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مرد عبور از بحران ها 
درگذشت

»بدخواهان باید بدانند هاش��می زنده است چون 
نهضت زنده اس��ت.« این جمله ای تاریخی اس��ت 
ک��ه مرحوم ام��ام خمینی)ره( پس از جان س��الم به 
در بردن آیت اهلل هاش��می رفس��نجانی از ترور گروه 
فرقان در پیام خود نوشت. همگان بی تردید و به رغم 
هر اختالف نظری متفق القول هس��تند که نام او با 
کلیت انقالب و جمهوری اسالمی گره خورده است. 
بس��یاری از سیاسیون ایران هاش��می رفسنجانی را 

بزرگترین سیاست مدار قرن کشورمان می دانند.
هاش��می رفسنجانی عالوه بر ایفای نقش بی بدیل 
در سازماندهی مبارزات انقالبی که منجر به پیروزی 
انق��الب اس��المی 57 ش��د، فرمانده��ی جنگ علیه 
دشمن بعثی را بر عهده داشت و در سال های پس از 
انقالب سمت های مهمی از عضویت مجلس خبرگان 
قانون اساس��ی ، ریاس��ت مجلس خبرگان رهبری و 
ریاست مجلس  شورای اسالمی تا ریاست جمهوری 
را ب��ر عه��ده گرف��ت. بجز س��مت ریاس��ت مجمع 
تشخیص مصلحت، هاشمی تقریبا تمامی سمت های 
سیاسی و اجرایی خود را با رای مردم به دست آورد. 
مرحوم هاش��می عالوه بر کارهای اجرایی همواره 
به عنوان یکی از تئوریس��ین های انقالب و حکومت 
اسالمی شناخته می شد و رابطه نزدیک و منحصر بفرد 
او ب��ا امام خمینی)ره( و رهبر انقالب از او فردی موثر 

در کلیه اتفاقات پس از انقالب ساخته بود. 

او سیاس��تمداری واقع بی��ن و عملگ��را و در عی��ن 
ح��ال متعهد به باورهای دینی بود. آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی جزو نخس��تین نظریه پ��ردازان انقالب 
اسالمی بود که به مسائل اجتماعی توجه جدی نشان 
داد و تالش کرد دامن دین را از تفکرات قش��ری مبرا 
سازد. ارزیابی کارنامه مردی که سال ها به عنوان نماد 
جمهوری اسالمی شناخته می شد به سادگی امکان پذیر 
نیست. اما شکی نیست که او تالش بی اندازه ای برای 
آن که نظام جمهوری اسالمی بتواند الگویی مردم پسند 

برای مردم امروز جهان ایجاد کند از خود نشان داد. 
کتاب امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار از جمله 
مش��هورترین کتاب های سیاس��ی آیت اهلل هاشمی 
رفسنجانی است و شگفت آنکه امروز بیستم دی ماه 

سالروز قتل امیرکبیر نیز هست. 
حضرت آیت اهلل اکبر هاش��می رفسنجانی، رئیس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ش��ب گذشته به 
دلیل عارضه قلبی به بیمارس��تان شهدای تجریش 
منتقل ش��د. اما تالش پزش��کان برای احیای قلبی 
ایشان موثر واقع نشد و در حدود ساعت 19 و 30 
دقیقه، مرد روزهای سخت کشورمان از دنیا رفت.

دیش��ب پس از آن که اخبار کس��الت ایش��ان در 
فضای مجازی منتشر شد موجی از نگرانی جمعیت 
کثیری از عالقه مندان او را به بیمارس��تان شهدای 
تجریش کش��اند. اف��راد خانواده آقای هاش��می در 

دقای��ق اولی��ه به بالی��ن وی رس��یدند و پس از آن 
رئیس جمهور روحانی و جمع دیگری از مقامات بلند 

پایه نظام راه میدان تجریش را در پیش گرفتند. 
 اگ��ر چه در ابتدا به نقل از  برخی نزدیکان وی  
خبر »روبه بهبود« بودن حال ایشان منتشر شد، 
اما با گذشت س��اعاتی کوتاه خبرهای » در حال 
احیا« و سرانجام »وخامت«  حال ایشان و تقاضای 
دعا برای بهبود ایش��ان در فضای مجازی منتشر 
شد. حسن روحانی رئیس جمهور در این فاصله 
خودرا به بیمارس��تان رساند و تقریبا همزمان با 
خ��روج رئیس جمهور با چش��مان اش��ک بار از 
محوطه ی بیمارس��تان خبردرگذش��ت آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی به صورت رسمی منشر شد. 

پس از انتشار خبر ارتحال آیت اهلل، لحظه به لحظه 
بر ش��مار افرادی که پیرامون بیمارس��تان شهدای 
تجریش ک��ه تحت کنترل نیروه��ای نظامی بود، 
تجمع کرده بودند افزوده شد و مردم شعار می دادند 
»عزا، عزاس��ت امروز، روز عزاست امروز، جمهوری 
اسالمی، صاحب عزاست امروز«، »هاشمی، هاشمی، 
راهت ادامه دارد.« پیکر آیت اهلل هاشمی بعد از فوت 
به بیمارستان جماران انتقال یافت و قرار است مراسم 
تش��ییع و تدفین ایشان سه شنبه برگزار  شود. در 
همین حال هی��ات دولت عزای عمومی اعالم کرد 

و کلیه ادارات و مدارس و دانشگاه ها تعطیل است.

حضور گسترده مردم در خیابان های اطراف بیمارستان شهدای تجریش پس از شنیدن خبر فوت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

زنده یاد آیت اهلل اکبر هاش��می رفس��نجانی 
در س��ال 1313 در روس��تای ن��وق در تواب��ع 

رفسنجان به دنیا آمد.
در س��ن 5 س��الگی تحصیل را در مکتب خانه 
با خواندن کتاب  های رس��می مدرس��ه و قرآن و 
گلستان و... آغاز کرد و در 14 سالگی برای تحصیل 
در علوم دینی به قم سفر کرد و در محضر استادانی 
چون آیات عظام بروجردی، امام خمینی)ره(،  داماد 
 گلپایگانی،  ش��ریعتمداری، حائری یزدی،  نجفی 
مرعش��ی، عالمه طباطبائی، زاه��دی و منتظری 

درس آموخت و به درجه ی اجتهاد نائل شد.
از س��ال 1337 تا هنگامه ی پیروزی انقالب 

در س��ال 1357 به مبارزه برای به ثمر رسیدن 
انق��الب پرداخت و در این س��ال ها در 7 دوره 
متناوب، مدت 4 سال و 5 ماه را در زندان های 

مخوف سپری کرد.
با فرارسیدن انقالب او یکی از اعضای شورای 
عالی انقالب ب��ود و از اعضای جامعه روحانیت 
مبارز و همچنین یکی از اعضای مؤسس حزب 
جمهوری اس��المی در سال اول پس از انقالب 
بود و در س��ال 1359 به عن��وان  اولین ریس 
مجلس شورای اس��المی انتخاب شد. در سال 
1360 مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام را 
تشکیل داد که از ابتدای تشکیل تا آخرین روز 

حیاتش ریاست این مجمع را برعهده داشت.
آی�ت اهلل هاشمی در انتخابات سال 1368 تا 
1372 دو دوره متوالی ریس جمهور کشوربود 
و در همین سال ها )پس از جنگ( به دلیل تالش 
برای سازندگی کشور لقب »سردار سازندگی« را 

گرفت.
در همی��ن س��ال ها همزم��ان با درگذش��ت 
امام خمین��ی)ره( نقش مهم��ی در ایجاد آرامش 
در فضای کشور داش��ت.  وی پس از اتمام دوران 
ریاس��ت جهوری به فعالیت در مجمع تشخیص 
مصلحت پرداخت و همزمان در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام  به سیاست ورزی مشغول بود.

مرد عبور از بحران ها درگذشت
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ص��ادرات  س��هم  گم��رگ 
و  گاز  نف��ت،  فرآورده  ه��ای 
پتروشیمی در 9 ماهه سال جاری 
را 14 هزارمیلی��ارد دالر اع��ام 
کرده است. این میزان در حالی 
صادر می ش��ود که از دید نایب 
رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی هنوز تکلیف 
بخ��ش خصوص��ی در صادرات 

مشخص نیست. 
به گزارش خبرنگار »فرصت 
امروز« عباسعلی اسامی نایب 
رئی��س اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفتی روز گذشته 
در جمع خبرنگاران با اعام این 
مطلب گفت: متاس��فانه قوانین 
و مق��ررات ک��ه بتواند صادرات 
را تس��هیل کن��د، وجود ندارد. 
دولت بای��د تکلیف صادرات را 
برای کل کش��ور مشخص کند 
تا فع��االن بخش خصوصی در 
حوزه فرآورده ها بدانند که چه 

باید بکنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه دولت 
به گون��ه ای  ص��ادرات  ب��رای 
ک��ه  کن��د  تصمیم گی��ری  
صادرکنن��دگان،  ب��ه صادرات 
تشویق شوند تا میزان صادرات 
رو به افزایش باشد، گفت: با این 
اقدام اس��ت که ما می توانیم در 
بازارهای جهانی رقابت کنیم و 
سهم بیشتری از بازارهای دنیا 

را داشته باشیم. 
در این نشست اعام شد که 
طب��ق آم��ار گمرک در 9 ماهه 
س��ال جاری ۳1.۵میلیارد دالر 
صادرات صورت گرفته است که 
14 میلی��ارد دالر آن مربوط به 

ح��وزه محصوالت فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی است که 
این میزان نس��بت به سال قبل 
حدود 1۶درصد رش��د داش��ته 
اس��ت. در سال جاری صادرات 
پروپ��ان مایع ش��ده، متانول و 
قی��ر به لحاظ ارزش��ی کاهش 

داشته است. 
 حس����ن ت���اجی��ک، عضو

اتحادی��ه  هیات مدی��ره   
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای 
نفت��ی درباره آمار ارائه ش��ده، 
 گف��ت: به جز میعان��ات گازی 
صادرات فرآورده های نفتی 11 
درصد رش��د وزنی داشته است 

اما با وجود رش��د وزنی از نظر 
ارزش��ی با کاهش مواجه بودیم 
که دلیل آن کاهش قیمت نفت 

بوده است. 
وی به برنامه شش��م توسعه 
اش��اره کرد و گفت: مجلس در 
حال بررس��ی این برنامه است 
و ما امیدواریم براس��اس برنامه 
ششم سهم بخش خصوصی در 
صنعت افزایش یابد و اصل 44 
قانون اساسی به خوبی اجرایی 
ش��ود. کوچک و چابک س��ازی 
دولت به نفع کش��ور اس��ت و 
نباید کوچک س��ازی دولت در 

قالب یک شعار باقی بماند. 

تاجیک با اش��اره به مذاکرات 
ص��ورت گرفته با اتاق بازرگانی 
ب��رای افزای��ش س��هم بخش 
خصوص��ی در برنام��ه شش��م 
توس��عه، اعام ک��رد: به دلیل 
موان��ع روانی دول��ت به بخش 
خصوصی اعتماد نمی کند این 
در حالی اس��ت که باید روحیه 
اعتم��اد ب��ه بخ��ش خصوصی 
ایجاد شود تا با رونق در اقتصاد، 

تولید در کشور ایجاد شود. 
اتحادیه  عضو هیات مدی��ره 
فرآورده های  صادرکنن��دگان 
نفت��ی درب��اره نشس��ت اخیر 
ب��ا  مرک��زی  بان��ک  رئی��س 

ارز،  درب��اره  پتروش��یمی ها 
نی��ز گف��ت: 80درص��د از ارز 
حاصل از صادرات محصوالت 
خری��د  ص��رف  پتروش��یمی 
خوراک مورد نیاز می ش��ود از 
این رو خواس��ته یا ناخواسته 
ای��ن ارز وارد ب��ازار می ش��ود 
و 20 درص��د باق��ی مانده نیز 
ص��رف حقوق و مصارف دیگر 
می ش��ود. پتروشیمی ها ارزی 
برای عدم ارائه به بازار ندارند. 
این مقام مسئول در اتحادیه 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای 
نفت��ی در ادام��ه نشس��ت از 
تعطیل ش��دن حدود 40درصد 
از واحدهای تولیدی پارافین و 
قیر خبر داد و گفت: در تعطیل 
شدن این واحدها عوامل زیادی 
دخیل هستند که مانع از تولید 
ش��ده است. این رویه در میزان 
ص��ادرات این اق��ام نیز موثر 

بوده است. 
تاجی��ک با بی��ان اینکه قرار 
بود ۳0درصد از یارانه ها صرف 
تولید ش��ود، افزود: متاس��فانه 
هرگ��ز این بودجه صرف تولید 
نش��ده اس��ت از این رو ش��اهد 
تعطیل��ی تعدادی از واحدهای 

تولیدی هستیم. 
یازدهمین همایش سراسری 
صادرکنن��دگان فرآورده ه��ای 
نف��ت، گاز و پتروش��یمی ایران 
با موضوع »صادرات، پیش��ران 
رون��ق اقتصادی« و س��ه محور 
برنامه شش��م، اصل 44 قانون 
اساس��ی و تنظی��م مق��ررات 
)رگوالتوری( 2۶ دی ماه برگزار 

خواهد شد. 

14هزار میلیارد دالر صادرات فرآورده های نفتی در سال جاری 

تکلیف صادرات مشخص نیست 

مدیرعامل شرکت ملی پاالیش 
و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران 
از امضای دو قرارداد بهینه سازی و 
بهبود فرآیند تولید پاالیشگاه های 
نف��ت بندرعب��اس و ته��ران در 
آین��ده ای نزدی��ک با دو ش��رکت 

معتبر نفتی ژاپن خبر داد. 
به گزارش ایسنا، عباس کاظمی 
در تش��ریح مهم ترین فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت پاالیش 
نفت ایران در دوران پس��ا برجام، 
گف��ت: اجرای طرح های توس��عه 
و بهینه س��ازی و کاه��ش ظرفیت 
تولی��د نف��ت ک��وره از مهم ترین 
برنامه های توس��عه و بهینه سازی 
صنع��ت پاالی��ش نفت کش��ور به 

شمار می رود. 
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش 
و پخش فرآورده های نفتی با تاکید 
بر اینکه تا افق چشم انداز باید سهم 

تولید نفت کوره در سبد محصوالت 
نفتی کش��ور به ح��دود 10درصد 
کاه��ش یابد، تصریح ک��رد: بر این 
اس��اس و به منظ��ور کاهش تولید 
نفت کوره در پاالیش��گاه ها تاکنون 
مذاکرات متعددی با ش��رکت های 
بین المللی به ویژه کره جنوبی و ژاپن 

انجام شده است. 
مع��اون وزی��ر نفت با اش��اره به 
امضای قرارداد طرح بهینه س��ازی 
و بهبود فرآیند تولید در پاالیشگاه 
نفت اصفهان با شرکت دایلم کره 
جنوبی، تاکید کرد: پس از برجام، 
اس��تقبال زیادی از سرمایه گذاران 
خارج��ی به خصوص کره جنوبی و 
ژاپن برای اصاح پاالیش��گاه های 
نفت��ی قدیمی ش��ده ک��ه الزامی 

جدی است. 
اف��زود:  ای��ن مق��ام مس��ئول 
پاالیشگاه های قدیمی تولید نفت 

ک��وره باالی��ی دارند که ارزش آن 
در بازاره��ای جهانی رو به کاهش 
است و کمتر از نفت خام می شود. 
در  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
پاالیش��گاه های نفت بندرعباس و 
تهران مذاکرات با س��رمایه گذاران 
ژاپنی و کره ای در حال انجام بود 
 JCCP به ط��وری که دو ش��رکت
نف��ت  پاالیش��گاه  در   JGC و 
ته��ران مذاک��رات نهای��ی را آغاز 
کرده ان��د، تبیین کرد: در مجموع 
پاالیشگاه های قدیمی نفت شامل 
اصفهان، تبریز، تهران، بندرعباس 
و آبادان به حدود 14 میلیارد دالر 
هزینه سرمایه گذاری نیاز دارند که 
محصوالت و فرآورده های نفتی با 
استاندارد یورو چهار تولید کنند و 
البته سهم تولید نفت کوره آنها به 

کمتر از 10 درصد برسد. 
کاظم��ی با اش��اره ب��ه برگزاری 

س��یزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ان��رژی کی��ش، گف��ت: برگ��زاری 
نمایشگاه های معتبر همچون کیش 
و اس��تفاده از فرص��ت و ظرفی��ت 
مناط��ق آزاد می توان��د ب��ه معرفی 
بیشتر فرصت های سرمایه گذاری در 
صنعت نفت به ویژه صنایع پاالیشی 
کش��ور کمک کند.  س��یزدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی کیش با 
رویکرد »س��رمایه گذاری« از 20 تا 
2۳ دی ماه امسال در جزیره کیش 
برگزار می شود که تاکنون بیشترین 
میزان استقبال شرکت های خارجی 
را نسبت به دوره های گذشته داشته 

است. 
پیش بینی می ش��ود نمایندگانی 
ایتالی��ا،  س��وئیس،  اتری��ش،  از 
فرانس��ه، آلم��ان، چی��ن، آمریکا، 
اسپانیا، روس��یه، آفریقای جنوبی، 
هلن��د، اس��کاتلند و. . . در ماه های 

پایانی س��ال برای حضور در رویداد 
سرمایه گذاری وزارت نفت به کیش 
س��فر  کنند ت��ا آخرین فرصت های 
توافق برای سرمایه گذاری نفتی در 
دولت یازدهم را به طور جدی محک 
بزنند.  به گزارش ایسنا، سیزدهمین 
نمایشگاه بین المللی انرژی امسال با 
حمایت وزارت نفت، ش��رکت ملی 
نفت ایران، ش��رکت ملی گاز ایران، 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی، 
ش��رکت مل��ی پخ��ش و پاالی��ش 
فرآورده های نفتی ایران، ش��رکت 
پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت 
تهران، انجمن سازندگان تجهیزات 
صنع��ت نف��ت ایران، س��ندیکای 
صنعت برق ایران و شرکت طراحی 
و مهندسی و تامین قطعات و مواد 
ش��یمیایی صنایع پتروش��یمی در 
مس��احتی به وس��عت 18هزار متر 

مربع برگزار می شود. 

معاون وزیر نفت خبر داد

ایران و ژاپن قراردادهای جدید پاالیشگاهی امضا می کنند

پاالیشگاه

گاز

قطع گاز ساختمان های وزارت نفت 
به خاطر صرفه جویی

قطع گاز ساختمان های ستادی وزارت نفت در شهر 
تهران با هدف فرهنگ س��ازی مصرف بهینه س��وخت 
انجام ش��ده اس��ت و انتشار شایعات درباره کمبود گاز 

صحت ندارد. 
به گزارش ایلنا، قطع گاز س��اختمان های س��تادی 
وزارت نف��ت در ش��هر ته��ران یک حرک��ت ترویجی 
و الگ��وی رفت��اری برای جلب مش��ارکت بیش��تر در 
راستای صرفه جویی در مصرف گاز و انرژی به عنوان 
یک راهبرد کلی در نظرگرفته شده است و هم اکنون 
هیچ مشکلی در تامین گاز موردنیاز کشور وجود ندارد. 
ی��ک مدیر س��تادی وزارت نف��ت گفت: مردم عزیز 
ایران توجه داش��ته باش��ند که خدمتگزاران صنعت 
نفت با هدف ترویج الگوی مصرف بهینه س��وخت و 
فرهنگ سازی در این زمینه پیشقدم شده اند، بنابراین 
انتش��ار ش��ایعاتی درباره کمبود گاز و مصرف سوخت 

مایع از اساس کذب و مغرضانه است. 

با تغییر آرایش تاسیسات
 انتقال گاز به شمال کشور 

افزایش یافت

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از تغییر آرایش 
سیستم انتقال گاز به شمال کشور خبر داد و افزود: 
ای��ران پ��س از قط��ع واردات از س��وی ترکمنس��تان 
تغییراتی در تاسیسات رامسر به عمل آورد که سبب 
افزایش میزان انتقال گاز از غرب به شرق حوزه شمال 
ش��د.  به گزارش ش��انا، سعید توکلی افزود: هم اکنون 
فش��ار گاز در حوزه ش��مال به ویژه اس��تان مازندران 
متوازن با مصرف اس��ت و س��طح فشار ورودی شهرها 

در مقایسه با سال های قبل در وضع بهتری است. 
وی با اشاره به اینکه توربوکمپرسورهای تاسیسات 
رامس��ر امس��ال در س��رویس قرار گرفت، ادامه داد: 
متناس��ب با ش��رایط خط )فلو و فش��ار ورودی( و دور 
توربوکمپرس��ورها شاهد افت فشار زیاد در اسکرابرها 
)بعضا در دورهای باال تا چهاربار( و همچنین کم بودن 

نسبت تراکم کمپرسورها بودیم. 
به گفته توکلی، در همین راس��تا ش��یر آنتی س��رج 
کمپرس��ور گاز با فرمان از سیس��تم کنترل باز می شد 

و راندمان باالیی از واحدها نداشتیم. 
ش��رکت ترکمن گاز از صبح یکش��نبه )12 دی ماه( 
در اقدام��ی غیرمنطقی و مغایر با چارچوب قراردادی 

و برخاف توافق اقدام به قطع گاز ایران کرد. 
براساس قراردادی که از 20سال پیش میان شرکت 
ملی گاز ایران و ش��رکت ترکمن گاز منعقد ش��ده است 
بخش��ی از گاز مصرفی مناطق ش��مالی با واردات از این 
کشور تامین می شود.  اما در طول این مدت هر از گاهی 
رفتارهایی مغایر با اصول قرارداد از شرکت ترکمنی سر 
زده است که مهم ترین آن قطع جریان گاز در اوج سرمای 
س��ال 8۶ بود که متاس��فانه منجر به پذیرش خواس��ت 
نامعقول شرکت ترکمن گاز و افزایش 9 برابری قیمت 
گاز ش��د.  حجم کل گاز دریافتی از ترکمنس��تان حدود 

2درصد از کل گاز تولیدی کشور است. 

مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد 
تایید شواهد وجود ذخایر شیل  

نفت در لرستان

 پروژه پژوهش��ی مطالعات اکتش��افی ش��یل های 
نفت��ی در منطق��ه قالی ک��وه لرس��تان در حال��ی به 
پایان رس��یدکه مطالعات از اثبات حجم قابل قبول 
ش��یل های نفت��ی ب��ا کیفیتی بس��یار عالی در این 

منطق��ه حکای��ت دارد. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، محم��ود حاجی��ان، رئیس 
پژوهش و فناوری مدیریت اکتش��اف شرکت ملی 
نف��ت ای��ران با اع��ام این خبر اف��زود: داده های 
پروژه پژوهش��ی شناسایی شیل های نفتی لرستان 
ب��ه وض��وح حاک��ی از رخداد دو افق مهم ش��یل 
نفتی یکی در س��ازند س��رگلو )ژوراسیک میانی( 
و دیگ��ری در س��ازند گ��رو )کرتاس��ه زیری��ن( با 

ضخامت و حجم قابل قبول اس��ت. 
ب��ه گفت��ه حاجیان، ش��یل های نفت��ی قالی کوه از 
نظر ویژگی های کانی شناس��ی، پیرولیز، ش��یمیایی، 
ژئوش��یمیایی و آنالیزه��ای حرارت��ی رفتار و خواص 

کم وبیش یکسانی دارند. 
وی ب��ا بی��ان این که ش��یل های نفت��ی قالی کوه از 
نظ��ر می��زان نفت دهی در وضعی��ت خوبی )میانگین 
8۳ لیت��ر بر تن ش��یل نفتی( ق��رار دارند، اظهار کرد: 
کیفیت نفت های اس��تحصالی بس��یار عالی )میانگین 
API نزدیک به 40( ارزیابی می ش��ود که از این نظر 
جایگاه ویژه ای در دنیا دارند و منحصر به فرد هستند. 
حاجی��ان تاکی��د کرد: با در نظ��ر گرفتن میانگین 
نفت دهی ش��یل های لرستان، حجم محاسباتی شیل 

نفتی قابل توجه برآورد شده است. 

زاینده رود از 2۸ دی ماه
 پر آب می شود

آب س��د زاینده رود از 28 دی ماه برای مدت 22 
روز، به میزان 4۶ مت��ر مکعب در ثانیه برای اراضی 
کش��اورزی، رهاس��ازی خواهد شد تا کش��اورزان به 
نس��بت حجم آبی که رهاسازی می شود به کشت و 

کار بپردازند. 
به گزارش ایس��نا، در یازدهمین جلس��ه ش��ورای 
هماهنگ��ی حوضه آبریز زاینده رود که با حضور وزیر 
نیرو برگزار شد، رهاسازی آب سد زاینده رود از 28 
دی ماه و مدیریت مصرف ۵درصدی آب در مصارف 

شرب و کشاورزی اصفهان مصوب شد. 
میزان رهاسازی آب برای کشاورزان از سد زاینده 
4۶ متر مکعب در ثانیه اس��ت ک��ه به مدت 22 روز 
انجام خواهد ش��د. همچنین با توجه به ورودی های 
س��د زاین��ده رود، در ابتدای بهار نیز این رهاس��ازی 
متناس��ب با حجم آبی که در روزهای پایانی دی ماه 

رهاسازی می شود، اجرایی خواهد شد. 
میزان بارش ها در باالدست حوضه آبریز زاینده رود 
از ابت��دای مهرم��اه ت��ا 1۷ دی م��اه بی��ش از ۶۷0 
میلی متر تخمین زده ش��ده که ای��ن بارش ها زمینه 
الزم را برای برای رها س��ازی آب از س��د زاینده رود 
فراهم کرده اس��ت. در زمان حاضر س��د زاینده رود 
ح��دود 248 میلیون مترمکعب آب را در خود جای 
داده و این در ش��رایطی است که ورودی آب به سد 
زاین��ده رود از ابتدای مهرماه تا 1۷ دی ماه نس��بت 
به س��ال گذشته افزایش داشته اس��ت. عاوه بر این 
نیز سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که در 
اواخر دی  و بهمن ماه جاری، شاهد بارش های بیش 
از حد نرمال در حوضه آبریز زاینده رود و به خصوص 

در قسمت های غربی آن خواهیم بود. 
وزارت نی��رو تصمیم های��ی مبن��ی ب��ر کنت��رل 
برداش��ت های غیرمج��از، تاکی��د ب��ر نص��ب لوازم 
اندازه گیری جریان آب و صرفه جویی ۵درصدی در 
بخش های ش��رب و صنعت نی��ز در این حوزه اتخاذ 
کرده است که بی شک در احیای رودخانه زاینده رود 

بی تاثیر نخواهد بود. 

مدیرعامل شرکت توانیراظهار کرد 
الحاقیه جدید، شرط صادرات 

مجدد برق به عراق

آرش کردی، مدیر عامل ش��رکت توانیر در پاسخ به 
این س��وال که آیا صادرات برق ای��ران به عراق افزایش 
می یابد یا خیر، گفت: ش��رایط کل��ی در این خصوص 
گذاشته شده که به این موضوع ربط داشته است اما باید 
منتظر بمانیم تا پس از بازگشت هیأت ایرانی به کشور، 
از لحاظ کارشناس��ی این موضوع را بررس��ی کنیم که 
قیمت برق صادراتی ایران به عراق افزایش یابد یا خیر، 
بنابراین منتظریم که مذاکرات نهایی شود.  به گزارش 
ایلنا، کردی در پاس��خ به این سوال که آیا طرف عراقی 
از ایران درخواس��ت افزایش صادرات برق کرده است یا 
خیر، گفت: شبکه برق عراق اجازه نمی دهد که ما میزان 
صادرات را افزایش دهیم، هرچند معتقدیم صادرات برق 
را در تابس��تان به دلیل نیاز داخلی نمی توانیم افزایش 
دهی��م.  وی افزود: میزان صادرات ب��رق ایران به عراق 
برحسب ایام هفته متغیر است اما به طور متوسط ۷00 
ت��ا هزار مگاوات ب��ه عراق صادر می ش��ود.  مدیرعامل 
شرکت توانیر در پایان اظهار امیدواری کرد کمتر از یک 
ماه دیگر مجددا صادرات برق ایران به عراق وصل شود. 

الیحه اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 

در شورای نگهبان تایید شد
شورای نگهبان الیحه اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا( را مغایر با 

موازین شرع و قانون اساسی ندانست. 
به گ��زارش ایرن��ا از کان��ال تلگرامی س��خنگوی 
شورای نگهبان، الیحه اساسنامه سازمان انرژی های 
تجدیدپذی��ر و بهره وری انرژی برق )س��اتبا( مصوب 
جلس��ه م��ورخ 24 آذر ماه 1۳9۵ مجلس ش��ورای 
اسامی در جلس��ه مورخ 1۵ دی ماه جاری شورای 
نگهبان مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت که مغایر با 

موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 
براس��اس این مصوب��ه، س��ازمان های انرژی های نو 
و به��ره وری انرژی با یکدیگر ادغام ش��ده و س��ازمان 
انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق )س��اتبا( 
تشکیل می شود.  همچنین در این جلسه طرح اصاح 
بن��د )ه�( تبص��ره )1( قانون بودجه س��ال 1۳9۵ کل 
کشور مصوب جلسه 24 آذر ماه 1۳9۵ مجلس شورای 
اس��امی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که این طرح 

مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. 

آب 

برق

انرژی نو

دوشنبه
20 دی 1395

شماره 694

ص��ادرات نف��ت ایران ب��ه اروپا در دوران 
تحریم به ارس��ال روزان��ه حدود 100هزار 
بش��که به ترکیه محدود ش��ده ب��ود، اما با 
دس��تاورد برجام و رف��ع تحریم ها، روندی 
صع��ودی یافت، به طوری که اکنون رکورد 
صادرات روزانه ۷10 هزار بشکه نفت به قاره 

سبز ثبت شده است. 
به گزارش ایرنا، جمهوری اس��امی ایران 
در م��اه نوامب��ر 201۶ )آب��ان- آذر( روزانه 
ب��ه ط��ور میانگین ۷10 هزار بش��که نفت 
به اروپا صادر کرد که بیش��ترین س��هم را 
کش��ورهای فرانسه، اس��پانیا، یونان، ایتالیا، 
لهستان، رومانی و هلند داشتند. در دوران 
تحریم ه��ای اقتصادی ناعادالنه علیه ایران، 
کشورهایی که نفت مشابه نفت ایران تولید 
می کردند، سهم ایران را در بازارهای جهانی 
اش��غال کردند که از جمله آنها می توان به 
عربستان، عراق، نیجریه و روسیه اشاره کرد. 
ام��ا پ��س از اجرای��ی ش��دن برنامه جامع 
اق��دام مش��ترک )برجام( و رف��ع تحریم ها و 
آغاز بازگش��ت نفت ایران به بازار که حاصل 
تاش شبانه روزی دولتمردان دولت یازدهم و 
مذاکرات مقتدرانه آنها با شش قدرت جهانی 
بود، نفت این کشورها فرصت بیشتری برای 
ع��رض ان��دام در مقابل نفت ای��ران نیافت و 
دارندگان آن مجبور به عقب نشینی و واگذاری 
سهم غصب کرده ایران شدند. به این ترتیب 
ایران توانس��ت بخش عم��ده بازار نفت خود 
را در مناط��ق مختل��ف از جمله اروپا بازپس 

بگیرد و میزان تولید و صادرات نفت خود را به 
دوران پیشاتحریم، نزدیک کند. دستاوردهای 
پسابرجام ایران در حوزه افزایش صادرات نفت 
غیرقابل انکار است و رسانه های غربی نیز توان 
چشم پوش��ی از آن را ندارند. نشریه پترولیوم 
آرگوس چاپ لندن در گزارش��ی نوش��ت که 
ص��ادرات نف��ت خام ایران ب��ه اتحادیه اروپا و 
ترکی��ه پ��س از رفع تحریم ه��ا افزایش قابل 
ماحظه ای داشته، به طوری که این رقم در 
م��اه نوامبر 201۶ )آب��ان- آذر( به ۷10 هزار 

بشکه در روز رسیده است. 
مجموع صادرات نفت ایران براساس آمار 
مناب��ع ثانویه )غیررس��می( در م��اه نوامبر 
201۶حدود 2 میلیون و 180 هزار بش��که 

در روز بوده است. 

افزایش صادرات به ایتالیا و ترکیه
خری��داران اصلی نف��ت ایران در اروپا در 
دوره زمانی مورد اشاره به ترتیب کشورهای 
فرانس��ه، اس��پانیا، یونان، ایتالیا، لهس��تان، 

رومانی و هلند هستند. 
واردات نفت ایتالیا از ایران در ماه نوامبر 
افزای��ش یافت، ام��ا در مقابل واردات نفت 
فرانس��ه کاهش یاف��ت. واردات نفت ایتالیا 
از ای��ران ب��ا افزای��ش 1۶0هزار بش��که در 
روز در م��اه نوامبر نس��بت ب��ه ماه اکتبر به 
2۳0هزار بش��که درروز رس��ید. پاالیشگاه 
»ان��ی« در ایتالی��ا خریدار جدید نفت ایران 
بود که در ماه نوامبر ۶۵هزار بشکه در روز 
نفت خریداری کرد و درنظر دارد برای ماه 
دسامبر 201۶ )آذر-دی( نیز حدود ۳۳هزار 

بشکه در روز نفت از ایران خریداری کند. 
این پاالیش��گاه ق��راردادی یک س��اله با 
شرکت ملی نفت ایران برای خرید نفت در 
س��ال 201۷ منعقد کرده است. پاالیشگاه 
»س��اراس« در ایتالی��ا نی��ز در م��اه نوامبر 
روزانه بیش از ۶۵ هزار بشکه نفت از ایران 

خریداری کرده است. 
از س��وی دیگ��ر، صادرات نف��ت ایران به 
آسیا پاسیفیک در ماه نوامبر کاهش یافت، اما 
در ماه دسامبر با توجه به آمارهای بارگیری 
منتشر شده با روندی افزایشی مواجه خواهد 
بود و ایران روزانه حداقل ۳۳0 هزار بش��که 

نفت به چین صادر خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، صادرات بخش��ی از 
محموله های نفتی ایران به اروپا در ماه های 
اخیر در قالب قراردادهای بلند مدت و فروش 

مابقی به صورت تک محموله بوده است. 
توتال )فرانس��ه(، ش��ل )انگلیس-هلند(، 
سپسا )اس��پانیا(، ساراس )ایتالیا(، هلنیک 
)یونان(، انی )ایتالیا( و لوتوس )لهستان( از 
جمله شرکت های اروپایی بوده اند که پس از 
اج��رای برج��ام اقدام به خرید نفت از ایران 
کرده اند.  سیدمحسن قمصری، مدیر سابق 
ام��ور بین الملل ش��رکت ملی نفت پیش از 
این به ایرنا گفته بود که اروپا مقصد حدود 
یک سوم نفت صادراتی ایران خواهد بود.  به 
گفته وی، اگرچه صادرات نفت به اروپا پس 
از رفع تحریم آغاز شده، اما آسیا همچنان 
به عنوان بازار اصلی نفت باقی خواهد ماند. 

آخرین جزییات صادرات نفت به قاره سبز

7کشور اصلی خریدار طالی سیاه ایران در اروپا هستند

نفت



3 تولید، تجارت، خدمات

محمدرضا ضرابی، رئیس اتاق 
مشترک ایران و عمان از مطرح 
شدن پیشنهاد تبدیل بندر صحار 
و بندر چابهار به هاب مواد غذایی 
منطقه خبر داد و خواستار حضور 
سرمایه گذاران استان سیستان و 
بلوچس��تان در این پروژه ش��د. 
ضرابی در نشس��ت کمیس��یون 
اس��تانداری  خارج��ی  رواب��ط 
اشاره  با  وبلوچس��تان  سیستان 
به توانمندی های این اس��تان و 
دسترس��ی آن به آبه��ای آزاد و 
بندر صحار گفت: با توجه به نوع 
رواب��ط ایران و عمان، می توان از 
این کش��ور به عنوان دروازه ورود 
کااله��ای ایرانی به دنیا یاد کرد. 
به گزارش ات��اق ایران، او ضمن 
ب��ه مزیت های کش��ور  اش��اره 
عمان و رفتار متفاوت این کشور 
نسبت به همسایگانش در مقابل 
ای��ران به ویژه در مناقش��ه های 
هس��ته ای، گفت: روابط تجاری 
ایران و عمان س��ابقه ای طوالنی 
دارد. نزدیکی و تس��هیالتی که 
عمانی ه��ا برای تج��ار ایرانی در 
نظ��ر گرفته اند، فرصت مغتنمی 
است که باید از آن بهترین بهره 

را ببریم. 
ضرابی گفت: در همین مدت 
کوت��اه ک��ه از راه ان��دازی ات��اق 
مشترک ایران وعمان می گذرد، 

اقدامات بسیار خوبی انجام شده 
که شرایط را برای تجارت با عمان 
ب��رای بازرگانان ایرانی آس��ان تر 
کرده است. وی از برقراری خط 
مستقیم بین بندرعباس و بندر 
صحار، تسهیل صدور ویزا برای 
بازرگانان دارای معرفی نامه اتاق 
مشترک، تس��هیل ثبت شرکت 
فعاالن اقتصادی ایران در مناطق 
آزاد صحار، دوقوم و مسقط، حل 
مشکل گشایش ال سی و نقل و 
انتقال پول و اموری از این دست 

به عنوان اقدامات اتاق مشترک با 
همکاری سفارت ایران، سفارت 
عمان و س��ازمان توسعه تجارت 
ی��اد ک��رد. وی عم��ان را محل 
مناس��بی برای صادرات کاال به 
کشورهایی دانست که به دالیل 
سیاسی هم اکنون امکان صادرات 

به آنها را نداریم. 
مش��ترک  ات��اق  رئی��س 
ای��ران وعم��ان ب��ا تاکی��د بر 
ف��راوان  س��رمایه گذاری های 
عم��ان در بخ��ش بن��ادر و ب��ا 

ن��گاه به انعق��اد تفاهم نامه های 
مختل��ف این کش��ور با س��ایر 
نقاط جهان، تصریح کرد: عمان 
می توان��د در ارتب��اط ب��ا ایران 
به عنوان جایگزین مناسب سایر 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس 
در نظر گرفته ش��ود، همچنین 
با توج��ه به اینکه بن��ادر ایران 
و  سیس��تان  و  هرم��زگان  در 
را  فاصله  کمترین  بلوچس��تان 
با بنادر عمان دارند، تاس��یس 
پایانه ه��ای صادرات��ی در ای��ن 

دو اس��تان می تواند بس��یار در 
رونق بازرگانی کشور تاثیر گذار 
باش��د. ضمن اینکه تفاهمنامه 
دس��تیابی  ب��رای  عش��ق آباد 
کش��ورهای آس��یای میان��ه به 
آ ب ه��ای آزاد بین ازبکس��تان،  
ترکمنس��تان، عم��ان و  ایران 
چند سال پیش به امضا رسیده 
که در این راستا بندر چابهار با 
پیوستن به خطوط ریلی کشور 
محوریت  به عن��وان  می توان��د 
ای��ن تفاهمنام��ه نقش کلیدی 
را ب��ازی کند و زمین��ه را برای 
تحول اقتصاد اس��تان سیستان 
وبلوچستان وکشور مهیا سازد.  
ضرابی از پیشنهاد تبدیل بندر 
صح��ار و بندر چابه��ار به هاب 
مواد غذای��ی منطق��ه خبر داد 
که قرار اس��ت براس��اس آن با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی، 
مواد غذای��ی ای��ران در این دو 
بندر فرآوری ش��ده و به س��ایر 

کشورهای منطقه صادر شود. 
وی اف��زود: تهیه نقش��ه راه 
این  ک��ردن  عملیات��ی  ب��رای 
پیشنهاد به عهده اتاق مشترک 
ایران و عمان اس��ت که در این 
زاهدان،  اتاق  مس��یر همکاری 
منطقه آزاد چابه��ار و مقامات 
استان سیس��تان و بلوچستان 

اهمیت زیادی دارد. 

رئیس اتاق مشترک ایران و عمان خبر داد

بنادر صحار و چابهار به هاب موادغذایی 
منطقه تبدیل می شوند

توس��عه  مع��اون کل س��ازمان 
تجارت معتقد اس��ت ک��ه باید در 
یک بازه زمانی کلی تش��خیص داد 
افزایش ن��رخ ارز تا چ��ه میزان بر 
ص��ادرات و واردات اثرگذار اس��ت، 
چراک��ه جه��ش محدود ن��رخ ارز 
که طی چند س��ال اخیر به صورت 
دس��توری پایین نگه داش��ته شده 
بود، چندان فاکتور مهمی محسوب 
م��ودودی،  محمدرضا  نمی ش��ود. 
مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با ایسنا ضمن اشاره به 
نوسانات اخیر نرخ ارز و تاثیرات آن 
بر مقوله واردات و صادرات در کشور 
اظه��ار کرد: در مجموع در رابطه با 
بحث ن��رخ ارز س��ازمان توس��عه 
تجارت ایران از هرگونه شفاف سازی 
اس��تقبال می کند، به این دلیل که 
معتقدیم دوگانگی و چندگانگی در 
نرخ ارز می تواند ایجاد فساد کند و 

مدیریت کار را سخت می کند. 
مع��اون کل س��ازمان توس��عه 
تجارت با اش��اره ب��ه اینکه قیمت 
واقعی ارز زمانی مشخص می شود 
که تاثیر ن��رخ تورم عالوه بر همه 

عوام��ل تولید بر ن��رخ ارز نیز اثر 
بگ��ذارد، اظهار ک��رد: اگر نرخ ارز 
را به صورت دس��توری پایین نگه 
داریم عمال هزینه تمام ش��ده کاال 
ب��ه دلیل ت��ورم موج��ود افزایش 
می یاب��د و دیگ��ر جذابیتی برای 
تبدی��ل آن ب��ه دالر و فروش آن 
وجود ندارد، چراک��ه قیمت دالر 
مانده  پایین  دس��توری  به صورت 
اس��ت. م��ودودی با بی��ان اینکه 
بای��د عوام��ل و متغیرهای��ی که 

ب��ر بخش های مختل��ف تولید اثر 
می گذارن��د بر نرخ ارز نیز اثرگذار 
باش��ند، گفت: هرچه تولید کشور 
وابسته به منابع داخل باشد قطعا 
ن��رخ واقعی ارز کمک خواهد کرد 
که صادرات خود را با ارزش افزوده 
باالت��ر انج��ام دهی��م و جذابیت 
صادرات مان نی��ز افزایش یابد. از 
سوی دیگر در مورد کاالهایی که 
وابس��تگی وارداتی دارند ش��رایط 
افزایش  برعکس اس��ت، چراک��ه 

نرخ ارز تاثیر خود را بر بخش های 
مختل��ف واردات از جمل��ه م��واد 
اولیه می گذارد و قیمت تمام شده 
کاال در نهای��ت افزای��ش یافته و 
پس از آن برای صادرات با مشکل 

مواجه می شویم. 
وی افزود: فک��ر می کنم قیمت 
نرخ ارز از منظرهای متفاوت قابل 
طرح اس��ت، اما نکته  ضروری این 
است که اگر می خواهیم در شرایط 
یکس��ان جهانی رقابت کنیم باید 

پارامترهای خود را نیز با ش��رایط 
جهان��ی تطبیق دهی��م در نتیجه 
ن��رخ ارز و ن��رخ به��ره داخ��ل را 
واقعی کنیم و در مورد فرآیندهای 
مختلف تولید، بهره وری و خدمات 
نیز به همی��ن منوال اقدام کرده و 

شرایط را رقابتی کنیم. 
مش��اور وزیر صنعت، معدن و 
تجارت در پاسخ به اینکه کماکان 
ثبات در بازار نرخ ارز وجود ندارد 
و فعاالن بخش صادرات و واردات 
به دلی��ل گمانه زنی های مختلف 
در این خصوص فعالیت های خود 
کرده اند، خاطرنش��ان  متوقف  را 
کرد: کس��انی که تولید کرده اند 
و کااله��ای خ��ود را در انبار نگه 
داش��ته اند از فرص��ت مطلوب��ی 
بتوانند  ت��ا  برخ��وردار هس��تند 
صادرات خ��ود را انج��ام دهند، 
اما برای اف��رادی که می خواهند 
به تازگ��ی در فرآیند تولید ورود 
کنند شرایط فرق می کند و ابتدا 
باید مشخص ش��ود که این افراد 
وابس��ته به واردات م��واد اولیه یا 

تولید داخلی هستند. 

جهش محدود ارزی تاثیر مهمی بر صادرات ندارد

صادرات

رئیس شورای مشترک بازرگانی ایران و 
سوییس خبر داد

تسهیالت جدید سوییس برای 
افزایش صادرات به ایران

شریف نظام مافی، رئیس شورای مشترک بازرگانی 
ایران و سوییس از تامین بیمه صادرکنندگان سوییس 
از سوی دولت این کشور برای صادرات به ایران خبر داد 
و اعالم کرد: بانک های کوچک سوییسی که معامالت 
دالری نسبتا پایینی دارند، ال سی را از طریق بانک های 

ایرانی که در اروپا هستند قبول می کنند. 
نظ��ام ماف��ی در گفت وگو با ایس��نا، گفت: کش��ور 
س��وییس به لحاظ تجاری و اقتص��ادی اهمیت زیادی 
دارد. بس��یاری از بانک ها و بیمه های دنیا، شرکت های 
کش��تیرانی و ش��رکت های غ��الت دنیا در س��وییس 
مرکزیت دارند حتی اگر خودشان هم سوییسی نباشند. 
وی ادام��ه داد: س��طح معامالت اقتص��ادی ایران با 
س��وییس در زمان تحریم ها بس��یار پایین آمده بود. با 
وجود اینکه سوییس مستقیما ایران را تحریم نکرده بود 
اما در نهایت از تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل 
تابعیت داش��ت. همچنین فشارهایی که دولت آمریکا 

روی بانک های سوییسی می آورد تاثیرگذار بود. 
رئیس ش��ورای مش��ترک بازرگانی ایران و سوییس 
تصریح کرد: اکنون اتفاقی که افتاده این است که دولت 
سوییس بیمه صادرات را برای شرکت های سوییسی به 
ایران باز گذاشته اس��ت، این نکته مهمی است که در 
زمان تحریم قطع شده بود که اکنون برقرار شده است. 
نظ��ام ماف��ی ادام��ه داد: پی��ش از این هر ش��رکت 
سوییس��ی که می خواست به ایران صادرات انجام دهد 
باید با ریس��ک خودش صادرات می ک��رد اما در حال 
حاضر به دلیل اینکه دولت سوییس صادرکنندگان را 

گارانتی می کند این ریسک پایین آمده است. 

صادرات چندانی به سوییس نداریم
وی همچنین درباره اس��تفاده از ال س��ی در معامالت 
با س��وییس توضیح داد: بانک های کوچک سوییس��ی که 
معامالت دالری نس��بتا پایینی دارند ال س��ی را از طریق 
بانک های ایرانی که در اروپا هس��تند قبول می کنند. این 
بانک ها به دلیل فش��ارهای خزانه  داری آمریکا نمی توانند 
ال س��ی را به شکل مستقیم برای ایران باز کنند اما به هر 
حال مش��کلی به لحاظ بازگشایی ال س��ی نداریم. رئیس 
شورای مشترک بازرگانی ایران و سوییس در بخش دیگری 
از صحبت ه��ا درباره وضعیت صادرات ایران به س��وییس 
گفت: در زمینه صادرات به سوییس می توان گفت عملکرد 
مثبتی نداش��تیم. نه به دلیل عدم حمایت دولت یا فعال 
نبودن بخش خصوصی بلکه به دلیل اینکه محصوالت ما 

کیفیت الزم را برای صادرات به سوییس ندارد. 

