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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

 اعتماد، چالش اصلی
جذب سرمایه گذار در پتروشیمی

چراتوسعهصنعتپتروشیمیکنداست؟

صنعت پتروش��یمی در دوران پس��ابرجام اگرچه از نظر 
وزنی به دلیل افزایش تولید گاز افزایش یافت اما در بخش 
توسعه ای و جذب سرمایه گذار خارجی کارنامه قابل قبولی 

نداش��ته است. مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
براین باور است که جلب اعتماد سرمایه گذاران برای توسعه 
این صنعت پرس��ود زمانبر بوده اس��ت، از ای��ن رو تا پایان 

دولت یازدهم نباید انتظار تحول را در صنعت پتروش��یمی 
داش��ت. مرضیه ش��اهدایی، معاون وزیر نفت در 

2امور پتروشیمی درباره چرایی عدم جذب...

رقابتکمپانیهایمشهوردرCES2017داغترشد

سبقتهایپیدرپیغولهایفناوریدرباندسرعت
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در  پتروش��یمی  صنع��ت 
از  اگرچ��ه  دوران پس��ابرجام 
نظ��ر وزنی به دلی��ل افزایش 
تولی��د گاز افزای��ش یافت اما 
در بخش توس��عه ای و جذب 
س��رمایه گذار خارجی کارنامه 
قاب��ل قبولی نداش��ته اس��ت. 
مل��ی  ش��رکت  مدیرعام��ل 
برای��ن  پتروش��یمی  صنای��ع 
باور اس��ت که جل��ب اعتماد 
س��رمایه گذاران برای توس��عه 
این صنعت پرسود زمانبر بوده 
است، از این رو تا پایان دولت 
یازده��م نباید انتظار تحول را 
در صنعت پتروشیمی داشت. 
مرضی��ه ش��اهدایی، معاون 
وزیر نفت در امور پتروشیمی 
درب��اره چرای��ی ع��دم جذب 
صنع��ت  در  س��رمایه گذار 
پتروش��یمی ب��ا وج��ود لغ��و 
تحریم ه��ا، به »فرصت امروز« 
تالش ه��ای  م��ا  می گوی��د: 
ج��ذب  ب��رای  بس��یاری 
س��رمایه گذار داشتیم و حتی 
برای  متعددی  سرمایه گذاران 
حضور در این صنعت به کشور 
آمدن��د، برای نمونه ش��رکت 
توتال برای نخستین بار تمایل 
خود را برای سرمایه گذاری در 
پتروشیمی  باالدس��تی  بخش 

اعالم کرده است. 
وی با اش��اره به اینکه روند 
ج��ذب س��رمایه گذار در این 
صنع��ت در تمامی دنیا زمانبر 
از  اس��ت،  می افزای��د:  ب��وده 
تفاهم نامه های  امسال  ابتدای 
ش��رکت های  ب��ا  متع��ددی 
خارجی از جمله شل و توتال 
ب��ه امضا رس��یده اس��ت که 
ای��ن تفاهم نامه ه��ا در صورت 
تمایل طرفین در س��ال آینده 
به ق��رارداد هم��کاری تبدیل 
خواهد شد اما ما انتظار نداریم 
که ای��ن تفاهم نامه ها، تا پایان 
دولت یازدهم عملیاتی ش��ود. 

س��خنان صریح مع��اون وزیر 
نفت در امور پتروشیمی موید 
بی نتیجه ماندن رفت وآمدهای 
س��رمایه گذاران  از  بس��یاری 
پتروش��یمی  صنع��ت  در 
اس��ت؛  صنعت��ی که توس��عه 
آن در س��ه بخش باالدستی، 
پایین دس��تی  و   میان دس��تی 
کش��ور  ارزی  درآمد  می تواند 
چش��مگیری  به ص��ورت  را 
افزایش ده��د. در حال حاضر 
بخش عمده صادرات غیرنفتی 
صنع��ت  مخت��ص  کش��ور 
براساس  و  اس��ت  پتروشیمی 
آم��ار گم��رک در هش��ت ماه 
امسال با 32 درصد افزایش به 

13میلیون تن رسیده است. 
س��یدحمید  این ب��اره  در 
حس��ینی، عضو هیات رئیسه 
صادرکنن��دگان  اتحادی��ه 
از  و  نفت��ی  فرآورده ه��ای 
کارشناس��ان پتروش��یمی ب��ا 
بیان اینکه صنعت پتروشیمی 
طرح های عقب مانده متعددی 
دارد ک��ه توس��عه آن نیازمند 
ج��ذب س��رمایه گذار خارجی 
اس��ت،  ب��ه »فرص��ت امروز« 
در  تح��ول  انتظار  می گوی��د: 
ای��ن صنع��ت آن هم ب��ه این 

قبولی  قاب��ل  انتظار  س��رعت 
از  بس��یاری  زی��را  نیس��ت 
س��رمایه گذاران اعتمادشان را 
برای سرمایه گذاری در کشور 
به دلی��ل تحریم ها از دس��ت 

داده اند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه حض��ور 
ش��رکت های خارج��ی ب��رای 
و  صنع��ت  ای��ن  در  حض��ور 
انعق��اد تفاهم نامه های متعدد 
می افزای��د:  بخ��ش  ای��ن  در 
ش��رکت های خارجی زمانی را 
برای آمدن ه��ای بدون نتیجه 
را  وقت ش��ان  و  نمی گذارن��د 
تل��ف نمی کنن��د. اگ��ر امروز 
عالقه مندی خودرا برای حضور 
ای��ران در صنعت  در کش��ور 
کرده اند  اع��الم  پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری  قص��د  یعنی 
دارند اما باید از سودآور بودن 
مطمئن  سرمایه گذاری ش��ان 

شوند. 
در یک ن��گاه اجمالی برای 
اقدامات انجام شده در توسعه 
صنعت پتروش��یمی در کشور 
در دوران پس��ابرجام می توان 
به ای��ن م��وارد اش��اره کرد؛ 
امس��ال ش��رکت  ابت��دای  از 
پتروش��یمی  صنای��ع  مل��ی 

تفاهم نامه هایی با شرکت هایی 
همچون توتال، شل، سوجیتز، 
لینده، ADKL  آلمان و یک 
ش��رکت اندونزیای��ی منعق��د 
کرده اس��ت تا چرخ توس��عه 
به حرکت  پتروشیمی  صنعت 
هلدینگ  همچنی��ن  درآی��د، 
خلیج فارس به عنوان مجموعه 
موفق  نی��ز  ب��زرگ خصولتی 
شده تا همکاری هایی با برخی 
ش��رکت های خارج��ی منعقد 
کند به طوری که موفق شده 
دو ق��رارداد تامین منابع مالی 
در قال��ب یوزان��س با کش��ور 
ژاپ��ن و تحت پوش��ش بیمه 
 )NEXI( صادرات��ی نکس��ی
و ب��ا »ماروبن��ی« ب��ه مبل��غ 
320میلی��ون یورو و ش��رکت 
ایتوچو ب��ه مبلغ 320میلیون 
البت��ه  کن��د.  منعق��د  ی��ورو 
چن��د پتروش��یمی از جمل��ه 
پتروش��یمی بوش��هر و آبادان 
نیز موفق شدند فاینانس هایی 
را از کش��ور چی��ن دریاف��ت 
کنند که البته س��ند دریافت 
از  ب��ه تالش ه��ای قب��ل  آن 
لغ��و تحریم ها برمی گ��ردد. با 
این وج��ود براس��اس آخرین 
اعالم از ش��رکت ملی صنایع 

پتروشیمی، به تازگی فاینانس 
پن��ج ط��رح از کش��ور چین 

گشایش یافته است. 
حسینی با بیان اینکه اگرچه 
اقدامات انجام ش��ده تا پایان 
انعقاد  دولت یازدهم منجر به 
قرارداد رسمی نخواهد شد اما 
گام های توسعه برداشته شده 
است،  می افزاید: مبادله اسناد 
یک پروژه کوچک چندین ماه 
زم��ان می خواه��د. باتوجه به 
اهمیت موضوع تفاهم نامه های 
منعقد شده برای نهایی شدن 
حداقل به شش ماه نیاز دارند. 
امیدوارم بعد از اتمام مطالعات 
اولیه و اقتصادی بودن، صنعت 
پتروش��یمی در ایران با تحول 

مواجه شود. 
علی محمد بساق زاده، عضو 
اصلی هیات مدیره شرکت ملی 
صنایع پتروش��یمی نیز درباره 
وضعیت طرح های پتروشیمی 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
اتمام طرح ها نیاز به س��رمایه 
دارد و بای��د ای��ن س��رمایه از 
خارج کش��ور تامین شود، این 
فرآیند در حال انجام اس��ت و 
تفاهم نامه های متعددی نیز با 

این هدف امضا شده است. 
وی بابی��ان اینک��ه اگرچه 
طرح های در دس��ت اجرا به 
دلی��ل کمب��ود اعتب��ارات با 
س��رعت کمی در حال اتمام 
خوشبختانه  می افزاید:  است، 
به دلیل افزای��ش تولید گاز، 
با  مجتمع ه��ای پتروش��یمی 
ظرفی��ت 70درص��د در حال 
درآمد خوبی  و  اس��ت  انجام 
از ای��ن مح��ل عاید کش��ور 
می ش��ود که بخش��ی از این 
درآمد صرف س��رمایه گذاری 
و  ش��د  خواه��د  توس��عه  و 
می توان امیدوار بود با جذب 
داخلی  و  س��رمایه خارج��ی 
در چند س��ال آینده ش��اهد 
تح��والت عمده ای در صنعت 

پتروشیمی باشیم. 

چرا توسعه صنعت پتروشیمی کند است؟ 

اعتماد، چالش اصلی جذب سرمایه گذار در پتروشیمی

گزارش 2

پتروشیمینفت

درخواست فیلیپین برای خرید 
ماهانه 4 میلیون بشکه نفت از ایران

مدیرعام��ل ش��رکت ملی نفت فیلیپی��ن عالوه بر 
مذاکره برای حضور در بخش باالدستی صنعت نفت، 
از مذاکره با ایران برای خرید ماهانه 4میلیون بشکه 

نفت خبر داد. 
ب��ه گزارش ایرنا، هر چه زمان بیش��تری از اجرای 
برجام و رفع تحریم ها می گذرد، کشورهای بیشتری 
ب��رای همکاری با ایران و خری��د نفت اعالم آمادگی 
می کنن��د، به طوری که در ماه های اخیر، ش��اهد از 
سرگیری فروش نفت به کشورهای اروپایی بوده ایم. 
کش��ورهای اروپایی که در زم��ان تحریم، واردات 
نف��ت از ایران را متوقف ک��رده بودند، اکنون به طور 
میانگین 500 تا 600هزار بش��که نفت از کشورمان 

خریداری می کنند. 
با وجود ف��روش نفت به اروپا، مهم ترین بازار نفت 
ایران همچنان آس��یا به شمار می رود، به طوری که 
بیش از 2میلیون بشکه از نفت صادراتی ایران، عازم 

پایانه های نفتی کشورهای آسیایی می شود. 
تازه ترین مش��تری آس��یایی نفت ایران، فیلیپین 
اس��ت که پس از رف��ع تحریم ها، تمای��ل خود برای 
خرید نفت را اعالم کرده و اکنون نیز مذاکراتی را با 

شرکت ملی نفت انجام داده است. 
ب��ه گزارش ش��رکت ملی نف��ت، »پ��درو آگینو« 
مدیرعامل ش��رکت ملی نفت فیلیپین)PNOC(  با 
تشریح جزئیات برنامه این کشور برای خرید نفت از 
ایران، گفت: این ش��رکت به سرمایه گذاری در حوزه 
گاز مای��ع در ایران تمایل دارد تا از این طریق بتواند 
در طوالنی م��دت از آن به عنوان ی��ک منبع تامین 

انرژی در فیلیپین بهره بگیرد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه ای��ران به نظر من س��رزمین 
فرصت هاس��ت، اضافه کرد: متخصصان ایرانی تجربه 
باالی��ی دارند، زی��را در دوران تحریم بدون حضور و 
مشارکت شرکت های نفتی بین المللی، صنعت نفت 

ایران به خوبی اداره شده است. 
مدیرعام��ل ش��رکت ملی نف��ت فیلیپی��ن درباره 
خرید نفت از ایران، بیان داش��ت: در گذش��ته یکی 
از خری��داران نفت ایران بوده ای��م، هم اکنون نیز در 
حال رایزنی برای آغاز خرید مجدد نفت خام از ایران 
هستیم. آگینو ادامه داد: با توجه به استراتژی وزارت 
نفت ایران در باالبردن میزان صادرات نفت، ش��رکت 
ملی نفت فیلیپین نقش س��ازنده ای در قرارداد آتی 

ایفا خواهد کرد. 
وی درب��اره مش��ارکت ب��ا ش��رکت مل��ی مناطق 
نفت خی��ز جن��وب ایران، گف��ت: ما با پیوس��تن به 
کنسرس��یوم بین المللی »پرگس« حدود یک س��ال 
اس��ت که درصدد سرمایه گذاری در بخش باالدستی 
صنع��ت نفت ایران و خرید نفت خ��ام در بلند مدت 

هستیم. 

مدیرعامل شرکت غدیر:
 برجام صادرات بی واسطه ایران به 

اروپا را فراهم کرد
مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری غدیر با بیان 
اینک��ه قب��ل از برج��ام ص��ادرات به س��ختی و به 
کشورهای آسیایی انجام می شد، گفت: بعد از برجام، 
صادرات عالوه بر کش��ورهای آسیایی به کشورهای 
اروپایی همچون ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و حتی برزیل 

آن هم بدون واسطه صورت می گیرد. 
به گزارش ایرنا، غالمرضا امیری س��لیمانی افزود: 
صادرات ما به کش��ورهای مختلف با فضای باز ایجاد 

شده به حدود 3میلیارد یورو افزایش یافته است. 
وی تاکی��د کرد: قب��ل از برجام برای بس��یاری از 
کاالها از جمله محصوالت پتروشیمی، توان صادراتی 
نداش��تیم اما پ��س از برج��ام، 10درصد محصوالت 

تولیدی کشور در حوزه پتروشیمی صادر می شود. 
مدیرعام��ل ش��رکت س��رمایه گذاری غدی��ر ب��ا 
اش��اره ب��ه کلنگ زنی طرح خط انتق��ال اتیلن غرب 
در پتروش��یمی تبری��ز توس��ط وزیر نفت اف��زود: با 
س��رمایه گذاری حدود 215 میلیارد تومانی، احداث 
این خط آغاز و لوله گ��ذاری در حدود 24 ماه طبق 
برنامه انجام خواهد ش��د و تالش می کنیم زودتر از 

موعد آن را به اتمام برسانیم. 
وی با اش��اره به اینکه با افتت��اح این طرح، میزان 
تولید محصوالت پتروشیمی تبریز دو برابر می شود، 
گفت: با ای��ن اتفاق از نظر افزایش ظرفیت، وضعیت 
بهتر خواهد ش��د و با توجه به اینکه استفاده از نفتا 
کاهش می یابد، گاز مصرفی ارزش افزوده بیش��تری 
خواهد داشت. سلیمانی ادامه داد: دو سال به صورت 
جدی پیگیر انتقال هرچه سریع تر این خط اتیلن به 
تبریز بودیم و همچنین تضمین خوراک نیز سه ماه 

قبل نهایی شد. 
وی با اشاره به اینکه شرکت های پتروشیمی از گاز 
استفاده می کنند، گفت: چون این خط از میاندوآب 
به تبریز ادامه نداش��ت پتروش��یمی تبریز مجبور به 
اس��تفاده از نفتا ب��ود و با ایجاد این خ��ط عالوه بر 
صرفه اقتصادی، ظرفیت افزایش نیز خواهیم داشت. 
سلیمانی در خصوص شرکت غدیر اظهار کرد: این 
شرکت هفت زیرمجموعه دارد که یکی از آنها نفت و 
گاز است و سهام این شرکت وابسته به صندوق های 

بازنشستگی است. 
وی ادام��ه داد: 82هزار نفر س��هامدار حقیقی این 
ش��رکت در بورس هس��تند و از طریق بازار سرمایه، 

سهام آن خریدوفروش می شود. 
مدیرعامل ش��رکت غدیر اظهار کرد: این ش��رکت 
در استان آذربایجان شرقی فعالیت گسترده ای دارد 
و تالش می کنیم که س��رمایه گذاری خوبی داش��ته 
باشیم، چون استان از نظر نیروی انسانی مزیت دارد 

و از طرفی هم امکان توسعه هم وجود دارد. 

شنبه
18 دی 1395

شماره 692

اصغر هندی، مس��ئول کمیته مطالبات وزارت نفت، فعالیت های وزارت 
نفت برای وصول بدهی 3میلی��ارد و 800میلیون دالری از بابک زنجانی 

را تشریح کرد. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مسئول کمیته مطالبات 
وزارت نف��ت درباره همکاری وزارت نفت با ق��وه قضائیه در پرونده بابک 
زنجانی اظهار داشت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ 
نخس��ت در جهت طرح ش��کایت و ارائه مدارک و اطالعات به بازپرس در 

جهت پاسخ دادن به سواالت ایشان و تکمیل پرونده، 
دوم، اعزام همکاران به همراه هیأت های نمایندگان قوه قضائیه، وزارت 
اطالع��ات، وزارت ام��ور خارجه، بانک مرکزی جهت شناس��ایی و ردیابی 
اموال متهم در خارج از کشور و تالش جهت تملک اموال شناسایی شده 
یا طرح دعوی در محاکم برخی از کش��ورها که ادعا می شده، اموال متهم 
را در آنجا تصاحب کردند، )الزم به تاکید است که وزارت نفت نمایندگان 
خود را در بیش از 10 مورد برای بررسی و شناسایی اموال متهم به خارج 

اعزام کرده است که البته عموما نیز بی نتیجه بوده است.(
سوم؛ همکاری با معاون اول محترم قوه قضائیه پس از طرح موضوع در 
ستاد مبارزه با مفاسد کالن اقتصادی و اخذ رهنمود و مساعدت از ایشان، 
چه��ارم؛ همکاری تنگاتنگ با دادس��تان محترم تهران و معاون محترم 
دادس��تان برای شناسایی و کارشناس��ی اموال به نحوی که سه بار اموال 
متهم با بیش از 180 کارش��ناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال 
داخل کش��ور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته 

است. 
پنج��م؛ پیگیری ب��رای انتقال برخی دیگر از ام��وال متهم که هنوز در 
اختیار ش��رکت ملی نفت ایران قرار نگرفته یا به ش��رکت ملی نفت ایران 
منتقل نش��ده اس��ت. عالوه بر پیگیری های مکاتبه ای و تلفنی، به صورت 
هفتگی یا حداقل سه هفته یک بار با معاون محترم دادستان و در مواقعی 
هم با متهم جلس��اتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی 

این امول اقدام کرد تا به شرکت ملی نفت ایران منتقل شود. 
وی افزود: ما جلس��ات متعددی با افرادی ک��ه اموال متهم در خارج از 
کش��ور در تصاحب آنهاست، داش��ته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت 
مرتب و مداوم به دادستان محترم یا معاونان شان منتقل شده و هماهنگی 

الزم وجود دارد. 
هندی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوبی که در اثر هماهنگی 
نزدی��ک با قوه قضائیه صورت گرفته و از به ه��در رفتن اموال جلوگیری 
ش��ده، این اس��ت که قبل از کارشناس��ی اموال و انتقال آنها به ش��رکت 
ملی نفت ایران، سرپرس��تی و اداره اموال به شرکت ملی نفت ایران داده 
ش��ده است که این ش��رکت هم با انتصاب افراد خبره از زیان شرکت ها و 
به هدر رفتن اموال جلوگیری کرده اس��ت. این کار ابتدای س��ال 13٩4 

صورت گرفت. 
مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب 
خسارت تاخیر تادیه، 3میلیارد و 800 میلیون دالر عنوان و تصریح کرد: 
از این میزان کمتر از 600میلیون دالر آن از طریق انتقال اموال پرداخت 

شده است. 
وی درباره اقداماتی که درخصوص بازگشت اموال خارج از کشور متهم 
نفتی از س��وی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته، اظهار کرد: در حال 
حاضر در تالش هس��تیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با 
توجه به تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی 

اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود. 
هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی 

ایشان را پوش��ش می دهد، تصریح کرد: متهم عنوان کرده است از سوی 
برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به 2میلیارد دالر از 
بدهی هایش را دارد که جلس��ات هماهنگی با ایشان، قوه قضائیه و بانک 
مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای 

مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد. 
مش��اور وزیر نفت درباره آخرین وضعی��ت مزایده اموال بابک زنجانی و 
اینکه آیا ش��رکت ملی نفت ایران برنامه ای برای اس��تفاده از اموال ایشان 
دارد، گفت: با توجه به اینکه وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، 
اس��تخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج 
از وظیفه ذاتی این ش��رکت است و ما ترجیح می دهیم پول شرکت ملی 
نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود. 
وی ادام��ه داد: در هر ص��ورت ما درصدد فروش این اموال هس��تیم و 
تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر 

برنامه ریزی طوالنی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم. 
هن��دی درباره اینکه وزارت نفت بعد از دس��تگیری متهم چه اقداماتی 
کرده اس��ت، افزود: مهم ترین اقدامات، اعزام هیأت حسابرسی به شرکت 
نیک��و و حسابرس��ی از چه��ار مرحله س��پرده گذاری بان��ک مرکزی نزد 
ش��رکت نیکو و تقدیم رس��یدگی های صورت گرفته ب��ه بازپرس محترم، 
تهیه و ارس��ال گزارش های متعدد از س��وی وزیر نفت ب��رای معاون اول 

رئیس جمهوری بوده است. 
وی اعزام چندین هیأت به کش��ورهای مختلف جهت شناس��ایی اموال 
بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعالم 
متهم یا ش��رکای وی برای پرداخت دیون چندین هیأت اعزام ش��دند که 
متاس��فانه تا به حال هیچ کدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا 

شرکای ایشان صحت نداشته است. 
مس��ئول کمیته مطالبات وزات نفت، درب��اره اینکه آیا تاکنون پیش 
آمده است که از سوی قوه قضائیه به شرکت ملی نفت ایران موضوعی 
درباره متهم نفتی ارائه ش��ده باش��د که آن را پیگیری نکند، گفت: ما 
هر س��ندی را که از س��وی قوه قضائیه یا هر دس��توری که از س��وی 
دادس��تان محترم ته��ران درباره اموال متهم به ما داده ش��ده اس��ت 
ب��ه طور ج��د پیگیری کرده ایم و گزارش آن نی��ز به مراجع ذی ربط و 

دادستان محترم داده شده است. 

تشریح فعالیت های وزارت نفت برای وصول 
بدهی ٣میلیارد و ٨٠٠میلیون دالری از بابک زنجانی

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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فرونشس��ت زمین در تهران 
موضوع مورد بحث س��ی امین 
کشاورزی،  کمیسیون  نشست 
آب و صنای��ع غذای��ی ات��اق 
تهران بود؛ چالش��ی که حاال 
دیگ��ر به بحران تبدیل ش��ده 
زرگ��ران،  کاوه  گفت��ه  ب��ه  و 
رئیس کمیس��یون کشاورزی، 
آب و صنای��ع غذای��ی ات��اق 
تهران، برخی گزارش ها نشان 
می دهد که س��رعت س��االنه 
دش��ت  در  زمی��ن  نشس��ت 
تهران در برخ��ی نقاط به 36 
س��انتی متر در س��ال رسیده 

است. 
به گفته او، برداش��ت بیش 
از ح��د مج��از از مناب��ع آب 
اصلی  از دالی��ل  زیرزمین��ی، 
ایجاد فرونشس��ت در بیش��تر 
دشت های کش��ور اعالم شده 
آن  از  حاک��ی  گزارش ه��ا  و 
اس��ت ک��ه هم اکنون دش��ت  
ورامین،  کبودرآهنگ همدان، 
نظرآباد، دش��ت تهران، دشت 
مشهد و نیش��ابور، دشت های 
اس��تان کرم��ان، اصفه��ان و 
قزوی��ن در ش��رایط بحران��ی 
ایجاد فروچاله ها و فرونشست 
ق��رار دارند. به ط��ور نمونه در 
دش��ت کبودرآهن��گ همدان 
ط��ی دوره 28 س��اله معادل 
41.89 مت��ر و افت متوس��ط 
س��االنه طی این دوره آماری 
معادل 1.50 متر نشس��ت رخ 

داده است. 
زرگران با اس��تناد به برخی 
گزارش های مطالعاتی، تصریح 
کرد که گستره نشست دشت 
ش��هریار بیش��ترین سرعت را 
تجربه ک��رده و بخش هایی از 
مناط��ق 16 تا20 تهران را در 
برگرفته و در معرض ریس��ک 

باال قرار داده است. 
رئیس کمیسیون کشاورزی 
و آب ات��اق تهران در خصوص 
فرونشس��ت زمین در اس��تان 
ته��ران گفت: جن��وب تهران 

به ط��ور ج��دی ب��ا مخاطرات 
نشس��ت زمین مواجه اس��ت 
گزارش ه��ای  و  بررس��ی ها  و 
نش��ان می دهد که  مطالعاتی 
در می��ان مناطق بیس��ت ودو 
گانه تهران، در مناطق شمالی 
و به طور کلی در ش��هر تهران 
دو عام��ل ب��رای فرونشس��ت 
وج��ود دارد ک��ه عام��ل اول 
فرس��ودگی تأسیسات شهری 
از جمله فرس��ودگی لوله های 
آب و نش��ت آب و در نتیج��ه 
نشس��ت زمین ناش��ی از این 
عام��ل اس��ت و عام��ل دیگر 
حفاری های ص��ورت گرفته از 
جمله ش��بکه مترو اس��ت که 
در چن��د ماه گذش��ته با چند 
مورد از این فرونشس��ت ها در 
ش��هر تهران مواجه بودیم. اما 
در سایر مناطق که عمدتا در 

جنوب تهران واقع اس��ت، به 
دلیل افت آب های زیرزمینی، 
و آثار تکتونیکی آن نشس��ت 
زمین خطری جدی محسوب 
می ش��ود و باید به آن توجهی 
فوق الع��اده ک��رد. ب��ه گفت��ه 
بررس��ی ها،  زرگ��ران، طب��ق 
 19  ،18  ،17  ،16 مناط��ق 
و  ته��ران  ش��هرداری   20 و 
شهریار،  اسالمشهر،  شهرهای 
نسیم ش��هر،  چهاردانگ��ه، 
صباش��هر و کهری��زک تحت 
تهران  فرونشست دشت  تأثیر 

قرار دارند. 
وی ادام��ه داد: در منطق��ه 
غ��رب  جن��وب  از  وس��یعی 
ته��ران ب��ه مس��احت حدود 
600 کیلومت��ر مرب��ع، پدیده 
نشس��ت زمین رخ داده و این 
ادامه  همچنان  کردن  نشست 

دارد و ای��ن در حال��ی اس��ت 
که حداکثر میزان نشست در 
برخی از مناطق دشت تهران 
نی��ز 36 س��انتی متر گ��زارش 
ش��ده اس��ت. کاوه زرگران به 
طرح مطالعاتی صورت گرفته 
بر دش��ت تهران اشاره کرد و 
گف��ت: مطاب��ق آن حدود 25 
کیلومت��ر از ط��ول کمربندی 
آزادگان، ح��دود 28 کیلومتر 
از ط��ول اتوبان قم، حدود 21 
کیلومتر جاده ساوه و بزرگراه 
بهش��ت زهرا ک��ه همگی این 
نق��اط به عن��وان اصلی تری��ن 
کاال  جابه جای��ی  محوره��ای 
و مس��افر در اس��تان ته��ران 
ش��ناخته می شود، با پتانسیل 

فرونشست مواجه است. 
خروجی ه��ای  اف��زود:  وی 
راه آه��ن ته��ران- جن��وب و 

ته��ران- تبری��ز، ش��اخه های 
س��مت  ب��ه  مت��رو  جنوب��ی 
مطه��ر  ح��رم  و  اسالمش��هر 
و  خمین��ی،  ام��ام  حض��رت 
از  بخش های��ی  همچنی��ن 
خطوط مترو در مرکز ش��هر و 
نیز بخشی از فرودگاه مهرآباد 
مح��دوده  ای��ن  در  ته��ران، 

مخاطره آمیز قرار می گیرد. 
رئیس کمیسیون کشاورزی 
و آب تهران با اشاره به اهمیت 
پدیده فرونشس��ت در دش��ت 
ته��ران گف��ت: در کل، حدود 
120 کیلومت��ر خ��ط راه آهن 
خط��وط  از  کیلومت��ر   25 و 
مت��رو، ح��دود 200 کیلومتر 
حدود  بین شهری،  اتوبان های 
2300 کیلومت��ر راه ها و معابر 
شهری و بین ش��هری اصلی و 
فرع��ی، دو انبار م��واد نفتی و 
س��وختی و 44 جایگاه پمپ 
بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز، 
7 ایس��تگاه گاز، 30 کیلومتر 
طول لول��ه نف��ت و نیز بیش 
از 70 کیلومتر خطوط فش��ار 
ق��وی و بیش از 200 کیلومتر 
خطوط اصلی گاز در محدوده 

فرونشست تهران قرار دارد. 
در پایان س��ی امین جلسه 
و  کش��اورزی  کمیس��یون 
تهران،  ات��اق  غذایی  صنایع 
فرونشست  مقرر شد موضوع 
ب��رای  ته��ران  در  زمی��ن 
بررس��ی و پیگیری سریع تر، 
به هیات  از سوی کمیسیون 
ارجاع  ته��ران  اتاق  رئیس��ه 
ش��ود تا با توج��ه به اهمیت 
ک��ه  فوریت��ی  و  موض��وع 
نیازمند آن اس��ت در جلسه 
ش��ورای گفت و گ��وی دولت 
اس��تان  بخش خصوص��ی  و 
تهران مورد طرح و بررس��ی 
و  گی��رد  ق��رار  همه جانب��ه 
و  اقتصادی  مختل��ف  ابع��اد 
اجتماعی این معضل در این 
ش��ورا به بحث و تبادل نظر 

گذاشته شود. 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران هشدار داد

خطر فرونشست زمین در 5 منطقه تهران عضو هیات نمایندگان اتاق تهران:
رشد اقتصادی را تفکیک کنید

چند روز پیش محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
و رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه گفت که رش��د 
اقتصادی پیش بینی شده برای سال آینده 7.7درصد 
اس��ت. این در حالی است که رش��د اقتصادی شش 
ماهه امس��ال با احتس��اب نف��ت 5/6 درصد و بدون 
محاس��به آن 5/4 درصد بود. رش��د اقتصادی بخش 
کشاورزی در همین مدت 6 و صنعت 9 درصد بود. 

 ب��ه گفته نوبخت، افزایش 19 درصدی تولید گندم، 
60 درص��دی تولید چای، 71 درصدی تولید دانه های 
روغنی و 18 درصدی تولید ش��لتوک و برنج در نیمه 
اول امسال در مقایسه با پارسال رخ داده است. او ادامه 
داد: در زمین��ه تولی��د، در خودروهای س��واری نیز در 
همی��ن مدت 37 درصد، وان��ت 23 درصد و اتوبوس و 

مینی بوس 17 درصد افزایش تولید داشتیم. 
رش��د اقتص��ادی موض��وع م��ورد بحث فع��االن و 
کارشناسان اقتصادی کش��ور است. مهدی معصومی، 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره رشد اقتصادی 
به سایت خبری اتاق تهران گفت: بهتر است مسئوالن 
رش��د اقتصادی را تفکیک کنند و مش��خص کنند که 
چقدر از آن به نفت و پتروش��یمی مربوط می ش��ود و 
چقدر آن متعلق به بخش خصوصی است، چراکه رشد 
اقتصادی بر تعداد اف��رادی که در بخش خصوصی کار 
می کنند اثر گذار اس��ت. اما معموالً رش��د اقتصادی در 
صنای��ع بزرگی رخ می دهد که پرس��نل زیادی در آن 
وجود ندارد. به همین دلیل هم در س��طح جامعه این 
رش��د اقتصادی ملموس نمی ش��ود و مردم می گویند 
رشد اقتصادی را حس نمی کنند. معصومی درباره رشد 
اقتصادی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی ادامه داد: 
در بخش صنایع غذایی به لطف خدا به دلیل بارندگی 
و موقعیت خوب آب و هوایی در برداشت گندم و دیگر 
محصوالت افزایش وجود داش��ت. این مسئله به غیر از 
آن مقدار سرمازدگی بعضی محصوالت است، بنابراین 
بای��د توجه کرد که این رش��د محصوالت کش��اورزی 
مربوط به آب و هوا که دور از کنترل اس��ت می شود و 

مربوط به شخص و مسئوالن نیست. 
ب��ه گفته این عض��و هیأت نمایندگان ات��اق تهران، 
مس��ئوالن س��عی در انجام اقداماتی نظیر اصالح بذر 
کرده اند که می تواند مشکالت ناشی از این سرمازدگی 
یا آفت های دیگر را که ممکن اس��ت موجب خسارت 
به محصوالت کش��اورزی ش��ود از بین ببرد. به گفته 
معصومی، پیش بینی رش��د اقتصادی برای سال آینده 
خیلی سخت است. او تأکید کرد: بخش زیادی از رشد 
اقتصادی ایران منوط به نفت است و قیمت آن می تواند 
خیلی اثرگذار باش��د. مقداری از این قیمت گذاری هم 
به اقتصاد جهانی برمی گردد. به همین دلیل هم تمام 
پیش بینی رش��د اقتصادی و فروش نفت ایران فقط به 

داخل کشور بستگی ندارد. 

دبیر انجمن تولیدکنندگان روغن زیتون
و زیتون شور ایران خبر داد 

نصب هولوگرام غیرقابل تقلید روی 
محصوالت فرآوری شده زیتون 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان روغن 
زیتون و زیتون شور ایران به منظور اطمینان بخشی به 
مصرف کنندگان و شناسایی محصوالت دارای تأیید، از 
آغ��از طرح الصاق هولوگرام روی محصوالت تولیدی از 

جمله روغن زیتون و زیتون پرورده خبر داد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی کان��ون انجمن های 
صنای��ع غذایی ای��ران، محمدرضا هاتف��ی مینایی، 
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان روغن 
زیت��ون و زیتون ش��ور ایران با اش��اره به تماس های 
مک��رر مصرف کنندگان ب��ا انجمن برای شناس��ایی 
روغ��ن زیتون های م��ورد تأیی��د انجم��ن گفت: با 
توجه به عرضه روغن  زیتون، زیتون ش��ور و پرورده 
غیر اس��تاندارد در بازار و درخواست مصرف کنندگان 
ب��رای معرفی محصوالت مورد تأیید انجمن، تصمیم 
گرفتیم تا با نص��ب هولوگرام های غیرقابل تقلید، به 

مردم محصوالت دارای کیفیت را معرفی کنیم. 
هاتف��ی مینای��ی در خص��وص ویژگی ه��ای این 
هولوگ��رام گفت: این برچس��ب، هف��ت رنگ و براق 
اس��ت. با توجه به اینکه در یک چاپخانه و با شماره 
رمز مخصوص به چاپ می رس��د، ام��کان تقلید آن 
تقریب��اً بعی��د خواهد ب��ود. روی ه��ر هولوگرام کد 
شناس��ایی وجود دارد و ش��کل آن بیض��ی و تصویر 
دودس��ت دوس��تی در میانه آن قرار دارد که عبارت 
»انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن زیتون و زیتون 
شور ایران« در باال و پایین تصویر درج شده است. 

دبی��ر انجمن تولیدکنندگان روغ��ن زیتون و زیتون 
شور ایران ادامه داد: یکی از وظایفی که از سوی وزارت 
صمت، س��ازمان تعزیرات، سازمان اس��تاندارد و ستاد 
مب��ارزه با قاچاق کاال به انجمن صنفی تولیدکنندگان 
روغن زیتون و زیتون ش��ور ایران واگذار ش��ده است، 
مبارزه با روغن های تقلبی است که در این راستا خوب 
و موفق عمل کردیم و توانس��تیم مانع توزیع این نوع 

روغن ها در بازار شویم. 
او با اش��اره به توزیع برخی روغن زیتون های ارزان 
خارج��ی در بازار که با عبارت  »پومس« مش��خص 
ش��ده اند نیز گف��ت: روغن پوم��س از تفاله زیتون و 
با اس��تفاده از حالل های صنعتی به دس��ت می آید. 
مص��رف ای��ن ن��وع روغن در کش��ور ممنوع اس��ت 
چراک��ه سرطان زاس��ت و مصارف آن بای��د تنها در 
بخ��ش صنعتی باش��د، اما چون ارزان اس��ت برخی 
مصرف کنن��دگان از روی ناآگاه��ی آنها را اس��تفاده 
می کنند و اگر روغن خام زیتون، لیتری 4 دالر باشد 
ای��ن نوع روغن تفاله زیتون ح��دود یک دالر قیمت 
دارد که نش��ان از عدم س��المت آن ب��رای مصارف 

خوراکی است. 
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نظ��ام بانکی در حالی وظیفه 
تامی��ن مناب��ع مالی الزم برای 
بنگاه  ه��ای تولیدی کش��ور را 
ب��ه عه��ده دارد ک��ه در حال 
حاض��ر به دالی��ل مختلف قادر 
ب��ه ارائه تس��هیالت ب��ه تولید 
و بنگاه های تولیدی نیس��ت و 
خود با مش��کل کمبود سرمایه 
مواجه است. از یک سو، نسبت 
کفایت س��رمایه در س��ال های 
۹۱ ت��ا ۹۴ از ۹.۶ درص��د ب��ه 
۷.۶درص��د کاه��ش یافت��ه و 
موج��ب بروز مش��کالتی برای 
نظام بانکی ش��ده و از س��وی 
دیگر، طی س��ال ها و دهه های 
اخی��ر منابع بانک ها همواره به 
مثابه صندوقی تصور ش��ده که 
دولت در مواقع کمبود بودجه 
از آن برداش��ت می کرده است. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
تس��ویه بدهی ه��ای دول��ت به 
ش��بکه بانک��ی در حال��ی ک��ه 
باع��ث افزایش توان 
و  تس��هیالت دهی 
بانک ها  ش��کوفایی 
می ش��ود، بس��یاری 
از مش��کالت ح��ال 
بانکی  نظ��ام  حاضر 
و اقتص��اد ای��ران را 
علی  می کن��د.  رفع 
وزی��ر  طیب نی��ا، 
اقتص��اد نی��ز هفته 
گذشته در ششمین 
س��االنه  همای��ش 
بانکداری الکترونیک 
و نظام های پرداخت 
ب��ه افزای��ش حجم 
به  بدهی های دولت 

ش��بکه بانکی اشاره کرد و گفت 
که معضل اساس��ی، نابس��امان 
ب��ودن این بدهی هاس��ت. این 
در حال��ی اس��ت ک��ه در م��اده 
ی��ک قانون رفع موان��ع تولید، 
نخستین قدم در این راه شفاف 
شدن بدهی های دولت به نظام 
بانک��ی اعالم ش��ده اس��ت، اما 
باوج��ود این نکت��ه، هنوز هیچ 
عدد و رقم دقیق و شفافی درباره 
حج��م و میزان این بدهی میان 
دولت و نظام بانکی وجود ندارد 
و زم��ان پرداخ��ت این بدهی از 
سوی دولت به بانک ها نیز هنوز 

مبهم و نامعلوم است. 
 نس��بت بده��ی بانکی بخش 
دولتی به کس��ری بودجه دولت 
به عنوان یکی از ش��اخص های با 
اهمی��ت در س��نجش پایداری 
بدهی های دولت، طی سال های 
۵۷ ت��ا ۹۳ از الگ��وی نوس��انی 

برخوردار بوده است. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
اس��تقراض به عن��وان یک��ی از 
روش ه��ای تامی��ن مالی، اصلی 
پذیرفته ش��ده در س��بد منابع 
مال��ی دولت هاس��ت، به همین 
خاط��ر هم اص��ل بدهکار بودن 
دول��ت، در اقتص��اد موضوع��ی 
پذیرفته شده است اما در مورد 
می��زان بده��ی بهین��ه نظرات 
مختلف��ی وج��ود دارد، چراکه 
اث��ر بدهی ب��ر متغیرهای کالن 
اقتص��ادی بر حس��ب ش��رایط 
اقتص��ادی کش��ور و ابزاره��ای 

بدهی، متفاوت است. 
دولت ه��ا در ایران همواره از 
اس��تقراض ب��رای تامین منابع 

مالی مورد نیازش��ان اس��تفاده 
می کنن��د. طی ی��ک دهه اخیر 
ام��ا افزایش مقدار بدهی دولت 
ب��ه بخش های مختل��ف اعم از 
بانک مرک��زی، ش��بکه بانک��ی، 
بخش خصوص��ی  پیمان��کاران 
و حت��ی م��ردم خری��دار اوراق 
مش��ارکت، دول��ت را در ای��ران 
ب��ه بزرگ ترین بده��کار تبدیل 

کرده  است. 
بده��کاری دولت در کش��ور 
م��ا البته از دو منظر با ش��کل 
پذیرفت��ه ش��ده آن در دنی��ا 
متفاوت اس��ت؛ نخس��ت اینکه 
حت��ی ب��رآورد نس��بتا دقیقی 
نی��ز از مق��دار کل بدهی های 
دول��ت به بخش ه��ای مختلف 
وج��ود ن��دارد و دیگ��ر اینکه 
هی��چ اف��ق زمانی مش��خصی 
ب��رای بازپرداخت این بدهی ها 
مش��خص نیس��ت. ب��ه عبارت 
ای��ران  در  دول��ت  دیگ��ر، 
بده��کاری بدحس��اب با مقدار 

بدهی نامشخص است. 
همین دو ویژگی باعث ش��ده 
اث��رات مثبت بده��ی دولت در 
اقتصاد ای��ران امکان بروز نیابد 
و تنه��ا پیامده��ای منف��ی آن 
محق��ق ش��ود . در واقع تداوم و 
افزایش بی روی��ه بدهی دولت، 
ایج��اد نااطمینانی، محدودیت 
دسترس��ی بخش خصوصی به 
مناب��ع مالی و کاهش پس انداز 
را ب��ه دنبال داش��ته که عاملی 
برای ایجاد مانع بر سر راه رشد 

اقتصادی است. 
بررسی ها نش��ان می دهد در 
کش��ورهایی با درآم��د پایین و 

غیرمس��تمر، افزای��ش بی رویه 
بدهی ه��ای عمومی، ب��ا توجه 
ب��ه عمق ک��م بازاره��ای مالی 
و ضع��ف در مدیری��ت بده��ی، 
بی ثبات��ی اقتصادی را به همراه 
دارد. در مقابل در بازارهای مالی 
توس��عه یافته، انتش��ار ابزارهای 
بدهی، توس��عه بازارهای مالی و 
به تبع آن رش��د اقتصادی را به 

دنبال خواهد داشت. 
  براس��اس آماره��ای دفت��ر 
سیاس��ت های  و  تحقیق��ات 
بخش  ه��ای مالی وزارت اقتصاد، 
بدهی بخش دولتی اعم از دولت 
و ش��رکت های دولتی به ش��بکه 
بانکی کشور طی سال های۵۷ تا 
۹۴ همواره در حال افزایش بوده 
اس��ت. بدهی دولت در سال های 
۱۳۵۹، ۱۳۷۲، ۱۳۸۱و ۱۳۸۹ 
از بیش��ترین رشد طی سال های 
مذکور یعنی به طور متوسط بالغ 
بر ۵۰ درصد برخوردار بوده است. 
نس��بت بدهی ه��ای بانک��ی 
بخش دولتی به تولید ناخالص 
داخل��ی هم که از آن به قاعده 
و س��قف بدهی تعبیر می شود 
و یکی از شاخص های مهم در 
بدهی هاست،  ارزیابی وضعیت 
ط��ی همین دوره با نوس��انات 
زی��ادی مواج��ه بوده اس��ت؛ 
بیش��ترین نسبت این شاخص 
در سال ۶۷ و معادل ۶۲ درصد 
و کمترین مقدار آن در س��ال 
۸۷ مع��ادل ۷.۶ درص��د بوده 
اس��ت. این نسبت در سال ۹۳ 
معادل ۱۳.۶ درصد ثبت شده 

است. 
 از عل��ل رش��د قابل مالحظه 

بده��ی بانک��ی دول��ت در این 
س��ال ها می توان به آغاز جنگ 
تحمیلی و کسری بودجه دولت 
در س��ال ۵۹، بازپرداخت بدهی 
خارج��ی دول��ت در س��ال ۷۲، 
یکسان س��ازی نرخ ارز در سال 
۸۱ و هدفمن��دی یارانه ه��ا در 
سال ۸۹ اشاره کرد. تنها در سال 
۸۴ رشد بدهی بخش دولتی به 

نظام بانکی منفی بوده است. 
از دیگر مولفه های بررس��ی 
پایداری  بدهی ه��ا،  وضعی��ت 
بده��ی اس��ت ک��ه با نس��بت 
بده��ی بانک��ی بخ��ش دولتی 
ب��ه درآمده��ای دولت ارزیابی 
می ش��ود. ای��ن نس��بت ط��ی 
دوره م��ورد نظر با رش��د قابل 
مالحظه ای مواجه شده است؛ 
در س��ال ۶۷ ب��ا رقمی معادل 
۶۳۵ درصد به بیشترین میزان 
خود بالغ ش��ده و در سال ۸۷ 
با رقم��ی معادل ۴۷.۵ درصد 
حائ��ز کمتری��ن عملکرد بوده 

است. 
نس��بت بده��ی بانکی بخش 
دولت��ی ب��ه کس��ری بودج��ه 
دول��ت به عنوان یک��ی دیگر از 
ش��اخص های ب��ا اهمی��ت در 
س��نجش پای��داری بدهی های 
دول��ت، ط��ی س��ال های ۵۷ تا 
۹۳ از الگوی نوس��انی برخوردار 
در  نس��بت  ای��ن  بوده اس��ت. 
 ۸۰ و   ۷۸  ،۷۲ س��ال های 
بیش��ترین مق��دار را داش��ته تا 
جای��ی ک��ه ب��ه طور متوس��ط 
بده��ی بانکی بخش دولتی بالغ 
بر ۵۰ برابر کسری بودجه دولت 

بوده است. 

