمان  مدیرعام��ل 
ش��هرک های صنعتی گفت که  ما از خوش��ه های 
 صنعت��ی و کنسرس��یوم  های صادرات��ی حمای��ت 

می کنیم. 
علی یزدان��ی در گفت وگو ب��ا ایلنا در خصوص 
حض��ور هی��أت تج��اری عم��ان در ای��ران گفت: 
م��ا با عمانی ها تعامل بس��یار نزدیک��ی داریم و از 
س��رمایه گذاران خارج��ی اعم از عمان��ی یا غیره 

استقبال می کنیم. 
ضم��ن آنک��ه م��ا از خوش��ه های صنعت��ی و 
کنسرسیوم های صادراتی که در سال جاری شکل 
گرفته برای حضور در کشورهای خارجی حمایت 
می کنی��م که یکی از این کش��ورها عمان اس��ت. 
بر همین اس��اس بنگاه های کوچک و متوس��ط ما 
 در نمایش��گاه های ای��ن کش��ور حض��ور پررنگی 

خواهند داشت. 
معاون وزیر صنعت، در مورد وضعیت بنگاه های 
تولیدی در شهرک های صنعتی گفت: ما عالوه بر 
فعال کردن واحدهای نیمه فعال یا تعطیل ش��ده 
ش��اهد افتتاح واحدهای جدید به ط��ور روزانه در 

شهرک های صنعتی هستیم. 
یزدان��ی ادام��ه داد: یک ماموریت م��ا واگذاری 
زمین به واحدهایی اس��ت که می خواهند تاسیس 
ش��وند. ماموریت دیگر ما فع��ال کردن واحدهایی 
است که زیر ظرفیت اسمی فعالیت می کنند یا به 

طور کامل تعطیل شده اند. 
 وی ادامه داد: سیاست ما این است که همزمان 
به هر س��ه طرح رسیدگی کنیم. در طرح رونق تا 
به ام��روز بیش از 4 ه��زار و 700 بنگاه از طریق 
س��امانه بهین یاب در چارچوب اقتصاد مقاومتی 
با بانک ها قرارداد بس��ته اند. این در حالی است که 
برخی بنگاه ها خود مستقیم با بانک ها وارد مذاکره 

شده  و تسهیالت دریافت کرده  اند. 

درخواست رئیس هیات مدیره سازندگان 
چراغ های روشنایی 

برخورد با واردات فاقد کیفیت

رئی��س هیات مدیره انجمن صنفی س��ازندگان 
چراغ های روش��نایی برقی ایران با اشاره به اینکه 
بی تدبیری سیاس��ت گذاران ام��ر تولید، تجارت و 
ورود نابهنج��ار اجن��اس بی کیفی��ت باعث ضربه 
ش��دید به تولید در حوزه روش��نایی ش��ده است، 
گفت: برخورد قاطعانه مس��ئوالن نس��بت به ورود 
 اجناس بی کیفیت، نامرغوب و غیراس��تاندارد الزم 

است. 
فرهان پ��ورآذری در آس��تانه برگزاری س��ومین 
همای��ش بین المللی روش��نایی و نورپردازی ایران 
اظهار داش��ت: در دهه های اخیر و با توسعه منابع 
انرژی و نیاز روزافزون بشر به انرژی موجب ارتقای 
هر چه بیش��تر جایگاه و اهمیت آن شده، از سوی 
دیگ��ر هزینه ها و اثرات ناش��ی از مصرف انرژی بر 
محیط  زیس��ت موج��ب بازتعریف اس��تانداردها و 
فناوری ها ش��ده که این امر باعث تحوالت شگرف 
در تکنولوژی س��اخت منابع نوری، میزان مصرف 
ان��رژی و نحوه به کارگیری آن ش��ده اس��ت.  وی 
افزود: اگر سال های طوالنی، چراغ های روشنایی و 
منابع نوری را همواره به یک شکل ثابت و تغییرات 
ان��دک دیده ایم، اکنون دیگ��ر آن دوران به پایان 
رس��یده و با ورود منابع ن��وری جدید و کم مصرف 
صنع��ت   )LED( نوران��ی  دیود ه��ای  همچ��ون 
روش��نایی دگرگ��ون و منعط��ف به س��وی تبدیل 
 ایده های خالقانه طراحان ب��ه راهکار های اجرایی 

شده است. 
ب��ه گفته وی، متاس��فانه در دهه گذش��ته بر اثر 
بی تدبیری سیاست گذاران امر تولید و تجارت و ورود 
نابهنجار و بی ضابطه اجناس بی کیفیت مخصوصا از 
کش��ور چین، باعث ش��د که بعضی از کارخانجات، 
با ظرفی��ت مطل��وب و بهینه نتوانن��د تولید کنند 
ک��ه این امر باعث ضربه ش��دید به تولی��د و به انزوا 
 رفتن آن و رش��د بی رویه تجارت اجناس بی کیفیت 

شده است. 
گفتن��ی اس��ت س��ومین همایش و نمایش��گاه 
بین الملل��ی روش��نایی و نورپ��ردازی ای��ران 20 
ت��ا 24 دی در هت��ل المپی��ک ته��ران برگ��زار 
می ش��ود که عالقه مندان می توانند جهت کس��ب 
 اطالعات بیش��تر به وب س��ایت همایش به آدرس

 )www.ILD-C.com( مراجعه کنند. 
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الیح��ه بودج��ه 96 که برای 
بررس��ی به مجلس ارائه ش��ده 
است، روز گذشته محوری ترین 
بحث بخ��ش خصوصی در اتاق 
ایران بود که از سوی رئیس اتاق 

مطرح شد. 
»فرصت امروز«  گ��زارش  به 
غ�المحس��ی���ن ش��افع���ی 
هیأت  نشس��ت  درنوزدهمین 
نمایندگان اتاق ایران با اشاره 
به کارک��رد بودجه هرکش��ور 
ک��ه مهم تری��ن اب��زار ب��رای 
دولت،  مالی  سیاس��ت گذاری 
بهبود اش��تغال، تعدیل رش��د 
اقتصادی اس��ت، نق��ش آن را 
در ایران فق��ط متوازن کردن 
دخل وخرج کش��ور دانس��ت و 
کارکرد سیاس��ت گذاری برای 
تح��رک در رش��د اقتصادی و 
بهبود اشتغال را بخش مغفول 

آن عنوان کرد. 
عمده  اختص��اص  ش��افعی 
مناب��ع بودجه ب��ه هزینه های 
ق��رار  حاش��یه  در  و  ج��اری 
گرفت��ن بودجه ه��ای عمرانی 
را دلیل روش��نی ب��رای تایید 
این ادعا دانس��ت و با اش��اره 
ب��ه بودجه عموم��ی در الیحه 
96 گفت: بودج��ه عمومی در 
س��ال  برای  گرفته ش��ده  نظر 
96 توسط دولت رقمی بالغ بر 
236 ه��زار میلی��ارد توم��ان 
اس��ت که در مقایسه با بودجه 
سال 95 نزدیک به 10.6درصد 
رش��د نش��ان می ده��د. برای 
اعتبارات عمران��ی 62.7 هزار 
میلی��ارد توم��ان بودج��ه در 
نظر گرفته ش��ده ک��ه در واقع 
یک سوم بودجه موردنظر برای 
هزینه های جاری کشور است. 
ب��ه گفت��ه او ب��ا ای��ن روند 
کش��ور  در  بودج��ه  تدوی��ن 
پیش بینی می شود که شرایط 
کش��ور مانند قبل باقی بماند 
و نمی توان به آین��ده آنچنان 

ش��فافیت  او  ب��ود.  امی��دوار 
درآمده��ا و مص��ارف کش��ور 
مطالب��ات  اصلی تری��ن  از  را 
بخ��ش خصوصی عن��وان کرد 
کس��ری  میزان  باید  وگف��ت: 
ش��فاف  به ص��ورت  بودج��ه 
مط��رح ش��ود. چرا همیش��ه 
شمش��یر تیز کس��ری بودجه 
را  عمرانی  هزینه ه��ای  گردن 
قط��ع می کند؟ اگ��ر در طول 
بودج��ه  گذش��ته  س��ال های 
کام��ل  به ص��ورت  عمران��ی 
امروز بخش  اجرایی می ش��د، 
خصوصی می توانست در سطح 

باالتری فعالیت کند. 
ب��ه گفت��ه او و طب��ق آمار 
مجلس  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
در ط��ول 19 س��ال گذش��ته 
تنها 69درص��د از بودجه های 
عمرانی محقق شده اند. رئیس 
خصوص��ی  بخ��ش  پارلم��ان 
تحقق کام��ل بودجه عمرانی، 
پرهی��ز از تعری��ف پروژه های 
جدید عمرانی و کاهش بودجه 
جاری از طریق اصالح ساختار، 
توجه به کوچک سازی خود و 

ارائه برنامه ریزی دقیق تر را در 
بودجه از دولت خواستار شد. 

رش��د قابل توجه مالیات در 
بودج��ه 96 دیگر انتق��اد او به 
الیحه بود. ش��افعی گفت: رقم 
در  مالیات��ی  درآمده��ای  کل 
بودجه س��ال آین��ده 112 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی ش��ده 
که نس��بت به بودج��ه مصوب 
س��ال 95 حدود 9درصد رشد 
داشته اس��ت. این درحالی است 
بررس��ی های  طب��ق  ک��ه 
س��ازمان های بین المللی مانند 
صندوق بین المللی پول، رش��د 
اقتصادی ایران در س��ال آینده 
4.1درصد پیش بینی می ش��ود 
و با این وصف نمی توان رش��د 
9درص��دی درآمدهای مالیاتی 
کشور در س��ال 96 را منطقی 

دانست. 
 ب��ه گفت��ه او براس��اس این 
مالیاتی  درآمده��ای  گزارش ها 
دو برابر رشد اقتصادی افزایش 
یافته که در وضعیت رکود، این 
فشار مالیاتی، مشکالت بنگاه ها 

را افزایش می دهد. 

بخ��ش  پارلم��ان  رئی��س   
سیاس��ت گذاران  به  خصوصی 
توصیه کرد که به جای فش��ار 
مضاعف بر تولی��د، توان خود 
را در بهبود نظام تش��خیص و 
وص��ول مالیات ها و جلوگیری 
از فرار مالیاتی متمرکز کنند. 
و روش های��ی ب��ه کار گیرن��د 
ک��ه همه نهاده��ا در پرداخت 
مالیات مشارکت جدی داشته 
باش��ند. به گفته او براس��اس 
جداول ارائه شده از سوی مرکز 
مربوط  مجل��س  پژوهش های 
ب��ه س��ال 90، در این س��ال 
62درص��د از مالی��ات کش��ور 
توس��ط بخش صنعت و معدن 

پرداخت  شده است. 
انتش��ار  در  دول��ت  ت��الش 
اوراق خزانه و اس��ناد اس��المی 
تعهداتش  پوش��ش  به منظ��ور 
انتق��اد بخش خصوصی  دیگ��ر 
ب��ه این الیح��ه ب��ود. او گفت: 
ای��ن اق��دام ب��رای بازپرداخت 
بدهی های دول��ت تنها موجب 
س��نگین ش��دن تعهدات شده 
و حرک��ت آنها را در س��ال های 

آتی کندتر خواهد کرد. شافعی 
پیشنهاد داد کاهش هزینه های 
جاری از طریق کوچک س��ازی، 
انضب��اط مال��ی و پایبن��دی به 
بازپرداخ��ت به موق��ع بدهی ها 
پرداخت  اوپیش بین��ی  باش��د. 
بدهی های دولت به پیمانکاران 
با پوش��ش اوراق خزانه اسالمی 
را در الیحه ب��ا توجه به تحقق 
بودج��ه س��ال 95 در این مورد 
امکان پذیر دانس��ت. شافعی در 
انتقادش  چهارمی��ن  توضی��ح 
گف��ت: متاس��فانه در تهی��ه و 
تدوین بودجه، برنامه ریزی های 
منطق��ه ای جایگاه��ی ن��دارد. 
همیشه به اس��تانداران به جای 
ن��گاه درآمدی، ن��گاه هزینه ای 
ش��ده که نگاه��ی غیرمنطقی 

است. 
امروز«،  به گزارش »فرصت 
نوزدهمی��ن نشس��ت هی��أت 
نماین��دگان ات��اق ای��ران روز 
گذش��ته برگزار ش��د. در این 
نشست س��یدمحمد بحرینیان 
گزارش��ی ب��ا عن��وان تولی��د 
صنعتی، معدنی و کش��اورزی 
ایران و اردش��یر گراوند رئیس 
مرک��ز مل��ی رص��د اجتماعی 
وابس��ته به وزارت کش��ور نیز 
گزارشی از ش��رایط اجتماعی 
آن  اقتص��ادی  پیامده��ای  و 
علی  همچنین  دادن��د.  ارائ��ه 
گ��زارش  اردکان��ی  ش��مس 
صنای��ع  ان��رژی  کمیس��یون 
را  پتروش��یمی  و  پاالیش��ی 
ک��ه درب��اره موض��وع مصرف 
ان��رژی و آلودگی ه��وا بود به 
در  رس��اند.  نمایندگان  اطالع 
این نشس��ت طبق برنامه قرار 
عملکرد  درب��اره  بیانیه ای  بود 
منتش��ر  اجتماع��ی  تامی��ن 
ش��ود که به گفته رئیس اتاق 
برای همفکری با تش��کل های 
 بیشتر به جلسه آینده موکول 

شد. 

انتقادات بخش خصوصی به الیحه بودجه 96 در اتاق ایران مطرح شد

بودجه ای برای دخل و خرج و نه برای تحرک اقتصادی

کی�وان جعف�ری طهران�ی، رئی�س 
ام�ور بین الملل انجمن تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان س�نگ آه�ن ایران 
معتقد اس�ت ب�ه دلی�ل اینک�ه بازار 
ای�ران ب�ازاری بک�ر و جذاب اس�ت، 
سرمایه گذاران عالقه مند به حضور در 
ایران هستند و تا سال 2019 در ایران 
حض�ور خواهند داش�ت.  وی در این 
باره ب�ا »فرصت ام�روز« گفت وگویی 

داشت که در زیر می خوانید: 
با توج�ه به طرح تمدی�د تحریم های 
ایران از سوی آمریکا، پیش بینی شما 
از حضور و ادامه فعالیت ش�رکت های 
خارج�ی معدنی و صنای�ع معدنی در 

ایران چیست؟ 
با اجرای برجام ریس��ک سرمایه گذاری 
که از جمل��ه مهم ترین مباح��ث مهم در 
است،  سرمایه گذاری شرکت های خارجی 
کاه��ش یاف��ت. با مط��رح ش��دن تمدید 
تحریم ه��ای ایران، با وج��ود اینکه خیلی 
به موضوع م��ورد بحث در برجام ارتباطی 
ن��دارد، ام��ا در افزای��ش اندک ریس��ک 

سرمایه گذاری در ایران تاثیر گذار بود. 
ای��ران تح��ت  در بره��ه زمان��ی ک��ه 
تحریم ه��ای ظالمان��ه بود، نیاز کش��ور به 
ماش��ین آالت، تجهیزات، تکنول��وژی و. . 
. بس��یار زیاد ب��ود و طرف ه��ای خارجی 
م��ا هم از ای��ن موضوع آگاه هس��تند، اما 
بازه��م به دنب��ال امنیت س��رمایه گذاری 
در ایران هس��تند تا صرفه اقتصادی برای 

آنها داش��ته باشد. اما به نظر من با تمامی 
این شرایط که ش��اید ریسک باالیی برای 
س��رمایه گذاری وجود داشته باشد، بازهم 
شرکت های خارجی به ایران خواهند آمد. 
ب�ه نظ�ر ش�ما تمدی�د تحریم ها چه 

ضرری برای ایران خواهد داشت؟ 
ضرری که از موض��وع تمدید تحریم ها 
متوجه ایران خواهد ش��د، افزایش مجدد 
ریس��ک س��رمایه گذاری در ایران اس��ت 
ک��ه باعث برهم خوردن هم��ه برنامه های 
خارج��ی  س��رمایه گذاران  و  ش��رکت ها 
می ش��ود که در حال برنامه ریزی ش��روع 
کار در ای��ران بودند. البت��ه آنها عالقه مند 
به حضور در ایران هس��تند و تنها نیازمند 

بازنگری برنامه ها و محاس��بات خود برای 
حضور در ایران هستند. 

برخ��ی ش��رکت ها به ص��ورت مس��تقیم 
و  می کنن��د  س��رمایه گذاری  ای��ران  در 
ECA بیم��ه  برخ��ی ش��رکت ها تح��ت 

ی��ا   )Export credit agency(  
شرکت های تضمین سرمایه گذاری صادرات 
مث��ل س��اچه، هرم��س و. . . ک��ه از جمله 
ش��رکت های فعال در این زمینه هس��تند، 
س��رمایه گذاری می کنن��د. فعالی��ت ای��ن 
شرکت ها دقیقا مشابه پوشش های بیمه ای 
اس��ت، فقط به ج��ای بیمه ی��ک کاال، یک 
پروژه ش��امل ص��ادرات کاال و خدمات فنی 
و مهندس��ی را تضمین می کنند. ECA ها 

به ش��رکت هایی که قصد س��رمایه گذاری 
در سایرکش��ورها را دارن��د، تح��ت فرمول 
بیمه ای آنها را تحت پوش��ش قرار می دهند 
و پ��س از آن هر ش��رکت خارجی که قصد 
سرمایه گذاری در ایران را دارد، بیمه می کند. 
با بحث تمدید تحریم ها ضریب بیمه افزایش 
می یابد و شرکتی که قصد فعالیت در ایران 
را دارد، بای��د درصد بیش��تری ب��رای بیمه 
س��رمایه گذاری خود پرداخت کند که این 

تامل و تفکر بیشتری را می طلبد. 
ب�ا توجه به ای�ن موارد از چ�ه زمانی 
شاهد حضور ش�رکت های خارجی در 

ایران خواهیم بود؟ 
براساس اطالعاتی که از این حوزه دارم، 
ش��رکت های خارجی قصد افتت��اح دفاتر 
ش��رکتی خود در ایران را دارند و در حال 
حاضر دفاتر خود را در کشور دوبی مستقر 
کرده اند تا بتوانند به صورت مستقیم بازار 

ایران را زیر نظر داشته باشند. 
اما به نظر من در س��ال 2018 و 2019 
شاهد حضور جدی ش��رکت های خارجی 
ب��ود. خوش��بختانه  ای��ران خواهی��م  در 
ب��ازار ایران بازاری بزرگ و بکر اس��ت که 
س��رمایه گذاران خارج��ی ه��م عالقه مند 
حضور در این بازار هس��تند و دید مثبتی 

برای حضور در بازار ایران دارند. 
تنه��ا مانعی ک��ه وجود دارد، ریس��ک 
س��رمایه گذاری در ایران اس��ت و امنیت 
س��رمایه گذاری در ایران صددرصد تایید 
ش��ده نیس��ت. البته این ریس��ک کاهش 
یافته است، اما به اندازه ای نبوده که بتواند 
اعتماد کامل این شرکت ها را جلب کند. 

2019سال حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران

سنگ آهن

نایب  رئیس اتاق ایران:
دولت باید بسترساز رشد بخش 

خصوصی در کشور باشد
نایب  رئیس اتاق ایران معتقد است دولت در عمل از 
بخش خصوصی و توسعه اقتصاد کشور برمبنای تکیه بر 

توانمندی بخش خصوصی حمایت نمی کند. 
محمدرضا انص��اری می گوید: »دولت اگ��ر پارادایم 
حمایت از بخش خصوصی را دارد و می خواهد واقعا از 
بخش خصوصی حمایت کند و اگر آقای رئیس جمهور 
نظرش��ان این است باید یک نظام کنترل وجود داشته 
باشد تا وزرای دولت با همین استراتژی حرکت کنند و 
کارها را پیش ببرند ولی به صورت آشکار می بینیم که 
وزرا با استراتژی توسعه اقتصادی و صادرات و. . . متکی 
بر بخش خصوصی پیش نمی روند و برعکس دولت در 
حال فربه تر شدن است و بازهم شاهدیم که همه کارها 

به سمت دولت و نهادهای دولتی هدایت می شود.«
او در ادام��ه در پاس��خ به اینکه دلی��ل این رویکرد 
دولت چیست، می گوید: »شاید دلیل اصلی این اتفاق 
احتیاطی اس��ت که دولت دارد و آقایان می ترس��ند به 
س��بب دس��تگاه های نظارتی که وجود دارد از بخش 
خصوصی حمایت کنند. توجه داشته باشید که بخش 
خصوصی عبارت اس��ت از بنگاه های فعال اقتصادی و 
حمایت از بنگاه ها در همه جای دنیا به معنی حمایت 
از بخش خصوصی است ولی در ایران می بینیم دولت 
ج��رات نمی کند از بنگاه ه��ا حمایت کند و نتیجه این 

می شود تضعیف بخش خصوصی.«
ای��ن عضو هیأت نماین��دگان اتاق ته��ران در ادامه 
می گوی��د: »ش��اهدیم در مواقعی بخ��ش خصوصی با 
ش��رکت های خارجی توافق هایی انجام می دهد و بعد 
می بینیم که دولت مانع کار شده است و حتی مواردی 
بوده که متاس��فانه خودش��ان اقدام به بس��تن قرارداد 
کرده اند. به اعتقاد من البته علت اصلی این اتفاق شاید 
همان احتیاطی است که پیش  از این هم گفتم. ببینید 
اگر قرارداد با شرکت دولتی باشد یا خصولتی کسی به 
آنها ایراد نمی گیرد ولی وقتی پای بخش خصوصی به 

میان می آید اشکال وارد و مانع تراشی می کنند.«
نایب  رئیس اتاق ته��ران در ادامه می گوید: »بخش 
خصوصی مملو از استعداد، ظرفیت و توانایی مدیریتی 
اس��ت و باید رش��د کند، ولی توجه داش��ته باشید که 
بسترس��از این رش��د دولت اس��ت و باید این بس��تر 
فراهم ش��ود و ب��رای وقوع این اتفاق ابت��دا دولت باید 
یکپارچه باشد، االن شاهد این موضوع نیستیم. دولت 
ملوک الطوایفی شده است و هر وزارتخانه ای برای خود 
برنامه ریزی، سیاس��ت گذاری و عمل می کند و به نظر 

می رسد مسئوالن هم به جایی پاسخگو نیستند.«

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان: 
گسترش روابط تجاری ایران و 
عمان بستگی به حل مشکالت 

بانکی دارد
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان گفت: گسترش 
روابط تجاری ایران و عمان بس��تگی به حل مشکالت 
بانکی و جا به جایی پول دارد که امیدواریم با رایزنی های 

صورت گرفته این مشکل هرچه زودتر برطرف شود. 
به گ��زارش ایرنا، آناهیتا فرزام در نشس��ت با هیأت 
عمان��ی در بندرعباس اظهار داش��ت: حل مش��کالت 
بانکی از قبیل گش��ایش اعتبار اسنادی، انتقال پول و 
ضمانت نامه ه��ای بانکی می تواند در گس��ترش حجم 
روابط تجاری بین ایران وعمان تاثیر بس��زایی داش��ته 
باش��د که ب��ا رایزنی های صورت گرفت��ه از طرف اتاق 
مش��ترک ایران و عمان با بانک مرک��زی عمان، بانک 
مرکزی ایران و بانک های خصوصی ایرانی و عمانی این 

مهم در حال پیشرفت است. 
وی بیان داش��ت: با توجه به گس��ترش تجارت بین 
ایران و عمان هنوز در تجارت با این کش��ور )عمان( به 

نقطه قابل قبولی نرسیده ایم. 
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عمان خاطرنشان کرد: 
اتاق ایران و عمان تمام تالش خود را برای از میان بردن 
موانع رشد روابط اقتصادی این دو کشور انجام خواهد 
داد و تالش می کند که دو طرف عمانی و ایرانی بتوانند 

شریکان مناسب خود را بیابند. 
  ف��رزام اضافه کرد: اتاق ایران و عمان در حال رایزنی 
برای دسترس��ی تجار به بازارهای عراق، پاکس��تان و 
افغانستان اس��ت و ما همچنین در حال آمادگی برای 
حضور در بندر و منطقه آزاد صحار هس��تیم که محل 

مناسبی برای قطب مواد غذایی در منطقه است. 
 وی اضافه ک��رد: بندرعباس و چابهار می تواند محل 
مناس��بی برای سرمایه گذاری مشترک ایران و عمان و 
صادرات به کشور های حوزه CIS )کشورهای مستقل 

مشترک المنافع( و همسایه ایران باشد. 
 این مسئول یادآور شد: همچنین ایران برای صادرات 
به کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقا، هند و آمریکا 
و اروپا می تواند کاالهای خود را از طریق بندر و منطقه 
آزاد صحار، صادر کند که این مقوله به اهمیت بیش از 

پیش مناطق یادشده می افزاید. 
 فرزام افزود: همچنین بندر دقم نیز بستر مناسبی در 
زمینه های پتروشیمیایی، معدنی، سیمان، ساختمانی، 

آلومینیوم و تولید ماشین آالت است. 
 وی ادام��ه داد: کش��ور عم��ان یک��ی از بهتری��ن 
کش��ورهای دارای روابط سیاس��ی با ایران اس��ت و 
بازار کش��ور عم��ان از جمله بازاره��ای هدف تجار 
هرمزگان��ی اس��ت ک��ه فاصل��ه نزدی��ک و کاهش 
هزینه های حمل و نقل، اشتراکات فرهنگی و مذهبی، 
عالقه من��دی مردم عمان به تولی��دات ایران، تجربه 
موفق بازرگانان هرمزگان در کش��ور عمان، اهمیت 
حضور تجار این اس��تان در ب��ازار عمان را دوچندان 
کرده اس��ت.  یادآور می شود کشور عمان هم اکنون با 
دارا بودن 310 هزار کیلومتر مربع مساحت، دومین 
کش��ور بزرگ ح��وزه خلیج ف��ارس اس��ت و به طور 
قطع این وس��عت، ش��رایط خاصی برای برنامه های 

توسعه ای این کشور فراهم کرده است. 
 مناط��ق آزاد و ویژه، صنایع بزرگ، 22بندر صیادی، 
خط��وط حمل و نقل ریلی، دریای��ی، هوایی و زمینی و 
دسترس��ی آس��ان به آب های آزاد از جمله مهم ترین 

مزیت های استان هرمزگان است. 
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وزیر جهاد کشاورزی درباره محصوالت تراریخته گفت: 
ما در ح��وزه محصوالت تراریخته هی��چ کار جدی انجام 
نداده ایم و هیچ محصول غذایی که مستقیما مصرف شود 

به صورت تراریخته در کشور تولید نشده است. 
به گزارش ایسنا، محمود حجتی اظهار کرد: گزارشی که 
درباره اقدامات انجام شده در عرصه سموم کشاورزی ارائه 
ش��د، نشان از پیشرفت های ویژه ای داشت اما باید بتوانیم 
با عدد و رقم هم صحبت کنیم تا به دقت بفهمیم که چه 

اتفاقی افتاده و سرعت اقدامات به چه صورت است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه بعضی از مش��کالت م��ا در حوزه 
محصوالت کش��اورزی ناش��ی از خاک و وضعیت آبیاری 
اس��ت، گفت: بر این اس��اس وقت��ی می گوییم خاک یک 
منطقه آرسنیک زیادی دارد باید شناسایی کنیم که این 

خاک در کدام منطقه است و در این صورت راهکار دهیم 
یا محصوالتی را که خط��ر کمتری ایجاد می کنند در آن 

خاک جایگزین کنیم. 
وزیر جهاد کش��اورزی با بیان اینکه قاچاق سموم سهم 
بیشتری را نسبت به قاچاق کود به خود اختصاص می دهد، 
گفت: بنابراین باید برای حل این موضوع نس��خه ای ارائه 
دهیم و ببینیم قاچاق س��م به چه میزانی است. البته در 
گذش��ته به دلیل مس��ائل مرتبط با تحریم، قاچاق سموم 
وج��ود داش��ت. در عین حال مصرف اش��تباه س��م برای 

سوداگری انجام می شود و باید با آن برخورد کرد. 
حجت��ی در ادام��ه صحبت هایش بیان ک��رد: به دنبال 
مصوباتی که در س��ال 1392 در شورای سالمت و امنیت 
غذایی به ریاست رئیس جمهوری داشتیم تصمیمات خوبی 

در وزارت بهداش��ت و وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ و اجرا 
شد. 

وی با بی��ان اینکه در وزارت جهاد کش��اورزی موضوع 
س��موم و کودها از وضعیت نابس��امانی گس��ترده ای رنج 
می بردند، ادامه داد: در عین حال که کودها نه تنها مشکل 
فلزات س��نگین را داشتند بلکه فاقد مواد غذایی مورد نیاز 
هم بودند و در عین حال در جایی ثبت نش��ده و نظارتی 
ه��م روی آنها نبود. همچنین در بازار عرضه و حتی صادر 
می شدند که خوش��بختانه با اقدامات موثر موسسه آب و 
خاک و متخصصین نزدیک به 4هزار نوع کود در کش��ور 
تولی��د و عرضه می ش��ود که اس��تانداردهایی برای ش��ان 
تدوین ش��ده است و تولیدکنندگان موظف به اجرای این 

استانداردها هستند. 

وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد

هیچ محصول غذایی به صورت تراریخته تولید نشده است



رئیس کل بانک مرکزی: 

کار دولت یازدهم با رشد منفی 6.8درصد آغاز شد

دولت وعده داده بود که رشد 
اقتصادی امس��ال را به 5درصد 
خواهد رس��اند. پیش بینی های 
صن��دوق بین الملل��ی پول هم 
حاکی از آن بود که این رش��د 

به 4 درصد خواهد رسید. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
پیش بینی ه��ای  وج��ود  ب��ا 
ص��ورت گرفته آمارهای جدید 
منتشرش��ده در این باره نشان 
می دهد که نرخ رشد اقتصادی 
در ش��ش ماهه نخست امسال 
با س��رعت بیش��تری نسبت به 
پیش بینی ها و وعده ها حرکت 
ک��رده و به 7.4 درصد رس��یده 
است. این روند آنگونه که وزیر 
اقتصاد می گوید قرار اس��ت در 
گزارش نیمه دوم سال با شتاب 
بیش��تری خود را نش��ان دهد. 
اگرچ��ه هنوز جزییات گزارش 
ن��رخ رش��د اقتص��ادی اعالم 
نش��ده اس��ت اما وزیر اقتصاد 
در جم��ع خبرنگاران به اعالم 
برخی جزییات رشد اقتصادی 

پرداخته است. 
به گزارش مهر، علی طیب نیا 
گفت: در سه ماهه نخست سال 
۹5 براس��اس آماری که پیشتر 
از س��وی بانک مرکزی منتشر 
ش��ده، ن��رخ رش��د اقتصادی 
5.4 درص��د نس��بت ب��ه مدت 
مشابه سال ۹4 بود؛ هم اکنون 
در سه ماهه دوم سال ۹5 این 
نرخ رش��د به بیش از ۹ درصد 

رسیده است. 

رشد اقتصادی مشهود 
است

وی ب��ا بی��ان اینکه حرکت 
در جه��ت افزایش نرخ رش��د 
اقتصادی در کش��ور مش��هود 
اس��ت، تصریح کرد: بر مبنای 

آم��ار بانک مرکزی، در ش��ش 
ماه��ه نخس��ت س��ال ۹5 در 
مقایس��ه با مدت مش��ابه سال 
۹4 ش��اهد نرخ رشد اقتصادی 
7.4 درص��د هس��تیم ک��ه این 
توس��ط  گذش��ته  روز  ع��دد 
رئیس جمه��ور در حضور مقام 

معظم رهبری اعالم شد. 
طیب نی��ا با بیان اینکه برای 
اقتص��ادی  رش��د   ۹5 س��ال 
5 درصدی هدف گذاری ش��ده 
است، ادامه داد: از ابتدای سال 
ب��ه تحقق این ه��دف امیدوار 
بودی��م و خوش��بختانه اکنون 
از ه��دف 5 درصد عبور کرده  و 
در همی��ن حال امیدواریم این 
افزایش نرخ رشد، به حوزه های 
مختلف اقتصادی تسری یابد. 
وزی��ر اقتصاد گفت: در حال 
حاضر نرخ رش��د اقتصادی در 
بخش ه��ای مختلف کش��ور از 
جمل��ه کش��اورزی و صنع��ت 
افزای��ش یافت��ه اس��ت و حتی 
در بخش کش��اورزی در دوران 
تحری��م نی��ز، ش��اهد افزایش 
نرخ رش��د بودیم؛ ضمن اینکه 
هم اکنون در بخش صنعت نیز 
نتایج این افزایش نرخ به خوبی 
مش��هود اس��ت و امیدواری��م 
جهت گی��ری دولت در موضوع 
فعال کردن بخش مس��کن نیز 

تحقق یابد. 

 رشد محسوس
بخش مسکن

وی ب��ا بی��ان اینکه موضوع 
عام��ه  زندگ��ی  در  مس��کن 
مردم قابل لمس اس��ت، گفت: 
برنامه هایی برای خروج از رکود 
اج��را کرده ای��م و برنامه ه��ای 
دیگ��ری نیز خواهیم داش��ت 
البته اکنون شاهد نشانگرهای 

برنامه های اجرا شده هستیم و 
تمامی پیش نش��انگرها از رشد 
بخش مس��کن حکایت دارد. با 
این ح��ال امیدواریم در آینده 
نزدی��ک ش��اهد رش��د بخش 

مسکن در کشور باشیم. 
وزی��ر اقتص��اد ادام��ه داد: 
دول��ت در مقابله با تورم موفق 
ب��وده و خوش��حالیم که امروز 
ت��ورم در کش��ور ت��ک رقمی 
ش��ده و باالترین نرخ رش��د در 
کش��ورهای منطقه ب��ه ایران 

اختصاص دارد. 
به گفته طیب نیا، در جلس��ه 
وزرای اقتص��ادی کش��ورهای 
امس��ال  مهرم��اه  در  نفت��ی 
طبق ارزیاب��ی حاضران، ایران 
موفق ترین عملکرد را از لحاظ 
مقابل��ه با آث��ار کاهش قیمت 
نفت در بین کش��ورهای نفتی 
داش��ته اس��ت؛ زیرا در مواقع 
کاهش قیمت نفت، کشورهای 
مبتن��ی بر اقتص��اد نفتی با دو 
مش��کل همزمان افزایش نرخ 
ت��ورم و کاه��ش ن��رخ رش��د 
مواجه می ش��وند؛  اقتص��ادی 
ام��ا خوش��بختانه باوجود آنکه 
ش��دیدترین کاه��ش قیم��ت 
نفت در س��ال های گذش��ته از 
نظ��ر مدت و می��زان را تجربه 
کردی��م ولی ش��اهد آن بودیم 
که نرخ رش��د از زمستان سال 

گذشته مثبت شده است. 
وی با تأکید بر اینکه مجددا 
نیز در حال افزایش نرخ رش��د 
هستیم، افزود: باید تمامی قوا، 
مردم و رسانه ها در جهت اصالح 
نظ��ام اقتصادی و افزایش نرخ 
رش��د همکاری کنند. ما اواخر 
س��ال گذشته اعالم کردیم که 
نسبت به س��ال ۹5 خوشبین 
هس��تیم و اهداف دسترسی به 

ن��رخ رش��د باال و ت��ورم پایین 
هم اکنون محقق شده است. 

طیب نی��ا گف��ت: نباید اجازه 
دهی��م حاش��یه ها به متن غلبه 
کن��د؛ متأس��فانه امس��ال ب��ا 
حاشیه هایی مواجه شدیم که به 
سرمایه اجتماعی لطمه می زند و 
زندگی مردم را تحت تأثیر قرار 
می ده��د؛ بلکه باید کمک کنیم 
ب��ا همدل��ی و همزبانی، زندگی 
بهت��ری ب��رای مردم ب��ه دور از 

حاشیه ها فراهم کنیم. 
وزی��ر اقتص��اد با اش��اره به 
اس��تفاده از ابزاره��ای فناوری 
اطالعات ب��رای فعالیت بخش 
دول��ت و کارآم��دی محی��ط 
ک��رد:  تأکی��د  کس��ب و کار 
راه ح��ل اصالح محی��ط کار و 
فعالیت های اقتصادی، استفاده 
از فن��اوری اطالعات اس��ت که 
می تواند باعث ارتقای شفافیت 
و سالمت اداری – مالی شود. 

نقش نفت در رشد 
اقتصادی

بان��ک  اقتص��ادی  مع��اون 
مرک��زی هم در این باره اعالم 
ک��رد ک��ه اگرچ��ه بخش نفت 
پیش��ران تحقق رشد اقتصادی 
7.4 درصدی در نیمه نخس��ت 
امس��ال اس��ت، اما شاهد رشد 
در س��ایر بخش های غیرنفتی 

نیز هستیم. 
پیم��ان قربان��ی، اف��زود: در 
فصل بهار امس��ال که آمار آن 
ش��هریورماه اعالم ش��د، رشد 
اقتصادی کش��ور 5.4 درصد به 

دست آمد. 
فص��ل  در  داد:  ادام��ه  وی 
تابستان امسال نیز میزان رشد 
اقتصادی ۹.2 درصد محاس��به 
ش��د که بر این اساس متوسط 

ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال 
7.4 درصد برآورد می شود. 

قربانی گفت: بخشی از رشد 
اقتصادی ناشی از روندی است 
ک��ه در بخش تولید نفت از دو 
ماهه پایانی س��ال گذشته آغاز 
ش��د و شاهد بازگشت تولید به 
س��طح پیش از تحریم و رش��د 
چشمگیر در این بخش بودیم. 
مع��اون بان��ک مرک��زی از 
بخش نفت به عنوان پیش��ران 
رشد اقتصادی یاد کرد و ادامه 
داد: خوشبختانه در فصل دوم 
امس��ال در بخ��ش غیرنفت��ی 
اقتص��اد نیز ش��اهد روند رو به 

رشد نسبت به بهار بودیم. 
قربانی افزود: رشد اقتصادی 
همچ��ون  بخش های��ی  در 
کش��اورزی، خدمات و صنعت 
در تابس��تان نس��بت به فصل 
اول رون��د بهتری داش��ت که 
می ت��وان از آن به عنوان خروج 
اقتصاد کشور از رکود یاد کرد. 
وی اضافه کرد: آنچه در بهار 
و تابس��تان امس��ال در زمینه 
رش��د اقتصادی رخ داد و برای 
استمرار رش��د اقتصادی مهم 
ارزیابی می ش��ود، این است که 
رشد در بخش های غیرنفتی رو 

به افزایش است. 
قربان��ی گف��ت: در روزهای 
آینده بان��ک مرکزی جزییات 
اقتص��ادی  رش��د  تحق��ق 
7.4 درص��دی را اعالم می کند. 
اداره  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
حس��اب های اقتص��ادی بانک 
مرک��زی از 7.4 درص��د رش��د 
تولید ناخالص داخلی به قیمت 
پای��ه و ب��ه قیمت ه��ای ثابت 
در شش ماهه   ،)1383=100(
نخس��ت امسال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته خبر داد. 

رئیس بان��ک مرکزی گف��ت: دولت 
یازده��م در ش��رایطی کار خود را آغاز 
کرد که رش��د اقتص��ادی به رقم منفی 
6.8 درصد رسیده بود و تورم در سطوح 
ب��االی 40 درصد قرار داش��ت و ارزش 
پ��ول ملی ب��ه کمتر از یک س��وم خود 

کاهش یافته بود. 
به گ��زارش ایلن��ا، س��یف در کانال 
ش��خصی تلگ��رام در گزارش��ی به این 
شرح نوشت: خروج از این شرایط تدبیر 
خاص��ی را طلب می ک��رد و در چنین 
وضعیتی بود که تیم اقتصادی با اعتقاد 
به این اصل مس��لم که سرمایه گذاری 
و رش��د اقتصادی در فضای بی ثبات و 
متالطم محقق نمی ش��ود، به درس��تی 
ه��دف خ��ود را بر مهار ت��ورم متمرکز 

کرد. 
از طرفی به منظور کاهش آثار جانبی 
منفی سیاست های ضد تورمی خود در 
بعد رش��د اقتص��ادی، مه��ار انتظارات 
تورمی از کانال ایجاد ثبات در بازار ارز 

در دستور کار قرار گرفت. 
اقدام��ات و سیاس��ت های پایه ریزی 
ش��ده براس��اس رویکرد مذکور موجب 
ش��د ن��رخ ت��ورم در س��ال 13۹3 به 
15.6 درصد کاهش یابد که نس��بت به 
سال 13۹2 به میزان 1۹.1 واحد درصد 

کاهش داشت. 
همچنی��ن ب��ازار ارز کش��ور به نحو 

مطلوب��ی تثبی��ت ش��د و تالطم ه��ا و 
نوسانات این بازار به خوبی مهار و روند 
نرخ ارز برای فع��االن اقتصادی قابلیت 
پیش بین��ی و برنامه ریزی پیدا کرد. در 
جانب رش��د اقتصادی شاهد بودیم که 
ن��رخ رش��د اقتصادی پس از دو س��ال 
مجددا در سال 13۹3 به سطوح مثبت 

بازگشت و به 3 درصد رسید. 
اما ش��وک برونزای ناش��ی از کاهش 
قیم��ت نف��ت ک��ه از نیمه دوم س��ال 
13۹3 آغ��از ش��ده بود باعث ش��د که 
رش��د اقتص��ادی در فص��ل پایانی این 
سال به 0.6 درصد تقلیل یابد و استمرار 
کاهش قیمت نفت در س��ال 13۹4 در 
اقتصادی  تحریم ه��ای  اس��تمرار  کنار 
ظالمانه علیه کشور، باعث کاهش رشد 

اقتصادی شد. 
به رغم ش��وک منفی قیم��ت نفت و 
افت رش��د اقتصادی ناشی از آن، ایران 
توانست ثبات اقتصادی خود را به نحو 
مطلوبی اس��تمرار بخش��د و بازار ارز با 
کمتری��ن تالطم مواجه ش��ود. این در 
حالی بود که بس��یاری از کش��ورهای 
صادر کنن��ده نفت منطقه عالوه بر افت 
ش��دید رشد اقتصادی با از دست دادن 
ذخای��ر و کاهش قابل توجه ارزش پول 

ملی خود مواجه شدند. 
در پاسخ به ش��رایط به وجود آمده 
حمای��ت از رش��د اقتص��ادی با قوت 

بیشتری از سوی تیم اقتصادی دنبال 
شد. در این راس��تا اقدامات متنوعی 
از س��وی بانک مرکزی ب��ه عمل آمد 
که ازجمله آنها می توان به مش��ارکت 
در بس��ته تحری��ک رش��د اقتصادی، 
و  کوچ��ک  بنگاه ه��ای  از  حمای��ت 
متوس��ط و سیاس��ت های اعتباری در 
حوزه تحریک بخش مسکن و هدایت 
مناب��ع مال��ی به س��مت ظرفیت های 

خالی اش��اره کرد. 
تصوی��ب برج��ام و شکس��ت دیوار 
اقتص��ادی در  تحریم ه��ای ظالمان��ه 
پی دیپلماس��ی فعال دول��ت تدبیر و 
امید، باعث شد از دو ماه پایانی سال 
13۹4، روند تولی��د و صادرات نفتی 
ای��ران دگرگون ش��ود و ای��ن امر در 
سال جاری نیز استمرار داشته است. 
در پ��ی افزای��ش ارزش افزوده بخش 
نفت، در فصل اول سال جاری شاهد 
رش��د 4.5 درص��دی تولی��د ناخالص 
داخل��ی )به قیمت ثابت س��ال1383( 

بودیم. 
گس��ترش  و  ش��رایط  بهب��ود  ب��ا 
پیامده��ای انتش��اری ناش��ی از آن و 
ظهور آثار سیاس��ت های به کار گرفته 
ش��ده جهت بهبود فعالیت بخش های 
تولی��دی، در فصل دوم س��ال جاری 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی کش��ور در 
مقایس��ه ب��ا فصل دوم س��ال 13۹4، 

مع��ادل 2.۹ درصد رش��د یاف��ت و به 
این ترتیب در ش��ش ماهه اول س��ال 
ج��اری رش��د اقتص��ادی در س��طح 

7.4 درصد تحقق پیدا کرد. 
نکته مهم آن اس��ت که از تابس��تان 
س��ال ج��اری عملک��رد رش��د س��ایر 
گروه های اقتصادی اعم از کش��اورزی، 
صنایع و معادن و خدمات در مقایس��ه 
با عملکرد رش��د فصل اول بهبود یافته 
و این امر حاکی از جهت گیری درست 
سیاست های متخذه در جهت تحریک 

بخش واقعی غیر نفتی است. 
نکته دیگری ک��ه باید به آن توجه 
ک��رد ل��زوم ارتقا و اس��تمرار رش��د 
اقتصادی غیر نفتی در آینده به همراه 
صیان��ت از دس��تاوردهای تورم��ی و 
ثب��ات و آرامش در اقتصاد اس��ت که 
مستلزم سازگاری و هماهنگی تمامی 
کش��ور  در  اقتص��ادی  سیاس��ت های 
هم��راه با تس��هیل و ارتق��ای فضای 

کس��ب و کار خواهد بود. 
سیف در پایان نوش��ت امید است با 
ات��کال به درگاه حض��رت حق و اتخاذ 
سیاس��ت های مناس��ب، عالوه بر تورم 
ت��ک رقمی، رش��د اقتص��ادی مطلوب 
و در س��ال های  نی��ز در س��ال جاری 
آتی اس��تمرار یاب��د و ثم��رات اجرای 
سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی بیش از 

پیش نمایان شود. 