واردات هویج از سوییس
نظام مافی اضافه کرد: از سوی دیگرمحصوالت انرژی  
ما نیز به لحاظ جغرافیایی برای صادرات به س��وییس 
متصل نیست البته اگر روزی خط لوله ای ساخته شود 
می تواند مقصد مناس��بی برای ص��ادرات فرآورده های 
انرژی ایران باش��د.  وی همچنی��ن در مورد وضعیت 
واردات ای��ران از س��وییس گفت: واردات از س��وییس 
بس��یار خوب پیش می رود. ش��رکت های سوییسی در 
زمینه ه��ای متفاوت از جمله دارو، غ��الت یا کاالهای 
لوکس مثل ساعت به ایران صادرات دارند یا حتی شاید 
کمی عجیب به نظر می رس��د اما در بخش کشاورزی، 

هویج هم از سوییس وارد می شود. 

معادن شن و ماسه تهران تا اطالع 
ثانوی تعطیل شدند

در پی تش��دید آلودگی ه��وا، واحدهای آالینده از 
جمله واحدهای تولید ش��ن و ماسه و معادن تهران 

دیروز تعطیل شدند. 
به گزارش ایسنا، در حالی که در ابتدای ماه گذشته 
بعد از تش��دید آلودگی  هوای ش��هر ته��ران، معادن 
تعطیل ش��ده بودند، دیروز نیز بنابر اعالم اس��تاندار 
تهران مبنی بر تصمیم کمیته اضطرار آلودگی هوای 
تهران در کنار تعطیلی مدارس این شهر و گسترش 
محدوده طرح ترافیک، به کارخانه هایی هم که ایجاد 
آلودگی می کنند تذکر داده شد و واحدهای تولیدی 

شن و ماسه تهران تا اطالع ثانوی تعطیل شدند. 
این تصمیم در حالی گرفته می شود که علی عبدی 
– معاون معادن و امور معدنی اس��تان تهران – در این 
باره گفت: اگرچه تخصص ما در حوزه معدن اس��ت و 
نمی توان اظهارنظر تخصصی در مورد محیط زیس��ت 
داش��ت، اما چندان نمی توان به واحدهای شن و ماسه 
صف��ت آالینده را اط��الق کرد، چرا که آنچ��ه در این 
واحده��ا ب��ه آن عنوان آلودگی می دهند، بلند ش��دن 
خاک ناش��ی از برداشت است و خاک هم حاوی ذرات 
میکرونی آالینده نیست بلکه بعد از ۲۰ متر دوباره روی 
زمین می نش��یند که در همین ب��اره هم در واحد های 
ش��ن و ماسه مس��یر را آب پاشی و تا جای ممکن بلند 
ش��دن خاک را کنترل می کنند ولی با تمام این احوال 
اگر دس��توری بنا بر لزوم تعطیلی ای��ن واحد ها صادر 
ش��ود ما تمکین می کنیم. عبدی همچنین در ابتدای 
م��اه قبل درباره همین موضوع گفته بود که ۸۰درصد 
آلودگی هوای تهران به علت خودروها و برخی صنایع 
آالینده است و نمی توان گفت که معادن نقش چندانی 
در این پدی��ده دارند اما با این وجود به علت همکاری 
برای کنترل آلودگی هوا در ش��رایط بحرانی معادن و 

واحدهای شن و ماسه به حالت تعطیلی در می آیند. 

تاثیر اندک تعرفه بر قیمت برنج وارداتی

جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج در پاسخ به 
این س��وال که تعرفه باالی واردات برنج خارجی تا چه 
میزان در افزایش قیمت تمام ش��ده این محصول برای 
مصرف کنندگانی که توان مالی خرید برنج های داخلی 
را ندارند تاثیرگذار است، بیان داشت: قیمت برنج های 
خارجی به اندازه ای پایین اس��ت ک��ه هرچه هزینه و 
تعرفه گمرکی به آن افزوده شود باز هم قیمت تمام شده 
آن پایین است. طبق آمار جدید فائو در دسامبر ۲۰16 
نرخ صادراتی برنج هندی ۲35 دالر در هر تن است. با 
فرض اینکه اگر این برنج با دالر آزاد وارد ش��ود قیمت 

تمام شده هر کیلوگرم 13۰۰ تومان است. 
به گزارش ایلنا، او افزود: به این 13۰۰تومان نیز 5۰۰ 
تومان افزوده می ش��ود همچنین 4۰ درصد هم تعرفه 
گمرکی اخذ می ش��ود که در نهایت قیمت تمام شده 
برنج هندی ۲5۰۰ تومان است این در حالی است که 
ای��ن محصول در بازار دو برابر یا حتی بیش از دو برابر 

این قیمت خریدوفروش می شود. 
شایق تاکید کرد: ادعای کسانی که می گویند قیمت 
تمام ش��ده برنج خارجی با این تعرفه ها گران می شود 
درس��ت نیس��ت. هنوز هم 1۰۰درصد در واردات برنج 
خارجی سود است. مگر واردکننده بدون سود این کار 
را با تحمل مش��قات و مش��کالت انجام می دهد؟ دبیر 
انجمن برنج کش��ور درباره کیفیت برنج ایرانی توضیح 

داد: اگر برنج ایرانی گران است در عوض سالم است. 

بخش تعاون سال گذشته 1.8 میلیارد دالر 
صادرات داشت

 پیش بینی 2.5 میلیارد دالر برای 
امسال

حمید کالنتری، مع��اون امور تعاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی می گوید س��ال گذشته یک میلیارد و 
۸۰۰ میلیون دالر صادرات از بخش تعاون انجام ش��د 
که امس��ال این رقم به ۲ میلیارد و 5۰۰ میلیون دالر 
می رسد. به گزارش ایرنا، کالنتری گفت: اقتصاد تعاون 
به معنی اقتصاد اشتغال زا، مدیریت سرمایه های خرد، 
بهره وری کردن از آنها و توجه به مناطق محروم است. 
معاون وزیر تعاون گف��ت: بخش تعاون همچنان به 
معرفی، شناخته ش��دن و شناساندن نیاز دارد و هدف 
ما در این نمایشگاه خارج کردن تعاون از گمنامی است 
ت��ا در عرصه تولید، خدمات و توزیع، توانایی های خود 

را نشان بدهد. 
کالنتری تاکید کرد: تعاونی ها می توانند بهترین بازار 
برای تولیدات و خدمات خود باشند و اگر همین تعداد 
تعاونی کش��ور تصمیم بگیرند م��وارد مصرفی خود را 
تهیه کنند و در تعاونی خود به فروش برسانند، خدمت 

بزرگی به یکدیگر کرده اند. 
وی ب��ا تاکید بر لزوم برندس��ازی تعاونی ها گفت: 
اگر تولیدات و خدمات تعاونی ها برندس��ازی نش��ود، 
باعث لطمه به آنهاس��ت و چنانچ��ه تولید تعاونی ها 
به سمت برندسازی برود، می تواند پایداری بیشتری 
در بازار داش��ته باشد. معاون امور تعاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، برندس��ازی را اس��تاندارد، باال 
ب��ردن کیفیت و عرصه محصول با کیفیت دانس��ت 
و اف��زود: نیازمن��د گس��ترش فرهنگ برندس��ازی 
 ب��رای توس��عه فعالیت ه��ای تعاون��ی در منطق��ه و 

جهان هستیم. 
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شماره 694

در گزارش��ی ک��ه مرک��ز پژوهش های 
مجلس درباره »بیمه کشاورزی در ایران؛ 
وضعیت، چالش ها و راهکارها« منتش��ر 
کرد به مشکالت اصلی کشاورزان، یعنی 
بیمه کش��اورزی اش��اره ش��ده است. در 
این گ��زارش راهکارهای خروج از چالش 

معرفی شده است. 
این گزارش با عنوان »بیمه کشاورزی 
در ایران؛ وضعیت، چالش ها و راهکارها« 
مش��کالت و چالش های کش��اورزان در 
ح��وزه بیمه را بررس��ی کرده اس��ت. در 
قس��متی از این گزارش آمده: »بخش��ی 
از مش��کالت بیمه کش��اورزی در ایران، 
محصول ش��رایط خ��اص حاکم بر بخش 
کشاورزی کشور است. از این رو، ضرورت 
دارد که ابتدا نسبت به اصالح آن شرایط، 
اقدامات س��لبی و ایجابی مناس��ب انجام 

شود.«
نکت��ه دیگ��ر در ای��ن گ��زارش، عدم 
هماهنگی مخارج و دریافتی های صندوق 
بیم��ه کش��اورزی ای��ران اس��ت. در این 
ش��رایط این بیمه نمی تواند در بلندمدت 
تداوم داش��ته باش��د و ضرورت دارد که 
هم اقدام��ات کارآمدی در زمینه کاهش 
مخارج )غرامت و مخارج اجرایی( صورت 
پذیرد و هم به افزایش و کس��ب بهنگام 
دریافتی ها از س��وی نهادهای قانونگذار، 
ناظر و مجری بیمه کشاورزی توجه الزم 

شود. 

انباش��ت  یک��ی از مش��کالت بیم��ه، 
مطالبات بانک کشاورزی از صندوق بیمه 
کشاورزی و پرداخت س��االنه یارانه حق 
بیمه کش��اورزی اس��ت. در این قسمت 
پیش��نهاد ش��ده ردیف بودجه مشخصی 
ب��ا عنوان یارانه حق بیمه کش��اورزی در 
بودجه ه��ای س��االنه تعریف ش��ود. )این 
موضوع در تبصره ماده )3۲( اساس��نامه 
صندوق بیمه کش��اورزی ایران نیز دیده 

شده است.(

پیشنهاد چیست؟ 
مرکز پژوهش ها همچنین در راس��تای 
کمک به کاهش بار مالی بیمه کش��اورزی 
بر بودجه دولت، تشویق شرکت های بیمه 
بازرگانی و توسعه و کارآمدسازی خدمات 
بیمه ای در بخش کشاورزی پیشنهادهایی 
داش��ته که از ای��ن میان می ت��وان به »از 
ظرفیت قانون��ی تبصره »5« م��اده )17( 
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و 
منابع طبیعی مبنی بر حضور »صندوق های 
حمای��ت از توس��عه بخ��ش کش��اورزی« 
به عنوان بیمه گر با هماهنگی صندوق بیمه 
کشاورزی استفاده الزم صورت پذیرد.«  و 
»دولت با ایجاد بسترهای قانونی و اجرایی 
الزم، نس��بت ب��ه به کارگی��ری مدل بیمه 
مش��ارکتی خصوص��ی - دولت��ی با حفظ 
جایگاه دولت به عن��وان بیمه گر اتکایی در 

بخش کشاورزی اقدام کند« اشاره کرد. 

گزارش مرکز  پژوهش های مجلس، درباره بیمه کشاورزی منتشر شد

دخل و خرج صندوق بیمه کشاورزی 
ایران ناهماهنگ است



رئی��س کل بانک مرکزی در 
نام��ه ای به بانک ه��ا از کاهش 
غیرجاری  مطالب��ات  نس��بت 
بانک ها از 13.6درصد در پایان 
ش��هریورماه 1393 و در زمان 
آغاز به کار »کمیته رس��یدگی 
به مطالبات غیرجاری بانک ها« 
به 11 درصد در ش��هریور ماه 

امسال خبر داد. 
ب��ه گزارش »فرصت امروز«، 
ول��ی اهلل س��یف در نام��ه ای 
ب��ه مدی��ران عام��ل بانک ها و 
موسس��ات اعتباری به افزایش 
مطالب��ات  نس��بت  و  حج��م 
غیرج��اری به عن��وان یک��ی از 
مش��کالت و معضالت ش��بکه 
بانک��ی کش��ور، طی 10س��ال 
اخیر اش��اره ک��رد و گفت: این 
موضوع نش��ان دهنده عملکرد 
ضعی��ف بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری در نظ��ام اعتب��اری 
ب��وده که ب��ا عمیق تر ش��دن 
ش��کاف تس��هیالت ج��اری و 
ریس��ک  افزایش  غیرج��اری، 
اعتب��اری و به تبع آن، کاهش 
کیفی��ت دارایی ه��ای ش��بکه 

بانکی را سبب شده است. 
رئی��س کل بانک مرکزی در 
ای��ن نام��ه تصریح ک��رد: یکی 
از مهم تری��ن دالیل��ی که طی 
س��ال های گذشته این معضل 
را در ص��در مش��کالت نظ��ام 
بانک��ی قرار داده، اصرار به رفع 
مش��کالت س��اختاری اقتصاد 
کش��ور تنها از طریق اس��تفاده 
از مناب��ع مح��دود بانک ه��ا به 
و  س��اختاری  دلی��ل ضع��ف 
س��هم اندک بازار سرمایه بوده 
و ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
ده��ه اخی��ر به دلی��ل عوامل 
اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، 
بخش قابل توجهی از اشخاص 
اع��م از حقیقی و حقوقی پس 
از دریافت تس��هیالت، قادر به 
پرداخ��ت دی��ون خ��ود نبوده 
ی��ا اینک��ه به علل��ی تمایل به 
بازپرداخت آن نداش��ته اند؛ در 
نتیجه افزایش چشمگیر میزان 
مطالب��ات غیرجاری بانک ها را 

موجب شده است. 
رئیس شورای پول و اعتبار 
ب��ا تاکید ب��ر اهمیت موضوع 
غیرجاری ش��بکه  مطالب��ات 

بانکی کش��ور و آس��یب هایی 
ک��ه از ای��ن ناحی��ه اقتص��اد 
کش��ور را تهدی��د می کن��د، 
حس��ب  ک��رد:  خاطرنش��ان 
تاکی��دات مقام معظم رهبری 
ب��ر  مبن��ی  )مدظله العال��ی( 
رس��یدگی جدی و همه جانبه 
به این مهم، پس از ش��روع به 
کار دولت تدبیر و امید، کمیته 
به  رس��یدگی  فرادس��تگاهی 
بانک ها  غیرج��اری  مطالبات 
ب��ا محوری��ت بانک مرکزی و 
با عضوی��ت نمایندگان قوای 
سه گانه، ذیل ستاد هماهنگی 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی به 
منظ��ور اتخاذ رویکردی نوین 
و فراگی��ر در راس��تای ح��ل 
تش��کیل  پیش گفته  معض��ل 

شده است. 
وی درب��اره تجرب��ه بی��ش 
ای��ن کمیت��ه و  از دو س��ال 
دس��تاوردهای حاصل��ه گفت: 
نس��بت مطالبات غیرجاری از 
نرخ 13. 6 درصد در زمان آغاز 
به کار کمیته در پایان شهریور 
م��اه 1393 ب��ه نرخ 11 درصد 
در ش��هریورماه امسال کاهش 
پیدا کرده اس��ت. مهار نس��بی 
معضل افزایش لجام گس��یخته 
بانک ها،  غیرج��اری  مطالبات 
باوجود افزایش مانده مطالبات 
غیرجاری ناش��ی از متفرعات 
مطالب��ات و عالوه بر آن رکود 
فراگیر در فضای کس��ب و کار، 

توفیق قابل توجهی است. 
سیف با اشاره به مهار نسبی 
معضل افزایش لجام گس��یخته 
بانک ها،  غیرج��اری  مطالبات 
مان��ده  افزای��ش  باوج��ود 
مطالب��ات غیرجاری ناش��ی از 
متفرع��ات مطالبات گفت: آثار 
و پیامده��ای ناگوار این معضل 
به گونه ای اس��ت که در صورت 
عدم توجه کافی سیاست گذاران 
پولی کشور، می تواند بانک ها و 
موسس��ات اعتباری را با خطر 
ورشکس��تگی مواجه کند و به 
بحران اقتصادی در سطح کالن 

بینجامد. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
در ای��ن نامه بر انجام اقدامات 
اصالحی توس��ط شبکه بانکی 
کش��ور تاکید کرده و در رئوس 

برنامه بانک ها آورده است: 
- تمهی��دات الزم درخصوص 

تش��کیل کارگروه ه��ای وصول 
مطالب��ات ی��ا تش��دید فعالیت 
گروه ه��ای موج��ود در آن بانک 
اتخ��اذ و نتیج��ه  اقدام��ات طی 
گزارش های دوره ای اعالم شود. 
- تجدیدنظر و بازمهندس��ی 
نظ��ام اعتباری به منظور تدقیق 
و اصالح روش های اعتبار سنجی 
و رعایت اصول و موازین پرداخت 
تس��هیالت، در اولویت امور آن 
بان��ک/ موسس��ه ق��رار گیرد و 
گزارش اقدامات منعکس شود. 

- س��ازوکارهای نظارت��ی و 
کنترلی الزم به منظور حصول 
اطمین��ان از صح��ت عملکرد 
فرآیند اعتبارس��نجی و رعایت 
دقی��ق اس��تانداردهای اعطای 
اعتبار در تمام س��طوح، اعم از 
شعب، مناطق، سرپرستی ها و 
مدیری��ت اعتبارات، طراحی و 

تمهید شود. 
- ارائه گزارش فصلی مربوط 
ب��ه وضعیت مطالب��ات اعم از 
ج��اری و غیرج��اری آن بانک 

در دستور کار قرار گیرد. 
- نسبت به تکمیل اطالعات 
مربوط به س��امانه  تسهیالت و 
تعهدات بانک مرکزی در اسرع 

وقت اقدام شود. 
رئی��س کل بان��ک مرکزی 
در پای��ان اب��راز امیدواری کرد 
ک��ه ب��ا ت��الش و هم��ت تمام 
بانک ها و موسس��ات اعتباری 
و بهره گی��ری از ظرفیت ه��ای 
موج��ود، گام ه��ای موثری در 
زمین��ه  حل معض��ل مطالبات 
غیرج��اری بانک ه��ا، به عنوان 
یکی از دغدغه های اصلی دولت 

و نظام برداشته شود. 

دالیل افزایش مطالبات 
غیرجاری بانک ها در ایران

بانک ه��ا  ک��ه  حال��ی  در 
مالی  تامین کننده  مهم تری��ن 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی بزرگ و 
کوچک هس��تند و مس��ئولیت 
تامین مالی بیش از 85 درصد 
از اقتص��اد ای��ران را ب��ر عهده 
دارن��د، اما هم��واره مطالبات 
غیرج��اری و مع��وق بانک ها و 
بده��ی دولت به ش��بکه بانکی 
در این سال ها به عنوان یکی از 
عوامل اساسی انجماد دارایی ها 
و کاه��ش ت��وان وام دهی نظام 

بانکی مطرح بوده است. 

ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
نس��بت  و  حج��م  افزای��ش 
مطالب��ات غیر ج��اری ب��ه کل 
مطالب��ات و انباش��ت آنه��ا در 
ط��ول زم��ان، عالوه ب��ر آنکه 
ب��ه توزی��ع ناعادالن��ه درآمد و 
ث��روت در جامع��ه می انجامد، 
آث��ار و پیامده��ای ناگواری را 
ب��رای سیس��تم بانکی کش��ور 
ب��ه دنب��ال داش��ته و می تواند 
منجر به ورشکس��تگی بانک ها 

و موسسات اعتباری شود. 
در همین رابطه سیدمحمود 
احمدی، دبیرکل بانک مرکزی 
معتقد اس��ت: می��زان اهمیت 
غیرج��اری  مطالب��ات  رش��د 
ش��بکه بانکی و ناتوانی بانک ها 
در وصول آن به حدی است که 
بسیاری از تحلیلگران از آن به 
بحران بالقوه نظام بانکی ایران 
تعبی��ر می کنند و معتقدند در 
صورت ت��داوم این روند، نظام 
بانک��داری ای��ران در آینده ای 
نزدی��ک دچ��ار چالش جدی 
خواهد ش��د و عالوه بر ش��یوع 
این بحران در ش��بکه بانکی به 
سایر بخش ها نیز سرایت کرده 
و می تواند هزینه های هنگفتی 
ب��رای اقتصاد کش��ور به دنبال 

داشته باشد. 
دبی��رکل بان��ک مرکزی به 
پیامدهای زیانبار رشد مطالبات 
غیرجاری ش��بکه بانکی اشاره 
می کن��د و از جمل��ه مهم ترین 
ای��ن پیامدها ب��ه عدم حصول 
پیش بینی شده  معامالت  سود 
از طری��ق تس��هیالت اعطایی 
به رغ��م پرداخ��ت س��ودهای 
تضمین شده به سپرده گذاران، 
ب��ه هم خوردن تع��ادل میان 
راک��د  و  مص��ارف  و  مناب��ع 
ش��دن منابع مال��ی بانک ها و 
جلوگی��ری از گ��ردش صحیح 
پول، عدم امکان خدمت رسانی 
به مش��تریان خوش حس��اب و 
ج��ذب مناب��ع جدید از طریق 
اعط��ای تس��هیالت، کاه��ش 
ت��وان مال��ی بانک ه��ا ب��رای 
تزریق تس��هیالت مالی جدید 
و افزای��ش ریس��ک اعتب��اری 

بانک ها اش��اره می کند. 
احم��دی درب��اره تش��کیل 
»کمیته فرادستگاهی رسیدگی 
به مطالبات غیر جاری بانک ها« 
نیز می گوید: »ستاد هماهنگی 

مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی« 
 1393 س��ال  ش��هریورماه 
کارگروهی را با عنوان »کمیته 
فرادس��تگاهی رس��یدگی ب��ه 
مطالبات غیر ج��اری بانک ها« 
ب��ا محوری��ت بان��ک مرکزی و 
متشکل از نمایندگان دادستان 
کل کش��ور، دادس��تان تهران، 
وزارتخانه های  دبیرخانه ستاد، 
ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی و 
اطالعات، س��ازمان ثبت اسناد 
و ام��الک و دیوان محاس��بات 
کش��ور و با هدف ایجاد تعامل 
س��ازمان های  بی��ن  بیش��تر 
مرتبط و اس��تفاده مناس��ب و 
کارا از ظرفی��ت  آنه��ا در جهت 
ساماندهی به وضعیت نامناسب 
مطالب��ات غیرج��اری بانک ها، 

تشکیل داد. 
مرک��زی  بان��ک  دبی��رکل 
می افزاید: پس از تشکیل این 
کمیته در ش��هریورماه 1393 
و پیگیری ه��ای مس��تمر آن، 
بانک ها فعالیت چشمگیری را 
برای بهبود ش��رایط مطالبات 
خود آغاز کرده و مجموعه ای 
از اقدام��ات قانون��ی، قضایی 
و... را انج��ام داده ان��د که این 
تالش ه��ا منج��ر ب��ه وصول 
نق��دی بخش��ی از مطالبات و 
تعیی��ن تکلی��ف تعداد زیادی 
از پرونده ها ی تسهیالتی شده 
اس��ت و پس از سال ها شتاب 
اوج گی��ری لجام گس��یخته   و 
می��زان مطالبات، نه تنها روند 
رشد فزاینده  آنها متوقف شده 
بلک��ه آهنگ��ی کاهنده را نیز 
تجرب��ه  ک��رده ب��ه نحوی که 
نس��بت مطالب��ات غیرجاری 
بانک ه��ا به نرخ 11 درصد در 
پایان شهریورماه سال جاری 

کاهش یافته اس��ت. 
با این هم��ه، اگرچه کاهش 
محس��وس نس��بت مطالب��ات 
غیرجاری و معوق بانک ها امری 
امیدوارکننده است، اما هنوز با 
اس��تانداردهای جهانی در این 
زمین��ه فاصله دارد و از این رو 
الزم اس��ت ضمن شناس��ایی 
نواقص و نارس��ایی های موجود 
در فرآین��د اعتبار دهی بانک ها 
و هماهنگ��ی ه��ر چه بیش��تر 
نهادهای ذی ربط، برنامه ریزی 
مناس��بی برای رفع این معضل 

انجام شود. 

افتتاح حس��اب و نگهداری س��پرده سرمایه گذاری 
م��دت دار از جمل��ه حس��اب های دومنظوره توس��ط 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری غیربانک��ی ب��رای 
دانش��گاه های دولتی و به تبع آن اعطای سود به آنها 

ممنوع است. 
به گ��زارش روابط عمومی بان��ک مرکزی، با توجه 
به اینکه مفاد بخش��نامه ش��ماره 94.31614 مورخ 
1394.02.10 بان��ک مرک��زی م��ورد ای��راد دیوان 
محاس��بات کش��ور از حی��ث مغایرت با مف��اد جزء 
ال��ف بند 3 مصوبه پانصد و هفتادمین جلس��ه مورخ 
1  /10  /1364 ش��ورای پول و اعتبار قرار گرفته است، 
بخش��نامه مذکور کان لم یکن اس��ت. بر این اساس، 
افتتاح حس��اب و نگهداری س��پرده س��رمایه گذاری 
م��دت دار از جمل��ه حس��اب های دومنظوره توس��ط 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری غیربانک��ی ب��رای 
دانش��گاه های دولتی و به تبع آن اعطای سود به آنها 

ممنوع است. 
بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری غیر بانک��ی ملزمند 
ضمن ابالغ این بخشنامه، بر حسن اجرای آن نظارت 

کنند. 

افتتاح و نگهداری حساب های 
دومنظوره برای دانشگاه های دولتی 

ممنوع است
آخری��ن آم��ار رس��می تولی��د ناخالص ملی س��االنه 
نش��ان می دهد س��هم بخش کشاورزی در اقتصاد کشور 
11.6درصد است. بر این اساس بانک ها مکلفند حداقل 
معادل این مقدار از تسهیالت خود را به بخش کشاورزی 
اعطا کنند. ذکر این نکته ضروری است که تا زمان ابالغ 

رقم جدید، سهم یادشده مبنای عمل خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مرکزی، براس��اس 
ماده )5( »دس��تورالعمل اجرایی ماده )47( قانون رفع 
موان��ع تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور« 
مصوب یک هزار و دویس��ت و دوازدهمین جلس��ه مورخ 
1. 10. 1394 ش��ورای پول و اعتبار موضوع بخش��نامه 
ش��ماره 94.116364 م��ورخ 1394.5.7، »بانک عامل 
مکلف اس��ت حداقل معادل س��هم بخش کش��اورزی از 
تولی��د ناخالص داخلی ب��ه قیمت های جاری از مجموع 
تسهیالت اعطایی خود در هر سال را به بخش کشاورزی 
پرداخت کند«. همچنین براساس تبصره ذیل این ماده، 
»بانک مرکزی در هر س��ال براس��اس آخرین آمار تولید 
ناخالص ملی، سهم مربوط به تسهیالت بخش کشاورزی 

به قیمت های جاری را به بانک عامل ابالغ می کند«. 
با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور، 

بانک ه��ا، مرات��ب را به قید تس��ریع به تم��ام واحدهای 
ذی رب��ط ه��ر بانک ابالغ و بر حس��ن اجرای آن نظارت 
کنند. مقتضی اس��ت ترتیبی اتخاذ ش��ود که نس��خه ای 
از بخش��نامه ابالغ��ی ب��ه واحدهای ذی رب��ط، به حوزه 
مدیری��ت کل نظارت ب��ر بانک ها و موسس��ات اعتباری 

ارسال شود.   
الزم ب��ه ذکر اس��ت در م���اده )47( قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور - مص�وب 
س���ال 1394 مجل�س ش�ورای اس��المی- آمده است: 
»کلیه بانک های عامل غیرتخصصی موظفند س��همی از 
تسهیالت اعطایی خود را حداقل مع�ادل س�هم بخ�ش 
کش��اورزی در اقتصاد کشور، براساس آخرین آمار تولید 
ناخالص ملی س��االنه، به بخش کش��اورزی اختص�اص 
دهند. ش��ورای پول و اعتب��ار و بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از 
تصویب این قانون، دستورالعمل این اقدام را ابالغ کنند و 
بانک مرکزی جمهوری اس�المی ای�ران گ�زارش عملکرد 
این ماده را به تفکیک بانک ها به صورت ش��ش ماهه به 
کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 

اسالمی ارائه می کند«. 

بانک ها مکلف شدند حداقل معادل 11.6 درصد تسهیالت 
را به بخش کشاورزی اعطا کنند

رئیس کل بانک مرکزی از کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها خبر داد 

5 دستور سیف به شبکه بانکی

بانک، بیمه، توسعه4
بیمه نامه

تثبیت سهم 4 درصدی بیمه کوثر از 
پرتفوی بازار بیمه

ش��رکت بیمه کوثر در هش��ت ماهه امسال نسبت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل با حق بیمه تولیدی 7/4هزار 
میلی��ارد ریال��ی و نرخ رش��د 50/1 درصدی با س��هم 
4/1 درص��دی از پرتف��وی ب��ازار در جای��گاه پنج��م 

شرکت های بیمه خصوصی کشور قرار گرفت. 
به گزارش روابط عمومی بیمه  کوثر، مدیر برنامه ریزی 
توسعه و پایش عملکرد با اعالم این مطلب گفت: در 
هش��ت ماهه س��ال 95 شرکت های بیمه ایران، آسیا، 
دانا، البرز، پارسیان، کوثر )هر یک دارای سهم باالتر 
از 4 درصد( در مجموع بیش از 73 درصد از حق بیمه 

تولیدی صنعت بیمه را به خود اختصاص داده اند. 
ابوالفض��ل آق��ادادی اف��زود: با توجه  ب��ه حق بیمه 
تولیدی ش��رکت ها طی این مدت، ش��رکت بیمه کوثر 
در میان 28 ش��رکت بیمه خصوصی کش��ور در رتبه 

پنجم قرار گرفت. 
وی گفت: حجم حق بیمه های  تولیدی بازار بیمه در 
هشت ماهه سال جاری با 20/4 درصد افزایش نسبت  به 
مدت مشابه سال گذشته به حدود 179 هزارمیلیارد 
ریال رس��ید که از این مقدار س��هم حق بیمه تولیدی 

بیمه کوثر حدود 7/4 هزارمیلیارد ریال بوده است. 
مدیر برنامه ریزی توسعه و پایش عملکرد بیمه کوثر 
افزود: طی این مدت در صنعت س��هم رش��ته شخص 
ثال��ث و م��ازاد 37/3 درص��د، س��هم بیم��ه درم��ان 
27/7 درصد و س��هم بیمه های زندگی 21/1 درصد از 
کل حق بیمه های تولیدی را تش��کیل داده اند که در 
ش��رکت بیمه کوثر، س��هم رشته شخص  ثالث و مازاد 
55/7 درصد، س��هم بیمه درمان 15/2 درصد و س��هم 
بیمه های زندگی 12/2 درصد از کل حق بیمه تولیدی 

بوده است. 
ابوالفضل آقادادی با اش��اره به اینکه طبق گزارش 
یادش��ده، ش��رکت های بیمه در هشت ماهه سال 95، 
حدود 102 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران 
پرداخت کرده اند که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
گذش��ته 25/6 درصد افزایش را نشان می دهد، گفت: 
طی این مدت رشته شخص ثالث و مازاد 39/9 درصد، 
بیمه درمان 34/5 درصد و بیمه های زندگی 7/3 درصد 
از خسارت های بازار بیمه را به خود اختصاص داده اند. 
وی بیان کرد: در این مدت میزان خسارت پرداختی 
شرکت بیمه کوثر با 37/4 درصد رشد نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذشته به حدود 3/6 هزار میلیارد ریال 
رسید که سهم رشته شخص ثالث و مازاد 46/5 درصد، 
سهم بیمه درمان 23/4 درصد و سهم بیمه های زندگی 

11/6 درصد از کل پرداختی خسارت ها بوده است. 
مدیر برنامه ریزی توسعه و پایش عملکرد بیمه کوثر 
اضافه کرد: در هشت ماهه سال 95، نسبت خسارت 
بازار بیمه معادل 56/8 درصد بوده که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 2/4 واحد افزایش را نشان می دهد 
و همچنین نس��بت خس��ارت 10 شرکت ایران، دانا، 
البرز، س��ینا، نوین، ملت، میهن، آس��ماری، آرمان و 
حافظ باالتر از نس��بت خس��ارت بازار بوده اس��ت، اما 
نس��بت خس��ارت شرکت بیمه کوثر با 48/8 درصد به 
میزان هش��ت واحد از میانگین صنعت پایین تر بوده 

است. 

مدیرعامل بیمه رازی:
اجباری شدن استفاده از بیمه های 

مسئولیت مدنی ضروری است
مدیرعامل بیمه رازی گفت: اجباری شدن استفاده 
از بیمه های مسئولیت مدنی همانند بیمه های شخص 

ثالث ضروری است. 
به گزارش روابط عمومی بیمه رازی، یونس مظلومی 
در دومین همایش توسعه توان حرفه ای صنعت بیمه 
با رویکرد بیمه های مسئولیت که در دانشگاه فردوسی 
مشهد برگزار شد، افزود: در جامعه امروز کشورمان نیاز 
به اجباری بودن بیمه های مس��ئولیت مدنی احساس 
می ش��ود. هم اکنون س��هم بیمه مس��ئولیت مدنی در 
پرتفوی ش��رکت های بیمه کمتر از 5 درصد اس��ت که 

این نشان از عدم توجه به این رشته بیمه ای دارد. 
مدیرعام��ل بیم��ه رازی اضاف��ه کرد: نی��از به بیمه 
مس��ئولیت مدن��ی در تم��ام حرفه ه��ا و کارگاه ه��ا 
احس��اس می ش��ود و تبعات اجتماعی اجباری بودن 
بیمه مس��ئولیت رو به مثبت اس��ت. شرکت های بیمه 
به اندازه مسئولیت اشخاص بیمه می کنند نه حوادث 
اتفاق افتاده، در حالی که این تفکر حاکم اس��ت که 
بیمه مسئولیت مدنی. تمام حوادث ناشی از مسئولیت 

را پاسخگو خواهد بود و این اشتباه است. 
مظلوم��ی تصری��ح کرد: بیمه مس��ئولیت مفروض 
کامل تر از بیمه مسئولیت مدنی است و این نوع بیمه 
نزدیک به بیمه حادثه اس��ت که عالوه بر مس��ئولیت 
اش��خاص، حوادث ناش��ی از مس��ئولیت را نیز در بر 

می گیرد و طبیعتا حق بیمه آن باالتر است. 

برندگان جشنواره نوای خرم با 
حمایت بیمه سرمد، تحت پوشش 

بیمه عمر قرار گرفتند
س��ومین دوره جشنواره موسیقی نوای خرم برگزار 
شد و 47 نفر برنده این جشنواره از سوی بیمه سرمد 
تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری قرار گرفتند. 
 به گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد، در مراس��م 
اختتامی��ه »ن��وای خرم 3« که ب��ا حضور مدیرعامل، 
رئی��س هیات مدی��ره، معاونان و مدیران بیمه س��رمد 
برگزار ش��د، مدیرعامل ش��رکت بیمه سرمد در کنار 
داوران جش��نواره، جوای��ز برن��دگان را اه��دا و به آنها 
بیمه نامه های عمر و س��رمایه گذاری س��رمد را تقدیم 
کرد. هیأت داوران جش��نواره نوای خرم نیز به پاس 
قدردانی از حمایت بیمه س��رمد از این رویداد بزرگ 
فرهنگ��ی و ت��الش ب��رای برگزاری جش��نواره ای که 
می توان��د انگیزه بخش ک��ودکان و نوجوانان فعال در 
عرصه موس��یقی باش��د، لوح تقدیر و تندیس سومین 
دوره نوای خرم را به مدیرعامل این ش��رکت تقدیم 

کردند. 

نرخنــامه
دالر 3.950 تومان

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را  3.950 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
1.182.000 توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

ادامه نوسان قیمت هاست.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.273 توم��ان و هر پوند نیز 
4.895 توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
608.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که 321.000 تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی 205.000  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی 18 عیار 114.463 

تومان قیمت خورد.

 اعطای تندیس ویژه طرح ملی
»ایران، مرز پرگهر« به بانک صادرات

ل��وح س��پاس و تندیس وی��ژه یازدهمین دوره طرح 
مل��ی »ایران، م��رز پرگهر« به زراعتی، مدیرعامل بانک 

صادرات ایران اهدا شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، در 
آیی��ن اختتامی��ه یازدهمی��ن دوره طرح مل��ی »ایران، 
مرزپرگهر« که با حضور احمد مس��جدجامعی نماینده 
ش��ورای اسالمی ش��هر تهران، پروفسور کردوانی استاد 
دانش��گاه و پدر کویرشناس��ی ایران، جهانی رئیس اداره 
کل رواب��ط عمومی بانک ص��ادرات ایران، رئیس جهاد 
دانش��گاهی و جمعی از اس��تادان و دانشجویان دانشگاه 
تهران برگزار و لوح سپاس و تندیس ویژه این دوره به 

مدیرعامل بانک صادرات ایران اهدا شد. 

پرداخت تسهیالت ازدواج به بیش از 
134 هزار نفر توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران از ابتدای سال 95 تا پایان آبان ماه نزدیک 
به 567 هزار فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش بیش از 

16 هزار و 81 میلیارد ریال پرداخت کرده است. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بان��ک ملی ای��ران، طی 
م��دت مذک��ور این بان��ک مبلغی حدود 10 هزار و 700 
میلیارد ریال به تعداد 134 هزار و 221 نفر تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج پرداخت کرده اس��ت. همچنین 
ظ��رف م��دت مذکور بالغ بر 2 هزار و 556 میلیارد ریال 
تسهیالت کارگشایی، بیش از یک هزار و 283 میلیارد 
ریال در بخش اش��تغال زایی کمیته امداد امام خمینی 
)ره(، سازمان بهزیستی و بنیاد شهید و حدود یک هزار 
و 175 میلی��ارد ری��ال جهت رف��ع احتیاجات ضروری 
)درمان، دانشجویان و...( تسهیالت پرداخت شده است. 

 مهلت ارسال اثر به جشنواره
کارت هدیه بانک سامان تمدید شد

بنابر اعالم دبیرخانه جش��نواره طراحی کارت هدیه 
سامان، به درخواست هنرمندان عزیز مهلت ارسال آثار 

تا 25 دی ماه تمدید شد. 
ب��ه گ��زارش اداره روابط عمومی بانک س��امان، منصور 
مومنی، رئیس ش��ورای سیاست گذاری جشنواره با اعالم 
این خبر اظهار داشت: شرکت در این جشنواره برای تمام 
طراح��ان و هنرمندان ایرانی بدون هیچ گونه محدودیتی 
آزاد است و آثار دریافتی توسط هیأت انتخاب آثار بررسی 
می ش��ود. آث��ار راه یافته به جش��نواره، پ��س از داوری در 
نمایشگاهی با همین عنوان به نمایش گذاشته می شود که 
در مراسم پایانی آن، از طراحان برگزیده قدردانی می شود.  
مومنی گفت: طراحان گرافیک، تصویرگران و هنرمندان 
می توانند حداکثر تا پایان روز شنبه 25دی ماه آثار خود 
را با محوریت یکی از موضوع های چهارگانه جش��ن های 
مذهبی، جشن های ملی و خانواده یا موضوع آزاد طراحی 

و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3.950دالر امریکا

4.273یورو اروپا

4.895پوند انگلیس

1.111درهم امارات

1.143لیر ترکیه

596یوان چین

34ین ژاپن

3.100دالر کانادا

3.919فرانک سوئیس

12.950دینار کویت

1.060ریال عربستان

307دینار عراق

53روپیه هند

920رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

496.400مثقال طال

114.463هر گرم طالی 18 عیار

1.160.000سکه بهار آزادی

1.182.000سکه طرح جدید

608.000نیم سکه

321.000ربع سکه

205.000سکه گرمی

بانکنامه

دوشنبه
20 دی 1395

شماره 694

ایمان ولی پور
forsat.valipour@gmail.com
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افزایش 15میلیارد ریالی ارزش 
 ETF صندوق های

براس��اس جدیدترین آمارها، ارزش صندوق های 
ب��ا رش��دی  امس��ال  آذرم��اه  معامل��ه در  قاب��ل 
15میلیارد ریالی نس��بت به مدت مش��ابه ماه قبل 
به رقم 10 هزار و 895 میلیارد ریال رسید. ارزش 
صندوق ه��ای قابل معامله ETF در بازار س��رمایه 
بی��ش از 15 میلیارد ریال افزای��ش یافت. درحال 
حاض��ر 22 صندوق قابل معامله در بازار س��رمایه 
ای��ران فعال هس��تند و صن��دوق اعتم��اد آفرین 
پارس��یان با ارزش��ی مع��ادل 5046 میلیارد ریال 
بزرگ ترین صندوق ETF است. صندوق های قابل 
معامل��ه توس��عه یکم با یک ه��زار و 293 میلیارد 
ریال، صندوق پایدار سپهر یک هزار و 88 میلیارد 
ریال، صندوق امین با 909 میلیارد ریال، صندوق 
کیان با 371 میلیارد ریال و سپهر اندیشه نوین با 
365 میلیارد ریال ب��ه ترتیب در رتبه های دوم تا 
ETF بازار سرمایه  ششم بزرگ ترین صندوق های 

قرار دارند. 

عرضه 1۶۰هزار تن گندم دوروم 
در تاالر صادراتی 

ت��االر محصوالت کش��اورزی ب��ورس کاالی ایران 
دیروز میزب��ان عرضه 21 هزار ت��ن گندم خوراکی، 
2ه��زار تن گن��دم دوروم، 2 هزار و 500 تن ش��کر 
س��فید، 100 تن روغ��ن خام س��ویا و 50 تن برنج 
وارداتی ب��ود. حجم عرضه گندم دوروم خوزس��تان 
ب��ه 4 محموله اختص��اص دارد به طوری که 2 عرضه 
60ه��زار تنی، یک عرضه 30 هزار تنی و یک عرضه 
10هزار تنی بر تابلوی معامالت نقش بس��ت. نگاهی 
ب��ه اطالعیه عرضه در س��ایت ب��ورس کاالی ایران 
نشان می دهد که عرضه نخست 60 هزار تنی گندم 
دوروم خوزستان با قیمت پایه 235دالر بوده و محل 
تحویل نیز خوزستان است. دومین محموله 60 هزار 
تنی با قیمت پایه 242 دالر و تحویل فوب بندر امام 

خمینی )ره(است. 
عالوه بر این 10 تن جو دامی و 16 تن ذرت دانه ای 
در قالب طرح قیمت تضمینی و به صورت فیزیکی و 
34 ه��زار و 280 تن ذرت دان��ه ای در قالب گواهی 
س��پرده کاالیی نی��ز در تاالر محصوالت کش��اورزی 
عرضه ش��د. تاالر محصوالت صنعتی ومعدنی بورس 
کاالی ایران ش��اهد عرضه 2 هزار تن سبد تیرآهن، 
500 تن ش��مش هزار پون��دی آلومینیوم، 120 تن 
س��ولفور مولیبدن، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها، 
یک ه��زار و 500 تن مس کاتد، ی��ک هزار و 200 
ت��ن مس مفت��ول و 20 هزار تن م��س کم عیار بود. 
همچنی��ن 83 هزار و 372 تن م��واد پلیمری، مواد 
شیمیایی، قیر و لوب کات در تاالر فرآورده های نفتی 

و پتروشیمی عرضه شد. 

رقابت ادامه دار خریداران حالل 
4۰2 پاالیش نفت تبریز

در جری��ان معام��الت، ب��ازار فیزیک��ی ب��ورس 
انرژی ایران ش��اهد عرضه کاالهای آیزوریسایکل، 
آیزوفید و ح��الل 402 پاالیش نفت تبریز، قطران 
واحد کک س��ازی و پاالیش قط��ران زرند، متانول 
پتروش��یمی زاگ��رس و برش س��نگین، گاز مایع، 
بوت��ان و پروپان صنعتی پتروش��یمی بندر امام در 
رینگ داخلی بود ک��ه کل معامالت صورت گرفته 
و عرضه ه��ای مازاد معادل 3 ه��زار و 736 تن به 
ارزش قری��ب به 56 میلی��ارد و 813 میلیون ریال 
رس��ید. از نکات حائز اهمیت معامالت می توان به 
رقابت ادامه دار خریداران حالل 402 پاالیش نفت 
تبریز در رینگ داخلی بازار فیزیکی اشاره کرد، به 
ط��وری که در مقابل یک میلیون و 800 هزار لیتر 
حجم عرض��ه تقاضایی بیش از 16 میلیون لیتر به 
ثبت رس��ید. در تابلوی سلف موازی استاندارد نیز 
برای قراردادهایی با سررس��ید یک س��ال و بیشتر 
در ب��ازار مش��تقه بورس ان��رژی ای��ران، در کلیه 
نماده��ای فع��ال 6، 956 قرارداد ب��ا ارزش بیش 
از 23 میلی��ارد و 796 میلی��ون ریال مورد معامله 
قرار گرفت. همچنین بازار برق شاهد معامله 346 
قرارداد معادل 28 هزار و 864 مگاوات س��اعت به 
ارزش بیش از 9 میلیارد و 539 میلیون ریال بود. 

پوشش ۶5 درصدی 
پیش بینی های »فخوز«

شرکت فوالد خوزستان پیش بینی درآمد هر سهم 
س��ال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 95 را با سرمایه 
ثبت ش��ده 8 هزار میلیارد ریال به صورت حسابرسی 
نش��ده منتشر کرد. شرکت فوالد خوزستان سود هر 
س��هم در دوره منتهی به 30 اسفند ماه سال جاری 
را مبل��غ 468 ریال برآورد و اعالم کرد که طی دوره 
9 ماهه این س��ال مالی با تحقق 306 ریال س��ود به 
ازای هر سهم، معادل 65 درصد از پیش بینی هایش 
را پوشش داده است. »فخوز« سود خالص دوره 9ماه 
منته��ی به 30 آذر ماه 95 را مبل��غ 4 هزار و 427 

میلیارد و 192 میلیون ریال اعالم کرد. 

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

در دادوستدهای روز یکشنبه 
19 دی م��اه 95، ت��االر حافظ 
تحت تاثیر بازدید سرزده شاپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار و گفت و ش��نود 
این مقام مسئول با سهامداران 
ب��ود. بدین ترتی��ب در جریان 
معامالت روز گذشته، شاخص 
کل 6.9 واح��د رش��د کرد و به 
ع��دد 78 ه��زار و833 واح��د 
رسید. نمادهای سایپا، چادرملو، 
ایران خودرو و هلدینگ نفت و 
گاز پارس��یان با بیشترین تاثیر 
مثبت ب��ر ش��اخص کل، مانع 
افت این متغیر شدند. همچنین 
نماده��ای ملی صنای��ع مس، 
ایران ترانسفو و سرمایه گذاری 
غدیر با بیش��ترین تاثیر منفی 
بر شاخص مانع رشد بیشتر آن 
ش��دند. همچنین روز گذشته، 
گروه های خودرو، فلزات اساسی 
و محصوالت فلزی با بیشترین 
حجم و ارزش معامالت در صدر 
برترین گروه ه��ای صنعت قرار 

گرفتند. 

