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 تئوری های مدیریتی
به بازنگری نیاز دارند

 از سوی دکتر آذر صائمیان
دبیر علمی کنفرانس صورت گرفت 

تبیین محورهای کنفرانس ملی 
فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
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گزارش هیأت ماده 4 صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد
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سرمقـاله
گره خوردن 

دیپلماسی و تجارت 

در زمین��ه می��زان خلل��ی که 
تمدی��د تحریم ه��ای آمریکا در 
کس��ب و کار  فض��ای  و  برج��ام 
است  گزارش��ی  اصوال  می گذارد 
ک��ه وزارت ام��ور خارج��ه بهتر 
می توان��د درب��اره آن نظر بدهد، 
اما آنچه مس��لم است این که اگر 
ای��ن صحبت ها تنه��ا لفاظی نیز 
باش��د قطعا در فضای کسب و کار 
اثر نامناس��ب خودش را خواهد 
گذاش��ت. باتوجه ب��ه  بندی که 
اش��اره دارد ک��ه اگ��ر تحریم ها 
خارجی  ش��رکت های  بازگ��ردد 
ش��ش ماه زمان دارند تا از حوزه 
سرمایه گذاری و کار ایران خارج 
ش��وند، می تواند به فضای ناامنی 

در فضای کسب و کار ما دامن...
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دبیر علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با 
رویکرد توسعه از برگزاری این کنفرانس در روز 
27 بهمن ماه امس��ال توس��ط انجمن مدیریت 
ایران با حمایت بانک پاسارگاد و دانشگاه خاتم 

خبر داد و محورهای آن را تبیین کرد. 
براساس این خبر، دکتر آذر صائمیان در جمع 
خبرنگاران ضمن توضیح در خصوص پیش��ینه 
انجمن مدیری��ت ایران گف��ت: انجمن مدیریت 
ایران یک��ی از قدیمی ترین انجمن های مدیریتی 
ایران اس��ت که در س��ال 1335 تأس��یس شد. 
این انجمن در توس��عه و ترویج علمی مدیریت، 
پیش��رو بوده  اس��ت. اس��اتید و مدی��ران بزرگی 
در ای��ن انجمن هم��راه ما بوده اند ک��ه در حال 

حاضر بزرگ ترین س��ازمان های 
تولی��دی و صنعت��ی را چه در 
ای��ران و چه در اروپ��ا و آمریکا 
مدیریت می کنن��د. این انجمن 
افتخارات بسیاری را در کارنامه 
خود دارد، اما آخرین دس��تاورد 
آن، اخ��ذ رتبه ممت��از از وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری برای 
دهمین س��ال پیاپی است. وی 
ادامه داد: یکی از رس��الت هایی 
که در این انجمن تعریف ش��ده 
 اس��ت، ارائ��ه ایده ه��ای جدید، 
ن��وآور، خاق و البت��ه کاربردی 
در ح��وزه مدیری��ت اس��ت. به 
همین دلیل یکی از اقداماتی که 
در ای��ن انجمن انجام می دهیم، 
برگزاری کنفرانس های علمی با 

رویکردهای پژوهش��ی، کاربردی و نوآورانه است. 
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه 
یکی از همین کنفرانس هاست که دغدغه انجمن 

مدیریت بوده  است. 
وی ب��ا بی��ان عل��ل ورود انجمن ب��ه بحث 
فرهنگ سازمانی تصریح کرد: یکی از دغدغه ها 
و مشکات ما در سازمان ها، این است که وقتی 
مشکات و تنگناهایی که در حوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی پیش می آید، 
اف��راد بافاصله آن را به دیگ��ران منتقل کرده 
و آنه��ا را مس��ئول می دانند. به عب��ارت دیگر 
هیچ مس��ئولیتی را در قبال مشکات و مسائل 
نمی پذیریم. موضوع فرهن��گ از اینجا اهمیت 
پیدا می کند که ی��ک پیچیدگی را بین روابط 
ف��رد با خ��ود، روابط فرد با محی��ط بیرونش و 
روابط فرد با سازمانی که با آن همکاری می کند، 
مطرح می ش��ود. حتی در سطح گسترده تر این 
موضوع به روابطی که کش��ورها ب��ا هم دارند، 
مربوط می ش��ود. وی در ادامه ضمن تش��کر از 
جناب آقای دکتر مجید قاسمی رئیس کنفرانس 
و همچنین دانشگاه خاتم برای همکاری بسیار 
خوبش��ان در برگزاری این کنفرانس ادامه داد: 
ما وقتی س��ازمان ها را بررسی می کنیم، با یک 

چالش عمده مواجه می ش��ویم و آن این است 
که ممکن است سازمانی موفق به کسب جایزه 
تعالی سازمانی شده باشد و جوایز متعددی هم 
کسب کرده باشد، ولی حال کارکنان و مدیران 
آن سازمان خوب نیست. باید بگوییم آن چه در 
نهایت خوب یا بد بودن ش��رایط یک س��ازمان 
را تعیین می کند، فرهنگ آن س��ازمان اس��ت. 
اگر یک س��ازمانی فرهن��گ قدرتمندی دارد، 
موضوعاتی مانند سختکوش��ی، تعهد، شفافیت 
و. . . در هم��ه اعض��ای آن س��ازمان به خوب��ی 
دارای  س��ازمان های  در  ول��ی  دیده می ش��ود. 
فرهن��گ ضعیف، بی تعهدی و کارش��کنی زیاد 
است و پاسخگویی در سطح پایینی قرار دارد. 

وی ب��ا بیان این نکته که ای��ن کنفرانس در 
سه محور حوزه فردی، س��ازمانی و اجتماعی، 
به عن��وان س��ه محوری ک��ه مکم��ل یکدیگر 
هس��تند، برگزار خواهد ش��د، افزود: در حوزه 
فردی بهبود نگرش فردی در راس��تای فرهنگ 
س��ازمانی مطلوب، نقش تح��ول و نوآوری در 
توسعه فرهنگ س��ازمانی، شخصیت، ویژگی ها 
و قابلیت ه��ای ف��ردی در تح��ول فرهنگ��ی و 
ارزش آفرینی در س��ازمان، در حوزه س��ازمانی 
تعلق، تعهد و وفاداری سازمان، نقش کارگروهی 
در توس��عه فرهنگ سازمانی، مولفه های محیط 
یادگی��ری در بهبود فرهنگ س��ازمانی، اخاق، 
ارزش ه��ا و فرهنگ س��ازمانی در س��ازمان ها، 
فرهنگ سازمانی توس��عه گرا و نقش الگوسازی 
س��رآمدی در توس��عه فرهنگ کسب و کار و در 
حوزه اجتماعی مدیریت مس��ئولیت اجتماعی، 
اث��رات فرهن��گ ملی ب��ر فرهنگ س��ازمانی، 
بالندگی اجتماعی و عش��ق به میهن و فرهنگ 
مل��ی در آینده پژوه��ی از محورهای کنفرانس 
ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه است. 

وی تأکی��د کرد: ارائه آخرین دس��تاوردهای 
علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد 
توس��عه، توس��عه و ترویج فرهنگ سازمانی در 

نظ��ام فک��ری ف��ردی، س��ازمانی و اجتماعی، 
اش��اعه مهارت های نوین فرهنگی ب��ا تکیه بر 
ضرورت های آینده نگرانه و دستیابی به ارزش ها 
و الگوهای مناس��ب رفتار حرفه ای در توس��عه 
پایدار، از اهداف برگزاری این کنفرانس است. 

دکت��ر صائمی��ان ب��ه برنامه ه��ای جانب��ی 
کنفرانس یادش��ده اش��اره کرد و گف��ت: ارائه 
تجربیات س��ازمان های موفق در حوزه فرهنگ 
س��ازمانی و ارائ��ه مقاالت برتر دانش��جویی در 
حوزه فردی، س��ازمانی یا اجتماع��ی از جمله 
ای��ن برنامه ها خواهد بود. ضمن اینکه پنل های 
تخصصی و کارگاه های آموزشی هم در حاشیه 

کنفرانس برپا خواهد شد. 
وی ب��ا بی��ان ای��ن نکته که 
آخرین مهلت ارس��ال مقاالت 
ب��ه دبیرخان��ه کنفرانس، 15 
دی م��اه خواه��د ب��ود، اظهار 
داشت: مقاالت عملی پژوهشی 
و مق��االت کاربردی که حاصل 
تجربیات مدیران در سازمان ها 
است می تواند به این دبیرخانه 
ارس��ال ش��ود که در پایان از 
ارائه دهندگان مقاالت برگزیده 

تجلیل خواهد شد. 
دبیر کنفران��س تأکید کرد: 
مقاالت برگزیده کنفرانس، در 
پایگاه اس��تنادی جهان اسام  
)ISC( نمایه خواهد شد. الزم 
به ذکر اس��ت طبق بخش��نامه 
و  تحقیق��ات  عل��وم،  وزارت 
فناوری، مقاالتی که در این پایگاه نمایه ش��وند 
دارای امتیاز پژوهشی و پایان نامه خواهند بود. 
همچنی��ن مق��االت در دو پایگاه کنسرس��یوم 
محتوای ملی CIVILICA و مرکز منطقه ای 

اطاع رسانی علوم و فناوری نمایه  می شود. 
وی با بیان این نکته که تمامی مطالب کنفرانس 
به صورت سی دی و کتاب در اختیار عاقه مندان 
قرار خواهد گرفت، اضافه کرد: برای نخستین بار، 
تیمی در حال ارزیابی مدیریت مسئولیت اجتماعی 
هستند و بدین ترتیب، سازمان های برتر در این 
زمینه، مورد تجلیل ق��رار خواهند گرفت.  دکتر 
صائمیان، تجلیل از سخنرانان برگزیده کنفرانس 
را هم از جمله برنامه های پیش بینی شده اعام و 
تصریح کرد: تاکنون 29 سازمان شامل دانشگاه ها، 
سازمان ها و انجمن های تخصصی دارای مجوز از 
وزارت علوم، حمایت معنوی خود را از کنفرانس 
اعام کرده اند و 23 س��ازمان، شرکت و بانک هم 

حامی مالی کنفرانس خواهند بود. 
وی با تأکی��د بر این نکته ک��ه حامی اصلی 
کنفران��س، بانک پاس��ارگاد و دانش��گاه خاتم 
هس��تند، ی��ادآور ش��د: ش��رکت در کنفرانس 
برای دانش��جویان برتر دانشگاه ها، با ارائه مقاله 

هزینه ای دربر نخواهد داشت. 

از سوی دکتر آذر صائمیان، دبیر علمی کنفرانس صورت گرفت 

تبیین محورهای کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

ابوالحسن خلیلی
  دبیرکل سابق

کانون انجمن های صنفی 
صنایع غذایی

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس در پاسخ به سوال »فرصت امروز«:

تعیین تکلیف توسعه فرزاد B  تا پایان سال

مدیـران
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مدیرعامل شرکت نفت وگاز 
پارس با بیان اینکه در توس��عه 
ف��رزاد B  ب��ه ج��ز هندی ها، 
پیشنهاد دیگری نداریم، گفت: 
توسعه این میدان گازی توسط 
هندی ها تا پایان سال مشخص 

خواهد شد. 
محم��د مش��کین ف��ام در 
نشست خبری که روز گذشته 
با حضور اصحاب رسانه برگزار 
ش��د، درب��اره آخرین وضعیت 
توسعه میدان های گازی پارس 
جنوبی، پارس شمالی و فرازد  
A و B  مواردی را مطرح کرد. 
س��وال  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
»فرصت امروز« درباره توس��عه 
می��دان گازی ف��رزاد B  ک��ه با 
کشور عربستان مشترک است، 
گف��ت: تصمیم گیرن��ده در این 
زمینه شرکت ملی نفت است و 
ما تنها مجری آن هس��تیم. این 
می��دان گازی از پیچیدگی های 
فنی خاصی برخوردار است و ما 
با مدل مالی ارائه ش��ده توسط 
هندی ها موافق نیستیم، از این 
رو احتم��ال این وجود دارد که 
در صورت قبول نش��دن شروط 
م��ا توس��ط هندی ها، توس��عه 
این می��دان توس��ط هندی ها 
به س��رانجام نرس��د، البته هیچ 
پیش��نهادی برای توس��عه این 
میدان مشترک به جز هندی ها 

نداریم. 
همچنی��ن  ف��ام  مش��کین 
درباره امضای ق��رارداد نهایی 
با ش��رکت توتال برای توسعه 
ف��از 11 پ��ارس جنوب��ی نیز 
اعالم کرد: ش��رکت ملی نفت 
ایران با جدیت در حال تهیه و 
تنظی��م پیش نویس با حداکثر 
مناف��ع مل��ی برای نخس��تین 
ب��ار اس��ت. در حال حاضر 80 
درصد آن تنظیم ش��ده اس��ت 

و ت��الش داریم ضمایم قرارداد 
نهایی ش��ود. به محض نهایی 
شدن قرارداد به شرکت توتال 
که پیمانکار کنسرسیوم است، 

ارائه خواهد شد. 
وی در خص��وص پرداخ��ت 
پاداش به ش��رکت توتال بابت 
مشارکت در توسعه فاز 11نیز 
گف��ت: میزان پاداش به اجرای 
تعهدات و افزایش و نگاهداشت 
تولی��د بس��تگی دارد، ب��ر این 
اساس در صورت کاهش تولید، 
پاداش این شرکت نیز کاهش 

می یابد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
مش��کین فام درباره پرداخت 
مبل��غ اضافی به ش��رکت های 
پیمانکار پارس جنوبی، گفت: 
باتوج��ه به ش��رایط مس��اعد 
بین الملل��ی، ت��الش می کنیم 
هرچ��ه س��ریع تر تجهی��زات 
پیش��رفته م��ورد نی��از ب��رای 
توس��عه فازهای پارس جنوبی 
را از خارج کشور تأمین کنیم، 
ب��ه همی��ن دلی��ل ب��ه برخی 
ش��رکت ها مانند ص��درا، مبلغ 

اضاف��ی پرداخ��ت کرده ایم تا 
نس��بت ب��ه خری��د تجهیزات 
الزم اق��دام کنن��د. تاکن��ون 
140 میلیون دالر به ش��رکت 
صدرا تزریق ش��ده که به 200 
میلیون دالر افزایش می یابد تا 
تجهیزات مورد نیاز ساخت 10 

سکو را تأمین کند. 
مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت 
وگاز پ��ارس همچنین در این 
نشست گزارش کاملی از روند 
توس��عه می��دان گازی پارس 
جنوب��ی ارائه کرد. براس��اس 
این گزارش، توسعه کامل این 
میدان مش��ترک با کشور قطر 
ت��ا پایان س��ال 96 به جز فاز 
11 آن به اتمام خواهد رسید، 
از این رو انتظار می رود تا پایان 
س��ال آینده تولید گاز ایران از 
می��دان گازی پ��ارس جنوبی، 
600 میلیون مترمکعب در روز 
باش��د. به این ترتیب ظرفیت 
تولی��د گاز ایران و قطر از این 

میدان برابر خواهد بود. 
مش��کین فام ب��ا بیان اینکه 
می��زان برداش��ت روزانه ایران 

از می��دان گازی پارس جنوبی 
در سال 92، 285میلیون متر 
مکعب بود، گفت: خوشبختانه 
در س��ال ج��اری ای��ن میزان 
ب��ه 500 میلی��ون مترمکعب 
افزای��ش یافت��ه اس��ت ک��ه با 
تالش ه��ای صورت گرفته این 
می��زان تا پایان س��ال به 515 
روز  در  مترمکع��ب  میلی��ون 
خواه��د بود. به این ترتیب 66 
درصد مصرف گاز کشور از این 

میدان تأمین خواهد شد. 
براساس اطالعات ارائه شده 
در ای��ن نشس��ت، در مجموع 
ب��رای توس��عه ای��ن می��دان 
گازی 91 میلیارد دالر بودجه 
اختصاص یافته که از این میزان 
21میلی��ارد دالر بودجه هنوز 
تخصیص نیافته است. با توجه 
به اقدامات توسعه ای مجموعه 
تولید گاز پارس جنوبی از آغاز 
بهره برداری تا پایان سال 94، 
حدود 879میلیارد مترمکعب 
بوده که مع��ادل 378میلیارد 
دالر ب��رای کش��ور درآمدزایی 

داشته است. 

مش��کین ف��ام ب��ا اش��اره به 
اینکه از مجموع 13 پاالیش��گاه 
م��ورد نیاز در طرح توس��عه ای 
پ��ارس جنوبی، 10پاالیش��گاه 
به بهره برداری رس��یده اس��ت، 
تأکی��د ک��رد: از مجم��وع 40 
س��کوی دریایی مورد نیاز، 25 
س��کو تاکنون نصب ش��ده و از 
415 چ��اه گازی نیز 285 چاه 
به بهره برداری رس��یده اس��ت. 
براس��اس آمار ارائه شده در این 
نشس��ت خبری،  تا پایان س��ال 
ج��اری، تولید میعان��ات گازی 
از این می��دان گازی 680 هزار 
بشکه در روز خواهد بود و میزان 
تولید گاز اتان نیز 6 میلیون تن 

در سال خواهد شد. 
مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت 
وگاز پارس درباره برنامه ریزی 
برای افت فش��ار گاز در برخی 
فازه��ای پ��ارس جنوب��ی نیز 
گف��ت:  اف��ت فش��ار در ای��ن 
میدان گازی طبیعی اس��ت به 
همی��ن دلیل برنامه ریزی الزم 
ب��رای جلوگیری از موضوع در 
دستور کار قرار گرفته است. در 
این راس��تا مشاوران فرانسوی 
همراه ما هس��تند تا سکوهای 
تقوی��ت فش��ار در فازها نصب 
ش��ود، همچنی��ن ب��ا توجه به 
کاهش افت فش��ار در فاز 11، 
پیش بینی ه��ای الزم ص��ورت 
گرفت��ه تا در ق��راردادی که با 
ش��رکت توتال فرانس��ه برای 
توس��عه ف��از 11 پارس جنوبی 
س��اخت  می ش��ود،  امض��ا 
س��کوهایی برای مقابله با افت 

فشار در نظر گرفته شود. 
بن��ا ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل 
ش��رکت نف��ت و گاز پ��ارس، 
 توس��عه میدان پارس شمالی 
و دو میدان گلش��ن و فردوسی 
به دلی��ل اختصاصی بودن آن 
در اولوی��ت ش��رکت ملی نفت 

نیست. 

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس در پاسخ به سوال »فرصت امروز«:

تعیین تکلیف توسعه فرزاد B  تا پایان سال

مدیرعام��ل پتروش��یمی مکران از 
تبدی��ل واحدهای متانولی و جی تی  او  
)GTO( در جه��ت افزایش راندمان 

تولید خبر داد. 
به گزارش نیپنا، محمدرضا موثقی نیا 
اف��زود: در پتروش��یمی مک��ران ی��ک 
فرآین��د که به تازگی مطرح اس��ت به 
نام MTO  )تبدیل متانول به الفین( 
قرار اس��ت اجرایی ش��ود، تالش داریم 
در ای��ن تکنول��وژی واحدهای متانولی 
را در چابه��ار ب��ه واحدهای MTO و 
GTO تبدی��ل کنی��م. این تکنولوژی 
جدید تاکنون به ایران وارد نشده است 
و در چابهار این واحد ها برای نخستین 
بار احداث خواهد شد و به بهره برداری 
خواهد رسید که این امر باعث افزایش 
راندم��ان، کیفی��ت و ارزش اف��زوده در 
صنعت پتروشیمی کشور خواهد شد. 

موثقی نی��ا اظه��ار داش��ت: مراحل 
اول  ف��از  س��رمایه گذاران  انتخ��اب 
پتروش��یمی مکران که عمدتا ایرانی 
هس��تند نهایی ش��ده و تالش داریم 

سرمایه گذاران خارجی را نیز وارد این 
پروژه کنیم تا اگر شرکت های ایرانی از 
برنامه های طراحی شده عقب ماندند 

با آنها همکاری را آغاز کنیم. 
گفتن��ی اس��ت توس��عه صنای��ع 
چابه��ار   منطق��ه  در  پتروش��یمی 
)مک��ران( در س��ال 1391 در هیأت 

دول��ت ب��ه تصویب رس��ید. پیرو این 
مصوبه مقررشد در منطقه آزاد چابهار 
زمینی به وسعت 1200 هکتار جهت 
ایجاد زیرساخت ها و تأمین یوتیلیتی 
و آماده س��ازی قطع��ات زمی��ن برای 
واگذاری به سرمایه گذاران در اختیار 

قرار گیرد. 

دسترس��ی ب��ه بازارهای��ی مانن��د 
چین، هند و پاکس��تان که بیشترین 
محصوالت پتروش��یمی ایران به آنها 
صادر می ش��وند، یک��ی از مزیت های 
صنای��ع  توس��عه  اقتص��ادی  مه��م 
پتروشیمی  )باالدست و پایین دست( 

در منطقه چابهار است. 
در ح��ال حاضر احداث 18 واحد 
باالدس��تی پتروش��یمی ب��ا ظرفیت 
 تولی��د س��االنه 25 میلی��ون ت��ن  
)17 میلی��ون ت��ن مایع و 8 میلیون 
تن جامد( ش��امل چهار واحد اوره و 
آمونیاک، پن��ج واحد متانول، چهار 
واح��د متانول-آمونیاک، یک واحد 
آروماتی��ک، یک واحد MTP و دو 
واح��د الفی��ن و همچنین 30 واحد 
پایین دس��ت پتروش��یمی در ای��ن 

منطقه پیش بینی ش��ده اس��ت. 
صنای��ع  توس��عه  اس��ت  ق��رار 
پتروش��یمی در منطق��ه چابه��ار در 
س��ه فاز با 15میلیارد دالر س��رمایه 

بخش خصوصی اجرا شود. 

 س��خنگوی وزارت نف��ت ع��راق 
اع��الم ک��رد که بغ��داد خ��ود را به 
تصمیم اعضای س��ازمان کشورهای 
صادر کننده نفت  )اوپک( برای بهبود 
قیمت ها در بازار جهانی نفت پایبند 
می داند و از آغاز سال جدید میالدی  
)12 دی ماه( سقف تعیین شده را به 

اجرا خواهد گذاشت. 
به گزارش ش��انا، عاصم جهاد روز 
سه شنبه  )30 آذر ماه( در ارتباط با 
سهمیه های در نظر گرفته شده برای 
کش��ورهای عضو اوپک در چارچوب 
تواف��ق اخیر این نه��اد نفتی، گفت: 
عراق خود را ب��ه تصمیم های اوپک 
پایبن��د می داند و همه کش��ورها نیز 
مل��زم به رعای��ت آن هس��تند تا از 
قیمت ه��ای نف��ت در ب��ازار جهانی 

حفاظت شود. 
وی با اظه��ار اینکه ای��ن تصمیم 
دارای سقف زمانی شش ماهه است، 
گف��ت: در پای��ان مهلت مق��رر و در 
صورت��ی که بازار جهانی به ش��رایط 
قب��ل از بح��ران بازگردد، سیاس��ت 
کاه��ش تولید منتفی خواهد ش��د و 

اگر وضع کنون��ی ادامه یابد، اعضای 
اوپک م��دت آن را تمدی��د خواهند 

کرد. 
عاصم جهاد با بیان این مطلب که 
قیمت جهانی نفت نباید زیر 50 دالر 
باشد، تأکید کرد: اقدام اعضای اوپک 
در کاهش تولید نفت، به طور ملموس 
در همه کشورهای تولید کننده نفت 
تأثیر خواهد گذاش��ت و همه باید در 

این زمینه همکاری کنند. 

وی در خصوص تأثیر کاهش تولید 
نفت ب��ر اوضاع اقتص��ادی عراق نیز 
گفت: بغداد با سیاست کاهش تولید 
ب��ا تدبیر و حکمت برخ��ورد خواهد 
کرد، به گونه ای که به اجرای پروژه ها 

و طرح های عراق صدمه نزند. 
سخنان 12 دسامبر  )22 آذر ماه( 
جبار علی حسین اللعیبی، وزیر نفت 
عراق، که گفته بود کش��ورش تولید 
خ��ود را در ماه دس��امبر ب��ه میزان 

4میلی��ون و 800 ه��زار بش��که در 
روز خواه��د رس��اند، منجر به برخی 
گمانه زنی ه��ا درباره پی��روی نکردن 
بغداد از تصمیم اتخاذ شده در اوپک 

شد. 
بغ��داد پیش ت��ر ت��الش زی��ادی 
ک��رده بود ت��ا خود را از س��قف های 
تعیی��ن ش��ده اوپک ب��رای کاهش 
تولید مس��تثنی کن��د، به طوری که 
در جری��ان س��فر 25 اکتبر  )چهارم 
آبان ماه( محمد سانوس��ی بارکیندو، 
دبیرکل اوپک، به عراق و دیدارهای 
دو روزه وی با وزیر نفت و مقام های 
بلندپای��ه عراق از جمله فواد معصوم 
العب��ادی  رئیس جمه��وری، حی��در 
حکی��م  س��یدعمار  و  نخس��ت وزیر 
رئیس ائتالف ملی، همه مس��ئوالن 
عراقی اصرار داش��تند که این کشور 
ب��ه دلیل جنگ ب��ا داعش از کاهش 
تولید مس��تثنی ش��ود، اما مقام های 
ای��ن کش��ور پایبن��دی خ��ود را به 
تصمیم اوپک مبنی بر کاهش تولید 
با هدف اصالح قیم��ت و تثبیت آن 

اعالم کرده اند. 

تبدیل MTO به GTO در پتروشیمی مکران

سخنگوی وزارت نفت عراق: 

بغداد به تصمیمات اوپک برای کاهش تولید نفت پایبند است

بینالملل

نفت

وزیر انرژی روسیه: 
مسکو آماده تمدید دوره اجرای 

طرح کاهش تولید نفت است
 وزیر انرژی روسیه گفت: مسکو پس از بررسی تأثیر 
اجرای توافق کاهش تولید نفت خام کشورهای عضو و 
غیر عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت  )اوپک( 
در نیمه نخست سال آینده میالدی بر بازارهای جهانی 
نفت و در صورت احس��اس ض��رورت، دوره اجرای این 
توافق را تمدید خواهد کرد. به گزارش ش��انا از ش��بکه 
خبری اسکای نیوز عربی، الکس��اندر نواک به روزنامه 
روس��ی ویدوموس��تی گفت: تصور نمی کنم که مدت 
طرح کاهش تولید نفت طوالنی باشد و پیش بینی من 
این است که در صورت پایبندی کامل همه کشورهای 
تولید کننده عضو و غیر عضو اوپک به اجرای این توافق 

در نیمه نخست سال آینده، توزان به بازار بازگردد. 
اعضای اوپک 30 نوامبر  )10 آذر ماه( در نشست وین 
با کاهش تولید به میزان یک میلیون و 200هزار بشکه در 
روز به منظور رس��اندن سقف تولید خود به 32میلیون و 
500هزار بشکه در روز برای مدت شش ماه از اول ژانویه 

2017 توافق کردند. 

صندوق بین المللی پول: 
افزایش تولید نفت به جهش 
اقتصاد ایران کمک می کند

 صندوق بین المللی پول اعالم کرد که افزایش تولید 
و صادرات نفت ایران س��بب می ش��ود در س��ال مالی 
2016-2017، رش��د اقتصادی این کش��ور به بیش از 

6درصد برسد. 
به گزارش شانا، کاتریونا پرفیلد، مسئول هیأت اعزامی 
صندوق بین المللی پول برای بررسی شرایط اقتصادی 
ای��ران در بیانی��ه ای اعالم کرد: رونق صنعت نفت کمک 
می کن��د تولید ناخالص داخلی این کش��ور دوباره روند 
افزایش��ی در پیش گیرد. در بیانیه یاد ش��ده آمده است: 
افزایش تولید و صادرات نفت پس از اجرایی شدن برجام 
اجازه می دهد رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در 

سال مالی 2016-2017 به 6,6 درصد برسد. 
کارشناس��ان صندوق بین المللی پول ضمن استقبال 
از عزم ایران برای یکسان س��ازی نرخ ارز و بازگش��ت به 
شناوری مدیریت شده ارزش پول ملی، پیشنهاد کردند 
ب��رای تضمی��ن انعطاف مالی برای مدیریت بحران، این 
فرآیند شتاب گیرد. طبق اعالم این کارشناسان، چالش 
کنونی دولت ایران ایجاد شرایطی است که ثبات و رشد 
پایدار اقتصاد کالن را تضمین کند. هیأت اعزامی صندوق 
بین المللی پول از همکاری همتایان خود در وزارت نفت و 
دیگر نهادهای دولتی ایران از جمله بانک مرکزی، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، معاونت 
امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و مرکز پژوهش های 

مجلس سپاسگزاری کرد. 

وزیر نیرو در جمع مدیران صنعت برق: 
تفکر درازمدت باید از اصول 

مدیریت صنعت برق باشد
وزیر نیرو گفت: امروز در توسعه برق و انرژی توجه 
ب��ه اولویت ه��ای آینده و تفکر درازمدت باید از اصول 

مدیریت صنعت برق باشد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو  )پاون(، 
حمی��د چیت چی��ان، وزیر نی��رو صبح دیروز در جمع 
مدیران ارش��د برق کش��ور اظهار داش��ت: مجموعه 
مدی��ران وزارت نی��رو به وی��ژه در حوزه ب��رق باید از 
این تفکر که دائماً به دنبال امور روزمره و برنامه های 
کوتاه م��دت ب��ود، فاصله بگیرن��د. وی افزود: در حال 
حاض��ر، تفک��ر درازمدت از اص��ول مدیریت در جهان 
توس��عه یافته ش��ده و ما نیز باید در تصمیم گیری های 

خود این اصل را همواره مدنظر داشته باشیم. 
وی تصری��ح ک��رد: امروز در بحث توس��عه برق و 
انرژی توجه به اولویت های آینده از جمله توس��عه 
حمل و نق��ل برق��ی، تأمین نی��از کل انرژی مصرفی 
س��اختمان ها از صنع��ت ب��رق و همچنی��ن بح��ث 
ذخیره س��ازی ان��رژی و... از برنامه های درازمدت و 
مؤث��ر برای توس��عه این صنعت اس��ت. چیت چیان 
ادامه داد: مش��غولیت به امور روزمره و حل مس��ائل 
روز همچون تأمین پیک تابستان مسلماً بسیار مهم 
اس��ت، ام��ا چیزی که باعث رون��د صعودی صنعت 
برق در طوالنی مدت خواهد ش��د، توجه به روندها 

و تکنولوژی های آینده در این صنعت اس��ت. 
وزیر نیرو در پایان گفت: حرکت نکردن به س��مت 
روندهای پیش��رو موجود در این صنعت باعث خواهد 
ش��د ت��ا تحول بنیادی در ای��ن صنعت صورت نگیرد 
و آنچن��ان ک��ه باید اقتص��اد مقاومتی در این صنعت 

شکوفا نشود. 

تولید ۵ هزار مگاوات برق از 
انرژی های تجدیدپذیر در برنامه 

ششم توسعه
معاون پارلمانی وزیر نیرو گفت: قرار است در طول 
برنامه ششم توسعه حداقل 5 هزار مگاوات از انرژی 
الکتریکی کشور از انرژی های تجدیدپذیر تولید شود 
و اس��تان کرمان با توجه ب��ه ظرفیت هایی که دارد، 

می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا کند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، رضا انجم ش��عاع، در مراس��م 
افتتاحیه کنفرانس ش��بکه های هوشمند انرژی 95 در 
محل دانش��گاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری 
پیش��رفته کرمان اظهار کرد: استان کرمان همیشه در 
حرکت های نو و نوآوری پیش��گام ب��وده و امروز نیز در 
بسیاری از عرصه ها پیشگام است و تالش های استاندار 
کرمان موجب ش��ده در حوزه های مختلف این استان 
بدرخش��د و الگوهایی برای توس��عه کشور ایجاد کند. 
وی افزود: ش��بکه های هوشمند انرژی، موضوع مهمی 
اس��ت و وزارت نیرو تالش می کند موانع را از س��ر راه 

بخش خصوصی در زمینه تولید انرژی بردارد. 
انجم ش��عاع تصریح کرد: هوشمندس��ازی، موضوع 
مهمی در کش��ور و در دس��تور کار دولت می باش��د و 
فناوری شبکه های هوش��مند عالوه بر اینکه راهکاری 
برای برداشتن چالش های پیش روی صنعت برق است، 
مزایای بی شماری برای کشور به دنبال دارد و همچنین 
بهره وری عملیاتی س��امانه های برق را به میزان زیادی 
افزای��ش داده و هزینه های بهره برداری را در این حوزه 

کاهش می دهد. 
وی بیان کرد: یک��ی از کلیدی ترین کاربردهای این 
فناوری در ح��وزه بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر 
در کش��ور اس��ت و باید توس��عه این انرژی ها را دنبال 
ک��رده و دول��ت ای��ن سیاس��ت را دارد و ظرفیت ها و 
پش��تیبانی های قانونی خوبی در این زمینه در وزارت 

نیرو ایجاد کرده ایم. 
معاون وزیر نیرو گفت: در سیاس��ت های کلی نظام 
در بخش ه��ای مختلف ک��ه به عنوان باالترین س��ند 
باالدستی کشور است، به موضوعات توسعه انرژی های 

تجدیدپذیر، بهره وری و. . . تأکید شده است. 
وی ادام��ه داد: در سیاس��ت های کل��ی نظ��ام در 
محیط زیس��ت نی��ز ب��ه صنع��ت کم کربن و توس��عه 
انرژی های تجدیدپذیر اشاره شده و در اقتصاد مقاومتی 

به طور مفصل تر بر این امر تأکید شده است. 

آمادگی یونان برای خرید گاز ایران
مدی��رکل اروپ��ا، آمریکا و همس��ایگان دریای خزر 
وزارت نف��ت از عالقه من��دی یونان برای خرید گاز از 

ایران خبر داد. 
به گزارش ایسنا، حسین اسماعیلی درباره محور 
دیدار امیرحس��ین زمانی نیا، معاون امور بین الملل 
و بازرگان��ی وزی��ر نفت و ج��ورج کاتروگ کالوس، 
قائم مق��ام وزارت ام��ور خارجه یونان اظهار کرد: در 
این دیدار بر همکاری میان تهران و آتن در بخش 

انرژی تأکید ش��د. 
وی اظه��ار ک��رد: ش��رکت های یونانی عالقه مند به 
حض��ور در صنای��ع پاالی��ش و گاز ای��ران هس��تند و 
همچنین برای خرید گاز از ایران ابراز تمایل کردند. 
شرکت هلنیک پترولیوم بزرگ ترین پاالیشگر یونان 

یکی از مشتریان اروپایی نفت ایران است. 
قائم مق��ام وزارت ام��ور خارجه یونان که چند روزی 
است در تهران به سر می برد پیش از این با محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه و مجید تخت روانچی معاون 

وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت وگو کرد. 
کال��وس گفت: یون��ان اهمیت زیادی برای روابط 
با ایران قائل اس��ت و آتن نیز عالقه مند اس��ت در 
زمینه ه��ای مختل��ف همکاری های خود را با ایران 
گسترش دهد، سفر آلکسیس سیپراس، نخست وزیر 
یون��ان ب��ه تهران در بهمن 94 راه را برای توس��عه 
همکاری های دو کشور هموار کرد و یونان آمادگی 
دارد راه های مختلف افزایش همکاری های اقتصادی 

با ایران را به کار گیرد. 

نیــرو

گاز

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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3 تولید، تجارت، خدمات

از انتش�ار اسامی 24  پس 
قلم کاالی مشمول عوارض 
از س�وی گمرک  صادراتی 
ایران  اس�امی  جمه�وری 
و درج کنس�انتره س�نگ 
آه�ن می�ان این اس�امی، 
فعاالن معدن�ی به مخالفت 
با این موض�وع پرداختند. 
در همی�ن راس�تا س�جاد 
هیأت مدیره  عض�و  غرقی، 
آه�ن  س�نگ  انجم�ن 
ای�ران با »فرص�ت امروز« 
گفت وگویی داش�ت که در 

زیر می خوانید: 

چرا در شرایطی که مصرف 
سنگ آهن در کشور وجود 
دارد، صادرات این محصول 

انجام می شود؟ 
در واق��ع ظرفی��ت تولید و 
مصرف س��نگ آهن در کشور 
تناس��بی با هم ندارد، زیرا ما 
با م��ازادی بیش از حدود 50 
موجود  آه��ن  س��نگ  درصد 
مواج��ه هس��تیم. همچنی��ن 
بخش��ی س��نگ آهنی که در 
داخل کش��ور تولید می ش��ود 
ب��ا توجه به عی��اری که دارد، 
قابلیت مصرف داخلی را ندارد 
و تنها مس��یر ممک��ن فروش 
و ص��ادرات آن اس��ت. پس با 
این تفاس��یری که گفته ش��د 

آهن  س��نگ  م��ازاد  صادرات 
داخل��ی از لح��اظ اقتص��ادی 

صحیح تر است. 
ای�ن  از  اس�تفاده  ام�کان 
تکمی�ل  و  آه�ن  س�نگ 
زنجیره ارزش وجود ندارد؟ 
تکمیل زنجیره ب��دون لحاظ 
ک��ردن ارزش اف��زوده ب��ه هیچ 
عن��وان اقتصادی نیس��ت. زیرا 
 » ایجاد ارزش افزوده «   و  » تکمیل 
زنجیره «   الزاما   به یک معنا نیست. 
زیرا در برخی ش��رایط به دلیل 

فقدان ش��رایط زیرساختی الزم 
از جمله نبود مس��یر حمل و نقل 
و دسترسی مناسب، نبود آب و 
ان��رژی الزم و... تکمیل زنجیره 
تولید بس��یار گران تمام خواهد 
 ش��د و فاق��د توجی��ه اقتصادی 

است. 
پ��س ف��روش در مع��دن یا 
صرف��ه صادرات ای��ن محصول 
بسیار بیشتر از تکمیل زنجیره 
است. از نظر من تکمیل زنجیره 
تولید تا جایی باید ادامه داشته 

باشد که توجیه اقتصادی داشته 
و ب��ه ایجاد ارزش افزوده مثبت 

کمک کند. 
عالوه بر این موضوع، تأمین 
مالی در تکمیل زنجیره تولید 
اهمی��ت زی��ادی دارد، زی��را 
برای پیش��رفت و تکمیل این 
زنجی��ره نیازمن��د منابع مالی 
کافی هستیم. در شرایطی که 
در کشور با تس��هیالت بانکی 
با نرخ های س��ود بس��یار باال، 
تسهیالت  از  برخورداری  عدم 

دولت��ی و ع��دم ت��وان داخل 
ای��ن محصول  ب��رای خری��د 
ممکن ترین  هس��تیم  مواج��ه 
راه��کار برای تأمین س��رمایه 
تولی��د، ف��روش محص��ول به 
مش��تریان خارجی و صادرات 

است. 
زیرا با ارز حاصل از صادرات 
می توان منابع مالی الزم برای 
تکمیل زنجیره را تأمین کرد. 
مثال مناس��ب ای��ن موضوع، 
مع��ادن گل گه��ر و چادرملو 
است که توانستند با صادرات، 
به توس��عه زنجی��ره و تأمین 
نیازه��ای مالی ای��ن پروژه ها 
با حداق��ل اس��تفاده از منابع 

عمومی کمک کنند. 
اما در مصرف س�رمایه های 
ابهاماتی  صادرات  از  ناشی 
وجود دارد، پاس�خ شما به 

این موضوع چیست؟ 
از س��ال 1990 ت��ا س��ال 
2000 ظرفیت تولید س��نگ 
آهن حدود 5 تا 8 میلیون تن 
بوده اما در سال 2013 به 56 
میلیون تن رس��یده است که 
این رش��د چشمگیر در عرض 
13 س��ال ناش��ی از استفاده 
در  ص��ادرات  از  ناش��ی  ارز 
س��رمایه گذاری معدنی است، 
زیرا صادرات اثر مستقیمی بر 
توسعه معادن دارد. که جدول 
زیر به خوب��ی می تواند بیانگر 

این موضوع باشد.

عضو انجمن سنگ آهن: 

تشویق صادرات سنگ آهن به نفع کشور است معاون وزیر جهادکشاورزی: 
100درصد بودجه تحقیقات 
کشاورزی امسال محقق شد

رئیس س��ازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی 
گف��ت: باوج��ود تنگناهای مال��ی دولت، امس��ال برای 
نخس��تین بار 100درصد بودجه تحقیقات کش��اورزی 

محقق شد. 
اس��کندر زن��د در گفت وگو ب��ا ایرنا، ضم��ن قدردانی 
از س��ازمان برنام��ه و بودج��ه اف��زود: به نظر می رس��د 
حمایت های ج��دی رهبر معظم انق��الب از برنامه های 
تحقیقاتی و پژوهشی باعث شد ما به اهداف خود نزدیک 
ش��ویم. وی تصریح کرد: براس��اس سیاس��ت های کالن 
کش��ور که در الیحه برنامه ششم توسعه نیز دیده شده 
اس��ت، باید 3 درصد ارزش تولید ناخالص ملی به بخش 
تحقیق��ات و پژوهش اختصاص یابد که اگر این مهم رخ 
دهد تحقیقات کشاورزی به سهم واقعی خود دست پیدا 
می کند. وی معتقد است اگر سیاست های دولت یازدهم 
در برنامه ششم دنبال شود به طور حتم خواسته های رهبر 

معظم انقالب تحقق می یابد. 
به گزارش ایرنا، در س��ال های اخیر سهم تحقیقات و 
پژوهش از تولی��د ناخالص داخلی ملی حدود نیم درصد 
بوده و دس��تیابی به سهم 3درصدی آرمان وزارت جهاد 

کشاورزی در بخش تحقیقات و پژوهش است. 
براس��اس آمار، س��هم بخش تحقیقات در کشورهای 
هلن��د 3.6 درص��د، کره جنوب��ی 3.3 درص��د، آمریکا 
2.8درصد، چی��ن 1.7درصد و ترکیه 0/86درصد ارزش 
تولید ناخالص ملی اس��ت که فاصله کشورمان را با این 

کشورها به خوبی نشان می دهد. 

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق 
تهران می گوید

دولت باید اقتصاد صنعتی را 
جایگزین اقتصاد نفتی کند

نایب رئیس کمیس��یون تس��هیل کس��ب و کار اتاق 
تهران می گوید که آمار اعالم ش��ده در ارتباط با رشد 
اقتصادی ش��ش ماهه نخست امس��ال از سوی مراجع 
رس��می گزارش  شده و کس��ی نباید روی سندیت آن 
شک به وجود آورد. احمد کیمیایی اسدی در ادامه با 
بیان اینکه این نرخ رشد بیشتر به دلیل افزایش فروش 
نف��ت بعد از اجرایی ش��دن برجام و توافق هس��ته ای 
حاصل شده است، می گوید: »شاهدیم که فروش نفت 
و مواد خام و معدنی همچون س��نگ آهن در ماه های 
گذش��ته و بعد از تحریم ها افزایش چشمگیری داشته 
و حت��ی دولت ب��رای احیای بازارهایی ک��ه در دوران 
تحریم ها ازدس��ت رفته بود، تن به دامپینگ هایی هم 
داده و حاال رش��د اقتصادی که اعالم  ش��ده بیشتر بر 
این اساس اس��ت.« او در ادامه با بیان اینکه همچنان 
ش��اهد رکود در صنای��ع و تولید هس��تیم، می گوید: 
»رشد اقتصادی که اعالم شده به معنی خروج از رکود 
نیس��ت، بلکه صنایع کشور به خصوص صنایع کوچک 
و متوس��ط همچنان با رکود دست به گریبان هستند 
و ما امیدواری��م دولت از فرصت پیش آمده با توجه به 
افزای��ش درآمدهای نفتی و. . . ب��رای خروج از رکود 
اس��تفاده و برنامه ریزی کند تا شاهد رونق اقتصادی، 
صنعتی و تولید باشیم.« کیمیایی بابیان اینکه اقتصاد 
ایران دولتی و نفتی اس��ت، ادام��ه می دهد: »با توجه 
ب��ه افزایش درآمدهای نفتی، دول��ت باید برنامه ریزی 
ویژه ای برای خروج از رکود و رونق اقتصادی داش��ته 
باشد، پرداخت تس��هیالت، بهبود فضای کسب وکار و 
پرداخت بدهی ه��ای بانک ها و فعاالن بخش خصوصی 
ازجمل��ه اقدامات��ی اس��ت ک��ه ب��ا توجه به ش��رایط 
درآمدهای دولت بای��د در اولویت قرار گیرند و با این 
گام ها می توان به خروج از رکود و رونق اقتصادی برای 

سال آینده امیدوار بود.«

پدرام سلطانی مطرح کرد
دولت از تصمیم خود برای تک نرخی 

کردن ارز عدول کرده است

در حال حاضر قیمت دالر در بازار آزاد حدود 4 هزار 
تومان است. به این ترتیب اگر سال آینده قیمت دالر در 
بازار آزاد همین مقدار باشد، تقریبا فاصله 700تومانی 

بین نرخ ارز در بازار آزاد و دولتی برقرار خواهد بود. 
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در گفت وگو با 
سایت خبری اتاق تهران درباره نرخ پیشنهادی دالر در 
بودجه 96 بیان کرد: رویکرد دولت در تعیین این نرخ 
را نمی دانم و البته هم اعالم نشده است. اما شاید بشود 
اس��تنباط کرد که معادل نرخ تورم رشد کرده باشد و 
نسبت به نرخ ارزی که در بودجه سال 95 گذاشته شده 
بود، تعدیل شده است. در بودجه 95، قیمت دالر 2998 
توم��ان بود و احتماال این نرخ ب��ا افزایش تورم به این 
رقم پیشنهادی 3300 تومان رسیده است. به این ترتیب 

حدود 10درصد افزایش داده  شده است. 
سلطانی ادامه داد: اما اگر تنها به این دلیل باشد، یک 
تصمیم گیری جامع نیست. به این دلیل که دولت قول 
داده بود ارز را تک نرخی کند. در تک نرخی کردن آنچه 
مهم اس��ت همگرایی بین نرخ اعالمی توسط دولت و 
نرخ بازار آزاد است تا این ارقام به یکدیگر نزدیک شوند. 