رشد فزاینده بدهی دولت به نظام بانکی   

کدام دولت ها رکورددار بیشترین بدهی 
به بانک ها هستند؟ 

بانک، بیمه، توسعه4
خبرنــامه

رئیس كل بیمه مركزی:
هدف بیمه مركزی رشد و تعالی 

صنعت بیمه است

بیمه مس��ئولیت، یکی از رش��ته های بیمه ای است 
که رابطه تنگاتنگی با رشد و توسعه اقتصادی کشور 
دارد و برای افزایش سهم آن باید برنامه ریزی شود. 
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
مرکزی، عبدالناصر همتی در دومین همایش توس��عه 
توان حرفه ای صنعت بیمه با رویکرد توس��عه بیمه های 
مسئولیت در دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این مطلب 
گفت: س��هم ۵درصدی بیمه های مسئولیت از پرتفوی 
صنعت بیمه با توجه به ظرفیت های موجود ناچیز است 
و راه توسعه آن نظارت، مدیریت ریسک و ارائه نرخ های 
فنی در رشته های شخص ثالث و درمان است تا نقدینگی 

شرکت های بیمه را با مشکل مواجه نکند. 
همت��ی اف��زود: بیم��ه مرک��زی هدفی جز رش��د و 
تعال��ی صنع��ت بیم��ه ن��دارد و این مهم ب��ا نظارت و 

سیاست گذاری های مطلوب میسر خواهد شد. 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی در خص��وص کاه��ش 
تصدی گری بیمه مرکزی گفت: وظیفه بیمه مرکزی 
به عن��وان نهاد ناظر، نظارت بر عملکرد ش��رکت های 
بیمه برای اصالح امور و دفاع از حقوق بیمه گذاران و 
انطباق فعالیت آنها با مقررات است و نباید به دخالت 
تعبیر شود.  وی خاطرنشان کرد: مردم در مواجهه با 
مشکالتی چون بیمه توسعه، بیمه مرکزی را مسئول 
می دانند، پس نمی توان انتظار داش��ت بیمه مرکزی 
فقط نظاره گر باشد.  رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره 
به تکالیف در نظر گرفته ش��ده برای صنعت بیمه در 
برنامه شش��م توس��عه که افزایش ضریب نفوذ بیمه به 
۷درصد یکی از موارد آن بود، گفت: با توجه به روند 
رش��د ضریب نفوذ در ۱۰ س��ال اخیر، می توان انتظار 
داشت در بهترین شرایط صنعت بیمه در پایان برنامه 

ششم به ضریب نفوذ بیمه به ۳ درصد برسد. 
همت��ی همچنان بر خوش روی��ی در هنگام پرداخت 
خس��ارت از س��وی شرکت های بیمه تاکید کرد و گفت: 
شرکت های بیمه برای جلب اعتماد مردم به صنعت بیمه 
باید شرایط پرداخت خسارت را آسان تر کنند. وی افزود: 
بهانه های واهی برای عدم پرداخت خس��ارت از س��وی 
بیمه گران ناشی از مسیر غلط آنها در مدیریت ریسک 
و ترکیب پرتفوی اس��ت، چرا که با ارائه نرخ و ش��رایط 
غیر فنی نقدینگی شرکت را با مشکل مواجه می کنند و 
به تبع آن در پرداخت خسارت، خست به خرج می دهند. 

نرخنــامه
دالر 3.936 تومان

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را ۳.۹۳۶ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
۱.۱۷۴.۰۰۰ تومان تعیین کردند که نشان دهنده ادامه 

نوسان قیمت هاست. 
هر ی��ورو در بازار آزاد ۴.۲۶۰ توم��ان و هر پوند نیز 
۴.۸۸۰ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۶۰۸.۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که ۳۲۳.۰۰۰ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی ۲۰۶.۰۰۰ تومان 
خریدوفروش شد و هر گرم طالی ۱۸ عیار ۱۱۴.۰۹۴ 

تومان قیمت خورد. 

ایران كارت بانک آینده یکی از 
محصوالت برتر جشنواره دكتر نوربخش

پلتف��رم وفادارس��ازی مش��تریان ش��رکت تج��ارت 
الکترونیک��ی ارتب��اط فردا به عن��وان یکی از محصوالت 
برتر جش��نواره دکتر نوربخش انتخاب ش��د. این جایزه 
به دلیل نوآوری در اجرا و پیاده سازی ایران کارت بانک 

آینده، به شرکت مذکور تعلق گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، ایران کارت یک 
کارت بانکی منحصر به فرد است که عالوه بر امکان خرید، 
از امتیاز برگشت نقدی، پیشنهادهای ویژه و کسب امتیاز 
به منظور ارتقای سطح کارت برخوردار است.  این محصول 
با توجه به تحقیقات انجام ش��ده از مش��تریان و برحسب 
نیازهای آنها توس��عه پیدا کرده و با ارائه خدمات متمایز 
به عنوان یک پلتفرم وفادارسازی طراحی شده است. ایران 
کارت بانک آینده در حال حاضر تنها پلتفرم وفادارسازی 
مش��تری با برگش��ت نقدی در کش��ور اس��ت.  با توجه به 
مزیت ه��ای رقابتی که این محصول داراس��ت، از س��وی 
کس��ب و کارهای دیگ��ر به عنوان ی��ک محصول برتر مورد 
انتخاب و استفاده قرار گرفته است. پرشیا خودرو )نماینده 
رسمی بی ام دبلیو(، لئون، ستاره، جامعه فرهنگی یاوری 
و... از این پلتفرم به صورت برند مشترک برای وفادارسازی 

مشتریان خود استفاده می کنند. 
ای��ران کارت به ص��ورت رای��گان می توان��د در اختیار 
مش��تریان کلیه بانک ها قرار گیرد. از دیگر محصوالتی 
که در بخش محصول شرکتی جشنواره دکتر نوربخش 
به عنوان محصول برتر انتخاب ش��دند سامانه تشخیص 
تقلب پایای شرکت خدمات انفورماتیک و محصول بوم 

شرکت توسن بود. 

سامانه مدیریت مالی یکپارچه بانک 
رفاه محصول نوآور نظام بانکی شد

 در مراس��م اختتامی��ه شش��مین همای��ش س��االنه 
بانک��داری الکترونیک، س��امانه مدیریت مالی یکپارچه 
بانک رفاه )سمیم( به عنوان دومین محصول نوآور نظام 

بانکی معرفی و از بانک رفاه تجلیل شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، در این مراسم که با 
حضور دکتر سهمانی مدیرعامل، فرخ نژاد عضو هیات مدیره 
و جمعی از مس��ئوالن بانک برگزار ش��د، سامانه مدیریت 
مالی یکپارچه بانک رفاه )سمیم( به عنوان محصولی نوآور 
و خالقانه در نظام بانکی معرفی شد و دکتر سهمانی لوح 
و تندیس این جشنواره را از دستان دکتر دیواندری، رئیس 
پژوهش��کده پولی و بانکی دریافت کرد.  س��امانه مدیریت 
یکپارچه مالی )س��میم( س��امانه ای نوین و نوآور در نظام 
بانکی است که برای نخستین بار توسط بانک رفاه طراحی 
و به مشتریان ارائه شده است.  این سامانه وضعیت مالی 
مش��تریان از قبیل درآمدها و هزینه ها را در یک سیس��تم 
مشخص و متمرکز مالی محاسبه و به صورت شفاف ارائه 
می دهد. مشتریان با ورود به این سامانه عالوه بر مشاهده 
حس��اب های خود می توانند صورتحس��اب ها، هزینه های 
مالی گزارش ش��ده و خدمات متنوع دیگری را مالحظه 

و دریافت کنند. 
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قیمتنوع ارز 

۳.۹۳۶دالر امریکا

۴.۲۶۰یورو اروپا

۴.۸۸۰پوند انگلیس

۱.۱۰۷درهم امارات

۱.۱۶۲لیر ترکیه

۵۹۳یوان چین

۳۴ین ژاپن

۳.۱۰۰دالر کانادا

۳.۹۰۰فرانک سوئیس

۱۲.۹۵۰دینار کویت

۱.۰۶۵ریال عربستان

۳۰۳دینار عراق

۵۳روپیه هند

۹۲۰رینگیت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۴۹۴.۷۰۰مثقال طال

۱۱۴.۰۹۴هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۴۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۱۷۴.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۰۸.۰۰۰نیم سکه

۳۲۳.۰۰۰ربع سکه

۲۰۶.۰۰۰سکه گرمی

بانکنامه

شنبه
18 دی 1395

شماره 692

فوق الع��اده  به ط��ور  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع 
بانک پاس��ارگاد در تاری��خ ۱۴ دی ۱۳۹۵، در محل 
مجتمع فرهنگی-ورزشی شهید بهشتی و با حضور 

بیش از ۸۸ درصد از صاحبان سهام برگزار شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، در این 
مجمع دکتر مجید قاس��می به عنوان رئیس جلسه، 
علی اکبر امین تفرش��ی و رفعت ن��ژاد به عنوان ناظر 
و دکت��ر نعیمیان به عنوان منش��ی انتخاب و هیات 

رئیسه مجمع را تشکیل دادند. 
 براس��اس ای��ن خب��ر، در این مجم��ع که با 
دس��تور جلسه انتخاب اعضای هیات مدیره بانک 
و س��ایر مواردی که در صالحیت مجمع اس��ت 
برگزار شد، سهامداران با اکثریت آراء به اعضای 
هیات مدیره مورد تایی��د بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران رأی اعتماد دادند و مهر تاییدی 
بر رون��د موفق فعالیت بانک پاس��ارگاد زدند. به 

ای��ن ترتی��ب س��یدکاظم میرولد، دکت��ر مجید 
قاس��می، احم��د وادی دار، ذبی��ح اهلل خزای��ی، 
مصطفی بهشتی روی، کامران اختیار و علی اکبر 
هیأت مدی��ره  اعض��ای  به عن��وان  امین تفرش��ی 

بانک پاسارگاد انتخاب شدند. 
گفتنی اس��ت در این جلسه به کلیه پرسش های 
س��هامداران در خصوص رون��د فعالیت ها، به صورت 

کامل پاسخ داده شد. 

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک پاسارگاد برگزار شد

اعتماد سهامداران بانک پاسارگاد به اعضای هیات مدیره، با اكثریت آراء
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 رشد 535 درصدی تامین مالی
از طریق بازار سرمایه

رئیس مرکز پژوهش، توس��عه و مطالعات اسالمی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، میزان تامین مالی از 
طریق بازار س��رمایه، ضریب نف��وذ این بازار و حجم 
س��رمایه گذاری خارجی را در س��ال های اخیر اعالم 
کرد. س��عید فالح پور، عض��و هیات مدیره س��ازمان 
ب��ورس گفت: میانگی��ن تامین مال��ی از طریق بازار 
س��رمایه در پنج سال اخیر معادل 398 هزار میلیارد 
ریال بوده است. وی با بیان اینکه تامین مالی از رقم 
156 ه��زار میلیارد ریال در انتهای س��ال 1391، به 
991 هزار میلیارد ریال در پایان آذر 1395 رس��یده 
اس��ت، افزود: این رق��م بیانگر رش��د 535 درصدی 
است و در مجموع از س��ال 92 تاکنون 2,846 هزار 
میلی��ارد ریال تامی��ن مالی از طریق بازار س��رمایه 
ص��ورت گرفته اس��ت. فالح پ��ور اظهار داش��ت: در 
راستای اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
برای توس��عه بازار س��رمایه و تقوی��ت نقش آن در 
تامین مالی بنگاه ها، س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
با هدف به کارگیری ابزارهای مالی طراحی ش��ده در 
س��نوات قبل، طراحی ابزاره��ای جدید تامین مالی، 
جایگزین��ی تامین مالی بانک مح��ور به تامین مالی 
از طریق بازار سرمایه، به کارگیری سرمایه های خرد 
در پروژه های کالن و فرهنگ س��ازی و ارتقای سطح 
س��واد مالی عالوه بر اقدامات و فعالیت های روزمره 
خود، نس��بت به طرح ری��زی و برنامه ریزی 40 اقدام 
کلیدی و برجس��ته در پنج محور توسعه بازار سهام، 
توس��عه بازار صکوک، توس��عه بورس ه��ای کاالیی، 
جذب س��رمایه گذاری خارجی و بهبود زیرساخت ها 
کرده است. وی با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در 
پنج سال اخیر معادل 3.877 هزار میلیارد ریال بوده 
اس��ت، گفت: این رقم از 2.445 ه��زار میلیارد ریال 
در پایان س��ال 1391، به 6،320 هزار میلیارد ریال 
در پایان 9ماهه س��ال 1395 رس��یده است که امید 
است تا پایان سال جاری به عدد 6.881 هزار میلیارد 
ریال برس��د. عدد دست یافته در پایان آذر ماه سال 
جاری، بیانگر تحقق 92 درصدی هدف گذاری انجام 
ش��ده خواهد بود. فالح پور س��پس با اشاره به ارزش 
معام��الت توضی��ح داد: میانگی��ن ارزش معام��الت 
طی پنج س��ال اخیر مع��ادل 1,321 ه��زار میلیارد 
ریال اس��ت. در 9ماهه س��ال جاری این شاخص به 
1، 320 هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت که تقریبا 
76 درصد از هدف گ��ذاری 1740 هزار میلیارد ریالی 

برای پایان سال 1395 محقق شده است. 
عض��و هیات مدیره س��ازمان تصری��ح کرد: جمع 
ارزش معام��الت بازار س��رمایه از س��ال 1392 تا 
پایان آذر ماه س��ال 1395 نیز بالغ بر 6,214 هزار 
میلی��ارد ریال اس��ت که تقریب��ا 6.2 برابر مجموع 
معام��الت ب��ازار س��رمایه طی چهار س��ال قبل از 
آن بوده اس��ت. به گفته فالح پور، ش��اخص ضریب 
نف��وذ ب��ازار س��رمایه نیز ک��ه از مجم��وع تعداد 
کدهای س��هامداری و تعداد صاحب��ان واحدهای 
س��رمایه گذاری صندوق ه��ا به دس��ت می آید، از 
قریب به 6.5 میلیون نفر در ابتدای س��ال 1392 
به بیش از 10،646،142 نفر تا پایان آذر ماه سال 
1395 رس��یده اس��ت که در واقع از هدف گذاری 
برای س��ال ج��اری )10میلیون نف��ر(، فراتر رفته 

است. 

زمان نخستین عرضه اولیه 
به روش جدید

پاکدیس، نخس��تین ش��رکت بازار س��رمایه ایران 
خواه��د بود که 10 درصد س��هام آن به روش جدید 
ثب��ت س��فارش )Book Building(  ب��ا محدوده 
قیمت و س��همیه مش��خص ه��ر س��هامدار، عرضه 
اولی��ه خواهد ش��د. در حال��ی تاکنون عرض��ه اولیه 
سهام شرکت های بورس��ی و فرابورسی تنها محدود 
ب��ه روش قدیمی حراج بود که از یکش��نبه 19 دی 
1395، بازار س��رمایه ایران برای نخستین بار شاهد 
 به کاری گی��ری روش جدی��د به نام ثبت س��فارش
)Book Building( خواه��د ب��ود؛ روش��ی که از 
س��ال های دور در دنیا اس��تفاده می شود و می تواند 
تمامی مشکالت قبلی در بازار سهام ایران را برطرف 
کند. به اعتقاد کارشناس��ان از مشکالت عرضه های 
اولیه به روش قدیمی این اس��ت که در عرضه سهام 
ش��رکت، ی��ک عرضه  کننده ب��ا تعداد مش��خصی از 
س��هم و انبوه بس��یار زیادی از خریداران وجود دارد 
و س��همیه بندی معین برای خریداران شده و گاه با 
بروز اختالالتی در س��امانه معامالت همراه می شود. 
ب��ه هر ح��ال در پی درج نماد ش��رکت پاکدیس در 
بهمن سال گذشته در بازار دوم معامالت فرابورس و 
برگزاری جلسه معارفه ای در اول آذر، زمان نخستین 
عرضه اولیه س��هام به روش جدید، یکش��نبه تعیین 
ش��ده اس��ت. در این عرض��ه که 28 میلیون س��هم 
»غدی��س« )از زیرمجموعه های بنیاد مس��تضعفان( 
واگذار می ش��ود، س��همیه ه��ر س��هامدار حقیقی و 
حقوقی 2000سهم و محدوده قیمت هر سهم 220 
تا 231 تومان تعیین ش��ده و زمان ثبت سفارش هم 
همان روز یکشنبه و بعد از اعالم پیغام ناظر است. 

جذابیت ابزارهای مالی بورس کاال 
برای سرمایه گذاران خارجی

از الزامات توسعه اقتصاد کشور و تعامل با بازارهای 
مالی دنیا و جذب سرمایه گذاران خارجی سوق دادن 
بازارها به سمت اس��تفاده ابزارهای نوین مالی است 
به طوری که تمام حلقه ه��ای ابزار در بازارهای مالی 
باید تکمیل شود تا سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
بتوانند بهترین استراتژی را اتخاذ کنند. مژده مالیی، 
مدیرعامل کارگزاری توس��عه کشاورزی با بیان این 
مطل��ب یک��ی از مهم تری��ن دس��تاوردهای دول��ت 
یازدهم را بهبود تعامالت بین المللی و هموار ش��دن 
ورود س��رمایه گذاران خارجی به بخش های مختلف 
اقتصادی کش��ور دانس��ت و گفت: ورود سرمایه های 
خارجی به ایران موضوعی اس��ت که سال ها به دلیل 
تحریم ه��ای اقتصادی از آن مح��روم بودیم. در این 
بین کش��ور ما همواره به دلیل برخورداری از منابع 
فراوان و زمینه های بکر س��رمایه گذاری، مورد توجه 
سرمایه گذاران خارجی بوده که البته وجود این منابع 
به تنهایی کافی نیست و باید زمینه های حضور آنها 
در ایران نیز فراهم باش��د. مالی��ی در ادامه به موانع 
جذب س��رمایه گذاران خارجی اش��اره کرد و افزود: 
از موان��ع اصلی جذب س��رمایه گذار خارجی، نقل و 
انتق��ال پول به دلیل امنیت س��رمایه گذاری و دیگر 
آنکه عدم بازاریابی مناسب و نبود اطالعات جامع در 
مورد فرصت های س��رمایه گذاری است، همچنین در 
جهت تسهیل ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار 
س��رمایه باید به قوانین بازارهای بین المللی نزدیک 
و همچنین با بازارهای مالی دنیا ارتباط برقرار کرد. 
در ای��ن زمینه باید الزاماتی همچون قابل پیش بینی 
ک��ردن ریس��ک ها و تس��هیل معام��الت به صورت 

الکترونیکی را مدنظر قرار داد. 

تقویت سیالیت بازار 
با راه انداری بورس ارز

علیرضا ناصرپور، مدیر توس��عه بازار مشتقه بورس 
کاالی ایران در بررس��ی تاثیر راه اندازی بورس ارز در 
تحقق تک نرخی ش��دن ارز به خبرنگار ما گفت: این 
دو موض��وع به نوعی الزم و ملزوم همدیگر هس��تند. 
ناصرپور در رابطه با شرایط راه اندازی بازار مشتقه ارزی 
معتقد اس��ت: طبیعتا باید بازار ارز در کشور به صورت 
س��یال و روان وجود داشته باشد؛ همچنین راه اندازی 
بازار مشتقه ارزی به سیالیت قیمت ها در بازار کمک 
می کند. وی ادامه داد: بنابراین راه اندازی بورس ارز و 
تک نرخی شدن به نوعی می توانند همدیگر را تکمیل 
کنند. ناصرپور همچنی��ن در رابطه با علت راه اندازی 
ب��ورس ارز در بورس کاال به اخب��ار پولی مالی گفت: 
از ابت��دای کار، برنامه این بوده ک��ه قراردادهای آتی 
معامالت مشتقه ارزی در بازار سرمایه راه اندازی شود 

و عنوان کلی به کار رفته است. 

عرضه 60 هزار تن گندم خوراکی 
در بورس کاالی ایران از امروز

ش��رکت بازرگانی دولتی ای��ران 60 هزار تن گندم 
خوراک��ی ب��رای ص��ادرات آرد و مش��تقات مربوطه 
به بازاره��ای جهانی را امروز در ب��ورس کاال عرضه 
می کند. عرضه محصوالت پایه دربورس کاال، س��بب 
ش��فافیت اقتصادی ش��ده و جلوی رانت، انحصار و 
سوء استفاده را می گیرد. در صورت عرضه محصوالت 
در ب��ورس، مصرف کنندگان اصلی و نهایی می توانند 
با س��هولت و اطمینان بیش��تری مواد پایه مورد نیاز 
خ��ود را خریداری کنند و دیگر فضایی برای فعالیت 
دالالن و رانت خواران وجود نخواهد داشت. از جمله 
محصوالتی که به تازگی عرض��ه آنها در بورس کاال 
مورد توجه قرار گرفته، عرضه محصوالت کشاورزی 
است که از طریق ابزارهای جدید مالی مورد معامله 

در بازار سرمایه ایران قرار می گیرند. 

»والتر ِجی کلیتون« به عنوان رئیس 
کمیسیون بورس آمریکا منصوب شد

رئیس جمه��ور منتخ��ب آمریکا، ِج��ی کلِیتون را 
به عنوان رئیس آتی کمیسیون بورس و اوراق بهادار 
این کش��ور معرف��ی کرد. به گ��زارش خبرگزاری ها، 
این کمیسیون مسئولیت  اعمال قوانین اوراق بهادار 
آمریکا و همچنین نظارت بر بورس های ملی سهام و 
صنعت اوراق بهادار این کش��ور را بر عهده دارد. این 
وکیل آمریکایی در حال حاضر، به مش��تریان »وال 
اس��تریت« )بورس نیویورک( درخصوص معامالت و 
قراردادهای اصلی، مش��اوره می دهد. ساختمان بازار 
ب��ورس نیویورک که بزرگ ترین بورس جهان از نظر 
می��زان معامالت و حجم مالی محس��وب می ش��ود، 
در خیاب��ان وال اس��تریت قرار دارد. این کمیس��یون 
مس��ئولیت  اعم��ال قوانی��ن اوراق به��ادار آمریکا و 
همچنین نظارت بر بورس های ملی س��هام و صنعت 
اوراق بهادار این کش��ور را برعهده دارد. مس��ئولیت 
معامالت و بازارهای الکترونیکی اوراق بهادار آمریکا 

نیز برعهده این کمیسیون است. 

بورسبینالملل

منته��ی  هفت��ه  معام��الت 
ب��ه 15دی ماه بازار س��رمایه 
ش��د  پیگی��ری  درحال��ی 
منفی  ب��ورس  بازده��ی  ک��ه 
1.02درصد بود. ش��اخص کل 
بورس تهران که کار خود را از 
رق��م 79 هزار و 487 واحد در 
روز ش��نبه 11 دی ماه شروع 
کرده بود، در پایان هفته با افت 
497 واحدی به معامالت پایان 
داد. معامالت بازار سهام هفته 
کم رمقی را پشت سرگذاشت 
ک��ه بزرگ تری��ن عل��ت آن را 
می ت��وان کمب��ود نقدینگی و 
در پ��ی آن پایین آمدن حجم 
معامالت بورس دانست. انتظار 
برای ش��کل گیری روند مثبت 
در می��ان برخی س��هامداران 
حقوقی مش��اهده می ش��ود و 
این مسئله باعث شده انتظارها 
برای جمع آوری س��هام ارزان 
در ب��ازار توس��ط معامله گران 

حقوقی افزایش یابد. 
ب��ورس  دیگ��ر،  س��وی  از 
ته��ران در این روزها ش��رایط 
رکودی را تجرب��ه می کند که 
این ش��رایط می تواند ناشی از 
فضای پر ابهام در بازار س��هام 
باشد. ش��رایط آینده نرخ ارز و 
صحبت هایی که دوباره درباره 

تک نرخی ش��دن آن ش��نیده 
می شود می تواند به این فضای 
ابه��ام تا ح��دودی دامن بزند. 
از طرفی ش��رایط نامش��خص 
نمادهای��ی ک��ه مدت هاس��ت 
وضعی��ت  و  هس��تند  بس��ته 
صورت های مالی ش��رکت های 
آنها یکی دیگر از عوامل انتظار 

است. 

با گروه های بازار سهام
در هفت��ه گذش��ته ش��اهد 
افزایش فش��ار فروش در اکثر 
گ��روه  به خص��وص  گروه ه��ا 
خودروی��ی و نمای��ان ش��دن 
نوس��انات منف��ی و در نهایت 
افت قیمتی اکثر گروه ها بودیم 
و در گ��روه حمل و نق��ل نی��ز 
همین من��وال معامالت انجام 
شد. در گروه س��رمایه گذاری 
در پ��ی خریده��ای حقوق��ی 
معامالت��ی مثبت را مش��اهده 
کردی��م. در هفت��ه گذش��ته 
گ��روه ش��یمیایی ب��ا افزایش 
عرضه ها، اکثرا منفی ش��دند. 
در عین ح��ال نمادهای گروه 
پاالیش��گاهی متعادل و منفی 
دنب��ال ش��دند. ای��ن مهم در 
حالی اتفاق افتاد که نمادهای 
گروه فلزی و معدنی معامالتی 
متع��ادل و مثب��ت را تجرب��ه 
کردند. همچنین در معامالت 

هفته گذشته گروه ساختمانی 
اکثرا منفی و گروه س��یمانی 

اکثرا مثبت دادوستد شدند. 

فلزات اساسی دارنده 
بیشترین سهم از ارزش 

معامالت فرابورس
ب���ررس���ی دادوست�دهای 
صورت گ��رفته در ب���ازارهای 
فراب��ورس ای��ران حاکی از آن 
اس��ت که بازار ابزارهای نوین 
مالی با نقل و انتقال 35میلیون 
ورق��ه به ارزش 6 ه��زار و 61 
میلیارد ری��ال، باالترین ارزش 
معامالت��ی هفته میانی دی ماه 
را ب��ه خود اختصاص داد. بازار 
ابزارهای نوی��ن مالی در هفته 
منته��ی ب��ه هفده��م دی ماه 
با رش��د 12 درص��دی حجم و 
ارزش  37 درص��دی  افزای��ش 
معامالت��ی نس��بت ب��ه هفته 
پیش مواجه شد و اوراق بدهی 
ب��ا نق��ل  و انتق��ال 6 میلیون 
ورق��ه به ارزش 5 هزار و 482 
میلیارد ریال در صدر این بازار 
ایستاد. در این بازار به تفکیک 
معامله،  م��ورد  مالی  ابزارهای 
بهتری��ن  بده��ی  اوراق  در 
عملک��رد را در روند معامالت 
شاهد بودیم به طوری که حجم 
معامالت این اوراق در مقایسه 
ب��ا هفت��ه گذش��ته 37 درصد 

و ارزش آنه��ا ب��ا 41 درص��د 
افزایش همراه ش��د. در ادامه 
س��رمایه گذاری  صن��دوق  در 
قاب��ل معامله نی��ز 28میلیون 
ورق��ه ب��ه ارزش 361میلیارد 
گواه��ی  اوراق  در  و  ری��ال 
ورقه  3هزار  مسکن  تسهیالت 
ب��ه ارزش 218میلی��ارد ریال 
معامالت  ش��د.  دست به دست 
فراب��ورس ای��ران در دومی��ن 
هفته دی م��اه در حالی پایان 
یافت ک��ه ارزش معامالت این 
هفته 8 ه��زار و 554 میلیارد 
ری��ال ب��ود و در مقایس��ه ب��ا 
هفته گذش��ته )رق��م 7هزار و 
8 درصد  با  ریال(  900میلیارد 
افزایش همراه ش��د. اما حجم 
مع��ادل  هفتگ��ی  معام��الت 
یک ه��زار و 10میلی��ون ورقه 
بود و نس��بت ب��ه هفته پیش 
اف��ت 48 درص��دی را تجرب��ه 
کرد؛ ب��ا این حال نس��بت به 
زمان مش��ابه س��ال گذشته با 
روبه رو شد.  افزایش  18 درصد 
تع��داد معام��الت هفتگی در 
فرابورس  بازاره��ای  مجم��وع 
نیز ب��ا 70 هزار دفعه، رش��د 
ب��ه  نس��بت  را  42 درص��دی 
زمان مش��ابه س��ال گذش��ته 
معام��الت  در  ک��رد.  تجرب��ه 
خرد بازار س��هام ب��ه تفکیک 
فل��زات  صنع��ت،  گروه ه��ای 

اساسی، محصوالت شیمیایی، 
اطالع�����ات و ارتباط����ات، 
انب���وه س����ازی، ام���الک و 
مستغالت، فرآورده های نفتی، 
کک و س��وخت هس��ته ای به 
با ارزش های معامالتی  ترتیب 
و   110  ،140  ،155  ،275
79میلی��ارد ریال در رتبه های 
اول تا پنجم برترین های گروه 
صنعت ق��رار گرفتند. دو گروه 
بانک ها و موسس��ات اعتباری 
و عرض��ه ب��رق، گاز، بخ��ار و 
آب گرم نیز ب��ه ترتیب با 35 
ارزش  ری��ال  30میلی��ارد  و 
و  نهم  رتبه ه��ای  معامالت��ی، 
ده��م را در این میان کس��ب 
کردند و 3و 2 درصد از س��هم 
ب��ه خ��ود اختص��اص  را  کل 
مجم��وع  همچنی��ن  دادن��د. 
معامالت 11 گروه برتر صنایع 
فرابورس��ی در هفت��ه ای ک��ه 
پشت سر گذاشتیم یک هزار و 
197میلیارد ریال بود. با پایان 
ای��ن هفته،  معامالت  یافت��ن 
بازارهای  مجم��وع  کل  ارزش 
فرابورس تاکنون به 986 هزار 
و 65 میلی��ارد ریال رس��یده  
ک��ه در ای��ن میان ب��ازار دوم 
ب��ا 419 ه��زار و 630میلیارد 
ریال بیش��ترین ارزش بازار را 
با س��هم 43 درصدی از ارزش 

کل داراست. 

در ادامه فضای پر ابهام بازار سهام اتفاق افتاد

جمع آوری سهام ارزان توسط معامله گران حقوقی

رئیس س��ازمان بورس و اوراق 
از  تع��دادی  جم��ع  در  به��ادار 
سهامداران و فعاالن حقیقی بازار 
سرمایه حاضر شد و به ایراد سخن 
پرداخ��ت. در این نشس��ت که در 
سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار 
ش��د ش��اپور محمدی مشکالت 
فعاالن بازار س��رمایه را شنید و به 
پرسش های آنها پاسخ داد. در این 
دیدار، فعاالن و سهامداران حقیقی 
بازار س��رمایه مش��کالت خود را 
مطرح کردند. به گزارش س��نا، در 
ابتدای این نشس��ت، س��خنگوی 
سازمان بورس به مشکالت امروز 
بورس از جمله بسته بودن برخی 
نماد ها اش��اره کرد و گفت: بسته 
بودن نماد ها یکی از مس��ائل مهم 
بازار سرمایه است و ما بی وقفه به 
دنبال آن هس��تیم که طی یک یا 
دو هفته آینده تعدادی از نماد های 

مهم بازگشایی شود. 

نماد های مهم طی دو هفته 
آینده بازگشایی می شود

ابراز  رئی��س س��ازمان ب��ورس 
امیدواری کرد که تعداد نماد های 
بس��ته در روزه��ای پی��ش رو به 

حداق��ل ممک��ن برس��د و افزود: 
یکی از دالیل بس��ته شدن نماد ها 
تأخی��ر در ارس��ال گزارش ه��ای 
مالی به س��ازمان بورس است. در 
برخ��ی کش��ور ها مانن��د انگلیس 
گزارش های مالی شش ماهه و یک 
ساله و در برخی کشور ها همچون 
ایاالت متحده و ایران این گزارش ها 
به صورت سه ماهه منتشر می شود 
و این زمان کوتاه، به تأخیر انتشار 
گزارش های مالی شرکت ها منجر 
می شود. همچنین در برخی موارد 
گزارش های مالی به سازمان بورس 
ارائه می شود، اما این گزارش ها در 
مرحله حسابرسی به دقت بیشتری 
نیاز دارد و بنابراین زمانبر اس��ت. 
محم��دی ادامه داد: ب��ه نحوی از 
بازگش��ایی  دس��تورالعمل  انحای 
نماد ها ب��ا محدودیت هایی روبه رو 
اس��ت و بازنگری و تدوین مجدد 
آن در دس��تور کار سازمان بورس 

قرار دارد. 

عرضه اوراق بدهی متناسب 
با ظرفیت بازار سرمایه

رئیس س��ازمان بورس، عرضه 
اوراق بده��ی را یک��ی دیگ��ر از 

موضوع��ات مه��م بازار س��رمایه 
دانس��ت و گفت: این اوراق باید 
براس��اس ظرفیت بازار س��رمایه 
منتش��ر ش��ود و با تعام��ل بین 
س��ازمان بورس و مجلس تالش 
می کنی��م عرضه ای��ن اوراق در 
بودج��ه س��ال آین��ده ب��ا حجم 
متناس��ب بازار س��رمایه باش��د. 
س��خنگوی سازمان بورس تأکید 
کرد: منافع مردم همواره رسالت 
سازمان بورس بوده و چون سهام 
نس��بت ب��ه اوراق بده��ی نقش 
بیشتری در بورس ایفا می کند و 
حجم زیادی از سرمایه گذاری ها 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داده و 
منافع بیشتری درگیر آن است، 
بنابراین باید به آن توجه داشت. 

برای رفع محدودیت های 
معامالت بر خط تالش می شود

به گفته این مدیر ارش��د بازار 
محدودیت های  رف��ع  س��رمایه، 
معام��الت ب��ر خط یک��ی دیگر 
از مس��ائل مورد توجه س��ازمان 
دسترس��ی  و  اس��ت  ب��ورس 
س��رمایه گذاران بر خ��ط باید با 

سایرین برابری کند. 

رفع اختالل سامانه معامالت 
در دستور کار سازمان بورس

رئی��س س��ازمان ب��ورس، رفع 
اختالل ه��ای موجود در س��امانه 
معامالت را یک��ی دیگر از اقدامات 
اخیر دانس��ت و گفت: اختالل در 
س��امانه معامالت بخش��ی از ذات 
ب��ر فناوری  رویکرد ه��ای مبتنی 
اطالع��ات اس��ت و ط��ی ماه های 
گذش��ته تالش گس��ترده ای برای 
به روز رس��انی این س��امانه صورت 
گرفته و مشکالت آن در سال آینده 

به حداقل ممکن خواهد رسید. 

تکثر ابزار های نوین مالی تنوع 
بازار سرمایه را به همراه دارد

محمدی به راه اندازی معامالت 
آپش��ن اش��اره ک��رد و گفت: به 
اعتقاد من ابزار ه��ای نوین مالی 
باید به صورت کام��ل راه اندازی 
ش��ود و به زودی اختی��ار فروش 
نیز به اختیار خرید اضافه خواهد 
ش��د. سخنگوی س��ازمان بورس 
افزود: تکثر ابزار های مالی، تنوع 
بازار س��رمایه و توسعه آن را به 
همراه دارد و یک��ی از مهم ترین 

مسائل پیش روی سازمان است. 
ش��فافیت  و  ش��وندگی  نق��د 
متعادل، راه توسعه بازار سرمایه

وی همچنی��ن تع��ادل می��ان 
نق��د ش��وندگی و ش��فافیت در 
بازار س��رمایه را راه توس��عه این 
ب��ازار دانس��ت و گف��ت: تعادل 
میان نقدش��وندگی و ش��فافیت، 
توس��عه و ثب��ات بازار س��رمایه 
از  ب��ه هم��راه دارد و یک��ی  را 
دغدغه های سازمان بورس است. 
در پایان رئیس س��ازمان بورس 
عنوان کرد م��ا اینجاییم تا بازار 
سرمایه را به جلو حرکت دهیم. 
افزایش شفافیت، نقدشوندگی و 
توس��عه ابزار های مالی مهم ترین 
موضوعات مورد توجه س��ازمان 
اس��ت. وی تأکید کرد: عملکرد 
اخی��ر س��ازمان ب��ورس نش��ان 
می ده��د هم��واره مش��کالت و 
صدای س��رمایه گذاران و فعاالن 
بازار س��رمایه ش��نیده ش��ده و 
برای حل مش��کالت آنها تالش 
کرده ایم. اقدامات سازمان بورس 
بحق انجام ش��ده و باید در مورد 
آن منصفان��ه قضاوت ک��رد و از 

فضای شایعات دور شد. 

