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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 ضعف تخصص
بالی مدیریت شهری

کارشناسان و صاحب نظران در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند 

15

سرمقـاله
قوانین دنیا را 
دنبال کنیم 

م��ا درخصوص اج��رای قوانین 
مقاوم س��ازی  چگونگ��ی  و 
 س��اختمان های تهران و باالخص 
واحده��ای مس��کونی و تج��اری 
مس��تقر در بافت ه��ای فرس��وده 
ش��هر تهران بای��د از قوانین دنیا 
در ای��ن خص��وص تبعیت کنیم. 
بای��د ببینیم ش��هرداری یا دولت 
چ��ه قوانین��ی دارن��د و چگون��ه 
در  می کنن��د.   اجرای��ی  را  آن 
کش��ورهای مختلف جهان گاهی 
بافت ه��ای  ب��رای مقاوم س��ازی 
فرس��وده به بهس��ازی یا نوسازی 
می پردازن��د و گاه��ی ه��م بافت 
ی��ک بلوک )به معنای چهار معبر 
در یک مس��یر(را نوسازی شهری 

می کنند اما زمانی هم  هست ...
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 در نوزدهمین همایش  )IMI-100(شرکت های برتر
معرفی و رشد فروش ارزیابی شد

شرکت های خدمات مالی 
باالتر از شرکت های تولیدی
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بهرام غفاری
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مدیرعامل پتروشیمی کارون 
ب��ا بی��ان اینکه در ص��ادرات 
محص��والت پتروش��یمی ب��ه 
داری��م،  محدودی��ت  اروپ��ا 
گفت: با اجرایی ش��دن برجام 
قیمت تمام ش��ده محصوالت 
پتروش��یمی کارون 10 تا 12 
درص��د کاهش یاف��ت که در 
افزایش سود ما تاثیرگذار بود. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
پتروشیمی کارون که قرار بود 
با همکاری دو ش��رکت کماتور 
س��وئد و هانزا آلمان ساخته و 
به بهره برداری برس��د به دلیل 
تحریم ه��ا متوقف ش��د اما در 
نهای��ت س��اخت آن پ��س از 
س��ال ها توقف توسط مجتمع 
پتروش��یمی بندرامام به اتمام 
رس��ید، به این ترتی��ب تولید 
 TDI و  MDI دو محص��ول
با  در باالدس��تی پتروش��یمی 

دس��تان توانمن��د متخصصان 
داخلی به بهره برداری رس��ید. 
علیرضا صدیقی زاده، مدیرعامل 
پتروشیمی کارون با بیان اینکه 
تولی��د دو محص��ول TDI و 
MDI ب��رای نخس��تین بار در 
کش��ور و خاورمیان��ه ص��ورت 
گرفته است، گفت: فاز نخست 
این پتروش��یمی با ظرفیت 40 
هزار تن در سال دی ماه امسال 
با 100 درصد ظرفیت به تولید 
رسید و فاز دوم آن یعنی تولید 
محصول MDI دی ماه امسال 
به تولید آزمایشی رسیدو انتظار 
داریم س��ال آین��ده به حداکثر 
ظرفیت تولید برس��د. ظرفیت 
تولید این محصول نیز 40هزار 

تن در سال است. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
محص��والت این پتروش��یمی 
ب��ا اولویت تامی��ن نیاز داخل 
تولید می ش��ود، تاکی��د کرد: 
تولیدی  از محصول  70درصد 

فاز نخس��ت در داخل کش��ور 
مصرف می ش��ود و 30 درصد 
م��ازاد به س��ایر کش��ورها با 
اولوی��ت کش��ورهای منطق��ه 
به وی��ژه ع��راق و ترکیه صادر 
حاض��ر  ح��ال  در  می ش��ود. 
محصول تولید شده کارون به 
خاورمیانه،  کشورهای  تمامی 
برخی  ف��ارس،  ح��وزه خلیج 
کش��ورهای اروپای��ی از جمله 
آلمان، س��وئد و آلبانی و سایر 
کش��ورها از جمله پرو، کنیا و 

نیجریه صادر می شود. 
پتروش��یمی  مدیرعام��ل 
کارون ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
اخی��را محموله ای به کش��ور 
ایتالیا ارس��ال ش��ده اس��ت، 
ارس��ال  در  متاس��فانه  افزود: 
اروپ��ا  ب��ه  محصوالت م��ان 
ب��ه دلی��ل نداش��تن مج��وز 
البته  محدودی��ت داریم ک��ه 
امیدواری��م ای��ن محدودی��ت 

به زودی برطرف شود. 

پتروش��یمی  مدیرعام��ل 
کارون ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه 
برجام آثار مثبتی در توس��عه 
پتروش��یمی ها داش��ته است، 
تصری��ح ک��رد: خوش��بختانه 
قیمت تم��ام ش��ده محصول 
با عملیاتی  پتروشیمی کارون 
شدن برجام 10 تا 12 درصد 
کاه��ش یافت��ه اس��ت البت��ه 
توفیقات برج��ام در اتمام فاز 
دوم این مجتمع نیز موثر بوده 

است. 
صرفه جوی��ی  درب��اره  وی 
ارزی ب��ا راه ان��دازی فازه��ای 
پتروش��یمی کارون گفت: در 
صورت فعالیت 100 درصدی 
این دو فاز ساالنه 300میلیون 
دالر صرفه جویی ارزی صورت 

می گیرد. 
اینکه  بیان  ب��ا  صدیقی زاده 
پتروش��یمی  فاز  دو  س��اخت 
هزین��ه  ی��ورو   350 کارون 
خوراک  گفت:  اس��ت،  داشته 

م��ورد نی��از این پتروش��یمی 
ارون��د،  پتروش��یمی های  از 
فن��اوران، رازی، بن��در امام و 

بوعلی سینا تامین می شود. 
وی درب��اره برخی ش��ایعات 
برای بازگشت کماتور سوئد به 
پتروشیمی کارون افزود: سهام 
این ش��رکت همانند ش��رکت 
آلمان به بندر امام واگذار  هانزا 
ش��ده اس��ت از این و بازگشت 
دوباره ش��رکت کماتور س��وئد 
ب��ه کارون را رد می کنم، البته 
ناگفت��ه نماند به دلی��ل اینکه 
کارون تحت لیس��انس کماتور 
است از این رو تعهدات فنی این 

شرکت همچنان پابرجاست. 
صدیقی زاده با بیان اینکه در 
س��ال جاری 56 درصد تولید 
داش��تیم، همچنی��ن گف��ت: 
در  کارون   TDI محص��ول 
بورس عرضه می ش��ود و بیش 
از 20 ش��رکت ایرانی خریدار 

این کاال در بورس هستند. 

محدودیت صادرات به اروپا

کاهش 12 درصدی قیمت تمام شده 
محصوالت پتروشیمی با برجام

آبنفت

نفت 55 دالری برای روسیه 
مطلوب است

روسیه با نفت هر بشکه 55 دالری قادر خواهد بود 
منابع مالی خود را بازسازی کند. 

به گزارش ایس��نا، خبرگزاری رویترز گزارش کرد 
که براس��اس اس��ناد وزارت دارایی روس��یه که روز 
پنجش��نبه)30دی ماه( به رویت رویترز رسیده است، 
روسیه در حال تدوین یک قانون جدید بودجه برای این 
کشور است که روبل را همچنان ضعیف نگه می دارد 
و براس��اس آن ضربه گیرهای مالی مس��کو می تواند 
 قیم��ت 55 دالر ب��رای نفت خام اورال دوباره خود را 

بازسازی کند. 
روس��یه در پی آن اس��ت تا از تخلیه کامل ذخایر 
آسیب دیده مالی خود اجتناب کند.  مسکو از زمان 
افت قیمت نفت در بازارهای جهان از اواس��ط س��ال 
2014 از این ذخایر برای پوشش کسری بودجه خود 
استفاده کرده است.  براساس قوانین بودجه ای که در 
این اس��ناد مشخص ش��ده، روسیه هزینه کرد خود را 
از ذخایر مالی این کش��ور زمانی که قیمت نفت بین 
40 ت��ا 55 دالر ب��رای نفت خام اورال باش��د محدود 
می کن��د و ب��رای قیمت های بی��ش از 40دالر تنها از 
منابع درآمدهای نفتی خود استفاده خواهد کرد تا با 

مشکل کسری بودجه روبه رو نشود. 
ب��ر همین اس��اس، اگر قیمت نف��ت اورال بیش از 
55دالر برای هر بشکه باشد، آن دسته از درآمدهایی 
که از نفت 40 دالری به دست آمده است برای ذخیره 
در صندوق ذخایر ارزی این کشور صرف خواهد شد. 
برخی اقتصاددانان پیش بینی می کنند که منابع این 

صندوق در سال 2017 خالی شود. 

رویترز: قیمت نفت پس از نشست 
وزیران اوپک افزایش یافت

خبرگزاری رویترز اعالم کرد، پس از نشس��ت آخر 
هفته وزیران نفت سازمان کشورهای صادر کننده نفت 
)اوپک( و برخی تولیدکنندگان غیراوپک، قیمت نفت 

دیروز در بازارهای جهانی اندکی باال رفت. 
به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، اوپک در بیانیه خود 
اعالم کرد، اعضای این سازمان و سایر تولیدکنندگان 
مواف��ق کاه��ش تولید، با ق��درت اجرای این برنامه را 

آغاز کرده اند. 
ب��ا این حال افزایش فعالیت های حفاری آمریکا، تا 
حدی تاثیر بیانیه مذکور بر قیمت های نفت را خنثی 
ک��رد و جل��وی افزایش چش��مگیر قیمت های نفت را 
گرفت.  وزیران نفت اوپک در پایان نشس��ت خود در 
وین با انتشار بیانیه ای اعالم کردند، کشورهای اوپک 
و غیراوپک با قدرت ش��روع به اجرای برنامه کاهش 
تولید کرده اند. اوپک در تاریخ 30 نوامبر )10آذر( با 
هدف باال بردن قیمت های نفت و به تعادل رس��اندن 
بازار نفت، برای نخستین بار از سال 2008 با کاهش 
تولید موافقت کرد.  براس��اس بیانیه یاد ش��ده، مازاد 
عرضه 1.8میلیون بش��که در روزی نفت در بازارها به 
میزان 1.5میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. 

قیمت نفت برنت دریای ش��مال در س��اعت 02:15 
بامداد دیروز به وقت گرینویچ در بازار لندن با شش 
س��نت افزایش نس��بت به جمعه گذش��ته به 55 دالر 
و 55 س��نت رس��ید و هر بش��که نفت وس��ت تگزاس 
اینترمدیت آمریکا نیز در بازار نایمکس این کشور به 
بهای 53 دالر و 27 س��نت معامله ش��د که نسبت به 

جمعه گذشته پنج سنت افزایش داشت. 
ش��رکت های نفت��ی آمری��کا در هفت��ه منته��ی به 
20ژانویه )اول بهمن( به تعداد دکل های فعال حفاری 
این کش��ور 29دس��تگاه افزودند؛ این افزایش هفتگی 
در چهارس��ال گذشته بی سابقه است.  براساس اعالم 
شرکت بین المللی نفتی بیکر هیوز آمریکا، شرکت های 
نفتی آمریکایی در هفته گذشته تعداد دکل های فعال 

حفاری را به 551 دستگاه افزایش داده اند. 
تولید نفت آمریکا از اواس��ط س��ال 2016 تاکنون 

بیش از 6درصد افزایش یافته است. 

قیمت حامل های انرژی سال آینده 
افزایش نمی یابد

 براساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 کل 
کشور، درآمد حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها در سال 
آینده، معادل درآمد سال 95 یعنی همان 48هزار میلیارد 
تومان اس��ت، بنابراین حامل های انرژی ش��امل بنزین، 
گازوییل، گاز، نفت سفید و برق در سال 96 نسبت به 

سال 95 هیچ گونه تغییری نخواهد کرد. 
ب��ه گزارش ش��انا، محمدمهدی مفتح، س��خنگوی 
کمیسیون تلفیق بودجه 96 گفت: کمیسیون تلفیق 
بودجه 96 به دولت اجازه داد که بدهی قبلی خود را 
به اش��خاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی در 
چارچ��وب مقررات تا 50 هزار میلیارد ریال به صورت 
جمع��ی تس��ویه کن��د.  وی اف��زود: وزارت نفت نیز از 
طریق ش��رکت های دولتی تابع مجاز ش��ده است که 
اوراق مش��ارکت ارز ریال��ی ت��ا 50 هزار میلیارد ریال 
منتشر و تا سقف 3میلیارد دالر از محل انتشار اوراق 

مالی، ارزی و ریالی تامین مالی کند. 
مفتح تصریح کرد: در جهت حمایت از صنعت برق 
نیز مقرر ش��د که به ازای هر کیلو وات برق50 ریال 
اخذ شود که مجموع آن 1100 میلیارد تومان است، 
همچنین این موضوع که نقل و انتقال اموال و دارایی ها 
میان ش��رکت توانیر و ش��رکت توزیع نیروی برق از 
مالیات معاف باش��د، مورد موافقت اعضای کمیسیون 

تلفیق بودجه 96 قرار گرفت. 

مدیرعامل آب منطقه ای:
نتیجه باروری ابرها در خراسان 

جنوبی مثبت است

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای خراسان جنوبی 
گف��ت: بارندگی 48 س��اعت گذش��ته در مناطقی از 
استان نتیجه اجرای طرح باروری ابرهاست و می توان 
ادعا کرد این عملیات در ش��رق کشور نتیجه بخش و 

مثبت است. 
حسین امامی در گفت و گو با ایرنا افزود: نخستین 
مرحله اجرای طرح باروری ابرها با استقرار تیم مرکز 
تجهیزات در خراسان جنوبی از جمعه یکم بهمن ماه 

در استان آغاز شد. 
وی عن��وان ک��رد: ب��ا توج��ه به وضعی��ت اقلیمی 
منطقه بارورسازی ابرها از گذشته پیش بینی شد که 
نخس��تین مرحله آن در محدوده سربیشه، بیرجند و 

قاینات به اجرا درآمد. 
وی بی��ان کرد: ای��ن عملیات با توجه به ش��رایط 

جغرافیایی و نوع ابر اجرا می شود. 
 نبود رادار یکی از مشکالت باروری ابرها 

در استان است 
امام��ی ادامه داد: با توجه به نبود رادار در اس��تان 
به عنوان یکی از شرایط مورد نیاز باروری ابرها، توسط 
هواپیما نقاط مس��تعد برای باروری ابرها شناسایی و 

عملیات انجام می شود. 
وی یادآور شد: همچنین یک سورتی پرواز با هدف 
ب��اروری ابرها بر فراز اس��تان انجام ش��د که با توجه 
ب��ه پایین بودن ارتفاع ابره��ا، امکان اجرای عملیات 

فراهم نشد. 
وی ادام��ه داد: پریش��ب نی��ز دو مرحل��ه عملیات 
باروری ابرها در برخی مناطق اس��تان انجام ش��د که 
نتیج��ه بخ��ش بود، دیروز نیز ی��ک تیم 14 نفری از 
کارشناس��ان مرکز تحقیقات و مطالعات باروری ابرها 
در اس��تان مس��تقرند تا با شناسایی ش��رایط جوی 

مناسب باروری ابرها ادامه یابد. 
با باروری ابرها میزان بارندگی 10 تا 20 درصد 

افزایش می یابد 
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان افزود: 
افزای��ش میزان بارندگی براس��اس ب��اروری ابرها به 
راحتی قابل اندازه گیری نیس��ت که از طریق تصاویر 
ماهواره ای شرایط پایش و سپس نتیجه گیری خواهد 

شد. 
امام��ی ی��ادآور ش��د: ب��ه ط��ور متوس��ط پس از 
ب��اروری ابره��ا 10 تا 20 درصد می��زان بارندگی در 
اس��تان افزایش می یابد. امید اس��ت امسال با توجه 
ب��ه پیش بینی ها موجود در ماه های بهمن و اس��فند 

میزان بارندگی ها از حد طبیعی بیشتر شود. 
این مس��ئول بیان کرد: در س��ال آبی جاری میزان 
بارندگی حتی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل در 

وضعیت بدتری قرار دارد. 
مدی��ر مرک��ز ملی مطالع��ات و تحقیقات باروری 
ابره��ا، 15آذر م��اه به خبرنگار ایرن��ا گفته بود: در 
دنیا ثابت ش��د با انجام عملیات باروری ابرها شاهد 
افزای��ش 10 ت��ا 15 درصدی بارندگ��ی در مناطق 
ه��دف خواهی��م بود ک��ه در ایران نی��ز همین طور 

است. 
محمد مه��دی جوادیان زاده افزود: نتیجه عملیات 
ب��اروری ابره��ا نه فقط در ایران بلکه در کش��ورهای 
دیگر ثابت شد که موجب افزایش بارش در مناطقی 

که عملیات باروری صورت می گیرد، می شود. 
وی ب��ا اش��اره به اینکه عملی��ات باروری ابرها از 
10آبان در کش��ور آغاز ش��ده است، افزود: مناطق 
هدف ب��رای باروری ابرها حوض��ه دریاچه ارومیه، 
ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، فارس، خراس��ان 
جنوبی و یزد است.  جوادیان زاده یادآور شد: علت 
فراوان��ی بارندگ��ی در نقاط هدف انج��ام عملیات 
ب��اروری ابره��ا بود، چ��ون یک جبه��ه بارش زای 

مناس��بی وارد کش��ور ش��ده بود. 
خراسان جنوبی با 151هزار کیلومتر مربع مساحت 
دومین اس��تان بیابانی کشور و سومین استان پهناور 

ایران است که حدود 780هزار نفر جمعیت دارد. 