متوسط رشد اقتصادی کشور در 6ماهه نخست امسال به 7.4 درصد رسید 

ایستادن اقتصاد بر سکوی امید

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

بانک های جهان چقدر خرج فناوری های نو 
می کنند؟ 

سرمایه گذاری ۱۹7میلیارد دالری 
بانک های جهان در فناوری های جدید

 بانک ه��ای اروپای��ی، آمریکای ش��مالی، آس��یا و 
اقیانوس��یه در س��ال2015، 1۹6.7 میلی��ارد دالر 
س��رمایه گذاری در فناوری های جدید داشته اند که 
رشد این س��رمایه گذاری تا پایان سال های 2016 و 

2017 ادامه خواهد یافت. 
ب��ه گ��زارش مهر، براس��اس تحقیقات موسس��ه 
اروپای��ی،  بانک ه��ای   2014 در س��ال   Celent
مبل��غ  اقیانوس��یه  و  آس��یا  ش��مالی،  آمری��کای 
 ،2015 س��ال  در  و  دالر  188.1میلی��ارد 
زمین��ه  در  س��رمایه گذاری  دالر  1۹6.7میلی��ارد 
فناوری ه��ای جدی��د داش��ته اند ک��ه رش��د ای��ن 
س��رمایه گذاری ها با همین ش��تاب تا پایان س��ال 
جاری میالدی و سال 2017 ادامه خواهد داشت. 
ام��ا چ��ه مق��دار از ای��ن مبال��غ واقع��ا ص��رف 
س��رمایه گذاری در فناوری ه��ای جدید می ش��ود؟ 
تنه��ا کمی، چراکه بانک ها بیش��تر مخارج فناوری 
اطالع��ات خود را ص��رف نگهداری سیس��تم های 
قدیمی خود و اس��تفاده بیش��تر از آنه��ا می کنند. 
کمپان��ی Celent برآورد کرده اس��ت از مجموع 
بانک ها  اطالع��ات،  فن��اوری  س��رمایه گذاری های 
75.4 درص��د، مع��ادل با 148.3 میلی��ارد دالر را 
ب��رای تعمیرات و نگهداری این سیس��تم ها هزینه 
می کنن��د. هماهنگی با الزام��ات نظارتی و قانونی 
جدی��د صنعت بانک��داری از جمله ای��ن هزینه ها 
هس��تند ک��ه طب��ق تحقیق��ات Celent بیش��تر 
هزینه ه��ا را افزای��ش می ده��د تا آنک��ه به درآمد 

بانک ها بیفزاید. 
س��وال دیگری که در این زمینه مطرح می شود، 
آن اس��ت ک��ه س��رمایه گذاری در فناوری های نو 
در ک��دام بخش ها متمرکز اس��ت؟ در پاس��خ باید 
گفت ک��ه بانک های آمریکای ش��مالی ب��ه دنبال 
محصوالت و سرویس های موبایل بوده و بر تعامل 
با ش��رکت های جدی��د ارائه دهنده س��رویس های 
در  متمرک��ز هس��تند.  امنی��ت  تامی��ن  و  مال��ی 
بانک ه��ای اروپای��ی نی��ز زم��ان و هزین��ه صرف 
توس��عه پروژه های Big Data خواهد شد تا این 
بانک ها سیس��تم های خود را به س��مت توسعه از 
طریق API ها پیش ببرند و سیس��تم های پایشی 
و نظارت��ی خ��ود را به عرص��ه نمای��ش بگذارند، 
اما بانک های آس��یا و اقیانوس��یه بر سیس��تم های 
مدیریت ریسک متمرکز هستند و فناوری ابری را 
بومی س��ازی کرده و به کار می گیرند و کانال های 
ارتباطی دیجیتالی خود را به روز رس��انی می کنند. 

طراحی و انتشار نرم افزار »نما« 
برای تشخیص ویژگی های امنیتی 

اسکناس و ایران چک
ب��ا همت س��ازمان تولید اس��کناس و مس��کوک، 
نرم افزار واقعیت افزوده  مشخصات امنیتی ایران چک 
و اس��کناس، »نم��ا«، قابل نصب روی گوش��ی های 
هوش��مند تحت سیستم عامل  اندروید و iOS، آماده 

استفاده عموم قرار گرفت. 
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه 
به الزام��ات موجود برای آموزش و اطالع رس��انی 
به مردم در راس��تای معرفی فاکتوره��ای امنیتی 
موجود در اس��کناس و ایران چ��ک، بانک مرکزی 
ب��ا بهره گی��ری از تکنولوژی ه��ای نوی��ن از جمله 
واقعیت اف��زوده اق��دام ب��ه تامین نرم اف��زار »نما« 
)نرم اف��زار معرف��ی اس��کناس( کرده  اس��ت؛ این 
نرم اف��زار که به صورت رایگان در دس��ترس عموم 
ق��رار گرفته اس��ت، ب��ا بهره گی��ری از تکنولوژی 
واقعی��ت افزوده این ام��کان را فراه��م می کند تا 
کاربران پس از نصب آن، دوربین گوشی هوشمند 
ی��ا تبلت خود را روی اس��کناس یا ایران چک قرار 
داده و مهم تری��ن فاکتوره��ای امنیتی موجود در 
ه��ر وجه آن را مش��اهده کنند. نرم افزار یادش��ده 
به گونه ای طراحی ش��ده اس��ت که پس از نمایان 
ش��دن نق��اط درج فاکتورهای امنیتی اس��کناس 
و ایران چ��ک و لمس آن توس��ط کارب��ر، اطالعات 
مربوط��ه همزم��ان در قالب متن، تصوی��ر و فایل 

صوتی فراهم ش��ود. 
و  اس��کناس ها  شناس��ایی  قابلی��ت  »نم��ا«   
ایران چک های در جریان و چاپ ش��ده در سال های 
ریال��ی،   5000 اس��کناس های  جمل��ه  از  اخی��ر 
10000 ریال��ی، 20000 ریال��ی، 50000 ریالی و 
100000ریال��ی و ایران چک  ه��ای 500000 ریالی 
جدید و قدی��م و همچنین ایران چ��ک 1000000 
ریال��ی را هم به صورت آنالین و هم به صورت آفالین 

برای کاربر فراهم می آورد. 
ای��ن نرم افزار صرفا ابزاری تعاملی و کاربرپس��ند 
برای اطالع رسانی مطلوب و بهینه به شمار می آید 
و ام��کان شناس��ایی جع��ل از غیر جع��ل را ندارد. 
ش��ایان ذکر اس��ت که در حال حاض��ر تکنولوژی 
شناس��ایی جعل از غیر جعل از طریق تلفن همراه 
هوش��مند در هیچ یک از کش��ورهای جهان فراهم 

نشده است. 
 تکن���ول�����وژی واقعی����ت اف�����زوده ی�����ا

 Augmented Reality از جمله تکنولوژی های 
نوی��ن موجود در حوزه فن��اوری اطالعات و به نوعی 
ه��وش مصنوع��ی اس��ت. همان گونه ک��ه از نام آن 
پیداس��ت در ای��ن تکنولوژی چیزی ب��ه »واقعیت« 
اضافه می ش��ود؛ به این معنی که ای��ن تکنولوژی با 
استفاده از دوربین گوش��ی های هوشمند، به تصویر 
ش��ی تعریف ش��ده )س��وژه دوربین( عناصری چون 
فاکتوره��ای گرافیکی، س��معی و بص��ری در قالب 
دوبعدی و س��ه بعدی اضافه می کند. به طور مثال در 
صورت تعریف یک کاغذ سفید برای این اپلیکیشن، 
می توان در صفحه نمایش گوش��ی ک��ه دوربین آن 
به س��مت کاغذ گرفته شده، تصویر گرافیکی دلخواه 

مانند ماکت یک نیروگاه، فیلم و غیره را دید. 

نرخنــامه
 دالر 3.۹34 تومان 

صراف��ان ب��ازار ارز و ط��ال ن��رخ ه��ر دالر آمریکا را 
3.۹34 توم��ان و هر قطعه تمام بهار آزادی طرح جدید 

را 1.136.500تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.274 توم��ان و هر پوند نیز 
4.۹25توم��ان قیمت خ��ورد. همچنین هر نیم س��که 
5۹8.000توم��ان و ه��ر رب��ع س��که 31۹.000تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 1۹8.000تومان 
خریدوف��روش ش��د و ه��ر گ��رم ط��الی 18 عی��ار 

112.411تومان قیمت خورد. 

راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیکی 
عوارض خروج از کشور در بانک ملی ایران 
بانک ملی ایران سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض 

خروج از کشور را برای مسافران راه اندازی کرد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مسعود 
خاتونی، معاون فناوری اطالعات و ش��بکه ارتباطات 
این بانک در نشست خبری طرح پرداخت الکترونیک 
ع��وارض خ��روج از کش��ور گفت: در راس��تای تحقق 
اه��داف دول��ت الکترونیک و بانک��داری الکترونیک و 
س��هولت در انجام امور بانکی مردم به ویژه مس��افران 
خارج از کش��ور، این بانک س��امانه پرداخت عوارض 
خ��روج از کش��ور را به ص��ورت الکترونیکی و از طریق 
درگاه اینترنتی بانک ملی ایران راه اندازی کرده است، 
به گونه ای که کنترل پرداخت یا عدم پرداخت عوارض 
به ص��ورت مکانی��زه در مب��ادی خروج��ی امکان پذیر 

می شود. 
وی افزود: مسافران عزیز می توانند با مراجعه به بخش 
خدم��ات الکترونیک��ی / پرداخ��ت الکترونیکی عوارض 
خروج از کشور و ثبت اطالعات خود از جمله کد ملی و 
شماره تلفن همراه )جهت دریافت کد پیگیری( نسبت به 
پرداخت عوارض خروج از کشور توسط کارت های عضو 

شتاب اقدام کنند. 
به گفته خاتونی از جمله نتایج اجرایی این س��امانه 
می ت��وان به س��هولت و تس��ریع در انج��ام امور مردم و 
مس��افران، تقلیل هزینه های منابع انس��انی و حذف یا 

کاهش سوء استفاده های احتمالی اشاره کرد. 
وی ابراز داشت: در حال حاضر خدمت فوق به صورت 
آزمایشی برای مسافران عازم از فرودگاه بین المللی امام 
خمینی )ره( راه اندازی ش��ده و پس از دوره آزمایش��ی 
برای س��ایر مبادی خروجی کش��ور نیز عملیاتی خواهد 

شد. 
مع��اون فن��اوری اطالعات و ش��بکه ارتباطات بانک 
مل��ی ای��ران گفت: همچنین در حال حاضر این بانک با 
استقرار کیوسک و Cashless در فرودگاه بین المللی 
امام خمینی )ره( ش��رایط را برای رفاه حال مس��افران 
عازم خارج از کشور و سرعت عمل در امور آنها فراهم 

کرده است. 

صدور سیناکارت حقوقی از سوی 
بانک سینا برای متقاضیان

بانک سینا در راستای تامین نظر مشتریان حقوقی، 
نس��بت به صدور س��ینا کارت حقوقی جهت متقاضیان 

اقدام می کند. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک س��ینا، به منظور 
ایجاد امکان انتقال وجه به سپرده مشتریان حقوقی، 
کارت وی��ژه ای جه��ت این طیف از مش��تریان صادر 
می ش��ود ک��ه تنها ام��کان انتقال وج��ه به آن کارت 

وج��ود دارد. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، س��ینا کارت حقوقی زمانی 
مورد اس��تفاده قرار می گیرد که الزم اس��ت مبالغی از 
طریق س��رویس انتقال وجه کارت به کارت به حس��اب 
این مش��تریان واریز ش��ود. با توجه به ماهیت حقوقی 
مش��تری، امکان انتقال وجه از این کارت به کارت های 

دیگر وجود ندارد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
3.۹34دالر آمریکا

4.274یورو اروپا

4.۹25پوند انگلیس

1102درهم امارات

1.15۹لیر ترکیه

5۹5یوان چین

34ین ژاپن

3.120دالر کانادا

3۹20فرانک سوییس

12.600دینار کویت

1032ریال عربستان

318دینار عراق

53روپیه هند

۹40رینگیت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان
487.400مثقال طال

112.411هر گرم طالی 18 عیار
1.120000سکه بهار آزادی
1.136.500سکه طرح جدید

5۹8.000نیم سکه

31۹.000ربع سکه

1۹8.000سکه گرمی

بانکنامه

دوشنبه
29 آذر 1395

شماره 676
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سازمان بورس پیگیر بازگشایی 
نماد های بانکی

ش��اپور محمدی گفت در جلس��ه با مسئوالن بانک 
مرکزی درباره وضعیت نمادهای بانکی در بورس نتایج 
خوبی حاصل ش��د که امید اس��ت ابهامات به سرعت 
برطرف ش��ود. وی افزود: ب��ورس و بانک مرکزی برای 
تعیین تکلیف نمادهای متوق��ف بانکی توافق کردند و 
این موضوع به طور جدی پیگیری می ش��ود تا در زمان 
کوتاهی تعیین تکلیف شود. سخنگوی سازمان بورس 
تصری��ح کرد: اغلب ابهام ها با تعامل وزارت اقتصاد بین 
سازمان بورس و وزیر صنعت در حال حل و فصل است 
و جای نگرانی نخواهد داشت. موارد مختلف و مشکالت 
موجود بررسی شده و بازگشایی نماد معامالتی بانک ها 
پس از ارائه گزارش های حسابرس��ی شده عملکردی و 
میان دوره ای در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود. 
همچنین محمدی از طراحی ابزار های جدید در آینده 
نزدی��ک خب��ر داد و عنوان کرد ک��ه در صورت امکان 
بسترهای الزم برای راه اندازی قرارداد های آتی و آپشن 

ارز فراهم می شود. 

نخستین اختیار معامله در سهم 
فوالد رقم خورد

نخس��تین اوراق اختی��ار معامله  )آپش��ن( در نماد 
 » ضف��وال003 «   با حض��ور معاونان س��ازمان بورس و 
مدی��ران عامل بورس ه��ا رونمایی ش��د. اوراق اختیار 
معامل��ه در نماد  » ضفوال003 «   به قیمت 170 ریال به 
ازای هر ورقه اختیار معامله، معامله شد. طی 270نوبت 
معامالت��ی، 15 ه��زار و 161 ورقه  » آپش��ن «   به ارزش 
26 میلیارد ریال معامله شد. قیمت اعمال  » آپشن «   فوق 
130 تومان در زمان سررسید خواهد بود. اختیار معامله 
در دو نماد ضفملی و ضخودرو کشف قیمت نشدند. بر 
این اساس هم اکنون در سه نماد ملی مس ایران، فوالد 

و ایران خودرو قرارداد آپشن انجام می شود. 

 عرضه بیش از 61 هزار تن
گواهی سپرده کاالیی ذرت

در تاالر محصوالت کشاورزی 61 هزار تن ذرت دانه ای 
به صورت گواهی سپرده کاالیی، بالغ بر 3 هزار تن ذرت 
به صورت فیزیکی به همراه بیش از 12 هزار تن جو دامی 
در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی عرضه 
شد. روز یکشنبه 21 هزار تن گندم خوراکی، 10 هزار تن 
گندم دوروم، 900 تن شکر سفید و 100 تن روغن خام 
س��ویا در تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاال عرضه 
ش��د. تاالر صادراتی نیز طی روز یکش��نبه شاهد عرضه 
20 هزار و 200 انواع قیر ش��رکت های آترا اکران انرژی، 
داناگام، معماران تجارت آفتاب و فراش��یمی روز بود. در 
این روز همچنین در ت��االر داخلی فرآورده های نفتی و 
پتروشیمی 5 هزار تن وکیوم باتوم شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و 400 تن قیر و 100 تن گوگرد کلوخه شرکت 
پاالیش نفت شیراز عرضه می شود. در این تاالر همچنین 
بیش از 3 هزار تن انواع مواد شیمیایی و پلیمری از سوی 

مجتمع های پتروشیمی روی تابلوی عرضه رفت. 

 عرضه گاز مایع پاالیش گاز ایالم
در رینگ بین الملل

در جری��ان معام��الت بورس ان��رژی ای��ران، در بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران کاالی نفتای سبک پاالیش 
نفت بندر عباس در رینگ داخلی و کاالی گاز مایع خام 
پاالیش گاز ایالم در رینگ بین الملل بازار فیزیکی مورد 
عرضه قرار گرفتند که کل معامالت صورت گرفته در این 
عرضه   ها و عرضه های مازاد معادل 588 تن به ارزش��ی 
بی��ش از 7 میلیارد ریال بود. همچنین بازار برق ش��اهد 
معامله یک ه��زار و 215 قرارداد مع��ادل 20 هزار و 80 
مگاوات ساعت به ارزشی بیش از 6 میلیارد و 988میلیون 
ریال بود. نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان 
باری روزانه و کم باری روزانه 24 دی ماه 95 گش��ایش 
یافتن��د و در پایان این جلس��ه معامالت��ی نمادهای بار 
پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری 
روزان��ه 28 آذر م��اه95، 29 آذرماه 95، 30آذرماه 95 و 
1دی ماه 95 متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 
در مجموع ارزش کل معامالت این روز در بورس انرژی 

ایران به 14 میلیارد و 9 میلیون ریال بالغ شد. 

عملکرد 6 ماهه  » دفارا«
شرکت داروسازی فارابی در دوره شش ماهه نخست 
س��ال مالی منتهی به 30 اس��فند م��اه 1395، مبلغ 
165 میلیارد و 974 میلیون ریال س��ود خالص کسب 
کرد و بر این اس��اس مبلغ 553 ریال سود به هر سهم 
اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته 
معادل 47 درصد افزایش را نشان می دهد.  » دفارا «   سود 
انباشته پایان دوره را مبلغ 759 میلیارد و 306میلیون 
ری��ال اعالم کرد. یادآوری می ش��ود س��ود خالص این 
شرکت در دوره منتهی به 31 شهریورماه 1394، مبلغ 
113 میلیارد و 83 میلیون ریال و سود به ازای هر سهم، 

377 ریال اعالم شده است. 

نگاهی به عملکرد 6 ماهه  » جم«
شرکت پتروش��یمی جم در دوره شش ماهه نخست 
سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395، مبلغ 8 هزار و 
975 میلیارد و 116 میلیون ریال سود خالص کسب کرد 
و بر این اساس مبلغ 863 ریال سود به هر سهم اختصاص 
داد که نس��بت به دوره مشابه در سال گذشته معادل 3 
درصد کاهش را نشان می دهد.  » جم «   سود انباشته پایان 
دوره را مبلغ 9 ه��زار و 810 میلیارد و 113 میلیون ریال 
اعالم کرد. یادآوری می ش��ود س��ود خالص این شرکت 
در دوره منتهی به 31 ش��هریور ماه1394، مبلغ 8 هزار 
و 525 میلی��ارد و 521 میلیون ریال و س��ود به ازای هر 

سهم، 888 ریال اعالم شده است. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

در دادوس��تدهای نخستین 
روز کاری هفته ش��اخص کل 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
ب��ا رش��دی 25واح��دی ب��ه 
رق��م 80ه��زار و 709واح��د 
رس��ید و در کان��ال 80هزار 
واحدی باق��ی ماند. نمادهای 
س���رم��ایه گ�ذاری غ�دی��ر، 
مخاب��رات، تاپیک��و، هلدینگ 
پارس��یان، ف��والد مبارک��ه و 
بان��ک کارآفرین با بیش��ترین 
تأثیر مثبت بر ش��اخص کل، 
این  باعث رش��د آن ش��دند. 
در حالی ب��ود که ملی صنایع 
تأثیر  بیش��ترین  ای��ران  مس 
منفی را بر ش��اخص کل ثبت 
ک��رد. روز گذش��ته گروه های 
خودرو، مواد دارویی و فلزات 
اساس��ی ب��ا بیش��ترین حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در 
برترین گروه های صنعت قرار 
گرفتند. حجم معامالت سهام 
بازار نقدی تاالر شیشه ای  در 
در حال��ی فضای س��اکنی را 
عمده  ک��ه  می کرد  حکای��ت 
سبزپوش  بر  تأثیرگذار  متغیر 
ش��دن ش��اخص کل ب��ورس 
در مقاب��ل درجا زدن س��ایر 
نماگرها، حمایت حقوقی های 
حامی ش��اخص کل از طریق 
معام��الت درون  گروه��ی بود. 
حقوقی هایی که روز گذش��ته 
ترجی��ح دادند ب��ا بازارگردانی 
ضعی��ف س��هام در نماده��ای 
شاخص س��از،  معامالت��ی 
اندک��ی بر حال و ه��وای بازار 
س��هام رون��ق دهن��د. در این 
بی��ن، رونمای��ی از نخس��تین 
قرارداده��ای اختی��ار خری��د 
معامله سهام گرچه مورد توجه 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
ق��رار گرف��ت، اما هن��وز برای 
معامله گ��ران حرف��ه ای ب��ازار 

در روزهایی که اس��ترس های 
بازار به لح��اظ روانی به نقطه 
رغبتی  جوش رسیده، چندان 

را ایجاد نکرده است. 

دغدغه های این روزهای 
فعاالن بورس

شایعه همراه با انتظار برای 
نمادهای  برخ��ی  بازگش��ایی 
معامالت��ی در کن��ار احتمال 
اخ��راج برخ��ی نماده��ا ب��ه 
ب��ازار پایه در حال��ی در بازار 
س��هام خودنمایی می کند که 
معامالتی  نمادهای  بازگشایی 
در هفت��ه آین��ده همس��و ب��ا 
انتش��ار گزارش شفاف س��ازی 
بازار بورس ب��ه دغدغه اصلی 
فعاالن بازار سهام تبدیل شده 
است. به این ترتیب آنچه این 
روزها مورد توجه معامله گران 
حرفه ای و نوسانگیر بازار قرار 
گرفت��ه، تنه��ا تک س��هم ها و 

شرکت های کوچکی است که 
به دلیل سهام شناور پایین با 
سرمایه ای اندک می توانند در 
قیمتی  نوسان  دامنه  باالترین 
به س��رعت س��بزپوش شوند. 
به طور کلی بازار سهام بازاری 
کم  حجم و متعادل در فضایی 
توأم با سکون بود که به لطف 
حمای��ت برخ��ی حقوقی ه��ا، 
در ب��ازار اول بورس توانس��ت 
شاخص کل خود را سبزپوش 

نگه دارد. 

بازار سهام، چشم انتظار 
روزهای سبز

هرچن��د معام��الت هفت��ه 
جاری با واکنش تقریبا خنثای 
آغاز  س��هام  بازار  معامله گران 
شد و ش��اخص کل همچنان 
در کان��ال 80 هزار واحدی در 
جا می زند، ولی مثبت بس��ته 
شدن شاخص کل گویای این 

مطلب مهم اس��ت که باوجود 
حاکمیت رکود در بسیاری از 
کش��ور،  اقتصادی  بخش های 
بورس تهران هن��وز داغ، زنده 
و پویاس��ت و ارزش معامالت 
روزان��ه نیز البته با احتس��اب 
از  اوراق مش��ارکت ها، بی��ش 
از  اس��ت.  تومان  500میلیارد 
سوی دیگر عبور بهای نفت از 
مرز 50دالری روزهای نس��بتا 
خوبی را برای س��ال آینده به 
تصویر می کشد و به جز نقش 
انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
که تا ش��ش ماه دیگ��ر انجام 
خواهد ش��د، مولفه تأثیرگذار 
فض��ای  ب��ر  دیگ��ری   مه��م 
سیاس��ی - اقتصادی کش��ور 
مترتب نیس��ت و اوض��اع آرام 
دیگ��ر  از  اس��ت.  باثب��ات  و 
س��و، نرخ ارزها نی��ز در حال 
افزایش تدریجی اس��ت و این 
ام��ر می تواند صنایع و س��هام 

ص��ادرات مح��ور را با رش��د 
سودآوری روبه رو سازد؛ امری 
که آثار آن در سهام و صنایعی 
فلزی ه��ا،  چ��ون معدنی ه��ا، 
پتروش��یمی ها و. . . هویداست 
و ش��اهد جه��ش س��ودآوری 
و چن��د براب��ر ش��دن قیمت 
فوق الذکر  نماده��ای  برخ��ی 
طی یک س��ال اخیر هس��تیم، 
بازدهی  میانگین  به طوری که 
گ��روه س��رب و روی بیش از 

300 درصد بوده است. 

حرکت الک پشتی آیفکس
در نخس��تین روز معامالتی 
هفت��ه، آیفک��س ک��ه در یک 
ب��ا  معام��الت  اول  س��اعت 
ارتفاع  ب��ه  4واح��دی  رش��د 
870واحدی رس��یده با منفی 
ش��دن جو معامالت ت��ا پایان 
روند نزولی را طی کرد، اما در 
نهایت با رش��د یک واحدی به 

عدد 866,9 واحد رسید. 
روز گذشته اوراق مشارکت 
اوراق  س��بزوار،  ش��هرداری 
نف��ت،  کارکن��ان  مش��ارکت 
واحدهای صندوق پارند پایدار 
س��پهر، اوراق صکوک مرابحه 
سایپا و اوراق صکوک ساخت 
توس��عه مل��ی ب��ا بیش��ترین 
تقاضای خری��د، طوالنی ترین 

صف ها را داشتند. 
این در حالی بود که گروهی 
دیگ��ر از س��رمایه گذاران ب��ا 
ثب��ت بیش��ترین عرضه ها در 
صندوق  واحده��ای  نمادهای 
پارن��د پای��دار س��پهر، اوراق 
صکوک مرابحه س��ایپا، سهام 
واحده��ای  قائ��ن،  س��یمان 
صن��دوق پاداش س��هامداری 
مش��ارکت  اوراق  توس��عه، 
شهرداری مش��هد، حق تقدم 
سیمان شرق و اوراق صکوک 
سنگین ترین صف های  رایتل، 

فروش را داشتند. 

قراردادهای اختیار خرید معامله چنگی به دل سهامداران نزد

سایهاسترسبرتحلیلهایبازارشیشهای

ب��ورس  ش��رکت  مدیرعام��ل 
ته��ران در تش��ریح کارکردهای 
گف��ت:  معامل��ه  اختی��ار  اوراق 
این اب��زار در کنار س��ایر ابزارها 
به توس��عه بازار س��رمایه کمک 
می کند. به گزارش س��نا، حسن 
قالیباف اصل در مراسم رونمایی 
از معام��الت اختی��ار معامله در 
ب��ازار س��رمایه ضمن اش��اره به 
ان��واع ابزارهای متن��وع از جمله 
صکوک، مش��ارکت و مرابحه در 
بازار س��رمایه اظهار داشت: این 
ابزارها می تواند پاس��خگوی انواع 
سلیقه های ناش��ر و سرمایه گذار 
باشد. به گفته سخنگوی شرکت 
بورس تهران برای توس��عه بازار 
سرمایه باید ابزارها توسعه یابند. 
وی در تس��ریع رون��د راه اندازی 
اوراق اختی��ار گف��ت: این پروژه 
از س��ال 1387 در بازار سرمایه 
کلی��د خورد و تقریب��اً یک دهه 
زمان برد تا ای��ن فرآیند تکمیل 
ش��ود. مدیرعامل شرکت بورس 
ادامه داد: در سال 1387 کمیته 
فقهی مصوبه این اوراق را منتشر 

ک��رد و در س��ال 1390 پس از 
تهیه دستورالعمل توسط شرکت 
بورس به سازمان بورس پیشنهاد 
و تصویب شد. البته دستورالعمل 
اولیه اخیراً ب��ا اصالحاتی مواجه 
ام��روز ش��اهد  و  اس��ت  ش��ده 
راه ان��دازی معامالت ای��ن اوراق 
هس��تیم. وی با اش��اره به اینکه 
در ح��وزه اوراق مش��تقه به ویژه 
اختی��ار ک��ه جزو اب��زار پیچیده 
است بحث نرم افزاری مطرح بود، 
بیان کرد: همین موضوع س��بب 
زمانبر ش��دن پروژه شد و پس از 
ورود رئیس جدید سازمان بورس 
این موضوع با جدیت بیش��تری 
پیگیری ش��د. حمایت های دکتر 
پروژه  پیشرفت  محمدی سرعت 
را افزایش داد و امروز شاهد آغاز 
ای��ن معامالت در بازار هس��تیم. 
قالیب��اف به تفاوت مهم کش��ور 
ما با س��ایر کشورها در راه اندازی 
فرآینده��ا اش��اره ک��رد و گفت: 
معموالً در سایر کشورها از ابتدا 
تا انتهای یک پروژه به ش��رکت 
بین الملل��ی متخص��ص واگ��ذار 

می شود اما در کشور ما به سبب 
تحریم های سال های اخیر، همه 
مس��ئوالن برای راه ان��دازی این 
ب��ازار ت��الش کردند. ای��ن مقام 
مس��ئول در ادامه به ذکر نکاتی 
درباره این بازار پرداخت و اظهار 
داش��ت: آپش��ن آغ��از ی��ک راه 
طوالنی است. این اوراق با نمونه 
س��اده ای که اختیار خرید است 
راه اندازی شده و فعاًل استراتژی 
پیچیده ای ن��دارد، به مرور زمان 
فعاالن با این ابزار آشنا می شوند 
و با توس��عه نرم افزاری و دانشی، 
این بازار به سمت تکمیل حرکت 
می کن��د. وی با تأکی��د بر اینکه 
این اب��زار در ح��ال حاضر روی 
اظهار  می ش��ود،  معامله  س��هام 
داشت: امید می رود به زودی بازار 
اوراق  راه اندازی  ش��اهد  سرمایه 

اختیار فروش نیز باشد. 
قالیب��اف اصل از ص��دور مجوز 
کمیته فقهی ب��رای معامله اوراق 
اختیار بر سبد سهام نیز خبر داد 
و تصریح ک��رد: بحث های فروش 
اس��تقراضی نی��ز گام دیگری در 

تکمیل و توس��عه این بازار است 
ک��ه کمیت��ه فقهی مج��وز آن را 
صادر کرده اس��ت. وی با اشاره به 
اینکه با چنین ابزارهایی ریس��ک 
سیس��تماتیک مدیریت می شود، 
گفت: این بازار به نقدش��وندگی، 
کارآی��ی و تعم��ق ب��ازار کم��ک 
می کند. مدیرعامل شرکت بورس 
تهران آپش��ن را یک ابزار و اهرم 
دانست و خاطرنشان کرد: هر ابزار 
جدیدی که به بازار سرمایه اضافه 
می شود به کارکردهای کل اقتصاد 
و بازاره��ای مالی کش��ور کمک 
می کن��د و س��بب عمق بخش��ی 
ب��ه س��ایر بازارها می ش��ود. وی 
با تأکید ب��ر اینکه بازار مش��تقه 
ویژگی های��ی دارد که بازار نقد از 
آن بی بهره اس��ت، گفت: در بازار 
مش��تقه س��رمایه گذار در شرایط 
نزولی می تواند س��ود کسب و در 
ب��ازار رو به باال، ریس��ک هایش را 
مدیریت کند. به گفته سخنگوی 
شرکت بورس اوراق بهادار تهران، 
در بازار نقد اگر سرمایه گذاری به 
نقدینگی خود نیاز داش��ته باشد، 

مجبور اس��ت س��هم ارزنده اش را 
بفروشد و با این کار باعث سرکوب 
قیمت س��هم می ش��ود، اما چون 
بازار مش��تقه انتظارات را نش��ان 
می دهد با چنین مشکالتی مواجه 
نیست به همین دلیل بازار مشتقه 
بیشتر از بازار نقد می تواند ارزش 
ذاتی را نشان بدهد و به توانمندی 
بازار س��رمایه در کش��ف قیمت و 
نقدشوندگی کمک کند. به گفته 
قالیب��اف در بازارهای کش��ور ما 
قابلیت پیش بینی برخی متغیرها 
مثل ساختار نرخ بهره وجود ندارد 
اما با راه اندازی بازار مش��تقه این 

کارکردها نیز اجرایی می شود. 
ب��ورس  مدیرعام��ل ش��رکت 
تهران در خاتمه اظهار داش��ت: 
توس��عه ای��ن ابزارها به توس��عه 
می کن��د  کم��ک  نی��ز  دان��ش 
و دانش��گاه ها از ای��ن ب��ه بع��د 
ای��ن  در  فعال ت��ر  می توانن��د 
بحث ش��رکت کنن��د و در بحث 
افش��ای این ابزار در ترازنامه ها، 
صورت های مالی و اس��تانداردها 
آموزش های الزم را انجام دهند. 

معاون بورس با اش��اره به لزوم 
توس��عه بازار بدهی گفت: توسعه 
ابزارهای بازار بدهی ش��امل اوراق 
اجاره، مرابحه، س��فارش ساخت، 
اسنادخزانه اسالمی، اوراق رهنی، 
سلف موازی استاندارد در گذشته 
س��بب رش��د بازار بدهی شد. به 
گزارش فارس، حسن امیری، عضو 
هیأت مدی��ره و مع��اون نظارت بر 
بورس ها و ناشران سازمان بورس 
و اوراق بهادار، در مراسم رونمایی 
از معامالت اختیار معامله در بازار 
س��رمایه گف��ت: نظ��ام اقتصادی 
کش��ور به دو بخش واقعی و مالی 
تقسیم و براساس این تقسیم بندی 
کلی، بازار س��رمایه یکی از اجزای 
اصل��ی سیس��تم مال��ی اقتص��اد 
محس��وب می ش��ود. وی با اشاره 
ب��ه کارک��رد اصل��ی اوراق اختیار 
معامله گف��ت: کارکرد ای��ن بازار 
مانن��د تمام��ی بازاره��ای دیگر، 
فراهم کردن بس��تر و زیرساخت 

مناس��ب جهت تالق��ی و تعادل 
عرضه و تقاضاس��ت. از این جهت 
و به منظور پاسخگویی به نیازهای 
گوناگون فعاالن در بازار س��رمایه 
نیاز به ابزاره��ای مالی متنوع و با 
کارکردهای مختل��ف وجود دارد. 
امیری افزود: نوع خاصی از ابزارها 
ک��ه قابلی��ت کارب��رد و عملیاتی 
ش��دن در تمامی بازارهای مالی را 
دارد، انواع ابزارهای مالی مش��تقه 
اس��ت که به صورت گس��ترده در 
بازاره��ای جهانی مورد اس��تفاده 
قرار گرفته و بر مبنای نوع دارایی 
تقس��یم بندی ش��ده اند که شامل 
ابزارهای مش��تقه بر پایه ارزهای 
خارج��ی، ابزاره��ای مش��تقه بر 
پایه نرخ س��ود  )به��ره(، ابزارهای 
مش��تقه بر پای��ه کاال و ابزارهای 
مشتقه بر پایه سهام است. به گفته 
ای��ن مقام مس��ئول، اوراق اختیار 
معامله، یک��ی از مهم ترین و البته 
جذاب ترین این ابزارهاست. معاون 

نظ��ارت س��ازمان ب��ورس، اوراق 
اختی��ار معامل��ه را به عنوان یکی 
از مهم ترین اوراق مش��تقه خواند 
و خاطرنش��ان کرد: اوراق اختیار 
معامله به عن��وان یکی از ابزارهای 
مالی مش��تقه، با توجه به خواص 
خود نه تنها یکی از ابزارهای مورد 
عالقه پژوهشگران حوزه مالی بوده 
است  )تا حدی که رابطه ای برای 
قیمت گذاری آن شایس��ته کسب 
جایره نوبل اقتصاد ش��ده است(، 
بلکه در میان فعاالن عرصه عمل 
در بازاره��ا نیز یک��ی از مهم ترین 
اوراق مش��تقه محسوب می شود، 
زیرا با خاصیت دوگانه خود یعنی 
ترکیب اختیار از یک س��و و تعهد 
از س��وی دیگر، برخالف ابزارهایی 
چون قراردادهای آتی خواستاران 
بیشتری را مجذوب خود می کند. 
وی ضمن اش��اره به تأکید رئیس 
س��ازمان ب��ورس ب��ر راه ان��دازی 
معامله  اختی��ار  اوراق  معام��الت 

عن��وان کرد: با توج��ه به اهمیت 
این ابزار، تالش گس��ترده ای برای 
راه اندازی معام��الت اوراق اختیار 
معامله آغاز شد؛ تالشی که نتیجه 
آن را امروز می بینیم و شاهد آغاز 
معام��الت اوراق اختیار معامله در 
بازار سرمایه ایران هستیم. بازاری 
که با گذش��ت 50 س��ال از عمر 
آن، جای خال��ی چنین ابزاری در 
آن احس��اس می شد. به گفته این 
عضو هیأت مدیره سازمان بورس و 
اوراق بهادار، با راه اندازی معامالت 
این اوراق، نه تنها یکی از نیازهای 
اصلی فعاالن این بازار برطرف شده 
اس��ت  )که گواه آن انجام بیش از 
2 هزار معامله تنها در نخس��تین 
روز معامالت این اب��زار در بورس 
کاالس��ت(، بلکه یکی از مشکالت 
اساس��ی س��رمایه گذاران خارجی 
نیز پاس��خ داده ش��ده است. وی 
اکنون س��رمایه گذاران  ادامه داد: 
م��ا می توانن��د با اس��تفاده از این 

ابزار اقدام به پوش��ش ریسک های 
همچنی��ن  کنن��د.  ناخواس��ته 
می توانند ب��ا اخذ موقعیت در این 
اب��زار اق��دام به س��رمایه گذاری و 

کسب بازدهی کنند. 
معاون نظ��ارت ب��ر بورس ها و 
ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق 
به��ادار، ای��ن گام را آغ��ازی ب��ر 
معام��الت اوراق اختی��ار خواند و 
تأکید کرد: آنچه امروز ش��اهد آن 
هستیم، تنها آغاز راه بلندی است 

که در پیش داریم.
اکن��ون تنه��ا معام��الت اوراق 
اختیار معامله را شاهدیم. این امر 
موضوعی کوتاه مدت اس��ت و در 
آینده ای بس��یار نزدیک معامالت 
اختیار فروش نیز آغاز می ش��ود. 
وی افزود: امروز تنها اوراق اختیار 
معامله اروپای��ی را داریم، ولی در 
آین��ده ای ن��ه چن��دان دور اوراق 
آمریکای��ی و انواع دیگ��ر اوراق را 

خواهیم داشت. 

کمیته فقهی مصوبه فروش استقراضی سهام را صادر کرد

آپشن ها؛ ابزاری برای پوشش ریسک سهامدار

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کاشی پارس در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که ف��والد امیرکبیر 

کاشان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.   
درصد نوسانقیمتنام شرکت

10,0604.99کپارس
8,6464.98فجر
13,0364.88دفرا

3,9954,86لبوتان
10,1544,41شسینا
4,6464,22خنصیر
12,8884,05کخاک

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان صوفیان صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. س��یمان هگمت��ان در رده دوم این گروه 
ایس��تاد و س��رمایه گ��ذاری صنعت بیمه ه��م در میان 

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

)4.82(3,181سصوفي
)4.8(2,339سهگمت
)4.53(1,433وبیمه
)4,49(1,213سشرق
)4,48(2,049ثاباد

)4,39(2,026سشمال
)4,32(5,355لپارس

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته شد. س��رمایه گذاری سایپا در رده دوم 
ای��ن گروه ایس��تاد. پارس خودرو ه��م در رده های باال 

قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

193.537 83خپارسح

36,482 1063وساپا
27,725 892خپارس
15,044 2883خودرو
13,992 1426فوالد
12,382 4249فاذر

11,133 189سشرقح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب به خود اختصاص داد و کیمیدارو رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
52.608 4249فاذر

49,720 8618دکیمي
43,368 2883خودرو
39,825 4567ثاژن
38,796 1063وساپا

24,741 892خپارس
20,469 2046فملي

بیشترین سهام معامله شده
ح��ق تق��دم پ��ارس خ��ودرو در حالی رتبه نخس��ت 
جدول بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد 
که پارس خودرو در این گروه دوم شد و سرمایه گذاری 

سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

835115خپارسح
8921571خپارس
10631477وساپا
28831398خودرو
1426841فوالد
15599824آپ

3815775کسرا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
کاش��ی سعدی به دست آورد. س��ایپا شیشه در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1835612کسعدی
1587317کساپا
899225تکمبا
933187خاذین
2154180تکنو
2292176دروز
3007167بالبر

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری اعتبار ایران در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری خوارزمی 

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

12012.22واعتبار
8462.28وخارزم
32612.97پتایر

10773.22پردیس
18033.42وبانک
10914.13وسینا
12534.18ورنا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

با هدف تأمین ساالنه ۱۰۰ هزار واحد
طرح  » مسکن اجتماعی «

 به دولت ارسال شد
طرح  » مس��کن اجتماعی «   با هدف تأمین س��االنه 
۱۰۰هزار واحد مس��کونی به هیأت دولت ارسال شد و 
قرار است تا پایان سال جاری نیز ۷۰ هزار واحد تأمین 
ش��ود. به گزارش ایسنا، پس از آنکه هفته قبل معاون 
مس��کن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی وعده ارسال 
طرح  » مس��کن اجتماعی «   در هفته ج��اری را مطرح 
کرد، این طرح پس از چکش کاری کارشناسی براساس 
نیازسنجی و عدم تکرار اقدامات عجوالنه قبلی، سرانجام 
پس از حدود سه سال از مطرح شدن آن توسط وزارت 
راه و شهرس��ازی، در روزه��ای اخیر ب��ه هیأت دولت 
ارسال ش��د. گزارش ها از جزییات آنچه در کمیسیون 
زیربنایی دولت به تأیید رس��یده، حاکی است ظرفیت 
اولیه ای که در طرح جامع مسکن تهیه شده در اوایل 
س��ال ۹۳ برای  »مس��کن اجتماعی« به شکل تأمین 
نیاز س��کونتی حداقل ۲۰۰ ه��زار خانوار کم درآمد در 
نظر گرفته ش��ده بود، در حال حاضر برای دس��ت کم 
پنج س��ال آینده، تغییر اساس��ی پیدا کرده و به نصف 
کاهش یافته اس��ت. در صورت تصویب دولت، متولی 
بخش مس��کن به همراه چهار دستگاه مسئول مسکن 
و معیشت خانوارهای فقیر و کم درآمد، ماموریت پیدا 
می کنند از سال آینده و در خالل اجرای برنامه ششم 
توسعه،  »س��االنه نیاز س��کونتی ۱۰۰ هزار خانوار از 
گروه درآمدی سه تا چهار دهک اول« را تأمین کنند. 
این تکلیف، امس��ال را نیز شامل می شود با این تفاوت 
که برای س��ال جاری، مقیاس طرح مع��ادل ۷۰ هزار 
خانوار تعریف ش��ده اس��ت. قرار است طرح  »مسکن 
اجتماعی« از سوی بنیاد مسکن به عنوان مجری اصلی 
طرح به دو ش��کل »خرید و ساخت مسکن ملکی« و  
»ساخت مسکن استیجاری و پرداخت یارانه اجاره بها« 

به اجرا دربیاید. 
اعتبار مالی م��ورد نیاز طرح از طریق منابع قانون 
هدفمن��دی یارانه ها و همچنین وام نوس��ازی بافت 

فرسوده مصوب سال ۹۳ تأمین خواهد شد. 
طب��ق وعده دولت یازدهم، قرار بود در ازای توقف 
س��اخت س��ری جدید  »مس��کن مهر «   از سال ۹۳، 
ط��رح جایگزین تحت عنوان  »مس��کن اجتماعی« 
برای نیاز س��کونتی دس��ت کم دو دهک اول جامعه، 
کلی��د بخورد. در این راس��تا، حدود دو س��ال پیش 
تفاهم نام��ه ای با عنوان  »مس��کن امید «   بین وزارت 
راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ب��رای تأمی��ن مس��کن س��االنه ۱۲۵ ه��زار خانوار 
کم درآمد به مدت شش سال منعقد شد اما در عمل، 
به خاطر آنچه  »تنگنای مالی بخش مسکن ناشی از 
تزری��ق اعتبارات به پروژه های مس��کن مهر «   عنوان 

شده، محتوای این تفاهم نامه به اجرا در نیامد. 

فعال سازی 2۰ پروژه نیمه کاره راهسازی 
استان تهران با بودجه 5۰۰ میلیاردی 

مدیر س��اخت توس��عه راه های اداره راه و شهرسازی 
اس��تان تهران با بیان اینکه توانستیم با اعتبارات ۵۰۰ 
میلیارد تومانی ۲۰ پروژه نیمه کاره راهس��ازی اس��تان 
تهران را فعال کنیم، گفت: ساخت کمربندی پاکدشت 
و اسالمش��هر از مهم ترین پروژه های راهسازی استان 
تهران هستند. به گزارش ایرنا، شهداد کاوه در حاشیه 
نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی با اشاره به پروژه های 
راهسازی در دست اجرای استان تهران گفت: در حال 
حاضر ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه راهس��ازی در استان 

تهران در حال انجام است. 
وی ادام��ه داد: ۵۰۰ میلی��ارد تومان برای س��اخت 
۲۰پروژه طبق قراردادها اس��ت، اما پروژه ها را با مبلغ 
هزار میلی��ارد تومان راهبری می کنیم. وی با تأکید بر 
اینکه از مهم ترین پروژه های راهسازی استان تهران که 
در میزان کاهش ترافیک بسیار تأثیرگذار است، پروژه 
بزرگراه پاکدش��ت اس��ت که هزینه آن ۲۲۰ میلیارد 
تومان برآورد ش��ده است، افزود: س��اخت این پروژه از 
سال 86 شروع شده بود، اما به دلیل کمبود منابع مالی 
و وجود معارض پروژه متوقف شده بود اما در چند سال 

گذشته توانستیم پروژه را ادامه دهیم. 
مدیر ساخت توسعه راه های اداره راه و شهرسازی 
اس��تان تهران گفت: بس��یاری از پروژه های اس��تان 
تهران به دلیل کمبود منابع مالی متوقف مانده بود، 
اما امروز با توان مضاعف پروژه ها شروع به کار کردند 

و کارگاه ها را فعال نگه داشته ایم. 
وی اف��زود: از دیگر پروژه های مهم اس��تان تهران 
کمربندی اسالمش��هر اس��ت که این پ��روژه آزادراه 
آزادگان را به فرودگاه حض��رت امام متصل می کند 
و دسترسی محلی برای ش��هرهای این محور ایجاد 
می کند که مبلغ قرارداد این پروژه هم ۱۲۰ میلیارد 

تومان برآورد شده است. 
کاوه ب��ا بیان اینکه از دیگ��ر پروژه های حائز اهمیت 
راهس��ازی استان تهران کمربندی دماوند است، گفت: 
عملی��ات اجرایی این پ��روژه در مح��دوده گیالوند از 
سال گذشته شروع ش��د و با اجرای این پروژه، دماوند 
ب��ه فیروزکوه و تهران به دماوند متصل می ش��ود و در 
کاهش ترافیک این محورها بسیار مؤثر خواهد بود. کاوه 
ادامه داد: پروژه تقاطع غیر همسطح قدس از شهریار به 
سمت شهر قدس از دیگر پروژه های استان تهران است 

که بخشی از آن تا پایان سال به افتتاح می رسد. 
وی با اش��اره به اینکه یک��ی از مهم ترین اقدامات 
اداره راه و شهرس��ازی استان تهران روکش آسفالت 
راه ها است، گفت: 8۰ درصد راه های استان عملیات 
روکش آس��فالت را انج��ام دادند و در ح��ال انعقاد 
ق��رارداد ۱۰ میلیارد تومانی برای راه های روس��تایی 
و ۱۲ میلی��ارد تومانی ب��رای راه های اصلی در پروژه 

روکش آسفالت ها هستیم.