دیدار رئیس سازمان بورس 
با سهامداران

پس از اعتراض های روز شنبه 
س��ازمان  رئیس  س��هامداران، 
ب��ورس و اوراق بهادار به همراه 
معاون��ان خ��ود، در بازدی��دی 
س��رزده به میان حاض��ران تاالر 
بورس رفت و از نزدیک در جریان 
دغدغ��ه برخ��ی از س��هامداران 
ق��رار گرف��ت. رئیس س��ازمان 
ب��ورس در گفت و گوه��ای خود 
ب��ا س��هامداران و معامله گران، 

ب��ه دغدغه های آنه��ا از جمله 
ج��ذب نقدینگی ب��اال در اخزا، 
معام��الت بلوک��ی، عرضه های 
اولیه و کاهش حجم نقدینگی و 
توقف بانکی ها پاسخ داد. شاپور 
محمدی درباره توقف بانکی ها، 
تعدد اطالعات ارسالی از سوی 
بانک مرکزی و بانک ها را عامل 
مهمی در توقف این گروه خواند 
و گفت: بانک مرکزی یک نامه 
ارسال می کرد و خود بانک یک 
نام��ه و ما نمی توانس��تیم این 
تعدد اطالعات را به س��هامدار 
بگویی��م  و  بدهی��م  انع��کاس 
خودت��ان بین ای��ن اطالعیه ها 
تصمیم بگیرید، بنابراین کفایت 
افش��ا و شفاف س��ازی را برای 
بازگش��ایی نمادهای این گروه 

مدنظ��ر داریم. وی در پاس��خ 
دغدغه سهامداران در خصوص 
بلوک زن��ی با هدف ب��اال بردن 
ش��اخص کل گف��ت: ش��خصا 
تاکنون سه بار ابالغ کرده ام که 
هر کسی در س��ازمان یا خارج 
از س��ازمان، خ��ارج از ضوابط 
قانون��ی و در بازار خرد اقدام به 
بلوک زنی کند باید اخراج شود 
و به جد این موضوع را پیگیری 

خواهیم کرد. 

رشد گروه سرب و روی با 
خیز بلند قیمت های جهانی

ب��ورس ته��ران در روزهای 
و  اص��الح  فرآین��د  اخی��ر 
اس��تراحت خ��ود را س��پری 
می کن��د و ب��ار دیگر س��طح 

عمومی قیمت ه��ا روند نزولی 
این  پی��دا کرده ان��د. گرچ��ه 
قاعده در خصوص سهام گروه 
س��رب و روی صادق نیست و 
ب��ا توجه به خی��ز بلند قیمت 
جهان��ی روی و ادام��ه رون��د 
صعودی این فلز، شاهد تداوم 
رش��د و بازدهی گروه روی در 
بازار هس��تیم، اما مابقی بازار 
حرفی برای گفتن نداش��ته و 
جملگی در خواب زمس��تانی 
به س��ر می برند. از سوی دیگر 
بورس  رئیس س��ازمان  دیدار 
ب��ا س��هامداران می توان��د بار 
دیگ��ر امید را ب��ه تاالر حافظ 
برگرداند. ب��ا این حال به نظر 
می رس��د ط��رف عرضه ها در 
معام��الت این روزه��ای بازار 

سهام بس��یار قوی تر از طرف 
تقاض��ا اس��ت. از دیگر س��و، 
نقدینگ��ی در بازار کم ش��ده 
و متقاضیان پول نقد بیش��تر 
از قبل ش��ده اند. نقدشوندگی 
س��هام کوچک و ب��زرگ بازار 
نیزکمتر ش��ده و مجموع این 
عوام��ل در نهایت ب��ه تعمیق 

رکود دامن زده است. 

حمایت حقوقی ها از گروه 
خودرو

در معام��الت روز یکش��نبه 
بازار بورس با حالت رو به رشد 
کار خود را آغ��از کرد. در گروه 
س��یمانی و در گروه خودرویی 
نی��ز افزای��ش تقاضا مش��اهده 
ش��د. در نم��اد ایران خ��ودرو، 
بازارگردانی 5میلیون س��همی 
بی��ن حقوقی ها موجب رش��د 
قیمت ت��ا 3درص��د مثبت در 
قیمت 2675ریال ش��د. گروه 
فل��زات اکثرا معام��الت منفی 
را تجرب��ه کردن��د. درمجموع 
شاخص کل با حمایت سنگین 
حقوقی در نمادهای لیدر گروه 
خودرو مثبت، ولی کلیت بازار 
منف��ی و ک��م حجم ب��ود. در 
فرابورس نیز ش��اخص با رشد 
1.7 واح��د منفی به عدد 835 
واح��د رس��ید. ارزش معامالت 
نی��ز ب��ه ع��دد 1894 میلیارد 
ریال دس��ت یافت. بیش��ترین 
تاثیر بر شاخص را هم نمادهای 
میدک��و ب��ا 2.53واحد منفی و 
ذوب ب��ا 1.29واح��د مثبت به 
عهده داشتند. بیشترین ارزش 
معامالت غیربلوک نیز به نماد 
ذوب با 59.4میلیارد ریال تعلق 

گرفت. 

بازدید سرزده رئیس سازمان بورس از تاالر شیشه ای

شاخص کل مثبت شد

ای��ن روزه��ا ابزار جدی��دی به 
بازار س��رمایه راه پیدا کرده است 
ک��ه می تواند ابزار مناس��بی برای 
کسب س��ود و همچنین پوشش 
معامالتی  احتمالی  ریس��ک های 
ش��ما باش��د. در براب��ر معامالت 
نقدی س��هام و کاال، ای��ن روزها 
شما توانایی آن را دارید که اختیار 
خرید یا فروش سهم یا کاالیی )در 
حال حاضر سکه بهار آزادی( را در 
بورس س��هام و بورس کاال معامله 

کنید. 
قرارداده�ای اختیار معامله 
)option(: نوعی قرارداد اس��ت 
که براس��اس آن خری��دار اختیار 
معامل��ه این ح��ق را پیدا می کند 
مقدار مشخصی از دارایی پایه را با 
مبلغ مشخص در زمان مشخصی 
در آینده از فروشنده اختیار معامله 

خریداری کند یا به وی بفروشد. 
در این تعریف ب��ا چهار پارامتر 
اساس��ی زیر روبه رو می شویم که 
الزم اس��ت مفاهیم آنه��ا را دقیقا 

متوجه شوید: 
1- دارای��ی پای��ه: ب��ه کاال ی��ا 
سهمی که قرارداد روی آن تعریف 
می شود، اطالق می شود. این کاال 
می تواند یک خودرو، یک س��هم 
خ��اص، س��که طال یا ه��ر کاالی 

دیگری باشد. 
مبل��غ  اعم��ال:  قیم��ت   -2
مش��خصی که خریدار و فروشنده 
روی آن تواف��ق می کنن��د که در 
صورت اعمال حق خرید یا فروش 
توس��ط خری��دار، معامل��ه در آن 

قیمت مشخص انجام شود. 
3- تاریخ سررسید: تاریخی که 
خریدار و فروشنده اختیار روی آن 
توافق کرده اند ک��ه تا آن تاریخ یا 
دقیق��ا در آن تاریخ، خریدار، حق 

خرید یا فروش را اعمال کند. 
4- قیمت توافقی اختیار: قیمتی 
است که خریدار در قبال دریافت 
حق خرید یا فروش، به فروشنده 

پرداخت می کند. 
ب��ا توجه به تعری��ف حق خرید 
یا فروش، دو نوع ق��رارداد اختیار 

معامله تعریف می شود. 
خری�د اختی�ار   ق�رارداد 
)call option(: در این قرارداد، 
خری��دار در قب��ال پرداخت وجه 
مشخصی به فروش��نده این حق 
را پیدا می کن��د که در آینده کاال 
یا سهمی را از فروشنده در قیمت 

مشخصی خریداری کند. فروشنده 
ق��رارداد اختیار خرید نیز در قبال 
دریاف��ت وج��ه ق��رارداد متعهد 
می ش��ود در صورتی ک��ه خریدار 
تمایل به اس��تفاده از حق خود را 
داش��ت، کاال را ب��ه قیمت اعمال 
ش��ده به وی بفروشد. دقت کنید 
که میزان قیمت توافقی اختیار که 
بین خریدار و فروشنده رد و بدل 
شده است، هیچ تاثیری در قیمت 

اعمال ندارد. 
در معامله اختیار خرید، خریدار 
اختیار در صورتی که قیمت نقدی 
کاالی م��ورد معامل��ه در تاری��خ 
اعمال، بیش��تر از قیم��ت اعمال 
باشد، قطعا تمایل دارد از حق خود 
اس��تفاده و کاال را با قیمت اعمال 
از فروشنده خریداری کند. در این 
حال��ت خریدار کاالیی را با قیمت 
کمت��ری از بازار نقدی به دس��ت 
آورده است یا با فروش آن در بازار 
نقدی می تواند کس��ب سود کند. 
در این حالت اصطالحا می گوییم 

اختیار خرید »در سود« است. 
در صورتی که قیمت نقدی کاال 
در زم��ان اعمال ب��ا قیمت اعمال 
برابر باش��د، تفاوتی برای خریدار 
اختی��ار معامله ن��دارد که از حق 
خود استفاده و کاال را از فروشنده 
دریافت کند یا از بازار نقدی تهیه 
کن��د. در ای��ن حال��ت اصطالحا 
می گویی��م ق��رارداد اختیار خرید 

»بی تفاوت« است. 
در حالت س��وم نیز ممکن است 
قیمت نق��دی کاال در زمان اعمال 
کمت��ر از قیمت اعمال باش��د که 
مسلما خریدار اختیار معامله از حق 
خود استفاده نخواهد کرد و به جای 
تامین کاال از فروش��نده ق��رارداد 
اختیار خری��د، آن را از بازار نقدی 
با قیمت کمتر تهیه می کند. در این 
حالت اصطالحا می گوییم قرارداد 

اختیار خرید »در ضرر« است. 

در صورتی ک��ه از تاریخ اعمال 
بگذریم و خریدار تمایل به استفاده 
از حق خود نداشته باشد، این حق 

خود به خود باطل می شود. 
برای ملموس شدن موضوع دو 

مثال ساده زیر را بیان می کنیم. 
ابت��دا از ی��ک مث��ال قدیمی و 
ساده ش��روع می کنیم. بزرگ ترها 
حتما کوپ��ن ارزاق را به یاد دارند. 
در این قرارداد که بین شهروندان 
و دولت بس��ته می شد، شهروندان 
اختی��ار خرید ی��ک کاال، به طور 
مثال روغن نبات��ی را در قیمت و 
تاریخ مش��خصی ب��ا قیمت صفر 
ریال از دولت خریداری می کردند. 
)در واقع هیچ مبلغی برای داشتن 
این اختیار خرید به دولت پرداخت 
زم��ان  در  ح��ال  نمی کردن��د.( 
سررس��ید کوپ��ن در صورتی که 
قیمت کاال در بازار آزاد بیش��تر از 
قیمت اعمال بود، قطعا شهروندان 
برای تهی��ه آن کاال از کوپن خود 
استفاده می کردند. اگر فرضا قیمت 
نقدی کاال در زمان سررسید کوپن 
کمتر یا برابر با قیمت اعمال بود، 
برای شهروندان تفاوتی نمی کرد از 
کوپن خود استفاده کنند یا نکنند 
و خود به خ��ود تاری��خ کوپن آنها 
منقضی و ای��ن حق اختیار خرید 

باطل می شد. 
در ی��ک مث��ال امروزی ت��ر به 
خریدوفروش اختیار خرید س��که 
طال می پردازیم. فرض کنید برای 
یک ماه آینده شما نیاز به 10سکه 
طال دارید. در حال حاضر نیز مبلغ 
خری��د ای��ن 10 س��که را ندارید. 
همچنین احس��اس می کنید که 
نوسانات قیمت طال صعودی است 
و در یک ماه آینده با رشد قیمتی 
همراه اس��ت. فرض کنید قیمت 
ی��ک س��که در ح��ال حاضر یک 
میلیون تومان باش��د و پیش بینی 
ش��ما از بازار ماه آینده قیمت یک 

میلیون و صد ه��زار تومانی برای 
هر سکه باش��د. پس قراردادی را 
منعق��د می کنید که به طور مثال 
ب��ا پرداخت 20ه��زار تومان برای 
هر سکه بتوانید سکه را در تاریخ 
معین ی��ک ماه آین��ده به قیمت 
یک میلیون و 5هزار تومان خرید 
کنید. طرف مقابل شما نیز متعهد 
می شود در قبال دریافت 20هزار 
تومان برای هرس��که در ماه آینده 
هر س��که را به ش��ما یک میلیون 
و 50هزار تومان به فروش برساند. 
فارغ از آنکه قیمت س��که در بازار 

نقدی چقدر باشد. 
در مثال فوق ف��رض کنیم که 
سکه در تاریخ اعمال همان مبلغ 
ی��ک میلیون و 100ه��زار تومان 
باشد. ش��ما برای خرید هر سکه 
تنها یک میلیون و 50 هزار تومان 
پرداخ��ت خواهی��د ک��رد و برای 
داشتن این حق نیز 20 هزار تومان 
هزینه کرده اید که در نهایت شما 
در واقع هر سکه را یک میلیون و 
70 هزار تومان خریداری کرده اید، 
در حالی که در حال حاضر قیمت 
س��که در ب��ازار آزاد مبل��غ ی��ک 
میلیون و 100هزار تومان اس��ت. 
در واق��ع ش��ما به ازای هر س��که 
30ه��زار تومان س��ود کرده اید. از 
طرفی فروش��نده نیز مجبور شده 
س��که هایی را که می تواند در بازار 
نقدی ب��ه قیمت ی��ک میلیون و 
100هزار تومان به فروش برساند، 
متعهد است به شما یک میلیون و 
50هزار تومان به فروش برساند و از 
این بابت 50هزار تومان ضرر کرده 
اس��ت. قبال وی بابت حق اختیار 
هر س��که مبلغ 20هزار تومان از 
ش��ما دریافت کرده بود. بنابراین 
ض��رر نهای��ی وی مبل��غ 30هزار 
تومان بابت هر س��که خواهد بود. 
حال هرچه قیمت سکه بیشتر از 
ی��ک میلیون و 100ه��زار تومان 

باشد شما س��ود بیشتری برده اید 
و فروش��نده ضرر بیش��تری کرده 

است. 
حال فرض کنید قیمت س��که 
دقیق��ا در بازار نقدی یک میلیون 
و 50هزار تومان باش��د. پس برای 
شما تفاوتی ندارد که از فروشنده 
س��که را تهیه کنی��د ی��ا از بازار 
نقدی. در این حالت شما به اندازه 
هزین��ه ای که ب��رای خرید صرف 
کرده بودید یعن��ی مبلغ 20هزار 
توم��ان ب��رای هر س��که متضرر 
می شوید. فروشنده نیز دقیقا این 

مبلغ را سود کرده است. 
حالت س��ومی نیز ممکن است 
که قیم��ت س��که در تاریخ مورد 
نظر ش��ما کمتر از یک میلیون و 
50هزار تومان باش��د. شما قطعا 
سکه های مورد نیاز خود را از بازار 
تهی��ه می کنید، تنها با این تفاوت 
که قب��ال برای هر س��که 20هزار 
توم��ان نیز اضافه ت��ر هزینه کرده 
بودید ک��ه در واقع ای��ن مبلغ را 
متضرر ش��ده اید. فروشنده اختیار 
خرید نیز دقیقا این مبلغ را س��ود 

کرده است. 
در این مثال مش��خص شد که 
در صورت تداوم افزایش قیمت ها 
شما سود بیشتری خواهید داشت 
و ضرر فروش��نده بیشتر می شود. 
اما درص��ورت کاهش قیمت ضرر 
ش��ما همان 20هزار تومان اولیه 
و س��ود فروش��نده نیز محدود به 
همین مقدار خواهد بود. به بیانی 
دیگر، برای خریدار اختیار معامله 
خرید ریس��ک مقداری مشخص 
و س��ود مقداری نامحدود است و 
برای فروشنده اختیار خرید سود 
مقداری مشخص و ضرر نامحدود 

است. 
توج��ه کنید ک��ه در هرمعامله 
اختیار خری��د، دو طرف خریدار و 
فروشنده باید وجود داشته باشند 
که تحلیل آنها از قیمت آتی کاالها 
متفاوت با یکدیگر باش��د تا شاهد 
بس��ته ش��دن یک قرارداد اختیار 

خرید باشیم. 
در مثال فوق، طرف فروش��نده 
اختیار خرید دقیقا تفکری مخالف 
با ش��ما داش��ته و معتقد بوده که 
س��که در یک ماه آین��ده قیمت 
ی��ک میلی��ون و 100هزارتومانی 
را نخواهد دی��د. بنابراین پذیرفته 
است که در قبال دریافت پولی که 
سود محدود وی است به شما حق 

خرید را اعطا کند. 

قراردادهای اختیار معامله )قسمت اول(

تحلیل

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

صنایع شیمیایی سینا در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سیمان 

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

10.9665شسینا
3.5725سغرب
5.0435غاذر

3.2104.97تکشا
13.9434.97فجام
4.3934.95لپارس
1.9694.79وتوس

 بیشترین درصد کاهش
پمپ س��ازی ایران صدرنشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. کابل البرز در رده دوم این گروه ایستاد و 
افست هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت 

جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.98(3.432تپمپي
)4.92(2.993بالبر

)4.81(6.764چافست
)4.71(2.734خلنت

)4.38(4.674کفپارس
)4.36(2.919کفرا
)4.32(24.321غمهرا

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. 

سرمایه گذاری سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.  
تعداد دفعهقیمتنام

236.930 83خپارسح

81.342 1145خساپا
66.920 1010وساپا
40.938 783خکاوه
27.148 3708فاذر
25.173 1904فملي
15.865 1401فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را صنایع 
آذرآب ب��ه خ��ود اختصاص داد و س��ایپا رتبه دوم را به 
دست آورد. س��رمایه گذاری سایپا هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام
100.657 3708فاذر

93.109 1145خساپا
67.560 1010وساپا
47.918 1904فملي
46.863 3226کسرا
38.559 2650خودرو
32.067 783خکاوه

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

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

835767خپارسح
11454750خساپا
10102441وساپا
7832223خکاوه
32261558کسرا

8531250خپارس
26501234خودرو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
لنت ترمز ایران به دست آورد. کاشی سعدی در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

27342734خلنت
1799600کسعدی

2516503کاذر
1509302کساپا
767192تکمبا
2114176تکنو
2187168دروز

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

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

8022.14وخارزم
11732.17واعتبار
29022.64پتایر
17743.37وبانک
11323.39پردیس
11963.96وصنا
10604.02وسینا

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com
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حمل و نقل

قیمت مسکن تا انتخابات افزایش 
نمی یابد

رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه میزان 
معامالت مس��کن در ش��هر تهران در دی ماه حدود 
۵۰درصد کاهش یافته است، گفت: قیمت مسکن تا 

انتخابات افزایشی نخواهد داشت. 
به گزارش ایرنا، حس��ام عقبایی با اش��اره به اینکه 
امیدوار بودیم با توجه به روند مناس��ب خریدوفروش 
در تهران در هش��ت ماه نخس��ت امس��ال این حجم 
معامالت در تهران به کش��ور تس��ری پیدا کند، گفت: 
در تهران و کش��ور در 11روز نخس��ت دی ماه حجم 
معامالت نس��بت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
یافت به طوری که در این مدت 18هزار و 149 قرارداد 
خریدوفروش در کش��ور ثبت ش��د، اما س��ال گذشته 
34هزار قرارداد داش��تیم که نش��ان می دهد معامالت 

نزدیک به ۵۰درصد کاهش یافته است. 
عقبایی ادامه داد: پیش بینی ما این بود که در هشت ماه 
اول سال که افزایش حجم معامالت مسکن را در تهران 
شاهد بودیم این رشد معامالت به سطح کشور تسری 
پیدا کند، اما متأسفانه بنا به دالیلی اینطور نشد. رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک خاطرنشان کرد: میزان معامالت 
شهر تهران در 11 روز نخست دی ماه پنج هزار و 722 
قرارداد خریدوفروش بود درحالی که در مدت مشابه سال 
گذشته 6هزار و 19۵ قرارداد امضا شده بود که این آمار 
هم نشان از کاهش حدود ۵۰درصدی میزان معامالت 

در تهران می دهد. 
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا قیمت مسکن تا 
پایان س��ال یا در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری 
افزای��ش خواه��د یافت، گفت: ظرفیت افزایش قیمت 
مسکن وجود ندارد و قطعاً تا پایان سال و تا انتخابات 
ریاست جمهوری قیمت مسکن افزایشی نخواهد بود. 
عقبایی درخصوص اینکه چند درصد قیمت مسکن 
را قیمت زمین تعیین می کند، گفت: 7۰درصد شاخص 
قیمت مسکن در تهران را قیمت زمین تعیین می کند 
و چون قیمت زمین در تهران باالست و مدیریت زمین 
در کش��ور وجود ندارد قیمت مس��کن و تمام شده آن 
افزایش می یابد. به گفته وی، قیمت زمین در اقتصاد 
مس��کن 6۰ درصد قیمت واحد مس��کونی را تشکیل 
می دهد و این مس��ئله در مناطق گران  قیمت تهران 
نزدیک به 9۵درصد اس��ت.  عقبایی عمده ترین دلیل 
افزایش غیرقابل کنترل قیمت زمین در این سال ها را 
رفتار کاالیی با قوانین در دستگاه های مربوطه دانست 
و گفت: وقتی قانون و ضابطه را می توان فروخت، در 
نهایت آنچه فروخته می ش��ود مجوزهای قانونی است 

که به افزایش قیمت زمین می انجامد. 
وی ادامه داد: قیمت زمین تابع کاالیی شدن قوانین 
است. البته سایر قوانین هم کاالیی است ولی درباره 
زمین و ملک این مس��ئله نمود بیش��تری دارد که به 

مشکل ضعف حکمروایی شهری بر می گردد.

جذب دو فاینانسر از چین و حوزه 
خلیج فارس برای تأمین مالی ایرباس ها

مدیرعام��ل هم��ا ب��ا بیان اینکه در کن��ار فاینانس 
کمپانی  های س��ازنده برای خرید ایرباس  و بویینگ ، 
فعاًل دو فاینانس��ر از حوزه خلیج فارس و کش��ور چین 
جذب کرده  ایم، گفت: برای تأمین بخش��ی از س��هم 
نق��دی خ��ود در داخل که ۵۰۰ میلیون دالر اس��ت، 

اوراق صکوک دریافت می کنیم. 
فره��اد پرورش در گفت وگ��و با فارس، درباره روند 
تأمین مالی هواپیماهای تازه خریداری شده  برای این 
شرکت هواپیمایی اظهار داشت: استقبال فاینانسرهای 
خارج��ی از فاینان��س  هواپیماهای بویینگ، ایرباس و 

حتی ATR مناسب است. 
وی با اشاره به اینکه برای خرید هواپیماهای جدید 
 فعاًل دو فاینانس��ر جذب کرده ایم، ادامه داد: یکی از 
این فاینانسرها در حوزه خلیج فارس و دیگری کشور 
چی��ن اس��ت.  مدیرعامل ایران ایر اضاف��ه کرد: البته 
کمپانی ه��ای بویینگ و ایرباس ام��کان این را دارند 
ک��ه خود  فاینانس��ر به همراه بیاورن��د و خود فروش 
هواپیماه��ا را فاینانس  کنند، اما تعداد هواپیمایی که 
توسط این دو کمپانی فاینانس می شود محدود است؛ 
ضمن آنکه مدت زمان فاینانس آنها 1۰ ساله بوده و 
ممکن است نرخ آنها بیشتر از دیگر فاینانسرها باشد، 
 در واقع پکیجی از خدمات است که بسته به انتخاب 
خود ، تصمیم می گیریم که کدام یک را انتخاب کنیم. 
پ��رورش بیان کرد: انتخاب فاینانِس کمپانی، طبق 
قرارداد در اختیار خودمان اس��ت اما آنها گفته اند که 
مثاًل ش��ش فرون��د از هواپیماهای خ��ود را فاینانس 
می کنند که اصطالحاً به  »بک استاپ فاینانس��ینگ« 
مع��روف اس��ت که ای��ن در قرارداد آمده اس��ت. اگر 
خواس��تیم آنها این تعداد هواپیما را برای ما فاینانس 

می کنند و شرایط آن مشخص است. 
مدیرعامل ایران ایر درباره نحوه تأمین ۵۰۰ میلیون 
دالر پیش پرداخت فاینانس ها توسط هما، گفت: این 
را می توانیم از چندین محل تأمین کنیم، یکی از این 
روش ها، از محل همین فاینانسرها است. در فاینانس 
ح��دود 8۰ درصد را فاینانس��ر تأمی��ن می کند و اگر 
م��ا امکان تأمین آن 2۰درصد نقدی را هم نداش��ته 
باش��یم، فاینانس��ر این رقم را تأمین خواهد کرد، در 
واقع فاینانس��ر  پیشنهاد می دهد که پیش پرداخت را 
هم می توانند فاینانس کند. فاینانسر در قبال دریافت 
همان سود که حدود 6 درصد است، اعالم می کند که 
این 2۰ درصد باقی مانده را هم می تواند فاینانس کند 
اما زمان تحویل هواپیما باید آن 1۵ درصد نقدی به 
کمپانی سازنده پرداخت شود و 8۵ درصد باقیمانده 

قسط بندی می شود. 
وی ادام��ه داد: در واق��ع تأمین  2۰درصد از س��وی 
فاینانس��ر در راس��تای جلوگیری از به تعویق افتادن 
تحویل هواپیما ها است   اما رقم 2۰ درصد را در زمان 
تحوی��ل از ما می خواهن��د. یعنی اگر برای هواپیمای 
1۰۰ میلی��ون دالری، آن 2۰ درص��د ه��م فاینانس 
ش��د هنگام تحویل هواپیما که قرار اس��ت فاینانسر، 
8۰میلیون دالر را پرداخت کند و اقساط شروع شود، 
آن 2۰ میلیون دالر که برای ما فاینانس کرده است 

را از ما می گیرد. 
مدیرعام��ل ایران ای��ر بی��ان کرد: چیدم��ان مالی 
هواپیماها و ورود  آنها بدین ترتیب تنظیم شده است 
و در صورت مناسب پیش رفتن امور، باید حدود 4۰۰ 
ت��ا ۵۰۰میلی��ون دالر از داخل تأمین کنیم که بخش 

عمده ای از رقم پیش پرداخت را می پوشاند. 

عمران

مارات��ن ایران ای��ر و ایرباس 
پی��ش از رس��یدن ب��ه ی��ک 
سالگی به پایان خواهد رسید؛ 
ماراتنی که از س��فر بهمن ماه 
سال گذش��ته رئیس جمهوری 
به پاریس آغاز ش��د و حاال به 
نقطه پایانی خود رسیده است. 
ب��ا وجود آنکه تحریم صنعت 
هوایی ایران نه مربوط به مسائل 
هس��ته ای که به دوران پیش از 
آن باز می گش��ت اما در جریان 
مذاکرات مربوط به تهیه س��ند 
برج��ام، طرف ایرانی توانس��ت 
راه��ی را نیز برای ازس��رگیری 
مذاکرات��ی در لغ��و تحریم های 
هوای��ی کش��ور به دس��ت آورد 
ی��ک  امض��ای  آن  نتیج��ه  و 
پیش قرارداد تاریخی در جریان 
سفر رئیس جمهور به فرانسه بود. 
ای��ن پیش ق��رارداد، خری��د 
118 فرون��د ایرب��اس جدی��د 
را در دس��تور کار هواپیمای��ی 
جمهوری اس��المی ایران قرار 
می داد که می توانس��ت با اجرا 
ش��دن، سندی تاریخی را پس 
از چهار دهه توقف همکاری ها 

به مرحله عمل برساند. 
هرچند ایرب��اس راه خود را 
ب��رای رس��یدن به ب��ازار ایران 
بس��یار زودتر از بویینگ هموار 
کرد، اما درجا زدن این شرکت 
در نهایی کردن مذاکرات فنی و 
مالی و البته دریافت مجوزهای 
الزم از اوفک، باعث شده رقیب 

آمریکایی این ش��رکت در عقد 
نهای��ی ق��رارداد ب��ا ایران ایر از 
آنها پیش��ی بگیرد تا نخس��ت 
هما خری��د 8۰فروند بویینگ 

را اعالم کند. 
به فاصله تنها چند روز پس 
از عق��د این قرارداد نمایندگان 
ایرب��اس ب��ه ای��ران آمدن��د تا 
ش��رایط را ب��رای نهایی کردن 
قرارداد آماده کنند؛ مسئله ای 
ک��ه در نهایت ب��ه خرید 1۰۰ 
فروند هواپیمای جدید از سوی 
ایران منجر شد و ایران ایر ابراز 
امی��دواری کرد که نخس��تین 
هواپیم��ا از س��بد خرید جدید 
کش��ور تا پیش از نوروز امسال 
ب��ه ایران بیای��د؛ موضوعی که 
طب��ق س��ند نهای��ی ش��ده از 
س��وی س��ازمان هواپیمای��ی 
اجرای آن ممکن ش��ده است. 
مدیرعامل ایران ایر رسما اعالم 
ک��رده طبق قرارداد ایران ایر با 
کمپانی ایرباس، این هواپیما با 
رجیستر EP-IFA گواهینامه 
ثب��ت اخذ ک��رد و اکنون تیم 
ایران ایر آنجا اس��ت و ش��رایط 
تغیی��ر و تح��ول و تحوی��ل در 
ح��ال انجام اس��ت. امیدواریم 
مراح��ل تغیی��ر و تح��ول ب��ه 
خوبی انجام ش��ود و هواپیمای 
مذکور تا پایان هفته وارد کشور 
ش��ود. در حال حاضر مشغول 
نص��ب  برخ��ی نرم افزاره��ای 
داخ��ل کابی��ن ایرب��اس 321 
هس��تیم. امیدواری��م تا قبل از 
ن��وروز 1396 چن��د فرون��د از 

هواپیماه��ای ق��رارداد ایرباس 
با ایران ای��ر تحویل هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران شود. 

استفاده از ظرفیت برجام 
در تجهیز ناوگان

دبی��ر انجمن ش��رکت های 
اس��ت  معتق��د  هواپیمای��ی 
اس��تفاده حداکثری از شرایط 
ب��ه وجود آمده پس از اجرایی 
شدن برجام، برای ایرالین های 
ایران��ی اهمیت بس��یار باالیی 
رو  آن  از  و  داش��ت  خواه��د 
ای��ن  از  بس��یاری  مذاک��رات 
شرکت ها با طرف های خارجی 

ادامه دارد. 
مقصود اسعدی س��امانی در 
گف��ت و گو با »فرصت امروز« 
تاکید کرد: خوشبختانه ایران ایر 
توانس��ت ب��ا انج��ام مذاکرات 
دقی��ق و کارشناس��ی ک��ه ب��ا 
شرکت های بزرگ هواپیماساز 
جهانی داش��ت، مقدمات ورود 
نخس��تین هواپیماها به کشور 
را فراه��م کند که این موضوع 
نش��ان دهنده باز شدن دوباره 
ام��کان برای ورود هواپیماهای 
جدید به آسمان ایران است. 

ب��ه گفت��ه وی پس از اجرای 
ایران ای��ر،  برج��ام، در کن��ار 
دیگر ش��رکت های هواپیمایی 
فع��ال در آس��مان ایران تالش 
کردن��د مقدمات انجام مذاکره 
ب��ا طرف های خارجی را فراهم 
کنن��د. این مذاک��رات از ماه ها 
قبل آغاز ش��ده و هرچند هنوز 

ب��ه عقد ق��رارداد نهایی منجر 
نش��ده اما با امی��دواری ادامه 
دارد. در این راس��تا اس��تفاده 
از ظرفیت ه��ای ب��ازار مانن��د 
لیزینگ نیز قابلیت بهره گیری 
خواهد داشت اما هر یک از این 
گزینه ه��ا منوط به مذاکرات و 
ق��راردادی اس��ت ک��ه می��ان 
ش��رکت ها ب��ه طور مس��تقیم 

بسته می شود. 
علی رضا بحیرایی، کارشناس 
صنع��ت هواپیمای��ی نیز نهایی 
شدن ورود هواپیماهای جدید به 
آس��مان ایران را دارای یک پیام 
روشن دانست و گفت: اینکه پس 
از س��ال ها فشار و سنگ اندازی 
س��رانجام یکی از ش��رکت های 
ایرانی توانس��ته در ق��راردادی 
مستقیم نخستین هواپیمای نو 
خود را پس از س��ال ها دریافت 
کند، نشانه ای مثبت و حیاتی به 

حساب می آید. 
به گفته وی صنعت هواپیمایی 
ایران در طول دهه های گذشته 
ب��ا وجود مش��کالت و مس��ائل 
ج��دی که ب��رای زمین زدن آن 
آغاز ش��ده بود توانست با اتکا به 
توان داخلی و متخصصان بومی 
خ��ود آن را حف��ظ کند و امروز 
می تواند با بهره گیری از فرصت 
لغ��و تحریم ها از ماندگاری خود 

بهره ببرد. 
این کارش��ناس معتقد است 
برای فراهم ش��دن ش��رایط در 
بازگشت ایران به مقام نخست 
هوایی منطقه باید طوری عمل 

کرد که تمام بخش های صنعت 
هوایی کش��ور رش��د کنند، از 
ایرالین ه��ای دیگ��ر گرفته تا 
امکانات زیرس��اختی به سمت 
بین الملل��ی  اس��تانداردهای 
حرکت کنند و از این رو شانس 
رقابت با کشورهای منطقه را به 

وجود بیاورند. 
بحیرایی اف��زود: رقابتی که 
بر س��ر به دس��ت آوردن بازار 
ای��ران ب��ه وجود آم��ده باعث 
چ��ون  ش��رکت هایی  ش��ده 
بویینگ و ایرباس برای فروش 
هواپیم��ا ب��ه ای��ران رقابتی را 
آغ��از کنن��د. هرچن��د در این 
بین سنگ اندازی های سیاسی 
مانع هایی را به وجود آورده اما 
نیاز جهان به اس��تفاده از توان 
ای��ران می تواند در آینده موانع 

را نیز از بین ببرد. 
نخستین ایرباس 321 ایران ایر 
در حالی احتماال تا آخر هفته به 
آس��مان ایران خواهد رسید که 
می ت��وان از آن به طور همزمان 
در پروازه��ای داخلی و خارجی 
به��ره گرف��ت. هرچند تصمیم 
فعلی ایران ایر بر فعال کردن آن 
در خطوط داخلی اس��توار است 
ام��ا ص��رف ورود این هواپیمای 
جدی��د انعطاف پذی��ری ناوگان 
ای��ران را افزایش داده و می تواند 
موجب��ات رقابت با کش��ورهای 
منطق��ه را فراه��م کند؛ رقابتی 
که ایران پس از نزدیک به چهار 
ده��ه، بار دیگر قصد ورود به آن 

را دارد. 

پایان طلسم نرسیدن هواپیماهای نو 
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ممنوعیت تردد خودروها در مرکز 
پایتخت اسپانیا

ش��هردار مادرید، پایتخت اسپانیا از اجرایی شدن 
برنامه ای برای ممنوعیت تردد خودروها در مرکز این 

شهر خبر داد. 
به گزارش ایسنا، »مانوئال کارمنا« شهردار مادرید 
اظهار داشته است تا پیش از اتمام دوره مسئولیتش 
در م��اه م��ه س��ال ۲۰۱۹ برنامه ممنوعی��ت تردد 

خودروها در مرکز این شهر اجرایی می شود. 
به گفته ش��هردار مادرید، براساس این طرح تنها 
اتوبوس، دوچرخه و تاکس��ی ها مجوز خواهند داشت 
در »گران ویا« خیابان اصلی این ش��هر تردد داشته 

باشند. 
کارمن��ا همچنین گفت: در این برنامه قرار اس��ت 
خیاب��ان اصل��ی مادرید کام��اًل به ص��ورت پیاده رو 
طراحی شود. این اقدام بخشی از برنامه مطرح شده 
ب��رای ممنوع ک��ردن رفت و آمد تمام��ی خودروهای 

دیزلی در مادرید تا سال ۲۰۲۵ میالدی است. 
در ماه دس��امبر س��ال ۲۰۱۶ برای م��دت ۹ روز 
رفت و آم��د خودروهای ش��خصی در خیابان گران یا 

ممنوع اعالم شد. 
به گزارش روزنام��ه ایندیپندنت، هدف اصلی این 
ممنوعیت مقابله با افزایش آلودگی در ش��هر مادرید 
اس��ت. در حال حاضر و در زم��ان اوج آلودگی هوا، 
محدودیت های موقت در رفت و آمد خودروها اعمال 
می ش��ود که اگرچ��ه مخالفان و منتقدان��ی دارد اما 
شهردار مادرید به شدت از این طرح حمایت می کند. 

از سوی جگوارلندروور انجام شد
 سرمایه گذاری جدید 

در فناوری خودرو

جگوار لندروور که بزرگ ترین خودروساز انگلیس 
اس��ت، سهم کوچکی در یک شرکت فعال در عرصه 

فناوری خودروی خودران خریداری کرده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، خودروس��ازان در تالش برای 
س��اخت مدل های مجهز به جدیدتری��ن فناوری ها، 
به دنبال شراکت های جدید هستند و سرمایه گذاری 
جگوارلندروور در ش��رکت »کلودکار« در این راستا 

بوده است. 
ش��رکت های خودروس��ازی در رقابت با غول های 
فناوری مانند گوگل، خودروهایی تولید می کنند که 
از اینترنت برای بهبود تجربه رانندگی مشتریان شان 
اس��تفاده می کنند و به خودروه��ا امکان می دهند با 

یکدیگر مرتبط شوند. 
جگوارلندروور و فورد موتور با اس��تفاده از فناوری 
طراحی ش��ده برای س��رعت بخش��یدن به سفرها و 
کاه��ش تصادف��ات، خودروهای متص��ل را آزمایش 

کرده اند. 
ش��رکت »کل��ودکار« که فن��اوری مانن��د بهبود 
فعال س��ازی با فرمان صوتی را طراحی کرده، سال ها 
یکی از تأمین کنندگان قطع��ه برای جگوارلندروور 
بوده است و این خودروساز قصد دارد از نسل جدید 
فناوری »کلودکار« در نخس��تین م��دل تمام برقی 

خود استفاده کند. 
براس��اس گ��زارش رویترز، این خودروس��از اعالم 
کرده اس��ت ۱۵ میلیون دالر برای خرید س��هم در 

»کلودکار« سرمایه گذاری خواهد کرد. 

شرایط دودی کردن شیشه ماشین 
از نظر پلیس

جانش��ین رئی��س پلیس راه��ور تهران، ش��رایط 
دودی کردن شیشه خودروها را تشریح کرد. 

به گزارش ایس��نا، حس��ن عاب��دی در گفت وگو با  
»می��زان« تصریح ک��رد: در قانون، می��زان و معیار 
خاصی برای درصد دودی کردن شیشه های خودروها 
مش��خص نشده اس��ت اما قانون صراحتا اعالم کرده 
اس��ت که اگر خودرویی شیش��ه هایش دودی شده 
اس��ت، مام��ور پلیس بای��د بتواند داخل خ��ودرو را 

مشاهده کند. 
وی افزود: براین اس��اس ماموری اگر نتواند داخل 
خودرویی را به علت دودی بودن شیش��ه ها مشاهده 

کند، می تواند اعمال قانون کند. 
جانشین رئیس پلیس راهور تهران در مورد اینکه 
گفته می ش��ود نرم استاندارد شیش��ه دودی از نظر 
پلیس 3۵ درصد است، تأکید کرد: به دلیل استفاده 
از وس��ایل مختلف دودی ک��ردن نمی توان گفت که 
3۵درصد از نظر پلیس اس��تاندارد اس��ت اما معموالً 
درص��د کمتر از 3۰ مورد تأیید پلیس اس��ت. به هر 
ح��ال، ش��رط اصلی روی��ت داخل خ��ودرو با وجود 

شیشه دودی است. 
عابدی در مورد میزان جریمه متخلفان نیز گفت: 
براس��اس ک��د تخل��ف ۲۱۱4، افرادی ک��ه اقدام به 
دودی کردن شیشه خودرو خود به میزان غیرقانونی 
کنن��د، ۵۰ هزار تومان جریمه می ش��وند و ملزم به 

اصالح شیشه خودرو هستند. 

مشتری مداری در صنعت خودرو 
باید به یک اصل تبدیل شود

منوچهر طاهایی، رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری 
چهارمین همایش صنعت خودرو تأکید کرد: چهارمین 
همایش بین المللی صنعت خودروی ایران یک فرصت 
اس��ت تا بتوانیم نمایندگی های فروش و خدمات پس 
از فروش صنعت خودروسازی کشور را ارتقا ببخشیم. 

به گزارش »ش��اتا« ب��ه نقل از دبیرخان��ه چهارمین 
همایش بین الملل��ی صنعت خودروی ای��ران، طاهایی 
افزود: این همایش با محوریت فروش و خدمات پس از 
فروش در کش��ور برگزار می شود و می تواند برای تجربه 
اندوزی شرکت های داخلی بسیار مؤثر باشد. وی افزود: 
در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان از محصوالت 
تولیدی صنعت خودرو و تقویت بخش فروش و خدمات 
پ��س از فروش خودروس��ازان، بهترین کار اس��تفاده از 

تجارب جهانی و کشورهای صاحب برند است. 
س��خنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، حضور 
نمایندگی های خودروس��ازان در این همایش را بسیار 
مفید ارزیابی کرد و افزود: این همایش یک ورک شاپ 
بسیار خوب برای آموزش این نمایندگان است که اگر 
به هم��راه بهره گیری از تجارب جهانی باش��د، نتیجه 
خوبی در بر خواهد داشت. طاهایی تبادل اطالعات بین 
ایرانیان و ش��رکت های خارجی را یکی دیگر از اهداف 
همای��ش خ��ودرو اعالم کرد و گفت: نخس��تین اتفاق 
خوب بعد از تبادل اطالعات و تجارب، افزایش کیفیت 
محصول است و این کیفیت بدون در نظر گرفتن سهم 

قطعه سازان کشور نمی تواند به دست آید. 
وی تصریح کرد: قطعه سازان در قالب انجمن خود 
در این همای��ش بین المللی دخی��ل خواهند بود تا 
با جذب تجارب و اس��تفاده از داش��ته های برندهای 
معتب��ر، کیفیت تولیدات خ��ود را افزایش داده و به 

بهتر شدن کیفیت محصول اصلی کمک کنند. 
طاهای��ی افزایش کیفی��ت تولید، ب��دون افزایش 
کیفی��ت خدمات را بی معنی دانس��ت و افزود: تمام 
این فعالیت ها به یکدیگر وابسته هستند بنابراین در 
همایش چهارم خودرو هم آموزش خواهیم داش��ت 
و ه��م پیگیری برای افزایش کیفیت تمام حوزه های 
کاری در صنعت خودرو را در دستور کار قرار دادیم. 
وی ابراز امیدواری کرد با نتیجه ای که از برگزاری 
این همایش ها به دس��ت می آید بتوانیم دس��ت آخر 
رضایت مش��تریان صنعت خ��ودرو را افزایش داده و 
کم کم مشتری مداری را در تمام مجموعه های خود 

به یک اصل تبدیل کنیم. 

قیمت خودرو

خبر بینالملل

7 خودرو

سه س��ال از نخستین باری 
ادغام قطعه سازان  که موضوع 
یا تش��کیل یک کنسرس��یوم 
قطعه س��ازی ب��ه می��ان آمد 
ب��ار  نخس��تین  می گ��ذرد. 
محمدرض��ا نعم��ت زاده،  وزیر 
صنعت، معدن و تجارت درباره 
ای��ن موضوع صحب��ت کرد و 
یک س��ال بعد از آن قائم مقام 
از قطعه س��ازان درخواست  او 
کرد که یک کنسرسیوم واحد 
تش��کیل دهند. ام��ا همچنان 
خبری از کوچک ترین تحرکی 
برای تحق��ق این هدف وجود 

ندارد. 
از دوس��ال  دول��ت یازدهم 
پیش تش��کیل کنسرسیوم را 
در هم��ه بخش ه��ای اقتصاد 
ایران مورد توجه قرار داد چرا 
که به آینده مذاکرات هسته ای 
امی��دوار ب��ود و قصد داش��ت 
ب��رای  را  اقتص��ادی  فع��االن 
با س��رمایه گذاران  مش��ارکت 
خارج��ی، آم��اده کن��د زی��را 
بهتری��ن و قوی ترین راه برای 
پیوس��تن به زنجی��ره جهانی 
تولی��د، وجود کنسرس��یوم ها 
اس��ت ک��ه ب��ه دلیل ش��کل 
اقتصاد دولتی ایران و کوچک 
بودن بخش خصوصی، هیچ گاه 
نقش��ی برای ایفا پی��دا نکرده 

اس��ت. صنع��ت قطعه س��ازی 
دومین  از  بخش��ی  به عن��وان 
صنع��ت بزرگ کش��ور از این 

قاعده مستثنی نبود. 
آنگون��ه که گفته می ش��ود، 
بیش از هزار واحد قطعه سازی 
در ای��ران فعالیت می کنند که 
از این رق��م فقط حدود ۶۰۰ 
واحد فعال ب��وده و ۲۰ واحد 
بزرگ  بنگاه های  مقی��اس  در 
واحدها  همین  که  می گنجند 
نزدیک ب��ه 8۰درصد از حجم 
ب��ازار را در اختیار دارند. حاال 
با وج��ود اینکه قطعه س��ازان 
کوچ��ک نی��ز به ای��ن نتیجه 
رس��یده اند که تولی��د در این 
به صرفه  آنه��ا  ب��رای  مقیاس 
نخواهد بود، هن��وز خبری از 
تشکیل کنسرس��یوم یا ادغام 

قطعه سازان نیست. اما چرا؟ 
بهرام ش��هریاری، قطعه ساز 
در پاس��خ به این پرس��ش به  
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»نخس��تین مان��ع در جه��ت 
بس��تر  قطعه س��ازان،  ادغ��ام 
فرهنگ��ی اس��ت. در کش��ور 
به عن��وان جدایی  ما چی��زی 
مالکی��ت از مدیری��ت وج��ود 
در  صورتی ک��ه  در  ن��دارد 
بس��یاری از نق��اط دنی��ا این 
مدیران هستند که شرکت را 
اداره می کنند اما در ایران هر 
کسی می خواهد پادشاه ملک 

خ��ودش باش��د. مان��ع دیگر، 
قوانینی نظی��ر مالیات بود که 
ادغ��ام را به معنای جابه جایی 
تلق��ی ک��رده و مالیات ه��ای 
فراوان به آن تعلق می گرفت.«

»مش��خص  می افزای��د:  او 
قیمت گذاری  نح��وه  نش��دن 
مانع دیگری بود. قیمت گذاری 
دارایی های مش��هود مشخص 
اس��ت اما ارزش ه��ای معنوی 
برن��د، نحوه  بنگاه ه��ا نظی��ر 
مش��هودی  قیمت گ��ذاری 

ندارد.«
نجفی من��ش،  محمدرض��ا 
قطعه س��از نی��ز در این باره در 
گفت وگو ب��ا  »فرصت امروز« 
بیان می کن��د: »چنین کاری 
زیرس��اخت  ی��ک  نیازمن��د 
فرهنگی اس��ت ک��ه هنوز در 
کش��ور وجود ن��دارد و اجازه 
تشکیل کنسرس��یوم یا ادغام 

قطعه سازان را نمی دهد.«
اجرای��ی  از  یک س��ال 
ش��دن برجام می گ��ذرد و از 
پ��س کن��ار رفت��ن تدریجی 
تحریم ه��ا، صنع��ت خ��ودرو 
شاهد حضور س��رمایه گذاران 
خارج��ی قابل قبولی نس��بت 
به س��ایر صنایع بوده اس��ت. 
از آنجایی ک��ه یک��ی از اهداف 
افزایش میزان صادرات  دولت 
و توسعه صنعت خودرو است، 
تشکیل کنسرس��یوم یا ادغام 

قطعه س��ازان چق��در می تواند 
در تحق��ق این اه��داف مهم، 

تأثیرگذار باشد؟ 
زمینه  ای��ن  در  ش��هریاری 
تولیدی  اظهار می کن��د: »هر 
در مقی��اس ب��اال، منج��ر به 
می ش��ود.  اقتص��ادی  تولی��د 
وقتی حجم تیراژ باال می رود، 
بیشتر شده  اتوماسیون  سطح 
کمت��ر  کارگ��ری  خط��ای  و 
می ش��ود و در نتیج��ه هزینه 
پایین ت��ر خواهد  تمام ش��ده 
ادغ��ام  ب��ا  آم��د. همچنی��ن 
می توان ب��ه کارای��ی تحقیق 
و توس��عه فکر کرد که اصوالً 
وجود  کوچک  واحده��ای  در 
ن��دارد. با ادغام قطعه س��ازان، 
رفته،  باالتر  چانه زن��ی  قدرت 
حجم س��رمایه گذاری کاهش 
می یاب��د و گ��ردش نقدینگی 
س��رعت پی��دا می کن��د و در 
می انجامد.  به صادرات  نتیجه 
اکن��ون راهکار این اس��ت که 
ش��کل ادغ��ام تغیی��ر کند و 
قطعه سازی  کنسرس��یوم های 
ش��کل بگیرن��د ک��ه موانع را 
پش��ت س��ر گذاش��ته و ب��ه 
پی��دا  کنند.  مزیت ها دس��ت 
ش��رکت های کوچ��ک امکان 
بازاریاب��ی خارج��ی را ندارند 
کنسرس��یوم ها  قالب  در  ام��ا 
با  مش��ارکت  ب��ه  می توانن��د 
ش��رکت های خارجی دس��ت 

پیدا کنند.«
پاس��خ  در  نیز  نجفی منش 
تصری��ح  پرس��ش  ای��ن  ب��ه 
می کند: »ادغام قطعه س��ازان 
چن��د مزی��ت دارد. نخس��ت 
اینک��ه هزین��ه تولید کاهش 
پیدا می کند. اثر مثبت دیگر 
ای��ن اس��ت ک��ه راه را برای 
بازارهای صادراتی  حضور در 
هموار می کند. مثاًل ش��رکتی 
مثل پ��ژو ۲۵درصد از حجم 
تولیدات یک شرکت را برای 
می کند  خری��داری  صادرات 
بنابرای��ن وقت��ی حجم تولید 
زیاد باش��د، حج��م صادرات 
پی��دا خواهد  افزای��ش  نی��ز 

کرد.«
او ادامه می دهد: »مهم ترین 
اثر ادغ��ام قطعه س��ازان، تک 
سورس ش��دن قطعات خودرو 
است که مدت هاست به دنبال 
آن هس��تیم. البته باید موانع 
قانونی نظیر مالیات از سر راه 

این کار برداشته شود.«
س��هم   ۱4۰4 س��ند  در 
برای  چش��مگیری  ص��ادرات 
صنع��ت قطعه س��ازی در نظر 
گرفته ش��ده اس��ت؛ س��همی 
ک��ه ب��ه نظ��ر می رس��د ب��ا 
ادامه ای��ن روند باید توس��ط 
قطعه سازان بزرگ تأمین شود 
و شاید درصد اندکی از آن به 

بنگاه های کوچک برسد. 