بخشی از آب سد گلستان، بوستان 
و وشمگیر رهاسازی می شود

این رهاس��ازی امروز 5 بهمن ماه س��اعت 8 صبح، 
با هدف تامین نیاز آبی کشاورزان در محدوده پایین 
دست س��د گلستان، بوستان و س��د وشمگیر انجام 

می شود. 
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی 
ش��رکت آب منطقه ای گلس��تان از رهاسازی بخشی 
از آب مخزن س��د گلس��تان بوستان و وشمگیر برای 

تامین آب بخش کشاورزی خبر داد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، 
ش��عبان رس��ولی با اعالم این خبر اظهار کرد: این 
رهاس��ازی با هدف تامین نیاز آبی کش��اورزان در 
محدوده پایین دس��ت سد گلستان، بوستان و سد 
وشمگیر انجام می شود.  وی افزود: در همین راستا 
از تمامی کش��اورزان و اهالی منطقه تقاضا می شود 
از نزدی��ک ش��دن به مس��یر رودخانه ها و محدوده 
مخازن س��دها و کانال های ش��بکه جدا خودداری 

کنند. 
گفتنی است شرکت آب منطقه ای گلستان همواره 
قبل از رهاس��ازی آب از پایاب یا مخازن س��دها، در 
اطالعیه ف��وری از بخش های مختلف خبری و حتی 
زیرنوی��س به حاش��یه نش��ینان در خصوص نزدیک 

نشدن به بستر رودخانه ها هشدار داده است. 

الهه ابراهیمی 
ebrahimi1941@gmail.com
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و  مدی��رکل س��ازمان کش��اورزی 
خوارب��ار جهانی )فائو( هش��دار داد، 
اکن��ون زمان عم��ل ب��رای مقابله با 

چالش کمبود آب است. 
به گ��زارش ایرنا، »خ��وزه گرازیانو 
داس��یلوا« در مجم��ع جهان��ی غ��ذا 
اف��زود:  برلی��ن  در  کش��اورزی  و 
ش��یوع پدیده کمب��ود آب اکنون از 
پایدار  توس��عه  مهم ترین چالش های 
اس��ت؛ پدیده ای که به دلیل افزایش 
جمعیت جه��ان و تغییر آب و هوای 
زمی��ن به ط��ور فزاین��ده ای در حال 

تشدید است. 
مقابل��ه  ب��رای  وی،  گفت��ه  ب��ه 
ب��ا ای��ن چال��ش و مدیری��ت بهت��ر 
مناب��ع آب، برنام��ه ای تح��ت عنوان 
هدف مس��تقل توس��عه پای��دار آب

ایجاد شده است. 
مدی��رکل فائ��و تاکی��د ک��رد که 
مس��ئله بهبود مدیری��ت منابع آب 
به وی��ژه برای برنامه هدف مس��تقل 
توس��عه پایدار آب در ارتباط با فقر، 
گرس��نگی و س��وء تغذیه ش��دید و 

تغییر اقلیم مهم است. 
داس��یلوا تاکی��د ک��رد ک��ه برای 
غلب��ه بر چالش ه��ای امنیت غذایی 
ناش��ی از کمب��ود آب بای��د در دو 
جبه��ه بهبود روش ها در اس��تفاده 
کمت��ر و کارات��ر از آب و حرکت در 
به  تامین دسترس��ی مطمئن  مسیر 
آب به وی��ژه ب��رای خانوارهای فقیر 

کش��اورز کار کرد. 
ب��ه گفت��ه وی، ای��ن اقدام ه��ا از 
نخواه��د  جلوگی��ری  خشکس��الی 
ک��رد، ام��ا می توان��د ب��ه جلوگیری 
از خشکس��الی ناش��ی از اخت��الالت 

کم��ک  اقتص��ادی   اجتماع��ی- 
کند. 

مدی��رکل فائ��و همچنی��ن تاثی��ر 
جلوگی��ری از اتالف غ��ذا در کاهش 
اهمی��ت  حائ��ز  را  آب  از  اس��تفاده 
توصیف کرد و افزود: ساالنه یک سوم 
غذای��ی که تولید می ش��ود یا به هدر 
م��ی رود یا در پروس��ه تولی��د از بین 
م��ی رود معادل به ه��در رفتن منابع 
آب به همان میزان تا سه برابر است. 
ب��ه گفته داس��یلوا، با عبور ش��مار 
جمعی��ت جه��ان از م��رز 9 میلیارد 
نف��ر ت��ا س��ال 2050، رقاب��ت برای 
ش��دیدتر  جه��ان  در  آب   مناب��ع 

خواهد شد. 
وی افزود: در حالی که مش��اجرات 
بر س��ر منابع آب در برخی مناطق از 
مش��اجرات مرتبط به مس��ئله زمین 
پیشی گرفته است، میلیون ها خانوار 
کشاورز در کشورهای در حال توسعه 
مدت هاست گرفتار مشکل دسترسی 
بس��یار مح��دود ب��ه مناب��ع آب تازه 

هستند. 
مدیرکل فائو با اش��اره به اینکه در 
آینده نزدیک ممکن است حدود یک 
میلیارد نفر در مناطق خش��ک زمین 
ب��ا کمبود فزاینده مناب��ع آب مواجه 
شوند، تاکید کرد: تغییر اقلیم تاکنون 
رژیم های آبی هم��ه مناطق زمین را 

تغییر داده است. 
به گ��زارش ایرن��ا، جنوب آس��یا، 
خاورمیانه و شمال آفریقا جزو مناطق 

خشک زمین محسوب می شوند. 
مجم��ع جهان��ی غذا و کش��اورزی 
اول بهمن به مدت سه روز در برلین 

برگزار شد. 

مع��اون وزی��ر نیرو گف��ت: طی 25 
سالی که زمان نیاز داریم تا سفره های 
زیرزمینی به حالت تعادل برسند، برای 
ش��رب مردم چه باید بکنیم؟ اگر آب 
تامی��ن نش��ود، مهاج��رت می کنند و 

روستاها خالی می شود. 
رحی��م میدانی، معاون وزیر نیرو در 
 ام��ور آب و آبف��ا در گفت وگ��و با ایلنا، 
در پاس��خ به س��والی فش��ار البی های 
قدرت برای انتقال حوضه به حوضه و 
ارسال آب به بخش صنعت گفت: بنده 
اطالع ندارم که کسی البی می کند یا 
خیر اما اطمینان دارم که ما در رابطه با 
آب بین حوضه ای تحت فشار نیستیم 

و البی روی ما اثر ندارد. 
وی اف��زود: م��ا روی اعداد و ارقام 
کار می کنی��م و کارشناس��ان وزارت 
نی��رو جمعی��ت را حس��اب ک��رده و 
پیش بینی ه��ای جمعیت��ی برای افق 
1425 را انج��ام می دهن��د، ممک��ن 
اس��ت اخت��الف نظر هایی در رش��د 
جمعیت وجود داش��ته باش��د اما در 
تخصی��ص آب، صنعت و کش��اورزی 

دخیل نیست. 
میدانی با بیان اینکه آب فقط برای 
ش��رب منتقل می ش��ود، خاطرنشان 
ک��رد: ما حتی از نمایندگان اس��تان 
خوزس��تان و همچنی��ن از رئی��س 
س��ازمان مدیری��ت خواس��ته ایم که 
مسئله را کنترل کنند که آیا وزارت 
نی��رو آب حوضه ب��ه حوضه را برای 

ش��رب منتقل می کند یا خیر؟ 
وی اظهار داش��ت: ما نش��ان دادیم 
آب��ی که به اس��تان های ی��زد، کرمان 
و اصفه��ان می رود ب��ا چه پیش بینی 
جمعی��ت، صنایع، چه میزان پرت آب 

و ت��ا چه افقی اس��ت. یعن��ی اعداد ما 
ش��فاف است و همه می توانند ببینند 

و کنترل کنند. 
ای��ن مقام مس��ئول اظهار داش��ت: 
یکی از وظایف مدیران آب ش��فافیت، 
صداقت و پاس��خگویی است، بنابراین 
البی در وضعیت آب کشور به هیچ وجه 

وجود ندارد. 
وی درباره اینکه چرا ابتدا موضوع 
ح��ل  مقص��د  اس��تان  در  کم آب��ی 
نمی ش��ود ت��ا نیازی ب��ه انتقال آب 
نداش��ته باش��یم؟ بیان کرد: اجرای 
طرح تعادل بخش��ی در همین راستا 
اس��ت و ق��رار اس��ت همه چیز طبق 
پیش بینی انجام ش��ود. بر این اساس 
از انتهای برنامه شش��م باید 20سال 
صبر کنیم که س��فره ها احیا ش��وند 
ل��ذا ت��ا این مدت برای ش��رب مردم 

چه باید کرد؟ 
معاون وزیر نیرو ادامه داد: آب شرب 
این گونه نیست که حواله به آینده شود 
و پروژه های مربوط به تعادل بخشی نیز 

واقعا سنگین هستند. 
وی گفت: طی 25 س��الی که زمان 
نیاز داریم تا س��فره های زیرزمینی به 
حالت تعادل برسند، برای شرب مردم 
چه باید بکنیم؟ اگر آب تامین نشود، 
مهاج��رت می کنند و روس��تاها خالی 

می شود. 
میدان��ی تاکید کرد: سیاس��تی که 
رئیس جمه��ور ترس��یم ک��رده برای 
ما حجت اس��ت و به مردم اس��تان ها 
به عن��وان امی��ن مردم قول می دهیم 
که از این چارچوب تخلف نمی کنیم 
و هیچ البی و فش��اری روی ما تاثیر 

ندارد. 

نمی توانیم مردم را 25 سال بدون آب شرب 
رها کنیم

فائو: زمان عمل برای مقابله با چالش کمبود 
آب است

نا |
شا

 |  
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س��ال  نوزدهمی��ن  در 
رتبه بن��دی ش��رکت های برتر 
 100  )IMI-100( ای��ران 
ش��رکت برتر در حالی معرفی 
ش��دند ک��ه خدم��ات مالی و 
بانک��ی در وضعیت��ی باالتر از 
ق��رار  تولی��دی  ش��رکت های 
دارن��د و بانک ه��ا نخس��تین 
جایگاه فروش را در س��ال 94 
ب��ه خود اختص��اص دادند. به 
گ��زارش »فرصت امروز« مدیر 
مرکز رتبه بندی 100 ش��رکت 
برت��ر ای��ران، در نوزدهمی��ن 
همای��ش )IMI-100( گفت: 
جم��ع ف��روش 100 ش��رکت 
برت��ر براس��اس ارزیابی س��ال 
مال��ی 94 را حدود 560 هزار 
میلیارد تومان بود که رش��د 4 
دهم درصدی را نشان می دهد، 
درحالی که رقم رش��د در سال 
قب��ل 18درصد گزارش ش��ده 
بود. به گفت��ه درویش، ارزیابی 
شاخص های ش��رکت های برتر 
نش��ان می ده��د ک��ه بانک ها 
قوی ترین گروه صنعتی کش��ور 
از نظ��ر میزان فروش هس��تند 
و 34درصد س��هم را در اختیار 
دارن��د و گ��روه پتروش��یمی و 
فرآورده ه��ای نفتی در رده های 
دوم و س��وم قرار دارند. براساس 
گزارش درویش، بانک ملی ایران 
با بیش از 36 هزار میلیارد تومان 
فروش رتبه اول ، شرکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس با 25 
ه��زار میلیارد تومان رتبه دوم و 
بانک ملت ب��ا 24 هزار میلیارد 
تومان فروش رتبه سوم را به خود 
ش��رکت های  دادند.  اختصاص 
س��رمایه گذاری غدی��ر، ای��ران 
خ��ودرو، بانک پارس��یان، بانک 
تجارت، گس��ترش نف��ت و گاز 
بازنشستگی  پارسیان، صندوق 
کارکنان صنعت نفت و شرکت 
پاالی��ش نف��ت بندرعب��اس به 
ترتیب بیش��ترین میزان فروش 

را در سال 94 داشته اند. 

پتروش��یمی  ش��رکت 
خلیج فارس توانس��ته در ایجاد 
ارزش اف��زوده و ص��ادرات رتبه 
اول را کس��ب کند. این شرکت 
باالتری��ن ص��ادرات را ب��ا عدد 
3میلی��ارد دالر در س��ال 94 
داش��ته اس��ت. درویش گفت: 
بانک ها ثروتمندترین بنگاه های 
اقتص��ادی کش��ور هس��تند و 
باالترین اش��تغال زایی را بانک 
مل��ی، ایران خ��ودرو، س��ایپا، 
سرمایه گذاری پارسیان و بانک 

ملت دارند. 
رئی��س  منصورمعظم��ی، 
هی��أت عام��ل ای��درو در این 
همای��ش به مدی��ران بنگاه ها، 
و صنعتگران  تولیدکنن��دگان 
توصیه کرد مزیت های رقابتی 
خود را شناسایی کنند و در هر 
ح��وزه ای که فعالیت می کنند 
ب��ه دنبال ش��ریک بین المللی 
باشند. او بی توجهی به این دو 
مس��ئله را عامل تعطیل شدن 
بس��یاری از بنگاه ه��ای عنوان 
کرد که در چهار دهه گذش��ته 

در کشور فعالیت کرده اند. 

رئیس هیات عامل ایدرو در 
بخش دیگری از س��خنان خود 
به موضوع رشد اقتصادی اشاره 
ک��رد و گف��ت: چارچوب هایی 
در قال��ب س��ند چش��م انداز و 
برنامه های پنج س��اله برای ما 
مش��خص ش��ده، اما با نگاهی 
ب��ه عملکرد 10 س��اله متوجه 
می ش��ویم فاصله می��ان آنچه 
هس��ت با آنچ��ه باید باش��د، 

خیلی زیاد است. 
معظمی با اش��اره به رش��د 
8درص��دی به عن��وان یکی از 
اه��داف برنامه ه��ای چهارم و 
پنجم توس��عه، رش��د کمتر از 
2/5 درص��دی اقتصاد کش��ور 
را پ��س از انق��اب بس��یاردور 
از برنام��ه دانس��ت. او گف��ت: 
به��ره وری  س��هم  حال��ی  در 
به عنوان یکی از ش��اخص های 
توس��عه یافتگ��ی، در برخ��ی 
مقاطع برنامه های پنج س��اله 
منف��ی ب��وده که ای��ن رقم در 
حدود  توسعه یافته  کشورهای 

50درصد است. 
به گفته معظمی بنگاه ها برای 

حض��ور در بازارهای جهانی به 
توانمندی هایی مانند  »توانایی 
تش��خیص فرصت ه��ای بالقوه 
حض��ور در ب��ازار«،  »توانای��ی 
به کارگیری رویکردهای جدید و 
مدل های کسب و کار«،  »توانایی 
س��اختاری  انعطاف پذی��ری 
بنگاه ه��ا«،   در  تش��کیاتی  و 
»قابلیت استفاده از ظرفیت ها و 
منابع موجود در صنایع مرتبط 
ب��رای جذب و تأمی��ن امکانات 
جدی��د« و همچنین  »قابلیت 
انتقال مناب��ع و توانمندی های 
موجود در بازارهای هدف« نیاز 

دارند. 
محم��دی،  م�ح�م�دعل��ی 
مدیریت  س��ازمان  مدیرعامل 
صنعت��ی در ای��ن همای��ش با 
اش��اره به شاخص های انتخاب 
ش��رکت ها از اف��زوده ش��دن 
چهار ش��اخص بهره وری کل، 
بهره وری کل عوامل، بهره وری 
نی��روی انس��انی و به��ره وری 
س��رمایه در این دوره خبر داد. 
محمدی گفت: 500 ش��رکت، 
ابتدا براس��اس شاخص میزان 

ف��روش  )درآم��د( مش��خص 
می شوند، پس از آن، براساس 
32 شاخص دیگر باهم مقایسه 

و رتبه بندی می شوند. 
ف��روش  رتب��ه  تغیی��ر  او 
ش��رکت های برت��ر را معی��ار 
اصلی در انتخاب این شرکت ها 
در چهار سال اخیر عنوان کرد 
و توضی��ح داد: ش��رکت هایی 
که بیش��ترین ارتق��ای رتبه را 
از نظر ش��اخص میزان فروش 
داش��ته اند، انتخاب شده است. 
ب��ه گفته محم��دی با توجه به 
اهمی��ت ص��ادرات غیرنفت��ی 
برای کش��ور، 10 شرکت برتر 
صادرات گرا براس��اس شاخص 
ترکیب��ی صادرات مش��خص و 
معرفی ش��ده و این ش��اخص، 
ش��اخص  س��ه  از  ترکیب��ی 
میزان صادرات ش��رکت، رشد 
صادرات و نس��بت صادرات به 

فروش است. 
همچنی��ن در ای��ن همایش 
500 ش��رکت ب��زرگ ایران با 
500 ش��رکت بزرگ ترکی��ه و 
500 ش��رکت ب��زرگ آمریکا 
با هم مقایس��ه ش��ده و در آن 
کسب و کار  مختلف  رشته های 
رش��ته های  ب��ا  ای��ران  در 
کس��ب و کار در این دو کش��ور 
از جنبه ه��ای مختلف تحلیل 

شدند. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
نوزدهمی��ن س��ال  همای��ش 
رتبه بن��دی ش��رکت های برتر 
ای��ران  )IMI-100( صب��ح 
روز دوش��نبه با حضور مقامات 
و سیاس��ت گذاران اقتص��ادی 
و صنعت��ی کش��ور، مدی��ران 
ش��رکت های ب��زرگ و برت��ر 
ایران، در مرک��ز همایش های 
بین المللی صدا و سیما برگزار 
ش��د. در ای��ن همای��ش 100 
ش��رکت برتر معرفی و گزارش 
ارزیاب��ی 500 ش��رکت برت��ر 

کشور در 5 گروه ارائه شد. 