بازنگری در دستورالعمل توقف و بازگشایی نمادها

دریچه

خبرخبر

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

تحویل 24 هزار واحد مسکن مهر 
پردیس تا پایان سال

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید با 
بیان اینکه افزایش وام مسکن مهر پردیس کمک به 
تکمیل آورده متقاضیان اس��ت، گفت: با این افزایش 
آورده مردم تا پایان سال یا فروردین سال آینده، 24 
هزار واحد مسکن مهر پردیس به بهره برداری می رسد. 
حبی��ب اهلل طاهرخان��ی در گفت وگو ب��ا ایلنا اظهار 
داشت: افزایش وام مسکن مهر از 30 میلیون تومان 
به 40میلیون تومان می تواند کمک مؤثری در تکمیل 

آورده متقاضیان در مسکن مهر پردیس باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در مس��کن مه��ر پردیس متراژ 
واحده��ا ب��اال اس��ت و طبیعتا قیمت تمام ش��ده در 
متراژهای باال افزایش می یابد و س��هم محوطه س��ازی 
این واحدها بیش��تر از س��ایر س��ایت های مسکن مهر 
اس��ت، گفت: البته باید توجه داش��ته باشیم که پروژه 
مس��کن مهر پردیس از س��ایر پروژه های مسکن مهر 
دیرتر ش��روع ش��د و به افزایش تورم شدید سال های 
90 و 91 برخورد و ش��رایط را س��خت کرده بود. وام 
40 میلیون تومانی می تواند کمکی باش��د تا بخش��ی 
از واحده��ای مس��کن مه��ر پردی��س در مدت زمان 

کوتاه تری آماده شود. 
طاهرخان��ی ب��ا تأکید بر اینک��ه به طور قطع بخش 
ساختمانی مسکن مهر پردیس تا پایان سال به اتمام 
می رس��د، گفت: ممکن است مواردی معارض داشته 
باش��ند و زیرساخت ش��ان به پایان سال جاری نرسد 
اما به طور قطع بخش روبنایی مسکن مهر پردیس تا 

پایان سال به اتمام می رسد. 
این مقام مسئول افزود: با ارائه وام های 40 میلیون 
تومانی، 24 هزار واحد مسکن مهر پردیس را تا پایان 
سال یا فروردین ماه سال آینده تحویل می دهیم. این 
24 هزار واحد از فازهای 11، فاز 9 قدیم، فاز 8 و فاز 5 
تحویل می شود. البته بهره برداری از این واحدها منوط 
به این است که همکاری الزم از سوی سیستم بانکی 
انجام شود.  عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای 
جدید با بیان اینکه در حال حاضر در پروژه مس��کن 
مهر سراس��ر کش��ور 120 هزار واحد متقاضی ندارد و 
قاعدتاً تکمیل این واحدهای بدون متقاضی مفهومی 
ندارد، ادامه داد: بنا بر این اولویت با واحدهایی است 
ک��ه متقاض��ی دارند و این واحدها به طور قطع بخش 
ساختمان ش��ان طبق وع��ده رئیس جمهوری تا پایان 

سال به بهره برداری خواهد رسید. 
وی درباره سرنوش��ت واحدهای مس��کن مهر بدون 
متقاضی گفت: دولت مصوبه ای درباره واحدهای بدون 
متقاضی پروژه مس��کن مهر داش��ته که در این مصوبه 
ش��رایط چهارگانه واگذاری واحدها برداش��ته ش��ده 
اس��ت و متقاضیان می توانند بدون ش��رایط صاحب 
این واحدها ش��وند. می توان این واحدها را به صورت 
گروهی به تعاونی های مسکن یا بنیادها واگذار کرد. 

آخوندی خبر داد
پیشرفت 6۰ درصدی دوخطه کردن 

راه آهن بندرعباس – اصفهان
وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به ضرورت ارتقای 
ظرفیت حمل و نقل ریلی و جاده ای کشور، از پیشرفت 
بی��ش از ۶0 درص��دی طرح دوخط��ه کردن راه آهن 

بندرعباس- اصفهان خبر داد. 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در پایان سفر خود 
به استان یزد، اظهار کرد: طرح تفت به سمت سورمق 
یک کریدور جنوب غربی به سمت شمال شرقی است 
که 192 کیلومتر بود و خوش��بختانه بخش عمده ای 
از این طرح زیر بار است. وی افزود: با این وجود 44 
کیلومتر هم در منطقه علی آباد که شاید تنها منطقه 
برفگیر و سردس��یر اس��تان یزد باشد اجرا نشده بود و 
خوشبختانه در این سه ساله این پروژه اجرا شد.  وزیر 
راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اینکه این طرح در 
منطقه کوهستانی و صعب العبور بود، گفت: این طرح 
یکی از طرح های بسیار مهم برای کریدور ملی ایران 
بود که نقش مهمی در توسعه استان یزد هم دارد. 

آخوندی افزود: این طرح در جهت تسهیل تجارت، 
حمل و نقل و همچنین کاهش تصادفات اجرایی ش��د 
و خوش��بختانه زمینه توس��عه استان و کشور را بیش 

از پیش فراهم کرده است. 

سرمایه گذاری ۳4۰۰ میلیارد ریالی 
بنادر سه گانه مکران

مدیر اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر ضمن 
تش��ریح آخری��ن وضعیت بن��ادر س��ه گانه مکران از 
تمهی��دات جدی��د برای رفاه حال مس��افران در پایانه 
مسافری شهید حقانی در آستانه نوروز 9۶ خبر داد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیر 
اداره بنادر و دریانوردی ش��هید باهنر، گفت: س��ازمان 
بنادر به عنوان سازمان پیشرو نخستین سازمانی است 
که درحوزه توس��عه و ایجاد زیرس��اخت های الزم در 
س��واحل مکران اقدام کرده اس��ت و از ابتدا تاکنون 
بالغ بر 3هزار و 400 میلیارد ریال درحوزه بندرگاهی 
و ایجاد زیرس��اخت ها در س��ه بندر ب��زرگ بازرگانی 
سیریک، جاسک و تیاپ سرمایه گذاری کرده است. 
وی درخصوص آخرین وضعیت بنادر سه گانه مکران، 
گفت: کار الیروبی و ایجاد عمق الزم برای تردد شناورهای 
بازرگانی و تجاری در بندر سیریک به پایان رسیده است. 
در بن��در جاس��ک بالغ بر 95 درص��د کار الیروبی تمام 
شده است، همچنین الیروبی در بندر تیاپ با پیشرفت 
30 درصدی همراه بوده اس��ت و خوش��بختانه عالوه بر 
بحث تجاری و بازرگانی بنادر ش��رق هرمزگان رویکرد 
گردشگری دریایی و فعال سازی دو خور طبیعی بزرگ 

در تیاپ را نیز داشته ایم. 

عمران

فرودگاه��ی  از ح��دود 50 
ک��ه در ای��ران فعالیت خود را 
به طور رس��می ادامه می دهند، 
برآورده��ای  آخری��ن  طب��ق 
انجام گرفته از س��وی شرکت 
فرودگاه ه��ا، تنه��ا چند گزینه 
انگشت شمار توانسته اند دخل 
خ��ود را به خرج ش��ان نزدیک 
کنند. در کنار فرودگاه مهرآباد 
تهران و هاش��می نژاد مش��هد 
که ش��اید هزینه های ش��ان با 
بخورد،  درآمدهای ش��ان خط 
تنه��ا ف��رودگاه ام��ام خمینی 
ب��وده ک��ه توانس��ته در برخی 
حوزه ها به س��ودآوری برسد و 
بار س��نگین هزینه را از دوش 

دولت کم کند. 
در کن��ار تم��ام مش��کالت 
ک��ه  س��اختاری  مس��ائل  و 
فرودگاه ه��ای  ش��ده  باع��ث 
ای��ران نتوانند ش��بیه رقبای 
کس��ب  ب��ه  خارجی ش��ان 
س��ودهای کالن فک��ر کنند، 
ب��ه نظر می رس��د ی��ک عامل 
خارج��ی نی��ز نق��ش جدی و 
حیاتی داش��ته است؛ بسیاری 
در  ای��ران  فرودگاه ه��ای  از 
مناط��ق ک��م جمعیت��ی واقع 
س��فر  عم��ال  ک��ه  ش��ده اند 
توریس��تی و کاری ب��ه آنه��ا 
چن��دان باال نیس��ت و از این 
رو ب��ه صرفه نیس��ت که یک 
ایرالی��ن، هواپیمای غول پیکر 
خود با ظرفیت مس��افرگیری 
بیش از 300 نفر را به سفری 
ب��ا تع��داد مس��افران کمتر از 

100 نفر اختصاص دهد. 
ای��ن موض��وع باعث ش��ده 
فرودگاه ه��ای  از  بس��یاری 
ای��ران در طول س��ال حتی به 
میانگی��ن یک پرواز روزانه نیز 
نرس��ند و این امر برای وزارت 
راه دش��واری های بس��یاری به 
وج��ود آورده زی��را س��رپا نگه 
داش��تن فرودگاهی که درآمد 

ن��دارد، ب��ار مالی س��نگینی را 
طلب می کند. 

در چنین فضایی مش��خص 
ب��ود ک��ه ب��ا اج��رای برج��ام 
و  راه  وزارت  مس��ئوالن 
شهرس��ازی یکی از اصلی ترین 
اولویت ه��ای خ��ود را به خرید 
هواپیماهای کوچک اختصاص 
خواهن��د داد؛ هواپیماهایی که 
تعداد مسافران کمی را در خود 
ج��ای دهند و ب��رای پرواز در 
مسافت کوتاه پرهزینه نباشند. 
در ش��رایطی ک��ه گزینه هایی 
چ��ون امبرائر برزیل، بمباردیه 
کان��ادا، میتسوبیش��ی ژاپن و 
حتی س��وخو100 روس��یه در 
دس��ترس بود، مقامات ایرانی 
مذاک��رات  نخس��ت  گام  در 
خ��ود با ش��رکت ایرب��اس، با 
مجموعه ATR به عنوان یکی 
از ش��رکت های زیرمجموع��ه 
ایرب��اس نی��ز مذاکرات خود را 
آغاز کردند تا در گام نخس��ت 
پیش قرارداد خرید 20 هواپیما 

از این شرکت امضا شود. 
حرک��ت  اصل��ی  عل��ت 
مذاکره کنن��دگان ایرانی برای 
خری��د ای��ن هواپیما را ش��اید 
بت��وان در دو ح��وزه عم��ده 
رص��د کرد؛ مح��ور ابتدایی به 
ایمن��ی هواپیم��ا بازمی گردد، 

ب��ا توج��ه به اینک��ه  ای تی آر 
زیرمجموعه شرکت ایرباس به 
حس��اب می آید و با مش��ارکت 
کش��ورهایی چ��ون فرانس��ه و 
ایتالیا س��اخته می شود و البته 
امتح��ان خ��ود را در بازار پس 
داده گزینه ای مطلوب است. در 
کن��ار آن بح��ث تبادالت مالی 
با این ش��رکت نیز می تواند بر 
س��بیل توافق با ایرباس انجام 
شود و ورود هواپیماها به ایران 

را سرعت می بخشد. 

عبور از محدودیت ها الزمه 
توسعه هوایی

یک کارشناس صنعت هوایی 
معتقد است توسعه همه جانبه 
در ای��ن بخ��ش می تواند راه را 
ب��ر توس��عه اقتصاد ای��ران باز 
کن��د و از ای��ن رو ن��گاه جدی 
به فرودگاه های کوچک اهمیت 

باالیی خواهد داشت. 
محمد بش��ارتی در گفت وگو 
ب��ا »فرصت امروز« تأکید کرد: 
کش��ورهای  از  بس��یاری  در 
ام��روز  جه��ان  توس��عه یافته 
ف��رودگاه در کنار کارایی فنی 
جایگاه��ی  به عن��وان  خ��ود، 
اقتص��ادی و تج��اری مط��رح 
می ش��ود و از ای��ن رو اگ��ر در 
ایران نیز ش��رایط برای توسعه 

فرودگاه ه��ای کوچ��ک فراهم 
شود، می توان به رشد اقتصادی 

منطقه امیدوار بود. 
ب��ه گفته وی، راه اصلی این 
رشد افزایش تعداد پروازهاست 
و ای��ن مس��ئله قطع��ا نیاز به 
ابزاره��ای الزم خ��ود دارد و 
خری��د هواپیماه��ای کوچک 
مانن��د ای ت��ی آر این دغدغه را 

تا حدی برطرف می کند. 
ک��رد:  اضاف��ه  بش��ارتی   
ش��رکت های  از  نمی ت��وان 
هواپیمای��ی داخلی با توجه به 
مش��کالتی که با آنها درگیرند، 
توقع داشت هواپیماهای بزرگ 
خ��ود را به پروازهایی با تعداد 
مس��افر کم اختصاص دهند. از 
این رو خرید هواپیماهای جدید 
اولویتی مهم است و در این بین 
ای تی آر با توجه به نزدیکی که 
ب��ا ایرباس دارد راه آس��ان تری 
ب��رای ورود ب��ه آس��مان ایران 

خواهد داشت. 
علی رضا بحیرایی، کارشناس 
صنعت هوایی نیز در گفت وگو 
با »فرص��ت امروز« به اهمیت 
ب��ه  ای��ران  ن��اوگان  تجهی��ز 
هواپیماه��ای متن��وع اش��اره 
ک��رد و گفت: در چنین فضایی 
قطعا ما باید از تمام گزینه ها و 
ظرفیت هایی که بر سر راه مان 

وجود دارد استفاده کنیم. 
به گفته وی، با توجه به اینکه 
بسیاری از شرکت های خارجی 
برای چند سال از دستیابی به 
ب��ازار ایران محروم بوده اند، در 
حال حاضر رقابتی جدی میان 
آنها برای ورود به آسمان ایران 
آغاز شده و این دست ما را برای 
انتخ��اب از می��ان گزینه های 

مختلف باز می گذارد. 
بحیرایی تأکید کرد: در کنار 
 ای تی آر، دیگر شرکت ها از ژاپن، 
برزیل و کانادا نیز هواپیماهایی 
کوچ��ک با ظرفیت کم که نیاز 
پروازهای داخلی ایران اس��ت 
تولی��د می کنن��د و در فض��ای 
رقابت��ی موجود م��ا می توانیم 
بهتری��ن گزین��ه را انتخ��اب 
کنیم. اما آنچه مهم است کنار 
زدن کامل محدودیت هاس��ت. 
آمریکا هنوز در ورود هواپیماها 
به ایران قصد کارش��کنی دارد 
و ای��ن ش��اید ق��دری کار ما را 
سخت کند، در غیر این صورت 
ورود ه��ر هواپیمای��ی به ایران 

مثبت است. 
ب��ا نهای��ی ش��دن حض��ور 
ایرباس و بویینگ در ایران، به 
نظ��ر می رس��د ای تی آر نیز راه 
چندان دشواری برای رساندن 
20هواپیمای خریداری ش��ده 
خود به ایران نخواهد داش��ت. 
قائم مق��ام وزیر راه اعالم کرده 
 ،ATR ب��ا  ق��رارداد  ارزش 
چهارصدمیلی��ون دالر ب��رای 
20فرون��د هواپیم��ای کوچک 
70نفره اس��ت و پنج فروند از 
این هواپیماها تا پایان امس��ال 
تحویل ایران ایر خواهد ش��د؛ 
هواپیماهای��ی ک��ه از یک س��و 
رونق را به فرودگاه های کوچک 
ب��از می گردانند، از طرف دیگر 
دس��ت ای��ران ای��ر را در ارائه 
پروازه��ای برنامه ای متنوع باز 
می گذارند و در نهایت توس��عه 
صنعت هوایی کشور را تسهیل 

خواهند کرد. 

گام های نهایی برای ورود هواپیماهای کوچک به ایران 

ایتیآر،توسعهصنعتهواییراتضمینمیکند

تلفن مستقیم: 86073288 www.forsatnet.ir
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نمایشگرهای جدید در نمایشگاه 
CES 2017

ش��رکت دلفی از نمایش��گری مخصوص خ��ودرو با 
شیش��ه دوالیه رونمایی کرد که تصاویر بسیار شارپ و 

پویایی به نمایش می گذارد. 
ب��ه گ��زارش خودرونوی��س ش��رکت دلف��ی امروز 
 نمایش��گرهای چندالی��ه جدی��دی را در نمایش��گاه
CES 2017 رونمایی کرد؛ نمایشگرهایی که با هدف 

استفاده در خودرو توسعه داده شده اند. 
سیس��تم نمایش��گر جدید دلف��ی، حاصل تصاحب 
اس��ت؛ ش��رکت  ای��ن  توس��ط    Pure Depth"
Pure Depth شرکتی در نیوزیلند است که در زمینه 
ساخت نمایشگرهای گیمینگ برای سالن های مختلف 
فعالیت دارد. از آنجا که نمایشگر  ماشین های گیمینگ، 
بسیار بزرگ تر از آن هستند که در داخل خودرو به   کار 
روند؛ Pure Depth  ناچار به بازطراحی فناوری خود 
به  منظور تغییر سایز این نمایشگر ها بوده است تا قادر 

به استفاده از آن در داشبورد خودروها باشد. 
این شرکت یک نمایشگر ۱۲.۳ اینچی را در نمایشگاه 
CES به  نمایش گذاش��ته ک��ه داخل کابین مفهومی 
خودروی فورد موس��تانگ جی تی جاسازی شده است. 
تصاوی��ر و محت��وای گرافیکی به  نمای��ش در آمده در 
این نمایش��گر بسیار پویا و شارپ  هستند؛ به طوری که 
می توان آن را از تمام نمایش��گرهای خودروی موجود 
در بازار بهتر دانس��ت. عمقی که شیش��ه دوالیه به کار 
رفته در این نمایش��گر فراهم می کند، بر جذابیت آن 

می افزاید. 

فروش ۲۳۰ هزار دستگاه برند 
لوکس نیسان

برند لوکس اینفینیتی نیس��ان موتور س��ال ۲۰۱۶ 
بیش از ۲۳۰ هزار خودرو در سراسر جهان فروخت که 

7درصد رشد ساالنه داشت. 
به گزارش ایسنا، این رقم رکورد ساالنه برای این برند 
است که در بازار پرازدحام لوکس، از رقیبانش عقب تر 
است. اینفینیتی نسبت به رقیبان لوکس آلمانی مانند 
ب ام و ک��ه می تواند در یک ماه دو برابر این برند فروش 
داش��ته باشد یا برندهای لوکسی مانند لکسوس تویوتا 
که س��االنه حداقل دو برابر فروش دارد، فاصله زیادی 
دارد. فروش س��االنه اینفینیتی بر مبنای سال به سال 
4درصد در آمریکا که بزرگ ترین بازار این برند اس��ت، 
رشد کرد و به بیش از ۱۳۸ هزار و ۳۰۰ دستگاه رسید 
و در چین با ۳درصد افزایش، 4۱ هزار و ۵۹۰ دستگاه 

بود. 
براس��اس گزارش رویت��رز، اینفینیتی در دس��امبر 
۲7ه��زار و ۲۰۰ دس��تگاه خ��ودرو در سراس��ر جهان 

فروخت. 

 همکاری رسمی کوالکام و 
فولکس واگن

خودروها از نظ��ر تکنولوژی های ارتباطی روز به روز 
بیشتر به موبایل ها نزدیک می شوند و این دلیل محکمی 
است که مدیران فولکس واگن و شرکت عظیم کوالکام 

با یکدیگر برای آینده خودروسازی همکاری کنند. 
چیپست های Snapdragon 820  هسته اصلی و 
آغازگر این همکاری خواهند بود اما زمینه های استفاده 
فولکس واگن های آینده از این فناوری ها عالوه بر موارد 
رای��ج نظیر ارتباط��ات صوتی و تصویری و اس��تفاده از 
اینترنت پرسرعت درون خودرو، به کاربرد های جدیدی 
مبتن��ی بر ارتباط��ات خودرو ب��ا خ��ودرو  )V2V( و 
ارتباطات خودرو با افراد  )V2P( گسترش خواهد یافت. 
ب��ه گزارش دیجیات��و، به عبارت دیگر نس��ل بعدی 
خودروها قرار اس��ت حجم عظیم��ی از اطالعات مهم 
ترافیک��ی را با یکدیگر به اش��تراک بگذارند و حتی در 
قدم بعدی خودروها قرار است بتوانند اطالعات مهمی 
از موقعی��ت افراد را نی��ز تحلیل و بررس��ی کنند که 
البت��ه این ویژگی می تواند برای افزایش ضریب امنیت 
سیستم های رانندگی خودکار نیز بسیار کارآمد باشد. 

باید دی��د ایده تحقق این رویا ت��ا چه حدی عملی 
می شود اما در هر حال برای خودروهای فولکس واگن 
چیپس��ت های کوالکام نقش مهمی را در این زمینه ها 
ب��ازی خواهند کرد و می توانن��د دریافت اطالعات را با 

سرعت قابل توجه یک Gbps امکان پذیر سازند. 

تولید ۷ سواری متوقف شد
آذر م��اه امس��ال تولی��د هفت م��دل س��واری در 
خودروس��ازان داخلی متوقف ش��د. به گزارش ایسنا، 
آذر ماه تولید خودروی ولکس C30 دنده ای ش��رکت 
خودروسازی راین با کاهش ۱۰۰درصدی همراه بوده و 
از ۲۲ دس��تگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید. 
در این مدت تولید ام وی ام 530 شرکت مدیران خودرو 
نیز ۱۰۰درصد کاهش داشته و از ۲۰۱دستگاه در آذر 

۱۳۹4 به صفر کاهش یافت. 
همچنین تولید ام وی ام CYL 4 110 دیگر محصول 
مدیران خودرو نیز متوقف شده و از ۲4 دستگاه در آذر 

ماه سال گذشته به صفر رسید. 
آذر ماه امسال تولید سواری لندمارک شرکت بهمن 
نیز با کاهش ۱۰۰درصدی همراه بوده و از ۶7دستگاه 
در آذر ۱۳۹4 ب��ه صف��ر کاه��ش یاف��ت. تولید لیفان 
620 با موتور ۱۸۰۰ سی س��ی ش��رکت کرمان موتور 
نی��ز ۱۰۰درصد کاهش یافته و از ۹7دس��تگاه در آذر 
ماه س��ال گذشته به صفر رس��ید. در این مدت تولید 
دو خودروی س��واری ش��رکت س��ازه های خودرو دیار 
نیز متوقف ش��ده اس��ت. این دو خودرو شامل سابرینا 
و گریت وال M4 اس��ت که تولید آنها به ترتیب از ۱۹ 
و یک دستگاه در آذر ماه سال گذشته به صفر رسید. 

خبر بینالملل

۷ خودرو

وعده بهره ب��رداری از آزمون 
جاده ای خ��ودرو این بار به بهار 
س��ال بعد رس��ید. درحالی که 
پیش از این مس��ئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت از آغاز 
فعالیت این مرکز در زمس��تان 
امس��ال خبر داده بودند، حاال 
گوی��ا ب��از ه��م کار اتم��ام فاز 
نخس��ت این مرکز با س��رعت 
الک پشت به پیش می رود و به 
زمان وعده داده ش��ده نخواهد 

رسید. 
راه اندازی مرکز تس��ت  قصه 
ج��اده ای خودرو، آنق��در کهنه 
شده که از روی نامش نیز مانند 
زمینش باید خاک برداری کرد. 
حدود ۱۳ س��ال پیش، وزارت 
صنعت وقت با هدف جلوگیری 
از ص��رف هزینه ه��ای باال برای 
خودروه��ا  ج��اده ای  تس��ت 
در خ��ارج از کش��ور و انج��ام 
آزمایش های بین المللی، دستور 
تأس��یس آن را داد، ام��ا مانند 
بس��یاری از پروژه ه��ای دیگ��ر 
می��راث دول��ت هش��تم، در دو 
دولت بع��د خود به هیچ نتیجه 

ویژه ای نرسید. 
عل��ت تأخیر در اج��رای این 
پ��روژه ه��م ب��ه ناهماهنگ��ی 
ب��ر  قب��ل  دول��ت  مس��ئوالن 
می گ��ردد، از ی��ک س��و تأمین 
مال��ی نش��دن پروژه از س��وی 
وزارتخانه و دردس��رهای زمین 
اجاره ای از سوی دیگر ابتدا قرار 
بود مرکز تست جاده ای خودرو 
در منطقه کردان کلید بخورد، 
اما به یک باره جهت برگش��ت و 
پ��روژه به جاده ق��م و در زمین 
اجاره ای که مالک آن فرمانداری 
ری بود انتقال یافت. فرمانداری 
ری از هم��ان ابت��دا ب��ه بهانه 
کش��اورزی بودن ای��ن زمین ها 

مخالفت خود را اعالم کرد. 

اما پ��س از اینک��ه صاحبان 
از  متش��کل  ک��ه  پ��روژه 
و  تایرس��ازان  خودروس��ازان، 
شرکت بازرس��ی کیفیت ایران 
بودند، به اثبات رس��اندند که تا 
۳۰۰ سال پیش در این زمین ها 
نمی گرفته،  کش��اورزی صورت 
مجوز س��اخت داده شد. این بار 
اجاره س��نگین مان��ع زمین به 
نتیج��ه رس��اندن مرکز تس��ت 
جاده ای، شد؛ هزینه های باالیی 
که خودروسازان برای تأمین آن 

با مشکل مواجه شده بودند. 
هم��ه ای��ن قصه ها ت��ا روی 
کار آم��دن دولت یازدهم ادامه 
داش��ت تا اینکه ابتدای س��ال 
نعم��ت زاده،  محمدرض��ا   ،۹۳
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
با انتقاد از تأخیر در اجرای این 
پروژه که قرار بود به نخس��تین 
مرکز تس��ت ج��اده ای خودرو 
در خاورمیانه تبدیل ش��ود، از 
مجریان این طرح درخواس��ت 
کرد تا عملی��ات اجرایی آن را 

آغاز کنند. 

از همی��ن رو ب��ود که خرداد 
ماه امسال مدیرکل دفتر صنایع 
صنع��ت،  وزارت  نیرومحرک��ه 
معدن و تجارت، در گفت وگو با  
»فرصت ام��روز« از بهره برداری 
از این مرکز در زمستان امسال 
خب��ر داد. ام��ا گوی��ا همچنان 
موانع بر س��ر ساخت این مرکز 
پابرجاس��ت و بهره برداری از آن 
به زمس��تان امسال هم نخواهد 

رسید. 
امیرحس��ین قناتی، مدیرکل 
دفت��ر صنای��ع خ��ودروی نیرو 
محرک��ه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت در ای��ن زمین��ه به  
»فرصت امروز« می گوید:  »روند 
ساخت این مرکز همچنان ادامه 
دارد اما ش��رایط جوی موجب 
ش��ده که بهره برداری از آن به 
زمس��تان نرس��د و امیدواری��م 
ابتدای س��ال آینده بتوانیم این 

مرکز را راه اندازی کنیم.«
البت��ه پی��ش از این اش��کان 
گلپایگانی، مدیرعامل ش��رکت 
بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد 

ای��ران، گفته ب��ود تکمیل این 
پ��روژه نی��از ب��ه ۳۰۰ میلیارد 
ت��ا  و  دارد  س��رمایه  توم��ان 
پایان س��ال ۹۵ این پ��روژه به 

بهره برداری خواهد رسید. 
حاال با توجه به اینکه در حال 
حاضر آزمون جاده ای خودروها 
نمی ش��ود،  اج��را  ای��ران  در 
خودروه��ای تولید داخل بدون 
چنی��ن آزمون��ی و فق��ط پس 
ش��اخص های  در  قبول��ی  از 
اس��تاندارد،  پ�ن�ج�اه ودو  گان��ه 
تأییدیه خود را از سازمان ملی 
دریاف��ت می کنند.  اس��تاندارد 
همچنین ش��نیده می ش��د که 
خودروسازان معتقدند به دلیل 
بودن خودروهایی  انگشت شمار 
می ش��وند،  داخلی  طراحی  که 
س��اخت چنین مرکزی توجیه 
اقتص��ادی ندارند. ام��ا حاال که 
ش��رکای خارجی خودروسازان 
ب��رای تولید به ایران بار س��فر 
بس��ته اند، باز هم می توان گفت 
چنین طرحی توجیه اقتصادی 

ندارد؟ 

نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
خ��ودرو  صنع��ت  کارش��ناس 
و عض��و انجم��ن قطعه س��ازان 
در پاس��خ ب��ه این پرس��ش به  
»فرصت امروز« می گوید:  »هر 
کدام از خودروسازان بزرگ دنیا 
به صورت جداگان��ه یک مرکز 
تس��ت جاده ای دارند، بنابراین 
بودن  دارا  بدون  خودروس��ازی 
مراکز تس��ت و آزمون عماًل کار 
ناقصی است. از یک دهه پیش 
ای��ن نیاز در صنع��ت خودروی 
ایران احس��اس ش��د و شرکتی 
خودروس��ازان  مش��ارکت  ب��ا 
و تایرس��ازان تش��کیل ش��د و 
همچن��ان این مرکز در دس��ت 
اح��داث اس��ت ک��ه امیدواریم 
بخش��ی از آن در سال جاری به 

بهره برداری برسد.«
او می افزای��د:  »ب��ا توجه به 
حض��ور ش��رکای خارج��ی، ما 
به ش��دت نیازمن��د تکمیل این 
پ��روژه هس��تیم و وزیر محترم 
صنعت نیز با جدیت پیگیر این 

طرح هستند.«
ایران  خ��ودرو، س��ایپا، گروه 
بهم��ن، آرتاویل  تایر، س��ازمان 
بازرس��ی کیفیت و استاندارد با 
هم��کاری طراح��ان آلمانی در 
حال ایج��اد این مرک��ز آزمون 

جاده ای در قم هستند. 
آلمان��ی  طراح��ی  ش��رکت 
اوون مایر پی��ش از این طراحی 
مرک��ز آزمون ج��اده ای خودرو 
را ب��رای خودروس��ازانی مانند 
مرسدس بنز و پورشه بر عهده 
داشته است.  البته ناگفته نماند 
مرکزی که قرار اس��ت پاییز به 
بهره ب��رداری برس��د مدیرعامل 

ندارد. 
به نظر می رس��د ب��ا توجه به 
روند کند روبه رشد ساخت این 
مرکز، ارث دولت هش��تم دست 
به دس��ت چرخیده و به دولت 

دوازدهم خواهد رسید. 

افتتاح مرکز آزمون جاده ای به دولت دوازدهم می رسد؟ 
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صدای س��از نه تنها فضای سرپوشیده که در بخشی 
از فضای باز نمایش��گاه بین المللی تهران طنین انداخته 
و روس��تاییان و عش��ایر با اجرای رقص  های س��نتی به 

بازدید کنندگان خوشامد می گویند. 
هجوم و اش��تیاق مردم برای تماش��ای رقص های در 
حال اجرا در نمایش��گاه به حدی بود که س��بب بس��ته 
ش��دن راهروهای سالن ها می ش��د و در پایان نیز مردم 

همچنان منتظر اجرای مجدد رقص ها بودند. 
و  عش��ایر  میلیون��ی   22،5 جمعی��ت  نماین��دگان 
روستاییان کش��ور هرچه در توان داشتند برداشته و به 
تهران آمده  اند تا پایتخت نش��ینان را به مهمانی س��فره 
رنگارنگ��ی از دش��ت ها،  کوه ها،  س��احل ها و کوهپایه ها 

فرا بخوانند. 
روز جمعه در س��ومین روز از برگزاری این نمایشگاه 
س��الن ها پذی��رای ازدحام بازدیدکنندگان��ی بود که در 
فک��ر گذران��دن روز تعطیل خود در جمع روس��تاییان 
و عش��ایر کش��ور بودند، اگرچه طراحی نامناس��ب در 
س��الن ها رفت و آم��د افراد را دش��وار می کرد اما ش��وق 
بازدید کنندگان س��بب ش��ده بود تا ازدحام سالن ها را 
دوام بیاورند و در فضای تنگاتنگ راهروها به تماش��ای 

غرفه ها بنشینند. 
محصوالت ارائه شده در نمایشگاه ترکیبی از کاالهای 

گوناگ��ون بود که برای فروش عرضه ش��ده بود و طیف 
وسیعی از حصیربافی، گلیم و زیرانداز تا ترشی و ادویه 
و سبزیجات نقاط مختلف کشور را در برگرفته که البته 
ش��یرینی های مناطق متفاوت همچنان گوی سبقت را 
از س��ایر رقیبان رب��وده بود اما به هر ح��ال هر کاالیی 

مشتریان خاص خود را داشت. 
بخش��ی از فضای باز نمایش��گاه هم به روس��تاییان و 
عش��ایر اختصاص داش��ت و غرفه های برپا شده در این 
بخش بیش��تر به آماده س��ازی و پخت غذاهای س��نتی 
و محلی مش��غول بودند، عطر قلیه ماهی بوش��هری در 
کنار بوی نان های سنتی و رنگ و لعاب آش های محلی 
فضای باز نمایش��گاه را به تصرف خ��ود درآورده بود و 
با نزدیک ش��دن به ظهر ش��وق حاضران بیشتر و بیشتر 
شد. اگر ش��ما هم ازآن دسته کسانی هستید که ذایقه 
ماجراجویی داریداین فرصت طالیی را از دس��ت ندهید 
و با حضور در این نمایشگاه تا می توانید به ماجراجویی 

طعم ها و مزه های بپردازید. 

مانعی برای مهاجرت از روستا به شهر 
اس��حاق جهانگی��ری، مع��اون اول رئیس جمهور در 
بازدید از این نمایش��گاه به مش��کل اشتغال روستاییان 
اش��اره کرد و گفت: »اگر روس��تاییان از کس��ب و کار 

مناسب برخوردار باشند به شهرها مهاجرت نمی کنند.«
او با تاکید بر اینکه عش��ایر و روستاییان نقش مهمی 
در اقتصاد کش��ور دارند، گفت: دولت برای فعال کردن 
اقتص��اد روس��تایی به طور ج��دی در صحن��ه حضور 
دارد. عش��ایر و روس��تاییان در مناطق مختلف کش��ور 
ظرفیت های بزرگی هس��تند که هم می تواند به اشتغال 
و اقتصاد کش��ور کمک کند و هم باعث رش��د و توسعه 
کش��ور شود. این ظرفیت ها در بخش های مختلف نظیر 
کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و گردشگری است و 
به عنوان مثال در بخش صنایع دستی، فرش ایرانی یک 
کاالی مهم و شناخته شده در سطح جهان است که هم 
بار صنعتی و هم بار فرهنگی بر دوش دارد و فرهنگ و 

تمدن ایران زمین را معرفی می کند.«

یک روز فرصت باقی است
امروز هم برای بازدید از این نمایش��گاه فرصت دارید. 
این نمایش��گاه در فضایی به وس��عت 14هزار مترمربع 
پذیرای 598 مشارکت کننده داخلی است که طی مدت 
4 روز )18�15 دی( آخری��ن دس��تاوردها، محصوالت 
و خدم��ات خود را در صنایع مختل��ف از جمله صنایع 
کش��اورزی، صنایع دس��تی، صنایع غذایی روستایی و 

خدمات روستایی به معرض نمایش می گذارند. 

روز گذشته مناظره ای درباره ترافیک در 
کالنشهرها در شبکه یک برگزار شد. 

  ترافیک در کالنشهرها از جمله مباحثی 
است که این روزها اعتراض های بسیاری به 
دنبال داش��ته است برهمین اساس موضوع 
مورد بح��ث در برنامه مناظره ش��بکه یک 
س��یما به ترافیک در کالنشهرها اختصاص 
داشت. امیر جعفرپور، کارشناس حمل و نقل 
سهمیه بندی بنزین برای مصارف شخصی را 
از جمله راهکارهای حل معضل ترافیک در 
کالنش��هرها می داند. وی در این باره گفت: 
ما می توانیم با صرفه جویی حاصل از کاهش 
مصرف س��وخت در کشور این مبلغ را برای 
رش��د و توس��عه ناوگان حمل و نقل عمومی 

اختصاص دهیم. 
وی افزود: امروزه در همه کشورهای دنیا با 
استفاده از دوربین های ثبت تخلف و هوشمند 

تردد خودروها بررسی و مدیریت می شود. 
جعفرپور با اش��اره به اینک��ه من قبول 
دارم ک��ه تعداد ناوگان عمومی کم اس��ت 
ام��ا همین توان فعلی ه��م که وجود دارد 
به دلی��ل بی برنامگی و حضور خودروهای 
تک سرنشین، مس��یر باز و بدون ترافیکی 
ب��رای عب��ور و م��رور آنها وجود ن��دارد و 
همین موضوع باعث می شود کارایی الزم 

را نداشته باشد. 
ای��ن کارش��ناس حمل و نق��ل در ادامه 
افزود: در کش��ورهای دیگر به جای برنامه 
حمل و نق��ل، نس��خه حمل و نق��ل دارند و 
ب��ه دنب��ال تقویت و اس��تفاده از وس��ایل 
حمل و نق��ل غیر موت��وری هس��تند. مردم 
هم در این کش��ورها عالقه مند هستند از 

وسایل غیر موتوری استفاده کنند. 
وی با تاکی��د بر اینکه مدیری��ت ناوگان 
حمل و نقل کش��ور با توجه به شرایط فعلی 
سخت است،  گفت: آمارها نشان می دهد که 
در حال حاضر بهره وری ناوگان اتوبوس��رانی 
در کش��ور کمتر از نصف اس��ت. تنها شهر 
ته��ران مورد نظر مس��ئوالن و متولیان این 
بخش اس��ت که به نظرم بای��د این دیدگاه 
اصالح شود. جعفر پور، کارشناس حمل و نقل 
در پاس��خ به س��وال بینندگان برنامه گفت: 
با توجه به مطالعاتی که انجام ش��ده است، 
هیچ گاه افزایش قیمت سوخت، افزایش تورم 

را در پی نخواهد داشت. 

مسئوالن ماسک ها را به چشم زده اند 
نه دهان

اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران 

از دیگ��ر مهمان��ان برنامه مناظره ش��بکه 
یک س��یما بود ک��ه راهکار ح��ل معضل 
ترافیک کالنش��هرها را، گس��ترش مترو و 
اتوبوس ه��ای تندور عن��وان کرد و در این 
باره گفت: بحث ترافیک در کش��ور باعث 
بروز مشکالت جدی از جمله اتالف وقت و 
عدم پیش بینی کارها و افزایش آلودگی در 
سطح شهر ها ش��ده است که اگر در بحث 
ح��ل معضل ترافیک اقدامی انجام ش��ود، 

باعث حل این مشکالت هم خواهد شد. 
وی افزود: به نظر من حل این موضوع باید 
به عنوان دغدغه همه مس��ئوالن و متولیان 
این بخش تبدیل ش��ود زیرا ش��هرداری به 

تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. 
شاکری با اعتراض به کیفیت خودروهای 
تولیدی در کش��ور، گفت: اقدام نامناس��بی 
که س��ال گذش��ته انج��ام ش��د، پرداخت 
یک میلیارد دالر تس��هیالت ب��ه مردم برای 
خرید خودرو های بی کیفیت و بالاستفاده در 
پارکینگ های شرکت های خودروسازی بود. 
این عضو ش��ورای اسالمی ش��هر تهران 
گفت: متاسفانه طی روزهای اخیر که شاهد 
آلودگی هوای ته��ران بودیم، به جای اینکه 
ماس��ک بر دهان ها باشد بر چشم ها بود. به 
نظر من تنها راه حل این مشکالت عزم ملی 
است زیرا 50درصد متروی کشور در دست 
حاکمیت اس��ت که تنها راه این اس��ت که 
همه دست به دست هم دهیم تا این معضل 

بزرگ در کشور حل شود. 
شاکری در پاس��خ به سوالی درباره اینکه 
اعضای شورای اسالمی شهر تهران از ناوگان 
حمل و نقل عمومی استفاده می کنند یا خیر، 

گفت: بله همه اعضای ش��ورای شهر از این 
ناوگان استفاده می کنند. 

وی در پاس��خ به س��والی دیگ��ر درباره 
اینکه مال ها و مراکز خرید در شهر تهران 
باعث تش��دید ترافیک ش��ده است، اظهار 
کرد: بله شاید در برخی نقاط باعث تشدید 
ترافیک و قفل شدن خیابان ها شده باشد ، 

اما این ترافیک ها نقطه ای است. 