عمران

 
بازار مس��کن ایران در حالی 
خود را آماده رس��یدن زمستان 
س��ال ۹۵ می کند که با وجود 
امیدوار کننده  پیش بینی ه��ای 
ماه های گذش��ته، هنوز س��ایه 
س��نگین رکود از س��ر یکی از 
ب�ازاره���ای  ب���زرگ ت�ری��ن  
اقتص��ادی ایران کن��ار نرفته و 
فعاالن ای��ن بازار هن��وز برای 
تصمیم گیری های جدید تردید 

دارند. 
اگر بخش مسکن در سال های 
پایانی دهه هشتاد، یک تنه بار 
س��نگین رش��د اقتصادی را به 
دوش می کش��ید، در سال های 
س��خت رکود تورمی ناچار شد 
حرک��ت خ��ود را متوقف کند 
و در ش��رایطی ک��ه ب��ه دنبال 
اقتصاد  دول��ت  سیاس��ت های 
ایران آماده می شود نرخ رشدی 
ب��اال را برای ماه ه��ای آینده به 
ثبت برساند، هنوز بازار مسکن 
ایران نسبت به نقش آفرینی در 

حرکت تردید دارد. 
یک����ی از اصل��ی ت��ری��ن 
نگرانی های��ی که باعث ش��ده 
صنعت س��اختمان ایران نتواند 
براس��اس پیش بینی ها پای در 
عرصه رونق بگذارد نامش��خص 
بودن شرایط در ماه های آینده 
اس��ت. با وج��ود آنک��ه دولت 
سیاست های گس��ترده ای را به 
منظ��ور حمای��ت از خریداران 
خان��ه طراحی ک��رده و تالش 
می کند ب��ا افزایش مبلغ وام ها، 
قدرت خرید آنه��ا را باال ببرد، 
هنوز تعداد خریداران جدید به 
پیش بینی ها نرسیده است. در 
بسیاری  ماه های گذشته  طول 
از وام های جدید به سررس��ید 
خ��ود رس��یده اند و ای��ن ام��ر 
باعث ش��د خریدوفروش ها در 
بازار مس��کن رشدی کوچک را 
نشان دهد اما این رشد تا حدی 

نبوده که بتواند خانه س��ازان را 
جدید  س��رمایه گذاری های  به 

بگمارد. 
در کن��ار نی��از خانه س��ازان 
ب��ه ثب��ات در ب��ازار و افزایش 
امیدها به تداوم روند افزایش��ی 
خ��ری��دوف�روش ه��ا، یکی از 
اصلی تری��ن دغدغه های بس��از 
بفروش ه��ا ثبات در هزینه های 

ساختمان سازی است. 
در ش��رایطی که ن��رخ تورم 
ب��ازار مس��کن یا منف��ی بوده 
یا افزایش��ی بس��یار ناچیزتر از 
نرخ ت��ورم در بازاره��ای دیگر 
را نش��ان می دهد، این دغدغه 
ک��ه احتم��ال افزای��ش دوباره 
هزینه های ساخت وجود دارد، 
سرمایه گذاران را با تردید هایی 
جدی تر مواجه کرده است. پس 
از آنکه صحبت از افزایش هزینه 
س��اختمان  انش��عاب  دریافت 
مطرح شد، نگرانی برای افزایش 
رقم دریافت مالیات های جدید 
نی��ز به وجود آم��ده و با اضافه 
کردن این موضوع ها به احتمال 
جدی افزایش هزینه خدمات و 
مصالح س��اختمانی متناسب با 
برای  تورم، سرمایه گذاران  نرخ 
ورود به برنامه های جدید با اما و 
اگرهای جدی تر مواجه شده اند. 
با وج��ود آنک��ه احتماال گام 

نخس��ت برای خ��روج از رکود 
در بازار مسکن، افزایش قدرت 
خری��د متقاضی��ان خواهد بود 
ک��ه در نهایت ب��ه تقاضا برای 
س��اخت واحدهای مس��کونی 
جدی��د می انجام��د، ول��ی در 
نگرانی  نهایت برطرف ک��ردن 
اصلی ترین  س��رم��ای�ه گذاران 
مسئله ای اس��ت که رسیدگی 
به آن می تواند قدم های محتاط 
فعاالن برای رس��یدن به رونق 

جدید را محکم تر کند. 
اشتیاق همراه با احتیاط

ی��ک فع��ال ب��ازار مس��کن 
معتقد اس��ت در شرایط فعلی 
س��رم��ایه گذاران اصلی تری��ن 
دغدغ��ه ای که دارن��د ثبات در 
ب��ازار و روش��ن ش��دن آینده 
صنعت است و اگر این دو اتفاق 
مهم در کنار یکدیگر قرار گیرند 
می توان انتظار داشت گام های 
ابتدایی برای رس��یدن به رونق 

برداشته شود. 
ایمان معصومی در گفت وگو 
با »فرص��ت امروز« عنوان کرد: 
در ط��ول س��ال های گذش��ته 
عمال با دش��وار ش��دن شرایط 
س��رمایه گذاری جدی��د ب��ازار 
بسیاری از خانه سازان یا ترجیح 
دادند ش��انس خود را در دیگر 
بازاره��ا امتحان کنن��د یا برای 

سرمایه گذاری های جدید دست 
نگه دارند، از این رو برای عبور 
از این شرایط باید نگرانی هایی 
را که در طول سال های گذشته 

وجود داشته برطرف شود. 
ط��ول  در  وی،  گفت��ه  ب��ه 
از  س��ال های گذش��ته یک��ی 
اصلی ت��ری��ن دغ��دغ��ه های 
س��رمایه گذاران حاش��یه سود 
موجود در بازار بوده اس��ت. در 
ش��رایطی که نرخ ه��ا در حوزه 
خدمات و مصالح و انش��عابات 
افزای��ش یافت��ه، قیم��ت خانه 
رش��دی نداش��ته و حت��ی در 
برخی حوزه ها با کاهش مواجه 
بوده اس��ت. از این رو در بازار یا 
خان��ه ای به ف��روش نرفته یا با 

ضرر همراه بوده است. 
ک��رد:  تاکی��د  معصوم��ی 
 برای رس��یدن به رک��ود ثبات 
هزینه ه��ای س��اخت می تواند 
بهترین گزینه باش��د اما اگر در 
هر ح��وزه ای مانند اخذ مالیات 
افزایش  یا هزینه های ج��اری، 
دوباره ای اتفاق افتد باید انتظار 
داشت تردید سرمایه گذاران بار 
دیگر تمدید شود و این موضوع 
ب��رای حرکت به س��مت رونق 

چندان امیدوار کننده نیست. 
س��رح��دی،  احم��درض��ا 
کارش��ناس بازار مسکن نیز در 

»فرصت امروز«  ب��ا  گفت وگ��و 
افزای��ش  اگ��ر  ک��رد:  اظه��ار 
مالی��ات یا عوارض ش��هری به 
منظ��ور کاهش ف��روش تراکم 
و شهرفروش��ی ص��ورت گیرد 
می توان��د جنبه های مثبتی در 
بلندمدت داش��ته باش��د اما در 
عمل افزایش هزینه های ساخت 
قطعا اثرات منف��ی نیز در بازار 

خواهد داشت. 
به گفته وی، در شرایطی که 
فع��االن بازار مس��کن در طول 
سال های گذشته رکودی جدی 
را تجربه کرده اند و البته از سوی 
دیگر قدرت خرید مردم نیز در 
حدی ب��اال نیامده ک��ه بتواند 
مانع از تمدید رکود ش��ود، هر 
هزینه جدیدی در حوزه ساخت 
می تواند به افزایش قیمت تمام 
شده واحدهای مسکونی منجر 
ش��ود و این امر در رکود تاثیر 
خواهد داشت. سرحدی اضافه 
کرد:  سیاس��ت هایی ک��ه برای 
عرضه کنن��دگان  از  حمای��ت 
مسکن اجرایی شده نیز بیشتر 
جنبه تبلیغی داشته است زیرا 
هنوز اث��رات جدی آنها در بازار 
قابل مشاهده نیست. اگر بناست 
این سیاست ها در عمل اثرگذار 
باش��د باید طوری اجرا شود که 
نتای��ج آن در ب��ازار قابل رصد 

باشد. 
با وجود آنکه هنوز نمی توان 
میزان افزایش قیمت تمام شده 
واحده��ای مس��کونی به دلیل 
افزایش هزینه های ساخت و ساز 
را به طور دقیق محاس��به کرد 
اما ص��رف این انتظ��ار تورمی، 
می توان��د جنبه هایی منفی بر 
عملکرد بازار مس��کن داش��ته 
باشد، بازاری که پس از سال ها 
درجا زدن دوب��اره حرکت های 
ابتدای��ی خود را ب��رای عبور از 
رکود کلی��د زده و ب��رای دوام 
آوردن در ای��ن مس��یر نیاز به 

حمایت های جدی دارد. 

گام های محتاط صنعت ساختمان برای بازگشت به رونق 

افزایشهزینههایساخت،رکودمسکنراتمدیدمیکند
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قائ��م مقام وزیر راه وشهرس��ازی ب��ا تأکید بر 
اینک��ه تحریم های احتمالی جدید و برگش��ت 
تحریم ها تأثی��ری بر رون��د قراردادهای خرید 
هواپیما از ایرباس و بویینگ ندارد، گفت: طبق 
مفاد قرارداد هرگونه برگشت تحریم ها یا اعمال 
تحریم های جدی��د در قرارداد خری��د هواپیما 
تأثیرگذار نخواهد بود و مجوز اوفک برای تمام 

هواپیماها اعتبار دارد. 
ب��ه گ��زارش ایلنا، اصغ��ر فخریه کاش��ان در 
نشست خبری در حاشیه نمایشگاه وزارت راه و 
شهرسازی با بیان اینکه مجوز اوفک از مجموع 
8۰ فروند هواپیمای مذکور در قرارداد بویینگ 
ب��رای ۱۵ فروند آن اعتب��ار دارد، گفت: مجوز 
اوفک برای ۱۵ فرون��د از هواپیماهای بویینگ 
اعتب��ار دارد، البته اوفک ب��رای تمام 8۰ فروند 
هواپیما مج��وز داده اما تا زم��ان تمدید مجوز 
اوفک ۱۵ فروند هواپیم��ا تحویل ایران ایر داده 

شده است. 
فخریه کاش��ان تأکید کرد: ای��ن قوانین تنها 
ش��امل ایران نیس��ت و در تم��ام قراردادهای 
فروش هواپیما ب��ه ایرالین های مختلف جهان 

مجوز اوفک باید تمدید شود. 
وی با بیان اینکه اوف��ک برای 6۵ هواپیمای 
باقی مان��ده هم مج��وز داده اس��ت، گفت: این 
قوانی��ن از این جه��ت حائز اهمیت اس��ت که 
م��ا ب��رای ۱۵ فرون��د هواپیم��ا پیش پرداخت 
می پردازی��م و اگ��ر پ��س از مدتی در ش��رایط 
احتمالی مانند برگش��ت تحریم ها قرار گرفتیم 
می توانیم پیش پرداخت این تعداد هواپیما را با 

سود آن پس بگیریم. 
فخریه کاش��ان ادامه داد: بویینگ تأمین مالی 
شش فروند هواپیما را تقبل کرده است و مابقی 
هواپیماها از روش اجاره به شرط تملیک تأمین 

می شود. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه از ۷4 فروند 
هواپیم��ای بویین��گ قرارداد تأمی��ن مالی ۳۵ 
فروند آن آماده اس��ت و در ای��ن هفته به امضا 
می رس��د، افزود: تأمین مالی 4۱ هواپیما آماده 
است و ۳۹ فروند دیگر با توجه به زمان تحویل 
آنها ک��ه جزو آخرین س��ری تحوی��ل هواپیما 
هس��تند بعدا تأمین مالی می ش��وند و عجله ای 

برای تأمین مالی آنها نداریم. 
فخریه کاش��ان ادامه داد: هنوز ایران در رتبه 
شش��م ریسک سرمایه گذاری در دنیا قرار دارد، 
البت��ه امیدواری��م در هفته آینده ای��ن رتبه به 
پنج��م برس��د بنابرای��ن هنوز ه��م هزینه های 

استقراض برای ایران گران است. 
وی با بیان اینکه دلیلی ندارد در حال حاضر 
خود را برای هزینه های باال متعهد کنیم، ادامه 
داد: ب��رای هواپیماهایی ک��ه تحویل آنها دیرتر 
است، تأمین مالی در همان زمان انجام می شود 
و اگر ش��رایط اقتصادی بهبود یاب��د می توانیم 

فاینان��س کنیم یعن��ی پول ارزان ت��ری از بازار 
تهیه کنیم. 

فخریه کاشان درباره شرایط احتمالی برگشت 
تحریم ه��ا یا اعم��ال تحریم ه��ای جدید گفت : 
یکی از مش��کالتی که کشور ما در قراردادهای 
بین المللی با آن مواجه اس��ت احتمال برگشت 

تحریم ها یا وضع تحریم های جدید است. 
وی اف��زود: با چندین موض��وع در قراردادها 
مواج��ه هس��تیم؛ اینک��ه ای��ن قرارداده��ا در 
آینده غیر قابل اجرا ی��ا غیر قانونی یا غیر معتبر 
ش��وند، بنابراین تمام ریسک ها را در قراردادها 

پیش بینی کرده ایم. 
وی اف��زود: خوش��بختانه ای��ن ام��کان ک��ه 
پیش پرداخت های م��ان را در ش��رایط احتمالی 
عینا  با احتس��اب س��ود آن پس بگیریم، وجود 

دارد. 
این مق��ام مس��ئول با اش��اره ب��ه راهنمای 
جدیدی که اوفک هفته گذش��ته منتشر کرده 
اس��ت، گف��ت: اوف��ک در هفته گذش��ته متن 
جدیدی را منتش��ر کرده که حاصل تالش های 

ما در وزارت خارجه بوده است. 
وی افزود: اوفک به صراحت در این متن گفته 
است قراردادهایی که پیش از تحریم های جدید 
یا احتمال برگش��ت تحریم ها منعقد می شوند، 
معتبر هس��تند و طرفین ش��ش ماه وقت دارند 

تکلیف قراردادها را روشن کنند. 
وی اف��زود: طبق این متن تازه منتشرش��ده 
و  دارد  ادام��ه  تعه��دات دو ط��رف کم��اکان 
پرداخت های اقس��اط طب��ق زمانبندی از پیش 

تعیین شده انجام می شود. 
وی تأکی��د کرد: طب��ق این متن ک��ه اخیرا 
توسط اوفک منتشر ش��ده هرگونه تحریم های 
جدید عطف  به ماس��بق نمی شود و این موضوع 

در قرارداد بویینگ هم دیده شده است. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به 
ق��رارداد ایرباس گفت: از مجم��وع ۱۰۰ فروند 
هواپیم��ای ایرباس مجوز اوفک برای ۳۷ فروند 
آن تاری��خ انقضا دارد البته اوفک برای هر ۱۰۰ 

فرون��د هواپیم��ا مجوز ص��ادر کرده اس��ت اما 
تاری��خ انقضای آن به تحویل ۳۷ فروند هواپیما 

می رسد. 
وی اف��زود: موعد تحوی��ل ۲۳ فروند هواپیما 
بع��د از تاریخ انقضای مجوز اوفک اس��ت و ۳6 
فرون��د هواپیم��ا هم من��وط به تأمی��ن مالی و 

تمدید مجوز اوفک است. 
فخریه کاشان تأکید کرد: تمام این مقررات و 
مفاد قرارداد شامل تمام قرارداد با ایرالین های 

جهان می شود و تنها خاص ایران ایر نیست. 
وی ادامه داد: ش��رکت بویینگ روزانه ۹۰ 
فروند هواپیما ب��ه ایرالین های جهان تحویل 
می دهد که در تم��ام آنها قراردادها به همین 
شکل اس��ت. اما وقتی حرف از ایران می شود 
م��ا خودم��ان س��خت گیرتر می ش��ویم و آنها 
موضوعات��ی را مط��رح می کنند ب��ر این مبنا 
که آی��ا اجازه پرواز به س��مت خاک ایران را 
خواهیم داش��ت ی��ا اینکه گم��رک ممانعتی 
از خ��روج هواپیماهای جدی��د خواهد کرد یا 
اینکه هواپیماهای جدید واجد ش��رایط پرواز 

به سمت ایران هستند. 
این مقام مسئول با اشاره به یادداشت تفاهم 
با ایرب��اس برای انتقال تکنولوژی های جدید به 
ناوگان هوایی ایران گفت: س��ازمان هواپیمایی 
ای��ران یادداش��ت تفاهمی را با ایرباس داش��ته 
است مبنی بر اینکه امکانات تولید سخت افزاری 
و نرم افزاری شرکت های واجد شرایط در ایران 
بررسی شود و در این صورت شرکت های ایرانی 
جزو زنجی��ره تولیدکنندگان قطع��ات ایرباس 

خواهند شد. 
وی افزود: در مورد بویینگ هم برای موضوع 
MRO )تامی��ن و نگهداری قطع��ات هواپیما( 

مذاکراتی را داشتیم. 
وی همچنی��ن از تخفیف وی��ژه ایرباس برای 
قیمت های ف��روش هواپیما به ای��ران خبر داد و 
گفت: امیدواریم با تالش آقای پرورش، مدیرعامل 
ایران ای��ر تخفیف های وی��ژه ای را در ایرباس اخذ 

کنیم که این قیمت ها در دنیا نادر است. 

برگشت تحریم ها روی قرارداد ایرباس و بویینگ بی تأثیر است

جواد هاشمی 
j.hashemi1992@gmail.com
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فناوری بیومتریک در داخل کابین 
خودروها

خودرونویس: نس��ل جدی��د خودروها را می توان 
با اثر انگش��ت روش��ن و با فناوری شناس��ایی صورت 

آینه های آن را تنظیم کرد. 
در آینده نزدیک می توان از فناوری بیومتریک برای 
شخصی سازی داخل کابین خودروها نیز استفاده کرد. 
در همین راس��تا ش��رکت کانتیننتال قصد دارد با 
ارائه چند ابزار بیومتریک عالوه بر هوشمندتر کردن 

خودرو، امنیت آن را نیز افزایش دهد. 
این ش��رکت دکمه اس��تارتی برای خودرو طراحی 
کرده که با اثر انگش��ت روش��ن می شود. فرد می تواند 
بدون اس��تفاده از کلید وارد خودرو ش��ود و فقط با 
فش��ار دادن انگش��ت خود روی کلید استارت، خودرو 
روشن می شود. به این ترتیب نه تنها دزدیدن خودرو 
مش��کل تر می ش��ود بلکه نوجوانان و کودکان خانواده 
نیز نمی توانند بدون اجازه از خودرو استفاده کنند. 

همچنی��ن در داخ��ل کابی��ن از دوربی��ن با قابلیت 
شناس��ایی صورت استفاده می شود. با استفاده از این 
قابلیت، حرکت دادن آینه ها، وضعیت نشستن، کنترل 
دمای داخل کابین و حتی کانال رادیو نیز به محض 
نشستن فرد مورد نظر در خودرو با توجه به ترجیحات 

او تنظیم می شود. 
به نظر می رس��د تس��ال نیز تصمیم دارد این طرح 
مفهوم��ی را در م��دل S ب��ه کار بگیرد. به این ترتیب 
رانندگان می توانند پروفایل های خود را در سیس��تم 
 اطالع��ات ذخی��ره کنن��د. این فناوری در نمایش��گاه

CES 2017 نیز عرضه خواهد شد. 

دایملر بزرگ ترین خودروساز 
لوکس 2016

دیتر زتچه، مدیر اجرایی گروه خودروسازی که به 
تولید خودروهای برند مرسدس بنز می پردازد معتقد 
است که شرکت متبوعش در نهایت عنوان بزرگ ترین 
خودروس��از سال 2016 میالدی را به خود اختصاص 

خواهد داد. 
در همین راس��تا مدیر اجرایی طی س��خنانی اعالم 
ک��رد: ما در س��ال جاری می��الدی عنوان بزرگ ترین 
تولید کنن��ده خودروه��ای لوکس جه��ان را تصاحب 
خواهیم کرد و در صورت تحقق این امر چهار س��ال 
زودتر از برنامه ریزی های صورت گرفته به هدف خود 
در زمین��ه تصاح��ب رتبه نخس��ت تولید خودروهای 

لوکس در جهان خواهیم رسید.
 ای��ن س��خنان در حال��ی از س��وی آق��ای زتچ��ه 
مطرح می ش��ود که پیش از این گروه خودروس��ازی 
از برنامه ری��زی خ��ود برای بدل ش��دن به نخس��تین 
خودروس��از لوک��س جهان در س��ال 2020 میالدی 
خب��ر داده ب��ود که در صورت تحقق پیش بینی مدیر 
اجرای��ی آن، این ش��رکت از ج��دول زمان بندی خود 
در زمینه توس��عه و افزایش تولید محصوالت لوکس 

جلوتر خواهد بود. 
دیت��ر زتچ��ه در رابطه با موفقیت در دس��تیابی به 
ه��دف خ��ود اظهار داش��ت: »هنگامی که در س��ال 
2011 اع��الم کردی��م قصد داریم تا س��ال 2020 به 
بزرگ تری��ن خودروس��از لوک��س جهان بدل ش��ویم 
بسیاری در آن جلسه نسبت به این هدف تردیدهای 
جدی داش��تند، اما هم اکنون ما در آس��تانه دستیابی 
به هدف مان هستیم و این اتفاق چهار سال زودتر از 

زمان پیش بینی شده رخ داده است.«
زتچه ادامه داد: »پس از سال 2005 میالدی برند 
مرس��دس بنز مجددا به صدر جدول تولیدکنندگان 
خودروه��ای لوکس جهان بازخواهد گش��ت و رقیب 
قدرتمند خود BMW را پشت سر خواهد گذاشت.« 
مدی��ر اجرایی گروه خودروس��ازی ک��ه در جریان 
کنفرانس��ی در ش��هر فرانکفورت س��خنرانی می کرد، 
اظهار داشت: »مرسدس بنز در سال جاری و پس از 
مدت ها توانس��ت بیش از 2 میلیون دس��تگاه خودرو 
را تولی��د و روان��ه بازارهای جهانی کند که این میزان 
برند مشهور و محبوب آلمانی را از دیگر رقبای آلمانی 

خود نظیر BMW و Audi پیش انداخته است.«
در همین ارتباط و براساس آمارهای منتشر شده، 
در 10ماه نخست سال 2016 میالدی، میزان فروش 
مرس��دس بنز با رش��دی 12درصدی روبه رو ش��ده و 
به یک میلیون و 710هزار دستگاه رسیده است. این 
رش��د در ش��رایطی تحقق یافته اس��ت که BMW و 
Audi  ب��ه ترتی��ب با تولید یک میلیون و 640 هزار 
و یک میلیون و550 هزار دستگاه خودرو در رتبه های 

دوم و سوم قرار گرفته اند. 
در م��اه نوامب��ر س��ال جاری و طبق اعالم رس��می 
مرس��دس بنز، فروش محصوالت این ش��رکت س��یر 
صعودی خود را حفظ کرده و میزان فروش این برند 
لوکس به یک میلیون و 890 هزار دس��تگاه رس��یده 
اس��ت. انتش��ار این آمار در حالی صورت می گیرد که 
BMW و Audi هنوز آمارهای رسمی فروش خود 

در ماه نوامبر را منتشر نکرده اند. 

امن ترین خودروهای اروپا کدامند؟ 

امن تری��ن خودرو ه��ای حال حاضر اروپا در س��ه 
کالس به انتخاب یورو اِن  سی ای  پی مشخص شدند. 
به گزارش خ��ودروکار، Euro NCAP همچون 
س��ال های گذش��ته پس از آزمایش��ات و تحقیقات 
ف��راوان و به عب��ارت دیگر ارزیاب��ی عملکرد ایمنی 
خودروهای��ی ک��ه در ق��اره اروپا تولید می ش��وند یا 
مورد اس��تفاده قرار می گیرند، امس��ال نیز امن ترین 
خودرو های اروپا را در س��ه کالس معرفی کرد. البته 
بنابر اعالم این موسسه از سایر کالس های خودرو به 
دلیل کم بودن تعداد خودرو های مورد آزمایش واقع 
ش��ده، نماینده ای در لیست منتشر شده توسط این 
س��ازمان حضور ندارد و به همین سبب فقط از سه 

کالس خودرو، امن ترین ها انتخاب شده اند. 
بنا بر اعالم Euro NCAP، در کالس خودرو های 
خانوادگی بزرگ، پس از ارزیابی و تست 18 دستگاه 
خودرو، ای��ن Toyota Prius اس��ت که موفق به 
کس��ب تمام اس��تاندارد های الزم و عنوان امن ترین 

خودروی کالس خانوادگی بزرگ در اروپا شد. 
در کالس خودرو ه��ای خانوادگ��ی کوچ��ک نی��ز 
این خودروی Hyundai Ioniq اس��ت که موفق 
به کس��ب عن��وان امن ترین خودرو ش��د. در کالس 
شاسی بلند نیز Volkswagen Tiguan به عنوان 

امن ترین خودرو شناخته شد. 
 یورو اِن  سی ای  پی )Euro NCAP(  که مخفف عبارت

 European New Car Assessment Programme
و به معنی برنامه ارزیابی خودروهای جدیدی اروپایی 
است، برنامه ارزیابی عملکرد ایمنی خودروهایی است 
که در قاره اروپا تولید یا مورد استفاده قرار می گیرند. 
این برنامه از س��ال 1997 کار خود را در بروکسل 
بلژیک و با پش��تیبانی آزمایش��گاه تحقیقات ترابری 
که زیر نظر وزارت تراب��ری بریتانیا فعالیت می کرد، 
آغ��از کرد. ای��ن برنامه را اغلب کش��ورهای اتحادیه 
 اروپ��ا پش��تیبانی می کنن��د و نتای��ج بررس��ی های

Euro NCAP مورد تایید آنهاست. 

رده بندی کیفی خودروهای سنگین 
منتشر شد

گ��زارش رده بن��دی کیف��ی خودروهای س��نگین 
تولیدی در آبان ماه امسال منتشر شد. 

کامیونت ه��ای  گ��روه  در  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
 تولیدی در آبان ماه امس��ال، س��ه کامیونت ایس��وزو

 NPR75K، FAW و  الوند قرار دارند که همگی 
تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند. 
در گروه کامیون های تولیدی نیز کامیون ایس��وزو 
FVR  دو س��تاره از پنج س��تاره کیفی را کسب کرده 
و باقی کامیون ها ش��امل ایس��وزو NPR75M و بنز 

WH نیز تنها یک ستاره کیفی را کسب کرده اند. 
ام��ا در گ��روه کش��نده های تولیدی در آبان ماه نیز 
کشنده ولوو FH500 چهار ستاره از پنج ستاره کیفی 
را کس��ب کرده اس��ت. کشنده اسکانیا G410 نیز دو 
 FAW J6 و AUMON H4 س��تاره و دو کش��نده
نیز یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند. 

بی ام و هولوگرام ها را آینده 
رابط های کاربری می داند

بی ام و شهرت زیادی در معرفی طرح های مفهومی 
حی��رت انگی��ز دارد و حتی بس��یاری از این طرح ها، 
راه خ��ود را به محصوالت��ی تجاری باز کرده اند مانند 
 .ConnectedDrive اپلیکیشن دستیار دیجیتالی
اما طرح های دیگری مانند موتوری که تعادل خود را 
حفظ می کند تا راننده نیازی به کاله کاسکت نداشته 
باشد، شاید هنوز چند سالی تا تبدیل شدن به واقعیت 

فاصله داشته باشد. 
به گزارش دیجیاتو اما این مسائل سبب نمی شود که 
بی ام و از پای بنش��یند و این کمپانی قصد دارد طی 
نمایش��گاه CES 2017، از آخرین ایده جالب خود 
رونمایی کند؛ HoloActive Touch که قرار است 
در نقش نوعی رابط کاربری مجازی برای اتومبیل ها 
ظاه��ر ش��ود.  به گفته س��خنگوی ب��ی ام و، این رابط 
کاربری به ش��ما اجازه می دهد تا به کمک دس��تان و 
ژست های حرکتی، کنترل کاملی روی اتومبیل داشته 
باشید. به نظر می رسد که این سیستم، هولوگرام ها را 
از کنسول مرکزی به سمت فرمان بازتاب می دهد تا 
راننده به کمک دست آزاد خود، با آنها تعامل داشته 
باش��د. در همین حین، دوربینی هم به دنبال کردن 

محل قرارگیری انگشتان خواهد پرداخت. 
بی ام و هنوز تاریخ دقیقی برای قرارگیری تکنولوژی 
HoloActive Touch در اتومبیل ه��ای خود ارائه 
نک��رده ام��ا پیش از این، س��ابقه نمایش تکنولوژی های 
جدید در نمایشگاه CES و آوردن آنها به اتومبیل های 
خود را داشته است. با این همه، هنوز نگرانی هایی درباره 
پرت شدن حواس راننده هنگام استفاده از هولوگرام ها 
وج��ود دارد ک��ه باید در CES امس��ال دید بی ام و چه 

تدبیری برای برطرف کردن آن اندیشیده است. 

خبر بینالملل

7 خودرو

مدیر ارش��د بازاریابی پرشیا 
خ��ودرو از رایزن��ی ب��رای اخذ 
نمایندگ��ی از ش��رکت م��ادر 

ب  ام و خبر داد. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
مزدا موسوی دیروز در نشستی 
خبری با تأکید بر اینکه پرش��یا 
خ��ودرو ت��ا س��ال 2013 تنها 
نماینده ف��روش ب  ام و در ایران 
بوده است، گفت: بعد از تحریم ها 
همه ش��رکت های خودروسازی 
بزرگ ب��ازار چند صد هزارتایی 
آمری��کا را به بازار چندهزارتایی 
ای��ران ترجیح دادند و رویه ای را 
در پیش گرفتند که مورد تأیید 

دولت آمریکا بود. 
او ادام��ه داد: مذاک��رات ما با 
شرکت اصلی ب  ام و  برای اخذ 
مج��وز نمایندگی رس��می این 
شرکت در ایران در حال انجام 
اس��ت اما همه چیز بستگی به 
روش��ن ش��دن سیاس��ت های 

دولت جدید آمریکا دارد. 
موس��وی ب��ا بی��ان اینک��ه 
به عن��وان  خ��ودرو  پرش��یا 
ب��رای  ب��ی ام و  اول  گزین��ه 
ای��ران  در  رس��می  فعالی��ت 
اس��ت، تصری��ح کرد: در حین 
مذاکرات ما به دنبال توس��عه 

مراکز خدمات رس��انی، توسعه 
اس��تانداردها و تنوع بخشی به 
سبد محصوالت مان هس��تیم. 

مدیر بازاریابی پرشیا خودرو 
اف��زود: در اوج تحریم ه��ا ک��ه 
واردات قطع��ات اصل بس��یار 
ب��ه  م��ا  ب��ود  کار دش��واری 
مش��تریان ب  ام و در ای��ران ب��ا 
واردات قطع��ات اصل خدمات 
دادیم و چراغ پرشیا خودرو را 

روشن نگه داشتیم. 
او در پاس��خ ب��ه اینک��ه اخذ 

نمایندگ��ی از ش��رکت م��ادر 
ب��ر چه مولفه های��ی تأثیر گذار 
خواه��د بود، اظهار کرد: با اخذ 
نمایندگ��ی از ش��رکت م��ادر، 
همه قطعات اصل با تسهیالت 
بیش��تر و قیم��ت کمت��ر وارد 
ایران خواهند ش��د که با توجه 
ب��ه ح��ذف واس��طه ها طبیعتا 
روی کاه��ش قیمت آنها مؤثر 

خواهد بود. 
موس��وی همچنی��ن درباره 
حجم بازار پرشیا خودرو گفت: 

ح��دود 30درصد از ب ام و های 
موجود در بازار از طریق پرشیا 
خودرو وارد شده اند اما ما خود 
را موظف به خدمات رس��انی به 
همه محص��والت وارداتی این 

برند می دانیم. 
او در پاسخ به »فرصت امروز« 
درب��اره قان��ون جدی��د وزارت 
صنع��ت مبنی بر اینکه واردات 
باید مش��روط به تولید باش��د، 
بی��ان ک��رد: در همه مذاکرات 
قطع��اً موض��وع تولی��د داخل 

نی��ز مدنظر ق��رار می گیرد اما 
تا زمانی که شرکت مادر مراکز 
فروش و خدمات پس از فروش 
در کشور به اندازه کافی نداشته 
باش��د، اقدام به سرمایه گذاری 

نمی کند. 
مدیر بازاریابی پرشیا خودرو 
همچنی��ن از رونمای��ی س��ه 
محصول جدید ب  ام و طی س��ه 

هفته آینده خبر داد. 
امداد خودروی بی ام و نقل 

مکان کرد
همچنین نوی��د نیرنیا، مدیر 
ام��داد پرش��یا خ��ودرو در این 
نشس��ت خب��ری گف��ت: امداد 
خ��ودروی پرش��یا خ��ودرو از 
جاده مخصوص کرج به خیابان 
شریعتی منتقل شده تا در مرکز 
شهر بتوانیم خدمات بهتری را به 

مشتریان ارائه کنیم. 
او ادامه داد: رس��الت ما این 
است که به همه بی ام وسواران 
خدم��ات ارائ��ه دهی��م و در 
برنامه ه��ای خ��ود ب��ه دنبال 
کاهش زمان امداد رسانی تا زیر 
یک س��اعت هستیم. همچنین 
ب��رای راحتی مش��تریان خود 
اق��دام ب��ه طراحی یک موبایل 

اپلیکیشن کرده ایم. 

BMWبهصورترسمیواردایرانمیشود

مدیر ط��رح اح��داث جایگاه ه��ای گاز 
طبیع��ی فش��رده )CNG(  با اش��اره به 
آمادگی ش��رکت های خارجی برای تولید 
خودروهای پایه گازس��وز برای کش��ور از 
مذاکره با ش��رکت فولکس واگن آلمان در 

این حوزه خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، عل��ی مهرابی در 
نشس��ت خبری که صبح دیروز برگزار شد 
از افتتاح همزم��ان 10 جایگاه CNG در 
کش��ور خبر داد و گفت: این جایگاه ها در 
روزهای گذش��ته به بهره برداری رسیده و 
ب��ه مردم خدمت رس��انی می کنند.  وی با 
بیان اینکه ظرفیت جایگاه های مذکور 16 
هزار مترمکعب در ساعت است، ادامه داد: 
این جایگاه ها در شهرهای شیرود، بهبهان، 
کبودرآهن��گ، دهل��ران، داراب، ته��ران، 
ارومیه، ساری و دیلم راه اندازی شده است. 
مدیر ط��رح اح��داث جایگاه ه��ای گاز 

طبیعی فش��رده )CNG(  ب��ا بیان اینکه 
 CNG در حال حاض��ر تعداد جایگاه های
موج��ود در کش��ور 2360 اس��ت، افزود: 
ای��ن جایگاه ه��ا آمادگ��ی دارن��د پیش از 

40 میلی��ون مترمکع��ب در روز به مردم 
خدمت رس��انی کنند. در س��ال جاری 40 
جایگاه راه اندازی ش��د و تا پایان سال 10 

جایگاه دیگر راه اندازی خواهد شد. 

راه اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی 
بهای CNG به صورت پایلوت

مهرابی در ادامه از راه اندازی سیس��تم 
 CNG به��ای  الکترونیک��ی  پرداخت��ی 
پایل��وت خب��ر داد و گف��ت:  به ص��ورت 
امیدواری��م بانک های عامل در این زمینه 
راه اندازی سیستم  س��رمایه گذاری کنند. 
پرداخ��ت الکترونیک��ی از دو جنبه حائز 
اهمی��ت اس��ت؛ نخس��ت آنک��ه پرداخت 
توس��ط ش��هروند آسان می ش��ود و دیگر 
مش��کالتی از قبی��ل پ��ول خرد ی��ا انعام 
وجود نخواهد داش��ت، از سوی دیگر اگر 
پرداخت به صورت الکترونیکی انجام شود 
به دو حس��اب می رود. حس��اب نخس��ت 
کارمزد جایگاه دار و حساب دیگر حسابی 
است که می توانیم پول ها را در آنها بلوکه 
کنی��م که از طری��ق آن قبض گاز جایگاه 

را پرداخت کنیم. 

آژان��س محیط زیس��ت اروپ��ا اعالم کرد 
که خودروس��ازان فرانسوی پژو، سیتروئن 
و رنو در فهرس��ت س��االنه خودروس��ازان 
بزرگ��ی ک��ه پایین ترین می��زان آالیندگی 
دی اکس��یدکربن را دارن��د، ب��ه ترتیب در 

رتبه های اول، دوم و سوم قرار گرفتند. 
به گزارش ایس��نا، این آژانس اعالم کرد 
خودروسازان لوکس فراری و استون مارتین 
به دلیل فرا رفتن از اهداف آالیندگی جریمه 

خواهند شد. 
براس��اس آماری که از س��وی این آژانس 
فراهم ش��ده اس��ت، فراری احتماال حدود 
411 ه��زار ی��ورو  )428 ه��زار دالر( و 
استون مارتین حدود 33 هزار یورو جریمه 
پرداخت خواهند کرد. میزان نهایی جریمه 
از سوی کمیسیون اروپا محاسبه می شود. 
به طور متوسط آالیندگی دی اکسیدکربن 
خودروه��ای جدیدی ک��ه در اتحادیه اروپا 

فروخته شدند، 8درصد کمتر از هدف 130 
گرم دی اکسیدکربن در هر کیلومتر برای 
س��ال 2015 و 3.1 درص��د کمتر از هدف 

سال 2014 بود. 

برای خودروهای تجاری س��بکی که در 
سال 2015 فروخته شدند، این رقم 168.3 
گرم دی اکسیدکربن در هر کیلومتر بود که 
پایین تر از هدف 175 گرم در هر کیلومتر 

و 0.4 درصد کمتر از سال 2014 است. 
س��ال گذشته خودروهایی که آالیندگی 
در  داش��تند،  کمت��ری  دی اکس��یدکربن 
کش��ورهای اروپ��ای غرب��ی در مقایس��ه با 
کشورهای شرق این بلوک خریده شدند. 

به ط��ور متوس��ط خودروهای جدیدی که 
آالیندگ��ی کمت��ری دارند، در هلند و پس از 
آن در پرتغال، دانمارک و یونان خریده شدند. 
براس��اس گ��زارش خبرگزاری فرانس��ه، 
خودروهای دیزلی و بنزینی 97.2 درصد از 
خودروهای جدید به ثبت رسیده را تشکیل 
دادند و س��هم خودروهای برقی و پالگین 
هیبریدی از 0.8 درصد در سال 2014 به 
یک درصد در س��ال 2015 افزایش یافت. 
باقی 1.6 درصد ثبت های جدید مربوط به 
خودروهای��ی بود که با س��وخت های دیگر 
مانند گاز مایع  )ال پی جی( و گاز طبیعی 

فشرده  )سی ان جی( کار می کردند. 

آمادگی شرکت های خارجی برای تولید خودروی پایه گازسوز در ایران
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آژانس محیط زیست اروپا اعالم کرد

خودروهای فرانسوی در صدر کم آالینده ترین خودروهای اروپا

نای��ب رئی��س اتحادی��ه صنف 
فروش��ندگان الس��تیک و روغن، 
پنچرگیران و فیلترس��ازان تهران 
اع��الم ک��رد ک��ه در ح��ال حاضر 
3ه��زار و 200 واحد صنفی دارای 
مجوز در صنف الس��تیک و روغن، 
پنچرگیران و فیلترس��ازان تهران 
مشغول به فعالیتند و معادل همین 
تعداد واحد صنفی غیرمجاز در این 

صنف فعالیت می کنند. 
 »ش��یرین ش��وکت فدایی« در 
گفت وگ��و با ایرن��ا اضافه کرد: در 
ح��وزه تداخل صنفی نیز تاکنون 
صنف��ی  واح��د   600 از  بی��ش 
شناس��ایی شده  اس��ت که مجوز 
فعالیت ش��ان را از اتحادیه ه��ای 
دیگ��ر دریاف��ت کرده ان��د اما در 
ح��وزه صنف الس��تیک، روغن و 

فیلتر فعالیت می کنند. 
نای��ب رئی��س اتحادی��ه صنف 
فروش��ندگان الس��تیک و روغن، 
و  تقلب��ی  محص��والت  عرض��ه 

بی کیفی��ت را تضیی��ع حق��وق 
مصرف کنندگان دانس��ت و گفت: 
ای��ن محص��والت ک��ه عموما  در 
واحدهای زیرپله ای و بدون مجوز 
و با هزینه کمتر تولید می ش��وند، 
رقاب��ت در ب��ازار را تح��ت تأثیر 
ق��رار داده و تولیدکنن��دگان را با 
مشکالتی جدی روبه رو می کنند. 
وی با بیان اینکه بخش عمده ای 
در  بی کیفی��ت  محص��والت  از 
واحدهای صنفی فاقد مجوز فعالیت 
عرضه می ش��ود، در م��ورد عرضه 
الس��تیک های تاریخ گذش��ته نیز 
گفت: معموالً در واحدهای صنفی 
دارای پروانه، چنین تخلفاتی انجام 
نمی ش��ود و غالبا واحدهای بدون 
پروان��ه و دس��ت فروش ها چنی��ن 
الس��تیک هایی را در ب��ازار عرضه 

می کنند. 
ش��وکت فدایی گف��ت: با توجه 
ب��ه اینک��ه تولی��د الس��تیک به 
دس��تگاه هایی خاص نی��از دارد، 

موض��وع تقلبی و تولید زیرپله ای 
ش��امل این محصول نمی ش��ود و 
هم��ه الس��تیک های موجود در 
بازار، در کارخانه ها تولید می شود؛ 
از ط��رف دیگ��ر، کارخانه ه��ا نیز 
ملزم به درج تاریخ تولید و انقضا 
روی محصول هس��تند، بنابراین 
خری��داران الس��تیک حتم��اً در 
زم��ان خری��د باید به تاریخ تولید 
و انقضای الستیک توجه کنند. 

وی تاریخ انقضای الستیک های 
داخل��ی را پن��ج س��ال و تاری��خ 
انقضای الس��تیک های خارجی را 
دو سال ذکر کرد و گفت: در کنار 
تاریخ انقضا، نگهداری از الستیک 
نیز موضوع مهمی است؛ به عنوان 
نمون��ه اگ��ر الس��تیک در زمان 
ترخیص در گمرک بخواهد ماه ها 
زیر آفت��اب بماند، به طور قطع از 
کیفیت آن کاسته می شود، حتی 
اگ��ر تاریخ مصرف آن الس��تیک 

نگذشته باشد. 

ش��وکت فدایی همچنی��ن ب��ه 
برگزاری نشس��ت هفته گذش��ته 
بررس��ی راهکاره��ا و برنامه های 
مقابل��ه ب��ا عرض��ه محص��والت 
تقلب��ی و بی کیفی��ت در اتحادیه 
فروش��ندگان الس��تیک و روغن 
اشاره کرد و گفت: در این نشست 
دس��تگاه های  از  نمایندگان��ی 
ذی رب��ط از جمله ات��اق اصناف، 
و  مع��دن  صنع��ت،  س��ازمان 
تجارت، س��ازمان های استاندارد، 
تعزی��رات حکومت��ی، حمایت از 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
و انجم��ن پاالیش��گاه های روغن 

ایران حضور داشتند. 
به گفته وی، در نشست یادشده 
رئیس اتحادیه الس��تیک و روغن 
همکاری و مشارکت همه بخش ها 
برای حذف محصوالت بی کیفیت 
و تقلبی از بازار الس��تیک، روغن 

و فیلتر خودرو را خواستار شد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه، اتحادیه 

مصمم است با ساماندهی وضعیت 
ب��ازار، مان��ع از فعالیت واحدهای 
متخل��ف و عرض��ه محص��والت 
بی کیفی��ت و فاق��د اس��تاندارد 
ش��ود، گفت: براساس برنامه های 
روغ��ن،  و  الس��تیک  اتحادی��ه 
گش��ت های بازرس��ی مش��ترک 
اتحادیه و دس��تگاه های ذی ربط، 
برای سالم س��ازی بازار مأموریت 
خ��ود را آغ��از کرده ان��د و با همه 

تخلفات برخورد می کنند. 
ش��وکت فدایی گف��ت: فعالیت 
 واحده��ای صنف��ی ب��دون مجوز 
ی��ا دارای مج��وز از صن��ف دیگر، 
عرض��ه محص��والت بی کیفیت و 
تقلبی، گران و کم فروشی، نداشتن 
تخصص و عدم ارائه خدمات کیفی 
و هرگونه اقدام و رفتاری که موجب 
ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان 
شود، از نظر اتحادیه تخلف صنفی 
محسوب شده و با آن برخورد جدی 

می شود. 

فعالیت 3هزار واحد صنفی غیرمجاز در بازار الستیک و روغن

تاریخ انقضای الستیک را هنگام خرید چک کنید



رئی��س  جمهوری با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی 
اتمی باید به همه ابعاد وظایف خود در راس��تای پایداری 
برجام عمل کند، تأکید کرد: گزارش های آژانس باید فنی 
و بی طرفان��ه بوده و انتظ��ار داریم این نهاد بین المللی، در 
زمینه همکاری های فنی، انتقال فناوری صلح آمیز هسته ای 
و تجارت هسته ای نیز به وظیفه خود به خوبی عمل کند. 
به گ��زارش ایس��نا، حجت االسالم والمس��لمین دکتر 
حس��ن روحانی روز یکش��نبه در دیدار  »یوکیو آمانو« 
مدی��ر کل آژان��س بین الملل��ی ان��رژی اتم��ی، گفت: 
جمهوری اس��المی ایران همواره به دنبال توسعه روابط 
مثبت و فنی با آژانس بین المللی انرژی اتمی بوده و در 
آینده نیز به همکاری های خ��ود با این نهاد بین المللی 

در چارچوب مقررات، ادامه خواهد داد. 
دکتر روحانی پرونده هسته ای ایران را یکی از فعالیت های 
مهم و طوالنی آژانس بین المللی انرژی اتمی دانس��ت و با 
اشاره به اینکه این پرونده در نهایت سال گذشته به نتیجه 
خوبی رسید، افزود: حل و فصل پرونده هسته ای ایران، رفع 
ابهام سازی ها و بسته شدن پرونده پیچیده PMD توسط 

آژانس، گامی مهم و اطمینان آفرین بود. 
رئیس جمه��وری برجام را توافقی ب��زرگ و تجربه ای 
مثب��ت دانس��ت ک��ه در س��ایه تالش ه��ای طرفی��ن 
مذاکره کننده حاصل شده است و افزود: برجام توانست 
از یک س��و ثبات و همکاری بیش��تری را ب��رای منطقه 
به ارمغان آورد و از س��وی دیگ��ر تحریم های ظالمانه و 

نادرست علیه ملت ایران را برطرف کند. 
رئیس ش��ورای عال��ی امنیت ملی خاطرنش��ان کرد: 
همانطور که رهبر معظم انقالب به صراحت اعالم کردند 
و نیز براس��اس اخالق و معیارهای دینی و فرهنگی، ما 
به تعهدات خود پایبند بوده و آغازگر نقض آن تعهدات 

نخواهیم بود. 
دکت��ر روحانی در عین حال پایداری برجام را در گرو 
پایبندی تمامی طرف ها به تعهدات شان دانست و تأکید 
ک��رد: جمهوری اس��المی ایران ت��ا زمانی که طرف های 
مقاب��ل ب��ه تعهدات خ��ود در برجام پایبند باش��ند، به 

تعهدات خود عمل خواهد کرد. 
رئیس  جمه��وری افزود: اقدامات اخی��ر آمریکا به ویژه 

تمدید قانون  »آیسا«، مغایر با برجام است. 
روحانی تأکید کرد: مسیری که آمریکا در قبال ایران 
در پیش گرفته، موجب کاهش اعتماد جهانی نسبت به 

دولت آمریکا خواهد شد. 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینک��ه آژانس بین المللی 
ان��رژی اتمی باید به وظایف خود در راس��تای پایداری 
برج��ام عمل کند، گفت: گزارش ه��ای آژانس باید فنی 

و بی طرفان��ه ب��وده و انتظ��ار داریم، آژان��س در زمینه 
همکاری های فنی، کسب فناوری صلح آمیز هسته ای و 
تجارت هسته ای نیز به وظیفه خود به خوبی عمل کند. 
روحان��ی همچنین با بی��ان اینکه آژان��س بین المللی 
ان��رژی اتمی یک��ی از نهاده��ای مه��م بین المللی برای 
اطمینان بخش��ی ب��ه مردم جه��ان در زمینه س��المت  
زیست محیطی و کنترل تسلیحات خطرناک اتمی است، 
اظهار امیدواری کرد که ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی بتوانند همکاری های فن��ی خوبی در زمینه تولید 
پیشران های هسته ای برای حمل و نقل دریایی با یکدیگر 

داشته باشند.  
»یوکی��و آمانو« مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی 
نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران 
از زمان اجرای برجام به تمامی تعهدات خود در این توافق 
به خوبی عمل کرده اس��ت، گفت: برجام یک دس��تاورد 
بزرگ بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی با همه توان از 

اجرای  آن حمایت می کند. 
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنش��ان 
کرد: پایبندی طرفین به اجرای تعهدات خود در برجام 

بسیار حائز اهمیت است. 
آمانو با اش��اره به ض��رورت گس��ترش همکاری های 
ایران و آژان��س بین المللی انرژی اتمی، افزود: اطمینان 
می دهیم که در آینده آژانس به عنوان سازمان بی طرف 

و فنی به کار خود ادامه خواهد داد. 