اما حاال با این نرخ طبیعتا این اتفاق نمی افتد. 
س��لطانی همچنین تأکی��د کرد: اعالم ن��رخ ارز در 
بودجه بیش��تر یک س��ازوکار حس��ابداری است. برای 
اینکه درآمد دولت وابسته به فروش نفت و یک درآمد 
ارزی است و کشور های دیگر به غیراز کشورهای نفتی 
این گونه نیستند. چون این درآمد ارزی است دولت باید 
برای حس��ابداری یک عددی را قرار دهد. اما این اعداد 
خواه ناخواه به بازار و اقتصاد س��یگنال پخش می کند. 
بنابراین این قسمت از ماجرا طبیعتا باعث می شود که 
عدم تناسب ایجاد و از کارکرد حسابداری خودش خارج 

شود. 
س��لطانی همچنین گفت: به هرحال به نظر می رسد 
دول��ت از تصمیم خود برای تک نرخی کردن ارز عدول 
کرده اس��ت و به این بس��نده کرده ک��ه تقریبا معادل 

مابه التفاوت تورم، نرخ ارز را تعدیل کند. 

انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره 
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل

ب��ه گزارش روابط عمومی کنفدراس��یون صادرات 
ای��ران، اعضای جدید هیأت مدیره کمیته ایرانی اتاق 

بازرگانی بین الملل انتخاب شدند. 
بر این اساس، غالمحسین شافعی از اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود خوانساری 
از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران، 
محمد الهوتی از کنفدراسیون صادرات ایران، حامد 
س��لطانی نژاد از بورس کاال، یونس مظلومی از بیمه 
رازی، علی اش��رف افخمی از بان��ک صنعت و معدن، 
سیدحسین سلیمی و محمدمهدی بهکیش، اعضای 
جدی��د هیأت مدیره کمیت��ه ایرانی ات��اق بازرگانی 

بین الملل هستند. 
گفتنی اس��ت پیش از این اسداهلل عسگراوالدی و 
مسعود دانش��مند در هیأت مدیره کمیته ایرانی اتاق 

بازرگانی بین الملل حضور داشتند. 

اتاق بازرگانی تولید

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ساناز کاهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com
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13 آذرم��اه ب��ود که یک هیأت از صندوق 
بین المللی پول تحت عنوان هیات مش��اوره 
ماده 4، به سرپرستی خانم »کاتریونا پرفیلد« 
وارد ایران شدند تا به تهیه گزارشی پیرامون 

وضعیت اقتصادی ایران بپردازند. 
براساس ماده 4 اساسنامه صندوق بین المللی 
پول، همه اعضای آن موظف هس��تند پذیرای 
هیات کارشناس��ان صندوق در مقاطع س��ال 
باش��ند. ماموری��ت ای��ن هیات این اس��ت که 
تصوی��ری از آخرین داده های انتش��ار یافته از 
متغیره��ای اقتصاد کالن کش��ورهای عضو را 
دریاف��ت ک��رده و در جری��ان آخرین وضعیت 
سیاس��ت های اقتصادی و تحوالت نهادی آنها 
ق��رار گی��رد. همان گونه که از عنوان این هیأت 
برمی آید گزارشی که آنها منتشر می سازند نقش 
مشورتی دارد و کشورهای عضو الزامی به رعایت 
این مشاوره ها ندارند. در واقع کشورهای عضو 
به جهت جایگاه تخصصی صندوق بین المللی 
پول از مشاوره های اقتصادی این هیأت ها بهره 

می برند. 

روند تهیه گزارش هیأت ماده 4
هی��أت ماده 4 براس��اس نکات بحث ش��ده 
ب��ا مقامات اقتص��ادی کش��ورها در خصوص 
برنامه ه��ای آت��ی اقتص��اد و نیز با اس��تفاده از 
پیش بینی های داخلی صندوق بین المللی پول 
از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب های 
چهارگان��ه کالن اقتصاد  )بخش واقعی، بخش 
خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنامه های 
پولی و اعتباری( در افق های کوتاه تا بلندمدت 
دس��ت به پیش بینی می زن��د. پیش بینی های 
مذک��ور به همراه دانش عمومی کارشناس��ان 
صندوق از تجارب کش��ورها، دس��تمایه برخی 
توصیه های سیاستی و بسترسازی های نهادی 
می شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی 
بهره من��دی از منابع مالی صندوق نباش��د، به 
کارگی��ری آنه��ا اجباری نخواه��د بود.  اگرچه 
گزارش��ی که این هیأت منتشر می کند گزارش 
رسمی صندوق بین المللی پول تلقی نمی شود اما 
از جهات بسیار حائز اهمیت است. پیش از این 
گزارش رسمی صندوق بین المللی پول حاکی از 
آن بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 95 به 
4 درصد خواهد رسید اما گزارشی که هیأت ماده 
4 در پایان سفر خود منتشر کرد افق متفاوت و 

خوشبینانه ای را برابر ایران قرار داده است. 

نقطه های روشن گزارش هیات ماده 4
ای��ن هی��ات طی نشس��ت هایی با مقامات 
ارش��د دولت، بان��ک مرک��زی و نمایندگان 
بخش خصوص��ی ب��ه جمع بن��دی نهای��ی از 
وضعی��ت اقتص��ادی کش��ور رس��ید و خانم 
پرفیلد، رئیس این هیأت با انتش��ار گزارشی 
ب��ه اع��الم دیدگاه ه��ای مش��اوره ای خ��ود 
پرداخ��ت. نکت��ه مهم این بود که در گزارش 
ای��ن هی��أت جایگاه تولید نف��ت ایران بهبود 
یافته است. به اعتقاد هیأت ماده 4 به دنبال 
رف��ع تحریم ها و ارتقای س��طح فروش نفت 
ای��ران، میزان تولید ناخالص داخلی ایران به 
س��طح مطلوبی گس��ترش می یابد و در سال 
96 ای��ن می��زان ارتقا نیز خواهد یافت ، اما با 
این وجود رش��د تولید ناخالص غیر نفتی در 
سطح متوسطی قرار می گیرد که به دنبال آن 
رش��د اقتصادی 3.5 درصد برای سال آینده 
پیش بینی می شود.  اما نکته مهم تری که در 
این گزارش وجود دارد ریسک هایی است که 
صندوق بین المللی پول در برابر اقتصاد ایران 

پیش بینی کرده است. 

راهکارهایی برای بانکداری ایران
فرشاد قربانی، کارشناس اقتصادی در این 
باره به »فرصت امروز« گفت: در این گزارش 
مهم ترین ریسکی که در مقابل اقتصاد ایران 
دیده می شود دو موضوع است؛ یکی وضعیت 
بانک ها به خصوص بانک های دولتی است و 

دیگری وضعیت تحوالت قیمت ارز است. 
وی افزود: وضعیت برخی بانک ها به مرحله 
حادی رس��یده اس��ت و این در گزارش هیأت 
صن��دوق بین المللی پول هم ملموس اس��ت. 
بخ��ش مهم��ی از بانک ه��ای دولت��ی دارای 
زیان های س��نگینی هس��تند که این حاکی از 
عملکرد غلط این بانک ها است. البته بخشی از 
این زیان ها معلول شرایط اقتصادی کشور است. 
این کارش��ناس اقتص��ادی تأکید کرد: در 
س��ال آینده ش��اهد اتفاقات مهمی در حوزه 
بانکداری خواهیم بود. دولت باید تکلیف این 
بانک ها را روش��ن کند و به همین دلیل در 
گزارش هیأت صندوق بین المللی پول توصیه 
ش��ده اس��ت که دولت به تقویت بانک هایی 
ک��ه عملکرد خوبی دارند بپردازد و در مقابل 
بانک ه��ای دولت��ی که زیان ده بود ه اند تنها با 
شروطی خاص دست به افزایش سرمایه بزنند 

تا از زیان آنها جلوگیری شود. 
وی ادامه داد: به هر حال مهم ترین چالشی 
که پیش روی بانک های ما قرار دارد معوقات 
بانکی اس��ت. بانک مرک��زی نمی تواند روند 
اعطای تس��هیالت بانک ه��ا را متوقف کند و 
فشار این موضوع با توجه به عطش بخش های 
اقتص��ادی زیاد اس��ت اما ب��ا این حال وجود 
ایرادات اساسی در روند اعطای تسهیالت در 
خود بانک ها موجب شده است تا کارشناسی 

بانک ها از متقاضیان بانک ها ضعیف باشد. 
قربان��ی تأکید کرد: بخش��ی از این معوقات 
معلول روابط ناسالم در این بانک ها بوده است 
که وثایق کافی در ازای تس��هیالت پرداختی 
دریافت نش��ده اس��ت اما در مقابل آن بخشی 
از مش��کل به نحوه نظارت های سخت افزاری و 
نرم افزاری بازمی گردد. بانک های ما از تکنولوژی 
بانکداری نوین در این رابطه عقب هس��تند و 
اگر این تکنولوژی وارد کش��ور ش��ود می تواند 
بر کاهش معوقات تأثیر بگذارد.  وی ادامه داد: 
یکی از مشکالتی که وجود دارد این است که 
حتی در صورت رفع معضل وثیقه های کافی، 
در صورتی که بانک ها این وثایق را ضبط کنند 
به دلیل مشکالتی که در بازار مسکن وجود دارد 
این وثایق نمی توانند بالفاصله به چرخه منابع 
بانک ها بازگردند و در لیست دارایی های منجمد 
قرار می گیرند، بنابراین رفع رکود بازار مسکن 
عالوه بر آثار اقتصادی مثبت می تواند در کاهش 
مش��کل دارایی های منجمد بانک ها تأثیر گذار 
باش��د.  این کارش��ناس اقتصادی گفت: نکته 
بع��دی که در گزارش هیأت ماده 4 به عنوان 
یک ریسک به آن اشاره شده، تحوالت قیمت 
ارز ب��ود ام��ا با این وج��ود در نگاه این هیأت 
افزایش قیمت ارز تا سال 96 دارای دامنه های 
محدودی خواهد بود و تأثیرات محدودی را 

هم به دنبال خواهد داشت. 
در جریان افزایش اخیر قیمت ارز در بازار و 
ادامه این روند در حدود دو ماه گذشته، صندوق 
بین المللی پول در تحلیل اوضاع اقتصادی ایران 
این گونه پیش بینی کرده که این روند در ادامه 
ب��ر تورم تاثیرگذار بوده و می تواند تورم س��ال 
آینده را تا 11 درصد افزایش دهد. صندوق با 
تحلیل شرایط موجود اقتصادی توصیه های به 
بانک مرکزی و دولت دارد.  در این پیش بینی 
صندوق ردپای ارزی دیده می ش��ود، چراکه 
معتقدند به دلیلی اثر افزایش نرخ ارز ممکن 
است تورم تک رقمی حذف و دو رقمی شود. 
این در حالی است که در حدود دو ماه گذشته 
ن��رخ ارز در ب��ازار به ط��ور قابل مالحظه ای 
افزای��ش یافت��ه و دالر از کمت��ر از 36۰۰ تا 
ح��دود 395۰ تومان پیش رفته که باالترین 
س��طح قیمت دالر در دولت یازدهم اس��ت. 
هیأت مشاوره صندوق بین المللی پول در این 
رابطه سیاست یکسان سازی نرخ ارز را توصیه 
و از تعه��د مقام��ات بانک مرکزی نس��بت به 
یکسان سازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ 
شناور مدیریت شده استقبال کرده است. آنها 
معتقدند این فرآیند به منظور برخورداری از 
انعطاف الزم برای مقابله با شوک های خارجی 

باید با سرعت بیشتری دنبال شود. 

گزارش هیأت ماده 4 صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشور منتشر شد

نسخه صندوق برای درمان بیماری بانکداری ایران

بانک، بیمه، توسعه4
نرخنــامه

 دالر 3,965 تومان 
صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را 3.965 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 

1.14۰.7۰۰ تومان تعیین کردند. 
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.258 توم��ان و هر پوند نیز 
4.918 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
598.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که 318.۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی 197.۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 112.5۰3 

تومان قیمت خورد. 

در جلسه هیات رئیسه اتحادیه جهانی کشتی 
مطرح شد

تقدیر از بانک پاسارگاد در جمع 
حامیان برتر کشتی دنیا

در جلس��ه هیات رئیس��ه اتحادیه جهانی کش��تی، 
موض��وع فعالیت های بانک پاس��ارگاد به عنوان یکی از 
حامیان برتر کشتی دنیا از سوی اتحادیه جهانی مورد 

بررسی قرار گرفت. 
 به گ��زارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد به نقل 
از فدراسیون کش��تی، در نشس��ت اخیر هیأت رئیسه 
اتحادی��ه جهان��ی کش��تی، که در ش��هر بوداپس��ت 
مجارس��تان برگزار شد، در مورد فعالیت حامیان مالی 
و اسپانسرهای برتر در دنیای کشتی، به عنوان یکی از 

موارد دستور جلسه بحث و تبادل نظر شد. 
در این جلس��ه ضمن بررس��ی و معرفی چند حامی 
مالی جدید در اتحادیه جهانی کش��تی، حضور موثر و 
چشمگیر بانک پاسارگاد به عنوان یکی از اسپانسرهای 
برتر کش��تی دنی��ا و حمایت ای��ن بان��ک از اقدامات 
گس��ترده فدراسیون کشتی ایران در توسعه کشتی در 

جهان مورد توجه قرار گرفت. 
نن��اد اللووی��چ، رئی��س و اعض��ای هیأت رئیس��ه 
اتحادیه جهانی کش��تی در این نشست نقش حامیان 
مالی را در پیش��برد برنامه های کش��تی دنیا و حفظ 
دائم��ی آن در المپیک به ویژه در ش��رایط حس��اس 
موجود و در رقابت با س��ایر رش��ته های ورزشی که 
از ظرفیت های باالیی برای سرمایه گذاری بنگاه های 
اقتصادی برخوردار هس��تند، بسیار موثر دانست و بر 
همین اس��اس مجموعه مدیریتی بانک پاس��ارگاد به 
دلیل ورود موثر در دنیای کش��تی و اثربخش بودن 
فعالیت ه��ای آن در کنار چند اسپانس��ر دیگر مورد 
توجه ویژه هیأت رئیس��ه اتحادیه جهانی قرار گرفت 

و از آن تقدیر به عمل آمد. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 
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چهارشنبه
اول دی 1395

شماره 678

گزارش پایانی هیأت اعزامی کارکنان صندوق بین المللی پول که 
پس از بازدید از ایران منتشر شد به این شرح است: 

»به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( و افزایش 
تولید و صادرات نفت، انتظار می رود رشد تولید ناخالص داخلی به 
قیمت های حقیقی در اقتص��اد ایران افزایش یافته و به 6.6 درصد 
در س��ال 1395 )2۰16.17( بالغ ش��ود. همچنان  که تولید نفت 
در س��ال 1396 )2۰17.18( به س��طح طبیعی خود می رس��د و 
رش��د بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می گیرد، پیش بینی 
می شود رش��د اقتصادی در سال آینده در س��طح 3.5 درصد قرار 
گیرد. باتوجه به سیاس��ت های محتاطانه اجراش��ده در س��ال های 
اخیر، پیش بینی می ش��ود نرخ تورم در س��ال 1395 )2۰16.17( 
ب��ه حدود 9 درصد برس��د، هرچن��د به دلیل اثر افزای��ش نرخ ارز، 
پیش بینی می ش��ود این ن��رخ برای س��ال 1396 )2۰17.18( به 

اندکی بیشتر از 11 درصد برسد.«
»چالش فعلی فراهم کردن ش��رایط برای حصول ثبات پایدار 
اقتص��اد کالن و رش��د اقتصادی اس��ت. هیأت مش��اوره ماده 4 
پیش��نهاد می کند مجموعه ای از اصالح��ات جامع و هماهنگ با 
هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید س��اختار و افزایش 
س��رمایه بانک ها، طراحی و اجرای سیاس��ت مالی در چارچوب 
میان م��دت ب��رای حمای��ت از اصالح��ات و اولویت بخش��ی به 
تغییرات حقوقی و مقرراتی که تس��هیل در امور سرمایه گذاری، 
حمای��ت از ایجاد ش��غل و بهبود نظام تدبی��ری که این اهداف 
را تحق��ق می بخش��د، مورد توجه ق��رار گیرد. ارتق��ای کیفیت 
اطالعات،  س��هولت دسترس��ی و رعایت نظم زمانی در انتش��ار 

داده ها، فرآیند اصالحات را تقویت می کند.«
»اعمال سیاس��ت های محتاطانه بودجه ای و مدیریت نقدینگی 
در پایی��ن نگه داش��تن و تثبی��ت نرخ ت��ورم از اهمی��ت حیاتی 
برخوردار است. الزم اس��ت دولت اعطای اعتبارات مستقیم خود 
را به  س��رعت محدود کرده و با تعدی��ل قیمت های تحت تنظیم 
و مدیری��ت، از فش��ار نقدینگی بکاهد. الزم اس��ت بانک مرکزی 
از اس��تقالل بیش��تر و ابزاره��ای قوی تر برای حف��ظ تورم پایین 
برخوردار باش��د. هیأت مش��اوره ماده 4 از تعه��د مقامات بانک 
مرکزی نس��بت به یکسان س��ازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ 
شناور مدیریت شده اس��تقبال کرده و توصیه می کند این فرآیند 
به منظ��ور برخورداری از انعطاف الزم برای مقابله با ش��وک های 

خارجی با س��رعت دنبال ش��ود.«
»ضروری اس��ت ک��ه بانک ها هرچه س��ریع تر م��ورد تجدید 
س��اختار قرار گرفته و س��رمایه آنها به منظ��ور حفظ ثبات مالی 
و کاهش نرخ های باالی تس��هیالت افزای��ش یابد. هیأت توصیه 
می کند که بانک های مش��کل دار و مواجه با کمبود منابع، تحت 
نظ��ارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفیت 
دارایی بانک ها برای تعیین نقش��ه راه مناس��ب به منظور تقویت 
س��رمایه بانک ه��ای توانمند و حل  و فصل مش��کالت بانک های 
غیرتوانمند آغاز ش��ود. تقویت س��رمایه بانک ه��ای دولتی باید 
منوط به معیار هایی باش��د که متضمن ارتقای توانمندی تجاری 

آنهاست.«
»هی��أت صن��دوق از تعهد قوی ایران به اصالح س��اختار مبارزه 
ب��ا پولش��ویی و تامین مال��ی تروریس��م )AML. CFT(، که به 
تس��هیل ارتب��اط بانکی با نظام مالی جهانی و گس��ترش و تقویت 

روابط کارگزاری بانکی کمک می کند، اس��تقبال می کند. در تمام 
بانک های ایرانی، واحدهای مختص به AML. CFT ایجاد ش��ده 
است. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح باال با گروه 
وی��ژه اقدام مالی )FATF(  را آغ��از و تقاضای خود برای ارزیابی 
جامع برنامه AML. CFT  ایران در س��ال 2۰18 را به صندوق 
بین المللی پ��ول ارائه کرده اند. هیأت صن��دوق بر ضرورت اجرای 
کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی )FATF(  و پیشبرد اثربخشی 

این چارچوب تاکید دارد.«
»سیاس��ت بودج��ه ای بای��د ضمن ایج��اد فض��ای حمایت از 
رش��د اقتصادی، زمینه و مدیریت فش��ارهای هزینه ای را فراهم 
کن��د. بده��ی بخش عموم��ی اقتصاد ای��ران به دلی��ل صدور و 
انتش��ار جدید اوراق بده��ی دولت جهت ایف��ای تعهدات مالی 
و تجدیدس��اختار بانک ها افزایش خواه��د یافت. تهیه و تدارک 
چارچ��وب میان م��دت بودج��ه ای )MTF(  ب��ا ه��دف تعدیل 
تدریجی کس��ر بودجه غیرنفت��ی )بدون نف��ت( می تواند ضمن 
پاسخگویی به فشارهای هزینه ای، دوام پذیری سطح بدهی های 
عموم��ی را تضمین کند. اقداماتی که به توس��عه و تجهیز منابع 
داخل��ی درآمد و بهب��ود س��اختار و کارای��ی هزینه های دولت 
می انجام��د، تضمی��ن خواهد کرد که تعدیالت به تقویت رش��د 

اقتصادی و حمایت از فقرا منجر خواهد ش��د.«
»اصالح��ات الزم در زمینه ه��ای قانونی و مقررات��ی در افزایش 
جذابی��ت اقتصاد ای��ران ب��رای س��رمایه گذاران خارجی نقش��ی 
اساس��ی دارد. برق��راری ی��ک نظ��ام ثبت��ی درخص��وص مالکین 
ذی نفع در ش��رکت ها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، 
دستاوردهای اصالحات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 
)AML.CFT( را تکمیل خواهد کرد. بهبود جهت گیری تجاری 
ش��رکت های دولتی، کاهش مقررات دس��ت وپاگیر و رقابت آزاد تر 
موج��ب فراهم ش��دن فض��ای الزم برای رش��د و توس��عه بخش 

خصوصی خواهد شد.«
»برنامه توس��عه ششم نیاز مبرم به ایجاد مشاغل جدید را مورد 
شناس��ایی قرار داده اس��ت. نظام آموزشی کش��ور باید به گونه ای 
تنظیم ش��ود که انطباق بهتری بی��ن مهارت های فارغ التحصیالن 
و نیاز های ش��غلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اش��تغال و 
مش��ارکت زنان به ایجاد ظرفیت های رشد باالتر منجر خواهد شد. 
بیش از نیمی از دانش��جویان دانش��گاه ها را زنان تشکیل می دهند 
و دولت می تواند فرصت های ش��غلی برای آن��ان را با وضع قوانین 
ضدتبعیض جنسیتی و سیاست های هدفمند برای بازار کار فعال، 

افزایش دهد.«
»هیأت مش��اوره م��اده 4 صن��دوق مراتب سپاس��گزاری و 
تش��کر خود را باب��ت همکاری ها و گفت وگوهای دوس��تانه و 
شفاف مس��ئولین بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 
س��ازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس جمهور در امور زنان و 
خان��واده، طرف های مذاکراتی در وزارت نفت و وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی، مرک��ز پژوهش  های مجلس، س��ازمان 
هدفمندس��ازی یارانه ها، صندوق توس��عه مل��ی و نمایندگان 
بخش های خصوص��ی و مالی ابراز می کند. هیأت صندوق یک 
گ��زارش کارشناس��ی از ای��ن مالقات را تهیه ک��رده و در ماه 
مارس س��ال 2۰17، برای بحث و بررس��ی ب��ه هیأت اجرایی 

صندوق تقدیم خواهد کرد.«

متن کامل گزارش هیأت ماده چهار

رئیس بانک مرکزی اندونزی اعالم کرد 
که با هدف ساده سازی نظام پولی در حال 
بررسی حذف س��ه صفر از »روپیه« واحد 

پول ملی این کشور است. 
به گ��زارش ایرنا، آگ��وس مارتووادوجو، 
رئیس بانک مرکز اندونزی دیروز گفت که 
وی از جوکو ویدودو، رئیس جمهوری این 
کشور خواسته است این طرح را که پیش 
از این نیز مطرح شده بود با هدف ساده تر 
و موثرت��ر کردن واحد پ��ول ملی بار دیگر 

مورد بررسی قرار دهد. 
پیش نویسی با حمایت از حذف سه صفر 
از پول رس��می اندونزی سال 2۰13 و در 
زمان دولت پیش��ین به مجلس ارائه شد، 
اما این طرح به دلی��ل نبود ثبات در بازار 

مالی اندونزی مورد بررسی قرار نگرفت. 
رئی��س بان��ک مرک��زی گفت ک��ه اگر 
مجلس این کش��ور با در دس��تور کار قرار 
دادن ای��ن طرح آن را م��ورد تصویب قرار 
ده��د، بانک مرک��زی برای آم��اده کردن 
اس��کناس های جدید در این کشور به دو 
سال زمان نیاز دارد. پس از آن، یک دوره 
هفت س��اله نیز به منظ��ور انتقال و حذف 

کامل س��ه صفر از واحد پولی این کش��ور 
مورد نیاز است. 

به نوش��ته تارنم��ای »کمپاس«، آگوس 
مارتووادوج��و در مراس��می در »جاکارتا« 
پایتخ��ت اندونزی اعالم ک��رد: قیمت کاال 
و خدم��ات نیز نیاز به ساده س��ازی دارند. 
به دلیل  گذار از ش��رایط فعلی به ش��رایط 
جدید که در آن مردم هم از اسکناس های 
قدیم��ی و ه��م از اس��کناس های جدی��د 
اس��تفاده می کنند، هیچ گونه تورمی ایجاد 

نخواهد شد. 
در  موج��ود  صفره��ای  بزرگ تری��ن 
ب��ه  مرب��وط  اندون��زی  اس��کناس های 
اس��کناس 1۰۰ ه��زار روپی��ه ای )پن��ج 
صف��ر( و کوچک ترین آنها نی��ز مربوط به 
اسکناس های یک هزار روپیه ای )سه صفر( 
است. یک دالر برابر 13 هزار و 398 روپیه 

است. 
س��ری مولیانی ایدراوات��ی وزیر دارایی 
اندونزی نیز گفت که صفرهای زیاد روپیه 
انعکاس دهنده تاریخچه تورم این ارز بوده 
و وی قص��د دارد این موضوع را با مجلس 

مورد بحث و گفت وگو قرار دهد.

اندونزی حذف 3 صفر از واحد پول ملی را بررسی می کند
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دکتر مژده مالئی
مدیرعامل کارگزاری توسعه کشاورزی

کدام شرکت ها آپشن دار می شوند؟ 
عض��و هیات مدیره ش��رکت مدیریت فن��اوری بورس 
تهران، نقدشوندگی سهم را نخستین معیار بورس ها در 
انتخاب شرکت ها برای قراردادهای اختیار معامله سهام 
دانست. مس��لم پیمانی گفت: انتخاب ش��رکت ها برای 
قرارداد اختیار معامله س��هام به عه��ده بورس ها بوده و 
هم اکنون در س��ه نماد ملی م��س ایران، فوالد مبارکه و 
ایران خودرو قرارداد آپش��ن انجام می شود. رئیس سابق 
اداره نظارت بر بازار س��ازمان بورس افزود: بورس ها برای 
انتخاب شرکت ها در موضوع اوراق مشتقه چند معیار را 
در نظر گرفته اند که نخستین معیار، نقدشوندگی باالی 
سهم است؛ همچنین بورس ها ش��رکت هایی را در نظر 
می گیرند که نسبت به دیگر شرکت ها شفافیت بیشتری 
داشته باشند و در اطالع رسانی نیز حرفه ای تر عمل کنند. 
مشاور سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: دیگر اینکه 
سعی شده شرکت هایی انتخاب شوند که نوسانات قیمت 
سهم آنها نسبت به س��ایر شرکت ها باالتر باشد تا اوراق 
اختیار معامله ای که بر مبنای آن سهام منتشر می شود 
نیز جذاب تر باشد؛ چون نوسان سهم یکی از عوامل ایجاد 

جذابیت در اوراق اختیار معامله است. 

تاالر شیشه ای، میزبان 
سرمایه گذاری های جسورانه

مدیرعام��ل تامین س��رمایه لوت��وس پارس��یان از 
پذیره نویسی نخستین صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
)VC(  با نماد »رویش« و با سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی 
خب��ر داد. علی تیم��وری، مدیرعامل تامین س��رمایه 
لوتوس پارس��یان به اهمیت ش��رکت های دانش بنیان 
اشاره کرد و گفت: تامین سرمایه لوتوس با وجود زمان 
کوتاه فعالیت خود تالش کرده با هدف گذاری مناسب 
بتوان��د حضور موث��ر و مفیدی در ح��وزه تامین مالی 
شرکت های دانش بنیان داشته باشد. وی ادامه داد: در 
حال حاضر سهم سرمایه گذاری طرح های دانش بنیان 
در ایاالت متحده حدود ۲ درصد از GDP این کشور را 
شامل می شود و سهم این شرکت ها در GDP بالغ بر 
۲۱ درصد است و این موضوع نشان دهنده پتانسل رشد 
باالی این شرکت ها است؛ همچنین نرخ بازدهی ساالنه 
سرمایه گذاری جس��ورانه در آمریکا در ۲۰ سال اخیر 
باالی ۳۰ درصد بوده اس��ت. مدیرعامل تامین سرمایه 
لوتوس پارسیان با بیان اینکه این حجم سرمایه گذاری 
در کشور آمریکا ضرورت توجه به حوزه های دانش بنیان 
را نش��ان می ده��د، گف��ت: صندوق ه��ای جس��ورانه 
می توانن��د برای تامین مالی ش��رکت های دانش بنیان 
زیرس��اخت های مناسب را فراهم و با استفاده از ایده و 
دانش، محصوالت تجاری سودآور تولید کنند. وی ضمن 
اشاره به اینکه حوزه های اصلی سرمایه گذاری صندوق 
جس��ورانه لوتوس عبارت است از س��المت )دارو های 
بیوتکنولوژیک( و فناوری های مالی، گفت: چهارشنبه 
جاری پذیره نویسی نخس��تین صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه)VC(  انجام می شود و همچنین در راستای 
توسعه سرمایه گذاری های جایگزین صندوق کاالیی در 

بهمن ماه آغاز به پذیره نویسی خواهد کرد. 

عرضه ۳5 هزار تن مواد پلیمری 
در تاالر نقره ای

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ای��ران روز ۳۰ آذرماه، میزبان عرض��ه ۳۵ هزار و ۴۶۱ 
تن مواد پلیمری بود. ۲هزار تن گوگرد گرانوله شرکت 
پاالیش نفت شازند اراک نیز در تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروشیمی عرضه شد. ۱۳ هزار تن قیر ۶۰۷۰ شرکت 
پاالی��ش قیر کس��ری و فومن شیمی گس��تر در تاالر 
صادراتی عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
نیز شاهد عرضه ۵۰۰ تن بیلت، ۵۰۰ تن شمش هزار 
پوندی و ۲۰۰ تن ش��مش آلیاژ ش��رکت ایرالکو، یک 
هزار تن ش��مش هزار پوندی شرکت المهدی، ۸۷ تن 
میلگرد شرکت ذوب آهن اصفهان و ۵۰۰ تن ورق سرد 
B و ۵۰۰ تن ورق گالوانیزهG شرکت هفت الماس بود. 
براساس این گزارش ۸ هزار و ۵۶۵ تن جو دامی، ۹۰۰ 
تن ش��کر س��فید و ۱۰۰ تن روغن خام سویا در تاالر 
محصوالت کشاورزی عرضه ش��د. همچنین ۸ هزار و 
۴۹۷ تن ذرت دانه ای و ۱۶ تن جو دامی در قالب طرح 
قیمت تضمینی به صورت فیزیک��ی و ۶۴ هزار و ۹۲۲ 
تن ذرت دانه ای در قالب گواهی سپرده کاالیی در تاالر 

محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

نخستین عرضه رافینت 
پاالیش نفت کرمانشاه

رینگ داخلی بورس انرژی میزبان نخس��تین عرضه 
رافینت پاالیش نفت کرمانشاه خواهد بود که این عرضه 
همچنین نخس��تین عرضه ای��ن کاال در بورس انرژی 
بود. در جلس��ه معامالتی آخرین روز پاییز ۹۵، عالوه 
بر معامالت مس��تمر در بازار قراردادهای سلف موازی 
اس��تاندارد برق و قراردادهای سلف موازی استاندارد با 
سررسید یک سال و بیش��تر در بازار مشتقه، کاالهای 
پنتان پالس پتروش��یمی پارس، متانول پتروش��یمی 
فن��اوران، برش س��نگین پتروش��یمی ج��م، قطران 
ذوب آهن اصفهان )عمده( و دو عرضه نقدی و س��لف 
هگزان پاالیش نفت کرمانش��اه در رینگ داخلی بازار 

فیزیکی عرضه شد. 

جدیدترین پیش بینی 95 »آپ«
»آپ« در جدیدترین پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به ۲۹ اس��فند ۹۵ با سرمایه هزار میلیارد 
ریال س��ود هر س��هم را ۱۷۶۰ ریال اعالم کرد. س��ود 
خالص پس از کسر مالیات »آپ« با افزایش ۳۹ درصدی 
در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به رقم یک هزار 
و ۷۶۰ میلیارد و ۶۳ میلیون ریال رسیده است. بر این 
اساس سود هر سهم سال مالی جاری با رشد ۵ درصدی 

به رقم ۱۷۶۰ ریال رسیده است. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

آذرم��اه  روز  آخری��ن  در 
حج��م و ارزش معام��الت در 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
رشد کرد. رشد حجم و ارزش 
معامالت در حالی در بازار روز 
سه شنبه ثبت شد که شاخص 
کل ب��ه دلی��ل تأثی��ر منفی 
نمادهای مخابرات، ملی مس، 
نفت  پاالی��ش  ایران خ��ودرو، 
اصفه��ان، چادرمل��و و ف��والد 
مبارکه ۲۹۰ واحد افت کرد و 
به رقم ۸۰ هزار و ۱۲۲ رسید. 
در دادوس��تدهای آخرین روز 
آذرم��اه بورس تهران ش��اهد 
معامله بی��ش از یک میلیارد و 
۲۱۰ میلیون برگه س��هم، حق 
تقدم و سایر دارایی های مالی 
بود. ارزش مب��ادالت بیش از 
۲ه��زار و ۴۷ میلیارد ریال بود 
که در ۵۹ هزار نوبت معامالتی 
انجام شد. همچنین گروه های 
خودرو، ش��یمیایی ها و فلزات 
اساس��ی ب��ا بیش��ترین حجم 
و ارزش معام��الت در ص��در 
قرار  برترین گروه های صنعت 

گرفتند. 

مدیریت شاخص کل ادامه 
یافت

در کن����ار مع����ام���الت 
معام���الت  درون گ�روه��ی، 
دوطرفه برخ��ی حقیقی ها در 
بازارگردانی س��هام در  کن��ار 
گروه  ه��ای مختلف ب��ا هدف 
مدیریت ش��اخص کل بورس 
قاب��ل تأمل ب��ود. در این بین 
تکاپ��وی پتروش��یمی ها برای 
خوراک  ن��رخ  فرمول  تغیی��ر 
دریافت��ی از دول��ت ب��ا وجود 
مصوب��ه وزارت نف��ت در این 
زمینه جال��ب توجه بود. یکی 
از نکات قابل توجه بازار سهام 
تثبی��ت کل ش��اخص بورس 
با  در کانال ۸۰ ه��زار واحدی 
وجود تبخیر بازدهی دس��تکم 
۲۰ درصدی سبد دارایی های 

اتفاق  این  بود.  سرمایه گذاران 
در حال��ی افت��اده اس��ت که 
در ص��ورت بازگش��ایی نم��اد 
متولیان  بانک ه��ا  معامالت��ی 
بازار س��هام انتظ��ار درجازدن 
مح��دوده  در  را  نماگره��ا 
مش��خصی دارن��د. به طور کل 
روز گذشته بازار سهام، بازاری 
ب��ا نماگره��ای قرمزپ��وش و 
معامالت��ی کم حجم  ب��ا  توأم 
و بی رون��ق بود ک��ه در گروه 
بیمه ای ها و نیز تک  سهم های 
پتروش��یمی و دارویی ش��اهد 

تکاپوی نوسان گیران بود. 

تأثیر افت بازارهای جهانی 
بر بازار سهام

برخ��ی اهال��ی بازار س��هام 
معتقدند افت بازارهای جهانی 
فل��زات پای��ه در کن��ار ع��دم 
بازگش��ایی نماده��ای متوقف 
علت منفی ش��دن بازار سهام 
ط��ی روزه��ای اخیر اس��ت، 
چنان که روز گذشته با ادامه 
افت قیمت محصوالت جهانی 

فل��زات پایه، ش��اهد معامالت 
گروه ه��ای فل��زی و معدن��ی 
بودیم. از ابت��دای فروردین تا 
پایان آبان ماه امس��ال، ارزش 
ص��دور محص��والت معدنی و 
صنای��ع معدن��ی ب��ه بیش از 
۴.۴ میلی��ارد دالر رس��ید که 
با سهم  فوالدی  ش��رکت های 
بیشترین  دالری،  ۱.۸ میلیارد 
ارزش ص��ادرات ای��ن بخ��ش 
را ب��ه خود اختص��اص دادند. 
در ای��ن م��دت ۴.۳ میلی��ون 
تن ف��والد به خارج ازکش��ور 
ص��ادر ش��د که بی��ش از تناژ 
گذشته  سال  ۱۲ماه  صادراتی 
اس��ت. در همین حال زنجیره 
مس نی��ز توانس��ت در میزان 
باشد به طوری  رشد، پیش��تاز 
ص��ادرات  افزای��ش  ب��ا  ک��ه 
۳۷۳درص��دی، ۵۳۶ میلی��ون 
دالر کاالی این بخش را روانه 
بازارهای هدف کرد. از س��وی 
دیگر روز گذش��ته با گذش��ت 
زمان معامالت، افزایش فش��ار 
در  خص��وص  ب��ه  فروش ه��ا 

گروه خودرویی مش��اهده شد 
و نماده��ای این گ��روه اکثرا 
منفی به کار خود پایان دادند 
ام��ا به رغم جو منفی مذکور و 
منفی شدن نماد پارس خودرو، 
شاهد ادامه معامالت پرحجم، 
مثب��ت و پرتقاضای نماد حق 
تقدم پارس خودرو بودیم. روز 
و  گذشته گروه های شیمیایی 
پاالیشگاهی اکثرا منفی و اکثر 
س��اختمانی  گروه  نماده��ای 
متع��ادل بودند ام��ا معامالت 
با  متع��ادل  س��یمانی  گ��روه 

گرایش��ی منفی دنبال ش��د. 

رشد یک واحدی شاخص 
کل فرابورس

ایران  معام��الت فراب��ورس 
ب��ا  آذرم��اه  روز  آخری��ن  در 
ورقه  ۱۹۱ میلیون  نقل و انتقال 
به��ادار ب��ه ارزش یک هزار و 
۳۳۵ میلیارد ریال در ۱۲ هزار 
و ۷۸۰ دفعه پای��ان پذیرفت. 
روز  معام��الت  جری��ان  در 
گذشته، شاخص کل فرابورس 

نیز ابتدا بیش از ۴ واحد رشد 
کرد اما در ادام��ه رو به نزول 
گذاش��ت و در نهایت به رشد 
یک واحدی بس��نده کرد. دو 
نم��اد  »م��ارون« و  »هرمز« 
تا س��طح ۳ واحد تأثیر مثبت 
بر آیفکس داشتند درحالی که 
معامالت منف��ی در نمادهای  
»ش��������اوان«،  »ذوب« و  
»دماوند« مانع از رشد بیشتر 
بازار سهام  شاخص شدند. در 
گروه  ش��رکت  نماد  فرابورس 
صنایع کاغذ پارس در حالی با 
بیشترین ارزش معامله روبه رو 
شد که نماد شرکت ریل پرداز 
باالترین حجم معامالتی  سیر 
را به خود اختص��اص داد. در 
نماد چکاپا بالغ بر ۱۰ میلیون 
ارزش ۳۰ میلیارد  ب��ه  س��هم 
ریال و در نماد حریل نزدیک 
به ۱۳ میلیون س��هم به ارزش 
۱۸ میلی��ارد ریال مورد مبادله 
جری��ان  در  گرف��ت.  ق��رار 
معام��الت روز سه ش��نبه نیز 
نمادهای  »میهن«،  »ثعمرا«،  
»کمرج��ان« و  »قاس��م« ب��ا 
قیم��ت  افزای��ش  بیش��ترین 
نزدیک به ۵ درصد و نمادهای  
»غف���ارس«،  »غمی�ن���و«،  
ب��ا  »س��اینا«  و   »ش��اوان« 
نزدیک  اف��ت قیمت  باالترین 
به ۴ درص��د روبه رو ش��دند. 
در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت 
نیز بی��ش از ۸۰۸ ه��زار ورقه 
ب��ه ارزش ۷۹۱ میلی��ارد ریال 
دادوس��تد ش��د ک��ه اس��ناد 
نهم  اس��المی مرحل��ه  خزانه 
ب��ا معامله بی��ش از ۱۰۳ هزار 
ورق��ه ب��ه ارزش ۸۹ میلی��ارد 
ریال باالتری��ن حجم و ارزش 
معامالت��ی را در ای��ن بازار به 
خود اختص��اص داد. در بازار 
ابزاره��ای نوین مال��ی نیز هر 
در  تس��هیالت مس��کن  ورقه 
ت��ا  قیمت��ی ۷۱۱  مح��دوده 
۷۶۹ هزار ریال معامله ش��د و 
باالترین قیم��ت این اوراق به 
تسه آبان ۹۵ اختصاص یافت. 