سرعت اقدام مسئوالن کند است
محس��ن پیرهادی، عضو ش��ورای شهر 
ته��ران نیز معتقد بود که گس��ترش مترو 
و اتوبوس های تندور در سطح شهر عاملی 
برای حل معضل ترافیک در تهران اس��ت 
و دراین ب��اره توضیح داد: م��ا نباید همه 
مشکل را بر گردن مردم بیندازیم زیرا اگر 
درحال حاضر مش��کلی وجود دارد به طور 
حتم ناش��ی از اقدامات نادرست مسئوالن 

در این باره است. 
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه در حال حاضر 
هزاردس��تگاه اتوبوس فرس��وده در کشور 
داری��م، اف��زود: متاس��فانه س��رعت اقدام 
مس��ئوالن بس��یار پایین اس��ت و نباید با 
این ش��رایط از مردم انتظارات غیر معمول 

داشته باشیم. 
پیره��ادی درب��اره ناوگان اتوبوس��رانی 
گفت: از س��ال 91 تا ب��ه امروز حتی یک 
دس��تگاه اتوبوس هم به شهرداری تحویل 
داده نشده است؛ با توجه به اینکه فرهنگ 
و سبک زندگی مردم تغییر کرده و درصد 
اس��تفاده از ن��اوگان حم��ل ونقل عمومی 

بیشتر شده است. 

اقدامات شهرداری کافی نیست
محسن سرخو، رئیس کمیته حمل و نقل 
ش��ورای اس��المی ش��هر ته��ران از دیگر 
مهمان��ان برنام��ه مناظره بود ک��ه درباره 
ترافی��ک  گف��ت:  کالنش��هرها  ترافی��ک 
موضوع��ی اس��ت که ب��ا آلودگ��ی هوا در 
کالنشهرها عجین شده و اسناد باالدستی 
در ش��ورای اسالمی شهر تهران نیز با نگاه 

به این موضوع تدوین شده است. 
وی درباره این اظهار نظر که باید سوخت 
افزایش یابد، گفت: درآمد مردم کشور ما به 
ارز نیست که بخواهیم هزینه ها را هم از آنها 
ارزی دریاف��ت کنیم. یکی از مباحثی که به 
نظ��ر من در افزای��ش ترافیک نقش مهمی 
دارد، حذف س��رویس ایاب و ذهاب اداره ها 
و سازمان ها در دولت قبل است زیرا تا زمانی 
که این س��رویس ها پابرجا ب��ود، خودروی 
کمت��ری در س��طح ش��هر تردد داش��ت و 
کارمندان سازمان ها و اداره ها مجبور نبودند 
با ماشین شخصی خود عبور و مرور کنند و 

به نظر من باید این رویه اصالح شود. 
وی درب��اره اقدامات ش��هرداری در این 
ب��اره گفت: ش��هرداری اقدامات��ی در این 
زمین��ه داش��ته، اما ای��ن اقدام��ات کافی 
نبوده است. س��رخو ادامه داد: ما نیازمند 
فرهنگ س��ازی برای اس��تفاده بیش��تر از 

ناوگان حمل و نقل عمومی هستیم. 
این عضو شورای شهر در پاسخ به سوالی 
درب��اره پل صدر گفت: احداث پل صدر در 
دوره قبلی شورا انجام شده است و به نظر 
من هم با هزینه این سازه می توانستیم دو 

خط مترو در شهر احداث کنیم. 

علل ترافیک کالنشهرها به مناظره گذاشته شد

هیات نمایندگی روسیه در سازمان ملل در آستانه یک ساله 
ش��دن اجرای برجام سند توافق هسته ای بین ایران و 5+1، 

نشست بررسی دستاوردهای آن را برگزار می کند. 
به گزارش ایرنا، عنوان این نشست که با همکاری مرکز 
مطالعات انرژی و امنیت روس��یه نیمه ماه جاری میالدی 
برگزار می شود، »یک سال روند اجرایی برجام؛ دستاورها 

و چشم اندازهای توسعه پایدار« است. 
مهدی س��نایی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در مسکو 
روز گذش��ته در کانال تلگرامی خود نوش��ت: در نشس��ت 

برنامه ریزی ش��ده که در یکی از س��اختمان های سازمان 
ملل برگزار خواهد ش��د، س��رگئی ریابک��وف، معاون وزیر 
خارجه و مذاکره کننده ارش��د هس��ته ای روسیه و آنتون 
خالپکوف، مدیر مرکز مطالعات انرژی و امنیت این کشور 

نیز سخنرانی می کنند. 
روس��یه به عنوان یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت 
سازمان ملل و شریک در مذاکرات هسته ای با ایران که به 
توافق برجام و اجرای آن از 27 دی ماه 1394منجر ش��د، 

نقش مهمی در اجرای مراحل مختلف آن دارد. 

روسیه نشست برجام را در سازمان ملل برگزار می کند

  اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی 
ح�زب اعتم�اد مل�ی در گفت وگو با 
ایلنا از رد اس�تعفای حجت االس�الم 

کروبی خبر داد. 
 حیدرعلی عاب�دی نماینده مردم 
اصفه�ان گف�ت: یک�ی از تابلوهای 
تبلیغات�ی ک�ه جناح مخال�ف دولت 
آن را ب�اال برده این اس�ت که دولت 
را در نزد مردم ناکارآمد جلوه دهد و 
نتیجه بگیرند که در کل اصالح طلبی 

شکست خورده است. 
 »اش�تون کارتر« وزیر دفاع آمریکا در آس�تانه پایان دوره هشت ساله دولت 

برحفظ توافق هسته ای با ایران تاکید کرد. 

تیتر اخبار

فرهاد دبیری، معاون محیط طبیعی س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت گفت ک��ه پیش نویس الیح��ه منع حیوان 

آزاری در کمیسیون لوایح مجلس مطرح شده است. 
به گزارش ایلنا، دبیری توضیح داد: چون این موضوع 
جنب��ه حقوق��ی و قضایی دارد قوه قضایی��ه هم باید در 
خصوص آن نظر دهد. هفته آینده در کمیس��یون لوایح 
یک بار دیگر این الیحه مورد بررسی قرار می گیرد تا از 
جهت قضایی و کیفری با قوانین ما منطبق باشد سپس 
آن را ب��ه مجلس می فرس��تیم و امیدواری��م نمایندگان 

مجلس به این موضوع پاس��خ مناس��ب دهند. 

کتای��ون جهانگی��ری، فعال محیط زیس��ت نیز با بیان 
اینکه در خصوص بحث حیوان آزاری خالء قانونی وجود 
دارد، گفت: الزم اس��ت از رئیس س��ازمان محیط زیست 
در خص��وص ورود ب��ه این موضوع تش��کر کن��م. ماده 
واح��ده منع حیوان آزاری الیحه ای اس��ت که از س��ال 
گذشته روی آن کار می شود و در کارگروه های مختلف 
جلسات متعددی برگزار ش��ده است و ما امیدواریم که 
نمایندگان مجلس در این خصوص پاسخ مناسب دهند. 
قانون فرهنگ ساز اس��ت و می تواند عاملی برای کاهش 

حیوان آزاری ش��ود. 

طرح الیحه »منع حیوان آزاری« در مجلس 

  رحیم عبادی، رئیس س�ازمان ملی 

جوانان گفت: منشور حقوق شهروندی 
برگرفته از اصول متعدد قانون اساسی، 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری 
و مبانی اندیش�ه های امام خمینی)ره( 
است و اجرای بخشی از مسئولیت های 

رئیس جمهوری را تسهیل می کند. 
 معاون�ت امور زن�ان و خان�واده نهاد 

ریاست جمهوری از س�ال ۹۲ تا مرداد 
س�ال ۹۵، ۱۹۹ ط�رح را ب�ا مش�ارکت 
سازمان های مردم نهاد به اجرا گذاشت 
ک�ه بیش�تر آنه�ا در زمین�ه اقتصاد و 

معیشت خانواده بود. 
زمین لرزه ۵،۱ ریشتری در روستای خنج استان فارس چهار نفر کشته و چهار نفر 

مصدوم داشت. کشته شدگان اتباع افغانستان بودند. 

تیتر اخبار

جش��نواره بین المللی فیلم داکا در پانزدهمین دوره اش 
بخش »مرور آثار« این جش��نواره را به نمایش چهار فیلم 
از عباس کیارس��تمی، س��ینماگر نامدار ای��ران اختصاص 
داده اس��ت. در این بخش فیلم های »کل��وز آپ«، »طعم 
گیالس«، »باد ما را خواه��د برد« و »کپی برابر اصل« به 

روی پرده خواهند رفت. 
به گزارش ایس��نا، در پانزدهمین جش��نواره بین المللی 
فیلم داکا که امس��ال که از تاریخ 12 تا 20 ژانویه 2017 
)23 دی تا اول بهمن( برگزار می شود، فیلم های متعددی 

از ایران حضور خواهند داشت. 
در بخ��ش »مس��ابقه س��ینمای آس��یا« ای��ن روی��داد 
سینمایی طبق اعالم پش��ین فیلم های؛ »ماالریا« ساخته 
پرویز ش��هبازی، »ابد و یک روز« از س��عید روس��تایی به 
هم��راه فیلم های »دختر« ب��ه کارگردانی رضا میرکریمی 
و »پاریس تهران« از کاوه اویس��ی نماینده سینمای ایران 

خواهند بود. 
س��ه فیلم »ت��ا آم��دن احمد« ب��ه کارگردان��ی صادق 
صادق دقیق��ی، »تگرگ و آفتاب« س��اخته رضا کریمی و 

»اینجا کس��ی نمی میرد« به کارگردانی حسین کندری به 
نمایندگی از س��ینمای ایران در بخش »سینمای جهان« 

حضور خواهند داشت. 
بخش »س��ینمای ک��ودک و نوجوان« جش��نواره فیلم 
»داکا« نی��ز میزب��ان نمایش فیلم های »هویت« س��اخته 
مهدی سبط رسول، »پنجره« از رهبر قنبری و »والدراما« 
ب��ه کارگردان��ی عب��اس امین��ی خواهد ب��ود و در بخش 
»فیلم های کوتاه و مستقل« نیز سه فیلم ایرانی »تعقیب« 
از آرمی��ن ابراهیمی، »پیرم��رد و دوچرخه« به کارگردانی 
سلیم معزی و »یک روز بعد« ساخته احسان همتی، است. 
 »ش��یفت ش��ب« س��اخته نیکی کریم��ی، »ناهید« به 
کارگردان��ی آی��دا پناهن��ده و »انجمن آرزوها« س��اخته 
گل اندام صفری نیز فیلم های ایرانی حاضر در بخش »زنان 
فیلمس��از« این رویداد س��ینمایی خواهند ب��ود و باالخره 
فیلم های »دلبری« به کارگردانی جالل دهقانی، »آبجی« 
از مرجان اش��رفی زاده و »گورمرده��ا« به کارگردانی علی 
مردم��ی نیز در بخ��ش فیلم های معنوی جش��نواره فیلم 

»داکا« حضور خواهند داشت. 

نمایش آثار عباس کیارستمی در داکا 

  اصغر فرهادی در مراس�م اعطای 
جوای�ز س�االنه انجم�ن مل�ی نقد 
)۱6دی(  که چهارشنبه شب  آمریکا 
ب�ا حض�ور چهره ه�ای سرش�ناس 
س�ینمایی در نیویورک برگزار شد، 
جای�زه بهترین فیل�م خارجی زبان 
س�ال را از دس�تان »رب�کا میلر«، 
دخت�ر »آرت�ور میل�ر«، نویس�نده 
فروش�نده«  »م�رگ  نمایش�نامه 

دریافت کرد. 

منظومه خوانی جمعی »اودیس�ه« از کش�ور یونان در بخش بین الملل سی و 
پنجمین جشنواره تئا تر فجر اجرا می شود. به گزارش ایلنا، قرار است در یک 

فضای چند ملیتی، ۱۲۲ نفر شرکت کننده »اودیسه« هومر را بخوانند. 

تیتر اخبار

ب���ه گ���زارش خب���رگ����زاری خب���رآن��الی��ن، 
مس��عود س��لطانی فر وزیر ورزش س��رانجام به موضوع 
اختالف کارلوس کی روش س��رمربی تیم ملی و برانکو 
س��رمربی پرس��پولیس واکن��ش نش��ان داد. او درباره 
این مش��کالت اظهارنظ��ر کوتاهی ک��رد و تنها گفت: 

»ان ش��اءهلل فدراس��یون فوتب��ال این مش��کل را حل 
می کند.«

 مه��دی تاج، رئی��س فدراس��یون فوتبال ک��ه اخیرا با 
پرسپولیسی ها دیدار داشته، عازم دوبی شده تا بتواند این 

مشکالت را حل و مدیریت کند. 

فدراسیون اختالف کی روش و برانکو را حل می کند

  تیم منتخب کشتی آزاد کرمانشاه 
در جام دانکلوف بلغارستان شرکت 

می کند.
ب�رای  دانش�جو  شمش�یربازان    
دومین بار به رقابت های یونیورسیاد 

می روند.
در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال بانوان دیروز بمی ها با نتیجه پر گل ۹ بر ۲ 

توانستند از سد استقالل خوزستان بگذرند. 

تیتر اخبار
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ایده های طالیی

نگاهی به آگهی های تلویزیونی انیمیشنی برند شیبابا

سالااام من شیبابا هستم... 

ترجمه: علی آل علی

نرگس فرجی
nargesfaraji62@gmail.com

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )23(
آگهی های تبلیغاتی آنالین

باردیگر قصد دارم در مورد خرید آنالین صحبت 
کنم. نکته جالب اینکه در این ش��ماره نیز تمرکز 
اصلی روی یک فروش��گاه آنالین باغبانی اس��ت. 
در واقع پس از خرید خانه جدید و ناامید ش��دن 
از خرید آنالین ماش��ین چمن زن��ی، به فکر تهیه 
یک سیس��تم آبیاری مناسب برای حیاط کوچک 
خان��ه ام افت��ادم. اگرچ��ه از تجربه قبل��ی چندان 
رضایت نداش��تم، با ای��ن حال باردیگر وسوس��ه 
ش��دم تا خدمات فروش��گاه های آنالی��ن را مورد 
ارزیابی قرار دهم. بدون شک برای ارزیابی مجدد 
از برن��دی که در ایده های قبل توضیح داده ش��د 
استفاده نکردم. این بار سراغ یک برند دیگر رفتم، 
Crocus ن��ام برند جدیدی بود که قصد آزمایش 
آن را داش��تم. نکته اصلی که در میان تعداد رو به 
افزایش فروش��گاه های آنالین نظ��ر من را به برند 
Crocus جلب کرد، شیوه جذاب طراحی آگهی 
آنالین تیم تبلیغاتی این برند بود. به عبارت ساده، 
ای��ن برند اصول اساس��ی طراحی آگه��ی آنالین 
جذاب ب��ه همراه خالقیت را در یکجا گردآورده و 

توجه هر کاربری را به خود جلب می کند. 

ایده
ایده این ش��ماره همان طور که در ابتدا توضیح 
داده ش��د، براس��اس عملک��رد فروش��گاه آنالین 
Crocus ک��ه در زمینه ف��روش ل��وازم باغبانی 
فعالیت دارد، نوشته شده است. کاری که این برند 
به خوب��ی از عهده آن در طراحی آگهی های خود 
برآمده اس��ت، تحت تاثیر ق��رار دادن مخاطب به 
بهترین ش��یوه ممکن اس��ت. به عنوان نمونه اولیه 
ب��ه مت��ن زیر که در م��ورد گیاهان اس��ت، توجه 
کنی��د: »فرقی ندارد باغچه ش��ما در چه اندازه ای 
ساخته شده و سلیقه شما برای تزیین آن چیست، 
وظیف��ه ما کمک به شماس��ت و ما به این وظیفه 
خود پایبند خواهیم بود. در راس��تای بنای باغچه 
رویایی ت��ان می توانید روی ما حس��اب کنید. در 
زمینه تهی��ه گیاهان موردنظ��ر و همچنین لوازم 
باغبانی ما در خدمت ش��ما خواهیم بود. اگر قصد 
طراحی باغچه ای رمانتیک، مناس��ب برای تفریح 
کودکان تان یا باغچه ای با طرح گل های خوشبو را 
دارید، طراحان ما در تمام طول س��اعات کاری در 

دسترس شما خواهند بود.«

استفاده فراوان از ضمیر »شما« و »باغچه شما« 
ب��ه خوبی مخاط��ب را به آگهی ای��ن برند جذب 
خواه��د کرد. در واقع همان ط��ور که در ایده های 
قبل��ی توضیح داده ش��د، اس��تفاده از این ضمایر 
نقش بسیار زیادی در مجذوب ساختن خوانندگان 
داش��ته و برند Crocus به خوبی نس��بت به این 
نکته آگاه��ی دارد. همچنین با نگاهی به جمالت 
فوق الع��اده ای مانند »فرقی ندارد باغچه ش��ما در 
چه اندازه ای س��اخته ش��ده و س��لیقه شما برای 
تزیین آن چیس��ت، وظیفه ما کمک به شماس��ت 
وما به این وظیفه خود پایبند خواهیم بود.« و »در 
راس��تای بنای باغچه رویایی تان می توانید روی ما 
حس��اب کنید« می توان به عمق تاثیرگذاری این 

آگهی پی برد. 
آگهی نخس��ت که مورد توجه قرار دادیم، پایان 
ایده پردازی ه��ای ج��ذاب Crocus نیس��ت. ب��ه 
منظور درک بهتر شاهکار این برند به متن شرکت 
در زمینه تایید سفارش��ات توج��ه کنید: »تیم ما 
به خوب��ی از ماهیت فروش��گاه های اینترنتی آگاه 
اس��ت. خرید از پش��ت مانیتورهای کامپیوتر برای 
هیچ کس ساده نیست. اغلب ما عالقه مند به خرید 
 Crocus حضوری هس��تیم. با ای��ن حال برن��د
معتقد اس��ت که توان تغییر این ش��رایط را دارد. 
اگرچه برخی ش��رکت ها فضای خرید اینترنتی را 
با عملکرد ضعیف خود تیره ساخته اند، اما با طرح 
وی��ژه Crocus ش��ما قادر به پ��س گرفتن مبلغ 
خرید خود در صورت ع��دم رضایت از محصوالت 

خواهید بود.«
این توضیح نس��بتا کوتاه، با وجود آنچه در ابتدا 
به نظر می رسد، ش��عاری توخالی نیست. اگر تنها 
یک بار از این برند خرید کنید به ماهیت متن فوق 
پی خواهید ب��رد. در واقع هر ش��رکتی به منظور 
جلب نظر مخاطبان و همچنین تبدیل مش��تریان 
معمول��ی اش ب��ه خریداران��ی ثابت، نیاز ب��ه ارائه 
خدماتی فراتر از س��ایر برنده��ای موجود در بازار 
دارد و Crocus در این زمینه دست روی خدمات 

پس از فروش گذاشته است. 
نکته اصلی این اس��ت که در هنگام آغاز فعالیت 
این س��ایت، فروشگاه های آنالین به دلیل عملکرد 
ضعیف ش��ان در زمینه خدمات پ��س از فروش در 
نگاه مردم جایگاه مناس��بی نداش��تند. با این حال 
برن��د Crocus ثابت کرد که در بدترین ش��رایط 
کاری نیز می توان با برنامه ریزی مناس��ب به نتایج 

مطلوب رسید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- س��عی کنید به شکایات مش��تریان در حوزه 
کسب وکاری خود توجه کنید. در این صورت قادر 
خواهید بود به هنگام تاسیس برندتان بسیاری از 

ایرادهای احتمالی را حل کنید. 
- در تبلیغات آنالین حرف اول را توانایی ش��ما 
در شخصی س��ازی تبلیغات خواهد زد. در همین 
راس��تا الزم اس��ت ت��ا از آخری��ن تکنولوژی های 
موج��ود به منظ��ور طراحی آگه��ی اینترنتی تان 

استفاده کنید. 

تبلیغات خالق

آگهی معرفی خودروی 2017 فیات - شعار: چه نوع فردی هستید؟ 

ایستگاه تبلیغات

باشگاهی که پارکینگ اعضایش 
بیشترین فاصله را تا آن دارد

بدنس��ازی Anytime Fitness اعضای��ش را در 
مورد اینکه کجا ماشین شان را پارک کنند تحت فشار 
قرار نمی دهد، اما این باش��گاه بین المللی شبانه روزی 
اعضایش را تش��ویق می کند ک��ه حتی قبل از آنکه به 
تردمیل برس��ند ش��روع به پیاده روی کنند. به عنوان 
بخش��ی از یک کمپی��ن جدید، باش��گاه مناطق رزرو 
ش��ده ای را در دورترین قس��مت های پارکینگ ش��ان 
مش��خص کرده ان��د. چقدر دور؟ در ص��ورت امکان به 

اندازه چند زمین فوتبال. 
ایده پشت پیام »هر قدم به حساب می آید« توسط 
آژانس GdB به عنوان راهی برای زنده کردن دیدگاه 
برند پیشنهاد شد. Doug deGrood ، مدیر بخش 
خالقیت آژان��س می گوید: »آنها باور دارند تمام بحث 
س��المتی مربوط به تصمیم های کوچکی است که در 
طول روز می گیرید. این مسئله ربطی به این ندارد که 
چند بار در هفته به باشگاه بروید و در آن یک ساعتی 

که آنجا هستید چه کنید.«
به گزارش  ام بی ای نیوز، پیام پایانی تبلیغ این است: 
پارکینگ ه��ای رزرو ش��ده در دورتری��ن فاصله از در 
باش��گاه یکی دیگر از مزیت های اعضای باشگاه است 
که deGrood در مورد آن می گوید: »اقدامی بسیار 
س��اده که آنه��ا تقریبا بدون هیچ پولی می توانس��تند 
انجام دهند و با این حال بسیار متفاوت و خاطره انگیز 

است.«

پاستیل، محصولی با مخاطبان 
بسیار 

نعی��م تدین، کارگ��ردان، انیماتور 
و ط��راح کاراکتر، درباره ایده  پردازی 
ش��یبابا  تلویزیون��ی  آگهی ه��ای 
می گوی��د: تاجایی که اط��الع دارم 
کمتر کسی هست که به »پاستیل« 
عالقه نداش��ته باش��د؛ تنوع رنگ و 
مزه و ژانر! فقط کافی اس��ت تصمیم 
بگیرید یک بس��ته تهیه کنید بدون 
اینکه نوع خاصی را در نظر داش��ته 
باشید، به محض رس��یدن به قفسه 
آنها مثال در یک فروش��گاه بزرگ یا 
درخواست آن از فروشنده فروشگاه 
محله دچار س��ردرگمی می ش��وید، 
کدامیک با خواس��ته یا سلیقه شما 
جور در می آید؟ یعنی فقط مس��ئله 
مزه یا اس��انس آنها نیس��ت که مثال 
میوه ای باش��د یا کارامل��ی یا ترش 
یا... اینکه چه ش��کلی هس��تند هم 
مهم اس��ت و همه اینها بع��د از باز 
کردن بس��ته به چشم یا دهان شما 
می آی��د. قبل از آن هم بس��ته بندی 
ا س��ت که ش��ما را ج��ذب خودش 
می کند و می گوید که من کدامیک 
از چیزهایی هس��تم که قبال تجربه 
کرده ای ی��ا من یکی را ت��ا به حال 
تجرب��ه نکردی، پ��س امتحانم کن! 
بعد از این مقدمه تقریبا طوالنی باید 
بگویم که نه، ایده آگهی شیبابا هیچ 
چی��ز جدیدی ندارد فقط یک جمله 
خبری س��اده اس��ت، »ما پاستیل یا 
ژله تولی��د می کنیم«! تدین درمورد 
داس��تان و روند آگهی های مختلف 
ش��یبابا می گوید: در تبلیغ پاستیل 
نوش��ابه ای احتم��اال ایده، اس��تفاده 
خالقانه از تنوع ظاهری پاستیل های 
شیبابا بوده، اما به درستی به تصویر 
کش��یده نش��ده اس��ت. قرار است با 
تصاوی��ر پیامی را به مخاطب منتقل 
کنیم، در مورد اس��تفاده از پاستیل 
اس��تخوانی  پاس��تیل  و  حلق��ه ای 
به عنوان چرخ و محور سوالی ندارم، 
اما آیا پاستیل نوش��ابه ای درش باز 
می ش��ود؟ آیا با آن می شود آتش را 
خاموش ک��رد؟ اصال چ��را آن خانه 
آت��ش گرفته؟ آی��ا در کل پیام تیزر 
این است که با اس��تفاده از پاستیل 
زندگ��ی امن تری خواهیم داش��ت؟ 
ی��ا از محیط زیس��ت مان ب��ه خوبی 
مراقبت می کنیم؟ درتیزر پاستیل با 
تم ترس��ناک هم با مشکل مشابهی 
مواجه می ش��ویم؛ فق��ط نمای اول 
چیزی را ب��ه بیننده منتقل می کند 
آن هم براساس کلیش��ه ای که برای 
مخاطب آشناست؛ یک قلعه بزرگ و 
ترسناک. بعد از آن فقط کاراکترهای 
مختل��ف )احتم��اال براس��اس ظاهر 
تولی��دات ش��یبابا( در ح��ال انجام 
کارهایی نامعلوم هستند. به نظر من 
به مخاطب یک پیام اش��تباه منتقل 
می ش��ود؛ انتظار داش��تی یک قصه 
بش��نوی؟ اش��تباه کردی اینها فقط 

چند تصویر پشت س��ر هم هستند. 
آیا بای��د از خود محصول هم همین 

انتظار را داشته باشم؟ 

اجرای قابل قبول آگهی های 
تبلیغاتی 

تدین درب��اره اج��رای آگهی های 
تلویزیون��ی برن��د ش��یبابا می گوید: 
تیزر ه��ا از لح��اظ تکنیک��ی اجرای 
قابل قبول��ی دارند. فضاس��ازی ها و 
مدل س��ازی کاراکتره��ا و همچنین 
متحرک س��ازی آنها خوب و مناسب 
اس��ت. تدین درباره اینکه آیا شیبابا 
ب��ه خاطر کاراکتر خ��ود باید تمامی 
آگهی های ش��ان را انیمیشنی بسازد 
یا اینکه می توان��د ترکیبی از آنها را 
در نظر بگی��رد، می گوید: اینکه یک 
برند ترجیح می دهد کدام دس��ته از 
مخاطب��ان را برای تی��زرش انتخاب 
کند به سیاس��ت گذاری مدیران آن 
شرکت بس��تگی دارد. همین مسئله 
تعیین کننده تکنیک و اجرا و از همه 
مهم تر ایده تبلیغ است. شاید شیبابا 
ترجیح داده مخاطب خردسال را در 
اولویت بگ��ذارد )البته به غیر از تیزر 
ژله ک��ه متف��اوت از تیزر پاس��تیل 
اس��ت( اما من بزرگسال هم پاستیل 
دوست دارم و یک تیزر هوشمندانه 
می تواند باعث ش��ود خجالت را کنار 
بگذارم، س��رم را باال بگی��رم و برای 
خ��ودم پاس��تیل بخرم ب��رای مثال 
پیش��نهاد می کن��م تیزر ه��ای برند 
»هاریبو« را در یوتیوب جس��ت وجو 
کنید. تدین درباره اینکه آیا نش��ان 
دادن محص��ول غذای��ی به ص��ورت 
کارتون��ی می تواند مخاطب��ان را به 
اس��تفاده ی��ا خرید ترغی��ب کند یا 
خی��ر، می گوید: یک باور غلط وجود 
دارد ک��ه می گوی��د کارت��ون برای 
بچه هاس��ت )این را می شود به بازی 
و اس��باب بازی هم تعمیم داد( یک 
باور غلط دیگر هم هست که بچه ها 

فقط جذب کارتون می ش��وند، ولی 
من فک��ر می کنم مخاط��ب و حتی 
کودکان بعد از بس��ته بندی )منظور 
تکنیک اجرا ی��ا ظاهر آگهی( جذب 
محتوی��ات )ایده یا داس��تان آگهی( 
می ش��وند. تدی��ن در پاس��خ به این 
س��وال ک��ه آی��ا ب��ازی ب��ا کاراکتر 
در آگهی ه��ا می توان��د ب��ه آگاه��ی 
مخاطبان از برند ش��یبابا کمک کند 
یا خیر، می گوید: استفاده از کاراکتر 
یک ام��ر مرس��وم و ج��واب گرفته 
شده اس��ت، حتی کمپانی هایی که 
محصوالت ش��ان را برای بزرگساالن 
و کارهای جدی تولید می کنند هم، 
ازکاراکتر بهره می برند، مثل مس��تر 
کلین برای محصوالت بهداش��تی یا 

میش��لین برای الس��تیک اتومبیل. 
مهم نوع معرفی و جا انداختن آن در 
ذهن مخاطب اس��ت؛ اینکه کاراکتر 
محصول به چه چیزی معروف شود 
و چگون��ه در ذه��ن مخاط��ب باقی 

بماند.
مراقبت از کاراکتر ارزشمند 

کارگ��ردان  میروهاب��ی،  محم��د 
درب��اره  انیمیش��ن   تهیه کنن��ده  و 
تلویزیونی  آگهی ه��ای  ایده  پ��ردازی 
ش��یبابا می گوید: یادم می آید وقتی 
بچ��ه ب��ودم و آگهی ه��ای تبلیغاتی 
ش��یبابا را می دیدم از پای تلویزیون 
ت��کان نمی خ��وردم. هن��وز ص��دای 
نریش��ن آگهی را که می گفت سالااام 
م��ن ش��یبابا هس��تم... در گوش��م 
می ش��نوم. نمی دانم چه عاملی باعث 

ش��د که هرچه جلو تر رفتیم آگهی ها 
س��طحی و کم عمق تر شدند. شیبابا 
برندی ا س��ت ک��ه بس��یاری از ما از 
زمان کودکی ب��ا آن خاطره داریم و 
به همین خاطر روی آن حساس��یت 
وی��ژه ای پی��دا کرده ای��م. بنابرای��ن 
انتظارمان از آن باال رفته و هر آگهی 
برای مان نمی تواند جذاب باشد. وقتی 
برن��دی کاراکتری خ��وب و جذاب با 
یک س��ابقه طوالنی دارد و مخاطبان 
زیادی برای آن به دس��ت آورده، باید 
مراقب باش��د تصویری ب��ه آن لطمه 
نزن��د. موق��ع س��اخت آگه��ی برای 
ش��یبابا باید دانست که برند کیست؟ 
از کجا آمده؟ از چه چیزی خوش��ش 
می آید؟ چرا رنگ کاراکتر سبز است؟ 

چرا ب��رای مخاطب دوست داش��تنی 
بوده؟ این س��واالت مهمی ا ست که 
باید حین س��اخت آگه��ی برای برند 
به آنه��ا با دقت پاس��خ داده ش��ود. 
درآگهی های جدید، شیبابا به نظر به 
این س��واالت پاسخ داده نشده، چون 
آگهی ه��ا هویت و عم��ق ندارند. در 
این آگهی ها با کاراکتر ش��یبابا بازی 
شده و تغییراتی در آن به وجود آمده 
اس��ت. در یک آگهی  کاراکتر تبدیل 
ب��ه پس��ربچه ش��ده و در دیگری به 
پیرمرد یا شبیه به دراکوالست. حال 
در هی��چ آگه��ی  درب��اره ارتباط این 
تغییرات ب��ا کاراکتر اصل��ی توضیح 
داده نشده است. اینکه این کاراکترها 
جزو خانواده ش��یبابا هستند یا جزو 
دوس��تان آن، مش��خص نشده است. 

درس��ت اس��ت که آگهی ش��اید 30 
ثانیه باشد اما وقتی پای کاراکتری در 
میان است، برند باید بداند که با یک 
موجود واقعی طرف است و نمی تواند 
در هر تبلیغ هر تغییری در آن ایجاد 
کند و انتظار داش��ته باش��د مخاطب 
با تغیی��رات کن��ار بیای��د. باید یک 
داس��تان قوی و هدفمند پش��ت این 
تغییرات وجود داش��ته باشد. باید هر 
کلمه ای که عنوان می ش��ود با هویت 
برند منطبق باش��د و نمی توان بدون 

برنامه ریزی کاری کرد. 

تلفیق رئال و انیمیشن
اج��رای  درب��اره  میروهاب��ی 
ش��یبابا  تلویزیون��ی  آگهی ه��ای 
می گوید: اج��رای آگهی ه��ا از نظر 
تکنیکال خوب  و قابل قبول اس��ت. 
البت��ه می توانس��ت از نظ��ر رنگ و 
لع��اب، انیمیت ه��ا باورپذیر ت��ر و با 
باش��ند. همچنین  اغراق بیش��تری 
حرک��ت  و  س��یاالت  شبیه س��ازی 
دوربین ها و کات ها در آگهی درست 
انجام نش��ده است. میروهابی درباره 
اینک��ه آیا برندهایی ک��ه کاراکتری 
کارتونی دارند، باید آگهی های ش��ان 
را انیمیش��نی ارائ��ه کنن��د یا خیر 
می گوید: استفاده از انیمیشن برای 
چنی��ن برندهایی نه خوب اس��ت و 
ن��ه ب��د. در واقع می ت��وان برای هر 
محصولی ک��ه کاراکت��ری کارتونی 
دارد، یک آگهی انیمیشنی خوب یا 
یک آگهی رئال بد ساخت اما با تمام 
این توصیفات اس��تفاده از انیمیشن 
برای محصول پاس��تیل که بیش��تر 
مخاطب��ان آن ک��ودکان هس��تند، 
تلفیق رئ��ال و انیمیش��ن می تواند 
جالب باش��د. به خصوص زمانی که 
محصولی مانند ژل��ه که مادران نیز 
مشتریان آن هس��تند، محور آگهی 
تبلیغاتی باش��د. میروهابی در پاسخ 
ب��ه این س��وال که آیا نش��ان دادن 

محصول غذایی به ص��ورت کارتونی 
می تواند مخاطبان را به اس��تفاده یا 
خرید ترغیب کند یا خیر، می گوید: 
زمانی ک��ه قصد نش��ان دادن خود 
محصول را داشته باشیم، باید کامال 
با دقت و رعایت باورپذیری جزییات 
سراغ انیمیش��ن برویم و در صورت 
ع��دم توانایی بهتر اس��ت از تصاویر 
رئال اس��تفاده کنی��م. میروهابی در 
پاس��خ به این س��وال که آی��ا بازی 
ب��ا کاراکت��ر در آگهی های ش��یبابا 
می تواند به آگاهی مخاطبان از برند 
کم��ک کند یا خی��ر، می گوید: یک 
ش��رکت تولیدی زمانی برای معرفی 
برند خود از کاراکتر استفاده می کند 
که مخاطب با کاراکتر ارتباط برقرار 
کرده و محصول را دوس��ت داش��ته 
باشد. البته کاراکتر هم باید قابلیت 
این را داش��ته باش��د که مخاطب را 
عاش��ق خود کند. همچنین کاراکتر 
می تواند هوی��ت و تاریخچه عمیقی 
ب��ه برند بدهد. کاراکت��ر می تواند از 
حالت آگهی تبلیغاتی یک محصول 
خ��ارج و مانند یک عروس��ک برای 
بچه ها مورد بهره برداری قرار بگیرد. 
حتی از تصاوی��ر آن روی لباس ها و 
لیوان استفاده ش��ود. میروهابی در 
پای��ان می گوید: تبلیغ محصولی که 
کاراکتر دارد، فقط بیان قابلیت ها از 
زبان آن یا ساخت یک آگهی زیبا و 
بامزه نیست. برای چنین محصوالتی 
داستان اهمیت زیادی دارد. کاراکتر 
باید خوب بودن محصول را در قالب 
داستان بیان کند؛ داستانی که باید 
در 30ثانی��ه روایت و هویت برند در 
آن حفظ ش��ود و س��عی کند جای 

خود را در قلب مخاطبان باز کند. 

استفاده از کاراکتر یک امر مرسوم و جواب گرفته شده است، حتی 
کمپانی هایی که محصوالت شان را برای بزرگساالن و کارهای جدی 

تولید می کنند هم، ازکاراکتر بهره می برند، مثل مستر کلین برای 
محصوالت بهداشتی یا میشلین برای الستیک اتومبیل. مهم نوع 

معرفی و جا انداختن آن در ذهن مخاطب است؛ اینکه کاراکتر محصول 
به چه چیزی معروف شود و چگونه در ذهن مخاطب باقی بماند.

کاراکترها نقش مهمی در تبلیغات برندها بازی می کنند؛ کاراکترهایی 
که حضورشان باعث ایجاد ارتباط میان برند با مخاطبان می شوند. شیبابا 

از جمله برندهایی  است که بس�یاری از مخاطبان و مشتریان ایرانی با 
کاراکتر سبزرنگش خاطره دارند. برند شیبابا در تمامی آگهی های خود 
از این کاراکتر استفاده و داستان هایی را با کمک آن برای مخاطبان نقل 
می کند. چندی  اس�ت این برند حضور پررنگی در عرصه تبلیغات دارد 

و آگهی های تبلیغاتی انیمیش�نی را اکران کرده است. »فرصت امروز« 
در گفت وگوی�ی با نعیم تدی�ن، کارگردان، انیماتور و ط�راح کاراکتر و 
محمد میروهابی، کارگردان و تهیه کننده انیمیشن  به بررسی آگهی های 

تلویزیونی شیبابا پرداخته که در ادامه می خوانید. 



دن��ت اخی��را ب��رای معرفی 
محصول دنت پاپ خود، توزیع 
آن را در مدارس به عنوان یکی 
از روش ه��ای بازاریاب��ی آغ��از 
کرده اس��ت. به نظر می رس��د 
هدف از انجام این کار برندینگ 
محصول و تثبیت آن در اذهان 
مصرف کننده باش��د و با توجه 
پایی��ن محصول،  قیم��ت  ب��ه 
خ��ود مصرف کننده که کودک 
خریدار  نقش  است،  مدرسه ای 
را نی��ز ایفا کن��د چرا که حجم 
این  مصرف کنن��دگان  اصل��ی 
محص��ول در م��دارس متمرکز 
ش��ده اند و ای��ن خ��ود بهت��ر 
پی��ام  انتش��ار  ب��ه  می توان��د 
تبلیغات��ی این برند کمک کند. 
ب��رای ارزیاب��ی ای��ن رویکرد و 
کمپی��ن دن��ت در م��دارس با 
دکتر حامد حس��نعلی، مدرس 
کس��ب و کار و مش��اور مدارس 
و علی شریفی بیش��ه، مدیریت 
عام��ل ش��رکت ط��رح و ایده 
کمپین  ای��ن  مجری  ب��اروک، 
که  دادیم  ترتی��ب  مصاحبه ای 
حاصل آن را در زیر می خوانید. 

معرفی محصول به 
مصرف کنندگان نهایی 

حس��نعلی،  حام��د  دکت��ر 
مدرس کس��ب وکار و مش��اور 
مدارس در خص��وص جزییات 
ای��ن ط��رح چنی��ن توضی��ح 
می ده��د ک��ه مجموع��ه دنت 
در ای��ن ط��رح قص��د معرفی 
س��ه محص��ول جدید خ��ود را 
به مصرف کنن��دگان نهایی آن 
دارد. در ای��ن طرح محصوالت 
جدید به مخاطب��ان اصلی آن 
که ک��ودکان س��نین 7 تا 12 
معرفی می شود  سال هس��تند 
و در کن��ار آش��نایی ایش��ان با 
فواید  معرفی  بح��ث  محصول، 
اس��تفاده از ای��ن میان وعده و 
ذائقه س��نجی مخاطب��ان نی��ز 

انجام می پذیرد. 
انتخاب م�دارس از 3 منظر 
و  روانشناس�ی  فرهنگ�ی، 

بازاریابی
از  ه��دف  کارش��ناس  ای��ن 
انج��ام ای��ن کار را برندین��گ 
در  آن  تثبی��ت  و  محص��ول 
اذه��ان مصرف کنن��ده نهای��ی 
می دان��د و می افزای��د: با توجه 
پایی��ن محصول،  قیم��ت  ب��ه 
می تواند  خ��ود مصرف کنن��ده 
نقش خریدار را نی��ز ایفا کند. 
در خص��وص انتخ��اب مدارس 
نیز  تارگ��ت  به عن��وان م��کان 
می توان بیان ک��رد که انتخاب 
مدرسه از س��ه منظر فرهنگی، 
قابل  بازاریابی  و  روان شناس��ی 

بررسی است.
فرهنگ�ی:  ازمنظ�ر   
از آنجای��ی که اس��تفاده 
از این محص��ول به نوعی 
اس��تفاده  فرهنگ  ترویج 
از مواد غذایی س��الم است 
و ب��ه نوعی بار آموزش��ی 
انتخاب مدارس که  دارد، 
آموزش��ی  نهاد  مهم ترین 
مناسب  بس��یار  هس��تند 

بوده است. 
از منظر روانشناسی: 
و  مدرس��ه  دانش آم��وز 
به عن��وان  را  آن  محی��ط 
مرج��ع ذهن��ی در نظ��ر 
می گی��رد و معم��وال ب��ه 
این  داخ��ل  توصیه ه��ای 
محیط اعتماد کامل دارد. 