در نوزدهمین همایش  )IMI-100(شرکت های برتر معرفی و رشد فروش ارزیابی شد

شرکت های خدمات مالی باالتر از شرکت های تولیدی رئیس اتاق اصناف ایران اعالم کرد 
کارگروهی در دولت مسئول رفع 
فوری مشکالت اصناف پالسکو شد

رئیس اتاق اصناف ایران از تشکیل کارگروهی در دولت 
به منظور رفع فوری مشکات اصناف پاسکو خبر داد و 
گفت: در جلسه پیش از ظهر امروز کمیته ای به ریاست 
آقای محمد شریعتمداری معاون رئیس جمهوری و با 
عضویت معاون حقوقی رئیس جمهوری، رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، رئیس بنیاد مستضعفان، شش 
وزیر کابینه به همراه رئیس کل بانک مرکزی، شهردار 

تهران و اتاق اصناف ایران تشکیل شد. 
به گزارش پایگاه اطاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی 
فاضلی در مورد تصمیمات و جزییات جلسه این گروه، 
گفت: این کارگروه تصمیمات بسیار مهمی در راستای 
رفع مشکات اصناف اتخاذ کرد که پس از تصویب هیأت 
وزیران به اجرا درخواهد آمد. وی در ادامه موضوع اسکان 
تمام واحدهای صنفی آسیب دیده ساختمان پاسکو، 
اشتغال مجدد کارگران پاسکو، اعطای تسهیات ویژه 
به بنگاه های صنفی و احداث فوری بنای جدید جایگزین 
ساختمان تخریب شده را از جمله مصوبات این کارگروه 
عنوان کرد و افزود: هم اکنون سه ساختمان تجاری برای 
اسکان آماده شده و به زودی کار اسکان آسیب دیدگان 

آغاز خواهد شد. 

رئیس سازمان مالیاتی خبر داد 
بخشودگی مالیات کسبه پالسکو تا 

سال ۹۴
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: پیشنهاد 
بخشودگی مالیات کسبه پاسکو تا سال 94به دولت 
تقدیم شد. سیدکامل تقوی نژاد نماینده مردم تهران 
در مجلس در گفت وگو با فارس با ابراز تأسف نسبت 
به سانحه ناگوار ساختمان پاسکوی تهران و تسلیت 
ب��ه خانواده جانباختگان، از تمهیدات س��ازمان امور 
مالیاتی کشور برای بخشودگی بدهی مالیاتی کسبه 
این ساختمان خبر داد. رئیس سازمان امور مالیاتی 
اظهار داشت: این حادثه در روزهای منتهی به پایان 
سال، ضرر مالی بسیاری برای کسبه آن در پی داشته 
و سازمان امور مالیاتی به نوبه خود ترتیبات قانونی 
برای جبران بخش��ی از این خس��ارات را پیش بینی 

کرده است. 
او اف��زود: ب��ه اس��تناد ماده 165 قان��ون مالیات های 
مستقیم و آیین نامه اجرایی آن، بنا به پیشنهاد سازمان 
امور مالیاتی کشور و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
با ارسال نامه ای به هیأت وزیران پیشنهاد شده که تمامی 
بدهی های مالیاتی مربوط به واحدهای کسبه ای که در 
آتش س��وزی س��اختمان پاسکو اموال آنها از بین رفته 

است، تا پایان سال 94 بخشوده شود. 
تقوی نژاد ادامه داد: این پیش��نهاد به امضای وزیر 

اقتصاد رسیده و به هیأت دولت تقدیم شده است. 
به گزارش فارس، طبق ماده 165 قانون مالیات های 
مس��تقیم، وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی می تواند 
معادل خس��ارت وارده ناش��ی از حوادث و س��وانح از 
قبیل زلزله، سیل، آتش سوزی و اتفاقات غیرمترقبه را 
از درآمد مشمول مالیات مؤدی در آن سال و سنوات 
بعد، کس��ر و نس��بت به آن دس��ته از مؤدیان که بیش 
از 50 درصد اموال ش��ان از بین رفته اس��ت و قادر به 
پرداخت بدهی های مالیاتی خود نیس��تند، با تصویب 
هیأت وزیران، تمام یا قس��متی از بدهی مالیاتی آنها 

را بخشوده یا تقسیط طوالنی کند. 

کاهش حقوق ورودی برخی 
کاالهای اساسی، حساس و ضروری

بنا بر مصوبه هیأت وزیران در جلس��ه 26 دی ماه 
به پیشنهاد معاونت اجرایی رئیس جمهور، نرخ تعرفه 
واردات برخی کاالهای اساس��ی، حس��اس و ضروری 
اص��اح ش��د و کاهش یافت. براس��اس ای��ن مصوبه 
حقوق ورودی برنج قهوه ای و سفید به ترتیب از 32 
و 20درصد به 5درصد کاهش یافت. همچنین حقوق 
ورودی کره از 20 درصد به 5درصد کاهش پیدا کرد. 
در ای��ن مصوب��ه حقوق ورودی گوش��ت قرمز، لوبیا 
قرم��ز، لوبی��ا چیتی، لوبیا چش��م بلبل��ی و موز نیز با 
اعمال کاهش به 5درصد رسیده است. حقوق ورودی 
لپه نیز کاهش یافته و 10 درصد تعیین شده است. 
با این حال دولت، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت، 
معدن و تجارت را مکلف کرده است که با رصد میزان 
ثبت س��فارش برنج تا پایان س��ال، کنترل الزم برای 
جلوگیری از ورود غیرمتعارف این کاال را داشته باشند. 
ای��ن مصوب��ه که دوم بهمن ماه اباغ ش��ده، از تاریخ 

تصویب الزم االجراست. 

مالیات بر ارزش افزوده صادرات 
محدودیت و مانع ایجاد می کند

در پی اعتراضات صادرکنندگان در خصوص پرداخت 
مالی��ات بر ارزش افزوده کااله��ای صادراتی و اثرگذاری 
منفی مالیات بر صادرات کشور و پیگیری های مکرر اتاق 
بازرگانی و صنایع و معادن تهران در مورد استرداد مالیات 
بر ارزش افزوده صادرات و به دنبال آن دس��تور بازنگری 
از سوی معاون اول رئیس جمهوری، براساس قانون رفع 
موانع تولید، دولت موظف ش��ده اس��ت که ارزش افزوده 
9درصدی را که بابت کاالهای صادراتی دریافت می شود 
به صادرکنندگان ظرف مدت یک ماه بازگرداند، بنابراین 
توافقی مبنی بر الزام استرداد مالیات بر ارزش افزوده برای 
صادرکنن��دگان حداکث��ر ظرف مدت ی��ک ماه به انجام 
رسید و البته رئیس سازمان امور مالیاتی به مدیران کل 
مالیات بر ارزش افزوده تهران و اس��تان ها دس��تور دادند 
پس از اطمینان از صحت و اصالت صورتحساب و اسناد 
و مدارک مرتبط ظرف یک ماه نسبت به استرداد مالیات 
ارزش افزوده اقدام ش��ود، اما از آنجایی که س��ازمان امور 
مالیاتی در بازگش��ت و اس��ترداد هر نوع وجوهی بس��یار 
س��لیقه ای عمل کرده و معموالً اجراکنندگان خواس��ته 
ی��ا ناخواس��ته در روند اختال ایج��اد می کنند، به نظر 

نمی رسد ظرف مدت تعیین شده این کار عملی شود. 
باید توجه کرد که پرداخت مالیات توسط صادرکنندگان 
به نوعی محدودیت و مانع برای آنها ایجاد می کند. مالیات 
بر ارزش افزوده محصوالت صادراتی در هیچ کجای دنیا 
گرفته نمی ش��ود، چراکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده به 
معنای افزایش قیمت تمام ش��ده محصول صادراتی و از 

بین رفتن فاکتور رقابتی آن است.  
ب��ا توجه به مش��کات نقدینگ��ی صادرکنندگان اخذ 
وج��وه مالی��ات ارزش اف��زوده هرچن��د به ط��ور موقت 
از صادرکنن��دگان، ایج��اد موان��ع و مش��کات می کند 
پیشنهاد می شود صادرکنندگان در ایران نیز مانند سایر 
کش��ورهای پیش��رفته و فعال در امر صادرات از پرداخت 
موقت این وجه به سازمان مالیاتی معاف باشند. اگر قرار 
اس��ت مالیات ارزش افزوده به صادرکنندگان برگردانده 
شود بهتر است دستورالعمل و آیین نامه ای تدوین شود 
که با ارائه مدارک و مستندات قابل قبول به سازمان امور 
مالیاتی، از همان ابتدا این مالیات اخذ نشود، چراکه انجام 
امور اداری سازمان های امور مالیاتی و دیگر سازمان های 
دولتی و نیز جابه جایی وجوه در کشور زمانبر بوده و بنا 
بر تجربه این امر ممکن اس��ت بیش از ش��ش ماه زمان 
نیاز داش��ته باش��د و از طرفی دریافت موقت این وجوه 
توس��ط سازمان امور مالیاتی برای صادرکنندگان درصد 
قابل توجهی بوده و عاوه بر قیمت تمام ش��ده کاالهای 
صادرات��ی، ق��درت رقابت پذی��ری کاال را در بازاره��ای 

بین المللی کاهش می دهد. 
منبع: اتاق تهران
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رئی��س هی��أت عامل ایمیدرو با اش��اره 
فعال س��ازی  ایمی��درو در  اقدام��ات  ب��ه 
پتانس��یل های معدن��ی کردس��تان گفت 
بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی اس��تان 

کردستان را توسعه می دهیم. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع 
معدن��ی ای��ران، مه��دی کرباس��یان در 
دی��دار با اس��تاندار اس��تان کردس��تان، 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
و تعدادی از مش��ارکان و سرمایه گذاران 
صنای��ع معدنی این اس��تان و جمعی از 
مدیران ایمی��درو ضمن بیان این مطلب 
اظهار داش��ت: یکی از اقدامات برجسته 
ایمی��درو در س��ال 93، اج��رای برنامه 
مربعی  کیلومت��ر  ه��زار   250 اکتش��اف 
در 20 اس��تان کش��ور و از جمله استان 
کردس��تان اس��ت که ب��ه تدری��ج نتایج 
مطلوبی از این عملیات حاصل می ش��ود. 
او ادام��ه داد: ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت 
اجرای طرح های فوالد س��ازی در استان 
کردس��تان به دلیل نق��ش آن در تحقق 
محرومیت زدای��ی  مقاومت��ی،  اقتص��اد 
س��فر  از  پ��س  منطق��ه،  س��ودآوری  و 
معاون اول ریاس��ت جمهوری به استان 
کردس��تان در خ��رداد 94، ق��ول دادیم 
توس��عه بخش معدن و صنایع معدنی را 
در دس��تور کار قرار دهی��م و از این رو 
در حوزه اکتش��اف به عنوان رکن اساسی 
این بخش متمرکز ش��دیم. برای سرعت 
گرفتن کار اکتش��اف، ش��رکت توس��عه 
مع��دن و صنایع معدنی را با مش��ارکت 
بخ��ش غیر دولتی ب��ه ثبت رس��اندیم و 
عملیات اکتش��اف در این اس��تان در دو 

پهنه ش��امل قروه و بیجار آغاز ش��د. 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو توضیح داد: 
براس��اس بررس��ی های صورت گرفته، 14 

آنومالی مش��خص و نمونه برداری شد که 
نتای��ج این اقدامات، حاک��ی از امیدبخش 
بودن وجود ذخایر س��نگ آهن در منطقه 
اس��ت. حداق��ل50 درصد معادن اس��تان 
کردستان دست نخورده مانده و قرار است 
تا پایان امسال قرارداد عملیات ژئوفیزیک 

هوایی آن انجام و نهایی شود. 

کنسانتره 675 هزار تنی در آستانه 
افتتاح

کرباس��یان با اشاره به اینکه طرح های 
بخش مع��دن و صنایع معدن��ی باید در 
مکان هایی که از نظر زیرس��اختی قیمت 
تمام ش��ده آن پایین است احداث شوند، 
تصری��ح کرد: موض��وع تکمی��ل زنجیره 
ف��والد و احداث کارخانه های کنس��انتره 
و گندل��ه از جمله ضرورت های اس��تان 
کردس��تان اس��ت ک��ه ط��ی یک س��ال 
گذش��ته، طرح اح��داث کارخان��ه تولید 
کنس��انتره صبا نور به ظرفیت 650 هزار 
تن که متوقف ش��ده بود، فعال و اکنون 
در آس��تانه افتت��اح ق��رار دارد. در حال 
حاضر نیز فاز نخست آن با ظرفیت 325 
هزار تن موجود اس��ت که در مجموع به 

حدود یک میلیون تن می رس��د. 
وی ادامه داد: برای تکمیل زنجیره فوالد 
در این منطقه و هدایت کنسانتره تولیدی 
به س��مت فرآوری گندله و س��پس آهن 
اس��فنجی، پس از تهیه طرح جامع فوالد 
توسط ش��رکت فوالد تکنیک، در صورت 
آمادگ��ی س��رمایه گذار بخش خصوص��ی، 
این ط��رح به طور کامل واگذار می ش��ود. 
همچنی��ن در صورت تمای��ل این بخش، 
ایمیدرو در اجرای طرح مشارکت می کند. 
ب��ه هر تقدی��ر، وظیفه ایمی��درو حمایت، 
پش��تیبانی و ارائ��ه تضمی��ن از چنی��ن 

طرح هایی است. 

در جلسه با استاندار و مسئوالن ارشد کردستان اعالم شد 

 توسعه صنایع معدنی کردستان 
در برنامه های ایمیدرو
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رئیس کل بیمه مرکزی گفت: 
٢١٠ واحد در ساختمان تجاری 
پالسکو دارای بیمه آتش سوزی 
بوده اند و بنا به آخرین اطالعات، 
١4 ش��رکت بیمه به س��اکنین 
ساختمان پالسکو تعهد بیمه ای 

داشته اند. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل 
گذش��ته  روز  مرک��زی  بیم��ه 
در نشس��ت خب��ری ب��ا اش��اره 
ب��ه اینک��ه 35 درص��د از 6٠٠ 
واحد س��اختمان پالسکو دارای 
بیمه نامه بوده اند، خسارت وارده 
را 49 میلیارد تومان برآورد کرد 
و گفت: تاکنون 9 میلیارد تومان 
از این خس��ارت پرداخت شده و 
بقی��ه نی��ز به تدری��ج پرداخت 

می شود. 
همت��ی در رابطه ب��ا اجباری 
کردن بیمه آتش س��وزی گفت: 
هرچند بیمه آتش س��وزی کاماًل 
اختیاری اس��ت، اما درصدد این 
هس��تیم ک��ه برای س��ال آینده 
بیمه آتش سوزی ساختمان های 

بزرگ را اجباری کنیم. 
اینک��ه  بی��ان  ب��ا  وی 
الزام  دولت��ی  س��اختمان های 
ب��ه خری��د بیم��ه ح��وادث و 
آتش س��وزی دارند و نهادهای 
ناظ��ر و حس��ابرس در صورت 
ع��دم رعای��ت ای��ن موض��وع 
می دهن��د،  را  الزم  تذک��رات 
گف��ت: البت��ه بیم��ه مرک��زی 
نمی تواند این امر را الزام کند، 
ما به دولت پیش��نهاد داده ایم 
و می دانیم ش��ورای ش��هر هم 

پیگیر این موضوع اس��ت. 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی 
با اش��اره ب��ه اینکه متأس��فانه 
مدیریت پیش��گیری و ریسک 
در کش��ور م��ا خیل��ی ضعیف 
اس��ت ادام��ه داد: در حادث��ه 
پالس��کو از طرف هیأت مدیره 
بیمه نامه ای خریداری نش��د و 
تمام ٢١٠واحدی که بیمه نامه 
آتش س��وزی دریاف��ت کردند 
ش��خصاً نس��بت ب��ه خرید این 

بیمه نامه اقدام ک��رده بودن��د. 
همتی گفت: آتش نشانان نیز 
پوش��ش های الزم بیم��ه عمر و 
حادث��ه را داش��ته اند. س��ازمان 
بیمه نام��ه  نی��ز  آتش نش��انی 
مس��ئولیت دارد و در ص��ورت 
احراز مس��ئولیت براساس قانون 
ای��ن بیمه نام��ه قاب��ل پرداخت 

است. 
وی تصریح کرد: اگر کسبه ای 
از س��اختمان پالسکو اکنون به 
ش��رکت های بیمه ب��رای خرید 
بیمه آتش س��وزی مراجعه کند 
ش��رکت ها خ��ودداری می کنند 
چرا که ریس��ک اکنون بس��یار 

باال است. 

افزایش خرید بیمه نامه های 
آتش سوزی پس از حادثه 

پالسکو
رئی��س کل بیم��ه مرکزی با 
بی��ان اینکه مردم پس از حادثه 
پالس��کو مراجع��ات زی��ادی به 
ش��رکت های بیمه ب��رای خرید 
بیم��ه آتش س��وزی داش��تند، 
گف��ت: البته م��ردم ایران کاماًل 
احساس��ی بوده و پس از مدتی 
حادث��ه پالس��کو را فرام��وش 
خواهند ک��رد اما در این مقطع 
چن��د روزه خرید بیمه نامه های 
آتش س��وزی ب��ا افزایش مواجه 
شده است.  همتی با بیان اینکه 
ابعاد حادثه پالسکو بسیار فراتر 
از ریزش یک ساختمان تجاری 
بود، تصریح کرد: به همین دلیل 
مالحظات��ی در خص��وص ابعاد 
پوشش ریسک بیمه ای آن لحاظ 
ش��ده اس��ت. این در ش��رایطی 
اس��ت که ریس��ک بیمه ای این 
س��اختمان قدیمی بس��یار باال 
بوده و ش��رکت های بیمه نباید 
زیربار چنین ریسکی می رفتند.  
وی اظهار داشت: اگر ابعاد ملی 
در ای��ن پروژه حاکم نبود حتماً 
بای��د ش��رکت های بیمه را بابت 
ای��ن پوش��ش ریس��ک جریمه 

می کردیم. 