صالحی: آمانو شرایط برپا نگه داشتن برجام را از 
زبان مسئوالن ایرانی می شنود

رئیس س��ازمان انرژی اتمی گفت: سفر آقای آمانو در 

س��فر دوهفته پی��ش من به وین هماهنگ ش��د و آنجا 
ایشان ابراز عالقه کردند که به ایران بیایند. 

به گزارش ایس��نا، علی اکبر صالحی، روز گذش��ته در 
جم��ع خبرن��گاران درباره می��زان غنای پیش��ران های 
هس��ته ای گف��ت: این موضوع س��اده ای نیس��ت که به 
س��رعت بتوان درب��اره آن تصمیم گرفت و ما س��ه ماه 
فرصت داریم تا آن را بررسی کنیم. به طور معمول غنای 
این نوع محرک ها از ۵ درصد تا ۹۰درصد است. بستگی 
دارد ب��ه نوع مح��رک و زمان و هدفی ک��ه می خواهیم 
داش��ته باش��یم. او افزود: اگر تعویض س��وخت تند تند 
انجام ش��ود، غنای س��وخت می تواند پایین باشد و اگر 
تعویض س��وخت در مدت زم��ان طوالنی صورت گیرد، 
غنا می تواند باال باش��د. در عین ح��ال ما این کار را در 

چارچوب تعهدات پادمانی انجام می دهیم. 
رئی��س س��ازمان انرژی اتم��ی گفت: م��ا نمی توانیم 
اقدامات��ی ک��ه می توانیم انجام دهی��م را به عنوان اقدام 
متقاب��ل رس��انه ای کنیم اما ب��رای هر اق��دام مقتضی 
آمادگ��ی داریم. اما االن طرف مقابل پیام واکنش ایران 

در قبال نقض تعهدات را دریافت کرده است. 
صالح��ی ادامه داد: در دیدار با آمانو یکی از گله هایی 
که داش��تیم این بود که وقتی ۱۳۰ تن تولید داریم اگر 
۱۰۰ کیلو اضافه ش��ود امری نیست که در سطح رسانه 
مطرح ش��ود. ضمن اینکه در برجام آمده تولید بیش از 
حدود ۱۳۰ تن را در معرض فروش برای خریدار بالقوه 
خارجی قرار می دهیم. اما آنها گاهی تفسیر خودشان را 

دارند که البته این مسئله حل شد. 
رئیس س��ازمان ان��رژی اتمی ب��ا تاکید ب��ر رویکرد 
بی طرف��ی آژانس گفت: اگر غرض سیاس��ی در رویکرد 

آژانس نباشد ما مشکلی نخواهیم داشت. 
او س��فر آمانو به تهران و دیدار با مقامات کشورمان را 
بس��یار مهم ارزیابی کرد و افزود: این سفر از آن جهت 
که از مسئوالن کشور شرایط ایران برای برپا نگه داشتن 
برجام را می ش��نوند مهم است. ما بارها اعالم کردیم که 
ناق��ض عهد نخواهیم بود مگر طرف مقابل اقدام به این 

کار کند. 
او در پاس��خ ب��ه این پرس��ش ک��ه حض��ور آمانو در 
تهران برای مخالفت با ای��ران در اجرای تصمیم درباره 
پیشران های هس��ته ای نیس��ت؟ گفت: خیر، ما درباره 
پیش��ران ها به تفصیل صحبت کردیم. اگر برای مقاصد 
تجاری باش��د، پیش��ران ها به یک ش��کل و اگر نظامی 
باش��د، ترتیب خاص خودش را دارد و بر همین اساس 

چارچوب و تعهدات پادمانی اش متفاوت خواهد بود. 
همچنین دیروز آمانو با محمدجواد ظریف دیدار کرد.

نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی با 
انتقاد از برنامه های س��یما در ایام والدت 
پیامبر اس��الم  )ص( خواستار تغییر رویه 
صداوس��یما و پخش برنامه های ش��اد در 

اعیاد مذهبی شد. 
به گ��زارش ایس��نا، علی مطه��ری روز 
گذش��ته با انتش��ار مطلبی در اینستاگرام 
خود نوشت: برنامه های سیمای جمهوری 
اسالمی در ایام میالد پیامبر اسالم  )ص( 

از نظر شادی و نش��اط آفرینی متناسب با 
این ایام نبود. به طورکلی جش��ن و شادی 
م��ا مس��لمانان خصوصا ش��یعیان در ایام 
میالد پیامبر اکرم)ص( با جش��ن و شادی 
مس��یحیان در ایام میالد حضرت مس��یح 
قابل قیاس نیس��ت و این یک نقص است، 
به ویژه برای ما ایرانی��ان که عزاداری های 
طوالنی در طول س��ال داریم و جش��ن و 
شادی ما در اعیاد مذهبی بسیار کمرنگ تر 

از جشن و شادی ما در مناسبت های ملی 
اس��ت، به طوری که برخی چنین برداشت 
کرده اند که اصوالً مناس��بت های مذهبی 
برای غم و غصه است و مناسبت های ملی 

برای شادی. 
او اف��زود: برنامه های تلویزی��ون در ایامی 
مانند ش��ب یلدا و نوروز را مقایسه کنید با 
برنامه های آن در ایام عید فطر و عید قربان 
و عید غدیر و مبعث و سالروز والدت پیامبر 

اسالم)ص( به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، 
درحالی ک��ه در این اعی��اد مذهبی نیز باید 
مانند مناسبت های ملی نمایشنامه های طنز 
و برنامه های شاد زیاد باشد تا مردم احساس 
عید کنند و ک��ودکان و نوجوانان مذهب را 
عامل شادی و نشاط تلقی کنند، ضمن اینکه 
آگاهی بخش��ی درباره موضوع آن مناسبت 
نی��ز باید صورت گیرد. امیدوارم مس��ئوالن 
صداوسیما تغییری در رویه خود ایجاد کنند. 

در حال��ی که یک منبع نظامی س��وری اعالم کرده بود 
خروج افراد مجروح و بیمار از دو شهرک کفریا و فوعه در 
نزدیک ترین تاریخ احتمالی به روز یکش��نبه موکول شده، 
ش��بکه المیادین اعالم کرد باوجود کارش��کنی فتح الشام 
اتوبوس ها در حال ورود به محله های ش��رق حلب هستند 
و از آن ط��رف اتوبوس های دیگری نیز وارد ش��هرک های 

فوعه و کفریا شده اند تا توافق اخیر را اجرایی کنند. 
به گزارش ایسنا، رسانه جنگ سوریه اعالم کرد، باوجود 
مانع تراشی های تروریست ها در ورود اتوبوس ها به فوعه و 
کفریا پنج اتوبوس وارد دو ش��هرک فوعه و کفریا ش��دند. 
همچنی��ن تع��دادی از خودروه��ای هالل احمر س��وریه 
از مجم��وع ده ه��ا اتوبوس برای خارج ک��ردن زخمی ها و 

بیماران وارد این دو شهرک شدند. 
قبال دیده بان حقوق بش��ر سوریه اعالم کرده بود عناصر 
جبه��ه فتح الش��ام اج��ازه نمی دهند اتوبوس ه��ا وارد دو 

شهرک فوعه و کفریا که تحت محاصره هستند، شوند. 
المیادی��ن گ��زارش داد، اخت��الف بین احرار الش��ام و 
فتح الش��ام  )جبهه النصره س��ابق( مانع از خروج بیماران 

و زخمی ها از کفریا و فوعه شده است. 
باوجود این کارش��کنی ۷۵ اتوبوس  در حال وارد شدن 
به بخش جنوبی محله های ش��رقی حلب از طریق گذرگاه 
الراموسه در جنوب غرب شهر هستند تا بقیه افراد مسلح 
و خانواده هایش��ان را خ��ارج کنند. تلویزیون س��وریه نیز 
از آغاز ورود اتوبوس ها به ش��رق حلب برای ازس��رگیری 

عملیات خروج خبر داد. 
تلویزیون س��وریه گزارش داد شورش��یان نمی توانند تا 
زمانی که زخمی ها و بیماران فوعه و کفریا این دو شهرک 

را ترک نکنند، از شرق حلب خارج شوند. 
براس��اس گ��زارش تلویزیون س��وریه، به شورش��یان و 
خانواده هایشان تنها در صورتی اجازه خروج از شرق حلب 
داده می ش��ود که تعداد زیادی از س��اکنان فوعه و کفریا 

بتوانند این دو شهرک را ترک کنند. 
خبرن��گار س��انا نی��ز گ��زارش داد که اتوبوس ه��ا وارد 
محله ه��ای الزبدیه، صالح الدین، المش��هد و االنصاری در 
بخش شرقی شهر حلب تحت نظارت سازمان هالل احمر 
س��وریه و س��ازمان بین المللی صلیب س��رخ برای خارج 
کردن افراد مس��لح باقی مانده و خانواده هایشان به حومه 

جنوب غربی حلب شده اند. 
پیشتر یک منبع نظامی سوری که خواست نامش فاش 
نش��ود به خبرگزاری آلمان گفته بود: قرار بود سری اول 
نیمه های ش��ب گذش��ته به حلب وارد ش��وند اما به علت 
برخ��ی تدابیر در داخل دو ش��هرک کفری��ا و فوعه و نیز 
ارتباط خروج آنها با پرونده ش��هرک الزبدانی و مضایا در 

حومه دمشق این روند به امروز موکول شد. 
حس��ن زیتون از مجتمع رس��ول اعظم در شهر الذقیه 
و مس��ئول پرونده کفریا و فوعه نی��ز گفت: تعداد تقریبی 
زخمی ها و بیماران و خانواده هایشان که قرار است از این 

دو شهرک خارج شوند حدود ۵ هزار تن است. 

بع��د از ظه��ر ش��نبه همانطور ک��ه دو ط��رف دولت و 
مخالفان سوریه و نیز روس��یه و ترکیه توافق کرده بودند 
اتوبوس ها به س��مت شهرک کفریا و فوعه در حومه ادلب 
که تحت محاصره مخالفان مس��لح است حرکت کردند تا 
زخمی ها و بیماران را خارج کنند و در مقابل افراد مسلح، 
خانواده هایش��ان و غیرنظامیان از محله های شرقی حلب 

بیرون برده شوند. 
این در حالی است که در پی مطرح شدن طرح فرانسه 
در زمین��ه اعزام ناظران بین المللی به ش��رق حلب جهت 
نظارت بر روند خروج افراد از این منطقه، ش��ورای امنیت 

امروز این طرح را به رأی می گذارد. 
فرانسه متن این پیش نویس قطعنامه را عصر جمعه بین 
اعضای شورای امنیت توزیع کرد. به موجب این پیش نویس 
قطعنام��ه  بان ک��ی مون، دبیرکل س��ازمان مل��ل باید فورا 
کارمن��دان فعال در زمینه بشردوس��تانه را در ش��رق حلب 
مس��تقر کند و از سوریه بخواهد اجازه این کار را به سازمان 
ملل بدهد. دبیرکل س��ازمان ملل پنج روز فرصت دارد تا به 
ش��ورای امنیت اطالع دهد که آیا س��وریه عمال اجازه ورود 
کارمندان را داده اس��ت یا ن��ه. این پیش نویس همچنین بر 

حمایت از کادر پزشکی و بیمارستان ها تأکید دارد. 
از آن طرف سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه روز شنبه 
در تماس��ی تلفنی با همتایان س��وری و ایرانی خود و نیز 
هاکان فیدان، رئیس س��ازمان اطالعات ملی ترکیه اوضاع 

حلب سوریه را بررسی کرد. 

علی مطهری مطرح کرد

کمبود شادی در برنامه های سیما در ایام میالد پیامبر اسالم  )ص(

آخرین اخبار از خروج افراد بیمار و مجروح از شرق حلب

ی��ک روزنامه کویت��ی پیش نویس مذاکرات س��ه جانبه 
ایران،  ترکیه و روس��یه درباره س��وریه را منتش��ر کرد. به 
گزارش ایس��نا، روزنام��ه الجریده کویت ب��ه پیش نویس 
مذاکرات س��ه جانبه تهران، مس��کو و آنکارا درباره سوریه 
که احتماال در ش��هر آس��تانه  )پایتخت قزاقستان( میان 
طرف های سوریه با نظارت این سه کشور برگزار می شود، 

دست یافت و آن را منتشر کرد. 
ای��ن پیش نویس چهار بخش اصل��ی دارد که عبارتند از 
اینکه در درجه اول آتش بس فوری در کل مناطق سوریه 
اعالم می شود و سه کشور ناظر بر مذاکرات یعنی روسیه، 
ای��ران و ترکیه ب��ا هر گروهی که آتش ب��س را نقض کند 

برخورد می کنند. دوم اینکه ی��ک دولت انتقالی با حضور 
مخالفان بدون ش��رط برکناری بشار اسد، رئیس جمهوری 
س��وریه که بخش��ی از اختی��ارات خود را ب��ه این دولت 
انتقالی واگذار می کند، تش��کیل شود. سوم اینکه، پس از 
تشکیل دولت انتقالی ترکیه یک مسیر خروجی امن برای 
ش��به نظامیان س��وری و خارجی که می خواهند از سوریه 
بدون س��الح خارج شوند، فراهم کند و چهارم اینکه همه 
مذاکرات باید براس��اس حفظ تمامیت ارضی سوریه باشد 
و دمش��ق، مس��کو و تهران باید امنیت مرزهای ترکیه در 
مقاب��ل هر گونه تح��رکات کردها یا هر ط��رف مخالف با 
ترکیه را تأمین کرده و آنها را از این مرزها دور نگه دارند. 

پیش نویس مذاکرات میان ترکیه، ایران و روسیه درباره سوریه فاش شد

آغ�از  از  عراق�ی  نیروه�ای    
قریب الوق�وع مرحله دوم عملیات 
طی  موص�ل  ش�رق  بازپس گی�ری 
روزهای آینده خب�ر دادند. منابع 
عراقی هم اع�الم کردند که احمد 
خلف�ان الجرج�ری، از مس�ئوالن 
داع�ش در حمله پهپ�ادی ائتالف 
کش�ته  موصل  غ�رب  در  آمری�کا 

شد. 

رهب�ران اتحادی�ه اروپا در نشس�ت اخیر بروکس�ل از پاس�خ به ت�رزا می ، 
نخس�ت وزیر انگلیس درباره برگزیت خودداری کرده و فقط س�کوت کردند. 
م�ی  به ناچا در واکنش ب�ه این رفتار گفت: فکر می کنم باید همین االن اینجا 

را ترک کنم

تیتر اخبار

مدیرکل پیش بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی با 
اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به کشور در روز آینده، 
از تقویت این س��امانه در روز سه شنبه ۳۰ آذر خبر داد و 
رون��د بارش ب��اران و برف را در نقاط مختلف کش��ور طی 

روزهای آینده تشریح کرد. 
اح��د وظیف��ه در گفت وگو با ایس��نا، براس��اس آخرین 
داده های هواشناس��ی گفت در سواحل دریای خزر بارش 
برف و باران، در دامنه های ش��مالی البرز مرکزی، ش��مال 
غ��رب و نوار مرزی ش��مال ش��رق کش��ور ابرناکی، بارش 
پراکن��ده برف و ب��اران و مه آلودگی مناطق کوهس��تانی 

پیش بینی می شود. 
او با اشاره به اینکه روز یکشنبه شاهد افت دمای نسبی 

در نوار ش��مالی کشور خواهیم بود و دریای خزر نیز مواج 
خواهد بود، افزود: از روز دوش��نبه 2۹ آذر، سامانه بارشی 
دیگری شمال غرب، غرب و به تدریج سواحل غربی دریای 
خزر و دامنه ه��ای البرز مرکزی را تحت تأثیر قرار خواهد 
داد و این مناطق ش��اهد افزایش ابر، بارش برف و باران و 

وزش باد خواهند بود. 
به گفته وظیفه، آس��مان تهران در روز دوشنبه 2۹ آذر، 
نیم��ه ابری گاهی وزش باد در اواخروقت بارش پراکنده با 
بیش��ینه و کمینه دمای 8 و ۱- درجه سانتیگراد و در روز 
سه ش��نبه ۳۰ آذر، نیمه ابری تا ابری همراه با بارش باران 
و برف با بیشینه و کمینه دمای ۷ و صفر درجه سانتیگراد 

پیش بینی می شود. 

تهران شب یلدا برفی می شود

  رئیس مجلس ش�ورای اسالمی 

تعطیل�ی  ب�ا  دول�ت  موافق�ت  از 
آغاز  س�الروز  ربیع االول،  هش�تم 
امام�ت حضرت ول�ی عصر  )عج( 

خبر داد. 
زیس�ت  محی�ط  کمیت�ه   رئی�س 

ل�زوم  ب�ر  ته�ران  ش�هر  ش�ورای 
سمپاشی زمس�تانه برای مهار رشد 

مگس های سفید تأکید کرد. 
مدیر واحد صدور آرم س�ازمان حمل ونق�ل و ترافیک از تمدید مهلت ثبت نام 

اینترنتی آرم طرح ترافیک سال٩٦ تا پایان روز پانزدهم دی ماه خبر داد

تیتر اخبار

ایسنا روز گذشته گزارشی را از آخرین دیدار جعفر والی 
از موزه سینمای ایران و حرف ها و افسوس ها و آرزوهایش 
منتش��ر کرد. اینطور که پیداس��ت این هنرمند کهنه کار 
تئاتر و س��ینما که روز ش��نبه از دنیا رفت، همیش��ه آرزو 
داش��ت که موزه ای برای تئاتر ایران به وجود می آمد تا بعد 
از رفتنش مجموع داش��ته های هن��ری و حرفه ای خود را 

برای آیندگان به امانت می گذاشت. 
وال��ی در این دیدار گفته بود وج��ود مکانی به نام موزه 
س��ینمای ایران همتی است که توس��ط بزرگان سینمای 
ای��ران ب��ه انجام رس��یده اس��ت و آرزو کرده ب��ود که در 
آین��ده ای نه خیل��ی دور، فضای موزه ای ب��رای هنر تئاتر 

ایران نیز فراهم شود. 

وال��ی خود را متعلق به تئاتر می دانس��ت و می گفت: در 
گذشته تالش بسیاری برای جمع آوری آرشیو تئاتر ایران 
انجام داده ام اما ب��ه دلیل مخالفت هایی که برای حضور و 
نمایش بخش هایی از آثار تاریخی این هنر وجود داش��ت، 
از اقدام برای تأس��یس موزه تئاتر منصرف شدم و ترجیح 
دادم، مجموع داش��ته های خود را از تئاتر ایران در آرشیو 

شخصی ام نگه دارم. 
ب��ه  از صحبت های��ش  وال��ی در بخش های��ی  جعف��ر 
ظرفیت های تئاتر کش��ور برای تأسیس موزه ای متعلق به 
این هنر اش��اره داش��ت و تأکید می کرد ک��ه تئاتر هنری 
قدیمی اس��ت و س��ینما در هنر تئاتر ریشه دارد بنابراین، 
این هنر هم قدمت و هم وسعت بیشتری از سینما دارد. 

آرزوی جعفر والی که برآورده نشد

  جش�نواره بین الملل�ی س�ینمای 
جدید آمریکای التین با ادای احترام 
ب�ه عب�اس کیارس�تمی و اختصاص 
بخش وی�ژه ای به یاد این فیلمس�از 

برجسته و فقید ایرانی برگزار شد. 
  مهران مدی�ری گف�ت: در برنامه  
»دورهمی« درب�اره هر موضوعی که 
صحبت می شود، هیچ شخص خاص 
یا جناح سیاسی یا جریان مشخصی 

در نظر نیست.  

 »دن کیشوت« ١٥٠ زبانه 
با حضور مترجم های 

کتاب از سراسر دنیا و 
مترجم فصل فارسی نجمه 

شبیری در کتابخانه ملی 
مادرید رونمایی شد

تیتر اخبار

رئال مادرید در فینال جام جهانی باش��گاه ها، کاش��یما 
را با هت تریک کریس رونالدو شکس��ت داد و قهرمان این 
رقابت ها شد. به گزارش ایسنا، در دیدار نهایی جام جهانی 
باشگاه ها که عصر روز گذشته بین این دو تیم برگزار شد، 
رئالی ها توانس��تند در وقت ه��ای اضافه چهار بر دو حریف 
ژاپنی خود را شکست دهند و قهرمان این بازی ها شوند. 
رئ��ال از ابتدا تهاجمی بازی را ش��روع و خیلی زود به گل 
دست پیدا کرد. رونالدو در نیمه اول نمایش قدرتمندی را از 
خود نشان نداد و ژاپنی ها توانستند دو گل از رئال جلو بیفتند 
اما سفیدپوشان خیلی زود بازی را به تساوی رساندند. بازی 

با تساوی دو بر دو به پایان رسید و در وقت های اضافه دنبال 
شد که مادریدی ها گل سوم خود را به ثمر رساندند. رونالدو 
با پاس زیبای بنزم��ا در موقعیت خوبی قرار گرفت و دروازه 
کاش��یما را باز کرد تا با س��ه گل بهترین گلزن این رقابت ها 
شود. در ادامه بازی رونالدو دوباره با پاس تونی کروس گلزنی 
کرد و توانس��ت در این بازی هت تریک کن��د. رونالدو بدین 
ترتیب به نخس��تین بازیکنی تبدیل ش��د که در فینال جام 
باشگاه های جهان موفق به ثبت هت تریک می شود. او اکنون 
آقای گل ادوار جام باشگاه های جهان مشترکا با مسی و سوارز  

)۵گل( است. 

رئال مادرید با هت تریک رونالدو قهرمان جام جهانی باشگاه ها شد 

  برانک�و ایوانکووی�چ پ�س از دیدار 
و  پرس�پولیس  تیم ه�ای  دوس�تانه 
شهرداری ورامین که منجر به پیروزی 
۴ بر صفر تیمش ش�د درباره شکست 
تیمش مقاب�ل ذوب آهن، اظه�ار کرد: 
مدت ه�ای زی�ادی ب�ود که شکس�ت 
نخورده بودیم اما باالخره باید این اتفاق 
رخ م�ی داد. در این ب�ازی به هیچ وجه 
مستحق شکست نبودیم، چرا که بهتر 
از حریف بازی کردی�م اما به ذوب آهن 
تبریک می گویم آنها تیم خوبی هستند. 

فدراسیون جهانی پاراوالیبال، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران را در رتبه 
نخست رنکینگ جهانی در سال 2٠١٦ معرفی کرد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

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

شورای سردبیری:

محمدرضا قدیمی،حمیدرضا اسالمی، شهریار شمس مستوفی

چاپ: شرکت رواق روشن مهر توزیع: شتاب گستر امروز

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

دفتر مرکزی: 86073122-86073120
روابط عمومی: 86073118

فکس تحریریه: 86073203
سازمان آگهی ها: 88493166  
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روحانی به روسیه می رود
دکتر حس��ن روحانی، رئیس جمهوری ایران به 
روسیه س��فر می کند. به گزارش ایسنا به نقل از 
خبرگزاری تاس، قرار اس��ت س��فر بلندپایه ترین 
مقام سیاس��ی ایران به روس��یه در ژانویه 2۰۱۷ 

میالدی و کمتر از یک ماه آینده انجام پذیرد. 
در ح��ال حاضر مس��ئوالن دو کش��ور در حال 
آماده س��ازی برنامه ه��ای این س��فر هس��تند که 
پیش بین��ی می ش��ود چندین س��ند همکاری در 
زمینه های سیاس��ی، اقتصادی و بازرگانی در این 
س��فر به امضای روس��ای جمهور ایران و روسیه 

برسد. 

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیروز در تهران با مقامات کشورمان دیدار کرد 

 روحانی: پایداری برجام در گرو پایبندی
تمامی طرف ها به تعهداتشان است
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ایده های طالیی

نگاهی به آگهی چاپی برند ایلیا استیل

مکشمتنروزنامهتوسططرحآگهی

ترجمه: علی آل علی

نرگس فرجی
nargesfaraji62@gmail.com

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )13(
دوری از کلیشه

اقتب��اس از ایده های دیگران یکی از آس��ان ترین 
روش ه��ای موجود برای س��اختن آگه��ی در میان 
طراحان این حوزه اس��ت. با این حال نکته این امر 
ب��ه معنای الهام گیری از هر ایده ای نیس��ت. تنها از 
ایده های��ی که حرف تازه ای ب��رای گفتن در عرصه 
تبلیغات دارند باید استفاده کرد. این نکته هنگامی 
اهمیت پیدا خواهد کرد که بدانیم اکثر اقتباس های 
شکس��ت خورده ب��ه دلی��ل اس��تفاده از ایده های 
معمولی بوده است. ایده های معمولی، همان طور که 
از نام آن پیداس��ت، در سطح متوسطی قرار داشته 

و انتظار نتیجه مطلوب را نمی توان از آن  داشت. 
اگرچه اغلب طراحان آگهی پس از ارائه ایده خود، 
نس��بت به آن نگاه کام��ا مثبتی دارند، با این حال 
ممکن است عقیده شما به عنوان یک طراح با آنچه 
مخاطب در نظر دارد کاما متفاوت باش��د. مشکل 
اصلی اس��تفاده از نکات کلیش��ه ای، ناامید ساختن 
مخاطب از مطالعه آگهی و متن شماس��ت. در واقع 
خواننده به محض مواجهه با یک کلیشه، صرف نظر 

از ادامه متن، آگهی شما را رها خواهد کرد. 

ایده
متن ایده حاضر را براساس تحلیل اشتباهات رایج 
اغلب طراحان تبلیغات تهیه کرده ام. هنگامی که در 
ایمیل خود به مشتریان از یک متن از پیش تعیین 
ش��ده اس��تفاده می کنید، انتظار جل��ب توجه آنها 
چندان معقول نیس��ت. در واق��ع اگر مخاطب  برای 
ش��ما اهمیت و ارزش زیادی دارد، اندکی هزینه و 
خاقیت الزم است. برای مثال در نظر بگیرید پیام 
تبلیغاتی به این صورت دریافت کرده اید: »مشتری 
گرامی، برند م��ا در زمینه تهیه لوازم منزل یکی از 
برترین هاس��ت. تنها با یک تماس در کمترین زمان 
ممکن سفارشات به شما تحویل داده خواهد شد.«

این متن ابتدایی یک ایمیل کلیشه ای را تشکیل 
می دهد. باید در نظر داشت که در طول روز ممکن 
است بیش از 100 شرکت دیگر نیز چنین پیام هایی 
را برای مخاطبان ارس��ال کنن��د. نتیجه کار، حذف 
ایمیل شما بدون باز کردن آن خواهد بود. در عوض 
می ت��وان مقداری خاقیت را چاش��نی کار کرده و 
پیام را به این ش��کل آغاز کرد: »مش��تری گرامی، 
جناب آقای )نام شخص موردنظر(، نمی دانم چگونه 
از وفاداری ش��ما به ش��رکت مان تشکر کنم. سپری 
ک��ردن چندین س��ال در کن��ار فردی مثل ش��ما 
نقطه ای درخشان در کارنامه من و تمامی همکارانم 
اس��ت. به همی��ن دلیل از این پس برای س��فارش 
محصوالت با ش��ماره ش��خصی من تماس بگیرید 
و مطمئن باش��ید که در س��ریع ترین زمان ممکن 
سفارش تان را در دس��ت خواهید داشت. همچنین 
به پ��اس قدردانی از خریدهای ش��ما، تخفیف 25 
درص��دی را از این پس به طور ویژه برای ش��ما در 

نظر گرفته ایم.«
تفاوت میان دو متن ذکر شده آشکار است. با این 
حال اگر به متن پیشنهادی عاقه مند نیستید، متن 
دیگری را نیز برای ش��ما آماده کرده ایم: »مشتری 
عزیز، حضور شما در کنار برند ما مثل وجود لبخند 
روی تابلوی مونالیزاس��ت. بدون شما یکی از عناصر 
اصلی این شرکت کم خواهد بود. بنابراین اگر مایل 
باش��ید، بس��ته رایگانی از خدمات خود را به ش��ما 
عرضه خواهیم کرد. ش��اید به این وس��یله بتوانیم 

مقداری از لطف شما را جبران کنیم.«
منظور اصلی من از به کارگیری هزینه و خاقیت 
را متوجه شدید؟ در واقع به این شیوه مخاطب تان 
حس خواهد کرد که پیام ش��ما به طور اختصاصی 
برای وی فرس��تاده ش��ده اس��ت. این حس بسیار 

تاثیرگذار و ارزشمند است. 

اندکی تامل کافی است تا به این نتیجه رسید که 
دوران کپی برداری های سنتی به پایان رسیده است. 
به همین دلیل تنها دو راه برای ش��ما باقی خواهد 
مانده. نخس��ت اقتباس از ایده های موفق و استفاده 
از آنها به طور مناس��ب و در وهله بعد ایده پردازی و 
استفاده از خاقیت. با این حال توجه داشته باشید 
که اس��تفاده از عنصر خاقیت در آگهی به معنای 
بهره گیری از هر ایده احتمالی نیست. ایده شما باید 
حداقل اس��تانداردهای موجود را داشته باشد تا در 

تعامل با مخاطبان موفقیت کسب کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- با دقت باال به دنبال یافتن کلیشه ها در مطلب 
خود باشید. هرچه متن شما دارای کلیشه کمتری 

باشد، خواننده بیشتر به آن جلب خواهد شد. 
- الزم نیست مطلب خود را در زمانی اندک کامل 
کنی��د. در واقع در برخی م��وارد نگارش یک آگهی 
مناسب ممکن است ساعت ها یا روزها زمان از شما 
بگیرد. با این حال نتیجه کار ارزش تاش ش��ما را 

خواهد داشت. 

تبلیغات خالق

آگهی خطوط هواپیمایی ترکیه onurair- شعار: پروازهای روزانه، قیمت های شبانه

ایستگاه تبلیغات

آگهی کریسمس ارتش رستگاری کانادا 
فقر پنهان را نشان می دهد

  )Salvation Army( برای ارتش رستگاری Grey تبلیغ
کانادا، با اس��تفاده هوش��مندانه ای از قابلیت تصاویر 360 
درج��ه فیس ب��وک، دی��د ش��فاف تری از فقر ب��ه کاربران 
می ده��د. به گ��زارش  ام بی ای نیوز، در نگاه اول، پس��ت ها 
نمای��ی معمولی از ایام کریس��مس را با والدین و کودکانی 
نشان می دهد که لبخندزنان برای دوستان و آشنایان سال 
نوی خوبی را آرزو می کنند، درحالی که در پشت زمینه هم 
درخت ه��ای کریس��مس و نورهای رنگارنگ وج��ود دارد. 
Darlene Remlinger مدی��ر آژان��س Grey تورنت��و 
می گوید: »در این کمپین خاص اس��تفاده از فیس بوک و 
برخی تکنولوژی های جدید آن برای ایجاد تعامل و ارتباط 
بیشتر با یک فرمت ساده و قابل اجرا اهمیت زیادی داشت. 
به خصوص ابزارهایی که به صرفه باش��ند و به جوانانی که 
با اهدای پول به خیریه های آناین مشکلی ندارند، ارتباط 
برقرار کنند. هیچ کدام از صحنه ها در این عکس ها و فیلم ها 
دکور نیستند. اینها خانه هایی واقعی هستند که خانواده ها و 

افراد کانادایی واقعی در آنها زندگی می کنند.«

»خانه با عطر پیاز داغ و شنبلیله!«
علی بانی ش��رکاء، مدیر هنری و ایده پرداز 
تبلیغاتی درب��اره طرح آگهی چاپی برند ایلیا 
اس��تیل می گوید: ای��ن طرح م��ن را به یاد 
ط��رح آبگرمکن اخگ��ر که توس��ط تهمتن 
امینیان طراحی ش��ده بود انداخت، طرحی 
به یاد ماندنی و هوش��مندانه با اس��تفاده از 
قابلیت های رسانه که در آن طرح به نمایش 
درآمده بود. بانی ش��رکاء درب��اره هماهنگی 
طرح آگه��ی ایلیا اس��تیل با رس��انه انتخابی 
برای آن، می گوید: اس��تفاده از قابلیت رسانه 
با توجه به جایگاه و شرایط رسانه کاری  است 
که در ایران کمت��ر نمونه آن را دیده ایم زیرا 
در خیلی مواقع ط��راح و ایده پرداز در زمان 
ایده پ��ردازی ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت های 
مختلف، تصمیم گیری ای در مورد خود رسانه 
نمی تواند داش��ته باش��د. البت��ه این موضوع 
در مورد رس��انه های ش��هری مثل بیلبورد و 
اتوبوس خیلی بس��تگی ب��ه محدودیت های 
اعمال شده از طرف مسئولین نیز دارد. آگهی 
ایلیا استیل از این جهت قابل توجه است که 
عاوه بر زیرکی در استفاده از قابلیت رسانه، 
به جزییات متن و تصویر به طور هوشمندانه 
توجه ش��ده است. در متن اس��تفاده از تیتر 
»خانه با عطر پیاز داغ و ش��نبلیله!« که برای 
فرهنگ آشپزی ما ایرانی ها نماد بدبویی و بو 
گرفتن خانه است به خودی خود قابل توجه 

برای مخاطب است. 

خالقیتی که برای هر قشر مخاطبی 
ماندگار و هیجان انگیز است

بانی  ش��رکاء درباره اینکه آی��ا آگهی مورد 
نظ��ر می تواند نظر مخاطبان را به خود جلب 
کن��د، می گوید: معموال کس��انی که روزنامه 
می خوانن��د، ابتدا تیترها را می خوانند و تیتر 
ج��ذاب را دنبال می کنن��د و کمتر توجهی 
به آگهی ها در صفحه دارند. مس��لما در این 
آگهی تیتر نخس��تین قسمتی است که برای 
مخاطب جالب توجه است و مانند یک ایرانی 
از باال سمت راست آگهی را دنبال می کند و 
ناخودآگاه به س��مت آگهی کشیده می شود. 
این خاقیت برای هر قشر مخاطبی ماندگار 

و هیجان انگیز است. 

یک نمونه هوشمندانه با ایده ای خوب 
برای طرح آگهی تبلیغاتی 

بانی ش��رکاء در ادامه می گوی��د: تنها نکته 
منفی ای��ن آگهی ارتباط ک��م آن با کمپین 
اس��ت و طراح تنها با قرار دادن همان شعار 
خواسته این ارتباط را برقرار کند. تصور کنید 
کسی کمپین را روی بیلبورد ها ندیده باشد، 
اگر تصویر س��مت چپ را به تنهایی مشاهده 
کن��د هی��چ ارتباطی بی��ن ش��عار و تصویر 
نمی بیند و همچنین افرادی که خیلی سریع 
از کن��ار آگهی عبور می کنند و فقط تصویر و 
ش��عار را می بینند نمی توانند از آگهی درک 
درستی داشته باشند. به طور کلی آگهی فوق 

را می توان یک نمونه هوش��مندانه با ایده ای 
خوب دانس��ت که نمون��ه آن در ایران کمتر 

دیده شده است. 

 مرکز قرار دادن بحث »بو«
در کمپین تبلیغاتی 

حس��ن ماالمیری، مدیر تبلیغات شرکت 
ایلیااس��تیل درباره طرح آگه��ی چاپی برند 
ایلیا اس��تیل می گوید: این آگهی چاپی در 
راستای کمپینی ا س��ت که برند ایلیااستیل 
چن��د ماه پی��ش اجرایی کرده ب��ود. در آن 
کمپین برن��د با مرکز ق��رار دادن محصول 
هود خود بحث »ب��و« را مطرح و با بازی با 
این واژه طرح آگهی ه��ای محیطی مختلفی 
را اک��ران ک��رد. در کمپین م��ورد نظر فاز 
محیط��ی اجرای��ی و فاز رس��انه های چاپی 
آن به دالیلی موکول به االن ش��د. البته در 
این ف��از چهار آگهی تلویزیونی نیز رونمایی 
ش��دند. آگهی های تلویزیونی اخیر این برند 

نیز محصول محور هستند و به تازگی منتشر 
شده اند. 

هماهنگی طرح آگهی تبلیغاتی با رسانه 
تبلیغاتی چاپی

ماالمیری درباره مرحله ایده پردازی آگهی 
چاپی که توس��ط کانون خاقیت کرگدن 
انجام شده، می گوید: سعی بر این بود که 
آگهی چاپ��ی را دقیقا منطبق با رس��انه 
م��ورد نظر طراحی و ایده پ��ردازی کنیم؛ 
اتفاقی که ش��اید در کمپین های دیگر به 
ای��ن دقت رخ ندهد. در این طرح س��عی 
ش��ده طرح به گونه ای طراحی ش��ود که 
مخاطب حس کن��د، هود در حال مکش 
متن روزنامه است. همچنین برای طراحی 
متن در نظر گرفته شده برای آگهی نیز دقت 
زیادی شده است یعنی متن مورد نظر دقیقا 
با طرح هماهنگی دارد و درباره بو مواردی را 
عنوان کرده اس��ت. در متن مورد نظر مرتبا 
درباره ب��وی پیاز و ش��نبلیله جماتی بیان 
ش��ده اس��ت؛ بوهایی که هود ایلیا استیل به 
آن حساس است و فورا به سمت خود جذب 

می کند. 

آگهی تبلیغاتی به تنهایی پیام 
تبلیغاتی را به مخاطبان می رساند

متف��اوت  طراح��ی  درب��اره  ماالمی��ری 
طرح آگهی چاپی برند ایلیا اس��تیل می گوید: 

معم��وال در کمپین های تبلیغاتی س��عی بر 
این می ش��ود که از هم��ان طرح محیطی در 
آگهی های چاپی استفاده شود اما در کمپین 
باش��د ایلیا اس��تیل ای��ن اتفاق رخ ن��داده و 
برای طرح محیط��ی محتوایی مجزا تولید و 
ایده پردازی شده است. البته این طرح آگهی 
به نظر می تواند مس��تقل از کمپین باش��د و 
به تنهایی پی��ام تبلیغاتی اش را به مخاطبان 
برس��اند. از این آگه��ی چاپی فقط یک طرح 
طراح��ی و در رس��انه های چاپ��ی مختل��ف 
منتشر ش��ده است. برای رس��انه های چاپی 
نی��ز روزنامه و مجله ه��ای تخصصی در نظر 
گرفته ش��ده اند؛ مجاتی که گروه مخاطبان 
اصلی مان یعنی بانوان بیش��تر با آنها سروکار 
دارند. این طرح آگهی برای روزنامه یک چهارم 
صفحه و برای مجله دو صفحه روبه رو در نظر 
گرفته شده است. برای طرح روزنامه کادری 
در نظر گرفته نشده تا کاما حس مکش در 
ذه��ن مخاطبان تداعی ش��ود. در واقع طرح 
به گونه ای ا س��ت که یک چهارم صفحه متن 
و یک چه��ارم صفح��ه ط��رح روزنامه تداعی 
می شود. ماالمیری درباره ویژوال طرح آگهی 
ایلیااس��تیل می گوی��د: برای ای��ن کار زمان 
زی��ادی صرف ش��ده و از جزیی��ات طرح با 
دقت، عکاس��ی و بعد اجرایی شده است. در 
پای��ان باید بگویم در تاش هس��تیم که این 
طرح آگهی را با تکرار دفعات بیش��تر منتشر 

کنیم اما فعا یک بار منتشر شده است. 

 این آگهی چاپی در راستای کمپینی ا ست 
که برند ایلیااستیل چند ماه پیش اجرایی 
کرده بود. در آن کمپین برند با مرکز قرار 

دادن محصول هود خود بحث »بو« را مطرح 
و با بازی با این واژه طرح آگهی های محیطی 

مختلفی را اکران کرد

در صنع�ت تبلیغ�ات کش�ورمان، طرح آگهی های چاپ�ی محجور 
مانده ان�د. طرح آگهی های�ی ک�ه گ�روه مخاطب�ان خ�اص خ�ود را 
دارن�د اما توج�ه چندانی به آنها نمی ش�ود و برنده�ا معموال وقتی 
می خواهن�د اطالعات زی�ادی را به مخاطبان ش�ان بگویند س�راغ 
اک�ران طرح آگهی های چاپ�ی می روند؛ اطالعاتی ک�ه اکثرا در کنار 
یک طرح تبلیغاتی کوچک قرار می گیرند و معموال آنقدر پیچیده و 
زیاد هس�تند که مخاطبان کمتر به آن توجه می کنند. البته هستند 
برندهای�ی ک�ه از طرح آگهی محیطی خود برای چاپی نیز اس�تفاده 

می کنند و در پاسخ می گویند به دلیل هماهنگی رسانه ها با یکدیگر 
دست به این اقدام تبلیغاتی زده اند. بنابراین دیدن یک طرح چاپی 
خ�وب و متفاوت مطمئنا نظر مخاطبان را به خود جلب خواهد کرد. 
برند ایلیااس�تیل فعال در حوزه تولید لوازم آشپزخانه چندی  است 
حضور فعالی در عرصه تبلیغات داخلی دارد. این برند مدتی ا س�ت 
در راس�تای کمپینی که از ابتدای س�ال در حال اکران دارد، آگهی 
چاپی را منتشر کرده است. در این آگهی چاپی ایلیااستیل محصول 
ه�ود خ�ود را که جزو اصلی تری�ن محصوالت آن اس�ت محور قرار 
داده و از ای�ن طریق پیام تبلیغاتی خود را به مخاطبان منتقل کرده 
اس�ت. در این آگهی محصول هود برند ایلیااس�تیل در حال مکش 

متنی از روزنامه به نمایش گذاش�ته ش�ده اس�ت؛ متنی که دقیقا با 
طرح آگه�ی مرتب�ط و در آن مطالب�ی مرتبط با ای�ده کمپین اصلی 
آورده شده اس�ت. آگهی چاپی برند ایلیا استیل از زوایای مختلفی 
مانند ایده پردازی، طراحی و هماهنگی طرح با رسانه تبلیغاتی قابل 
تحلیل اس�ت که »فرصت امروز« به آن پرداخته است. برای بررسی 
ای�ن آگهی چاپ�ی گفت وگویی را با علی بانی ش�رکاء مدیر هنری و 
ایده پ�رداز کمپین های تبلیغاتی داش�ته ایم. همچنین برای دریافت 
اطالعات دقی�ق درباره این طرح آگهی گفت وگویی را نیز با حس�ن 
ماالمی�ری، مدیرتبلیغات برند ایلیا اس�تیل داش�ته ایم که در ادامه 

می خوانید. 



وقت��ی ش��رکتی می خواهد 
ب��رای خودش هوی��ت بصری 
بسازد باید همه اجزای شرکت 
را به گون��ه ای طراحی کند که 
خ��اص او باش��د. مثال طراحی 
لب��اس کارکن��ان، روش ه��ای 
بازاریاب��ی، فون��ت و رنگ آرم 
شرکت و... همه هویت بصری 
آن برند هس��تند. قاعده ای که 
ب��رای ش��کل و ظاه��ر اجزای 
می ش��ود  طراح��ی  ش��رکت 
جزیی از هوی��ت بصری آن را 
در برمی گیرد. به نظر می رسد 
برند روزان��ه در تبلیغات اخیرا 
با مانور دادن روی ماس��کوت 
گاو خ��ود در کن��ار معرف��ی 
درص��دد  خ��ود،  محص��والت 
تقوی��ت عنصر هوی��ت بصری 
خود نی��ز اس��ت و در این راه 
روش های��ی  از  اس��تفاده  ب��ا 
در  اس��تیکر  چ��ون طراح��ی 
ارسال  اجتماعی،  ش��بکه های 
لیوان��ی با نق��ش گاو روزانه به 
اینس��تاگرامی  س��لبریتی های 
و اموری از این دس��ت س��عی 
دارد گام��ی محک��م در جهت 
تقوی��ت پکیج هوی��ت بصری 
خ��ود ب��ردارد. ب��رای ارزیابی 
هویت بص��ری برن��د روزانه با 
روزبه اشتری، کارشناس ارشد 
بازاریابی و مونا توسلیان، مدیر 
ارش��د برند روزانه به گفت وگو 

پرداختیم. 

کاراکتر دوست داشتنی 
روزبه اش��تری، کارش��ناس 
ارش��د بازاریاب��ی در خصوص 
ارزیاب��ی هوی��ت بص��ری برند 
روزان��ه ب��ه »فرص��ت امروز« 
برن��د روزانه چندی  می گوید: 
اس��ت کاراکتر گاو خود را در 
معرض نمایش مخاطبانش قرار 
داده است. روزانه بعد از اکران 
آگه��ی محیطی خ��ود مدتی 
اس��ت یک آگه��ی تلویزیونی 
نی��ز با هم��ان کاراکتر درحال 
پخ��ش دارد. در این آگهی که 
به ص��ورت انیمیش��ن طراحی 
ش��ده، کاراکت��ر گاو روزانه در 
این  محصول  مهم تری��ن  کنار 
برند یعن��ی پنیر ق��رار گرفته 
اس��ت. هم راس��تا با این آگهی 
نیز  آگهی محیطی  تلویزیونی، 
اکران شده است. روزانه از ابتدا 
بنای کمپین های تبلیغاتی اش 
را بر س��ادگی و ارتباط سریع 
و مصرف کننده  مخاط��ب  ب��ا 
محصوالت��ش گذاش��ته بود و 
س��تاره ایده های��ش کاراکت��ر 
دوس��ت داشتنی گاو بود. حاال 
دوباره بعد از س��ال ها روزانه با 
بازگشته  بازار  به  تازه  تبلیغات 
که هم خوش��حال کننده است 
و ه��م خاطره انگی��ز. با دیدن 
بیلبوردها و تبلی��غ تلویزیونی 
ناخ��ودآگاه تصاوی��ر و ایده ها 
را ب��ا خاطرات��ی که داش��تم 
مقایسه کردم. روزانه در آگهی 
س��ادگی  جدی��دش همچنان 
را حف��ظ ک��رده و از دید بنده 

ساده، زیباست. 