س�نا - یکی از مشکالت اصلی 
اقتصاد ما این است که بازار ایران 
از بازار جهانی جداس��ت و تنظیم 
ک��ردن اقدامات داخل��ی با برنامه 
تجاری و قیمت های جهانی کمی 
س��خت اس��ت. برای پابرجا بودن 
اقتص��اد و مطرح ش��دن در بازار 
جهانی، باید هم محصول استاندارد 
تولید کنیم و هم برای صادرات و 
مختل��ف  محص��والت  واردات 
برنامه ری��زی صحیح��ی داش��ته 
باشیم؛ به نحوی که جلوی واردات 
بی رویه را گرفته و از تولید کننده 
داخلی حمایت کنیم. در این بین 
درهای واردات برای خوراک و مواد 
اولیه باید باز باش��د تا یک فضای 
رقابت��ی به وج��ود آورد ولی برای 
بقای تولیدکنن��دگان داخل باید 

یک قاعده ای گذاشته شود. 
در تمام��ی کش��ورها تعرفه ای 
ب��رای واردات بس��ته می ش��ود تا 
از تولیدات داخل حمایت ش��ود. 
تعرفه ابزاری در اختیار دولت برای 
حمایت منطقی از تولید ملی و از 
طریق کنت��رل و مدیریت کاالی 
وارداتی اس��ت ولی می��زان تعرفه 

باید ش��ناور باش��د تا در شرایطی 
که تولی��د داخلی کافی نبود مانع 
واردات نش��ود. در ش��رایطی که 
قیمت جهانی ی��ک محصول باال 
و در داخ��ل نیز تولی��د آن پایین 
باشد تعرفه بر آن واردات، مقرون 
به صرفه نیست و برای جلوگیری 
از افزایش قیمت می توان با واردات 
آن محص��ول ب��ه تولیدکنندگان 
داخ��ل و صنای��ع پایین دس��ت 
کم��ک کرد. مش��کل دیگ��ر این 
است که در محصوالت کشاورزی 
قیمت محصوالت وارداتی کمتر از 
محصول داخل است، چون حجم 
یارانه ای که در کش��ورهای دیگر 
ب��ه آن محصول اختص��اص داده 
می ش��ود قابل قیاس با کش��ور ما 
نیس��ت یا در دنیا نرخ تسهیالت 
بانک��ی ب��رای کش��اورزان یک تا 
۲درصد اس��ت؛ اما در کش��ور ما 
هزینه ه��ای باالیی به کش��اورز و 
تولیدکننده تحمیل شده و باعث 
باال رفتن قیمت محصول در داخل 
کشور می ش��ود و در نهایت برای 
هیچ محصولی در بازارهای جهانی 
مزیت قیمت��ی پیدا نمی کنیم. در 
این ش��رایط سیاس��تی که دولت 
در ب��ازار محص��والت کش��اورزی 

باید داشته باش��د اینکه در زمان 
برداش��ت و عرض��ه محص��والت 
داخلی از توزیع محصوالت وارداتی 
خودداری کند. راهکار دیگر تغییر 
ب��ازار انحص��اری چن��د جانبه به 
عرضه کنندگان  اس��ت؛  رقابت��ی 
اصلی همیش��ه از تعداد انگشتان 
دس��ت کمترن��د و ب��رای تنظیم 
بازار منتظر برنامه های این تعداد 
محدود هستیم، پس به هیچ وجه 
به این بازار رقابتی نمی گویند. باید 
در این زمینه یک استراتژی پیش 
گرفت که با واقعیت بازار متناسب 
باشد. به طوری که ابتدا برای حل 
این مه��م در الیه های حاکمیتی 
قاعده گ��ذاری ک��رد و راهکارهای 
عملیاتی برای شفافیت قیمت ارائه 
داد ک��ه این موض��وع در ماده ۳۷ 
قانون رفع موانع تولید و اس��تفاده 
از ظرفیت های ب��ورس کاال دیده 
شده اس��ت. با عرضه محصوالت 
ب��ورس  در  واردات��ی  و  داخل��ی 
کاال ه��م جل��وی واردات بی رویه 
محصوالت گرفته می ش��ود و هم 
با شفاف سازی آمارها و آزادسازی 
قیمت ه��ا، مبن��ای قیمت گذاری 
محصوالت تغیی��ر می کند. البته 
ناگفته نمان��د در زمینه صادرات 

هم مش��کالت چند وجهی است؛ 
از یک طرف ش��رکت های دولتی 
ب��ه دلیل اس��تفاده از ارز دولتی و 
ب��ه دلیل معضالت و نی��از به ارز، 
ترجی��ح می دهند به ج��ای رفع 
کمبود در بازار داخل و تامین نیاز 
تولیدکنندگان، مواد خام را صادر 
کنند که در نتیجه ش��رکت های 
تولیدکنن��ده کوچک با تهیه مواد 
اولیه ب��ه قیمت نامناس��ب و باال 
رفتن قیمت تمام شده، مجبور به 
افزایش کاالی نهایی می شوند و در 
نهایت نمی توانند با کاالی همسان 
خود رقاب��ت کنند و در بلندمدت 
توان رقابتی خود را از دست داده و 

از چرخه خارج می شوند. 
پس ع��الوه ب��ر ل��زوم عرضه 
محصوالت در بورس کاال، یکی از 
ضروریاتی که با تحقق آن می توان 
در مس��یر اتح��اد ش��رکت های 
ایران��ی و ص��ادرات هدفمند گام 
برداشت، یکسان س��ازی نرخ ارز 
اس��ت. از طرف دیگ��ر محصول 
نقاط  آم��اده ص��ادرات،  نهای��ی 
ضعفی از قبیل عدم درجه بندی 
و بس��ته بندی – میک��س بودن 
محص��ول و عدم تعه��د در زمان 
ب��االی  هزینه ه��ای   – تحوی��ل 

حمل و نق��ل ریل��ی و زمین��ی و 
رقابت ناس��الم صادرکنندگان را 
داراس��ت که باید برای رس��یدن 
ای��ران به ی��ک جای��گاه معقول 
صادرات��ی ای��ن نق��اط ضعف را 
اصالح کرد. به هر حال دولت در 
م��اده ۳۷ قانون رفع موانع تولید 
آورده است تا زمانی که در کشور 
به مواد خام نیاز اس��ت و قابلیت 
اس��تفاده دارد، نبای��د ص��ادرات 
صورت گی��رد و این قانون باعث 
رون��ق اقتصادی و اش��تغال زایی 
می شود که مکانیسم اجرای این 
قانون نیز عرض��ه مواد در رینگ 
داخلی ب��ورس کاال و اخذ مجوز 
صادرات در صورت نبود تقاضای 
داخلی اس��ت. دس��ت آخر اینکه 
آیین نامه اجرایی این قانون که از 
سوی معاون اول رئیس جمهوری 
نیز ابالغ ش��ده اس��ت، می تواند 
بس��تری مناس��ب برای صادرات 
هدفمن��د، شفاف س��ازی آماری، 
جلوگیری از واردات بی رویه و در 
زمان های نامناس��ب و همچنین 
مدیریت اعمال تعرفه باش��د که 
در این زمینه بورس کاالی ایران 
آم��اده میزبانی عرضه محصوالت 

وارداتی و صادراتی است. 

سیگنال مثبت افزایش حجم و ارزش معامالت 

سرسختی شاخص کل روی مقاومت 80 هزار واحد

مدیر امور ارتباط با مش��تریان 
و خدم��ات الکترونیک ش��رکت 
اوراق  مرک��زی  س��پرده گذاری 
بهادار و تس��ویه وجوه )سمات( 
 ۱۹۹۴ از  بی��ش  پرداخ��ت  از 
میلیارد ریال س��ود ان��واع اوراق 
در دی م��اه امس��ال خبر داد. به 
گزارش سمات، شادروز خسروی 
ب��ا بی��ان مطلب ف��وق اف��زود: 
بی��ش از ۱۹۹۴ میلی��ارد و۴۶۹ 
میلیون ریال س��ود ان��واع اوراق 
در ماه آینده به س��رمایه گذاران 
وی  ش��د.  خواه��د  پرداخ��ت 

تصری��ح ک��رد: زمان سررس��ید 
س��ود اوراق اجاره ش��رکت های 
کی��ش،  جن��وب  کاوه  ف��والد 
بوت��ان، چادرمل��و، رایتل، تامین 
س��رمایه لوتوس پارس��یان، دانا 
پتروریگ کیش، پترو امید آسیا، 
مخابرات و مدیری��ت پروژه های 
م��اه  دی  در  مپن��ا  نیروگاه��ی 
است که شرکت س��پرده گذاری 
مرک��زی س��ود ای��ن اوراق را به 
می کند.  پرداخت  سرمایه گذاران 
خس��روی ادامه داد: سود اوراق 
توسعه  ش��رکت های  مش��ارکت 

خاورمیان��ه، نفت و گاز پرش��یا، 
البراتوره��ای  امی��د،  لیزین��گ 
س��رمایه گذاری  دارو،  س��ینا 
صن��دوق بازنشس��تگی کارکنان 
صنعت نف��ت و ش��هرداری های 
قم و مش��هد نیز در م��اه آینده 
به حساب س��رمایه گذاران واریز 
خواهد ش��د. مدیر امور ارتباط با 
مش��تریان و خدمات الکترونیک 
سمات خاطرنشان کرد: سررسید 
س��ود اوراق گواهی س��پرده عام 
پارس��یان،  ع��ام  و  گردش��گری 
رهن��ی بان��ک مس��کن، اس��ناد 

اس��المی، مرابحه شرکت  خزانه 
خدمات ارتباط��ی رایتل و فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان در دی م��اه 
است که شرکت س��پرده گذاری 
مرک��زی س��ود ای��ن اوراق را به 
می کند.  پرداخت  سرمایه گذاران 
وی با بی��ان اینکه هم  اکنون در 
ح��دود ۵۰ ن��وع اوراق )اج��اره، 
گواه��ی  مش��ارکت،  مرابح��ه، 
سپرده، اسناد خزانه و استصناع( 
در بازار س��رمایه منتش��ر ش��ده 
اس��ت، اظهار داش��ت: سود این 
اوراق به ص��ورت ماهان��ه یا س��ه 

ماه یک ب��ار به س��رمایه گذاران 
درح��ال  می ش��ود.  پرداخ��ت 
حاضر س��ود س��هام شرکت های 
پتروش��یمی فاراب��ی، فن��اوران، 
بیمه دانا، گسترش سرمایه گذاری 
س��رمایه گذاری  خ��ودرو،  ایران 
صنای��ع پتروش��یمی، فرابورس، 
کاوه،  کاغذ س��ازی  سیمان ایالم، 
س��رمایه گذاری رن��ا و ش��رکت 
خ��وراک دام پ��ارس از طری��ق 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
به حساب س��رمایه گذاران واریز 

می شود. 

تنظیم نبض بازار ایران با ریتم جهانی از طریق بورس کاال

۱99۴ میلیارد ریال سود انواع اوراق پرداخت می شود

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

بیمه دانا در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری 
نور کوثر ایرانیان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  

درصد نوسانقیمتنام شرکت
۳.۶۶۳۴.۷۸دانا

۱.۲۱۶۴.۷۴وسکاب
۱.۹۸۰۴.۶کلوند

۱۰.۸۵۱۴.۳۷وملي
۹.۹۶۸۴.۰۸کپارس
۲.۶۰۴۳.۸۷کرازي
۱.۴۳۵۳.۶۸وایران

 بیشترین درصد کاهش
صنایع الس��تیکی سهند صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. فرآوری م��واد معدنی ایران در رده 
دوم این گروه ایس��تاد و شیر پاس��توریزه پگاه اصفهان 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای 

گرفت. 
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۵(۲.۵۴۶پسهند
)۵(۸.۰۱۹فرآور

)۴.۹۷(۴.۷۲۰غشصفا
)۴.۹۷(۸.۷۹۹کدما

)۴.۹۴(۲.۹۴۵فسرب
)۴.۹۱(۶.۴۹۲کاما

)۴.۸۹(۳.۵۵۹فاسمین

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته ش��د. پ��ارس خ��ودرو در رده دوم این 
گروه ایستاد. س��رمایه گذاری سایپا هم در رده های باال 

قرارگرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

۵۷۷.۲۹۲ ۹۷خپارسح

۷۱.۶۷۵ ۹۲۴خپارس
۳۰.۵۴۹ ۱۰۵۷وساپا

۲۲.۹۰۰ ۴۰۰ومعادنح
۱۹.۱۱۴ ۲۲۳۵پارسان
۱۷.۴۵۶ ۲۷۵۹خودرو
۱۵.۷۵۹ ۱۰۱۴دروزح

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را پارس 
خ��ودرو به خود اختصاص داد و حق تقدم پارس خودرو 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. ای��ران خودرو هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

۶۶.۲۵۰ ۹۲۴خپارس
۵۵.۹۶۱ ۹۷خپارسح
۴۸.۱۶۸ ۲۷۵۹خودرو
۴۵.۴۶۹ ۴۰۷۷فاذر

۴۲.۷۲۸ ۲۲۳۵پارسان
۳۲.۳۰۰ ۱۰۵۷وساپا

۳۱.۰۰۲ ۳۵۵۹فاسمین

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم پارس خودرو در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دست آورد که پارس 
خ��ودرو در این گروه دوم ش��د و س��رمایه گذاری آتیه 

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

۹۷۱۵۰۰۷خپارسح
۹۲۴۴۵۵۰خپارس
۲۱۹۴۱۴۰۷واتی

۲۷۵۹۱۲۸۰خودرو
۱۰۵۷۱۱۸۸وساپا
۳۵۴۳۱۰۸۸کسرا

۲۲۳۵۱۰۶۲پارسان

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
لنت ترمز ایران به دس��ت آورد. سایپا شیشه در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۳۲۷۱۳۲۷۱خلنت
۱۵۱۳۳۰۳کساپا
۸۵۳۲۱۳تکمبا
۹۰۳۱۸۱خاذین
۲۱۴۴۱۷۹تکنو
۲۲۸۹۱۷۶دروز
۲۸۶۲۱۵۹بالبر

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

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

۸۲۹۲.۲۱وخارزم
۱۲۰۱۲.۲۲واعتبار
۳۱۲۳۲.۸۴پتایر

۱۰۷۷۳.۲۲پردیس
۱۷۹۸۳.۴۱وبانک
۱۲۲۲۴.۰۷ورنا

۱۰۸۵۴.۱۱وسینا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

پرونده مسکن ویژه تهران بهمن 
بسته می شود

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به 
وضعیت پروژه های راهس��ازی و مس��کنی این استان 
اظه��ار داش��ت: در حال حاض��ر 5 هزار میلیارد پروژه 
راهس��ازی در این اس��تان در حال س��اخت اس��ت و 
همچنین پرونده مس��کن مهر اندیش��ه و مسکن ویژه 

به  زودی بسته می شود. 
به گزارش ایلنا، محمدنادر محمدزاده در نشس��ت 
خبری حاشیه نمایشگاه وزارت راه و شهرسازی با بیان 
اینکه در حال حاضر در استان تهران 5 هزار میلیارد 
تومان پروژه راهسازی در حال اجرا است، گفت: هزار 
میلیارد تومان از این پروژه ها در حوزه کاری اداره راه و 
شهرسازی تهران و 4 هزار میلیارد تومان آن در حوزه 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل است. 
وی افزود: مس��ئول س��اخت دو پ��روژه کمربندی 
جنوبی تهران و آزادراه تهران – شمال شرکت ساخت 

و توسعه زیربناهای حمل و نقل است. 
محم��دزاده با اش��اره ب��ه پروژه های مهم اداره راه و 
شهرسازی استان تهران گفت: کمربندی اسالمشهر، 
کمربن��دی پ��ارک دش��ت و کمربن��دی ورامی��ن از 

پروژه های مهم راهسازی استان تهران هستند. 
وی همچنین با اش��اره به پروژه های مس��کنی اداره 
راه و شهرس��ازی اس��تان تهران گفت: س��اخت 320 
هزار واحد مس��کن مهر در تهران ش��روع شد که این 
تعداد واحد مس��کونی در ش��هرهای جدید، شهرهای 
زیر 25هزار نفر و شهرهای باالی 25 هزار نفر هستند. 
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران با اش��اره 
به وضعیت س��اخت این پروژه ها گفت: در ش��هرهای 
باالی 25 هزار نفر 92 هزار واحد تکمیل ش��ده و از 
101ه��زار واح��د دیگر 9 هزار آن ت��ا پایان دولت به 
بهره برداری می رسد.  محمدزاده با اشاره به پروژه های 
مسکنی در پرند گفت: از 95 هزار واحد مسکونی در 
پرن��د 60 ه��زار واحد تحویل و 35 هزار واحد مراحل 
نهای��ی را ط��ی می کند. همچنین 25 هزار واحد پرند 
در همی��ن دول��ت تحویل می ش��ود. وی با بیان اینکه 
از 74 هزار واحد مس��کونی در پردیس 14هزار واحد 
تحویل شده است، اظهار کرد: 40 هزار واحد تکمیل 
شده اما خدمات زیربنایی ندارد. وی همچنین گفت: 
مس��کن مهر اندیش��ه در دهه فجر اتمام و پرونده آن 

بسته می شود. 
وی با بیان اینکه در یک و نیم سال گذشته به ازای 
هر نفر 2.5 متر مربع اراضی در اختیار خدمات عمومی 
ق��رار داده ای��م، گفت: 3 هزار میلی��ارد تومان پرونده 
حقوقی برای دفاع از حقوق بیت المال در جریان داریم. 
وی همچنین درباره پروژه مسکن ویژه تهران گفت: 
در حال حاضر بیش از 95 درصد واحدهای مس��کن 
ویژه تهران تهیه ش��ده و 5 درصد باقیمانده در دهه 

فجر تکمیل می شود. 

ارائه تسهیالت 70 درصدی برای 
خرید اتوبوس 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اعتبارات ملی 
و اس��تانی برای نگهداری از راه های کش��ور کافی نیست، 
گف��ت: تاکن��ون چیزی ح��دود 50 درصد از بودجه ملی 
برای نگهداری از اس��تان ها محقق ش��ده است و اعتبارها 

به رفع نقاط حادثه خیز نرسید. 
به گزارش ایلنا، معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان 
اینک��ه در ح��ال حاضر 200 ه��زار کیلومتر انواع راه در 
کشور وجود دارد، گفت: از این رقم چیزی حدود 32هزار 
کیلومتر راه های ش��ریانی هس��تند که عمده ترافیک هم 
در همین راه ها اس��ت. وی با اش��اره به بودجه مورد نیاز 
برای نگهداری از ش��بکه راه های کش��ور اظهار داش��ت: 
طب��ق قان��ون بودجه نگهداری راه های ش��ریانی از محل 
اعتبارات ملی و بودجه نگهداری راه های غیرش��ریانی از 
محل اعتبارات استانی تأمین می شود. معاون وزیر راه و 
شهرسازی با بیان اینکه برای نگهداری از راه های کشور 
و امر راهداری به 7 هزار میلیارد تومان نیاز داریم، اظهار 
داش��ت: براس��اس مصوبه دولت 3 هزار میلیارد تومان از 
ای��ن بودج��ه از طریق اعتب��ارات ملی و بقیه اعتبارات از 

محل بودجه استانی تأمین می شود. 
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان 
اینک��ه رق��م مورد نیاز برای نگه��داری از راه ها از محل 
اعتب��ارات مل��ی قابل قبول اس��ت، گفت: اعتبارات ملی 
برای نگهداری از راه های شریانی کفایت می کند، البته 
ب��ه ش��رط آنک��ه 100 درصد این مبل��غ تخصیص داده 
ش��ود اما متأس��فانه تخصیص ها در سال های اخیر قابل 
توجه نبوده اس��ت. وی افزود: از این رقم اعتبارات ملی 
تاکنون 125میلیارد تومان تخصیص داده شده است و 
هزار میلیارد تومان اس��ناد خزانه اس��المی منتشر شده 
است. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه د اد: اسناد خزانه 
اسالمی صرف تسویه بدهی پیمانکاران می شود، بنابراین 
تم��ام اس��ناد را باب��ت بدهی به پیمان��کاران می دهیم. 
کشاورزیان ادامه داد: با توجه به تخصیص های نقدی و 
انتشار اوراق اسناد خزانه سرجمع می توان گفت حدود 
50 درصد بودجه ملی محقق شده است. وی با اشاره به 
تخصیص بودجه استانی برای نگهداری از راه های کشور 
گفت: در بخش تخصیص بودجه های استانی عملکردها 
خوب نبوده اس��ت و میزان پرداختی ها مطلوب نیس��ت. 
وی افزود: از رقم 3هزار و 600 میلیارد تومانی که مربوط 
به بودجه اس��تانی اس��ت در این ش��رایط مالی می توان 
در حداکث��ر حالت چیزی حدود 700 الی 800میلیارد 
تومان تخفیف داد. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه در حال حاضر سازمان راهداری 70درصد قیمت 
اتوب��وس را با تس��هیالت تا س��قف 350میلیون تومان 
ب��ا نرخ س��ود 8 ال��ی 10 درصد در اختی��ار متقاضیان 
می گذارد، گفت: بر همین مبنا ش��رکت عقاب افش��ان  
)اسکانیا( امسال بیش از 50دستگاه اتوبوس برای ناوگان 

برون شهری تولید کرد. 

عمران

مراس��م  در  گذش��ته  روز 
وزارت  نمایش��گاه  اختتامی��ه 
راه وشهرس��ازی، نشست وزیر 
راه و شهرسازی با نمایندگان 
و اعضای تش��کل های صنفی 
دریایی،  از  اع��م  حمل و نق��ل 
ج��اده ای  و  هوای��ی  ریل��ی، 
برگزار شد که در این نشست 
ش��رکت های  و  تش��کل ها 
بخش خصوصی مطالبات خود 
را با وزیر راه و شهرس��ازی در 

میان گذاشتند. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
در این نشست مهم ترین مطالبه 
فعاالن حوزه حمل و نقل از وزیر 
راه وشهرسازی واگذاری بخشی 
از اختیارات در حوزه مدیریتی 
به مدیران بخش خصوصی بود. 

بخش خصوصی هویت 
می خواهد 

مهم تری��ن مطالبه فع��االن و 
بخش خصوص��ی  نماین��دگان 
در ح��وزه حمل و نق��ل از وزی��ر 
تس��هیل  وشهرس��ازی  راه 
سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقل 
و مش��ارکت بخش خصوصی در 
تصمیم گیری ها و تصمیم سازی 
و در نهای��ت واگ��ذاری بخش��ی 
مدی��ران  ب��ه  اختی��ارات  از 

بخش خصوصی بود. 
عبدالرضا  این نشس��ت،  در 
انجمن  رئیس  نژاد،  موس��وی 
حمل و نق��ل  ش��رکت های 
ریلی گفت: برخ��ی از صنایع 
می خواهند مش��کالت خود را 
ب��ه صنعت حمل و نق��ل ریلی 
منتق��ل کنن��د و در حالی با 
ورود واگن های جدید از خارج 
کشور مخالفت می شود که در 
داخل توان تولید تمام ناوگان 
مورد نیاز وجود ندارد و حتی 
تولید کنن��ده  ش��رکت های 
داخل��ی ت��وان ارائ��ه ضمانت 
ندارند.  را  سفارش��ات  تحویل 

تولی��د داخ��ل نبای��د مانع از 
توسعه حمل ونقل شود. 

همچنی�����ن مقص������ود 
اسعدی س��امانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی با بیان 
اینکه آزادس��ازی ن��رخ بلیت 
هواپیما می تواند الگویی برای 
آزادس��ازی قیمت ها در سایر 
بخش های حمل ونقل ش��ود، 
گف��ت: باید به تجاری س��ازی 
حمل و نقل  مختل��ف  ش��قوق 
توج��ه ج��دی ش��ود. انتظار 
داریم وزارت راه وشهرس��ازی 
بس��تری را فراهم کند تا سایر 
ایرالین ه��م بتوانند از فرصت 
برجام استفاده و برای نوسازی 

ناوگان خود اقدام کنند. 
عل��ی آزاد، دبی��ر انجم��ن 
در  ه��م  کش��ور  راهس��ازان 
ادامه این جلس��ه درخصوص 
حضور ق��رارگاه خات��م االنبیا 
بخش خصوصی  پروژه های  در 
گف��ت: زمان��ی مقرر ب��ود در 
ش��رایط صلح برای اس��تفاده 
از توانمن��دی نیروهای نظامی 
در سازندگی کش��ور استفاده 
ش��ود اما امروز در ش��رایطی 
نیروهای نظامی مانند قرارگاه 
خاتم االنبی��ا وارد پروژه ه��ای 
ک��ه  اس��ت  ش��ده  عمران��ی 
اجرای  ت��وان  بخش خصوصی 

آن پروژه ها را دارد. 
آزاد ادامه داد: بخش خصوصی 
از دول��ت هوی��ت می خواه��د. 
درحالی  امروز قرارگاه خاتم االنبیا 
رقیب بخش خصوصی شده است 
که بخش خصوصی ناتوان ایران 
همواره در هر ش��رایطی همراه و 

همگام دولت بوده است. 

مخالف مداخالت دولت در 
اقتصاد هستم 

وزی��ر راه و شهرس��ازی در 
نمایش��گاه  اختتامیه  مراس��م 
در  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
به مهم تری��ن مطالبه  پاس��خ 
بخش خصوص��ی  نماین��دگان 
س��االری  دولت  دوران  گفت: 
به پایان رس��یده است. وی با 
اشاره به ضرورت تغییر نگرش 
در توس��عه ای��ران و مدیریت 
اقتصاد ایران گفت: باید فضای 
اقتصاد ایران به سمتی حرکت 
کند که بخش خصوصی قدرت 
بالندگ��ی و تأمی��ن بانکی را 

داشته باشد. 
وی با با تأکید بر اینکه امروز 
دوران دولت س��االری به پایان 
رسیده است، گفت: نباید دولت 
در ه��ر بخش��ی مداخله کند و 
باید فه��م درس��تی از اقتصاد 
داشته باشیم.  من آمادگی تغییر 

رویکرد ها و نگرش در وزارت راه 
و شهرس��ازی را دارم، ام��ا باید 
به این توجه داش��ته باشیم که 
یک دست صدا ندارد و محیط 
اقتصادی ایران باید به س��متی 
حرکت کند که بخش خصوصی 
قدرت بالندگ��ی و تأمین مالی 

داشته باشد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا 
اش��اره به بودجه سال جاری 
و می��زان اع��داد و ارقامی که 
تخصی��ص داده اس��ت،  گفت: 
بودج��ه ابالغ��ی وزارت راه و 
شهرس��ازی برای س��ال 95، 
7ه��زار و 700 میلیارد تومان 
بوده اما تاکن��ون 80 میلیارد 
توم��ان آن تخصی��ص یافت��ه 
از  اس��ت، یعنی چیزی کمتر 
یک درص��د. همچنین 2 هزار 
و 560 میلیارد تومان اس��ناد 
خزانه اس��المی ب��رای وزارت 
راه وشهرس��ازی منتش��ر شده 
اس��ت و این وضعی��ت امروز 
بودجه وزارت راه و شهرسازی 
اس��ت. با ای��ن اع��داد و ارقام 
می توان فهمید چه آینده ای از 
اقتصاد ایران خواهیم داشت. 

وی تأکی��د کرد: در   نهایت 
از روی  بای��د مناب��ع مال��ی 
ش��ود  تأمین  ای��ران  اقتصاد 
و ن��ه اینکه ب��ه بودجه اکتفا 

کنی��م. بای��د ای��ن ت��وان را 
داش��ته باش��یم که از درون 
اقتص��اد ایران کش��ور را آباد 
کنیم و اگر بخواهیم بر منابع 
دولتی اتکا کنیم به طور قطع 
با توجه ب��ه اینکه این منابع 
هر روز در حال کاهش است 
نمی ت��وان در انجام ماموریت 

موفق عمل کرد. 
شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
تأکی��د ک��رد: در ای��ن مدت 
کوتاه توانس��تیم ساخت تمام 
آزادراه های کشور را با تکیه بر 
مناب��ع دولتی انجام دهیم. در 
حال حاضر برای توسعه بندر 
شهید بهشتی توانستیم بیش 
از 650 میلی��ون دالر مناب��ع 
مالی غیردولتی تأمین کنیم و 
قصد داریم بندر شهید رجایی 
را هم با حضور بخش خصوصی 
توس��عه دهیم. برای نخستین 
بار بود که توس��عه فرودگاه ها 
و توسعه شبکه ریلی با حضور 
بخش خصوصی انجام و تأمین 
مالی می شوند. وقتی به دنبال 
در  بخش خصوص��ی  حض��ور 
پروژه ه��ای عمرانی هس��تیم 
ح��ق مداخل��ه در مدل ه��ای 
اقتصادی را نداریم. وی گفت: 
ب��ر اینکه دولت ح��ق مداخله 
در مدل اقتصادی آزادراه ها با 
حضور بخش خصوصی را ندارد 
ایس��تادگی کردم و پیامدهای 
آنچه را ک��ه می گویم متوجه 

هستم. 
وی ب��ا تأکید بر اینکه ورود 
پروژه های  در  بخش خصوصی 
مس��یر  ی��ک  زیرس��اختی 
یک طرف��ه نیس��ت و باید یک 
ب��رد تعریف  سیس��تم برد – 
ک��رد، گف��ت: به ط��ور قط��ع 
امکان اینکه حمل و نقل دولتی 
داش��ته باش��یم وجود ندارد و 
محیط  در  بای��د  حمل و نق��ل 

رقابت بین المللی کار کند. 

مطالبات بخش خصوصی از وزیر راه؛ اختیار می خواهیم

آخوندی: دوران دولت ساالری به پایان رسیده است
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جریمه شرکت های چینی به دلیل 
BMW کپی کردن برند

کپی برداری از نش��ان تجاری خودروسازان بزرگ دنیا 
درکنار اس��تفاده غیرقانونی از طرح ه��ای صنعتی آنان از 
جمل��ه فعالیت هایی بود که صنعت خودروس��ازی نوپای 
چین در س��ال های نخس��ت فعالیت خود ب��ا آن روبه رو 
بود. بسیاری از ش��رکت های خودروسازی بین المللی در 
سراس��ر جهان به دلیل کپی کاری خودروسازان چینی از 
آنها ش��کایت می کردند که اغلب ب��ا حمایت پکن از این 
ش��رکت ها، ش��کایت های طرح ش��ده بدون نتیجه پایان 
می یاف��ت. اما هم اکنون به نظر می رس��د با حرکت رو به 
جل��وی صنعت خ��ودروی چین این مش��کل کم کم در 
حال برطرف ش��دن اس��ت چرا ک��ه اخی��راً دادگاهی در 
چین دو ش��رکت تج��اری و بنیانگذار یک��ی از آنها را به 
دلیل کپی برداری از نش��ان تجاری شرکت خودروسازی 
BMW آلمان به پرداخت جریم��ه ای معادل 432 هزار 
دالر محکوم کرده اس��ت. به گ��زارش خبرگزاری رویترز، 
صدور حکم دادگاه در محکومیت دو ش��رکت چینی که 
 BMW اقدام به ثبت نش��ان تجاری مش��ابهی با لوگوی
کرده بودند بزرگ ترین پیروزی این برند مشهور و محبوب 
آلمان��ی در چین محس��وب می ش��ود. در همی��ن رابطه 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که اقدام اخیر 
دادگاه ه��ای چین در محافظ��ت از لوگو و عالمت تجاری 
برندهای معتبر خارجی در کش��وری که شرکت های آن 
به کپی کردن برندهای معتبر جهان در تمامی زمینه های 
تجاری و اقتصادی مش��هور هستند گامی مثبت ارزیابی 
شده و بیانگر رویکرد جدید پکن در فعالیت های تجاری و 
اقتصادی خود با دیگر شرکت های تجاری به شمار می رود. 
»ژو لوکین« به عنوان یکی از محکومین این پرونده متهم 
است که نام هلدینگ س��رمایه گذاری خود را از نام شرکت 
 خودروس��ازی BMW کپی ب��رداری ک��رده و از عب��ارت 
»Deguo Baoma Group « ک��ه ترجم��ه چین��ی 
BMW محسوب می شود استفاده کرده است. به گزارش 
رس��انه های چین، پس از اقدام قانونی شرکت خودروسازی 
BMW آلمان، دادگاه مالکیت معنوی شانگهای شرکت 
چینی متخلف و بنیانگذار آن را محکوم کرد. الزم به ذکر است 
توجه رسانه ها و وکالی BMW زمانی جلب شد که آقای 
 »BMN « ژو لوکین« پس از ثبت هلدینگ خ��ود آن را«
نامیده و لوگویی مشابه لوگوی این خودروساز محبوب آلمانی را 
به ثبت رساند. با این حال و پس از محکومیت شرکت چینی، 
تالش رسانه ها برای برقراری ارتباط با طرفین دعوا بی نتیجه 
ماند و هیچ یک حاضر به پاس��خگویی در این رابطه نشدند. 
ش��رکت » Chuangjia« ک��ه در حوزه صنعت ُمد و 
پوش��اک فعالیت می کند دومین شرکتی است که به 
  BMW دلیل استفاده از لوگویی مشابه با نشان تجاری
روی کیف، کفش و پوشاک تولیدی خود توسط دادگاه 

محکوم به پرداخت جریمه شده است.

رشد اقتصادی ناشی از فروش 
خودرو است

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: بخشی از رشد 
اقتصادی ۷.4درصدی در شش ماهه نخست امسال 
ناش��ی از افزایش قابل توجه تولید خودرو در کشور 
بوده اس��ت. فربد زاوه در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد:  طبق آنچه اعالم ش��ده رش��د اقتصادی کشور 
در ش��ش ماهه نخس��ت امس��ال به عدد قابل توجه 

۷.4درصد رسیده است. 
وی با بیان اینکه این به معنای بزرگ ش��دن اقتصاد 
کشور به میزان ۷.4درصد و به همان میزان رشد تولید 
و ارزش افزوده در اقتصاد ملی بوده اس��ت، خاطرنشان 
ک��رد: مطمئناً س��هم قابل توجهی از رش��د اقتصادی 
اخیر ناش��ی از افزایش تولید نفت خام بوده است. این 
کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: بعد از صنایع نفت 
و گاز، صنعت خودرو با رشد حدودا 4۰درصدی تولید 
در س��ال جاری از بخش های تأثیرگذار در تحقق رشد 

اقتصادی ۷.4درصدی در سال جاری بوده است. 
وی افزود: البته رش��د اقتصادی ابتدا بر متغیرهای 
کالن اقتص��ادی از جمل��ه ارزش اف��زوده و تولی��د 
ناخال��ص داخلی تأثیرگ��ذار بوده و مق��داری زمان 
می برد تا تأثیر خود را بر زندگی روزمره مردم نشان 
دهد اما قطعاً در آینده تأثیر این رشد اقتصادی قابل 

توجه بر زندگی مردم نمایان خواهد شد. 

دوربین های کنترل سرعت 
در جاده ها افزایش می یابد

رئیس س��ازمان راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای 
گفت: تا پایان امس��ال مجم��وع دوربین های کنترل 
سرعت فعال در سطح راه های شریانی کشور به بیش 

از یک هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، داوود کش��اورزیان در حاش��یه 
نخستین نمایشگاه راهسازی، راهداری، حمل و نقل و 
صنایع وابس��ته در محل مصالی تهران در گفت وگو 
ب��ا خبرنگاران افزود: تاکنون 6۷۰ دوربین در س��طح 
کشور نصب ش��ده است و به زودی 5۰۰دوربین دیگر 
نیز در راه های کش��ور نصب خواهد ش��د. وی با بیان 
اینکه هم اکنون 25۰۰ ش��رکت مس��افری در سطح 
کش��ور فعال هستند، گفت: سازمان راهداری درصدد 
است این شرکت ها در پوشش 3۰ تا 4۰شرکت با برند 
معتبر فعالیت کنند تا رانندگان در یک ش��بکه سیر 
همنام مش��غول به کار شوند. کش��اورزیان با اشاره به 
طول راه های کشور گفت: در کشور بیش از 2۰۰ هزار 
کیلومت��ر راه وجود دارد که 34 هزار و 5۰۰ کیلومتر 
آن شریانی است و سازمان راهداری در نظر دارد این 
شبکه شریانی کش��ور با سیستم های هوشمند رفتار 

رانندگان را تحت کنترل بیشتر داشته باشد. 

خبر بینالملل

7 خودرو

مدیرعامل یکی از شرکت های 
هفت��ه  ب��زرگ خودروس��ازی 
گذشته طی نامه ای به شرکت 
واسطه تأمین قطعاتش دستور 
داده قطع��ات را ب��ا 25درصد 
کاهش قیمت از قطعه س��ازان 

خریداری کند. 
در ش��رایطی این درخواست 
عجیب از س��وی این ش��رکت 
صورت گرفته که در طول چند 
هفته اخیر افزایش 15درصدی 
ن��رخ ارز آتش��ی ب��ر خرم��ن 
قطعه س��ازان داخلی انداخته و 
هزینه های تولید و تأمین مواد 
اولی��ه آنها را در ش��رایطی باال 
برده که رقم قراردادهای آنها تا 
پایان سال ثابت است و هزینه 
ای��ن افزایش ناگهانی نرخ ارز را 
زنجیره تأمی��ن باید به تنهایی 
بپردازد. موضوع دیگر این است 
که س��قف پرداخ��ت مطالبات 
قطعه سازان از سه ماه به چهار 
ماه افزای��ش پیدا کرده و جمع 

این مطالبات به رقمی بیش از 
تومان می رسد.  میلیارد  ۷هزار 
اکنون با توجه ب��ه اینکه همه 
حلقه ها دس��ت به تنگ کردن 
عرص��ه ب��ر قطعه س��ازان ک��ه 
جیب ش��ان خالی اس��ت داده، 
پرس��ش اینجاس��ت ک��ه این 
کاهش دستوری قیمت چقدر 
منطق��ی ب��وده و امکان پذی��ر 

است؟ 
نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
قطعه س��از در پاس��خ ب��ه این 
پرس��ش به  »فرص��ت امروز« 
قیمت  »کاه��ش  می گوی��د:  
قطعات در این ش��رایط برای 
ممکن  نه تنه��ا  قطعه س��ازان 
نیس��ت، بلک��ه ب��ا توج��ه به 
افزایش ن��رخ ارز، قیمت مواد 
اولی��ه و ف��والد، م��ا تقاضای 
افزای��ش قیم��ت ه��م داریم. 
می توانند  قطعه س��ازانی  تنها 
قیم��ت محص��والت خ��ود را 
25درص��د کاه��ش دهند که 
قب��ال 5۰درصد گران تر از نرخ 
واقع��ی محص��ول خ��ود را به 

فروش رسانده اند.«
او ادام��ه می دهد: »کاهش 
قیمت در ش��رایط ع��ادی به 
و  کاهش کیفی��ت می انجامد 
در توان قطعه س��ازان نیست. 
با توج��ه به تنش های نرخ ارز 
و افزای��ش قیمت 5۰درصدی 
برخ��ی از مواد اولیه و افزایش 
قیم��ت ورق فوالدی توس��ط 
ف��والد مبارک��ه، هزینه ه��ای 
تولی��د قطعه س��ازان باال رفته 
و ب��ا توجه به اینک��ه دیگر به 
هم  مبادله ای  ارز  قطعه سازان 
تعل��ق نمی گیرد، قیمت تولید 
قطع��ات باید به ط��ور طبیعی 

افزایش پیدا کند.«
بهرام ش��هریاری، قطعه ساز 
نیز در این زمینه در گفت وگو 
ب��ا  »فرص��ت ام��روز« بی��ان 
می کن��د:  »وقتی دس��توری 
رفت��ار می ش��ود بای��د منتظر 
تبع��ات منف��ی آن ه��م بود. 
ابتدا باید ببینیم قطعه س��ازان 
داش��ته اند  س��ود  25درص��د 
از  25درص��د  اکن��ون  ک��ه 

کنند؟ چون  کم  قیمت ش��ان 
س��ود  از  کوچک��ی  درص��د 
بانکی کم ش��ده،  تس��هیالت 
گم��ان می کنن��د ک��ه بای��د 
قطعه س��ازان  تولیدات  قیمت 
نیز کم شود درحالی که آنالیز 
قیمت کاماًل در ش��رکت های 
خودروسازی مشخص است.«

او ب��ا بی��ان اینک��ه تحقق 
چنی��ن کاه��ش قیمت��ی در 
ی��ک ش��رایط خ��اص صورت 
می گیرد، تصریح می کند:  »به 
شرط آنکه حجم تیراژ و خرید 
قطعه چند برابر ش��ود، هزینه 
سربار بی اثر ش��ده و می تواند 
به کاهش قیمت بینجامد که 
با توجه ب��ه وضعیت موجود، 
امکان پذی��ر  ام��ری  چنی��ن 
نیس��ت. راه دیگر این اس��ت 
که اتوماس��یون و روش تولید 
تغییر کن��د و راه بعدی تغییر 
در ن��وع مواد اولیه اس��ت که 
کاه��ش کیفیت را ب��ه دنبال 

خواهد داشت.«
شهریاری با تأکید بر اینکه 

رفتاره��ای دس��توری به هیچ 
عنوان درس��ت نیست، اظهار 
دس��توری  »چنین  می کن��د: 
به این معناس��ت ک��ه تاکنون 
قطعه سازان بیش از 25درصد 
س��ود داش��ته اند که با توجه 
به ش��رایط موجود، برداش��ت 
درستی نیست و صرفاً موجب 
به��م ریخت��ن نظ��ام تولی��د 

می شود.«
پیش از این نیز قطعه سازان 
در گفت وگ��و ب��ا  »فرص��ت 
امروز« از باال رفتن هزینه های 
ب��ه  توج��ه  ب��ا  تولیدش��ان 
تنش های بازار ارز سخن گفته 
بودند. حاال ب��ا توجه به اینکه 
هزینه ه��ای ای��ن ش��رکت ها 
باالتر رفت��ه آن هم درحالی که 
رقم قراردادهای ش��ان تا پایان 
سال ثابت خواهد ماند و هنوز 
مطالبات شان  از  بزرگی  حجم 
را دریاف��ت نکرده ان��د، چنین 
به  ناممکن  نه تنها  درخواستی 
بلکه غیر منطقی  نظر می رسد 

نیز است. 

دستور کاهش قیمت به زنجیره تأمین خودروسازان

قطعه سازان به خودروسازان بدهکار شدند

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز

چهارشنبه
اول دی 1395

شماره 678

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com



روز گذش��ته مذاکرات دوجانب��ه وزرای امور خارجه 
ای��ران و روس��یه در مس��کو برگ��زار ش��د. محمدجواد 
ظریف در ابتدای مذاکرات با تس��لیت به ملت، دولت و 
خانواده س��فیر جان باخته روس��یه در ترکیه اعالم کرد 
که ملت ایران در کنار ملت روس��یه در مسیر مبارزه با 
تروریس��م قرار دارد. او تأکید کرد: ما و همکاران روس 
در رأس مبارزه با تروریس��م قرار داشتیم و خوشحالیم 
که این امر مفید بوده و امیدواریم بتوانیم مسیر را برای 
آتش بس پایدار در س��وریه هموار کنیم. ظریف پیش از 
آغ��از مذاکرات دوجانبه با الوروف به س��فیر جان باخته 
عملیات تروریستی روسیه در ترکیه ادای احترام کرد. 

س��رگئی الوروف، همت��ای روس او از اب��راز همدردی 
جمهوری اس��المی ایران با روسیه در خصوص ترور سفیر 
این کش��ور در ترکیه تش��کر و قدردانی کرد و گفت: این 
حادثه باعث تشدید مبارزه با تروریست ها خواهد شد و آنها 
به اهداف خود دست نخواهند یافت. غیر قابل قبول خواهد 
بود که تروریس��ت ها بخواهند با این اقدامات ما را مجبور 

کنند که دست از حمایت دولت قانونی سوریه برداریم. 
این دیپلمات ارش��د روس تأکید ک��رد: در مذاکرات 
دوجانب��ه و س��ه جانبه ام��روز گام ه��ای مؤث��ری برای 
عادی س��ازی ش��رایط در س��وریه برخواهیم داشت. در 
خص��وص روابط دوجانبه تالش خواهی��م کرد توافقات 

و تفاهمات رؤسای جمهور دو کشور را اجرایی کنیم. 
ظریف در این باره گفت: ما روز گذش��ته ش��اهد سه 
صحنه فجیع بودیم که همه از یک گروه نش��ات گرفته 
بود. تروریس��ت ها نه مکان و نه جغرافیا می شناس��ند و 
نیاز اس��ت که همه جهان با تروریس��ت مب��ارزه کنند. 
دول��ت و مردم جمهوری اس��المی ایران ب��رای مبارزه 
با تروریس��ت  ها در کنار دولت روس��یه ق��رار دارند. ما 
هی��چ توجیهی ب��رای گروه های تروریس��تی و اقدامات 
تروریس��تی قائل نیستیم. همه کشورها باید مانند ایران 
و روس��یه به این نتیجه برس��ند که تروریس��ت ها برای 
مقاص��د کوتاه مدت نیز مناس��ب نیس��تند و دولت های 

حامی تروریسم باید به ابعاد فاجعه آمیز خود در حمایت 
تروریس��ت ها پی ببرن��د و این خطر را یک ب��ار و برای 

همیشه متوجه شوند. 
او در ادامه افزود: ما و ش��رکای مان و روسیه در مبارزه با 
تروریس��م پیشگام بوده ایم و خوشحالیم که این همکاری 
ب��ا موفقی��ت همراه ب��وده و مس��یر را ب��رای کمک های 

انساندوستانه به مردم سوریه هموار کرده است. 
آقای ظریف با اش��اره به اجالس س��ه جانبه ٥٣ روز 
قبل با روس��یه و سوریه، جلسه سه جانبه امروز با ترکیه 
را ب��رای اطمینان از پایان خونری��زی ضروری خواند و 
افزود: در چند روز گذش��ته با همکاری روسیه و ترکیه 
به خروج ش��هروندان بیگناه و تخلیه گروه های مسلح از 
ش��رق حلب کمک کردیم. اکنون فرصت مناسبی برای 
اطمین��ان از پایان درگیریها و کمک رس��انی به همه و 
ش��روع مذاکرات سیاس��ی اس��ت. ما معتقدیم موضوع 

سوریه راه حل نظامی ندارد. 
وزیر امور خارجه با اشاره به مذاکرات سازنده رؤسای 
جمهور دو کش��ور، از گسترش و تعمیق روابط دوجانبه 

با هدایت رؤسای جمهور دو کشور ابراز رضایت کرد. 