اقدمات دولت یازدهم در 
صنعت بیمه

ابت��دای  از  گف��ت:  همت��ی 
دول��ت یازده��م فعالیت ه��ای 
مهم��ی در صنع��ت بیمه انجام 
ش��د؛ نخس��تین موضوع سامانه 
س��نهاب بوده که نتایج مناسبی 
داش��ته اس��ت. ام��روز از طریق 
س��نهاب کنترل های نظارتی و 
نظ��ارت ب��ر ارکان مختلف بیمه 
در حال انجام اس��ت و به زودی 
با تکمیل آن اختیارات مناسبی 
ب��رای نظارت و پاس��خگویی به 
س��واالت نمایندگان و شکایات 

مردم ایجاد می شود. 
وی  اف��زود: دومی��ن موضوع 
افزای��ش ضریب نفوذ بیمه بوده 
ک��ه از ١.٧ درص��د در ابت��دای 

دولت، در س��ال ج��اری به ٢.١ 
درصد رس��یده اس��ت. تصویب 
قانون بیمه شخص ثالث سومین 
اق��دام مه��م بوده و بس��یاری از 
خأله��ای قانونی بیم��ه ثالث را 
پ��ر کرده ول��ی اجرای کامل آن 
بس��تگی به اجرایی ش��دن ١6 
آیین نامه دارد و این موضوع در 

دستور کار دولت است. 
ب��ه گفت��ه رئی��س کل بیمه 
مرکزی، چهارمین اقدام مهم در 
صنعت بیمه در زمینه بیمه های 
اتکایی و ایجاد صندوق و حساب 

مشترک بوده است. 

وزارت اقتصاد در نظارت بر 
حقوق ها بسیار سخت گیر 

است
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی 
در پاس��خ ب��ه س��والی مبن��ی 
ب��ر اینک��ه پرون��ده حقوق های 
نجوم��ی از بیمه مرک��زی آغاز 
ش��د، خاطرنش��ان کرد: اگرچه 
حقوق ه��ای نجوم��ی از بیم��ه 
مرکزی ش��روع شد، اما بگذارید 
در حاش��یه بماند؛ چراکه حقوق 
بسیاری از مدیران بسیار کاهش 
یافته و دولت مقررات جدی در 

این زمینه لحاظ کرده است. 
همتی اف��زود: دولت یازدهم 
مقررات س��فت و س��ختی برای 
پرداخت حقوق به مدیران لحاظ 
کرده و هر سه ماه یکبار در این 

زمینه گزارش می گیرد. 
وزارت  داش��ت:  اظه��ار  وی 
اقتصاد به ص��ورت کاماًل جدی 
حقوق ه��ای مدی��ران را کنترل 
می کند تا تخلفی صورت نگیرد. 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی 
در ادام��ه از مذاک��رات برخ��ی 
بیمه ه��ای خارجی برای خرید 
سهام ش��رکت های بیمه ایرانی 
خبر داد و گفت: جزییات آن را 
به صورت کامل می دانم و حتی 
ش��رکت بیمه خارجی و شرکت 
بیم��ه ایرانی را هم می شناس��م 
ام��ا چون مذاکرات هنوز نهایی 
نش��ده نمی توان جزییات آن را 
اعالم کرد.  همتی خاطرنش��ان 

ک��رد: من جزو افرادی هس��تم 
ک��ه مواف��ق رقاب��ت آزاد میان 
ش��رکت های بیم��ه ای ب��وده و 
اعتقاد به گسترش نمایندگی ها 
و کارگ��زاران صنعت بیمه دارم، 
ام��ا باید ب��ه این نکته هم توجه 
داش��ت که برخی ش��رکت های 
بیمه متناس��ب با ظرفیت خود 
نماین��ده نمی پذیرن��د و همین 
امر مش��کالتی را ایجاد می کند.  
رئیس شورای عالی بیمه اظهار 
داش��ت: هر ش��رکت بیمه باید 
متناس��ب ب��ا می��زان توانایی و 
ریس��ک خود نمایندگی داشته 
باش��د تا مشکلی که در شرکت 
بیمه توس��عه بروز ک��رد، دیگر 

تکرار نش��ود. 

بیمه ها راجع به زلزله تهران 
آمادگی ندارند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: 
راجع به وقوع زلزله تهران هیچ 
مجموعه ای آمادگی کامل ندارد 
و بیمه ه��ا ه��م از آن مس��تثنی 
نیس��تند، البت��ه خوش��بختانه 
قان��ون صندوق حوادث طبیعی 
به تصویب رسیده که یک انقالب 
در صنعت بیمه به شمار می رود 
اما ش��ورای نگهب��ان چند مورد 
اش��کال روی این قانون داش��ته 
که در حال برطرف شدن است. 
وی ادامه داد: به نظر می رسد 
تصوی��ب نهایی ای��ن قانون پس 
از رفع مش��کالت در دستور کار 
مجل��س قرار خواهد گرفت و به 
نظر می رسد بعد از بودجه نوبت 
به این موضوع باشد. همتی افزود: 
زلزل��ه اکنون یک��ی از متعلقات 
بیمه آتش س��وزی است و راجع 
به آن پوشش بیمه ای کافی وجود 
ندارد. وی تصریح کرد: دولت به 
ش��رکت های بیمه تکلیف نکرده 
است که از روز اول خسارت های 
پالس��کو را پرداخ��ت کنند زیرا 
پرداخت خس��ارت ها براس��اس 
سیاس��ت های داخلی و تبلیغاتی 

شرکت های بیمه بوده است. 
رئیس شورای عالی بیمه درباره 
واقع گرایانه بودن تحقق ضریب 

نفوذ ٧درصدی در صنعت بیمه 
و رشد س��هم بیمه های زندگی 
به 5٠ درصد، اظهار داشت: این 
وظایف واقع گرایانه است و حتماً 
رخ خواه��د داد؛ در حال حاضر 
س��هم بیمه ه��ای زندگی ١3.5 
درصد اس��ت و امیدوار هستیم 
با آغاز فعالیت شرکت های بیمه 
تخصصی این سهم افزایش یابد. 

رتبه توانگری بیمه ایران در 
حال ترمیم است

وی در پاسخ به سوالی درباره 
اع��الم توانگری مالی بیمه ایران 
گف��ت: بیمه ایران به دلیل زیان 
انباش��ته س��ال های اخیر دچار 
تن��زل رتبه توانگری مالی ش��د 

که در حال ترمیم است. 
همت��ی اف��زود: بیمه مرکزی 
نی��ز نظارت ه��ای الزم را دارد 
ام��ا با توجه به دولتی بودن این 
شرکت، برای بیمه گذاران جای 
نگرانی نیس��ت؛ در عین حال ما 
در تالش هس��تیم تا با اقدامات 
مناسب سطح توانگری مالی این 

شرکت را ارتقا دهیم. 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی 
ب��ا بی��ان اینک��ه آیین نامه بیمه 
مس��ئولیت کیفیت س��اختمان 
در ش��ورای عال��ی بیمه دائمی 
می ش��ود، تصریح ک��رد: ضعف 
مدیری��ت ریس��ک و ایمنی در 
کشور مشهود است و باید رابطه 
جدی بین نرخ بیمه و ریس��ک 

بیمه وجود داشته باشد. 
وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه 
س��والی درباره حذف مالیات بر 
ارزش اف��زوده از بیمه ها، گفت: 
در پیش نوی��س الیحه مالیاتی، 
مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده ب��ر 
صنعت بیمه حذف شده است. 

رئیس ش��ورای عالی بیمه در 
خصوص گزارش وزارت بهداشت 
و نیروی انتظامی به بیمه مرکزی 
درب��اره هزین��ه ک��رد مبال��غ 
دریافت��ی از بابت بیمه ش��خص 
ثالث، تأکید کرد: براساس قانون 
بیم��ه مرکزی موظف به نظارت 
اس��ت ولی گزارش های ارسالی 
متأس��فانه کامل نیست؛ وزارت 
بهداش��ت به طور متوسط 3٠٠ 
ت��ا 33٠ هزار مج��روح حوادث 
رانندگ��ی را به بیمارس��تان ها 
منتق��ل می کند ک��ه ۸٠درصد 
آنها به بیمارس��تان های دولتی 
فرس��تاده می ش��وند.  همت��ی 
ب��ا بی��ان اینک��ه در صورتی که 
وزارت بهداش��ت از انتق��ال این 
مجروح��ان ب��ه بیمارس��تان ها 
خ��ودداری کن��د، هزینه آن بر 
دوش ش��رکت های بیمه است، 
افزود: نی��روی انتظامی تاکنون 
گزارشی به بیمه مرکزی درباره 
هزین��ه کرد مبال��غ دریافتی از 
باب��ت بیمه ش��خص ثالث نداده 

است. 

 54 س��اختمان  آتش س��وزی 
س��اله پالس��کو و به دنب��ال آن 
فروریخت��ن این س��اختمان ١٧ 
طبقه، نکته ها و درس های زیادی 
را ب��رای جامع��ه ایرانی به همراه 
داش��ته که نیازمند موشکافی و 
بحث و بررس��ی ابعاد مختلف آن 
اس��ت. یکی از این نکات، پایین 
ب��ودن آمار بیمه ش��دن اموال و 
س��رمایه های مالکان و صاحبان 
مراکز تجاری مستقر در پالسکو 

است. 
براساس آمارهای اعالم شده، 
56٠ واح��د در مجتمع تجاری 
پالس��کو فع��ال ب��ود. ١5 هزار 
میلی��ارد ریال خس��ارت به این 
واحدها وارد شده است و 3هزار 
کارگ��ر نیز بیکار ش��دند. بخش 
زیادی از کس��به این ساختمان 
و  تولیدکنن��دگان  صن��ف  در 
فروش��ندگان پیراهن بودند که 
99 درصد آن��ان از این واحدها 
پخ��ش«  »مرک��ز  به عن��وان  
اس��تفاده می کردن��د. همچنین 
١۸٠ واح��د در این س��اختمان 
تولیدکنن��ده و فروش��نده دیگر 
اقالم بودند. در این س��اختمان 
4٠٠ واح��د پیراهن دوز، ش��ش 
واح��د کش��باف، هش��ت واحد 

صن��ف خیاط��ان و ٢٠ واح��د 
تولیدی کفش فعال بود. 

اکنون در گرماگرم اقداماتی که 
در ارتباط با حادثه آتش س��وزی 
فروریخت��ن  آن  دنب��ال  ب��ه  و 
ساختمان پالسکو انجام می شود، 
براس��اس تخمین های اولیه رقم 
١5 ه��زار میلیارد ریال  )١5٠٠ 
میلیارد تومان( به عنوان خسارت 
اولیه اعالم می ش��ود که این رقم 
می توان��د در ادامه بررس��ی های 
دقی��ق ابعاد دیگر حادثه افزایش 

نیز داشته باشد. 
براس��اس اع��الم بیمه مرکزی 
ایران از رقم خس��ارت باال، فقط 
35 درص��د ام��وال و دارایی های 
موجود در س��اختمان پالس��کو 
بیمه ب��وده و برای همین منظور 
نی��ز رقمی کمتر از 49٠ میلیارد 
توم��ان(  میلی��ارد  ری��ال  )49 
خس��ارت ب��ه اف��راد پرداخ��ت 
می ش��ود که ب��ا یک محاس��به 
سرانگش��تی زی��ان پیش بین��ی 
ش��ده پرداخت��ی در مقابل رقم 
خسارات وارده بسیار ناچیز است 
و احتمال افزایش ضرر در مراحل 
بعدی و محاس��بات دقیق تر نیز 

بسیار زیاد است. 
البت��ه اف��رادی که اق��دام به 

بیمه کردن اموال خود کرده اند 
نی��ز ش��اید پیش بین��ی چنین 
روزی را ب��ا این ابعاد گس��ترده 
برای هدررفت یکباره سرمایه ها 
و دارای��ی ثابت و ج��اری خود 
نمی کردند؛ براساس اعالم بیمه 
مرکزی، این اف��راد نیز بعضاً به 
ک��ردن  اع��الم  پایی��ن  دلی��ل 
سرمایه برای عدم پرداخت حق 
بیمه واقعی، دارای پوشش های 
ناکاف��ی از 5٠٠ میلیون ریال تا 
چند میلیارد ریال هس��تند که 
دریافت خسارات از شرکت های 
بیمه گ��ذار نی��ز فق��ط بخش��ی 
از زیان ه��ای وارده ب��ه آنه��ا را 

تأمین می کند. 
این امر نشان می دهد در کنار 
توج��ه ناکاف��ی به ام��ر ایمنی و 
بی توجهی  آن،  زوایای مختل��ف 
ب��ه اخذ پوش��ش های مناس��ب 
و کاف��ی بیم��ه ای ب��رای جبران 
به عنوان یک  خسارت های وارده 
رویه غلط در کش��ور فراگیر شده 

است. 
ب��ا توج��ه ب��ه آنچه گذش��ت 
بای��د گفت نظر ب��ه اینکه برخی 
بیمه ه��ا فاقد اجبارن��د، یکی از 
ام��وری ک��ه باید ب��ا همکاری و 
ارائه مش��وق های الزم از س��وی 

مس��ئوالن بیم��ه ای کش��ور به 
ص��ورت عموم��ی و سراس��ری 
انجام ش��ود، گس��ترش فرهنگ 
بیم��ه در ابعاد مختلف اس��ت تا 
مردم هن��گام مواجهه با بالیای 
مختلف در کنار مشکالت روحی 
و روانی ناش��ی از آن، با موضوع 
تأمین مناب��ع مالی برای جبران 

خسارت مواجه نشوند. 
پی��ش از حادثه آتش س��وزی 
س��اختمان پالس��کو نیز موضوع 
مناط��ق  باغ ه��ای  س��رمازدگی 
مختلف کش��ور مطرح ش��د و از 
این بابت ش��ماری از کش��اورزان 
پ��س از ی��ک س��ال زحمت در 
نهای��ت محصوالت ش��ان دچ��ار 
س��رمازدگی ش��د و از بین رفت 
و آنهایی که بیم��ه نبودند دچار 
خسارت شدند. همچنین اکنون 
ش��ماری از ش��هروندان به دلیل 
نداش��تن بیم��ه ش��خص ثال��ث 
و تص��ادف رانندگ��ی در پش��ت 
میله های زندان و دور از خانواده 

به سر می برند. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینکه فق��ط از 
مجموعه 43 حادثه طبیعی  )نه 
انسان س��از( در جهان نزدیک به 
34 م��ورد آن در ای��ران ب��روز 
می کند باید گفت که کش��ور به 

گس��ترش فرهنگ بیمه به عنوان 
یک اقدام پیشگیرانه بسیار مفید 
و ض��روری نی��از دارد و این مهم 
در ارتباط با بیمه منازل مسکونی 
مردم در برابر زلزله و آتش سوزی 
بیش از پیش احساس می شود و 
در کنار عزم مردم، کمک بیشتر 

مسئوالن بیمه را نیز می طلبد. 
براس��اس اخبار منتش��ر شده، 
بع��د از حادثه پالس��کو تاکنون 
نزدیک به یک هزار نفر از کسبه 
مس��تقر در خیاب��ان جمه��وری 
اسالمی اقدام به پوشش بیمه ای 
س��رمایه های ثابت و جاری خود 
کرده اند تا در صورت بروز حادثه 
که هیچ گاه خبر نمی کند، بتوانند 
بخش��ی از خس��ارت های خود را 

جبران کنند. 
در صورت��ی ک��ه 6٠٠ واح��د 
پالس��کو را به عنوان یک جامعه 
آم��اری در نظ��ر بگیری��م، فقط 
35 درصد از آنها بیمه بوده اند؛ با 
تعمیم این آمار به سراسر کشور 
می ت��وان گف��ت هن��وز دارایی، 
سرمایه و امالک 65 درصد دیگر 
از اف��راد جامع��ه فاقد پوش��ش 
بیمه ای اس��ت که ضرورت توجه 
ب��ه موض��وع بیمه و گس��ترش 

فرهنگ آن را می طلبد. 

 »غفلت از بیمه« درسی از حادثه ساختمان پالسکو

رئیس کل بیمه مرکزی از اجباری شدن بیمه ساختمان های بزرگ خبر داد  

پرداخت ٩ میلیارد تومان خسارت پالسکو

بانک، بیمه، توسعه4
بانکنامه

نسخه جدید وب سایت بانک 
پاسارگاد راه اندازی می شود

در راس��تای رفاه حال مش��تریان و کاربران سایت، 
بانک پاس��ارگاد در اقدام��ی دیگ��ر نس��بت به تغییر و 

به روزرسانی وب سایت خود اقدام کرده است. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاس��ارگاد، در نسخه 
جدید وب سایت بانک  پاسارگاد که ظرف 4۸ ساعت 
آینده فعال خواهد ش��د، عالوه بر اس��تفاده از آخرین 
تکنول��وژی روز دنی��ا و طراحی Mobile first برای 
استفاده هرچه راحت تر در تلفن های همراه و هوشمند، 
تجربه کاربری سایت براساس بازخورد کاربران بهینه 
شده است. در این نسخه از سایت عالوه بر توجه جدی 
به موضوع امنیت، س��ادگی و س��هولت اس��تفاده در 

اولویت طراحی قرار داده شده است. 
نس��خه قدیم وب سایت بانک پاس��ارگاد تا آشنایی 
کام��ل کارب��ران و همچنی��ن بهره من��دی از نظرها و 

پیشنهادهای این عزیزان فعال باقی خواهد ماند. 

بانک ملی ایران در صدر 
۵۰۰شرکت برتر ایران قرار گرفت

در نوزدهمی��ن رتبه بندی ش��رکت های برتر ایران، 
بان��ک مل��ی ایران عالوه بر کس��ب چند رتبه برتر، در 
ص��در 5٠٠ ش��رکت برتر ای��ران از نظر میزان فروش 

قرار گرفت. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بانک مل��ی ایران، در 
رتبه بن��دی مذک��ور هلدین��گ ای��ن بانک براس��اس 
صورت ه��ای مال��ی س��ال ١394، به عنوان ش��رکت 
پیش��رو )دارای باالترین رش��د طی دوره چهار س��اله 
اخی��ر( انتخاب ش��د و همچنی��ن رتبه اول بین 5٠٠ 
ش��رکت برت��ر ای��ران از نظر میزان ف��روش، رتبه اول 
در گروه بانک ها و موسس��ات اعتباری از نظر میزان 
فروش و رتبه دوم در میان 5٠٠ شرکت برتر از نظر 
ش��اخص ارزش افزوده را کس��ب کرد. میزان فروش 
هلدینگ بانک ملی ایران در س��ال 94، 364 هزار و 
65٧ میلیارد ریال بوده است. در نوزدهمین همایش 
رتبه بندی شرکت های برتر ایران که به منظور معرفی 
5٠٠ شرکت برتر براساس عملکرد سال 94 و با حضور 
مسئوالن و مدیران کشوری، سیاست گذاران اقتصادی 
و مدیران ش��رکت های برتر و بزرگ کش��ور در مرکز 
همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، لوح 
تقدیر و تندیس همایش به علت کسب این رتبه های 
برتر، توس��ط حبیب اهلل رش��ید ارده، مدیر امور حوزه 
مدیریت و روابط عمومی بانک ملی ایران به نمایندگی 

از مدیرعامل این بانک دریافت شد. 
 ارزیابی ش��رکت های برتر کش��ور همه ساله توسط 
مرکز رتبه بندی ش��رکت های برتر س��ازمان مدیریت 
صنعتی برگزار می شود و این ارزیابی با فراهم  کردن 
آم��ار و اطالعات ش��فاف و مفی��د در مورد بنگاه های 
اقتصادی کش��ور، فضای بهتری از کس��ب و کار را به 
مدی��ران، پژوهش��گران، سیاس��ت گذاران و فع��االن 

اقتصادی ارائه می دهد. 