ماسکوت های کارتونی 
برندهای خوراکی 

او در پاس��خ به این س��وال 
چ��ه  برن��د  ماس��کوت  ک��ه 
مخاطبانی را ه��دف قرار داده 
بس��یاری  می گوی��د:  اس��ت، 
از برنده��ا از ی��ک ش��خصیت 
نمایش��ی یا همان ماس��کوت 
برای ایجاد تداع��ی و افزایش 
میزان آگاهی از برند اس��تفاده 
می کنن��د. بدیهی اس��ت یک 
نماد تصویری بس��یار سریع تر 
از ی��ک پیام کالم��ی در ذهن 
نفوذ ک��رده و باق��ی می ماند. 
به صورت کلی ماس��کوت یک 
شخصیت انس��انی، حیوانی یا 
کارتونی اس��ت که در راستای 
میان  ارتباط عاطف��ی  ایج��اد 
برن��د و مخاطبانش براس��اس 
برند  ش��خصیت  ی��ا  جوه��ره 
طراح��ی می ش��ود. نمونه های 
موفق زی��ادی در دنی��ا وجود 
دارند که می توان مورد بررسی 
و الگویاب��ی ق��رار داد. از آنجا 
ک��ه ماس��کوت های کارتون��ی 
ب��ا ک��ودکان و کال انس��ان ها 
ارتباط بهتری برقرار می کنند، 
بی دلی��ل نیس��ت ک��ه اکث��ر 
ماس��کوت های موف��ق متعلق 

به برنده��ای خوراکی تفریحی 
است. از آنجا که مواد خوراکی 
تفریح��ی، اعضای خان��واده  و 
به خصوص کودکان را به عنوان 
گ��روه مخاطب��ان ه��دف قرار 
می دهند، بنابراین برای ترغیب 
مخاطبان هدف به مصرف این 
قبیل محصوالت، باید ذهنیتی 
تفریحی برای آنها ایجاد شود، 
به همی��ن دلی��ل در تبلیغات 
ای��ن برنده��ا همیش��ه وجهه 
ش��وخی و خنده و جنبه های 
فانتزی وج��ود دارد. از طرفی 
ام��روزه ب��ا وجود ش��بکه های 
این فرصت  برنده��ا  اجتماعی 
ارتباط ماسکوت  تا  را یافته اند 
به ط��ور  را  مشتریان ش��ان  و 
واقعی برقرار س��ازند. به صورت 
کلی ماس��کوت تبلیغاتی برای 
دوره معرف��ی محصوالت��ی که 
مخاط��ب ک��ودک و نوج��وان 
دارند بیش��تر استفاده می شود 
توج��ه  ایج��اد  آن  ه��دف  و 
پیام ه��ای  حج��م  می��ان  در 
ش��رطی کردن  و  تبلیغات��ی 
مخاط��ب برای ایج��اد ارتباط 
می��ان محص��ول و ماس��کوت 
خلق شده اس��ت، اما ماسکوت 
مجموع��ه  ج��زو  برند س��ازی 
عناصر هویت بصری برند است 

و بیش��تر برای شخصیت 
انس��انی بخش��یدن ب��ه 
برند اس��تفاده می ش��ود. 
معموال س��عی می ش��ود 
ماسکوت برند تا آنجا که 
ممکن اس��ت ساده باشد 
و به راحت��ی ب��ه خاط��ر 
آورده ش��ود، چراکه قرار 
است نقش ارتباط دهنده 
میان مخاط��ب و برند را 
ایفا کند. ماس��کوت ها به 
لح��اظ تیپولوژی معموال 
قهرمان یا دوست داشتنی 

هستند. 

کلنجار رفتن با ذهن 
مصرف کننده

همچنی��ن او در مورد هدف 
اس��تیکر  از طراح��ی  روزان��ه 
اجتماع��ی  ش��بکه های  در 
ادام��ه می دهد: در چند س��ال 
گذشته با گسترش شبکه های 
اجتماعی، بسیاری از مخاطبان 
تمای��ل دارند ب��ا تایپ کمتر و 
منظور  اس��تیکرها  از  استفاده 
خ��ود را ب��ه مخاطب��ان دیگر 
برس��انند؛ اس��تیکرهایی ک��ه 
احساس��اتی مانند خوشحالی، 
خشم، خس��تگی و... را منتقل 
می کنند. استفاده از استیکرها 
ایرانی  برند ه��ای  تلگ��رام،  در 
کاراکترهایی  طراح��ی  ب��ه  را 
ترغیب کرده است. برندسازی 
یعن��ی کلنجار رفت��ن با ذهن 
با  س��ازمان ها  و  مصرف کننده 
انجام هر اق��دام باید در تالش 
باش��ند تکه ای از پ��ازل ذهن 
و  تکمی��ل  را  مصرف کنن��ده 
ایجاد  خ��ود  ب��رای  جایگاهی 
رس��انه  ب��ه  باتوج��ه  کنن��د. 
پرطرفداری مانند ش��بکه های 
اجتماع��ی و ابزاره��ای ارتباط 
ب��ا موبایل )OTT( و در رأس 
آنه��ا اب��زار تلگ��رام در ایران، 
اج��رای هرگون��ه ای��ده که به 
 )Viral( ویروس��ی  ش��کل 
قابلیت پخش داش��ته باشد در 

راستای ایجاد فضای تبلیغاتی 
ب��رای برنده��ا و حت��ی افراد 
بس��یار موثر اس��ت. به همین 
جه��ت روزان��ه ت��الش کرده 
ب��ا طراحی اس��تیکرهای ذکر 
ش��ده پس از حضور مناس��ب 
پرمخاط��ب  رس��انه های  در 
تلویزی��ون  مانن��د  محیط��ی 
وارد   )ATL( بیلب��ورد  و 
فضای رس��انه های دیجیتال و 
 )TTL( ش��بکه های اجتماعی
نیز بش��ود، بنابرای��ن می توان 
گفت طراحی این استیکرها در 
همین راستا ایده ای بی نظیر به 

نظر می رسد. 
اصوال در هر مقوله ای وقتی 
از مخاطبان پرس��ش می کنیم 
همیشه نخس��تین نامی که به 
ذهن آنها می رس��د، مش��مول 
این تعریف اس��ت. س��ازمان ها 
تالش می کنند با جایگاه سازی 
ی��ک  در   )Positioning(
زمینه خاص تمایز ایجاد کنند. 
برنامه های  طری��ق  از  روزان��ه 
تبلیغات��ی  و  اطالع رس��انی 
گس��ترده و هدفمن��د به نوعی 
خود را در ای��ن زمینه متمایز 
کرد و موفق به جایگاه س��ازی 

شد. 
بازی دو طرف برد

ادام��ه می ده��د: واقعیت  او 
این اس��ت که براساس تعریف 
درس��ت، قرار بر آن نیست که 
مس��ئولیت اجتماعی به صورت 
کامال مستقیم در زمینه بحث 
بازاریابی و ف��روش اثر بگذارد. 
بنابرای��ن در ص��ورت فراگیری 
استفاده از این استیکرها توسط 
البته مس��تلزم  کارب��ران ک��ه 
به روزرس��انی و ایده های جدید 
توس��ط تی��م طراحی اس��ت، 
می ت��وان گف��ت روزان��ه تمام 
همت خ��ود را ب��ه کارگمارده 
از  اس��تفاده  اس��تیکرها  است. 
کاراکترهای تایپی را به حداقل 
رسانده اند و سبب شده اند اکثر 
منظورمان را از طریق یک پیام 
تصویری به مخاطب برس��انیم 
استیکرهایی  بنابراین مجموعه 
ک��ه در میان مخاطب��ان اقبال 
بیشتری دارد تعداد بیشتری از 
پیام ها و حاالت و احساسات را 

منتقل می کند. 

اعتیاد اینستاگرامی 
اشتری در خصوص همکاری 
س��لبریتی های  ب��ا  روزان��ه 
اینستاگرامی و تبلیغ از طریق 
آنه��ا چنین توضی��ح می دهد: 
همان طور که می دانید ش��بکه  

اجتماعی اینس��تاگرام یکی از 
آن شبکه های نسبتا نوظهور اما 
بسیار موفقی است که در چند 
توجه ها  بیش��تر  گذشته  وقت 
را ب��ه خود جلب کرده اس��ت 
به طوری ک��ه تع��داد کاربران 
روزان��ه آن از توییت��ر پیش��ی 
گرفته اس��ت و بخ��ش زیادی 
از کارب��ران ترجی��ح می دهند 
ک��ه وق��ت خ��ود را در ای��ن 
ش��بکه بگذرانند تا فیس بوک. 
البت��ه در اینک��ه فیس بوک و 
توییت��ر همچنان ش��بکه های 
اجتماعی بسیار موثر و مهمی 
هستند شکی نیست، اما نباید 
ق��درت تصاویر و اینس��تاگرام 
را انکار ک��رد. دنیای جادویی 
است  اینس��تاگرام چند سالی 
ک��ه صده��ا میلی��ون نف��ر از 
ش��هروندان دهک��ده جهان��ی 
ام��روز را ب��ه خ��ود مش��غول 
ک��رده و س��ندروم جدیدی به 
نام اعتیاد اینس��تاگرامی را به 
فهرس��ت چالش هایی که بشر 
ام��روز ب��ا آن دس��ت و پنجه 
کرده  اضاف��ه  می کن��د،  ن��رم 
است. سبک زندگی دیجیتالی 
مردمان روزگار ما، تحت تاثیر 
دنیای رنگارنگ و جذاب صفر 
و یک ها ق��رار گرفته و به نظر 
جنبش های  می رس��د، 
اجتماع��ی ک��ه در این 
ش��بکه ها مانند س��لفی 
گرفت��ه  ش��کل  ب��ازی 
اس��ت، بر میزان اعتیاد 
مردم به ای��ن ابزارهای 
دنیای فناوری اطالعات 
اف��زوده  ارتباط��ات  و 
کاربران  میان  در  است. 
س��لبریتی ها،  اینترنت، 
هس��تند  فعالی  اعضای 
که هر لحظه از زندگی 
خ��ود را از طری��ق قاب 
سلفی یا پست هایی که 
اجتماعی  درشبکه های 
به خصوص اینس��تاگرام 
به  می کنن��د،  منتش��ر 
می رس��انند.  مخاطبان  اطالع 
برند روزانه نهایت اس��تفاده از 
این سلبریتی ها را برای تکمیل 
کردن کمپین 360درجه خود 
برده اس��ت. برای ادامه یافتن 
اجرای ای��ن کمپین در بازار و 
مرچندایزینگ  تحوالت  ایجاد 
در صنع��ت FMCG مطمئنا 
تبلیغاتی  هدایای  از  اس��تفاده 
تاثی��ری دو چن��دان در ذهن 
مش��تری خواه��د داش��ت که 
نمی تواند از چشم مدیران این 

برند دور بماند. 

تاثیرگذاری در فروش
پیش بین��ی  م��ورد  در  او 
خ��ود از اس��تقبال از ف��روش 
و  برنامه ری��زی  می افزای��د: 
مدیریت هماهنگ و منس��جم 
مختل��ف  ش��اخه های  در 
بازاریاب��ی برند روزانه به همراه 
اج��رای ق��وی آنه��ا به صورت 
ی��ک مجموع��ه مرتب��ط و با 
زمان بندی مش��خص، مطمئنا 
در  مثب��ت  تاثیرگ��ذاری 
پیش��برد اهداف فروش خواهد 
درس��ت  برنامه ریزی  داش��ت. 
روزانه به عنوان نخس��تین قدم 
باعث ش��د ت��ا از کوتاه ترین و 
مناس��ب ترین راه ب��ه نتیج��ه 

موردنظر دس��ت یابد. بنابراین 
با توج��ه به اج��رای قوی این 
و  ارزش  براس��اس  کمپی��ن 
اهمیت نتایج حاصل از آن در 
بحث س��نجش رسانه می توان 
متغیرها را در کمپین تعریف و 
مرحله به مرحله آن را ارزیابی 
کرد ولی با توجه به ساده ترین 
سنجش اثرگذاری این کمپین 
و میزان اثرگذاری آن بر فروش 
اثرات  مطمئنا  بلند م��دت،  در 
مثبتی در فروش محصوالت با 

برند روزانه خواهد داشت. 

گاو شوخ و شنگول روزانه 
در ادامه مونا توسلیان، مدیر 
پاسخگوی  روزانه  برند  ارش��د 
س��واالت ما بود و در خصوص 
کارهایی ک��ه در جهت هویت 
بصری برن��د روزانه ب��ه انجام 
رس��یده ب��ه »فرص��ت امروز« 
گف��ت: روزانه یکی از برندهای 
با قدمت بازار لبنی ایران است؛ 
برندی که خاطره های بسیاری 
ثب��ت  مخاطب��ان  ذه��ن  در 
کرده اس��ت. خاطره نخستین 
بسته های مدرن و زیبای پنیر 
پس از دورانی ک��ه بازار مملو 
از قوطی ها و کیس��ه های پنیر 
فله ب��ود، خاطره طع��م لذیذ 
صبحان��ه با پنیری خوش��مزه 
و ن��رم و لطی��ف و خاطره های 
شیرینی از گاو شوخ و شنگول 
روزان��ه ک��ه همیش��ه لبخند 
ب��ه ل��ب مخاطبان م��ی آورده 
و ی��ادآور زیبایی ه��ای زندگی 
یک س��ال  در  اس��ت.  ب��وده 
گذش��ته تیم بازاریابی شرکت 
ب��ل روزانه، پ��س از مطالعات 
ف��راوان نقش برن��د روزانه در 
زندگی مصرف کننده را تعریف 
کرده ان��د. در این راس��تا برند 
روزان��ه همواره س��عی دارد تا 
لحظاتی خوش هر چند ساده 
و کوچ��ک را برای مخاطبانش 

ایجاد کند. 

مادرانی که به لحظه ای 
شاد نیاز دارند 

او در م��ورد مخاطبان هدف 
ماس��کوت برند و استیکرهای 
ش��بکه های  در  آن  تلگرام��ی 
مخاطب  می گوی��د:  اجتماعی 
و  خانم ه��ا  روزان��ه،  اصل��ی 
مادرانی هس��تند که در میان 
دنیای پر هیاهو و پر مش��غله 
امروزی به لحظه ای ش��اد هر 
چند کوچک نی��از دارند تا در 
کن��ار خانواده ح��ال و هوایی 
تازه کنن��د. همچنین یکی از 
پرطرفدارترین وسایل ارتباطی 
تلگرام  اپلیکیش��ن  ای��ران  در 
اس��ت و یکی از پرمصرف ترین 
روش ه��ای اب��راز احساس��ات 
استفاده از استیکرهای مختلف. 
کمت��ر برندی کاراکتری با این 
سطح از احساس��ات، پرانرژی 
و جال��ب دارد و ه��دف ما این 
بتوانند  مخاطب��ان  که  اس��ت 
مورد  کاراکتر  اس��تیکرهای  با 
احساسات ش��ان  عالقه ش��ان، 
و  بگذارن��د  اش��تراک  ب��ه  را 

عزیزان شان را بخندانند. 

اشتراک تجربه ای 
لذت بخش

درخص��وص  توس��لیان 
هم��کاری ب��ا س��لبریتی های 
اینس��تاگرامی و ارس��ال لیوان 
روزانه به آنه��ا ادامه می دهد: 
از  بخش��ی  س��لبریتی ها 
مخاطب��ان هدف ما هس��تند. 
اش��تراک  با  خانم های��ی ک��ه 
زندگ��ی خود  از  بخش های��ی 
را جذب  بس��یاری  ه��واداران 
کرده ان��د که داس��تان زندگی 
آنها را دنبال می کنند. هدف ما 
نه تنها معرفی برند و محصول، 
بلکه ایجاد امکان به اش��تراک 
لحظ��ه ای  تجرب��ه  گذاش��تن 
آنهاس��ت.  از طری��ق  خ��وش 
ای��ن لحظه ها،  نمون��ه خل��ق 
برای  ارس��ال صبحانه  کمپین 
با این هدف  سلبریتی هاس��ت 
که در ساعات شلوغ شروع روز 
با یک صبحانه تازه و خوشمزه 
لبخندی بر لب شان بنشانیم. 

لیوان ها نیز به همین منظور 
طراحی و ارس��ال شده است و 
فعال برای ف��روش عمومی آنها 
برنامه ای نداری��م و فقط برای 
کمپین ه��ای مرتبط اس��تفاده 

خواهد شد. 

سازمان های کوچک
 )از ایجاد شغل تا خلق برند(

در کش��ورمان ایران بس��یاری از کسب و کارهای 
بزرگ از کلمه برند فراری هستند، برند را به مانند 
غولی تصور می کنند که دسترسی به آن برای شان 
غیر ممکن است. وقتی شرکت های بزرگ این گونه 
فکر می کنند تکلیف شرکت های کوچک و متوسط 
کامال مشخص اس��ت، تا با مدیران این سازمان ها 
از برند صحبت می کنیم آنها می گویند ما کوچک 
هس��تیم و نمی توانیم )معموال یعنی توان مالی اش 

را نداریم( در این راه قدم بگذاریم. 
برند چیس��ت؟ به نظر می رس��د مجدد باید برند 
را تعری��ف کنی��م، هنگام��ی که یک اس��م خاص 
)نام ش��خص/ مح��ل/ ش��رکت( تداعی کننده یک 
خصیصه اس��ت ما آن اس��م خاص )نام ش��خص/ 
محل/ ش��رکت( را برند می نامی��م. از طرف دیگر 
هنگامی که توانستید به این مهم دست پیدا کنید 
با »چس��باندن کس��ب و کارتان به یک خصیصه« 
می توانید مطمئن باش��ید که راه موفقیت و بزرگ 

شدن را به درستی در حال طی کردن هستید. 
بسیاری از شرکت ها خصوصا امروزه، از یک ایده 
و کسب و کاری کوچک ش��روع کرده اند و به مرور 

زمان بزرگ شده اند. 
بنابراین روی صحبت این مقاله با س��ازمان های 
کوچک است، به جای ایجاد شغل، برند خلق کنید 

و با رعایت دو اصل به موفقیت برسید.
1- از بزرگ شدن نترس��ید و بزرگ فکر کنید. 
)بس��یار شرکت داخلی متوسط و کوچک در ایران 
می شناس��یم که در همان ابعاد اولیه باقیمانده اند، 
البته س��ودده هم هستند به خاطر آنکه صاحب آن 

کسب و کار هرگز بزرگ فکر نمی کرده(
2- قوانین خلق یک کس��ب و کار موفق )تمرکز، 
جایگاه س��ازی، خل��ق می��خ گفت��ار، خلق چکش 

بصری( را رعایت کنید. 
به چند نمونه از س��ازمان های کوچک که بزرگ 

شده اند توجه کنید: 
- دیجی کاال، اس��تارتاپی که توسط دو برادر به 
علت خرید دوربین و نارضایتی از خریدشان خلق 
ش��د و امروزه کسب و کاری با گردش مالی میلیارد 
دالری اس��ت. البته اقدامات چند س��ال پیش این 
برند به نظر می رس��د این برن��د را با چالش بزرگی 

روبه رو کند. 
- دریان��ی، بقالی های کوچکی در س��طح تهران 
بودند که با تفکر بزرگ شدن توانستند امپراتوری 

بزرگی در بقالی ها به وجود آورند. 
اتفاقا این ش��رکت ها و کسب و کارهای کوچک 
می توانن��د برنده��ای بس��یاری را خل��ق کنند، 
برندهای ش��خصی مانند خانم ماریسا مایر، زنی 
37 س��اله که بچه اولش را نیز ب��اردار بود قبول 
می کند تا مدیر عامل ش��رکت یاهو )با فروش��ی 
5میلی��ارد دالری و س��ودی یک میلی��اردی در 
آن زمان( ش��ود ام��روزه این خانم خ��ود یکی از 
برندهای شخصی مطرح در بین بانوان است، اگر 
ایش��ان در جنرال الکتریک استخدام می شد، آیا 
ش��انس این رشد و قرار گرفتن در لیست 20 زن 
تاثیرگذار دنیای تجارت را داش��ت، مطمئنا خیر! 
خانم مایر کس��ی اس��ت که گ��وگل را نیز به اوج 
رساند؛ یا برندهای ش��رکتی بزرگ مانند گوگل، 

یاهو و اپل. 

بزرگ ترین اشتباه کسب و کارهای کوچک
بس��یار فرا گرفته ایم که ببینید نفر اول، شرکت 
موفق و... چه کرده ان��د و در راه آنها گام بگذارید، 
م��ا این قاعده را برای برند ش��دن متاس��فانه باید 
بش��کنیم، برای موفقیت ببینید که ش��رکت ها یا 
افراد موفق چه کرده اند سپس کاری را انجام دهید 
که آنها انج��ام نداده اند. برندینگ با تمایز به وجود 
می آید و نه با کپی کاری. مثال اگر رستورانی تالش 
می کند تا با هدف قرار دادن کودکان رس��تورانش 
را پر کند و غذاهایش را به فروش برساند و شما در 
همان محل رس��توران دارید تمرکزتان را از روی 

بچه ها بردارید و روی میانسال ها بگذارید.

سخن آخر
نکت��ه و توصی��ه اصل��ی م��ا ب��ه ش��رکت ها و 
س��ازمان های کوچک و اش��خاص این اس��ت که 
به جای ایجاد شغل، برند خلق کنند تا هم قابلیت 
رشد داشته باش��د و هم امکانات شغلی متعدد را 

در آینده به وجود آورد. 
 اگرچ��ه در این هفته قرار بود به بررس��ی یک 
صنف بپردازیم اما دانس��تن این چند نکته را قبل 
از ورود به تحلیل های مان الزامی دانستم. همین جا 
از خوانن��دگان عزی��ز دعوت می کنم ت��ا با ایمیل 
زدن ب��ه من )بهروز لطفیان( ی��ا دفتر روزنامه اگر 
می خواهند صنف یا کسب و کارشان تحلیل شود با 

ما در تماس باشند. 
تمام حقوق این نوشته متعلق به نویسنده است 
و اس��تفاده بدون اجازه از نویس��نده پیگرد قانونی 

دارد
تماس با کارشناس:

behrooz_lotfian@yahoo. com 

محصوالت فایده باور 
)مبتنی بر عملکرد(

محصوالت فایده ب��اور یا مبتنی بر عملکرد دارای 
ویژگی ه��ای محس��وس و واقعی هس��تند و مصرف 
هدف گ��را نی��ز گفت��ه می ش��وند. ای��ن محصوالت 
محصوالتی هس��تند که ب��ه طور عمده به وس��یله 
خواس��ته ب��رای ارضای یک نیاز اساس��ی ی��ا انجام 
وظیفه تحریک می ش��وند. در فرهنگ غربی چنین 
محصوالت��ی اغل��ب س��ودمند ی��ا ض��روری نامیده 

می شوند. 
محص��والت فایده ب��اور ب��رای ارض��ای نیازهای 
ض��روری و عملکردی مصرف کنن��دگان خریداری و 
مصرف می ش��وند و همچنین مصرف آنها مرتبط با 

حل مسئله ای است که با آن مواجهند. 
مصرف کنن��دگان در انتخ��اب و تصمیم گیری 
محص��والت فایده ب��اور، یک رویک��رد به حداکثر 
رس��اندن فایده و عملک��رد را دارند و قضاوت آنها 
براساس فعالیت های شناختی، هدف گرا بوده وبه 
انجام یک وظیفه ضروری گرایش دارد. همچنین 
مصرف کنندگان به پیامدهای فوری مصرف توجه 
می کنن��د و ه��دف از مصرف فایده ب��اور )مبتنی 
برعملکرد( افزایش فایده برای آنان است. قضاوت 
آنها نیز براس��اس فعالیت های شناختی، هدف گرا 
و ب��ه انجام یک وظیف��ه ضروری گرای��ش دارد، 
همچنی��ن مصرف کنندگان ب��ه پیامدهای فوری 
مص��رف توجه می کنند و ه��دف از مصرف فایده 
باور )مبتنی برعملک��رد( افزایش فایده برای آنان 

است. 

ارزش فایده باور )مبتنی بر عملکرد(
اس��تفاده از اصطالح فایده ب��اور در پژوهش های 
مصرف کننده نوعی شفاف س��ازی زبان ش��ناختی 
است که با اس��تفاده ازیافته های متفکران دیگر به 
دست آمده اس��ت. اکثر توجه پژوهش های گذشته 
روی جنبه ه��ای فایده ب��اور خرید ک��ردن تمرکز 
دارد. رفتارمصرف کننده فای��ده باور به عنوان رفتار 
عقالی��ی، وظیفه گرا و مبتنی برهدف تعریف ش��ده 
اس��ت. ارزش خرید فایده باور درک ش��ده ممکن 
اس��ت به این وابس��ته باش��د که آیا نی��از مصرفی 
منحص��ر به فرد رفت��ار خرید را به س��مت تکامل 
تحری��ک می کند. اغلب این معن��ی را می دهد که 
محص��ول خریداری ش��ده ب��ه ی��ک روش کارا به 
دس��ت آمده باش��د. ارزش فایده باور، خرید کردن 
را طرزفک��ری وظیفه ای معرف��ی می کند. از این رو 
ممکن اس��ت به جنبه تاریک خرید کردن تشریح 
ش��ود. »هولبروک و هیرشمن« معتقدند که ارزش 
فایده باور ارزیابی مص��رف کننده ها از این موضوع 
اس��ت که آیا پیامدهای حاصل از یک تجربه خرید 
موفقیت آمی��ز بوده اس��ت یا خیر؟ براین اس��اس، 
محقق��ان ارزش فایده باورخری��د کردن را به عنوان 
عم��ل خرید ک��ردن صرفا برای به انجام رس��اندن 

یک عم��ل در نظر گرفته اند. ای��ن ارزش مفهومی 
اقتصادی را ارائه می دهد که به وسیله الگوهای یک 
فرآیند، اطالع��ات پژوهش های رفتار مصرف کننده 

هدایت می شود. 
رفت��ار فای��ده باور )مبتن��ی برعملکرد( مش��تری 
به ص��ورت رفت��ار وظیفه گرایان��ه و معقوالنه تعریف 
می ش��ود. ارزش خرید درک شده فایده باور )مبتنی 
بر عملکرد( برمبنای این مس��ئله اس��ت که آیا نیاز 
مصرف��ی مصرف کننده طی مس��افت ب��رای خرید 
برآورده می ش��ود یا نه. اغلب این به آن معناست که 
یک محص��ول به صورت دلخ��واه وکارآمد خریداری 
می ش��ود. ارزش مبتنی بر فایده ک��ه بازتاب دهنده 
خری��د با ذهنی��ت کار یا وظیفه اس��ت می تواند در 
توضیح بعد تاریک خرید که به تازگی به آن اش��اره 

شده نیز مفید و کارآمد باشد. 
اس��تفاده از اصط��الح فایده ب��اور در پژو هش های 
مصرف کننده نوعی شفاف سازی زبان شناختی است 
که با اس��تفاده از یافته های متفکران دیگر به دست 

آمده است.
مصرف کنندگان براساس نتایج فیزیکی، محسوس 
و واقع��ی محصوالت فایده باور را م��ورد ارزیابی قرار 

می دهند.

دوشنبه
29 آذر 1395 بازاریابی و فروش10

کافه بازاریابی

تلفن مستقیم: 86073279شماره 676 www.forsatnet.ir

بسیاری از برندها از یک شخصیت 
نمایشی یا همان ماسکوت برای 
ایجاد تداعی و افزایش میزان 
آگاهی از برند استفاده می کنند. 
بدیهی است یک نماد تصویری 

بسیار سریع تر از یک پیام 
کالمی در ذهن نفوذ کرده و باقی 
می ماند. به صورت کلی ماسکوت 
یک شخصیت انسانی، حیوانی 
یا کارتونی است که در راستای 

ایجاد ارتباط عاطفی میان برند و 
مخاطبانش براساس جوهره یا 
شخصیت برند طراحی می شود

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

دکتر ملیکا قاصدی

مشاور متمرکز
بهروز لطفیان

برندنامه BRAND هویت بصری برند روزانه زیر ذره بین »فرصت امروز« 

قهرمانسازیباماسکوتدوستداشتنی



برای مطالعه 598   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 )68(

در چه جلساتی حضور یابید و از 
کدام یک سر باز زنید

برای تمامی افراد بارها پیش آمده اس��ت که وقتی 
از جلس��ه بیرون می آیند با سردرگمی خاصی مواجه 
هس��تند و ابدا از حض��ور خود رضای��ت ندارند. این 
دس��ته از افراد با س��واالتی نظیر اینک��ه درآن مکان 
چه می کردند و اصال چرا جلس��ه برگزار ش��د رو به رو 
می ش��وند که همه آنها به علت مفید نبودن جلس��ه 
اس��ت. اصل برگزاری یک جلسه زمانی است که افراد 
باید راج��ع به موضوعی مهم صحبت کنند، حال اگر 
برای هر موضوع کوچکی قرار باشد این اقدام صورت 
گیرد عمال ماهیت تش��کیل جلسه زیر سوال خواهد 
رفت. یک جلس��ه مفید باید خروجی داش��ته باش��د 
و اف��راد پ��س از پایان یافتن آن ب��ه یک جمع بندی 
برس��ند. یک��ی از راه هایی که می ت��وان فهمید تا چه 
ان��دازه گفت و گو ه��ا ثمربخش بوده این اس��ت که از 
تک تک حاضران در رابطه با جلسه برگزار شده سوال 
ش��ود. با ای��ن کار می توان دریافت که جلس��ه تا چه 
اندازه ضروری و مفید بوده است و آیا نیازی به اعمال 
تغییرات در نحوه برگ��زاری آن و انتخاب موضوعاتی 
دیگر هست یا خیر. شرایطی وجود دارد که در صورت 
رعای��ت کردن باعث خواهد ش��د یک جلس��ه کامال 

کاربردی و بجا باشد. 
1- جلس��ه را رأس ساعت برگزار کنید. افرادی که 
به وقع در س��الن کنفرانس حاضر شده اند نباید حتی 
پنج دقیق��ه برای حضور فرد دیگری صبر کنند. به هر 
می��زان که تاخیر به وجود بیای��د آرامش و میل افراد 
برای مش��ارکت در روند جلسه کاهش خواهد یافت. 
2- اهداف جلس��ه کامال مشخص باشد. با این کار از 
پرداختن ب��ه مواردی که ضرورتی ن��دارد جلوگیری 
خواهد ش��د 3- تع��داد افراد را در ح��د معقولی نگه 
داری��د. با این کار فرصت برای صحبت همگان فراهم 
خواه��د بود. 5- زمان جلس��ه بی��ش از حد طوالنی 
نباشد. صحبت های خود را بیش از اندازه کش ندهید 

و مانع از خستگی افراد حاضر شوید. 
با این حال پرسشی که مطرح است این که در چه 
جلساتی الزم است حضور پیدا کنید و از چه جلساتی 

سر باز زنید. 

ایده
جلس��ات کاری درون ی��ک س��ازمان را می توان 
ب��ه شمش��یر دو لبه ای تش��بیه کرد. این جلس��ات 
می توان��د بهترین اب��زار برای معرف��ی، برنامه ریزی، 
از  افزای��ش خالقی��ت و بس��یاری  تصمیم گی��ری، 
کارکردهای مهم کس��ب و کار باشد. از طرفی ممکن 
اس��ت این جلسات تبدیل به محفلی برای جدل ها  و 
مباحث غیر کاربردی نیز باشد. تا به اینجا در رابطه با 
شرایط الزم برای برگزاری یک جلسه مفید صحبت 
ش��د، اما در صورتی که فردی مس��ئول برگزاری آن 
نباش��د چه باید بکند. درواقع او می تواند تش��خیص 
ده��د ک��ه در کدام جلس��ه حتما باید حض��ور پیدا 
کند و در کدامیک نیازی به ش��رکت کردن نیست. 
در این راس��تا نخستین مورد این اس��ت که بدانید 
جلسه در چه راستایی برگزار می شود و محتوای آن 
چه ارتباطی به ش��ما دارد. برای مثال ممکن اس��ت 
جلس��ه ای در راس��تای معرف��ی تکنیک های جدید 
بازاریاب��ی و فروش برگزار ش��ود، این ام��ر برای آن 

دسته از افرادی که در ش��رکت مسئولیت بازاریابی 
و فروش محصوالت را بر عهده دارند بسیار کاربردی 
اس��ت اما برای س��ایر افراد ضروری نیست. در ضمن 
باید نس��بت به تکراری نبودن جلسه اطمینان کسب 
کنید. قدم دیگر آن اس��ت که بدانید جلس��ه توسط 
چه کس��انی مدیریت می شود و اگر تیم برگزار کننده 
همواره ناموفق بوده بهتر اس��ت وق��ت خود را صرف 
حاضر ش��دن در آن تلف نکنید. ب��ا آگاهی یافتن از 
کس��انی که در جلس��ه حضور به عمل خواهند آورد 
می توان به میزان ارتباط جلس��ه با جلسه پی برد و از 
مفید بودن آن اطمینان یافت. درآخر نیز الزم اس��ت 
به زمان و مکان برگزاری آن توجه داش��ته باشید. اگر 
زمان آن درست مصادف با کاری مهم برای شما باشد 
بی تردید بی خیال آن شوید یا اگر در مکانی است که 
رفت و برگشت آن زمان زیادی از شما خواهد گرفت 
بهتر است در صورتی که برای تان مهم است از همکار 

خود بخواهید گفت و گوها را ضبط کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- برای تصمیم گیری جهت حضور در یک جلس��ه 
کاری به این ش��یوه عمل کنید: یک برگه تهیه کرده 
و دالیل خود را برای رفتن در س��مت راست و نرفتن 
در س��مت چپ یادداش��ت کنید. ح��ال می توانید به 
مانند یک ت��رازو عمل کرده و ببینید که دالیل برای 
کدام یک منطقی تر و بیشتر است با این کار می توانید 

تصمیم گیری بهتری را صورت دهید. 

دوشنبه
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پاسخ کارش�ناس: افراد چه بخواهند و چه نخواهند 
زم��ان طوالنی را در محیط کس��ب وکار کن��ار همکاران 
خود می گذرانن��د. مدیران نیز به مانن��د یکی از اعضای 
کس��ب وکار باید این زم��ان را میان کارکن��ان خود طی 
کنند. اف��راد اکثرا به خاطر اینک��ه بتوانند محیط کاری 
خ��ود را آرامبخش کنند، س��عی در ارتب��اط صمیمی با 
یکدیگر دارن��د. این صمیمت به حدی ا س��ت که گاهی 

برخ��ی هم��کاران ب��ه دوس��تان صمیمی اف��راد تبدیل 
می ش��وند. در چنین فضاهای صمیمی گروه های خوبی 
نیز ش��کل می گیرند؛ گروه هایی که منبع پتانسیل قوی 
برای مدیران محس��وب می ش��وند. البت��ه در گروه های 
صمیم��ی، اعتماد نیز ش��کل می گیرد و ای��ن اعتماد به 
پیشبرد کس��ب وکارها کمک می کند. حال هنر مدیران، 
کنترل این گروه و پتانسیل آن است. مدیر توانا باید کنار 
کارکردهای دیگر گ��روه از حس صمیمت نیز در جهت 
اهداف کسب وکار اس��تفاده کند. به هرحال نسل جدید 

کارکنان ب��رای افزایش بهره وری بیش��تر نیاز به چنین 
فضاهایی دارند. گاهی همین صمیمیت باعث می ش��ود 
که کارکنان در روزهای س��خت کن��ار مدیر خوب خود 
بمانند و او را همراهی کنند. موسس��ه معتبر گالوپ طی 
تحقیقاتی عنوان کرده مدیرانی که احس��اس می کنند، 
ایجاد جو صمیمی در کسب وکار جزو وظایف آنها نیست 
درک درستی از طبیعت انسان ندارند. بنابراین مدیر باید 
احساس دوس��تی را با کارکنان خود داشته باشد، اما در 
موقع کار این حس را کنترل و به خوبی مدیریت کند. 

ایجاد حس صمیمیت 

پرس�ش: در مدیریت نیروهای کس�ب وکارم همیشه سعی کردم با آنها دوست و صمیمی باشم و برخی روزهای تعطیل را 
با کارکنانم به تفریح بگذرانم. این صمیمت به حدی رس�یده که چند وقتی  اس�ت احس�اس می کنم که آنها حرف شنوی 
چندانی از مدیرشان ندارند. تالشم این بوده بتوانم محیط کاری خوبی را که همیشه خودم در دوران کارمندی آرزویش 
را داشتم، به وجود بیاورم، اما مثل اینکه مسیر را درست طی نکرده ام. به نظرتان نباید با کارکنانم صمیمی می شدم یا مرز این صمیمت و دوستی در کار تا 

کجاست؟ لطفا در این باره راهنمایی کنید. 

کلینیک کسب و کار

آخ��ر س��ال همیش��ه موعد 
پرداخ��ت پاداش کارکنان یک 
شرکت اس��ت و این کار را در 
اکثر موارد مدیران ش��رکت ها 
انج��ام می دهن��د. آنها معموال 
گزارش ه��ای عملکرد هر یک 
از کارکنان را مطالعه می کنند 
و براس��اس آن در مورد میزان 
اف��راد  از  ی��ک  ه��ر  پ��اداش 
اما  می کنن��د.  تصمیم گی��ری 
نکته جالب توجه این است که 
در برخی موارد، نوعی ش��کاف 
افراد  پاداش های  در  جنسیتی 
وج��ود دارد. مجل��ه ه��اروارد 
به  مطالعه ای  در  بیزنس ری��وو 
بررس��ی این مسئله پرداخته و 
به این نتیجه رسیده که هرچه 
باش��د  محافظه کارت��ر  مدی��ر 
کمتری  پاداش  اینکه  احتمال 
ب��ه زن��ان بده��د نیز بیش��تر 
می ش��ود. در مقاب��ل مدیران 
لیب��رال تفاوتی بی��ن مردان و 
زنان قایل نمی شوند و مطابق 
آنها  ب��رای  عملکردش��ان  ب��ا 
پاداش در نظ��ر می گیرند. اما 
چطور ممکن اس��ت که عقاید 
سیاسی روی نظام پاداش دهی 
در یک ش��رکت تاثیر بگذارد؟ 
در این گ��زارش این مس��ئله 
مورد بررسی قرار گرفته است. 

یک داستان فرضی
ل��ن و کال در یک ش��رکت 
کار  یکدیگ��ر  ب��ا  حقوق��ی 
می کنن��د. ه��ر بار که س��ال 
نزدی��ک  خ��ود  پای��ان  ب��ه 
می ش��ود آنها باید خرواری از 
گزارش ه��ا را ارزیاب��ی کنن��د 
ت��ا به کارمندان خ��ود پاداش 
پای��ان س��ال را بدهند. هر دو 
رئیس بس��یار جدی هستند و 
مس��ئولیت خ��ود را با جدیت 
انج��ام می دهن��د. ب��ا وج��ود 
اینکه آنها در شرایطی یکسان 
همه چی��ز را م��ورد بررس��ی 
ق��رار می دهن��د و تصمیمات 
ام��ا  می گیرن��د،  مش��ترکی 
تصمیمات آنه��ا در یک مورد 
ب��ا هم متفاوت اس��ت. این دو 
نفر از سیاس��ت های مشترک 
در ش��رکت پی��روی می کنند 
و هنجاره��ا و زمینه ه��ا برای 
هر دو آنها یکس��ان است ولی 
تصمیمات آنها در مورد پاداش 
به کارمندان زن متفاوت است. 
همکاران زن که مورد بررسی 
لن قرار می گیرند سهم بسیار 
زیادی از پاداش پایان سال را 
دریاف��ت می کنن��د، اما همان 
هم��کاران زن از کال پ��اداش 

بسیار کمتری می گیرند. 
قابل  تفاوت ه��ای  از  یک��ی 
توجه در م��ورد لن و کال این 
است که لن لیبرال است ولی 
کال ش��خصیتی محافظ��ه کار 
دارد. اما دیدگاه های سیاس��ی 
آنها چگونه روی عقیده شان در 
مورد پاداش دادن به همکاران 
مرد و زن اث��ر می گذارد؟ این 
مس��ائل چگونه به هم ارتباط 
پیدا می کند؟ لن و کال هر دو 
شخصیت های خیالی هستند، 
اما در عالم واقعیت نمونه های 
عینی دارند. این افراد نش��ان 
ارزش ه��ای  ک��ه  می دهن��د 
سیاس��ی ی��ک مدی��ر ابزاری 
تاثیرگ��ذار روی  و  قدرتمن��د 

بحث پاداش هاست. 

ارزش های سیاسی و 
زندگی روزمره

مطالع��ات بس��یاری انج��ام 
نش��ان می ده��د  ش��ده ک��ه 
روی  سیاس��ی  ارزش ه��ای 
تصمیم��ات روزمره انس��ان ها 
اث��ر می گ��ذارد. از چیزی که 
خریداری می کنیم تا جایی که 

در آن زندگ��ی و حتی 
تفریحی  فعالیت ه��ای 
ک��ه انتخ��اب می کنیم 
همگی ب��ه نوعی متاثر 
سیاس��ی  ارزش های  از 
م��ا اس��ت. البت��ه همه 
تصور می کنند سیاست 
و کار دو مقول��ه مج��زا 
در زندگی هس��تند. به 
این ترتیب کسی تصور 
ارزش ه��ای  نمی ک��رد 
قلمروی  وارد  سیاس��ی 
ی  ی ه��ا تصمیم گیر
ش��غلی بش��ود. البت��ه 
مدیرها معم��وال عقاید 
و دیدگاه های سیاس��ی 
خ��ود را در مح��ل کار 

بروز نمی دهند. 
ه��اروارد  مجل��ه 
بیزنس ریوو در گزارشی 

به بررسی داده ها در این زمینه 
پرداخته اس��ت. در این مطالعه 
سیاسی حدود  ایدئولوژی های 
119 مدیر مش��غول ب��ه کار 
م��ورد تحلیل و بررس��ی قرار 
مطالع��ه  ای��ن  گرفته اس��ت. 
نمونه های خ��ود را در فاصله 
ت��ا 2014  س��ال های 1990 
بررس��ی قرار داده است.  مورد 
گزارش��گر مجله اچ بی آر ابتدا 
این مس��ئله را مورد بررس��ی 
قرار داده ک��ه هر کدام از این 
مدیران چه سهمی در هریک 
دارن��د.  سیاس��ی  اح��زاب  از 
در ای��ن بررس��ی دو طیف در 
نظ��ر گرفت��ه ش��ده ک��ه یک 
س��وی آن لیبرال ها و س��وی 
قرار  محافظ��ه کاران  آن  دیگر 
دارند. کس��ی که به 80درصد 

پ��اداش  جمهوریخواه��ان  از 
می ده��د و در مقاب��ل تنه��ا 
از دموکرات ها  برای 20درصد 
پاداش در نظر می گیرد فردی 
محافظه کار شناخته می شود. 

به این ترتیب میزان پاداش در 
مقابل عقاید سیاس��ی هر مدیر 
سنجیده شد. یعنی بررسی شد 

که هر مدیر با عقیده سیاس��ی 
مش��خص چه میزان پاداش به 
چه کسانی می دهد. مدیرهای 
گزارش های  معم��وال  حرفه ای 
کارمندان خود را مورد بررسی 
ق��رار می دهند و براس��اس آن 
پاداشی را برای شخص در نظر 
می گیرند. این پاداش ها ممکن 
است در نهایت به ارتقای شغل 
تبدیل بشود. یافته های بررسی 
اچ بی آر نش��ان می دهد شکاف 
جنس��یتی قاب��ل توجه��ی در 
میان کارمندان مرد و زن وجود 
دارد، اما این ش��کاف هرچه به 
نزدیک  لیب��رال  طیف مدیران 
می شد، کمتر می َشد. براساس 
ای��ن مطالعه مردان��ی که مدیر 
محافظه کار داش��تند به صورت 
متوس��ط حدود 5ه��زار دالر یا 

بیش��تر دریافت می کردند. این 
میزان بس��یار بیش��تر از زنان 
بود. نکته جالب توجه این است 
که کار این افراد در مقایس��ه با 
یکدیگر تفاوت چندانی نداشت، 
ام��ا در م��ورد مدی��ران لیبرال 
مسائل جنسیتی تاثیر چندانی 
در می��زان پاداش آنه��ا ندارد. 
تاکید  اچ بی آر  گزارشگر 
کرده که ای��ن پژوهش 
موارد مختلف را در مورد 
افراد پاداش گیرنده مورد 
بررس��ی قرار داده و در 
نهایت به این نتیجه در 
مورد ش��کاف جنسیتی 

دست پیدا کرده  است. 