کاهشهزینههاباادغامقطعهسازان

خودروس��ازان ک��ه از رک��ورد 
فروش س��االنه خودرو در آمریکا 
ب��ه وج��د آمده اند هفت��ه جاری 
ب��رای رونمای��ی از جدیدتری��ن 
نمایش��گاه  در  محصوالت ش��ان 
خودروی دیتروی��ت حضور پیدا 

می کنند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، بیش از 
نمایشگاه  4۰خودروی جدید در 
بین الملل��ی خ��ودروی آمریکای 
ش��مالی که یک��ی از بزرگ ترین 
آمریکاس��ت،  در  نمایش��گاه ها 
رونمای��ی خواهند ش��د. پس از 
۱۷.۵۵میلیون  ف��روش  رک��ورد 
خودرو در س��ال ۲۰۱۶ در بازار 
آمریکا پیش بینی می شود فروش 
خودروهای سواری و پیکاپ های 
جدی��د در این کش��ور در س��ال 
جاری میالدی اندکی از تب وتاب 

بیفتد، اما تقاضا قوی می ماند. 
حتی اگر خودروسازان بتوانند 
روی خریداران آمریکایی حساب 
کنند، نس��بت ب��ه اقداماتی که 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور 
منتخب آمریکا انجام خواهد داد 
مطمئن نیستند. ترامپ از فورد، 
جنرال موتور و تویوتا برای تولید 
خ��ودرو در مکزی��ک و صادرات 
آنها به آمریکا انتقاد کرده است. 
وی تهدید کرده اس��ت که تعرفه 
وارداتی 3۵درصدی وضع خواهد 
ک��رد ک��ه ممکن اس��ت صنعت 
را ب��ه س��ردرگمی بکش��اند، اما 
از س��وی دیگ��ر خودروس��ازان 
امی��دوار هس��تند ک��ه ترام��پ 
مالیات ش��رکت ها را کمتر کرده 
و اس��تانداردهای اقتصاد سوخت 

و سایر مقررات را تسهیل کند. 
به گفته میشل کربز، تحلیلگر 
خری��د  وب س��ایت  در  ارش��د 
خودرو »اتوتریدر«، امس��ال سال 
خبرگ��زاری  ناشناخته هاس��ت. 
گزارش��ی  در  آسوش��یتدپرس 

نگاه��ی اجمال��ی به نمایش��گاه 
دیترویت داشته که از ۱4 تا ۲۲ 
ژانوی��ه  )۲۵ دی تا 3 بهمن( به 

روی عموم باز خواهد بود. 

رونمایی های بزرگ
مدل ه��ای جدی��د بعض��ی از 
محص��والت در ای��ن نمایش��گاه 
رونمای��ی خواهن��د ش��د. تویوتا 
س��دان کم��ری جدی��د را که از 
پرفروش تری��ن   ۲۰۰۲ س��ال 
خ��ودرو در آمریکا بوده اس��ت، 
نمای��ش خواه��د داد و هون��دا 
را  جدی��د  اودیس��ه  مین��ی ون 
به  آمریکایی ها  رونمایی می کند. 
میزان فزاینده به شاس��ی بلندها 
نس��بت به خودروهای س��واری 
بیشتری نش��ان می دهند  عالقه  
و خودروس��ازان تالش می کنند 

تقاضای آنها را تأمین کنند. 
مدل ه��ای  موت��ورز  جن��رال 

محبوب  شاس��ی بلندهای  جدید 
GMC Terrain و ش��ورولت 
تراورس را رونمایی خواهد کرد. 
نیس��ان ه��م م��دل کوچک تری 
از شاس��ی بلند روگ را نمای��ش 
می دهد درحالی که فولکس واگن 
مدل جدیدی از تیگوان را نشان 

خواهد داد. 
 GAC حتی خودروساز چینی
Group ک��ه هن��وز در آمریکا 
فروش ن��دارد، یک شاس��ی بلند 
نمای��ش می دهد. طب��ق معمول 
ش��گفتی هایی هم وجود خواهد 
ی��ک خ��ودروی  کی��ا  داش��ت. 
اس��پورت های فورمنس را تبلیغ 
کرده و فورد که نمایش��گاه سال 
گذشته را با خودروی GT خود 
شوکه کرد، در مورد برنامه هایش 

سکوت کرده است. 
شور موبیلیتی: تغییرات سریع 
به ش��کل خودروهای خودران و 

اشتراک خودرو به صنعت خودرو 
می آی��د و خودروس��ازان تالش 
می کنن��د از قافله عق��ب نمانند. 
ب��رای نخس��تین بار یک همایش 
ب��رای موبیلیت��ی اختصاص پیدا 
کرده ک��ه در روزهای مطبوعات 
نمایش��گاه خودرو برگزار خواهد 

شد. 
ای��ن همایش ک��ه »اتومبیلی 
دی« دارد شامل برپایی غرفه های 
بیش از ۱۰۰ استارتاپ فناوری، 
قطعه ساز خودرو و خودروسازانی 
اس��ت که به نمایش جدیدترین 
نوآوری ه��ا مانند صندلی خودرو 
که می تواند کسالت سرنشین را 
تش��خیص دهد و نرم افزاری که 
بتواند در ترافیک آهسته خودرو 

را هدایت کند، می پردازند. 
وایم��و که پ��روژه خ��ودروی 
خودران گوگل است این رویداد 
را با نمای��ش مینی ون اتوماتیک 

جدید خ��ود که از س��وی فیات 
کرایس��لر طراح��ی ش��ده، آغاز 

خواهد کرد. 
تأثی��ر ترامپ: این نمایش��گاه 
نمایش��گاهی  نخس��تین   خودرو 
خواه��د ب��ود ک��ه بس��یاری از 
مدی��ران درب��اره دونالد ترامپ و 
عملی ش��دن تهدی��د وی برای 
تحمی��ل مالیات س��نگین برای 
واردات خ��ودرو و تأثیری که بر 
برنامه های ش��ان ب��رای س��اخت 
کارخان��ه در مکزی��ک خواه��د 

گذاشت، پرسش می کنند. 
مونت��اژ  کارخانه ه��ای 
بزرگ��ی  س��رمایه گذاری های 
هس��تند که بیش از یک میلیارد 
دالر هزین��ه دارند و بعید اس��ت 
خودروس��ازان این روند را تغییر 
س��ختگیرانه  موضع  ام��ا  دهند، 
ترامپ تاکنون تأثیراتی داشتند. 
ف��ورد روز جمعه اع��الم کرد 
که پ��روژه کارخانه جدیدش در 
مکزیک را متوق��ف خواهد کرد. 
تقاضا  کاه��ش  این خودروس��از 
برای خودروهای کوچک را عامل 
اصلی ای��ن تصمیم عنوان کرد و 
م��ارک فیل��دز، مدیرعامل فورد 
تأثی��ر تهدید تعرفه س��نگین از 
س��وی ترامپ را تکذیب کرد اما 
اظهار کرد این اقدام رأی اعتماد 
به ترامپ بود که وعده داده است 
کاهش مالیات شرکت ها، آمریکا 
را م��کان بهت��ری ب��رای انج��ام 

کسب و کار می کند. 
عالوه ب��ر رونمای��ی 4۰ مدل 
از  بیش  خودروس��ازان  جدی��د، 
۷۵۰ خ��ودرو در این نمایش��گاه 
ک��ه در مرکز کوب��و در دیترویت 
خواهند  نمایش  می شود،  برگزار 
داد. بی��ش از 8۱۵ ه��زار نف��ر 
گذش��ته  س��ال  نمایش��گاه  در 
در روزه��ای بازدی��د عمومی از 

نمایشگاه دیدن کردند. 

سایه ترامپ بر نمایشگاه خودروی دیترویت
گزارش2

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

عسل داداشلو
dadashloo@gmail.com

دوشنبه
20 دی 1395

شماره 694

قیمت بازار آزادقیمت نمایندگیتوضیحات

۹۹,۵۰۰,۰۰۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰اسکاال ۱۶۰۰

۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۶,۵۰۰,۰۰۰اسکاال ۱۶۰۰ مدل ۲۰۱۶

۰۰اسکاال کروکی

4wd ۲۰۱۶ ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰رنو داستر

۱۰8,۰۰۰,۰۰۰۱۰3,۰۰۰,۰۰۰رنو داستر ۲WD ۲*4 اتومات

۱8۹,۰۰۰,۰۰۰۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰رنو سفران ۲۵۰۰ مدل ۲۰۱۶

۷۵,۵۰۰,۰۰۰۷3,۵۰۰,۰۰۰رنو سیمبل ۲۰۱۶

8۶,۹۰۰,۰۰۰8۹,۰۰۰,۰۰۰رنو فلوئنس دنده دستی ۲۰۱۶

۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰۱۱3,۰۰۰,۰۰۰فلوئنس ۲۰۱۶

قیمت بازار آزادقیمت نمایندگیتوضیحات

H۲L ۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰۱۱8,۰۰۰,۰۰۰برلیانس

h۲3۰ 44,4۰۰,۰۰۰4۶,۲۰۰,۰۰۰برلیانس

۵۱,۰3۵,۰۰۰۵۶,۵۰۰,۰۰۰برلیانس H3۲۰ اتوماتیک

4۶,۲۱3,۰۰۰4۷,۰۰۰,۰۰۰برلیانس H3۲۰ دنده ای

3۹,۵۰۰,۰۰۰4۱,۹۰۰,۰۰۰پارس تندر ۹۰

E۲ ۹۰ 3۷,44۰,۰۰۰3۹,۷۰۰,۰۰۰تندر

CS3۵ ۶4,۰۲۶,۰۰۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰چانگان

4۹,۰۵۰,۰۰۰۵۲,۷۰۰,۰۰۰رنو ساندرو

4۲,۷۰۰,۰۰۰4۰,۰۰۰,۰۰۰وانت پادرا انژکتوری

)H۲L ۱۱8,۰۰۰,۰۰۰۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰ون هایس )برلیانس

قیمت بازار آزادقیمت نمایندگیتوضیحات

۱۱۰S 33,۰۶4,۰۰۰3۰,۵۰۰,۰۰۰ام وی ام

44,۰۷۹,۰۰۰4۲,۲۰۰,۰۰۰ام وی ام 3۱۵ هاچ بک

44,۰۷۹,۰۰۰4۲,۲۰۰,۰۰۰ام وی ام 3۱۵ صندوقدار

۶۱,۲۱8,۰۰۰۵۹,۵۰۰,۰۰۰ام وی ام ۵۵۰ اتوماتیک

۵3,4۶۲,۰۰۰۵3,۵۰۰,۰۰۰ام وی ام ۵۵۰ دنده ای

x33 ۷3,۶۶۰,۰۰۰۶8,۰۰۰,۰۰۰ام وی ام

CVT EXCELLENT ۵ ۹۷,44۶,۰۰۰۹3,۰۰۰,۰۰۰چری تیگو

موجود نیست84,۷۰۰,۰۰۰چری تیگو CVT ۵ کامفورت

۹۲,۲۹۶,۰۰۰8۵,۰۰۰,۰۰۰چری تیگو CVT ۵ الکچری

MT ۵ موجود نیست۷۷,۷۰۰,۰۰۰چری تیگو

X33 _ ۶8,۰۰۰,۰۰۰۷3,۶۶۰,۰۰۰تیگو

MT / ۵ ۰۷۷,۷۰۰,۰۰۰تیگو

قیمت بازار آزادقیمت نمایندگیتوضیحات

I۲۰ 84,4۰۹,۰۰۰8۵,3۰۰,۰۰۰هیوندای

۱۰۶,۱3۲,۰۰۰۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰هیوندای اکسنت

۱۲4,۵۰۷,۰۰۰۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰هیوندای ولستر

۰۱38,۰۰۰,۰۰۰هیوندای النترا

I3۰ ۰۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰هیوندای

I4۰ ۱8۷,4۵8,۰۰۰۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰هیوندای

LF ۱84,۱4۰,۰۰۰۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰هیوندای سوناتا

۲۱۶,۷۲3,۰۰۰۲۲3,۰۰۰,۰۰۰هیوندای آزرا ) گرنجور (

۲38,۰۰4,۰۰۰۲8۰,۰۰۰,۰۰۰هیوندای جنسیس

ix3۵ ۱۵۷,8۰۰,۰۰۰۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰هیوندای توسان

ix3۵ ۱۷8,۷۶۲,۰۰۰۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰هیوندای توسان

DM ۲۱3,438,۰۰۰۱,۹3۰,۰۰۰,۰۰۰هیوندای سانتافه



حضرت آیت اهلل خامن��ه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی صبح دیروز  )یکشنبه( در 
دیدار هزاران نف��ر از مردم قم، از  »ایمان 
و معرف��ت دین��ی«،  »ق��درت علم��ی«،  
»اقتص��اد مقاوم« و  »حف��ظ عزت ملی« 
به عنوان عناصر چهارگانه اقتدار کش��ور و 
ملت ای��ران نام بردند و با تأکید بر وظیفه 
مهم مس��ئوالن و مدیران ارش��د کش��ور، 
دانش��گاهیان، حوزوی��ان، روش��نفکران و 
فعاالن سیاس��ی و فرهنگی ب��رای تقویت 
این عناصر اقتدار، گفتند: مهم ترین درس 
قیام ۱۹دی مردم قم، ش��ناخت دش��من 
و ش��یوه و سمت وسوِی دش��منی و اقدام 

به هنگام و بادقت در مقابل او است. 
رهب��ر انقالب اس��المی در ای��ن دیدار 
که هم زمان با س��ی ونهمین س��الگرد قیام 
تاریخی مردم قم در ۱۹ دی س��ال ۱۳۵۶ 
برگزار ش��د، ش��ناخت  »نی��اِز لحظه« و  
»اق��دام به هنگام مردم ق��م« را مهم ترین 
ویژگی این حرکت برش��مردند و افزودند: 
به همی��ن دلیل، قیام مردم قم تأثیر خود 
را گذاشت و زمینه ساز حرکت های بعدی 

و درنهایت، پیروزی انقالب اسالمی شد. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
وقِت مخصوص ه��ر فریضه، بهترین زمان 
انج��ام آن را  »اول وق��ت« دانس��تند و 
خاطرنش��ان کردند: انجام با تأخیر فریضه 
ی��ا انجام آن بع��د از وق��ت، همانند اقدام 
تّوابین بعد از قیام عاش��ورا خواهد بود که 

دیرهنگام و بدون تأثیر بود. 
ایش��ان، انق��الب اس��المی را  »خیز بلند 
ملت ایران« برای رهایی از  »وابس��تگی« و  
»عقب ماندگی« خواندند و گفتند: قطعاً این 
حرکت، با ایستادگی و مخالفت کسانی که 
نفع آنها در وابس��تگی و عقب ماندگی ملت 

ایران است، مواجه خواهد بود. 
رهبر انقالب اس��المی با اشاره به برخی 
اظهارنظرها مبنی بر  »دشمن تراش��ی در 
انقالب اس��المی« تأکید کردند: انقالب و 
ملت ایران هیچ گاه به دنبال دشمن تراشی 
نیس��تند بلک��ه آن قلدره��ای زورگوی��ی 
که ای��ران را غصب کرده بودن��د و از این 
کش��ور بیرون ران��ده ش��دند و منافع آنها 
در وابس��تگی و عقب ماندگی کشور است، 
امروز  »دشمِن خونی و آشتی ناپذیر ملت 

ایران« هستند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای ش��رط اصلی 
از بی��ن رفتن این دش��منی را  »ناامیدی 
دشمنان« دانس��تند و افزودند: دشمنی ها 
با نظام اس��المی و مل��ت ایران وجود دارد 
و در مقابل، مهم ترین وظیفه،  »ش��ناخت 
دش��من و اهداف او و ایستادگی در مقابل 

دشمن« است. 
ایش��ان با طرح این سوال که  »دشمن 
کیس��ت؟« گفتند: دش��منان اصلی ایراِن 
مس��تقل و پیش رونده،  »آمریکا، انگلیس، 
صهیونیست ها«  و  بین المللی  زرس��االران 

هستند. 
انق��الب اس��المی خاطرنش��ان  رهب��ر 
کردند: البته عالوه بر دش��منان خارجی،  
»دش��من درونی« هم داری��م که عبارت 
است از  »بی انگیزگی، ناامیدی، بی حالی، 
بی نش��اطی، تنبل��ی، سیاس��ت های غلط، 
رفتاره��ای ب��د، اختالف��ات گوناگ��ون و 

تنگ نظری.«
تأکی��د  خامن��ه ای  آی��ت اهلل  حض��رت 
کردن��د: اگر ما تنبلی کنیم و به وقت عمل 
نکنیم، دش��من را اشتباه بگیریم و به جای  
»ش��یطان اکبِر واقعی«، یک برادِر ناباب را 

دشمن بگیریم، ضربه خواهیم خورد. 
ایش��ان وجود دشمنان اصلی خارجی را 
نه یک شعار بلکه واقعیتی مبتنی بر مبانی 
مس��تدل دانستند و گفتند: وقتی که وزیر 
امور خارجه به اصط��الح  »خوش اخالق« 
آمریکا در نامه خداحافظی خود، به دولت 
بعدی توصیه می کند که  »تا می توانید به 

ایران س��خت بگیرید و تحریم ها را حفظ 
کنید، زیرا با سخت گیری می توان از ایران 
امتیاز گرفت«، آیا این دش��من نیس��ت؟ 
چرا، دشمن است اما یک دشمِن خندان؛ 
و رفتار این دش��من خندان با آن دشمنی 
که ایران را محور ش��رارت می خواند، هیچ 

تفاوتی ندارد. 
رهبر انقالب اس��المی افزودن��د: اینکه 
گفته می ش��ود  »دش��من«، یک شعار یا  
»دشمن تراش��ی« نیست و اگر چشم را باز 

کنیم، دشمن را می بینیم. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای همچنین 
»انگلیس��ی ها«  دش��منی   درخص��وص 
خاطرنش��ان کردند: انگلیس، اس��تعمارگِر 
پی��ِر ازکارافت��اده، اکن��ون ب��ار دیگ��ر به 
خلیج فارس آمده و قصد دارد با اس��تفاده 
از کش��ورهای این منطق��ه، منافع خود را 
به دست آورد و به همین دلیل درحالی که 
خود، ی��ک  »تهدید واقعی« اس��ت، ادعا 

می کند که ایران تهدید است. 
ایشان گفتند: همچنین محافل انگلیسی 
در ح��ال برنامه ریزی و تصمیم گیری برای 
کش��ورهای منطقه و ایران هستند و یکی 
از اهداف آنها،  »تجزیه عراق، سوریه، یمن 
و لیبی« اس��ت و در مورد ایران هم همین 
نی��ت را دارند اما چون به ش��دت از افکار 
عمومی ای��ران هراس دارند، آن را بر زبان 

نمی آورند. 
رهبر انقالب اسالمی افزودند: انگلیسی ها 
به زع��م خود، در ح��ال برنامه ریزی برای 
محدودیت ها و تحریم ه��ای دوران بعد از 
برجام و همچنین آموزش و تس��لیح افراد 
بومی در منطقه ازجمله ایران هس��تند تا 
ای��ن افراد ب��ه جان نظام اس��المی و ملت 

بیفتند. 
از  بع��د  آی��ت اهلل خامن��ه ای  حض��رت 
برش��مردن نمونه های عین��ی از اقدامات 
خصمان��ه انگلی��س ض��د مل��ت ای��ران، 
خاطرنشان کردند: آیا این، دشمن نیست؟ 
آیا دشمن از این خبیث تر می توان یافت؟ 
بنابراین باید دش��من و شیوه های دشمنی 

او را شناخت. 
ایش��ان با تأکید ب��ر اینکه هم��ه آحاد 
مردم اعم از مس��ئوالن، جوانان، کارگران، 
و دانش��گاهیان باید دشمن و اهداف او را 
بشناس��ند، گفتند: هدف اصلی دش��من، 
مل��ت ایران و نظام اس��المی اس��ت و اگر 
برخی اوقات نیز با برخی اشخاص یا برخی 
دس��تگاه ها و نهادها دشمنی می کنند، به 
این علت اس��ت که آنها در مقابل او سینه 
سپر کرده اند و دشمن می خواهد این افراد 

یا نهادها را از سر راه خود بردارد. 
رهبر انقالب اس��المی مهم ترین وظیفه 
مسئوالن، دانشگاهیان، حوزویان و فعاالن 
فرهنگی و سیاس��ی را در چنین شرایطی،  
»باال بردن قدرت کش��ور و مقاوم سازی از 
طریق تقویت عناصر اقتدار ملی« دانستند 
و افزودن��د: یکی از مهم ترین عناصر اقتدار 
و تح��رک کش��ور،  »ایمان دین��ی مردم 
به ویژه جوانان« اس��ت، زیرا در طول ۱۴۰ 
س��ال گذش��ته، هر حرکت جریان س��از و 
تأثیرگذاری که در کشور روی داده، عنصر 

اصلی آن،  »ایمان دینی« بوده است. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای به قضایایی 
همچون  »تحریم تنباکو«،  »مشروطیت« 
و  »ملی شدن صنعت نفت« اشاره و تأکید 
کردند: در همه این قضایا،  »ایمان دینی« 
و  »پیشاهنگی علما و روحانیون« به عنوان 
مظهر دینداری مردم، حرف اول را می زد 
و هرگونه انحراف یا شکس��تی که در این 
قضایا به وجود آمد، به دلیل دوری از عنصر 

دینی و کنار گذاشته شدن علما بود. 
ایشان به نقش بی بدیل  »ایمان دینی« 
در  »قی��ام پان��زده خ��رداد«،  »پیروزی 
انقالب اس��المی«،  »دوران دفاع مقدس« 
و قضایای دیگر در س��ال های اخیر اشاره 

کردند و گفتند: امروز تالش گس��ترده ای 
ب��رای تضعیف یا از بین بردن ایمان دینی 
در م��ردم به ویژه جوانان در جریان اس��ت 
اما باید این عامل اقتدار را حفظ و تقویت 

کرد. 
رهبر انقالب اسالمی، شرِط تأثیرگذاری 
ایمان دینی را همراه شدن آن با  »معرفت 
دینی« دانس��تند و افزودند: معرفت دینی 
یعنی حض��ور دین در جامعه، سیاس��ت، 
اقتصاد و اداره کش��ور و به تعبیری همان 
جمل��ه معروف مرحوم م��درس که گفت:  

»دیانت ما عین سیاست ما است.«
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای با اش��اره 
ب��ه برنامه ری��زی و طراح��ی هیأت ه��ای 
اندیش��ه ورز آمریکای��ی و انگلیس��ی برای 
مقابل��ه با  »دی��ن سیاس��ی« و  »جدایی 
دین از سیاس��ت« خاطرنشان کردند: آنها 
به دنب��ال  »دیِن گوش��ه مس��جد و داخل 
خانه و فقط در دروِن افراد« هس��تند و نه  
»دیِن همراه با عمل در اقتصاد و سیاست 

و زیرباِر دشمن نرفتن.«
رهبر انقالب اس��المی،  تأکی��د کردند: 
دش��من از آن دینی می ترس��د ک��ه دولت، 
اقتصاد، قدرت، سیاس��ت، ارتش و سیستم 
مال��ی و اداری دارد، بنابراین معرفت دینِی 
صحی��ح، منفک نش��دن دی��ن از زندگی و 

سیاست است. 
ایش��ان  »قدرت علمی« را دومین عامل 
اقتدار کش��ور خواندن��د و گفتند: با وجود 
خباثت های برخی عناصر خودفروخته که 
سعی در ناامید کردن جوانان و کوچاندن 
آنها از کش��ور دارند، اما جوانان انقالبی و 
مؤمن ایس��تاده اند و به حرکت علمی خود 
ادامه می دهند که یک نمونه آن در دیدار 
چند روز پیش نخبگان بسیجی و مدال آور 

دانشگاه صنعتی شریف مشاهده شد. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
یکی از راه های مقاوم س��ازی کشور، ادامه 
حرکت علمی است، بنابراین حرکت علمی 
نباید متوقف شود و همچنین نباید شتاب 

آن کاهش یابد. 
ایش��ان از  »اقتص��اد مق��اوم« به عنوان 
س��ومین عامل اقتدار کش��ور ن��ام بردند 
و افزودن��د: نبای��د مردم دچار مش��کالت 
اقتص��ادی گوناگ��ون همانند بی��کاری و 
رکود باش��ند و مس��ئوالن هم فقط حرف 
بزنند زی��را هدف اصلی از تحریم ها، ایجاد 
مش��کالت اقتصادی و فش��ار ب��ر مردم و 
جدا کردن آنان از نظام اس��ت و حتی در 
برداش��تن تحریم ها نی��ز به گونه ای عمل 

می کنند که مشکالت باقی بماند. 
رهبر انقالب اس��المی خاطرنشان کردند: 
پادزهر این طراحی دشمن، همان  »اقتصاد 

مقاومتی« است که بارها گفته ایم. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
اگر کشوری اقتصاد قوی داشته باشد، پول 
آن کشور ارزش پیدا می کند و مسئوالن و 

مردم آن نیز دارای اعتبار می شوند. 
ایش��ان افزودند: یک��ی از راه های اصلی 
مقاوم سازی اقتصاد،  »رهایی از وابستگی 
به درآمد حاصل از فروش نفت« است زیرا 
قیمت نفت، اهرمی در دست دیگران برای 

فشار به کشورها است. 
رهبر انقالب اسالمی  »حفظ عزت ملی« 
را چهارمین عامل اقتدار ملی برشمردند و 
تأکید کردند: ع��زت ملی به معنای حفظ 
عزت کشور و ملت در مذاکرات بین المللی 
و رفت وآمدهای دیپلماتیک، و زیر بار زور 

نرفتن است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی 
ای��ن بخش از س��خنان خود خاطرنش��ان 
کردن��د: اگ��ر این عناص��ر اقت��دار ملی را 
بشناس��یم و تقوی��ت کنی��م و نس��بت به 
اهداف و روش های دشمن نیز آگاهی پیدا 
کنی��م، می توانیم در مقابل طراحی های او 
برنامه ری��زی و مقاومت کنی��م اما اگر این 

عناص��ر را نشناس��یم و بصیرت نداش��ته 
باش��یم، ممکن است به دشمن، کمک هم 
بکنیم و به جای دش��من، دوست و جبهه 

خودی را هدف قرار دهیم. 
ایش��ان با اشاره به تالش دشمن برای از 
بی��ن بردن عوامل اقتدار مل��ی، گفتند: از 
بین بردن  »ایمان، حیا و عفاف، پایبندی 
به مبانی دین��ی و حاکمیت دین، متوقف 
ک��ردن حرک��ت علمی، مخ��دوش کردن 
ع��زت مل��ی«، و  »تضعیف دس��تگاه ها و 
نهادهایی که مظهر اقتدار کشور هستند« 
از برنامه های دش��من اس��ت ک��ه باید در 

مقابل آنها ایستاد. 
رهبر انقالب اسالمی،  »حمله به سپاه، 
بسیج و ش��ورای نگهبان« را در چارچوب 
طراحی دشمن برای تضعیف دستگاه ها و 
نهاده��ای مظهر اقتدار کش��ور خواندند و 
افزودن��د: من کاری ب��ه بگومگوهای اخیر 
رؤس��ای دو قوه ندارم زیرا موضوع مهمی 
نیست و به حول و قوه الهی تمام می شود؛ 
اگرچه دش��من به دنب��ال بزرگ نمایی آنها 
اس��ت اما همه باید وجود یک قوه قضاییه 

مستقل و شجاع را قدر بدانند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: 
من همواره از دولت ها، از مجلس ش��ورای 
اس��المی و از قوه قضایی��ه حمایت کرده و 
می کن��م اما بای��د دید، دش��من به دنبال 
چیس��ت و او را در رس��یدن ب��ه اهدافش 

ناکام گذاشت. 
ایش��ان تأکید کردند: ام��روز مهم ترین 
اهداف کشور، داش��تِن  »دستگاه امنیتی 
و  مقت��در  نظام��ی  »دس��تگاه  ق��وی«،  
مردمی«،  »حرک��ت عظیم مردمی به نام 
بسیج«،  »روحانیت آگاه به زمان و حاضر 
در صحن��ه«،  »قوه قضاییه مقتدِر کامل«، 
و  »دولت برنامه ریِز دقیق و شجاع« است 
زیرا ب��ا تأمین این اه��داف، حرکت ملت 
ای��ران موفق خواهد ش��د و باید هر کدام 
از این عناصر که موجود نیستند، تأمین، و 

عناصر موجود، حفظ شوند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
رویش ها و حرکت ه��ای علمی و فرهنگِی 
پرش��مار و فراگیر جوانان مؤمن و انقالبی 
در کشور، گفتند: امروز بهترین مدال آوران 
کشور در مسابقات علمی، جوانان بسیجی 
هستند و جوانان نخبه، باهوش و همچنین 
اس��اتید دارای فکر، انگی��زه و عزم انقالبی 
در عرصه ه��ای علم��ی، فرهنگ��ی، هنری 
و سیاس��ی فعال هس��تند و ما مس��ئوالن 
وظیف��ه داریم ه��ر چه می توانی��م به این 

جوانان پرانگیزه کمک کنیم. 
ایشان با اشاره به شناخت نادرست دشمن 
از ملت ای��ران،  »فتن��ه ۸۸« را نمونه ای از 
خطاهای محاسباتی دش��من برشمردند و 
خاطرنش��ان کردند: دش��من در سال ۸۸ با 
به راه انداختن فتنه به خی��ال خود کار را به 
نقاط حس��اس و باریک رس��اند اما ناگهان 
حرک��ت عمومی ۹ دی که از جنس حرکت 

۱۹ دی ۵۶ بود، همه را مبهوت کرد. 
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ار دیگر 
وظیف��ه هم��ه قش��رهای فعال کش��ور را  
»حف��ظ و تقوی��ت عوام��ل اقت��دار ملی« 
خواندند و تأکید کردند: حتی کس��انی که 
به دین و ش��ریعت پایبندی و دلبس��تگی 
ندارن��د اما ایران را دوس��ت دارند و خائن 
و دشمن در لباس دوست نیستند، بدانند 
ک��ه  »حمله به ایمان اس��المی جوانان«،  

»خیانت به ایران و کشور« است. 
رهب��ر انق��الب اس��المی در پای��ان بار 
دیگر درس حادثه ۱۹ دی را  »ش��ناخت 
دشمن و شیوه های دشمنی و ایستادگی و 
مقابله به هنگام و همه جانبه در مقابل او« 
دانستند و تأکید کردند: اگر به این درس 
عمل کنیم، دش��منان عن��ود و جهانی در 
مقابل ملت ایران هی��چ غلطی نمی توانند 

بکنند. 

رهبر انقالب در دیدار مردم قم:

وظیفه مهم مسئوالن و مردم تقویت عوامل اقتدار ملی است

علی یونسی، دس��تیار ویژه رئیس جمهوری اسالمی در 
امور اقوام و اقلیت های دینی در گفت وگویی با ایسنا گفته 
ک��ه »اگر اردن و عربس��تان نیز با اس��رائیل مقابله کنند، 
جمهوری اسالمی ایران همانند سوریه از آنها نیز حمایت 

خواهد کرد.«
یونس��ی گفته: »در ایران دعوای شیعه و سنی نداریم و 
این دش��منان و تروریست ها هس��تند که بر طبل اختالف 
می کوبن��د. مهم ترین کارکرد ش��یعه انگلیس��ی و س��نی 
آمریکای��ی، جنگ ه��ای زیادی اس��ت که در کش��ورهای 
منطق��ه به وجود آوردند و ناامنی هایی را به این کش��ورها 

تحمیل کرده اند.«
او همچنین تأکید کرده ک��ه »هر چند این را می دانیم 
که پیشرفت های چند سال اخیر ترکیه موجب حسادت و 

رشک بعضی کشورهای عربی مثل عربستان سعودی شد 
و حوادث تلخ تروریستی وحشیانه، ریشه در صهیونیسم و 
وهابیس��م دارد. اکنون نیز ما با نگاه استراتژیک از سوریه 
حمای��ت و ب��ا ترکیه همکاری می کنیم ک��ه درجای خود 
بح��ث و تحلیل های مفصلی در این ارتباط وجود دارد که 

می توان در گفت وگویی جداگانه به آن پرداخت.«
یونس��ی درخصوص انتخابات ریاس��ت جمهوری ۹۶ و 
موقعیت حس��ن روحانی در این انتخابات گفت: »در یک 
جمل��ه کلی باید بگوی��م که فضای رقابت��ی انتخابات ۹۶ 
هم��ان خواهد بود که در انتخابات س��ال ۹2 با آن مواجه 
بودیم. البته پیروزی همیش��ه از آن کاندیدایی خواهد بود 
ک��ه جبهه حامی او، هم متحد باش��د و ه��م از دل مردم 

سخن بگوید.« 

حمایت ایران از کشورهای »اسرائیل ستیز«

  عل�ی صوف�ی، فع�ال سیاس�ی 
وق�ت  گف�ت:  ه�ر  اصالح طل�ب 
ولو  کردند  رئیس جمه�ور صحبت�ی 
اینکه در راس�تای ق�وه قضائیه هم 
نب�ود رئیس ای�ن ق�وه عکس العمل 
نش�ان دادند که این نوع برخورد از 
ط�رف قوه قضائی�ه در دولت قبل از 

مصطفی ترک همدان�ی، وکیل علی مطهری از صدور ق�رار منع تعقیب برای روحانی کمتر دیده شده است. 
موکلش از سوی دادسرای تهران خبر داد. 

تیتر اخبار

ش��هیندخت موالوردی، معاون رئیس جمهور از امضای 
تفاهم نام��ه ای با معاونت توس��عه روس��تایی جهت عرضه 
محصوالت روس��تاییان و توانمند س��ازی اقتص��ادی زنان 
روس��تایی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: روستاییان 
به وی��ژه زن��ان روس��تایی نقش مهم��ی در تحقق س��ند 

چشم انداز ۱۴۰۴ کشور دارند. 
او در مراس��م اختتامیه دومین نمایشگاه توانمندی های 
روستاییان و عش��ایر گفت: ما به جد دنبال این بودیم که 
بتوانیم با عرضه و فروش محصوالت و صنایع دستی زنان 
روس��تایی، انقالبی ایج��اد و کار بزرگی ب��رای آنها انجام 

دهیم. باوجود فراهم ک��ردن مقدمات آن، هنوز به نتیجه 
نهایی و راضی کننده نرسیده ایم. 

م��والوردی اظه��ار کرد: حداق��ل کاری ک��ه باید انجام 
دهیم این است که در هر اس��تان یک بازارچه، نمایشگاه 
و فروش��گاه محصوالت و صنایع دس��تی ایجاد کنیم. باید 
دس��ت به دس��ت هم دهیم تا به ایران وعده داده شده در 
چشم انداز ۱۴۰۴ که برخوردار از رفاه، امنیت قضایی، نهاد 
مستحکم خانواده و محیط زیست سالم است، دست یابیم. 
بی ش��ک در این چش��م انداز روس��تاییان و زنان روستایی 

نقش بسزایی خواهند داشت. 

نقش مهم زنان روستایی در تحقق سند 1404

   محسن نظافتی مدیرکل عتبات 

س�ازمان حج گفت در آتش سوزی 
هتل قص�ر المول�ی در کرب�ال پنج 
زائ�ر کش�ته ش�دند ک�ه ب�ه دلیل 
س�رعت میزان آتش س�وزی امکان 
شناس�ایی اجس�اد وجود ندارد اما 
قطعًا دو نفر از کشته شدگان ایرانی 

رحمت اهلل حافظی، عضو شورای شهر تهران: بدون اجرای شروط، پرداخت کمک هستند. 
هزینه شهرداری تهران به خیریه امام رضا )ع( غیرمجاز است. 

تیتر اخبار

 »از فرانکلی��ن تا الله زار« عن��وان کتابی درباره زندگی 
همایون صنعتی زاده نویسنده،  ناشر و مترجم ایرانی است 

که انتشارات ققنوس آن را به تازگی منتشر کرده است. 
به گ��زارش ایرن��ا، این کت��اب 272 صفحه ای نوش��ته 
س��یروس علی نژاد و گفت وگوها و گزارش های آن مربوط 
به زندگی مردی اس��ت که در نوس��ازی و سازندگی ایران 

نقش عمده ای داشت. 
از جمل��ه خدم��ات صنعت��ی زاده می توان به تأس��یس 
س��ازمان کتاب های جیبی، مؤسسه انتش��ارات فرانکلین، 

چاپخانه افست و کاغذسازی پارس اشاره کرد. 
این کتاب که توس��ط انتش��ارات ققنوس منتشر شده 
ش��امل بخش های��ی نظی��ر  »از کودکی ت��ا فرانکلین«، 
» چ��اپ کتاب ه��ای درس��ی افغانس��تان« و  »مبارزه با 

بی سوادی« است. 
بهای این کتاب ۱7۰ هزار ریال است. 

همای��ون صنعتی زاده،)۱۳۸۸-۱۳۰۴(مترج��م و مدیر 
انتش��ارات فرانکلین و از پیشکس��وتان صنعت نشر ایران 
اس��ت. او در دهه های سی و چهل با حضور در عرصه نشر 
تحولی جدی را در این حوزه س��بب می ش��ود. انتشارات 
فرانکلین ب��ه همت وی فضایی را فراهم می آورد تا نش��ر 
حرف��ه ای در ای��ران گام هایی اساس��ی ب��ردارد. از جمله 
کارهای وی انتش��ار بیش از ۱۵۰۰ عنوان کتاب است که 
در میان آنه��ا دایره المعارف مصاحب نام و جایگاهی ویژه 
دارد. راه اندازی چاپخانه افس��ت، چاپ کتاب های درسی و 
مدیریت سازمان کتاب های جیبی از دیگر کارهای مهم او 

در زمینه کتاب و نشر بوده است. 

زندگی همایون صنعتی زاده کتاب شد

سرپرس�ت  توفیقی�ان،  حس�ین    
هیأت زمی�ن باستان شناس�ی بنادر 
تاریخی »س�یراف« و »ن�ای بند« با 
اش�اره به برنامه زمین خ�واران برای 
تص�رف غیرقانون�ی بن�ادر تاریخی 
در  نجی�رم  و  نای بن�د  س�یراف، 
خلیج فارس خواس�تار تعیین حریم 

این بنادر شد. 
او توضی�ح داد: در مطالع�ات زمین 
باستان شناس�ی ش�اهد تخریب ها و 
تصرف ه�ای غیر قانون�ی فراوانی در 

این بنادر تاریخی ارزشمند بودیم. 

مهتاب کرامتی، داور بخش زنان فیلمس�از پانزدهمین جش�نواره بین المللی 
فیلم  »داکا« شد. 

تیتر اخبار

س��یدمناف هاش��می، معاون منابع مالی و پش��تیبانی 
وزارت ورزش و جوان��ان از واری��ز ۸۰ میلیارد ریال اعتبار 
مرب��وط به بودجه س��ال۹۵ به حس��اب فدراس��یون های 
ورزش��ی خب��ر داد و گفت: به زودی حس��اب فدراس��یون 
فوتبال نیز دوباره از طریق کمک های مازاد از س��وی این 

وزارتخانه شارژ می شود. 
ب��ا پرداخ��ت ای��ن رقم ب��ه حس��اب فدراس��یون های 
ورزش��ی به طور متوس��ط 7۰درصد اعتبارات سال جاری 
فدراسیون ها تخصیص داده شده است. بیشترین اعتبارات 
اختصاص یافته از بین ۵۱ فدراس��یون به س��ه فدراسیون 

ورزش��ی شطرنج، کش��تی و جانبازان و معلوالن پرداخت 
شده است. 

مع��اون وزیر ورزش و جوانان دلیل اضافه پرداختی به 
این سه فدراس��یون را میزبانی مهم ترین رویداد جهانی 
در ش��طرنج، حج��م ب��االی رقابت ه��ای بین المللی در 
کشتی و بازی های پارالمپیک برای جانبازان و معلوالن 

عنوان کرد. 
هاش��می در عین حال گفت: ان شاءاهلل تا پایان سال دو 
مرحله دیگر واریز اعتبار به حساب فدراسیون های ورزشی 

خواهیم داشت. 

حساب فدراسیون های ورزشی شارژ شد

  رقابت های قهرمانی کشور کشتی 
بان�وان در دو بخ�ش گراپلین�گ و 
بزرگس�االن  رده س�نی  در  آلی�ش 
روزهای هفتم و هش�تم بهمن ماه در 
سالن 2هزار نفری مجموعه ورزشی 
ش�هدای پن�ج م�رداد اراک برگزار 

کاظ�م س�یدعلی خانی، مدافع ملی  پوش اس�بق فوتبال پرس�پولیس دیروز می شود. 
درگذشت

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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ایده های طالیی

نگاهی به آگهی تلویزیونی برند اویال

تنها یک ایده خوب

ترجمه: علی آل علی

نرگس فرجی
nargesfaraji62@gmail.com

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )25(
بهانه های مشتریان را جدی بگیرید

اگ��ر تا به حال به عنوان فروش��نده با مش��تریان 
سروکار داشته اید، شما تجربه ای را در اختیار دارید 
که بس��یاری از بازاریاب ها و صاحبان کس��ب وکار 
از آن مح��روم هس��تند. این تجربه ب��ه طور کلی 
راهکاری فراتر از فروش محصوالت به مشتری را به 
ش��ما عرضه کرده است. در واقع آنچه فروشندگان 
نس��بت به آن آگاه هس��تند، اهمیت جلوگیری از 
تاثیرگذاری عواملی است که می تواند مشتریان تان 
را از ارائه پاس��خ مثبت نس��بت به پیشنهاد فروش 

شما منصرف سازد. 
هنگام��ی که قصد طراحی ی��ک آگهی تبلیغاتی 
را داری��د، صرف نظر از اینک��ه آن آگهی به صورت 
آنالین، ایمیل یا بروشور به دست مشتری می رسد، 
بای��د برنام��ه ای فرات��ر از ف��روش محصول تان به 
مخاطب داش��ته باشید. دلیل این امر احتمال عدم 
باور، اعتماد و در نهایت خرید مشتری از شماست. 
به همین دلیل الزم اس��ت تا فهرستی از عواملی را 
که توان تاثیرگذاری روی انگیزه خرید مش��تریان 
دارد تهی��ه ک��رده و تالش کنید تا از شکس��ت در 

فروش محصوالت تان جلوگیری کنید. 
گام بع��دی در راس��تای موفقی��ت در ف��روش 
حضوری، پاس��خ به عوامل تاثیرگذار فهرس��ت تان 
اس��ت. در واقع این عوامل اغلب به صورت سواالت 
رایج مشتریان بروز کرده و آنان را از خرید منصرف 
می سازد. در ادامه به بررسی سه مورد از رایج ترین 
س��واالت مشتریان به همراه راهکارهای ارائه پاسخ 

مناسب به آنها خواهیم پرداخت. 