بانک تجارت تندیس دوازدهمین 
جشنواره قهرمانان صنعت را کسب کرد

در دوازدهمین جشنواره قهرمانان صنعت در بخش 
صنعت بانکداری، با اعطای لوح تقدیر و تندیس زرین، 
از بان��ک تج��ارت به عنوان قهرم��ان صنعت بانکداری 

قدردانی به عمل آمد. 
 به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در 
بخش برندهای پیشتاز بازار ایران، با ارائه گزارشی از 
فعالیت های خود در راستای مسئولیت های اجتماعی، 
فعالیت های محیط زیس��تی و توس��عه س��وپرمارکت 
مالی خود به عنوان بانک برتر ش��ناخته ش��د. در این 
همایش که با حضور مهندس هاشمی، استاندار تهران 
برگ��زار ش��د، با اعطای ل��وح تقدیر و تندیس زرین از 
بان��ک تج��ارت قدردانی به عمل آمد.  این جش��نواره 
همچنی��ن ب��ا توج��ه به تقارن با حادثه آتش س��وزی 
س��اختمان پالسکو، به عنوان ادای دین بخش صنعت 
کشور به آتش نشانان، نشان قهرمان قهرمانان صنعت 
را به همسر آتش نشان شهید عباسی به نمایندگی از 
جامعه آتش نش��انان اعطا کرد. دوازدهمین جشنواره 
ملی قهرمانان صنعت ایران که به صورت س��االنه و با 
هدف معرفی برترین و موفق ترین شرکت های داخلی 
برگزار می ش��ود امس��ال ١٠٠ برند ارزش��مند داخلی 

کشور را مورد تقدیر قرار داد. 

نرخنــامه
دالر 3.8۵۰ تومان

صرافان بازار ارز و طال نرخ هر دالر آمریکا را  3.۸5٠ 
توم��ان و ه��ر قطعه تمام به��ار آزادی ط��رح جدید را 
١.١۸3.٠٠٠ توم��ان تعیی��ن کردند که نش��ان دهنده 

ادامه نوسان قیمت ها است.
هر ی��ورو در بازار آزاد 4.٢54 توم��ان و هر پوند نیز 
4.۸5٢ توم��ان قیم��ت خورد. همچنین هر نیم س��که 
599.٠٠٠ توم��ان و ه��ر ربع س��که 3١۸.٠٠٠ تومان 
فروخته ش��د. هر س��که یک گرمی ٢٠٢.٠٠٠  تومان 
خرید و فروش شد و هر گرم طالی ١۸ عیار ٧4٠.١١4 

تومان قیمت خورد.

امتیاز ویژه برای وام 3۰۰ میلیونی 
کسبه پالسکو

با تصمیمات جدیدی که از س��وی هیأت اقتصادی 
رس��یدگی به امور پالس��کو اتخاذ ش��ده، ق��رار بر این 
ش��د س��ود تس��هیالت 3٠٠ میلیونی که به کسبه آن 
اختصاص پیدا می کند، مشمول یارانه شده و دولت تا 

نیمی از آن را بر عهده گیرد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در جریان حادث��ه رخ داده در 
س��اختمان پالس��کو و فروریختن آن که موجب از بین 
رفت��ن امالک و بخ��ش عمده ای از اموال کس��به این 
ساختمان شد، مجموعه اقتصادی دولت اقداماتی برای 
حمای��ت از این واحدهای صنفی در دس��تور کار قرار 
داد. در یک��ی از مهم ترین تصمیمات اتخاذ ش��ده قرار 
بر این ش��د کسبه بتوانند تا سقف 3٠٠ میلیون تومان 
از بانک ها تس��هیالت دریافت کنند. این وام قرار شد با 
سود رایج تس��هیالت بانکی یعنی ١۸ درصد پرداخت 

شود. 
آن ط��ور که مناب��ع مطلع بانکی اع��الم کرده اند، در 
تازه ترین تصمیمی که روز گذش��ته از سوی هیاتی که 
با دستور رئیس جمهوری برای بررسی شرایط اقتصادی 
کس��به پالسکو تشکیل ش��د و در آن وزرا و مسئوالن 
مربوطه حضور داش��تند، مصوب شده تسهیالت بانکی 
که به این افراد اختصاص پیدا می کند مش��مول یارانه 
س��ود ش��ده و دولت تا نیمی از آن را بر عهده بگیرد، 
به ط��وری ک��ه ١٠ تا ١٢ درصد س��ود ١۸ درصدی از 
سوی گیرنده تس��هیالت پرداخت می شود و مابقی را 

دولت تقبل خواهد کرد. 
این در حالی اس��ت که حدود 56٠ واحد صنفی 
در س��اختمان پالس��کو فعالی��ت می کردند که در 
مجم��وع نزدیک به ٢٠٠ میلیارد تومان از س��وی 
بانک ها برای پرداخت تس��هیالت ب��ه آنها در نظر 
گرفته ش��ده و خط اعتباری از سوی بانک مرکزی 

باز نمی ش��ود. 
باید یادآور شد که تمامی بانک ها در این طرح حضور 
دارند و محدود به چند بانک نخواهد بود. کسبه ای که 
مشتری هر کدام از بانک ها باشند می توانند با مراجعه 
به بانکی که در آن حس��اب دارند، درخواس��ت خود را 
مطرح کرده و از سوی بانک مورد ارزیابی قرار  گیرند و 
تا سقف 3٠٠ میلیون تومان براساس شرایط متقاضی 
تسهیالت پرداخت خواهد ش��د. دوره بازپرداخت سه 
ساله است و یک سال پس از ارائه وام پرداخت اقساط 
ش��روع می شود. قرار است سازوکار پرداخت تسهیالت 
و چارچ��وب آن نیز به زودی تدوین و به بانک ها اعالم 

شود. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3.۸5٠دالر امریکا

4.٢54یورو اروپا

4.۸5٢پوند انگلیس

١.٠۸5درهم امارات

١.٠٧٠لیر ترکیه

5۸٠یوان چین

34ین ژاپن

3.٠3٧دالر کانادا

3.9٠6فرانک سوئیس

١٢.55٠دینار کویت

١.٠٢5ریال عربستان

3٠3دینار عراق

53روپیه هند

9١9رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

49٧.6٠٠مثقال طال

١١4.٧4٠هر گرم طالی ١۸ عیار

١.١5١.٠٠٠سکه بهار آزادی

١.١۸3.٠٠٠سکه طرح جدید

599.٠٠٠نیم سکه

3١۸.٠٠٠ربع سکه

٢٠٢.٠٠٠سکه گرمی

خبرنامه

گزارش 2

سه شنبه
5 بهمن 1395

شماره 706

الهه عسگری
elh.asgari@gmail.com



5 بورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073296

خدابخش مدیر نظارت 
بر بورس ها شد

مدی��ر نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، منصوب شد. در پی استعفای عیسی حسین پناه، 
س��یداحمد عراقچ��ی مع��اون اجرایی س��ازمان بورس 
و اوراق به��ادار در حکم��ی، محس��ن خدابخ��ش را به 
مدیریت نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار منصوب کرد. خدابخش از مدیران باس��ابقه بازار، 
دارای مدرک فوق لیس��انس مدیریت مالی و دانشجوی 
دکت��رای حق��وق مالی اس��ت ک��ه هفت س��ال تجربه 
مدیریت تس��ویه وجوه معامالت اوراق به��ادار و بورس 
کاالی ش��رکت س��پرده گذاری را در کارنامه خود دارد و 
از اواخر س��ال 94 هم به عنوان معاون عملیات ش��رکت 
س��پرده گذاری مرکزی منصوب شده بود. وی همچنین 
عضو هیات مدیره ش��رکت مدیریت دارایی مرکزی بازار 
س��رمایه بوده و سابقه فعالیت در شرکت های کارگزاری 
را داش��ته اس��ت. حرکت در مس��یر قانون، تالش برای 
به روز رس��انی قوانین و مقررات بازار س��رمایه به منظور 
پاس��خگویی به نیازهای بازار در راستای افزایش کارایی 
بازار سرمایه کشور، تعامل سازنده با بورس ها و نهادهای 
خودانتظام بازار س��رمایه به منظور ارتقای عملکرد بازار 
سرمایه، حمایت از برنامه های توسعه ای بورس ها، تدوین 
استراتژی میان مدت و بلند مدت ارتقای عملکرد بورس ها 
به منظور جلب رضایت سرمایه گذاران و افزایش حضور 
آنها از جمله برنامه های این مدیر ارشد بازار سرمایه است. 

سومین عرضه اولیه 
به روش بوک بیلدینگ

در پی عرضه اولیه سهام دو شرکت فرابورسی پاکدیس 
و ریل س��یر کوثر که برای نخس��تین بار در بازار سرمایه 
ایران به روش ثبت س��فارش در 19 و 22 دی ماه انجام 
ش��د، زمان و جزییات سومین عرضه اولیه به این روش، 
مش��خص شد. سه ش��نبه پنجم بهمن)امروز( 1۰درصد 
سهام پگاه گلپایگان با س��همیه بسیار اندک و محدوده 
قیمتی 9۰۰ تا 99۰ تومانی هر سهم، واگذار می شود. در 
این عرضه 12میلیون سهم »غگلپا« با دامنه قیمت 9۰۰ 
تا 99۰ تومانی هر س��هم در ب��ازار دوم فرابورس واگذار 
می شود و حداکثر سهمیه هر سهامدار حقیقی و حقوقی 
تنها 3۰۰سهم خواهد بود. سرمایه اسمی پگاه گلپایگان 
12 میلی��ارد تومان بوده و برای هر س��هم س��ال مالی 
اسفند جاری هم 1,346 ریال سود پیش بینی شده و در 
عملکرد 9 ماهه 1131 ریال از این سود معادل 84درصد 
محقق شده و شرکت صنایع شیر ایران مالک 99درصدی 
آن است. این شرکت سال 1352با خرید ماشین آالت از 

بلغارستان در گلپایگان تاسیس شده است. 

عرضه 70 هزار قطعه جوجه یک روزه
تاالر صادراتی بورس کاالی ایران در روز دوش��نبه 4 
بهمن ماه 95، شاهد عرضه 1۰ هزار تن گوگرد پاستیلی 
بود. همچنین تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی 
ایران روز دوش��نبه 4 بهمن ماه ش��اهد عرضه 7۰ هزار 
قطع��ه جوجه ی��ک روزه بود. به عالوه، 6۰۰ تن ش��کر 
س��فید، یک هزار تن ش��کر خام، 96 تن ش��کر س��فید 
بسته بندی، 24 هزار تن گندم خوراکی، 1۰۰ تن روغن 
خام س��ویا و 2 هزار تن گندم دوروم در تاالر محصوالت 
کش��اورزی عرضه شد. 14 هزار و 679 تن ذرت دانه ای 
در قال��ب طرح قیمت تضمین��ی و به صورت فیزیکی و 
27 هزار و 866 ت��ن ذرت دانه ای در قالب طرح قیمت 
تضمینی و به صورت گواهی س��پرده کاالیی عرضه شد. 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران نیز 
عرضه 2۰۰ تن بیلت، یک هزار تن شمش هزار پوندی 
آلومینیوم، 6 هزار و 7۰۰ تن س��بد تیرآهن و یک هزار 
و 32۰ تن سبد میلگرد را تجربه کرد. تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 
85 هزار و 165 تن ان��واع قیر، وکیوم باتوم، لوب کات، 

گوگرد، سالپس واکس و مواد پلیمری بود. 

نمادهای کم باری 
و میان باری خریدار داشتند

در جری��ان معامالت بورس انرژی ای��ران، بازار برق 
ش��اهد معامله یک هزار و 767 قرارداد معادل 16 هزار 
و 884 مگاوات س��اعت ب��ه ارزش بیش از 5 میلیارد و 
346 میلی��ون ریال بود. همچنی��ن نمادهای کم باری 
روزانه و میان باری روزانه به ترتیب با متوس��ط قیمت 
3۰9,253 و 324,4۰۰ ریال بر مگاوات س��اعت مورد 
معامله قرار گرفتند. در تابلوی س��لف موازی استاندارد 
برای قراردادهای با سررسید یک سال و بیشتر در بازار 
مش��تقه بورس انرژی ایران، در نماد سنندج 4میلیون 
و 961 قرارداد با ارزش��ی بالغ ب��ر 15 میلیارد و 87۰ 
میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. در مجموع ارزش 
معامالت بازار مشتقه بورس انرژی ایران، به 21 میلیارد 

و 216 میلیون ریال بالغ شد. 

»خشرق« و تحقق 70درصدی 
پیش بینی هایش

ش��رکت الکتریک خودرو ش��رق پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 3۰اسفندماه 95 را 
با س��رمایه 315 میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی 
نشده منتش��ر کرد. ش��رکت الکتریک خودرو شرق 
در دوره منتهی به 3۰ اس��فند ماه سال جاری، سود 
هر س��هم را مبلغ 1۰ ری��ال پیش بینی و اعالم کرد 
ک��ه طی دوره 9ماهه این س��ال مالی با تحقق هفت 
ریال س��ود به ازای هر س��هم، مع��ادل 7۰درصد از 
پیش بینی هایش را پوش��ش داده اس��ت. »خشرق« 
س��ود خالص دوره 9 ماه منته��ی به 3۰ آذر ماه 95 

را مبلغ 2میلیارد و 268 میلیون ریال اعالم کرد. 

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران روز دوش��نبه با 
افزای��ش 45 واح��دی به رقم 
79هزار و 263 واحد رس��ید. 
ارزش کل معام��الت ب��ورس 
تهران به بیش از 168میلیارد 
تومان بالغ ش��د که ناش��ی از 
دس��ت به دست ش��دن 828 
میلی��ون و 141ه��زار س��هم 
و اوراق مال��ی قاب��ل معامل��ه 
ط��ی 46 ه��زار و 762 نوبت 
دادوس��تد ب��ود. همزم��ان با 
بازگش��ایی نم��اد معامالت��ی 
اغلب شرکت های کوچکی که 
توانستند از تعدیل مثبت سود 
در گزارش ه��ای عملکردی 9 
ماهه و میان دوره ای برخوردار 
ش��وند، ب��ازار س��هام ش��اهد 
تکاپ��وی معامله گران حقیقی 
در تک س��هم ها و شرکت های 
کوچک ب��ود. در عی��ن حال 
جذابیت سهام در گروه فلزات 
اساس��ی و معدنی ه��ا پ��ا به 
بازارگردان  پای حقوقی ه��ای 
باع��ث ش��د تا فرصت��ی برای 
جم��ع آوری س��هام ارزنده در 
ای��ن گ��روه ایجاد ش��ود. در 
گروه رایانه ای نیز تداوم عرضه 
س��هام در ایران ارقام نش��ان 
داد ک��ه ب��ازار س��هام چندان 
برای س��هامداری در این نماد 

معامالتی خوشبین نیست. 

بازارگردانی حقوقی ها در 
گروه های پیشرو

ای��ن روزه����ا ب���ه نظ���ر 
برای  س��رمایه گذاران  می رسد 
بازاره��ای  س��رمایه گذاری در 
رقی��ب ب��ورس مانن��د ط��ال 
از  دارن��د.  بیش��تری  تمای��ل 
معکوس  دیگر شمارش  سوی 
برای بازگش��ایی نم��اد برخی 

مانن��د  ب��زرگ  ش��رکت های 
بان��ک ملت و مپنا نیز ش��روع 
ش��ده اس��ت و انتظار می رود 
طی روزهای آینده نماد بانک 
ملت با اعالم گزارش عملکرد 
9ماهه باز شود. بازگشایی این 
نماده��ا می تواند رونق وحجم 
معامالت بورس را تقویت کند 
اما این افزایش معامالت لزوما 
به معنی رش��د ش��اخص کل 
نخواهد بود. در این میان این 
روزها صنایع و سهامی دارای 
وضعی��ت بهتری هس��تند که 
ب��ا قیمت های جهانی  ارتباط 
دارند نظیر گروه های سرب و 
روی، مس، فوالدی و معدنی. 
براین اس��اس باق��ی صنایع و 
گروه ها گرفتار رکود ش��ده اند 
و بس��یاری از سهامداران پس 
از نوس��ان گیری از آنها خارج 
می ش��وند. به این ترتیب روز 

بازاری  س��هام  بازار  گذش��ته 
متع��ادل و همراه ب��ا تکاپوی 
حقیقی ه��ا در تک س��هم های 
بازار ب��ود که همزمان فرصتی 
برای بازارگردانی س��هام برای 
اغل��ب حقوقی ها در گروه های 
پیش��رو از جمل��ه معدنی ها و 

فوالدی ها را فراهم کرد. 