از  بازاریاب�ی:  منظ�ر  از 
حدود 13میلی��ون دانش آموز 
در کشور، 7میلیون دانش آموز 
در مقطع دبس��تان مشغول به 
تحصیل هستند و حجم اصلی 
مصرف کنن��دگان این محصول 
متمرک��ز  م��دارس  ای��ن  در 

شده اند. 

ارتباط مستقیم و 
بدون واسطه 

مزی��ت  خص��وص  در  او 
رقابتی چنین روش��ی و معرفی 
محص��ول در م��دارس ادام��ه 
مزی��ت  مهم تری��ن  می ده��د: 
رقابت��ی ای��ن ط��رح انتخ��اب 
م��کان مدرس��ه اس��ت، چ��را 
که ارتب��اط مس��تقیم و بدون 

واس��طه ب��ا مصرف کنندگان و 
در  بعضا مش��تریان محص��ول 
محیط��ی امن و قاب��ل اعتماد، 
تنها در محیط مدرس��ه میسر 
اس��ت. ضم��ن اینک��ه انتخاب 
مدارس ش��هرهای ب��زرگ و از 
برخ��وردار که  اقتص��ادی  نظر 
در زمین��ه مص��رف، نقش الگو 
و مرج��ع را ایف��ا می کنند نیز 
می تواند به سرعت انتشار پیام 

تبلیغاتی کمک کند. 

تحت تاثیر قراردادن 
میلیون ها مصرف کننده 

او در پاس��خ به این پرسش 

ک��ه جامعه هدف چه کس��انی 
بودن��د؟ ک��ودکان مدرس��ه ای 
ی��ا والدی��ن آنه��ا؟ می افزاید: 
جامع��ه هدف ای��ن طرح خود 
مصرف کنندگان یعنی کودکان 
بین 7 الی 12 س��ال هستند و 
همان طور که اشاره شد عالوه 
بر نقش مصرف کننده می توانند 
نقش مش��تری و خریدار را نیز 
ایف��ا کنند. با توجه به جمعیت 
در  دانش آم��وزان  7میلیون��ی 
مقط��ع دبس��تان و جمعی��ت 
ح��دود 13میلیون��ی والدی��ن 
برگزاری  ب��ا  ایش��ان، می توان 
در صورت  روی��دادی  چنی��ن 
ح��دود  حداکث��ری  پوش��ش 
20 میلی��ون مصرف کنن��ده و 
مش��تری این گ��روه محصول 
را تح��ت تاثیر ق��رار داد و در 

س��ایر  بودن  مناس��ب  صورت 
آمیخته های بازاریابی )کیفیت، 
قیم��ت و توزیع محصول( یک 
کمپی��ن بازاریابی موفق را رقم 

زد. 
ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
رویداد  این  ترفی��ع  کانال های 
ترفیع  کانال ه��ای  می گوی��د: 
ای��ن رویداد در فض��ای واقعی 
م��دارس مقطع دبس��تان پنج 
شهر بزرگ هستند و در فضای 
مج��ازی با اس��تفاده از رویداد 
برگزاری مسابقه و قابلیت های 
اینس��تاگرام س��عی در ادام��ه 
رویداد ه��ای برگ��زار ش��ده و 
تثبیت در ذهن مشتری 

می شود. 

توزیع در مدارس 
ابتدایی 

عل��ی  ادام��ه  در 
شریفی بیش��ه، مدیریت 
عام��ل ش��رکت طرح و 
مجری  ب��اروک،  ای��ده 
در  کمپی��ن  ای��ن 
طرح  جزیی��ات  م��ورد 
ب��ه »فرص��ت ام��روز« 
محص��ول  می گوی��د: 
با س��ه طعم  دنت پاپ 
فرنگی  توت  ش��کالتی، 
از  یک��ی  م��وزی  و 
مقوی ترین میان  وعده هاس��ت 
که ب��ا توجه به اینکه از ش��یر 
اس��تفاده  گاو  چرب��ی  ب��دون 
می ش��ود برای سالمتی و رشد 
کودکان بس��یار مفید است. از 
آنجا که مخاطب��ان اصلی این 
محص��ول ک��ودکان هس��تند، 
طراح��ی ج��ذاب محص��ول و 
طعم های متف��اوت محصول با 
ذائقه و سلیقه کودکان همسو 
اس��ت و کلیه اهداف برندینگ 
و مارکتین��گ این محصول نیز 
ب��رای ک��ودکان در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت. کمپین مدارس 
پاپ دنت در چهار ش��هر اصلی 
و  ش��یراز  اصفه��ان،  ته��ران، 
مشهد اس��ت که سفیران برند 
دنت ضمن مراجعه به مدارس 
ابتدای��ی اقدام به توزیع رایگان 

بی��ن ک��ودکان  محص��ول در 
توضیحات  همچنین  می کنند. 
مختصری از فواید اس��تفاده به 

کودکان گفته می شود. 

دسترسی به کودکان
 7تا12 سال 

او در خصوص هدف از انتخاب 
مدارس به عن��وان مکان تارگت 
خود ادامه می دهد: دسترس��ی 
ب��ه کودکان حیطه س��نی 7 تا 
12 س��ال در این فصل از سال 
در محیط های��ی مانند پارک و 
فضاهای بازی با مش��کل سرما 
مقدور نب��ود. از این رو مدارس 
به عنوان مکان مناسب به عنوان 
مرکز دسترس��ی به کودکان در 

نظر گرفته شد. 

سفیرانی با لباس مخصوص 
و گویش استانی 

ای��ن کارش��ناس در م��ورد 
جامع��ه هدف ط��رح می گوید: 
مخاط��ب ه��دف در این طرح 
خود کودکان هستند. محبوبیت 
طعم و جذابیت محصول و مبلغ 
پایین، این امکان را برای خرید 
ایجاد  ک��ودک  توس��ط خ��ود 
می کند و در زمان خرید توسط 
والدین باعث ترغیب از س��وی 
ک��ودکان جهت خرید محصول 
می ش��ود. از س��وی دیگ��ر، در 
کن��ار کلیه تبلیغ��ات بصری و 
تلویزیونی دنت در ذهن والدین 
نی��ز جایگاه س��ازی می ش��ود. 
فیلم های این کمپین در سایت 
دنت و صفحه اینستاگرام دنت 
منتشر می شود که پس از مدت 
زمان مشخص با توجه به میزان 
عالقه من��دی افراد ب��ه عکس، 
به برن��ده جایزه وی��ژه ای اهدا 
می شود. شایان ذکر است که در 
تمام اس��تان ها از پرسنل بومی 
که در زمینه ارتباط با کودکان 
تجرب��ه الزم را دارند اس��تفاده 
شده است. تمامی پرسنل لباس 
ف��رم مخصوص س��فیران برند 
را در دس��ت دارن��د و با گویش 
همان استان با کودکان ارتباط 

برقرار می کنند. 

سلسله درس های بازاریابی و فروش 
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یکی از سوال های مهمی که همواره در حوزه بازاریابی 
و فروش مطرح می ش��ود این است که ارزش چی�ست؟ 
ارزش به زبان س��اده مط�لوبیت نهایی است که نصی�ب 
مش�تری می شود. ارزش مقایسه بین هزینه هایی است 
که مش��تری می پردازد در مقابل فایده هایی که دریافت 
می کن��د. به عبارتی مش��تری می گوید چی دادم؟  چی 

گرفتم؟ و در نهایت چی برای من ماند؟ 
هزینه ه��ای مش��تری به چه��ار دس��ته بخش بندی 
می ش��وند: هزینه ه��ای مال��ی، در واقع می��زان پول یا 
شبه پولی اس��ت که مش��تری پرداخت می کند. هزینه 
زمان و وقتی اس��ت ک��ه او صرف می کند تا محصول ما 
را دریاف��ت کند، هزینه انرژی به مجموع انرژی که برای 
این دادوستد صرف می کند و در نهایت هزینه روانی که 
به مواردی چون اس��ترس، دلش��وره و نگرانی مشت�ری 
اطالق می شود مثل استرس اینکه آیا محص�ول به موقع 
می رسد؟ آیا کیفیت الزم را دارد؟ گارانتی آن واقعی است 

یا خیر؟ و... 
حاال کاری که ما بازاریابان باید انجام دهیم این است 
ک��ه به این فکر کنیم که چگونه می توانیم این هزینه ها 
را برای مشتری کم کنیم. بازاریابی باید بتواند زندگی را 

برای مشتری راحت تر و آسان تر و کم هزینه تر کند. 
اما فایده ها نیز به چهار دس��ته بخش بندی می شوند: 
فای��ده اصل��ی که به هس��ته محص��ول و دلی��ل تهیه 
محصول مربوط می ش��ود. گوشی تلفن همراه می خریم 
که بتوانی��م خوب و راحت تم��اس بگیریم، اما هم�ین 
گوش�ی می تواند فایده های جانبی هم داشته باشد مثل 
عکاس��ی، ضبط صدا، ماشین حساب و... به نظرم امروزه 
شرکت ها نباید خیلی روی کارکردهای مربوط به فایده 
اصلی محصول مانور دهند، به عبارتی آنها دیگر نیاز پایه 
هستند و باید باشند و با کیفیت مدنظر مشتری متناسب 
با هزینه ای که داده است عمل کنند. بیشتر امروز رقابت 
بر سر سایر فایده ها از جمله فایده های جانبی است. البته 
مباحثی مثل تصویر ذهنی و ارتباطات هم مهم هستند. 
تصوی��ر ذهنی یعنی اینکه ما چه برداش���تی در روح و 
روان م�شتری را س�بب می شویم؟ آنها چه تصویری از ما 
دارند؟ این تصویر رفتارهای خرید بعدی مشتری را شکل 
می دهند. آیا به ما مراجعه کند یا خیر؟ آیا برای برند ما 
تبلیغ کند یا خیر؟ آیا مشتری وفادار می شود یا خیر؟ و 
همچنین ارتباطات دوس��ویه ای که سازمان بستر آن را 
برای مشتری فراهم می کند و به سواالت و خواسته های 
معقولش پاسخ می دهد نیز در شکل گیری فایده ها مهم 
هستند. حال وظیفه بازاریابی این است که چگونه بتواند 

فایده های چهارگانه فوق را برای مشتری افزایش دهد. 
به این فعالیت کاهش هزینه های چهارگانه و افزایش 
فایده های چهارگانه، مهندسی ارزشی می گوییم. یعنی 
می خواهی��م مطلوبی��ت نهایی را که مش��تری حاصل 
می کند تجزیه و تحلی��ل و اندازه گیری کنیم و ببینیم 
چگونه می توانیم ارزش را نس��بت به رقب��ا ارتقا دهیم. 
پس ارزش مالک انتخاب مشتری است. او ارزشی را که 
تصور می کند از ما دریافت می کند با ارزش��ی که از رقبا 
تصور می کند می گیرد با هم می سنجد و سپس شرکت 

مربوطه را انتخاب می کند. 
زنجی��ره ارزش آفرینی ک��ه ش��امل تامین کنندگان، 
شرکت تولیدی یا بازرگانی، واسطه های بزرگ و کوچک 
تا مش��تری و در نهایت مصرف کننده می شود، می تواند 
در هر گام که به مصرف کننده نزدیک می ش��ود ارزشی 
را اضافه کند، به همین علت به آن زنجیره ارزش آفرینی 
می گوییم. پس الزم است ش��رکت دارای برند، خودش 
را در کل زنجی��ره ارزش آفرین��ی مس��ئول بداند و فقط 
به کارکردهای درون ش��رکتش فک��ر نکند. مثال اینکه 
شرکت مس��ئول تهیه مواد اولیه مناسب است. شرکت، 
مس��ئول عملکرد نیروه��ای نماینده فروش اس��ت. در 
مش��اوره هایی که با یکی از برندهای معروف فس��ت فود 
داشتم به این نتیجه رسیدم آنهایی که شعبات هستند 
میزان خشنودی مشتری باالس��ت چون نیروها از یک 
فیلتری گذر کرده اند و مراحل جذب و آموزش و پرورش 
به خوبی رعایت شده است. اما آنجایی که نمایندگی ها 
فعالیت می کنند ب��ه جهت اینکه اس��تانداردهای الزم 
ش��رکت رعایت نشده است میزان رضایت مشتریان باال 
نیست. پس ش��رکت ها نباید تصور کنند چون نماینده 
گرفته اند پس تمام مس��ئولیت را به آنها واگذار کرده اند. 
در هر حال برند متعلق به ش��رکت اس��ت و مردم برند 
را می شناس��ند و برای آن قض��اوت، تبلیغ یا خرابکاری 

می کنند. 

بازاریابی در شبکه های اجتماعی 
)Social Media Marketing(

وقت��ی ام��روز صب��ح از خ��واب بیدار ش��دید، 
نخس��تین کاری که کردید چه بود؟ ش��اید چند 
دقیق��ه وقت گذاش��تید و مقداری چ��ای یا قهوه 
نوش��یدید و صبحان��ه می��ل کردی��د. ش��اید هم 
گوش��ی موبایل خود را بررسی کردید تا مطالبی 
که در طول ش��ب برای تان آمده، بخوانید. ش��اید 
وارد برخی اپلیکیش��ن های خبررس��انی شوید یا 
آخرین عکس های و ویدئوهای دوس��تان خود را 
در اینس��تاگرام دنبال کنید، ش��اید هم به تلگرام 
بروید تا از آخرین پیام های مدیرتان باخبر شوید! 
شما تنها نیس��تید! اخیرا طبق پژوهشی که بین 
افراد 18 تا 30 سال صورت گرفته نشان می دهد 
90درصد افراد، نخس��تین کاری که پس از بیدار 
شدن انجام می دهند، بررسی گوشی موبایل خود 
اس��ت، حتی قبل از اینک��ه از تخت خواب بیرون 

بیایند! 
با رشد فزاینده اینترنت، دنیای بازاریابی هم به 
دنبال استفاده از ابزارهای اینترنتی رفت. بازاریابی 
اینترنت��ی را می ت��وان یک��ی از زیرمجموعه های 
بازاریاب��ی دیجیتال��ی دانس��ت. در ده��ه اخیر با 
اس��تقبال بی س��ابقه م��ردم دنی��ا از ش��بکه های 
اجتماعی، مفاهی��م جدیدی در ح��وزه بازاریابی 
در شبکه های اجتماعی متولد شده است. باتوجه 
به ش��رایط خاص ش��بکه های اجتماع��ی )هزینه 
پایین، ضریب نفوذ باال، تنوع زیاد و...( بسیاری از 
س��ازمان ها از تکنیک های بازاریابی در شبکه های 
اجتماع��ی اس��تفاده می کنن��د. در بس��یاری از 
س��ازمان ها واحد، بخش یا کارشناس��ی با عنوان 

»بازاریابی در شبکه های اجتماعی« اضافه شد. 
در ایران نیز ش��بکه های اجتماعی بسیار مورد 
استقبال واقع شده است تا جایی که برخی آمارها 
نش��ان می دهد ایرانیان جزو پنج کش��ور اول دنیا 
در استفاده از شبکه های اجتماعی هستند. با این 
حال در حوزه بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
هن��وز در ابتدای راه هس��تیم. کت��اب »بازاریابی 
در ش��بکه های اجتماع��ی« که به قلم پروفس��ور 
مایکل سولومون و پروفسور الن توتن نوشته شده 
اس��ت، یکی از برترین و پرفروش ترین کتاب های 
جه��ان در این حوزه اس��ت که در س��ال 2014 
توس��ط انتش��ارات )Sage(  منتش��ر شده است. 
این کت��اب با ترجمه »دکت��ر کامبیز حیدرزاده« 
و »علی مریخ نژاد اصل« در س��ال 1395 توس��ط 
نشر علم با ترجمه فارسی منتشر شده است. این 
کتاب برای کلیه کس��انی که دنبال کسب درآمد 
از ش��بکه های اجتماعی هس��تند، مناسب است! 
همچنی��ن مطالع��ه آن به صاحبان کس��ب و کار، 
فعاالن صنعت و دانش��جویان کارشناسی ارشد و 

دکترای کسب و کار هم توصیه می شود. 

ب��ا خواندن این کتاب متوجه می ش��ویم تصویر 
ذهنی و کارکرد ما از شبکه های اجتماعی )مانند 
ش��بکه اینستاگرام(، تنها بخش کوچکی از دنیای 
مفاهی��م و ابزارهای آن اس��ت. در این کتاب ابتدا 
مفاهیم کل��ی بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی 
مورد بررس��ی ق��رار می گی��رد. در ادام��ه ارتباط 
مصرف کننده با ش��بکه های اجتماعی و بازاریابی 
بررس��ی    )Content Marketing( محت��وا 
می شود. سپس بازاریابی در شبکه های اجتماعی 

به چهار حوزه تقسیم می شود: 
 :)Social Community( انجمن اجتماعی -

شبکه های اجتماعی، عکس، متن، ویدئو
 :)Social Publishing( نش��ر اجتماع��ی -

اشتراک گذاری، تولید محتوا توسط کاربر
 Social( اجتماع��ی  س��رگرمی   -

Entertainment(: بازی، موسیقی، هنر
 :)Social Commerce( تجارت اجتماعی -

اپلیکیشن، مشتری، خرده فروشی.
همان طوری که در این تقس��یم بندی مشخص 
اس��ت، اس��تفاده اکثر اف��راد و کس��ب و کارها از 
ش��بکه های اجتماعی، تنها مح��دود به حوزه اول 
است. در حالی که بسیاری از سازمان های پیشرو 
و موف��ق در دنیا، از هم��ه حوزه ها به طور کامل و 

کاربردی استفاده می کنند.
 در نهای��ت پژوه��ش در ش��بکه های اجتماعی 
و   ))Netnography( ش��بکه نگاری  )روش 
اندازه گیری دستاوردهای بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی، مورد بررس��ی قرار می گیرد. به طور کل 
با این کت��اب می توانید دی��دگاه جدیدی درباره 
ش��بکه های اجتماعی پیدا کرده و تنها یک کاربر 

ساده نباشید! 
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مهم ترین مزیت رقابتی این طرح 
 انتخاب مکان مدرسه است

چرا که ارتباط مستقیم و بدون 
واسطه با مصرف کنندگان و بعضا 

مشتریان محصول در محیطی 
امن و قابل اعتماد، تنها در محیط 
مدرسه میسر است. ضمن اینکه 
انتخاب مدارس شهرهای بزرگ 

و از نظر اقتصادی برخوردار که در 
زمینه مصرف، نقش الگو و مرجع را 
ایفا می کنند نیز می تواند به سرعت 

انتشار پیام تبلیغاتی کمک کند

اعالم آخرین مهلت ارسال آثار به 
»جشنواره برترین های تبلیغات ایران«

دبیرخانه جشنواره برترین های تبلیغات ایران )جشنواره 
ملی تبلیغات( طی اطالعیه ای آخرین مهلت ارسال آثار را 

به جشنواره برترین های تبلیغات ایران اعالم کرد. 
بناب��ر این گ��زارش کانون ه��ای تبلیغات��ی، روابط 
عمومی ه��ا و برنده��ا حداکثر ت��ا 30 دی ماه فرصت 
دارند نس��بت به ارسال آثار در رش��ته های دیجیتال، 
تبلیغ��ات دیداری و ش��نیداری، تبلیغ��ات حمایتی و 
چاپی، تبلیغات محیطی و مستقیم، تبلیغات یکپارچه 
و کمپین ها، طراحی و برندینگ، مطالعات و تحقیقات 
مرتبط ب��ا تبلیغات و فعالیت ه��ای روابط عمومی در 
بخ��ش اصلی و نیز آث��ار تبلیغاتی مرتب��ط با اقتصاد 
مقاومتی، مس��ئولیت اجتماع��ی و تبلیغات فرهنگی 
و خدم��ات عمومی در بخش ویژه ب��ه دبیرخانه اقدام 
کنند. این دبیرخانه افزود: تا 15 بهمن ماه، س��ه برابر 
آثار قابل معرفی انتخاب ش��ده و به عن��وان نامزدهای 

دریافت شاهین و دیپلم افتخار معرفی خواهند شد. 
خاطرنش��ان می سازد در مراس��می که در روز 25 
بهمن م��اه در مرکز همایش های صداوس��یما برگزار 
خواهد ش��د، به اثر اول ش��اهین طالیی، به اثر دوم 
ش��اهین نقره ای، به اثر سوم ش��اهین برنزی و به اثر 

چهارم دیپلم افتخار اعطا خواهد شد. 

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com
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بازاریابی از نگاه معلم بازاریابی

دکتر پرویز درگی

نگاهی به کمپین مدارس محصول پاپ دنت

 روش جدید بازاریابی در مدارس 



برای مطالعه 611   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 )81(

نحوه تصمیم گیری در برابر مشکالت 
را به سایرین آموزش دهید

این بخش می توان��د پرکاربردترین قس��مت برای 
مدیران باش��د. بدون شک هر مدیری از مشغله کاری 
باالیی برخوردار است و همین امر باعث می شود آنان 
فرص��ت زیادی برای تعامل با س��ایر اف��راد حاضر در 
شرکت نداشته باشند. با این حال همواره پیش آمده 
که افراد وارد دفتر مدیر شده و از وی در انجام کارها 
مش��ورت یا کمک بخواهند. برای مثال ممکن است 
ش��رکتی با مشکل مواجه ش��ود و مسئول آن بخش 
ف��ورا به دفتر مدیر مراجع��ه کند. حال اگر بخواهد از 
اول توضیح دهد که دقیقا چه ش��ده است و چرا این 
اتف��اق رخ داده، زمان زیادی از دس��ت خواهد رفت. 
اگرچه مش��ورت گرفتن یا درخواست کمک از مدیر 
چندان بد نیست و بیانگر آن است که تمامی بخش ها 
به تصمیمات مدیر ش��رکت اطمینان زیادی دارند اما 
ب��رای همه موارد نباید وقت مدیر را گرفت. به همین 

خاطر الزم است به فکر راه حلی برای آن باشید. 

ایده
اغلب از خود مدیران ش��نیده می ش��ود که صبح تا 
عصر مش��غول امور بوده و با ای��ن حال نمی توانند به 
همه مس��ائل سازمان و اداره تحت امر خود رسیدگی 
کنند. همچنین کارکنان سازمان به دلیل عدم سهولت 
دیدار وی، آزرده خاطرند. افراد متفرقه یا ارباب رجوع 
هم با دیدن تابلوی نصب شده در دفتر منشی مدیران 
مبنی بر پذیرش آنان در روزهای به خصوص، احساس 
خوشایندی ندارند. برخی مدیران اظهار می کنند که 
گرفتاری آنها بیش از اندازه است و باید به همه چیز، 
خودش��ان رس��یدگی کنند تا از گردش کار مطمئن 
ش��وند. برخی از آنها کیفی پر از پرونده های اداری و 
می��ز کاری مملو از نامه ها و پوش��ه های اداری دارند. 
ب��ه طور خالصه مس��ئله از این قرار اس��ت که اغلب 
مدیران مش��غله بیش از اندازه ای دارند، بنابراین هم 
خود از وضعیت خود ناراضی هس��تند و هم کارکنان، 
مراجعه کنن��دگان و حت��ی خانواده های آن��ان. با این 
اوص��اف به احتم��ال زیاد می ت��وان نتیجه گرفت که 
کارایی آنان هم ضعیف است چون با این همه مشغله، 
مش��کل است بتوان کار مش��خصی را به طور تمام و 
کمال به پایان رس��اند. با این حال آیا الزم است همه 

کارها را مدیران به تنهایی انجام دهند؟ 
این امر درواقع پرسشی است که الزم است به آن 
پاس��خ داده ش��ود. با توجه به این مسئله که حجم 
کاری مدیران به قدر کافی باالس��ت به همین خاطر 
الزم اس��ت از م��واردی که به این حج��م می افزاید 
جلوگیری ش��ود. یکی از این م��وارد میزان مراجعه 
زی��اد به مدیران اس��ت. بدون ش��ک هرش��رکتی با 
مشکالت ریز و درشتی در بخش های مختلف مواجه 
خواهد ش��د که ضرورتی ندارد همگی آنها در همان 
لحظه به مدیر گزارش ش��ود و بهتر اس��ت مسئول 
آن بخ��ش خود فکری برای رس��یدگی به آن کند و 
در فرص��ت مناس��ب و تصمیم خود را ب��رای مقابله 
با آن مش��کل گزارش دهد. با این حال الزم اس��ت 
مدیران جلسات آموزش��ی  را برای نحوه رویارویی با 
مش��کالت برای مدیران هر بخش ترتیب دهند تا از 
تصمیمات اشتباه و نادرست آنان جلوگیری شود. اما 
مدیرانی که بیش از اندازه مش��غله دارند به احتمال 

زیاد مدیرانی هستند که: 
1- مایلن��د اکثر تصمیمات را خ��ود اتخاذ کنند و 
بقیه تصمیم��ات نیز با اطالع و مطابق س��لیقه آنان 

انجام شود. 

2- خودش��ان را نس��بت به همه کارکنان الیق تر 
و کاردان تر می پندارن��د، از این رو تصور می کنند با 
دخالت در هر کاری، تاثیر مثبتی بر جای می گذارند. 
3- برداش��ت صحیحی از نظارت و کنترل نداشته 
و آن را صرفا به حساب کشیدن از کارکنان یا اطالع 
از نح��وه انج��ام وظیفه آنه��ا می پندارن��د. به عنوان 
مث��ال مدیری که طی بخش��نامه ای از کلیه واحدها 
می خواهد نسخه  همه مکاتبات خود را جهت اطالع 
به وی ارس��ال کنند، به خی��ال خود درصدد کنترل 
آنهاس��ت در حالی که پ��س از اندک مدتی در داخل 
کوه��ی از نامه ها گرفتار خواهد ش��د و عالوه بر آن، 

قسمت ها را نیز نسبت به خود بدبین خواهد کرد. 
4- مدی��ران دیگ��ری را برای پذیرش مس��ئولیت 
تربی��ت نکرده اند و بنابراین تعداد افراد شایس��ته و با 
صالحیت به ویژه از دیدگاه مدیران این سازمان ها کم 

هستند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
 همواره پرمش��غله بودن یک ویژگ��ی مثبت برای 
مدیران محس��وب نمی ش��ود. الزم اس��ت به سایرین 
نیز اطمینان داش��ته باش��ید و فرص��ت را برای بروز 

توانایی های شان ایجاد کنید.

شنبه
1811دی1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: هدف اصلی تبلیغات مقایسه ای 
اعالم، تثبیت خدمت و کیفیتی ا س��ت که کسب وکاری 
دارد و مابق��ی رقب��ا از ارائه آن ناتوان هس��تند. به نوعی 
کس��ب وکاری از ای��ن ش��یوه بهره ب��رداری می کند که 
محصوالتش عالوه بر قابلی��ت اولیه، فاکتوری جدا برای 
عرض��ه به مخاطب��ان دارد. اگر کس��ب وکار با تحقیقات 
مختلف مطمئن اس��ت که برندش نخستین بازار است، 

بهتر است از این شیوه استفاده نکند چون در این حالت 
کس��ب وکار برای محص��والت خود رقبای��ی را در ذهن 
مخاطبان ش��کل می دهد و به این صورت اعتبار خود را 
کاهش می دهد اما اگر کسب وکاری که مخاطبان همیشه 
آن را به عن��وان برن��دی چالش گر در بازار می شناس��ند، 
می توان��د با بهره برداری از این ش��یوه مزای��ای زیادی را 
به دست بیاورد. همچنین استفاده از این شیوه تبلیغاتی 
خطراتی هم دارد. برند چالش گری که می خواهد از این 
شیوه بهره برداری کند، باید مراقب باشد در حالت مقایسه 
با رهبر بازار چیزی نگوید که نتواند به آن عمل کند چون 

در این حالت بازار علیه آن خواهد شد و تبلیغات به ضد 
تبلیغاتی در برابر آن تبدیل می ش��ود. از طرفی نام بردن 
مس��تقیم از رقیب در تبلیغات مقایسه ای امکان دارد، به 
یک باره نظر مخاطبان را به سمت برند رقیب جلب کند 
و همین موضوع باعث ش��کایت آن ش��ود. در این حالت 
امکان دارد، برند رقیب پیامی اعتراضی در بازار منتش��ر 
کند و جنگ تبلیغاتی شکل بگیرد. بنابراین کسب وکارها 
بای��د مراقب باش��ند و با در نظر گرفت��ن تمامی جوانب 
تبلیغات مقایسه ای از این س��بک تبلیغاتی بهره برداری 

کنند و بدون مطالعه به انجام آن اقدام نکنند. 

تبلیغات مقایسه ای 

پرس�ش: مدیریت چندین حوضچه پرورش ماهی را برعهده دارم. کس�ب وکار عالوه بر عرض�ه محصول زنده، آنها را در 
بس�ته بندی های مختلف منجمد و به بازار عرضه می کند. بازار محصوالتی که کسب وکارم تولید می کند، پررقیب است و 
طبق تحقیقات به عمل آمده جزو نخستین انتخاب مشتریان نیز محسوب می شود. چند وقتی  است با مشورت مشاوران 
بازاریابی تصمیم به اجرای تبلیغات گرفته ایم. آنها عنوان می کنند که بهتر اس�ت از ش�یوه تبلیغات مقایسه ای استفاده کنید و کیفیت محصوالت را با رقبا 

مقایسه کنیم. به نظرتان شیوه پیشنهاد شده مناسب محصوالت کسب وکار ما خواهد بود، لطفا در این باره راهنمایی کنید؟ 

کلینیککسبوکار

ابتدا از ش�غل تان برای مان 
بگویید. از چه سالی فعالیت 

خود را آغاز کرده اید؟ 
من س��ال 88 وارد دانشگاه 
فارغ التحصی��ل   91 س��ال  و 
در  م��ن  تحصی��الت  ش��دم. 
رشته ش��یالت، گرایش تکثیر 
و پرورش ب��ود. از آنجایی که 
عالقه زی��ادی به این رش��ته 
داش��تم تصمی��م گرفت��م در 
همی��ن زمینه کس��ب و کاری 
ب��رای خ��ود راه بین��دازم. در 
ابت��دای فعالی��ت 1000 دانه 
بچ��ه ماهی پ��رورش دادم اما 
تع��داد این بچه ه��ا اکنون به 
500 هزار دانه رسیده است. 

ب�رای  اولیه ت�ان  س�رمایه 
شروع فعالیت چقدر بود؟ 

120 هزار تومان. 
اکنون ارزش دارایی هایتان 

چقدر است؟ 
حدود 700 میلیون تومان. 
چگونه توانس�تید در مدت 
سه س�ال س�رمایه خود را 
ب�ه این مق�دار برس�انید؟ 
120 ه�زار توم�ان ب�ا 700 
فاصل�ه  توم�ان  میلی�ون 
زیادی دارد. س�رمایه اولیه 
ش�ما را بس�یاری از اف�راد 
دارا هس�تند اما نمی دانند 
که چطور بای�د از آن بهره 

ببرند؟ 
ببینی��د پش��تکار و ایم��ان 
به هدفی که دنبال می ش��ود 
یکی از رمزه��ای موفقیت به 
حس��اب می آید، اما این برای 
همه مش��اغل مشترک است. 
به نظر من کس��انی که قصد 
دارند در کارشان موفق شوند 
باید از شکست هراس نداشته 
باش��ند. شکست در هر شغلی 
بخشی از کار است اما همه از 
آن می ترس��ند و مواجه شدن 
ب��ا این موضوع را در حاش��یه 
قرار می دهند. اما من این گونه 

نبودم و هر بار شکست را برای 
خ��ود تجربه ای ب��زرگ تلقی 
می کردم. البته از این موضوع 
شاد نبودم اما زمانی که موفق 
شدم همه چیز فراموش شد و 
کار خود را بیشتر پیش بردم. 
من در طول مدت فعالیت سه 
ساله خود بیشتر از 30 بار در 
شکس��ت  مختلف  بخش های 
خ��وردم و وقت��ی ب��ه خان��ه 
بازمی گش��تم بسیار مایوس و 
ناراح��ت بودم، ام��ا از فردای 
آن روز همه چیز برایم نو بود 
و دوباره ت��الش خود را کلید 

می زدم. 
من مخترع دس��تگاه حذف 

دس��تگاه  معلق،  ذرات 
در حوضچه  هوا  تهویه 
و دستگاه پروتیین گیر 
اکسیژن ساز  دستگاه  و 
هستم. برای ساخت هر 
کدام از این محصوالت 
باره��ا تالش ک��ردم تا 
باالخ��ره موفق ش��دم. 
کار خود را تنهایی آغاز 
اما اکنون بیشتر  کردم 
از 10 نف��ر در اس��تخر 
مشغول  ماهی  پرورش 

به کار هستند. 
مهم تری��ن موضوعی 
ایج��اد یک  ب��رای  که 
کسب و کار حائز اهمیت 

اس��ت توجه به کار و ایمان به 
ه��دف اس��ت. ممکن اس��ت 
ایده های خوب  دارای  افرادی 
باش��ند اما جرات ورود به یک 
شغل را نداش��ته باشند و این 
موضوع همه از ترس شکست 

نشات می گیرد. 
چه ش�د ک�ه این ش�غل را 

انتخاب کردید؟ 
م��ن از همان ابت��دا عالقه 
داش��تم تا در حوزه تحصیلی 
خود فعالیتی داش��ته باشم به 
همین دلیل با س��رمایه اولیه 

120 ه��زار توم��ان در ی��ک 
فض��ای کوچ��ک 1000 بچه 
ماهی خری��داری کردم تا کار 
خود را کلی��د بزنم. روزی که 
تصمیم به ش��روع کار گرفتم 
مطمئن ب��ودم که یک روزی 
موفق خواهم ش��د اما از زمان 
دقیق آن اطالع نداشتم. برای 
اینکه این زمان را کوتاه کنم 
و درآم��د خ��ودم را افزای��ش 
انجام  بیش��تری  بدهم تالش 
دادم و ع��الوه ب��ر پ��رورش 
ماه��ی به س��اخت دس��تگاه 
پروتیی��ن گیر نیز روی آوردم 
تا بتوانم در رش��ته خود کارم 
را گس��ترش دهم. از س��وی 

دیگ��ر ب��ا افزای��ش روزافزون 
جمعی��ت و نیاز به غذا و مواد 
پروتیین��ی، جای��گاه تولید و 
آب ه��ای  در  پرورش ماه��ی 
بهینه  بهره ب��رداری  و  داخلی 
از مناب��ع آب��ی در دس��ترس 
روز به روز آش��کارتر می شود. 
اهمیت ای��ن موضوع با توجه 
به نقش مصرف گوشت ماهی 
در تامی��ن س��المت اف��راد و 
س��رانه  مقایس��ه  همچنی��ن 
ان��دک مص��رف آن در قیاس 
با ممالک توسعه یافته عیان تر 

خواهد شد. توسعه این حرفه 
ب��ه عوامل مختلفی بس��تگی 
نتیج��ه هر ک��دام  دارد و در 
از ای��ن عوامل موج��ب بروز 
توس��عه  راه  در  تنگناهای��ی 
شده اس��ت. فاکتورهای عدم 
به آب،  س��هولت دسترس��ی 
زمین مناسب، شرایط اقلیمی 
مس��اعد و تغیی��رات فصل��ی 
در کمی��ت ی��ا کیفی��ت آب 
در دس��ترس، در بس��یاری از 
مناطق باعث ایجاد مشکالتی 
در توس��عه م��زارع پ��رورش 
ماهی شده است. اما هیچ کدام 
از ای��ن مش��کالت نباید روی 
تصمیم افراد ب��رای ادامه کار 
تاثیر گذار باش��د. شاید 
هم��ه م��ا اف��رادی را 
در اطراف م��ان دی��ده 
باش��یم که از شاگردی 
و تمی��ز ک��ردن مغازه 
کار خ��ود را آغاز کرده 
و اکنون دارای چندین 
دهنه مغازه در بهترین 
بازارهای کش��ور است. 
از  افراد هیچ وقت  این 
کار خود خسته نشدند 
و اگ��ر صاحب کار آنها 
مط��رح  را  موضوع��ی 
اینکه  به جای  می کرد 
داش��ته  کمی  ظرفیت 
تجربیات  ب��ه  باش��ند 
خ��ود افزودند و اکن��ون نان 
هم��ان تجربه و صب��وری را 

می خورند. 
ف�رض کنی�د اکن�ون قصد 
مشاوره و راهنمایی یک فرد 
را برای راه اندازی کسب و کار 
داری�د. چه پیش�نهادی به 
وی برای موفقیت در کارش 

می دهید؟ 
مهم تری��ن بخش��ی که باید 
به آن توجه ک��رد بزرگ نگاه 
کردن کار اس��ت. ش��ما هیچ 
دس��ت کم  نبای��د  را  کاری 

بگیری��د و باید برای کس��ب 
مق��ام بهت��ر ت��الش مضاعف 
داشته باشید. زمانی که فردی 
اس��ت یک کسب و کاری  قرار 
برای خود راه بیندازد بهترین 
راه این اس��ت که از زیر و بم 

کار آگاه باشد. 
همه کارها سخت اما برخی 
مش��اغل س��خت تر و تحقیق 
در ای��ن زمینه قبل از ش��روع 
بای��د به صورت کامل  فعالیت 

انجام شود. 
می��زان  دیگ��ر  س��وی  از 
دارد  قص��د  ک��ه  درآم��دی 
کس��ب کند باید م��ورد توجه 
باش��د. ممکن اس��ت یک فرد 
در ذهن��ش بپروران��د ک��ه با 
راه ان��دازی یک ش��غل ماهانه 
5 میلیون تومان س��ود کسب 
کند اما درآمد واقعی آن شغل 
به زحمت به این رقم برس��د 
ک��ه با کس��ر هزینه ه��ا مبلغ 
باقی مانده بس��یار با مبلغ در 
نظر گرفته شده فاصله خواهد 

داشت. 
همچنی��ن توقع��ات خ��ود 
در ش��غل را بای��د مورد توجه 
قرار دهد. ممکن است برخی 
افراد تصورش��ان از شغلی که 
قرار اس��ت وارد آن ش��وند با 
آن کاری ک��ه انجام می دهند 
باشد.  داش��ته  اساسی  تفاوت 
البت��ه این بخش نیز در درون 
خالص��ه  تحقیق��ات  هم��ان 

می شود. 
گذش�ته  ب�ه  ش�ما  اگ�ر 
برگردید باز هم وارد همین 

شغل می شدید؟ 
م��ن در کارم موفق بودم و 
بخواهم  نمی بین��م که  دلیلی 
انتخ��اب  را  دیگ��ری  ش��غل 
کن��م. البته برای این موفقیت 
زحمت ها و مشقت های زیادی 
کش��یدم اما ب��رای من نتیجه 

اهمیت دارد. 

کسانی که قصد دارند در کارشان 
موفق شوند باید از شکست هراس 

نداشته باشند. شکست در هر 
شغلی بخشی از کار است اما همه 

از آن می ترسند و مواجه شدن 
با این موضوع را در حاشیه قرار 
می دهند اما من این گونه نبودم 
و هر بار شکست را برای خود 

تجربه ای بزرگ تلقی می کردم. البته 
از این موضوع شاد نبودم اما زمانی 
که موفق شدم همه چیز فراموش 
شد و کار خود را بیشتر پیش بردم
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کارتابل

امیر آل علی

غزال بابایی

گفت و گوی مدیریتی »فرصت امروز« با محمد بهمن، کارآفرین نمونه کشور در بخش شیالت

از شکست نترسیدم، موفق شدم

شرکت های موفق در اجرای 
برنامه های وفاداری، دارای چه 

ویژگی هایی هستند؟ 

مدی��ران برندها و کس��ب وکارهایی ک��ه به دنبال 
اج��رای برنامه های وفاداری هس��تند، همواره با یک 
سوال اساس��ی و مهم روبه رو هستند. آنها عالقه مند 
هستند بدانند شرکت هایی که در اجرای برنامه های 
وف��اداری به موفقیت دس��ت می یابند و نتایج خوبی 
کس��ب می کنند، دارای چه ش��رایط و ویژگی هایی 
هس��تند؟ و آیا کس��ب وکارهای آنه��ا دارای چنین 

ویژگی هایی است؟ 
به دلیل تکرار این س��وال توسط مشتریانی که در 
جلسات مشاوره ما شرکت می کنند، تصمیم گرفتیم 
مهم تری��ن ویژگی های��ی را که کس��ب وکارها جهت 
موفقی��ت در اج��رای برنامه های وف��اداری باید دارا 

باشند در این مقاله به صورت یکپارچه ارائه کنیم. 
برنامه های وفاداری در تمامی صنایع و کسب وکارها 
قابلیت اجرا و پیاده س��ازی دارند اما تجربیات ما در 
اجرای برنامه های وفاداری متعدد در کسب وکارهای 
گوناگون بیانگر آن اس��ت که س��ه ویژگی اساس��ی 
وجود دارد که اگر در هر کس��ب وکاری وجود داشته 
باش��د، به طور حت��م اجرای برنامه وف��اداری در آن 

کسب وکار با موفقیت همراه خواهد بود. 
در ادام��ه ب��ه معرف��ی و توضیح این س��ه ویژگی 

اساسی خواهیم پرداخت: 
1. ارائ�ه محصوالت یا خدم�ات دارای فروش 

تکرارپذیر در بازه زمانی کوتاه مدت:
کس��ب وکارهای دارای محصوالت یا خدماتی که 
مشتریان در بازه های زمانی کم یا متوسط مجبور به 
تکرار خرید از آنها هس��تند، دارای یکی از مهم ترین 
ویژگی ه��ای مورد نی��از جهت موفقی��ت در اجرای 

برنامه های وفاداری هستند. 
ب��ه ط��ور عموم��ی، عرضه کنن��دگان کااله��ا و 
خدمات��ی که بیش از دو بار در یک س��ال مورد نیاز 
مصرف کنندگان اس��ت، در این گ��روه جای خواهند 

گرفت. 
به عنوان نمونه سوپرمارکت ها، فروشگاه های کیف 
و کفش، س��الن های آرایش و زیبایی، رس��توران ها، 

مجموعه های ورزشی و... در این گروه قرار دارند. 
هنگامی که کاال و خدمات ش��ما در فواصل زمانی 
متوس��ط مورد نیاز مشتریان است، شما می توانید با 
اجرای یک برنامه وفاداری مناس��ب، فواصل مراجعه 
مش��تریان را کم کنید یا با ارائه امتیاز به مش��تریان 
و تش��ویق آنها بابت هر ب��ار خرید، از مراجعه آنها به 
رقب��ای خود جلوگیری کنید. ه��ر چه تعداد دفعات 
مراجعه مشتریان را با استفاده از برنامه وفاداری خود 
افزایش دهید، مطمئن باشید که میزان وفاداری آنها 

به برند و کسب وکار شما بیشتر خواهد شد. 
2. ارائه محصوالت یا خدمات دارای حاش�یه 

سود بیش از 10 درصد:
یک برنامه وفاداری خوب برنامه ای است که در هر 
بار خرید مشتریان، بخشی از مبلغ خرید را به عنوان 
امتی��از یا پ��اداش به مش��تریان بازگردان��د. میزان 
این امتی��از و ارزش مادی هر امتی��از باید به کمک 
دپارتمان مالی کسب وکارها تعیین شود اما به طول 
معمول کس��ب وکارها عددی بین یک الی 3درصد از 
رقم ف��روش محصوالت و خدمات خ��ود را به عنوان 

امتیاز به مشتریان خود بازمی گردانند. 