ایده
ایده این بخش براس��اس ش��یوه عملکرد برترین 
آژانس های تبلیغاتی مس��تقیم نوش��ته شده است. 
این آژانس ها به خوبی از ماهیت تبلیغات و فروش 
مستقیم آگاه  هس��تند و به تبع آن زمان زیادی را 
صرف یافتن پاسخ های صحیح به سواالت مشتریان 
می کنند. نکت��ه طالیی در فروش مس��تقیم، ارائه 
پاسخ مناس��ب به پرس��ش های مش��تریان است. 
در غیر این صورت به آس��انی مخاطب و مش��تری 

احتمالی خود را از دست خواهید داد. 
- ایراد ش��ماره 1: »این محصول قیمت بس��یار 

باالیی دارد.«
همه آنچه در مورد قیمت کاال در کنفرانس های 
مختل��ف یادگرفته اید را کنار گذارید. در واقع علت 
اصلی اینکه مش��تریان نسبت به کاالی شما عالقه 
نشان نمی دهند، عاملی به غیر از قیمت است. بهانه 
قیمت گ��زاف به طور معمول به عنوان یک پاس��خ 
آسان از جانب افراد بیان می شود تا از خرید کاالی 
پیشنهادی ش��انه خالی کنند. در اینجا علت اصلی 
عدم اس��تقبال افراد از کاالی ش��ما اهمیتی ندارد. 
فعالیتی که ش��ما در راس��تای غلبه بر ایراد شماره 
یک باید انجام دهید، بیان ویژگی های محصول تان 
است. همچنین اثبات این نکته که با خرید محصول 
شما افراد چقدر در هزینه شان صرفه جویی خواهند 
کرد نیز می تواند تاثیرگذار باشد. به این دو راهکار 
معرفی محصول به عنوان ی��ک کاالی بادوام را نیز 
اضافه کنید. در صورت اس��تفاده درست از راه حل 
اخیر، در نظر مخاطب خرید محصول ش��ما نوعی 

سرمایه گذاری بلند مدت جلوه خواهد کرد. 

- ایراد ش��ماره 2: »بهتر است با دیگران در مورد 
خرید محصول تان مشورت کنم.«

مشورت با دیگران نیز یکی دیگر از راه های طفره 
رفتن افراد در ارائه پاسخ صریح به شماست. توجه 
داشته باشید که اگر محصول شما نظر مخاطب را 
جلب کن��د، دیگر نیازی به مش��ورت و تعلل باقی 
نخواهد ماند. در همین راس��تا، پیشنهاد من تاکید 
روی اهمی��ت زمان اس��ت. در هر ص��ورت زمان از 
ابتدا نیز ارزش بیشتری دارد. به وسیله نشان دادن 
امکاناتی که مشتری با تاخیر در خرید محصول تان 
از دس��ت خواه��د داد، به آس��انی می توانید وی را 
تحت فش��ار قرار داده و به هدف خود دس��ت پیدا 
کنی��د. اس��تفاده از ش��یوه قدیم��ی دانش آموزان 
دس��تفروش نیز می تواند موثر باش��د. معنی جمله 
اخی��ر این اس��ت که در ص��ورت مش��اهده تردید 
مش��تری، روی محدودی��ت کاال یا زم��ان تخفیف 
ویژه آن تاکید کنید. همچنین اس��تفاده از عبارت 
جنجالی »نمی دانس��تم همس��ر ش��ما تصمیمات 
مهم تان را می گیرد« نیز محرکی عالی اما خطرناک 

است. 
- ایراد شماره 3: »من واقعا مطمئن نیستم که به 

محصول شما نیاز داشته باشم.«
این پاس��خ بیشتر ش��بیه یک شوخی است. همه 
اف��راد، در ص��ورت مش��اهده تبلیغ��ات صحیح، به 
بیهوده ترین کاالها نیز نیاز پیدا خواهند کرد. اگر با 
چنین پاس��خی مواجه شدید، خبر بد این است که 
باید اندکی فعالیت اضافی انجام دهید. آیا در تبلیغ 
خود ب��ه تک ت��ک ویژگی های محصول تان اش��اره 
کرده ای��د؟ اگ��ر جواب تان منفی اس��ت، راه درازی 
در پیش خواهید داش��ت. س��عی کنید در تبلیغ و 
مواجهه مستقیم با مشتری به ویژگی های ارزشمند 
کاالی تان اشاره کنید. توجه داشته باشد تا مخاطب 
قانع نشده است حق ندارید دست از تالش بردارید. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- تمامی دالیلی که ممکن اس��ت مشتریان را به 
ارائه پاسخ منفی به شما ترغیب کند بررسی کنید. 

تبلیغات خالق

آگهی HD160 MAX هیوندا- شعار: طوالنی ترین در رده خود 

ایستگاه تبلیغات

با این کرم با سرطان مبارزه کنید

برزیل کشوری است که باالترین آمار سرطان پوست 
را دارد و احتماال تعداد زیادی از مردم آن هنوز از کرم 

ضد آفتاب استفاده نمی کنند. 
و  م��دل    )Barbara Evans( ایوان��ز  بارب��ارا 
هنرپیش��ه ای که بیماری س��رطان او در 22س��الگی 
تش��خیص داده ش��ده در مقابل دوربین رس��انه های 
اجتماع��ی م��ی رود و درب��اره کمپی��ن نی��وا صحبت 
می کند. نیوا امیدوار اس��ت که بعضی از اسطوره ها به 

مردم نشان دهند می توانند از خود محافظت کنند. 
ایوان��ز در ای��ن کمپی��ن درب��اره تجرب��ه خ��ود از 
سرطان پوس��ت صحب��ت می کند و اینک��ه تعدادی از 
م��ردم عادی برزی��ل فکر می کنند چون تیره پوس��ت 
هس��تند نیازی نیس��ت در مورد آفتاب نگران باشند. 
به گ��زارش  ام بی ای نیوز، امید کمپانی این اس��ت که 
برزیلی ه��ا به عن��وان قس��متی از برنام��ه روزانه خود 
به ص��ورت دائم از کرم ضدآفتاب اس��تفاده کنند. این 
برند در تالش است تا با استفاده از افراد مشهور مانند 
خانم ایوانز فالورهای ش��بکه های اجتماعی را ترغیب 
کن��د که از خود یک س��لفی بیندازند با همان الگویی 

که در آگهی این شرکت مشاهده می کنند. 

آگهی ایده جذاب و خوبی دارد
وهاب گایین��ی، مدی��ر هنری،کارگردان 
و کارش��ناس تبلیغ��ات درب��اره ایده آگهی 
تلویزیون��ی اویال می گوی��د: در اوضاع فعلی 
تبلیغ��ات ایران چ��ه در تلویزیون و چه در 
رس��انه های محیط��ی، عموما ش��اهد عدم 
ایده ناب و خالق هستیم و صرفا با اجراهای 
تمی��ز و تکنیک ه��ای خ��وب در آگهی ها 
مواجه می شویم و بس��یاری از شرکت های 
تبلیغاتی س��عی می کنند از این ش��یوه به 
ج��ذب مخاط��ب بپردازند. به ای��ن ترتیب 
عدم وجود ایده های خالق و خوب در پس 
اجراه��ای نس��بتا تمیز و فکر ش��ده پنهان 
می ش��وند. در مورد آگه��ی تلویزیونی برند 
اویال همه چیز برعکس اس��ت. آگهی، ایده 
جذاب و خوبی دارد اما متاسفانه در ساخت 
آگهی مش��کالت زیادی وج��ود دارد. پس 

آگهی اویال تنها یک ایده خوب دارد. 

بسط دادن سناریو در آگهی 
گایینی درباره کارگردان��ی و اجرای این 
آگهی می گوی��د: در ای��ن کار نقطه ضعف 
اصلی کارگردانی اس��ت؛ اجرایی بدون فکر 
و ای��ده. همان طور که یک س��ناریو احتیاج 
به ایده پ��ردازی دارد کارگردانی هم باید با 
 Develop ایده باشد، باید سناریو در اجرا
)بس��ط دادن( ش��ود. مخصوص��ا وقتی که 
محتوای خوبی در اختیارمان باشد. استفاده 
از پالن های دم دس��تی و همچنین سادگی 
بیش از حد در پرداخت آگهی به ش��دت به 
این آگهی لطمه زده است. عدم صداگذاری 
و انتخاب موس��یقی به شدت س��اده است. 
کادربندی ه��ای  از  اس��تفاده  همچنی��ن 
نامناس��ب از جمله ضعف ه��ای این آگهی 

است. 

صدای دلنشین نریشن 
گایینی درباره نریش��ن و موسیقی آگهی 
تلویزیونی اویال می گوید: منوچهر والی زاده 
نازنین یکی از بهتری��ن و مهم ترین اجزای 
ای��ن آگهی اس��ت و با صدای دلنش��ین و 
واقعی ش��ان فض��ای آگه��ی را ش��یرین و 
نقش ش��ان را ب��ه درس��تی ایف��ا کرده اند. 
موس��یقی این کار همانند کارگردانی بیش 
از حد س��اده است و صرفا به یک آمبیانس 
)ص��دای محیط( تکراری در کل کار تبدیل 
می ش��ود. الزم به توضیح است صداگذاری 
در این آگهی می توانس��ت بسیار به اتمسفر 
و حال و هوای کار کمک کند که متاسفانه 
این کار با وجود تعدد لوکیشن و اکشن های 
متفاوت از نب��ود صداگذاری لطمه بزرگ و 

سنگینی دیده است. 

استفاده از تکنیک تکراری 
این کارگردان تلویزیونی درباره اس��تفاده 
از تکنیک مقایس��ه و ش��یوه اجرای آن در 
آگهی می گوید: همان طور که اش��اره کردم 

تکنیک به ش��دت تکراری اس��ت. همچنین 
ش��یوه مقایسه تنها در متن و نریشن خوب 
اس��ت و در اج��را درنیامده اس��ت. ش��اید 
مواردی که عنوان کردم، در جذب مخاطب 
نیز تاثیرگذار باش��د. گایین��ی درباره بازی 
بازیگ��ران در این آگه��ی می گوید: در این 
نوع آگهی ها راجع به بازیگری حرف خاصی 
نمی ت��وان زد چراکه بازیگر جای خودش را 
با یک مدل س��اده عوض می کند و تبدیل 

ب��ه عنص��ر فضاس��از در صحنه می ش��ود. 
همچنین نیاز به توضیح اس��ت که با توجه 
به کارگردانی و انتخاب پالن های بازیگری، 
این بخش از کار قابل کارشناس��ی به طور 

جدی نیست. 

تبلیغات گسترده در حوزه 
تولیدکنندگان روغن 

ایده پردازی  مدیر  هاش��میان،  محمدرضا 

کان��ون تبلیغاتی ای��ران نوین درب��اره بازار 
کم رقی��ب حوزه روغن اما فع��ال در حوزه 
تبلیغ��ات می گوی��د: موضوعی ک��ه مطرح 
کردید، عالوه بر برندهای فعال حوزه روغن، 
در م��ورد برندهای دیگ��ری مانند اپراتورها 
نیز صدق می کند. هاش��میان درباره هدف 
برند اویال از س��اخت این آگه��ی تبلیغاتی 
می گوی��د: برند اویال تنها تولید کننده روغن 
سرخ کردنی شفاف و بدون پالم بازار است. 

آگاهی مخاطبان و مشتریان حوزه روغن از 
این موضوع کم بود و برند در تالش است با 
اکران آگهی های مختلف پیام خود را منتشر 
کن��د. هاش��میان درباره رون��د ایده پردازی 
آگه��ی برن��د اویال و اینکه چ��را برای آن از 
تکنیک مقایسه استفاده کرده اند، می گوید: 
وقت��ی می گوییم تنها روغن بدون پالم بازار 
یعن��ی در ذات خود با قضیه ای مقایس��ه ای 
طرف هس��تیم اما با تاکید به این نکته ایده 
به سمتی رفت که از مقایسه سبک زندگی 

در طراحی ایده آگهی بهره برداری شد. 

قافیه سازی های تصویری به همراه 
قافیه سازی کالمی در آگهی تبلیغاتی 

هاش��میان درباره نحوه اجرا و ساخت این 
آگهی می گوید: م��ا با دو محتوای اصلی در 
هر پ��الن این آگهی مواج��ه بودیم که قرار 
شد عالوه بر اینکه مقایس��ه می شوند، یکی 
از آنه��ا م��ورد تایی��د باش��د و در تصویر و 
متن هماهنگی و قافیه س��ازی شکل بگیرد. 
ب��ه نوعی در ای��ن آگهی قافیه س��ازی های 
تصوی��ری ب��ه هم��راه قافیه س��ازی کالمی 
اس��ت. همچنین در این آگهی، ایده حضور 
نوش��تاری کلمات، وج��ه نوآورانه ای بود که 
تا به حال در کمت��ر آگهی تلویزیونی دیده 
بودیم. صدای منوچهر والی زاده و کمی هم 
وجه طنازانه که ادامه الگوسازی آگهی های 

قبلی اویال بود تکمیل کننده کار شد. 

تمرکز روی گروه مخاطبان گسترده 
هاش��میان درب��اره گروه مخاطب��ان این 
آگه��ی و نحوه طراحی ش��عار آن می گوید: 
گ��روه مخاطبان به طور کلی غیر از کودکان 
تقریب��ا همه افراد در همه طبقات هس��تند 
که با آش��پزی س��ر و کار دارند اما در الیه 
عمیق ت��ر مخاطبان��ی در ای��ن آگهی هدف 
ق��رار گرفته ان��د که به س��المتی و حضور و 
عدم حض��ور پال��م در محص��والت روغنی 
توجه می کنن��د. در جامعه حال حاضر این 
دسته از مخاطبان طیف وسیعی را تشکیل 
می دهند. برای آگهی ش��عار خاصی در نظر 
گرفته نش��ده اس��ت بلکه بیش��تر تمرکز بر 
متنی اس��ت که در بدن��ه آگهی قرار دارد و 
تگ الین همیش��گی اویال که مدت هاس��ت 

»دوستدار قلب شما« است. 

نام های فع�ال در حوزه تولید روغن، تعداد قابل توجهی نیس�تند 
ام�ا همین تع�داد کم تبلیغ�ات گس�ترده ای را در حال اج�را دارند 
و مخاطب�ان ه�ر روزه ب�ا آگهی ه�ای مختلفی در این ح�وزه مواجه 
می ش�وند. اکثر آگهی های فعاالن این ح�وزه با هدف جذب مخاطب 
و رویکرد فروش اکران می ش�وند و در آگهی ها، خود با نش�ان دادن 
محصوالت شان تصاویر جذابی را خلق می کنند. مخاطبان این حوزه 
از بازار برای تغییر برندش�ان نیاز به انگی�زه مهمی دارند؛ انگیزه ای 

که برنده�ای فعال در این ح�وزه بای�د در ایده پردازی های خود در 
نظ�ر بگیرند. یکی از برندهای این حوزه که مخاطبان از آن تبلیغات 
گسترده ای را مشاهده می کنند و آگهی های تلویزیونی آن یکی پس 
از دیگری با ش�عار »دوستدار قلب شما« منتشر می شود، برند روغن 
اویال است. برند اویال چندوقتی ا ست در تمامی آگهی های خود روی 
بدون پالم و شفاف بودن محصولش تاکید دارد. این برند در آگهی ای 
ک�ه مدتی  اس�ت از طریق تلویزیون در حال پخ�ش دارد نیز مجددا 
روی همی�ن نکات تاکید می کن�د و با به کارگیری تکنیک مقایس�ه 
پیام اصلی خود را به مخاطبان رس�انده اس�ت. آگه�ی برند اویال از 

تصاویر دوبخش�ی ش�کل گرفته که در هر بخش پیامی به مخاطبان 
داده می ش�ود. در یکی از بخش ها اویال از عواقب مصرف محصوالت 
بی کیفی�ت گفت�ه و در بخش دیگر با به کارگی�ری تصاویر مختلف از 
فوای�د روغن بدون پالم می گوید. »فرص�ت امروز« در گفت وگویی با 
وهاب گایینی، مدیر هنری،کارگردان و کارشناس تبلیغات به بررسی 
ابعاد مختل�ف آگهی تلویزیونی برند اویال پرداخته اس�ت. همچنین 
در ادامه برای دریافت اطالعات بیش�تر گفت وگویی نیز با محمدرضا 
هاش�میان، مدیر ایده پردازی کانون تبلیغاتی ایران نوین داش�ته ایم 

که در ادامه می خوانید. 



برندهای بس��یاری هس��تند 
که برای توسعه محصول روی 
ارائ��ه مواد غذایی س��الم مانور 
برندهای  به خصوص  می دهند، 
ح��وزه لبن��ی که در ای��ن راه 
و تکمی��ل س��بد محص��والت 
سالمت خود از یکدیگر پیشی 
می گیرن��د. پگاه از آن دس��ته 
برندهایی اس��ت ک��ه در یکی 
محصوالت  بخش بندی های  از 
خود روی سالمت تمرکز کرده 
و اخیرا با تغییر در بسته بندی 
آنه��ا س��عی در ایج��اد تمایز 
کرده اس��ت. برای ارزیابی این 
رویک��رد یعنی عرضه محصول 
قبلی با بس��ته بندی جدید که 
به نظر می رس��د ب��رای ایجاد 
تمایز باش��د با مهدی رفتاری، 
و  مدیریت  دکترای  دانشجوی 
مدیرعامل شرکت آرشانیک و 
برای آگاهی از هدف کلی این 
تغییر بسته بندی با علی عطار، 
مدیر رواب��ط عمومی، تبلیغات 
و بازاریابی صنایع ش��یر ایران 
ترتیب  گفت وگوی��ی  )پ��گاه( 
دادیم که در ادامه می خوانید. 

ارائه محصوالت سالم 
برای توسعه برند 

دانش��جوی  رفتاری،  مهدی 
و مدیرعامل  دکترای مدیریت 
ش��رکت آرش��انیک در م��ورد 
عرضه محصوالت سالمت پگاه 
در بسته بندی جدید می گوید: 
ابت��دا بای��د دید نیت پش��ت 
این قضیه چیس��ت؟ در حوزه 
صنایع غذایی، س��ه مفهوم در 
کیفیت معنا پیدا می کند؛ اول 
بهداش��ت، دوم سالمت و سوم 
ارگانیک بودن. در شرکت های 
صنای��ع غذایی دنی��ا روی این 
و  می کنن��د  کار  م��ورد  س��ه 
مفه��وم ه��ر کدام ب��ا دیگری 
متفاوت اس��ت. بهداشت یعنی 
خال��ی و ع��اری ب��ودن از هر 
ن��وع میک��روب و م��واد دیگر 
که می��زان آن بیش��تر از حد 
مجاز نباش��د. اس��تانداردهایی 
ای��ن محصوالت  تولید  ب��رای 
وج��ود دارد و باید به س��طح 
بهداش��تی رس��یده و پروان��ه 
بهداش��ت برای عرضه صنعتی 
دریاف��ت کنن��د. ام��ا نظارت 
بهداش��ت ب��رای عرضه ه��ای 
غیر صنعتی کم اس��ت. اکنون 
در ای��ران تمام محصوالتی که 
در ب��ازار وجود دارن��د، از نظر 
بهداش��تی به تایید رسیده اند. 
در م��ورد بح��ث س��المت نیز 
بدین مفهوم اس��ت ک��ه ماده 
غذایی یا محتویات آن ماده ای 
که برای بدن مضر است نباشد 
یا میزان آن حداقل باشد. مثال 
روغ��ن پالم که پیش از این در 
صنایع شیر مورد استفاده قرار 
می گرفت اکنون به دلیل مضر 
ب��ودن برای س��المتی ممنوع 
شده و صنایع لبنی نباید برای 
پرچرب کردن شیر از این ماده 
غذایی اس��تفاده کنند. میزان 
مق��دار چربی، قند، ش��وری و 
بحث سالمت  در  نگهدارنده ها 
مورد توجه قرار می گیرد و باید 
در حد مجاز باش��د تا سالمت 

نیفتد.  به خط��ر  موادغذای��ی 
برندها برای توس��عه محصول 
باید روی ارائه مواد غذایی سالم 
مان��ور دهند چون هم��ه آنها 
معیار بهداشتی بودن را دارند 
و باید روی بحث سالمت مانور 
دهند. آنها باید در سگمنت یا 
بخش بندی خود روی بخش��ی 
متمرکز ش��وند که به سالمت 
اهمی��ت می ده��د. ای��ن افراد 
انتظاری بیش از س��یر ش��دن 
دارن��د و س��المت و کم بودن 
ع��وارض مواد غذایی برایش��ان 

دارای اهمیت است. 

متمایز کردن سبد 
محصوالت سالمت 

او با اش��اره به تولید س��بد 
کاالی س��المت پگاه می گوید: 
در این بخش یک سبد کاالیی 
به برند اضافه ش��ده که حوزه 
محصوالت س��المت است. کار 
پ��گاه در اینجا در واقع متمایز 
کردن سبد محصوالت سالم با 
محصوالت قبلی است. پگاه با 
تغییر بس��ته بندی به مخاطب 
این  ک��ه  بگوی��د  می خواه��د 
محص��ول با دیگ��ر محصوالت 
فرق دارد و برایش بسته بندی 
جدیدی طراحی شده است. در 
قفسه گذاری  و  مرچندایزینگ 

در فروشگاه ممکن است 
قفس��ه های جدایی برای 
این محصوالت اختصاص 
داده ش��ود ت��ا مش��تری 
متوجه تمایز ش��ود. یکی 
دیگ��ر از روش های تمایز 
نی��ز پکیجین��گ اس��ت. 
حوصله  امروزی  مخاطب 
روی  اطالع��ات  خواندن 
ن��دارد.  را  بس��ته بندی 
ش��اید آنه��ا را ببیند اما 
تمایز  اگ��ر  نمی خوان��د. 
روی پکیجینگ به صورت 
باش��د،  بصری و ظاهری 
به تروی��ج بهتر محصول 
مخاطب  بهت��ر  ارتباط  و 
با آن کمک خواهد کرد. 
از ای��ن جنبه پ��گاه کار 
داده  انج��ام  را  درس��تی 
است. نکته جالب تر اینکه 

تغییر بسته بندی معموال روی 
تاثیر  ب��زرگ  برندهای  فروش 
نمی گذارد، چرا ک��ه آنها بازار 
ب��زرگ و گس��ترده ای دارند و 
محصول  پورتفوی  برای ش��ان 
ایجاد می شود و در واقع نوعی 
ف��رار رو به جلو اس��ت چراکه 
بسیار پیش آمده که برندهای 
رقیب از نظر بسته بندی، لوگو 
و ش��کل محصول شبیه سازی 
و کپی برداری های��ی را همانند 
برند پگاه انجام می دهند. آنها 
در س��ایه شباهت نام و لوگوی 
خود به پگاه، سعی در تسخیر 
بخشی از بازار این برند دارند. 
اگر پگاه بتواند با تمایز بصری 
از نظر لوگو و بسته بندی، روی 
هویت بصری خود بیش��تر کار 
کند، کار درس��تی انجام داده 
و تمای��ز ایج��اد کرده اس��ت. 
آنها باید از یک اِلمان در لوگو 
استفاده کنند تا مخاطب بهتر 
بتواند تفاوت برن��د را با دیگر 
این  ده��د.  تش��خیص  برندها 
تغیی��ر بس��ته بندی به س��بب 
ع��ادت بص��ری مش��تریان از 

نمی کند  ک��م  ف��روش  میزان 
آن  ب��ا  زودت��ر  مخاط��ب  و 
ارتب��اط برق��رار می کن��د. اما 
این  ب��رای برنده��ای کوچک 
کار خطرناک اس��ت و توصیه 
نمی شود. در مجموع این طرح، 
طرح پسندیده و خوبی است و 
پیشنهاد می شود به بخشی از 
بازار که دسته س��وم یا دسته 
محصوالت ارگانیک اس��ت نیز 
توجه کنند. پ��گاه یک پلتفرم 
کلی روی محصوالت ارگانیک 
ب��ا پکیج��ی خ��اص همانن��د 
س��المت  محصوالت  پلتف��رم 
داشته باشد. یعنی یک پلتفرم 
بهداش��تی،  ب��رای محصوالت 
محصوالت سالمت  برای  یکی 
و دیگری محصوالت ارگانیک. 

استراتژی قیمت گذاری و 
ایجاد شأن 

نظر این کارشناس در مورد 
بس��ته بندی جدید این اس��ت 
که طرح س��اده تر از طرح قبل 
ش��ده اس��ت و فض��ای خالی 
ی��ا اصطالحا منفی بیش��تری 
نس��بت ب��ه طرح قبل��ی دارد. 
آنه��ا در این ط��رح تمایل به 
رنگ های س��بز و آبی و سفید 
نظ��ر  از  کار  پی��دا کرده ان��د. 
بصری معنادار بوده و مخاطب 

تمایز را متوجه می ش��ود. این 
تف��اوت به ان��دازه کافی خوب 
و ط��رح پس��ندیده اس��ت. در 
خص��وص جامع��ه ه��دف هم 
بای��د اضاف��ه کنم ک��ه جامعه 
هدف این طرح افراد متوس��ط 
به باالی جامعه اس��ت چرا که 
محص��ول اگر س��الم باش��د و 
تنه��ا ادع��ا نباش��د، تولیدش 
گران ت��ر از محصوالت متداول 
درمی آی��د. ه��ر م��اده غذایی 
دارای م��واد غذایی و فرآیندها 
و نگهدارنده های خاصی است. 
ادعا  محص��والت  ای��ن  مث��ال 
می ش��ود به کاهش کلسترول 
کم��ک می کنن��د. اینک��ه چه 
مکانیزم خاص��ی برای کاهش 
کلس��ترول در این محصوالت 
انجام می رسد چیزی است  به 
که س��بب بیشتر شدن قیمت 
اس��تراتژی  در  آنها می ش��ود. 
قیمت گذاری نی��ز باید قیمت 
ای��ن محص��والت دو ت��ا س��ه 
برابر محصوالت عادی باش��د، 
حتی اگ��ر قیمت م��واد اولیه 
ب��ا دیگ��ر محص��والت براب��ر 

باش��د. این کار به دلیل ایجاد 
شأن و در راس��تای استراتژی 
قیمت گ��ذاری اس��ت و ای��ن 
محص��والت بای��د گران ت��ر از 
باش��ند، چرا  دیگر محصوالت 
که بعضی از مشتریان به دلیل 
همی��ن گرانی و ح��س برتری 
نسبت به دیگر محصوالت آن 
را می خرند. اگر بعدا پگاه روی 
بع��د محص��والت ارگانیک نیز 
کار کرد،  می توانند تا پنج برابر 
قیمت محصوالت معمولی آن 
را قیمت گ��ذاری کنند چرا که 
در محص��والت ارگانی��ک نیز 
قیم��ت تمام ش��ده ب��ه لحاظ 
هزینه ه��ا بیش��تر می ش��ود و 
تفاوت قیمت در قیمت گذاری 
محص��والت جدید مهم بوده و 

ایجاد شأن می کند. 

استفاده از واژگان علمی و 
تخصصی 

رفت��اری در مورد کانال های 
تروی��ج و آگاه��ی مخاطبان از 
ای��ن تغییر بس��ته بندی ادامه 
و  تبلیغات گس��ترده  می دهد: 
مناس��ب بوده و تنوع رسانه ای 
داش��ت و از مکان های مختلف 
اس��تفاده  اطالع رس��انی  برای 
کرده اس��ت. خود طرحی که 
روی بیلب��ورد نی��ز اس��تفاده 
ش��ده نیز طرح شلوغی 
نیس��ت و ش��بیه طرح 
خود بس��ته بندی است 
کاور  را  یکدیگ��ر  و 
آنها  نوع طرح  کرده اند. 
برای تبلیغ هوشمندانه 
ب��وده اس��ت. از طرفی 
انتخاب��ی آنها که  رنگ 
رنگ س��بز است، رنگ 
طبیع��ت ب��وده و ما را 
ی��اد چیزه��ای طبیعی 
و  می ان��دازد  س��الم  و 
در ناخودآگاه مش��تری 
س��المت  مخاط��ب  و 
مرب��وط ب��ه طبیعت را 
تداع��ی می کند. س��بز 
طبیعت  تداعی کنن��ده 
تداعی کننده  و طبیعت 
س��المتی اس��ت. نکته 
باید متذکر  دیگری که 
شوم این است که در تبلیغات 
و مارکتین��گ ای��ن ط��رح از 
واژه های علمی مانند کلسترول 
خون اس��تفاده کرده اند. شاید 
کلس��ترول  که  نداند  مخاطب 
اما می داند س��کته  چیس��ت، 
چیست. شاید بهتر بود عنوان 
می ش��د ک��ه ای��ن محص��ول 
کاهش دهنده سکته های قلبی 
است. استفاده از زبان علمی و 
فنی مرز حساس��ی دارد. باید 
بلد باشیم که چه وقت به زبان 
مخاط��ب و چه وق��ت به زبان 
علم��ی با آنها صحب��ت کنیم. 
معم��وال گفته می ش��ود که از 
واژگان مخاطب اس��تفاده و به 
آن روشی که برای او ملموس 
است تبلیغ کنید. اما در مورد 
محص��والت پروبیوتی��ک پگاه 
چ��ون بحث علمی و س��المت 
محصول مدنظر است، می توان 
تبصره داد. در اینجا اس��تفاده 
فن��ی  و  واژگان تخصص��ی  از 
را توصی��ه می کنی��م چرا که 
ادراکی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که ش��اید معنای آنها 

را نفهم��د ام��ا تداعی کنن��ده 
س��المت و تکنولوژی و وجود 
مواد جدید مرتبط به س��المت 
در آن محصول اس��ت. از این 
منظر اس��تفاده از این کلمات 
خوب ب��وده و خ��ودش نوعی 
تبلی��غ اس��ت و ایجاد ش��أن 

می کند. 

محصوالت سالمت پگاه 
در ادام��ه علی عط��ار، مدیر 
رواب��ط عموم��ی، تبلیغ��ات و 
بازاریاب��ی صنایع ش��یر ایران 
)پ��گاه( در خص��وص جزئیات 
محصوالت پروبیوتیک پگاه به 
این  امروز« می گوید:  »فرصت 
محص��والت ج��زو محصوالت 
جدید پ��گاه نیس��ت و همان 
محص��والت را با بس��ته بندی 
جدید به بازار معرفی کرده ایم. 
ما یک س��بد محص��ول جدید 
داری��م ک��ه یک بخ��ش از آن 
این  هس��تند.  پروبیوتیک ه��ا 
س��بد  واق��ع  در  محص��والت 
پ��گاه  س��المت  محص��والت 

هستند. 

گستردگی محصوالت 
سالمت 

او در م��ورد تغیی��ر ش��کل 
محص����والت  بس����ته بندی 
س��المت ای��ن برن��د اضاف��ه 
می کند: وقتی درصدد تکمیل 
س��بد محصوالت م��ان بودیم، 
ب��ه نظرمان رس��ید ک��ه این 
بسته بندی مناسب نیست و به 
همین خاطر بسته بندی آن را 

تغییر دادیم.
 بسته بندی ماست و پنیر را 
یکی کردیم تا خانواده سالمت 
همه در یک فضا و یک ش��کل 
باشند. تاکنون برندی در مورد 
محص��والت س��المت ب��ه این 
نکرده اس��ت.  کار  گس��تردگی 
اگر پگاه ادعای نخستین بودن 
را در این عرصه نداش��ته باشد 
اما قطع��ا می توان��د ادعا کند 
ک��ه از هم��ه گس��ترده تر کار 
کرده  اس��ت. از طرفی از آنجا 
ک��ه پ��گاه س��ابقه طوالنی در 
تولید محصوالت لبنی داش��ته 
و ق��درت برن��د دارد، خیل��ی 
تالش��ی برای اعتمادسازی در 
مخاطب در مورد محصوالتش 
ام��روز  البت��ه  نداشته اس��ت. 
رقابت��ی  ب��ازار  ت��ا ح��دودی 
شده اس��ت، ام��ا قدیمی بودن 
محصول باعث ش��ده مردم به 

آن اعتماد داشته باشند. 

مسئله ای که نیاز به 
فرهنگ سازی دارد 

در  می ده��د:  ادام��ه  او 
ح��ال حاض��ر ای��ن ذهنی��ت 
ایج��اد ش��ده ک��ه محصوالت 
محص��والت  خوش طع�����م، 
چرب هس��تند و کاالهایی که 
بدون چربی  معموال  س��المند 
ندارند.  ی��ا طعم��ی  هس��تند 
ب��رای مثال ما و یک��ی از رقبا 
ماستی به اس��م ماست یونانی 
تولید می کنی��م. پروتیین این 
ماس��ت خیلی بیشتر از میزان 
چربی آن اس��ت. یعنی ارزش 
غذای��ی آن خیل��ی باالس��ت، 
اما این مس��ئله ای است که به 

فرهنگ سازی نیاز دارد. 

تاکسی اینترنتی در مقابل تاکسی 
تلفنی سنتی

چندی اس��ت دعوای بین کس��ب و کارهای آنالین 
و س��نتی در حال باال گرفتن اس��ت. اسنپ و تاپسی 
ص��دای آژانس های خدمات تاکس��ی را در آورده اند، 
س��ایت دیوار صدای معامالت امالک و... و در نهایت 
شکایت به سازمانی مرجع از طرف کسب و کار سنتی 
و دخالت س��ازمانی مرجع جهت تهدید کس��ب و کار 
آنالین به بس��ته شدن. نحوه عملکرد کسب و کارهای 
سنتی مرا به یاد دوران بچگی انداخت؛ وقتی زورمان 
به بچه بزرگ تر یا قوی تر نمی رسید از پدر یا مادر در 
جهت به دس��ت آوردن حق مان کمک می خواستیم. 
البته در گذش��ته بهتر بود چ��ون پدر و مادر معموال 
درصدد آشتی دادن دو طرف برمی آمدند و نه تهدید 

بچه قوی تر!
این موضوع، ورود کس��ب و کارهای آنالین، به دیگر 
شرکت ها نیز در آینده به طور مستقیم یا غیرمستقیم 
صدمه خواهد زد و اگر س��نتی ها ب��رای نجات خود 
ب��ه فکر اندیش��ه نیفتند قطعا صدم��ه خواهند دید. 
)و البته قطعا راه نجات ش��کایت به س��ازمان مرجع 
نیس��ت( کالم آخر را اول می گویم، متمرکز شوید تا 

متخصص باشید. 
به بحث تاکسی برگردیم. سوال اینجاست که یک 
آژانس تاکسی چگونه می تواند کسب و کارش را رونق 
بخش��د؟ جواب: با آنالیز رقبا و پیدا کردن جایگاهی 
که توس��ط رقبا اشغال نشده است. رقبا در چه مورد 
یا مواردی قوی اس��ت و در جهت دیگر جایگاه سازی 

کردن و قوی شدن. 
تاکسی آنالین چه مزایایی نسبت به آژانس سنتی 
دارد؟ ش��اید بارزتری��ن مزی��ت قیم��ت پایین تر آن 
باش��د. مزایای دیگر که البته کم اهمیت هم نیستند 

عبارتند از تمیزی ماشین ها و ادب راننده ها. 
ابت��دا به موضوع ادب بپردازیم؛ یادم هس��ت چند 
س��ال پیش وقتی آژانس��ی را گرفتم و یک ربع دیرتر 
از دفت��رم پایین آمدم، رانن��ده آژانس به صراحت به 
من گفت »من عالف نیس��تم ک��ه یک ربع منتظر تو 
اینجا بایس��تم!« و این یکی از بزرگ ترین مشکالتی 
اس��ت که افراد گوناگون با آن در آژانس های سنتی 
درگیرن��د. دلیل اصل��ی این اتفاق کوچک دانس��تن 
شغل تاکس��ی داری از طرف راننده های آژانس است. 
آنها معموال قبل از راننده آژانس ش��دن شغلی دیگر 
)صاحب یک کسب و کار ورشکسته، کارمند بازنشسته 
یک س��ازمان و...( داشته اند و این نوع خدمات را کار 
نمی دانند و از س��ر اجبار آن را انج��ام می دهند. در 
تاکس��ی های آنالین به علت توان امتیازدهی راننده 
تاکس��ی س��عی می کند مودب رفتار کند ت��ا امتیاز 
بیشتری بگیرد و درآمد بیش��تری داشته باشد. چرا 
آژانس ه��ا قبل از اس��تخدام راننده ب��ه آنها آموزش 
نمی دهند که کار رانندگی را راننده ها به عنوان شغل 
ببینند و انتظار برای آمدن مش��تری »عالف« شدن 

نیست، بخشی از کار است. 
آژانس ه�ای  نق�ش  در  آژانس ه�ای س�نتی 
الکچری: از آنجایی که تاکس��ی های آنالین معموال 
ماش��ین های کالس پایی��ن مانند پرای��د دارند، در 
خالف جهت س��نت و رقبا حرکت ک��ردن می تواند 
مشکل گشا باش��د یعنی استفاده از ماشین های نیمه 
لوکس و لوکس برای افرادی که به جلسات می روند 

و نیاز به ماشین کالس باالتر دارند. 

آژانس های س�نتی در نقش سرویس آژانس: 
آیا نمی ش��ود اطالعات مشتریان )مبدا و مقصد( را با 
در نظر گرفتن س��اعت جابه جایی آنالیز کرد و برای 
هر س��ه یا چهار مشتری که زمان و مقصد نزدیک به 
هم دارند س��رویس های ویژه با قیمت هایی مناسب 
را تعریف کرد )نه دقیقا مانند س��رویس مدرسه ولی 
ب��ا الهام گرفتن از آن( و ده ها ی��ا صدها تمایز دیگر 
که آژانس ها به جای ش��کایت می توانن��د برای خود 
خلق کنند، متمایز ش��وند و جایگاهی ویژه در ذهن 

مخاطب پیدا کنند. 
س��ازمان های س��نتی برای ادامه حیات قطعا نیاز 
ب��ه تمرکز و جایگاه س��ازی دارن��د در غیر این صورت 
کس��ب و کارهای آنالین آنها را به زحمت و چالش��ی 

جدی خواهند انداخت. 
تمام حقوق این نوشته برای مولف محفوظ است و 

استفاده بدون اجازه از نویسنده پیگرد قانونی دارد.
ارتباط با کارشناس:

 behrooz_lotfian@yahoo. com و 
lotfian@riesiran. com

انعطاف کالمی در ارتباط با مشتری

برای ارتباط با مشتری از عبارات و کلمات مطلق 
استفاده نکنیم و دست خودمان را نبندیم. 

در جلس��ه با مش��تری اگر با مورد خاصی برخورد 
کردی��د به یکب��اره نگویید ما با فالن ش��رکت اصال 
کار نمی کنیم، بگویید م��ا فعال قصد نداریم با فالن 
ش��رکت کار کنیم یا ما در ش��رایط فعل��ی با فالن 
شرکت کار نمی کنیم. در این حالت دست خودمان 
را باز گذاش��ته ایم. اگ��ر فردا هم بخواه��م می توانم 
با همان ش��رکت کار کنم، چ��ون نگفتم تا کی کار 
نمی کنم و اگر بخواهم کار کنم می گویم ش��رایطش 

عوض شده که دارم باهاش کار می کنم. 
وقتی در جلس��ه با مش��تری هس��تید با انعطاف 
کالم��ی می توانی��د تعهد مطل��ق ندهی��د. مثال در 
خصوص تخفیف دادن به مش��تری می توانید با بیان 
جمله »تخفیف دادن در این ش��رایط برای ما مقدور 
نیس��ت« یا »تا به امروز ما برای این حجم کم خرید 

تخفیف نداده ایم« دست خود را باز بگذارید. 
بارها دیده ایم که اغلب در پاسخ به این درخواست 
مش��تری در جلس��ات، فورا با جمله »م��ا برای این 
حجم خرید کم تخفیف نمی دهیم« پاس��خ مشتری 

را می دهیم. 
اس��تفاده از م��واردی همچون »تا به ح��ال. . . .« 
»براس��اس شرایط فعلی. . . . . .« »تمام تالش خودم 
را می کنم تا. . . .« می تواند به جمالت ش��ما انعطاف 

دهد. 
اگ��ر در بخش خدمات مش��تریان کار می کنید و 
مشکل مش��تری را نمی توانید حل کنید و به عنوان 
نمونه، خرابی صفحه کلید جزو خدمات گارانتی شما 
نیس��ت و مش��تری اصرار به حل مشکل خود دارد، 
می توانید از جمله ای نظیر »من تمام تالش خودم را 
می کنم چون دوس��ت ندارم شما با حس بد از اینجا 
بروید« عالوه بر اینکه کم��ی از تنش به وجود آمده 
کاسته می شود حداقل در همان لحظه حال مشتری 

خوب می شود.
 هنگامی ک��ه ش��ما از انعط��اف کالمی اس��تفاده 
می کنید ذهن تناقض یاب مش��تری فعال نمی شود، 
اگر به مش��تری بگویید هیچ شرکتی فالن خدمات 
را نمی ده��د یا هیچ محصولی ای��ن قابلیت را ندارد، 
مش��تری به صورت ناخودآگاه تمام ذهن و تجربیات 
خود را اسکن می کند تا بتواند یک مورد را پیدا کند 

که خدمات یا محصول مورد نظر را داشته باشد. 
مشتری ها دائما دوس��ت دارند به دنبال تناقض ها 
بگردند، پس اس��تفاده از مواردی همچون »یکی از 
بهترین ویژگی های م��ا در مقابل رقبا. . .« می تواند 
ذهن تناقض یاب مش��تری را از کار بیندازد و خیال 

مشتری را راحت کند. 
انعطاف پذی��ری کالمی می توان��د تنش گفت وگو 
یا مذاکره با مش��تری را کاه��ش بدهد، پس اگر در 
ارتباط با مش��تری در شرایط س��ختی قرار گرفتید 
مثال با س��وال تازه ای از سمت مشتری مواجه شدید 
یا ش��کایت خاص��ی را مطرح کرد، ت��الش کنید با 
اس��تفاده از انعط��اف کالمی به ص��ورت قطعی به او 

پاسخ ندهید تا شرایط را بیشتر بررسی کنید. 
البت��ه باید مراقب بود تا در ارتباط با مش��تری به 
شکل افراطی از انعطاف کالمی استفاده نشود چون 

باعث آزار مشتری خواهد شد. 
هنگامی که مش��تری به بخش خدمات مش��تریان 
م��ا مراجعه ک��رده اس��ت نگویید که اص��ال ما قول 
نمی دهیم که لپ تاپ ش��ما درست شود اما بگذارید 
لپ تاپ بماند. این نحوه پاس��خ و استفاده از انعطاف 

کالمی هم باعث عصبانیت مشتری می شود. 
نکته بعدی این اس��ت که در راستای تعهدزدایی 
از انعطاف کالمی اس��تفاده نکنید و هدف ش��ما این 
نباش��د که از زیر بار مس��ئولیت ش��انه خالی کنید. 
مش��تریان ام��روزی فوق الع��اده باهوش هس��تند و 

متوجه فرار شما از تعهدات خواهند شد. 
ارتباط با نویسنده: 
www. hatamtehrani. com
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ارتباط با مشتری

تلفنمستقیم:86073279شماره694 www.forsatnet.ir

باید بلد باشیم که چه وقت به زبان 
مخاطب و چه وقت به زبان علمی 
با آنها صحبت کنیم. معموال گفته 
می شود که از واژگان مخاطب 

استفاده و به آن روشی که برای 
او ملموس است تبلیغ کنید. اما در 
مورد محصوالت پروبیوتیک پگاه 

چون بحث علمی و سالمت محصول 
مدنظر است، می توان تبصره داد. در 
اینجا استفاده از واژگان تخصصی 
و فنی را توصیه می کنیم چرا که 
ادراکی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که شاید معنای آنها را 

نفهمد اما تداعی کننده سالمت و 
تکنولوژی و وجود مواد جدید مرتبط 

به سالمت در آن محصول است

راه اندازی کسب و کار کوچک 
آی��ا می دانس��تید راه ان��دازی کس��ب و کار هرچند 
کوچ��ک نیاز به اجرای اصول��ی دارد؟ اگر از کار تمام 
وقت هفتگی خود خس��ته ش��ده اید و تصمیم دارید 
کس��ب و کاری نوپا تاسیس کنید اما از نتایج احتمالی 
ای��ن تصمیم می ترس��ید توصیه می کنم ش��روع کار 
را کم��ی به تعوی��ق بیندازید. با ای��ن وضعیت موفق 
نخواهید شد! بهترین کار، ادامه شغل فعلی و فعالیت 
نیمه وقت روی کس��ب و کار نوپای تان است. دیدگاه و 
تصویر ذهنی شما نقش بسیار مهمی در آغاز و ادامه 
کسب و کارتان بازی می کند. اگر اساس کسب و کارتان 
را بر پایه ترس بگذارید شکست خواهید خورد اما اگر 
پای��ه آن را بر یقین و اعتماد به نفس و سختکوش��ی 
بگذارید بدون شک موفق خواهید شد. اگر کارمندی 
هس��تید که مدتی ا  ست به ترک شغل فعلی و شروع 
کسب و کاری جدید برای خود فکر می کند و اگر ترس 
و تردید پس ذهن تان شما را از حرکت باز داشته، باید 

انگیزه الزم را برای اجرای تصمیم تان فراهم کنید. 

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

مشاور متمرکز
بهروز لطفیان مشاور و مدرس در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری

حمید حاتم طهرانی

برندنامه BRAND

بررسی محصوالت پروبیوتیک پگاه با بسته بندی جدید

آیا می دانستید



برای مطالعه 613   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 )83(
در رفتار و انجام کارها متعادل 

عمل کنید

تصور اکثر افراد در رابطه با به حداکثر رساندن 
بهره وری، باالتر بردن س��اعت کاری است. اگرچه 
این امر تقریبا درس��ت اس��ت که تالش بیش��تر 
منجر به موفقیت بیش��تر خواهد ش��د، اما همین 
تالش بیش��تر هم باید حدی داشته باشد تا بتواند 
استمرار یابد. در غیر این صورت خیلی زود مجبور 
خواهید ش��د که کنار بکش��ید. درواق��ع باید دید 
آیا انسان کشش فش��ار کاری باال را در درازمدت 
دارد و می تواند تا آخر با همین میزان ثمربخشی 
عمل کند یا خیر. هرانس��انی در طول ش��بانه روز 
24 س��اعت در اختیار دارد و این امر برای همگان 
یکسان اس��ت. حال اگر بخواهید زمان های دیگر 
خود را نیز به کار اختصاص دهید، عمال از س��ایر 
بخش ه��ای دیگر زندگی خود نظی��ر خانواده دور 
خواهید ش��د. این امر خصوصا در درازمدت باعث 
بروز مش��کالتی جدی و غیرقاب��ل جبران خواهد 
شد. هیچ انسانی را نمی توان یافت که تمام ساعت 
روزانه خود را ص��رف کارش کند. در صورتی هم 
که بتواند، خیلی زود از پا درخواهد آمد. س��اعت 
کاری افراد باید مبتنی بر یک سری اصول باشد تا 

خستگی مفرد ایجاد نکند. 
خستگی ناش��ی از کار به مرور منجر به کاهش 
راندمان کاری خواهد ش��د و شرکت نفع چندانی 
دیگر از این افزایش میزان س��اعت کاری نخواهد 
ب��رد. البته همواره در ش��رکت ها ش��رایطی پیش 
می آی��د ک��ه افراد مجبور می ش��وند تا بیش��تر از 
ح��د معم��ول کار کنن��د، اما نکته در این اس��ت 
ک��ه این اتفاق در ش��رایط اضطراری پدید می آید 
و این میزان س��رعت باالت��ر باعث افزایش ضریب 
خطا می ش��ود. به همین خاطر هم است که اکثر 
شرکت ها در تالش هس��تند تا برنامه های خود را 
به نحوی جلو ببرند که با این گونه ش��رایط مواجه 
نش��وند. هرانس��انی در هرکاری یک تعداد ساعت 
مح��دود دارد ک��ه در آن کار مفید می تواند انجام 
دهد. این زمان برای هرکس��ی متفاوت است، اما 
در بهترین ش��رایط هم باز یک حد معینی وجود 
دارد. حال س��والی که مطرح اس��ت این است که 
چرا همواره کار بیش��تر منجر به افزایش موفقیت 

در کسب و کار نخواهد شد. 