بازگشایی 4 نماد در 
فرابورس

ش��اخص کل فراب��ورس در 
جریان معامالت روز گذش��ته 
ب��ا دو واح��د رش��د ب��ه رقم 
نم��اد  رس��ید.  84۰واح��دی 
»م��ارون« ب��ا 1,8واح��د ب��ر 
آیفکس اثر مثبت گذاش��ت و 
در مقابل نمادهای »ش��راز« و 
»سمگا« تا سقف 1,3واحدی 
مانع از رشد بیشتر آن شدند. 
روز چه��ارم دی م��اه، نق��ل  و 

184میلیون  از  بی��ش  انتقال 
ورقه در 36هزار و 48۰ نوبت 
معامالتی و به ارزش افزون بر 
یک هزار و 377 میلیارد ریال، 
صورت گرفته  مبادالت  نتیجه 
در بازاره��ای فراب��ورس ایران 
ب��ود. در مجموع بازاهای اول، 
دوم و پایه ش��اهد دادوس��تد 
بی��ش از 88 میلی��ون س��هم 
بودیم که معادل 47 درصد از 
حجم کل معامالت بود. ارزش 
معام��الت بازار س��هام نیز به 
رقمی نزدیک به 35۰ میلیارد 
ریال رس��ید. نم��اد معامالتی 
»غشداب« در حالی بیشترین 
حج��م معامالتی ای��ن بازار را 
کس��ب کرد که نماد »شلیا«، 
باالتری��ن ارزش معامالت��ی را 
تجرب��ه ک��رد. در ادام��ه نماد 
»حس��یر« دومین رتب��ه بازار 
س��هام را ب��ه لح��اظ حجم و 

ارزش به دست آورد. همچنین 
نمادهای »کتوکا«، »غفارس« 
افزایش  بیشترین  »شتوکا«  و 
قیم��ت را ب��ه نام خ��ود ثبت 
مقاب��ل،  در س��مت  کردن��د. 
نمادهای »س��مگا«، »بپاس« 
و »ش��راز« بیش��ترین کاهش 
قیم��ت را در می��ان نماده��ا 
تجربه کردند. گفتنی است که 
نماده��ای »ببالک«، »اتکام«، 
»کتوکا« و »س��مگا« در بازار 
س��هام بازگشایی ش��دند. در 
عی��ن حال ب��ازار تس��هیالت 
جابه جایی  میزب��ان  مس��کن 
63هزار و 354 ورقه به ارزش 
بیش از 47میلی��ارد ریال بود 
و تس��هیالت مس��کن دی ماه 
95 ب��ا نقل و انتق��ال بیش از 
44هزار ورقه به ارزش نزدیک 
به 33 میلی��ارد ریال در صدر 
تس��ه ها  ایس��تادند.  بازار  این 
ه��م در بازه قیمت��ی 73۰ تا 
751 هزار ریال معامله شدند. 
همچنین دادوستد 694 هزار 
و 623 ورقه ب��ه ارزش افزون 
بر 667 میلیارد ریال، حاصل 
مب��ادالت در ب��ازار اوراق ب��ا 
درآم��د ثابت بود ک��ه در این 
میان نماد »اخزا6« با دس��ت 
به دس��ت ش��دن بیش از 98 
ه��زار ورقه به ارزش��ی بالغ بر 
باالترین  ری��ال  میلی��ارد   94
معامالت��ی  ارزش  و  حج��م 
را ب��ه دس��ت آورد. در تابل��و 
ET ها نی��ز بیش از 4 میلیون 
ورق��ه به ارزش اف��زون بر 43 
میلیارد ریال دس��ت به دست 
ش��د و نماد »اعتماد« متعلق 
س��رمایه گذاری  صن��دوق  به 
اعتمادآفرین پارسیان بهترین 
عملکرد را ب��ه لحاظ حجم و 
ارزش در می��ان صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله به 

نام خود ثبت کرد. 

شمارش معکوس برای بازگشایی نمادهای بزرگ آغاز شد

تکاپوی حقیقی ها در شرکت های کوچک

تامی��ن  ش��رکت  مدیرعام��ل 
س��رمایه نوین رش��د س��ه ماهه 
و  بورس��ی  ش��رکت های  س��وم 
فرابورسی نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل را صعودی دانست و 
عوامل��ی همچ��ون ن��رخ دالر و 
افزای��ش قیم��ت کامودیتی ها را 
محرک ه��ای آن عن��وان ک��رد. 
ن��ادی قمی، مدیرعامل ش��رکت 
تامین سرمایه نوین در گفت وگو 
با س��نا، رش��د س��ه ماهه سوم 
فرابورسی  و  بورسی  شرکت های 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
قبل ی��ا فصل دوم س��ال جاری 
را صعودی دانس��ت و عوامل آن 
را برش��مرد. این کارشناس بازار 
س��هام افزایش محدود نرخ دالر 
را نخستین عامل رشد شرکت ها 

دانس��ت و گف��ت: قیم��ت دالر 
در س��ه ماهه س��وم ب��ا افزایش 
روب��ه رو ش��د و همی��ن ام��ر به 
منجر  ارزش ش��رکت ها  افزایش 
ش��د. وی دومین عامل عملکرد 
مثبت ناش��ران بورس��ی را رشد 
قیمت کامودیتی ه��ا عنوان کرد 
و بی��ان داش��ت: افزایش قیمت 
مواد معدن��ی و خام در بازارهای 
جهان��ی باع��ث ش��د عملک��رد 
ش��رکت ها در بورس و فرابورس 
نس��بت به دوره ه��ای قبل بهتر 
باش��د. ن��ادی قمی با اش��اره به 
صنای��ع مختلف بورس��ی عنوان 
ک��رد: قیمت جهانی س��یمان و 
همچنی��ن تواف��ق بی��ن صنایع 
س��یمانی، قیمت محصوالت آنها 
در ب��ازار ای��ران را افزایش داد و 

در نتیجه وضعیت سیمانی ها در 
این فصل کمی بهتر از فصل های 
دیگر شد اما شرکت های لیزینگ 
عملکرد خیلی خوبی نداش��تند. 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه 
نوی��ن، آین��ده ب��ازار س��هام در 
روزهای پایانی س��ال را ترس��یم 
ک��رد و گف��ت: به نظر می رس��د 
س��ال  باقی مانده  روزه��ای  طی 
جاری نرخ دالر در کانال 38۰۰ 
تومان ثاب��ت بمان��د و تغییرات 
چندانی را ش��اهد نباش��یم مگر 
با اتفاقات خ��اص غیر قابل  آنکه 
پیش بین��ی از قبی��ل رفتار های 
جنجال��ی رییس جمه��ور جدید 
آمریکا همراه ش��ویم؛ به همین 
ب��ازار  احتمال��ی  رش��د  دلی��ل 
دیگ��ر  م��دت  ای��ن  در  س��هام 

ناشی از ش��رایط نرخ ارز و دالر 
نخواهد بود چون ش��اهد شرایط 
سیاس��ت  عرصه  در  نابس��امانی 
و هیجانی  نیس��تیم  بین المل��ل 
در ن��رخ ارز رخ نمی ده��د. نادی 
قمی اف��زود: در خصوص قیمت 
جهان��ی مواد معدن��ی و خام نیز 
باید گف��ت افزایش قیمت فوالد، 
متان��ول و اوره تح��ث تاثیر یک 
سری عواملی بوده که آن عوامل 
دیگر وج��ود ندارن��د و بنابراین 
احتم��ال ثبات ی��ا حتی کاهش 
قیم��ت کامودیتی ها وجود دارد، 
در نتیج��ه باید برای رش��د بازار 
سهام طی روزهای آتی به دنبال 
عوامل دیگری باش��یم. به گفته 
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه 
نوین، توجه بودجه س��ال 96 به 

بازار سهام، عرضه منطقی اوراق 
بده��ی و ایج��اد ش��رایط مثبت 
اقتصاد کالن می تواند عامل رشد 
بازار س��هام باش��د. وی در پایان 
خاطرنش��ان کرد: در س��ه ماهه 
پایانی س��ال به هر حال ش��ور و 
اش��تیاق یک انتخابات جدید نیز 
وج��ود دارد و احتمال اینکه این 
شور و اشتیاق وارد بازار سرمایه 
شود زیاد اس��ت و افزود: به نظر 
پایان��ی  روزه��ای  در  می رس��د 
س��ال بازار س��هام تح��ت تاثیر 
ارز،  نرخ  همچ��ون  محرک هایی 
قیمت مواد معدنی، بودجه سال 
96 و نرخ تنزیل بازار سهام باشد 
و تغییرات آنها افزایش یا کاهش 
بازدهی بازار س��هام را به همراه 

خواهد داشت. 

قراردادهای اختیار معامله )قسمت سوم( 

عملکرد مثبت شرکت های بورسی در سه ماهه سوم سال

نگاه

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

س��رمایه گذاری صنعت بیمه در حالی عنوان نخست 
جدول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خود کرد که 

قند نیشابور در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1,5879.9وبیمه
1,6196.37قنیشا
6,4265بنیرو

15,1۰44,99کبافق
3,14۰4,98خمحور
3,2۰84,97کگاز

11,4964,9شسینا

 بیشترین درصد کاهش
کنت��رل خوردگ��ی تکی��ن کو ص��در نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش ش��د. تولیدی مه��رام در رده 
دوم ای��ن گروه ایس��تاد و لنت ترمز ای��ران هم در میان 

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

)4.99(8,924رتکو
)4.9(25,۰6۰غمهرا
)4.67(2,595خلنت
)4,6(1۰,993کخاک

)3,99(4,476تکشا
)3,55(4,184لپارس
)3,51(12,498دفرا

پرمعامله ترین سهم
ح��ق تقدم پارس خ��ودرو پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. 
ملی صنایع مس ایران هم در رده های باال قرار گرفت.  

تعداد دفعهقیمتنام
3۰4.8۰1 53خپارسح

39,575 1۰92خساپا
22,931 1996فملي
16,598 854خزامیا
15,673 1458فوالد
14,176 818خکاوه
12,285 2791خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را ایران ارقام 
به خود اختصاص داد و باما رتبه دوم را به دس��ت آورد. 
مل��ی صنایع مس ایران هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

58.489 53۰8مرقام
46,231 762۰کاما
45,778 1996فملي
43,196 1۰92خساپا
37,765 4۰۰1مبین
34,291 2791خودرو
22,854 1458فوالد

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 شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
536672خپارسح
1۰922238خساپا
8541225خزامیا
19961177فملی
53۰81۰82مرقام
27911۰41خودرو
8181۰۰8خکاوه

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

25952595خلنت

17871787کسعدی

314۰157۰خمحور

3۰791۰26سصوفی

854854خزامیا

2319773شیراز

2۰61412کاذر

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

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

1۰872.۰1واعتبار
7992.13وخارزم
33773.۰2پتایر
17933.4۰وبانک
1۰253.88وسینا
12۰84.۰3ورنا

18524.1۰پارسیان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

تحلیلگر بازار سرمایه

علی زالی

سه شنبه
5 بهمن 1395

شماره 706

اختیار فروشاختیار خریددر سررسید/ تاریخ محاسبه وجه تضمین

اختیار معامله در ضرر استاختیار معامله در سود استقیمت نقدی < قیمت اعمال

اختیار معامله بی تفاوت استاختیار معامله بی تفاوت استقیمت نقدی = قیمت اعمال

اختیار معامله در سود استاختیار معامله در ضرر استقیمت نقدی > قیمت اعمال

در دو قس��مت قبلی با قراردادهای اختیار خریدوفروش 
و نحوه خریدوفروش آنها آش��نا ش��دیم. با مثال هایی که 
زده ش��د، مشخص شد که خریداران اختیار خریدوفروش 
ض��رر خود را در هر حالت محدود و س��ود احتمالی خود 
را نامح��دود کرده ان��د. در طرف مقابل نیز فروش��ندگان 
اختی��ار خریدوف��روش با دریاف��ت قیمت تواف��ق اختیار 
)premium( سود خود را به آن محدود کرده اند و ضرر 

احتمالی نامحدودی خواهند داشت. 
اختی��ار  قرارداده��ای  معامل��ه در  بنابرای��ن ریس��ک 
خریدوف��روش ب��رای خری��دار مبلغ مش��خص ولی برای 
فروش��نده نامحدود است. از این رو است که در معامالت 
آپشن همواره وجه تضمین صرفا از فروشنده اخذ می شود 
و از حس��اب خریدار صرفا قیمت توافق اختیار کس��ر و به 

حساب فروشنده واریز می شود. 
وجه تضمینی که در معامالت اختیار س��که از فروشنده 
دریافت می ش��ود، براس��اس روش ب��ورس کاال، مطابق با 

فرمول زیر محاسبه می شود: 
                             = مبلغ وجه تضمین اولیه

در این فرمول پارامترها به شرح زیر است: 

IM: )مق��دار در زیان ب��ودن ق��رارداد – قیمت نقدی 
سکه*1۰%( و )قیمت اعمال * 5%( هر کدام که بزرگ تر 

بود و C نیز عدد 1۰هزار تومان است. 
توجه کنید که قیمت نقدی س��که ط��ال، قیمت پایانی 
گواهی س��پرده س��که طال در نماد س��که 9712-۰1 در 

شرکت بورس کاالی ایران است. 
به عنوان مث��ال فرض کنید که نم��اد معامالتی اختیار 
خرید س��که دی ماه با قیمت اعم��ال 11۰۰۰۰۰ تومان 
را می خواهید به فروش برس��انید در حالی که قیمت پایانی 
نماد »س��که9712-۰1« برابر با 1144۰۰۰ تومان باشد، 

بنابراین محاسبات به شکل زیر صورت می پذیرد. 

یعنی ش��خصی که تمایل داشته باشد این اختیار خرید 
را به فروش برس��اند باید مبل��غ 1244۰۰ تومان به عنوان 
وجه تضمین در حس��اب در اختیار بورس داش��ته باشد. 
توج��ه کنید ک��ه در مثال ف��وق با توجه ب��ه کمتر بودن 

قیم��ت اعمال نس��بت به قیم��ت نقدی مق��دار در زیان 
بودن این قرارداد صفر است. به منظور مرور وضعیت های 
قراردادهای اختیار معامله که در قسمت قبلی به آن اشاره 

شده، می توانید جدول شماره یک را مرور کنید. 
در تعاری��ف قراردادهای اختیار خریدوفروش گفتیم که 
خریدار اختیار می تواند در زمان سررس��ید یا تا سررسید 
نس��بت به اعمال حق خود اقدام کند. این تعریف دو نوع 

اختیار معامله را از نظر سبک اعمال به وجود می آورد: 
1- اختیار معامله اروپایی: در این نوع اختیار معامله ها، 
اعمال اختیار صرفا فقط در تاریخ سررسید امکان پذیر است 
و خریدار اختیار هیچ گاه قبل از زمان سررس��یدقید شده در 
اختیار معامله مجاز به استفاده و اعمال اختیار خود نیست. 
در ح��ال حاضر در بورس کاال نیز صرفا اختیار معامله از نوع 

اروپایی راه اندازی شده است. 
2- اختیار معامله آمریکایی: در این نوع اختیار معامله، 
دارنده اختیار در هر زمانی تا قبل از زمان سررسید می تواند 
اختی��ار خود را اعمال کند. به طور مثال اگر قراردادی از نوع 
آمریکایی و برای سررس��ید یک ماه آینده بس��ته ش��ود، در 
صورتی که در روز پانزدهم قرارداد نیز خریدار احساس کند با 
اعمال حق خود سود خوبی کسب خواهد کرد، می تواند در 

همان زمان درخواست اعمال را صادر کند. 
([IM/C]+1)*C

IM= (10%*(1144000-0))
و

(5%*1100000)=114400  55000 
هرکدام بزرگتر باشد 
وجه تضمین اولیه = 

([114400/10000]+1)*10000=124400
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رشد ۷ درصدی پروازهای ۹ ماهه 
سال جاری

معاون شرکت ش��هر فرودگاهی امام خمینی )ره( 
از رش��د ۷ درص��دی پرواز در ۹ ماهه س��ال ۹۵ در 

فرودگاه امام )ره( خبر داد. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ک��وروش فتاح��ی در جم��ع 
خبرنگاران افزود: فرودگاه امام خمینی برای ارتقای 
س��طح خدمات رسانی به مس��افران نیازمند تغییر و 
تحوالتی است که در حال حاضر تغییراتی در برخی 

ترمینال های این فرودگاه در حال انجام است. 
وی اف��زود: با وجود اینکه در س��ال ج��اری پرواز 
حج نداش��تیم و کش��ور ترکیه نیز از لحاظ امنیتی 
دچار مشکل بود، اما در ۹ ماهه سال ۹۵ شاهد رشد 
۷درص��دی در حجم پروازها بودی��م و در این مدت 

تعداد پروازها به ۵۷ هزار رسید. 
فتاحی ادامه داد: هم اکنون ۷۰ درصد از پروازهای 

بین المللی در فرودگاه امام )ره( انجام می شود. 
ب��ه گفته معاون ش��رکت ش��هر فرودگاه��ی امام 
خمینی )ره(، در ۹ ماهه س��ال ۹۵ حجم مس��افران 
۱۰ درص��د افزایش یافته که پیش بینی می ش��ود تا 
پایان سال ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر در فرودگاه 

امام )ره( پذیرش می شود. 
وی اظهار داش��ت: در ح��وزه جابه جای��ی بار هم 
ش��اهد رش��د بودیم و در این زمینه حجم کاالهای 
جابه جا شده ۱۲ درصد افزایش داشته و طی ۹ ماهه 
س��ال جاری ۱۵۶ هزار تن کاال از فرودگاه امام )ره( 

جابه جا شده است. 
فتاح��ی اضافه کرد: در حال حاضر ۶۰ ایرالین در 
مقاصد پروازی فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
فعال هستند که ۵۰ ایرالین آن خارجی و ۱۰ایرالین 

آن داخلی هستند. 