بیانیه سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه 
وزرای امور خارجه جمهوری اسالمی ایران، فدراسیون 
روسیه و جمهوری ترکیه در نشست سه جانبه در مسکو 

در خصوص موارد زیر توافق کردند: 
1- ای��ران، روس��یه و ترکیه بر حمای��ت کامل خود 
از حاکمی��ت، اس��تقالل، یکپارچگ��ی و تمامیت ارضی 
جمهوری عربی س��وریه به عنوان یک دولت چندنژادی، 
چند مذهبی، غیرفرقه ای و دمکراتیک تأکید می کنند. 
2- ایران، روسیه و ترکیه متقاعدند که منازعه سوریه 
راه ح��ل نظامی ندارد. آنها بر نقش س��ازمان ملل متحد 
در تالش ه��ا برای حل این بحران طبق قطعنامه 22٥4 

شورای امنیت سازمان ملل صحه می گذارند. 
وزرای خارجه همچنی��ن تصمیمات گروه بین المللی 

حمایت از س��وریه را م��ورد توجه ق��رار می دهند. آنها 
تمامی اعضای جامع��ه بین المللی را ترغیب می کنند تا 
با حس��ن نیت به منظ��ور رفع موانع در مس��یر اجرای 

توافقات مندرج در این اسناد همکاری کنند. 
٣- ای��ران، روس��یه و ترکیه تالش های مش��ترک در 
حلب ش��رقی که موجبات تخلیه داوطلبانه غیرنظامیان 
و عزیم��ت س��ازمان یافت��ه معارضین مس��لح را فراهم 
کرد، مورد اس��تقبال قرار می دهند. وزرای امور خارجه 
همچنین از تخلیه نس��بی غیرنظامیان از فوعه، کفریا، 
زبدانی و مضایا استقبال می کنند. آنها متعهد می شوند 
تضمین کنن��د که این فرآیند ب��دون وقفه و به نحوی 
ایمن تکمیل ش��ود. وزرای امور خارج��ه از نمایندگان 
کمیت��ه بین الملل��ی صلیب س��رخ و س��ازمان جهانی 
بهداشت در کمک به اجرای این تخلیه تشکر می کنند. 
4- وزرای ام��ور خارج��ه ب��ر اهمی��ت گس��ترش و 
تعمیم آتش بس، دسترس��ی بدون مانع بشردوس��تانه 
و جابه جایی آزاد غیرنظامیان در سراس��ر کشور سوریه 

توافق دارند. 
٥- ای��ران، روس��یه و ترکی��ه آمادگی خ��ود را برای 
تس��هیل و ایفای نقش به عنوان ضامنین موافقتنامه ای 
ک��ه ب��ا مذاک��ره بی��ن دول��ت س��وریه و معارضین در 
آینده حاصل خواهد ش��د، ابراز می کنن��د. آنها از دیگر 
کش��ورهایی که بر وضعیت میدان��ی نفوذ دارند، دعوت 

می کنند تا همین کار را بکنند. 
6- آنها قویا اعتقاد دارند که این موافقت نامه برای ایجاد 
فضای الزم به منظور از سرگیری فرآیند سیاسی بر طبق 

قطعنامه 22٥4 شورای امنیت اساسی خواهد بود. 
7- وزرای ام��ور خارج��ه پیش��نهاد رئیس جمه��ور 
قزاقس��تان برای میزبانی چنین نشس��تی را مورد توجه 

قرار می دهند. 
8- ایران، روس��یه و ترکیه بر ع��زم خود برای مبارزه 
مش��ترک ب��ا داعش و النص��ره و تفکیک می��ان آنها و 

گروه های معارض مسلح تأکید می کنند.

هیات موسس انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اس��تان تهران، ثبت نام کنندگان عضویت در 
این انجمن را به حضور فعال در نخستین 

مجمع این تشکل فرا خواند. 
سخنگوی انجمن صنفی روزنامه نگاران 
اس��تان تهران ضمن قدردانی از استقبال 
چش��مگیر اهالی مطبوعات برای عضویت 
در انجم��ن اع��الم ک��رد: همکاران��ی که 

مدارک خود را ارس��ال کرده اند، می توانند 
در نخس��تین مجم��ع انجم��ن که9 صبح 
پنجش��نبه 2 دی ماه در سالن وزارت کار 
واقع در خیابان آزادی برگزار خواهد شد، 

شرکت کنند. 
از  ش��ماری  اف��زود:  محم��دی  داوود 
همکاران به دلیل نداش��تن شرایط قانونی 
الزم ی��ا عدم تکمیل م��دارک، از عضویت 

در انجمن بازمانده ان��د که برای این گروه 
از داوطلبان گرامی، پیامک اطالع رس��انی 

ارسال خواهد شد. 
مجمع  نخس��تین  دس��تور جلس��ه  او 
انجم��ن صنف��ی روزنامه نگاران اس��تان 
ته��ران را تصوی��ب اساس��نامه، انتخاب 
درب��اره  تصمیم گی��ری  و  هیأت مدی��ره 
دیگر مس��ائل عنوان ک��رد که در حوزه 

اختیارات قانونی مجمع اس��ت. محمدی 
با تأکید بر اهمیت موارد دس��تور جلسه 
مجم��ع ادام��ه داد: امیدواری��م اعضای 
انجم��ن ب��ا حض��ور پرش��مار، جدی و 
گام،  آغازی��ن  هم��ان  در  تأثیرگ��ذار 
زمین��ه پی ریزی انجمن��ی کارآمد برای 
پیگی��ری پرقدرت حقوق صنفی اعضا را 

امکان پذیر سازند. 

فرش��اد مومنی با انتقاد از طرح تحول سالمت، اصرار بر 
ادامه اجرای این طرح به ش��یوه کنونی را  » صدور فرمان 

برای پیشروی در باتالق «   خواند. 
او در نشس��ت تخصصی چالش ها و چشم اندازهای طرح 
تحول س��المت که در موسس��ه دین و اقتصاد برگزار شد با 
اعالم این نکته گفت: » اینکه دستگاه های متولی امر حمایت 
اجتماعی مجبور بش��وند از بانک ها وام هایی با بهره سنگین 
بگیرن��د که مس��ائل جاری این طرح را ح��ل و فصل کنند، 

چیزی جز صدور فرمان برای پیشروی در باتالق نیست.« 
 مومن��ی با انتقاد از نوع مواجه��ه نظام تصمیم گیری با 
مس��ائل مربوط به ای��ن طرح توضی��ح داد: مواجهه نظام 
تصمیم گیری با مس��ئله ایجاد شده در اجرای طرح تحول 
س��المت این اس��تعداد را دارد که این مس��ئله را به یک 
بح��ران ح��اد غیرقابل برگش��ت تبدیل کن��د. همین که 
ش��یوه های متعارف همکاری مورد نیاز برای حل مس��ئله 
ج��ای خ��ودش را به منازعه ه��ای غیر قاب��ل توجیه داده 
)نمون��ه اش را در ب��ر خوردهای��ی که وزارت بهداش��ت و 
وزارت کار با یکدیگر دارند می بینیم( بس��یار نگران کننده 
است. همین منازعه ها به ما می گوید قطعا این مسیر قابل 

تداوم نیست. 
این اقتص��اددان با تأکید بر س��نت های مالوف موجود 
در س��اخت سیاس��ی کش��ور تأکید ک��رد: در ای��ن گونه 
موارد متأس��فانه شیوه ای که به کار گرفته می شود، شیوه 
فرافکن��ی و نپذیرفتن مس��ئولیت و اصرار بر تداوم اجرای 
برنامه اس��ت که به نوعی یک سیاس��ت ش��تابزده است و 
می تواند برای کش��ور هزینه های بسیار سنگینی را داشته 

باشد. 

خروج از چارچوب  قانون 
مسعود پزش��کیان، نماینده مجلس سخنران دیگر این 
نشست مهم ترین مش��کل طرح تحول سالمت را  » خروج 
از چارچوب قانون «   عنوان کرده و توضیح داد:  » در قانون 

تکلیف ش��ده که فقط هزینه افرادی که درمان ش��ان را از 
سطح نخست ش��روع کرده اند از س��وی بیمه ها پرداخت 
ش��ود. چنانچه فردی از س��طوح باالتر درمانش را شروع 
کرده باشد بیمه ها به هیچ وجه نباید هزینه ها را پرداخت 
کنند. در طرح تحول سالمت متأسفانه این بخش نادیده 
گرفته شده و همین ماجرا سرآغاز مشکالتی است که در 

این طرح ایجاد شده است.«
پزش��کیان با تأکید بر اینکه باید براساس منابع موجود 
بس��ته خدمتی ب��رای مردم تعری��ف می کردی��م، گفت: 
 » مشکل دیگری که در این طرح وجود دارد این است که 
ن��وع بیمه کردن افراد غلط بود، اینکه به صورت اینترنتی 
هم��ه را بیم��ه کردند و دس��ت همه دفترچ��ه دادند که 
متأسفانه این دفترچه همانند یک چک سفید است و فرد 
می تواند در روش��ی که تعریف شده ظرف مدت یک هفته 
این دفترچه را تمام کند. در این روش حتی اگر تمام پول 
دول��ت را هم ما در این بخش ص��رف کنیم باز هم کافی 
نخواه��د بود.«   افزایش تعرفه  ها ب��دون تأمین منابع نیز از 
س��وی پزشکیان مورد انتقاد قرار گرفت.  او در توضیح این 
افزایش بی رویه تعرفه ها گفت: » افزایش تعرفه ها بدون در 
نظر گرفتن منابع باعث شد مشکالتی در این طرح ایجاد 

شود و بدهی های زیادی ایجاد شود. 
کل اعتبار امسال این طرح 7 هزار میلیارد تومان است 
درحالی که بدهی هایی که سال گذشته ایجاد شده از این 
میزان بیش��تر است. ش��ما فکر کنید اگر دولت صددرصد 
بودج��ه امس��ال را ه��م تخصیص بدهد،  ای��ن طرح فقط 
می  تواند بخش��ی  از بدهی های پارس��ال را پرداخت کند. 
همین اعداد و ارقام نش��انه عدم محاس��به درست در این 
زمینه اس��ت. در ح��ال حاضر هم ی��ک پیش نویس برای 
تأمین 8 هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مش��ارکت به 
مجلس ارائه  داده اند که بتوانند هزینه های ش��ان را تأمین 
کنن��د و با اصرار هم به این روش ادامه می دهند که ادامه 
این روند این اس��ت که س��ال آینده هزینه های این طرح 

به 2٥ هزار میلیارد تومان می رس��د و همین س��یر ادامه 
خواهد داشت.«

بی توجهی مدیران بیمه ای
محس��ن ایزدخواه، کارشناس بیمه  » بی توجهی مدیران 
بیم��ه ای  «   را مهم ترین عامل در دامن زدن به مش��کالت 
این طرح دانسته و گفت: وزارت بهداشت با زیرکی هرچه 
تمام ت��ر و با تکیه ب��ر مکانیزم قیمت این طرح را مطرح و 
پیش بردند، درحالی که اگر دبیرخانه شورای عالی خدمات 
درمانی در این زمینه بیشتر دقت می کردند می توانستند 
وزی��ر اقتصاد و رئیس س��ازمان مدیری��ت برنامه ریزی را 
نس��بت به مش��کالت موجود در این ط��رح توجیه کنند 
و خ��ب ممکن بود ک��ه ما امروز با این مش��کالت روبه رو 

نباشیم.«
ایزدخ��واه توضی��ح داد:  » مثمر ثمر ش��دن طرح تحول 
نظام س��المت نیازمند اجرای پیش ش��رط ها و مالحظاتی 
اس��ت که متأس��فانه هرگز صورت نگرفته اند و نتیجه این 
بی مالحظگی باعث ش��ده بیش از 7٥درص��د از بار مالی 

ناشی از این طرح روی دوش بیمه ها بیفتد.«
ب��ه گفت��ه ایزدخ��واه در س��ال 1٣92 بودج��ه درمان 
تامین اجتماعی 7 ه��زار میلیارد تومان بوده و این بودجه 
برای س��ال 96 پیش بینی ش��ده که ب��ه 22 هزارمیلیارد 
تومان برس��د. این افزایش هزینه ها ناش��ی از اضافه باری 
اس��ت که طرح تحول س��المت ب��ر دوش این س��ازمان 

گذاشته است. 
او در اعتراض به روش در پیش گرفته شده برای تأمین 
هزینه طرح تحول س��المت گفت: در ی��ک اقدام ناباورانه 
س��ازمان تامین اجتماع��ی را مجبور کردن��د از بانک های 
رف��اه، تجارت و ملت وام دریافت کند تا بتواند بدهی های 
خ��ودش را به مراکز درمانی و کلینیک��ی دولت پرداخت 
کن��د  که این اقدام ها به خودی خود مش��کالت زیادی را 

برای سازمان تامین اجتماعی به وجود آورده است. 

فراخوان حضور در نخستین مجمع انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران

دردگاه مومنی درمورد ادامه طرح تحول سالمت 

صدور فرمان برای پیشروی در باتالق 

ارتش س��وریه برای آخرین بار از ش��به نظامیان موجود 
در مناطق ش��هری حلب خواست پیش از ورود یگان های 
ارتش سریعا شهر را ترک کنند. کمیته بین المللی صلیب 
سرخ نیز اعالم کرد تعداد افرادی که تاکنون از شرق حلب 

خارج شده اند به 2٥هزار تن رسیده است. 
به گزارش ایس��نا به نقل از س��ایت النش��ره، رس��انه 
جن��گ س��وریه اعالم کرد ک��ه ارتش ب��رای آخرین بار 
از طریق بلندگوهایی در مناطق ش��رقی ش��هر حلب از 

ش��به نظامیان باقی مانده در این منطقه خواس��ت فورا و 
پی��ش از ورود یگان ه��ای ارتش س��وریه از این محله ها 

خارج شوند. 
این در حالی است که دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم 
کرد که عملیات خروج غیرنظامیان و شبه نظامیان از شرق 
حلب با س��رعت بیش��تری ادامه دارد و تعداد کسانی که 
تاکن��ون از این محله ها خارج ش��ده اند به حدود 16 هزار 

نفر رسیده است. 

اولتیماتوم ارتش سوریه به شورشیان باقی مانده در حلب

 رسلانه های محلی اعلالم کردند، 

چند ساعت پس از انتشار خبر ترور 
سفیر روسلیه در ترکیه، جسد یک 
دیپلمات دیگر روس نیز که به ضرب 
گلوله کشته شلده بود، در خانه اش 
واقع در مسلکو کشلف شد.  این در 
حالی اسلت کله دوللت ترکیه یکی 
از خیابان های شلهر آنکارا را به نام 
سفیر ترور شده روسلیه نامگذاری 

می کند. 

در پی حمله تروریسلتی برلین دوازده نفر کشته شدند. پلیس برلین به یک 
راننده پاکستانی مشکوک است اما داعش هم مسئولیت این حمله را برعهده 

گرفته است

تیتر اخبار

محس��ن س��رخو، رئیس کمیته حمل و نقل شورای شهر 
تهران ترافیک چند هفت��ه تهران را مصنوعی و غیرعادی 

دانست. 
به گزارش ایس��نا، س��رخو پس از گزارش ارائه وضعیت 
ترافیک از سوی س��ردار مهماندار رئیس پلیس راهنمایی 
و رانندگی با بیان اینکه نکات عنوان ش��ده از سوی رئیس 
پلیس راهور درس��ت اس��ت، اما دلیل کافی برای ترافیک 
این روزهای پایتخت نیست گفت: ترافیک یک ماهه اخیر 
عجیب بود، چراکه پیش از این نیز نمایشگاه شهر آفتاب، 
مهمانس��رای الهیه و... وجود داشتند، اما ترافیک این چند 

هفته متفاوت بوده است. 

او ب��ا بیان اینکه اگ��ر بخواهیم این دالیل را قبول کنیم 
عالوه بر نمایشگاه باید همه پارک ها، بیمارستان ها و حتی 
شورا و شهرداری نیز به خارج از تهران انتقال داده شوند، 
گف��ت: قبول کنید که در یک ماهه اخی��ر ترافیک تهران 
اصال ع��ادی نبوده و به نوعی می ت��وان گفت این ترافیک 

مصنوعی بوده است. 
رئیس کمیته حمل و نقل ش��ورای شهر تهران افزود: این 
ترافیک به هر دلیلی رخ داده باید با یک کار پلیسی، علل 
واقعی آن مش��خص شود، چراکه پس لرزه های این شوک 
ترافیکی ادامه دارد و تقاضا می ش��ود که به جای پرداختن 

به دالیل واهی به دالیل اصلی توجه شود. 

سرخو: ترافیک یک ماهه اخیر تهران  »مصنوعی« است و غیرعادی

  علی مطهری درباره آخرین وضعیت 
رسلیدگی به لغلو سلخنرانی اش در 
مشهد گفت: منتظر پاسخ کمیته های 
تشکیل شده به این پرونده و همچنین 
گزارش هلای آنان هسلتیم. او درباره 
اینکه برخی معتقدند بلا اعدام بابک 
زنجانی بسیاری از مسائل نا گفته باقی 
می ماند، گفت: پرونده زنجانی پیچیده 
اسلت و بدون کار شناسلی نمی توان 
صحبت کرد، من نیز به کلیات پرونده 
واقف نیستم که بخواهم پاسخ روشنی 

برای آن ارائه دهم. 

کارگران مجتمع کشت و صنعت مهاباد بیش از 20روز است که در اعتراض به عدم 
پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل در مجتمع چادر زده اند. 

تیتر اخبار

بهمن کیارس��تمی با اش��اره به اینکه پرونده پزش��کی 
عباس کیارس��تمی در دادس��رای جرائم پزشکی در حال 
بررسی است، تأکید کرد: هیچ یک از مطالبی که دادستان 
انتظام��ی دادس��رای نظ��ام پزش��کی درباره عل��ت فوت 
کیارس��تمی و ارتباط آن با روند درمان در هفته گذش��ته 

مطرح کرده است، تازگی ندارد. 
فرزند عباس کیارس��تمی درباره آخری��ن پیگیری های 
پرونده پزشکی پدرش در گفت وگویی با ایسنا با بیان این 
مطلب ادام��ه داد: این توضیحات بالفاصله بعد از فوت در 
فرانس��ه به ما گفته ش��ده بود و ما نی��ز همین جزییات و 
پرونده پزش��کی فرانسه را ش��هریورماه در اختیار سازمان 

نظام پزشکی قرار داده بودیم. 
او یادآور ش��د: پرونده ب��ه تازگی در دادس��رای جرائم 
پزشکی تش��کیل و رسیدگی به آن آغاز شده است که در 
این راس��تا شنبه هفته گذشته  )20 آذر( برای توضیحاتی 

به همراه وکالی خود به این جلسه رفتم. 
بهم��ن کیارس��تمی اف��زود: در ای��ن دادس��را یک تیم 
کارشناسی تشکیل شده که برخی از آنها همان پزشکانی 

هس��تند که به عنوان کارشناس در دادسرای نظام پزشکی 
هم اع��الم نظر کرده ان��د. به هر حال هن��وز نتیجه  اعالم 
نشده و احتماال تا چند هفته آینده بررسی ها ادامه خواهد 

داشت. 
او ب��ا اش��اره به گفته ه��ای علی فتاحی، دادس��تان کل 
انتظام��ی دادس��رای نظام پزش��کی ادام��ه داد: برخالف 
اظه��ارات اخی��ر ایش��ان م��ا به عن��وان خان��واده مرحوم 
کیارس��تمی در ارتباط با رأی هیأت بدوی س��ازمان نظام 
پزش��کی تقاضای تجدید نظر نکرده ایم، بلکه در دادسرای 
جرائم پزشکی  )پزشکی قانونی( طرح شکایت کردیم، اما 
اینکه دادس��تان انتظامی س��ازمان نظام پزشکی بالفاصله 
بعد از ش��روع بررس��ی پرونده در دادسرای جرائم پزشکی 
الزم می داند دوباره از اعالم نتیجه پرونده در سازمان نظام 
پزش��کی صحبت کند و س��ه روز بعد از نخس��تین جلسه 
کارشناس��ی پرونده در دادس��رای جرائم پزشکی با حضور 
وکال و خان��واده، دوباره اع��الم می کند که »هیچ ارتباطی 
بی��ن اقدامات درمان��ی در ایران و عامل مرگ ایش��ان در 

فرانسه وجود ندارد« به هیچ وجه دور از انتظار نیست. 

آخرین وضعیت پرونده پزشکی کیارستمی 

   »جورج کلونی« با همکاری  »گرنت 
هسال« اقتباسلی داستانی از مستند  
»کاله سلفیدها« را به سینما می برد.  
»کاله سفیدها« یا دفاع مدنی سوریه 
گروهی غیرنظاملی، داوطلب و بدون 
جناح سیاسلی هستند که در مناطق 
جنگی سوریه فعال هستند و بیشتر 
از سوی کشورهای غربی حمایت مالی 

می شوند. 

فیلم سینمایی  »صادق ُکرده« ساخته ناصر تقوایی روز پنجشنبه 2 دی ماه در 
سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی آید. 

تیتر اخبار

تیم های س��پاهان و تراکتورسازی با پیروزی بر حریفان 
خود به نیمه نهایی جام حذفی صعود کردند.

روز گذش��ته در مرحل��ه یک چهارم نهای��ی جام حذفی 
تی��م فوتبال س��پاهان با برتری دو بر صفر برابر س��ایپا به 
مرحله نیم نهایی این جام رس��ید. سپاهان در مرحله بعد 
 باید ب��ه مصاف برنده دی��دار تیم های اس��تقالل تهران و

نفت تهران برود. 

دیروز همچنین در دیدار دو تیم تراکتورس��ازی و نفت 
و گاز گچساران، سرخپوش��ان تبریزی با برتری ٣ بر یک 
مقابل تیم لیگ دویی نفت و گاز گچس��اران به مرحله بعد 

جام حذفی صعود کردند. 
تراکتورس��ازی در مرحل��ه نیمه نهای��ی بای��د به مصاف 
 برن��ده دیدار تیم های گس��ترش فوالد تبری��ز و ذوب آهن

اصفهان برود. 

صعود سپاهان و تراکتورسازی به نیمه نهایی جام حذفی

  رئلال مادرید به دلیلل تخلف در 
امضلای قرارداد بلا بازیکنان زیر ۱۸ 
سال با جریمه فیفا روبه رو شد. فیفا 
مادرید را برای یک سلال از امضای 
قلرارداد با بازیکلن جدیدی محروم 
اسلپانیایی درخواست  باشگاه  کرد. 
فرجام خواهلی کلرد و دادگاه عالی 
ورزش آن را پذیرفت. بر این اساس 
مادرید می تواند تابستان سال آینده 
بازیکن جذب کند و تنها در زمستان 
20۱۷ اجازه امضای قرارداد را ندارد. 

صحبت های شلهاب حسلینی در برنامه ویژه دوشنبه شلب 90 درباره اصغر 
فرهادی از این گفت وگوی تلویزیونی حذف شد. 

تیتر اخبار
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ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )15(
استفاده از کلمات زیبا و دلنشین

ای��ده این ش��ماره را با بیان یک داس��تان کوتاه 
آغاز خواهیم کرد. این ماجرا یکی از مش��هورترین 
ضرب المثل های بازاریابی در بریتانیاست. هنگامی 
ک��ه یک دختر نوجوان در حال آماده ش��دن برای 
ش��رکت در امتحان کالس زبان فرانس��ه خود بود، 
مادرش با وسواس خاصی وس��ایل مورد نیاز برای 
امتحان مانند خودکار وی را در کنار میز گذاشت. 
همچنی��ن با همان خودکار یادداش��تی روی کاغذ 
برای دخترش گذاش��ت: »دخترم، ب��اور قلبی من 
نسبت به امتحان امروز تو بسیار کوتاه و سرشار از 

اطمینان است. تو موفق خواهی شد.«
این شیوه نویسندگی بدون شک اعتماد به نفس 
فوق الع��اده ای را به مخاط��ب منتقل می کند. همه 
ما در اطراف  خود تعدادی از چنین دوس��تانی که 
ب��ا جمالت روحیه بخش و سرش��ار از کلمات زیبا 
دیگران را مخاطب ق��رار می دهند، داریم. جمالت 
زیب��ا و روحیه بخ��ش، عالوه بر اینک��ه در زندگی 
روزمره کارب��رد دارد، در دنی��ای تبلیغات نیز تکه 
گمشده پازل بسیاری از طراحان است. در صنعتی 
که انواع ش��یوه های ترغیب مشتریان امتحان شده 
و روز به روز روش های جدیدتری معرفی می شود، 
اگ��ر تنه��ا یک نکته ماندگار وجود داش��ته باش��د 
اس��تفاده از جمالت زیبا و دلنشین خواهد بود. در 
واقع همه افراد از مورد احترام و تشویق واقع شدن 
اس��تقبال می کنند. بنابراین چرا نباید آن چیزی را 
که همه افراد تشنه اش هستند در اختیارشان قرار 

داد؟ 

ایده
براس��اس روال عادی، ایده این بخش باید از یک 
برند یا ش��خصیت مشهور الگوبرداری شده باشد. با 
این حال موضوع مورد بحث آنقدر در میان برندها 
و آژانس های تبلیغاتی ش��ایع اس��ت ک��ه ترجیح 
داده ام ن��ام برند خاصی روی ای��ده این بخش قرار 
نگیرد. اگرچه اس��تفاده از جم��الت، اصطالحات و 
اس��تعاره های زیبا تاثیر زی��ادی روی فهم مخاطب 
از مطلب دارد، با این حال زیاده روی یا اس��تفاده از 
اصطالحات تخصص��ی می تواند موجب عدم انتقال 
صحیح مفهوم اصلی شود. درست مانند چربی های 
اضافی که باعث مس��دود ش��دن رگ ها می ش��ود، 
اس��تفاده از صف��ات و جمالت دش��وار نی��ز باعث 
ناپدید شدن مفهوم اصلی در میان لفظ  پردازی تان 
می شود. همچنین استفاده از مثال های گوناگون تا 
حدودی فرصت را برای طراحان آگهی تنبل فراهم 
خواهد کرد تا به جای استفاده از آمار و ارقام دقیق 
در تبلیغات خود، صرفا به اس��تفاده از جمالت زیبا 

اکتفا کنند. 

نویس��ندگان بی حوصله، هنگام نگارش یک متن 
برای دوری از س��ختی جمع آوری اطالعات دقیق 
از جم��الت نامفهوم اس��تفاده می کنند. یک مثال 
واضح جمله ابتدایی گزارش نحوه برگزاری جش��ن 
اختتامیه یکی از دبیرس��تان های فرانس��ه اس��ت: 
»کنفران��س پایانی برگزار و اطالعات مناس��بی در 
زمین��ه دس��تاوردهای عظیم گروه آموزش��ی ارائه 

شد.«
همان ط��ور که مش��اهده کردید، نویس��نده این 
متن در جمله فوق مرحله دش��وار ارائه دستاوردها 
و جزیی��ات آن را بر عهده خواننده گذاش��ته و در 
واقع از زیر بار آن ش��انه خالی کرده اس��ت. عبارت 
»دس��تاوردهای عظیم« که در متن به آن اش��اره 
ش��ده اس��ت، هیچ تعریف یا توضیح بیشتری را به 
همراه نداشته و باعث سردرگمی خواننده می شود. 
اگر هدف از ارائه گزارش یک مراس��م تنها اشاره به 
چگونگی برگزاری آن اس��ت، در این صورت دیگر 
نیاز چندانی به اس��تفاده از یک نویسنده حرفه ای 
نخواهد ب��ود. هر فردی توانایی نوش��تن چگونگی 
برگزاری یک مراس��م یا کنفرانس را دارد. اهمیت 
کار در چگونگ��ی ارائ��ه اطالعات ب��ه مخاطب در 
راس��تای جلب نظر وی اس��ت. جمله ای که به آن 
اش��اره شد، در صورت به کارگیری اندکی خالقیت 
می توانس��ت به این  صورت ارائه ش��ود: »مراس��م 
اختتامیه دبیرس��تان ب��ا حض��ور فارغ التحصیالن 

امسال برگزار شد. 
همچنین در این مراس��م از تیم ورزشی مدرسه 
که در مس��ابقات جهانی موفق به کسب رتبه دوم 
ش��د نیز تقدیر به عمل آمد. الزم به ذکر است که 
در این مراسم دانش آموزان فارغ التحصیل تجربیات 
خ��ود را ب��ا دانش آموزان جدید در میان گذاش��ته 
و نم��ودار س��طح پیش��رفت تحصیلی دبیرس��تان 
نیز توس��ط انجمن مدرس��ه به نمایش درآمد. این 
اطالعات حاکی از پیشرفت 12درصدی معدل کل 
دانش  آموزان اس��ت که برای دبیرس��تان و والدین 

باعث افتخار است.«

آنچه در عمل باید انجام دهید
- هن��گام اس��تفاده از جمالت و کلم��ات توجه 
داش��ته باشید که الزم نیس��ت به طور مستقیم به 
تشویق مخاطب پرداخته و از وی تعریف و تمجید 
کنید. مانند متن اصالح شده ای که در پایان بخش 
ایده مورد بررسی قرار گرفت، تنها ارائه آمار دقیق 
در م��ورد میزان افزایش کیفی��ت و معدل )در این 
مثال دبیرستان( می تواند باعث جلب نظر مخاطب 

شود. 
- س��عی کنی��د ب��ه درس��تی از جمالتی ب��ا بار 
احساس��ی باال اس��تفاده کنید. این جمالت باعث 
خواهند شد مخاطب به صحت متن شما شک کند. 

تبلیغات خالق

آگهی Barkod- شعار: هنگام مونتاژ وسایل به خودتان آسیب نزنید. از مبلمان آماده ما استفاده کنید. 

ایستگاه تبلیغات

هجوم برندها به تبلیغات درون 
نرم افزار در تعطیالت شکرگزاری

هر س��اله به تع��داد کس��انی که صف ه��ای طوالنی 
فروشگاه ها در فصل خرید آزارشان می دهد و از آن فراری 
هستند، افزوده می شود. این اتفاق به واسطه توانایی آنها 
در خرید مس��تقیم از طریق تلفن های همراه هوشمند 

خود می افتد. 
 به گ��زارش  ام بی ای نیوز، در نتیجه این امر بودجه ای 
که تبلیغاتچی ها برای این منظور کنار گذاش��ته اند نیز 
در راس��تای همین جا به جایی حرکت می کند. کمپانی 
تحلیل��ی IronSource با بررس��ی هزینه های برندها 
در طول زمان خرید تعطیالت ش��کرگزاری متوجه شد 
تبلیغاتچی ها چگونه خری��داران را از طریق موبایل های 
هوش��مند هدف قرار می دهند. مدیر ارش��د بازاریابی و 
موس��س IronSource می گوید: »کشف تکان دهنده 
آن ب��ود که ویدئو، نق��ش فزاینده ای در ای��ن روند ایفا 
می کرد. فعاالن تبلیغات��ی می دانند که ویدئوی موبایلی 
واحدی از تبلیغات است که س��ریع ترین میزان رشد را 

دارد.«

احترام به مخاطبان با ساخت آگهی خوب
امید خاکپورنیا، کارگردان و فعال تبلیغاتی 
درباره آگهی تلویزیونی تقدیم برند سان استار 
می گوی��د: برندهای ایران��ی توجه چندانی به 
آگهی های تقدیم خ��ود ندارند و اکثرا با یک 
عکس یا اسالید این سبک تبلیغاتی را اجرایی 
می کنن��د. اینکه این مش��کل از کجا نش��ات 
می گیرد، نیاز به بررس��ی دقیق ت��ری دارد اما 
این معضلی  است که برندها باید به آن توجه 
خاصی داش��ته باش��ند و از این رسانه و زمان 
مفید تبلیغات��ی، بهره ب��رداری بهتری کنند. 
آگهی ه��ای تقدیم، زمان بس��یار خوبی برای 
جلب نظر مخاطبان هستند، چون جلب نظر 
مخاطبانی که مقابل تلویزیون نشسته و منتظر 
برنامه  مورد عالقه شان هستند، راحت تر است. 
برندهای ایرانی به نظر این شیوه را جزو روند 
تبلیغات��ی خود در نظر نمی گیرند و در زمانی 
کوتاه آگهی را برای پخش آماده می کنند. حال 
با توجه به این عملکرد برندها، وقتی مخاطب 
با آگهی تقدیم برند سان اس��تار مواجه شود، 
مطمئنا نظرش جلب خواهد شد. سان استار با 
این شیوه اجرا احترامی را برای مخاطب خود 
قائل شده است؛ احترامی که در آینده تاثیرات 

آن را خواهد دید. 

پوشش گروه مخاطبان بیشتر 
خاکپورنی��ا می گوید: سان اس��تار برای این 
آگهی تقدی��م، وقت و هزینه ص��رف کرده و 
مشخص است که جزو برنامه ریزی کمپین های 
قبلی آن بوده اس��ت. امیدوارم برندهای دیگر 
نیز نگاهی جدی تر به آگهی های تقدیم خود 
داش��ته باشند تا این روند تبلیغات از وضعیت 
کس��الت بار حال حاضر خارج شود. خاکپورنیا 
می گوی��د: آگهی تقدیم برنامه سان اس��تار به 
تنهای��ی قابلیت یک آگهی کامل را دارد و اگر 
جداگانه هم پخش ش��ود، توانایی ارسال پیام 
تبلیغاتی برن��د را خواهد داش��ت. همچنین 
این آگهی بیش��تر گروه مخاطب��ان جوان را 
ه��دف قرار داده و بازیگ��ران حاضر در آن نیز 

بیش��تر با این گروه سنی هماهنگی دارد. اگر 
در انتخاب بازیگر کمی دقت می شد و برخی 
از آنه��ا رده های س��نی پایین تری داش��تند، 
برند می توانس��ت گروه مخاطب گسترده تری 
را پوش��ش ده��د. خاکپورنی��ا می گوی��د: در 
آگهی های تقدیم برنام��ه، تاکید زیادی روی 
محصول نمی ش��ود اما در رون��د ایده پردازی 
آگهی سان اس��تار این اتفاق افت��اده و برند با 
ترکیب بسته بندی ها توانسته محصول جدید 
خود را بزرگنمایی کند. این روند ایده پردازی 
نی��ز جالب توج��ه و خوب اس��ت. خاکپورنیا 
درباره مراحل اجرایی و س��اخت آگهی تقدیم 
برنامه سان اس��تار می گوید: آگه��ی از لحاظ 
کارگردانی و س��اخت نیز جالب توجه اس��ت 
و در ای��ن باره نیز روند درس��تی را طی کرده 
بود. پالن های آگهی فکر شده و با برنامه ریزی 
دقیقی اجرایی ش��ده بودند که این موضوع به 
انتقال پیام برند کمک بس��زایی کرده اس��ت. 
خاکپورنیا درباره مشکالت پخش آگهی های 
تلویزیونی و دریافت مجوز در این باره می گوید: 
س��ازندگان آگهی های تبلیغاتی در این باره با 
مشکالت زیادی روبه رو هستند؛ مشکالتی که 
لطمات مالی و زمانی زیادی را به س��ازندگان 
وارد می کند. گاهی آگهی، س��اخته ش��ده اما 
اجازه پخش نمی گیرد. نکته مهم این اس��ت 
که قوانین مش��خصی در این باره نیس��ت که 
برندها با رعایت آنها مانع از این اتفاق ش��وند 
و در بیشتر مواقع با آگهی ها سلیقه ای برخورد 
می ش��ود. با تمام این توصیفات در پایان باید 
بگویم آگهی تقدیم برند سان استار نمره خوبی 
را به خود اختصاص می دهد؛ نمره ای که حتما 

در آینده کاری برند تاثیرگذار خواهد بود. 

»بهترین خودت باش«
کیوان یوسفی، مدیر بازاریابی برند سان استار 
درب��اره آگه��ی تقدی��م این برند ک��ه چندی  
پیش قبل از بازی های فوتبال منتش��ر ش��د، 
می گوید: این آگهی در ادامه برنامه ای اس��ت 
که برند سان  اس��تار از ابتدای امس��ال در حال 

اجرا دارد؛ برنامه ای که برند سان اس��تار در آن 
گروه مخاطبان تا 40 س��ال خ��ود را که گروه 
هدف اصلی آن هستند، هدف قرار داده  است. 
برای جذب بخشی از این گروه وسیع  که شامل 
نوجوان��ان و جوانان می ش��ود، از خوانندگان 
مطرحی مانند س��یروان و زانیار خسروی که 
با هویت سان اس��تار همخوانی بیشتری دارند 
کمک گرفتیم. در میان این گروه، بخش قابل 
توجهی از دختران جوان و نوجوان جذب این 
بخش از کمپین ش��دند و با آن ارتباط برقرار 
کردند. سان اس��تار در مقابل ای��ن گروه، گروه 
پسران نوجوان و جوان را داشت که برای جذب 

آنها سراغ مسابقات بین المللی فوتبال رفت. اگر 
به خاطر داش��ته باشید، سان اس��تار برای این 
کمپی��ن از ش��عار برند خود یعن��ی »بهترین 
خودت باش« اس��تفاده کرده  بود؛ شعاری که 
برای پیروی از آن س��راغ بازی های بین المللی 
رفتیم که بهترین های فوتب��ال در آن حضور 
دارند و تفکر حرفه ای موجود در آن به نحوی 
اس��ت که تمامی عوامل آن سعی در بهترین 
خود بودن دارند و به نوعی حس بهترین بودن، 
در این طبقه از فوتبال بهتر دیده می شود. البته 
باید بگویم سان ستار برنامه ای برای حضور در 
بازی های داخلی ندارد. بنابراین جام ملت های 

اروپا نخستین باری بود که آگهی تقدیم اکران 
شد. آن زمان سان استار اسپانسر پخش بازی ها 
نیز شد. همزمان با این روند تبلیغاتی سان استار 
پخش زنده فوتبال را در بام تهران و برج میالد 
نی��ز برای هدف ق��رار دادن مخاطبانش انجام 
داد. سان اس��تار از این کار بازخوردهای خوبی 
را دریافت کرد. ای��ن برنامه در افزایش فروش 

سان استار تاثیر مثبتی داشت. 

تجربه لذت بخش یک بار 
چشیدن محصوالت 

 یوس��فی درب��اره عل��ت افزای��ش فروش 
سان اس��تار در زم��ان پخ��ش بازی ه��ای 
ج��ام ملت های اروپا می گوید: سان اس��تار 
در خوش��حالی مخاطبان��ش  زم��ان  آن 
شریک ش��ده بود و آنها را وادار به مصرف 
محصوالتش نکرده  بود. برخورد اینچنینی 
معم��وال مورد اس��تقبال مخاطب��ان قرار 
می گیرد و این شیوه عملکرد خوشایند آنها 
خواهد بود. سان اس��تار می خواست تجربه 
لذت بخ��ش یک بار چش��یدن محصوالت  
را ب��رای مخاطبان خود ب��ه بهانه چنین 
برنامه هایی ایجاد کند و این کار با توجه به 
بازخوردهای آن بهترین شیوه بود. یوسفی 
درباره آگهی تقدیم تازه سان استار می گوید: 
سان استار چندی  است محصوالت خود را 
با بسته بندی تازه ای به بازار ارائه می دهد. 
بسته بندی COMBIDOME  ترکیبی از 
بطری و پاکتی ا ست که با این ترکیب کامل تر 
شده اند. همچنین طبق برنامه ریزی کمپین باز 
فص��ل بازی های لیگ های اروپایی و قهرمانان 
اروپا در راه بود و سان استار می توانست مجددا 
توجه گروه مخاطبان پس��ر ج��وان و نوجوان 
خود را به سمت آن جلب کند. بنابراین سعی 
شد مفهوم با هم کامل ترند را در آگهی تقدیم 
با حضور دو گروه هوادار نش��ان داده شود؛ دو 
گروهی که در آگهی تقدیم با در دست داشتن 
دو نوع بسته بندی قبلی موجود در بازار و ادغام 
هر دو با هم کامل تر می ش��دند. با این ش��یوه 

سان استار نشان داد که هواداران با حضور در 
کنار هم می توانند در عین رقابت سالم، حضور 
بهتر و کامل تری را داش��ته باش��ند و بهترین 

خودشان باشند. 

محدودیت های پخش آگهی های 
تلویزیونی 

یوسفی می گوید: همیشه وقتی آگهی های 
تلویزیون��ی جهت اخ��ذ کد به صدا و س��یما 
ارسال می شوند، به دلیل محدودیت ها و شرایط 
موجود دستخوش تغییراتی می شوند که گاهی 
آگه��ی را از ایده اصل��ی دور می کند. در مورد 
آگهی تقدیم سان اس��تار نیز ت��ا حدودی این 
اتفاق افتاد. آگهی از لحاظ موس��یقی و صدای 
هواداران دچار تغییرات ش��د که ش��اید حس 
و احس��اس اصلی آن کمرنگ ش��د اما با تمام 
این اتفاقات، آژانس سازنده تمام تالش خود را 
برای نشان دادن مفهوم اصلی پیام برند کرده 
اس��ت که همین جا جای تش��کر دارد. آگهی 
شاید چند ثانیه طول بکشد اما زحمت زیادی 
برای ایده پردازی و اجرای آن کشیده شده که 
امیدواریم بازخورد مورد نظر را از آن به دس��ت 
بیاوریم. در پایان باید بگویم برندها برای تهیه 
آگه��ی تقدیم معم��وال از یک رون��د تکراری 
بهره برداری می کنند اما سان ستار تالش کرد 
که ش��یوه متفاوتی را اجرا کند و برای این کار 
هزینه زیادی را نیز صرف کرده است اما گروه 
مخاطبان برای سان س��تار ارزشمند هستند و 
صرف وقت و هزینه برای برند پیامدهای خوبی 

به همراه داشته است. 

آگهی تقدیم برنامه سان استار به تنهایی 
قابلیت یک آگهی کامل را دارد و اگر جداگانه 

هم پخش شود، توانایی ارسال پیام 
تبلیغاتی برند را خواهد داشت. همچنین 
این آگهی بیشتر گروه مخاطبان جوان را 

هدف قرار داده و بازیگران حاضر در آن نیز 
بیشتر با این گروه سنی هماهنگی دارد. 
اگر در انتخاب بازیگر کمی دقت می شد 
و برخی از آنها رده های سنی پایین تری 
داشتند، برند می توانست گروه مخاطب 

گسترده تری را پوشش دهد

در آگهی تلویزیونی تقدیم برنامه، دو گروه هواداران تیم های فوتبال 
با در دس�ت داش�تن دو بسته بندی با هیجان به سمت یکدیگر حرکت 

می کنند؛ دو گروهی که وقتی به هم می رسند با به هم زدن دو بسته بندی 
آبمیوه باعث شکل گیری بسته بندی جدید برند سان استار می شوند. این 
آگهی تقدیم برنامه توسط برند سان استار قبل از فصل بازی های فوتبال 
لیگ های اروپایی و قهرمانان اروپا اکران ش�ده است. »فرصت امروز«، 

آگهی م�ورد نظر را به خاطر متفاوت بودن ب�ا مابقی آگهی های تقدیم 
برنامه ها مورد بررس�ی قرار داده است. برای این بررسی گفت وگویی را 
ب�ا امید خاکپورنیا، کارگردان و فعال تبلیغاتی و کیوان یوس�فی، مدیر 

بازاریابی برند سان استار داشته ایم که در ادامه می خوانید. 