در کس��ب وکارهایی که دارای حاش��یه سود بیش 
از 10 درصد هس��تند، ارائه این ع��دد در بلندمدت 
آنها را دچار مش��کل نخواهد کرد اما چنانچه حاشیه 
س��ود کس��ب وکاری کمتر از 10 درصد باشد، شاید 
اج��رای برنامه وفاداری در قالب ارائه امتیاز مادی به 
مش��تریان، برای آن مناسب نباشد و در بلندمدت بر 

سودآوری کسب وکار تاثیر منفی داشته باشد. 
3. وجود رقبای بسیار:

به طور معمول و براس��اس تجربیات گذشته باید 
ب��ه این نکته اش��اره کنیم، برنامه ه��ای وفاداری در 
صنایعی که رقبای بس��یاری مشغول فعالیت هستند 
کارایی بیش��تری خواهند داش��ت. به عن��وان نمونه 
در ای��االت متح��ده با گس��ترش رقاب��ت در صنعت 
خرده فروشی، روزبه روز بر تقاضای اجرای برنامه های 

وفاداری افزوده می شود. 
منطقی اس��ت که ب��ا ش��دت گرفت��ن رقابت ها، 
شرکت ها به دنبال حفظ مشتریان خود و پیاده سازی 
راهکاری خواهند بود که از جذب مش��تریان توسط 
رقب��ا، جلوگی��ری کن��د، بنابراین کس��ب وکارها با 
اش��تیاق فراوان به سمت اجرای برنامه های وفاداری 
خواهند رفت و این اشتیاق و جدیت سبب موفقیت 

برنامه های وفاداری خواهد شد. 
ارتباط با نویسنده: 
Me@alirezajafari. com

مدیریت امروز

علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری

ایجاد ش�غل و کس�ب درآمد همیشه یکی از 
موضوع�ات و البته چالش ه�ای پیش روی افراد 
به حس�اب می آید. تع�دادی از افراد جویای کار 
توس�ط دولت بر س�ر کار می روند و برخی دیگر 

نیز کس�ب و کار جداگانه ای برای خود راه اندازی 
می کنند. محمد بهمن از آن دسته افرادی است 
که کس�ب و کار خود را به ص�ورت جداگانه آغاز 
کرده و در میانه راه به فکر گس�ترش شغل خود 
افتاده اس�ت. وی معتقد اس�ت که هر شکست 
یک تجرب�ه برای موفقیت های بعدی محس�وب 

می ش�ود و انس�ان های موفق کس�انی هستند 
ک�ه شکس�ت را قب�ول می کنن�د و از آن درس 
می گیرند. بهمن در بخش ش�یالت فعالیت خود 
را کلید زده و اکنون چند نفر را با همین سرمایه 
اندک سر کار برده است. گفت و گوی ما را با این 

کارآفرین در ادامه بخوانید. 



مهم ترین حمالت سایبری 
تاثیرگذار در طول 10 سال اخیر

اوکراین،2015 
گفته ش��د که روس��یه یک حمله سایبری گسترده 
را علیه شبکه برق اوکراین سازماندهی کرده بود. این 
ادعای مقام های آمریکایی بود. این حمله س��بب قطع 
برق در بیش از 103 شهرس��تان و ش��هر کوچک در 
اوکراین ش��ده بود. روس��یه در آن زم��ان در درگیری 

نظامی با اوکراین بر سر کریمه بود. 

آلمان، 2015 
هکرها به کارخانه فوالد آلمان دسترسی پیدا کردند 
و توانس��تند کوره ب��زرگ آنجا را خام��وش کنند. در 
نتیجه این اقدام آس��یب زیادی به صنعت ریخته گری 
و فوالدس��ازی آلمان زده شد. اداره فدرال آلمان برای 
تامی��ن امنیت فن��اوری اطالعات این موض��وع را در 

گزارش مفصلی شرح داده است. 

ژاپن،2014
 هکرهای��ی از کره ش��مالی توانس��تند به ش��بکه 
رایانه ای شرکت سونی پیکچرز حمله کنند. این ادعای 
مقام های آمریکایی بود. تصور می ش��ود که حمله در 
تالفی پخش فیلم طنزی به نام مصاحبه بوده باشد در 
آن ترور رهبر کره شمالی کیم جونگ اون برنامه ریزی 

می شود. 

آمریکا، 2014
 گفته شد که هکرها توانس��ته اند به دفتر مدیریت 
پرس��نل ایاالت متحده نفوذ کرده و اطالعات بیش از 
21 میلی��ون آمریکایی را که درباره س��وابق مقام ها و 
کارکنان دولتی بوده س��رقت کنن��د. مقام های دولتی 
آمری��کا انگش��ت اته��ام را به س��وی چی��ن گرفتند. 
چی��ن مدتی بعد چند هکر را درس��ت پیش از س��فر 
رئیس جمهوری آن کش��ور به ایاالت متحده بازداشت 

کرد. 
مقام های آمریکایی مدعی شدند که هکرهای ایرانی 
به شبکه رایانه ای شرکت الس وگاس سندز بزرگ ترین 
شرکت بازی و قمار در جهان حمله کرده اند. کارشناسان 
باور داش��تند ک��ه انگیزه این حمله پیام هش��داری به 
»ش��لدون آدلس��ون« میلیاردر و مالک آن ش��رکت و 
قمارخانه های الس وگاس بوده است که درباره دستیابی 
ایران به تسلیحات هسته ای هشدار داده بود و گفته بود 

که اگر الزم باشد باید به ایران حمله کرد. 

آمریکا،2013
مقام های آمریکایی ادعا کرده اند که هکرهای ایرانی 
به سیستم کنترل یک س��د در شمال شهر نیویورک 
حمله کرده اند ام��ا آنان اعالم کردند که دولت آمریکا 

به زودی کنترل اوضاع را در دست گرفت. 
2013-2011: گفت��ه ش��د ک��ه ای��ران از طری��ق 
دو ش��رکت رایان��ه ای توانس��ته حمالت س��ایبری را 
به بانک ه��ای آمریکا انجام دهد و مانع از دسترس��ی 
مش��تریان ب��ه حس��اب های آنالین خود ش��ود و این 
موض��وع زیان ه��ای ده ه��ا میلی��ون دالری را ب��رای 

بانک های آمریکایی به همراه داشته است.

کره جنوبی،2013 

حمالت سایبری علیه ش��بکه رایانه ای شرکت های 
مختل��ف رس��انه ای و بانک ها در ک��ره جنوبی صورت 
گرفت. س��ئول مدعی ش��د که کره شمالی پشت این 

حمالت بوده است. 

عربستان سعودی، 2012
 یک ویروس رایانه ای شرکت نفت دولتی عربستان 
س��عودی آرامکو رال هدف حمله قرار داد و داده های 
20 ه��زار رایانه آن ش��رکت را پاک ک��رد. مقام های 
آمریکایی مدعی شدند که هکرهای ایرانی مسئول این 

حمالت بوده اند. 

ایران،2010
 ش��رکت های امنیت��ی رایانه ای کش��ف کردند که 
بداف��زاری ب��ه نام اس��تاکس ن��ت توس��ط آمریکا و 
رژیم صهیونیستی برای غیر فعال کردن سانتریفیوژهای 
ایران مورد استفاده قرار گرفته بودند. این بدافزار برای 
نخس��تین بار در سال 2009 میالدی کشف شد، اما تا 
س��ال 2011 میالدی به طور گسترده شناخته نشده 
بود. گفته ش��د که آمریکا و رژیم صهیونیس��تی برای 
جلوگیری از پیشرفت ایران در زمینه شکافت هسته ای 
و فلج کردن برنامه هس��ته ای آن کشور از این بدافزار 
استفاده کرده بودند. بسیاری در حوزه امنیت سایبری 
باور دارند که حمالت س��ایبری ایران علیه بانک های 
ایاالت متحده در سال های 13-2011 نیز در واکنش 

به حمله استاکس نت بوده است. 

گرجستان،2008 
حمله س��ایبری به س��رور رایانه ای مقام های دولت 
گرجستان انجام شد. در آن زمان روسیه و گرجستان در 
منطقه اوستیای جنوبی مشغول نبرد با یکدیگر بودند. 

استونی،2007
 حمالت س��ایبری علی��ه ده ها س��ایت از نهادهای 
کشور اس��تونی از جمله مجلس، بانک ها، وزارتخانه ها 
و خبرگزاری های آن کشور صورت گرفت. وزارت امور 
خارجه استونی انگشت اتهام را به سوی روسیه گرفت. 
آن کش��ور مدعی شد که روس��یه به دلیل آنکه نفوذ 
خود را در اس��تونی از دس��ت داده این اقدام را انجام 

داده است. 
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دریچه

گزارش 2

بخش انرژی مهم ترین هدف حمالت سایبری

براساس آخرین گزارش شورای جهانی انرژی، 
تعداد حمالت سایبری موفق در برابر شرکت های 
نفتی در سال 2015 تا 80درصد افزایش داشته 

است. راز موفق حمله کنندگان و هکر ها، تاثیر 
دومینویی حمالت عیله ساختار های انرژی است 

که عالوه بر تحمیل هزینه های مالی سنگین، 
فجایع زیست محیطی و انسانی را نیز به بار 
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براس��اس آخرین گزارش ش��ورای جهانی 
انرژی، تعداد حمالت س��ایبری موفق در برابر 
شرکت های نفتی در سال 2015 تا 80درصد 
افزایش داشته است. راز موفق حمله کنندگان 
و هکر ه��ا، تاثی��ر دومینوی��ی حم��الت عیله 
س��اختار های ان��رژی اس��ت ک��ه ع��الوه بر 
تحمی��ل هزینه ه��ای مالی س��نگین، فجایع 
زیست محیطی و انسانی را نیز به بار می آورد. 
نتایج قید ش��ده در آخرین گزارش شورای 
جهانی انرژی، مهر تاییدی است بر مطالعات 
 »ChathamHouse « اتاق فکر بریتانیایی
ک��ه در گزارش 5 اکتبر خ��ود خطر افزایش 
حمالت س��ایبری را به تاسیس��ات هسته ای 
هش��دار داده  بود و همچنین اعالم کرده بود 
که اپراتور های بخش ان��رژی در برابر چنین 

حمالتی آمادگی ندارند. 
این آمار نگران کننده و احس��اس خطر در 
بخش امنیت سایبری بخش انرژی، اتحادیه 
اروپا را به اتخاذ رهنمود های تقویت ش��بکه 
و امنی��ت اطالعات��ی س��وق می ده��د که تا 
س��ال 2018 بتواند از وقوع چنین حمالتی 

جلوگی��ری کند. ای��ن پروژه ب��رای اتحادیه 
اروپ��ا نیازمند بودجه ای معادل یک میلیارد و 
870میلیون دالر اس��ت که همچنین صنایع 
نفت و گاز را نیز در برابر حمالت س��ایبری و 
شبکه ای ایمن می کند. برای دستیابی به این 
هدف اتحادیه اروپا، سازمان ها و شرکت های 

انرژی باید تالش خود را به کار گیرند و 
با ارزیابی و بررسی به تقویت روش های 
تامین امنیت خود بپردازند. اپراتور های 
بخش انرژی باید بیش از همیشه خود 
را آماده جنگ های سایبری کنند چرا 
که این حمالت رفته رفته ش��کل های 
پیچیده ت��ر و خطرناک ت��ری به خود 
می گیرن��د. با ای��ن وج��ود می بینیم 
که بخش ه��ای ان��رژی و اپراتور های 
آن روش ه��ای امنیتی خ��ود را تغییر 
نداده ان��د و همچنان در های اطالعاتی 

خود را باز گذاش��ته اند. امروزه، بخش انرژی 
و به خصوص انرژی هسته ای هدف هکر ها در 
تمام دنیاست. از مهم ترین حمالت سایبری 
س��ال های اخیر می توان به حمله س��ایبری 
علیه شبکه برق اوکراین در سال 2015 اشاره 
ک��رد که منجر به قطع برق در بیش از 103 

شهرس��تان و بی برقی 225 هزار نفر شد که 
به ادعای آمریکا این حمله توس��ط هکر های 
روس��ی انجام شد. به غیر از این نیروگاه، سال 
گذشته شرکت بزرگ دیگری در حوزه نفت 
و ان��رژی هدف حمالت بود؛ ش��رکت بزرگ 
آرامکو که ش��رکت نفت عربس��تان سعودی 

و متعل��ق به خانواده س��لطنتی بوده اس��ت. 
همچنین ش��رکت س��ونی در ایاالت متحده 
هدف حمل��ه قرارگرفت و اطالعات زیادی از 
آن ربوده شد و در معرض عموم قرار گرفت. 
ش��رکت ب��زرگ SANS مام��ور پیگیری و 
ارائه گزارش از این حوادث بود. بس��یاری از 

کارشناسان، ضعف سیستم های امنیتی،  عدم 
ساختار دهی درست در شبکه این سازمان ها 
و شرکت ها و همچنین استفاده از تنظیمات 
اشتباه در دس��تگاه هایی نظیر Firewall و 
UTM ها در شبکه را از دالیل آسیب پذیری 
این ش��بکه ها می دانند. هرچند این حمالت 
بعضا بس��یار ساختاریافته و قدرتمند 
انجام می ش��وند، ول��ی در صورتی که 
موانع سر راه هکرها سخت و بازدارنده 
باش��د،  حداقل نتیجه این خواهد بود 
که شدت آسیب ها به حداقل می رسد 
و می توان در کمترین زمان عملیات 

ریکاوری را انجام داد. 
همچنین اس��تفاده از دستگاه های 
مورد اعتماد و استاندارد در شبکه از 
مبانی مهم ایجاد امنیت اس��ت. بارها 
شنیده ایم که بس��یاری از دستگاه ها 
ک��ه  هس��تند  Backdoor های��ی  دارای 
می توانند موجب دسترس��ی آسان به شبکه 
ش��وند. با انتخاب دستگاه مناسب می توان تا 

حد زیادی از شدت این آسیب ها کاست. 
یوکیا آمانو، مدیر آژانس بین المللی انرژی 
اتم��ی نیز چن��د ماه پیش در س��فر خود به 

آلمان درباره جدی بودن حمالت س��ایبری 
هش��دار داده و گفت��ه ب��ود ک��ه ای��ن خطر 
ی��ک خطر خیالی نیس��ت. مس��ئله حمالت 
س��ایبری به تاسیسات هس��ته ای یا مرتبط 
با فعالیت های هس��ته ای باید بس��یار جدی 
گرفته ش��ود. ما هی��چ گاه اطمین��ان نداریم 
ک��ه از همه چیز، آگاهی داریم و ش��اید تنها 
از گوش��ه کوچکی از واقعیت ها اطالع یافته 
باشیم. به عقیده او، نگرانی ها درباره حمالت 
س��ایبری به تاسیسات هسته ای در سال های 
اخی��ر و پس از پدی��دار ش��دن بدافزارهای 
رایانه ای که می تواند به س��امانه های نظارت 
و هدای��ت صنعت��ی حمل��ه کنن��د، افزایش 
یافته اس��ت. آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی 
درباره اهمیت امنیت بخش انرژی در مقابل 
حمالت س��ایبری، اعالم کرده اس��ت که از 
س��ال 2010 به این سو بیش از 10هزار نفر 
از جمل��ه ماموران پلی��س و نگهبانان مرزی 
را در حوزه امنیت هس��ته ای آموزش داده و 
بیش از 3هزار دستگاه در اندازه تلفن همراه 
ب��رای ردیابی م��واد هس��ته ای و دیگر مواد 
 رادیواکتیو در اختیار کش��ورهای جهان قرار 

داده است.

توجه کردن به خطرات س��ایبری در بخش 
انرژی نه فقط به دلیل امنیت انرژی مهم است، 
بلکه برای پویایی اقتصاد و دولت اهمیت دارد. 
این را گزارش س��ال 2016 ش��ورای جهانی 

انرژی می گوید. 
در این گزارش بررسی شده است که چگونه 
مدیریت خطرات س��ایبری می تواند به تغییر 
در ماهی��ت صنعت و زیرس��اخت های انرژی 

بینجامد. 
با پیدایش شبکه ها و دستگاه های هوشمند، 
بخ��ش انرژی ه��دف جذابی ب��رای حمالت 
سایبری ش��د؛ حمالتی که هدفی جز اخالل 
در سیس��تم های عملک��ردی این بخش مهم 
در اقتصاد هر کشور ندارند. در بدترین حالت 
ممکن این حم��الت می تواند باعث تعطیلی 
زیرس��اخت ها، اخ��الل در عملک��رد مال��ی و 
اقتصادی یا حتی از دس��ت رفت��ن زندگی و 

آسیب های جدی به محیط زیست شوند. 
در گزارش��ی با عنوان »در مس��یر بهبودی: 
مدیری��ت و تامین مالی خطرات س��ایبری« 
درباره خطرات س��ایبری که می تواند ماهیت 
صنع��ت ان��رژی و زیرس��اخت را تغییر دهد، 

تحقیقاتی انجام شده است. 
کریس��توف فری، دبیرکل ش��ورای جهانی 
انرژی گفت: »تهدیدهای س��ایبری در میان 
معضالتی اس��ت که توجه زی��ادی را در میان 
رهب��ران اروپایی و آمریکای ش��مالی به خود 
جلب کرده است. در طول سه سال گذشته، ما 
شاهد تغییرات سریعی بودیم که سطح آگاهی 
را از صفر به س��طح بسیار باالی فعلی رسانده 

است. در نتیجه بیش از 30 کشور برنامه های 
سایبری و استراتژی های بلندپروازانه ای دارند 
که تهدیدهای س��ایبری را در مرکز خطرات 

عمده برای اقتصادهای شان قرار داده است.«
به گفته ای��ن مقام ش��ورای جهانی انرژی 
آنچ��ه تهدی��دات س��ایبری را ت��ا ای��ن حد 
خطرناک می کند این اس��ت که این تهدیدها 
تا زمان آشکار شدن آسیب واقعی شان پنهان 
می مانند. این آس��یب ها از داده های به سرقت 
رفته تا تخریب دارایی های مادی و از دس��ت 

رفتن پول های کالن را شامل می شود. 
انتظ��ار ش��ورای جهان��ی ان��رژی ب��رای 
س��ال های پیش رو این اس��ت که خطرات 
س��ایبری افزایش یابد و ط��رز فکرها درباره 
مدیریت به هم پیوس��ته زیرساخت و چرخ 

عرضه تجدیدنظر شود. 

این گزارش روشن می کند که با رشد سریع 
حمالت س��ایبری و تجربه حمله های گذشته 
توجه موثر به خطرات سایبری نیازمند آگاهی 
عمومی باالتر در دولت ها و نهادهای مس��ئول 

است. 
جروئ��ن فن درفی��ر، ی��ک کارش��ناس در 
زمین��ه انرژی در این ب��اره می گوید: »بخش 
ان��رژی باید رویکردی سیس��تماتیک بیابد و 
خطرات سایبری در کل چرخه عرضه انرژی 
را به دست آورد.« او همچنین معتقد است که 
بهبود وضعیت حفاظت از سیستم های انرژی 
و ایس��تادن جل��وی هر نوع دومین��و در  این 
صنعت که می تواند باعث ناکامی یک عنصر 

چرخه ارزش شود، ضروری است. 
از این گذشته، اقداماتی که نیاز به انطباق 
چرخه عرضه ی��ا همکاری ه��ای چندجانبه 

دارند، س��خت تر به مرحله اجرایی می رسند 
و نیازمن��د افزایش تعامل میان کش��ورهای 

هم مرز هستند. 
از نظ��ر این گزارش ای��ن بخش ها باید به 

تهدیدهای سایبری بسیار توجه کنند: 
بخش صنعت: بخش ه��ای آب و برق در 
بخش ان��رژی حتما باید به بخش س��ایبری 
به عنوان هس��ته اصلی کسب و کارش��ان نگاه 
کنن��د. بخش صنع��ت از نظر ای��ن گزارش 
موظ��ف اس��ت آگاهی خ��ود را نس��بت به 
تهدیدهای سایبری باال برده و استراتژی های 
منعط��ف در براب��ر تهدیدهای س��ایبری در 
پی��ش بگیرد. ب��رای مثال ایج��اد چارچوب 
امنیت سایبری مشترک بین بخشی می تواند 
ب��ه بخش های کلی��دی در معرض ریس��ک 
کم��ک کند ت��ا مدیریت بهت��ری در هنگام 

بروز حمالت احتمالی داش��ته باشند. در این 
بخش ها سیس��تم هایی وجود دارد که با هر 

قیمتی باید حفظ شود. 
این شرکت ها  ش�رکت های تکنولوژی: 
هم نقش��ی اساس��ی در این چرخ��ه دارند؛ 
نقش��ی که بیش��تر از جنب��ه نوآوران��ه قابل 
دیدن است. آنها باید ریشه حمالت سایبری 
را پیدا کنند و مطمئن ش��وند که از س��الح 
سایبری در امان هستند. در واقع محصوالت 
شرکت های تکنولوژی زمانی می توانند فاصله 
زیادی از تهدید حمله های س��ایبری بگیرند 
که بتوانند محصوالت ی��ا خدماتی با امنیت 

باالی سایبری ارائه دهند. 
بای��د ب��رای  دولت ه�ا: سیاس��ت گذاران 
معرفی اس��تانداردها، قوانی��ن و حمایت از به 
اشتراک گذاری اطالعات انگیزه داشته باشند. 
این ش��رکت ها همچنی��ن در عمل می توانند 
به حمالت س��نگین س��ایبری به ش��رکت ها 
جلوگیری کنند یا در برابرش بایستند. امنیت 
س��ایبری همچنین نی��از مبرم ب��ه نیروهای 
ورزی��ده دارد. ای��ن نیروی ورزیده اس��ت که 
می تواند در برابر نرخ رشد این حمالت بایستد 

و در عین حال با کار خود اشتغال زایی کند. 
بیم�ه و تامین مالی: بخ��ش انرژی باید 
خط��رات س��ایبری را رصد ک��رده و هرگونه 
اقدام تازه با روش جدید برای حمله سایبری 
را شناسایی کند. و بر روی داشتن محصوالت 
بیمه ای بهتر از نظر امنیت س��ایبری تمرکز 
کند. این ش��رکت ها همچنین در جزییات و 
بخش اطالعات باید به ش��رکت های تجاری 
کم��ک کنند ت��ا بتوان با کیفی��ت بهتری از 

فضای سایبری مراقبت کرد.

اهمیت ارتقای سطح امنیتی بخش انرژی در برابر هکر ها

روند توسعه دیجیتال؛ پاشنه آشیل بخش انرژی 

80درصد
 افزایش تعداد حمالت موفق علیه شرکت های نفتی

در سال 2015

225هزارنفر
بعد از حمله به شبکه برق اوکراین به قطعی برق دچار شدند

1/870 میلیارد دالر
بودجه اروپا برای تامین امنیت بخش انرژی تا سال 2018
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دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی خبرداد قیمت انواع تبلیت
 فارسی سازی ٦میلیون تصویر
 در موتور جست وجوی ملی

دبی��ر ش��ورای راهبری ط��رح جویش��گر بومی از 
فارسی س��ازی ٦ میلیون تصویر برای ش��بکه تصویر 
موتور جس��ت وجوی بومی و افزودن یک هزار تصویر 

بومی به این پلتفرم خبر داد. 
علیرض��ا ی��اری در گفت وگو با مه��ر از راه اندازی 
ش��بکه مفهومی  )فارس��ی نت( و ش��بکه تصویری  
)تصویر نت( برای ارتباط مفهومی و تصویری کلمات 
در موتور جست وجوی بومی خبر داد و اظهار داشت: 
ب��رای برقراری ارتب��اط بین کلمات در ش��بکه های 
کامپیوتری و درک بهتر زبان فارس��ی توسط موتور 
جست وجو، ش��بکه مفهومی فارسی نت را راه اندازی 
کردیم تا ارتباط بی��ن کلمات و جمالت بدون ابهام 

صورت گیرد. 
موت��ور  در  تصاوی��ر  نگاش��ت  داد:  ادام��ه  وی 
جس��ت وجوگر از دیگر الزمه های این طرح اس��ت تا 
امکان ارتباط بین شبکه تصاویر و درک بهتر اجزای 

تصویر در موتور جست وجو فراهم شود. 
یاری برقراری ارتباط می��ان مفاهیم روی تصاویر 
را از جمل��ه دالی��ل راه ان��دازی این دو ش��بکه روی 
موتور جس��ت وجوی بومی عنوان کرد و ادامه داد: با 
راه اندازی این دو ش��بکه پردازش تصویر و یادگیری 

عمیق مفاهیم انجام می گیرد. 
دبیر شورای راهبری طرح جویشگر بومی با اشاره 
ب��ه اینکه در تمامی موتورهای جس��ت وجوی موفق 
دنی��ا تع��داد زیادی کلم��ه و عکس به ه��م مرتبط 
هس��تند، خاطرنش��ان ک��رد: مجموعه وس��یعی از 
الگوریتم ها باعث ایجاد یادگیری عمیق این موتورها 
می ش��ود که در نهایت می تواند ب��ه کاربر مطابق با 
جمله و کلمه ای که جست وجو می کند، پاسخ دهد. 
وی با بیان اینکه یکی از این ابزارها شبکه پردازش 
تصویر  )تصویر نت( است، گفت: این پروژه در مرکز 
تحقیق��ات مخابرات در حال انجام اس��ت و تاکنون 
موفق ش��ده ایم در فاز نخس��ت، ٦ میلیون تصویر را 

فارسی سازی کنیم. 
رئیس پژوهشکده فناوری اطالعات مرکز تحقیقات 
مخابرات ادامه داد: در فاز دوم این طرح، ١٤ میلیون 
تصویر معادل س��ازی فارسی خواهد شد و در مرحله 
س��وم تا چندین میلیون تصویر بومی به این تصاویر 

اضافه خواهیم کرد. 
یاری با بیان اینکه هم اکنون فارسی سازی تصاویر 
موتور جست وجو بر مبنای پردازش تصاویر انگلیسی 
صورت می گیرد، خاطرنش��ان کرد: در فاز سوم این 
ط��رح، تصاوی��ر بومی با توجه ب��ه فرهنگ و مذهب 
ما و نی��ز جنبه های محلی و تاریخی و گردش��گری 
ایران که در نسخه انگلیس��ی وجود ندارد، به موتور 

جست وجو اضافه خواهد شد. 
وی گفت: در این مرحله از میان پردازش ٦میلیون 
تصویر، یک هزار تصویر بومی به این بستر اضافه شده 
اس��ت. نگاش��ت مفاهیم و تصاویر به صورت فارسی 
باعث اس��تفاده بدون نق��ص داده و محتوا در موتور 

جست وجوی بومی خواهد شد.

طراحی یک ابررایانه برای هدایت 
خودروهای خودران

جن س��ان هان��گ، مدیرعامل ش��رکت ان ویدیا 
در س��خنرانی خود در نمایش��گاه سی ای اس 20١7 
ابررایانه ای به ن��ام خاویر را معرفی کرد که می تواند 
به عنوان مغزی برای خودروهای خودران عمل کند. 
ب��ه گ��زارش ف��ارس، وی در این م��ورد گفت: ما 
دوس��ت داریم هر خودرویی را ب��ه هوش مصنوعی 
مجه��ز کنیم و به این منظور به همکاری با ش��رکت 
آئ��ودی پرداخته ای��م و تا س��ال 2020 خودروهای 

خودران خود را عرضه خواهیم کرد. 
خودروهایی که با همکاری این دو شرکت طراحی 
و س��اخته می ش��وند، می توانند در ش��رایطی خاص 
مانن��د بزرگراه ها و خیابان های ب��زرگ بدون نیاز به 

راننده حرکت کنند. 
یک��ی از اه��داف اصلی ش��رکت های خودروس��از 
از س��اخت خودروه��ای خودران کاه��ش تصادفات 
رانندگی اس��ت که منجر به م��رگ 30 هزار نفر در 
س��ال در جاده های آمری��کا و میلیون ه��ا نفر دیگر 
در سراس��ر جهان می ش��ود. کاهش ترافیک، کاهش 
مصرف سوخت و صرفه جویی در وقت از جمله دیگر 

مزایای استفاده از خودروهای خودران است. 
همچنی��ن این خودروها را می ت��وان به راحتی به 
اش��تراک گذاش��ت و ش��اید در آینده مردم بتوانند 
ب��دون صرف هزینه زیاد ب��رای خرید یک خودرو از 

آنها استفاده کنند. 
ان ویدیا از ١0 س��ال قبل در ح��ال ابداع فناوری 
خ��اص خود ب��رای س��اخت و هدای��ت خودروهای 
خ��ودران ب��وده و رایان��ه خاویر به گون��ه ای طراحی 
ش��ده که قادر ب��ه پ��ردازش داده ه��ای دریافتی از 
حسگرهای مختلف، موقعیت یابی خودرو روی نقشه 

و تصمیم گیری برای هدایت خودرو است. 
خاوی��ر مجه��ز ب��ه پردازن��ده هش��ت هس��ته ای 
ARM64 و پردازن��ده گرافیکی Volta اس��ت و 
می توان��د 30 هزار محاس��به را در ثانیه انجام دهد. 
هوش مصنوعی این ابررایانه در حدی است که دانش 
آن در مورد موانع محیطی را افزایش داده و می تواند 
به راننده در مورد خطرات احتمالی هشدار دهد. این 
ابررایانه با تعقیب مسیر نگاه راننده می تواند در مورد 
خودروی دیگری که در مس��یر حرکت وی قرار دارد 

هم هشدار دهد. 

خبـــر رقابت کمپانی های مشهور در CES 2017 داغ تر شد شنبه بازار

 سبقت های پی درپی غول های فناوری 
در باند سرعت 

این روزها که نمایش�گاه CES الس وگاس در حال 
برگزاری است، هر روز کمپانی های مشهور و شناخته 

ش�ده دنیای فن�اوری از تع�دادی محص�ول جدید 
رونمایی می کنند. در این می�ان، جریان رقابت بین 
تولیدکنندگان انواع نمایش�گر، لپ تاپ و تلویزیون 
نیز بس�یار داغ است. هر ش�رکت با رونمایی از یک 

محص�ول جدید، ت�اش می کند تا هر طور ش�ده از 
رقبا سبقت گرفته و به میدان موفقیت برسد.  با این 
وجود تعدادی از این محصوالت نس�بت به سایرین 

جذاب تر و البته متفاوت تر هستند: 

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073274
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شماره 692

شات

Olly robot نام یک محصول هوشمند است که با سیستمی مشابه با آمازون اکو کار می کند. در واقع می توان از طریق این محصول تمامی دستگاه های هوشمند 
موجود در خانه را کنترل کرد. برای استفاده از این محصول می توان از دو روش فرمان صوتی یا فرمان بلوتوثی استفاده کرد. قیمت این محصول هنوز نامشخص 

است. 

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com

Samsung

قیمت ) تومان (مدل تبلت
TAB3 P5200 ١,232,5٦8
NOTE3 P601 ١,٦5٤,23٦

TAB3 T211 90٦,١9٤
TAB3 T311 ١,0١5,37٤

Galaxy Tab 3 8.0 SM-T311 850,000
Tablet  NOTE3 N5120١,2٦5,00٤

TAB3 T111 ٦22,32٦
NOTE3N5100١,١78,508

Tablet  Galaxy NOTE3 P601١,79٤,792
Galaxy Note 2014 – P601 ١,7٦0,000
Galaxy Note 2014 – P601 ١,920,000

Galaxy Tab 3-GT-P5200 ١,١30,000
Galaxy Tab 3-SM-T211 930,000
Galaxy Tab 3-SM-T211 750,000

Galaxy Note N8000 ١,٤80,000
Galaxy Note 10.1 N8000 16GB١,355,000
Galaxy Note 10.1 N8000 32GB١,5٤9,000
Galaxy Note 10.1 N8000 64GB١,700,000

Galaxy Note 8 N5100١,١٤0,000
Galaxy Note 8 N5110١,0٤0,000

Galaxy Tab 3 P32007٦9,000
Galaxy Tab 3 P3200900,000
Galaxy Tab 3 P5200١,١50,000
Galaxy Tab 2 P3100800,000

Apple

قیمت ) تومان (مدل تبلت
iPad mini 2 WiFi١,230,000
iPad mini 2 WiFi١,520,000
iPad mini 2 WiFi2,١20,000

iPad mini 2 WiFi + 4G١,7٤0,000
iPad mini 2 WiFi + 4G١,990,000
iPad mini 2 WiFi + 4G2,270,000

iPad Air + 4g ١,980,000
iPad Air + 4g 2,350,000
iPad Air + 4g 2,٦20,000

iPad Air ١,570,000
iPad Air ١,850,000
iPad Air 2,١50,000

iPad (4th Gen.) Wi-Fi١,550,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi١,780,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi١,990,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi2,٦50,000

iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G١,9٤0,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G2,250,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G2,5٦0,000
iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G2,800,000

iPad mini WiFi١,020,000
iPad mini WiFi١,380,000
iPad mini WiFi١,580,000

iPad mini WiFi + 4G١,500,000
iPad mini WiFi + 4G١,8٤0,000
iPad mini WiFi + 4G2,١00,000

Huawei

قیمت ) تومان (مدل تبلت
MediaPad FHD WiFi + 3G١,250,000

MediaPad 10 FHD١,050,000
MediaPad 10 FHD١,١٤0,000

MediaPad 7 Vogue 3G٦80,000
Keyboard Dock275,000

MediaPad 7 Lite555,000
MediaPad 10 Link900,000
MediaPad X1 7.0 ١,020,000

Lenovo

قیمت ) تومان (مدل تبلت
Ideapad A1000-T٤20,000

YOGA B6000 955,325
Ideapad A1750,000

ideapad S5000 709,٦70
ideapad A3300 ٤58,55٦

A3500 ٦05,9٤9
Ideapad A2107A550,000

Tablet  YOGA B8000١,0٤8,١28
ideapadA3000٦7٦,9١٦

ideapad S6000 922,57١
Ideapad S2109A١,000,000

Acer

قیمت ) تومان (مدل تبلت
Iconia Tab A200930,000

Iconia Tab B1-A71٦39,000
Iconia W5102,500,000
Iconia W5102,٦00,000

Iconia W700P3,٤90,000

ب��ه نظر می رس��د نمایش��گاه 
CES امس��ال تمرک��ز وی��ژه ای 
روی کاربران��ی ک��ه ب��ه ب��ازی 
عالقه من��د هس��تند، دارد. تعدد 
باالی کاالهای مخصوص گیمرها 
نشان می دهد این موضوع تا چه 
حد ب��ه واقعیت نزدیک اس��ت.  
یک��ی از ای��ن محص��والت ل��پ 
تاپ ویژه گیمرهای ایس��ر اس��ت. این محصول، به طور وی��ژه برای بازیکنانی 
طراحی ش��ده که از هدس��ت های واقعیت مجازی اس��تفاده می کنند. حافظه 
داخلی در نظر گرفته ش��ده برای این محصول ٦٤ اس��ت که البته قابل ارتقا 
 هم اس��ت. نمایش��گر این محصول از نوع ١7.3 اینچی اس��ت و پردازنده آن

 Intel Core i7-7820HK است. 
اگ��ر چ��ه هیچ اطالع��ات روش��نی در مورد قیم��ت این محصول منتش��ر 
نش��ده است، اما به نظر می رس��د قیمت احتمالی این محصول بی شباهت به 
لپ تاپ های مشابه موجود در بازار مثل اچ تی سی وایو نیست. بنابراین قیمت 

تقریبی این محصول 2٦00 دالر خواهد بود. 

 اگرچه در نمایشگاه 
امس��ال CES نام های 
دارند،  حض��ور  بزرگی 
ام����ا ب��ازار رقابت در 
محص���والت وی����ژه 
گیمره��ا ه��م بس��یار 
داغ اس����ت. یک��ی از 
ش��رکت  محص��والت 
ک��ه  س���امس����ونگ 

پیش بینی می ش��ود بین بازیکنان حرفه ای به س��رعت محبوب شود، لپ تاپ 
odyssey است. 

Full HD اس��ت و  کیفی��ت صفح��ه نمایش ای��ن محصول از نوع 
ن��دازه ١5.٦ و ١7.3 اینچی روانه  ق��رار اس��ت این محص��ول در دو ا
Core i7 اس��ت و  بازار ش��ود. پردازن��ده این لپ تاپ از نوع اینتل 
براس��اس صفح��ه نمای��ش خود ب��ه ترتی��ب از حافظه های 32 و ٦٤ 
گیگابایت��ی بهره می برن��د. هنوز اطالعات دقیق��ی در خصوص قیمت 

این محصول منتش��ر نش��ده اس��ت. 

لپ تاپ ویژه بازی 

لپ تاپی برای گیمرها 

 8k مانیتور

یک 4K دیگر

LG Signature OLEDG6P Acer Predator 17 X

از دیگر شرکت هایی  س��ونی 
اس��ت که در جری��ان رونمایی 
از محص��والت مختلف خود، از 
تلویزیون براویا OLED جدید 
خود رونمایی ک��رد. تلویزیونی 
موس��وم به مدل A1Eکه قرار 
اس��ت در س��ه ان��دازه متفاوت 
روانه بازار ش��ود؛ ابعاد 55، ٦5 
و 77 اینچ��ی. س��ازندگان این 

محصول مدعی هس��تند که قدرت پردازش تصاویر این محصول تا ٤0درصد 
فراتر از مدل های پیشین است. یکی از مواردی که باعث می شود، کاربران این 
مدل از تلویزیون به کیفیت تصویر آن امید زیادی داشته باشند، سازگاری آن 

با فناوری dolby vision HDR است. 
از دیگ��ر مزیت های این ن��وع تلویزیون جدید می توان به س��ازگاری آن با 
سیس��تم عامل اندروید، دسترس��ی مس��تقیم ب��ه گوگل پلی و اس��پیکرهای 
Google home اش��اره کرد. از این محصول می توان به دو شکل رومیزی و 
دیواری استفاده کرد. هنوز قیمت دقیقی برای این تلویزیون اعالم نشده است. 

هیجان انگیز تری��ن  از  یک��ی 
جری��ان  در  ک��ه  محصوالت��ی 
نمایشگاه CES رونمایی شد و 
دل بس��یاری از کاربران را برد، 
 Dell مانیت��ور جدید ش��رکت

است. 
ن��وع  از  مانیت��ور ک��ه  ای��ن 
32 اینچ��ی اس��ت ب��ا کیفیت 

ش��گفت انگیز 8k فصل��ی تازه در رقابت بین تولیدکنندگان مانیتور گش��وده 
اس��ت. البته پیش از این نیز ال جی به تولی��د مانیتورهای 8k پرداخته بود. 
 8k تفاوت هایی بنیادین ب��ا ال جی دارد. اما چرا کیفیت Dell ام��ا محصول
تا این حد حائز اهمیت اس��ت؟ این سطح کیفیت تا ١٦ برابر فراتر از کیفیت 

Full HD است. 
رزولوش��ن این مانیتور ٤320 در 7٦80 اس��ت و رکورد چش��مگیر 33.20 
پیکسل را به نام خود ثبت کرده است. این محصول که با ویندوز ١0 سازگار 
اس��ت، برای کاربرانی با اهداف متف��اوت و گوناگون کاربرد دارد. قیمت اعالم 

شده برای این محصول از سوی کمپانی»دل«  ٤999 دالر است. 