ایده
کم خواب��ی و پرکاری نش��انه و معیار مناس��بی 
برای تالش نیس��ت زیرا افرادی که کم می خوابند 
و وقت خواب خود را صرف کار می کنند عالوه بر 
اینکه نتوانسته اند امور و وظایف خود را به درستی 
مدیری��ت کنند بلکه در طول زمان کارایی خود را 

از دست می دهند. 
کس��ی که هر ش��ب تا دیروقت مش��غول کار و 
تالش است و صبح زود، کارش را از سر می گیرد، 
قطعا فردی س��ختکوش و با اراده اس��ت ولی در 
چند س��ال اخیر، تحقیقات علمی نش��ان داده اند 
که این صف��ات مثبت یک عالمت س��وال بزرگ 
را در پش��ت خود پنهان کرده ان��د: آیا این فرد به 
اندازه کس��ی ک��ه در طول ش��بانه روز وقت کافی 
به اس��تراحت و خواب خود اختص��اص می دهد، 
کارایی دارد؟ پاس��خ محققان این اس��ت که کار، 
 فق��ط وقتی در حد متعادل باش��د مفی��د و موثر 

خواهد بود. 
خس��تگی باعث کاهش هوشیاری و تمرکز فرد 
خواهد ش��د و این امر خصوصا در برخی مش��اغل 
حس��اس می تواند باعث بروز مشکالت خطرناکی 
ش��ود. برای مثال ف��ردی که دس��تیار اتاق عمل 
اس��ت باید دقت باالیی داش��ته باش��د در غیر این 
صورت جان انس��انی را به خط��ر خواهد انداخت. 
Workaholics  ب��ه معن��ای معتادی��ن به کار 
معنی می شود و جالب است بدانید در حال حاضر 
تخمین زده می ش��ود ک��ه در آمری��کا 12میلیون 
معتاد به کار وجود دارد. واقعیت این اس��ت کسی 
که به چیزی معتاد می ش��ود، تعادل را از دس��ت 
می ده��د و بدون اینکه خودش متوجه باش��د، از 
اس��تراحت و فعالیت ه��ای دیگ��رش می زند تا به 
اعتیادش برس��د، در حالی که کنار گذاشتن سایر 
فعالیت ه��ا و تفریحات، اثر خ��ود را روی او به جا 

می گذارد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- جدیدترین بررس��ی های توس��ط پژوهشگران 
آمریکایی نشان می دهد، کارمندان در صورتی که 
روزانه ساعتی را به اس��تراحت اختصاص ندهند، 
س��المتی روحی خ��ود را به خط��ر می اندازند. به 
همی��ن خاطر الزم اس��ت تا در کار خ��ود تعادل 

ایجاد کنند. 
- اگر به هر دلیلی نیاز به افزایش س��اعت کاری 
خ��ود دارید بهتر اس��ت این امر ب��ه مرور صورت 
گیرد تا بدن بتواند با شرایط جدید وفق پیدا کند 
با این حال در میزان این افزایش، توانایی و کشش 

خود را نیز در نظر داشته باشید. 
- مدیران برای حفظ راندمان کاری باید از فشار 
بیش از حد روی کارکنان خود جلوگیری کنند. 

دوشنبه
2011 دی 1395  کار مدیریت کسب و

پاسخ کارش�ناس: کاراکتر شخصیتی مجازی  است 
که برندها برای برقراری ارتباط بهتر با مخاطبان ش��ان 
آنه��ا را طراح��ی می کنن��د. کاراکترها باع��ث ارتقای 
هویت بصری برند در میان مخاطبان نیز خواهند ش��د. 
کس��ب وکارها باید دقت داشته باشند که کاراکتر دقیقا 

با شرایط و ویژگی های برندشان هماهنگی داشته باشد 
و طراح حین طراحی شخصیت برند را از تمامی جهات 
در نظ��ر بگیرد ب��رای مثال اگر برند ش��خصیتی جدی 
دارد، نباید از کاراکتری فانتزی و ش��وخ اس��تفاده کند 

چون در این حالت به برند خود ضربه می زند.
 نکت��ه قاب��ل توج��ه در طراح��ی کاراکت��ر زمین��ه 
 محیط س��ازی برای آن است. محیط س��ازی یعنی قرار 
دادن کاراکت��ر تبلیغات��ی در محیط ه��ای گرافیک��ی 

مختلف. فایده انجام این کار برای یک برند انتقال حس 
ش��ادابی و به روز بودن آن است و همین موضوع باعث 
تاثیر گذاری هرچه بیشتر برند در ذهن مخاطب می شود 
ب��رای مثال کاراکت��ر موردنظر بای��د توانایی غمگین و 
شادش��دن را داش��ته باش��د تا ارتباط صمیمانه تری را 
ب��ا مخاطبان برق��رار کند. به هرح��ال طراحی کاراکتر 
 اگر مراحل درس��تی را طی کند ب��ه برند کمک زیادی 

خواهد کرد. 

طراحی کاراکتر 

پرس�ش: کس�ب وکاری را در حوزه  آی تی مدیریت می کنم. چندوقتی ا س�ت در جهت برنامه ه�ای بازاریابی و تبلیغاتی 
تصمیم به انتش�ار تعدادی پیام آموزش�ی گرفته ایم. مشاور کسب وکار پیش�نهاد طراحی کاراکتری را در این باره داده و 
عنوان می کند که اگر پیام ها از زبان کاراکتر به مخاطبان منتقل شود، تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. به نظرتان این 

پیشنهاد در جهت افزایش اثربخشی پیام ها می تواند اثرگذار باشد؟ لطفا دراین باره راهنمایی کنید؟ 

کلینیک کسب و کار

شرکت هواپیمایی آمریکایی 
در   ،United Airlines
س��ال 1927 و از چه��ار خط 
ایر  نش��نال  بویینگ،  هوای��ی 
ترنسپورت، وارنی و پاسیفیک 
ایر ترنس��پورت تش��کیل شد. 
این کمپان��ی از محدود بودن 
به انجام پرواز ه��ای داخلی پا 
فراتر گذاشت و خطوط هوایی 
خود را به نق��اط مختلف دنیا 
گسترش داد و به این ترتیب، 
دومی��ن خ��ط حمل و نقل  به 
هوای��ی در دنیا تبدیل ش��د. 
این ش��رکت ب��ه 117 مقصد 
در 26 کش��ور جه��ان پ��رواز 
دارد. ایرالینز بیش از 80 هزار 
کارمن��د دارد و روزانه، حدود 
210 هزار مس��افر ج��ا به جا 

می کند. 
با استفاده از بازاریابی برای 
ایج��اد خدم��ات و محصوالت 
یونایت��د  مش��تری مدارانه، 
ایرالین��ز را ب��ه مبتک��ر ای��ن 
صنع��ت تبدیل کرده اس��ت. 
خدمات مح��ور،  صنع��ت  در 
مشتریان و خدماتی که به آن 
نیازمند هس��تند، در مرکزیت 
تمام اس��تراتژی های بازاریابی 
ق��رار می گی��رد. این ش��رکت 
ب��ه دنبال جلب نظ��ر و ایجاد 
وفاداری میان مش��تریان خود 
اس��ت و ای��ن کار را از طریق 
و محصوالت  ارائ��ه خدم��ات 

پیشرفته انجام می دهد. 

ارزیابی محیط خارجی
یکی از راه ه��ای مفید برای 
ارزیاب��ی محی��ط خارجی یک 
تحلیل  از  بهره گیری  سازمان، 
SLEPT اس��ت.  چهار عامل 
این چهار عامل به این ترتیب 

است: 

اثرات اجتماعی
مس��افران  از  بس��یاری 
ب��ه  عموم��ا  بریتانیای��ی، 
پ��رواز  متن��وع  مقصد ه��ای 
ک��ه  آنج��ا  از  می کنن��د. 
گزینه های متعددی پیش روی 
انتخاب یک خط  آنها اس��ت، 
هوای��ی مناس��ب، ب��ه عوامل 

مختلفی بستگی دارد. 
برای مثال، ط��ی یک دوره 
و با انتش��ار گزارشات گسترده 

مبنی بر شیوع ویروس سارس 
یا حمالت تروریس��تی، تعداد 
مس��افران خواه��ان پ��رواز به 
ناگهان  مقصد های مش��خص، 
کاه��ش پی��دا ک��رد. ب��ا این 
حال بعد از گذش��ت زمان، به 
کار گیری س��ایر عوامل مانند 
ایجاد اطمینان، باعث شد که 
اقبال مس��افران برای پرواز به 
آن مناط��ق دوب��اره مانند روز 

اول شود. 

اثرات حقوقی
مانند تم��ام خطوط هوایی، 
یونایت��د ایرالین��ز بای��د تابع 
آیین نامه ها و قوانین س��ازمان  
FAA و CAA باش��د. ای��ن 
موض��وع، هزینه  ه��ا و ش��یوه 
را  ش��رکت  ای��ن  مدیریت��ی 
سنگین تر و سخت تر می کند. 
طب��ق تواف��ق بی��ن بریتانیا و 
پرواز های  تنها  ایاالت متحده، 
چهار خط هوایی بزرگ شامل 
امریک��ن  ایرالین��ز،  یونایت��د 
ایرالین��ز، بریتی��ش ایروی��ز و 
امکان  آتالنتی��ک،  ویرجی��ن 

ب��ه زمین نشس��تن در 
 Heathrow فرودگاه 

را دارند. 
 

اثرات اقتصادی
دولت ها ب��رای ایجاد 
کاهش  و  اس��کای  اُپن 
قیم��ت بلی��ت خطوط 
پرترافی��ک  هوای��ی 
 ،Heathrow مث��ل 
فش��ار  تحت  همیش��ه 
سال های  در  هس��تند. 
ش��رکت های  اخی��ر، 
متحم��ل  هواپیمای��ی، 
مالیات های  و  هزینه ها 

بیشتری شده اند. وقایع جهانی 
مثل ش��یوع بیماری سارس و 
جنگ عراق نیز مستقیما روی 
تاثیر  آنها  اقتص��ادی  وضعیت 

گذاشت. 

اثرات فناوری
ش��رکت های  تم��ام  ب��رای 
مسافران  سالمتی  هواپیمایی، 
و خدمه، جزو اولویت های اول 
به حس��اب می آی��د. در عصر 
فن��اوری، یونایت��د ایرالینز از 
مستمر  سرمایه گذاری  به  نیاز 
در زمینه به روز کردن پرواز ها 
آگاه  خ��ود،  هواپیما ه��ای  و 

اس��ت. این ش��رکت در عین 
حال می داند که باید خدمات 
را گسترده تر  مش��تریان خود 

کند. 

مقابله با چالش های خارجی
 ،SLEPT تحلیل و بررسی
و  پیچیدگ��ی  نش��ان دهنده 
ع��دم وجود قطعیت در فضای 
ش��رکت های هواپیمایی است. 
ب��رای غلب��ه بر این مش��کل، 
یونایت��د ایرالین��ز بای��د دائما 
در حال رش��د و تغییر باش��د 
ت��ا ب��ه ای��ن ترتی��ب بتوان��د 
جایگاه خ��ود را حف��ظ کند. 
تنها در این صورت اس��ت که 
مش��تریان ای��ن خ��ط هوایی 
را ب��ه س��ایرین ترجی��ح داده 
 و نس��بت به آن وف��ا دار باقی 

خواهند ماند. 
از ط��رف دیگر، قیمت بلیت 
پرواز ه��ا و کیفی��ت خدم��ات 
به مش��تری، برای مس��افران 
اهمی��ت وی��ژه ای دارد. ارائ��ه 
خدمت به مشتریان به سادگی 
میس��ر نیس��ت و به فعالیت و 

تالش مضاعف نیازمند اس��ت. 
زمانی  هواپیمایی  یک شرکت 
از عملک��رد موفقیت آمی��ز ش 
با خبر می ش��ود که مس��افران 
راضی باشند و از تجربه مثبت 
س��فر خود با دیگران صحبت 

کنند. 
به  فناوری محور،  در صنعت 
کار گی��ری فناوری و خالقیت، 
ب��رای مقابله ب��ا عوامل مضر، 
می کند.  ایف��ا  کلی��دی  نقش 
از  اس��تفاده  مث��ال،  ب��رای 
بلیت،  خدمات خری��د آنالین 
س��اده تر  را  مراحل چک-این 
کرده اس��ت. تغیی��رات ایجاد 

س��خت افزار های  در  ش��ده 
نمونه  برای  ایرالین��ز،  یونایتد 
اس��کنر های مخصوص بازدید 
محتوی��ات داخ��ل چمدان ها، 
قابلیت های این ش��رکت را در 
مقایسه با گذشته، پیشرفته تر 

کرده است. 

اهمیت بازاریابی
موسس��ه  چارت  براس��اس 
بازاریاب��ی بریتانی��ا، بازاریابی، 
مراحلی از مدیریت اس��ت که 
مسئولیت شناسایی، پیش بینی 
نیاز مش��تری و وظیفه ایجاد 
رضایت در او را به نحو احسن، 
بر عهده دارد. یونایتد ایر الینز 
بر این باور اس��ت که بازاریابی 
و ایج��اد ارزش برن��د، به بقا و 
و  مش��تری  درک  پیش��رفت 
دی��دگاه او در رابط��ه ب��ا آن 

شرکت کمک خواهد کرد. 
یونایتد ایرالینز کمپین های 
مش��تریان  ب��رای  خاص��ی 
بریتانیایی خود ترتیب داده تا 
از این طریق، محصوالت خود 
را به شیوه ترویج و پیشبرد به 

فروش برساند. 

رویارویی با نیاز 
مشتری

در صنعت��ی که ارائه 
بهترین روش  خدمات، 
ب��رای رقاب��ت اس��ت، 
خط��وط  موفق تری��ن 
خواهند  آنهایی  هوایی 
ب��ود ک��ه بخش ه��ای 
و  تقاض��ا  مختل��ف 
نیاز های مشتریان خود 
را شناس��ایی و آنها را 

مرتفع کند. 

نیاز به تقسیم بندی بازار
در بازار ه��ای مختلف، تمام 
مش��تریان س��لیقه و نیازهای 
یکس��انی ندارن��د. در نتیجه، 
بازار ها معم��وال به بخش های 
مختل��ف تقس��یم  می ش��وند. 
ه��ر بخ��ش ش��امل اف��راد با 
نیاز ه��ا و تقاض��ای یکس��ان 
سازمان  بنابراین،  بود.  خواهد 
توس��عه  را  اس��تراتژی هایی 
رضایت  مستقیما  که  می دهد 
مش��تریان ه��ر ی��ک از ای��ن 
بخش ه��ا را هدف قرار خواهد 
تقس��یم بندی  ب��ا کمک  داد. 
ایرالینز قادر  ب��ازار، یونایت��د 

بازار  خواهد ب��ود فرصت های 
و اه��داف بازاریاب��ی مرب��وط 
کن��د.  را شناس��ایی  آن  ب��ه 
یونایت��د ایرالین��ز درک کرد 
ک��ه ش��رکت های هواپیمایی 
باید س��ریعا به تغیی��رات نیاز 
مش��تری پاس��خ دهن��د. این 
فناوری  نقش  متوجه  کمپانی 
در شناس��ایی نیاز مش��تریان 
ش��د. در بازاری که به ش��دت 
در حال رقابتی ش��دن است، 
یونایت��د ایرالینز با اس��تفاده 
از تقس��یم ب��ازار، گروه ه��ای 
مختلف مش��تریان ه��دف را 
بخش بندی کرده و به تقاضای 

آنها پاسخ می دهد. 

چرخه عمر خدمات
در مجموع، بسته به وسعت 
ارائه دهن�����دگان  کمپان��ی، 
خدم��ات می توانن��د خدمات 
خ��ود را ب��ه س��رعت اصالح 
با  ایرالین��ز  یونایت��د  کنن��د. 
هماهنگ کردن خدمات خود 
با تغییرات نیاز مشتریان، این 
امکان را داش��ته ک��ه جایگاه 
بازار خ��ود را حف��ظ کند. از 
طرفی، اس��تراتژی های رش��د 
نی��ز ب��ه گنجای��ش و توانایی 
سازمان در سرعت پاسخگویی 

به تقاضا ها بستگی دارد. 
مانند چرخه عمر محصول، 
چرخ��ه عم��ر خدم��ات نی��ز 
نیازمند تزری��ق حیات دائمی 
اس��ت تا به این ترتیب رش��د 
و سود دهی س��ازمان، افزایش 

پیدا کند. 

 نوآوری و اهمیت به 
محیط زیست

ب��رای  ایرالین��ز  یونایت��د 
گاز ه��ای  از  جلوگی��ری 
گلخانه ای ناش��ی از س��وخت 
هواپیما،  موتور ه��ای  بنزی��ن 
س��عی دارد از این ب��ه بعد از 
س��وخت حاص��ل از فضوالت 
در  حیوان��ات  چرب��ی  و 
اس��تفاده  خود  هواپیما ه��ای 

کند. 
اخی��ر،  س��ال های  ط��ی 
ش��رکت های مختلفی تصمیم 
ب��ه ای��ن کار داش��تند، ام��ا 
س��رمایه گذاری صورت گرفته 
ایرالین��ز،  یونایت��د  توس��ط 
در  سرمایه گذاری  بزرگ ترین 

این حوزه به حساب می آید. 

یونایتد ایرالینز برای جلوگیری از 
گاز های گلخانه ای ناشی از سوخت 

بنزین موتور های هواپیما، سعی 
دارد از این به بعد از سوخت حاصل 

از فضوالت و چربی حیوانات در 
هواپیما های خود استفاده کند. 

طی سال های اخیر، شرکت های 
مختلفی تصمیم به این کار داشتند، 

اما سرمایه گذاری صورت گرفته 
توسط یونایتد ایرالینز، بزرگ ترین 

سرمایه گذاری در این حوزه به 
حساب می آید

شماره 694 www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073279

کارتابل

امیر آل علی

بررسی شیوه کسب و کار شرکت هواپیمایی یونایتد ایرالینز

لذت پرواز

 دیجیتال مارکتینگ 
برای کسب و کارهای نو

احتم��اال راه اندازی یک کس��ب و کار نو ب��ا ایده ها و 
دیدگاه های جدید موضوعی هیجان انگیز برای هر فرد 
یا گروهی است. س��وال اینجاست که چگونه می توان 
این کس��ب و کار جدید را به بازار معرفی و آن را به یک 

کسب و کار سود آور تبدیل کرد. 
در کس��ب و کار های جدی��د توج��ه زی��ادی به رفع 
دغدغه ها و مسائل جامعه یا بازار مشخصی شده است 
و معموال کاال یا خدمات ارائه داده شده موجب راحتی 
بیش��تر مخاطبان می ش��ود. به این منظور نیاز است با 
بازاریابی و تبلیغات هدفمند به معرفی آنها پرداخت و 

گروه هدف را از مزایا و فواید آنها مطلع ساخت. 
کسب و کارهای نو یا همان استارتاپ ها باید هویت و 
برند خود را در کوتاه ترین زمان ساخته و آن را پیش از 

حضور رقبای جدید توسعه دهند. 
دیجیت�ال مارکتین�گ چگون�ه ب�ه توس�عه 

استارتاپ ها کمک می کند؟ 
در دیجیتال مارکتینگ امکان رش��د و توسعه برند 
در فضای آنالین با استفاده از استراتژی های آن فراهم 
می ش��ود و می توان باشگاهی از مش��تریان بالقوه را با 
صرف هزینه ای پایین به وجود آورد. همچنین دیجیتال 
مارکتین��گ کمک می کند تا با افزایش آگاهی از برند، 
جای��گاه مناس��بی را در ذهن مخاطب��ان ایجاد کنید. 
معم��وال محدودیت های مالی در اس��تارتاپ ها موجب 
می شود آنها برنامه های بازاریابی و تبلیغات را به گونه ای 
تدوین کنند تا بیشترین بازگشت سرمایه را به همراه 
داش��ته باش��د. در اینجا برخی ابزارها و استراتژی های 
دیجیتال مارکتینگ را که در توسعه کسب و کارهای نو 

مفید است، ذکر کرده ایم.
1. بهینه سازی سایت

بهینه س��ازی س��ایت راهکاری مقرون ب��ه صرفه با 
قابلیت اندازه گیری میزان پیشرفت آن است که منافعی 
بلند مدت را برای هر کس��ب و کاری به همراه دارد. این 
اس��تراتژی موجب افزایش رتبه سایت می شود و دیده 
ش��دن وب س��ایت براس��اس کلمات کلیدی مشخص 
می شود. بهینه سازی سایت نقش مهمی در برندینگ 
کسب و کارها در فضای آنالین ایفا کرده و موجب اعتماد 
و اعتبار نام برند می شود. مهم ترین مزیت بهینه سازی، 

نمایش برند به صورت دائم به مخاطبان است. 
چه مواردی باید در بهینه سازی سایت رعایت 

شود؟ 
در ابتدا از نحوه نمایش درس��ت س��ایت در موبایل 
و تبل��ت اطمینان حاص��ل کنید؛ نمایش س��ایت در 
این پلتفرم ها باید به گونه ای باش��د که کاربران بتوانند 
به راحتی به آن موردی که دنبالش هس��تند دس��ت 
یابن��د. این مورد در س��ایت های فروش��گاهی اهمیت 
بیش��تری دارد. س��پس مطمئ��ن ش��وید از تگ های 
مناس��ب در صفحات سایت استفاده کرده اید. تگ های 
عناوین، توضیح��ات و کلمات کلیدی نقش مهمی در 
ایندکس شدن س��ایت و معرفی محتوای آن به گوگل 
دارند، همچنین افزایش س��رعت لود س��ایت، تهیه و 
بارگذاری محتوای با کیفیت در صفحات سایت از موارد 

مهم در این استراتژی است. 
۲. بازاریابی محتوا

بازاریاب��ی محتوا نقش تاثیرگذاری در ایجاد ترافیک 
و افزایش آگاهی از برند دارد و کمک می کند ارتباطی 
بهتر با مشتریان فعلی و بالقوه ایجاد شود. این استراتژی 
در افزایش رتبه سایت نقش مهمی ایفا کرده و موجب 
شناسایی سایت و محتوای آن در موتورهای جست وجو 

می شود. 
در بازاریاب�ی محتوا به چه م�واردی باید توجه 

شود؟ 
تمرکز شما در بازاریابی محتوا باید به انتشار محتوای 
مفید و مناس��ب به صورت یکنواخت باشد. این محتوا 
باید متناس��ب با عالئق و نیاز مخاطبان تهیه ش��ود. با 
تهیه وبالگ در سایت به انتشار مطالب مرتبط با صنعت 
خود به اشکال مرتبط بپردازید. همچنین می توانید با 
برخی سایت های فعال در زمینه انتشار محتوا همکاری 

کنید تا مطالب شما را منتشر کنند. 
3. بازاریابی در رسانه های اجتماعی

یکی دیگر از اس��تراتژی های کم هزینه و تاثیر گذار 
برای گسترش نام برند، بازاریابی در رسانه های اجتماعی 
است. از این استراتژی می توان برای تعامل با مشتریان 
فعلی و آتی اس��تفاده شود. نکته مهم، انتخاب بهترین 

رسانه متناسب با نوع کسب و کار و مخاطبان است. 
چه مواردی در این استراتژی باید رعایت شود؟ 
ارائه مطالب مفید در هر یک از رسانه ها، متناسب با 
آن رسانه و همچنین تهیه جدول زمانبندی مشخص 
برای انتشار مطالب می تواند در گسترش نام برند موثر 
باشد. اکثر رسانه ها امکان مش��اهده و آنالیز مطالب و 
رفتار بازدیدکنندگان را می دهند و از آن می توان برای 
بهبود و افزایش اثربخشی برنامه های آتی استفاده کرد. 

۴. ایمیل مارکتینگ
اس��تراتژی  مناس��ب ترین  و  مقرون به صرفه تری��ن 
دیجیتال مارکتینگ با بازگشت سرمایه مناسب است. 
ایمیل مارکتینگ امکان تعامل و ارتباط با مخاطبان را 
س��هولت داده و این امکان را می دهد تا با دسته بندی 
مخاطبان و ارسال مطالب مفید و اخبار مرتبط با برند 
برای هر دسته، موجب افزایش وفاداری مشتریان فعلی 
و جذب مش��تریان جدید ش��ود. در حال حاضر تعداد 
ایمیل های ثبت ش��ده فعال حدودا س��ه برابر مجموع 
حس��اب های کاربری فیس بوک و توییتر اس��ت و این 
موضوع می��زان محبوبیت و کارایی این اس��تراتژی را 

نشان می دهد. 
چگون�ه اس�تراتژی ایمی�ل مارکتین�گ را به 

خدمت بگیرید؟ 
در ابتدا باید بانک اطالعاتی از مشتریان فعلی و بالقوه 
تهیه ش��ود و توسط راهکارهایی آن را گسترش داد. با 
تقسیم و دسته بندی بانک های اطالعاتی به بخش های 
مختل��ف و ارس��ال مطالب مفید و متناس��ب برای هر 
بخش میزان بازخورد آن افزایش می یابد. برای اجرای 
این استراتژی باید با برخی ارائه دهندگان این سرویس 

برای ارسال ایمیل و آنالیز آن همکاری کنید. 
www. noadstudio. com :ارتباط با نویسنده
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راهنمایی بهترین ها 
شکار شغل مثل یک حرفه ای 

پیدا كردن یك شغل جدید، مسئله بسیار حساس 
و پیچی��ده ای اس��ت. آدم باید مراق��ب همه چیزش 
باش��د؛ افرادی كه برای معاش��رت انتخاب می كند، 
چیزهایی كه در ش��بكه های اجتماعی به اش��تراك 
می گ��ذارد و حتی لباس��ی كه می پوش��د. در واقع، 
پیدا كردن ش��غل جدید، خودش یك ش��غل جدید 
است. كس��ی كه به دنبال كار است باید مشخصا در 
راس��تای هدفش زندگی كند. ایس��ا آدنی، نویسنده 
كتاب ه��ای مربوط به ش��غل یابی و گرداننده وبالگ 
معروف »نخس��تین ش��غل بعد از دانش��گاه«، آماندا 
آب��ال راهنمای ش��غلی،  ت��ری هاكت مدی��ر اجرایی 
یك ش��ركت كاریابی و دیوید پارنل مش��اور حقوقی 
و نویس��نده كتاب های��ی درب��اره ش��كار ش��غل، در 
گفت وگ��و ب��ا فوربس توصیه ه��ای خ��ود را مطرح 
كرده اند. اگر از ش��غل فعلی خود خس��ته شده اید یا 
اصال ش��غلی ندارید كه بخواهید حاال از آن خس��ته 
 باش��ید، اینجا چند توصیه بس��یار كارب��ردی از آنها 

می توانید بخوانید: 
انعطاف پذی�ر باش�ید: گاه��ی گرفتن مش��اوره 
از دیگ��ران هیچ مش��كلی ندارد. آدن��ی در این باره 
می گوی��د: »ما معم��وال اینط��ور فك��ر می كنیم ما 
خودمان باید همه كار را بكنیم تا شغل گیر بیاوریم. 
ام��ا گرفتن مش��اوره از حرفه ای ها ی��ا همكارانی كه 
تجربه بیش��تری دارن��د اصال ایراد ن��دارد كه هیچ، 

خیلی هم می تواند موثر باشد. 
نباش�ید:  رویای ت�ان  دنب�ال  ب�ه  همیش�ه 
»رویای ت��ان را دنب��ال كنی��د« مهم تری��ن توصی��ه 
شغلی تاریخ اس��ت اما كارشناس��ان زیادی هستند 
كه معتقدند این جمله گاهی می تواند اش��تباه باشد. 
آدنی هم با این كارشناس��ان موافق اس��ت. او البته 
می گوی��د كه به كلی كنار گذاش��تن رویاها اش��تباه 
اس��ت اما برای ش��روع یك زندگی حرف��ه ای، حتما 
نبای��د همه چیز آنطور كه می خواهیم باش��د. گاهی 
پیدا كردن یك شغل مناسب،  زمینه را برای كارهای 

بزرگ تر فراهم می كند. 
نبای��د  موقعی�ت را خودت�ان خل�ق كنی�د: 
همین طور بنش��ینید و انتظار داشته باشید كه شغل 
رویایی خودش به سراغ شما بیاید. اگر دوست دارید 
در صنعت یا ش��ركت خاصی كار كنی��د، درباره اش 
تحقی��ق و مطالع��ه كنید. حتی ش��ركت هایی را كه 
می خواهی��د در آنها باش��ید مش��خص كنید. هاكت 
می گوی��د: »چالش های��ی را كه س��ر راه تان اس��ت 
شناسایی كنید. با مطالعه درباره شركت ها، با ساز و 
كار آنها آشنا می شوید و می توانید رابطه حرفه ای تان 
را ش��روع كنید. مثال اگر آنها مش��كلی دارند، بدون 
هیچ چشم داشتی به آنها یك راه حل بدهید، همین 

زمینه اشتغال شما در آن شركت را مهیا می كند.«
یاد بگیرید كه چطور گوش بدهید: متقاضیان 
ش��غل چنان درگیر ارائه تصویری مثبت از خودشان 
به كارفرما هس��تند كه گاه��ی اصال به چیزهایی كه 
طرف مقابل می گوید توجه نمی كنند. آبال می گوید: 
»با دقت و ق��درت گوش دادن یك مهارت ش��غلی 
بس��یار عالی اس��ت. هن��ر مكالمه در این اس��ت كه 
بدانید چطور گوش بدهی��د.« خوب گوش دادن در 

یك مصاحبه شغلی ارزشش را نشان می دهد. 
از باال شروع كنید: در زندگی افراد بزرگ، بارها 
مش��اهده می شود كه به جای ش��روع كردن از افراد 
رده پایین، مس��تقیما س��راغ به اصطالح كله گنده ها 
رفته ان��د. پارن��ل در این باره می گوی��د: »خودتان را 
به جایی كه فكر می كنید برس��انید. تاكتیك داشته 
باش��ید، احت��رام بگذارید و در پروس��ه معرفی خود 
ش��فاف و صریح باش��ید. با این حال همیشه این را 

به یاد داشته باشید كه سراغ تصمیم گیرها بروید.«
با مش�اوران در همه رده ها ارتب�اط بگیرید: 
م��ورد قبلی تنها راه رس��یدن ش��ما به ش��غل مورد 
عالقه تان نیست، بلكه باید با پرسنل در همه سطوح 
رابطه داشته باشید. پارنل می گوید: »افراد در سطوح 
مختل��ف، مثال رئی��س دفترها، برنامه های رؤس��ا را 
می دانند، همین طور عالیق آنها، مسئولیت هایش��ان 
و ترجیح هایش��ان را. دوست ش��دن با آنها، می تواند 

بسیار تاثیرگذار باشد.«
كمی طمانینه داشته باشید: آدنی می گوید كه 
بدترین بخش در پروسه شكار شغل، درخواست های 
متوالی و پش��ت س��ر هم اس��ت؛ »وقتی یك شغل 
آنالین پیدا می كند كه فكر می كنید مناس��ب است، 
درخواس��ت تصدی آن آخرین كاری اس��ت كه باید 
بكنید. به جای آن، درباره ش��ركت و افرادی كه آنجا 
كار می كنن��د تحقیق كنید و به آنه��ا بفهمانید كه 
نسبت به كار آنها در آن شركت چه احساسی دارید. 
به آنها ایمیل بزنید و این طور ارتباط را شروع كنید. 
بعد وقتی كه ارتباط برقرار ش��د، موضوع فرس��تادن 
رزوم��ه و عالقه تان را مطرح كنید. این بهترین روش 
برای این اس��ت كه رزومه ت��ان الی دیگر رزومه ها و 

كاغذها گم نشود.«
روی زب�ان بدن تمركز كنی�د: احتماال قبال هم 
این را ش��نیده اید اما متقاضیان ش��غل ها معموال به 
آن توج��ه نمی كنن��د. آب��ال می گوید: »زب��ان بدن 
به ص��ورت ش��گفت انگیزی در مصاحبه های ش��غلی 
مهم اس��ت. در عین حال توج��ه ویژه ای هم به زبان 
بدن مصاحبه كننده داش��ته باش��ید. این كار به شما 

می گوید كه در مسیر درست هستید یا نه.«
روی ش�غلی ك�ه عاش�قش هس�تید تمركز 
نکنید، دس�ت كم فعال: این نكته را در نظر داشته 
باشید كه شغل مورد عالقه تان، شاید در یك پروسه 
پنج ساله به دست بیاید. سختگیر نباشید. اگر شغلی 
زمینه را برای رس��یدن به ش��غل رویایی تان فراهم 

می كنید، به آن فكر كنید. 
بزرگ ترین طرفدار آنها باشید: وقتی یك شركت 
پیدا می كنید كه می خواهید برایش كار كنید، س��عی 
كنید بزرگ ترین طرفدار آن باش��ید. هاكت می گوید: 
»یك هوادار وفادار بودن ش��اید ب��ه یك كارمند بودن 
منتهی ش��ود. اما البته باید همیشه از سوی پیامی به 
ش��ركت برس��د، پیامی كه باید مطمئن باش��ید دیده 
می ش��ود.« شركت ها معموال كارمندی می خواهند كه 

درباره كار آنها با عالقه و حرارت صحبت كنند. 
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گزارش 2

چه سوال هایی را در مصاحبه شغلی نپرسیم؟ 

 »من از یك پیش��خدمت 16ساله به یك 
صاح��ب كس��ب و كار و یك مدی��ر اجرایی 
ارشد تبدیل ش��ده ام و هرگز این فرصت را 
بدون حضور در ش��بكه های آنالین به دست 

نمی آوردم.«
جس رتی یك زن با یك ماموریت اس��ت. 
او می خواه��د كه همه م��ا به صورت آنالین 
پیش��رفت های حرفه ای داش��ته باشیم و در 
این راه، فرصت های حرفه ای بیشتری برای 

خودمان ایجاد كنیم. 
با توجه به اینكه تغییر شغل می تواند یكی 
از س��خت ترین كارهایی باشد كه در زندگی 
یك نفر اتفاق می افتد، بس��یاری از ما از هر 
چیزی كه تغییر ش��غل را برایمان آس��ان تر 

كند استقبال می كنیم. 
براس��اس یك تحقیق انجام ش��ده توسط 
هری��س پول، هش��ت نف��ر از 10 نفر تغییر 
شغل را امری پر از استرس و ناراحت كننده 
از تغیی��ر خان��ه،  می دانن��د؛ اس��ترس زاتر 
برنامه ریزی برای عروسی و حتی انجام روت 

كانال در دندانپزشكی. 
اما وقتی كه مس��ئله شكار شغل در میان 
است، جس می گوید كه نباید اجازه بدهیم 
اس��ترس ها ما را از اقدام كردن باز بدارند. او 
می گوید: »اینقدر به چیزها اهمیت ندهید و 
به آنها فكر نكنید و اصال نگران این نباشید 
ك��ه آیا می توانید وضعی��ت جدید را تحمل 

كنید یا نه.«
ای��ن توصیه چیزی اس��ت كه او ش��خصا 
در زندگی اش تجربه كرده و از آن س��ربلند 
بی��رون آم��ده اس��ت. جس كه ح��اال یكی 
از مدی��ران اجرای��ی كراودفان��در، یك��ی از 
كراودفاندین��گ  پلتفرم ه��ای  بزرگ تری��ن 
)جمع آوری س��رمایه و س��رمایه گذار برای 

ایده ه��ا و اس��تارتاپ هایی ك��ه در ابت��دای 
كار ق��رار دارن��د( انگلیس اس��ت، از زمانی 
كه از مدرس��ه فارغ التحصیل ش��ده زندگی 
ماجراجویانه و پر فراز و نشیبی داشته است. 

فعال در فضای مجازی
او كارش را به عنوان یك پیش��خدمت در 
س��ن پایین ش��روع كرد و می گوید كه این 
همكاران��ش بودند كه ب��ه او گفتند توانایی 
زی��ادی دارد. او نقل می كند كه همكارانش 
می گفتن��د می تواند به تنهای��ی به چیزها و 

دستاوردهای بزرگی در زندگی برسد. 
ای��ن صحبت ه��ا باعث ش��د ك��ه او یك 
پروفایل حرفه ای آنالین برای خود درس��ت 
كن��د. نكته كلی��دی در موفقیت او از همان 
گام های اول، حضور فعال آنالین بوده است. 
ج��س می گوی��د: »كراودفاندر م��ن را از 
طری��ق لینكداین پیدا ك��رد و تا آنجا پیش 

رفت كه به من شغل پیشنهاد بدهد.«
داون بب��ه از كراودفان��در ك��ه ج��س را 
اس��تخدام كرده اس��ت، می گوید كه وقتی 
می خواهد كس��ی را اس��تخدام كند به این 
چیزه��ا توجه ویژه ای دارد: اینكه متقاضیان 
اس��تخدام چطور هس��تند و درباره چه چیز 

اشتیاق و عالقه فراوانی دارند. 
دانی��ل ف��اراز از لینكدای��ن می گوید كه 
تجربه جس به صورت��ی افزاینده همگانی و 

عمومی است. 
 »در بیش��تر موارد، بیشتر مردم به دنبال 
كار نمی گردن��د بلكه چیزی هس��تند كه ما 
ب��ه آنها كاندیداه��ای فع��ال می گوییم، اما 
لینكدای��ن می توان��د كمك كند ك��ه روند 
معكوس باش��د و این ش��غل ها باشند كه به 

دنبال شما بگردند.«

ام��ا این رون��د،  وقتی به نتیجه می رس��د 
كه ش��ما پروفایل كاملی داش��ته باش��ید و 
متاس��فانه نكته هم همینجاست. بسیاری از 
م��ا چندان در معرفی حرفه ای خودمان كارا 

نیستیم. 
م��ا بیش��تر از موفقیت ه��ای حرف��ه ای و 
اعالنات ش��غلی، در اش��تراك گذاری عكس 
غذاها و چیزهای به درد نخور توانایی داریم 

و موفق هستیم. 
داراین می گوید: »مردم براساس پروفایل 
آنالینی كه ما داریم ما را قضاوت می كنند.«

مسئله فقط لینكداین نیست بلكه باید در 
همه شبكه های از جمله فیس بوك و توییتر 
حض��وری فعال داش��ته باش��یم: »مطمئن 
ش��وید كه چیزی كه به صورت آنالین ارائه 
می دهید دقیقا ب��ر تصویری كه می خواهید 
از ش��ما دی��ده ش��ود منطبق باش��د. هیچ 
وقت ش��ب قبل از تعطیالت شما نمی تواند 
 ب��ا صب��ح نخس��تین روز كاری ت��ان یك��ی 

باشد.«
اش��تباهی ك��ه بس��یاری از م��ا مرتكب 
می شویم این است كه وقتی دنبال یك شغل 
جدید می گردیم، فقط ش��بكه های مجازی 
حرف��ه ای )مرب��وط ب��ه آن ش��غل(  را چك 
می كنیم، اما اس��تخدام كننده ها به چیزهای 
بیش��تری فكر می كنند و می خواهند از هر 
راه ممك��ن به این نتیجه برس��ند كه آیا ما 

مناسب شغل آنها هستیم یا نه. 
می گوی��د:  كراودفان��در  از  بب��ه  داون 
»نخس��تین كاری كه ما می كنیم این است 
كه به صورت آنالین چك می كنیم تا ببینیم 
می توانی��م كاندیداهای بالقوه را در محدوده 
جغرافیای��ی موردنظرمان پی��دا كنیم یا نه. 
كاندیداهایی كه باید تشخیص بدهیم عالقه 

و مهارت كافی برای ش��غلی ك��ه ما مدنظر 
داریم دارند یا نه.«

چنین روش��ی برای پیدا كردن استخدام 
شغلی در طول چند سال گذشته به صورتی 
انقالب��ی تغییر كرده اس��ت و حاال بیش��تر 
افرادی كه دنب��ال كار می گردند یا برعكس 
بیشتر كارفرمایانی كه دنبال نیرو می گردند، 
جست وجوهای ش��ان را به ص��ورت آنالی��ن 

انجام می دهند. 
لینكدای��ن در سراس��ر جه��ان نزدی��ك 
ب��ه 400میلیون عضو دارد. س��ال گذش��ته 
لینكدای��ن  خری��د  ب��رای  مایكروس��افت 

26میلیارد دالر پول پرداخت كرد. 
و ح��اال فیس بوك كه هر ماه بیش از یك 
میلیارد كاربر فعال دارد، فضای ورك پلیس 
)مح��ل كار( خود را راه اندازی كرده اس��ت. 
اس��اس كار ای��ن پلتف��رم این اس��ت كه به 
كارگ��ران و كارمندان اجازه بدهد با یكدیگر 

صحبت كنند، البته از خانه. 
هرچند ای��ن فضای آنالی��ن فعال در حد 
شركت ها طراحی شده، اما با توجه به تعداد 
كارب��ران فیس بوك، می توان��د رقیبی كامال 

جدی برای لینكداین باشد. 

خالق باشید
جس، پیشنهاد خاص خود را برای جوانان 

دارد. 
او می گوید: »اگر می خواهید دیده ش��وید 
و متمای��ز باش��ید، بای��د در پروفایل ه��ای 
آنالین خود خالق و هوش��مند باش��ید. اگر 
می خواهید با اس��تفاده از این فضا در شغل 
خود پیش��رفت كنید، نكته بسیار مهم این 

است كه تداوم داشته باشید.«
جس می گوید كه او همیش��ه می خواسته 

كسب و كارش را در شهر زادگاهش كورن ول 
راه بیندازد. 

ع��الوه بر كار كردن ب��رای كراودفاندر، او 
و شریكش ش��ركت كورن ول كمپر كمپانی 
را ه��م راه اندازی كرده اند. كار این ش��ركت 
اج��اره دادن كاروان ه��ای فولكس واگ��ن به 
كسانی است كه می خواهند برای تعطیالت 

به كمپینگ بروند. 
 او می گوی��د ك��ه ب��ه لطف ش��بكه های 
اجتماع��ی آنالی��ن، آدم می توان��د در ه��ر 
جایی كه هست تاثیر زیادی روی كاری كه 

می كند بگذارد. 
او البته این پیش��نهاد بس��یار مهم را هم 
دارد. فقط آنالین بودن جایگزین مناس��بی 
ب��رای دانش حرفه ای و تعهد نیس��ت و باید 

»چیزهایی را كه باید، بلد باشید.«

توصیه های كاربردی در جست وجو 
برای شغل

- یك عكس پروفایل مناس��ب پیدا كنید، 
در ای��ن صورت 14بار بیش��تر احتمال دارد 

كه دیده شوید.
- روی تصوی��ر حرفه ای خ��ود كار كنید، 
كارفرمای��ان حتم��ا ب��ه این مس��ئله توجه 

می كنند.
- از نمونه كارهای ت��ان در پروفای��ل خود 

استفاده كنید.
- هر روز زمان مش��خصی را برای حضور 
آنالی��ن در فضاه��ای آنالین كس��ب و كاری 

مرتبط اختصاص دهید.
- در فضاه��ای مج��ازی ش��ركت هایی را 
كه دوس��ت دارید برای ش��ان كار كنید فالو 
 كنید و پس��ت های جدی��د آنها را بازنش��ر 

بدهید.

وقتی كه در یك مصاحبه ش��غلی، از ش��ما 
پرس��یده می شود آیا س��والی دارید، فرصتی 
طالیی ایجاد می ش��ود تا به شغلی كه دوست 
دارید نزدیك ش��وید. البته عملكرد ش��ما در 
پرس��یدن س��واالت، به همان اندازه می تواند 
شما را از شغل دلخواه تان دور كند. اینكه بعد 
از شنیدن این جمله چه چیزهایی می پرسید، 
نقش��ی حیاتی در رسیدن به شغل دارد. پس 
بهتر است مراقب سواالت باشید و توصیه های 
حرفه ای ها را مدنظر داشته باشید. اینجا چند 
توصیه خوب است كه شاید به كارتان بیاید. 

هر چیزی مربوط به حقوق و مزایا
مزایا معموال وقتی موضوعیت پیدا می كنند 
كه قرارداد به ش��ما پیشنهاد شده باشد. پس 
كمی تحمل داش��ته باش��ید. پرسیدن چنین 
سوالی، یعنی اینكه مطمئن هستید شغل به 
ش��ما داده می شود. اجازه بدهید این تصمیم 

را مصاحبه كنندگان بگیرند نه شما. 

سواالتی كه با چرا شروع می شوند
 چنین س��وال هایی ط��رف مقابل را از نظر 
روانی در موضع دفاع��ی قرار می دهد و هیچ 
مصاحبه كننده ای دوس��ت ن��دارد در چنین 
موقعیت��ی ق��رار بگی��رد. چنی��ن وضعیتی، 

می تواند پایان رویای شما باشد. 

چه كسانی رقیب شما هستند؟ 
ش��اید این س��وال نش��ان بدهد كه ش��ما 
تعمق زیادی درباره ش��غل مورد بحث دارید 
ام��ا اینطور فكر كنید كه وقتی این س��وال را 

مطرح می كنید، به ط��رف مقابل این پیام را 
می دهید كه هیچ اطالعی از شرایط شركت و 
شغلی كه می خواهید به دست بیاورید ندارید. 
طبیعی است كه شركت هرگز نمی خواهد به 

كسی مثل شما شغل مهمی بدهد. 

چند وقت یک بار ارزیابی خواهم شد؟ 
شاید این سوال را از سر كنجكاوی بپرسید 

ام��ا به طرف مقابل این پی��ام را می دهید كه 
نگران جنبه های منفی عملكرد خود هستید. 
اعتماد ب��ه نفس خود را تحت هر ش��رایطی 
حفظ كنید و اگر از سر كنجكاوی این سوال 
را پرسیده اید هم بهتر است دست كم در روز 
مصاحب��ه كنجكاو نباش��ید. وقتی قرار ش��د 
كارتان را ش��روع كنید، می توانید این سوال 

را هم بپرسید. 

هر نوع سوالی درباره دیر و زود كردن 
در كار

ش��اید منظور شما این باش��د كه بخواهید 
می��زان انعطاف پذیری ش��ركت را بدانید. اما 
وقت��ی ای��ن موض��وع را مط��رح می كنید به 
مصاحبه كننده اینطور القا می كنید كه انسان 
نامنظمی هس��تید و چیزه��ای مهم تری در 

زندگی تان به جز كارتان وجود دارد. 

می شود از خانه كار كنم؟ 
اگ��ر این موضوع در ش��رایط اس��تخدامی 
اش��اره نشده، اصال به آن اشاره نكنید. بعضی 
ش��ركت ها وقتی ببینند ش��ما كارمند موثر و 
س��ازنده ای هس��تید، با چنین درخواس��تی 
موافقت خواهند كرد اما مس��ئله این اس��ت 
ك��ه آنها اول بای��د تش��خیص بدهند چنین 
كارمن��دی هس��تید. طبیعت��ا ه��م در روز 
مصاحب��ه ش��غلی چنین اس��تنباطی حاصل 
نمی شود. پس بهتر است این سوال را به بعد 

موكول كنید. 

هر چند وقت یک بار ارتقای شغلی 
خواهم داشت؟ 

كسی كه در یك مصاحبه شغلی این سوال 
را بپرس��د، هر جای دنیا كه باش��د، شخصی 
مغرور و متوقع پنداش��ته خواهد شد. چنین 
س��والی را در روز مصاحبه ب��ه كل فراموش 

كنید. 