چرا چنین اتفاقی 
می افتد؟ 

مجل��ه  یافته ه��ای 
بیزنس ری��وو  ه��اروارد 
پرس��ش های بس��یاری 
ایج��اد می کند. چرا  را 
عقاید سیاس��ی مدیران 
پاداش دهی  بای��د روی 
به زنان و مردان نقشی 
را ایفا کند؟ برای پاسخ 
پرسش ها  قبیل  این  به 
مسائل سیاسی و روانشناختی 
ب��ا ه��م م��ورد بررس��ی قرار 
می توان  هرچن��د  گرفته ان��د. 
س��اختار و سیاس��ت های یک 
به گونه ای طراحی  را  ش��رکت 
نابرابری جنسیتی در  کرد که 
آن به یک مسئله تبدیل نشود 
باز هم در بس��یاری از مشاغل 
ای��ن مس��ئله در قال��ب ی��ک 
بحران ظاهر می ش��ود. از آنجا 
ک��ه پاداش ده��ی و همچنین 
ارتقای شغلی بر عهده مدیران 
و تیم رهبری در یک ش��رکت 
س��وگیری های  امکان  اس��ت 
مختل��ف در آن بس��یار زی��اد 
اس��ت. از آنج��ا ک��ه بررس��ی 
ارزشی گزارش ها ممکن است 
برای مدیران دشوار باشد، آنها 
گاهی عقای��د خود را نیز بازی 

می دهند. یعنی ممکن اس��ت 
مدی��ر بخش��ی از عقیده خود 
را در م��ورد کارمن��د نیز مورد 
بررس��ی ق��رار بدهد. ب��ه این 
ترتیب فضایی فراهم می ش��ود 
ک��ه آنها عقاید ش��خصی خود 
را نی��ز ب��ازی بدهن��د. اینجا 
دقیق��ا هم��ان زمان��ی اس��ت 
ک��ه عقای��د و ایدئولوژی های 
سیاس��ی به عنوان یک فاکتور 

تهدیدکننده ظاهر می شوند. 
نش��ان  اخیر  پژوهش ه��ای 
می دهد ادراک مدیر از وضعیت 
کارمند تاثیر بسیار زیادی روی 
پاداش دادن به او می گذارد. اما 
نکته جالب توجه این است که 
یافته ها نشان می دهد مدیران 
چه زن باش��ند و چه مرد، در 
پاداش دهی نس��بت به مردان 
س��خاوت بیش��تری ب��ه خرج 
می دهن��د و تمایزهایی را بین 
زن و مرد قایل می شوند. البته 
مدیران قطعا تفاوت های فردی 
ب��ا یکدیگر دارند ک��ه در این 
می کند،  نقش آفرین��ی  زمینه 
اما باز ب��ه میزان ک��م یا زیاد 
این شکاف دیده شده است. در 
این بین محافظه کار یا لیبرال 
بودن شخص بسیار موثر است. 
ای��ن مطالع��ه تا ح��دودی 
نشان می دهد که چطور عقاید 
لیبرال ها و محافظه کاران روی 
کل جامعه اثر می گذارد. برای 
مثال لیبرال ه��ا اصوال دغدغه 
نظام ه��ا و هنجاره��ا را دارند 
و در م��ورد حق��وق و مزایای 
بخش خاص��ی از جامعه مثل 
زنان بسیار حس��اس هستند، 
اما محافظه کاران به انگیزه های 
ف��ردی ب��رای ه��ر کاری نیاز 
تف��اوت درآمدها  آنها  دارن��د. 
دیگ��ران  و  خ��ود  ب��رای  را 
پذیرفته ان��د. ب��ه ای��ن ترتیب 
برای آنها تف��اوت میان مردان 
و زن��ان امری موجه اس��ت و 
درونی هرکدام  قابلیت های  به 
از آنها مربوط می ش��ود. برای 
افراد محافظه کار برخی مسائل 
که صورت عینی ندارند، گنگ 
و مبهم هس��تند. هرچه میزان 
کاری ک��ه کارمن��دان انج��ام 
می ش��ود  انتزاعی تر  می دهند 
این مس��ئله که مدیران عقاید 
دخال��ت  را  خ��ود  ش��خصی 
می دهند به شکل برجسته تری 

خودش را نشان می دهد. 
البت��ه فاکتوره��ای بس��یار 
زیادی در ش��کاف پاداش های 
زن��ان و م��ردان نقش آفرینی 
می کن��د و اینجا تنه��ا عقیده 
سیاس��ی م��ورد بررس��ی قرار 
گرفته است. به عالوه مطالعات 
مجله هاروارد بیزنس ریوو تنها 
مربوط به یک ش��رکت است و 
نمی ت��وان آن را به راحتی در 
مورد وضعیت هر ش��رکتی به 
کار ب��رد، ام��ا به ص��ورت کلی 
بررس��ی ها نش��ان می دهد که 
کارمن��دان  فعالی��ت  هرچ��ه 
عینی ت��ر و ملموس ت��ر باش��د 
ی��ا عملک��رد آنه��ا بیش��تر به 
چش��م بیای��د، تاثی��ر عقاید و 
ایدئولوژی ه��ای سیاس��ی فرد 
مس��ئول کمت��ر خواهد ش��د. 
عملکرد  در  ش��رکت ها  هرچه 
خود شفافیت بیشتری به خرج 
بدهن��د و هرچ��ه چهارچوب 
کاری ش��ان مش��خص تر باشد 
این مشکالت نیز کمتر تجربه 

خواهد شد. 

یافته های بررسی اچ بی آر نشان 
می دهد شکاف جنسیتی قابل 

توجهی در میان کارمندان مرد و زن 
وجود دارد، اما این شکاف هرچه به 
طیف مدیران لیبرال نزدیک می شد، 
کمتر می َشد. براساس این مطالعه 
مردانی که مدیر محافظه کار داشتند 
به صورت متوسط حدود 5هزار دالر 

یا بیشتر دریافت می کردند. این 
میزان بسیار بیشتر از زنان بود. 

نکته جالب توجه این است که کار 
این افراد در مقایسه با یکدیگر 

تفاوت چندانی نداشت، اما در مورد 
مدیران لیبرال مسائل جنسیتی تاثیر 
چندانی در میزان پاداش آنها ندارد
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کارتابل

امیر آل علی

مجله هاروارد بیزنس ریویو بررسی کرد

مدیرهایمحافظهکار
پاداشکمتریبهزنانمیدهند

مدیریت استراتژیک وب سایت

در اوایل قرن بیست ویکم با رشد رسانه ها و سیستم های 
آنالی��ن، بس��یاری از برنامه ه��ای بازاریاب��ی و تبلیغات 
شرکت ها و برند های معروف به سمت بهره وری راهکارها 
و اس��تراتژی های آنالین سوق داده شد و به تناسب آن، 
گرایش��ی عظیم شکل گرفت تا ش��رکت های کوچک و 
متوس��ط نیز به س��مت آن حرکت کنند و وب سایت ها 
توانس��تند به عنوان رک��ن اصلی در اجرا و پیاده س��ازی 
اس��تراتژی دیجیتال مارکتینگ و تبلیغات آنالین نقش 

مهمی در بهبود و عملکرد این برنامه ها ایفا کنند. 
با این وجود داش��تن یک وب س��ایت به تنهایی کافی 
نیست. وب سایت باید معرف خوبی از برند و توانایی های 
شما برای حل دغدغه ها و مسائل پیرامون مخاطبان تان 
باشد و بتواند با جذابیت و محتوای مناسب رضایت آنها را 
جلب کند. همچنین وب سایت نخستین تصویری است 
که شما در فضای آنالین به مخاطبان نشان می دهید و 

نقش مهمی در ایجاد اعتماد و اعتبار شما ایفا می کند. 
با بررسی عملکرد و پویایی بسیاری سایت های داخلی 
به این نتیجه رس��یدیم که عدم مدیریت مناسب، به روز 
نبودن اطالعات س��ایت، عدم داشتن محتوای مناسب، 
ضعف اصلی حضور آنها به صورت آنالین بوده و نمی تواند 

بازخورد خوبی را به همراه داشته باشد. 
ما در اینجا چند نکته را که باید در مدیریت و نگهداری 

وب سایت در نظر گرفته شود به اختصار ذکر می کنیم: 
به روز رسانی اطالعات تماس

درج کامل اطالعات تماس در وب سایت و نحوه ارتباط 
با شما نکته ای مهم و حائز اهمیت است. کامل نبودن این 
اطالعات در سایت می تواند موجب سردرگمی و دلسردی 
مخاطب��ان برای ارتباط با ش��ما ش��ود. همچنین باید با 
توجه به کسب و کارتان، اشتهار و استراتژی های فروش، 
اطالعات الزم را ب��رای واحد های مختلف مانند فروش، 
بازرگانی و خدمات در نظر بگیرید و شماره تماس، ایمیل 
و نام مس��ئول آن واحد را به ط��ور کامل ذکر کنید. این 
اطالعات باید به تناس��ب تغییرات داخلی ش��رکت و در 
زمان مناسب به روز رس��انی شود و در صورت جدا شدن 
یا تغییر موقعیت کاری عضوی از اعضای شرکت، سریعا 
نسبت به تغییر یا حذف اطالعات تماس آن شخص اقدام 

شود. 
بارگذاری محتوا به صورت منظم

به منظ��ور آپل��ود و راه اندازی س��ایت بای��د مطالب و 
محتوای اولیه را در آن بارگذاری کنید. محتوای س��ایت 
باید با توجه به نیاز مخاطبان و جهت معرفی بهتر برند و 
خدمات تان تهیه شود. تهیه و بارگذاری مطالب در زمان 
مناسب بخشی از اس��تراتژی بازاریابی محتوا به حساب 
می آید و نقش کلیدی در بهینه س��ازی سایت و افزایش 
رتب��ه آن دارد. پس از آپلود س��ایت نیاز به طراحی یک 
جدول زمانبندی ش��ده جهت تهیه محتوای الزم برای 
س��ایت و انتش��ار آن در زمان مناس��ب دارید، البته این 
ج��دول باید قابلیت به روز رس��انی با توج��ه به تغییر در 
گرایش ها و رویداد های آینده را داش��ته باش��د و پس از 
طراحی آن می توانید نسبت به تهیه و گرد آوری مطالب 
آن اقدام کنید. انس��جام و تداوم این امر می تواند موجب 
اطالع رسانی بیشتر به مخاطبان و اعتماد بیشتر آنها به 
شما ش��ود. محتوای شما باید س��اده و قابل درک برای 
مخاطبان باش��د و عناوین و عکس ه��ای آن به گونه ای 
طراحی و تدوین شود که مخاطب با نگاه اول از مضمون 

آن صفحه و محتوای آن مطلع شود. 
ارتقای برند

عالوه بر اینکه س��ایت نیاز ب��ه اطالعات کافی و به روز 
دارد، باید از اعتبار و س��ندیت الزم نیز برخوردار باشد تا 
موجب ارتقای برند شما شود. سعی کنید سایت تان را با 
رعایت نکات گرامری، امالی درست و پرهیز از اطالعات 

اشتباه و قدیمی به صورت حرفه ای درآورید. 
سایت باید نمایانگر ارزش های برند و شرکت شما باشد. 
در صورت اس��تفاده از منابع دیگر در س��ایت، اعتبار آن 
مطالب را با درج نام منبع اطالعاتی ارتقا دهید، اما دقت 
کنید این لینک های ارتباطی که با دیگر سایت ها برقرار 
می کنید، پس از مدتی منس��وخ نشوند تا موجب ناامید 

شدن و کاهش اعتماد به مطالب شما نشود. 
یک��ی از اقداماتی که در مدیریت س��ایت باید صورت 
گیرد بررسی عملکرد لینک های داخلی و خارجی سایت 

است. 
بازسازی ساختار و معماری سایت

در حالی که محتوا یکی از بخش های حیاتی در سایت 
اس��ت، نکته مهم ایجاد راحتی ب��رای مخاطبان جهت 
بازدید و ارتباط با صفحات مختلف سایت است و راحتی 
در ارتباط با بخش های مختلف، رضایت بیشتر آنها را به 
همراه دارد. زمانی که متوجه ش��دید با تمام اقداماتی که 
برای تهیه و انتشار مطالب انجام می دهید، بازخورد سایت 
ش��ما پایین است و نمی توانید مخاطبان زیادی را جذب 
کنید، می توان با طراحی مجدد س��ایت و به روز رس��انی 
بخش های مختل��ف، ارتباط بهتری ب��ا بازدیدکنندگان 

برقرار کرد و بازخورد آن را بهبود بخشید. 
چهار سوال زیر می تواند به شما در تهیه نقشه ای بهتر 

برای طراحی مجدد سایت کمک کند: 
1� آیا نحوه ارتباط مخاطبان با ش��ما س��اده اس��ت و 
چقدر توانسته در جذب بازدیدکنندگان و تبدیل آنها به 

مشتری تاثیر داشته باشد؟ 
2� آی��ا صفح��ه اول س��ایت ش��ما موج��ب تحریک 
بازدیدکنندگان برای جست وجوی اطالعات بیشتر درباره 
برند، کاال و خدمات ش��ما می شود یا صرفا به زیبایی آن 
پرداخته ش��ده و نمی تواند ارزش های برند شما را به طور 

کامل بازگو کند؟ 
3� آیا متون سایت ش��ما برای مخاطبان تان سنگین 
است و آنها نمی توانند درک خوبی از آن داشته باشند یا 

با زبانی گویا و واضح بیان شده است؟ 
4� آی��ا احس��اس و تصوی��ری ک��ه س��ایت ش��ما به 
بازدیدکنندگان منتقل می کند، مطابق با برند و شرکت 

شماست؟ 
در طراح��ی مج��دد س��ایت، خودت��ان را در جایگاه 
مخاطبان و مصرف کنندگان در نظر بگیرید و ببینید نیاز 
و خواسته های آنها چیست و چه چیز ها و المان هایی را 
باید در سایت تان تغییر دهید تا موجب رضایت بیشتر و 

اعتماد آنها به برند شما شود. 
www. noadstudio. com :ارتباط با نویسنده

کسب و کار مدرن
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توریسم، بیخ گوش هواپیما

می ت��وان  را  پ��رواز  ب��ه  رس��یدن  و  ف��رودگاه 
اس��ترس زاترین مرحله یک مس��افر هوایی دانست. 
دنیای فناوری امروز اما برای کاهش حجم استرس ها 
به کمک فرودگاه ها هم آمده تا تجربه پراس��ترس و 
گاه کسل کننده حضور در فرودگاه را شیرین، جذاب 
و به یادماندنی کند. از سیس��تم های تشخیص هویت 
خ��ودکار  )بیومتری��ک( گرفته ت��ا روبات ها همگی 
دس��ت به دس��ت هم داده اند تا حض��ور در فرودگاه 
ه��م برای مس��افران منتظر برای پ��رواز و هم برای 
 مس��افران خسته از س��فرهای چند مرحله ای آسان 

شود. 
فرودگاه ها همچنین پذیرفته اند که برای مسافران 
امکانات تفریحی بیش��تری فراهم کنند تا مسافران 
راح��ت باش��ند و بهت��ر بتوانن��د از درگیری ه��ا و 

شلوغی های سالن های مختلف فرار کنند. 
Fraport، مال��ک و اپرات��ور اجرای��ی ف��رودگاه 
فرانکفورت یکی از بهترین نمونه هاست؛ این فرودگاه 
که هاب فرودگاهی آلمان محس��وب می شود، تالش 
هماهنگی برای کمک به میلیون ها مسافر حاضر در 
فرودگاه انجام می دهد تا مسافران از هرگونه استرس 
و اضطرابی در امان باشند. برای رسیدن به این هدف، 
در ژانویه س��ال 2016، دو اتاق یوگای رایگان برای 
مس��افرها در دو ترمینال ی��ک و دوی این فرودگاه 
راه ان��دازی ش��د. ویدئوه��ای آموزش��ی و تجهیزات 
موردنی��از یوگا نیز در این اتاق ها قرار داده ش��ده اند. 
همزم��ان در دو ترمین��ال ای��ن ف��رودگاه همچنین 
صندلی هایی با نام  » صندلی های س��کوت «   قرار داده 
ش��ده که راحتی و آرامش را برای مس��افران فراهم 
می کنند. وجود این امکانات فضایی خصوصی تر برای 
مسافران ایجاد می کند که در آن می توانند به دور از 
هیاهوی فرودگاه آرام بگیرند. آنها حتی می توانند از 
گوشی های هوشمند خود استفاده کرده و موسیقی 
موردعالقه شان را از طریق بلندگوی گوشی بشنوند.

 
رفاه و راحتی در فرودگاه

نخس��تین فرودگاهی  فرودگاه فرانکف��ورت قطعاً 
نیس��ت که اتاق مخصوص یوگا برای مسافران دارد. 
فرودگاه های دیگری در دنیا هم هستند که اتاق یوگا 
یکی از بخش های آنهاست. فرودگاه های شیکاگو در 
آمری��کا و هلس��ینکی در فنالند ه��م امکانات یوگا 
دارند. در دس��امبر س��ال گذش��ته میالدی مقامات 
 فرودگاه س��یدنی اعالم کردند که با مش��ارکت برند
Lorna Jane تولیدکنن��ده لب��اس  ورزش��ی، یک 
 » ات��اق فعالی��ت «   در ترمین��ال دو پروازهای داخلی 

راه اندازی کرده است. 
مس��افران فرودگاه س��یدنی می توانند در جلسات 
یوگا و حرکات کشش��ی این اتاق ش��رکت کرده و از 

فعالیت بدنی قبل یا بعد از سفر لذت ببرند. 

سرگرم کردن مسافران
و  ایج��اد س��رگرمی  ب��رای  فرودگاه ه��ا  ت��الش  
آرام��ش مس��افران در ترمینال ها فراتر از واداش��تن 
آنه��ا به انج��ام فعالیت های مفید اس��ت. زندگی در 
عص��ر دیجیتال فرصت اس��تفاده از س��رگرمی های 
دیجیت��ال را در فرودگاه ه��ا ایجاد کرده اس��ت. در 
ماه ژانویه س��ال 2016، مقامات فرودگاه بین المللی 
پورتلند در آمریکا اع��الم کردند که طرح هایی برای 
راه اندازی مینی سینما در این فرودگاه دارند. در این 
س��ینماهای کوچک فیلم هایی از فیلمسازان محلی 

نمایش داده می شود. 
بریتانیایی ها هم در این زمینه بیکار ننشس��ته اند. 
مقام��ات ف��رودگاه ش��هر منچس��تر مجه��ز به یک 
پلتفرم آنالین ش��ده است. مس��افران منتظر پرواز با 
اس��تفاده از فن��اوری Wand می توانند به محتوای 
موردنیاز خود، راهنمای س��فر و اطالعاتی از مقصد 
روی گوش��ی همراه یا تبلت خود دسترس��ی داشته 
باش��ند. بنابراین مس��افران می توانند به جای خیره 
ش��دن به تابلو پروازها برای اینکه وضعیت از  » لطفا 
صبر کنید «   به  » درحال س��وار ش��دن «   تغییر کند، 
 از وق��ت خود اس��تفاده کرده و درب��اره مقصد خود 

تحقیق کنند. 
ف��رودگاه حیدرآب��اد هن��د نی��ز یک��ی دیگ��ر از 
فرودگاه های مجهز دنیاست. این فرودگاه با مشارکت 
استارتاپی به نام Fropcorn در بمبئی در نزدیکی 
منطق��ه امن ترمینال پروازه��ای داخلی وای فای به 
مس��افران می دهند؛ مس��افرانی که اپلیکیشن نصب 
می کنند می توانند به ش��بکه نصب شده و فیلم های 
سینمایی را خریداری و دانلود کنند. این فیلم ها در 
زم��ان انتظار در فرودگاه یا در طول پرواز بس��یار به 
کار مس��افران می آیند چون می توانند آنها را تماشا 
کرده و از دیدن ش��ان لذت ببرند. این یک استراتژی 
برد-برد است که تجربه بهتر برای مشتری ها و منبع 

درآمد تازه ای برای فرودگاه ایجاد کرده است. 
اس. ج��ی. ک��ی. کیش��ور، مدیرعام��ل ف��رودگاه 
بین الملل��ی GMR حیدرآب��اد دراین باره گفت:  » ما 
دریافتیم که سرگرمی روش��ی عالی برای مشارکت 
فعاالنه بیش��تر مس��افران در س��فر اس��ت و داشتن 
گزینه هایی برای س��رگرم ش��دن از نداشتنش سود 

بیشتری دارد.«
به گفته او، خدمات س��رگرمی باع��ث  » هیجان «  
 مس��افران ش��ده و تجربه ای متف��اوت از حضور در 

فرودگاه به آنها می دهد. 
دقیق��ا همین فاکت��ور  » هیجان «   اس��ت که باعث 
می ش��ود مس��افران تف��اوت را احس��اس کنن��د. از 
تمری��ن یوگا گرفته تا تماش��ای فیلم و آش��نایی با 
مقصد، هر یک راه های تازه ای هس��تند که به ایجاد 
تجرب��ه ای نو در ف��رودگاه کمک ک��رده و آرامش و 
راحت��ی برای مس��افران همراه خ��ود می آورند. این 
راهکاره��ا هم مس��افران با س��لیقه های گوناگون را 
راض��ی نگه م��ی دارد و هم بدون توجه به س��طح و 
 نوع پرواز به آنها احس��اس خوش��ایند ارزش��مندی 

می دهد. 
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گزارش2

امنیت و گردش��گری دو مقوله وابس��ته به 
یکدیگر و در ارتباط تنگاتنگ در مناس��بات 
و  امنی��ت  هس��تند.  خارج��ی  و  داخل��ی 
گردش��گری در تعامل دوجانبه هم می توانند 
تأثیر افزایشی بر هم داشته باشند و هم تأثیر 
کاهشی؛ به این معنا که افزایش  )یا کاهش( 
امنیت، باع��ث رونق  )یا رکود( گردش��گری 
خواهد ش��د و بالعکس، بنابراین گردش��گری 
ارتباط مس��تقیم با مقوله امنیت دارد. ایجاد 
امنیت، تس��هیالت و ارائ��ه امکانات رفاهی و 
خدماتی الزم به گردش��گران از جمله وظایف 
اصلی دولت ها نس��بت به جریان گردشگری 

است. 
پررونق تری��ن  و  بزرگ تری��ن  گردش��گری 
صنعت جهان اس��ت. جهانگردی یک قدرت 
اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی بزرگ و 
البته پدیده ای بسیار سیاسی است. در توسعه 
گردشگری عوامل متعددی تأثیرگذار هستند 
ک��ه امنی��ت ش��اخص ترین عامل گس��ترش 
گردش��گری اس��ت. همگام با گس��ترش این 
صنعت در بره��ه کنونی ارتباط ارگانیک این 
صنعت با مؤلفه هایی چ��ون امنیت داخلی و 
ملی، صنایع حمل و نقل، خدمات، رسانه های 
جامع��ه، آم��وزش و پ��رورش و... وارد ف��از 

جدیدی شده است. 
 توس��عه صنعت گردش��گری در هر کشور 
نش��ان از ثب��ات امنی��ت ملی در آن کش��ور 
اس��ت و نیز زمانی گردشگری در کشور رونق 
می یابد که توجه دولت آن برای تأمین امنیت 

گردشگران بیشتر شده باشد. 
مقاصد گردش��گری در تمام نقاط مختلف 
یک کش��ور پراکن��ده اس��ت، در صورتی که 
امنی��ت در این مناطق تأمین ش��ود، ضریب 
امنیت ملی آن کش��ور نی��ز افزایش می یابد 
و ع��الوه بر ای��ن ورود گردش��گران خارجی 
به یک کش��ور نه تنها موج��ب تهدید امنیت 
ملی نمی ش��ود بلکه به تحکیم آن نیز کمک 
می کند. امنی��ت و گردش��گری، پارامترهای 
یک معادله هستند که نسبتی مستقیم با هم 
دارن��د. در واقع همانطور ک��ه یکی از عوامل 
مهم توسعه گردش��گری وجود امنیت است، 
رون��ق گردش��گری در ی��ک منطق��ه و تردد 
گردش��گران در یک مقصد، موجب به وجود 
آمدن امنیت می ش��ود. البت��ه نباید فراموش 

کرد این قضیه همیشه هم صادق نیست، چرا 
که در برخی مواقع، وجود پدیده گردشگری 
و رفت و آمد گردش��گران باعث ناامنی ش��ده 
اس��ت. با این وج��ود، صنعت گردش��گری و 

مقوله امنیت ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. 
در ای��ن مورد ه��م باید دانس��ت و اعتقاد 
داش��ت ک��ه مالک امنی��ت در گردش��گری، 
احساس امنیت توس��ط گردشگران است. از 
طرفی این مسئله بس��یار حائز اهمیت است 
ک��ه بدانی��م امنی��ت را در چ��ه مقوله هایی 
باید ب��ه وج��ود بیاوری��م. موفقیت و رش��د 
پایدار گردش��گری در گرو عملکرد مناس��ب 
چرخه گردش��گری و عناصر متعددی اس��ت 
ک��ه روی هم رفته سیس��تم گردش��گری را 
تش��کیل می دهند. این مولفه ه��ا هر یک در 
سیس��تم مذکور اهمی��ت خاصی داش��ته و 
با س��ایر مؤلفه ه��ا ارتباط تنگاتنگ��ی دارند. 
یک��ی از مهم ترین این فاکتوره��ا که رونق و 
توسعه گردشگری در گرو آن است، »امنیت 

گردشگران و مقصدهای گردشگری« است. 
امروزه دس��تاوردهای دان��ش و تکنولوژی، 
بح��ران امنیت را چن��ان گس��ترش داده که 
ضرورتاً ذهن بش��ر بیش از گذش��ته در جهت 
شناخت وضعیت حال و آینده مهیا شده است 
 )undp( و از جمله برنامه توسعه ملل متحد
محور توسعه را در سال 1۹۹۴ بر انسان متکی 
ساخته و لزوم انتقال از  »امنیت هسته ای« به  
»امنیت انسانی« را مورد توجه قرار داده است 
و صاحب نظران نیز انس��ان متفکر و مس��تعد 
برای نوآوری را به عنوان باارزش ترین س��رمایه 
جوامع انس��انی شناس��ایی و معرفی می کنند، 
ضم��ن آنکه ب��ر روابط بی��ن آزادی، امنیت و 
توس��عه، نظری��ات اندیش��مندان چون الک و 
جان اس��توارت میل را به خاط��ر می آورد که 
باید مح��دوده معینی ب��رای حداقل از آزادی 
شخصی وجود داشته باشد که به هیچ قیمتی 
مورد تجاوز و تعرض دیگران قرار نگیرد و این 
محدوده معین همان حداقل امنیتی است که 

انسان بر مبنا و بس��تر آن، زمینه ها و الزامات 
ارائه تفکرات خالق خود را پایه گذاری می کند. 
امنیت در حال��ت عمومی در برگیرنده امنیت 
جانی و مالی مس��افران و گردشگران است که 
از وظایف اولیه و اساس��ی دولت ها محس��وب 
می ش��ود. دولت ها موظف هس��تند که امنیت 
گردشگران بین المللی را که وارد مرزهای یک 
کشور می شوند تأمین کنند و برای این کار از 

هیچ تالشی دریغ نورزند. 
به همین علت و با نزدیک شدن تعطیالت 
س��ال نو میالدی، دولت ها در پی آن هستند 
که با اقدامات مختلف امنیت گردش��گری را 
افزای��ش دهند. به عنوان مثال دولت فرانس��ه 
از اختص��اص 15 میلیون یورو برای باالبردن 
امنی��ت مکان ه��ای توریس��تی این کش��ور 
خبرداد. در پی حمالت تروریستی داعش در 
فرانسه، گردشگران تمایل کمتری برای سفر 
ب��ه این نقطه پیدا کردن��د و به همین منظور 
فرانس��وی ها می خواهند با افزایش امنیت در 

سطح ش��هرها، بار دیگر توجه گردشگران را 
به خود جلب کنن��د. از جمله این فعالیت ها 
می ت��وان ب��ه تجهی��ز دوربین ه��ای امنیتی، 
افزای��ش تعداد گش��ت های پلی��س نزدیک 
مکان ه��ای پربازدید و رس��یدگی بیش��تر به 

ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد. 
در ترکیه نیز باتوجه به نابس��امانی های اخیر 
این کش��ور، ب��ه تازگی اق��دام عجیبی صورت 
گرفته؛ آنها برای جلب توجه توریس��ت ها یک 
هواپیمای آ300 ش��رکت ایرباس را در ساحل 
کوشاداس��ی غرق کردند. در کش��ور استرالیا از 
وال های کوهان دار برای جلب توجه توریست ها 
در ساحل منلی در سیدنی استفاده شده است. 
این پنج وال کوهان دار که گفته می شود وال های 
نر ج��وان بوده اند برای جل��ب توجه در مقابل 

چشمان توریست ها جنگیدند. 
مطابق بررس��ی ها درحال حاضر س��وییس 
امن ترین کش��ور جهان است. جرم و جنایت 
در این کشور وجود ندارد. حتی اگر جرائمی 
هم در ادارات پلیس س��وییس به ثبت رسند، 
همگی توس��ط خارجی هایی که به این کشور 
آمده ان��د، به انجام رس��یده اس��ت. مردم این 
کش��ور هم��واره در صلح و آرام��ش زندگی 
می کنن��د. نظ��ام امنیت��ی و نی��روی پلیس 
سوییس بس��یار قدرتمند است. در سوییس، 
به ازای هر 100هزار ش��هروند، 216 افس��ر 
پلیس وجود دارد. میزان بس��یار پایین وقوع 
جرم و امنیت باالی سوییس، این کشور را به 
مکانی ایده آل ب��رای گذران تعطیالت تبدیل 
می کند. پس از آن س��نگاپور امن ترین کشور 
آس��یا و دومین کش��ور امن جهان محسوب 
می ش��ود. نرخ وقوع قتل در این کش��ور زیبا، 
تنه��ا 0,3 نفر ب��ه ازای 100هزار نفر اس��ت. 
می��زان وقوع جرائمی مانند دزدی و س��رقت 
نیز در س��نگاپور نزدیک به صفر اس��ت. این 
موضوع به دلیل نظم و قانون سفت و سختی 
اس��ت که بر این کش��ور حاکم است. پلیس 
این کش��ور قادر اس��ت تمام��ی جرائم ریز و 
درشت آن را کنترل کند. از آنجایی که حکم 
اعدام در قانون س��نگاپور وج��ود دارد، مردم 
از ارتکاب جرائم س��نگین ه��راس دارند. در 
این بین رتبه س��وم امن ترین کش��ور نیز به 
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بهترین مقاصد گردشگری سال 2۰1۶

از ایسلند تا مغولستان، از ایران تا انگلیس

با ش��روع س��ال جدید میالدی بس��یاری 
از س��ایت های معتب��ر، مقاص��د محب��وب 

گردشگری در سال 2016 را اعالم کردند.
 در این لیست شهرها و کشورهایی وجود 
دارن��د که ش��اید تا پیش از ای��ن به دالیل 
مختلفی کمتر از آنها اس��تقبال می ش��د و 
پیش بینی می ش��ود امسال در صدر مقاصد 
پرگردش��گر ق��رار بگیرند ک��ه در این میان 
ن��ام ایران نیز به چش��م می خ��ورد. صنعت 
گردشگری بسیار درآمدزا و اشتغال زا است، 
اما هیچ گردش��گری راه��ی مناطقی که در 
آن امنی��ت وج��ود ندارد نمی ش��ود. همین 
موضوع باعث ش��د، به رغم همه زیبایی ها و 
امکانات، گردش��گران مناطقی را بر دیگری 

ترجیح دهند. 
 صنع��ت گردش��گری در س��ال 2016 
برندگان و بازندگان خود را داش��ت. ایسلند 
ب��ا افزای��ش 3۴ درصدی یک��ی از برندگان 
صنعت گردش��گری در س��ال 2016 است. 
هی��چ کش��ور اروپایی ب��ا این رش��د همراه 
نبوده اس��ت. یک میلی��ون و ۷00 هزار نفر 
به ای��ن جزیره تقریبا خالی از س��کنه واقع 
در شمال اروپا سفر کردند. حتی قیمت های 
ب��االی زندگی در این کش��ور نی��ز موجب 
هراس گردش��گران نش��د. روز س��وم ژوئیه 
س��ال 2015 مردان مس��لح به یک ساحل 
در تونس که گردش��گران در آن استراحت 
می کردن��د حمله کردند و 3۸ نفر را به قتل 
رس��اندند که 30 نف��ر از آنها گردش��گران 
بریتانیایی بودند. صنعت گردش��گری تونس 
هن��وز هم تحت تاثیر این حمله قرار دارد و 
نتوانسته  گردش��گران را به خود جلب کند. 
تونس از بازندگان بزرگ صنعت گردشگری 

در سال 2016 است. 
 یکی از برندگان صنعت گردش��گری در 
س��ال 2016 ایران است. برد اصلی صنعت 
گردش��گری ایران فعال ن��ه در آمار و ارقام 
باالی گردش��گران، بلکه در  » مثبت شدن «  
 ن��گاه مردم جهان به ایران پس از  » برجام «  
 اس��ت. حال بس��یاری از مردم دنیا، به رغم 
محدودیت ه��ای موجود که به  خوبی هم از 
آن آگاه هستند، سفر به ایران را برای خود 
متصور می دانن��د. بهبود روابط دیپلماتیک 
گردش��گران  ورود  ب��رای  را  راه   ای��ران 
بین المللی به کش��ور باز کرده است. ویزا و 
بیمه سفر نیز راحت تر صادر می شوند و این 
نقطه مثبتی در صنعت گردشگری ایران به 
شمار می رود. اسلواکی با رشد 1۹درصدی 

گردشگر در میان کش��ورهای اروپایی، در 
رتبه دوم قرار گرفته و این در حالی اس��ت 
که اسلواکی دریا و سواحل شنی ندارد که 
از عوامل مهم رش��د گردش��گری هستند. 
و  قیمت های مناس��ب، مناطق کوهستانی 
ش��هرهای تاریخی از عوامل جلب گردشگر 

به این کش��ور بوده ان��د. رای به  » برگزیت «  
 در روز 23 ژوئن سال 2016 و اعالم خروج 
بریتانی��ا از اتحادی��ه اروپا باعث س��قوط ۸ 
درصدی پوند ش��د. ارزانی در بریتانیا باعث 
روان ش��دن موجی از گردشگران اروپایی، 
هنگ کنگی و آمریکایی برای خرید به این 

کشور شد.  از دیگر مقاصدی که پیش بینی 
می شود در زمینه گردش��گری رشد داشته 
باش��ند؛ می توان به مغولستان، ایسلند، نروژ 

و ماداگاسکار اشاره کرد. 
به دلیل می��زان اهمیت گردش��گری در 
توسعه اقتصاد، مجمع عمومی سازمان ملل 

سال 201۷ میالدی را به عنوان سال جهانی 
 » گردش��گری پایدار: ابزاری برای توس��عه «
)International Year of Sustainable 
Tourism for Development(

اع��الم کرد. س��ازمان جهان��ی جهانگردی، 
گردشگری پایدار را این گونه تعریف می کند  
»گردش��گری ای پایدار اس��ت که همزمان 
ب��ا حفظ و افزای��ش فرصت ها ب��رای آینده 
نیازهای مناطق میزبان و گردشگران حاضر 

در آن منطقه را فراهم کند. 
درواقع مدیریت منابع و توسعه گردشگری 
باید به صورتی انجام شود که در کنار تأمین 
نیازهای اقتصادی، اجتماعی و زیباشناختی 
تمامی��ت فرهنگ��ی، فرآینده��ای ضروری 
و سیستم های  تنوع زیستی  زیست محیطی، 
بقا حفظ ش��وند. «   این عنوان فرصتی است 
بی نظیر برای کمک بیش��تر گردش��گری به 
تحقق مفه��وم پایداری  )از هر س��ه جنبه 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و زیس��ت محیطی( 
و باع��ث می ش��ود آگاهی عمومی نس��بت 
ب��ه ابع��اد صنعت��ی ک��ه ارزش حقیقی آن 
اغل��ب دس��ت کم گرفته می ش��ود، افزایش 
یاب��د. آژانس تخصصی س��ازمان ملل متحد 
 ،)UNWTO( گردش��گری   زمین��ه  در 
در راس��تای ای��ن ابتکار عمل، ب��ا همکاری 
دولت ه��ا، نهادهای مرتبط با س��ازمان ملل 
بین الملل��ی  دیگ��ر س��ازمان های  متح��د، 
دس��ت اندرکاران  س��ایر  و  منطق��ه ای  و 
ذی رب��ط ب��ه دنب��ال پیش��برد و اجرای��ی 
 ک��ردن هر چه بهت��ر این س��ال بین المللی 

است. 
تصوی��ب س��ال 201۷ به عنوان  » س��ال 
بین المللی گردش��گری پایدار: ابزاری برای 
توسعه «   در زمان بسیار مهمی صورت گرفته 
اس��ت؛ یعنی زمانی که جوام��ع بین المللی 
دس��تور کار جدیدی برای س��ال 2030 و 
 اهداف توس��عه پایدار  )SDGs( به تصویب 
رس��انده اند. گفتنی اس��ت گردش��گری در 
س��ه بخش از اهداف توس��عه پایدار شامل 
 » رش��د اقتصادی مداوم، پایدار و همه جانبه 
اشتغال زایی کامل و کارآمد و ایجاد مشاغل 
معق��ول جهت هم��گان«،  » تولید و مصرف 
پای��دار «   و  » حف��ظ و اس��تفاده پای��دار از 
اقیانوس ه��ا، دریاها و مناب��ع دریایی جهت 
توس��عه پای��دار «   مدنظر قرار گرفته اس��ت. 
پی��ش از این، رهبران جه��ان در کنفرانس 
توسعه پایدار سازمان ملل اعالم کرده بودند 
 » گردش��گری به ش��رط طراحی و مدیریت 
درس��ت آن «   می توان��د در تحقق هر س��ه 
بعد توس��عه پایدار، ایجاد ش��غل و تجارت 

مشارکت کند. 
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تلفن  کارب��ران  شناس��ایی 
همراه، تلف��ن ثابت و اینترنت 
یک��ی از طرح هایی اس��ت که 
طی یکی دو سال اخیر توجه 
زیادی به آنها شده و مسئوالن 
ارتباط��ی در تالش��ند هرچه 
زودت��ر ای��ن آرزو را ب��رآورده 

کنند. 
به تازگ��ی وزی��ر ارتباطات 
کش��ورمان با توجه به اهمیت 
ای��ن موضوع گف��ت: »تمامی 
سیم کارت های موجود، هویت 
معلوم دارند و همچنین هویت 
تمام کس��انی که تلفن ثابت و 
IP دارند معلوم است. بنابراین 
ما کمیته ای در سازمان تنظیم 
مق��ررات تش��کیل و تذکرات 
الزم را دادی��م و اپراتوره��ا را 
این  براس��اس  مام��ور کردیم 
مصوبه، تمامی کس��انی که از 
تلفن  همراه،  تلفن  سیم کارت 
ثاب��ت ی��ا اینترنت اس��تفاده 
می کنند، احراز هویت شوند.«

ب��ه نظر می رس��د در بخش 
تلف��ن ثابت و همراه مش��کل 
چندان��ی برای اح��راز هویت 
کاربران وجود نداشته باشد و 
به زودی ش��اهد به روزرسانی و 
برطرف کردن نقص اطالعات 
کاربران در شرکت مخابرات و 
اپراتورهای تلفن همراه باشیم. 
اما موضوع اصلی بر می گردد 
به بخش احراز هویت کاربران 
اینترنت که با تردیدها و البته 

نگرانی های��ی هم��راه اس��ت. 
البته صحبت ه��ای اخیر وزیر 
ارتباط��ات درباره احراز هویت 
ندارد  تازگی  اینترنت  کاربران 
و این مقام مس��ئول حدود دو 
س��ال پیش نیز از اجرای این 

طرح خبر داد. 
اما شناسایی کاربران چقدر 
می تواند به نفع جامعه ما باشد 
و آی��ا می توانیم نگ��ران رصد 
کاربران در فض��ای مجازی و 
شکستن حریم خصوصی آنها 

باشیم؟ 
ناصر ابریش��می، کارشناس 

شبکه های رایانه ای درپاسخ به 
این س��وال به »فرصت امروز« 
گفت: دربسیاری از کشورهای 
توس��عه یافته کاربران اینترنت 
احراز هویت می ش��وند و برای 
گشت و گذار در فضای مجازی 
با IP منحصر ب��ه فردی وارد 
می ش��وند ک��ه ای��ن موضوع 
می توان��د جلوی بس��یاری از 

بزهکاری ها را بگیرد. 
وی اف��زود: ب��دون تردید با 
احراز هویت هر کاربر ش��اهد 
در  سوءاس��تفاده ها  کاه��ش 
اینترن��ت خواهی��م ب��ود و از 

س��وی دیگر می ت��وان اجرای 
این طرح را آغازی برای قانون 

کپی رایت نیز دانست. 
این کارش��ناس در پاسخ به 
این سوال که این طرح به چه 
شکلی قابل اجرا است؟ گفت: 
برای اس��تفاده از اینترنت هر 
کارب��ری باید با یک شناس��ه 
ع��ددی ی��ا هم��ان IP وارد 
ش��ود که ای��ن شناس��ه ها به 
دو دس��ته پایدار )Static( و 
پوی��ا )Dynamic( تقس��یم 

می شوند. 
ح��ال  در  داد:  ادام��ه  وی 

حاض��ر کارب��ران ایران��ی ب��ا 
وارد  داینامی��ک  شناس��ه 
اینترن��ت می ش��وند ک��ه این 
شناسه ها ثبات ندارند و هربار 
برای  ع��وض می ش��وند ک��ه 
احراز هویت در فضای مجازی 
باید این شناس��ه ها جای خود 
را به شناس��ه های اس��تاتیک 

دهند. 
ابریش��می افزود: با این کار 
هر کاربر شناس��ه مختص به 
خود را دارد و افراد بزهکار به 
راحتی نمی توانند اهداف شوم 

خود را به ثمر بنشانند. 
این کارش��ناس ش��بکه در 
پاس��خ ب��ه این س��وال که با 
این کار کارب��ران چقدر باید 
نگ��ران ازبی��ن رفت��ن حریم 
خصوصی خود باشند؟ گفت: 
با اح��راز هویت کاربران تنها 
مقام ه��ای مس��ئول به رصد 
کارب��ران دسترس��ی دارند و 
ع��وام م��ردم نمی توانن��د به 
اس��تفاده  ن��وع  و  اطالع��ات 
کاربران از اینترنت دسترسی 

داشته باشند. 
وی افزود: به نظر می رس��د 
ای��ن طرح به م��رور زمان و با 
اجرایی ش��دن فازه��ای دیگر 
ش��بکه ملی اطالعات به ثمر 
بنش��یند و البت��ه می توانیم با 
اجرای آن این امید را داش��ته 
باش��یم ک��ه ایرانی ه��ا هم به 
ش��بکه های اجتماع��ی مانند 
توییتر دسترسی  و  فیس بوک 

پیدا کنند. 

محبوب ترین بازی های 2016

 بازار رقابت بین بازی های مبتنی بر ایکس باکس و 
پلی استیشن همیشه داغ است؛ بازی هایی که هریک 
طرفدارانی پرش��مار دارند. با این وجود، نمی توان به 
طور قطع مش��خص کرد که بازی های کدام یک برتر 
هستند یا اساسا بین این بازی ها دست به انتخاب زد. 
رقابت س��نگین بین برخی نسخه های بازی تا حدی 
اس��ت که رتبه بندی برای بازی ها هم بسیار دشوار به 
نظر می رس��د. با همه اینها، جدیدترین آمارها نشان 
می ده��د اقبال برخی بازی ها در بین مخاطبان بیش 
از سایرین است. در ادامه مطلب به معرفی تعدادی از 

این بازی ها می پردازیم: 

Lego Star Wars The Force Awakens 
ای��ن ب��ازی ج��ذاب و هیجان انگی��ز، توس��ط یکی 
یعن��ی بازی س��از  کمپانی ه��ای  باس��ابقه ترین   از 
Traveller’s Tales  طراح��ی ش��ده اس��ت. بازی 
نوستالژیکی که برای بسیاری از کاربران، به ویژه کاربران
P l a y S t a t i o n  4 ,  X b o x  O n e , 
P l a y S t a t i o n  3 ,  ،  X b o x  3 6 0

به عنوان یکی از نخستین انتخاب ها مطرح است. این 
بازی پرطرفدار، براساس یک داستان تخیلی قدیمی 
س��اخته ش��ده و فیلمی نیز بر مبن��ای همین بازی 
طراحی ش��ده است. اما ش��اید یکی از نکاتی که این 
بازی را در بین کاربران بس��یار محبوب کرده است، 
سکانس بندی هر پالن بازی و پیشبرد صحنه های بر 

حسب نظر و دلخواه کاربر است. 
ب��ازی  ای��ن  توضیح��ات  از  ک��ه  همان ط��ور 
و  اس��ت  اکش��ن  آن  س��بک  اس��ت،  مش��خص 
ب��رای ه��ر نوع گ��روه س��نی جذابیت خ��اص خود 
 را دارد. ب��ر پای��ه همی��ن مش��خصات اس��ت ک��ه
Lego Star Wars The Force Awakens در 
جمع برترین بازی های 2016 طبقه بندی می شود. 

NBA 2K17

بازی های ورزشی برای اغلب کاربران جذاب هستند. 
در بین بازی های ورزشی بازی های فوتبالی طرفداران 
پرتعداد ت��ری دارند، اما با این وجود، بازی بس��کتبالی 
NBA 2K17 یک��ی از بازی ه��ای محب��وب جهان 
اس��ت. این بازی ک��ه در کنس��ول های مختلفی مثل
P l a y S t a t i o n  4 ,  X b o x  O n e , 
A n d r o i d ,  P l a y S t a t i o n  3 ,  X b o x 
3 6 0 ,  i O S ,  M i c r o s o f t  Wi n d o w s 
بازی س��از ش��رکت  توس��ط  اجراس��ت،   قاب��ل 

visual concepts طراحی شده است. صحنه های 
این بازی بس��یار دقیق و براس��اس حرکات طبیعی 
بازیکنان بسکتبال طراحی شده است. بنابراین اغلب 
افرادی که اندک عالقه ای به بازی بس��کتبال داشته 
باش��ند، جذب این بازی ورزش��ی پرش��ور می شوند. 
ب��ازی ورزش��ی NBA 2K17 از پ��ر دانلود تری��ن 

بازی های سال 2016 است. 

Mirror's Edge Catalyst
از دیگر بازی های پرطرفدار س��ال 2016 که بین 
 قشر نوجوان نیز طرفدارانی بسیار پر تعداد دارد بازی
M i r r o r ' s  E d g e  C a t a l y s t"
ف���رم���ت ه����ای در  ب����ازی  ای����ن  اس���ت. 
PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows 

قاب��ل اجراس��ت. نکته مه��م و جال��ب در این بازی 
موس��یقی زیبا و افکت های بجای آن است که باعث 
ش��ده اغلب مخاطبان در هنگام اج��رای آن به طور 
کامل حسی مشابه با حس و حال کاراکتر اصلی این 

بازی را تجربه کنند. 
فض��ای این ب��ازی یک فضایی مهی��ج و حادثه ای 
اس��ت و خط داس��تانی بازی نیز از فضای زندان و با 
یک حادثه آغاز می ش��ود. در طول مدت زمان بازی، 
بازیکن به طور همزمان رمزگشایی می کند و با ابعاد 
جدیدی از شخصیت اصلی داستان )که درواقع خود 
او اس��ت( آشنا می شود این فضای معمایی و رازآلود 
باعث ش��ده، اغل��ب بازیکنان این بازی، نس��بت به 
فضای داستانی و محتوایی آن احساس خوبی داشته 
باش��ند. همان طور که گفته ش��د اغلب کاربران این 
بازی را دختران و پس��ران نوجوان تشکیل می دهند. 
بر همین اساس برخی از کاربران این بازی را با بازی 
GTA مش��ابه می دانند که این نظریه ای غلط است. 
چرا که تنها عنصر مش��ترک بی��ن هر دو بازی خط 

داستانی مشابه آنها است. 

 FIFA 17
وقتی قرار باشد از بازی های ورزشی صحبت شود، 
جای فوتبال بین این نوع بازی ها همیش��ه محفوظ 
اس��ت. مجموعه بازی های FIFA مدت هاس��ت که 
جایگاه ویژه خود را بی��ن مخاطبان تثبیت کرده اند 
و FIFA17 یکی از محبوب ترین نس��خه های بازی 
در سال 2016 محسوب می ش��ود. این بازی که در
PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, 
Xbox 360, Microsoft Windows 
قابلی��ت اج��را دارد، از مرد و زن تا پی��ر و جوان را 
بی��ن متقاضی��ان و هواداران خود جای داده اس��ت. 
نس��خه 17 بازی فیفا مثل س��ایر نسخه ها سرشار از 
کاراکترهای محبوب و تیم های مورد عالقه بازیکنان 

است. 
طراحی جذاب کاراکترها و حال و هوای مناس��ب 
این بازی باعث شده هر کاربر حرفه ای یا غیر حرفه ای 

از این بازی نهایت لذت را ببرد. 