دیج��ی کاال با هدف س��وق 
دادن مش��تری ب��ه خری��دی 
کمتری��ن  ب��ا  و  بی دردس��ر 
پوش��اک  ح��وزه  در  هزین��ه 
فروش��گاه  تاس��یس  به  اقدام 
اینترنتی دیجی استایل، یکی 
از بزرگ تری��ن و جامع تری��ن 
مراکز آنالین عرضه پوش��اک 
باکیفی��ت ک��رده اس��ت. این 
برن��د در ای��ن راس��تا مجل��ه 
چاپی ب��ه همین نام منتش��ر 
ک��رده ک��ه فقط ی��ک مجله 
معمولی مد و فش��ن نیس��ت 
بلکه قصد دارد سبک زندگی 
و  داده  تغیی��ر  را  مخاط��ب 
برایش سبک بسازد. به همین 
منظور از کمپینی با هش��تگ 
#سبکتو بس��از رونمایی کرده 

است. 
نکت��ه جال��ب در این مجله 
همکاری با برندهایی است که 
هیچ نمایندگی اصلی و شعبه 
فروش رسمی در ایران ندارند 
محصوالت  مجموع��ه  تمام  و 
آن دیج��ی اس��تایل همزمان 
ب��ا محصوالت موجود آن برند 
در دنیاس��ت. به ای��ن ترتیب 
دیگر الزم نیس��ت شما برای 
موردنظرتان  محص��ول  خرید 
به کش��وری دیگر سفر کنید 
یا به اقوام خارج از کش��ورتان 
س��فارش کاال بدهی��د بلک��ه 
می توانید ب��ه راحتی و بدون 
ات��الف وق��ت خرید خ��ود را 
انج��ام دهید. دیجی اس��تایل 
ت��الش کرده تا تمام معضالت 
خرید دیجیتالی را از بین برده 
و کاربر بتواند بدون دغدغه و 
روش ه��ای  اصولی تری��ن  ب��ا 
ممک��ن خرید خ��ود را انجام 
برای  دهد. همچنین خدمتی 
کاالهای مرجوعی ایجاد شده 
اس��ت که اگر مش��تری به هر 
دلیل��ی از کاالی خ��ود راضی 
نباش��د و تصمیم ب��ه مرجوع 
ک��ردن کاالی خ��ود بگی��رد، 
دیجی اس��تایل هیچ مشکلی 
در این زمینه ندارد و خدمات 
پ��س از ف��روش ای��ن مرک��ز 
پذیرای این کاالها و بازگشت 
هزین��ه مش��تری خواهد بود. 
ب��رای ارزیاب��ی این اق��دام و 
بس��از«  »س��بکتو  کمپی��ن 
دیج��ی کاال در این راس��تا با 
کارشناس  ش��ریعتی،  س��ینا 
بازاریابی و رفتار مصرف کننده 
تا  داده ایم  ترتیب  مصاحبه ای 
هدف از گس��ترش مداوم این 

کس��ب وکار و متنوع س��ازی 
زاوی��ه ای  از  را  محصوالت��ش 

دیگر به تماشا بنشینیم. 

فرهنگ سازی در مد و 
لباس 

کارشناس  ش��ریعتی،  سینا 
بازاریابی و رفتار مصرف کننده 
در خص��وص ارزیاب��ی خود از 
به  کمپین »س��بکتو بس��از« 
می گوید:  ام��روز«  »فرص��ت 
مرحل��ه اول ای��ن کمپی��ن و 
برنامه ری��زی ب��رای ورود ب��ه 
حوزه پوش��اک دیج��ی کاال با 
موفقیت اجرا شده است. یکی 
از نش��انه های کمپی��ن موفق 
این است که رویش فکر شده 
و قب��ل از النچ آن در موردش 
تحقی��ق کرده ان��د و در آینده 
نی��ز در فرآین��د فروش ش��ان 
می گ��ذارد.  مثب��ت  تاثی��ر 
شخصی س��ازی و ایجاد سبک 
برای مخاطب ی��ا به اصطالح 
س��ت ک��ردن لب��اس در یک 

اهمیت  دارای  فرهن��گ 
است. در دنیای امروزی 
که به این مقوله بس��یار 
روزهایی  و  توجه ش��ده 
تحت عنوان روزهای مد 
در  مد  پایتخت ه��ای  یا 
دنیا وجود دارد، می توان 
از ورود ب��ه ای��ن حوزه 
مارکتینگ��ی  اس��تفاده 
در  و  ک��رده  بیش��تری 
آن فرهنگ س��ازی کرد. 
فرهنگ س��ازی در لباس 
یک��ی از عناص��ر مثبت 
در فرهنگ هر کش��وری 
است و باید ستوده شود. 
اما اینک��ه آیا دیجی کاال 
تخصص الزم برای انجام 
ای��ن کار را دارد یا خیر 

س��والی است که باید پرسیده 
ش��ود. این موضوع یا باید در 
طول زمان مش��خص شود یا 
اینکه از قبل تحقیقات بازاری 
در این خصوص صورت گرفته 
باش��د که با توجه به پیشینه 
آنه��ا  مطمئن��ا  دیج��ی کاال، 
ب��دون تحقیق وارد این مقوله 
نش��ده اند چرا که اگ��ر بدون 
تحقی��ق وارد چنین حوزه ای 
ش��وند، ممکن اس��ت به برند 
آنه��ا لطمه خ��ورده و اعتماد 
الزم از جانب مش��تری سلب 
ش��ود. اما در م��ورد اینکه تا 
چه حد مورد اس��تقبال واقع 
ش��ود باید گفت که به خاطر 
فراگیر بودن اس��تفاده از این 
س��ایت آنالی��ِن خریدوفروش 

می ت��وان ب��ه موفقیتش امید 
داشت. 

ورود برند تخصصی 
نکت��ه  ادام��ه می ده��د:  او 
دیگری ک��ه باید بیان ش��ود 
این اس��ت که اگ��ر برند فعال 
در حوزه پوش��اک مانند درسا 
ی��ا هاکوپیان مج��ری چنین 
کمپینی می شد، شاید موفق تر 
عم��ل می ک��رد چرا ک��ه این 
برندها در این حوزه ش��ناخته 
ش��ده اند و تخص��ص دارن��د، 
ام��ا دیجی کاال ت��ازه وارد این 
وادی شده اس��ت. درسا قطعا 
پوش��اک تخصص  در ح��وزه 
بیش��تری دارد و رویکرد آنها 
بسیار متفاوت است با برندی 
که تازه وارد این حوزه ش��ده 
به عن��وان دالل و  و آن ه��م 
واس��طه ایفای نقش می کند. 
چنی��ن رویکردی باید ارزیابی 
ش��ود تا میزان موفقیت آن را 

در آینده دریابیم. 

متنوع سازی محصوالت 
ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
این  جامعه ه��دف گس��ترده 
کمپین ک��ه م��ردان، زنان و 
ک��ودکان و البس��ه مربوط به 
آنهاس��ت، می افزای��د: جامعه 
هدف برای چنین محصوالتی 
حتما باید دارای تنوع باش��د. 
مختل��ف  خری��د  س��بدهای 
ب��ا درج��ه قیمت و پوش��ش 
قش��رهای مختل��ف یک��ی از 
اص��ول اساس��ی در رویک��رد 
اس��ت.  بازاریاب��ی دیجیت��ال 
مطمئن��ا یک��ی از مزیت های 
اصلی فروش��گاه های آنالین و 
بر پایه اینترن��ت، وجود تنوع 
کاالهاس��ت.  گس��تردگی  و 

ش��اید از خ��ود بپرس��یم چرا 
آنالی��ن  فروش��گاه های  وارد 
می ش��ویم؟ به دلی��ل کمبود 
وق��ت، تن��وع کاال، قیم��ت و 
خدمات بهتر. درس��ت اس��ت 
ک��ه ما حس لم��س محصول 
را از مش��تری می گیری��م اما 
در ع��وض مزیت های��ی چون 
تن��وع در محص��ول داریم که 
ب��ه موفقیت بیش��تر ما کمک 

می کند. 

رویکردی همراه با 
آزمون و خطا 

س��ینا ش��ریعتی در م��ورد 
هدف دیجی کاال از گس��ترش 
کس��ب وکار خ��ود می گوی��د: 
ب��ه ط��ور کل��ی با گس��ترش 
فعالیت ه��ای دیج��ی کاال ب��ه 
این ش��کل زیاد موافق نیستم 
چراکه پی��ش از این در حوزه 
دیجیتال فعال بوده و حتی نام 
برن��د و برندینگش نیز بر این 
اساس اس��ت. اما همین برند 
هنگام��ی ک��ه بخواهد 
وارد دیگ��ر حوزه ها نیز 
بشود، مانند سایت های 
ف��روش  همه چی��ز 
می ش��ود ول��ی برندی 
مانن��د آم��ازون از اول 
ای��ن برنامه را داش��ته 
که همه چیز بفروشد و 
هزینه  ها و بودجه هایش 
چندی��ن براب��ر دیجی 
کاالس��ت. دیج��ی کاال 
ابت����دا ب��ا ف����روش 
دیجیتالی  محص��والت 
کارش را ش��روع کرده 
در  ورودش  و  ب��ود 
مانند  حوزه ه��ا  دیگ��ر 
با  پوشاک  حوزه جدید 
آزمون و خطا نیز همراه 
اس��ت. با توجه به اینکه یکی 
از نخستین سایت های معروف 
اس��ت  ایران  اینترنتی  فروش 
و با س��رمایه گذاری وارد این 
حوزه ش��ده، می توان امید به 
موفقیتش داشت، اما در همه 
تغییر  مش��تریان  دنی��ا  جای 
کوچک در کسب وکار را پس 

می زنند. 
رقی��ب  چ��ون  ای��ران  در 
همانن��د  آنالی��ن  س��بکی  و 
دیجی کاال وجود ندارد، ممکن 
است موفق شود. باید دید این 
پروژه چقدر با استقبال مواجه 
می ش��ود. در ای��ران تاکن��ون 
تجربه مش��ابهی نداشتیم و تا 
اینجا این روند مثبت ارزیابی 
می ش��ود. امیدواری��م آنه��ا با 

اس��تفاده از تحقیق��ات بازار و 
بیشتر،  مش��اوران  از  استفاده 
فعالیت خ��ود را گس��ترده تر 

کنند. 

نو بودن ایده 
او در خصوص مزیت رقابتی 
این س��ایت در ورود به حوزه 
مد و پوش��اک نسبت به دیگر 
در خرید  فع��ال  س��ایت های 
آنالین می گوید: مزیت آن نو 
ایده اس��ت. حتی خود  بودن 
اس��تارتاپی مانن��د دیجی کاال 
حرکت نویی اس��ت و همانند 
دیگر کسب وکارهای آنالین با 
ریس��ک همراه است. هنگامی 
که خوب و ق��وی عمل کند، 
س��ود نخس��تین بودن را هم 
می ب��رد. دیج��ی کاال تجرب��ه 
ای��ن کار را پی��ش از این نیز 
دارد. مث��ال در س��ال هایی که 
اینترنتی  ب��ه خری��د  کس��ی 
از  نداش��ت، مشتریان  اعتماد 
دیج��ی کاال دوربین دیجیتال 
این  به  خریداری می کردن��د. 
ترتی��ب آنها با قبول ریس��ک 
را  ایده های ش��ان  توانس��تند 
گس��ترش داده و ثبت کنند. 
ای��ن برند با توج��ه به تجارب 
قبلی، امید به پیش��رفت خود 
در این ح��وزه دارد. همکاری 
آنها با برنده��ای خارجی نیز 
نشان از گسترش این فعالیت 
متنوع س��ازی  جه��ت  در  و 
ک��ه  اس��ت  محصوالت ش��ان 
تاثیر بهتری در رشد  مطمئنا 
و فروش آنها خواهد داش��ت. 
ای��ن متنوع س��ازی باید اتفاق 
بیفتد تا در آینده به مش��کل 

نخورند. 

تهییج اولیه مشتریان 
انته����ای  در  ش��ریعتی 
صحبت های خود به ارزیابی از 
استقبال مخاطبان پرداخت و 
مخاطبان  استقبال  کرد:  بیان 
ایران��ی به این صورت اس��ت 
ک��ه ابت��دا چند م��اه اول اگر 
تبلیغ��ات خوب��ی ه��م راجع 
به آن محصول ش��ده باش��د، 
آن  از  هیجان��ی  به ص��ورت 
خدمت یا محصول اس��تقبال 
ممکن  ام��ا  می کنند  خوب��ی 
است بعدا این استقبال کمتر 
ش��ود. باید دید که آیا تهییج 
می کند  نزول  مش��تری  اولیه 
یا خیر چون تجربه مش��ابهی 
در این خصوص وجود نداشته 
اس��ت، باید منتظ��ر بمانیم تا 

نتیجه اش را ببینیم. 

مصاحبه واقعه مدار )بخش دوم(

همانطور که در جلس��ه گذش��ته اش��اره ش��د 
مصاحبه واقعه مدار نوع ویژه ای از مصاحبه روایتی 
است که با اجرای آن مصاحبه شوندگان، رخدادها 
ی��ا جنبه هایی از زندگی روزم��ره خود را توصیف 
و روای��ت می کنن��د. فلی��ک )1996( مطالعه ای 
تطبیق��ی در مورد تغییرات حاص��ل از فناوری در 
زندگ��ی روزمره انجام داد. وی ب��ه منظور تحلیل 
دیدگاه های متفاوت در رابطه با موضوع یاد شده، 
با س��ه گروه شامل مهندس��ان فناوری اطالعات، 
صاحبنظ��ران ح��وزه عل��وم اجتماع��ی و معلمان 
به عنوان حرفه هایی که در سطوح مختلف در نقش 
تولی��د کنن��ده، متخصصان و کارب��ران با فناوری 
س��روکار دارن��د، 27 مصاحبه واقعه م��دار ترتیب 
داد. پرس��ش های مطرح شده توس��ط وی شامل 
ش��رح حال مصاحبه ش��ونده در رابطه ب��ا فناوری 
)نخس��تین برخورد وی ب��ا فن��اوری و مهم ترین 
تجرب��ه ای که در م��ورد فن��اوری دارد( و زندگی 
روزمره او در ارتب��اط با فناوری )توصیف امور روز 
گذش��ته و اینکه فناوری در آن چه نقشی داشته 
اس��ت، ابعاد مختل��ف زندگی روزم��ره مانند کار، 
اوقات فراغت، محیط خانه و نقش فناوری( است.

فلیک در پژوهش یاد شده پرسش ها را به شکل 
زیر مطرح کرد: 

1- فناوری چه معنایی برای ش��ما دارد و کلمه 
فن��اوری چه چیزهای��ی را در ذهن ش��ما تداعی 

می کند؟ 
2- براساس گذشته نخس��تین تجربه ای که در 
رابطه با فناوری به خاطر می آورید، کدام اس��ت؟ 
می توانید لطفا در مورد آن ش��رایط با من صحبت 

کنید؟ 
3- ب��ا ن��گاه به محیط زندگی خ��ود بگویید که 
فن��اوری چه نقش��ی در آن به عه��ده دارد و چه 
چیزهایی را در محیط زندگی تغییر داده اس��ت؟ 
لطفا یک مورد ش��اخص را برای من مطرح کنید؟ 

و... 
همانط��ور که مالحظه می ش��ود پژوهش��گر در 
مراح��ل اولیه مصاحبه، ادراکات و برداش��ت هایی 
را که مصاحبه ش��ونده در رابط��ه با مفاهیم تحت 
مطالع��ه دارد، م��ورد توجه قرار می دهد. س��وال 
اول مصاحبه نش��ان می دهد در ش��روع مصاحبه 
از ش��رکت کننده خواسته می ش��ود معنا و مفهوم 
پدیده تحت مطالعه را از دیدگاه خود بیان کند. 

مثال ه��ای دیگری از س��واالت آغازین مصاحبه 
واقعه مدار در زیر مطرح می شود:

- اطالعات فنی محصول برای ش��ما چه معنایی 
دارد؟ 

- کیفیت چه مفهومی برای شما دارد؟ 
این پرس��ش ها به مصاحبه شونده این امکان را 
می دهن��د که ارتباط اولیه با موضوع تحت مطالعه 
برق��رار کند و س��پس از وی خواس��ته می ش��ود 
نخس��تین برخورد خود را با موض��وع به یادآورده 
و صحنه هایی را ک��ه در رابطه با موضوع به خاطر 

می آورد برای مصاحبه گر تعریف کند. 
این س��واالت متوالی، مصاحبه شونده را به بیان 
تج��ارب ویژه وی در رابطه ب��ا موضوع مورد نظر، 

ترغیب می کنند. 
مصاحبه واقعه م��دار برای گ��ردآوری اطالعات 
در حوزه پژوهش رفتار اطالع یابی روزمره ش��یوه 
مناسبی اس��ت. نمونه هایی از سواالتی که در این 

مصاحبه می توان مطرح کرد به شرح زیر است: 
- می توانید مورد خاصی را به خاطر بیاورید که 
به اطالعات فنی یک محصول نیاز داشته اید؟ لطفا 

درباره آن مورد خاص برای من صحبت کنید! 
در برخی موارد احس��اس می کنیم که اطالعات 
خاصی برای ما بس��یار س��ودمند بوده اس��ت. آیا 
می توانید درباره موردی صحبت کنید که احساس 
کردی��د اطالعات خاصی برای ش��ما خیلی مفیده 

بوده است؟ 
گاهی احس��اس می کنیم به دلی��ل عدم امکان 
دسترس��ی به برخی اطالع��ات محصول، وضعیت 
نامساعدی پیدا کرده یا دچار ضرر و زیان شده ایم. 
آیا می توانی��د موقعیتی را به خاط��ر آورید که به 
اطالع��ات خاصی به ش��دت نیاز داش��ته و قادر به 
دس��تیابی ب��ه آن نبوده اید؟ لطف��ا آن موقعیت را 

برای من تعریف کنید. 
وقت��ی به گذش��ته ن��گاه می کنید، نخس��تین / 
آخرین / مفیدترین/ بی فایده ترین برخورد ش��ما 
با. . . . . . . کدام بوده است؟ می توانید در آن مورد 

صحبت کنید؟ 
به ط��ور کل می توان گفت مصاحب��ه واقعه مدار 
نیز مانند س��ایر انواع مصاحبه ها امکان گردآوری 
اطالع��ات درم��ورد کنش ها و تعام��الت را فراهم 
نمی کند، با این حال کسب این گونه اطالعات نیز 
از طریق آگاه شدن از دیدگاه های شرکت کنندگان 
امکان پذیر می شود و همچنین مصاحبه واقع مدار 
می تواند تفاوت ه��ای موجود میان گروه های مورد 
مطالعه را از نظر تجاربی که در زمینه مورد بررسی 

داشته اند، روشن کند. 

4 مرحله برای ترغیب مشتریان به 
خرید آنالین )قسمت اول(

همه ما از اهمیت بسیار زیاد بازاریابی دیجیتال 
آگاه هس��تیم. از آنجایی که این روزها بسیاری از 
مردم به واس��طه استفاده از اینترنت و اپلیکیشن ها 
ب��ه حجم وس��یعی از اطالعات دسترس��ی دارند، 
بازاریاب��ی دیجیتال تبدیل به یک��ی از موثرترین 
روش های جذب مش��تریان جدید ش��ده است. با 
ای��ن حال و به رغم اهمیت بس��یار زیاد این روش 
بازاریاب��ی، بس��یاری از ما هن��وز درک صحیحی 
از ش��بکه های اجتماع��ی و تاثیر آنها ب��ر فرآیند 

بازاریابی و جذب مشتری نداریم. 
جل��ب توج��ه مخاطب��ان نس��بت ب��ه برن��د و 
محصوالت تان نکته بسیار مهمی است، اما به هیچ 
عنوان کافی نیس��ت چرا که در صورت عدم توجه 
ش��ما به مبحث جذب مش��تری و ایجاد مسیری 
ب��رای خری��د مش��تریان از برندت��ان و در نهایت 
افزایش میزان فروش، فرصت بسیار بزرگی را برای 
رشد و توسعه کسب و کارتان از دست خواهید داد. 
در ادامه در چهار مرحله نحوه تشویق مشتریان 
به خری��د اینترنتی را مورد بررس��ی قرار خواهیم 

داد. 
1- مردم را از حضور خود مطلع سازید

پیش از هرچیز الزم است مخاطبان را از حضور 
خود آگاه کنید. استراتژی های بسیار زیادی برای 
حضور فع��ال در فض��ای آنالین و ایج��اد آگاهی 
نسبت به برند و محصوالت تان وجود دارد. بنرهای 
تبلیغاتی و همچنین ارس��ال مطالب تبلیغاتی در 
شبکه های اجتماعی از جمله روش هایی است که 
می توان از آن برای آگاه س��ازی مخاطبان استفاده 

کرد. 
در ای��ن می��ان مطالب تبلیغاتی ارس��ال ش��ده 
در ش��بکه های اجتماع��ی از اثرگذاری بیش��تری 
برخوردار هس��تند چراکه ش��بکه های اجتماعی با 
اس��تفاده از امکاناتی که در اختیار دارند مخاطبان 
را هدف گذاری کرده و آگهی های تبلیغاتی را برای 
آنها ارس��ال می کنند. با این حال این روش ممکن 
اس��ت چندان کارس��از نباش��د چراکه بسیاری از 
کاربران ش��بکه های اجتماعی تمایلی به مشاهده 
آگهی های تبلیغاتی در صفحه شخصی شان ندارند. 
حتم��ا تاکن��ون ب��ا پس��ت های تبلیغات��ی در 
اینستاگرام یا اپلیکیش��ن هایی که از آنها استفاده 
می کنید روبه رو ش��ده اید، در ای��ن مواقع کاربران 
با بی حوصلگی و ناراحتی این پس��ت ها را مشاهده 
کرده و به س��رعت از آنها عبور می کنند. بسیاری 
بر این باورند که این روزها تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی اثرگذاری خود را از دست داده و کاربران 
به هنگام مواجهه با این تبلیغات حس بدی نسبت 

به برند شما و کاالهای تان پیدا می کنند. 

از مش��ارکت  ب��ا اس��تفاده  راه��کار مناس��ب: 
اس��تراتژیک می توانی��د ب��ه اهداف خود دس��ت 
یابید. در این مس��یر بهترین راه اس��تفاده از افراد 
و حتی س��ایر برندهای مشابه با برند شماست که 
برای آگاه س��ازی مشتریان و مخاطبان موثر است. 
فراموش نکنید که مشارکت صحیح با سایر برندها 
و اف��راد موثر موض��وع مهمی ب��وده و در صورت 
اجرای صحیح این روش می توانید پایگاه مشتریان 

خود را به میزان قابل توجهی گسترش دهید. 
2- الهام بخش مخاطبان خود باشید

ب��ا تولید محتوای نفیس و ارزش��مند مخاطبان 
و  کااله��ا  خری��د  ب��ه  را  دنبال کنندگان ت��ان  و 
خدمات ت��ان تش��ویق کنید. ه��دف اس��تفاده از 
محص��والت تولی��د ش��ده توس��ط ش��ما، نح��وه 
اس��تفاده از آن و اینکه در نهای��ت این کاالها چه 
ارزش افزوده ای برای مش��تریان به دنبال خواهند 
داش��ت از جمله موضوعاتی اس��ت ک��ه می تواند 
 در محت��وای تولی��د ش��ده توس��ط ش��ما به آن 

پرداخته شود. 
چنانچه محتوای تولید ش��ده توسط شما خوب 
و اثر گذار باشد حس خوبی در مخاطبان تان ایجاد 
کرده و آنها با الیک کردن و به اشتراک گذاری آن 

به بخشی از فرآیند تبلیغاتی تان بدل می شوند. 
راهکار مناس��ب: با تولید محتوای ارزش��مند و 
مفید ارتباط مس��تحکمی با مخاطبان خود برقرار 
کرده و احس��اس نیاز به کاالها و خدمات تان را در 
آنها ایجاد کنید. محت��وای موثر و قدرتمند تولید 
کرده و مخاطبان و مش��تریان تان را ترغیب کنید 
که آن را با دوس��تان و آشنایان ش��ان به اشتراک 

بگذارند. 

چهارشنبه
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کافه بازاریابی

تلفن مستقیم: 86073279شماره 678 www.forsatnet.ir

اگر برند فعال در حوزه پوشاک مانند 
درسا یا هاکوپیان مجری چنین 

کمپینی می شد، شاید موفق تر عمل 
می کرد چرا که این برندها در این 
حوزه شناخته شده اند و تخصص 
دارند، اما دیجی کاال تازه  وارد این 
وادی شده است. درسا قطعا در 

حوزه پوشاک تخصص بیشتری دارد 
و رویکرد آنها بسیار متفاوت است با 
برندی که تازه وارد این حوزه شده 
و آن هم به عنوان دالل و واسطه 

ایفای نقش می کند. چنین رویکردی 
باید ارزیابی شود تا میزان موفقیت 

آن را در آینده دریابیم

کارشناس تحقیقات بازار و دانشجوی دکترای بازاریابی
حامد بختیاری

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

ترجمه: معراج آگاهی
moc .ruenerpertne .www :منبع

بازارنامه مجله مد و فشن دیجی کاال زیر ذره بین »فرصت امروز«

سبکتو بساز! 



برای مطالعه 600   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 )70(

در فرصت مناسب صحبت کنید

هر اقدامی که اس��تمرار داش��ته باش��د در نهایت 
تبدیل به عادت فرد می ش��ود. برای مثال فردی که 
تصمیم بگیرد صبح ها زودتر از خواب بیدار شود بعد 
از چند وق��ت این امر به ع��ادت وی تبدیل خواهد 
ش��د و دیگر الزم نیس��ت حتی زنگ هش��دار برای 
بیدار ش��دن خود تنظیم کند. یک��ی از ویژگی های 
انس��ان عادت کردن اس��ت، این واقعیت را بارها در 
زندگی خود مشاهده کرده اید. برای مثال فردی که 
در جایی که راحت نیس��ت نشسته است بعد از چند 

دقیقه دیگر ناراحتی قبل را حس نمی کند. 
از ای��ن عادت ها در زمینه کس��ب و کار می توان در 
جهت های مثبت اس��تفاده کرد. درواقع بس��یاری از 
عادت ه��ا وج��ود دارد که می تواند به بدنه ش��رکت 
ضرب��ه بزند. ب��رای مثال پرخاش��گری و کم حوصله 
بودن یکی از عادت هایی است که افراد زیادی دچار 
آن هس��تند. حال اگر یک مسئول فروش این عادت 
را همچنان داشته باشد، این امکان وجود دارد که در 
نخستین برخورد با مشتری از کوره در برود و وجهه 
ش��رکت را خدش��ه دار کند. به همین جهت مدیران 
باید عادت های کارمندان خود را شناس��ایی کرده و 
موارد مضر را جایگزین کنند. در برخی موارد ممکن 
اس��ت کاری هنوز به عادت کارمندان تبدیل نش��ده 
اما این ظرفیت را دارا باش��د که خیلی زود همه گیر 
شود و این امر چندان برای مدیران و اهداف شرکت 

خوشایند نباشد. 

ایده
در س��ال های اخیر ش��یوه انجام کاره��ا با تفاوت 
چشمگیری مواجه شده و پیشرفت تکنولوژی انجام 
کارها را س��رعت بخشیده اس��ت و همین امر باعث 
ش��ده تا دیگر ش��اهد انجام کارها با ش��یوه س��نتی 
نباشیم. اگرچه این پیشرفت ها قابل تحسین بوده و 
مزایای بس��یاری دارند اما برخی کارها نیاز است در 
کنار ش��یوه جدید که با استفاده از تکنولوژی است، 
به شیوه سابق خود نیز ادامه یابد. استفاده از ایمیل 
برای ارس��ال مطالب باعث س��رعت در ارتباط افراد 
شده است با این حال افراد تحت این شرایط ترجیح 
می دهن��د حرف خود را به ط��ور مختصر بیان کنند 
و ای��ن ام��ر می تواند منجر به این ش��ود که مطالب 
آنگونه که باید انتقال نیابد. اس��تفاده از پیام رسان ها 
در محیط کاری بس��یار مفید اس��ت ام��ا نباید این 
تصور را در افراد به وجود آورد که در تمامی شرایط 
می توانند با این ش��یوه کار خ��ود را پیش ببرند. در 
برخی موارد )نه همیش��ه( الزم است افراد با یکدیگر 
رو به رو ش��وند. برای مثال ف��رض کنید قصد فروش 
محصولی را دارید، بدون شک زمانی که مستقیما با 
خریدار صحبت کنید از شانس بیشتری برای فروش 
آن برخ��وردار خواهید بود. مث��ال دیگر برای زمانی 

اس��ت که قصد اس��تخدام نیروی جدیدی را دارید. 
اگرچه می ت��وان از طریق ایمیل رزومه کاری وی را 
دریاف��ت و مطالعه کرد، با این ح��ال قادر نخواهید 
ب��ود تحت ای��ن ش��رایط بهترین گزین��ه را انتخاب 
کنید. ب��ه همین خاطر مدیران برای کارمندان خود 
در رابطه با اس��تفاده از ایمیل و س��ایر پیام رسان ها 
محدودیت هایی اعمال می کنند. با این اقدام س��عی 
دارند اس��تفاده از ایمیل به عادت کاری آنان تبدیل 
نشود. در این راس��تا ممکن است محدودیت ارسال 
روزانه تعیین کنند یا یک روز در هفته را مش��خص 
ک��رده و در آن روز اج��ازه اس��تفاده از ایمیل را به 
هیچ ی��ک از کارکنان ندهند. تمام��ی این اقدامات 
در راس��تای موفقیت شرکت است و نباید به معنای 
مخالفت ب��ا تکنولوژی تلقی ش��ود. فراموش نکنید 
اولویت صحبت رودررو با افراد اس��ت سپس تماس 
تلفنی و در مرحله آخر اس��تفاده از پیام رس��ان هایی 
نظی��ر ایمیل که مزی��ت اصلی آنان س��رعت انتقال 
مطالب اس��ت و بهترین گزینه ب��رای انجام مواردی 

است که نیاز به سرعت باال دارند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- تحت هیچ شرایطی قوانین وضع شده را نادیده 
نگیری��د. درمواردی مش��اهده ش��ده کارمندانی که 
حتی در یک اتاق هس��تند نیز برای یکدیگر ایمیل 
می فرس��تند و این به علت آن اس��ت که استفاده از 
ایمیل ب��ه عادت کاری آنان تبدیل ش��ده اس��ت و 
تحت این شرایط قدرت ارتباط کالمی آنان به شدت 
افت خواه��د کرد. همچنین ای��ن کار باعث کاهش 
صمیمی��ت و اتحاد کارمن��دان در درازمدت خواهد 

شد. 
- لح��ن صحبت اف��راد و م��وارد اینچنینی که در 
مکالمه ه��ای رو دررو قابل مش��اهده اس��ت هرگز از 

طریق ایمیل قابل انتقال نیست. 

چهارشنبه
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پاس�خ کارشناس: همه افراد در پی پیشرفت و رشد 
هس��تند و هیچ کارمندی دوس��ت ندارد سال ها در یک 
پس��ت سازمانی باقی بماند، اما باال رفتن از پله های یک 
سازمان و رس��یدن به مسئولیت های باالتر نیاز به زمان 

و ط��ی کردن مراح��ل مختلف دارد. بهترین پیش��نهاد 
این اس��ت که مدیران، فرصت های رش��د و پیشرفت را 
از کارکنانی که خواهان رش��د هستند، دریغ نکنند و با 
سیاست های درونی س��عی کنند پست های مدیریتی را 

به کارکنان شایسته خود بدهند. 
البت��ه بهترین کار این اس��ت که مدی��ران به تمامی 
کارکن��ان خود فرصت��ی براب��ر بدهند و ب��ا برخوردی 

منصفان��ه راه را ب��رای پیش��رفت کارکنان ش��ان مهی��ا 
کنن��د. همچنین مدی��ران کس��ب وکارها ب��ا برگزاری 
آزمون ه��ای مختل��ف و دوره ه��ای متن��وع می توانن��د 
اس��تعداد کارکنان ج��وان خود را مورد س��نجش قرار 
دهن��د و با این کار مدیران میانی خود را انتخاب کنند؛ 
 مدیرانی که نقش بس��زایی در پیش��رفت کس��ب وکارها 

بازی می کنند. 

راه های پیشرفت کارکنان 

پرسش: کسب وکاری را به تازگی راه اندازی کرده ام. اکثر کارکنان کسب وکارم جوان و همگی آنها در پی پیشرفت سریع 
در کارش�ان هستند. در مصاحبه ای که با اکثرشان داشتم، متوجه شدم به خاطر پیشرفت و رشد، کسب وکار قبلی شان 
را رها کرده اند. همین رویکرد آنها باعث ایجاد مش�کالت زیادی برای کس�ب وکار قبلی ش�ان شده است. به شدت نگرانم 
که روحیه این کارکنان جوان به کس�ب وکارم لطمه وارد کند و با مش�کالت متعددی مواجه شوم. نکته جالب این است که کارکنان همگی رسیدن به پست 
مدیریتی را پیش�رفت می دانند؛ پس�تی که مطمئنا آنقدر نیس�ت که بتوانم به همگی آنها بدهم. لطفا راهنمایی بفرمایید که در مواجهه با چنین کارکنانی 

چه کنم؟

کلینیککسبوکار

تولید کنن��ده  ش������رکت 
طب��������ی  کفش ه������ای 

 Dr. Martens، در مونی��خ 
پ��س از جنگ جهان��ی دوم، 
ب��ا ه��دف تولی��د کفش های 
ارتوپدی و به وس��یله شخصی 
به نام دکتر »کالوس مارتنز« 
ایج��اد ش��د. کفش ه��ای این 
ش��رکت ب��ه س��رعت در بازار 
کفش ه��ای راحت��ی آلم��ان، 
پر فروش شد. در سال 1959، 
دکتر مارتنز و شریک او، دکتر 
فانک، ب��ه دنبال کمپانی برای 
تولید کفش های خود بودند تا 
بتوانند آنها را در سراسر اروپا 

صادر کنند. 
 R. Griggs & کمپان��ی 
Co Ltd از ن��ورت همت��ون 
ش��ایر، تولید کنن��ده بوت های 
ارتش��ی و کاری راح��ت بود. 
ای��ن کمپانی تصمی��م گرفت 
مارتن��ز  دکت��ر  ش��رکت  ب��ا 
هم��کاری کن��د و در نتیج��ه 
تولی��د  را   AirWair برن��د 
کردند. به دلیل موفقیت قابل 
توج��ه محص��والت تولی��دی 
آنه��ا، ش��رکای دکت��ر مارتنز 
تصمی��م گرفتن��د ک��ه ح��ق 
محصوالت ش��ان  تولید  امتیاز 
 در س��ایر کشور های دنیا را به

 R. Griggs اعطا کنند. 
به  مارتن��ز  دکت��ر  ام��روزه 
نم��ادی از فرهن��گ جوان��ان 
سراسر دنیا تبدیل شده است. 
ک��ه  اس��ت  راه��ی  ادراک 
طری��ق  از  مصرف کنن��دگان 
ب��ه  مرب��وط  اطالع��ات  آن 
را  کمپانی ه��ا  و  برند ه��ا 
مش��اهده و تفس��یر می کنند. 
برای مث��ال، هم��ه در رابطه 
Coca- ب��ا برند هایی مانن��د
 Cola ،McDonald ’s ،
و  Marks & Spencer"
نام ه��ای  و   Dr. Martens
مشهور دیگر، درک مشخصی 
مجموع��ه  برند ه��ا  دارن��د. 
محصوالت��ی هس��تند که یک 
خ��اص،  مش��خصه  ویژگ��ی، 
همیش��گی و منحص��ر به فرد 
دارن��د. این ویژگ��ی خاص یا 
از حقای��ق مخص��وص به برند 
از  ی��ا  می گی��رد  سرچش��مه 
معموال س��ازنده  که  تصویری 
آن محصول از طریق تبلیغات 
ارائ��ه  بس��ته بندی  ن��وع  ی��ا 

می کند، حاصل می شود. 

آگاهی برند
برنامه ه��ای  س��اخت  در 
استراتژیکی، یک سازمان باید 
نقاط ضعف و ق��درت خود را 
شناس��ایی کرده و آنه��ا را با 
رقب��ای خود مقایس��ه کند تا 
از راه تحلیل و بررسی شرایط 
ب��ازار، فرصت ه��ا و تهدید ه��ا 
را پی��دا کنند. ب��ه این ترتیب 
س��ازمان ق��ادر خواه��د ب��ود 
الزم  فعالیت ه��ای  و  اه��داف 
بازار  برای س��رمایه گذاری در 
کن��د.  فراه��م  را  فرصت ه��ا 

برند  آگاه��ی  مارتن��ز  دکت��ر 
خود را از طری��ق همکاری با 
برند های جدی��د و هنرمندان 
می س��ازد. برای این کار، این 
تعدادی  مالی  شرکت حمایت 
موس��یقی  فس��تیوال های  از 
مع��روف را در سراس��ر دنی��ا 
بر عه��ده گرفته و از گروه های 
موسیقی محبوب برای حضور 
در این فس��تیوال ها دعوت به 

یکی  م��ی آورد.  عم��ل 
فس��تیوال ها،  ای��ن  از 
افس��انه ای  فس��تیوال 
است.  بری«  »ِگلستون 
در رابطه با این موضوع، 
ش��عار ترویج و توسعه 
ای��ن کمپان��ی »تران��ه 
تابس��تان« نام گ��ذاری 
واق��ع  در  ک��ه  ش��ده 
همکاری دکتر مارتنز با 
فستیوال گلستون بری 

را نشان می دهد. 
زمانی که دکتر مارتنز 
برای نخستین بار قصد 
داشت در این فستیوال 
برن��د خ��ود را معرفی 
کند، تم��ام بلیت ها به 

طور کامل پیش فروش ش��د. 
از طرفی این کمپانی با جمله 
»ب��رای برنده ش��دن ثبت نام 
کنی��د« را در تبلیغ��ات خود 
مطرح ک��رد. پیش از آغاز این 
پروموشن، از کلیه سها مداران 
ش��رکت نیز درخواس��ت شده 
ب��ود ک��ه در ای��ن جش��نواره 

شرکت کنند. 

عملکرد
بع��د از گذش��ت مدت��ی از 
کمپان��ی  ش��رکت،  فعالی��ت 
تصمی��م گرفت به بخش��ی از 
ضعف ه��ای مربوط به عملکرد 
خ��ود رس��یدگی کن��د. یکی 
نی��از به  از بخش های��ی ک��ه 
بازنگری و توجه فوری داشت، 
بخش تحویل کاال به مشتری 
ب��ود. دلی��ل اصل��ی ضعف در 
تحویل ده��ی کاال، عدم تطابق 
بین میزان ف��روش و ظرفیت 

تولید تشخیص داده شد. 
بی��ن ژانویه س��ال 1995 و 
دسامبر سال 1996، اقداماتی 
جه��ت بهت��ر کردن ش��رایط 
ژانوی��ه  در  گرف��ت.  ص��ورت 
55درصد  تنها   ،1995 س��ال 
از سفارش��ات به موقع تحویل 
مش��تری داده ش��ده بود. این 
ش��رایط در آگوس��ت هم��ان 
س��ال بدتر شد و به 47درصد 

عملکرد  ای��ن  رس��ید.  درصد 
ضعیف ناش��ی از ف��روش باال 
تولی��د  ظرفی��ت  مقاب��ل  در 
پایین ای��ن کمپانی ب��ود. در 
چنین وضعیتی، ادامه دریافت 
سفارشات و قول تحویل دهی 
به موقع کاال ه��ا، در یک بازه 
زمانی کوت��اه، بی فایده به نظر 
باید  یا  می رس��ید. این یعنی، 
ظرفیت تولی��د به میزان قابل 
توجهی افزای��ش پیدا می کرد 
ی��ا تعداد سفارش��ات با حجم 
تولی��د کمپانی در هر ماه برابر 

می شد. 
تصمیم گرفته شد که حتما 
تع��داد سفارش��ات دریافتی با 
حجم تولید هر م��اه مطابقت 
داشته باشد. دنبال کردن این 
رویک��رد، به س��رعت کیفیت 
سرویس دهی را بهبود بخشید 
و می��زان آن را از 45درص��د 
در ماه س��پتامبر به 67درصد 

در اکتب��ر و 84درصد در ماه 
نوامبر افزایش داد. 

باز سازی
س����ال  ط����ول  در 
اصل����ی بدن��ه   ،1994 

  R Griggs Group Ltd  
تصمیم گرفت یک باز س��ازی 
اساسی را در تولید کفش های 
خ��ود اعم��ال کند. ه��دف از 
ای��ن کار، بهینه کردن 
فرآیند کنترل و نظارت 
فعالیت ه��ای  روی 
فروش در  و  عملیات��ی 
نق��اط مختل��ف دنی��ا 
مشکالت  اس��ت.  بوده 
دلیل  به  کمپان��ی  این 
ش��هرت  و  محبوبی��ت 
ای��ن برن��د بود ک��ه از 
ظرفی��ت تولی��د آنه��ا 
فرات��ر می رف��ت. ای��ن 
دوب��اره  س��ازماندهی 
آوری��ل س��ال  از  ک��ه 
ش��د،  آغ��از   1995
ب��ه تثبی��ت موقعی��ت 
کارخانه ه��ای  تم��ام 
 تولی��دی، تح��ت ن��ام

 R Griggs&Co Ltd
منجر ش��د و پخ��ش و فروش 
کلی��ه محص��والت ب��ا نظارت 
  Airwair Limited

صورت می گرفت. 
عملیات��ی  بررس��ی  ط��ی 
ک��ه در ای��ن ش��رکت انج��ام 
گرفت، مش��خص شد که این 
سازماندهی با موانعی رو به رو 
اس��ت که ش��امل ای��ن موارد 

می شد: 
- موان��ع نا مش��خص بی��ن 
مدی��ران و بخش های مختلف 

سازمان
سیس��تم ها  ناکارآم��دی   -
و نب��ود اطالع��ات مدیریت��ی 

معنی دار
- ع��دم قبول مس��ئولیت از 
جان��ب مدی��ران مس��ئول هر 

بخش
تعداد  نب��ودن  - مش��خص 

سفارشات و حجم تولید.

تمرکز
تخصی�������ص  تمرک����ز 
مس��ئولیت های عظی��م ی��ک 
س��ازمان ب��ه س��مت س��تاد 
مرکزی آن اس��ت، به ش��رط 
خ��ود  و  مرکزی��ت  از  آنک��ه 
مح��وری آن بخش جلوگیری 
به عمل بیاید. روحیه کارکنان 
در دوره بازس��ازی، ب��ه دلیل 
مش��تریان  می��زان  کاه��ش 
تح��ت تاثیر ق��رار گرفته بود. 
بنابرای��ن نیاز ب��ه یک بخش 
مرکزی احساس شد تا با ارائه 
دس��تورالعمل های الزم، حجم 
کار و برنام��ه تحویل ده��ی را 

تنظیم کنند. 
مدیری��ت کمپان��ی ب��ه این 
نتیج��ه رس��یدکه ب��اال بردن 
روحیه تیم، برای ایجاد انگیزه 
و توانمندی آنها الزم است. این 
کار باعث فعالیت بیشتر یک به 
یک کارکنان س��ازمان شده و 
آنها را تشویق خواهد کرد بیش 
از پی��ش خالقیت و ن��وآوری 
باشند. یک س��ازمان  داش��ته 
برای کس��ب موفقیت، همیشه 
به افراد آم��وزش دیده، متعهد 
و ب��ا انگیزه نیازمند اس��ت. از 
سوی دیگر، مدیران هر بخش 
باید روی مس��ائلی مثل دقت 
در تحویل ده��ی و موج��ودی 
کاال ه��ا تمرکز کنن��د. در بازار 
زندگی  محصوالت چرخه  مد، 
کوتاه��ی دارند. این کمپانی به 
دنبال راهی ب��ود که در رابطه 
با این نوع از محصوالت، راهی 
پیدا کند ت��ا با حجم زیادی از 
کاال های نا موجود رو به رو نشود. 

نتیجه گیری
 Griggs بررس��ی فعالی��ت
نشان می دهد که برنامه ریزی، 
باع��ث موفقیت  ادام��ه دار یک 
در  ش��د.  خواه��د  س��ازمان 
کسب و کاری که با تغییر مواجه 
می ش��ود، ارزیاب��ی عملکرد از 
اهمیت خاصی برخوردار است، 
تا به ای��ن وس��یله، اصالحات 
پی��ش رو در بخش های��ی که 

الزم است اتفاق بیفتد. 
ام����روزی  س����ازمان های 
می توانند با تحلیل و بررس��ی 
اجتم��اع، راه ه��ای متع��ددی 
ب��رای پاس��خگویی ب��ه انواع 
نیاز ها پیدا کنند. دکتر مارتنز، 
به عنوان برندی که توجه خود 
را روی قش��ر ج��وان و ب��ازار 
تصمیم  ک��رده،  متمرک��ز  مد 
گرفت��ه روی پروژه های��ی کار 
کن��د ک��ه بیش��تر از ط��رف 
جوانان شناس��ایی ش��ود. این 
پروژه ه��ا که ش��امل برگزاری 
و  موس��یقی  فس��تیوال های 
تئات��ر بوده، به طور مش��خص 
با موفقیت مواجه ش��ده است. 
همی��ن فعالیت ه��ا برند دکتر 
مارتن��ز را به برندی قوی بدل 
کرده. از ط��رف دیگر، اجرای 
تاکنون  مختل��ف،  تئاتر ه��ای 
برای فعالیت های خیرخواهانه 
مثمرثمر  بس��یار  این کمپانی 

بوده است. 