سرمایه گذاری ۸۰۰ میلیارد تومانی 
پیمانکاران در منطقه ۲ آزادراه  شمال 

از  تهران-ش��مال  آزادراه  ش��رکت  مدیرعام��ل 
چه��ار  تومان��ی  میلی��ارد   ۸۰۰ س��رمایه گذاری 
پیمانکار در منطقه دو آزادراه تهران-ش��مال خبر 
داد و گف��ت: پیش��رفت فیزیکی منطق��ه یک این 
پروژه ۷۶درصد اس��ت که حدود ۶درصد از برنامه 

عقب هستیم. 
مه��ران اعتم��ادی در گفت وگو با تس��نیم، اظهار 
کرد: باوجود اینکه امس��ال س��رمای زودرس و فراتر 
از انتظار را داشتیم، ساخت آزادراه تهران-شمال در 

حد ۱۰۰درصد همچنان فعال است. 
وی ب��ا بیان اینکه پیش��رفت فیزیکی منطقه یک 
آزادراه ۷۶ درصد است، تصریح کرد: در واقع ما افت 

جدی نسبت به برنامه طی دو، سه ماه نداشته ایم. 
وی در پاسخ به این پرسش که براساس برنامه باید 
االن پیش��رفت فیزیکی این قطعه چه میزانی باشد، 
افزود: تقریب��اً ۵ تا ۶ درصد از برنامه در منطقه یک 

آزادراه عقب هستیم. 
مدیرعامل ش��رکت آزادراه تهران-شمال با بیان 
اینک��ه فعالیت هایی ک��ه امکان انج��ام آنها وجود 
دارد ب��ه ص��ورت ۱۰۰ درصدی انجام می ش��ود، 
گف��ت: الینینگ تونل ه��ا با س��رعت خوبی پیش 
می رود، همچنین حف��اری جزیی باقیمانده که در 

حال اتمام اس��ت. 
اعتم��ادی ب��ا اش��اره ب��ه عملی��ات بتن ری��زی و 
خاک برداری، افزود: مناقصه منطقه دو آزادراه برگزار 
و پیمانکار آن مش��خص ش��ده و برنده های مناقصه 

اعالم وصول کرده اند. 
وی با ی��ادآوری اینکه این چه��ار پیمانکار حدود 
۸۰۰میلی��ارد توم��ان در منطقه دو س��رمایه گذاری 
می کنن��د، بیان کرد: در تونل الب��رز هم که یکی از 
تونل ه��ای آن حفاری نش��ده، ح��دود 4۵۰ میلیارد 

تومان برآورد انجام شده است. 

تخصیص  هزار میلیارد تومان برای 
پرداخت یارانه سود تسهیالت نوسازی 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی از تخصیص یک هزار 
میلی��ارد توم��ان اعتبار ب��رای پرداخت یارانه س��ود 
تسهیالت نوسازی مسکن خبر داد و گفت: با اجرای 
این طرح بدون ش��ک تحرک جدی در بازار مسکن 
اتف��اق افت��اده و ش��اهد رونق خوب��ی در این بخش 

خواهیم بود. 
محمدس��عید ایزدی در گفت وگو با پایگاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی از انجام اقدامات الزم جهت 
اختص��اص یک ه��زار میلی��ارد تومان اعتب��ار برای 
پرداخت تس��هیالت نوس��ازی در کش��ور خبر داد و 
گفت: طی برگزاری جلس��ه ای ب��ا حضور معاون اول 
ریاس��ت جمهوری و همچنین وزیر راه و شهرسازی 
تصمیم بر آن ش��د تا از محل منابع در اختیار بانک 
مس��کن مبلغ یک هزار میلیارد تومان برای ارائه وام 

نوسازی مسکن در مناطق ناکارآمد پرداخت شود. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی در ادامه افزود: براین 
اس��اس، تصمیم ذکر ش��ده ضمن قرارگیری در بند 
الف قانون بودجه سال ۹۶ در حال حاضر در مراحل 

نهایی تصویب است. 
ایزدی همچنین اعالم کرد: به دنبال این تصمیم، 
بانک مسکن نیر متعهد به پرداخت ساالنه ۲۰۰ هزار 
فقره تس��هیالت نوس��ازی در چارچوب قوانین بانک 

مرکزی شده است. 
ایزدی ادامه داد: به همین دلیل قصد داریم عرضه 
را در مناطق��ی که تقاضای زیادی داریم فراهم کرده 
تا شاهد رونق چشمگیری در این حوزه نیز باشیم. 

این مقام مس��ئول پیش از این از ارائه هفت مدل 
تأمین مس��کن متقاضیان از طریق بهسازی شهری 
نی��ز خبر داده و گفته بود: در اجرای این هفت مدل 
تم��ام تالش دولت این اس��ت که به س��مت حداقل 

دخالت در بازار برود. 
وی همچنی��ن مط��رح ک��رده بود که نخس��تین 
مدل، خود مالکی اس��ت که در ای��ن روش دولت از 
طریق فراهم کردن ش��رایط و تسهیالت برای مردم 
و س��اکنان بافت فرسوده برای ساخت و ساز مشارکت 

می کند. 
به گفت��ه معاون وزی��ر راه و شهرس��ازی، دومین 
مدل تأمین مس��کن در بافت های فرسوده، مشارکت 
در ساخت و ساز اس��ت که در این مدل دولت اراضی 
ام��الک را در اختیار م��ردم ق��رار داده و در فرآیند 
طراح��ی و صدور مجوز س��اخت اقدام��ات حمایتی 
انجام می دهد و انبوه س��ازان نقش ساخت و سازی را 

برعهده می گیرند. 
ایزدی با بیان اینکه مدل سوم تامین مسکن، مدل 
توسعه گر است، گفته بود: دولت تأکید بیشتری روی 
مدل توس��عه گر دارد و در این مدل تنها تس��هیالت 
و امکان��ات در اختی��ار متقاضیان ق��رار می دهیم و 

مشارکتی با توسعه گر نخواهیم داشت. 
مدیرعام��ل ش��رکت عمران و بهس��ازی ش��هری 
ای��ران با بیان اینکه چهارمین مدل تأمین مس��کن، 
تقوی��ت نهاده��ای خیری��ه و نیکوکار اس��ت، اعالم 
ک��رده ب��ود: پنجمین مدل تأمین مس��کن از طریق 
بهس��ازی شهری، تقویت تعاونی خودیار محلی است 
که در ای��ن مدل دولت از طریق ترغیب و تش��ویق 
تعاونی های��ی که در مح��ل فعال هس��تند می تواند 

پروژه های ساخت و ساز را فعال کند. 

۸۰درصد ساختمان های تهران 
مانند پالسکو غیرایمن هستند

عضو هیأت مدیره انجمن مهندسان راه وساختمان، 
بی توجهی ب��ه ایمنی را یکی از دالی��ل مهم حادثه 
از ۸۰درص��د  بی��ش  گف��ت:  و  دانس��ت  پالس��کو 
س��اختمان های ته��ران در وضعی��ت مش��ابه ای��ن 

ساختمان قرار دارند. 
عباس اکبرپور در گفت وگ��و با ایرنا گفت: برای 
حفظ ایمنی س��اختمان های بلند در سایر کشورها 
فرآیندی به نام مهندس��ی نگهداری طی می ش��ود 
ک��ه در آن، افراد متخصص فعال در ش��رکت های 
س��اختمانی ب��ه ص��ورت ادواری وضعی��ت ایمنی 
س��اختمان را کنت��رل می کنند ضم��ن اینکه این 
ش��رکت ها نماینده ای را هم در این ساختمان های 
بلند برای بررس��ی روزانه وضعیت ساختمان دارند 
و ش��رکت های بیمه براس��اس مطالعات این افراد، 
س��اختمان را بیم��ه می کنن��د و ای��ن ن��وع بیمه 

س��ابقه ای ۱۰۰ س��اله دارد. 
 ب��ه گفته این کارش��ناس صنعت س��اختمان، در 
ایران بیمه ای با نام بیمه نگهداری ساختمان تعریف 
نش��ده است و در الزامات بیمه س��اختمان ها چنین 
م��اده ای وجود ندارد. عالوه بر این، در ایران به بحث 
نگهداری س��اختمان ها اهمیت داده نمی شود اما در 
س��ایر کش��ورها، رش��ته ای به نام تعمیر و نگهداری 

ساختمان تدریس می شود. 
اکبرپ��ور اظهار داش��ت: ش��رکت های بیم��ه باید 
ب��رای تصویب قان��ون نظارت بر س��اختمان پس از 
ساخت و ساز پافش��اری کنند تا شاهد بهبود شرایط 

ایمنی درساختمان ها باشیم. 
این کارش��ناس حوزه س��اختمان بی��ان کرد: در 
س��ایر کش��ورها، س��اختمان های بلند با عمر باالی 
۱۰۰ س��ال، همچنان مورد اس��تفاده قرار می گیرند 
زیرا فرآیند نگهداری و تعمیر در این ساختمان ها به 

صورت مرتب انجام می شود. 
از  درص��د   ۸۰ از  بی��ش  ک��رد:  تصری��ح  وی 
س��اختمان های بلند پایتخ��ت در معرض خطر قرار 
دارند زیرا امکانات الزم برای نگهداری آنها را نداریم 
و هیچ گونه فرآیند تعریف شده ای هم برای بازرسی 

مکرر آنها از لحاظ ایمنی وجود ندارد. 
انجم��ن مهندس��ان  ای��ن عض��و هیأت مدی��ره   
راه وس��اختمان با اش��اره ب��ه وقوع زلزل��ه احتمالی 
در ته��ران، افزود: درص��ورت وقوع زلزل��ه، بیش از 
۵۰درصد س��اختمان های تهران در معرض آس��یب 

شدید قرار دارند و فاجعه بزرگی رخ می دهد. 

حمل و نقل

فرودگاه مهرآباد پرفشارترین 
سال ها از فعالیت چند دهه ای 
خود را پش��ت س��ر می گذارد 
و زم��ان آن رس��یده تا دولت 
با گس��ترش دیگر پایگاه های 
هوای��ی ای��ران بخش��ی از بار 
س��فر در این همسایه قدیمی 
پایتخت را کاهش دهد، باری 
که بناست روی دوش فرودگاه 

امام خمینی)ره( سوار شود. 
به گزارش »فرصت امروز«، 
با وج��ود آنکه فرودگاه امام از 
چند س��ال قبل به طور رسمی 
فعالیت های خود را آغاز کرده، 
ام��ا محدودیت های جدی در 
ظرفیت مس��افرپذیری و ارائه 
خدمات ب��ه مس��افران باعث 
ش��ده ای��ن مجموع��ه فاصله 
طوالن��ی با رقب��ای منطقه ای 
خود داشته باشد و این امر راه 
اجرای سیاس��ت های  برای  را 
کالن توس��عه محور ب��از کرده 
وزارت  اع��الم  طب��ق  اس��ت. 
راه وشهرس��ازی در دو مرحله 
متفاوت ف��رودگاه امام خمینی 
ابتدا ب��ه ظرفی��ت جابه جایی 
۵۰ میلیون مس��افر در س��ال 
خواهد رسید و سپس با نهایی 
ش��دن گام های آخ��ر ظرفیت 
این فرودگاه ب��ه ۱۰۰میلیون 
مسافر در س��ال یعنی معادل 
توان بزرگ ترین فرودگاه فعال 
جهان در ایاالت متحده آمریکا 
خواه��د رس��ید، طرح��ی که 
طبق اعالم مدیرعامل شرکت 
ش��هر فرودگاهی امام گام های 
نخست با قدرت دنبال می شود. 
فرودگاه  اعالم کرده  نویدی 
امام خمین��ی برای پنج س��ال 

آین��ده در چند محور مختلف 
را  توس��عه محوری  برنامه های 
پیگی��ری خواهد ک��رد. یکی 
از ای��ن برنامه ه��ا به توس��عه 
باند فعل��ی فرودگاه اختصاص 
نظ��ر  طب��ق  ک��ه  می یاب��د 
امکان  پروژه  مش��اور خارجی 
بهره ب��رداری از آن تا س��قف 
۳۰میلیون مس��افر در س��ال 
وج��ود دارد. در ح��ال حاضر 
ما با توج��ه به معذوریت هایی 
که داش��ته ایم، مجبور به ارائه 
خدمات به مسافران نیز بیش 
از ح��د ظرفی��ت بوده ای��م که 
این ام��ر باعث به وجود آمدن 
نارضایت��ی در بی��ن بعضی از 
مس��افران شده اس��ت. از این 
رو در برنامه ه��ای آینده بهبود 
ش��رایط ترمینال فعلی یکی از 
سیاست های اصلی خواهد بود. 
ای��ن افزایش بهره وری قطعاً 
نیاز به بهبود زیرس��اخت هایی 
دارد ک��ه در قالب س��ه برنامه 
و  فعل��ی  ترمین��ال  توس��عه 
س��اخت دو ترمین��ال جدی��د 
مدیرعامل  می ش��ود.  دنب��ال 
ش��هر فرودگاهی امام در این 
رابط��ه توضیح داد که افزایش 
تعداد مس��افران فرودگاه پس 
از نهای��ی ش��دن طرح ه��ای 
توس��عه ای نیز یک��ی دیگر از 
اهداف کالن این فرودگاه است 
و با رس��یدن ترمینال سالم و 
توسعه ترمینال فعلی وضعیت 
مسافرپذیری فرودگاه افزایش 
خواهد یافت. ترمینال س��الم 
نخس��تین نقطه امیدوار کننده 
در مس��یر توس��عه ف��رودگاه 
امام اس��ت. طب��ق توضیحات 
ارائ��ه ش��ده از س��وی نویدی 
ای��ن ترمین��ال ک��ه تاکن��ون 

۵۰۰میلیارد توم��ان  ح��دود 
در آن س��رمایه گذاری صورت 
گرفت��ه، ت��ا دو م��اه پیش به 
وس��یله سرمایه گذاری شرکت 
می ش��د  س��اخته  فرودگاهی 
ام��ا پ��س از آن و در جری��ان 
بررس��ی می��ان ش��رکت های 
پیش��نهادکننده برگزار ش��د، 
بنیاد مس��تضعفان با توجه به 
آش��نایی که نس��بت به پروژه 
داش��ت و البت��ه تضامینی که 
ارائه کرد، توانست کار تکمیل 
این ترمینال را بر عهده بگیرد. 
ب��ه گفت��ه وی اگ��ر طب��ق 
برنامه ریزی های صورت گرفته 
پیش برویم، ای��ن ترمینال تا 
بهره برداری  ب��ه  آینده  س��ال 

خواهد رسید. 

فراخوان جذب 
سرمایه گذار و ایرالین

آنچه ش��رایط فرودگاه  امام 
را در قی��اس با دیگر طرح های 
زیرس��اختی ای��ران متف��اوت 
می کند گس��تردگی طرح های 
فع��ال در آن و برنامه ری��زی 
ب���رای ج����ذب حداکث����ر 
سرمایه گذار داخلی و خارجی 
است که نخس��تین نشانه آن 
در فراخوان س��اخت ترمینال 
ایرانش��هر به عنوان بزرگ ترین 
ترمینال ایرانی خود را نش��ان 
می ده��د. مدیرعام��ل ش��هر 
فرودگاه��ی امام در این رابطه 
گفت��ه پ��س از آنکه ش��رکت 
مش��اور هلندی فرودگاه اعالم 
کالن  برنام��ه  در  ک��ه  ک��رد 
فرودگاه امام خمینی باید تمام 
ترمینال ها یکپارچه ش��ده و از 
بیایند،  بی��رون  متفرق  حالت 
ترمینال ایرانش��هر با ظرفیت 

مسافرگیری ۶۰میلیون مسافر 
در سال کلید خورد. ما از طریق 
شرکت مشاور هلندی خود در 
۱۱ بهم��ن فراخوانی را برگزار 
خواهیم کرد که به بسیاری از 
سفارتخانه ها و سرمایه گذاران 
خارج��ی ابالغ ش��ده اس��ت. 
امیدواریم با اعالم آمادگی این 
س��رمایه گذاران و نهایی شدن 
مذاک��رات ام��کان آن وج��ود 
داش��ته باش��د که حداقل فاز 
نخست این ترمینال تا ظرفیت 
مسافرگیری ۲۵میلیون مسافر 
در سال و هزینه سرمایه گذاری 
یک میلیارد دالر اجرایی شود. 
ای��ن صحبت ه��ا در حال��ی 
مطرح ش��ده که فرودگاه امام 
در ط��ول ماه ه��ای گذش��ته 
توانسته در جذب ایرالین های 
جدی��د نیز آم��ار قابل توجهی 
را ب��ه ثب��ت برس��اند. هرچند 
این ف��رودگاه در ح��ال حاضر 
نی��ز ۲میلیون بیش از ظرفیت 
س��االنه خود مس��افر پذیرش 
می کند و ای��ن موضوع قدری 
کار را س��خت کرده اما جذب 
ایرالین های جدید توانسته نام 
این ف��رودگاه را قدری بیش از 
گذش��ته مطرح کن��د. در حال 
حاضر ۶۰ایرالین به طور رسمی 
در فرودگاه امام پرواز می کنند 
و اگر امکان افزایش آنها به ۶۶ 
شرکت در طول ماه های آینده 
فراهم ش��ود، قطعاً توان رقابت 
ب��ا دیگ��ر فرودگاه های منطقه 
افزای��ش خواهد یافت، هرچند 
این رقابت از سال ها پیش آغاز 

شده است. 
طبق آمارهای رس��می ارائه 
شده از عملکرد فرودگاه ها در 
سال ۲۰۱۵ میالدی، فرودگاه 

پکن سال گذشته ۹۰ میلیون 
مس��افر را جابه جا کرد و پس 
از آن فرودگاه ه��ای دوب��ی با 
۷۸میلی��ون، آتات��ورک ترکیه 
اینچئ��ون  و  ب��ا ۶۲میلی��ون 
کره جنوب��ی ب��ا ۵۰ میلی��ون 
مس��افر قرار داشته اند و این در 
حالی است که فرودگاه امام در 
سال گذش��ته تنها ۷.۲ مسافر 
را جابه ج��ا کرده ک��ه این رقم 
نیز حدود ۲میلیون بیش��تر از 
وضعی��ت فعلی مس��افرگیری 
ف��رودگاه اس��ت. فاصل��ه چند 
ده میلیون��ی تعداد مس��افران 
ب��ا رقب��ای  ای��ران  ف��رودگاه 
آس��یایی اش نش��ان از عق��ب 
افت��ادن ای��ران در رقابتی دارد 
ک��ه از چند س��ال قب��ل آغاز 
شده و تحریم ها مانع از حرکت 
ایران در این مس��یر شده است. 
با ای��ن وجود به نظر می رس��د 
هدف کالن معرفی فرودگاه امام 
به عنوان هاب هوایی منطقه هنوز 
دور از دسترس نیست. ترمینال 
فعلی در ماه های آینده توس��عه 
خواه��د یافت، ترمینال س��الم 
س��ال آینده به افتتاح می رسد 
و ترمین��ال ایرانش��هر با جذب 
بهره ب��رداری  به  س��رمایه گذار 
نزدیک تر می ش��ود، اگر به این 
آمارها آغاز ب��ه کار منطقه آزاد 
تج��اری و اقتصادی ف��رودگاه 
امام نیز اضافه ش��ود که بناست 
ب��ا مش��ارکت س��رمایه گذاران 
توس��عه  خارج��ی  و  داخل��ی 
یاب��د، می ت��وان روی رس��یدن 
به هدف��ی مهم حس��اب کرد، 
هدفی که رهاوردش رس��اندن 
 ایران به جایگاه گذشته خود در 
منطق��ه   صنع��ت  هوای��ی 

خواهد بود. 