آیا دفتر اختصاصی خواهم داشت؟ 
این س��وال واقعا نگران كننده اس��ت. البته 
كه چنین س��والی ممكن اس��ت در ذهن تان 
باش��د اما ب��ه این فكر كنید ك��ه آیا اگر یك 
دفتر اختصاصی نداشته باشید، حاضرید یك 
فرصت ش��غلی را از دس��ت بدهید؟ اگر واقعا 
پاس��خ تان این اس��ت كه بله حاضرید به این 
خاطر یك فرصت ش��غلی را از دست بدهید، 
بهتر اس��ت اولویت هایتان را تغییر بدهید. به 
هر حال این س��وال در مصاحبه شغلی، هیچ 

كمكی به شما نخواهد كرد. 

توصیه های كاربردی برای مشاغل آنالین

چطور شغلی را که 
می خواهیم به دست بیاوریم؟ 
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سرانجام پرونده نمایش�گاه بزرگ CES بسته شد؛ نمایشگاهی 
که از پنجش�نبه گذش�ته ت�ا دی�روز  )یکش�نبه( در الس وگاس 

ایاالت متح�ده ادام�ه داش�ت و در جریان آن نبرد س�نگینی بین 
غول ه�ای فن�اوری در گرف�ت. اگرچ�ه در جریان این نمایش�گاه 
کاالهای متعدد و پرش�ماری ارائه ش�دند، اما چکیده ای متنوع از 

تمامی کاالهای این نمایشگاه شامل موارد زیر می شود.

پاناسونیک 

یکی از س��تاره های امس��ال در بخش رباتیک، 
روبات دس��تیار پاناس��ونیک ب��ود. این محصول 
که در حال حاضر نام مش��خصی ن��دارد، یکی از 
امیدهای مهم شرکت پاناسونیک برای پرفروش 

شدن در سال جاری میالدی است. 
کارکردهای این روبات بی ش��باهت به اسپیکر 
هوش��مند گوگل و آمازون نیس��ت اما این کاال 
یک مزیت بزرگ نس��بت به رقب��ای خود دارد. 
روبات پاناس��ونیک متحرک و قادر به حرکت در 
مناطق مورد نظر کاربر است. با کمک این گجت 
می توان ویدئو ها و تصاویر دلخواه را به راحتی در 
هر شرایطی مشاهده کرد. هنوز قیمت مشخصی 

برای این روبات جذاب تعیین نشده است. 

Hub robot LG & Airbot

 ش��رکت ال جی امس��ال ب��ا ارائ��ه دو روبات 
هوش��مند رکوردش��کنی کرد. این روبات ها که 
کارک��ردی مش��ابه دارند، مثل دو ب��رادر دو قلو 
هستند. روبات اولی که به Hub robotمشهور 
اس��ت، یک دستیار خانگی ارزش��مند محسوب 
می ش��ود. دس��تیاری ک��ه وظایف متع��ددی را 
برعهده دارد که مدیریت پخش موس��یقی یکی 

از آن هاست. 
روب��ات بع��دی ام��ا، همان طور ک��ه از نامش 
مش��خص اس��ت، روباتی فرودگاهی محس��وب 
می ش��ود؛ این محصول موظف اس��ت اطالعات 
دقیق و مناسبی از پروازها و شرایط بلیت و سفر 
را در اختیار مس��افران ق��رار دهد و از این حیث 

بسیار مفید به نظر می رسد. 

 SanDisk's Extreme Pro
USB 3. 1 Flash

 ش��رکت ش��ناخته ش��ده San disk، یکی 
و  دیس��ک  ان��واع  مط��رح  تولیدکنن��دگان  از 
هارددیس��ک اس��ت. ای��ن ش��رکت در ط��ول 
م��دل  جدیدتری��ن  از   CES نمایش��گاه 
فلش مموری خود رونمایی کرده است. سرعت 
این محص��ول 420 مگابایت بر ثانیه اس��ت و 
س��رعت ارائه اطالعات آن به 380 مگابایت بر 
ثانیه می رس��د. از مزیت های این فلش مموری 
می ت��وان ب��ه ق��اب آلومینیومی ب��ا کیفیت و 

گارانتی مادام العمر اش��اره کرد. 
ای��ن فلش مموری با دو ظرفیت متفاوت 128 
و 256گیگاباتی عرضه می شود و به نظر می رسد 
ب��ا توج��ه به ق��درت و ظرفیت خ��ود محصولی 
ارزشمند است. قیمت تقریبی این محصول 180 

دالر خواهد بود. 

 Kingston's 2TB USB
flash drive

 ش��رکت کینگس��تون نیز از فلش 2 ترابایتی 
خ��ود، رونمایی کرده اس��ت. فل��ش مموری که 
حمل آن بس��یار س��اده تر از هارددیس��ک های 
سنگین وزن خواهد بود. این فلش مموری دارای 

رابط USB 3.0 است. 
جنس م��واد تش��کیل دهنده ای��ن فلش از 
مواد بس��یار مق��اوم و قدرتمندی اس��ت که 
در براب��ر حرارت نیز از خود مقاومت نش��ان 
می دهد. این مس��ئله کم��ک می کند تا بتوان 
از ای��ن فل��ش در ه��ر ش��رایطی )در ط��ول 
یا ش��رایط متن��وع آب وهوایی(  مس��افرت ها 
ای��ن فلش  اس��تفاده ک��رد. قیم��ت قطع��ی 
مموری اعالم نش��ده اما پیش بینی می ش��ود 

این کاال گران تر از 2700 دالر باش��د. 

 Dell اینچی   27 نمایش��گر 
و  کاربردی تری��ن  از  یک��ی 
مفیدترین نمایشگرهای موجود 
در نمایشگاه CES امسال بود. 
این محصول یک استودیو تمام 
عیار از نوع QHD اس��ت و با 
وضوح خیره کننده خود تمامی 
رقب��ا را م��ات کرده اس��ت. با 
توج��ه ب��ه اینکه این دس��تگاه 
ultraportable  اس��ت، یک 
ایستگاه مجهز برای فعالیت های 

اداری نیز محسوب می شود.  قابلیت انعطاف باالی این محصول باعث می شود کاربر 
در هر زاویه ای به طور مطلوب از آن لذت ببرد. بسیاری از کارشناسان این محصول را 
رقیبی سرسخت برای Surface studio می دانند. به نظر می رسد محصول جدید 
کمپانی dell با قابلیت های منوی تغییر رنگ سریع، سیستم برقراری سریع تماس 

و منوی تمام لمسی رقیبی سرسخت برای surface studio است. 

س��ونی از دیگر شرکت هایی 
اس��ت که در جری��ان رونمایی 
از محص��والت مختل��ف خود، 
  OLED براوی��ا  تلویزی��ون  از 
کرد.  رونمای��ی  جدی��د خ��ود 
تلویزیون��ی موس��وم ب��ه مدل 
A1Eک��ه قرار اس��ت در س��ه 
اندازه متفاوت روانه بازار ش��ود؛ 

ابعاد 55، 65 و 77 اینچی. 
محص��ول  ای��ن  س��ازندگان 

مدعی هستند که قدرت پردازش تصاویر این محصول تا 40درصد فراتر از مدل های 
پیش��ین اس��ت. یکی از مواردی که باعث می ش��ود، کاربران این مدل از تلویزیون 
 dolby به کیفیت تصویر آن امید زیادی داش��ته باش��ند، س��ازگاری آن با فناوری

vision HDR است. 
از دیگر مزیت های این نوع تلویزیون جدید می توان به س��ازگاری آن با سیس��تم 
  Google home عامل اندروید، دسترس��ی مس��تقیم به گوگل پلی و اسپیکرهای
اش��اره کرد. از این محصول می توان به دو ش��کل رومیزی و دیواری اس��تفاده کرد. 

هنوز قیمت دقیقی برای این تلویزیون اعالم نشده است. 

کمپانی razer نیز از لپ تاپ 
جدید خود رونمای��ی کرد. این 
three- محصول، از تکنولوژی
screened concept استفاده 
می کن��د و از ای��ن حی��ث در 
سطح جهان رکورددار است. اما 
مکانیزم این نمایش��گر سه گانه 
دقیقا چگونه اس��ت. دو صفحه 
نمایش اضافی موج��ود در این 
لپ ت��اپ ی��ک کان��ون نمایش 
تشکیل می دهند که از نمایشگر 

  43cm مرکزی تبعیت می کند. هر سه صفحه نمایش به لحاظ اندازه به یک شکل هستند
برابر با 17 اینچ. هر س��ه لپ تاپ نیز از ضخامتی 1.5 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 هس��تند. این س��ه 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. 

 نمایشگر، لپ تاپ و تلویزیون 

Pro trek smart WSD-F20
کمپان��ی مش��هور کاس��یو امس��ال ضمن معرفی س��اعت 
هوش��مند خود قابلیت هایی خاص و متف��اوت را به کاربران 
ارائه کرد. این س��اعت ضدآب و ضدضربه مبتنی بر سیستم 
عامل اندروید است. از خصوصیات مثبت این ساعت می توان 
به عدم وابستگی به سیستم عامل جانبی تلفن های هوشمند 

برای بارگذاری اپلیکیشن ها اشاره کرد. 
در ضمن جی پی اس داخلی این محصول حتی در شرایط 
آفالین نیز فعال و قابل اس��تفاده اس��ت. قابلیت پایداری در 
عمق 50 متری آب و ش��ارژ باتری 20 روزه از دیگر مزایای 
ای��ن محصول محس��وب می ش��ود. این قدرت بات��ری برای 
افرادی که در ش��ارژ کردن لوازم خود فراموش کار هس��تند، 

بسیار کابردی به نظر می رسد. 

کاله ایمنی لینکس 
تولید کاله های ایمنی هوش��مند موضوعی جدید نیست. اما 
کمپان��ی لینکس با ابداع منحصر به ف��رد خود، نیاز کاربران به 
هدفون را به طور کامل از میان برداشته است. این کاله هوشمند، 
قادر است از طریق ایجاد ارتعاش در استخوان های گوش وفک، 
ریتم موس��یقی را به گوش کاربر برساند. به همین دلیل است 
که کاربر نیازی به اس��تفاده از هدفون نخواهد داش��ت.  اما این 
همه ماجرا نیست. کاربران از طریق این محصول قادر خواهند 
بود به طور هم زمان جهت یابی و البته با هر بار شارژ کاله تا 12 
س��اعت موسیقی گوش کنند. افزون بر این ها می توان از طریق 
اپلیکیشن نصب ش��ده در تلفن همراه یا ریموت کنترل نصب 
شده روی فرمان دوچرخه به مدیریت موسیقی پرداخت. قیمت 

تقریبی این محصول 200 دالر است. 

 Taclim VR shoes
 کفش واقعیت مجازی شرکت تسلیم از جذاب ترین محصوالت 
حاضر در نمایشگاه امسال بود؛ کفشی که برای بازیکنان حرفه ای 
یک هدیه ایده آل محس��وب می ش��ود. این کفش ه��ای واقعیت 
مجازی کمک می کند تا کاربران انواع بازی های مهیج را با دخالت 
کامل دس��ت و پاه��ای خود انجام دهن��د و در نتیجه در فرآیند 
ب��ازی لذت هیجان کامل را تجرب��ه کنند.  اما جذاب ترین بخش 
اس��تفاده از این کفش، به اجرای بازی ه��ای رقابتی باز می گردد. 
درواقع می توان از طریق این کفش ش��دت ضربه های وارد ش��ده 
ب��ه صورت یا بدن حریف را با تمام وجود حس کرد و یک مبارزه 
تمام عیار ترتیب داد. هنوز قیمت دقیقی در خصوص این محصول 
اعالم نشده، اما پیش بینی می شود رقمی باالتر از هزار دالر برای 

آن در نظر گرفته شود.

CES گشتی در نمایشگاه

از  ش��یائومی  ش��رکت 
شرکت هایی است که در جریان 
نمایش��گاه CES از جدیدترین 
رونمایی  تلویزی��ون خ��ود  نوع 
ک��رد. ای��ن تلویزی��ون جدید با 
ضخام��ت 4.9mm  خود، نظر 
مثبت بس��یاری از کاربران را به 
س��مت خود جلب کرده است. 
این تلویزی��ون در ابعاد 49، 55 
و 65 اینچی به بازار فروش ارائه 

خواهد شد. سیس��تم و کیفیت صدای این تلویزیون از فناوری Dolby Atmos بهره 
می برد که بی شباهت به تجربه دیدن فیلم در فضای سینما نیست. Mi TV 4  رکورددار 
باریک ترین محصول تولیدی شرکت شیائومی است و به نظر می رسد مدیران این شرکت 
روی فروش باالی این محصول حساب ویژه ای باز کرده اند. براساس اطالعات منتشر شده 
توسط مدیران ش��یائومی، این تلویزیون از نسل محصوالت ماژوالر است. یعنی کاربران 
قادر خواهند بود بخش هایی مثل مادربورد و برخی اجزای کلیدی دیگر آن را در شرایط 
لزوم تغییر دهند. اما یکی از مهم ترین مزیت های این محصول استفاده از سیستم هوش 
مصنوعی و کمک گرفتن از رابط PATCHWALL  است. با کمک این سیستم امکان 
انتخاب ویدئوهای مورد عالقه کاربر از میان انبوه ویدئوهای موجود، تسهیل خواهد شد. 

Mi TV 4 شیائومی 

razer لپ تاپ ویژه بازی

ش��رکت ال جی هم از جدیدتری��ن تلویزیون خود در 
دو اندازه 65 و 77 اینچی رونمایی کرده اس��ت. اما وجه 
تمای��ز این تلویزیون با دیگر محص��والت موجود در بازار 
به ضخامت بس��یار پایین آن مرتبط است. 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 ه��ای مهم این محصول می ت��وان به زیبایی و 

هوشمندی در طراحی اشاره کرد. 

در واق��ع می ت��وان ای��ن محص��ول را ب��ه کم��ک 
گیره ه��ای مخصوص در زمین ی��ا داخل دیوار جای 
داد. ب��ه عب��ارت دیگ��ر کاربران برای ای��ن محصول 
فوق العاده زیب��ا، هیچ محدودیتی نخواهند داش��ت. 
هن��وز اطالع��ات دقیقی در خصوص زم��ان عرضه و 
قیمت این محصول منتش��ر نشده است اما برخی از 
منابع غیر رس��می، قیمت این محصول را 6 هزار دالر 

تخمی��ن زده ان��د. 

LG Signature OLEDG6PDell's 27-Inch Canvas Display

Bravia 4k 

روبات ها فلش ها

گجت های پوشیدنی



چین به توسعه صنعت فرآوری 
محصوالت کشاورزی می اندیشد

شورای دولتی کابینه چین، دستورالعمل هایی را برای 
صنایع فرآوری محصوالت کشاورزی صادر کرده است. 
ب��ه گزارش ایانا از وب س��ایت chinadaily، توس��عه 
صنعت فرآوری می تواند به ترویج نوس��ازی کشاورزی، 
افزای��ش درآمد کش��اورزان، بهبود معیش��ت مردم و 
تضمین رشد پایدار اقتصادی کمک کند. چین در نظر 
دارد بازده فرآوری محصوالت کشاورزی را به ۶۸ درصد 
تا سال ۲۰۲۰ و تا ۷۵ درصد تا سال ۲۰۲۵ برساند. قرار 
است تا س��ال ۲۰۲۰، درآمد حاصل از صنعت فرآوری 
به طور متوسط س��االنه بیش از ۶ درصد افزایش یابد. 
دولت برای ش��رکت های حوزه فرآوری محصول وعده 
مالیات مناسب و سیاست های مالی تسهیل توسعه این 
بخش را داده اس��ت. این دستورالعمل بخشی از تالش 
گسترده تر چین در راستای بهبود بهره وری کشاورزی 

و رقابت پذیری است. 
Han Changfu ، وزیر کش��اورزی چین به تازگی 
گفت��ه: »چین دارای مقدار زیادی تولیدات اس��ت، اما 
تعداد بس��یار کمی از آنها ب��ا کیفیت باال و محصوالت 
کشاورزی مارک دار )برند( هستند. این کشور همچنان 
به اصالحات ساختاری عرضه کش��اورزی برای بهبود 
کیفیت و بهره وری در این بخش تا س��ال ۲۰۱۷ ادامه 

می دهد.«
 

گزارش فائو نشان داد
 استفاده از تکنولوژی 
برای غلبه بر گرسنگی

براساس گزارش س��ازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد )فائو(، به منظور رسیدن به اهداف توسعه پایدار در 
جهان و مقابله با گرسنگی و فقر تا سال ۲۰۳۰، دولت ها 
و بخ��ش خصوصی نیاز به تقویت بخش علم و فناوری 
و ظرفیت های پژوهشی کشاورزی دارند. به گزارش ایانا 
از وب سایت فائو، فائو تاکید کرد سرمایه گذاری در علم 
و تکنولوژی کشاورزی، نیاز است، چراکه سرمایه گذاری 
در علوم کشاورزی به کاهش گرسنگی در سراسر جهان 
به ویژه در آسیا کمک می کند. در یک گزارش جداگانه 
که توس��ط دفتر منطقه ای فائو در آسیا و اقیانوس آرام 
منتشر ش��د، این سازمان هش��دار داد که اگر افزایش 
س��رمایه گذاری تحقیقات کش��اورزی به ویژه در آسیا 
انجام نش��ود، تالش برای به صفر رساندن گرسنگی تا 

سال ۲۰۳۰ می تواند با دشواری انجام شود. 
Kundhavi Kadiresan، دس��تیار مدی��ر کل 
و نماینده منطقه ای فائو در حوزه آس��یا و اقیانوس��یه 
گفت: »نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر گرسنه و مبتال به 
س��وءتغذیه در جهان وج��ود دارد، بنابراین بیش از هر 
زمان دیگری ما نیاز به پیش��رفت های علمی و فناوری 
داریم.« وی اف��زود: »ایده های جدید و فناوری، زمانی 
موفقیت آمیز اس��ت که از طریق جوامع گسترش یابد. 
نقش علم و فناوری برای کاهش گرسنگی و فقر نه تنها 
با افزایش بهره وری کش��اورزی به دست می آید، بلکه 
نوآوری باید به نس��ل بعد هم منتقل ش��ود، چراکه ما 

مدیون کودکان و فرزندان مان هستیم.«
فائو تخمین می زند که جهان نیاز به تولید مواد غذایی 
حدود ۶۰ درصد بیشتر برای تغذیه افراد گرسنه جهان 
تا س��ال ۲۰۵۰ دارد. این در حالی اس��ت که بیش��تر 
تولید مواد غذایی در جهان بر عهده کشاورزان خرده پا 
است؛ کس��انی که از فقیرترین افراد هستند.« دستیار 
مدی��رکل گفت: »تالش برای تقویت علم و فناوری در 
بخش کش��اورزی باید همه را درگی��ر کند؛ از محقق 
برجسته کش��ور گرفته تا خانوارهای کشاورز.« وی در 
ادامه تاکید کرد: »ما نیاز به توسعه ظرفیت ها در بخش 
نوآوری برای کش��اورزان خرده پا داریم. باید آموزش در 
تمام س��طوح و مهارت ها و ظرفیت های افراد همچون 
کش��اورزان، ارائه دهندگان خدمات توسعه و محققان 
در تمام جنبه های سیس��تم نوآوری کشاورزی به روز 
ش��ود. کش��اورزان خرده پا نیاز به یک محیط مناسب 
برای نوآوری دارند که می تواند  از طریق سیاست های 
دولتی، اقتص��اد پایدار، نظارت های قانونی و ش��فاف، 
امنیت حقوق مالکیت، ابزار مدیریت و زیرساخت های 
بازار فراهم ش��ود.« او همچنی��ن تاکید کرد که باید به 
نی��از زنان و دخت��ران و نق��ش آنها در کش��اورزی و 
استراتژی های معیشت روستایی توجه ویژه داشت، این 
در حالی اس��ت که توانایی های آنه��ا یا در نظر گرفته 
نمی شود یا کم ارزش جلوه می کند. همچنین باید روی 
جوانان تمرکز بیش��تری کرد، چراکه جوانان نسبت به 
افراد مس��ن تر تمایل بیشتری به نوآوری دارند و آینده 

کشاورزی در دست آنهاست. 
در چند سال گذشته، پیشرفت هایی در زمینه ارقام 
برنج، توسط انستیتوی بین المللی تحقیقات برنج حاصل 
ش��ده اس��ت که این ارقام به کش��اورزان در فیلیپین، 
 ویتنام و اندونزی داده ش��د و توانستند طی سال های
 ۲۰۰9-۱9۸۵، ساالنه به ارزش حدود ۱,۵میلیارد دالر 
آمریکا دست یابند. بهبود برنج نه تنها افزایش بهره وری 
به همراه داشته بلکه تاثیر آفات، بیماری ها، سیل، گرما، 

خشکسالی، شوری و سرما را کاهش داده است. 
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بررسی بازار پودر تخم مرغ و سرمایه گذاری پرسود و تاثیرگذار این ماده خوراکی

پودر تخم مرغ داریم وارد نکنید
ای��ن روزه��ا که ب��ازار و اوض��اع تولید در 
هم��ه بخش ه��ای اقتصادی کس��اد اس��ت، 
تاس��یس واحده��ای تولید پ��ودر تخم مرغ 
می تواند به نوع��ی حمایت از تولیدکنندگان 
و پرورش دهندگان مرغ تخمگذار محس��وب 
ش��ود، زیرا چنین واحدهای��ی از بازار فروش 
محص��والت خ��ود اطمینان یافت��ه و به کار 
تولی��دی می پردازن��د. مس��ئله مهم��ی که 
در ای��ن بازار مطرح اس��ت، نوس��ان ش��دید 
قیم��ت تخم مرغ اس��ت، طوری ک��ه برخی 
تولیدکنندگان این حوزه اعتقاد دارند قیمت 
م��واد اولیه این صنعت دائم��ا در حال تغییر 
اس��ت و مشخص نیست که در هر روز با چه 
قیمتی می ت��وان به خرید م��واد اولیه اقدام 
کرد. به منظور بررس��ی ب��ازار پودر تخم مرغ 
»فرصت امروز« گفت و گویی را با کارشناسان 
و فعاالن این بخش داشته است که در ادامه 

می خوانید. 

 استفاده از پودر تخم مرغ 
در صنعت تجارت جهانی

س��یدفرزاد طالک��ش، دبی��رکل کان��ون 
سراس��ری مرغ تخمگذار در رابطه با حفظ 
بازاره��ای صادرات��ی از طری��ق تولید پودر 
تخم م��رغ ب��ه »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
ای��ران باید ب��ه دنب��ال بازاره��ای جدیدتر 
تخم مرغ به ویژه در میان کشورهای همسایه 
باش��د،  زیرا پوست تخم مرغ ش��کننده بوده 
و ص��ادرات آن به دوردس��ت ها با مش��کل 
روب��ه رو می ش��ود. در بخ��ش فرآورده های 
مایع پاس��توریزه تخم م��رغ و پودر تخم مرغ 
سرمایه گذاری های مطلوبی در کشور انجام 
ش��ده، طوری که هم اکنون هشت کارخانه 
تولید مایع پاس��توریزه و سه کارخانه تولید 
پودر تخم مرغ در س��طح کش��ور مش��غول 
فعالیت هس��تند. طالکش ادام��ه می دهد: 
ب��رای صادرات مایع پاس��توریزه تخم مرغ و 
پودر تخم مرغ به اتحادیه اروپا و کش��ورهای 
دیگ��ر اقداماتی ب��رای اخذ اس��تانداردهای 
الزم در حال انجام اس��ت که امیدواریم در 
این راس��تا دولت حمایت ه��ای مورد نیاز را 
در دس��تور کار خ��ود قرار ده��د. همچنین 
رضا ترکاش��وند، مدیرعامل اتحادیه مرکزی 
مرغداران مرغ  تخمگذار میهن با بیان اینکه 
یک��ی از راهکاره��ای حل مش��کل مصرف 
س��رانه تخم مرغ، بهبود وضعیت ترابری این 
محصول و میزان مازاد تخم مرغ، پاستوریزه 
و ف��رآوری و پ��ودر کردن تخم مرغ اس��ت، 
 می گوی��د: تخم م��رغ روز را فقط در صنعت 
ص��ادرات منطقه ای می توان ب��ه کاربرد اما 
از تخم م��رغ پاس��توریزه و پ��ودر تخم مرغ 
در تج��ارت جهان��ی هم می توان اس��تفاده 
ک��رد. وی ادامه می ده��د: چندین کارخانه 
پاس��توریزه و پودر کردن تخم مرغ در کشور 
وج��ود دارد ک��ه از ظرفیت آنه��ا کمترین 
اس��تفاده ممکن صورت می گی��رد، زیرا این 

کارخانه ها مشکل نقدینگی دارند. 

نحوه تولید پودر تخم مرغ
رضا س��الکی، مدیر فروش ش��رکت پارس 
آیری��ن مهر، ب��ا بیان اینکه م��واد اولیه پودر 
تخم مرغ همان تخم مرغ اس��ت، در رابطه با 
روش تهی��ه پودر تخم مرغ به »فرصت امروز« 
می گوید: ابت��دا تخم مرغ ها به صورت مکانیزه 
شست و ش��و می ش��وند و پس از جداس��ازی 
تخم مرغ ه��ای معیوب، تخم مرغ های س��الم 
توسط دس��تگاه Egg Breaker )تخم مرغ 
شکن( شکسته شده و سفیده و زرده و پوست 
از هم جدا می ش��ود. در مرحله بعدی زرده و 
سفیده به صورت ترکیبی یا تک تک به منظور 
 Centrifuge همگن س��ازی ب��ه دس��تگاه
منتقل می شوند. پس از مرحله همگن سازی، 

انج��ام  پاستوریزاس��یون  عم��ل 
می گی��رد. بع��د از آن از دس��تگاه 
اس��پری درایر برای تبدیل مایع به 
پودر اس��تفاده می شود. سپس وارد 
مرحله خنک کردن و بس��ته بندی 
ش��ده و در شرایط خأل در کیسه ها 
ی��ا قوطی های دلخواه بس��ته بندی 
می شوند. این پودر بیشتر در صنایع 
غذای��ی و کارخانج��ات کلوچ��ه و 

شیرینی پزی و همچنین محصوالت گوشتی 
استفاده می ش��ود. وی ادامه می دهد: تا سال 
گذش��ته اس��تقبال از این محص��ول در بازار 
خوب بود و خریداران خوبی داش��تیم اما در 
سال جاری بازار تا حدی نابسامان شده است 
و مش��کالت اقتصادی باعث شده مشتری ها 
کاه��ش یابد. س��الکی با بی��ان اینکه برخی 
کارخانجات داخل ب��ه واردات پودر تخم مرغ 
از چی��ن اقدام می کنند و آن را با برند ایرانی 
بس��ته بندی و وارد بازار می کنند،  می افزاید: 
واردات پ��ودر تخم م��رغ از اوکراین هم رایج 
است. مدیر فروش شرکت پارس آیرین مهر 
همچنی��ن در رابطه با مصرف و صادرات این 

محصول می گوید: متاسفانه ما دیر وارد بازار 
تولید ای��ن محصول ش��دیم و در این مدت 
ه��م نتوانس��ته ایم ب��ازار خ��ود را در دنیا به 
دست بیاوریم، زیرا مصرف کنندگان جهانی 
ای��ن محصوالت س��االنه هزاران ت��ن از این 
محصول را به صورت پودر یا مایع فریز ش��ده 
از تولیدکنندگان باسابقه خریداری می کنند. 
ورود به بازارهای بین المللی این محصول کار 
مشکلی اس��ت اما امکان پذیر است و نیاز به 
بازارس��نجی و به وجود آوردن مزیت  نسلی 
ب��رای محص��ول دارد. ای��ن تولیدکنن��ده با 
بیان اینکه حجم ک��م، قابلیت نگهداری باال 
و س��هولت جابه جایی این ام��کان را فراهم 
می س��ازد که ب��ه جای نی��از خری��د روزانه 
تخم مرغ ت��ازه با تناوب های زمانی طوالنی تر 

اق��دام به خرید پ��ودر تخم مرغ ک��رد، ادامه 
می دهد: پودر تخم مرغ را می توان به سادگی 
و سریع در فرموالسیون تولید محصوالت به 
کار برد که این امر باعث س��هولت و افزایش 
س��رعت تولید می ش��ود. س��هولت استفاده 
از پ��ودر تخم مرغ باعث کاه��ش هزینه های 
حمل و نق��ل، هزینه های کارگ��ر و تجهیزات 
مربوط به نگهداری، شست وش��و، شکستن، 
جداسازی و... می شود. با توجه به اینکه تنها 
چند واحد تولیدی در س��طح کشور در این 
حوزه مش��غول هس��تند و همچنین با توجه 
ب��ه این موض��وع که پودر تخم م��رغ قابلیت 
نگهداری طوالنی مدت را داراس��ت، بنابراین 

تولی��د ای��ن محصول ب��ه منظور ص��ادرات 
می تواند برای کشور ارزآوری به همراه داشته 

باشد. 

10میلیاردتومان برای شروع کار
س��الکی در رابطه ب��ا تفاوت  مای��ع و پودر 
تخم م��رغ می گوید: تف��اوت ای��ن دو ماده در 
موارد اس��تفاده از آنهاست. به طور مثال مایع 
پاس��توریزه بیش��تر مصرف خانگ��ی و فردی 
دارد در حال��ی که پودر تخم م��رغ در صنایع 
بزرگ مانند بیسکویت سازی،  شیرینی سازی، 
 بستنی س��ازی و. . . اس��تفاده می ش��ود. البته 
گفتن��ی اس��ت در صنای��ع تولیدی س��س و 
قنادی ها اس��تفاده از مایع تخم مرغ معمول تر 
اس��ت. وی در رابطه با میزان س��رمایه اولیه و 
تجهی��زات م��ورد اس��تفاده در این 
صنع��ت می گوید: تجهی��زات مورد 
استفاده در این صنعت تماما از بلژیک 
وارد می شود و قیمت این دستگاه ها 
باالی ۶میلیارد تومان هزینه خواهد 
داش��ت. البته باید در نظر داشت که 
به تمام ای��ن هزینه ها، هزینه خرید 
مواد اولیه که همان تخم مرغ اس��ت 
اضافه خواهد ش��د،  اگ��ر ماهانه ح��دود ۲ تا 
۳میلی��ارد تومان هزینه صرف خرید تخم مرغ 
ش��ود قطعا برای شروع کار داشتن ۱۰میلیارد 
تومان س��رمایه اولیه ضروری به نظر می رسد. 
گفتنی اس��ت فضای مورد نیاز برای راه اندازی 
چنین کارخان��ه ای حدود 4 تا ۵ه��زار متر و 
برای کار در چنین س��طحی به ۵۰نفر نیروی 
کار احتیاج اس��ت. مدیر فروش شرکت پارس 
آیرین مهر با بیان اینکه پودر تخم مرغ در ایران 
طرفداران و مش��تریان خود را دارد، مش��کل 
ای��ن حوزه را ضعف در بخ��ش صنعت عنوان 
می کند و می گوید: اقتصاد کشور با مشکالت 
عدیده ای رو به رو اس��ت و همین مسئله باعث 

ش��ده تولیدکنندگان حوزه های مختلف یکی 
پس از دیگری به تعطیل��ی کارخانجات خود 
اقدام کنند. حال صنعت ما به نوعی با مصرف 
روزانه مردم و غذای آنها گره خورده اس��ت که 
توانسته ایم سرپا بمانیم، در غیر این صورت ما 
نیز ناچار به تعطیلی می شدیم. وی با اشاره به 
اینکه این ح��وزه هیچ گونه اتحادیه و انجمنی 
ندارد، می گوید: برای دریافت مجوز فعالیت در 
این بخش،  باید به وزارت صنایع مراجعه کرد. 
س��الکی با بیان اینکه این محصول به صورت 
کیلوی��ی در بازار عرضه می ش��ود در رابطه با 
تس��هیالت دریافتی در ای��ن بخش می گوید: 
دریافت تس��هیالت، زمانی که مشتری و بازار 

نداشته باشیم به هیچ دردی نمی خورد. 

 صنایع تبدیلی تخم مرغ
سوپاپ اطمینانی برای مرغداران

حمید هوشیار، مدیرعامل شرکت تولیدی 
نارین ب��ا بیان اینک��ه تاریخچ��ه تولید پودر 
تخم م��رغ به جنگ جهان��ی دوم بازمی گردد، 
 می گوید: استفاده از پودر تخم مرغ بر سالمتی 
افراد تاثیر مس��تقیمی دارد. مصرف تخم مرغ 
تازه به دلیل انتش��ار آلودگی در بسیاری مواد 
از جمله کیک، ش��کالت، س��س و... منسوخ 
ش��ده و این ماده بیشتر در قالب پودر یا مایع 
منجمد در صنعت کاربرد دارد. وی با اش��اره 
به موارد استفاده پودر تخم مرغ ادامه می دهد: 
پ��ودر کامل تخم مرغ در تولید کیک، کلوچه، 
بیس��کویت، ماکارون��ی، س��س، فرآورده های 
گوش��تی و صنع��ت گزس��ازی و ش��کالت و 
حلوا ارده اس��تفاده می شود. این تولیدکننده، 
نامرغوب بودن تخم مرغ ها، آلودگی در پوسته 
تخم مرغ و آغشتگی آن به فضله مگس، مرغ 
و...، کیفیت پایین تخم مرغ ها به دلیل تغذیه 
نادرس��ت مرغ و نوس��ان قیمت تخم مرغ را از 
مهم ترین مش��کالت واحدهای تولیدی پودر 
تخم مرغ عنوان ک��رد و می افزاید: با توجه به 
اینکه تخم مرغ بعد از ش��یر مادر دومین ماده 
غذایی کامل محسوب می شود فعالیت چنین 
واحدهای تولیدی، به عن��وان صنایع تبدیلی 
تخم مرغ، س��وپاپ اطمینانی برای مرغداران 
تولیدکننده تخم مرغ در س��طح کشور است. 
همچنین س��عید نقدیان، یکی از فعاالن این 
ح��وزه می گوید: عدم ثب��ات قیمت تخم مرغ 
در ب��ازار تهران حت��ی در طول ی��ک هفته، 
 موجب ش��ده صنعتگران به انواع پاس��توریزه 
و پ��ودری آن روی آورند. یکی از دغدغه های 
فعاالن حوزه صنایع غذایی این است که مایع 
پاستوریزه یا پودر تخم مرغ نسبت به تخم مرغ 
تازه کیفیت یکسانی دارد یا خیر. شایان توجه 
است که بدانیم در رابطه با فرآوری مواد غذایی 
انتخاب دس��تگاه های اجرایی و نحوه عملکرد 
کارکنان بیشترین تاثیر را بر کیفیت محصول 
نهایی می گذارد. پس به طور کلی نه می توان 
گفت کیفیت یکسانی بین تخم مرغ تازه و انواع 
فرآوری شده آن وجود دارد و نه می توان گفت 
تفاوت چش��مگیری موجود است بلکه نحوه 
فرآوری تعیین  و تضمین کننده کیفیت است. 

اخبار

ب��ا توجه به جایگاه صنایع تبدیلی کش��اورزی و تولید 
محصوالتی با ارزش افزوده باالتر و ماندگاری بیشتر، تولید 
پودر تخم م��رغ از این جهت که دارای مصارف متعددی 
است از توجیه اقتصادی خوبی برخوردار است. همچنین 
در ح��ال حاض��ر اکثر صنایعی که از تخم مرغ اس��تفاده 
می کنند چنانچه ملزم به رعایت مسائل و استانداردهای 
بهداش��تی ش��وند ناگزیر به جایگزینی پ��ودر تخم مرغ 

مبادرت خواهند کرد. از س��وی دیگ��ر، با در نظر گرفتن 
س��ند چش��م انداز ۲۰س��اله و جایگاه صادرات غیر نفتی، 
ص��ادرات محص��والت غذایی و به تبع آن ص��ادرات این 
محصول نی��ز اهمیت خواهد یافت. گفتنی اس��ت برای 
دریافت مجوز فعالیت در این حوزه باید به سازمان وزارت 
و صنایع مراجعه کنید، ضمن اینکه در نظر داشته  باشید 
در این حوزه هیچ گونه اتحادیه و انجمنی فعالیت نمی کند. 

احداث یک واحد پودر سفیده تخم مرغ با ظرفیت اسمی 
معادل ۳۰۰ تن در سال و پودر زرده تخم مرغ با ظرفیت 
اسمی معادل ۷۰۰ تن در س��ال به سرمایه ای حدود ۱۵ 
میلی��ارد تومان نیاز دارد. تجهیزات و ماش��ین آالت مورد 
استفاده در این صنعت به طور کامل از خارج وارد می شود. 
قیمت هریک از دس��تگاه های مختلف ای��ن حوزه،  مثل 
تخم مرغ شکن،  سورتینگ و  درایر باالی یک میلیارد تومان 

اس��ت. برای شروع کار ش��ما به یک فضای 4هزارمتری و 
۵۰نفر نیروی کار نیاز دارید. البته باید در نظر داشته باشید 
که ماده اولیه این صنعت که همان تخم مرغ اس��ت در هر 
فصلی قیمتی متفاوت دارد و شما باید در فصل ارزان این 
محصول اقدام به خرید تناژی آن کنید. هزینه خرید این 
ماده اولیه که تماما از داخل کشور تامین می شود نیز جزو 

هزینه ها و سرمایه اولیه محسوب می شود. 

لیال شیرزاد
leilashirzad69@gmail. com

مجوز و فرصت هاسرمایه اولیه

مزدانه

جوش فاصله ها برای درآمدزایی
جوش��کاری؛ از آنجای��ی که جوش��کاری دارای رس��ته های 
متنوعی اس��ت، به همین نسبت مشاغل مختلفی نیز می توان 
در ارتب��اط ب��ا آن تعریف کرد. در حال حاضر جوش��کارها در 
چندی��ن حوزه مش��غول به کار هس��تند یا حداق��ل می توانند 
مش��غول به کار باشند؛ حوزه س��اختمان، کارگاه های ساخت 
مخ��ازن و تجهیزات، جوش��کاری پروژه ای مث��اًل احداث یک 
کارخانه، جوش��کارهای حاض��ر در کارخانه ه��ای بهره برداری 
مانند کارخانه های تولید فوالد و س��ازندگان پاالیش��گاه ها و... 
جوش��کارهای پروژه ای دس��تمزدی بین حق��وق وزارت کار تا 
۵میلیون تومان دریافت می کنند. مدت زمان دوره های آموزشی 
این مهارت ها تا س��ه ماه اس��ت و بین 9۰۰هزار تا ۲میلیون و 
۷۰۰ه��زار تومان هزینه دارند. حداق��ل مدرک تحصیلی برای 
ش��رکت در چنین دوره هایی دیپلم اس��ت. براساس اطالعات 
به دست آمده از بازار کار، جوشکاری آرگون و CO2 بیشترین 
 خواهان را دارند. در بازار کار جوش��کارها دس��تمزدهایی بین 
۱.۵ ت��ا ۸میلی��ون توم��ان  )در مناطق جنوبی کش��ور مانند 
عس��لویه( هم معمول است. ش��غل جوشکاری در سطح جهان 
هم رونق خوبی دارد؛ در آمریکا برای هر ساعت جوشکاری بین 
۱۲ تا ۱۸دالر پرداخت می شود. درآمد ساالنه یک جوشکار در 
این کش��ور بین ۲۷ تا ۶۵هزار دالر است. این دریافتی ساالنه 
در کش��وری مانند اس��ترالیا تا ۶۰هزار دالر و در انگلیس برای 
افراد تازه کار بین ۲۰ تا ۲۷هزار دالر و برای افراد باس��ابقه بین 

۳۵ تا ۶۲هزار دالر است. 

قیمت ) تومان(انواع پودر تخم مرغ)هر کیلو(

4۵ هزار پودر سفیده تخم مرغ

۲۳ هزارپودر زرده تخم مرغ

۲۳ هزارترکیبی از دو پودر زرده و سفیده



دکترمحمدقلی یوسفی، اقتصاددان و 
اس��تاد دانشگاه  عالمه طباطبایی  است. 
او در خص��وص افزای��ش قیمت دالر تا 
نرخ 5هزار تومان و شرایطی که  ایران با 
آن روبه رو خواهد ش��د معتقد است که 
جامعه  ایرانی ش��رایط سخت اقتصادی 
را سال هاس��ت  که تجربه  کرده  اس��ت، 
لذا این افزایش قیم��ت صرفاً منجر به 
فشار بیشتر اقتصادی بر مردم و فعالین 

اقتصادی خواهد شد. 
او معتقد اس��ت افزای��ش قیمت ارز 
در ایران به عنوان یک متغییر اساس��ی 
نق��ش مهم��ی در س��ایر بخش ه��ای 
مختل��ف اقتص��ادی ای��ران از تولیدات 
گرفت��ه تا واردات و ص��ادرات را در پی 

خواهد داشت. 
گاه�ی در بین مردم افزایش قیمت 
دالر ت�ا ن�رخ 5 هزار تومان ش�ایع 
می ش�ود و به دنبال آن نیز تبعاتی 
این افزایش قیمت در اقتصاد تولید 
تا مصرف برای مردم در پی خواهد 
داش�ت. از نظر ش�ما اگ�ر اقتصاد 
داخلی ایران چنین افزایش قیمتی 
را تجرب�ه کند چ�ه اتفاقی خواهد 

افتاد؟ 
بازار ایران و شرایط نرخ ارز در ایران 
از چند ویژگی شاخص در جامعه ایرانی 

تبعیت می کند. 
 یکم: ش��رایط سیاسی ایران  است که 
هن��وز متاثر از ش��رایط پ��س از برجام 
در وضعی��ت آرام��ی به س��ر نمی برد و 
از س��ویی دیگر در ش��رایطی که هنوز 
برجام به طور کامل اجرایی نشده است، 
مش��کالت ما با کش��ورهای پیش��رفته 
جهان بعضاً پابرجاست. دوم: ایران یک 
کش��ور نفت خیر اس��ت و زندگی مردم 

ای��ران نیز ب��ر مبنای 
از  درآمده��ای حاصل 
دالر  که  نف��ت  فروش 
هس��ت تأمین می شود 
از س��وی دیگ��ر ای��ن 
اختی��ار  در  درآمده��ا 
دول��ت اس��ت و ی��ک 
منب��ع درآم��د ب��رای 

دولت محسوب می ش��ود. پس طبیعی 
اس��ت که در چنین ش��رایطی زندگی 
مردم ایران کام��اًل متاثر از قیمت دالر 

و نرخ ارز در کشور باشد. 
 ع��الوه بر آنکه نرخ ارز در ایران یک 
متغیر معمولی محسوب نمی شود بلکه 
بیشتر متغیری است که تقریباً می توان 
گفت تغییرات سایر ش��اخص ها را نیز 
رهبری می کند. به عبارتی این افزایش 
قیمت ارز هم نش��ان دهنده تنش های 
اقتص��ادی و بین الملل��ی و ه��م بیانگر 
س��ودآوری های اقتصادی از نظردالالن 
و واس��طه گران اس��ت و از سویی دیگر 
برای تولید کنن��ده بیانگر یک بی ثباتی 
و ع��دم بازده��ی در بخش ه��ای مولد 
اس��ت، یعنی وقتی دالر بی ثبات باشد 
س��ودآوری واحدهای تولی��دی نیز کم 
می ش��ود و بخش های مولد کمتر رونق 
می یاب��د ام��ا فعالیت های زودب��ازده و 
کوتاه مدت به خص��وص تجارت پول و 
واسطه گری های مالی رونق می یابند و 
این چیز جدیدی در ایران نیس��ت قبال 
هم اتفاق افتاده اما اینکه فکر کنیم نرخ 
دالر 5 هزار تومانی باعث ورشکس��تگی 
اقتصاد ایران ش��ود این تفکر اشتباهی 

اس��ت و نمی تواند صحت داشته باشد، 
چ��را ک��ه اقتص��اد در هیچ کش��وری 
دچار ورشکس��تگی نمی ش��ود. ش��اید 
منظور افراد از این س��خنان، فشارهای 
اقتصادی باش��د که مردم سال ها است 
ای��ن فش��ار های اقتص��ادی را تحم��ل 

کرده اند. 
از س��ویی دیگر چون دولت در ایران 
تقاضا کننده  و  مهم ترین عرضه کنن��ده 
ارز اس��ت و ارز ه��م خود ی��ک منبع 
درآمد دولت محسوب می شود بنابراین 
در مواق��ع الزم وقتی که س��ایر منابع 
درآمدی مانند مالیات ه��ا یا عوارض و 
درآمدهای نفتی برای جبران هزینه ها 
کافی نباشد دولت نیز از محل افزایش 
قیم��ت دالر می تواند نف��ع ببرد اگرچه 
گاه��ی مداخل��ه می کند ت��ا از کنترل 
خارج نشود اما مجموعه شرایط کشور 
نش��ان می دهد که وقتی تولید صنعت 
واردات  نباش��د  کاف��ی  کش��اورزی  و 
اجتناب ناپذی��ر خواه��د ب��ود و این به 
معنای افزایش قیمت دالر برای مدتی 

کوتاه است. 
در خص�وص بنگاه ه�ا و واحدهای 
چ�ه  بخش ه�ا  ای�ن  تولی�دی، 
عکس العمل�ی در برابر این افزایش 

قیمت خواهند داشت؟ 
درخص��وص بنگاه ه��ا و واحده��ای 
تولی��دی ک��ه اکن��ون نیز در ش��رایط 
بدی قراردارند این نوس��انات منجر به 
تعویق س��رمایه گذاری در این بخش ها 
خواه��د ش��د و ب��ه عبارت��ی فع��االن 
اقتصادی دس��ت نگاه خواهند داشت و 
ب��ه جای اینکه پول ها و س��رمایه ها در 
س��رمایه گذاری های بلند م��دت هزینه 
شود س��مت کارهای واس��طه ای پیش 
بیانگر  خواهد رفت که 
نبود ثب��ات در اقتصاد 
کشور است و از سویی 
دیگ��ر ج��و روان��ی در 
خواهد  ایج��اد  جامعه 
کرد که فعال اقتصادی 
در این راستای حرکت 
کن��د، بنابرای��ن بای��د 
گفت این نوس��ان و افزایش قیمت ارز 
تأثیر منفی در اقتصاد کشور و باالخص 

بخش مولد خواهد داشت. 
آیا سرمایه گذار خارجی از افزایش 
قیم�ت دالر ب�رای ورود ب�ه ب�ازار 
ایران اس�تقبال خواه�د کرد؟ آنها 
همیش�ه  از نب�ود ثب�ات مال�ی در 
ای�ران به عنوان عامل بازدارنده یاد 
می کردند با ای�ن وضعیت آنان چه 
عکس العمل�ی در برابر ب�ازار ایران 

خواهند داشت؟ 
تجرب��ه ای��ران ب��رای س��رمایه گذار 
خارجی نش��ان داده که ه��ر بار قیمت 
دالر با نوس��انات مواجه بوده است، این 
به نفع س��رمایه گذار خارجی تمام شده 
چون معموالً نوسانات با افزایش مواجه 
بوده و این بدان معنا اس��ت که قدرت 
خرید دالر در ایران باال می رود لذا آنان 
نه فقط چیزی را از دست نمی دهند که 
منتفع نیز می ش��وند لذا افزایش قیمت 
ارز یک متغیری است که بیشتر منجر 
به بی ثباتی در بازار ایران می ش��ود اما 
در بخش ه��ای داخلی ای��ران این برای 
فع��االن داخلی و اقتص��اد ایران خوب 

نیست.