سازمان های امروزی می توانند با 
تحلیل و بررسی اجتماع، راه های 

متعددی برای پاسخگویی به انواع 
نیاز ها پیدا کنند. دکتر مارتنز، 
به عنوان برندی که توجه خود 
را روی قشر جوان و بازار مد 

متمرکز کرده، تصمیم گرفته روی 
پروژه هایی کار کند که بیشتر از 
طرف جوانان شناسایی شود. 

این پروژه ها که شامل برگزاری 
فستیوال های موسیقی و تئاتر بوده، 
به طور مشخص با موفقیت مواجه 

شده است
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کارتابل

امیر آل علی

شیوه  کسب و کار کمپانی تولید کننده کفش دکتر مارتنز

برندی که به نماد جوانان تبدیل شد

چگونه احساسات باعث نابودی 
یک مدیرعامل می شود؟ 

مدیرعامل ها عموما به س��ال ها زم��ان نیاز دارند تا 
بتوانند برای کار موردنظر خود آماده شوند. اکثر این 
مدیرعامل ها وقت��ی به میان��ه دوران مدیریتی خود 
نزدیک می شوند، یاد می گیرند که رهبر خوب بودن 
بس��یار مهم تر از این اس��ت که در انجام کار بهترین 
باشند. در حقیقت رهبری بیش از انجام کار اهمیت 
دارد. اکثر این مدیرها می توانند داستان های شکست 
خ��ود را در رواب��ط با گروه برای ش��ما تعریف و اقرار 
کنند که دلیل اصلی آن فقدان توجه کافی به رابطه 
است. تقریبا همه مدیرها نیز تجربه از بین رفتن یک 
تیم زیر دست ش��ان را دارند، اما نکت��ه جالب توجه 
این اس��ت که تقریبا تمامی این مدیرعامل ها نجات 
پیدا کرده اند و با توجه به تجربیات سختی که از سر 
گذرانده اند ب��از چیزهایی یاد گرفته اند و به کار خود 

ادامه داده اند. 
مدیرها به م��رور یاد می گیرند که س��لطه بر افراد 
را فرام��وش کنن��د و به ج��ای آن در نقش حمایتگر 
ظاهر شوند. آنها یاد می گیرند از کسانی که برای شان 
کار می کنن��د، حمای��ت کنند. مدیرهای��ی که چند 
س��ال کار کرده باشند یاد می گیرند به کارمندان خود 
کم��ک کنند و به ج��ای اینکه س��خت تر کار کنند، 
هوشمندانه تر کار کنند. این افراد توانایی بسیار زیادی 
در خواندن ذهن افراد دارند و به س��رعت نس��بت به 
کارکنان خود ش��ناخت پیدا می کنند؛ به این ترتیب 
خیلی س��ریع درک می کنند چه کسی به کمک نیاز 
دارد، چه کس��ی حمایت می خواهد و چه کس��ی به 
انگیزه نیاز دارد تا به موفقیت دس��ت پیدا کند. همه 
اینها بعد از مدتی مدیریت و ریاس��ت به عنوان تجربه 
کسب می شود. ترفندهایی وجود دارد که همه مدیرها 
به مرور با آنها آش��نا می ش��وند و ب��ه کمک آنها تیم 

زیردست خود را به درستی مدیریت می کنند. 

تجربه ها متفاوت است
همه ای��ن تجربیات در نهایت باعث می ش��ود یک 
مدیر برای سمت خود آماده شود اما شاید در واقعیت 
اینطور نباشد! مدیرهای بسیاری وجود دارند که همه 
این تجربیات را از سر می گذرانند و این مزیت را دارند 
که از فرهنگ شرکت خود چیزهایی یاد بگیرند و در 
نقش یک مدیرعامل خوب ظاهر ش��وند. آنها فرصت 
کاف��ی برای برقراری رابطه با تمامی کارکنان را دارند 
اما در نهایت موفق نمی ش��وند این ارتباط را ش��کل 
بدهند. این افراد گاهی مدیران بس��یار خوبی هستند 
که اتفاقا می توانند شرایط را به خوبی مدیریت کنند 

اما در مورد تجربیات به گونه ای دیگر پیش می روند. 
جیمز یکی از این مدیرعامل هاس��ت. او مدیرعامل 
خوبی اس��ت و هم��ه کارکنانش ب��رای حمایت به او 
مراجع��ه می کنند ام��ا اتفاق بد و ناخوش��ایندی که 
می افتد این است که جیمز همه این روابط را شخصی 
می بیند. یعنی او فراموش کرده که مدیرعامل اس��ت 
و همه کارکن��ان باید با او ارتباط برق��رار کنند بلکه 
تصور می کند هر ارتباطی ش��خصی و ممکن اس��ت 
اهدافی شخصی نیز در آن باشد. این مسئله هم برای 
ش��خصی که مدیر ش��ده آزاردهنده خواهد بود و هم 
برای کارکنان، چرا که نمی توانند با خیال راحت برای 
کار و حمایت کاری به این مدیر مراجعه کنند. جیمز 
در صورتی موفق خواهد ش��د که به قدرت خود باور 
داش��ته باشد و تالش کند به جای ارتباط شخصی، با 

همکاران خود ارتباط کاری برقرار سازد. 

قدرت امر بسیار مهمی اس��ت که در هر مدیریتی 
باید م��ورد توجه قرار بگیرد. اتفاق��ی که برای جیمز 
افت��اده مختص او نیس��ت بلکه می توان��د دامان هر 
مدیرعاملی را بگیرد. دالیل بسیار زیادی نیز برای این 
رخ��داد وجود دارد. یکی از دالیل مهم این اس��ت که 
ما همیش��ه تصور می کنیم وقتی قدرت را در اختیار 
داشته باش��یم همه ب��ه این خاطر رفت��ار بهتری با ما 
خواهند داش��ت در حالی که گاهی در ش��رایط کاری 
افراد نیاز دارند با یکدیگر و با ش��خصی که در مسند 

قدرت است ارتباط برقرار کنند. 

هوش هیجان، رمز موفقیت
به هر حال افراد بس��یار زی��ادی وجود دارند که به 
اوج می رسند بدون اینکه این مسئله را شخصی کنند. 
این افراد هوش هیجانی بس��یار باالیی دارند و سعی 
می کنن��د به کم��ک کار آن را ارتقا ببخش��ند. برای 
مثال مدیریت روابط یکی از مس��ائلی است که از این 
طریق آموخته می شود. مدیرهای خوب یاد می گیرند 
احساس��ات درونی افراد را بخوانند اما خودشان را در 
این احساس��ات درگیر نمی کنن��د. »مدیریت خود« 
چیزی است که هر مدیری باید یاد بگیرد. هرچه افراد 
این مس��ئله را بیش��تر یاد بگیرند در دوران قدرت و 
اقتدار کمتر دچار احساس ناامنی می شوند. احساسات 
شخصی چیزی است که نباید وارد کسب وکار بشود، 
چراکه می تواند فعالیت حرفه ای را تحت الشعاع خود 
قرار بدهد. پس همه افراد باید احساس��ات را در خود 
مح��ک بزنن��د و از این طریق خ��ود را برای مدیریت 
آماده کنند. البته هر کس��ی باید در سطح شخصی به 
قدر کافی رشد کرده باشد تا بتواند به لحاظ حرفه ای 
نیز احساس��ات خود را مدیریت کند. در این س��ال ها 
همه مدیران به این باور رسیده اند که هوش هیجانی 
بیش از هر چیزی به کارش��ان می آی��د و راه را برای 

موفقیت شان باز می کند. 

مدیریت امروز
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اصول جدید مدیریتی را پاس بداریم 

کارآفرینی، خالقیت، انعطاف پذی��ری، اصالت و... از 
اصول رویکرد مدیریتی نوآور اس��ت. هرگاه صحبت از 
نوآوری در یک س��ازمان می ش��ود، یعنی به نوعی قرار 
اس��ت متمایز باشیم. جالب اس��ت که مطلب را با یک 
تناق��ض آغاز کنیم: با وجودی که 85 درصد از مدیران 
بر این باورند که نوآوری، رمز رقابتی تر ش��دن شرکت 
آنهاس��ت، اما فقط 10درصد از ان��رژی و منابع خود را 
به تحقق آن اختصاص می دهن��د. این تمایز برای هر 
سازمانی، هزینه بردار است. رویکرد تئوری های جدید 
مدیریتی، ب��ر پایه نوآوری نیازمند تغییر در س��اختار 
سازمان هاست. اما هر س��ازمانی باید بپذیرد که ایجاد 
تغییر با ه��دف اجرای تکنیک های جدید مدیریتی به 

چهار دلیل مشکل است: 
1- دور انداخت�ن رویکرد ه�ای قدیم�ی: ب��رای 
سازمان ها دشوار است آنچه را که سال های سال به عنوان 
اص��ل مدیریتی و حقیقت مطلق پذیرفته بودند، اکنون 

کنار بگذارند و ایده های جدید مدیریتی را بپذیرند. 
2- ت�رس: سازما ن  ها نگران از دست دادن کنترل و 
قدرت هستند و می ترسند که با پذیرفتن دیدگاه های 

جدید مدیریتی اشتباه بزرگی را مرتکب شوند. 
3- فش�ار اجتماع�ی : بس��یاری از افراد معتقدند 
رویکرد های جدید مدیریتی کارآمد و سودده نیستند 
و س��عی می کنند نظر خود را بر مدیران تحمیل کنند 
که هم��ان تکنیک های مدیریت��ی قدیمی بهتر عمل 

می کنند. 
از  برخ��ی  در  س�ازمانی:  محدودیت ه�ای   -4
س��ازمان ها، خ��ارج از چارچ��وب س��ازمان ب��ه ایجاد 
تغییر فکر کردن کاری اس��ت بس دش��وار و س��خت. 
محدودیت ها و قوانین از پیش تعریف ش��ده س��ازمان 

اجازه اجرای رویکرد های جدید را نمی دهد. 
براساس اصول مدیریتی که بر پایه نوآوری بنا شده 
است، برای تحقق نوآوری و خالقیت شش اهرم اصلی 
وجود دارد. از جمله: اعتماد، تعهد و مسئولیت پذیری، 

لذت و رفاه، چابکی، همکاری و خالقیت. 

اصل اعتماد 
کنفوسیوس می گوید: »برترین انسان کسی است که 
نخست سخنان خود را به مرحله اجرا درآورد و سپس 

از اقدامات خود سخن بگوید.« 
همه چیز را نگفتن، سر حرف خود نایستادن، واضح 
صحبت نکردن از واقعیات، آینده نامش��خص، پیچیده 
نشان دادن ش��رایط، اطالعات مخدوش و نادرست به 

برانگیختن حس بی اعتمادی در سازمان می انجامد. 
نمونه موفق این اصل، در ش��رکت فرانسوی شکالت 
مارس به اجرا درآمد. مدیر ارشد این شرکت، هر شش 
هفته یک جلس��ه، یک جلسه 30 دقیقه ای با کارکنان 
خود برگزار و درباره شرایط شرکت صحبت می کند و 
به س��واالت کارکنان به صورت واضح و ش��فاف پاسخ 

می دهد. 

اصل تعهد و مسئولیت پذیری
روزولت در این باره می گوید: »بهترین مدیر کس��ی 
اس��ت که قادر است اس��تعداد  و توانایی انجام کار ها را 
شناسایی کند و همچنین می تواند تا زمان انجام کار، با 

دخالت مستقیم خود آنها را مهار کند.«
عباراتی نظیر »من این کار را نمی کنم«، »من برای 
انجام این کار پول نمی گیرم«، »من می دونس��تم این 
رویه کار نمی کند« یا »این کوتاهی از بخش حسابداری 
است« فقط شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت است. 
نمون��ه موفق این اصل در یک ش��رکت آمریکایی 
به نام MorningStar به اجرا درآمده اس��ت. این 
ش��رکت 700 کارمن��د دارد که می توانن��د به طور 
مستقیم با مدیر خود درباره ایده ها و اهداف شرکت 
صحبت کنند. مدیر در این ش��رکت برای این نیست 
که فقط به کارمن��دان بگوید چه کنند یا چه کاری 
را انجام ندهند، بلکه تمام س��از و کار شرکت بر پایه 

مذاکره است. 

اصل لذت و رفاه 
کنفوسیوس می گوید: »شغلی را انتخاب کنید که آن 
را دوس��ت دارید و بدانید که می خواهید با آن ش��غل 

زندگی کنید و فقط برای یک روز نیست.«
عباراتی مانند »ش��غل من هیجان انگیز نیس��ت، اما 
می توانم به کمک آن ش��کم خود و خانواده ام را س��یر 
کنم«، »مدیر من به ان��دازه کافی در من ایجاد انگیزه 
نمی کند« و این دس��ت صحبت ها، یعنی شکل شغل 

خود را دوست ندارید. 
تا قبل از پوشش رسانه ای خودکشی  در سال 2009 
در جنرال موتورز، رفاه و لذت در کار چندان مورد توجه 
مدیران نبود. اگر به قلب ش��رکتی برویم که کارمندان 
آن انگیزه کافی برای کار کردن ندارند، متوجه خواهیم 
شد که آن سازمان بازدهی و کارایی اقتصادی چندانی 

ندارد. 
نمون��ه موفق ای��ن اصل در ش��رکت WLGore با 
حدود 8 هزار پرس��نل اجرا ش��ده است. استخدام این 
ش��رکت برپایه عالقه متقاضیان انجام می شود و اینکه 
آنها واقعاً از انجام ش��غل خود راضی و خوشحال باشند 

برای سازمان در اولویت است. 

اصل چابکی
داش��تن احاط��ه و تس��لط در زمین��ه کاری یک 
اص��ل در رویکرد جدی��د مدیریتی اس��ت. عباراتی 
مثل »ببخش��ید آقای مش��تری، من از این موضوع 
اطالعی ندارم و باید از آقای رئیس بپرس��م« یا »من 
همیش��ه تا االن با همین روش کارم را انجام داده ام 
و تغیی��ر اصاًل برای چه؟« یعنی کارمند آزادی عمل 
و چابک��ی الزم در کار را ن��دارد. در یک س��ازمان با 
چنین رویکردی، کارمندان باید اس��تقالل کافی در 
تصمیم گیری را داش��ته باشند و تا جایی که ممکن 
اس��ت سلس��له مراتب اداری از بین برود. ش��رکت 
برزیلی SEMCO، نمونه موفق در این اصل اس��ت 
ک��ه با بیش از 3 هزار کارمند توانس��ته اس��ت اصل 

چابکی و آزادی عمل را به اجرا درآورد. 

چهارشنبه
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و  مدی��ران  کار  و  فک��ر  دل  از  اقتص��ادی  پیش��رفت 
کارمندان��ی حاصل می ش��ود که ب��رای پیش��رفت و باال 
رفت��ن، انگیزه ه��ای الزم را دارند. همین انگیزه ها اس��ت 
ک��ه چ��رخ اقتص��اد را روان ک��رده و می تواند دنی��ا را به 
توسعه یافته یا درحال توس��عه تبدیل کند. در مسیر رشد 
اقتص��ادی بعضی چیزه��ای کوچک هس��تند که مدیران 
به س��ادگی از کنار آنها می گذرند، ام��ا همین اتفاق های 
کوچک می توانند به پیش��رفت های ب��زرگ در چارچوب 
یک سازمان تبدیل ش��وند. در این میان توجه مدیران به 
خواس��ته های کارمندان خود از مهم ترین الزام هایی است 
که در محاسبات سنگین اقتصادی کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد. وقتی پای تئوری های مدیریتی وسط بیاید، کار 
پیچیده تر ش��ده و موضوعات جزیی ام��ا مهم کاماًل رنگ 

می بازند. 

فضای کاری
یک��ی از مهم ترین عوامل انگیزه بخش به بس��یاری از 
کارکن��ان، فضای کاری اس��ت. کارمندانی هس��تند که 
وقتی فضای کاری زیبا و چش��م انداز آرام بخشی داشته 
باش��ند، انگیزه کار پیدا می کنند. این برای بس��یاری از 
مدیران تعج��ب آور به نظر می آید، ام��ا واقعاً کارمندانی 
هس��تند ک��ه با داش��تن فض��ای کاری زیب��ا و دلپذیر 
می توانن��د کارایی و بهره وری باالتری داش��ته باش��ند. 
ای��ن نوع کارمندان حتی با فراهم ش��دن همین حداقل 
امکانات آنق��در انگیزه پیدا می کنند که بابت کارش��ان 
پاداش و تش��ویق هم می گیرند. فضای کاری برای این 

نوع افراد خالقیت می آورد. 
پس می توان با ایجاد فضای کاری زیبا خالقیت بخشی 
از کارمندان را ب��ا کمترین هزینه فعال کرد. وقتی انگیزه 

وجود داشته باشد، کارایی هم بیشتر شده و چرخ دنده های 
اقتصاد هم نرم تر می شوند. 

انعطاف پذیری
انعطاف پذی��ری از فض��ای کاری مهم ت��ر اس��ت. تعداد 
بیشماری از کارمندان هستند که در طول سال ها طوری 
برنامه ریزی کرده اند که مثاًل به رقابت ورزشی کودکانشان 

در مدرس��ه برسند. این موضوع آنقدر برای آنها مهم است 
ک��ه می تواند مس��تقیم روی بازده کاری ش��ان تأثیرگذار 
باشد. پس مدیرانی می توانند کارمندان کارآمدتری داشته 
باشند که دس��ت آنها را در انتخاب زمان باز بگذارند. این 
مدیران تنها یک خواسته دارند و آن اینکه کار انجام شده 
و روی زمین نماند. چنین مدیرهایی اساساً نهاد اقتصادی 

موفق تری دارند. 

عنوان و لقب دادن
این یکی بسیار لذت بخش است. بعضی ها وقتی به عنوان 
یا سمتی می رسند به شدت با انگیزه می شوند. این طور افراد 
را س��مت و عنوان نه تنها مغرور نمی کند، بلکه برایش��ان 
ش��رایطی فراهم می کند که خود را نشان دهند. این گونه 
اف��راد به ویژه اگر باهوش و بااس��تعداد باش��ند، می توانند 
اهداف اقتصادی یک س��ازمان را راحت تر از دیگران پیش 
ببرند. البته جمعیت این افراد به نظر کمتر از آنهایی است 
که وقتی به سمت دست می یابند همه چیز مگر آن سمت 
و عنوان را از یاد می برند. اما در این میان مهم این اس��ت 
که کسانی هم پیدا می شوند که سمت گرفتن شان به نفع 

اهداف اقتصادی یک سازمان است. 

پذیرش قابل تغییر بودن انگیزه ها
انگیزه ها همیشه یکسان نیستند و آدم ها حق دارند در 
ط��ول زمان انگیزه های خود را تغییریافته ببینند. کارمند 
ی��ا مدیر، روبات نیس��ت که در تمام زندگ��ی تنها از یک 
چیز خوش��ش بیاید و از یک چیز متنفر باشد. این شرایط 
 زمانی و مکانی اس��ت که می تواند ب��ر انگیزه ها تأثیرگذار 

باشد. 
توانایی تغییر انگیزه ها آنقدر محتمل اس��ت که می شود 
در طول زمان یک انگیزه خوب باش��د و به بد تبدیل شود 
یا برعکس. انگیزه فرمول ریاضی هم نیس��ت که بشود در 
آن چن��د عدد قرار داد و با آن معادله ها را حل یا قضیه ها 
را ثابت کرد. مهم این اس��ت که مدیران بپذیرند انگیزه ها 
قابل تغییر هستند و می توانند در طول زمان تغییر کنند. 
این را اگر مدیران بپذیرند می توانند کارمندانی داش��ته 

باشند که چرخ اقتصادی سازمان را به خوبی بچرخانند. 
Forbes :منبع

چرخ اقتصاد با این انگیزه های کوچک خوب می چرخد

ترجمه: گلنوش محب علی
Journaldunet

ترجمه: سارا گلچین
منبع: اکونومیست

تئوری های مدیریتی به بازنگری نیاز دارند
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آنچ��ه مارتین لوتر زمانی برای کلیس��اها 
انج��ام داد، نیاز اصلی تجارت و کس��ب وکار 

در دنیای امروز است. 
س��ال آینده، پانصدمین سالگرد رویدادی 
اس��ت که بیش��تر از هر اتف��اق دیگری در 
حرکت دنیا به س��مت مدرن ش��دن نقش 
داش��ت. مارتی��ن لوتر اعالمی��ه 95ماده ای 
خ��ود را اعالم کرد و از کلیس��ای کاتولیک 
خواست مسئولیت خطاهای کالمی پرشمار 
و گناه��ان نهادینه ش��ده خ��ود را به  عهده 
بگیرد. مورخان تجدیدنظرطلب بدون تردید 
این داس��تان را کامل کرده ان��د، اما روایت 
کامال روش��ن اس��ت. کلیس��ا آماده تغییر و 
دگرگونی ش��د و این آغاز تغییرات در روند 

کار کلیساها بود. 
ش��باهت های بین مسیحیت قرون وسطی 
و دنیای نظریه های مدیریتی چندان روش��ن 
نیس��ت، اما اگر ب��ه دنبال آن باش��ید، حتما 
ش��باهت هایی می یابید. تئوری های مدیریتی 
به س��رمایه داری تق��دس می بخش��ند؛ این 
درس��ت همان کاری است که پدران روحانی 
برای فئودالیسم یا همان نظام ارباب و رعیتی 
انجام می دادند. مدارس کس��ب وکار کلیسای 
جامع س��رمایه داری هستند و مشاوران نقش 
راهب��ان را بازی می کنند. درس��ت مثل پدر 
روحانی های قرون وس��طی که به زبان التین 
حرف می زدند تا به کالم ش��ان قدرت دهند، 
تئوری های مدیریتی هم جوری حرف می زنند 
که انگار هدف شان تنها طلسم کردن مخاطب 
اس��ت. در قرون وس��طی مردم می توانستند 
در قب��ال پرداخت وجهی به پ��دران روحانی 
گناهان خود را بخشوده ببینند. این سبک و 
سیاق اکنون در تئوری های مدیریتی در قالب 
فروش عالقه ه��ای دمدمی و مدهای زودگذر 
خود را نشان می دهند. عالقه ها و مدهایی که 
به ادعای خودشان همه مشکالت کسب وکار 
را حل می کنند. یک شباهت دیگر هم اینکه 
معلم های دنیای امروز کسب وکار، اصال ارتباط 
خود را با دنیایی که دارند برایش قانون وضع 
می کنند، از دس��ت داده ان��د. تئوری مدیریت 
حاال به آن مرحله رس��یده که آمادگی اصالح 

خود را دارد. 
تئوری های مدیریت��ی حول و حوش چهار 
ایده اصلی ش��کل می گیرند؛ ایده هایی که در 
همه کتاب ها و کنفرانس های کس��ب وکاری 
ردی از آنها وجود دارد. جالب اینکه این ایده ها 

کمترین سازگاری با واقعیت ها را دارند. 
ایده اول این است که کسب وکارها اکنون 
بسیار رقابتی تر از گذشته هستند، بنابراین 
کسی س��راغ کتاب هایی مثل »پایان مزیت 
رقابت« نوش��ته ریت��ا گانت��ر مک گرانت یا 
»مزیت وج��ود نیروی مهاجم« نوش��ته رم 
ش��اران نمی رود. به ای��ن ترتیب همه تحت 
تأثیر فضایی بی��ش از حد رقابتی دنیا باقی 
می مانند؛ فضایی که غول های تثبیت ش��ده 
در آن دائما از س��وی نیروهای مهاجم مورد 

حمله قرار می گیرند. 
نگاه��ی کوتاه به آمار و ارقام به  نظر کافی 
است تا باور کنیم این فضای سراسر رقابتی 
چی��زی جز خیال و رؤیا نیس��ت. مهم ترین 
روند کس��ب وکاری این روزه��ای جهان اما 

رقاب��ت نیس��ت، »تثبیت موقعیت« اس��ت. 
س��ال های بع��د از س��ال 2008 می��الدی 
گاوی«  »بازاره��ای  بزرگ تری��ن  از  یک��ی 
در خریدوف��روش وجود داش��ت که در آن 
به طورمیانگین 30 هزار قرارداد در س��ال به 
ارزش 3 درص��د تولید ناخالص ملی بس��ته 
می ش��د. بازار گاوی یعنی بازاری که در آن 
قیمت س��هام درحال افزایش اس��ت و همه 
به خرید تش��ویق می شوند. تثبیت موقعیت 
طبق گزارش س��ال 2016 شورای مشاوران 
اقتصادی آمریکا در این کش��ور پیش��رفته 
اس��ت. در این گزارش همچنین نشان داده 
می ش��ود که ش��رکت هایی که ب��ه تثبیت 
موقعیت توجه کرده اند چقدر از رکورد زدن 

در سودآوری بهره مند شده اند. 
فناوری باالترین رتبه در میان صنایعی را 
دارد که روی آنها تمرکز می ش��ود. در دهه 
90 می��الدی س��یلیکون ولی میدانی برای 
استارتاپ ها بود. حاال اما سیلیکون ولی تنها 
جایگاه تعداد انگشت شماری از شرکت های 

عظیم است. 
دومین ایده مرده ک��ه چندان هم با ایده 
اول بی ارتباط نیس��ت، این اس��ت که ما در 
عصر کارآفرینی زندگ��ی می کنیم. دولت ها 
تالش کرده اند اس��تارتاپ ها را تش��ویق به 
پیش��رفت کنند تا کاهش ه��ا در پیش بینی 
درب��اره عملکرد ش��رکت های بزرگ جبران 
ش��ود. اس��ناد و م��دارک اما چی��ز دیگری 

می گوی��د. در آمریکا نرخ ایجاد کس��ب وکار 
از اواخر دهه 70 میالدی روندی کاهش��ی 
داشته است. در سال های اخیر شرکت هایی 
ک��ه از بی��ن رفته ان��د خیل��ی بیش��تر از 
شرکت هایی بودند که پا به عرصه گذاشتند. 
در کش��ورهای اروپایی اس��تارتاپ هایی که 
وضع و حال ش��ان خوب است و رشد باالیی 
دارند، هنوز بسیار کمیاب هستند و بسیاری 
از آنها همچنان در اندازه کوچک خود باقی 
مانده اند. بخشی از این عدم پیشرفت ناشی 
از تنبیه های سیس��تم  مالیاتی است که در 
آن استخدام تعداد بیشتر از حد مجاز کارگر 
مجازات دارد. دلیل دیگر نیز این اس��ت که 
کارآفرینان بیشتر از اینکه به فکر پیشرفت 

کار به خاطر خود کار باش��ند، در اندیش��ه 
ایجاد ت��وازن میان کار و زندگی هس��تند. 
بخ��ش بزرگی از فعاالن دنیای کس��ب وکار 
تنها به خاطر گرفتار شدن در طرز فکرهای 
کارآفرین��ی به چیزی جز شکس��ت دس��ت 
نیافتن��د و حاال هم در حاش��یه به کار خود 
ادامه می دهند چون تنها در همان حاش��یه 

دیده می شوند. 
ایده سوم تئورسین های دنیای کسب وکار 
این است که کس��ب وکارها در حال سرعت 
گرفتن هس��تند. یک واقعی��ت در این ماجرا 
نهفته است؛ ش��رکت های اینترنتی می توان 
صده��ا میلی��ون مش��تری را در تنه��ا چند 
س��ال جذب خود کنند. ام��ا از جهتی دیگر 
این تغییر وضعیت چندان هم بزرگ نیست 
که تبدیل به یک ایده جداگانه ش��ود. بیش 
از نیم��ی از آمریکایی ه��ا تنه��ا دو دهه بعد 
از اینک��ه هنری فورد برای نخس��تین بار در 
س��ال 1913 نخس��تین خط مونتاژ وسایل 
موت��وری را راه اندازی کرد، خودرو داش��تند. 
از بس��یاری جه��ات کس��ب وکارها رون��دی 
کند و آرام دارند. کس��ب وکارها اغلب ماه ها 
و س��ال ها را از دس��ت می دهن��د چون باید 
تصمیمات ش��ان را با چندی��ن و چند بخش 
و س��ازمان  )حسابرس��ی، حقوقی، انطباق و 
حفظ حریم خصوصی( چ��ک کنند یا خود 
را آماده رویارویی با بوروکراسی های به شدت 
زمانب��ر و خس��ته کننده دولت��ی کنند. پس 
اینترنت خیلی راحت تر از آنچه فکر می کنیم 
تنها با یک دس��ت یا دس��تور کارایی خود را 
از دس��ت داده و ترمزش کش��یده می شود. 
اکنون دس��تیابی به اطالعات بس��یار ساده 
اس��ت و به راحتی به همه از مش��اور گرفته 
تا مش��تری مش��اوره می دهد. این مشاوره ها 
البته اغلب هیجان های بی وقفه ای هس��تند 
که کار س��ازمان را خراب می کنند. اش��تباه 
چه��ارم ای��ن اس��ت ک��ه جهانی س��ازی را 
پدیده ای اجتناب ناپذیر و غیرقابل بازگش��ت 
واق��ع  در  جهانی س��ازی  می کن��د.  تلق��ی 
محص��ول نیروه��ای تکنولوژیک اس��ت که 
می گوید تصمیمات انسانی قابلیت بازگشت 
ن��دارد. این همان چیزی اس��ت که در همه 
کتاب ه��ای پرف��روش آن را می خوانید. اما 
نگاه��ی به تاریخ نش��ان می ده��د که اصال 
چنی��ن چی��زی صح��ت ن��دارد. در فاصله 
سال های 1880 تا 1914 جهان از بسیاری 
جه��ات دقیقا به اندازه عصر حاضر با پدیده 
جهانی سازی روبه رو بود. آن زمان همچنان 
جهان قربانی جنگ و در پی خودکفایی بود. 
امروز جهانی س��ازی نشان داده که در حال 
حرکت در مسیر عکس است. دونالد ترامپ 
درباره ناسیونالیسم سخنرانی ها می کند و به 
چین درباره وضع تعرفه های سنگین هشدار 
می دهد. بریتانیا خود را از اتحادیه اروپا جدا 
می کند. بنابراین جهان چندملیتی امروز با 
سرعت بیش��تری دارد به سمت آینده ای با 

سبک و سیاق ملی گرایی پیش می رود. 
جهانی س��ازی  علی��ه  واکنش ه��ای 
نقطه ضعفی آشکار در تئوری های مدیریتی 
اس��ت. بنابراین تئورسین های مدیریت نیاز 
ب��ه این دارند ک��ه با خود صادق باش��ند و 
مثل مارتین لوتر با ش��هامت به ضعف های 
تئوری ه��ای خ��ود ن��گاه کنن��د ت��ا توان 

اصالحش را بیابند. 
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س��ال های زیادی اس��ت که 
رویای ساخت صفحه نمایش های 
خمیده در ذهن بزرگان فناوری 
جاخوش کرده است. البته تا به 
حال محصوالت زیادی که مجهز 
به ای��ن ن��وع صفحه نمایش ها 
هس��تند، راهی بازار شده اند اما 
آنطور ک��ه باید کاربران را راضی 
نگه  نداشتند و استقبال چندانی 

از آنها نشد. 
به ج��رات می توان کره ای ها را 
پیش��تازان فناوری مانیتور های 
خمی��ده دانس��ت و در حالی که 
سال هاست در خبر ها می خوانیم 
که اپل قرار است محصول آینده 
خ��ود را با صفحه نمایش خمیده 
راهی بازار کند، کره ای ها تا به حال 
چندین محصول خمیده خود را به 

دست مشتریان رسانده اند. 
اما به تازگی خبر هایی مبنی بر 
هم��کاری ش��رکت های ال جی، 
مایکروسافت، اپل و گوگل شنیده 
می شود که قرار است برای تحقق 
ای��ده صفحه نمایش های خمیده 
آن ه��م از نوع OLED دس��ت 

یکدیگر را بفشارند. 
منتشر  گزارش های  براساس 
 LG Display شده، ش��رکت
در سال ۲۰۱۸ میالدی تصمیم 

دارد ب��ه یکی از تولید کنندگان 
 OLED عمده صفحات نمایش
تاش��و تبدیل ش��ود و در همین 
زمینه و با منظور توسعه و ساخت 
چنین صفحاتی با شرکت هایی 
مانند اپل، گوگل و مایکروسافت 

وارد همکاری خواهد شد. 
  ای��ن گ��زارش می افزای��د که

LG Display هم اکن��ون نمونه 
اولیه صفحه نمایش تاشو را ساخته 
ک��ه فن��اوری آن در ح��د باالیی 
اس��ت. اگرچه این سازنده با دیگر 
شرکت ها نیز وارد همکاری شده، 
ام��ا خود این ش��رکت به تنهایی 
توسعه دهنده قسمت های زیادی 
از قطعات نمونه اولیه بوده است. 

این شرکت همچنین در سال 
ج��اری نمونه های��ی از صفحات 
نمای��ش به نازک��ی کاغذ را که 
قابلیت لوله ش��دن هم دارند در 

نمایشگاه رونمایی می کند. 
شاید همین همکاری ها باعث 
انتش��ار ش��ایعه عرضه آیفون۸ 
ب��ا صفحه نمای��ش خمی��ده در 
رس��انه ها ش��ده باشد و تا زمانی 
که این محصول معرفی شود این 
ش��ایعه بارها در محافل فناوری 
بازگو شود. البته آیفون6 و 7 نیز 
با این شایعه روبه رو بودند که در 
نهایت شاهد یک تلفن هوشمند 

ساده از اپل بودیم. 
از س��وی دیگر، شرکت رقیب 

ال ج��ی و اپ��ل نیز اع��الم کرده 
ک��ه در ح��ال کار روی دو نمونه 
مختلف از گوشی های هوشمند 
با صفحات نمایش تاش��و اس��ت. 
به نظر می رس��د در س��ال ۲۰۱7 
و در س��ال های بعد شاهد عرضه 
گوش��ی های هوشمندی از سوی 
سامس��ونگ باش��یم که پ��ا را از 
صفح��ات نمایش معمولی فراتر 
گذاشته  و مجهز به صفحه نمایش 
خمیده و انعطاف پذیر باش��ند. اما 
چرا عرضه این مانیتورها با موانع 

زیادی روبه رو است؟ 
قیم��ت،  حاض��ر  ح��ال  در 
ای��ن  مهم تری��ن موض��وع در 
رابطه است. صفحه نمایش های 

OLED  در حال استفاده شدن 
در برخی گوش��ی های هوشمند 
هس��تند اما صفحه نمایش های 
OLED  انعطاف پذی��ر هن��وز 

بسیار گران هستند. 
انعطاف پذی��ر  گوش��ی های 
در ابت��دا محص��والت بس��یار 
گران قیمت��ی خواهند بود تنها 
ب��رای اس��تفاده ع��ده کمی از 
مردم تا زمانی که بتوان نس��خه 
ارزان تری از آنها را برای استفاده 

عموم ساخت. 
تولید کنن��دگان فن��اوری در 
ح��ال حاض��ر می توانن��د ای��ن 
صفحه نمایش ها را بس��ازند اما 
س��وال اینجاس��ت ک��ه آیا این 
تکنولوژی قابلیت اطمینان برای 
س��رمایه گذاری و سودرسانی به 

این شرکت ها را دارد یا خیر؟ 
ب��ه گفت��ه محقق��ان ممکن 
اس��ت در مراح��ل اولیه به خاطر 
هزینه های س��رمایه گذاری این 
صفحه نمایش ها گران باش��ند، 
اما غول های فناوری در تالش��ند 
قیم��ت این محص��والت را برای 
 رقابت ب��ا LCDها وOLEDها
کاه��ش دهن��د. ح��اال باید دید 
هم��کاری رقبای دیرینه ای مثل 
ال جی، مایکروسافت، اپل و گوگل 
می تواند راه را برای تولید انبوه این 

مانیتور ها هموار کند یا خیر؟ 

 میانبر هایی 
برای طراحی سایت 

بس��یاری از اف��راد ب��ه طراحی ه��ای مختل��ف 
عالقه مند هس��تند، اما طراحی وب س��ایت یکی از 
جذاب ترین انواع طراحی محسوب می شود. با این 
وجود بس��یاری از کاربران برای طراحی به فضای 
مجازی متوسل می ش��وند. وب سایت های مختلفی 
برای ارائه اطالعات در خصوص طراحی وب سایت 
در فض��ای مجازی وجود دارد. در این میان برخی 
از این وب س��ایت ها جذاب ت��ر و کارآمد تر از بقیه 
هس��تند. در ادامه مطلب به معرفی برخی فرم های 
مه��م طراحی وب س��ایت می پردازیم که در فضای 
مجازی به ش��کل رایگان در دسترس کاربران قرار 

گرفته اند.

The hamburger men
یکی از ابزار های مناسب برای طراحی که عملکرد 
کاربران را نیز به ش��دت افزایش می دهد، استفاده از 
hamburgermen است. این برنامه برای طراحی 
انواع وب سایت مناسب اس��ت و ترکیب بندی بسیار 
مناس��بی برای اجرای هر فرمت��ی دارد. طراحی در 
فض��ای این وب س��ایت عملک��رد کارب��ران را ارتقا 

می بخشد. 

Account registration
ب��ا ثبت نام در این وب س��ایت قادر خواهید بود در 
هر زمان و مکان به انواع فرم های مختلف و مناس��ب 
دسترس��ی داش��ته باش��ید؛ فرم هایی که می توانند 
دلخ��واه هر کاربر با هر نوع س��لیقه ای باش��ند. این 
موضوع کمک می کند افراد بدون تشویش و نگرانی 
به خاط��ر وضعیت حس��اب های خود ب��ه فرم هایی 
مطلوب دس��ت پیدا کنند. ارسال فرم برای کاربران 
به شکل روزانه یکی از مهم ترین مزیت های استفاده 
از فضای این وب س��ایت است. استفاده از این سایت 
برای ان��واع کاربران حرف��ه ای و غیر حرفه ای ممکن 

خواهد بود. 

Long scroll
استفاده از این ابزار کمک می کند نمایی روشن 
و واض��ح از ه��ر آنچه م��ورد نیاز کاربر اس��ت در 
اختیارش قرار گیرد. درواقع اگر قرار باش��د کاربر 
متوجه س��ایت های تقلب��ی و غیر تقلبی یا فرم های 
به ش��دت تکراری ش��ود، بهتر اس��ت از ای��ن ابزار 
اس��تفاده کند تا جذاب ترین ط��رح را خلق کنند. 
این ابزار به ویژه در ش��رایطی کاربردی اس��ت که 
ق��رار اس��ت بازدید کنندگان از طریق س��ایتی که 
طراح��ی می کنی��د، تح��ت تاثیر قرار گیرن��د یا با 

متونی نس��بتا طوالنی مواجه ش��وند. 

Card Layouts
یک��ی از مهم تری��ن بخش ه��ای یک وب س��ایت، 
کارت های مختلفی هستند که در هر بخش پراکنده 
ش��ده اند. ام��ا کارت ها در طراحی س��ایت دقیقا چه 
وظیف��ه ای دارن��د یا ب��ه عبارتی دیگ��ر، کارت های 
وب س��ایت چه مفهوم��ی دارند؟ از طری��ق کارت ها 
می ت��وان طرح های��ی مجزا یا یکپارچه ترس��یم کرد 
که مفاهیمی متنوع را به مخاطبان انتقال می دهند. 
بر همین اساس اس��ت که استفاده از وب سایت های 
ارائه دهن��ده card layouts ب��رای ادام��ه مس��یر 
طراحی وب س��ایت ها از اهمیت بس��زایی برخوردار 

است. 

Hero images
یکی از مهم ترین مواردی که در طراحی وب سایت 
مورد توجه است، استفاده از تصاویر HD و باکیفیت 
در بخش های مختلف وب سایت است. فشرده سازی 
فای��ل تصاویر و طبقه بن��دی اطالعات در فرمت های 
دلخواه کاربر از مواردی است که در این برنامه وجود 
دارد. اس��تفاده از ای��ن برنامه ب��رای اجرای حرکات 
zig-zagging ی��ا طراحی ه��ای مبتن��ی بر کارت 

گرافیک حائز اهمیتی بسیار است . 

جمع بندی 
برخ��ی وب س��ایت های جدی��د ب��ر اس��تفاده از 
انیمیش��ن و فرم ه��ای مبتنی بر این ن��وع تصاویر 
تاکید زیادی دارند. از سوی دیگر، به نظر می رسد 
استفاده از فرم های انیمیشنی برای برخی کاربران 
اثرگ��ذاری قابل توجهی دارد و ب��ه عبارتی دیگر، 
انیمیش��ن ها به ش��دت قابل توجه کاربران هستند. 
ای��ن روزها س��ایت های متعددی وج��ود دارند که 
با کم��ک فرم های انیمیش��نی طراحی س��ایت را 

تس��هیل می کنند. 
اگ��ر در ح��ال اس��تفاده از ی��ک فرم مش��خص 
 برای طراحی وب س��ایت خود هس��تید، بهتر است
tool UXPin را ه��م چ��ک کنید. این بخش که 
در اغل��ب منوهای کاربری طراحی س��ایت وجود 
دارد، روش��ی میانبر ب��رای نش��ان دادن منوهای 
ش��ناور و پنهانی اس��ت که به طراحی انیمیشن ها 

کمک می کند. 
از سوی دیگر، اغلب فرم های انیمیشنی در طراحی 
وب س��ایت ها قابل بازگشت هستند، در نتیجه اگر از 
فرمی غیر مطلوب اس��تفاده کرده اید و نگران هستید 
که این فرم مطابق انتظارات شما نباشد، جایی برای 

نگرانی وجود ندارد. 

اعطای مجوز خدمات پس از فروش 
به 6 شرکت 

دفتر مقررات صادرات و واردات س��ازمان توس��عه 
تج��ارت در یک��ی از جدیدتری��ن نامه ه��ای خود به 
گم��رک و رؤس��ای س��ازمان های صنع��ت، معدن و 
تجارت 3۱استان کشور، شش شرکت توانمند در ارائه 
خدمات پس از فروش تلفن های همراه را معرفی کرد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت، این 
شرکت ها از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان به عنوان شرکت های توانمندی معرفی 
ش��دند که امکان اخذ نمایندگی رسمی از کشورهای 
مبدا برای آنها فراهم نیست، اما ظرفیت ارائه خدمات 

پس از فروش تلفن همراه را دارند. 
براس��اس این گزارش، ش��رکت ویستا پخش رایانه، 
آس��مان رایانه سخت افزار، تحلیلگران هوشمند امید  
)اپل تکنولوژی(، س��ریر س��رویس، پرش��ین سلوکام 
قشم و پیشرو الکترونیک فراسو مجوز واردات و ارائه 
خدمات پس از فروش تلفن های همراه با نام و نشان 
تجاری اپل، بلک بری و اچ.تی.سی را کسب کردند. 

طب��ق اع��الم دفتر مقررات صادرات و واردات، ثبت 
س��فارش و ترخیص تلفن همراه با نش��ان های تجاری 
مذک��ور ب��ا رعایت ضوابط و مقررات مربوطه برای این 

شش شرکت مجاز است. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
پیش از این نیز ۱۸ ش��رکت مجوز ثبت س��فارش و 
واردات گوش��ی های آیفون با نش��ان تجاری اپل و دو 
شرکت اجازه واردات قانونی دو نوع گوشی تلفن همراه 

با برند تکنو و ایسوس را به دست آورده بودند. 