 ش��رکت ال جی که 
اخیراً تالش های زیادی 
کیفیت  افزای��ش  برای 
تولیدات خود در عرصه 
نمایشگر و تلویزیون های 
هوش��مند انج��ام داده 
اس��ت، از جدیدتری��ن 
تلویزی��ون خ��ود در دو 
ان��دازه ٦5 و 77 اینچی رونمایی کرده اس��ت. اما وجه تمایز این تلویزیون با دیگر 
محصوالت موجود در بازار به ضخامت بسیار پایین آن باز می گردد. این تلویزیون 
فوق باریک، از HDR 10 و Dolby vision پشتیبانی می کند و دارای کیفیت 
رنگ و وضوح فوق العاده ای است. از قابلیت های مهم این محصول می توان به زیبایی 
و هوش��مندی در طراحی اش��اره کرد. در واقع می ت��وان این محصول را به کمک 
گیره های مخصوص در زمین قرار یا داخل دیوار جای داد. به عبارت دیگر کاربران 
برای این محصول فوق العاده زیبا، هیچ محدودیتی نخواهند داشت. هنوز اطالعات 
دقیقی در خصوص زمان عرضه و قیمت این محصول منتشر نشده است اما برخی 

از اطالعات غیر رسمی، قیمت این محصول را ٦ هزار دالر تخمین زده اند. 

کمپان��ی razer ضم��ن رونمای��ی از ل��پ ت��اپ جدی��د خ��ود هدی��ه ای 
 وی��ژه تقدی��م گیمرهای حرف��ه ای ک��رد. این محص��ول جدی��د، از تکنولوژی

 three-screened concept به��ره می ب��رد و از این حیث در س��طح جهان 
رکورددار اس��ت. اما مکانیزم این نمایشگر سه گانه دقیقا چگونه است. دو صفحه 
نمایش اضافی موجود در این لپ تاپ یک کانون نمایش تش��کیل می دهند که 
از نمایشگر مرکزی تبعیت می کند. هر سه صفحه نمایش به لحاظ اندازه به یک 
شکل هستند ٤3cm برابر با ١7 اینچ. هر سه لپ تاپ نیز از ضخامتی ١.5 اینچی 
برخوردارند و در مقایس��ه با بسیاری از لپ تاپ های موجود در بازار که برای بازی 
طراحی شده اند از کیفیتی به مراتب باالتر برخوردار هستند. این سه لپ تاپ در 
قالب پروژه ای موسوم به  »والری« طراحی شده اند. اما در خصوص قیمت و تاریخ 

رونمایی از این محصول اطالعات دقیقی در دست نیست. 



چشم انداز صنعت
 تجهیزات پزشكی

صنع��ت تجهیزات پزش��کی از جمل��ه صنایعی 
اس��ت که با پیش��رفت علوم پزشکی بیش از پیش 
مورد توجه کشورها قرار گرفته است. در ایران نیز 
همانند بس��یاری از کشورها این صنعت با توجه به 
رابطه تنگاتنگ با س��امت جامعه مورد توجه ویژه 
قرار دارد. اگرچه در س��ال های گذشته این صنعت 
نیز همانند س��ایر صنای��ع از وضعیت کلی اقتصاد 
و رک��ود حاکم بر آن متاثر ش��ده، ام��ا با این حال 
نسبت به سایر صنایع وضعیت بهتری داشته است. 
در این گفتار سعی خواهد شد شمایی کلی از این 

صنعت ارائه شود. 

نیاز داخل  )تولید و واردات(
۳۰ ال��ی ۵۰ درصد از هزینه های بیمارس��تانی 
مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی است، از این رو 
صنایع تجهیزات پزش��کی نقش اساسی در اقتصاد 
بیمارس��تانی دارد. ۳۰ ت��ا 4۰درص��د تجهی��زات 
پزش��کی کش��ور توس��ط تولیدکنن��دگان داخلی 
تأمین می ش��ود، که ارزش این می��زان تجهیزات 
تولی��د ش��ده 4۰۰میلیون دالر اس��ت و در مقابل 
6۰ تا 7۰درصد تجهیزات پزش��کی وارداتی است. 
در ایران نیز ش��رکت های تولی��د کننده زیادی در 
این ح��وزه وجود دارند و در چند س��ال اخیر نیز 
ش��رکت های دانش بنیان در حوزه فعال ش��ده اند. 
سال گذش��ته، 879میلیون دالر واردات تجهیزات 
پزش��کی داش��ته ایم که این میزان نسبت به سال 
9۳ که 1.2میلیارد دالر بوده، کاهش چشمگیری 
نش��ان می دهد، اما در عین حال کش��ور وابستگی 

زیادی به واردات تجهیزات پزشکی دارد. 
با توجه ب��ه راه اندازی پایگاه اینترنتی برای ثبت 
کاالهای وارداتی و ملزم کردن همه واردکنندگان 
تجهی��زات ب��ه ثبت کااله��ای وارداتی ت��ا انتهای 
آذر م��اه امس��ال، می ت��وان گفت ک��ه قاچاق در 
زمینه تجهیزات پزش��کی کاه��ش یافته و به علت 
وج��ود فض��ای رقابتی ک��ه بین وارد کنن��دگان و 
تولیدکنن��دگان وج��ود دارد، قیمت ه��ا در حالت 

متعادلی قرار گرفته اند. 

صادرات
در حوزه تجهیزات پزش��کی، ایران درس��ال های 
اخیر عزم جدی خود را برای حضور بیشتر در خارج 
از مرزها جزم کرده اس��ت. در ح��ال حاضر اولویت 
وزارت بهداش��ت و دولت حمایت از توسعه صادرات 
در بخش دارو و تجهیزات پزش��کی است. تجهیزات 
پزشکی از بخش های مهم تولیدی – صادراتی کشور 
است. در حدود 4۰۰ واحد کشور در این حوزه فعال 
هس��تند که گردش مالی س��االنه حدود 2میلیارد 
دالر دارن��د. از این 4۰۰ واح��د، 8۰ واحد صادرات 
تجهیزات پزشکی وجود دارند که ارزشی حدود ۳۰ 
میلیون دالر دارند که با توجه به ظرفیت های بالقوه 
موجود در کشور رقم ناچیزی است. میزان صادرات 
تجهیزات پزشکی در سه ماهه نخست سال 1۳9۵ 
ب��ا 2.2 میلیون دالر ارزش و وزن 8۳ تن از رش��د 
ارزش��ی 27درص��دی و کاهش وزن��ی 4۵درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است 
و طبق برنامه ریزی های انجام ش��ده توسط سازمان 
غ��ذا و دارو، تا پایان س��ال 9۵ افزایش 2۵درصدی 
صادرات در حوزه دارو و تجهیزات پزش��کی انتظار 
می رود. کش��ورهای هدف به منظور صادرات بیشتر 
متعلق به کشورهای همسایه و خاورمیانه و سپس 

اروپاست. 

مصائب بازار صادرات
از مشکاتی که در مسیر افزایش میزان صادرات 
تجهیزات پزش��کی وجود دارد می توان به هزینه بر 
ب��ودن ثبت محصوالت، ایج��اد نمایندگی و مراکز 
خدم��ات پس از ف��روش در بازارها و زمان بر بودن 
فرآیند ثبت محصول در کش��ورهای هدف اش��اره 
کرد. س��هم هزینه های تحقیق و توسعه در جریان 
تولی��د محصوالت و توس��عه فناوری های نوین در 
این ح��وزه نیز قاب��ل توجه اس��ت، بنابراین برای 
توس��عه این بخش بای��د فعاالن این ح��وزه مورد 
حمایت جدی قرار بگیرند. با توجه به ظرفیت های 
کشور در بخش تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی 
متخص��ص، الزامات ض��روری تأمین مالی و جذب 
فناوری های روز دنی��ا از مهم ترین عوامل مؤثر در 

جهش تولید و صادرات تجهیزات پزشکی است. 
به علت زیاد ب��ودن تعداد و تنوع محصوالت در 
زمین��ه تجهیزات پزش��کی در ب��ازار، ظرفیت های 
خالی بس��یاری برای س��رمایه گذاری وجود دارد. 
چنانچ��ه در زمینه تولی��د مواد اولی��ه، تجهیزات 
رادیولوژی  رادیوگراف��ی،  دندانپزش��کی،  جانب��ی 
و ساکش��ن امکان س��رمایه گذاری وج��ود دارد. با 
توج��ه به بازار بزرگی که برای تجهیزات پزش��کی 
فراهم اس��ت، بنابراین س��رمایه گذاری اصولی در 
این زمینه ها توجیه اقتصادی دارد. با توجه به نیاز 
جامعه و خواس��ت دولت مبنی بر کاهش واردات، 
توس��عه بازار داخلی در زمینه تجهیزات پزش��کی 
و داروی��ی، کاه��ش هزینه های القای��ی و کنترل 
هزینه های مردم می توان این صنعت را از صنایع با 

چشم انداز روشن در اقتصاد نامید. 
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گزارش »فرصت امروز« از بازار آجر آجرپزان

آجر روی آجر سرمایه گذاری بند نیست

از گذش��ته های دور در اصطاح، فخار به 
کس��ی گفته می شده که کار پخت سفال را 
انجام می داده است، از همین رو این اتحادیه 
به ن��ام حرفه ای ک��ه اف��راد در آن فعالیت 
نام گذاری ش��د. تاسیس  می کردند فخاران 
اتحادیه فخاران به سال 1۳2۵ بازمی گردد و 
در واقع جزو نخستین اتحادیه های کشوری 
محسوب می ش��ده، هرچند شاید گرد گذر 
زمان به این حرفه هم رس��یده و این حرفه 
را نیز بس��ان قدمت خود پیر کرده اس��ت. 
دیگر رمقی برای ادامه حیات آجرپزان باقی 
نمانده اس��ت ط��وری ک��ه از ۳6۰ کارخانه 
آجرپزی در تهران تنها 1۵۰ کارخانه آن هم 
ب��ا یک پنجم ظرفیت خ��ود کار می کنند. با 
رکود صنعت ساختمان س��ازی نان آجرپزان 
هم آجر شده اس��ت. برای بررسی بازار آجر 
»فرص��ت امروز« گفت وگوی��ی را با مرتضی 
منبع چ��ی، رئیس اتحادیه فخاران داش��ته 

است که در ادامه می خوانید. 

تعطیلی اکثر کارخانه ها به دلیل رکود
رئی��س اتحادیه فخاران ب��ا بیان اینکه در 
اس��تان تهران حدود ۳6۰ کارخانه س��نتی 
آجرپزی و حدود 4۰ کارخانه آجر ماشینی 
وج��ود دارد، می گوی��د: از این تع��داد تنها 
1۵۰ کارخان��ه آن هم با یک پنجم ظرفیت 
خود در حال فعالیت هس��تند و دیگر توانی 
برای ادامه این بخش ها نمانده اس��ت. رکود 
صنعت ساختمان س��ازی یک��ی از مهم ترین 
عوامل رکود بازار آجر محس��وب می ش��ود 
اما بح��ث دیگری که به رک��ود این صنعت 
دامن زده اس��ت بحث استفاده از بلوک های 
سیمانی به جای استفاده از سفال و آجر در 
ساختمان سازی است. عده ای بدون مطالعه 
آمده اند و می گویند با استفاده از بلوک های 
س��یمانی به سبک سازی س��اختمان کمک 
می کنن��د در حال��ی که عقی��ده آنها از نظر 
کارشناسی نادرست اس��ت، زیرا بلوک های 
س��یمانی نیز تقریبا هم وزن آجرها هستند 
و محاسنی که اس��تفاده از سفال و آجر در 
صنع��ت ساختمان س��ازی از نظر مقاومت و 
ضریب صدا دارد، بلوک های سیمانی ندارند. 
وی در ادامه می گوید: به صورت تقریبی4۰۰ 

ش��غل به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم با 
صنعت ساختمان س��ازی مرتبط هستند که 
یک��ی از آنها صنعت فخاران اس��ت. با رکود 
ای��ن صنعت نیاز به آجر هم بس��یار کاهش 
یافته اس��ت و این باعث ش��ده بس��یاری از 
کارخانه ها تعطیل ش��وند. وی در پاس��خ به 
این س��وال که ب��ورس خریدوف��روش آجر 
کجاس��ت و خریداران باید ب��رای خرید به 
کجا مراجع��ه کنند، می گوید: بس��یاری از 
افراد معموال برای خرید آجر، مس��تقیما به 
خود کارخانه های آجرپزی مراجعه می کنند 
اما اگر ش��خصی به کارخان��ه مراجعه نکرد 
می توان��د با اتحادیه فخاران تماس داش��ته 

باش��د و ما اطاع��ات الزم را در اختیار 
خریداران خواهیم گذاشت. 

آجر هیچ گاه از چرخه تولید حذف 
نمی شود

منبع چ��ی با اش��اره به ای��ن موضوع 
که ما س��عی کردیم تولی��د را به روش 
نوین پیش ببریم و از شیوه های سنتی 
پخ��ت و کوره ه��ای آجرپ��زی فاصل��ه 
بگیریم، می گوی��د: در دولت قبلی قرار 
ش��د بودجه ای را به منظور بهینه سازی 
مص��رف س��وخت و سیس��تم کار ب��ه 
تولیدکنن��دگان این بخ��ش اختصاص 
دهن��د اما چون نتوانس��تند این بودجه 

را ب��ه این بخ��ش تزریق کنن��د، تولید آجر 
به روش س��نتی خود باقی ماند؛ حال آنکه 
سرنوش��ت آن بودجه ها نیز مش��خص نشد. 
ب��ه هرحال دول��ت کاری را ک��ه باید برای 
ای��ن صنف انجام می داد، انجام نداد. ش��غل 
آجرپ��زی در مع��رض نابودی اس��ت، باید 
حمایت هایی از این بخ��ش صورت گیرد تا 
این صنف بتواند س��ر پا بماند که متاسفانه 
دول��ت هیچ نگ��رش مثبتی ب��ه این صنف 
نداش��ته و ندارد. رئیس اتحادیه فخاران در 
پاس��خ به این س��وال که آیا با رونق گرفتن 
دوب��اره صنعت ساختمان س��ازی این صنف 
ه��م رونق می گی��رد، می گوی��د: هیچ چیز 
قدیمی در حال حاضر حذف نش��ده اس��ت. 
به طور مث��ال، آیا با آم��دن تکنولوژی های 
جدید و به روز، نان سنتی حذف شده است؟ 
گرچه نان های ماشینی بسیار گسترش پیدا 
کردند و متنوع هم هس��تند اما مردم هنوز 

طالب نان س��نتی هس��تند. به هیچ وجه و 
هیچ زمانی آجر س��نتی حذف نخواهد شد. 
هنوز هم برای بسیاری از افراد بودن در یک 
خانه قدیمی آجری لذت بخش تر از بودن در 
یک خانه سراسر گرانیت است. نظر من این 
اس��ت که این ش��غل باید تا حدودی حالت 
س��نتی آن حفظ ش��ود و باق��ی صنعت به 
تکنولوژی های روز تجهیز شوند؛ کمااین که 
در حال حاضر س��بک جدیدی از آجرهای 
نما وارد بازار ش��ده است که از آن به عنوان 

نمای ساختمان استفاده می کنند. 
ای��ن نوع آجره��ا در رنگ ه��ای مختلف و 
س��ایزهای متفاوت��ی عرضه می ش��وند. وی 

ب��ا بیان این جم��ات می افزای��د: اگر دولت 
می خواه��د ای��ن صنع��ت و اش��تغال ای��ن 
بخش را حف��ظ کند باید ب��ا در اختیار قرار 
دادن تس��هیات در قالب وام و س��رمایه به 
تولیدکنندگان این صنف کمک کند. رئیس 
اتحادیه فخاران با بی��ان اینکه تا حدود پنج 
سال گذشته ما حتی آجرهای تولیدی خود 
را ص��ادر می کردیم، می گوید: کش��ور عراق 
یکی از بزرگ ترین مقصدهای صادراتی ایران 
محس��وب می ش��د گرچه در حال حاضر نیز 
این صادرات وجود دارد اما مقدار آن بس��یار 
پایین آمده است؛ طوری که اگر در روز 1۰۰ 
تریلی آجر به عراق می رفته االن حدود ۳۰ تا 

4۰ تریلی آجر به عراق صادر می شود. 

قیمت آجرها و دستمزد فخاران چقدر 
است؟ 

رئی��س اتحادیه فخ��اران در مورد قیمت 

آجرها می گوید: آج��ر به صورت تنی عرضه 
می ش��ود که تقریبا هر تن شامل ۵۰۰ عدد 
آجر اس��ت و اگر به قیمت بخواهید حساب 
کنی��د هر آج��ر حدود 11۰ توم��ان قیمت 
خواه��د داش��ت. وی با بی��ان اینکه قیمت 
مصوب س��ال های گذش��ته تن��ی 6۰ هزار 
تومان بوده اس��ت، ادام��ه می دهد: در حال 
حاض��ر بس��یاری از کارخان��ه داران حاضر 
هستند زیر 2۰ تا 2۵ درصد قیمت تولیدی 
آجرها را بفروش��ند ت��ا بتوانند امورات خود 
را بگذرانند. آجرهای نم��ا به صورت دانه ای 
به فروش می رس��ند که قیمت آنها از ۵۰۰ 
تومان ش��روع می ش��ود. دلی��ل گرانی این 
آجره��ا نیز ص��اف و یکدس��ت بودن 
آنه��ا اس��ت. از آنج��ا که ای��ن آجرها 
برای روی کار و نما مصرف می ش��وند 
قیم��ت باالیی هم دارن��د اما آجرهای 
س��فالی که برای ساختمان س��ازی و 
دیوارچینی از آنها اس��تفاده می ش��ود 
بین 2۰۰ تا ۳۰۰ تومان قیمت دارند. 
منبع چی در رابطه با دستمزد فخاران 
می گوید: حق��وق این کارگران مطابق 
مصوب ش��ورای عالی کار است اما اگر 
به ص��ورت کنترات��ی کار کنن��د دیگر 
مزدی می ش��وند و کارم��زد روزی 8 
س��اعت آنها دو براب��ر کارگران عادی 

خواهد بود. 

به سرمایه ای باالی 8 میلیارد تومان 
نیاز داریم

منبع چ��ی با اش��اره ب��ه اینک��ه در حال 
حاض��ر س��رمایه گذاری در ای��ن بخ��ش را 
توصیه نمی کنم، می افزاید: س��رمایه گذاری 
در حوزه س��نتی این صنف دیگر مقرون به 
صرفه نیس��ت و ممکن اس��ت شخص تمام 
س��رمایه خ��ود را نیز از دس��ت بدهد. البته 
ورود در ش��یوه های نوی��ن تولید و کار روی 
آجرهای نما ممکن اس��ت قابل قبول باشد 
اما برای ش��روع این کار به سرمایه هنگفتی 
نیاز اس��ت. وی در پاس��خ به این سوال که 
برای ش��روع کار در بخ��ش آجرهای نما و 
آجرهای ماشینی به چه میزان سرمایه اولیه 
نیاز اس��ت، می گوید: در این بخش حداقل 
س��رمایه اولیه باالی 8میلیارد تومان است. 
دس��تگاه ها و ماش��ین آالت این صنعت هم 

داخل ای��ران وجود دارد و هم از خارج وارد 
می ش��ود که تفاوت آنها مثل ماش��ین بنز و 
پراید ساخت داخل اس��ت. کیفیت ساخت 
دس��تگاه ها داخلی و وارداتی به لحاظ تولید 
محصول بس��یار متفاوت است؛ به طور مثال 
دس��تگاه های هندله و بنجوان��ی که حدود 
۳۰ سال اس��ت از خارج آمده هنوز هم کار 
می کنند اما عمر مفید دس��تگاه های ایرانی 

حداکثر سه تا چهار سال است. 
وی با بیان اینکه کش��ورهایی مثل ایتالیا، 
آلمان، اس��پانیا و انگلیس ح��رف اول را در 
س��اخت ماش��ین های آجر و نم��ا می زنند، 
می گوید: در حال حاضر کشورهای دیگری 
نظیر کش��ور ترکیه که تحت لیس��انس این 
ش��رکت ها فعالی��ت می کنن��د در س��اخت 
تجهیزات بسیار پیش��رفت کرده اند. قیمت 
ای��ن دس��تگاه ها ب��االی 2۰ میلی��ون دالر 
اس��ت. باید بگویم برای ش��روع کار داشتن 
یک فض��ای پنج تا 1۰ هکتاری از ملزومات 
این صنعت محسوب می شود، در واقع تولید 
آجرهای ماشینی به فضای زیادی نیاز دارد. 
این مقام مسئول در رابطه با مواد اولیه مورد 
نیاز این صنعت می گوید: ماده اولیه س��فال 
خاک رس اس��ت البته چند سالی است که 
در س��اخت آجرهای ماشینی و نما از خاک 
شل هم استفاده می کنند. شل خاکی است 
که از مواد کوهی گرفته می ش��ود؛ در واقع 
ش��ل در پایه های کوه برداش��ت و آس��یاب 
ش��ده و زمانی که ب��ه خاک های  ریزی مثل 
خاک رس تبدیل ش��د از آن س��فال و آجر 
درس��ت می کنند. م��واد اولی��ه این صنعت 
تماما از داخل تامین می ش��ود و ما وارداتی 
در ای��ن ح��وزه نداریم. وی ادام��ه می دهد: 
سنتی ها، پخت شان صنعتی است اما تولید 
خشت ش��ان به اصطاح کارگری اس��ت و با 
کار دست انجام می شود، آجرهای ماشینی 
نیز ه��م پخت و هم خشت ش��ان به صورت 
صنعتی انج��ام می گیرد. منبع چی در رابطه 
ب��ا دریافت مج��وز کس��ب و کار این صنعت 
می گوید: از نظر صنفی اگر شخصی بخواهد 
در رابطه با تاس��یس آجرپزی س��نتی اقدام 
کند باید به اتحادیه فخاران مراجعه کند اما 
برای تاسیس کارخانه ماشینی و اخذ پروانه 
بهره برداری باید ب��ه وزارت صنایع مراجعه 

کرد. 

دیدگاه

مریم راضی

ب��رای دریافت مجوز کس��ب و کار در این ح��وزه، اگر 
ش��خصی بخواهد در رابطه با تاس��یس آجرپزی سنتی 
اق��دام کند باید به اتحادیه فخاران مراجعه کند اما برای 
تاس��یس کارخانه آجر ماشینی و اخذ پروانه بهره برداری 
باید به وزارت صنایع مراجعه کرد. گفتنی است تا زمانی 
که صنعت ساختمان سازی با رکود مواجه است از رونق 

این صنف هم خبری نیست. به طور مثال کارخانه ای که 
ماهانه 2 هزار تن تولید آجر داش��ت در حال حاضر 4۰۰ 
تن هم نمی تواند تولی��د کند. چرخه تولید این صنف با 
رکود مواجه ش��ده و در صورت از بی��ن رفتن رکود این 
صنعت هم رونق خواهد یافت. همین بارقه امیدی برای 

سرمایه گذاری در این صنعت است. 

برای ورود به این صنعت البته بخش ماش��ینی و نه 
سنتی آن شما به یک سرمایه باالی 8 میلیارد تومانی 
نیاز دارید. دس��تگاه ها و ماش��ین آالت این صنعت هم 
داخ��ل ایران وجود دارد و هم از خارج وارد می ش��ود 
که قیمت این دستگاه ها به باالی 2۰میلیون دالر هم 
می رسد. گفتنی است برای ورود به این صنعت داشتن 

یک فضای پنج تا 1۰ هکتاری ضروری به نظر می رسد 
و برای کار در چنین حجمی ش��ما به 2۰۰ نیروی کار 
نیاز دارید که ب��ه هر کدام از آنها باید مطابق با قانون 
وزارت کار حقوق پرداخت کنید. شایان توجه است که 
ماده اولیه این صنعت از داخل تامین می ش��ود و شما 

نیاز به وارداتی در این حوزه نخواهید داشت. 

لیال شیرزاد
leilashirzad69@gmail. com

مجوز و ریسک ها سرمایه اولیه

عده ای بدون مطالعه آمده اند و می گویند 
با استفاده از بلوک های سیمانی به 

سبک سازی ساختمان کمک می کنند در 
حالی که عقیده آنها از نظر کارشناسی 

نادرست است، زیرا بلوک های سیمانی نیز 
تقریبا هم وزن آجرها هستند و محاسنی 

که استفاده از سفال و آجر در صنعت 
ساختمان سازی از نظر مقاومت و ضریب 

صدا دارد، بلوک های سیمانی ندارند



در یادداشت قبل، ضمن ارائه 
تعاری��ف مرتب��ط و فرآیندهای 
مرتبط با شایسته ساالری، موانع 
تحق��ق شایسته س��االری در دو 

گروه اصلی: 
- موانع برون سازمانی
- موانع درون سازمانی

مورد بررس��ی قرار گرفت که 
البت��ه هر کدام از دو گروه موانع 
ف��وق، به تع��دادی زیرمجموعه 
تقس��یم می ش��د. در گام بع��د 
به تش��ریح راهکارهای توس��عه 
)به منظ��ور  شایسته س��االری  
غلب��ه یا کاه��ش اث��رات موانع 
برون س��ازمانی و درون سازمانی( 

پرداخته می شود. 
 الف: راهکارهای مربوط به 

عوامل برون سازمانی
؛  ع�ی جتما مل ا ا عو -1
آموزه های  تروی��ج  فرهنگ�ی: 
دین��ی و اخالق��ی مرتب��ط ب��ا 
مدیری��ت، انتخ��اب و انتص��اب 
در  کارگ��زاران  و  مقام��ات 
س��ازمان های دولت��ی، تروی��ج 
رعایت عدالت و انصاف توس��ط 
س��ازمان ها در برخورد با مردم 
از طریق شفاف س��ازی عملیات 
س��ازمان در ارائه خدمات، عدم 
توجه صرف به مدرک تحصیلی 
در هنگام جذب نیروی انسانی و 
استفاده از آزمون ها و تست های 
مناسب و س��ایر ابزار ها و ساز و 
کار های بررسی دانش و مهارت  
و رشد نامتوازن آموزش عالی و 
عدم ارتب��اط آن با دنیای کار و 
نیازهای کش��ور، نوعی بیگانگی 
میان دانش��گاه و صنعت ایجاد 
ک��رده اس��ت و ای��ن موض��وع 
بهره گیری مؤثر از شایس��تگان 
را تحت الش��عاع قرار داده است: 
اج��رای برنامه ه��ا و راهکارهای 
اجرای��ی و عملی برای آش��تی 
و  صنای��ع  و  دانش��گاه  دادن 

خدمات
اقتص��ادی:   عوام��ل   -2
و  مقام��ات  ب��ه  دادن  توج��ه 
و  اقتص��ادی  دس��ت اندرکاران 
مالی کش��ور بر این موضوع که 
هم��واره سیاس��ت ها، فعالیت ها 
و روند ه��ای مالی و اقتصادی بر 
عملکرد س��ازمان ها مؤثر است، 
توجه و حساس��یت نس��بت به 
هدایت و استفاده از منابع مالی 
ب��ه س��وی کارآفرینی،  بانک ها 
و...   اش��تغال زا  تولید، طرح های 
و مح��دود ک��ردن دالل بازی و 
به  فعالیت ه��ای خ��اص، توجه 
این موضوع که ناتوانی اقتصادی 
کشور قدرت سازمان های دولتی 

را در ج��ذب و جب��ران خدمات 
نیروهای شایس��ته و با کیفیت 
پایین م��ی آورد و توجه دادن به 
این موضوع که عوامل اقتصادی 
از مهم تری��ن عوام��ل عموم��ی 
جابه جایی کاری شایس��تگان به 
منظور پرکردن شکاف دستمزد 
پرداخت و بهره مندی از امکانات 

بخش خصوصی است.
 3- عوامل سیاسی قانونی:  
ب��ه جهت پراکندگی زیاد و عدم 
انسجام قوانین و مقررات مرتبط 
با شایسته ساالری و نیز مشخص 
نبودن متول��ی پیگیری این امر 
محور های  و  بایس��تی ضواب��ط 
به گون��ه ای  شایسته س��االری 
منس��جم و هدفمند و نظام مند 
احصاء ش��ده و به صورت مدون 
در اختیار س��ازمان ها قرارگیرد، 
تش��کیل س��ازمان ی��ا نه��ادی 
مستقل و مردم نهاد برای مراقبت 
شایسته س��االری:  اص��ول  از 
س��ازمان ی��ا نهاد م��ورد نظر از 
طریق بازرس��ان و ممیزان خود 
اصول شایسته س��االری را مورد 
ممیزی و بررس��ی قرار می دهد. 
نتای��ج بررس��ی ها و مطالع��ات 

سازمان یا نهاد مذکور به طریق 
مقتضی اطالع رس��انی ش��ود )از 
طریق رس��انه ها یا...( و اصالح یا 
تعدیل انتصابات مدیران براساس 
گ��زارش نهاد مذکور و تش��ویق 

سازمان های برتر
ب- راهکاره�ای مربوط به 

عوامل درون سازمانی
درون س��ازمانی،  موانع  عمده 
ریش��ه در موانع برون س��ازمانی 
دارد اما راهکاره��ای زیر جهت 
غلبه ب��ر موانع درون س��ازمانی 

بسیار مفید است: 
1- توج��ه، تأکی��د و تحلیل 
مس��تمر ن��رخ بی��کاری و عدم 
اش��تغال در جامع��ه و تأثیر آن 
بر چه��ار حوزه نظ��ام مدیریت 
مبانی انس��انی یعنی استخدام، 
نگهداری، بهسازی و به کارگیری 

مؤثر منابع انسانی. 
2- بهره گیری از سیاس��ت ها 
انسانی  و خط مش��ی های منابع 
نمون��ه  )ب��رای  منعطف ت��ر  
بهره گی��ری از نیروه��ای زبده و 
با کیفیت به ص��ورت قراردادی 
مادام العم��ر  تعه��د  ب��دون  و 

استخدامی(

و  ش��رایط  تطبی��ق   -3
برنامه های مدیریت منابع انسانی 
با شرایط اقتصادی کشور  )برای 
نمونه آموزش و توسعه کارکنان 

در هنگام رونق اقتصادی و. . .(
4- نق��ش فعاالن��ه در تحلیل 
وضعی��ت اقتص��ادی و تبدی��ل 
تهدی��دات به فرصت ه��ا  )برای 
نمونه ج��ذب افراد شایس��ته و 
کارآمد در زمان عرضه زیاد آنها 

در جامعه و. . .(
5- توج��ه ب��ه اثربخش��ی و 

کارایی افراد در سازمان
موقت  استخدام  گسترش   -6

یا قراردادی
7- اعمال مدیریت غیرمتمرکز

8- ایجاد یک نظام ارزشیابی 
عملکرد سیستماتیک

و  بوروکراس��ی  کاه��ش   -9
مقررات و فعالیت های دس��ت و 

پاگیر
10- توجه به کیفیت و پیاده 
ک��ردن مدیری��ت کیفی��ت در 

سازمان
11- اعمال مدیریت مشارکتی

12- موظ��ف ک��ردن افراد به 
پژوهش و تحقیق

13- تغییر و تحول در ساختار 
و تشکیالت سازمان ها

 14- حرکت واقعی به سمت 
مدیری��ت نوین و مدیریت منابع 

انسانی
 ج: نتیجه گیری

 تا پیاده سازی شایسته ساالری 
و غلبه اساسی بر موانع راه درازی 
در پیش است. در این یادداشت 
در حد امکان راهکارهای توسعه 
شایسته س��االری با توجه به دو 
گروه موانع درون و برون سازمانی 
ذکر شد. در بعد کالن نخستین 
فرهن��گ  گس��ترش  ق��دم 
شایسته ساالری و انجام اقدامات 
و تنظی��م سیاس��ت ها به نحوی 
که افراد احس��اس کنند تنها در 
صورت شایس��ته بودن پیشرفت 
بعدی تش��کیل  می کنند. مورد 
متولی شایسته س��االری  نهادی 
بود که با ارزیابی س��ازمان های 
مختلف و ارائه گزارش، به پایش 

مدام این مهم بپردازد. 
 اگر ارتقای افراد در س��ازمان 
براساس لیاقت و شایستگی آنان 
صورت گی��رد و ادام��ه خدمت 
فرد در س��ازمان به اثربخشی و 
لیاقت او بس��تگی داشته باشد، 
س��ازمان  در  شایسته س��االری 

توسعه و تقویت خواهد شد. 
 لزوم آموزش نیروی انس��انی 
در هر س��ازمانی از لوازم توسعه 
شایسته ساالری و شایسته پروری 
در سازمان هاست. تحقق اهداف 
س��ازمان و کارایی و اثربخش��ی 
در س��ازمان منوط ب��ه آموزش 
مس��تمر نیروی انس��انی است؛ 
سازمان  کارکنان  که  آموزش��ی 
را ب��ا کاروان علم و پژوهش های 
جدی��د همگام می کند و موجب 
تخص��ص  و  مه��ارت  افزای��ش 
کارکن��ان س��ازمان می ش��ود و 
توسعه شایسته ساالری را سرعت 

می بخشد. 
 اس��تقرار روش های قانونمند 
در نظ��ام اس��تخدام، انتصاب و 
ارتق��ای رعای��ت ک��ردن کامل 
موجود،  بخشنامه های  و  قوانین 
فراهم بودن بستر مناسب برای 
پرورش افراد شایس��ته و پررنگ 
بودن فرهنگ شایسته س��االری 
در س��ازمان از مهم ترین عوامل 
در  شایسته س��االری  توس��عه 

سازمان است. 
بدیهی اس��ت حت��ی اگر فرد 
یا افرادی شایس��ته به س��ازمان 
وارد شوند، به تنهایی نمی توانند 
برای س��ازمان نقش��ی مؤثر ایفا 
کنند، مگر اینکه سازمان شرایط 
الزم را ب��رای تحق��ق فرهن��گ 
شایسته س��االری فراهم س��ازد. 
نقش مهم سازمان این است که 
با افراد شایس��ته، شایسته محور 

برخورد کند. 

1- س��ال 2017 بیش از آنکه 
س��الی اقتصادی باشد یک سال 
سیاسی اس��ت. تحوالت سیاسی 
اقتص��ادی را تحت  متغیره��ای 
تاثی��ر جدی ق��رار خواهند داد و 
به همین دلیل است که نوسانات 
اقتص��ادی در جهان بس��یار زیاد 
خواهد بود. گس��ترش پوپولیسم 
– ناسیونالیس��م و ع��دم انطباق 
این جنبش سیاس��ی با ساختار 
موجود اقتصادی در جهان، یکی 
از محرک های اساسی در نوسان 
بازاره��ای مالی در س��ال 2017 
خواهد بود. طبیعی است که این 
نوس��ان ها به رغم اینکه می توانند 
فرصت س��از باشند، در عین حال 
س��ال 2017 همراه با تهدیدهای 

جدی نیز خواهد بود. 
2- اروپ��ا در س��ال 2017 در 
جه��ان خبرس��از خواه��د ب��ود. 
انتخاب��ات هلند در م��اه مارس، 
نخستین دور انتخابات فرانسه در 
آوریل، انتخابات آلمان در سپتامبر 
و احتم��ال انتخاب��ات دیگری در 
اروپا از جمل��ه در ایتالیا و یونان، 
نمونه هایی از تحوالت سیاسی در 
اروپا خواهد ب��ود که این منطقه 
را به یک منطقه خبرساز تبدیل 
خواه��د کرد. مهم تری��ن ویژگی 

این تح��والت سیاس��ی احتمال 
قدرت گیری نیروهای راست است 
که احتمال انتخاب شان در هلند و 
فرانسه زیاد است و همین مسئله 
می تواند بازارهای مالی را با نوسان 

باال همراه کند. 
3- دالر امریکا در سال 2017 
کماکان یک پ��ول پرقدرت باقی 

خواهد ماند. 
4- کاالهای پایه همانند فلزات 
آلومینیوم،  پای��ه )روی، ف��والد، 
م��س، س��رب و. . . (، ان��رژی، 
محص��والت کش��اورزی و فلزات 
قیمتی ق��درت زیادی در افزایش 

قیمت نخواهند داشت. 
5- ط��ال ب��ه دلیل وابس��تگی 
بسیار باالیش با شاخص دالر در 
بازارهای جهان��ی، مقهور قدرت 
دالر خواهد ش��د. طال در س��ال 
2017 روزگار خوش��ی نخواه��د 
داش��ت و کاهش های جدیدی را 
تجربه خواهد کرد. بدیهی اس��ت 
که اگر نوس��انات سیاسی عمده 
باشد ممکن اس��ت طال را بسیار 
بیشتر از حد تصور افزایش دهد. 

6- منطقه ی��ورو از یک طرف 
همراه با تغییرات سیاسی است و 
از طرف دیگر دالر قدرتمند را در 
مقابل خ��ود دارد. نتیجه این دو، 
نرخ برابری یورو به دالر را در سال 
2017 کاهش می دهد و احتمال 
اینک��ه این جفت ارز ب��ه برابری 
برس��ند )یعن��ی ی��ک دالر برابر 

یک یورو شود( بسیار زیاد است. 
بنابراین ضعیف تر ش��دن یورو و 
قوی تر شدن دالر در سال 2017 
از پیش بینی های قوی در س��ال 

2017 است. 
 G10 7- نرخ ارز کش��ورهای
و اقتصاده��ای نوظهور در س��ال 
2017 کم��اکان ضعیف خواهد 
بود. ضع��ف این ارزه��ا عمدتا از 
ناحی��ه قدرت گیری دالر اس��ت 
ولی در مجموع روند تغییرات این 

ارزها صعودی نخواهد بود. 
8- دالرهای کان��ادا، نیوزیلند 
و اس��ترالیا کماکان همانند سال 
2016 ضعی��ف باقی خواهند بود 
و دلی��ل اصلی ضعیف ماندن آنها 
هم احتماال ع��دم افزایش قیمت 
مواداولیه است. این سه کشور هم 
چون عمدتا صادرکننده مواداولیه 
هستند، هر ضعفی در قیمت مواد 
اولیه در بازارهای جهانی، خودش 
را در تضعی��ف ن��رخ برابری این 
ارزها با دالر امریکا نشان می دهد. 
9- بازدهی اوراق قرضه 10ساله 
خزان��ه داری امری��کا پیش بینی 
می ش��ود ب��ه 3 درصد برس��د و 
براس��اس محاس��باتی احتم��ال 
کاه��ش آن در انته��ای س��ال تا 
2.65 م��ی رود. روی ه��م رفته به 
دلی��ل بازدهی پایین اوراق قرضه 
قیمت اوراق در س��ال 2017 در 
سطح پایینی قرار خواهد داشت و 
جهت گیری سرمایه گذاران بیشتر 

به س��مت ب��ازار ب��ورس و خرید 
س��هام خواهد بود. در بازار سهام، 
 financial sector بخش مالی
پیش بینی می ش��ود ک��ه دارای 

بیشترین بازدهی باشد. 
10- افزای��ش دالر امری��کا در 
نهای��ت خودش را در ضعف یوآن 
نش��ان می دهد و احتمال اینکه 
نرخ برابری یوآن در مقابل دالر از 
عدد روانی هفت عبور کند بسیار 
زیاد است. در سال 2017 احتمال 
دارد که چین مقدار بیش��تری از 
ارز خ��ود را روان��ه بازارهای مالی 
جهان��ی کند، که اگ��ر این اتفاق 
بیفت��د، احتمال کاهش بیش��تر 
یوآن در بازارهای جهانی بیش��تر 

می شود. 
11- ش��اخص نوسان بازارهای 
مالی با VIX مش��خص ش��ده و 

اندازه گیری می شود. 
12- پوند انگلس��تان که تحت 
تاثیر جدای��ی از اتحادیه اروپا به 
رقم باور نکردن��ی 1.22 در برابر 
دالر امریکا رس��یده است در حد 
و ان��دازه های اقتصاد انگلس��تان 
نیس��ت و احتمال بس��یار زیادی 
دارد که در س��ال 2017 با تحول 
اقتصادی انگلستان همگام شود. 