آیفون باز هم منفجر شد
فرص�ت ام�روز: خبرهای��ی غیر رس��می ک��ه از 
ش��انگهای منتشر ش��ده اند، حاکی از انفجار گوشی 
آیفون مدل 6S هس��تند. این نوع تلفن همراه پیش 
از این هم با حواش��ی گوناگونی همراه بود: حواش��ی 
متع��ددی ک��ه خبر از تمام ش��دن بات��ری زود تر از 
زمان مورد انتظار یا خاموش ش��دن ناگهانی این نوع 
تلفن همراه می دادند. اکنون این خبرها با انفجار این 
تلفن همراه تکمیل شده است. اما ماجرا چیست؟ دو 
روز پیش یکی از کاربران چینی شبکه های اجتماعی 
تصویری از تلفن همراه منفجر ش��ده خود را منتشر 
کرد. توضیح ضمیمه تصوی��ر این بود: »تلفن همراه 
خ��ود را که مدل iphon6 بود به ش��ارژ زده بودم، 
وقتی ش��ارژ تلفنم به 30درصد رسید آن را از شارژر 
جدا کردم، اما به محض این کار، تلفن همراهم آتش 
گرفت.« هنوز هیچ واکنش رس��می در خصوص این 
اتفاق از س��وی مقامات اپل بیان نش��ده و حتی این 
خبر به شکل رس��می تایید نشده است. ولی با همه 
اینها می ت��وان انتظار کاهش ف��روش این نوع تلفن 

همراه را در بازار جهانی داشت.

دبیر شورای فضای مجازی تاکید کرد 
شناسایی صاحبان کانال ها در 

شبکه های اجتماعی تا یک ماه آینده
دبی��ر ش��ورای عالی فض��ای مجازی کش��ور گفت 
صاحب��ان کانال ها و خدمات مش��ابه در ش��بکه های 
اجتماع��ی ک��ه مخاطبان بی��ش از ۵ ه��زار عضو یا 
دنبال کنن��ده دارن��د طی یک ماه آینده شناس��ایی و 

ثبت می شوند. 
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، سیدابوالحسن 
فیروزآب��ادی ب��ا تاکید بر افزایش مس��ئولیت پذیری 
و ش��فاف ب��ودن ارتباطات در ش��بکه ملی اطالعات 
از شناس��ایی و ثبت مش��خصات صاحب��ان کانال ها 
وخدم��ات مش��ابه در ش��بکه های اجتماع��ی ک��ه 
مخاطبان��ی بی��ش از ۵ ه��زار عضو ی��ا دنبال کننده 
دارند، طی یک ماه در س��امانه تعیین ش��ده از سوی 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با توجه به اثرات 
اجتماعی آنها در کشور خبرداد.  وی در تشریح سند 
تبیین الزامات ش��بکه ملی اطالع��ات افزود: الزامات 
ش��بکه ملی اطالعات به عنوان زیرس��اخت ارتباطی 
فض��ای مجازی کش��ور به منظور یکپارچه س��ازی و 
تضمین هماهنگی طراح��ی در حوزه های فرهنگی، 
زیرساخت، استقالل، مدیریت، خدمات، سالم سازی 
و امنیت و تعرفه و مدل اقتصادی شبکه تبیین شده 

است. 
دبیر ش��ورای عالی فضای مجازی کش��ور با اشاره 
ب��ه اینکه در حوزه فرهنگی ش��بکه مل��ی اطالعات 
به خط و زبان فارس��ی توجه ویژه ای ش��ده و تولید 
خدمات بومی در این ش��بکه بر س��ایر مش��ابه های 
خارجی مقدم اس��ت، گفت: سواد رسانه ای، آموزش 
دیجیتالی و عمومی باید در سراس��ر کشور به نحوی 
ص��ورت گیرد تا تمامی آحاد جامعه و کل جغرافیای 
کش��ور بتوانند از ش��بکه مل��ی اطالعات اس��تفاده 
ک��رده و نیازمندی های ش��بکه ای خ��ود را برطرف 
س��ازند.  فیروزآبادی تاکید ک��رد: در حوزه تعرفه و 
مدل اقتصادی ش��بکه ملی اطالع��ات دولت موظف 
ش��ده خدمات دولت الکترونیک، سالمت الکترونیک 
و تج��ارت الکترونیک را با تعرف��ه ای که همه مردم 
بتوانند از آن بهره مند ش��وند، ارائه دهد و همچنین 
بای��د کیفیت بهتری ب��رای خدمات داخل��ی تولید 
داخل نسبت به خارجی ارائه شده و تعرفه آن بسیار 

ارزان تر از سرویس خارجی مشابه باشد. 
وی اضاف��ه کرد: در ش��بکه ملی اطالع��ات باید از 
ایج��اد انحصار اقتصادی در کس��ب و کارها جلوگیری 
ش��ود تا بخش خصوصی بتواند با رعایت اصول رقابتی 
کسب و کاری خودگردان و قابل پیشرفت داشته باشد. 
رئیس مرکز ملی فضای مجازی درخصوص امنیت 
و سالم سازی شبکه ملی اطالعات گفت: برای صیانت 
از کودکان و خانواده در فضای مجازی در این ش��بکه 
محص��والت و خدمات ب��ا توجه به رده بندی س��نی، 
جنس��ی، شغلی و تحصیالت ارائه می شود و نظام های 
حقوقی، قضایی و انتظامی مناس��ب برای سالم سازی 

فضای مجازی فراهم خواهد شد. 

پسورد اندرویدی ها در معرض 
سرقت با یک بدافزار جدید

 دس��تگاه های اندروید هدف حمله  نسخه  جدیدی 
از بدافزار Tordow ق��رار گرفته اند و این در حالی 
است که نسخه  اصلی این بدافزار اوایل امسال کشف 
ش��د. این بدافزار ت��الش می کند با به دس��ت آوردن 
امتیازات ریش��ه، گذرواژه های کاربران را به س��رقت 

ببرد. 
به گزارش فارس ش��رکت امنیت��ی کومودو اعالم 
کرد که بدافزار Tordow 2.0 کاربران در روس��یه 
را هدف قرار داده ولی می تواند حمالتی علیه س��ایر 
کاربران نی��ز انجام دهد.  این بداف��زار یک تروجان 
بانکی اندرویدی اس��ت که تالش دارد با روت کردن 
دس��تگاه عملیات��ی از جمل��ه برق��راری تماس های 
تلفن��ی، کنترل پیامک ها، بارگیری و نصب برنامه ها، 
سرقت گواهینامه های ورود، دسترسی به مخاطبان، 
رمزنگاری پرونده ها، بازدید از وب گاه ها، دس��تکاری 
داده ه��ای بانکی، ح��ذف برنامه ه��ای امنیتی، بوت 
مجدد دستگاه، نامگذاری مجدد پرونده ها و عملیات 

باج افزاری انجام دهد. 
کومودو می گوید مهاجمان برنامه ه��ا را از بازارهای 
متفرق��ه بارگیری ک��رده و با مهندس��ی معکوس، کد 
بداف��زار را در آن تزری��ق و برنامه  حاوی بدافزار را روی 
فروش��گاه بارگذاری می کنند. برنامه های��ی با عناوین 
 Subway Surfers و  تلگ��رام   ،Pokemon Go
در ح��ال حاضر آلوده هس��تند و برای حفظ امنیت به 
کاربران توصیه می ش��ود برنامه ها را از فروش��گاه های 
رسمی بارگیری کنند.  چون این بدافزار در قالب پرونده 
APK تحویل داده می شود، امکان توزیع آن از طریق 

رسانه های اجتماعی و دیگر وب گاه ها نیز وجود دارد. 

خبـــر طرح احراز هویت کاربران در فضای مجازی بررسی شدمعرفی بازی

شناسنامه اینترنتی فیلترینگ را حذف می کند؟ 
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Arccos 360 یک محصول ویژه برای بازیکنان گلف است که به ردیابی حرکات بازیکن کمک می کند . این محصول به  14  سنسور دقیق مجهز است که کمک 
می کند بازیکن بدون هیچ حرکتی از مسیر توپ مطلع شود . نرم افزار این محصول قابلیت نصب در دو سیستم اندروید و ios  را داراست . قیمت این محصول 

249 دالر است .

محمد ممتازپور
m. momtazpour@forsatnet. ir

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

فرص�ت ام�روز : مدتی اس��ت که 
ش��رکت بلک بری با حواشی پرشماری 
دس��ت و پنج��ه ن��رم می کن��د، ام��ا 
جدیدتری��ن خب��ری ک��ه در خصوص 
این ش��رکت مطرح شده، خرید حقوق 
جهانی این ش��رکت مش��هور توس��ط 

TCL است. 
این ش��رکت ن��ام آش��نای چینی با 
خرید حقوق جهانی بلک بری کانادایی 
باع��ث خواه��د ش��د محدودیت های 
پرش��ماری ب��رای س��هامداران ایجاد 
ش��ود، اما به چه علت؟ شعب معتبری 
از ش��رکت بلک ب��ری در کش��ورهای 
نپ��ال، بن��گالدش، س��ریالنکا، هند و 
اندون��زی وجود دارد ک��ه از این پس 
ب��ه علت محدودیت رواب��ط تجاری با 
چی��ن در ادامه هم��کاری با بلک بری 
با محدودیت تجاری رو به رو خواهند 

ش��د. اگرچه در بدو عقد این قرارداد 
تج��اری ن��ام کش��ورهایی مث��ل هند 
و س��ریالنکا به عن��وان ش��رکای ای��ن 
ش��رکت ثبت شده است، اما نمی توان 
ای��ن همکاری ها  آینده  در خص��وص 

چندان اطمینانی داشت. 
از س��وی دیگر پیش بینی می ش��ود 
همزم��ان با این تغییرات بازار س��هام 
نی��ز تغییرات��ی محس��وس را تجرب��ه 
کند. درواقع در س��ال 2011 که تنها 
20 درصد از سهام بلک بری به فروش 
گذاش��ته شد ارزش سهام این شرکت 
تا مرز 1.0 درصد کاهش��ی محسوس 
را تجرب��ه ک��رد، اکنون و در آس��تانه 
تغییرات مهمی که قرار اس��ت در این 
ش��رکت روی دهد می توان انتظارات 
افت س��هام این شرکت به طور مجدد 

را پیش بینی کرد. 

فرص�ت امروز : هواوی که امس��ال 
چند گوشی هوشمند را روانه بازار کرد 
ب��ه تازگی از محصول جدید خود با نام 

Honor Magic  پرده برداشت. 
این گوش��ی هوش��مند منحنی شکل 
اس��ت و از نظ��ر ظاهری تف��اوت قابل 
توجهی با سایر گوشی های این شرکت 
چینی دارد. این گوشی از یک نمایشگر 
 ،AMOLED QHD اینچ��ی   ۵
حافظ��ه  گیگابایت��ی،   4 رم  حافظ��ه 
داخل��ی 64 گیگابایتی، دوربین دوگانه 
12 مگاپیکس��لی و دوربی��ن جلویی 8 

مگاپیکسلی برخوردار است. 
محص��ول ای��ن  اصل��ی   پردازن��ده 
Kirin 950 اس��ت ک��ه ویدئوهای��ی با 
رزولوش��ن 4Kیا 2140 پیکس��لی را به 
راحتی خلق می کند و می تواند بسیاری 
از پردازش های سنگیر را به راحتی انجام 

دهد. این گوشی دو سیمکارت مجهز به 
سنسور اثر انگشت است که می تواند در 
کنار اسکنر چشم، امنیت بسیار باالیی را 

برای کاربر خود به ارمغان آورد. 
این محصول جدید به دستیار صوتی 
 DeepThink نی��ز مجهز ش��ده ک��ه
 FaceCode ن��ام دارد و با هم��کاری
 Honor Magic  .طراحی شده است
دارای وزن 14۵ گرمی بوده و ضخامت 
آن ب��ه 7.8 میلی متر می رس��د. انرژی 
موردنی��از آن نی��ز از طری��ق بات��ری 
2900میلی آمپرساعتی تامین می شود، 
البته میزان ش��ارژ گوشی با بهره مندی 
از تکنول��وژی ش��ارژ س��ریع در طول 

نیم ساعت به 90 درصد می رسد. 
این گوشی قرار است از 2۵ دسامبر با 
قیمت ۵30 دالر در اختیار عالقه مندان 

قرار گیرد. 

چوب حراج بلک بری به نفع TCL خورد 

شرکت چینی مالک شاه توت کانادایی شد
گوشی جدید چینی یک هفته دیگر پا به میدان می گذارد 

خمیده هوآوی رکورد می زند
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نگاهی به صنعت ساخت و تولید رزین، چسب و رنگ

رنگ و چسب؛ سابقه داران بخش تولید ایران
 53میلیارد دالر

ارزش جهانی چسب

نرخ رش��د س��االنه بازار جهانی چس��ب صنعتی در 
فاصله سال های 2016 تا 2021 به 5.2درصد می رسد 
که چنین نرخ رشدی، نویددهنده بازار پررونق و پویایی 
برای این صنعت به شمار می رود. بازار چسب صنعتی 
در جهان امروز، صنایع زیادی را پوش��ش می دهد و با 
کاربردی که در بخش های مختلف صنعتی جهان دارد، 
روند رشد قابل توجهی را نشان می دهد. خودروسازی، 
پزش��کی،  تجهی��زات  بس��ته بندی،  ساخت و س��از، 
ماشین آالت صنعتی و... از جمله مهم ترین بخش هایی 
هستند که چسب صنعتی موارد مصرف زیادی در آنها 
پیدا کرده است؛ در همین راستا به دلیل جایگاه مهمی 
که بازار چس��ب در صنایع جهانی پیدا کرده است در 
این گزارش برآنیم تا ضمن معرفی انواع مختلف چسب 
صنعتی و جایگاه آنها در بازار این محصول، وضعیت این 
بازار را در سطح بین المللی بررسی کرده و در ادامه نیز 
چشم انداز جهانی این صنعت و مهم ترین بازارهای آن 
به لحاظ جغرافیایی را در سال های آینده بررسی کنیم. 

عوامل کلیدی رشد بازار چسب صنعتی
با توجه به رش��د زی��ادی ک��ه در صنایع مختلف 
جهان می بینیم، روند رو به رش��دی نیز برای صنعت 
چس��ب پیش بینی می شود، چراکه صنایع مرتبط به 
این محصول در س��ال های اخیر رش��د قابل توجهی 
یافته ان��د و انتظار م��ی رود در س��ال های آینده نیز 
این روند رش��د ادامه یابد. از جمله دالیل اصلی که 
محققان اقتصادی برای پویایی و رش��د بازار جهانی 
چس��ب قائ��ل می ش��وند، عبارتند از: رش��د صنعت 
بس��ته بندی، افزای��ش روند ساخت و س��از در جهان، 
رش��د صنعت حمل و نقل، تنوع و کارآمدی بیشتر در 
محصوالت پزش��کی. همچنین عوامل دیگری مانند 
باال رفتن کیفیت چس��ب و محصوالت وابسته به آن 
نیز باعث گرایش عمده ای در سطح جهان نسبت به 
محصوالت این صنعت شده که این عامل نیز بر رشد 

بازار این صنعت تاثیرگذار بوده است. 

بیشترین سهم از آن بخش ساخت و ساز
همان گونه که گفته شد چسب صنعتی در صنایع 
مختلفی کاربرد دارد، اما در این میان، بیشترین سهم 

در این بازار از آن بخش های ساخت و س��از و صنایع 
چوب اس��ت؛ چراکه در س��ال های اخیر بیش��ترین 
می��زان اس��تفاده را از صنعت چس��ب و محصوالت 
آن نش��ان داده اند. در صنعت ساخت و س��از، چسب 
صنعت��ی کاربرد فراوانی داش��ته و در قس��مت های 
مختلفی مانند کفپوش، کاش��ی کاری، عایق، پوشش 
دیوار و س��قف به کار می رود؛ همچنین این محصول 
برای اتصال بخش های مختلف ساخت و ساز، نوسازی 
و تعمیر آنها نیز در همه بخش های مسکونی، تجاری 

و شهری کاربرد دارد. 

چشم انداز بازار جهانی چسب تا سال 2021
ب��اال رفت��ن می��زان مص��رف چس��ب در صنایع 
مختل��ف ک��ه در رأس آنها نیز صنعت ساخت و س��از 
ق��رار دارد، باع��ث افزایش میزان رش��د این صنعت 
در س��ال های اخیر شده اس��ت، به طوری که طبق 
آمار ارائه ش��ده از س��وی محققان اقتصادی، ارزش 
این بازار در س��ال 2016 برابر با 41.47میلیارد دالر 
برآورده ش��ده بود که این مبلغ نش��ان دهنده رش��د 
این بازار و گرای��ش مصرف کنندگان صنایع مختلف 
در سطح جهان نس��بت به این محصول است. رشد 
بازار صنعت چس��ب به حدی بوده است که با شکل 
گرفت��ن یک فضای رقابتی در س��طح جهان و ظهور 
گردانن��دگان متمایز و در عین ح��ال موفق در این 
صنع��ت، محققان پیش بینی می کنن��د بازار جهانی 
صنعت چس��ب تا س��ال 2021 با نرخ رش��د ساالنه 
5.2درص��د رو ب��ه جلو حرکت کند ک��ه چنین نرخ 
رشدی نشان دهنده افزایش تقاضا در صنایع مختلف 
نس��بت به این محصول اس��ت، به طوری که ارزش 
بازار جهانی چس��ب تا سال 2021 به مبلغی معادل 

53.37میلیارد دالر خواهد رسید. 

چسب اکریلیک: بیشترین کاربرد
محقق��ان معتقدند مهم ترین بخ��ش در بین انواع 
مختلف موجود در صنعت چس��ب، چسب اکریلیک 
اس��ت که به دلیل مقاوم بودن در برابر نور خورشید، 
آب و رطوب��ت در بس��یاری از صنایع جهانی کاربرد 
داش��ته و از آنجایی که می توانند نوسانات مختلفی 
از درج��ه حرارت را تحمل کنن��د، طرفداران زیادی 
در بی��ن صنایع جهانی پیدا کرده ان��د به طوری که 
طب��ق پیش بینی محققان، بخش چس��ب اکریلیک 
بزرگ تری��ن س��هم را در تجارت جهانی چس��ب در 

فاصله سال های 2016 تا 2021 خواهد داشت. 

آسیا پاسیفیک: بزرگ ترین بازار
با توجه به رش��دی که در صنایع ساخت و س��از و 
بسته بندی کشورهای در حال توسعه دیده می شود، 
انتظار می رود بیشترین رشد صنعت چسب در فاصله 
سال های 2016 تا 2021 در منطقه آسیا پاسیفیک 
دیده ش��ود. در این میان کشورهای نوظهوری مانند 
چین و هند به عنوان رهب��ران اصلی این صنعت در 
منطقه مذکور به ش��مار می روند که نقش مهمی نیز 

در سطح جهانی برای صنعت چسب ایفا می کنند. 

صنعت رنگ س��ازی در ایران س��ابقه دیرین 
دارد؛ از ساخت رنگ و چسب توسط استادکاران 
پای کار با اس��تفاده از مواد گیاهی و معدنی با 
روش های س��نتی برای رن��گ آمیزی کاخ ها و 
ابنیه حکومتی تا تاس��یس نخس��تین کارخانه 
در سال 1318 و تاسیس شرکت سرو با هدف 
تولید و عرضه رنگ روغن��ی کارخانه ای. از آن 
زمان تا مدت طوالنی رن��گ روغن کارخانه ای 
ب��ا اس��تفاده از روغن های گیاه��ی و پودرهای 
معدنی تولید می ش��د ت��ا اینکه س��رانجام در 
س��ال 1341 نخستین محصول رنگ روغنی با 
اس��تفاده از رزین الکید توسط شرکت پالسکار 
ب��ه بازار عرضه ش��د. رزین آلکی��د جزء اصلی 
تشکیل دهنده رنگ های روغنی است که دو نوع 
خشک شونده و خشک نشونده دارد و در ترکیب 
آن از دی کربوکسیلیک اسیدیا انیدرید استفاده 
می ش��ود. در واقع به زبان ساده می توان گفت 
آلکیدها از واکنش اسیدهای چرب با روغن های 

گیاهی ساخته می شوند. 
پس از آن و در سال 1344 صنعت رنگ سازی 
و تولید رنگ های روغنی در ایران شکل تازه ای 
گرفت و واحدهای تولیدی بسیاری فعالیت خود 
را آغاز کردند. ش��رکت های تاباشیمی، دیروپ 
ای��ران، رنگی��ن، س��وپررنگ و پارس پامچال از 
جمله شرکت هایی هستند که در این سال پا به 
عرصه صنعت رنگ کشور گذاشته و محصوالت 
جدیدی مانند الک های روی چوب، رنگ های 
هوا خش��ک و ک��وره ای صنعت��ی و رنگ های 

تعمیری خودرو را به بازار عرضه کردند. 
از اواخر دهه 50 تعداد واحدهای تولیدکننده 
رنگ افزایش یافت و امروز صنعت رنگ کش��ور 
با بی�ش از 350 واحد صنعتی مجاز با مجموع 
ظرفی��ت 900هزارت��ن در س��ال تولی��د انواع 
رنگ های س��اختمانی و صنعت��ی و همچنین 
صدها واحد غیر مجاز مشغول به فعالیت هستند. 
سیدحسن تهرانی، عضو هیات مدیره تعاونی 
تولیدکنندگان رنگ و محصوالت وابسته ایران 
در گفت وگ��و با خبرگزاری صدا و س��یما اعالم 
کرد: در حال حاضر ایران 46 درصد رنگ کشور 
ترکمنس��تان، 69 درص��د رنگ تاجیکس��تان، 
94 درصد چس��ب افغانستان، 32 درصد چسب 
ترکمنس��تان و 23 درصد چس��ب م��ورد نیاز 

ع��راق را تامین می کند. وی دالیل پایین بودن 
صادرات این محص��والت به رغم برخورداری از 
مزیت ها و پتانس��یل های باالی این صنعت در 
کشور را ساختارهای سیاسی کشور، روند کند 
تصمیم س��ازی و تصمیم گیری، سیستم کاذب 
اداری، نبود زیرساخت های مناسب، مشکل در 

صادرات حالل ها و... عنوان می کند. 
امروز صنعت رزین کش��ور با دارا بودن 120 
واحد صنعتی و مجموع تولید 750 هراز تن در 
سال قادر است انواع رزین های پلی وینیل استات 
و کوپلیمره��ای آن، انواع رزین ه��ای آلکید و 
اصالح ش��ده آن، آمینو رزین ها، انواع پلی استر 
غیراشباع، رزین های اکریلیک و رزین فنولیک 
را تولید کند. اف��راد برای فعالیت در این حوزه 
باید شیمیس��ت باشند و این حوزه تخصصی و 
با گردش باال نیاز به افراد آشنا به حوزه شیمی 

دارد. 

مواد اولیه 
برای تولید انواع محص��والت رنگی و برخی 
چس��ب ها مواد اولیه خاصی مورد نیاز است که 
برخی شرکت ها در داخل آن را تولید می کنند. 

در این رابطه چند روز پیش در محل برگزاری 
نمایشگاه های بین المللی تهران نمایشگاه رنگ، 
رزین و پوش��ش های صنعتی برگزار ش��د که 
مش��اهدات خبرنگار »فرصت امروز« از حضور 
تع��داد باالی ش��رکت های خارج��ی در تامین 
مواد اولیه م��ورد نیاز این صنعت حکایت دارد. 
در این دوره از نمایشگاه 270 شرکت داخلی و 
150 شرکت خارجی از سوییس، آلمان، اتریش، 
ایتالیا، اندونزی، تایوان، اوکراین، امارات، ترکیه، 
چین، اسپانیا، هند، فرانسه، هلند، سوئد، مالزی، 
انگلیس، ک��ره جنوبی، آمریکا، هند، روس��یه، 
هلند، لبنان، تایلند، اس��ترالیا، اسلوانی حضور 
دارند. به نظر می رسد شرکت هایی از کشورهای 
آلمان، ترکیه، کره جنوبی و چین سهم عمده ای 
از این بازار در داخل کشور را در اختیار دارند و 
بسیاری از شرکت های ایرانی نقش واسطه ای در 
تامین نیازهای داخل را دارند و تعداد معدودی 
برخی از آن را تولید می کنند. بسیاری از فعاالن 
معتقدند هزینه باالی انتقال دانش فنی، تجهیز 
خطوط تولید و زمان بر بودن برگشت سرمایه، 
عواملی است که انگیزه تولید کنندگان را کاهش 
داده و از این رو تمایل به ایفای نقش واسطه ای 

و داللی در تامین نیاز بازار طرفداران بیش��تری 
دارد. 

با این حال برای تولید انواع رنگ رزین ماده 
اولیه ای اس��ت که باید در چرخه تولید وجود 
داشته باش��د. تیتانیوم، پرکننده ها و حالل ها 
اج��زای اصلی مواد اولیه هس��تند. پرکننده ها 
موادی هس��تند که به رنگ اضافه می شوند و 
درخصلت رنگ هیچ تاثی��ری ندارند، در واقع 
فق��ط توجیه اقتص��ادی دارد یعنی فقط برای 
کاهش قیمت رنگ استفاده می شود. از موادی 
که توضیح دادیم پرکننده کربنات کلس��یم از 
کارخانه پودر سنگس��ر س��منان و حالل های 
زایلن و تولوئن و متانول از پتروشیمی اصفهان، 
تبریز، ش��یراز و بقیه مواد از کشورهای چین، 
اس��لوونی، ژاپن، ترکیه، آلم��ان و بلژیک وارد 

می شود. 

دستگاه های مورد نیاز و آزمایش های 
اصالت رنگ

پاشنه آشیل دس��تگاه پاتیل رنگ است که 
مواد اولیه را مث��ال 30درصد رزین، 40درصد 
تیتانیوم، 20 درصد ح��الل و حدود 10درصد 

پر کنن��ده را در خ��ود نگه م��ی دارد و آنها را 
تحویل دس��تگاهی به نام میکس��ر می دهد تا 
ب��ا هم مخلوط ش��وند. عمل اخت��الط به طور 
مداوم به مدت دو ساعت انجام می گیرد سپس 
به وس��یله دستگاه پمپ تخلیه، رنگ در داخل 
بش��که های 220 لیتری ب��رای راه و ترابری و 
در ظرف ه��ای 25 لیت��ری برای ش��هرداری 
بسته بندی و توس��ط لیفتراک به انبار منتقل 

و آماده بارگیری می شود. 
برای آزمایش ه��ای تعیین اصالت رنگ تنها 
س��ازمانی که براساس قانون می تواند استاندارد 
فرآورده ها را تعیی��ن، تدوین و اجرای آنها را با 
کسب موفقیت شورای عالی استاندارد اجباری 
اع��الم کند، موسس��ه اس��تاندارد و تحقیقات 
صنعت��ی ایران اس��ت. الزم به ذکر اس��ت این 
س��ازمان در سال 1365 در قالب مرکز آموزش 
وزارت صنایع فعالیت خود را آغار کرد و در سال 
1373 با مشارکت بیش از 200 واحد صنعتی و 
140 نفر از اساتید و متخصصان به صورت یک 
موسسه آموزشی و پژوهشی مستقل ادامه یافت. 
وظای��ف و اهدافی که این موسس��ه در تعیین 
مرغوبی��ت کاالها انجام می دهد عبارت اس��ت 
از: تعیین، تدوین و نش��ر اس��تانداردهای ملی، 
انجام تحقیقات به منظور تدوین اس��تاندارد باال 
بردن کیفیت کاالهای داخلی، کمک به بهبود 
روش ه��ای تولید و افزای��ش کارایی صنایع در 
جهت خودکفایی کشور، ترویج استانداردهای 
ملی، نظارت بر اجرای اس��تانداردهای اجباری، 
کنترل کیف��ی کااله��ای صادراتی مش��مول 
اس��تانداردهای اجباری و جلوگی��ری از صدور 
کااله��ای نامرغوب ب��ه منظور فراه��م کردن 
امکانات رقاب��ت با کاالهای مش��ابه خارجی و 
حفظ بازارهای بین المللی کنترل کیفی کاالهای 
وارداتی مشمول اس��تاندارد اجباری به منظور 
حمایت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
داخلی و جلوگی��ری از ورود کاالهای نامرغوب 
خارجی راهنمایی علمی و فنی تولیدکنندگان، 
توزیع کنن��دگان و مصرف کنن��دگان، مطالعه 
و تحقی��ق درباره روش های تولی��د، نگهداری، 
بس��ته بندی و ترابری کاالهای مختلف، ترویج 
سیستم متریک و کالیبراسیون وسایل سنجش، 
آزمایش و تطبیق نمونه کاالها با استانداردهای 
مربوط و اعالم مشخصات و اظهارنظر مقایسه ای 

و صدور گواهینامه های الزم. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

ساخت و مصرف چس��ب از گذشته رایج بوده 
است. در قدیم از موادی چون قیر و صمغ درختان 
به عنوان چس��ب اس��تفاده می کردن��د. در قرون 
گذشته چسب ها منشا گیاهی و حیوانی داشته اند. 
به تدریج با پیدایش چسب های سنتتیک ساخته 
شده در صنعت پلیمر، چسب های با منشا گیاهی 
و حیوان��ی از رده خارج ش��دند. صنعت چس��ب 
به صورت گس��ترده ای در حال رشد است و تعداد 
معدودی وسایل مدرن ساخت بشر وجود دارد که 
از چسب در آنها اس��تفاده نشده باشد. چسب ها 
همگی حاوی پلیمر هستند یا پلیمرها در حین 
سخت شدن چسب ها به وسیله واکنش شیمیایی 
پلیمر ش��دن افزایش��ی یا پلیمر ش��دن تراکمی 
حاصل می ش��وند. پلیمرها به چس��ب ها قدرت 
چس��بندگی می دهند. این صنع��ت در ایران نیز 
صاح��ب قدمت اس��ت و کارخانه ه��ای قدیمی 
بسیاری در تولید چسب وجود داشتند که به مرور 
زمان از تعداد آنها کاسته شد. شرکت های ایرانی 
به مرور به تامین مواد اولیه چسب روی آوردند. در 
این باره باید گفت که بیش از 70درصد مواد اولیه 
مورد نیاز در صنایع پلیمری از کشورهای خارجی 
به کش��ور وارد می ش��وند و طرف ایرانی بیش��تر 
فروش��نده و تامین کننده اس��ت. اقالم محدودی 
از مواد موج��ود در این حوزه نیز در داخل تولید 
می ش��ود که بس��یاری از فعاالن این حوزه نبود 
انگیزه، س��ودآوری نامشخص و مشکالت تامین 
دانش فنی را عاملی برای واسطه گری شرکت های 
ایرانی می دانند. پژمان داعیان، مدیر بخش فروش 
ش��رکت ریجید، شرکت تولید کننده برخی اقالم 
ایران��ی م��ورد نیاز صنعت چس��ب، در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« به تش��ریح برخی زوایای این 

صنعت پرداخت. 
چه مواد اولیه ای را به ایران وارد می کنید؟ 

م��ا مواد پلیمری مورد نیاز در صنایع را تامین 

می کنیم. تنوع مواد ما بس��یار زیاد است و مواد 
مختلفی در این حوزه قرار می گیرند. 

خرید بیشتر از چه کشورهایی است؟ 
بیش��تر کش��ورهایی که در بازار ایران حضور 
دارند از ش��رکت های قدیمی این حوزه هستند 
و س��ابقه طوالنی در کار کردن با ایرانی ها دارند. 
آلمان، اتریش، فرانس��ه، ترکیه و. . . شرکت های 
زیادی هس��تند که گروه های ایرانی از آنها خرید 

می کنند و سابقه معامله با آنها را دارند. 
آیا این مواد در داخل ایران تولید می شوند؟ 

در این صورت کدام و چه میزان از آن. . . 
ببینی��د تولید این م��واد در ای��ران به صورت 
محدودی انجام می گیرد. در واقع مواد معدودی 
هستند که دانش فنی مورد نیاز برای تولید آنها 
در داخل کشور وجود دارد. شرکت هایی هستند 
ک��ه این مواد را تولید می کنن��د و باید گفت در 
مقایسه با نمونه خارجی فاصله زیادی ندارند اما 
باید قبول کنیم که مش��تری ایرانی معتقد است 

جنس خارجی بهتر است. 
چ�را گروه ه�ای ایران�ی تمای�ل کمت�ری 

به س�رمایه گذاری و ش�روع ب�ه کار در این 
حوزه دارند؟ 

کش��ور م��ا کش��وری اس��ت ک��ه امنی��ت و 
پتانس��یل های باالیی برای سرمایه گذاری در آن 
وجود دارد. منتها تولید این مواد پروس��ه  خاصی 
را برای تولید احتیاج دارد. ماش��ین آالت و دانش 
فنی دو بخشی هستند که تامین آن برای تولید 
گروهی از مواد خاص بس��یار مشکل است و نیاز 
به کار بس��یار زی��ادی دارد. مثال ممکن اس��ت 
پروس��ه تحقیق و توسعه سه سال و دو سال هم 

پیش تولید طول بکشد، خب در این شرایط کمتر 
س��رمایه داری به حضور در این کار رغبت نشان 
می دهد، بنابراین به واسطه گری روی می آورد تا 

در کوتاه مدت پاسخ بگیرد. 
برای رش�د این مس�ئله باید چه اقداماتی 

صورت گیرد؟ 
ت��ا زمانی که روحیه افراد در بازار تغییر نکند و 
رویکردشان در معامالت تامین منافع زود هنگام 
باشد نمی توان چندان انتظار رشد و تغییر داشت. 
اف��راد تمایلی به ایجاد یک محل کس��ب با دوام 
ندارند و س��رمایه های خ��ود را وارد فعالیت های 
مقطعی می کنن��د. البته در این نوع کار این مدل 
مرسوم نیس��ت و به واسطه اینکه حوزه تخصصی 
است رفتار جمعی شکل دهنده سیستم افراد است. 
کف س�رمایه مورد نیاز برای آغاز به کار در 

این حوزه چقدر است؟ 
ب��ا گروهی جوان و صاحب س��رمایه می  توان 
با 1.5 ت��ا 2 میلیارد تومان یک بخش تحقیق و 
توس��عه را  آغاز و در ادام��ه با وام هایی که وجود 
دارد کار را ش��روع کرد منتها این مس��ئله یک 
انگی��زه و ان��رژی الزم دارد و گروه��ی جوان که 

حاضر باشند مسیر را طی کنند. 
در صورتی که واحدی آغاز به کار تولید در 
این رش�ته کند، چه میزان اش�تغال ایجاد 
می کند و افراد ش�اغل بای�د چه تخصصی 

برای فعالیت داشته باشند؟ 
یک واحد تولیدی که از صفر تا صد ایجاد شود، 
اول به یک تیم متخصص برای انتقال دانش فنی 
و آم��وزش نیاز دارد. تقریبا ی��ک گروه 20 نفره 
شیمیس��ت و رشته های مرتبط. وقتی ایجاد شد 
در نهای��ت 70 نفر در بخ��ش کارگری و 40 نفر 
نیروی مهندس احتیاج دارد. در نهایت این -120
30 نفر چرخه ای را ایجاد می کنند که می تواند در 

آینده کشور تاثیر داشته باشد. 

یک تامین کننده مواد پلیمری در گفت وگو با »فرصت امروز«

رویکرد همه کسب منافع زود هنگام است

ب��رای راه اندازی یک واح��د تولیدی محصوالت 
رن��گ و چس��ب، زمی��ن کارخانه باید مس��احت 
حداق��ل 2000متری داش��ته باش��د و اطراف آن 
دیوارکش��ی شده باش��د. س��الن تولید و انبار باید 
حداقل 500 متر مربع باش��د و دور تا دور محیط 
محصور و محوطه س��ازی شود. قسمت های اداری، 
آزمایشگاه، کارگری، سرایداری باید از سالن اصلی 
متفاوت باشد و در محیط جداگانه ای وجود داشته 
باش��ند. فعاالن می گویند ب��ازار دارای رکود، نرخ 
ریسک باال و… است. به طور کلی شرایط مناسبی 
برای س��رمایه گذاری بلند مدت نیست، با ورود به 
ای��ن بازاره��ا در اثر کوچک تری��ن اتفاقی احتمال 
از دس��ت دادن س��هم بازار وج��ود دارد. بنابراین 
تولیدکنندگان برای بهره برداری بلند مدت از بازار 

خارجی باید بازارهای با ثبات باال و میزان ریسک 
پایی��ن را انتخاب کنند. در واقع الزم اس��ت پیش 
از ورود ب��ه این بازار و تولی��د محصوالت، مصرف 
ساالنه کشورهای دارای بازار با ثبات باال را در نظر 
بگیرید و پس از تعیین هدف به آن وارد شده و در 

آن سرمایه گذاری کنید. 

امکانات کارخانه ای و ریسک
برای راه اندازی یک واحد تولیدی رزین، رنگ و چسب 
به دس��تگاه های بس��یاری برای تولید نیاز دارید. آنچه 
پیش��تر به عنوان مسائل مورد نیاز برای اخذ مجوز گفته 
می شود مسائلی اس��ت که در راه اندازی بخش عمده ای 
از بخش های تولیدی یکسان است. بنابراین برای تولید 
این محصوالت در ابتدا به میکسچر، آسیاب، کمپرسور 
باد، باسکول باالی 2 تن، پرکن روغنی، پرکن پالستیک 
شیرینگ، پاتیل های استیل و آهن، خط پرکن اسپری، 
میزها و سایر تجهیزات کارگاهی، مخزن گاز، شارژ گاز، 
شیر تخلیه گاز، پمپ انتقال گاز، پرکن گاز، پرچ زن گاز، 
پرچ زن تماس و. . . نیاز دارید. تأمین تجهیزات به گفته 
یکی از تولیدکنندگان این حوزه حداقل 3 تا 5 میلیارد 
تومان س��رمایه نیاز دارد. البته چند س��الی است که در 
این حوزه وام های کم بهره توسط برخی بانک های دولتی 

ارائه می ش��ود که تا حدودی به کمک افراد عالقه مند به 
س��رمایه گذاری در این حوزه می آیند. ماشین آالتی که 
توضیح دادیم بیش��تر متمرکز بر نیاز یک واحد تولیدی 
برای تولید رنگ ساختمانی، صنعتی و اسپری هستند. 
بنابرای��ن برای تولید محصوالت دیگری در همین حوزه 

ممکن است ماشین آالت متفاوتی نیاز داشته باشید. 

ماشین آالت و تجهیزات



دولت در الیحه بودجه س�ال 96 ایجاد 930 هزار 
فرصت ش�غلی را پیش بینی کرده و در بودجه سال 
آین�ده اعتبار ویژه ای برای اش�تغال در نظر گرفته 
اس�ت و در همی�ن راس�تا طرحی ی�ک فوریتی به 
مجل�س ارائه داده ک�ه در صورت تصوی�ب نهایی 
مبل�غ 1.5 میلی�ارد دالر از منابع صن�دوق ذخیره 
ارزی برای اش�تغال زایی در روس�تاها و جلوگیری 
از مهاجرت روس�تاییان به حاشیه شهرهای بزرگ 

اختصاص خواهد یافت. 
در همین حال کارآفرینان و کارشناس�ان بازار 
کار معتقدن�د ک�ه اگر ق�رار اس�ت، فرصت های 
ش�غلی جدیدی ایجاد ش�ود باید به اقتضای هر 
استان باشد و قوانین دست و پاگیر از بین برود. 
برخ�ی هم بر این باورند که دولت باید تبدیل به 
دولت کارآفرین ش�ود و متولی امور کارآفرینی 
ش�ود و قوانین تس�هیل کارآفرینی را در کشور 
ایج�اد کن�د. درحالی که برخی ایج�اد 930 هزار 
فرص�ت ش�غلی را در س�ال آین�ده امکان پذیر 
ص�ورت  در  حت�ی  ک�ه  معتقدن�د  می دانن�د، 
وج�ود ش�رایط انقباض�ی بیرونی اگ�ر نگاه های 
بخش خصوص�ی  ح�وزه  ب�ه  س�خاوتمندانه تری 
وج�ود داش�ته باش�د، ایج�اد این تعداد ش�غل 
امکان خواهد داش�ت. در واقع مشروط بر اینکه 
کار ب�ه بخش خصوص�ی واگ�ذار ش�ود و دول�ت 
حام�ی قانونی باش�د و ن�ه حامی مال�ی، کفایت 
می کند.  »فرصت ام�روز« در این گزارش ایجاد 
930 هزار فرصت ش�غلی در سال آینده را مورد 

بررسی قرار داده است. 

سیده فاطمه مقیمی: 
دولت قوانین تسهیل کارآفرینی را در کشور اجرا کند

زهره اصغری: 
قوانین دست و پاگیر اشتغال زایی از بین برود

ایرج رستگار: 
ایجاد فرصت های شغلی امکان پذیر اما مشروط است 

س��یده فاطمه مقیم��ی، عضو 
هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران 
معتق��د اس��ت ک��ه ب��رای ایجاد 
باید  دول��ت  فرصت های ش��غلی 
تبدیل به دولت کارآفرین و متولی 
ام��ور کارآفرینی ش��ود و قوانین 
تس��هیل کارآفرینی را در کش��ور 

اجرایی کند. 
دولت در الیحه بودجه سال 96 
ایجاد 93 هزار فرصت شغلی را 
پیش بینی کرده اس�ت. به نظر 
شما چقدر این موضوع محتمل 
است که با توجه به رکود حاکم 
در جامع�ه این تع�داد فرصت 

شغلی در کشور ایجاد شود؟ 
دول��ت مهم تری��ن کاری ک��ه 
می توان��د و بای��د انج��ام ده��د 
اجرای قانون مربوط به تس��هیل 

کس��ب و کار است و اگر این قانون 
به عنوان یک زیرس��اخت اجرایی 
شود، خیلی بیشتر می تواند منجر 
به ایجاد فرصت های شغلی شود. 
قطعا در این رابطه باید دور کاری، 
تفک��رات  و  خانگ��ی  مش��اغل 
راه  جامع��ه  در  را  کارآفرین��ی 
بیندازیم. اش��تغال خانگی یعنی 
تجارت الکترونی��ک و دور کاری 
هم به این معناس��ت که اشتغال 
ب��دون نیاز به فض��ای فیزیکی از 
طری��ق ارتق��ای س��طح دانش و 
زیرس��اخت های  آی تی به صورت 

دور کاری امکان پذیر باشد. 
اما مشخص است که در حال حاضر 
در کش�ور م�ا این زیرس�اخت ها 
فراه�م نیس�ت و ش�رایط چنین 

موضوعاتی را نداریم؟ 

زمانی ک��ه دول��ت می خواهد 
930 ه��زار فرص��ت ش��غلی را 
ایجاد کند باید اهتمام ورزد  که 
این اتفاق بیفتد. اگر این کار را 
انجام دهد، با کمترین هزینه ها 
می توان��د بهتری��ن مش��اغل را 
ایجاد کند. اعتقادم این اس��ت 
که دول��ت باید تبدیل به دولت 
کارآفرین ش��ود، یعنی معاونت 
در  ق��در  و  ق��وی  کارآفرین��ی 
کش��ور به وجود بیاید و متولی 

امور کارآفرینی ش��ود و قوانین 
تس��هیل کارآفرینی را در کشور 

ایجاد و اجرا کند. 
دول��ت چق����در ب��ای�د 
ای�ن  در  را  بخش خصوص�ی 
اشتغال زایی و ایجاد فرصت های 

شغلی مدنظر قرار دهد؟ 
اص��ا ق��رار نیس��ت و نبای��د 
ک��ه دول��ت فرصت های ش��غلی 
را به وج��ود بیاورد. م��ا همواره 
می گوییم که دولت باید کوچک 
ش��ود. دولت باید قانون خوب و 
اج��ازه رش��د بخش خصوصی در 
فضای قانونی کش��ور را بدهد و 
انتظ��ار همین  کارآفرین��ان هم 

موضوع را دارند. 
در حال حاضر قوانین در کشور 
م�ا ب�رای کارآفرینان بس�یار 

دس�ت و پاگیر است. برای رفع 
این مس�ئله باید چه اقداماتی 

انجام داد؟ 
اگر اهتمام و جدیت کافی برای 
رش��د کارآفرینی در کشور وجود 
داشته باشد، حداقل سرمایه ها هم 
می توانند در پیاده کردن ایده هایی 
ک��ه فرصت ه��ای کس��ب و کار و 
تجاری ایج��اد می کنند، خروجی 
بسیار بزرگی داش��ته باشند و در 
آن ش��رایط می ت��وان ب��ا حداقل 
س��رمایه ها بنگاه های اقتصادی با 
تفکر خاق را ش��کل داد. به این 
ش��رط که کار به بخش خصوصی 
واگذار شود و دولت حامی قانونی 
باش��د و نه حامی مال��ی و اینکه 
دولت حامی قانونی باش��د، کافی 

است. 

زه��ره اصغری، کارآفرین برتر کش��ور و 
کارش��ناس بازار کار معتقد است اگر قرار 
باش��د فرصت های ش��غلی جدیدی ایجاد 
ش��ود باید به اقتضای هر اس��تان باشد و 

قوانین دست و پاگیر از بین برود. 
دولت در الیحه بودجه ایجاد 930 هزار 
فرصت شغلی را پیش بینی کرده است. 
به نظر شما این فرصت های شغلی باید 
به چه ش�کلی ایجاد ش�ود که هم نیاز 
بازار کار مرتفع و هم مشکل بیکاری تا 

حدودی حل شود؟ 
فرصت های شغلی باید براساس نیازهای 
هر منطقه تفکیک شود و این تقسیم بندی 
باید براساس استان های محروم و در حال 
توسعه و توس��عه یافته مدنظر قرار بگیرد. 
در حال حاضر روس��تاها خالی از س��کنه 
ش��ده است و روستاییان به حاشیه شهرها 
مهاجرت کرده اند ک��ه این روند همچنان 

ادام��ه دارد و ای��ن یک 
ای��ن  اس��ت.  معض��ل 
مسئله نیز ناشی از چند 
اس��ت که یکی  موضوع 
و  خشکس��الی  آنه��ا  از 
کمبود منابع آبی اس��ت 
زمانی که آب وجود  زیرا 
نداشته باشد، دامداری و 

کش��اورزی دچار مشکل می شود. بنابراین 
در ح��ال حاضر باید مش��اغلی براس��اس 
نیازهای هر اس��تان ایجاد ش��ود تا شغل 
در س��طح روستاها هم وجود داشته باشد. 
مش��کل دوم در روستاها اش��تغال پایدار 
برای توسعه پایدار است و روستاییان باید 
مهارت آموزی کنند. بنابراین در این میان 
آموزش، توانمندس��ازی و کارآفرینی مهم 

است. 
باید در سطح شهرستان ها هم براساس 
نیازهای��ی ک��ه وج��ود دارد در صنعت و 
تولی��د تمرکز ش��ود و در این میان جذب 
س��رمایه گذاران بس��یار کم��ک می کن��د 
ک��ه برای ه��ر منطقه س��رمایه گذاران در 
زمینه ایجاد کارخانه ه��ا و صنایع تبدیلی 
و تکمیل��ی اق��دام  کنند و ای��ن یک عمل 
در راس��تای حمای��ت از تولیدکنن��دگان 
و صنعتگران اس��ت. این در حالی اس��ت 
ک��ه کارآفرینان و کارفرمایان مش��کاتی 

در رابط��ه ب��ا بیم��ه دارند و به ط��ور کلی 
برخ��ی از قوانین برای کارآفرینان دس��ت  
و پاگیر اس��ت. از همین رو اگر قرار است 
فرصت های شغلی جدیدی ایجاد شود باید 
به اقتضای هر استان باشد و قوانین دست 

و پاگیر از بین برود. 
بنابراین شما معتقدید رفع این قوانین 
دس�ت و پاگیر کم�ک بزرگی به ایجاد 

فرصت های شغلی در کشور می کند؟ 
بانک جهانی 11 ش��اخص را برای رشد 
و توس��عه یک کس��ب و کار در نظر گرفته 
اس��ت. این در حالی اس��ت که در کش��ور 
توس��عه یافته ای مانند فنان��د در کمتر از 
10روز مجوز کس��ب و کار داده می ش��ود، 
اما در ایران این فرآیند بین هش��ت ماه تا 
یک سال به طول می انجامد. این در حالی 
اس��ت که بای��د پارامترها و ش��اخص های 
راه ان��دازی  در  جهان��ی  بان��ک  مدنظ��ر 
کس��ب و کارها و ص��دور 
تس��هیات  و  مجوزه��ا 
یک  ت��ا  ش��ود  اعم��ال 
دلگرم��ی و انگیزه برای 
کارآفرینان ایجاد شود. 