علیرض��ا حائری، دبیر س��ابق انجمن 
ای��ران و کارش��ناس  صنایع نس��اجی 
صنعت معتقد اس��ت ک��ه افزایش نرخ 
ارز در ایران مش��ابه شمش��میر دولبه 
اس��ت ک��ه ه��م می توان��د در افزایش 
صادرات و درآمدهای صادراتی کش��ور 
و باالخص صادرات غیر نفتی مؤثر واقع 
ش��ود و هم در واردات م��واد اولیه که 
بخش عمده تولیدات را شامل می شود 
اث��ر منف��ی و تورمی ایج��اد کند و در 
نهایت با تورم حاصله منجر به افزایش 
 قیمت تمام ش��ده کاالی تولید شده و 

گرانی شود. 
ب�ا توجه به حوزه فعالیت ش�ما که 
صنایع نساجی است و بخش عمده 
مواد اولی�ه این صنعت نیز وارداتی 
اس�ت، افزایش نرخ ارز چه تبعاتی 
در ای�ن حوزه خواهد داش�ت و آیا 
ش�ما می پذیرید که با افزایش نرخ 
ارز، اقتصاد کش�ور می تواند دچار 

ورشکستگی شود؟ 
در این صنع��ت، افزایش نرخ ارز هم 
می توان��د به ضرر تولید کننده باش��د و 
هم ب��ه نفع صادرکننده. ب��ه عبارتی با 
توج��ه به واردات بخش��ی از مواد اولیه 
مورد نی��از این صنعت، افزایش نرخ ارز 
تأثیرات منفی خودش را خواهد داشت 
از س��وی دیگر چه بس��ا ای��ن افزایش 
ن��رخ ارز تبعات مثبت��ی در صادرات و 
باالخص صادرات غیرنفتی داشته باشد. 
اینکه عنوان می ش��ود افزایش نرخ ارز 
ورشکستگی در اقتصاد را در پی خواهد 
داشت شاید حرف درس��تی باشد چرا 
ک��ه از نظر من وقتی قدرت ارزش پول 
ملی در برابر ارزهای خارجی به ش��دت 
کاه��ش یابد، باید گف��ت اقتصاد کالن 

چالش��ی  ب��ا  کش��ور 
جدی روبه رو می شود. 
بای��د ی��ادآور ش��د 
ک��ه در ح��ال حاضر 
مش��کل اقتصاد ایران 
با چند نرخه بودن ارز 
و نوس��انات آن است 
چرا که این نوس��انات 

نرخ ارز نه به نفع تولید کننده اس��ت و 
نه به نفع صادرکننده و از س��وی دیگر 
این نوس��انات نرخ ارز قدرت پیش بینی 
را از مدیران س��لب می کند و این آفت 
مدیریت اس��ت چرا که مدیر یک واحد 
تولیدی یا صادرات��ی قدرت پیش بینی 
از آین��ده ندارد و نمی دان��د که اکنون 
به صالح اس��ت این مواد اولیه را بخرد 
یا خیر و اگر تمایل��ی برای خرید دارد 
ای��ن خری��د چند ماه��ه یا ب��رای چه 
مدتی باش��د یا چه بسا در قراردادهای 
صادراتی قدرت تش��خیص و پیش بینی 
از آین��ده ص��ادرات کااله��ای خودش 
نیز نداش��ته باش��د که قرارداد دو ماهه 
و س��ه ماهه عق��د کند ی��ا بلند مدت، 
بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه ای��ن مهم که 
ق��درت پیش بین��ی از مدی��ر مجموعه 
تولی��دی در زمینه تولید ت��ا صادرات 
کاال س��لب خواهد ش��د ما از نوس��ان 
 ن��رخ ارز با عن��وان آف��ت مدیریت یاد 

می کنیم. 
این درحالی اس��ت که اگ��ر افزایش 
ن��رخ ارز برنامه ری��زی ش��ده باش��د به 
عبارتی دولت هر ساله یا هر چند سال 
یکب��ار درصد خاصی را برای افزایش یا 

کاهش در نظر بگیرد و اعمال کند این 
نمی تواند مدیری��ت مجموعه را متضرر 
کن��د چرا که هر گون��ه افزایش قیمتی 
در خص��وص ن��رخ ارز ب��ا برنامه ریزی 
قبلی پیش می رود و مدیران واحد های 
تولیدی تا صادراتی قدرت پیش بینی از 
میزان خرید تا تولی��دات و صادرات را 

دارند. 
در حوزه فعالیت ش�ما بخش عمده 
م�واد اولیه ای�ن صنع�ت وارداتی 
اس�ت. ش�ما چه برنامه هایی برای 
افزای�ش تورم ناش�ی از گرانی نرخ 

ارز دارید؟ 
افزایش نرخ ارز بدیهی است که باعث 
ایجاد تورم خواهد ش��د و شکی نیست 
که اگر ارز با افزایش قیمت مواجه شود 
تورم نیز به جامعه تحمیل خواهد ش��د 
از س��وی دیگر این افزایش نرخ ارز هم 
ب��ار اقتصادی خواهد داش��ت و هم بار 
روانی، چرا که ش��ما در بازار کاالهایی 
را می بینید که اصاًل ارتباط مستقیمی 
با افزایش نرخ ارز ن��دارد اما از آنجایی 
ک��ه مواد اولیه این کاال وارداتی اس��ت 
هر چه ای��ن مواد اولیه گران تر باش��د 
قیمت تمام ش��ده محص��ول نیز باالتر 
خواه��د رفت ک��ه در این ص��ورت اگر 
اقتصاد کشور با رونق همراه باشد شما 
می توانید به نسبت افزایش قیمت مواد 
اولیه، قیمت فروش را نیز افزایش دهید 
اما بعضاً شرایط کشور با رونق اقتصادی 
همراه نیس��ت و مواقعی هم هست که 
کشور با رکود دس��ت به گریبان است 
و نمی توانی��د قیمت فروش محصول یا 
کاال را متناس��ب با افزایش قیمت تمام 
ش��ده کاال، افزایش دهی��د؛ به عبارتی 
بازار کش��ش آن را ن��دارد. بنابراین در 
ای��ن ش��رایط، قیم��ت 
فروش پایین تر از قیمت 
تمام ش��ده خواهد بود 
و واح��د صنعت��ی وارد 
زیان  و  ض��رر  منطق��ه 

می شود. 
اولیه  مواد  عبارتی  به 
و  تهی��ه ش��ده  گ��ران 
قیمت تمام ش��ده کاال افزایش داش��ته 
اس��ت اما برای ف��روش نمی توانید این 
افزای��ش قیمت را اعمال کنید بنابراین 
بازار مناس��بی وجود ن��دارد. از این رو 
عن��وان می کنیم که عرض��ه و تقاضای 
خوبی وجود ن��دارد و این کاالی تولید 
ش��ده نمی تواند به فروش برسد یا باید 
به قیمت پایین تر از تولید فروخته شود 
ک��ه وارد منطقه ضرر و زیان می ش��ود 
که در این صورت واحد تولیدی پس از 
مدتی با ضرر و ورشکستگی مالی مواجه 
 می شود و کار به تعطیلی بنگاه تولیدی 

خواهد رسید. 
بنابرای��ن با افزایش ن��رخ ارز دو نوع 
تورم در جامعه حاکم خواهد ش��د که 
یکی؛ تورم ناش��ی از گرانی خرید مواد 
اولی��ه اس��ت و دیگری تورم ناش��ی از 
ب��ار روانی ای��ن موضوع اس��ت که چه 
بس��ا تمام اف��رادی که مس��تقیم نیز با 
این افزایش قیمت در ارتباط نیس��تند 
تحت تأثیر این بار روانی در جامعه قرار 
می گیرن��د و با این مکانیزم که افزایش 
نرخ ارز بر روی تمامی ارکان اقتصادی 
و اجتماع��ی در جامعه تأثیرات خود را 

بر جای می گذارد روبه رو می شوند. 

ب�ا توجه ب�ه تأمین بخش عم�ده ای از م�واد اولیه 
تولی�دات ای�ران از خارج کش�ور، بعض�ا قیمت تمام 
ش�ده محصوالت و تولیدات ایرانی متاثراز قیمت ارز 
و چرخش قیمت دالر در بازار است؛ نرخی که امروزه 
در برگیرنده شایعات مکرری پیرامون تبعات افزایش 

یکباره آن در ایران است. 
برخی سخنان پیرامون افزایش قیمت ارز در کشور 
ت�ا مرز 5هزار توم�ان در حالی ادام�ه دارد که ازنظر 
برخی کارشناس�ان این افزای�ش قیمت تبعات تلخی 

برای تولیدات و بازار ایران به همراه خواهد داشت. 
از جمل�ه تبع�ات گرانی ن�رخ ارز درافزایش قیمت 
تولیدات اس�ت؛ تولیداتی که مس�تقیما قیمت مواد 
اولی�ه و بعضًا قیمت تمام ش�ده آن متاث�ر از نرخ ارز 
اس�ت. نرخی که در صورت گرانی یا هرگونه افزایش 
آن تأثیر قابل توجهی در تولیدات و قیمت تمام شده 

محصوالت خواهد داشت. 
تولیدات�ی ک�ه تا پی�ش از این ب�ه بهان�ه برجام و 
گس�ترش دامنه ارتباطات با س�ایر کش�ورها بیشتر 
منتظ�ر ارزان�ی ن�رخ ارز و کاهش قیمت تمام ش�ده 
محصوالت بود تا ش�اید در این بین با افزایش مقرون 
ب�ه صرفه بودن تولیدات که نه فقط در داخل کش�ور 
که بیش�تر در فضاهای بین المللی نیز به توان رقابتی 

خود بیفزاید. 
با فرض افزایش قیم�ت ارز و تبعاتی که این افزایش 
قیم�ت تا مرز 5هزار تومان برای اقتصاد ایران به همراه 
دارد بیشتر این س�وال مطرح است که آیا این افزایش 
یکباره قیمت برای اقتصاد ایران بحران ساز خواهد شد؟ 

دوشنبه
2015 دی 1395 کافه مدیران

دولت ها در حرف ساز مخالف می زنند 

احمد کیمیایی اس��دی، عضو کمیسیون صنعت اتاق 
بازرگانی تهران اس��ت او در خصوص افزایش قیمت ارز 
ت��ا مرز 5هزار تومان براین باور اس��ت ک��ه باوجود تمام 
ت��الش دولت در کاهش قیم��ت ارز و مقابله با هر گونه 
افزایش قیمت، این اتفاق نتوانست در اقتصاد ایران پای 
برجای بماند و کماکان ش��اهد افزایش ن��رخ ارز در بازار 
هس��تیم و این در حالی اس��ت که برای پیشبرد اهداف 
توسعه و رسیدن به سیاست گذاری های الزم در رسیدن 
به ارز تک نرخی و جذب سرمایه گذار خارجی که یکی از 
مولفه های رشد ساالنه اقتصادی 8درصدی است با چند 
نرخه ش��دن ارز نه فقط نمی توانیم به این هدف دس��ت 
یابیم که بیش��تر ارز چند نرخی نیز یکی از دالیل عدم 
استقبال سرمایه گذار خارجی از اقتصاد ایران خواهد بود. 
* ش�ما چه برداش�تی از وضعیت نرخ ارز در بازار 
ای�ران داری�د  و به نظر ش�ما با گران ش�دن ارز 
اقتصاد ایران چه شرایطی را تجربه خواهد کرد؟ 

در خص��وص افزایش نرخ ارز از دولت های گذش��ته تا 
ب��ه امروز هر دولتی که پس از انقالب بر س��ر کار آمد با 
افزایش نرخ ارز مخالف بود و چه بس��ا افزایش نرخ ارز را 
با منافع دولت و کش��ور مغایر می دانست و از آن هراس 
داشت. حتی در ادامه دست به هر اقدامی نیز زده تا بتواند 
از افزایش نرخ ارز جلوگی��ری کند. حتی دولت تدبیر و 
امید نیز با شعارهای تک نرخی کردن ارز روی کار آمد اما 
در پایان دوره اول می بینیم که نرخ ارز نه فقط تک نرخی 
نشد که اکنون به مرز سه نرخی شدن نیز رسیده است. 
این در حالی اس��ت که بارها عنوان کرده ایم یکی از 
مواردی که آسیب جدی در جذب سرمایه گذار خارجی 
محس��وب می ش��ود همین چند نرخ بودن ارز اس��ت 
که س��رمایه گذار خارجی با ای��ن وضعیت تمایلی برای 
سرمایه گذاری در داخل کش��ور ندارد و در نهایت باید 
متذکر شد که رش��د اقتصادی ساالنه 8درصدی که از 
اصول سیاس��ت گذاری های پولی براس��اس دستورات 
مقام معظم رهبری است نیز بدون سرمایه گذار خارجی 
محقق نمی شود بنابراین باید ابزارهای الزم برای حضور 

سرمایه گذار خارجی نیز مهیا شود. 
* در خصوص افزایش قیمت دالر آیا ش�ما افزایش 

یکباره تا مرز 5هزار تومانی را تایید می کنید؟
شاید به این صراحت و با این سرعت قیمت دالر وارد 
کانال 5هزار تومان نش��ود ولی تجربه نشان داده که نرخ 
ارز یا دالر فعال کوتاه آمدنی نیست البته شاید در ادامه با 
دستور ریاست جمهوری به بانک مرکزی و تزریق دالر به 
ب��ازار کمی تب و تاب نرخ دالر کاهش یابد و دالر تا مرز 
3800 توم��ان نیز پایین بیاید اما در عمل می بینیم که 
مردم با مراجعه به بانک ها می بینند که هنوز به بانک ها 
دستور العمل قیمت 3600 تومانی دالر اعالم نشده است 
پس مردم با مشاهده این وضعیت به این نتیجه می رسند 

که شاید این ابالغیه در حد یک دستورالعمل باشد. 

بانک مرکزی با عرضه ارز، نرخ آن 
را کنترل کند

تغییرات و نوسانات نرخ ارز به عنوان یک متغیر 
کالن اقتصادی، تأثیرات خودش را در بخش های 
مختلف اقتصادی نظیر اقتصاد رفاه تا اقتصاد خرد 
و کالن خواهد داش��ت ام��ا در این افزایش قیمت 
چند بح��ث مطرح خواه��د ش��د؛ اول اینکه نرخ 
ارز چقدر باید باش��د؟ و دوم  آنکه توان و کش��ش 
 جامعه تا چه اندازه ای��ن افزایش قیمت را تحمل 

خواهد کرد؟ 
برآورده��ا از قیمت ارز موید آن اس��ت که این 
افزای��ش قیمت تا 3 ه��زار و 600 یا 4هزار تومان 
نی��ز می تواند افزایش یابد. ب��ه عبارتی این دامنه 
تغییرات از نظر تعادل قیمتی در اقتصاد ایران دور 
از انتظار نیس��ت. بنابراین نمی توان ادعای مربوط 
به فروپاشی اقتصاد ایران را در صورت افزایش نرخ 

ارز تا 5هزار تومان پذیرفت. 
از س��ویی دیگر، ما در شرایط خاص قرار داریم؛ 
محدودیت ه��ا، مهجوریت ها و ع��دم تعادل ها و از 
سویی دیگر، تورم باالیی که در جامعه باقی مانده 
اس��ت و کاهش ق��درت خرید م��ردم جملگی در 
جهت حرکت و افزایش قیمت ارز اثرگذار است که 
در اینجا یکی بحث عدد مطلق افزایش قیمت ارز 
و دیگری نوسانات نرخ ارز است که مطرح می شود 
و در این خصوص انتظار بر آن است که این دامنه 
تغییرات نرخ ارز در یک دامنه معقولی اتفاق بیفتد 
کما آنکه در خصوص نرخ رش��د اقتصادی نیز اگر 
ای��ن دامنه تغییرات از 4 یا 5درصد تا منفی -6.8 
درصد تغییر یابد به دلیل دامنه باالی تغییرات در 
اقتصاد، عدم تعادل ایجاد می کند بنابراین افزایش 
ی��ا کاهش نرخ ارز نیز این گونه اس��ت و انتظار بر 
 این است که این افزایش قیمت در دامنه معقولی 

روی دهد. 
باید توجه داش��ت که ارز نیز چون سایر کاالها 
ب��ازار خودش را دارد و هم��واره یک طرف عرضه 
و ی��ک طرف تقاض��ا وج��ود دارد و از آنجایی که 
در اقتص��اد همواره به م��ا آموخته اند این عرضه و 
تقاضاس��ت که قیمت را مشخص می کند، اکنون 
باید به دنبال این پاس��خ باشیم که چه اتفاقی در 
اقتصاد ای��ران افتاده که این تقاض��ا به حدی باال 
رفته که اکنون عرضه ارز در بازار کافی نیس��ت و 
همی��ن عدم تعادل منجر به افزایش قیمت ش��ده 

است. 

چه بس��ا بخش��ی از این افزایش قیمت متاثر از 
ش��رایط پس از تحریم ایران باشد، چرا که در این 
شرایط هم ارتباطات بین المللی بیشتر شده و هم 
حج��م مبادالت کاالیی و ارزی رو به افزایش بوده 
اس��ت بنابراین همه این عوامل می تواند تقاضای 
ارز را باال ببرد. از این رو در شرایط فعلی و شرایط 
ایران پس از تحریم انتظار بر آن اس��ت که عرضه 
ارز ک��ه اکنون بیش��تر متاث��ر از تصمیمات بانک 
مرکزی اس��ت از ای��ن طریق نیز در ب��ازار تزریق 
ش��ود و بتواند تا حدود زیادی این تقاضا را پاسخ 
 دهد ولی در عمل شاهد آن هستیم که این اتفاق 

نمی افتد. 
در پاس��خ این عدم تزریق ارز نیز برخی ش��بهات 
اقتصادی-سیاس��ی متوج��ه دولت اس��ت و عنوان 
می ش��ود چه بسا خود دولت هم بنا به دالیلی نظیر 
کس��ری بودجه و کسب درآمد از محل افزایش نرخ 
ارز حداقل اگر دخالتی در افزایش نرخ ارز نداش��ته 
باشد از گرانی و افزایش قیمت آن ناراحت هم نیست 
ک��ه در هر صورت این افزایش قیم��ت متاثر از این 
عوامل بوده است و باز باید یادآور شد که در شرایط 
فعلی این افزایش قیمت ارز و نوس��انات بیش از حد 
نرخ ارز به صالح اقتصاد کشور نیست و دولت باید از 
طریق بانک مرکزی کنترل و هدایت بازار را به دست 

گیرد و عرضه ارز را بیشتر کند. 
باید یادآور ش��ویم که در اقتصادی نظیر اقتصاد 
ایران که یک اقتصاد دولتی تلقی می ش��ود، دولت 
عرضه کننده مهم ارز اس��ت و الزم است از طریق 
بانک مرکزی اتفاقا در ای��ن موضوع دخالت کند. 
شاید برخی بر این باور باشند که افزایش قیمت ارز 
منجر به افزایش صادرات بشود که تجربه سال های 
اخیر به ما نش��ان داده این اتفاق در اقتصاد ایران 
رخ ن��داده و ام��روز افزایش نرخ ارز در ش��رایطی 
ادام��ه دارد ک��ه اتفاقا با کاه��ش ارزش پول ملی 
 ایران همراه ب��وده و افزایش صادراتی را نیز در بر 

نداشته است. 
از س��وی دیگر ایران کشوری اس��ت که از نظر 
م��واد اولیه و کاالهای مصرفی وابس��ته به واردات 
است و افزایش شدید نرخ ارز باعث افزایش قیمت 
کاالهای واردات��ی و تورم وارداتی می ش��ود و در 
ادامه می تواند بس��یاری از دستاوردهای اقتصادی 
ایران را دچار مش��کل کن��د بنابراین مجموع این 
پیامده��ا در مدیری��ت سیاس��ت گذاری اقتصادی 
دولت ایجاب می کند که دولت تمهیدات بیشتری 
را در ای��ن خص��وص اعم��ال ک��رده و از افزایش 

نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. 
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آیا نرخ دالر در بازار جهانی بر 
ارزش دالر در ایران اثر دارد؟ 

اخیراً در نوش��ته های متعدد یکی از عوامل تعیین 
ن��رخ دالر در بازار داخلی را ب��ه قیمت دالر در بازار 
جهانی وابس��ته می کنند. یعنی وقت��ی دالر در بازار 
جهانی گران می ش��ود در ایران هم گران می شود و 

عکس آن هم درست است. 
من این استدالل را خیلی قوی نمی بینم و دلیل آن 
هم این است که ایران هیچ بازاری ندارد که تحوالت 
دالر در بازار جهانی را تبدیل به تغییرات قیمت دالر 
به ریال بکند. اتفاقا این اس��تدالل در مورد ین، یورو، 
پوند و س��ایر ارزها درست اس��ت، ولی در مورد دالر 
آمریکا صدق نمی کند. مث��اًل اگر دالر 3800 تومان 
باشد و یورو هم 4000 تومان قیمت داشته باشد، با 
تغییر نرخ برابری یورو به دالر در بازار جهانی  )مثاًل 
گران ش��دن یورو در مقابل دالر( ی��ورو نیز در بازار 
ای��ران تغییر می کند و باال م��ی رود و مثاًل به قیمت 
4١00 تومان می رس��د ولی ممکن است قیمت دالر 
به ریال در بازار ایران همان 3800 تومان ثابت بماند. 
دلیل آن این اس��ت که دالر امریکا در بازار ایران ارز 
پایه اس��ت و وقتی بانک مرک��زی می خواهد در بازار 
دخال��ت کند از طریق دالر آمری��کا دخالت می کند، 
بنابراین اساس��اً تغییرات قیم��ت دالر از محرك های 
داخل��ی اثر می پذیرد. اینک��ه دالر در ایران، برخالف 
ط��ال، از بازارهای جهان��ی تأثیر نمی پذی��رد به این 
دلیل اس��ت که بازاری ک��ه دالر را در ایران به بازار 
جهان��ی وصل کند وج��ود ن��دارد، در حالی که طال 
از طریق ص��ادرات و واردات به قیم��ت جهانی طال 
وصل می شود و هر روز قیمت های جهانی را در خود 
می بین��د. این بازار و این مکانیس��م در ایران درباره 
دالر وجود ندارد و به همین دلیل است که نوسانات 
قیمت دالر به ریال را، اگر سهم متغیرهای داخلی را 
کنار بگذاری��م، چیزی برای متغیرهای خارجی باقی 
نمی مان��د. مثاًل در اوج قدرت گیری دالر در بازارهای 
جهان��ی در ش��ش ماهه دوم س��ال ٢0١4، همزمان 
شاهد افزایش قیمت دالر در بازار ایران نیستیم و در 
چند روز اخیر که بازارهای جهانی به خاطر تعطیالت 
کریسمس تعطیل بود و حتی قبل از آن به مدت یک 
هفت��ه دالر در بازارهای جهان��ی تقریباً ثابت بود، در 
ایران هر روز دالر باال و باالتر رفت. اساس��اً دالل های 
ارز نیز برای تعیین قیم��ت دالر به بازارهای جهانی 
نگاهی ندارند و دلیل آن هم این است که مکانیسمی 
برای انتقال تغیی��رات قیمت دالر در بازار جهانی به 
بازار داخلی وجود ندارد. نسبت دادن تغییرات قیمت 
دالر در مقاب��ل ریال به تغییرات قیمت دالر در بازار 
جهانی راه را برای توجیه افزایش قیمت دالر در بازار 
داخلی باز می کند و ناخواس��ته سهم عوامل داخلی، 
که درتعیین قیمت دالر تعیین کننده هستند، استتار 

می شود. 
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کاهش 15 درصدی درآمد 
مدیراجرایی اپل 

کاهش فروش محصوالت اپ��ل در بازارهای جهانی 
روی درآمد تیم کوک، مدیر اجرایی این برند محبوب 
آمریکایی تاثیرگذاش��ته و به می��زان 15 درصد از آن 
کاسته است. در همین راستا و براساس بیانیه شرکت 
اپل، سازنده گوشی های هوشمند آیفون به دلیل عدم 
تحقق اه��داف خود در حوزه فروش در س��ال 2016 
رقم��ی معادل 8 میلی��ون و 700 ه��زار دالر از درآمد 

ساالنه مدیر اجرایی خود را کاسته است. 
عدم توفیق اپل در دستیابی به اهداف خود در حوزه 
ف��روش و جذب مش��تری از جمله دالیلی اس��ت که 
مدیران این شرکت آمریکایی تصمیم گرفتند با کاهش 
پرداخت به تیم کوک مدیر اجرایی خود نسبت به آن 
واکنش نش��ان دهند. گفتنی است کاهش قابل توجه 
فروش گوش��ی های آیفون در سال 2016 میالدی در 
نهایت سبب کاهش ش��دید درآمد ساالنه اپل پس از 
15 س��ال شد و مدیران این ش��رکت را به فکر اعمال 

تغییراتی در نظام پرداخت خود انداخت. 
در همی��ن راس��تا هیات مدیره ش��رکت اپل، مدیر 
اجرای��ی خود و س��ایر مدیران میان رده این ش��رکت 
را مس��ئول عملکرد نامناسب در حوزه فروش و جذب 
مش��تری قلمداد کرده و مسئولیت کاهش درآمد این 
برن��د محب��وب را متوجه تیم ک��وک و مدیران تحت 
هدایت��ش می دانن��د. در همین راس��تا اگرچه درآمد 
تیم کوک در س��ال گذش��ته میالدی از 2 میلیون به 
3 میلی��ون دالر افزای��ش یافت اما عملک��رد اقتصادی 
نامناسب اپل سبب شد تا این افزایش حقوق نیز تحت 
تاثیر قرار گرفته و هیات مدیره تصمیم گرفت دریافتی 
مدیراجرایی این شرکت و تیم زیرمجموعه وی به جای 
افزایش 100 درصدی، افزایش��ی 89 درصدی را تجربه 
کند. تصمیم اخیر هیات مدیره اپل به معنای آن است 
که درآمد تیم کوک مدیراجرایی اپل در س��ال 2017 
به 5 میلیون و 400 هزار دالر برسد در حالی که درآمد 
وی در سال 2016 رقمی برابر با 8 میلیون و 700 هزار 
دالر بوده است. الزم به ذکر است دریافتی آقای کوک 
در س��ال 2015 رقم 10 میلیون دالر را نشان می دهد 
که این موضوع بیانگر کاهش چش��مگیر دستمزد وی 

طی دو سال گذشته است. 
با این حال به نظر نمی رس��د که این کاهش درآمد 
چن��دان مدیر اجرایی اپل را متضرر کرده باش��د، چرا 
که ثروت اصلی وی میزان س��هامی اس��ت که وی در 
اختیار داش��ته و او را به یکی از س��هامداران مهم این 
برند محبوب آمریکایی بدل کرده است. سال گذشته 
می��الدی تیم ک��وک در حالی پنجمین س��ال حضور 
خود در جایگاه مدیراجرایی اپل را جش��ن گرفت که 
یک  میلیون 300 هزار س��هم از سهام شرکت اپل را در 
مالکیت خود داش��ته و ارزش آن به 136 میلیون دالر 

می رسد. 
کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورن��د که کاهش ش��دید 
درآمده��ای اپل به دلیل افت تقاضا برای خرید آیفون 
در بازارهای جهانی بوده اس��ت و از آنجایی که آیفون 
برای سال ها منبع اصلی درآمد اپل بوده است کاهش 
تقاض��ا برای این محصول محبوب در بازارهای جهانی 
س��بب افت قابل توجه درآمد ساالنه شرکت اپل شده 
اس��ت. گفتنی اس��ت براس��اس گزارش ها و آمارهای 
منتش��ر ش��ده، میزان فروش آیفون در سال گذشته 
می��الدی با افتی قابل توجه به 45 میلیون و 500 هزار 
دس��تگاه تا پایان ماه سپتامبر س��ال گذشته میالدی 

رسیده است. 

ساعت هوشمند سامسونگ با 
آیفون شما هماهنگ می شود

ک��ه  حال��ی  در 
روزه��ای  ب��ه 
پایان��ی نمایش��گاه 
CES 2017 نزدیک می ش��ویم ش��رکت تولید لوازم 
الکترونیکی سامسونگ به وعده خود در نمایشگاه سال 
گذشته عمل کرده است. این شرکت کره ای به صورت 
رس��می اعالم کرد که با توسعه ای اپلیکیشنی امکان 
هماهنگی و اتصال ساعت های هوشمند این شرکت با 

گوشی آیفون شما را فراهم کرده است. 
اعالم این خبر از س��وی سامس��ونگ در ش��رایطی 
 CES صورت می گیرد که این ش��رکت در نمایش��گاه
2016 اع��الم کرده ب��ود قصد دارد تا ام��کان اتصال 
آخرین نس��خه ساعت هوشمند خودGear S2  را به 
گوشی های آیفون تا سال 2017 میالدی فراهم کند. 
حال با توجه به انتشار اپلیکیشن مخصوص سامسونگ 
ای��ن وعده محقق ش��ده و عالوه ب��ر Gear S2 مدل 
جدید و باریک تر Gear S3  نیز می تواند با اس��تفاده 
از نرم افزار توس��عه داده ش��ده از س��وی سامسونگ با 

آیفون ها هماهنگ شود. 
اگرچ��ه مدی��ران سامس��ونگ به وع��ده خود عمل 
کرده اند، اما براس��اس برنامه ریزی های صورت گرفته 
قرار بود قابلیت هماهنگ س��ازی س��اعت هوش��مند 
سامسونگ با گوشی آیفون اپل تا انتهای سال 2016 
میالدی به صورت رسمی عرضه شود که این موضوع با 
تاخیری جزیی مواجه ش��ده و در سال جدید میالدی 
و در حاشیه نمایشگاه CES 2017 به صورت رسمی 

معرفی و به بازار عرضه شد. 
کارشناس��ان و تحلیل گران ح��وزه صنعت فناوری 
اطالع��ات معتقدند که کاهش ش��دید میزان فروش 
س��اعت های هوشمند در سال 2016 از جمله دالیل 
تاخیر سامس��ونگ در عملی ک��ردن وعده خود بوده 
ولی در نهایت و به رغ��م کاهش فروش 50 درصدی 
ای��ن محص��ول ش��رکت تولی��د ل��وازم الکترونیکی 
سامسونگ تصمیم گرفت به وعده خود در این رابطه 

عمل کند. 
شایان ذکر است به رغم وجود بحران جدی در بازار 
ساعت های هوشمند و عدم استقبال مشتریان از این 
س��اعت ها و تعطیلی برخی از برندهای تولیدکننده، 
همچنان شاهد تولید ساعت های هوشمند اندرویدی 
بس��یاری هس��تیم. همچنین تولید ساعت هوشمند 
ش��رکت اپل ب��ا ن��ام Apple Watch  بیانگر این 
موضوع اس��ت که بازار این محصول هوشمند اگرچه 

در حال احتضار است اما هنوز نفس می کشد. 

در میان کشور های اروپایی بهترین وضعیت 
زندگی را نمایندگان مجلس ایتالیا دارند که 
حقوق و پ��اداش آنها ماهان��ه 10.433 یورو 
اس��ت. متوس��ط پاداش نمایندگان در میان 
کشور های اروپایی 5.6 برابر حداقل دستمزد 
است و نمایندگان فرانس��وی با پاداشی 4.8 
برابر حداقل دس��تمزد در صدر این رده بندی 

قرار ندارند. 

آیا واقعا دستمزد نمایندگان مجلس 
بیش از حد زیاد است؟ 

این سوالی است که در بسیاری از کشور ها 
مطرح می ش��ود. همانطور که ب��ه تازگی در 
ایس��لند برنام��ه ای ب��رای افزایش دس��تمزد 
نماین��دگان مجلس از 6.300 یورو به 9 هزار 
یورو ارائه ش��د و خش��م مردمی را که هنوز 
از بح��ران مالی و اقتصادی س��ال 2008 در 
سختی هس��تند برانگیخته است. در فرانسه 
نیز، دس��تمزد باالی نمایندگان مجلس بحث 
برانگیز شده است. در سال 2013، حدود 12 
نماینده مجلس حتی طرح��ی را برای پایان 
بخش��یدن به امتی��ازات وی��ژه نمایندگان و 

اعضای پارلمان پیشنهاد داده اند. 
تفاوت بسیار زیادی میان دریافتی اعضای 
پارلمان در هریک از کشورهای اروپایی وجود 
دارد. برخی کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا 
برای اعض��ای پارلمان خود حقوقی چندبرابر 
بیش از سایر کشورها در نظر می گیرند. سایت 
ایرلندی مجله  TheJournal گزارش��ی را 
درباره دس��تمزد اعضای پارلمان ها در سراسر 
اروپا منتشر کرده که در سایت BFMtv نیز 
بازتاب داده شده است. براساس گزارشی که 
در سایت BFMtv منتشر شده، نمایندگان 
پارلم��ان ایتالی��ا از باالتری��ن می��زان حقوق 
نس��بت به سایر کش��ورها برخوردارند. رقمی 
حدود 167 هزار یورو در س��ال در حالی که 

این رقم برای نمایندگان پارلمان بلغارس��تان 
س��االنه تنه��ا 16 ه��زار و 318 یورو اس��ت. 
قانونگذاران در بریتانیا، ایتالیا، اتریش، آلمان 
و هلند همچنین درآمد بیش��تری نس��بت به 
اعضای پارلمان اروپا دارند که ساالنه تنها 96 
هزار یورو کسب می کنند. آمار نشان می دهد 
که ش��کاف عمیقی میان کشورهای واقع در 
ش��رق و غرب اروپا وج��ود دارد به طوری که 
نمایندگان مجلس در کشورهای نیمه شرقی 
درآمدهای تقریبا بهتری نسبت به نمایندگان 
پارلم��ان در نیمه غربی اروپ��ا دارند. در این 
میان اما بهترین درآمد به نمایندگان پارلمان 
کش��ورهای مرکز اروپا همچ��ون آلمان و در 
امتداد آن اتری��ش، هلند و ایتالیا تعلق دارد. 
اگرچ��ه در بخش غربی اروپ��ا نیز نمایندگان 
پارلمان کش��ورهای اس��پانیا و پرتغال درآمد 
بیشتری نس��بت به سایر کش��ورهای حاضر 
در ای��ن بخش از اروپا و تقریب��ا در تعادل با 
نمایندگان دیگر کش��ورهای اروپایی همچون 

فرانسه، آلمان و ایتالیا دارند. 

چگونگی مقایسه درآمد نمایندگان 
مجلس در سراسر اتحادیه اروپا

درآم��د نماین��دگان مجل��س چگون��ه ب��ا 
متوس��ط دستمزد مقایسه می ش��ود؟ تفاوت 
میان درآمدها تنها براس��اس شرایط زندگی 
در کش��ورهای مختلف اروپایی نیس��ت. یک 
موضوع مش��خص بی��ن تمام��ی نمایندگان 
مجلس این اس��ت که درآم��د آنها همواره از 
مردم عادی بیش��تر اس��ت، ام��ا این اختالف 
در کش��ورها بسیار متفاوت است. پایه حقوق 
برای نمایندگان پارلمان در ایتالیا 167.257 
یورو اس��ت ک��ه 5.3 درصد بی��ش از درآمد 
متوس��ط در کش��ور اس��ت. در کش��ورهای 
بلغارس��تان، لتون��ی، اس��تونی و لیتوانی نیز 
نس��بت درآمد نماین��دگان پارلمان به درآمد 
متوسط کشورها باالس��ت. کشورهای مالت، 
اسپانیا اما پایین ترین نسبت را دارند و درآمد 

نمایندگان تقریبا برابر با درآمد متوس��ط در 
کشور است. 

ب��رای مث��ال، ی��ک نماینده فرانس��وی، در 
س��ال 85.713 ی��ورو یا ب��ه عبارت��ی ماهانه 
6.142 ی��ورو درآمد دارد. در آلمان، این مبلغ 
108.984 یورو در س��ال اس��ت ک��ه ماهانه 
براب��ر با 9.082 یورو می ش��ود. ی��ک نماینده 
بریتانیای��ی، 88.725 یورو در س��ال و ماهانه 
برابر با 7.393 یورو دریافت می کند. این یعنی 
هرچه کشور ها ثروتمند تر می شوند، دستمزد 
پرداختی آنها به نمایندگان بیش��تر می شود. 
ی��ک نماینده اه��ل چک، تنه��ا 2.433 یورو 
در م��اه درآمد دارد و یک نماینده لهس��تانی، 
2.230 ی��ورو و ی��ک نماین��ده رومانیای��ی، 
1.195 یورو در ماه دستمزد دریافت می کند. 
بنابراین به نظر می رسد که تضاد موجود میان 
دستمزد های پرداختی به نمایندگان و اعضای 
پارلمان ها در اروپا منعکس کننده تفاوت سطح 

توسعه یافتگی در آن کشورهاست. 
اعض��ای  و  نماین��دگان  ب��االی  درآم��د 
پارلم��ان در اروپا باعث خش��م مردم و قش��ر 
معمول��ی جامع��ه و همچنین س��رخوردگی 
آنها نس��بت ب��ه طبق��ه سیاس��ی آن جامعه 
 می ش��ود، اما ی��ک نماینده ایس��لندی، به نام

 Brynjar Nielsson، اختالف فاحش میان 
دستمزد اعضای پارلمان و مجلس را با حداقل 
دس��تمزد کشور ها این گونه توجیه می کند که 
این ام��ر عمدتا به دلیل مبارزه با فس��اد بین 
طبقه سیاسی جامعه انجام می شود. اگر درآمد 
این قش��ر، معقول و مناسب باشد، برای انجام 
امور به رشوه و فساد های دیگر روی نمی آورند 
و البته دستمزد باال لزوما خطرات افتادن آنها 
را در دام فس��اد تضمی��ن نمی کن��د. به عنوان 
مثال، کشور اسپانیا 3.4 برابر حداقل دستمزد 
و معادل 2813 یورو در ماه به نمایندگان خود 
پرداخت می کند، اما با این وجود این کش��ور 
از نظر فس��اد های مالی در طبقه سیاس��ی در 

امان نیست. 

وضعیت امرار معاش نمایندگان در اروپا 

در کدام کشور اروپایی نمایندگان مجلس بهتر زندگی می کنند؟ 

مجل��ه اقتص��ادی و متخص��ص در رده بندی ه��ای مختلف فوربس، لیس��تی از 
پردرآمد ترین بازیگران مرد دنیا را در ماه آگوس��ت معرفی کرده اس��ت. 10 بازیگر 
پردرآمد س��ال 2016 در رده بندی فوربس، با حضورهمیش��گی و پررنگ بازیگران 
هالیوودی، در مجموع 459میلیون یورو درآمد داش��ته اند. با این وجود، در مقایسه 
با سال گذشته شاهد حضور و افزایش تدریجی تعداد بازیگران از سینما های دیگر 
نقاط دنیا در لیس��ت هس��تیم. مثال س��ینمای هند، همان بالیوود، »شاهرخ خان« 
س��تاره س��ینمای خود را به نمایندگ��ی در رتبه 8 و پی��ش از »رابرت جان داونی 
جونیور« و »آکش��ی کمار« را در رده ده��م و پیش از »برد پیت« در رتبه یازدهم 

دارد. یا سینمای چین که جکی جان را در رتبه دوم معرفی می کند. 
»دواین جانس��ون« که او را با نام مستعار  TheRock می شناسید، راه طوالنی 
را آمده تا سال 2016 در صدر پردرآمدترین ستارگان سینما از دید مجله فوربس 
باش��د. این ستاره سابق کش��تی آمریکا بار هاوبار ها در صحنه  های اکشن فیلم های 
هالیوود نقش آفرینی کرده اس��ت. او پیش از آنکه در عرصه های بین المللی با فیلم 
پرفروش »Fast & Furious« یا فیلم » SanAndreas« ش��ناخته ش��ود، در 
فیلم هایی مثل »پادش��اه عقرب« بازی کرده بود. از اول ژانویه س��ال 2015 تا اول 
ژانویه س��ال 2016، او چیزی حدود 60 میلیون و 200 هزار یورو به جیب زد که 
این مبلغ دوبرابر آن چیزی بود که س��ال گذش��ته در همین بازه زمانی به دس��ت 
آورده بود. بیشتر درآمد او از فیلمبرداری فیلم تند و آتشین 8 حاصل شده است. 
لیس��ت پردرآمدترین ترین بازیگران س��ال 2016، بعد از دواین جانسون با جکی 
جان 62 س��اله ادامه می یابد. این بازیگر چینی نزدیک به 57 میلیون و 400 هزار 
یورو به لطف حضور در فیلم های زیادی در سینمای محلی به دست آورد. فیلم های 

او به دلیل سانسور های فرهنگی دولت چین کمتر دیده شده اند. 
در رتبه سوم پردرآمد ترین بازیگران دنیا در سال 2016، نوبت به »مت دیمون« 
می رس��د که موفقیت چش��مگیری با ب��ازی در فیلم علمی تخیل��ی »مریخی« به 
کارگردانی »ریدلی اس��کات« به دست آورد. این ستاره سینمایی توانست در سال 

گذشته 51 میلیون و 800 هزار یورو از حرفه خود درآمد کسب کند. 

رقابت تام کروز و جانی دپ
»تام کروز« س��تاره 54س��اله س��ینمای هالیوود با ب��ازی در فیلم های ماموریت 
غیر ممکن: ملت س��رکش یا »Edge of Tomorrow« )لبه فردا( به کارگردانی 
داگ لیمان، توانس��ت 53 میلیون یورو درآمد کس��ب کن��د و در رتبه چهارم این 

رده بندی قرار گیرد. 
در رتبه پنجم، نام جانی دپ برای درآمدی که از نقش آفرینی در فیلم های اخیر 
 ،Yoga Hosers خود داش��ته به چشم می خورد. این بازیگر با بازی در فیلم های
آلیس آن سوی آینده و London Fields  مبلغی معادل 45میلیون و 00 هزار 

یورو به جیب زده است. 
رتبه شش��م لیس��ت متعلق به بن افلک با 40 میلیون و 500 هزار یورو به خاطر 
بازی در فیلم های بت من در برابر س��وپر من: طلوع عدالت و دختر از دس��ت رفته 

است. 
در رتب��ه هفت��م نیز »وین دیزل« آمریکایی قرار دارد ک��ه با بازی در فیلم تند و 
آتش��ین 8 یا آخرین ش��کارچی جادوگر حدود 32.9 میلیون یورو درآمد کس��ب 

کرده است. 
رتبه هش��تم و نه��م را دو بازیگ��ر آمریکایی و هندی با درآمد یکس��ان به خود 
اختص��اص داده اند. بازیگر سرش��ناس هندی به نام »ش��اهرخ خ��ان« با بازی در 
فیلم های طرفدار، زندگی عزیز و رئیس و رابرت جان داونی جونیور به خاطر بازی 
در فیل��م کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی و انتقام جوی��ان: عصر اولتران، 31 میلیون 

یورو درآمد داشته اند. 
رتب��ه ده��م باز هم به یک بازیگر هندی اختصاص یافته به نام »آکش��ی کومار« 
که با بازی در فیلم Singh Is Bliing  مبلغی برابر 29.6 میلیون یورو به دس��ت 

آورده است. 
منبع: فیگارو

پردرآمد ترین بازیگران مرد سال 2016 از نگاه فوربس

آنجا که بالیوود از هالیوود پیشی می گیرد
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صفحه 16

سبک زندگی

دور دنیا

بررسی داده های اداره فرهنگ و گردشگری استانبول نشان می دهد در سال 2016 میالدی، فقط در ماه ژانویه ورود گردشگران 
به این ش�هر نس�بت به سال 2015 کاهش نداشته و بیش�ترین کاهش مربوط به ماه ژوئن با 35.2درصد بوده است. در سال 2016، 

10.9درصد از بازدیدکنندگان استانبول آلمانی، 7درصد ایرانی، 5.2درصد عربستانی و 4درصد انگلیسی بودند. 
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ترجمه: گلنوش محب علی 
BFMtv :منبع

در زبان فارس��ی واژه هایی داری��م که به آنها می گویند ن��ام آوا. مانند اینکه آب 
شرش��ر می ریخت پایین، یک��ی تق تق می زد به در، پاهاش گزگ��ز می کرد از درد، 

جیرجیر صندلی روی اعصاب بود و. . . 
این پدیده زبانی نش��ان می دهد که بش��ر اولیه وقتی دستش از لغت نامه دهخدا 
و فرهنگ معین کوتاه بوده، واس��ه خودش با هر صدایی که می ش��نیده، به گونه ای 
طبیعی ط��ور و خودگردان، کلمه می س��اخته تا منظ��ورش را منتقل کند. البته در 
طی قرون و اعصار بش��ر از حالت اولیه بودن درآمده و هزاران هزار واژه وضع کرده 
اس��ت. با این حال همچنان یک گرایش هایی در او مانده که مانده. مثاًل خود شما 
نشنیده ای کسی دلش بخواهد سر به بیابان بگذارد؟ یا برود پشت کوه یا توی غار؟ 
البت��ه می گویند این روزها دیگر با ای��ران رادیاتور کی می رود توی غار! حاال فرض 
می کنیم که برود. بعد مثاًل ب. ز وارد غ غ می شود م. ب. ق رفته شک شک گوزن 
و م. م دارد ران گ گ کباب می کند برای ناهار. ح. ر منتظر اس��ت س��ف س��ف را 
پهن کنند و دلی از عزعز درآورند. آنجاس��ت که بش��ر پی می برد هنوز می تواند با 
زبان بش��ر اولیه ارتباط برقرار کند، چرا که به مدد پرونده های قضایی این توانایی 
پیوسته در او تقویت شده است. این است که ما بر این باوریم که باید گرایش های 
بدوی بش��ر مدام تقویت شود. مثاًل بش��ر توی غار نشسته، یک بشر دیگر می آید و 
تند تند می گوید 40 تا پرونده برج باغ در چهار س��ال گذش��ته با سیس��تم ارسال 
دود از کوه شورای ش��هر فرس��تادیم تا بلکه مصادره ش��ود اما تا امروز یک رأی هم 

صادر نشده است! 
ما آسته آسته به او پاسخ می دهیم که چه توقعاتی داری شما! حاال کو حرکت؟! 
تو که چش��مات خیلی قشنگه، تا دود به چشم خودت نرفته، برگرد به غار خودت. 
سرت درد می کند؟ برایت یک پرونده دریافت تخفیف و تسهیالت راست و ریست 
می ش��ود که نتوانی از غار به در آیی! برو عارف وقت خویش باش! وگرنه نون نون 

شین شین هم می رسد! 
اینجاس��ت که دندان های تند تند، غژغژ ص��دا می کند و پاهایش را خرپ خرپ 

بر زمین می کشد و محل کارگروپ فرصت ویژ ویژ را ترک میک میک می کند. 
من بنده

فرت فرت که نمی شود حکم داد داد! 

کارگروپ فرصت ویژه

 دستمزد نمایندگان کشور های اروپایی چند برابر حداقل دستمزد در آن کشور هاست؟ 

بیشتر از 7.5 برابر 
بین 7 تا 7.5 برابر 
بین 6.5 تا 7 برابر 
بین 6 تا 6.5 برابر 
بین 5.5 تا 6 برابر 
بین 5 تا 5.5 برابر 
بین 4.5 تا 5 برابر 
بین 4 تا 4.5 برابر 

کمتر از 4 برابر 


	01 NEW2
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08 NEW2
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