ه��م   2017 س��ال  در   -13
پیش بینی می شود که شاهد نرخ 
رش��د مح��دود در اقتصاد جهان 
باشیم. کاهش نرخ رشد اقتصادی 
در جهان توس��ط طیف وسیعی 

از موسسات اقتصادی پیش بینی 
شده است، ولی آنچه وضعیت را 
یک مقداری ش��کننده و سست 
می کند این اس��ت که در س��ال 
2016 نرخ رشد تجارت جهانی از 
نرخ رشد تولید جهانی کمتر شد 
)که این در چندین دهه گذشته 
بی سابقه بوده است( و پیش بینی 
قوی می شود که این روند در سال 

2017 ادامه یابد. 
14- در س��ال 2017 دول��ت 
ترامپ دس��ت به اصالحات مالی 
خواه��د زد و حداق��ل با کاهش 
افزای��ش هزینه های  و  مالیات ها 
دولت��ی، زمینه را ب��رای افزایش 
قیمت ها و فش��ار به فدرال رزرو 
ب��رای افزایش نرخ به��ره فراهم 
کند. مهم تر اینکه اگر هزینه های 
پیش بینی ش��ده ترامپ )در حد 
یک تریلیون دالر( عملی ش��ود، 
افزایش نرخ به��ره حداقل دو بار 
در س��ال 2017 اجتن��اب ناپذیر 
خواهد بود و همین مسئله فشار 
را بر دالر برای افزایش باال خواهد 
ب��رد. در این ش��رایط ب��روز عدم 
تعادل های جدی در بازار جهانی 
قابل پیش بینی اس��ت. با تاسف 
باید گفت که بازنده این بازی در 
سال 2017 کش��ورهای نوظهور 
emerging markets خواهند 
بود و حداقل اثر روی آنها کاهش 

جدی ارزش پول شان است. 
منبع:موسسه بامداد

شنبه
1815دی1395 کافه مدیران

قانون سرمایه گذاری خارجی
مجموع��ه قوانین و مق��ررات ناظر بر س��رمایه گذاری 
خارجی در جمهوری اسالمی ایران شامل قانون تشویق 
و حمایت سرمایه گذاری های خارجی و آیین نامه اجرایی 
آن و نی��ز قوانین ناظر بر راه ان��دازی و اداره فعالیت های 
اقتصادی درکشور اس��ت. در حالی که به سرمایه گذاران 
بالقوه توصیه می شود نسبت به قوانینی که مستقیما به 
منافع آنان مربوط می ش��ود آگاهی کامل داشته باشند. 
آشنایی با قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل 
و اداره ش��رکت ها )قانون تجارت( ثبت شرکت، شعب و 
نمایندگی ه��ای خارجی، مق��ررات ص��ادرات و واردات، 
مالی��ات، حمایت از مالکیت معن��وی و صنعتی، مقررات 
مربوط ب��ه اتباع خارج��ی )ورود، اقام��ت و پروانه کار(، 
بانکداری و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که 
برای انجام امور روزمره ش��رکت ضروری است، نیز مورد 

تایید قرار می گیرد. 
جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

 از سال 1334، چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی 
در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده 
است. در راس��تای انجام اصالحات در ساختار اقتصادی 
کش��ور، مجلس ایران طرح قانون جدید س��رمایه گذاری 
خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی را پیش��نهاد کرد که در نهایت در س��ال 1381 
به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارج��ی جانش��ین قانون جلب و حمایت س��رمایه های 

خارجی، که از سال 1334 حاکم بود، شد. 
 برخی پیش��رفت های حاصل از قانون جدید در حوزه 
س��رمایه گذاری های خارجی عبارتند از گس��ترش حوزه 
فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله امکان پذیر شدن 
س��رمایه گذاری در زیرس��اخت ها، به رسمیت شناختن 
روش های جدید س��رمایه گذاری افزون بر سرمایه گذاری 
پ��روژه ای،  مال��ی  نظیرتامی��ن  خارج��ی،   مس��تقیم 
متقاب��ل بی��ع  ترتیب��ات   )Project Financing( 

)Buy Back(  و ان��واع روش های س��اخت، بهره برداری 
و واگذاری )BOT(، فرآیند کوتاه و س��ریع درخواس��ت 
پذیرش و تصویب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد تشکیالت 
واح��د با نام مرک��ز خدمات س��رمایه گذاری خارجی در 
س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های اقتص��ادی و فنی 
ای��ران به منظور حمایت متمرک��ز و موثر از فعالیت های 
س��رمایه گذاران خارج��ی در ایران، آزادس��ازی بیش��تر 
س��ازوکارهای ارزی برای اس��تفاده هرچه بیشتر توسط 
سرمایه گذاران خارجی، معرفی گزینه های حقوقی جدید 

ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایه گذاران خارجی، 
مهم ترین نکات قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 

خارجی:
1- ویژگی های عمومی 

بای��د توجه داش��ت ک��ه در قانون تش��ویق و حمایت 
س��رمایه گذاری خارجی هیچ نوع محدودی��ت قانونی از 
حیث نوع، روش یا حجم س��رمایه گذاری، سهم سرمایه، 
بازگشت سود و س��رمایه یا روابط داخلی مابین شرکای 

یک طرح سرمایه گذاری وضع نشده است. 
2- ریسک های تحت پوشش 

ع��الوه ب��ر م��وارد ف��وق، قان��ون تش��ویق و حمایت 
س��رمایه گذاری خارجی حقوق س��رمایه گذاران خارجی 
در مواردی که در نتیجه تصویب قانون یا تصمیم دولت، 
اجرای یک پروژه متوقف یا دچار وقفه ش��ود به رسمیت 
شناخته است. در چنین مواردی، دولت مکلف به پرداخت 

تعهدات سررسیدشده سرمایه گذار خارجی است. 
3- تسهیالت فراهم شده

از نظ��ر قان��ون تش��ویق و حمای��ت س��رمایه گذاری 
خارجی، س��رمایه گذاران خارجی از رفتار مش��ابه و برابر 
ب��ا س��رمایه گذاران داخلی برخوردار خواهند ش��د. هیچ 
تبعیضی نسبت به س��رمایه گذاران خارجی وجود ندارد 
و کلیه تس��هیالت، مزایا و معافیت ها به طور یکس��ان به 
س��رمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. در 
هر حال یک رفتار کامله الوداد نیز برای س��رمایه گذارانی 
ک��ه دولت ای��ران اقدام به عق��د یک ق��رارداد دو جانبه 
س��رمایه گذاری با دولت متبوعه آنان کرده است نیز قابل 
اعمال اس��ت که رفت��ار مطلوب تری را نس��بت به رفتار 

یکسان برای آنان فراهم می سازد. 
اف��زون ب��ر م��وارد ف��وق، قان��ون تش��ویق و حمایت 
س��رمایه گذاری خارجی گزینه های قان���ونی جدیدی را 
در زمینه روابط میان دولت و سرمایه گذاران فراهم ساخته 
اس��ت که نمادی از رویکرد پذیرا و س��ازنده دولت ایران 
در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی است. 
موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارج��ی و همچنی��ن آیین نامه اجرای��ی آن وجود دارد 
که بر آزادی س��رمایه گذاری خارجی در انتخاب بهترین 
گزین��ه از میان گزینه های مختلف که ب��ا انتظارات وی 
سازگارتر اس��ت تاکید کرده است. در میان آنها می توان 
به انتخاب درصد سهم سرمایه، مدیریت، تقاضای غرامت 
ناش��ی از س��لب مالکیت، درخواس��ت پوشش حمایتی 
تکمیل��ی جهت دریافت غرامت ناش��ی از مداخله دولت، 
تا طیف گس��ترده ای از گزینه های نقل و انتقال مشتمل 
بر دسترس��ی به سیستم بانکی و همچنین دسترسی به 
درآمده��ای صادرات��ی و دیگر درآمده��ای ارزی و موارد 

مشابه اشاره کرد. 
4- افق دید وسیع

 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان 
سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتص���ادی در 
ایران را ف���راهم می س��ازد. در حقیقت هیچ ع��رصه ای 
به جز حوزه های مربوط به تس��لیحات، مهمات و امنیت 
ملی روی س��رمایه گذاری خارجی مسدود نیست. طبق 
ماده )3( قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، 
سرمایه گذاری خارجی به دو طریق زیر قابل انجام هستند: 
الف- س��رمایه گذاری »غیرمستقیم« خارجی به شکل 
ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری 
تعریف شده درقانون تشویق سرمایه گذاری خارجی، به جز 
سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترتیباتی 
که در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی به 
رسمیت شناخته ش��ده اند محدود به ترتیبات مشارکت 
مدن��ی، بیع متقاب��ل )Buy Back( و ان��واع روش های 
س��اخت، بهره ب��رداری و واگذاری )BOT( هس��تند اما 
هریک از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی 

می شوند. 
منبع:سایت سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
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 روندهای محتمل در اقتصاد جهان در سال 2٠1٧ 

اقتصاد جهان

امیررضا آیت اللهی
 مدرس دانشگاه عالمه طباطبایی

وظایف مدیریت منابع انسانی

ب��رای مدی��ران منابع انس��انی، وظای��ف مختلفی 
شناس��ایی، دسته بندی و تعریف شده است. تعداد این 
دس��ته بندی ها را می ت��وان بین 3 ت��ا 16 مورد یافت، 
چرا که اس��اتید و متخصص��ان مختلف با توجه به نوع 
دیدگاهی که دارند به شیوه های متفاوتی به دسته بندی 
و تش��ریح وظایف مدیران منابع انسانی پرداخته اند که 
البته ش��ما در انتخ��اب رویکرد خ��ود در این وظایف، 
مختارید. اما نگارنده معتقد است که به شکل خالصه و 
کلی می توان این وظایف را در چهار گروه دسته بندی 
کرد که البته مدیران منابع انس��انی نیز این وظایف را 
به صورت رس��می، برنامه ریزی ش��ده و منظم یا حتی 

غیر رسمی انجام می دهند: 
1-  جذب

نخستین وظیفه مدیران منابع انسانی، وظیفه جذب 
اس��ت. کلیه فعالیت های��ی که مدیران منابع انس��انی 
انج��ام می دهند تا در نهایت فردی مناس��ب کمبودها 
یا نیازمندی های سازمان خود را انتخاب کنند، جذب 
می نامیم. این فعالیت ها را می توان به شرح زیر فهرست 
کرد: برنامه ریزی نیروی انس��انی، آگهی اس��تخدامی، 
مصاحبه، انتخاب و گزینش. مجموعه فعالیت های حوزه 
جذب، مهم ترین وظیفه مدیران منابع انسانی است که 
هرگون��ه بی توجهی یا کم توجهی ب��ه آن موجب بروز 
خس��ارات جبران ناپذیری به سازمان می شود. نگارنده 
بر حس��ب تجربه و دانش خ��ود در این حوزه، عمیقا و 
قویا معتقد اس��ت که »جذب، آغاز پیشرفت یا نابودی 
شرکت اس��ت و می توان ریشه همه مشکالت سازمان 
را در جذب غلط یا مناسب مش��اهده کرد«. از این رو 
توصیه اکید به مدیران محترم عامل و منابع انس��انی 
می کند که اگر قرار اس��ت هزینه ای در سازمان انجام 
دهند، ت��الش کنند تا هزینه های مرب��وط به فعالیت 
جذب موجب افزایش دقت های الزم برای شناس��ایی، 
گزینش و انتخاب شایس��ته ترین فرد در سازمان شود، 
چراکه بعد از ورود فرد نامناسب به سازمان، اصالح آن 
همراه با هزینه های مالی سنگین و زمان جبران ناپذیر 
خواهد ب��ود. برای بیان اهمیت ای��ن وظیفه، ذکر این 
نکته از مدیرعامل ش��رکت گوگل کافی است که »من 
30درصد زمان��م را صرف انتخاب همکارانم می کنم«. 
به خاطر داش��ته باش��یم که وقت مدیرعامل شرکت، 
گران قیمت ترین زمان در ش��رکت ب��وده و وقتی او با 
علم به بهای زمان خود، فرصتی مفصل را صرف جذب 
می کند، به یقین نش��ان از اهمیت چنین موضوعی در 

سازمانی پیشرو و پیشتاز همچون گوگل دارد. 
2-  به کار گماری

مجموع��ه اقداماتی که مدیران منابع انس��انی انجام 
می دهند تا وضعیت، ش��رایط کار و نوع همکاری فرد 
منتخب در مرحله جذب را به عنوان یک همکار جدید 
در س��ازمان مش��خص کنند. به نظر وظیفه ای س��اده 
است اما مملو از ظرافت های دقیق حقوقی و مدیریتی 
است که می تواند زمینه ساز مشکالت یا رافع بسیاری 
از مس��ائل احتمالی آتی باشد. برای اجرای صحیح این 
وظیفه، الزم است مدیران محترم منابع انسانی خود را 
به انواع دانش های حقوقی و انگیزشی تجهیز کرده و در 
صورت لزوم از مشاوران زبده نیز بهره گیرند. مجموعه 
اقداماتی که در ای��ن حوزه می توان نام برد عبارتند از: 
قرارداد کار، شرح وظایف، ساختار سازمانی، مهندسی 

شفل و.... 
3- آموزش و توسعه

سرمایه های انسانی سازمان هیچ گاه بی نیاز از آموزش 
و توس��عه توانمندی ها نیستند و مدیران محترم منابع 
انسانی هم به عنوان یکی از مهم ترین وظایف تاثیر گذار 
و آینده س��از س��ازمان، به خوبی با این وظیفه آشنایی 
داش��ته و بر آن به دقت و حساس��ی نظارت می کنند. 
تقریبا تمامی مدیران می دانند که آموزش سازمان کلید 
حل مش��کالت آتی خواهد بود و اگر قصد پیشرفت در 
آینده را دارند باید بهترین نفرات را برای سمت مدیریت 
و کارشناس آموزش شرکت انتخاب کرده و هزینه های 
س��رمایه گذارانه مصروف دارن��د؛ هزینه هایی که امروز 
هزینه است اما در عمل سرمایه گذاری هایی هوشمندانه 
برای کس��ب منافع آتی است. وظایف آموزشی معموال 
در چهار بخ��ش نیاز س��نجی آموزش��ی، برنامه ریزی 
آموزشی، اجرای آموزش و سنجش اثربخشی آموزش 
دس��ته بندی می شود. متاسفانه متعارف شده است که 
عبارت اش��تباه »اثربخشی آموزشی« را به جای عبارت 
صحیح »س��نجش اثر بخشی آموزش��ی یا اثر سنجی 

آموزشی« به کار می برند. 
4- نگهداری

نگهداری از افرادی که با حساس��یت انتخاب ش��ده، 
ب��ا ظرافت به همکاری با س��ازمان گماش��ته ش��ده و 
آموزش های تخصصی متعدد را دریافت کرده و تبدیل 
به س��رمایه ای گران و ضروری برای س��ازمان شده اند، 
آخری��ن بخش از این مجموعه متعامل و در هم تنیده 
اس��ت. نگهداری از س��رمایه های انس��انی، وظیفه ای 
خطیر و مهم اس��ت که اش��تباه در آن می تواند منجر 
به ترک شغل افرادی شود که وجودشان برای سازمان 
ذی قیمت بوده و برای آنها سرمایه گذاری های فراوانی 
انجام ش��ده بود. بدیهی است که این وظیفه به معنی 
تالش برای نگهداشت همه پرسنل سازمان نیست بلکه 
تالش برای نگهداری از شایسته ترین افراد سازمان است 
که بودن ش��ان موجب تولید ارزش افزوده در س��ازمان 
گشته و نبودن شان خس��ارت بار و جبران ناپذیر است. 
در کنار این معنا، مدیران محترم منابع انسانی از همه 
ظرفیت های خود برای شناسایی بهترین های سازمان 
باید اس��تفاده کنند و در مقابل به شناس��ایی افرادی 
بپردازند که برای حضور در سازمان شایستگی الزم را 

نداشته و نبودن شان بهتر از بودن شان است. 
البت��ه ذکر این نکته ضروری اس��ت ک��ه نگهداری 
کارکنان نمی تواند به جبر اتفاق افتد. اگر پرسنل مدعی 
یافتن کاری در سازمانی دیگر هستند که مزایایی بیش 
از قابلیت های سازمان ش��ما دارد، یقینا بهترین کار و 
تصمیم برای تان، خاتمه دادن همکاری با آن فرد و آزاد 
گذاش��تنش برای جابجایی با س��ازمان مذکور است تا 

مزایایی بیشتر را نصیب خود و خانواده اش کند. 

رامبد باران دوست 
استاد دانشگاه واحد شهر ری

مرتضی ایمانی راد
استاد دانشگاه و اقتصاددان
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 دو روش برای محافظت از برند 
در اینترنت

س��اختن یک برند فوق العاده و موفق به هیچ وجه 
کار ساده ای نیست و ممکن است ماه ها و حتی سال ها 
به طول بینجامد، اما زمانی که مشتریان و مخاطبانی 
وفادار داشته باشید که از مشارکت در امور مربوط به 
برندتان اجتناب نمی کنند در آن صورت خواهید دید 
زحماتی که برای برندتان متحمل ش��ده اید ارزشش 
را داش��ته اس��ت، چرا که محبوبیت ش��ما به قدری 
افزایش می یابد که مشتریان تان از شما و ارزش های 
 برندت��ان در مقاب��ل هجمه ه��ای ایجاد ش��ده دفاع 

خواهند کرد. 
ب��ا این حال به یاد داش��ته باش��ید ک��ه یک برند 
همانند ش��خصیت یک فرد بوده و بس��یار ش��کننده 
است. می تواند به سرعت و به واسطه انتشار شایعات 
تخریب ش��ده یا در نظر س��ایرین تخریب ش��ود این 
موضوع می تواند در فضای اینترنت با سرعت و شدت 

بسیار زیادی اتفاق بیفتد. 
در ادام��ه دو روش ب��رای محافظ��ت از برن��د در 
اینترنت را معرفی کرده و به بررسی آنها می پردازیم: 

1- به اتهامات و شایعات منفی سریعا پاسخ دهید
بازخوردها و نقدها فارغ از آنکه ش��رکت شما یک 
خرده فروش��ی آنالین است یا یک شرکت تجاری که 
با دیگر ش��رکت های تجاری ب��ه تجارت می پردازد از 
اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت، چرا که این 
نقده��ا و بازخوردها می تواند زمینه س��از موفقیت یا 
شکست شما شود. به عنوان مثال چنانچه شما فرآیند 
برندینگ خود را به تازگی آغاز کرده اید ممکن است 
یک نقد منفی تمامی تالش های شما به منظور ایجاد 
ی��ک چهره مثب��ت از کس��ب و کارتان را از بین ببرد. 
اما نگران نباش��ید نقدهای منف��ی و بد می توانند به 
موقعیتی بس��یار مناس��ب و عالی برای بهبود چهره 
برند ش��ما بدل ش��وند. چگونه؟ به این نقدها پاس��خ 

دهید.
پاسخ س��ریع ش��ما به ش��ایعات و نقدهای منفی 
به این معنی اس��ت که برند ش��ما حض��ور فعالی در 
اینترن��ت داش��ته و ب��ه تمامی مطالب مطرح ش��ده 
اشراف دارد. تأکید روی پاسخ گویی به نقدهای منفی 
ب��ه معنی بی تفاوتی در مقاب��ل نقدها و بازخوردهای 
مثب��ت نبوده و پاس��خگویی به این دس��ت نظرات و 

نقدها نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 

2- به یک رهبر قدرتمند بدل شوید
تولی��د مس��تمر و م��داوم محتواه��ای مناس��ب و 
مثبت سبب می شود تا اش��تباهات کوچک رخ داده 
در مجموعه تحت مدیریت ش��ما اث��ر چندان جدی 
روی فعالیت های تجاری تان نداشته باشند. استراتژی 
مبتنی بر تولید محتوای ش��ما نه تنها از جهت جذب 
مش��تریان و مخاطب��ان جدی��د اهمی��ت دارد، بلکه 
نمونه ای اس��ت از تخصص و حرفه ای گری شما برای 
آن دس��ته از مش��تریان و مخاطبانی که قصد دارند 
بعد از این از محصوالت و خدمات تان استفاده کنند. 
به یاد داشته باشید که با تبدیل شدن به یک منبع 
تأمین محصول و خدم��ات قابل اعتماد می توانید به 
می��زان قاب��ل توجهی بر فروش خود اف��زوده و برای 
مدت بس��یار طوالنی در بازار باقی بمانید. این ثبات 
و پایداری ب��ه برندتان کمک خواهد کرد تا چهره ای 
محبوب و باثبات از خود به دیگران ارائه کرده و دائماً 

بر تعداد مخاطبان و مشتریان  بیفزاید. 

دولت هند ارائه هر گونه مشوق 
مالیاتی به اپل را رد کرد

احتماال ش��رکت آمریکایی اپل 
یک��ی از محبوب ترین و دوس��ت 
جهان  برنده��ای  داش��تنی ترین 
باش��د اما ب��ه نظر می رس��د این 
چهره محبوب و جذاب چندان تأثیری در تصمیمات 

اتخاذ شده از سوی مقامات هندی نداشته است. 
برخ��الف وع��ده مدیران ارش��د اپل ب��رای تولید 
محص��والت خ��ود در هن��د و افتتاح فروش��گاه های 
زنجیره ای در ش��هرهای مختلف این کشور، مقامات 
هندی اعالم کردند که اپ��ل نیز باید از قوانین وضع 
شده برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی پیروی 
ک��رده و دولت مرکزی هند برای فعالیت های تجاری 
این برند مش��هور آمریکایی در این کش��ور هیچ گونه 

استثنایی قائل نخواهد شد. 
به گ��زارش خبرگ��زاری رویترز، ش��رکت اپل ماه 
نوامبر س��ال گذش��ته میالدی با تک��رار مواضع خود 
در رابطه با تولی��د محصوالتش در هند از دولت این 
کشور تقاضا کرد تا مش��وق های مالیاتی را برای این 
برن��د محبوب در نظر بگیرد اما به نظر می رس��د که 
تالش های این برند آمریکایی برای کس��ب امتیاز از 

مقام های ارشد هندی به جایی نرسیده است. 
Nirmala Sitharaman ، وزیر تجارت هند در 
رابطه با تقاضای شرکت اپل به منظور دریافت برخی 
امتی��ازات و مش��وق های مالیاتی به رس��انه ها گفت: 
»هرگونه مشوق و امتیازی که از سوی دولت هند در 
نظر گرفته شود برای تمامی شرکت های تولید کننده 
گوشی های هوشمند خواهد بود و تنها به شرکت اپل 

اختصاص نخواهد داشت.«
در س��ال 2016 میالدی ش��رکت اپ��ل از مقامات 
هندی درخواس��ت کرد تا برخی قوانین موجود برای 
س��رمایه گذاران خارج��ی را نادیده گرفت��ه و به این 
ش��رکت آمریکای��ی اجازه دهد ب��رای تأمین قطعات 
موردنیاز خ��ود از مناب��ع غیر هندی اس��تفاده کند. 
این درخواس��ت اپل چن��دان مورد توج��ه هندی ها 
قرار نگرفته اس��ت چراکه برای تمامی ش��رکت های 
خارجی که قصد س��رمایه گذاری در هند را داشته تا 
محصوالت خود را در بازار بزرگ این کشور به فروش 
برس��انند، رعایت قانون یادش��ده الزامی است. با این 
ح��ال و پس از رد درخواس��ت اپل، دولت هند قانون 
فوق را به مدت س��ه سال و برای سرمایه گذاری های 

موردی و خاص به حال تعلیق درآورد. 

چین قص��د دارد بار فش��ار مالیاتی خود 
را روی ش��رکت ها کمتر کن��د. وزیر دارایی 
کش��ور چین گفته اس��ت که چین در حال 
حاض��ر مالی��ات ب��ر درآمد ش��رکت ها را از 
33 درص��د به 25 درص��د کاهش می دهد. 
س��خنگوی وزیر دارایی چی��ن اعالم کرده 
اس��ت که چین ب��رای کاه��ش هزینه ها از 
جمله مالیات که کسب و کار ها را هدف قرار 
داده است، اقداماتی را در دست انجام دارد. 
به گزارش مطبوعات چینی به نقل از وزارت 
دارای��ی این کش��ور، نظام مالیات��ی کنونی 
چین برای توسعه پایدار شرکت های محلی 
مناس��ب و کارآمد نیس��ت و باید با کاهش 
مالیات به توس��عه هرچه بیشتر شرکت های 
خارجی کمک ک��رد. بنابراین چین تصمیم 
گرفته اس��ت مالیات بردرآمد ش��رکت ها را 
تا سقف متوس��ط جهانی یعنی از 33درصد 
ب��ه 25درصد کاهش ده��د. چین همچنین 
مش��وق های مالیات��ی برای ش��رکت های با 
تکنول��وژی باال و برای ش��رکت های محلی 
کمتر توس��عه یافته در نظر گرفته است که 
طب��ق این طرح های تش��ویقی، آنها بتوانند 
از 15 ت��ا 20 درص��د ن��رخ مالی��ات کمتر 
بهره مند ش��وند. س��خنگوی وزارت دارایی 
چین همچنین اعالم کرد که در آینده، این 
کش��ور تالش های خ��ود را در جهت بهبود 
نظام مالیات��ی برای فعالیت بهتر و بیش��تر 
ش��رکت ها و توسعه کس��ب و کار های محلی 

افزایش خواهد داد. 

وضع مالیات برای مقابله با آلودگی 
چین ک��ه بزرگ ترین تولید کننده گازهای 
گلخان��ه ای در جهان اس��ت، قانون جدیدی 
تصویب کرد که طبق آن بر انتش��ار گازهای 
آالینده به جز دی اکسیدکربن مالیات وضع 
خواهد شد. این قانون در حالی تصویب شده 
است که چند روز پیش موج شدید آلودگی 

در بخش های گس��ترده ای از ش��مال چین 
موجب ش��د مقامات به مدت ش��ش روز در 
این مناطق وضعیت هشدار قرمز اعالم کنند. 
خبرگزاری شینهوا یکشنبه شب اعالم کرد 
قان��ون جدیدی که ب��رای اعم��ال مالیات بر 
آالینده ها در چین تصویب ش��ده است از اول 
ژانویه 2018 به اجرا گذاشته خواهد شد. طبق 
ای��ن قانون به هر واح��د گاز آالینده 2/1 یوان 

معادل 0/16 یورو مالیات تعلق می گیرد. 
ب��ا این حال دی اکس��یدکربن ک��ه از نظر 
کارشناس��ان و دانش��مندان اصلی ترین گاز 
گلخان��ه ای عامل گرمایش زمین اس��ت در 
فهرس��ت آالینده های��ی که مالی��ات بر آنها 
اعمال می شود، وجود ندارد. در قانون جدید 
همچنین برای آلودگ��ی آب ها  )1/4 یوان( 
و همچنین ب��رای آلودگی های صوتی  )بین 
350 ت��ا 11200 ی��وان در م��اه بر حس��ب 

دسیبل( مالیات هایی تعیین شده است. 

مالیات بر زباله های جامد نیز از 5 تا یک 
هزار یوان در هر تن متغیر است

طب��ق اعالم خبرگ��زاری ش��ینهوا، دولت 
چی��ن این اجازه را به مقامات اس��تانی داده 
اس��ت که ب��رای حفاظت از محیط زیس��ت 
10براب��ر ای��ن مالیات ها را اعم��ال کنند و 
در صورت��ی که می��زان آالینده ه��ا در یک 
اس��تان پایین تر از استانداردهای ملی است، 
توس��ط  تعیین ش��ده  مالیات های  می توانند 

دولت را کاهش دهند. 
در ای��ن قانون مش��خص نش��ده که برای 
ناقضان مقررات وضع شده در این زمینه چه 

جریمه هایی درنظر گرفته شده است. 
چین که 25درصد انتشار جهانی گازهای 
گلخانه ای را به خود اختصاص داده اس��ت، 
بزرگ ترین آالینده در کره زمین محس��وب 

می شود. 
خبرگزاری رس��می چین همچنین افزود: 
مالیات��ی که از س��ال 1979 ب��ر آالینده ها 
وضع ش��ده است، در س��ال گذشته میالدی 

2میلی��ارد و 400میلیون ی��ورو برای دولت 
درآمدزایی داش��ت، اما برخی مقامات محلی 
چین ب��ا اس��تفاده از خأل ها و ش��کاف های 
حقوقی بعضی از شرکت های بزرگ را از این 

مالیات معاف کرده اند. 
ب��ه گزارش خبرگ��زاری فرانس��ه از پکن، 
دولت چین س��پتامبر گذشته اعالم کرد که 
توافق نامه آب و هوایی پاریس را که دسامبر 
س��ال گذش��ته در پایتخت فرانسه منعقد و 
از اوایل نوامبر امس��ال به اجرا گذاشته شد، 

تصویب کرده است. 
طبق توافق نام��ه آب و هوایی پاریس اگر 
ب��رای مهار روند گرم ش��دن زمین از طریق 
کاهش انتش��ار گازه��ای گلخان��ه ای تدابیر 
مؤثری اتخاذ نش��ود، دمای هوای کره زمین 
ت��ا پای��ان قرن حاض��ر چهار تا پن��ج درجه 
سانتیگراد گرم تر خواهد شد بنابراین جامعه 
جهان��ی باید تالش کند افزایش دمای هوای 
زمین را به زیر دو درجه سانتیگراد نسبت به 
دور قبل از صنعتی شدن محدود کند. چین 
که بزرگترین کشور آالینده جهان محسوب 
می شود برای نخس��تین بار تعهد داده است 
برای انتشار گازهای گلخانه ای خود حداکثر 
تا س��ال 2030، سقف مش��خصی را تعیین 

کند. 
چینی ها در سال های گذشته باوجود فشار 
کشورهای غربی تأکید می کردند که به علت 
مالحظ��ات و اولویت ه��ای خ��ود در زمینه 
توس��عه حاضر نیس��تند برای کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای تعهدات الزام آور بدهند. 

مصرف کنن��ده  بزرگ تری��ن  ک��ه  چی��ن 
زغال س��نگ  )آالینده ترین س��وخت و منبع 
اصل��ی تولی��د گازه��ای گلخان��ه ای( و در 
عین حال نخستین س��رمایه گذار در زمینه 
انرژی های تجدید پذیر در جهان محس��وب 
می شود، متعهد شده است تراکم کربن خود 
را  )میزان انتش��ار گاز دی اکسیدکربن( در 
سال 2030 نسبت به سال 2005بین 60 تا 

65 درصد کاهش دهد. 

مدیری��ت زمان به ش��ما اج��ازه می دهد تا 
کارای��ی خ��ود را افزایش دهی��د و از میزان 
اس��ترس خود در محیط کار بکاهید. لیست 
انجام کار ها، تقوی��م و اولویت بندی ابزار های 
شما در جهت سازماندهی بهتر زمان هستند. 
کار ه��ای خ��ود را اولویت بن��دی کنید. برای 
این کار لیس��ت کار ه��ای خود را ب��ا کلمات 
ف��وری و غیر فوری عالمت گ��ذاری کنید. به 
کمک این  راهکار ه��ا می توانید زمان خود را 

بهتر مدیریت کنید. 

1- روزانه برنامه ریزی کنید 
یک برنامه ایده آل، روزانه اس��ت. کار هایی 
را ک��ه بای��د در ط��ول روز انج��ام دهی��د 
اولویت بن��دی کنید. این ی��ک قانون طالیی 
در مدیریت زمان اس��ت. سعی کنید هر روز 
دو یا س��ه کار بس��یار مهمی را که حتماً باید 
انجام ش��وند، تعیین ک��رده و اولویت خود را 
روی انج��ام آنه��ا بگذارید. هنگام��ی که این 
کاره��ا را تمام کردید، روزتان به خوبی پیش 
خواهد رفت. می توانید به س��راغ دیگر کارها 
بروی��د ی��ا آنها را ب��ه فردا موک��ول کنید. به 
 هر حال ش��ما کارهای مه��م خود را به پایان 

رسانده اید. 

2- »نه« گفتن را تمرین کنید 
پایبن��د ب��ودن ب��ه زم��ان به ش��ما کمک 
خواهد ک��رد بتوانید درک درس��تی از زمان 
در دس��ترس خود داشته باشید و این ویژگی 
ارزشمندی است که هر فرد می تواند با اندکی 
ت��الش در خ��ود ایجاد کند. ش��ما می توانید 
متفاوت از س��ایرین باش��ید. باید یاد بگیرید 
که به بس��یاری از فرصت ها  »ن��ه« بگویید. 
به یاد داشته باش��ید هرگاه زمان کافی برای 
انجام کاری داشتید، آن را قبول کنید چراکه 
درغیراین صورت ممکن اس��ت نتوانید آن کار 

را به موقع انجام دهید. 

3- متمرکز کار کنید 
هرچقدر تمرکز ش��ما در انجام کار بیشتر 
باش��د، سرعت شما بیش��تر است و در نتیجه 
می توانی��د زمان بیش��تری را ذخی��ره کنید. 
در یک ج��ای آرام و خلوت و بدون توجه به 
گوشی موبایل خود کار را به اتمام برسانید و 
از مدت زمان اضافه آم��ده در انجام کار های 

مهم تر استفاده کنید. 

4- عادت های بد را ترک کنید
یکی از بدترین عادت ه��ا، هدر دادن زمان 

در کارهایی مانند تماش��ای تلویزیون، فیلم، 
بازی یا ش��بکه های اجتماعی نظیر توییتر و 
فیس بوک اس��ت که عامل بزرگی در کاهش 
بهره وری به حساب می آید. پیشنهاد می شود 
ابتدا زمان��ی را  که صرف این قبیل فعالیت ها 
می کنید محاس��به کرده تا به سادگی ببینید 
ک��ه این کارها چقدر از وقت گرانبهای ش��ما 
را می بلعند. س��پس سعی کنید آن را کاهش 

دهید. 

5- در زمان مشخصی کار کنید
فرض کنید کار یا پروژه ای به ش��ما محول 
ش��ده اس��ت. به جای آنکه با نگرانی بنشینید 
و در م��ورد آنه��ا فکر کنید، ای��ن جمالت را 
به خ��ود بگویید:  »من روی ای��ن پروژه کار 
می کنم تا انجام شود« و  »من می خواهم سه 

ساعت روی این پروژه کار کنم.«
به خاطر داشته باشید که محدودیت زمانی 
س��بب تمرکز بیش��تر ش��ما در انجام کارها 
خواه��د ش��د و در نتیج��ه بهره وری تان نیز 
افزایش پیدا می کند. اگر نتوانس��تید در وقت 
مقرر کاری را انجام دهید، بازگردید و با دقت 
و تمرکز بیش��تری سعی کنید آن را به پایان 

برسانید. 

قوانین جدید مالیاتی چین

مالیات برای توسعه و مقابله با آلودگی 

راهکارهایی برای مدیریت بهتر زمان

در جست وجوی زمان از دست رفته 

کوبا پس از 50 س��ال، برای نخس��تین بار صادرات محصول خود ب��ه آمریکا را آغاز 
کرد. قرار اس��ت نخستین مرس��وله صادراتی کوبا حامل 40 تن زغال  پس از 50 سال 
قطع رابطه در تاریخ 18 ژانویه به آمریکا ارسال شود؛ اقدامی که در جهت عادی سازی 
روابط این دو کش��ور قدم مهمی محسوب می شود؛ دو شرکت Cubaexport کوبایی 
و ش��رکت آمریکایی CoabanaTrading، روز پنجش��نبه 5 ژانویه بر س��ر صادرات 
زغال کوبا به آمریکا به توافق رس��یدند و قرارداد صادراتی را برای نخس��تین بار از سال 

1962 تاکنون امضا کردند. 

حجم صادراتی اندک اما اقدامی نمادین 
باوجود اینکه کوبا تحت محاصره اقتصادی واش��نگتن قرار گرفته است، اما به آمریکا 
زغال س��نگ صادر خواهد کرد. به گزارش رس��انه های دولتی کوبا، طبق ش��رایط این 
ق��رارداد قرار اس��ت محموله 40 تنی زغال ، با منش��ا گیاهان آفریقایی ت��ا 18 ژانویه، 
دو روز پیش از آغاز رس��می ریاس��ت جمهوری دونالد ترامپ به آمریکا فرستاده شود. 
صادرات��ی که مبلغ آن 420 دالر به ازای هر تن اس��ت، گرچه مبلغی ناچیز اس��ت اما 
این اقدام بی س��ابقه پس از 50 سال قدم بزرگی در جهت آغاز فعالیت تجاری بین این 
دو کش��ور و برداش��تن تحریم های سخت مالی و تجاری اس��ت. در حال حاضر، برخی 
محصوالت تعاونی ها و ش��رکت های خصوصی مانند قهوه به کوبا وارد می ش��ود. با این 
وج��ود، هنوز صادرات دخانیات، الکل و مواد معدنی که محصوالت اصلی صادراتی این 

جزیره هستند، امکان پذیر نیست. 
در این راستا، مدیر شرکت دولتی کوبا، ایزابل کانیا، خاطرنشان کرد: »این نخستین 
توافق ما اس��ت، اما امیدواریم که این روابط برای سال های بیشتری ادامه داشته باشد 
تا بتوانیم نه تنها زغال  بلکه دیگر محصوالت مان از جمله عس��ل و قهوه را نیز به آمریکا 

صادر کنیم.« 

710 میلیون دالر صادرات آمریکایی در سال 2008 
رئیس ش��رکت مادر CoabanaTrading LLC به رسانه های کوبایی گفته است 
»این یک توافق بزرگ برای بهبود روابط این دو کش��ور است. چیزی که بیشتر از همه 
اهمیت دارد این است که این قرارداد به منزله چیدن یک آجر اضافی برای ساخت پل 

میان آمریکا و کوباست.«
در اوای��ل س��ال های 2000، مصادف با اواخ��ر دولت بیل کلینتون ب��ود که صادرات 
محصوالت غذایی ایاالت متحده به کوبا مجاز بود، اجازه واردات هم به این کشور داده 
ش��د. طی این تصمیم، 710 میلیون دالر محصوالت آمریکایی در سال 2008 به کوبا 
صادر ش��د. پس از آن، با توجه به داده های رسمی کشور کوبا، به دلیل شرایط محدود 
پرداخ��ت این مقدار در س��ال های 2014 و 2015 به ترتیب ب��ه 290 میلیون و 120 

میلیون کاهش یافت. 

آغاز صادرات کوبا به آمریکا پس از 5 دهه 
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ی�ک ماه�ی تن در ژاپن ب�ه قیمت 632 هزار یورو به فروش رس�ید. اولین حراج فصل ماهی در بازار عمده فروش�ی 
تس�وکیجی توکیو با فروش یک ماهی تن باله آبی به وزن 212 کیلوگرم با قیمت بیش از 74 میلیون ین معادل 632 

هزار دالر آغاز شد.
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بیخ تا بیخ نشس��ته ایم و به بیانات نماینده یکی از کارگروپ های تحلیلی –پژوهشی 
گوش می دهیم: کارگروپ بررس��ی علل موفقیت و عدم موفقیت کش��ور در خشکاندن 
ریشه ها. نماینده کارگروپ برای صرفه  جویی در وقت از روی نوشته می خواند. نه داوری 
هست که اختاللی را در گفتار سبب شود و نه مسابقه فوتبالی که حواس اعضا را پرت 
کند. ایش��ان می فرماید: حتماً کس��انی به دنبال خش��ک کردن ریشه های روانشناسی 
و علی الخص��وص روانشناس��ی ورزش بوده اند که این طور موضوعی ب��ه صفحات تابان 
لپ تاپ ها و گوشی های هوشمند راه پیدا کرده. کال موضوع خشک کردن یک چیزی یا 
خش��ک کردن ریشه های یک چیزی در این مملکت سابقه دارد. بعضی نمونه های این 
فعالیت جمعی ما هم موفق بوده از جمله بس��یاری از رودها، دریاچه ها و جنگل ها که 
با موفقیت عجیبی ریشه اش را خشکاندیم، طوری که هم خودمان تعجب کردیم و هم 
موجبات تعجب و تحس��ین دوست و دشمن خارجی را هم فراهم آوردیم. بعضی موارد 
هم بوده که تا دم خشکانده شدن کامل رفته ایم ولی عزم و اراده و همت کم آورده ایم. 
مثاًل خش��کاندن کامل صادرات نفت، خشکاندن کامل خزانه و خشکاندن کامل رقابت 
آزاد در صحنه تجارت و تولید. اصال رفته بودیم که ریشه پروازهای هوایی ایرالین های 
داخلی را خشک کنیم و این فعالیت پرزحمت و پرمسئولیت را بیندازیم گردن ممالک 
دوس��ت و برادر و امثالهم. اما ناغافل بش��ریت تصمیمش عوض شد و آنچه ماند بهت و 
حیرت بود برای متولیان دایره خش��کاندن هم��ه چیز. اما به هر حال ناامید نتوان بود، 
چرا که این دولت حاضر هم توانس��ته با روشی بسیار پیچیده و خالق با بستن قرارداد 
با ش��رکت های بزرگ هواپیماس��از موجبات خشکاندن ریش��ه های امید را فراهم آورد، 
آن هم حداقل به مدت 10س��ال و عرصه های جدیدی برای وطن دوستی و وطن پرستی 

و وطن گرایی فراهم کرده است و... .
راستش مطمئن نیستم منظور گوینده آخرش چه بود. االن امید را باید بخشکانیم؟ 
نباید بخشکانیم؟ همه چیز خشکانده اش خوب است یا نه، یک چیزهایی را تازه مصرف 

کنیم؟ داورخان نیامده، دستور می دهیم جلسه را تمام کنند. مغزمان نمی کشد. 
از طرف من بنده

نمایشگاه خشکبار
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