ب�ا توج�ه ب�ه آنچ�ه 
و  گذشته  درسال های 
در عملکرد دولت های 
مختل�ف دیده ای�م، این ام�کان وجود 
دارد ک�ه ب�ه ایجاد 930 ه�زار فرصت 
شغلی در سال آینده خوشبین باشیم؟ 
در این رابطه بحث سیاست های دولتی 
مطرح اس��ت. در زمان دول��ت اصاحات 
ب��رای کارگاه ه��ای کوچک مبلغ��ی اعطا 
می ش��د و در زمان دولت نه��م بنگاه های 
زودبازده مورد توجه قرار گرفت، اما بیشتر 
این طرح ها شکست خورد و عده ای از این 
موضوع سوءاس��تفاده کردن��د. اگر دولت 
یازده��م می خواهد ش��غلی را ایجاد کند، 
مهم ترین بحث این اس��ت که این موضوع 
به بخش خصوصی واگذار ش��ود و از سوی 
دیگر دولت کار مداخله توسعه ای و نظارت 
و کنترل بر این طرح ها را داش��ته باشد تا 
امکان سوءاستفاده را از بین ببرد. البته در 
دولت یازدهم فعالیت های گس��ترده ای در 
این رابطه انجام ش��ده و دست کارآفرینان 

در هر فازی باز بود. 

ای��رج رس��تگار، کارآفرین نمونه س��ال 
95 معتقد اس��ت ایجاد 930 هزار فرصت 
ش��غلی در س��ال آینده امکان پذیر است و 
غیر محتم��ل نیس��ت و حتی اگر ش��رایط 
انقباضی بیرونی هم وجود داش��ته باش��د 
ولی نگاه های س��خاوتمندانه تری به حوزه 
بخش خصوص��ی به خص��وص آنهایی که 
تولیدکننده هس��تند، برقرار باش��د، ایجاد 
ای��ن میزان فرصت ش��غلی محقق خواهد 

شد. 
به نظر ش�ما با توجه ب�ه رکودی که در 
اقتصاد حاکم است، چقدر امکان پذیر 
اس�ت که دول�ت بتوان�د فرصت های 
ش�غلی زی�ادی را در س�ال 96 ایجاد 

کند؟ 
ایجاد 930 هزار فرصت شغلی می تواند 
محق��ق ش��ود، منتها م��ا داری��م در یک 
جریان های سیاس��ی حرک��ت می کنیم و 

گاهی  مث��ال  به عن��وان 
اوق��ات ک��ه قیمت نفت 
به  یک ب��اره کاهش قابل 
توجه��ی پی��دا می کند، 
بس��یاری از شرایط را با 
دشواری مواجه می کند. 
بخش��ی از مشکات هم 
برمی گردد  م��واردی  به 

که در داخل کش��ور با آن مواجه هستیم. 
در مجم��وع ای��ن موضوع ک��ه ایجاد این 
تع��داد فرص��ت ش��غلی محقق ش��ود، به 
نظر م��ن امکان پذیر اس��ت و غیر محتمل 
نیست و حتی اگر شرایط انقباضی بیرونی 
ه��م وجود داش��ته باش��د ول��ی نگاه های 
سخاوتمندانه تری به حوزه بخش خصوصی 
به خصوص آنهایی که تولیدکننده هستند 
برقرار باش��د، ایج��اد این می��زان فرصت 

شغلی محقق خواهد شد. 
اگ�ر  ک�ه  معتقدی�د  بنابرای�ن 
بخش خصوصی تس�هیالت و ش�رایط 
الزم را داشته باشد، ایجاد فرصت های 
ش�غلی امکان تحقق بیشتری خواهد 
داش�ت و می تواند تا ح�دودی به رفع 

مشکل بیکاری کمک کند؟ 
ش��اید بهتر باشد برای این موضوع مثالی 
بزنم. به عن��وان مثال در حوزه کش��اورزی، 
گلخان��ه کمت��ر از 4 ه��زار مت��ر اقتصادی 

نیس��ت و زمانی که یک زمی��ن هزار متری 
به یک فارغ التحصیل کش��اورزی در جهت 
اش��تغال زایی و وام هم داده می شود، بعد از 
دو سال این فرد به یک فارغ التحصیل بیکار 
بدهکار تبدیل می شود، زیرا اصًا پول دادن 
ب��ه این فرد که بخواهد چنی��ن کاری را راه 
بیندازد، از ابتدا اشتباه بوده است. اما اگر این 
فرد توجیه می شد که گلخانه کمتر از 4هزار 
متر کار اقتصادی نیس��ت ما امروز با بحران 

مواجه نبودیم. 
در حال حاضر مش��کلی ک��ه در جامعه 
ما وجود دارد طرح هایی اس��ت که ش��کل 
می گی��رد و به انجام نمی رس��د یا ش��کل 
می گیرد و اقتصادی نیست. البته منظورم 
این نیس��ت که کاره��ای کوچک صورت 
نگی��رد یا ب��ه آنهایی ک��ه توانمندی های 
مالی قابل توجهی ندارند، کمکی نش��ود، 
اما اگر یک زمین 3 هزار متری در اختیار 
بگیرد  ق��رار  نف��ر  س��ه 
بیش��تری  کارآمدی  که 
تولید  دارن��د، می توانند 
داش��ته باش��ند و ای��ن 
فرآیند به شکل دیگری 

خواهد بود. 
ب�ه زع�م ش�ما ایجاد 
ش�غلی  فرصت ه�ای 
باید در چه حوزه هایی باشد تا هم نیاز 
بازار کار رفع و هم مش�کل بیکاری تا 

حدود زیادی مرتفع شود؟ 
برای اینک��ه به یک جمع بندی در مورد 
این موضوع برس��یم، اول بای��د ما تکلیف 
خود راروش��ن کنیم ک��ه می خواهیم یک 
جامع��ه صنعت��ی باش��یم یا ی��ک جامعه 
کشاورزی یا اینکه می خواهیم یک جامعه 
صنعت��ی و کش��اورزی باش��یم. همچنین 
بای��د این موضوع را روش��ن کنیم که اگر 
تولید داری��م، تولیدات ما ت��وان رقابت با 
محصوالت خارجی مش��ابه را دارد یا خیر. 
همچنین اینک��ه تولیدات ما می تواند بازار 
داخل��ی یا بازارهای خارج��ی را در اختیار 
بگیرد یا خی��ر. بنابراین آنچه باید صورت 
بگی��رد، اولویت بندی هایی اس��ت که اگر 
این اولویت ها به درس��تی انتخاب ش��وند، 
خا اطاعاتی افرادی که می خواهند وارد 

حوزه سرمایه شوند، کمتر می شود.  

دوشنبه
2915 آذر 1395 کافه مدیران

 فرصت های از دست رفته 
برای اشتغال زایی 

رئی��س س��ازمان مدیریت و برنامه ری��زی از ایجاد 
930 ه��زار فرص��ت ش��غلی در س��ال 96 خبر داده 
اس��ت. آنطور که محمدباقر نوبخ��ت اذعان کرده در 
سال جاری 700تا750 هزار فرصت شغلی در کشور 
ایجاد ش��ده اما ب��ا توجه به افزایش ش��مار جمعیت 
فعال کش��ور و ورود یک میلیون و250 هزار جویای 
کار جدید همه افراد موفق به کس��ب فرصت شغلی 
مناسب نش��ده اند. حال دولت در الیحه بودجه سال 
آین��ده ای��ن پیش بینی را انج��ام داده که 930 هزار 
فرصت شغلی ایجاد شود تا شاید به این طریق بتواند 
تا حدودی مش��کل بی��کاری را حل کند؛ مش��کلی 
که در س��ال های اخیر افراد و خانواده های بس��یاری 
را درگی��ر ک��رده و عاوه بر مش��کات اقتصادی، به 

معضات اجتماعی هم دامن زده است. 
البت��ه هیچ ک��س انتظار ن��دارد که دول��ت تمام 
سیاس��ت هایش را در جه��ت ایجاد اش��تغال به کار 
بگی��رد، اما ای��ن انتظار وجود دارد ک��ه دولت ایجاد 
بی��کاری ه��م نکند. یعن��ی دولت باید ش��رایطی را 
فراه��م کند ک��ه بخش خصوصی بتواند در راس��تای 
اش��تغال زایی فعالیت داش��ته باش��د و دولت باید به 
گسترش فعالیت های بخش خصوصی و اشتغال زایی 
کم��ک کن��د. ش��اید بهتری��ن راه در غی��اب ی��ک 
بخش خصوصی قوی، گسترش شبکه ریلی باشد که 
اگر در بین اس��تان ها و شهرها گس��ترش پیدا کند، 
هم از نظر اقتصادی حائز اهمیت اس��ت و هم ایجاد 
اش��تغال برای مناطق مختلف می کن��د و از آنجا که 
نیاز به نی��روی متخصص زیادی ندارد، با نیروی کار 

ما سازگار است. 
البته به نظر می رس��د که متأسفانه مسئوالن کمتر 
به فکر رفع مشکل بیکاری هستند و کمتر چاره اندیشی 
می کنند و بیش��ترین هدف شان این است که چگونه 
می توانن��د بودجه مورد نیاز خ��ود را تأمین کنند. در 
حال حاضر دولت با مشکات اقتصادی بسیاری مواجه 
اس��ت و کارهایی که باید در س��ه سال گذشته انجام 
می داد، اما انجام نداده اس��ت نه تنها روی هم انباشته 
ش��ده بلکه وضعیت را هم بدتر کرده اس��ت، به طوری 
ک��ه انگیزه کس��ب و کار در بخش ه��ای مولد صنعت 
و کش��اورزی وج��ود ن��دارد و عمًا فرص��ت چندانی 
ه��م از این دوره دول��ت باقی نمانده اس��ت. بنابراین 
متأس��فانه باید بگویم که دولت فرصت های زیادی را 
برای اش��تغال زایی از دس��ت داده و بیکاری تبدیل به 

بزرگ ترین مشکل جامعه ما شده است. 

طبق آماری که دولت اع��ام می کند 78 میلیون 
نفر جمعیت کش��ور اس��ت و 24 میلی��ون نفر فعال 
هس��تند و 54 میلیون نف��ر غیر فعال هس��تند. اگر 
دانشجویانی را که به زودی وارد بازار کار می شوند که 
ح��دود 6 میلیون نفر هس��تند هم در نظر بگیریم به 
این معنا است که فقط 60 میلیون نفر مصرف کننده 
داریم که اینها نیاز به غذا، پوش��اک و مس��کن دارند 
و بس��یاری از آنها ت��وان کار کردن ندارن��د یا اصوالً 
کاری ندارن��د. بنابراین این ی��ک معضل بزرگ برای 
جامعه اس��ت و انتظار می رفت دولت برای این قشر 
چاره اندیش��ی کند اما تاکنون اق��دام چندانی انجام 
نش��ده و زمان برای اتخاذ سیاس��ت هایی که بتواند 
تغیی��ر ایجاد کند، بس��یار کم اس��ت. بنابراین آنچه 
دولت مطرح می کند برای ایجاد فرصت های ش��غلی 
بس��یار خوب اس��ت اما واقعاً تردیدهایی وجود دارد 
 که دول��ت بتواند در رس��یدن به ای��ن هدف گذاری 

موفق باشد. 
اما فعاالن بخش خصوص��ی و کارآفرینان معتقدند 
همی��ن موضوع ک��ه دول��ت قانون تس��هیل فضای 
کس��ب و کار را اجرایی کن��د و حمایت های قانونی از 
کارآفرینی داشته باش��د برای اینکه بخش خصوصی 
بتوان��د کارآفرینی کن��د، کافی اس��ت. در واقع این 
حداقل خواس��ته ای اس��ت ک��ه بخش ه��ای مولد از 
دولتم��ردان انتظ��ار دارند ولی دولتم��ردان تاکنون 
کمتر به این فکر بودند که پیش��رفت کش��ور منوط 
ب��ه ایجاد کارخانه و صنایع و توس��عه زیرس��اخت ها 
و توسعه کش��اورزی اس��ت. اینکه ما بدون توجه به 
بخش های کش��اورزی و صنعت فق��ط به دنبال یک 
سراب به نام رش��د اقتصادی هستیم، نشان می دهد 
که درک درستی از مسائل اقتصادی کشور نداریم. 

در واقع دولت همواره هدف مبهمی به نام رش��د 
اقتص��ادی و کاهش تورم را دنبال ک��رده و از آنجا 
که در راس��تای رش��د اقتصادی باید این سیاس��ت 
پیگیری می ش��د، نخس��تین ضربه را به بخش های 
مولد وارد کرد و ریش��ه تولید را خش��کاند. واردات 
را آزاد ک��رده و منابع بانکی به س��مت فعالیت های 
تجاری و خدماتی سوق پیدا کرد و منابع در اختیار 
بخش های مولد قرار نگرفت و طبیعی اس��ت که در 
چنین ش��رایطی تولید و اش��تغال رش��د نمی کند. 
بنابراین در ش��رایطی که با این سیاس��ت ها روبه رو 
هس��تیم که یک س��ری اه��داف غیرقاب��ل وصول 
تعیین می ش��ود، نمی توانیم انتظار داش��ته باش��یم 
رضایتمندی در میان مردم باش��د و مردم به راحتی 
بپذیرند که دولت می تواند در چند ماهی که از عمر 
خود باقی مانده برای مشکات عدیده باقی مانده و 

از جمله بیکاری چاره اندیشی کند. 

خلق فرصت های شغلی ساده 
نیست 

ای��ن موضوع که فرصت های ش��غلی متناس��ب با 
جمعی��ت، یکی از محوری ترین مس��ائلی اس��ت که 
موفقیت اقتصادی را رقم می زند، بر هیچ کارش��ناس 
یا محقق امور اقتصادی پوش��یده نیست. با این وجود 
ع��دم وجود فرصت های ش��غلی متناس��ب و کمبود 
فضاهای ش��غلی باعث شده بسیاری از کشورهای در 
حال توسعه جوابگوی نیازهای شغلی شهروندان خود 

نباشند. 
یک��ی از مواد خام و اولیه برای ورود به بازار رقابت 
و تجارت جهانی، نیروی کار حرفه ای و کارآمد است، 
با ای��ن وجود تحقیق و نظارت در حوزه کارآفرینی و 
ایجاد اشتغال برای این نیروها نیز بسیار حائز اهمیت 

است. 

افزایش فرصت های بین المللی 
یک��ی از موضوعاتی که اخیرا در ب��ازار کار جهانی 
بس��یار داغ ش��ده، موض��وع فرصت های ش��غلی در 
عرصه بین الملل اس��ت. به عبارت دیگر، بس��یاری از 
شرکت های بزرگ و موفق با ایجاد فرصت های شغلی 
بین المللی، نیروهای کاری ماهر را از کشورهای دیگر 
جذب می کنند. این موضوع به لحاظ ماهیت، موضوع 
عجیب و کمتر دیده ش��ده ای نیس��ت، با این وجود 
مس��ئله مهم نه در خصوص کش��ورهای مهاجرپذیر، 
بلکه درخصوص کش��ورهایی اس��ت که مهاجران از 
آن کش��ورها راهی کش��ورهای عمدتا توس��عه یافته 

می شوند. 
به بیانی واضح تر، برخی کشورها )به ویژه کشورهای 
درحال توس��عه( هس��تند که به عنوان بس��تر رشد و 
پیش��رفت نی��روی کار ایفای نقش می کنن��د، اما در 
عمل فرصت های ش��غلی چندان��ی در اختیار نیروی 
کاری ک��ه تربیت کرده ان��د، قرار نمی دهن��د. رکود 
اقتص��ادی یکی از نخس��تین و بارزترین نش��انه های 
افزایش سیل مهاجرت های شغلی محسوب می شود. 
ش��اید بر همین اس��اس باش��د که ب��ه تعبیر برخی 
کارشناس��ان امور اقتصادی خاورمیان��ه، جنگ آتی 
جهانی به ویژه در بین کش��ورهای در حال توس��عه، 

جنگ بر سر استعدادهاست. 
اگر طی سال های گذشته فرار مغزها و بحران های 
مهاجرت قشر فرهیخته گریبانگیر کشورهای منطقه 
بود، اکن��ون بحران دیگری مطرح اس��ت که نیروی 
کار مس��تعد و با توان حرف��ه ای باال را در برمی گیرد. 
کش��ورهایی که ب��رای توس��عه فضاه��ای تجاری و 
صنعتی خود به نی��روی کار خود نیاز دارند، اما عدم 
وجود فرصت های ش��غلی مناس��ب، عرص��ه را برای 
فعالیت افراد جوی��ای کار تنگ کرده و آنان چاره ای 

جز مهاجرت نمی بینند. 

 برنامه ریزی صنعتی تولید مقدمه اشتغال 
دکتر کن��ت روگ��وف، اقتصاددان ارش��د صندوق 
بین الملل��ی پول و مدرس دانش��گاه ه��اروارد معتقد 
اس��ت یک��ی از ترس های رایج��ی که از آغ��از عصر 
صنعتی ش��دن جهان تاکنون وجود داشته، هراس از 
وضعی��ت و آینده نیروی کار اس��ت. اگرچه نمی توان 
این موضوع را انکار کرد که شتاب جهان در صنعتی 
ش��دن در این خصوص بی تأثیر نیست، اما با افزایش 
صنعتی ش��دن جهان و توسعه کارخانه های صنعتی، 
میزان اش��تغال نی��روی کار و جذب ش��دن افراد به 
کارخانه ها و کارگاه های مختلف نیز س��یری صعودی 

را طی کرده است. 
با همه اینها، رشد نرخ بیکاری در برخی کشورهای 
رو به رشد همگام با صنعتی شدن خط سیری موازی 
در پی��ش گرفته اس��ت. درواقع به نظر می رس��د هر 
اندازه روند صنعتی ش��دن در خط سیر پرشتاب تری 
ق��رار می گیرد، نرخ بیکاری کاهش قابل توجه تری را 
تجربه می کند. اما علت این موضوع دقیقا چیست؟ 

تجربه دهه های 70 و 80 میادی در کش��ورهایی 
مث��ل هند نش��ان می دهد توجه به زیرس��اخت های 
صنعت��ی و توس��عه مهارت ها و خدم��ات فنی، بدون 
توجه به احتیاجات قش��ر کارگر و توس��عه فضاهای 
ش��غلی برای این افراد  ب��دون  نتیجه یا حائز نتایجی 

کمتر با ارزش خواهد بود. 
از س��وی دیگر، این تجارب بی شباهت به تجربیات 
کش��ورهای اروپایی طی س��ال های پ��س از انقاب 
صنعتی نیس��ت. اکثر قریب به اتفاق این کش��ورها، 
تجربه ای کوتاه مدت اما مش��ابه با کشورهای در حال 
توس��عه امروزی از س��ر گذرانده ان��د؛ تجربه ای که با 
هراس ش��هروندان از مشکات در خصوص اشتغال و 
روند پساصنعتی شدن مشاغل همراه بود و در نهایت 
به همزیستی مسالمت آمیز نیروی کار و صنایع منجر 

شد. 
این موضوع که رش��د صنعتی نبای��د مخل کننده 
روند اش��غال باشد و البته اشتغال نیز باید در خدمت 
صنایع روبه رش��د باش��د، نکته ای کلیدی اس��ت که 
از دی��د بس��یاری از مدیران نادیده گرفته می ش��ود. 
ب��ه عبارت دیگر، حرکت موازی و همراس��تای ایجاد 
فرصت های ش��غلی در س��ایه صنعتی شدن کشورها 

موضوعی ساده نیست. 
بر همین اساس است که برنامه ریزی های بلندمدت 
و پربازده نقش��ی مه��م در موفقیت ه��ای اقتصادی 
کش��ورها ایفا می کند. اغلب کش��ورهای توسعه یافته 
امروز، کش��ورهایی هس��تند که در ط��ول دهه های 
گذش��ته، برنامه های رشد و توس��عه بلند مدتی را در 
دستور کار خود قرار داده اند؛ کشورهایی مثل آلمان، 
انگلس��تان و فرانس��ه، رکورده��ای موفقیت صنعتی 
ام��روز خود را مدی��ون فرصت های ش��غلی متعدد و 

کارآفرینی در عرصه صنعتی می دانند. 
اگر آلمان این روزها ب��ه قلب صنعتی اروپا تبدیل 
شده، به این دلیل اس��ت که در طول سال های پس 
از جن��گ جهانی برنامه ریزی ویژه ای برای بازگش��ت 
ب��ه روزهای خوش پیش از جن��گ تدوین کرده بود؛ 
برنامه ای که با سال ها تاش و پشتکار نسل های سه 

تا چهار دهه پیش به ثمر رسید. 
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ایجاد 930 هزار فرصت شغلی در سال آینده بررسی می شود

دولت خوب، دولت تسهیل کننده کارآفرینی است
محمد قلی یوسفی 
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 ناعدالتی دستمزدها
در کشورهای اروپایی

در فرانس��ه 10درص��د از کارمندانی ک��ه باالترین 
دس��تمزد را دارند )ب��ه زبان آمارگره��ا در دهک 9 
قرار دارن��د( تنها 2.7 برابر بیش��تر از کارمندانی که 
کمترین دس��تمزد را دارند )کسانی که در دهک اول 
قرار دارند( دس��تمزد دریافت می کنند. طبق بررسی 
س��اختار دستمزد در اتحادیه اروپا )EU(  که توسط 
Eurostat ص��ورت گرفت��ه، بناب��ر داده های س��ال 
2014، فرانسه یکی از پایین ترین تفاوت دستمزدها 

را در اتحادیه اروپا )EU(  داراست. 
در لهس��تان تف��اوت بی��ن پایین تری��ن و باالترین 
دس��تمزدها بس��یار زیاد ب��ود. کارمن��دان متعلق به 
دهک نه��م 4.7 برابر بیش��تر از کارکنان دهک اول 
دستمزد کسب می کردند. پس از لهستان، رومانی )با 
نسبت 4.6(، قبرس )4.5(، پرتغال )4.3(، بلغارستان 
)4.2( و ایرلن��د )4.1( بیش��ترین نابرابری در حقوق 
و دس��تمزد ناخالص س��اعتی را در آن سال به خود 
اختص��اص دادند. س��وئد کمترین نس��بت )2.1(، به 
دنبال آن بلژی��ک، دانمارک، فنالند )هر کدام با یک 

نسبت 4. 2( و پس از آن فرانسه قرار داشتند. 

تفاوت بین دستمزد باال و دستمزد میانه
اگ��ر جمعیت هر یک از کش��ورها را ب��ه دو گروه 
با توزیع برابر تقس��یم کنیم، در گ��روه اول باالترین 
دستمزدها و در گروه دیگر، کمترین دستمزدها باشد، 
دس��تمزد متوس��ط بخش میانی این گروه هاست. در 
فرانس��ه متوسط دستمزد ناخالص ساعتی 14.8یورو 
اس��ت، یعنی باالتر از انگلس��تان )14.7یورو(، ایتالیا 
)12.3یورو(، اسپانیا )9.8یورو( و پرتغال )5.1 یورو( 
اما کمتر از آلمان )15.3یورو(، بلژیک )17.3یورو( و 

ایرلند )20.2یورو(.
اگر به دنبال بخش توزیع دس��تمزد باالی ناخالص 
ساعتی در سال 2014 باش��یم، بزرگ ترین اختالف 
در اتحادی��ه اروپا در پرتغال به ثبت رس��یده اس��ت. 
10درص��د از کارکنان با باالترین پرداخت در پرتغال 
حدود س��ه برابر )2.8( نس��بت به دستمزد متوسط 

به دست آورده اند. 
پ��س از پرتغ��ال، بلغارس��تان، قبرس، لهس��تان و 
رومانی )همه با نس��بت 2.5(، لتونی )2.3( و ایرلند، 
لیتوان��ی، لوکزامب��ورگ، مجارس��تان و انگلس��تان 
)هرکدام با نس��بت 2.2(، سپس اسپانیا و آلمان )هر 
ک��دام با نس��بت 2( قرار دارن��د. در مقابل، دانمارک 
و س��وئد )هرک��دام با نس��بت 1.6(، فنالن��د )1.7(، 
بلژیک، فرانسه، مالت و هلند )هرکدام 1.8( کمترین 

نسبت ها را به خود اختصاص داده اند. 
مطالعات نش��ان می دهند بخش هایی که بیشترین 
پرداخ��ت پای��ه حق��وق ناخال��ص ماهان��ه را دارند 
»فعالیت ه��ای مال��ی و بیم��ه« و بخ��ش »اطالعات 
و ارتباطات« در میان س��ه فعالیت نخس��ت از میان 
س��ودآورترین فعالیت های اقتصادی در کش��ورهای 
عض��و اتحادیه اروپ��ا )از جمله فرانس��ه( بوده اند. در 
آلم��ان بخش »تولید و توزیع برق، گاز، بخار و تهویه 
مطبوع« اس��ت که س��ودآورترین عن��وان را به خود 

اختصاص داده است. 
در بلژیک و اس��پانیا نیز به همین منوال است. اما 
»معدن« بخش اول را در انگلستان به خود اختصاص 
س��ودآورترین  به عن��وان  »آم��وزش«  بخ��ش  داد. 
کس��ب وکار در لوکزامبورگ ظاهر ش��د. در میان سه 
فعالیتی که کمترین پرداخت را در س��ال 2014 در 
کش��ورهای عضو داشته اند، »مس��کن و تعمیرات« و 

»خدمات اداری و پشتیبانی« برشمرده شده اند. 

یاهو برای شما حساب کاربری 
می سازد! 

ه��ک  بح��ران 
ش��دن س��رورهای 
اینترنتی  ش��رکت 
یاهو هرروز ابعاد گس��ترده تری پیدا می کند. در این 
میان بعد از انتشار اخبار مربوط به لو رفتن اطالعات 
حس��اب کاربری کاربران ش��رکت یاهو، هم اکنون به 
نظر می رس��د ک��ه این ش��رکت آمریکای��ی اقدام به 
س��اخت حس��اب کاربری برای افرادی که از خدمات 

آن استفاده نمی کنند کرده است! 
بررس��ی های صورت گرفته حاکی از آن اس��ت که 
حمله صورت گرفته به س��رورهای شرکت یاهو حتی 
کس��انی را که سال ها قبل اس��تفاده از خدمات یاهو 
را متوق��ف کرده اند یا حتی کارب��ر بازی های آنالین 
این ش��رکت در اوقات فراغت ش��ان بوده اند نیز تحت 
تاثیر خود قرار داده است. کارشناسان حوزه اینترنت 
ب��ر این باورند که این دس��ته از کاربران نیز از جمله 
قربانیان هکرها محسوب شده و باید اقدامات مقتضی 

برای محافظت از اطالعات شان به عمل آورند. 
ی��ک   Per Thorsheim راس��تا  همی��ن  در 
متخصص امنیت شبکه در گفت وگو با رسانه ها اظهار 
داش��ت: »بس��یاری از مردم حتی نمی دانند درمیان 
قربانیان حمله هکرها به سرورهای شرکت یاهو قرار 
دارند. آنها حتی نمی دانند که بدون اطالع ش��ان یک 
حساب کاربری به نام خود در وب سایت یاهو دارند.« 
این متخصص نروژی در ادامه س��خنان خود نس��بت 
به س��رقت اطالعات آن دسته از کاربرانی که مدت ها 
قبل استفاده از حساب کاربری یاهوی خود را متوقف 

کرده اند نیز هشدار داد. 
براس��اس اعالم رسمی ش��رکت اینترنتی یاهو، در 
اثر هک ش��دن س��رورهای این ش��رکت که به باور 
بس��یاری از کارشناس��ان و فعاالن صنع��ت فناوری 
اطالعات بزرگ ترین حمله س��ایبری در طول تاریخ 
محسوب می ش��ود، اطالعاتی نظیر شماره تلفن، رمز 
ورود، تاریخ تولی��د و در برخی موارد حتی اطالعات 
کد گذاری شده آنان نیز به دست هکرها افتاده است. 
در همین چارچوب متخصصان با هشدار نسبت به 
این رویکرد که به دلیل عدم اس��تفاده از یاهو امکان 
قربانی ش��دن من وجود ندارد از کاربران خواسته اند 
در اس��رع وق��ت اقدام��ات الزم جه��ت حفاظ��ت از 

اطالعات شان را صورت دهند. 

کمیسیون اروپا برای مقابله با بحران بیکاری 
و اروپایی های در جست وجوی کار که مهاجرت 
می کنند، راه حل »همبس��تگی« را پیش��نهاد 

می کند. ش��خصی که در جس��ت 
و ج��وی کار ب��ه یک کش��ور دیگر 
اروپایی مهاجرت می کند، باید شش 
ماه توسط کشور مبدا حمایت شود، 
چرا که اولویت کشور های اروپایی، 
حمایت از جمعیت بیکار خودشان 

است. 
کمیس��یون اروپا راهکاری برای 
مقابله با گردشگری اجتماعی ارائه 
می ده��د. گردش��گری اجتماعی، 
هم��ان مهاج��رت به قص��د پیدا 
کردن یک ش��غل در کشور مقصد 
است. در 12 اکتبر گذشته، آلمان 
الیح��ه ای را ب��ه تصویب رس��اند 

که دسترس��ی مهاج��ران اروپایی را به برخی 
امکانات و مزایا مح��دود می کند. مطابق این 
الیح��ه، مهاجرانی که از س��ایر کش��ور های 
اروپایی ب��ه آلم��ان آمده اند،  ب��رای دریافت 
کمک های اجتماعی که به ش��هروندان بیکار 
تعلق می گیرد، باید حداقل پنج س��ال منتظر 

بمانند. 
به نظر می رس��د بروکس��ل هم با آلمان در 
حل بحران مهاجرت کار در بین کش��ور های 

اروپایی هم عقیده اس��ت. روز سه شنبه هفته 
گذش��ته کمیس��ر امور اجتماعی کمیسیون 
اروپا، ماریان تیس��ن مجموع��ه ای از قوانین 
ب��ه روز ش��ده بهره مندی از بیم��ه بیکاری و 
کمک ه��ای اجتماعی به منظ��ور هماهنگی 

بیشتر میان کشور های اروپایی را ارائه داد. 

شهروند غیر فعال
ای��ن قوانی��ن مطرح ش��ده ک��ه جمعیت 
غیر فعال یا در جس��ت و جوی کار را نش��انه 
رفته اس��ت، باید در پارلم��ان اروپا و در میان 
کش��ور های عض��و م��ورد بح��ث و گفت وگو 
گذاش��ته شود. کمیس��یون اروپا تاکید کرده 
اس��ت که کش��ور های عضو می توانند درباره 

موافق��ت یا عدم موافقت خ��ود با این قوانین 
تصمیم بگیرند. به گفته ماریان تیس��ن، این 
قوانی��ن برپای��ه قوانی��ن دیوان دادگس��تری 

اتحادیه اروپا تنظیم شده است. 
س��وی  از  پیش��نهادی  قوانی��ن  از  یک��ی 
کمیس��یون اروپ��ا، ارتق��ای دوره 
س��ه ماهه فعلی ب��ه دوره حمایت 
ش��ش ماه��ه کارگ��ران و افرادی 
اس��ت که از کش��ور خود با هدف 
پیدا کردن شغل به کشور اروپایی 
می کنن��د.  مهاج��رت  دیگ��ری 
براس��اس این قان��ون، یک مهاجر 
کار ت��ا ش��ش م��اه باید توس��ط 
کش��ور مبدا خود حمایت شود و 
از خدمات بیمه بیکاری و مزایای 
بیکاری ارائه ش��ده از سوی کشور 
خودش بهره مند ش��ود. همچنین 
براس��اس این قوانین که کارگران 
برون م��رزی را م��ورد ه��دف قرار 
داده، کش��ورهایی که این کارگ��ران در آنها 
مشغول به کار هس��تند، پس از گذشت یک 
سال از شروع کارشان،  ملزم به حمایت از آنها 
درص��ورت بیکاری هس��تند. به عالوه بر طبق 
این قوانین به تصویب نرس��یده، یک کش��ور 
می توان��د درخواس��ت کند که اگ��ر یک فرد 
بیکار که حداقل س��ه ماه در کش��ور خودش 
کار ک��رده باش��د، بتواند از مزای��ای بیکاری 

کشور جدید هم استفاده کند. 

موسسه سیاس��ت اقتصادی به تازگی میزان 
درآم��د خانواده های��ی را ک��ه در دس��ته یک 
کالنش��هر  مناطق  پردرآمدترین های  درصدی 
ایاالت متحده قرار می گیرند، محاس��به کرده 
اس��ت. به طور کلی در ایاالت متحده، آس��تانه 
درآم��د این جامعه یک درص��دی 389 هزار و 
436 دالر اس��ت، البته قب��ل از مالیات. اما در 
مناطق پرجمعیت مثل س��ان فرانسیس��کو و 
هیوس��تون، این رقم به ترتی��ب به 785 هزار 
و 946 دالر و 606 هزار و 268 دالر می رسد. 
بیزین��س اینس��ایدر میزان درآمد س��االنه 
خانواده هایی را که در 15 ش��هر بزرگ آمریکا 
در ای��ن یک درصد قش��ر مرف��ه جامعه قرار 
می گیرند، براساس اطالعات اداره آمار فهرست 
کرده است، براس��اس منطقه کالنشهری و به 

دالر آمریکا در سال 2015. 

کلمبوس، اوهایو
جمعیت: 850 هزار و 106 نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 379 هزار و 
250 دالر

درآمد خانواده های معمولی: 45 هزار و 659 
دالر

ایندیاناپولیس
جمعیت: 853 هزار و 173 نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 405 هزار و 
486 دالر

درآمد خانواده های معمولی: 41 هزار و 987 
دالر

سان فرانسیسکو
جمعیت: 864 هزار و 816 نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 785 هزار و 
946 دالر

درآمد خانواده های معمولی: 81 هزار و 249 
دالر

جکسون ویل، فلوریدا
جمعیت: 868 هزار و 31 نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 393 هزار و 
178 دالر

درآمد خانواده های معمولی: 46 هزار و 764 
دالر

آستین، تگزاس
جمعیت: 931 هزار و 830 نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 543 هزار و 
424 دالر

درآم��د خانواده ه��ای معمول��ی: 57 هزار و 
689 دالر

سن خوزه، کالیفرنیا
جمعیت: یک میلیون و 26 هزار و 908 نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 964 هزار و 
238 دالر

درآم��د خانواده ه��ای معمول��ی: 84 هزار و 
647 دالر

 داالس
جمعیت: یک میلیون و 300 هزار و 92 نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 468 هزار و 
862 دالر

درآمد خانواده های معمولی: 66 هزار و 116 
دالر

سن دیه گو
جمعی��ت: یک میلی��ون و 394 هزار و 928 

نفر
درآم��د خانواده های پردرآم��د: 468 هزار و 

862 دالر
درآمد خانواده های معمولی: 66 هزار و 116 

دالر
سن آنتونیو

جمعی��ت: یک میلی��ون و 469 هزار و 845 
نفر

درآم��د خانواده های پردرآم��د: 379 هزار و 

336 دالر
درآم��د خانواده ه��ای معمول��ی: 46 هزار و 

744 دالر
فونیکس

جمعیت: یک میلیون و 563 هزار و 25 نفر
درآم��د خانواده های پردرآم��د: 379 هزار و 

321 دالر
درآم��د خانواده ه��ای معمول��ی: 47 هزار و 

326 دالر
فیالدلفیا

جمعیت: ی��ک میلیون و 567 هزار و 442 
نفر

درآمد خانواده ه��ای پردرآمد: 489 هزار و 
305 دالر

درآم��د خانواده های معمول��ی: 38 هزار و 
253 دالر

هوستون
جمعیت: 2 میلیون و 296 هزار و 564 نفر

درآمد خانواده ه��ای پردرآمد: 524 هزار و 
9 دالر

درآم��د خانواده های معمول��ی: 48 هزار و 
522 دالر

لس آنجلس
جمعیت: 3 میلیون و 971 هزار و 883 نفر

درآمد خانواده ه��ای پردرآمد: 513 هزار و 
715 دالر

درآم��د خانواده های معمول��ی: 50 هزار و 
205 دالر

نیویورك 
جمعیت: 8 میلیون و 550 هزار و 405 نفر

درآمد خانواده ه��ای پردرآمد: 672 هزار و 
795 دالر

درآم��د خانواده های معمول��ی: 53 هزار و 
373 دالر
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وضع قوانین جدید برای مهاجران کار در اروپا

مقابله با گردشگری اجتماعی 

درآمد قشر مرفه ١٥ شهر بزرگ آمریکا

براس��اس اعالم رأی کونر، معاون ش��رکت هواپیمایی بویینگ، باقی ماندن 150 هزار 
شغل در آمریکا در گرو تقاضای چینی ها برای خرید هواپیما از این شرکت است. او این 

آمار را در حاشیه برگزاری جلسه کمیته ملی روابط چین و آمریکا بیان کرد. 
این گروه که روابط میان چین و آمریکا را مدیریت می کند، صحبت های آقای کونر را 
در قالب توییتی در توییتر منتش��ر کرد. آقای کونر همچنین گفت که انتظار دارد تعداد 

مشاغل وابسته به تقاضای چین در آمریکا افزایش پیدا کند. 
داگ آدلر، س��خنگوی ش��رکت بویینگ هم دراین باره به CNNMoney  گفت که 
دپارتمان تجاری آمریکا فرمولی دارد که براساس آن هر یک میلیارد دالر صادرات معادل 
ایجاد حدود 6 هزار ش��غل در آمریکا است. بنابراین در بویینگ به لطف دریافت سفارش 
س��اخت 191 هواپیما به ارزش 24/6 میلیارد دالر از چین در سال 2015 میالدی 150 

هزار شغل ایجاد شده است. 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور منتخب آمریکا هفته گذش��ته از هزینه ه��ای یکی از 
محصوالت بویینگ یعنی Air Force One  انتقاد کرده بود. اما مدیران این ش��رکت 
بیشتر نگران ضدیت مرد میلیاردر با شرکت بویینگ هستند. اگر در نتیجه این مخالفت ها 

یک کشمکش تجاری راه بیفتد، کسب وکار بویینگ در چین به مخاطره خواهد افتاد. 
بویینگ سفارش ساخت نزدیک به 500 جت 737، از جمله 191 دستگاه برای چین 
را در س��ال 2015 دریافت کرد. هواپیماهای سفارش��ی چین بیشتر به کار قشر متوسط 
در حال رشد چین می آید که جمعیت شان اکنون با کل جمعیت آمریکا برابری می کند. 
بازار چین در 20 س��ال آینده ظرفیت تولید یک تریلیون دالر ثروت را خواهد داش��ت. 
کارخانه های بویینگ پر از هواپیماهایی است که قرار است به خطوط هوایی چین اضافه 

شوند. 

آقای ترامپ هنوز به کاخ سفید نرفته، با برقراری تماس تلفنی با رئیس جمهور تایوان 
برخالف سیاست  چند دهه اخیر آمریکا عمل کرد که این کار اعتراض رسمی چین را به 

دنبال داشت. پکن، تایوان را یکی از استان های خود می داند. 
افزایش مخالفت ها نسبت به چین در زمینه تجارت، یا حتی داشتن روابط دیپلماتیک 
قوی تر با تایوان می تواند نتایج بدی برای کسب وکار آمریکا داشته باشد و بویینگ یکی از 

بازندگان این کشمکش ها خواهد بود. 
هیچ ش��رکتی موقعیت بویینگ در اقتصاد آمریکا را ندارد. این ش��رکت هواپیماسازی 
ب��دون رقی��ب در آمریکا پی��ش می رود و معموال بار بخش��ی از اش��تغال در آمریکا را با 
قراردادهایش به دوش می کش��د. به طورس��نتی، رئیس جمهور آمریکا همواره بزرگ ترین 
حامی بویینگ در داخل و خارج از آمریکا بوده اس��ت. باراک اوباما، رئیس جمهور کنونی 
آمریکا که به روزهای آخر حضور خود در کاخ سفید نزدیک می شود، در سال 2012 به 
کارکنان بویینگ گفت: »من سزاوار داشتن ساعت طال هستم، چون همیشه از فروش این 
محصول حمایت می کنم. من همه جا می روم تا مس��یر بازارهای جدید برای محصوالت 

آمریکایی را باز کنم.«
چی��ن تقریب��ا به تعداد برابر از اروپا و آمریکا برای خط��وط هوایی جدید خود هواپیما 
می خرد. این کشور همزمان درحال راه اندازی صنعت خطوط هوایی تجاری است تا روزی 
بتواند با بویینگ و ایرباس رقابت کند. حال باید دید با آمدن آقای ترامپ به کاخ سفید، 
چین همچنان می تواند روی آمریکا به عنوان ش��ریک تجاری بزرگ خود حساب کند یا 

این کشور سیاست دیگری در پیش خواهد گرفت. 

اشتغال آمریکایی در گرو تصمیم چینی

قــاب

کیوسـک

360

صفحه 16

دور دنیا

سبک زندگی

منطقه آزاد

به گزارش روزنامه ایندیپندنت،بیش از ١20 هزار کودك بی خانمان، سال نوی میالدی را در پناهگاه های موقت جشن 
می گیرند. براساس آمار، این تعداد نسبت به سال گذشته ١0 درصد افزایش یافته است. 
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آورده اند که کارگروپ اساسا در جوامعی شکل می گیرد که نیاز به ایجاد زیرساخت های 
پژوهش��ی و تزریق اندیش��ه در بنیاد امور و هدایت فکری طرح ها و پروژه ها احس��اس 
می ش��ود. اما کارگروپ نیز مانند هر پدیده انسانی دیگری، پشت پرده هایی دارد. یعنی 
دیده ش��ده که در یک سازمان واحد، یک ش��به 22کارگروپ با حضور فعال پسرخاله، 
دختر عمه، پس��ر عمو و عروس دایی راه اندازی ش��ده اس��ت. آنگاه برای هر جلس��ه، 
حق الجلس��ه در نظر گرفته می ش��ود که مبانی مختلفی دارد، اع��م از )...( و )...(. نکته 
دیگر در این میان، دس��تور جلسات است که به جهت بهره مندی از توانایی های پنهان 
بش��ریت، فی البداهه تعیین می شود و اعضا به تبادل نظر و تحلیل موضوع می پردازند. 
اغلب پیش می آید که افراد نطق خود را با عبارت »نه، اینطوری ها هم نیست«، آغاز  و 

در ادامه، همان مضمون قبلی را تکرار می کنند. 
ح��اال تمام اینها را با حوصله ش��رح دادیم تا برس��یم به بخش اصل��ی مطلب. یعنی 
آنجایی که چشم باز می کنید و می بینید پشت صحنه تبدیل شده است به خود صحنه 
و البته خود صحنه، رفته آن پشت ها و در افق محو شده است. یعنی یکسری از اهالی 
زمین که قوه تفکر و استنتاج و هدایت امور در آنها بسیار زیاد است و نخبه نیز نامیده 

می شوند، شوت می شوند به ناکجا، تا میدان برای اقوام و اهل و عیال فراخ شود. 
تا اینجای کار اتفاق خاصی هنوزاهنوز رخ نداده، فقط بس��ترش فراهم ش��ده اس��ت. 
اینجاس��ت که ماجرا ش��روع می شود و به دنبال ش��رکت در چهار تا جلسه کارگروپی، 
ییهو امر بر افراد بشر مشتبه می گردد که ما هم، بعله. دیگر خر هم بیاوریم نمی توانیم 
باقالی که سهل است، باد هوا بار کنیم حتی. تازه خبر می رسد که چنین افراد بشری، 
برای ایجاد تناس��ب میان موقعیت و جایگاه ش��ان با میزان سواد و درک و شعور خود، 
در فالن آزمون و بهمان دوره نیز ش��رکت کرده اند و تا چشم بر هم بگذاریم، در همان 

رشته فول پروفسور شده اند با مهر و امضا. 
آنچه رفت، ش��رح پریشانی ما بود در س��اعاتی که وقت خود را صرف ارزیابی پرونده 
عضویت افراد بشر در کارگروپ هایمان کردیم. فی زماننا هذا به نقطه ای رسیدیم که اگر 
دست خودمان باشد تمام کارگروپ ها را می ریزیم توی دریا، یعنی توی خلیج همیشه 
فارس بلکه کوس��ه ها به دندان بگیرند و از الی تنگه هرمز ببرندشان به سمت آب های 
آزاد و آنجاها را تمام و کمال از برکت وجودی ش��ان بهره مند س��ازند. می گویند که ما 
آنگاه با بحران تامین نیروی انسانی مواجه می شویم. نخیر، خودمان قول می دهیم جای 
همه شان را در تمام جلسات کارشناسی تمام سازمان ها و موسسات و نهادها و ارگان ها 

و شرکت ها پر کنیم، انگار کاری دارد! 
اینطوری، بش��ریت از اول س��ر بلند می کن��د. اصال خود ما یک تنه، ه��ر نیرویی را 
متناس��ب با توانایی ها و تحصیالت و تجاربش س��ر جای خودش می نش��انیم. مرتبه و 
حقوق و مزایای افراد بش��ر را براساس شایستگی های ش��ان تعیین می کنیم. بافت های 
فرس��وده را بازس��ازی می نماییم و بخش ه��ای مدرن را با بهره گی��ری از الگوی ایرانی 
اس��المی پایه می گذاریم. س��بک زندگی بومی را با اقتباس از عناصر فرهنگی خودی 
رواج می دهیم. ش��بکه ارتباطات و اطالعات درون مرزی راه می اندازیم. نفت و گازمان 
را خودم��ان از خودم��ان می خریم و در صنایع و کارخانجات و بخش های زیرس��اختی 

مصرف می کنیم و... 
در این لحظه باور بفرمایید آن قدر احساس می کنیم حالمان خوب است و همه چیز 
آروم اس��ت که دوست نداریم دست از ایده پردازی بکشیم. کافی است یک نفر برایمان 
ی��ک لیوان آب بیاورد تا همین جا که نشس��ته ایم قرص های م��ان را بخوریم و به ارائه 

دیدگاه های مان ادامه دهیم. حیف نیست وقفه حاصل شود؟! 
من بنده

نه، اینطوری ها هم نیست! 

کارگروپ فرصت ویژه
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