معاون وزیر ارتباطات خبر داد
رونمایی از فاز دوم شبکه ملی 

اطالعات در دهه فجر
مع��اون وزی��ر ارتباط��ات از رونمایی فازهای دوم و 
س��وم ش��بکه ملی اطالعات به ترتیب در دهه فجر و 

روز ارتباطات سال ۱3۹6 خبر داد. 
جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با ایسنا، 
به اعالم آخرین وضعیت شبکه ملی اطالعات پرداخت 
و عنوان کرد: از دید ما شبکه مانند یک انسان است که 
در ابتدا متولد شده، اما به تدریج اندام های آن رشد پیدا 
می کند، بر همین اس��اس ش��بکه ملی اطالعات اکنون 
ایجاد شده اما به مرور زمان تکمیل و منسجم خواهد شد. 
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات همچنین عنوان 
ک��رد: اکنون این ش��بکه در ح��ال انجام وظایف خود 
اس��ت، اما در گام های بعدی الزم اس��ت این س��اختار 
تقویت شود به نحوی که بتوان ظرفیتی بسیار باالتر 

از ترافیک را در اختیار کاربران قرار داد. 
جهانگرد ادامه داد: از س��وی دیگر الزم اس��ت این 
ش��بکه ب��ه بخش های مختلف کش��ور مانند صنعت، 
خدم��ات، اقتصاد و فرهنگ نفوذ بیش��تری پیدا کند 
و در کن��ار آن موضوع��ات امنیت��ی آن نیز مورد تفکر 
قرار گرفته و برای توسعه شبکه برنامه ریزی های الزم 
انجام ش��ود.  وی افزود: برای فاز دوم این ش��بکه نیز 
ما دقیقا می دانیم که قرار اس��ت چه اقداماتی انجام 
ش��ود. همچنی��ن انتظار داری��م در این مرحله درباره 
س��اختار اقتصادی بخ��ش از نظر تعرفه و هزینه های 
مرب��وط به بازیگ��ران این بخش اقدامات الزم صورت 
گرفت��ه و در عی��ن ح��ال تع��ادل الزم در بازار وجود 
داشته باشد، چراکه با توجه به افزایش تعداد بازیگران 
حوزه فاوا در کشور باید شرایطی فراهم شود که نوعی 
مدل اقتصادی داشته باشیم که در عین تعادل، تمام 

بازیگران احساس منفعت کنند. 
مع��اون وزی��ر ارتباطات در پایان به مباحث حقوقی 
ش��بکه ملی اطالعات اش��اره کرد و گفت: الزم اس��ت 
چرخه حقوقی این ش��بکه ب��رای کاربران، اپراتورها، 
صاحب��ان محت��وا، امنیت ملی و ش��هروندان محفوظ 
بماند. به هر صورت با تکمیل شبکه ملی اطالعات این 
م��وارد هم اکن��ون در مراجع مختلف در حال پیگیری 
ق��رار دارد ت��ا در سرویس��ی ک��ه در اختیار مردم قرار 

می گیرد، پیشرفت گام به گام را شاهد باشیم. 

وعده اپل برای عرضه دسکتاپ های 
پیشرفته

در حال��ی که از عرضه آخرین کامپیوتر دس��کتاپ 
اپ��ل یک س��ال ونیم می گ��ذرد گمانه زنی هایی درباره 
توقف تولید این محصول از سوی اپل مطرح شد اما 
مدیر این شرکت می گوید که در آینده دسکتاپ های 

فوق العاده ای عرضه خواهند کرد. 
ب��ه گزارش فارس، تیم کوک، مدیرعامل اپل اخیرا 
در متنی خطاب به کارکنان این شرکت وعده ساخت 
و عرضه دس��کتاپ هایی فوق العاده را داده اس��ت.  در 
پیام تیم کوک به این نکته اشاره شده که برخی افراد 
در رسانه ها این سوال را مطرح می کنند که آیا اپل به 
دسکتاپ متعهد است اما به صراحت می گویم که ما 
در این زمینه نقشه راه داریم و به آن متعهد هستیم. 
وی می گوی��د ک��ه محصوالت دس��کتاپ برای اپل 
بسیار راهبردی هستند و عملکرد قدرتمند آنها برای 
بس��یاری از افراد حائز اهمیت اس��ت و حتی اشخاص 
زیادی به این کامپیوترهای شخصی نیاز مبرم دارند. 
او می گوید: iMac های کنونی بهترین دسکتاپ های 
 K 5 ساخت این شرکت تا به امروز هستند و نمایشگر
تعبیه شده در آنها نیز بهترین صفحه نمایش دنیاست. 
تیم کوک تاکید دارد که اقدامات اپل به هیچ وجه 
به منظور سرمایه گذاری و کسب درآمد صرف نیست 

بلکه به دنبال کشف افق های جدید هستیم. 

خبـــر W. W. Wها به زودی وارد می شود OLEDنسل جدید

 همکاری غول های فناوری
برای تولید صفحه نمایش های کاغذی

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274

محمد ممتازپور
m. momtazpour@forsatnet. ir

چهارشنبه
اول دی 1395

شماره 678

شات

Touchjet WAVE یک دس�تگاه تبدیل اس�ت که تصاویر صفحه نمایش تبلت را به تلویزیونی لمسی می آورد. امکان کنترل این صفحه نمایش لمسی از راه 
دور وجود دارد و فرد می تواند با استفاده از تلفن های مبتنی بر سیستم عامل های اندروید و ios  به کنترل این صفحه نمایش بپردازد .این گجت برای بازیکنان 

حرفه ای کنسول های بازی نیز گزینه ای بسیار مناسب است.  قیمت این محصول 300 دالر است.
 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

فرصت امروز: ش��واهد حاکی از آن 
است که س��ریال انفجار های سامسونگ 
تمامی ن��دارد. این بار هم س��پاه کره ای 
سامسونگ در بخش تلفن همراه تلفات 

داد. 
ط��ی روزهای اخیر، یک��ی از کاربران 
فی��س بوک با انتش��ار تصویری از تلفن 
همراه S7 خود به موضوع منفجر شدن 
تلفن همراهش اش��اره کرده اس��ت. وی 
در این مت��ن اینترنتی نوش��ته: »تلفن 
همراه خود را برای ش��ارژ ش��دن روی 
میز گذاشته بودم که ناگهان بدون هیچ 
علت مشخصی منفجر ش��د. بعد از این 
اتفاق تصمی��م گرفتم دیگر از تلفن های 
همراه شرکت سامسونگ استفاده نکنم 
و به سراغ کمپانی رقیب یعنی اپل بروم. 
من پیش از اینها، خبر انفجار تلفن های 
نوت 7 را ش��نیده بودم، اما در خصوص 
این نوع تلفن همراه و انفجار آن نشنیده 

ب��ودم، بنابرای��ن انفجار تلف��ن همراهم 
شدیدا باعث شوکه شدن من شد.«

از زمان انتشار این خبر تاکنون، هیچ 
اطالعاتی در مورد صح��ت انفجار تلفن 
هم��راه S7 ی��ا جعلی نب��ودن این خبر 
منتش��ر نش��ده اس��ت. مقامات شرکت 
سامسونگ نیز در این خصوص واکنشی 
نش��ان نداده اند. بر همین اس��اس است 
که خب��ر انفجار تلفن هم��راه متعلق به 
خانم اشلی دیکین قابل تایید یا تکذیب 

نیست. 
ک��ه  گمانه زنی های��ی  از  یک��ی 
درخص��وص انفجار S7 مطرح اس��ت، 
این احتمال اس��ت که کارب��ر مذکور، 
از ش��ارژر نامناس��ب برای شارژ کردن 
تلفن همراه خود اس��تفاده کرده و در 
نتیج��ه، تردیده��ا در خص��وص ضعف 
باتری ه��ای لیتیوم یونی رنگی جدی تر 

به خود گرفته اس��ت. 

ارتش سامسونگ باز هم تلفات داد 

 S7 انفجار نابهنگام گلکسی
LG G Pad III رونمایی شد  

تبلت میان رده کره ای 

فرص�ت ام�روز: کمپان��ی ال جی در 
جدیدتری��ن تالش نوآورانه خود از تبلتی 

جدید رونمایی کرد. 
ای��ن محص��ول قابلیت ه��ای متعدد 
و متف��اوت ب��ا محصوالت پیش��ین این 
ش��رکت دارد. ش��رکت ال جی در طول 
سال های اخیر تالش کرده با دور شدن 
از حواش��ی و نزدیک ش��دن به فضای 
تولی��د در س��طح بین الملل فاصله خود 

را با رقبا بیش��تر کند. 
به نظر می رسد G pad III نسبت به 
تبلت های پیش��ین این شرکت از وضوح 
س��طح باالتری برخوردار اس��ت. وضوح 
این محصول ۱۲۰۰ در ۱۹۲۰ پیکسل و 
صفحه نمایش آن نیز ۱۰.۱ اینچ است. در 
مراسم رونمایی از این دستگاه اطالعاتی 
از مقدار حافظه رم آن منتش��ر نش��د اما 
 احتم��اال این محص��ول با یک حافظه رم

3 یا 4 گیگابایت و باتری 74۰۰میلی آمپری 

به بازار عرضه می شود. 
پردازن��ده این محصول از نوع هش��ت 
از  اس��ت. یک��ی    ۱.5GHzهس��ته ای
قابلیت های جالب و کاربردی این تبلت، 
روش طراح��ی این محصول اس��ت. پایه 
این تبلت به ش��یوه ای طراحی ش��ده که 
تا 7۰درجه قابل تنظیم اس��ت و همین 
موض��وع باعث ش��ده کار با این محصول 
بسیار ساده تر از محصوالت مشابه موجود 
در بازار باش��د. براساس اطالعات منتشر 
شده توسط شرکت ال جی، در حال حاضر 
ارائ��ه ای��ن محصول تنه��ا در کره جنوبی 
انجام می ش��ود و ارسال به سایر کشورها 

به آینده موکول شده است. 
وزن این محصول 5۱۰ گرم است و جزو 
تبلت های FullHD رده بندی می شود. 
ن��ور صفح��ه نمایش ای��ن محصول آبی 
اس��ت. قیمت تقریبی تعیین ش��ده برای 

این محصول 36۰ دالر است. 

برای دیدن ویدیو اینجا را با 
اپلیکیشن QR اسکن کنید
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گزارش »فرصت امروز« از بازار صنایع وابسته به صنعت کیف و کفش

بازارچندالیهکیفوکفش
پی یو فقط در زیره کفش به کار 

نمی رود

»پلی اورتان« )Polyurethane( یا »PU« یک ماده 
پلیمری محسوب می شود که با ترکیب شیمیایی خاص 
خ��ود در صنایع مختلفی مانند مبلمان، ساخت وس��از، 
خودرو، بسته بندی و کفش به کار می رود. حجم مقاوم و 
سخت این ماده باعث شده در زیره کفش کاربرد فراوانی 
داشته باش��د و به طور همزمان در صنایع مذکور مورد 
استفاده واقع شود. جالب است بدانید که میزان استفاده 
از ای��ن ماده در صنعت کفش نس��بت ب��ه دیگر صنایع 
بسیار کمتر است بنابراین در این گزارش پس از تبیین 
محصوالت مختلف پی یو، پراکندگی جغرافیایی بازار این 

صنعت و موارد کاربرد آن را برخواهیم شمارد. 

چشم انداز جهانی صنعت پی یو تا سال 2023
ف��وم  انعطاف پذیر پی  یو، باعث گرایش بس��یاری از 
صنایع جهانی نس��بت به این محصول ش��ده است به 
طوری که محققان اقتصادی روند رش��د قابل توجهی 
را در ب��ازار این محص��ول پیش بینی می کنند. حضور 
مواد پلیمری در صنایع جهانی، یکی از دستاوردهای 
جدید تجاری و صنعتی دنیای امروز اس��ت و به طور 
خ��اص پلی اورتان نیز از این رون��د برکنار نبوده و در 
بس��یاری از صنایع کاربردی جهان حضور داش��ته به 
ط��وری که ارزش ای��ن بازار در س��ال 2015 برابر با 
51.5میلی��ارد دالر بوده اس��ت. همچنین با توجه به 
تقاضای روزافزونی که نس��بت به ای��ن ماده پلیمری 
با خاصیت انعطاف پذیری باال در س��طح جهان دیده 
می شود، محققان اقتصادی پیش بینی می کنند ارزش 

این بازار تا سال 2023 به 77میلیارد دالر برسد. 

سهم قابل توجه پی یو در صنعت ساخت وساز
از جمله کاربردهای مهمی که پلی اورتان به عنوان یک 
پلیمر اساس��ی در صنایع جهان دارد، مربوط به صنعت 
ساخت و ساز است و در این میان منطقه آسیاپاسیفیک 
و آمریکای التین بیش��ترین کاربرد پی یو را در صنعت 
ساخت و س��از نش��ان داده ان��د، به طوری ک��ه محققان 
اقتصادی پیش بینی می کنند ارزش بازار ساخت وس��از 
در چین تا س��ال 2018 با نرخ رشد ساالنه 13و2درصد 
حرکت کند و به ارزش��ی بالغ ب��ر 1.1.94میلیارد دالر 
برس��د. عالوه بر چین، کش��ورهای دیگری نظیر هند، 
برزی��ل، مکزیک و کش��ورهای جنوب ش��رقی آس��یا 
نقش��ی مهم و کلیدی را در رونق بازار پی یو در صنعت 

ساخت وساز ایفا می کنند. 

 انواع مختلف پی یو 
و نقش آنها در اقتصاد جهانی

صنعت پی یو محصوالت متنوعی را تولید می کند که 
فوم انعطاف پذیر، فوم س��خت، چسب، پلیمر االستومر 
و فوم ه��ای پوشش��ی از جمله مهم ترین آنها هس��تند. 
محققان اقتص��ادی با انجام بررس��ی های دقیق به این 
نتیجه رس��یده اند که سهم هر یک از این محصوالت در 
ب��ازار این صنعت متفاوت بوده اس��ت به طوری که فوم 
س��خت در سال 2015، 4600کیلو تن مصرف داشته و 
انتظار می رود که این میزان تولید تا سال 2023 با نرخ 
رشد ساالنه 4.9درصد به رشد خود ادامه دهد. بنابراین 
باید گفت یکی از مهم ترین محصوالت پلیمرهای پی یو 
فوم های سفت هستند که گرایش زیادی نسبت به آنها 

در صنایع جهانی دیده می شود. 
فوم ه��ای انعطاف پذیر نی��ز از جمله محصوالت مهم 
صنعت پلی اورتان هستند که خصوصا در اثاثیه و لوزام 
خانگی و س��اخت مبلمان منازل و صندلی های خودرو 
اس��تفاده می شوند. جالب اس��ت بدانید ارزش درآمدی 
این فوم در س��ال 2015 برابر با 13میلی��ارد دالر بوده 
و خصوص��ا در کش��ورهای در ح��ال توس��عه به دلیل 
تغییر سبک زندگی و مدرن شدن شیوه های معیشتی 
تقاضای زیادی داش��ته اس��ت. فوم های پوشش��ی نیز 
به طور گسترده ای در صنایع چوبی بادوام، ساخت وساز 
و خودروس��ازی ب��ه کار می روند و محقق��ان اقتصادی 
پیش بینی می کنند که نرخ رشد ساالنه این نوع فوم نیز 

تا سال 2023 به 5درصد برسد. 

سهم 19درصدی کفش، بسته بندی و 
الکترونیک در بازار پی یو

صنایع مربوط به ساخت وساز و برنامه های زیرساختی 
تسلط عمده ای در بازار مصرف پلیمرهای پلی اورتان دارند 
به طوری که 30درصد از سهم این بازار را در سال 2015 
از آن خود کرده اند. از طرفی این ماده در خودروس��ازی 
نیز حضور گسترده ای یافته و در سال 2015 ارزش بازار 
آن در این بخش برابر با 8.4میلیارد دالر بوده اس��ت. از 
طرف��ی صنعت کفش، الکترونیک و بس��ته بندی نیز از 
دیگر موارد کاربرد این ماده پلیمری محسوب می شوند 
که نسبت به دو صنعت مذکور، سهم کمتری را در بازار 
پی یو از آن خود کرده اند، به طوری که در س��ال 2015 
سهم سه صنعت بسته بندی، الکترونیک و کفش در بازار 

جهانی پی یو تنها 19درصد بوده است. 

پراکندگی جغرافیایی بازار پی یو
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه صنایع��ی مانند ساخت وس��از، 
خودروسازی، کفش، بسته بندی و... در همه نقاط جهان 
وجود دارد، بازار پلیمرهای پلی اورتان نیز بازاری جهانی 
است که در بسیاری از نقاط جهان با رشد قابل توجهی 
رو به رو بوده است. ایاالت متحده آمریکا از جمله مناطقی 
است که با رشد قابل توجهی در بازار این صنعت روبه رو 
خواهد ش��د به طوری که پیش بینی می ش��ود در سال 
2023 ارزش این بازار به 13میلیارد دالر در این منطقه 
برس��د. از طرفی تولید پلی اورتان در اروپا نیز در س��ال 
2015 براب��ر با 4.700کیلو تن برآورد ش��ده اس��ت که 
نش��ان دهنده افزایش تقاضا برای این صنعت در منطقه 
مذکور اس��ت. افزایش ساخت وس��از و تغییر شیوه های 
زندگ��ی در بازاره��ای نوظه��ور مانن��د چی��ن، هند و 
کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز باعث رشد این صنعت 
در مناطق مذکور شده اند. همچنین محققان معتقدند 
در کش��ورهای آمریکای التین، خصوص��ا برزیل نیز در 
سال های آینده شاهد رشد قابل توجهی در صنعت پی یو 

باشیم. 

رون��د تولید کیف و کف��ش و صنایعی که 
ب��ه این حوزه وابس��ته اس��ت، پیچیدگی ها 
و از طرف��ی تن��وع وی��ژه ای دارد؛ از زی��ره 
کف��ش بگیرید تا ت��ودوزی و یراق کیف و... 
دس��تگاه آالت و ماشین آالت ویژه ای در این 
صنع��ت در حرکت هس��تند و کار را پیش 
می برن��د و متخصصان��ی نیز حض��ور دارند. 
ارتباط مس��تقیم کیف و کفش و حوزه چرم 
موجب می ش��ود این آم��ار را به خوانندگان 
بدهی��م که تنه��ا در حوزه چ��رم مصنوعی 
بی��ش از 138کارخان��ه فعال هس��تند که 
البت��ه در ح��ال حاضر بخش زی��ادی رو به 
تعطیل��ی رفته اند و بی��ش از 60درصد چرم 
مصنوعی مورد نیاز بازار ایران وارد می شود! 
ماش��ین آالت و دستگاه های مورد نیاز تولید 
نی��ز تا حدود زیادی از چین وارد می ش��ود. 
ب��ه هر حال  »فرصت امروز« برای بررس��ی 
صنعت کیف و کفش نگاهی داشته به صنایع 
وابسته به این حوزه که در ادامه می خوانید. 
همین کفش��ی که می پوش��یم و به قلب 
دوم هم معروف است، تولیدش ساز وکاری 
اساس��ی دارد. حاال کاری نداری��م که اصاًل 
معلوم نیس��ت بش��ود این واژه اساسی را در 
مورد حوزه تولید ایران به کار برد یا نه. فعاًل 
کاری نداریم و البته مانع کارداش��تن ش��ما 
نمی ش��ویم. البته از ی��ک موضوع خیال مان 
راح��ت اس��ت و آن اینک��ه در ای��ن ی��ک 
م��ورد روغن پالم کاره ای نیس��ت و حداقل 
کیف ها و کفش های م��ان روغن پالم ندارد. 
این خودش کم چیزی نیس��ت. شاید ایراد 
بگیرند که یک گزارش خش��ک اقتصادی را 
چرا لوس و بی مزه می کنید و ش��روعش به 
این ش��کل اس��ت؟! اما هر کس برای کاری 
ک��ه می کند دلیل خاص خ��ودش را دارد و 
م��ا چون خودم��ان از عدم حض��ور پالم در 
این یک مورد ذوق زده ش��دیم، خواستیم با 
خوانندگان هم درمیانش بگذاریم. اما برویم 
س��راغ گزارش خش��ک اقتصادی مان چون 
دیگر باید حرف حس��اب بزنیم و ببینیم در 
این صنعت به طور کلی چه خبر است. طبق 
معم��ول به س��راغ صنف مربوط��ه رفته ایم. 
یک��ی از صنوف پرکار ح��وزه کیف و کفش 

هم اتحادیه چرم مصنوعی است. 

در مبارزه با قاچاق،  تر و خشک با هم 
می سوزند

س��عید حیات��ی، رئی��س اتحادی��ه چرم 
مصنوعی ب��ا بیان اینکه حدود 138کارخانه 
چرم س��ازی در ای��ران فعالی��ت می کنن��د، 
 می گوید: از این تع��داد کارخانه تنها 30 تا 
40درصد به کار تولیدی مش��غول هستند و 
بقیه واحدها به دلیل مش��کالت موجود در 
بازار و رک��ود حاکم بر ح��وزه تولید تقریباً 
تعطیل هس��تند. وی با بی��ان این جمالت 
می افزای��د: در حال حاض��ر تولیدکنندگان 
در عرص��ه تولید ملی حمایت نمی ش��وند و 
مص��داق آن حجم ب��االی واردات کاالهایی 

است که تولید مش��ابه آنها در داخل وجود 
دارد. وی در رابطه با مش��کالت این صنعت 
می گوید: مشکل امروز تولیدکنندگان چرم 
مصنوع��ی، بحث مالیات ها و قاچاق اس��ت. 
در سال های گذش��ته این صنف به شدت از 
ورود کاالهای قاچاق متضرر ش��د. در حال 
حاض��ر نیز مبارزه با این امر س��بب ش��ده 
است که  تر و خش��ک با هم بسوزند طوری 
ک��ه برخی کاالهای واس��طه ای و مواد اولیه 
چرم در گمرک مان��ده و برای ترخیص آن 
با مشکل مواجه شده ایم. وی ادامه می دهد: 
در حوزه ص��ادرات چرم بازاریابی درس��تی 
انجام نداده ایم،  اگ��ر روند به همین صورت 
ادام��ه پیدا کن��د قطعاً از کش��ورهای دیگر 
عق��ب خواهیم ماند. ام��روزه چین و تایوان 
به طور جدی وارد صنعت چرم شده اند و اگر 
اقدامی صورت نگیرد قطعاً بازارهای موجود 

را نیز از دست خواهیم داد.
 

وارداتی بودن 60 تا 70درصد مواد اولیه 
چرم مصنوعی 

احم��د راش��دنیا، مدی��ر ش��رکت چ��رم 
فوم��کار در رابطه با تولید چ��رم مصنوعی 
ب��ه  »فرصت ام��روز« می گوی��د: عموما 60 
تا 70درصد م��واد اولیه چرم های مصنوعی 
موج��ود در ب��ازار ایران وارد می ش��ود. این 
واردات ش��امل پی یو،   پی وی سی و بخشی 
از پارچه ه��ا و مواد ش��یمیایی ب��رای تولید 
چرم مصنوعی اس��ت. وی با اشاره به اینکه 
چین و کره دو کش��ور ب��زرگ صادرکننده 
م��واد اولی��ه به ای��ران هس��تند، می افزاید: 
ب��ورس این پارچه ها بازار تهران، س��عدی و 
چهارراه سیروس است. قیمت این چرم های 
مصنوع��ی نی��ز بین مت��ری 4 ت��ا 45 هزار 
تومان متغیر است. راش��دنیا ادامه می دهد: 
موارد اس��تفاده این پارچه ها متفاوت است، 

می ت��وان برای تولید آس��تر و کی��ف از این 
پارچه ه��ا اس��تفاده کرد. در واقع بس��ته به 
ضخامت پارچه ها موارد مورد اس��تفاده نیز 
تغیی��ر می کند. این فع��ال صنعت چرم در 
رابطه با دباغ��ی چرم های طبیعی می گوید: 
دباغی چرم های طبیعی از گذشته های دور 
در ای��ران انجام می ش��ود. چرم های طبیعی 
خارجی به دلیل اینکه مخالف ذبح اسالمی 
 هس��تند در ایران اس��تفاده نمی شوند مگر 
زیره های چرم که از پاکستان وارد می شود. 

سوییس و آلمان؛ تأمین کننده اصلی 
تجهیزات تولید الیی

نغمه پورنگ، کارشناس بازرگانی شرکت 
صنعت��ی الیی س��از نیز با اش��اره ب��ه اینکه 
ماش��ین آالت مورد نیاز ای��ن صنعت عمدتا 
از کش��ور چی��ن وارد می ش��ود، می گوی��د: 
نمونه ه��ای داخل��ی این ماش��ین آالت نیز 
موجود اس��ت اما کشورهای ایتالیا، آلمان و 
س��وییس از کشورهای بنام تولیدکننده این 
تجهیزات محس��وب می ش��وند. وی با بیان 
این جم��الت می افزای��د: الیی های تولیدی 
ه��م به صورت کیلویی و ه��م متری عرضه 
می ش��وند و قیمت های آن نیز بسته به نوع 
کارب��رد و رنگ متفاوت اس��ت. ب��رای پیدا 
کردن ب��ورس این نوع کااله��ا باید به بازار 
ته��ران مراجعه کرد یا از طریق س��رچ های 
اینترنت��ی لینک ه��ای ف��روش  را پیدا کرد. 
ای��ن فعال بخش کی��ف و کفش در رابطه با 
هزینه های راه ان��دازی یک واحد تولیدی به  
»فرص��ت امروز« می گوید: ب��رای راه اندازی 
ش��رکتی با ظرفیت تولید س��االنه 14هزار 
تن به زمینی با مساحت 100هزار مترمربع 
و زیربن��ای 25 هزار متر نیاز اس��ت. قیمت 
ماش��ین آالت نیز از2 میلیارد به باال بستگی 
به ظرفیت تولیدی متغیر است. وی با بیان 

اینک��ه 99درصد الیی های تولیدی در ایران 
در صنع��ت کیف و کف��ش و چرم مصنوعی 
اس��تفاده می ش��ود ، می افزای��د: الیی ه��ای 
تولی��دی این ش��رکت در صنایع پزش��کی، 
 صنای��ع چرم مصنوع��ی،  صنایع نس��اجی، 

 پوشاک و خودروسازی نیز به کار می رود. 

قیمت ارزان،  دلیل گرایش 
تولیدکنندگان داخلی به ماشین آالت 

چینی
منوچه��ر رمضان��ی، مدیرعامل ش��رکت 
ب��ا  رابط��ه  در  رمضان��ی  ماشین س��ازی 
دستگاه های تولیدی این شرکت به  »فرصت 
امروز« می گوید: دس��تگاه های تولیدی این 
ش��رکت برای برش چ��رم مصنوعی و موارد 
مش��ابه اس��تفاده می ش��ود. در حال حاضر 
نمونه های خارجی این دس��تگاه ها با قیمت 
پایین تری از کش��ور چین وارد می ش��ود و 
مصرف کنندگان داخل��ی نیز با وجود اینکه 
این ن��وع دس��تگاه ها هیچ گون��ه گارانتی و 
خدمات پس از فروش��ی ارائه نمی دهند به 
خرید این  ماش��ین آالت اقدام می کنند. وی 
با بیان ای��ن جمالت می افزای��د: خریداران 
تجهی��زات خارجی از تولیدکنندگان داخلی 
تقاضای قطع��ه و تعمیر دارن��د درحالی که 
ما به هیچ عنوان این گون��ه خدمات را ارائه 
نمی کنی��م چون در این ص��ورت به واردات 
این دستگاه ها مهر تایید می زنیم. این فعال 
بخ��ش کیف و کف��ش در رابطه ب��ا تفاوت 
دس��تگاه های چینی با ماش��ین آالت ایرانی 
می گوید: دستگاه های ایرانی کامال مهندسی 
ش��ده  بوده و مخص��وص کارگاه های داخلی 
طراح��ی ش��ده اند. عالوه بر ای��ن تعمیرات 
ماشین آالت تولید داخل بسیار ساده است، 
همچنی��ن تعداد قطعات مورد اس��تفاده در 
دس��تگاه های تولید داخل حدود 30درصد 

کمتر از دس��تگاه های چینی است و همین 
احتمال خرابی را به صفر رسانده است. وی 
ادامه می دهد:  قیمت دس��تگاه های تولیدی 
چین اختالف زیادی با ماش��ین آالت داخلی 
ندارند، شاید حدود 20درصد ارزان تر باشند 
با این تفاوت که کیفیت ماش��ین آالت تولید 
داخل بس��یار باال بوده و ه��م به لحاظ آلیاژ 
مورد اس��تفاده و سایز دس��تگاه ها براساس 
ش��ده اند.  طراح��ی  اروپ��ا  اس��تانداردهای 
رمضانی ب��ا بیان اینکه دس��تگاه های تولید 
ای��ران با گارانتی و خدم��ات پس از فروش 
عرضه می ش��وند،  می گوید: فروشندگان به 
دلیل راحتی کار خودش��ان مایل هس��تند 
دس��تگاه های چینی را که هیچ گارانتی ای 
ندارند بفروش��ند، اینکه جوانان بیکار باشند 
و تولی��د داخ��ل رون��ق نگیرد گوی��ا برای 
هیچ کس��ی اهمیت ن��دارد. وی می افزاید: 
تنه��ا ع��ده ای خاص ک��ه روی تولید داخل 
حساس هس��تند به خرید این ماشین آالت 
اقدام می کنند. ای��ن تولیدکننده تجهیزات 
با اش��اره به اینکه قیمت دستگاه ها بسته به 
سایز آن متفاوت اس��ت،  در رابطه با تفاوت 
قیمت ماشین آالت چینی و ایرانی می گوید: 
به طور مثال یک دستگاه کوچک چینی که 
به آن دس��تگاه بازویی نیز می گویند حدود 
6میلیون تومان قیمت دارد و دستگاه ایرانی 
همان ماش��ین حدود 7میلیون تومان است، 
با این تفاوت که دستگاه های تولید داخل دو 
سال گارانتی و 10س��ال تأمین قطعات برای 
خری��داران عرضه می کنند. ن��وع دیگری هم 
هست که چینی ها 22میلیون و ما 27میلیون 
تومان می فروشیم همین اختالف اندک قیمت 
و به صرفه ب��ودن واردات برای واردکنندگان 
باعث شده که اکثر تولیدکنندگان داخلی به 
خرید دس��تگاه های چینی بی کیفیت ترغیب 

شوند. 

بازار جهانی

سرمایه گذاری

پی یو ماده اولیه ای اس��ت ک��ه در تولید زیره 
کفش استفاده می شود. با اینکه تولید داخل در 
این حوزه بسیار پایین است و ماهانه حدود یک 
میلیون تن تولید در این ح��وزه داریم اما بازار 
بس��یار بزرگی در کش��ور برای این ماده وجود 
دارد، طوری که س��االنه 47 میلیون تن پی یو 
وارد ایران می شود. در این رابطه گفت وگویی را 
با علی گودرزی، کارشناس شیمی داشته ایم که 

در ادامه می خوانید. 

تولید ماهانه یک تن پی یو در ایران
گودرزی در رابطه با پی یو و نقش این ماده 
در تولی��د زی��ره کفش به  »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: پی یو ی��ا پلی اورتان به دس��ته ای 
از مواد ش��یمیایی ک��ه از واکنش پلی آل ها و 
ایزوس��یانات ها به عنوان مواد تش��کیل دهنده 
زیره کفش به دس��ت می آید، گفته می شود. 
به ط��ور کلی پی ی��و در صنعت پتروش��یمی 
و صنایع وابس��ته به طور مث��ال صنعت چرم، 
صنای��ع اتومبی��ل و صنع��ت رنگ و چس��ب 
کاربرد دارد. وی با بیان اینکه س��االنه حدود 
47 میلی��ون ت��ن پی یو از کش��ورهای ژاپن، 
ایتالیا، چین و ترکیه وارد کش��ور می ش��ود، 
می گوید: متأس��فانه آم��ار دقیقی در رابطه با 
مصرف پی ی��و در صنایع مختلف در دس��ت 
نیس��ت. این کارشناس آزمایشگاه با اشاره به 
اینک��ه ماهانه حدود یک ت��ا دو تن پی یو در 
ایران تولید می شود،  در رابطه با نحوه عرضه 
آن می گوید: پی یو ب��ه صورت کیلوگرم و در 
حجم بشکه برای فروش عرضه می شود. وی 
در پاسخ به این سوال که آیا کفی های تولیدی 
در ای��ران از اس��تانداردهای الزم برخ��وردار 
هس��تند،  می گوید: تم��ام کارخانه های تولید 
کفش در بخش آزمایشگاهی، مواد اولیه مورد 
اس��تفاده در زیره کفش را مورد آزمایش قرار 

می دهند و تمامی تس��ت ها اع��م از قدم زنی، 
مقاومت کشس��انی، نفوذپذیری آب، مقاومت 
و سختی و نرمی آن انجام می شود. وی ادامه 
می دهد: بسته به نوع کفش زیره این کفش ها 
سخت و نرم است، به طور مثال بوت های زنانه 
زیره ای سخت و صندل های زنانه زیره ای نرم 

دارند. 

هر کیلو بین 8 تا 10 هزار تومان
این کارش��ناس در رابطه با قیمت پی یو به  
»فرص��ت امروز« می گوید: ب��ا توجه به تغییر 
قیمت س��االنه مواد اولی��ه، نمی توان قیمت 
ثابتی ب��رای پی یو در نظر گرفت، با این حال 
این م��اده، در حال حاضر قیمت��ی بین 8 تا 

10 ه��زار تومان برای هر کیل��و دارد. وی با 
اش��اره به اینکه کشورهای ژاپن، ایتالیا، چین 
و ترکیه از عمده ترین کشورهای تولید پی یو 
در جهان هس��تند، می گوی��د: در ایران تنها 
دو شرکت کبودان ش��یمی و سبزآور شیمی 
در زمین��ه تولید پ��ی یو فعالی��ت می کنند. 
گ��ودرزی با بیان این جم��الت می افزاید: در 
این حوزه صادرات��ی نداریم و تولیدات داخل 
تنها می تواند پاس��خ گوی نیاز داخل باش��د. 
وی با بیان اینکه طاقت فرس��ا و سخت بودن 
مراحل تولید از ابتدا تا انتها و استفاده از مواد 
ش��یمیایی خطرناک جزو مهم ترین مشکالت 
این حوزه محسوب می ش��ود،  ادامه می دهد: 
چشم انداز این بازار با توجه به مصارف متعدد 

و قابل توجه این ماده در ایران بس��یار خوب 
است. این فعال صنعت کفش با بیان اینکه در 
تولید پی یو نیازمند تجهیرات و ماش��ین آالت 
خاصی نیس��تیم،  می گوید: م��واد اولیه برای 
تولید پی یو، پلی آل ها و ایزوس��یانات هستند 
که در داخل تولید می ش��وند. وی با بیان این 
جم��الت می افزاید: تولید پی ی��و کارگروهی 
متشکل از چندین نفر در بخش های مختلف 
است. از همین روی باید فعاالن این حوزه در 
بخش شیمی تحصیالت مرتبط داشته باشند. 

توان تولیدی ایران یک سوم 
خارجی ها است

یک��ی از واردکنن��دگان پی ی��و در رابطه با 

نحوه اس��تفاده این ماده در صنعت کفش به  
»فرص��ت امروز« می گوید: م��واد اولیه پی یو 
ک��ه همان پلی آل ها و ایزوس��یانات هس��تند 
با هم ترکیب ش��ده و در داخل دستگاه های 
قالب سازی زیره ریخته می شوند. این مواد بر 
اثر حرارت پخته شده و شکل قالب را به خود 
می گیرند. در همین راستا مدیرعامل شرکت 
ماشین س��ازی پل��ی یورتان صنع��ت نظری، 
می گوید: ماش��ین آالت تولید زیره پلی یورتان 
بس��یار حساس هس��تند و تولیدکنندگان به 
دلیل نداش��تن اطالعات کاف��ی در این حوزه 
ب��ه س��مت ماش��ین آالت ارزان و بی کیفیت 
می روند،  همین امر س��بب می ش��ود متحمل 
ضرر ش��وند. شکس��تن زیره ها،  توقف تولید، 
نداش��تن خدمات پس از فروش و پرتی کار با 
توجه به غیر قابل بازیافت بودن این مواد، همه 
ناشی از اس��تفاده از دستگاه های ارزان قیمت 
است. یوسفی که خودش یکی از واردکنندگان 
تجهی��زات ماش��ین آالت آلمانی ازما اس��ت، 
در رابط��ه با تفاوت دس��تگاه های تولید زیره 
کفش ایرانی و آلمانی می گوید: دستگاه   های 
آلمان��ی در ه��ر دقیق��ه 1000 زی��ره تولید 
ایرانی در  می کنند درحالی که دس��تگاه های 
هر دقیقه 300 عدد تولید می کنند این یعنی 
دستگاه های ایرانی یک سوم ظرفیت خارجی، 
 ت��وان تولید دارند. وی در رابطه با قیمت این 
دستگاه ها می گوید: ماشین آالت ایرانی تولید 
پی یو حدود 400 میلیون تومان قیمت دارند 
درحالی که دستگاه آلمانی ازما حدود 600 تا 
700 هزار یورو است. وی با بیان این جمالت 
می افزاید: تولیدکنندگان زیره کفش چینی از 
دستگاه ازما استفاده می کنند به همین جهت 
تولیدکننده ه��ای ایرانی قادر به رقابت با آنها 
نیستند زیرا توان تولیدی آنها با دستگاه های 

بهتر باالتر می رود. 

نگاهی به بازار ماده اولیه زیره کفش 

ساالنه 47 میلیون تن پی یو وارد کشور می شود
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با انتخاب ترام�پ به عنوان رئیس جمهور آمریکا 
نگرانی نس�بت به نقض برجام از س�وی این کشور 
مطرح ش�د؛ نگرانی ای که پی�ش از آمدن ترامپ و 
با تصوی�ب تمدید تحریم های کنگ�ره چالش های 
جدی�دی پی�ش روی اقتصاد ای�ران ایج�اد کرد؛ 

چالش های�ی که عکس العمل وزی�ر امور خارجه را 
به دنبال داش�ت و زمزمه هایی مبن�ی بر مقابله به 
مثل ایران را مطرح کرد. صحبت هایی که می تواند 
چال�ش جدیدی ب�رای بخش خصوصی محس�وب 
ش�ود و آنها را مجبور کند تا س�ناریوی بازگش�ت 
تحریم ها را در اس�تراتژی خود بگنجانند. هر چند 
این س�ناریو، احتمال ضعیفی است اما به هر حال 

سبب نوسان بازار کسب و کار می شود و به وضعیت 
نامناسب آن می افزاید. کارشناسان بخش خصوصی 
معتقدند در برابر این نوسانات واکسینه هستند و 
احتمال بازگش�ت تحریم ها را اندک می بینند، اما 
به هر حال نباید فراموش کرد که فضای کسب و کار 
ایران در وضعیت مناس�بی نیس�ت و کوچک ترین 

چالش، اقتصاد کشور را نشانه می رود. 

محمدمهدی سیادت: 

موانع خارجی قابل رفع هستند 

محمدرضا نجف منش: 

امیدواریم تحریم ها بازنگردند 

محمدمه��دی س��یادت، عضو 
رضوی  خراس��ان  بازرگانی  اتاق 
معتقد اس��ت که احتمال بر هم 
خوردن برج��ام و بازگش��ت به 
شرایط گذش��ته وجود ندارد، به 
ای��ن علت که ش��رایط ایران در 

منطقه تغییر کرده است. 
با توج�ه به تصوی�ب تمدید 
تحریم ها در کنگره آمریکا و 
اعالم ایران بر مقابله به مثل 
و این مس�ئله ک�ه این اتفاق 
برخالف برجام است ارزیابی 
شما از ش�رایط چیست؟ آیا 
ممکن اس�ت مس�ئله برجام 
تحریم ه�ا  و  ش�ود  منتف�ی 
بازگردن�د و اقتص�اد کش�ور 

دوباره دچار چالش شود؟ 
احتمال بازگش��ت به ش��رایط 
ناممک��ن  تحریم ه��ا  از  پی��ش 
اس��ت. تواف��ق هس��ته ای تنه��ا 
میان آمریکا و ایران نبوده است 
و چندین کش��ور در این توافق 
دخیل بوده اند. در شرایط فعلی 
موقعیت ای��ران در منطقه تغییر 

کرده اس��ت و ق��درت چانه زنی 
ما با یک س��ال گذشته متفاوت 
اس��ت. از س��وی دیگر نیز آقای 
ترامپ یک تاجر است و به منافع 
خود می اندیشد و بی شک به این 
نتیجه خواهد رسیدکه منافعش 
در ورود ب��ا خصومت با ایران به 

خطر خواهد افتاد. 
البته مس�ئله تصویب تمدید 
تحریم ها ارتباط�ی با ترامپ 
ن�دارد و کنگ�ره آمریکا این 
تحریم ه�ا را تمدی�د ک�رده 
اس�ت، آی�ا ای�ن اتف�اق که 
بی ش�ک ب�ا مقابله ب�ه مثل 
ای�ران رو به رو خواهد ش�د 
تهدی�دی برای نقض برجام و 
بازگشت تحریم ها به حساب 

نمی آید؟ 
به هر حال کش��ور م��ا باید از 
طرفی��ت تصمیمی ک��ه کنگره 
آمری��کا گرفته ب��رای مقابله به 
مثل اس��تفاده کند، ولی الزامی 
برای اینکه م��ا قدمی در جهت 
نقض برجام برداریم وجود ندارد 

و فک��ر نمی کن��م این مس��ئله 
مدنظر مسئوالن کشور باشد. 

تاکن�ون قراردادهایی میان 
ایران و شرکت هایی آمریکایی 
بس�ته ش�ده اس�ت، با توجه 
ب�ه تصویب تمدی�د تحریم ها 
آمری�کا،  کنگ�ره  س�وی  از 
ارزیابی ش�ما از سرنوشت این 

قرارداد ها چیست؟ 
اغلب این قرارداد ها محدود و 
در سطح کالن دولتی بوده است. 
اغلب شرکت های بزرگ نفتی و 
شرکت های سرمایه گذاری سطح 
ب��اال در ای��ن قرارداده��ا دخیل 
بوده اند و بخش خصوصی در این 

میان مش��ارکتی نداش��ته است. 
طرف این قرارداد ه��ا نیز عمدتا 
فرانسه،  بزرگی چون  کشورهای 
انگلیس و ژاپن هستند و کسانی 
که درروند پرونده برجام حضور 
داش��ته اند و از رون��د این توافق 
آگاهن��د و بعی��د اس��ت در این 
پیشگام  این کش��ورها  ش��رایط 

نقض این قرارداد ها شوند. 
ای�ن تصویب  بنابراین ش�ما 
کنگره بر تمدید تحریم ها را 
خطری برای کش�ور و حوزه 

بخش خصوصی نمی بینید؟ 
من تغییری نمی بینم. کش��ور 
و  اس��ت  واکس��ینه ش��ده  م��ا 
نس��بت به برخی اتفاق��ات دچار 
نوس��انات آنچنان��ی نمی ش��ود. 
ش��رایط ما در دنیا نیز به گونه ای 
نیس��ت ک��ه بتوانند ب��ه راحتی 
تصمیم گیری هایی  چنین   امروز 

انجام دهند. 
یعن�ی ش�ما معتقدی�د پس 
از برجام ش�رایط سیاس�ی و 
اقتص�ادی ما با زم�ان اعمال 

تغییر  گذش�ته  تحریم ه�ای 
کرده است؟ 

معتقدم اگر م��ا بتوانیم ثبات 
داخل��ی کش��ور را حف��ظ و به 
اشتغال و اقتصاد خانوارها توجه 
کنیم مسائل بیرونی برای ما کم 
و بی��ش قاب��ل حل اس��ت. عدم 
مدیریت در مورد مسائل داخلی 
است که سبب می شود ما نسبت 
به مس��ائل خارجی آس��یب پذیر 

شویم. 
پ�س ش�ما به عن�وان بخش 
خصوص�ی ریس�ک و چالش 
را از جهت این تصویب نامه ها 
پی�ش روی خ�ود احس�اس 
نمی کنید ک�ه بخواهید با آن 

مقابله کنید؟ 
چالشی که بخواهد وضعیت ما 
را تغییر ده��د به نظر من وجود 
ندارد. ما در همان وضعیت ثابت 
خواهی��م ماند و ب��ا تکیه بر رفع 
موانع داخلی می توانیم ش��رایط 
را در جهت بهبود موانع خارجی 

فراهم کنیم. 

عضو  نجفی منش،  محمدرضا 
هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران معتقد اس��ت که با تکیه 
بر ح��وزه دیپلماس��ی می توان 
مانع ایجاد چالش های ناشی از 

اعمال تحریم ها شد. 
ب�ا توجه ب�ه تصویب تمدید 
از س�وی کنگره  تحریم ه�ا 
آمری�کا و تمای�ل ای�ران به 
مقابل�ه ب�ه مث�ل ارزیاب�ی 
ش�ما از اثرات ای�ن اقدام بر 
فضای کس�ب و کار چیست؟ 
آیا ای�ن اقدام�ات می تواند 
چالش�ی پیش روی تجارت 
ایران باش�د و حتی منجر به 
پیشابرجام  دوران  بازگشت 

شود؟ 
به ه��ر ح��ال تحری��م برای 
ما ب��ه مانند تی��غ دولبه عمل 
س��ویی  از  تحریم ها  می کن��د. 
برای ما ریسک و از سویی برای 
م��ا فرصت به حس��اب می آید. 
ریس��ک تحریم ها سبب مختل 
شدن ارتباط ما با اقتصاد جهان 
می ش��ود اما از سوی دیگر این 

فرصت را فراهم می کند که ما 
به داخل نگاهی داش��ته باشیم 
و در جه��ت اقتص��اد مقاومتی 
قدم برداریم. البته این به معنی 
تایید تحری��م و ارزیابی مثبت 
از آن نیس��ت. ام��ا تحریم ها به 
معن��ای مختل ش��دن اقتصاد 
داخلی ما نیس��ت و ما راه خود 
را پیدا می کنیم و اقتصاد کشور 
را در مسیر خود پیش می بریم. 
فرصت ه��ا  ایج��اد  جه��ت  در 
وزارت ام��ور خارجه باید کاری 
را که شروع کرده - که استفاده 
از فضای دیپلماس��ی اس��ت - 
دنبال کند و از س��وی دیگر ما 
می توانیم دوستانی که در دنیا 
با ما همراه هس��تند مانند اروپا 
را با خود هم داس��تان سازیم و 
مطالب��ات خودم��ان را در این 
فض��ای جهانی اع��الم کنیم و 
به دس��ت بیاوریم. با این روش 
مانند  تحریم هایی  با  می توانیم 

تحریم آمریکا مقابله کنیم. 
بنابراین آیا در شرایط فعلی 
می توان ای�ن تصویب نامه را 

تهدیدی برای اقتصاد کشور 
به حساب آورد؟ 

بی ش��ک این تصوی��ب نامه 
تهدی��دی برای اقتصاد کش��ور 
اس��ت، اما ما راه��کار مقابله با 
را  نامه هایی  تصوی��ب  چنی��ن 
می دانی��م. در گذش��ته ب��ا آن 
حج��م تحریم ه��ا م��ا راه های 
و  پی��دا کردی��م  را  خودم��ان 
انج��ام  را  الزم  راهکاره��ای 
دادیم. اکن��ون این تصویب نامه 
در برابر آن تحریم ها چیزی به 
حساب نمی آید و ما به راحتی 

می توانیم با آن مقابله کنیم. 
آیا این روند ها ممکن اس�ت 
ک�ه برجام را شکس�ت دهد 
و م�ا به ش�رایط تحریم های 

گذشته بازگردیم؟ 
امیدواری��م ک��ه ای��ن اتفاق 
تحریم ه��ای  تک��رار  نیفت��د. 
برای  زی��ادی  هزینه  گذش��ته 
کش��ور و اقتصاد دارد. امید ما 
این است که بخش دیپلماسی 
م��ا فعاالنه در این زمینه تالش 
کند و این مش��کالت را فیصله 
دهد. اکن��ون ما با ی��ک اقدام 
حقوق��ی رو ب��ه رو هس��تیم و 
ح��وزه دیپلماس��ی می تواند با 
این  مانع  مناس��ب  راهکارهای 
اقدام شود و جهت این اقدام را 
به سمت دیگری هدایت کند. 

ش�ما به عنوان فع�ال بخش 
چنی�ن  در  خصوص�ی 
ش�رایط و با چالش�ی که به 
ه�ر ح�ال محتم�ل اس�ت، 
چگونه اس�تراتژی خ�ود را 
آیا  می کنی�د.  پیاده س�ازی 
این چالش را آنقدر با اهمیت 
می بینی�د ک�ه راهکاره�ای 
مقابله با آن را در برنامه خود 

داشته باشید؟ 
برنامه های  در  م��ا  بی ش��ک 

خود این چالش را مدنظر قرار 
می دهی��م. ما در این ش��رایط 
دو س��ناریو پی��ش روی خ��ود 
ق��رار می دهیم، س��ناریو A و 
س��ناریوی B . س��ناریوی اول 
را در ش��رایط نب��ود تحریم ها 
و س��ناریو دوم را در ش��رایط 
بازگش��ت تحریم ه��ا در نظ��ر 
می گیری��م. الزم اس��ت که ما 
برای هر دو حالت سناریو خود 
را داشته باشیم تا بدانیم در هر 
شرایط باید چگونه عمل کنیم. 
بنابراین ش�ما آمادگی ادامه 
رون�د فعالیت اقتص�ادی در 
تحریم ها  بازگش�ت  شرایط 

را دارید؟ 
ما قبال هم با چنین شرایطی 
روب��ه رو بوده ای��م. اکن��ون نیز 
برخورد  آمادگی  گذشته  مانند 
با آن را داری��م  اما امید داریم، 
با تکیه ب��ر حوزه دیپلماس��ی 
این بازگشت اتفاق نیفتد و در 
برداشته  شرایطی که تحریم ها 
ش��ده اند بتوانی��م ب��ه فعالیت 

اقتصادی خود ادامه دهیم.

چهارشنبه
15اولدی1395 کافه مدیران

گره خوردن دیپلماسی و تجارت 

در زمین��ه میزان خلل��ی که تمدی��د تحریم های 
آمریکا در برجام و فضای کسب و کار می گذارد اصوال 
گزارشی اس��ت که وزارت امور خارجه بهتر می تواند 
درب��اره آن نظ��ر بدهد، اما آنچه مس��لم اس��ت این 
اس��ت که اگر ای��ن صحبت ها تنها لفاظی نیز باش��د 
قطعا در فضای کس��ب و کار اثر نامناس��ب خودش را 
خواهد گذاش��ت. باتوجه به بندی که اش��اره دارد که 
اگر تحریم ها بازگردد ش��رکت های خارجی شش ماه 
زم��ان دارند ت��ا از حوزه س��رمایه گذاری و کار ایران 
خ��ارج ش��وند، می تواند به فضای ناامن��ی در فضای 
کس��ب و کار ما دامن بزند. بنابراین نمی توان از اثرات 
منفی چنین تصویب نامه های��ی در کنگره آمریکا به 

راحتی عبور کنیم. 
اگ��ر بتوانی��م به وضعی��ت اقتصاد و س��رمایه های 
خارجی س��ر و سامان بدهیم به نظرم بهتر می توانیم 
با چالش های چنین تصویب نامه هایی روبه رو شویم، 
مقابله و اثرات آن را کم کنیم. اش��کال ما این اس��ت 
که همیش��ه صفر و یکی رفتار می کنیم. به آن معنا 
که یا همه مش��کالت فضای اقتصادی و کس��ب و کار 
را متوج��ه تحریم می دانی��م و رفع کامل موانع را در 
اجرایی ش��دن برجام می بینیم یا تمام اثرات متقابل 
چالش های بین المللی بر سر تجارت و رشد اقتصادی 
کش��ور را انکار می کنیم. ما بای��د از این نگاه صفر و 
یکی دور ش��ویم و با یک برنامه بلند مدت با رویکرد 
جهانی به موضوعات نگاه کنیم و اقتصاد خودمان را 
به نوعی به اقتصاد جهانی متصل س��ازیم. این اتفاق 

نیازمند ایجاد بسترهای الزم است. 
اگر بخواهیم بسترس��ازی مناسب در حوزه اقتصاد 
و تجارت جهانی ایجاد کنیم نیازمند آن هس��تیم که 
این نوع تصویب نامه ها منتش��ر نشود و مانعی بر سر 
راه ایج��اد نکند. به نظرم تمام تالش دیپلماس��ی ما 
باید در جهتی صرف شود که چنین تصویب نامه هایی 
مجال بروز پیدا نکنند، اما از سوی دیگر عالوه بر نیاز 
دیپلماسی ما نیاز داریم تا پایه های اقتصاد داخلی را 
تقویت کنیم و با تقویت آن مانع تاثیر این تنش ها بر 

فضای کسب و کار کشور شویم. 

این تقویت اقتصادی به معنای خوداتکایی اس��ت. 
خود اتکایی به آن معنا نیس��ت که نسبت به اقتصاد 
جهان ایزوله باش��یم بلکه چنان اقتصاد قوی داشته 
باش��یم که اقتصاد جهان وابسته به اقتصاد ما باشد و 
به آسانی چنین تنش هایی نتواند پایه های اقتصاد ما 
را بلرزاند. ما نمی توانیم امواج این تنش ها را به صفر 
برس��انیم به هر حال همیشه چالش ها وجود دارد اما 
با قدرت بخشی به اقتصاد کشور می توانیم امواج این 
تنش ه��ا و اث��رات آن بر اقتصاد کش��ور را به حداقل 

برسانیم. 
در زمین��ه خوداتکای��ی اقتص��ادی وظیف��ه اصلی 
برعهده دولت است. بخش خصوصی در جایگاه خود 
به اندازه کافی در تالش است تا وظیفه خود را انجام 
دهد. کاهش تنش ها بیش��تر متوج��ه امنیت ملی و 
اصول س��اختار کش��ور اس��ت و با این دو مقوله گره 
خورده است. رفع مش��کالتی مانند این تصویب نامه 
بای��د در س��ازمان امنیت ملی و دس��تگاه های کالن 
کش��ور حل وفصل ش��ود. بخش خصوص��ی آنچه در 
ت��وان دارد در خص��وص فعالیت تولی��دی و تجاری 
انجام می دهد. هرچه فضای کس��ب و کار و امنیت آن 
توسط دولت وس��یع تر شود، زمین بازی برای بخش 

خصوصی گسترده تر می شود. 
در حوزه س��رمایه گذاران خارجی بخش خصوصی 
کش��ورهای دیگر نیز ما باید با نگاه بخش خصوصی 
داخل��ی بنگریم. بخش خصوص��ی خارجی و داخلی 
ب��ا گفتمان و م��راودات با یکدیگ��ر می توانند فضای 
سرمایه گذاری و س��رمایه پذیری در کشور را توسعه 
دهن��د. بخش خصوص��ی م��ا ب��رای بخش خصوصی 
کش��ورهای دیگر بهت��ر می تواند فضای کس��ب و کار 
را تش��ریح و کمک کند ت��ا بخش خصوصی خارجی 
ب��ا البی که دارد بر کنگره کش��ورهای خودش��ان یا 
کش��ورهای ثالث فش��ار بیاورند ت��ا از اعمال چنین 
تصمیم های نامناسبی که آثار سو آن اثر مستقیم بر 
اقتصاد هر دو طرف می تواند داش��ته باشد جلوگیری 
کنند. به خصوص اگر ما این سرمایه گذارها را بزرگ و 
در حد کشورها ببینیم می توانیم از البی کشورهایی 
که مناف��ع آنها در رابطه با م��راودات اقتصادی با ما 

تامین می شود استفاده کنیم. 
زمانی که منافع اقتصادی کش��ورها اهمیت داشته 
باش��د بی ش��ک آنها تالش می کنند ت��ا مانع چنین 
تصویب نامه هایی شوند و البی های الزم را در جهات 

منافع شخصی خود اعمال خواهند کرد. 
به هر حال از آنجا ک��ه چنین تصویب نامه هایی با 
امنیت ملی کشور در تداخل است وظیفه اصلی رفع 
آنها به دوش دولت و بخش امنیت ملی است و بخش 
خصوص��ی نیز به مرور زم��ان می تواند با همکاری با 
بخش تجاری دیگر کش��ورها بستر الزم را برای منع 
چنین تصویب نامه هایی ایجاد کند. اما اکنون وظیه 
اصل��ی بر عه��ده دولت اس��ت و امیدواریم که دولت 
بتوان��د با اعمال دیپلماس��ی در پای��داری فضای باز 

تجاری قدم بردارد. 

تمدید تحریم ها امیدها را 
کاهش می دهد؟ 

تمدید تحریم های 10ساله علیه ایران در شرایطی 
انجام شد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی منطقه 
و خاورمیان��ه در خص��وص وضعی��ت آین��ده روابط 
تجاری بین ایران و س��ایر کشورها آینده ای مبهم را 
متصور ش��ده اند. زمان تمدید این ط��رح نیز در نوع 
خود حائز اهمیت بس��زایی اس��ت. اکنون آمریکا در 
آس��تانه ورود دونالد ترامپ به کاخ ریاست جمهوری 
 ق��رار دارد و رئیس جمه��ور معتدل ت��ر و پیش��ین

ایاالت متحده)ب��اراک اوبام��ا( جای��گاه خ��ود را ب��ه 
رئیس جمه��ور جمهوریخ��واه و تن��درو جدی��د این 

کشور)دونالد ترامپ( تقدیم خواهد کرد. 
اگرچ��ه از زمان انتش��ار خبر احتم��ال تمدید این 
وضعی��ت تا زمان به تصویب رس��یدن آن در مجلس 
نمایندگان، تعداد زیادی از چهره های داخل و خارج 
از ای��ران به اعتراض نس��بت به نق��ض بندهای ذکر 
ش��ده در توافق هسته ای واکنش نش��ان داده اند، اما 
ب��ا این وجود، این تمدید تحری��م حکم تیر خالصی 
برای تمامی گمانه زنی ها محسوب می شود. بر همین 
اس��اس است که رس��انه های متعدد غربی به بررسی 

ابعاد این تصمیم پرداخته اند: 
رواب�ط ایران و آمریکا تحت تأثیر این تصمیم 

خواهد بود؟ 
یکی از نخستین واکنش های کاخ سفید به تصمیم 
کنگره، این موضوع بود ک��ه این تصمیم گیری تأثیر 
چندان��ی بر وضعی��ت روابط ای��ران و آمریکا نخواهد 
داش��ت. این همان مسئله ای است که از سوی نشریه 
واشنگتن تایمز نیز مورد توجه قرار گرفته است. این 
نش��ریه با اش��اره به عدم امضای این الیحه توس��ط 
ب��اراک اوباما به این موض��وع پرداخته که حق وتوی 
باراک اوباما یک بار دیگر نش��ان داد مواضع کنگره و 

دولت ایاالت متحده تا چه حد متفاوت است. 
 ب��ا این وج��ود در بخش بعدی ای��ن مقاله به این 
موضوع اش��اره ش��ده اس��ت که ب��ا روی کار آمدن 
دولت دونال��د ترامپ، معادالت تا حد زیادی متحول 
خواهد ش��د. جهت گیری های دونالد ترامپ همانقدر 
ک��ه غیر قاب��ل پیش بینی به نظر می رس��د، ش��فاف 
نیز اس��ت. بر همین اس��اس اس��ت که بررسی تأثیر 
تمدی��د تحریم ها علیه ایران تا ح��د زیادی به آینده 
جهت گیری های ایالت متحده در قبال ایران بستگی 

دارد. 
 اثراتی که بلند مدت هستند 

نگاه��ی ب��ه تاریخ رواب��ط ایران و ای��االت متحده 
نش��ان می دهد این نخس��تین باری نیست که ایران 
زیر فشار تحریم ها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، 
م��وج س��نگین تحریم ها که از اواخ��ر دهه 90 علیه 
ایران وضع ش��د، ب��رای هر دو کش��ور در حکم یک 
کدورت دیرینه اس��ت. این همان دیدگاهی است که 
از سوی کارشناس��ان اقتصادی فاکس نیوز به عنوان 
دور باط��ل تک��راری در نظر گرفته می ش��ود. فاکس 
نیوز در گ��زارش خبری تحلیلی خود، ضمن اش��اره 
به اثرات پیشین تحریم ها بر اقتصاد ایران، به موضوع 
شرطی شدن مقامات ایرانی نسبت به شرایط موجود 
پرداخته اس��ت. در بخشی از این گزارش می خوانیم: 
تحریم ه��ای پس از پیروزی انقالب در ایران، موضوع 
جدیدی نیس��ت و بر همین اس��اس است که به رغم 
تمام��ی اعتراض ه��ا، ناامیدی ها و حواش��ی پیرامون 
برق��راری مج��دد تحریم ها علیه این کش��ور، باز هم 
نمی ت��وان تمدی��د تحریم ها را موضوع ش��وک آوری 
دانست. با این وجود اثرات منفی تحریم ها بلند مدت 
هس��تند و کاهش حج��م مبادالت تج��اری ایران با 
برخی کش��ورهای متحد با آمریکا، در انتظار فعاالن 

اقتصادی ایران است. 
تحریم ه��ای بلند مدت علیه ایران، اث��رات زیان بار 
پرش��ماری ب��رای اقتص��اد ای��ران داش��ت. فع��االن 
بخش خصوصی ای��ران امیدهای پررنگ��ی برای فرار 
از ش��رایط انزوای اقتصادی داش��تند و حتی پس از 
توافق هسته ای و نوید خروج ایران از تحریم ها، شدت 
امیده��ا افزایش یافت. اگرچه در ماه های ابتدایی لغو 
تحریم ه��ا، یک��ی از عمده نارضایتی ه��ای موجود به 
زیرس��اخت های ضعیف و غیر قابل اتکا وابس��ته بود. 
با این حال همان کورس��وی امیدی که در حاش��یه 
لغو تحریم ها ش��کل گرفت، اکنون در شرایط تمدید 

تحریم های ایاالت متحده علیه ایران، بی رمق شد. 
 

یک مشکل دیرین با حواشی مدرن 
نش��ریه بیزینس اینس��ایدر، اما نگرش��ی متضاد با 
نظری که پیش از این ذکر شد، دارد. کارشناسان این 
نش��ریه ضمن اشاره به مش��کالتی که طی سال های 
گذش��ته ایران و اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار 
داده، ب��ه این موضوع اش��اره کرده اند که با گذش��ت 
زمان، وضعیت تاجران و فع��االن اقتصادی ایران نیز 
افزایش خواهد یافت. درواقع در شرایطی که بسیاری 
از مبادالت و توافقات تجاری مهم بین کش��ورها تنها 
ب��ا یک کلیک س��اده و از طریق فضای مجازی انجام 
می ش��ود، نمی توان انتظار داش��ت که تاجران ایرانی 
بدون این نوع روابط و با کمک ارتباطات غیر رس��می 

مبادالت خود را سازماندهی کنند. 
برهمین اس��اس اس��ت که نمی توان با قطعیت به 
این موضوع امیدوار بود که ایران به واس��طه تجارب 
گذش��ته خود در حوزه تحریم ها، اکنون نیز متحمل 
خس��ارت چندان��ی نش��ود. درواقع می ت��وان نتیجه 
گرف��ت که مش��کل دیرین ایران با ای��االت متحده و 
تحریم های موجود، اثراتی بلند مدت و حواشی مدرن 
متعددی دارد؛ حاش��یه هایی که بیش از هر نهاد، بر 
بخش خصوص��ی تأثیر خواهد داش��ت و فعالیت های 
تجاری و دادوس��تدهای این کشورها را تحت الشعاع 

قرار خواهد داد.
 اگرچ��ه بخش دولتی نی��ز از تیرهایی که از کمان 
تحریم خارج می شوند بی نصیب نمی ماند، اما قدرت 
بخش خصوص��ی ب��رای مقابله با ش��رایط ب��ه مراتب 
پایین تر اس��ت. با همه اینها بخش��ی از آینده روابط 
تجاری ایران و ایاالت متحده به شروع به آغاز به کار 

دولت ترامپ بستگی دارد. 

آزموده دیدگاه
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محکومیت کریستین الگارد، 
رئیس  صندوق بین المللی پول

کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، 
ادع��ای یک دادگاه فرانس��وی در ی��ک تخلف مالی 

درازمدت را رد کرده است. 
یک دادگاه ویژه متش��کل از تع��دادی از اعضای 
پارلم��ان و قض��ات روز دوش��نبه در پاریس رأی به 
محکومی��ت خانم الگارد داد. ای��ن دادگاه اما اعالم 
کرد ک��ه خانم الگارد محکوم ب��ه جریمه، زندان یا 

سابقه کیفری نشده است. 
پاتریک مایس��ونیو، وکیل خانم الگارد توضیح داد 
همی��ن که دادگاه هیچ حک��م خاصی برای او صادر 
نکرده، یعنی خانم الگارد بی گناه اس��ت، بااین حال 

شاید او درباره این حکم فرجام خواهی کند. 
ام��ا ص��دور این حک��م محکومیت این س��وال را 
ایج��اد کرده که آیا خان��م الگارد همچنان می تواند 
ب��ه کارخود در صندوق بین الملل��ی پول ادامه دهد 

یا خیر. 
هیأت اجرایی صن��دوق بین المللی پول که نقش 
حامی��ان خانم الگارد در ماج��رای محکومیت او را 
داش��ت، عصر دوش��نبه اعالم کرد که این هیأت به 
خان��م رئیس در زمینه توانای��ی او برای ادامه کار و 

انجام وظایفش اعتماد کامل دارد. 
صن��دوق بین المللی پول مس��ئول حف��ظ ثبات 
مالی در سراس��ر جهان اس��ت. خانم الگارد با ارائه 
کمک هایی از طرف صن��دوق بین المللی پول نقش 
محوری در نجات کش��ورهای در آستانه فروپاشی از 

جمله یونان و اوکراین داشت. 
خانم الگارد به دادن امتیازات به برنارد تاپی تاجر 
فرانس��وی که بعدا سیاستمدار شد، متهم شده بود. 
برنارد تاپی زمانی که این امتیازات را از خانم الگارد 
گرف��ت با دولت فرانس��ه در چالش ب��ود. آن زمان 

الگارد وزیر اقتصاد فرانسه بود. 
تاپی به تدریج موفق ش��د چالش ب��ا دولت را به 
س��ود خود تمام کن��د و 293میلیون پ��ود معادل 
306میلی��ون دالر به عالوه س��ود آن را از آن خود 

کرد. 
خانم الگارد س��ومین رئیس صن��دوق بین المللی 
پول است که با محکومیت قانونی مواجه شده است. 
پیش از او دومنیک استراوس کان، ریاست صندوق 
بین المللی پول را به عهده داشت که پس از محکوم 
ش��دن به فساد اخالقی در س��ال 2011 از سمتش 
کنار گذاش��ته شد. قبل از آنها هم رودریگو راتو، که 
در حال حاضر درگیر دادگاه و قانون به خاطر فساد 

در اسپانیا است. 
دلیل محکومیت خان��م الگارد به زمانی در اوایل 
ده��ه 90 می��الدی برمی گ��ردد. در آن زمان تاپی 
به دولت فرانس��ه پیوست و س��هام خود در شرکت 
آدیداس را فروخت تا از کشمکش ها درباره منافع و 

سود او پیشگیری شود. 
صن��دوق بین الملل��ی پول که یک��ی از مهم ترین 
نهادهای مالی دنیا به ش��مار می آید رؤس��ایش در 

چند دوره گذشته هر یک به دلیلی کنار رفته اند. 
دومنیک اس��تراوس کان، رئیس پیشین صندوق 
بین المللی پول نیز در س��ال 2011 متهم ش��د که 
ب��ه خدمتکار یک هتل در آمری��کا تجاوز کرده و با 
ش��کایت این خدمتکار موضوع رس��انه ای شد. آقای 
استراوس کان، مجبور به استعفا شد و سکان هدایت 

صندوق بین المللی پول به خانم الگارد رسید. 
خانم الگارد که سابقه وزیر بودن در وزارت اقتصاد 
فرانسه را دارد حاال باید برای محکومیت جدید خود 

از سوی دادگاهی در کشور خودش راه حلی بیابد. 
CNNMoney :منبع

سقوط سهام نینتندو به رغم عرضه 
عنوان پرطرفدار سوپرماریو به بازار

انتش��ار  به رغ��م 
پرطرف��دار  عن��وان 
Super Mario Run"

برای پلتفرم های اندروید و ios، سهام شرکت نینتندو 
با کاهش قابل توجهی مواجه ش��ده است. در همین 
راس��تا و براس��اس گزارش های منتش��ر شده، سهام 
این ش��رکت ژاپنی در روز دوشنبه گذشته به میزان 
7/1 درص��د کاهش یافت که ای��ن رقم مقدار کاهش 
کل��ی ارزش س��هام نینتندو را به 11 درصد رس��اند. 
گفتنی است سقوط ارزش سهام نینتندو در شرایطی 
اتفاق می افتد که در ابتدا به نظر می رسید با توجه به 
ورود قدرتمند بازی Super Mario Run به بازار 
و استقبال چشمگیر عالقه مندان درآمد قابل توجهی 

نصیب سازندگان بازی محبوب سوپرماریو شود. 
براس��اس نتای��ج بررس��ی های ص��ورت گرفته از 
 س��وی موسس��ه App Annie، ب��ازی محب��وب

Super Mario Run  بالفاصله پس از انتش��ار به 
 ios صدر جدول اپلیکیش��ن های محبوب اندروید و
رفته و با استقبال قابل توجه کاربران و پرداخت 9/99 
دالر از سوی آنان برای باز کردن تمامی مراحل بازی، 
س��وپرماریو مجددا درخش��ید و در 11 کشور جهان 

به عنوان رو به رشد ترین اپلیکیشن دست یافت. 
ب��ا این هم��ه و به رغم اس��تقبال اولی��ه کاربران، 
بس��یاری از آنان نظر خوبی نس��بت ب��ه جدید ترین 
نسخه از بازی س��وپرماریو نداشته و نقدهای خوبی 
را ب��رای ای��ن عن��وان قدیم��ی و محبوب منتش��ر 
نکردند. به عقیده کارشناس��ان، سرد شدن کاربران 
 و ع��دم ادامه اس��تقبال چش��مگیر آن��ان از عنوان
و  س��رخوردگی  س��بب   Super Mario Run
ناامیدی بس��یاری از س��رمایه گذاران این بازی شده 
اس��ت. این کارشناس��ان معتقدند مش��کل عمده ای 
که در این می��ان وجود دارد دریافت یکجای رقمی 
در ح��دود 10دالر از کارب��ران ب��رای ارائ��ه تمامی 
قس��مت های ب��ازی اس��ت در حال��ی ک��ه نینتندو 
می توانس��ت این مبلغ را در بخش های کوچک تر از 

عالقه مندان این بازی دریافت کند. 
از تحلیلگ��ران ح��وزه    Junko Yamamura
بازی ه��ای رایان��ه ای در ژاپ��ن معتقد اس��ت پس از 
رشد چشمگیر اولیه جدیدترین عنوان سوپرماریو به 
احتمال بس��یار زیاد شاهد کاهش شدید استقبال از 

این بازی خواهیم بود. 

هزاران کارگر بریتانیایی این هفته اعتصاب 
می کنن��د. اعت��راض کارگ��ران در بریتانی��ا 
بخش هایی چون خدمات پستی، شرکت های 
ریل��ی و خط��وط هواپیمای��ی را در آس��تانه 

کریسمس با مشکل مواجه می کند. 
انتظ��ار م��ی رود ح��دود 3ه��زار کارمن��د 

پس��ت  اداره  صده��ا  در 
دوش����نبه،  روزه����ای 
سه ش��نبه و ش��نبه برای 
اعتص��اب ب��ه خیابان ه��ا 
پس��ت  اداره  اما  بیاین��د. 
که  ک��رد  اعالم  بریتانی��ا 
بیش از 300 شعبه پست 
تحت تاثی��ر این اعتصاب 
گرف��ت.  خواهن��د  ق��رار 
اعتصاب  ای��ن ح��ال،  در 
کارمندان بخش ریلی در 
جنوب کشور نیز دو روزه 

خواهد بود. 
و  خدم��ه  ب��ود  ق��رار 
خط��وط  مهمان��داران 
هوایی در بریتانیا هم روز 

دوشنبه دست به اعتصاب بزنند. 
ب��ه   ،Crown پس��ت  ادارات  کارکن��ان 
تغیی��رات در بازنشس��تگی، امنیت ش��غلی و 

تعطیلی اعتراض دارند. 
روزهای چهارش��نبه و پنجشنبه، کارکنان 
ادارات زیرمجموعه پس��ت که خدمات پستی 
را در ازای دریافت پول نقد ارائه می دهند، به 

این اعتراض خواهند پیوست. 
اگ��ر فعالیت ه��ای غیررس��می از جان��ب 

کارکن��ان Royal Mail  انجام ش��ود، بیم 
آن م��ی رود که این موقعیت ش��تاب بگیرد و 
  Royal Mail اوضاع بدتر ش��ود. کارکن��ان
از پیوس��تن رس��می به اعتراض ها خودداری 

کرده اند. 
پس��تی ش��رکت  س��خنگوی   به گفت��ه 

 Royal Mail در ارائه خدمات این شرکت 
خللی وارد نخواهد ش��د و تمامی بس��ته های 

کریس��مس به موق��ع و طبق برنام��ه زمانی 
تعیین ش��ده به دست صاحبان ش��ان خواهد 

رسید. 
م��ارک دیوی��س، مدیر ارتباطات ش��رکت 
پس��ت بریتانیا، به بی بی س��ی گف��ت که در 
آخری��ن اعتص��اب تنها 80 ش��عبه از ادارات 

پست تحت تاثیر این حرکت قرار گرفتند. 
بخش دیگ��ر تحت تاثی��ر اعتصاب، بخش 
ریل��ی اس��ت ک��ه باوج��ود حضور داش��تن 

رانندگان، به لغو حرکت قطارها متهم ش��ده 
است. 

خدمه پروازهای بریتیش ایرویز هم در روز 
کریسمس و روز بعد از آن به اعتصاب دست 
خواهند زد با امید به اینکه حقوق های ش��ان 
بیشتر شود. البته قرار بود جلسه ای با خدمه 
پ��روازی برگزار ش��ود که آنه��ا را از اعتصاب 

کردن منصرف کند. 
برخ��ی  اس��ت  ق��رار 
کارکنان 18 فرودگاه هم 
به ای��ن اعتصاب بپیوندند 
و روزهای جمعه و ش��نبه 
البته در  اعتصاب کنن��د. 
ای��ن مورد روز سه ش��نبه 
مذاکراتی انجام می شود تا 
آنها هم دست به اعتصاب 

نزنند. 
ش��رایطی  چنی��ن  در 
به نظ��ر می رس��د بریتانیا 
در آس��تانه س��ال 2017 
می��الدی بای��د در انتظار 
که  باش��د  دردس��رهایی 
در  کارکن��ان  اعتص��اب 
بخش های مختلف برایش 

ایجاد خواهد کرد. 
مقام��ات بریتانی��ا البته گفته ان��د که این 
اعتصاب ها اثر چندانی روی اقتصاد کشورشان 
نخواهد داشت، اما در آستانه کریسمس بعید 
ب��ه نظر می رس��د که نبود برخ��ی کارمندان 
برای دولت خوش��ایند باش��د. حال باید دید 
انجام مذاکرات می تواند به س��رانجام برسد و 
بعضی گروه ه��ا را از اعتصاب منصرف کند یا 

خیر. 

ش��رکت مک دونال��د یک��ی از بزرگ ترین 
فس��ت فود های زنجی��ره ای در جهان اس��ت. 
پی��ش از آن، Subway صاحب بزرگ ترین 
رس��توران زنجیره ای در دنیاست که تا سال 
2014، در 105 کش��ور جه��ان 40 ه��زار و 
855 ش��عبه داشته اس��ت. اینها واقعیاتی در 

مورد شرکت مک دونالد است که اغلب مردم 
آن را نادیده می گیرند. 

- ترافیک روزانه یا حجم مش��تریان روزانه 
رستوران های زنجیره ای 64 میلیون نفر است 

که بیشتر آنها از مردم بریتانیا هستند. 
- در رس��توران های زنجیره ای مک  دونالد 
در هر ثانیه 75 همبرگر به فروش می رسد. 

- ب��ا توجه ب��ه ش��بکه تامین م��واد اولیه 
مورد نی��از مک  دونالد، 68 میلیون نفر، معادل 
یک درصد از جمعیت دنیا به صورت مستقیم 
و غیرمس��تقیم در اث��ر فعالیت ه��ای تجاری 
رس��توران های زنجی��ره مک دونالد کس��ب 

درآمد می کنند. 
- این رس��توران یک امپراتوری رو به رش��د 
اس��ت. هر 14.5 ساعت یک شعبه جدید از این 
رستوران زنجیره ای در جهان افتتاح می شود. از 
س��ال 2012، مک دونالد هر روز یک رستوران 

جدید در چین افتتاح کرده است. 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  ش��رکت  ای��ن   -
توزیع کنن��دگان اس��باب بازی در دنیاس��ت. 

اس��باب بازی 20درصد از فروش این شرکت 
را به خود اختصاص می دهد. 

- ای��ن ش��رکت دارنده یکی از آش��نا ترین 
لوگو ه��ای دنیاس��ت. بیش��تر م��ردم لوگوی 
مک دونال��د و کم��ان طالیی رن��گ آن را به 
خوبی صلیب مسیحیت که یک نماد مذهبی 

است می شناسند. 
- رونال��د، نام دلق��ک تبلیغاتی مک  دونالد 
اس��ت. در زبان ژاپنی چون حرف » r« وجود 

ندارد، آن را به نام دونالد می شناسند. 
- این رستوران سوددهی فراوانی دارد. سود 
روزانه مک دونالد حدود 75 میلیون دالر است. 

- براس��اس گ��زارش و برآورد ه��ای س��االنه 
مک  دونالد، از هر هش��ت کارگر آمریکایی، یک 
نفر توسط مک دونالد به کار گرفته شده است. 
- مردم آمریکا،  س��االنه ی��ک میلیارد پوند 
 500 و  5 میلی��ون  مع��ادل  و  گاو  گوش��ت 
ه��زار رأس گاوی را مص��رف می کنند که در 

ساندویچ های مک  دونالد عرضه می شود. 
- دس��تمزد هفت ماه یک کارگر یا کارمند 

مک دونالد، برابر با حقوق یک ساعت مدیران 
ارشد این شرکت است. 

- غ��ذای اول مصرف��ی در م��ک دونال��د 
برخ��الف تص��ور همه همبرگر نیس��ت، بلکه 
س��اندویچ هات داگ پرفروش ترین محصول 

این رستوران است. 
- مک دونالد در کان��ادا یک امپراتوری در 
اختی��ار دارد. این ش��رکت در کان��ادا 1400 
رس��توران دارد که بیش از 80 هزار نفر را به 
کار گرفته است. مجموعه شعبات مک دونالد 
در کانادا، هر روز بیش از 2.5 میلیون مشتری 

دارند. 

اعتصاب در بریتانیا در آستانه کریسمس

حقایقی درباره مک دونالد 

رأی انگلیس ها به خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت(، چیزی نبود که جوان ها در انگلیس 
بخواهند و حاال بیشتر آنها معتقدند که این اتفاق، هزینه زیادی برای آنها خواهد داشت. 
براس��اس یک نظرسنجی که توسط س��ی ان ان و یک موسسه نظرسنجی برگزار شده، 
بیش از 50 درصد بریتانیایی های زیر 35 س��ال معتقدند خروج از اتحادیه اروپا ش��رایط 

اقتصادی و مالی آنها را بدتر خواهد کرد. 
در این نظرسنجی 2 هزار و 48 بریتانیایی مورد سوال قرار گرفته اند. یکی از نتایج این 
نظرسنجی این است که افراد مسن تر معتقدند برگزیت برای آنها فواید و منافع مالی در 

پی خواهد داشت. 
در حالی که 61 درصد افراد 18 تا 24ساله و همین طور 50 درصد افراد 24 تا 34 ساله 
معتقدن��د از برگزیت به لحاظ مالی ضربه خواهند خ��ورد، تنها 38 درصد افراد باالی 65 

سال انتظار دارند شرایط مالی فردی آنها بعد از برگزیت بدتر شود. 
امیدواری به بهتر شدن شرایط اقتصادی بعد از برگزیت البته چندان شایع نیست و تنها 
یک چهارم افراد بالغ در نظرس��نجی معتقدند برگزیت به بهبود شرایط مالی و اقتصادی 

منجر خواهد شد. 
انگلی��س در ماه ژوئ��ن )انتهای بهار( به خروج از اتحادیه اروپ��ا رأی داد. این تصمیم، 
پیامدهای ش��دید اقتصادی داشت و در یکی از مهم ترین آنها، ارزش پوند سقوط کرد. از 

زمان همه پرسی، پوند 17 درصد از ارزش خود را برابر دالر از دست داده است. 
پیش از همه پرس��ی، کارشناس��ان اقتصادی از جمله صن��دوق بین المللی پول و بانک 
مرکزی انگلیس هش��دار داده بودند که جدای��ی از اتحادیه اروپا برای انگلیس پیامدهای 
منفی به همراه خواهد داش��ت اما سیاس��تمداران که در راستای جدایی از اتحادیه اروپا 

فعالیت و تبلیغ می کردند این ادعاها را رد  کردند. 
یکی از چیزهایی که این سیاستمداران روی آن پافشاری می کردند این بود که دولت 
بعد از برگزیت، می تواند پولی را که به اتحادیه اروپا می فرس��ت در خود انگلیس - برای 

نمومه در بخش بهداشت و سالمت - هزینه کند. 
پروسه جدایی از اتحادیه اروپا هنوز شروع نشده است، اما دولت همین حاال هم مجبور 
شده در سیاست های پولی خود تغییراتی در نظر بگیرد و خود را برای بدهی های بیشتر 

آماده کند چون انتظار می رود نرخ رشد اقتصادی بعد از برگزیت، کاهش داشته باشد. 
با توجه به اینکه ش��رکت ها برای مقابله با افزایش هزینه صادرات به چالش کش��یده 

شده اند، ارزش کاالهای روزمره هم در انگلیس باال رفته است. 
با این حال با توجه به نتایج نظرسنجی اخیر، بیشتر مردم همچنان از برگزیت حمایت 

می کنند و معتقدند که در مجموع فواید اقتصادی آن به نفع شان خواهد بود. 
این البته چیزی نیس��ت که جوان ها با آن موافق باشند. این نظرسنجی نشان می دهد 
که 61 درصد افراد زیر 25 س��ال اینطور فکر می کنند که چش��م انداز بلند مدت اقتصادی 
انگلیس خارج از اتحادیه اروپا بدتر خواهد بود؛ در مقایس��ه در میان افراد باالی 65سال 

تنها 25 درصد این گونه فکر می کنند. 
در همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا، انگلیسی های جوان به صورتی چشمگیر به ماندن 
در اتحادیه رأی دادند. براس��اس نظرس��نجی س��ی ان ان، 64 درصد افراد زیر 25 سال و 

52 درصد افراد 25 تا 34 سال در همه پرسی ژوئن به ماندن در اتحادیه رأی داده اند. 
در میان افراد زیر 25 س��ال تنها 19 درصد به رفت��ن از اتحادیه اروپا رأی داده اند. این 
نظرسنجی همچنین مشخص کرده است که اگر یک فرصت دیگر برای همه پرسی داده 

شود، تنها 16 درصد از افراد به رفتن رأی خواهند داد. 

جوان ها، بازنده اصلی برگزیت
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م��ا تصمیم گرفتیم دیگر تصمیم نگیریم مگر در لحظه. ربطی هم به هیچی ندارد، نه 
پیش��ینه فرهنگی و نه سابقه تاریخی. مگر نمی شود بش��ریت بر اثر دانش فردی، هوش 
داخلی و تجربه شخصی نسبت به امری آگاهی پیدا کند؟ ما هم از بس تصمیم گرفتیم 
و مثل ورودی حمام گله داری به در بس��ته خوردیم که دیگر می خواهیم دس��ت از روند 
خودضایع کنی برداریم و خیلی هم با اقتدار و شکوهمند، در لحظه اراده کنیم و تصمیم 

بگیریم. 
فایده اش این است که اگر هم به شکست منجر شد، غصه نمی خوریم که چه نقشه ها 
کشیده بودیم و چه توان و انرژی مبسوطی خرج کردیم تا با برنامه ریزی و مدیریت پیش 
برویم. از همین رو امروز در لحظه تصمیم گرفتیم کارگروپ بسترسازی صادرات و واردات 

باد را راه اندازی کنیم. 
اوال که اسمش را مشخصا قاچاق نمی گذاریم، چون برایش مجاری کامال قانونی تراشیده 
و اندیشیده ایم و منشورش را هم به زودی رونمایی می کنیم. نه در لیست کاالهای ممنوعه 

است و نه مشمول مجازات های تجاری. 
دوم اینکه باید توجه داش��ت باد با هوا فرق دارد. باد در اصل هوایی است که به جهت 
معینی تغییر مکان می دهد و به ناچار به یک جریانی متمایل اس��ت، حاال فرق نمی کند 
به چپ و راس��ت یا عقب و جلو یا باال و پایین. به قول خواجه حافظ، چیزیم نیس��ت ورنه 

خریدار هر ششم. 
نکته س��وم اینکه صادرات و واردات باد نیاز به بسترس��ازی دارد. تجربه نابودی منابع 
آبی و نیز تجربه قاچاق خاک نشان داد که چه 30 سانتیمتر خاک کشاورزی، چه خاک 
سرش��ار از مواد معدنی، چه خاک کف رودخانه و چه خاک بی مصرف کش��ور، حواش��ی 
حیثیتی ناموسی فراوانی با خود به همراه دارد که نمی توان بدون بستر سازی آن را کشتی 

کشتی فرستاد به حاشیه اونطرفی خلیج همیشه فارس. 
خوشبختانه در مورد باد با چنین حواشی گسترده ای رو به رو نیستیم. درست است که 
یک وجب باد گندیده کشور را نیز مفت و ارزان معامله نخواهیم کرد، ولی دیگر بادهای 
مملو از ریزگردها و بادهای غنی از س��رب و س��ایر مواد آالینده را که می شود صادر کرد. 
البته همواره یکسری بادهایی در سطح جامعه بشری در جریان هستند که فارغ از سمت 
و س��و و بو و صدای ش��ان می توان آنها را نیز به سمت کریدورهای صادراتی هدایت کرد. 
خودمان برای تمام این زیرش��اخه ها ایده داریم. چه بس��ا خودروی بادی بسازیم و روزی 

نه چندان دور بتوانیم به باد خام به عنوان جایگزین نفت تکیه کنیم. 
دیگر نکته آنکه، الزم است در اساسنامه این کارگروپ به صادرات و واردات در کنار هم 
اهمیت داد. گاهی الزم اس��ت بادهایی از خارج به کشور وارد شوند، اصال الزمه تعامالت 
جهانی اس��ت. مثال آیا نمی توان به دست با کفایت باد، به چرخ گردشگری رونق داد و با 
هر بادی، کرور کرور گردشگر وارد کشور کرد؟ مگر نه اینکه قرار بود طبق سند چشم انداز 
20 ساله تا 1404 تعداد گردشگرها به 20 میلیون نفر برسد؟ آیا عنصری جز باد می تواند 

این رقم را از 5 میلیون کنونی به 20 برساند؟ 
اما در باب صادرات آن، ما خودمان سال هاست به تکنولوژی پیشرفته باد دست یافته ایم 
و انواع باد موافق، باد مخالف، پرفش��ار و کم فشار، تندباد، گردباد، بادآورده، باددار، وزان، 
جنب��ان و. . . را تولید می کنیم. گاهی برخی بادها را می خوابانیم و برخی دیگر هم البته 
به پفی نمی ارزند. چه دارایی های بادآورده ای که دست ش��ان را رو کرده ایم. خالصه آنکه 
دستی در بادشناسی داریم و جا دارد خودمان به شخصه ریاست این کارگروپ را متقبل 
شویم و چه بسا اگر این آیین نامه احزاب هم سر و سامانی بگیرد، برویم حزبش را تاسیس 

کنیم. 
مایه شادمانی و مسرت است که باد تکلیفش روشن است. مثل آب نیست که فغان و 
ناله وااا آبااا در پی اش برخاسته باشد و در بحرانی ترین حالتش هم آب در دل کسی تکان 
نخورد. مثل آتش نیس��ت که هی به جان جنگل ها و مراتع و مجتمع های س��اختمانی و 
خودروهای کاربراتوری و انبارهای تجاری بیفتد و خاموشش کنند. مثل خاک هم نیست 
که بیچاره یتیم مانده و وزارتخانه های جهاد کش��اورزی و صنعت و معدن و سازمان های 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و محیط زیس��ت و گمرک و هیچ ولی دیگری کفالتش را 

نمی پذیرد. 
از همی��ن جا حمایت خ��ود را از انواع بادها اعالم می کنیم و اصرار داریم که در کلیات 
برنامه توسعه بعدی جایگاه ویژه ای برای باد در نظر گرفته شود. قدر این سرمایه ارزشمند 

بشری را بدانیم و در صیانت از آن کوشا باشیم. 
من بنده 

حاشا از یک وجب باد گندیده

کارگروپ فرصت ویژه

64 میلیون نفر
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