رئی��س بخ��ش زلزله شناس��ی مرکز 
تحقیق��ات راه ، مس��کن و شهرس��ازی 
گفت: ش��هرداری ته��ران می گوید ۱۶ 
بار به مالک س��اختمان پالس��کو تذکر 
داده است. بنا براین خطری را احساس 
ک��رده ک��ه این تذکرات را داده اس��ت، 
ام��ا اقدامی برای ایج��اد ایمنی در این 
س��اختمان انجام ن��داده، این در حالی 
است که شهرداری مسئول ایجاد ایمنی 

در اماکن عمومی است. 
عل��ی بیت الله��ی در گفت وگو با ایلنا 
با اش��اره به دالیل فروریزش ساختمان 
پالس��کو پ��س از آتش س��وزی گفت: 
س��اختمان پالسکو با بدنه فوالدین ۵۰ 
س��ال گذشته ساخته شده است که در 
آن زم��ان چی��زی به ن��ام مقررات ملی 

ساختمان وجود نداشت. 
وی ادام��ه داد: ام��ا در ح��ال حاضر 
وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام 
مهندس��ی، مقررات ملی س��اختمان را 
تدوین کرده اند که براساس این مقررات 
به ساختمان های فوالدی و با بدنه فلزی 
که عایق حرارتی نداش��ته باشند پایان 

کار داده نمی شود. 
رئی��س بخ��ش زلزله شناس��ی مرکز 
تحقیقات راه ، مس��کن و شهرس��ازی با 
تأکی��د بر اینکه یکی از مهم ترین نقاط 
ضع��ف س��اختمان ها با بدن��ه فوالدی 
مانن��د پالس��کو عدم مطابق��ت آنها در 
براب��ر ح��رارت اس��ت که پوش��ش ضد 
حریق ندارند، افزود: با آتش س��وزی در 
طبقات دهم و نهم س��اختمان پالسکو، 
بدنه فوالدی این ساختمان نرم می شود 
و با توجه به س��ن باالی این س��اختمان 
پ��س از نرم ش��دن بدن��ه، این طبقات 

سس��ت می ش��وند و روی طبقات دیگر 
فرومی ریزن��د. ای��ن حج��م آوار باع��ث 
می ش��ود که س��ایر طبق��ات هم روی 

یکدیگر فرو بریزند. 
 بیت الله��ی با تأکی��د بر اینکه مراکز 
تج��اری ک��ه ویژگی ه��ا و مش��خصات 
پالس��کو را در ته��ران دارن��د ف��راوان 
هس��تند، گفت: در همان مرکز ش��هر و 
نزدیک به محدوده بازار اغلب پاس��اژها 
و مراکز فروش، همین شرایط ساختمان 
پالسکو را دارند و همین خطرات آنها را 

هم تهدید می کند. 
این مقام مس��ئول گف��ت: اطالعاتی 
از این س��اختمان ها داریم، اما از بردن 
نام این مراکز تجاری معذور هس��تیم و 
اساسا نظارت بر رعایت موارد ایمنی در 
ساختمان ها بر عهده شهرداری ها است. 
وی افزود: همچنین نحوه لوله کش��ی 
گاز و افزایش مواد قابل اش��تعال سطح 
خطر را در مراکز تجاری باال برده است. 
ای��ن مقام مس��ئول با اش��اره به خأل 
قانونی در مورد نظارت بر ساختمان های 
مسکونی اظهار داشت: متأسفانه همین 
خطراتی که باعث فروریزش ساختمان 
پالسکو شد در ساختمان های مسکونی 
ه��م وج��ود دارد و تهران ه��م مملو از 
س��اختمان های مس��کونی قدیم��ی با 

مشخصات ساختمان پالسکو است. 
وی اف��زود: در م��ورد نظارت بر موارد 
ایمنی در س��اختمان های مس��کونی با 
خأل قانونی مواجه هستیم و نمی توانیم 
مالک یک س��اختمان مسکونی را الزام 
به این کنیم که از سیستم اطفای حریق 

استفاده کند. 
بیت الله��ی تأکی��د ک��رد: البته برای 

مراکز تجاری و اماکن عمومی قانون به 
صراحت شهرداری ها را ملزم به نظارت 
کرده است. قانون شهرداری ها می گوید 
به طور مش��خص وظیفه نظارت بر نحوه 
رعای��ت موارد ایمنی در اماکن عمومی 

بر عهده شهرداری ها است. 
بیت اللهی گفت: در قانون شهرداری 
ماده ۵۲ بند ۱4 به صراحت شهرداری ها 
را ملزم می کند که اگر مالک ساختمان 
پ��س از تذک��رات ش��هرداری اقدام به 
تمهیدات ایمنی نکرد خود شهرداری ها 
بای��د نس��بت ب��ه ایجاد ایمن��ی در این 

ساختمان ها اقدام کنند. 
وی افزود: شهرداری ملزم به این بود 
که ایمنی س��اختمان پالس��کو را ایجاد 
کن��د و پ��س از آن از مالک س��اختمان 
یعنی، بنیاد مس��تضعفان خسارت و به 
اضافه ۱۵ درصد جریمه دریافت کند. 
رئی��س بخ��ش زلزله شناس��ی مرکز 
تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی با 
بیان اینکه ش��هرداری تهران در ایجاد 
امنیت س��اختمان پالس��کو جدیت به 
خرج نداد، گفت: امروز س��انحه پالسکو 
در س��طح جهانی مطرح ش��ده و همین 
نمونه برای تجربه شهرداری باید کافی 

باشد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه در حال 
حاضر بسیاری از ساختمان های تجاری 
تهران همین شرایط ساختمان پالسکو 
را دارند، اظهار کرد: ش��هرداری به فکر 
ایجاد ایمنی در سایر ساختمان ها باشد. 
بیت الله��ی تأکی��د کرد: ش��هرداری 
ته��ران می گوی��د ۱۶ب��ار ب��ه مال��ک 
س��اختمان پالس��کو تذکر داده اس��ت، 
بنابرای��ن خطری را احس��اس کرده که 

این تذکرات را داده اس��ت، اما اقدامی 
ب��رای ایجاد ایمنی در این س��اختمان 
انج��ام ن��داده، این در حالی اس��ت که 
ش��هرداری مس��ئول ایج��اد ایمنی در 

اماکن عمومی است. 
وی ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه ش��هرداری 
اه��رم اجرای��ی برای ایج��اد ایمنی در 
اماک��ن عمومی دارد، گفت: ش��هرداری 
می توانس��ت نسبت به پلمب ساختمان 
پالس��کو اق��دام کند یا اینک��ه با منابع 
خود ایمنی را برقرار س��ازد و بعد از آن 
خس��ارت را به اضافه ۱۵ درصد جریمه 
از مالک دریافت کند اما شهرداری هیچ 

جدیتی به خرج نداد. 
این مقام مسئول تأکید کرد: معتقدم 
در وهله اول مقصر خود مالک بوده که 
نس��بت ب��ه رعایت م��وارد ایمنی اقدام 
نک��رده و پ��س از آن ش��هرداری بای��د 
پاس��خگو باش��د، چرا که طب��ق قانون 
ش��هرداری مس��ئول برقراری ایمنی در 

ساختمان ها است. 
وی همچنی��ن در پاس��خ ب��ه ای��ن 
س��وال ک��ه گفت��ه می ش��ود نح��وه 
عملیات آتش نش��انی در اطفای حریق 
غیر کارشناس��ی بوده و خاموش سازی 
این حجم از آتش با آب باعث سنگینی 
ساختمان و فروریزش آن شده است، 
گف��ت: این اظهارنظر غیرکارشناس��ی 
اس��ت، چرا که نخس��تین اقدام برای 
کاهش دمای ساختمان را آتش نشانی 
انجام داد اما آنچه مش��هود اس��ت این 
که امکانات آتش نش��انی  برای اطفای 
چنی��ن حریق��ی کافی نبوده اس��ت و 
ش��هرداری بای��د نس��بت ب��ه افزایش 
تجهیزات آتش نش��انی  اقدام می کرد. 

شهرداری قانونا مسئول ایمنی اماکن عمومی است
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تلفنمستقیم:86073288 www.forsatnet.ir
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قابل توجه سرمایه گذاران صندوق 
سرمایه گذاری اندیشه فردا 

طب��ق تصمیمات مجمع صندوق در تاری��خ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ برخی از 
مبال��غ هزینه های قابل پرداخت صندوق افزایش یافت. برای آگاهی از 
جزئیات به وب س��ایت www.andishefardafund.com مراجعه 

فرمایید.



تولید 28 میلیون خودرو در چین 
در سال 2016

می��زان ف��روش خودرو های چینی ب��ا بهره گیری 
از سیاس��ت ملی کاه��ش مالیات در ص��ورت خرید 
خودرو هایی با حجم موتور 1.6 لیتر یا کمتر، افزایش 

یافته است.
به گ��زارش خودروکار، در س��ال 2016، کش��ور 
چین 28.119 میلیون دس��تگاه خودرو تولید کرده 
و 28.028 میلیون را به فروش رسانده که نسبت به 
سال 2015 و 2016 به ترتیب 14.5 و 13.7 درصد 

افزایش داشته است.
گفتنی اس��ت 10 کمپان��ی OEM1 برتر چین، 
24.76 میلیون خ��ودرو، یعنی 88.34 از کل میزان 

تولید را به فروش رسانده اند.
15 کمپانی OEM برتر چین عبارتند از هستند: 
 SAIC، Changan، Donfeng، BAIC،
 Great Wall، Geely، JAC، Chery،
 FAW، BYD، Brilliance، GAC، Zoyte،

.CNHTC و Lifan
الزم به ذکر است 15 کمپانی تولید کننده قطعات 

خودرو های سواری عبارتند از:
 SAIC، Changan، Great Wall،
 Donfeng، BAIC، Geely، Chery،
 BYD، JAC، GAC، Brilliance، Zoyte،

East Motor و FAW، Haima
15کمپانی تولید کننده قطعات خودرو های تجاری شامل:

 BAIC، Donfeng، Changan، SAIC،
 JAC، FAW، CNHTC، Lifan،
 Brilliance، SXQC، Great Wall،
Kinglong، Yutong، Chengdu Dayun و 

Tangjun Ouling هستند.
انجم��ن تولید کنن��دگان خودرو در کش��ور چین 
پیش بینی می کنند که این آمار در س��ال 2017، 5 

درصد افزایش یافته و به 29.4 درصد برسد.

در سال گذشته رخ داد
افزایش 1۹ درصدی مرگ ومیر 

حوادث رانندگی در دوبی
مرگ و میر حوادث رانندگی در شیخ نش��ین دوبی 
طی سال گذشته میالدی بیش از 19 درصد افزایش 

یافت. 
به گزارش ایسنا، پلیس راهنمایی و رانندگی دوبی 
در گزارش��ی اعالم کرد طی س��ال گذشته میالدی 
بی��ش از 2999 حادث��ه رانندگی در ش��یخ نش��ین 
دوبی رخ داده ک��ه بیش از 198 تن در این حوادث 

رانندگی جان باختند. 
این در حالی اس��ت که تعداد تصادفات در ش��یخ 
نشین دوبی نس��بت به سال 2015 میالدی کاهش 

یافته است. 
ب��ا این حال نرخ م��رگ و میر مرتب��ط با حوادث 
رانندگی در ش��یخ نش��ین دوبی طی س��ال گذشته 
میالدی نس��بت به س��ال 2015 بیش از 19 درصد 
افزایش نشان می دهد.  براساس این گزارش در سال 
2015میالدی نیز بیش از 166 نفر در 3090حادثه 

رانندگی جان باختند. 

رئیس کل بیمه مرکزی: 
خودروسازان از حق بیمه خودروها 

سهم می خواستند

رئیس بیمه مرکزی گفت خودروسازان به دنبال آن 
بودند تا 17/5 درصد از حق بیمه به خودروساز برسد. 
عبدالناصر همتی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست 
خب��ری خ��ود با خبرن��گاران در رابطه با فروش بیمه 
خ��ودروی صف��ر کیلومتر داخلی، با بی��ان اینكه زور 
بیمه مرکزی به خودروس��ازها نرس��یده است، گفت: 
خودروسازان به دنبال آن بودند تا 17/5 درصد از حق 
بیمه به خودروس��از برس��د که با این موضوع برخورد 
شده است. وی تاکید کرد: نباید خودروسازان به مردم 
در انتخاب و خرید بیمه خودرو اجباری داشته باشند. 
همتی تاکید کرد: خودروس��ازان حق بیمه را نقد از 
مردم دریافت می کنند و به صورت مدت دار و نس��یه 

به شرکت های بیمه پرداخت می کنند. 
رئیس کل بیمه مرکزی بیان کرد: در راستای تحویل 
خودرو برای شماره گذاری برنامه ای طراحی شده تا بیمه 

یك هفته ای برای تحویل خودرو طراحی شود. 
وی تاکی��د کرد: خودروس��ازان بای��د به این درك 
برس��ند تا از طریق فروش بیمه خودرو منتفع نش��وند 

و این نفع به مردم برسد. 

دوباره بعد از 5 سال 
تولید نسل جدید کامیون های ولوو 

FM در سایپا دیزل آغاز می شود

نس��ل جدید کامیون های FM بعد از پنج س��ال، 
مجددا در سایپا دیزل تولید و عرضه خواهد شد. 

به گزارش سایپا دیزل، تولید نسل جدید کامیون های 
FM بعد از پنج س��ال، دوباره در س��ایپا دیزل آغاز و 

به زودی در بازار عرضه خواهد شد. 
کامیون ولوو FM که به منظور حمل و نقل منطقه ای 
طراحی ش��ده بود، در س��ال 2010 با ظاهری جدید، 
موتور قوی تر و طراحی داخلی زیباتر روانه بازار شد. 
فیس لیفت ولوو FM با امكان انتخاب سه پیشرانه 
مختلف D11C، D13B و D13C ارائه می ش��ود. 
همچنی��ن تمام��ی موتوره��ای ارائه ش��ده برای این 
کامی��ون ب��ه لطف اس��تفاده از تكنول��وژی SCR، از 

استاندارد Euro 5 تبعیت می کنند. 
موت��ور ش��ش س��یلندر 10.8 لیت��ری D11C با 
تولید قدرتی معادل 330 تا 450 اس��ب بخار، موتور 
12.8 لیتری ش��ش سیلندر خطی D13B مجهز به 
توربوش��ارژر و اینترکولر با قدرت 360 تا 440 اس��ب 
بخ��ار و موت��ور 12.8 لیتری ش��ش س��یلندر خطی 
D13C مجه��ز به توربوش��ارژر و اینترکولر با قدرت 
380 تا 500 اس��ب بخار این کامیون پرقدرت را به 

پیش می راند. 

خبر بینالملل

7 خودرو

روزه��ای نخس��ت روی کار 
آم��دن دول��ت یازده��م ک��ه 
صنع��ت خ��ودروی ای��ران با 
افزایش فش��ار تحریم ها  حال 
و روز خوبی نداش��ت، وزارت 
تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
فروش بخش��ی از دارایی های 
آنها را به عنوان یك راه نجات 

انتخاب کرد. 
خ��ودروکار،  گ��زارش  ب��ه 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت، در 
شهریور ماه س��ال 1393 در 
نشس��تی خبری عن��وان کرد 
که ب��ه دو خودروس��از بزرگ 
کشور ابالغ ش��ده که بخشی 
از دارایی های خ��ود را واگذار 

کنند. 
حدود دو س��ال بعد، یعنی 
تی��ر م��اه امس��ال در آخرین 
مجم��ع عمومی س��االنه این 
س��كانداران  خودروس��از،  دو 
این دو ش��رکت اعالم کردند 
ک��ه در س��ال جاری بخش��ی 
از ش��رکت های تابع��ه خود را 

واگذار خواهند کرد. 

پس از آن نیز شورای پول و 
اعتب��ار، ایران خودرو را موظف 
کرد تا س��هام خ��ود در بانك 
پارس��یان را واگذار کند، این 
اقدام،  ای��ن  ش��رکت عالوه بر 
نس��بت ب��ه ف��روش بخش��ی 
از س��هام خ��ود در ش��رکت 
خودرو  ایران  س��رمایه گذاری 

اقدام کرد. 
اکنون پرس��ش اینجاس��ت 
دارایی ه��ای  ف��روش  ک��ه 
خودروس��ازان، چه تاثیری بر 
آین��ده فعالی��ت آنه��ا خواهد 

داشت؟ 
کارش��ناس  زاوه،  فرب��د 
صنع��ت خودرو در پاس��خ به 
این پرسش می گوید: »فروش 
دارایی ه��ای این دو ش��رکت 
بدهی های  تس��ویه  معنای  به 
گذشته اس��ت. طی یك سال 
گذشته ش��یوه جدید تجدید 
ارزیابی دارایی ها شكل گرفت 
که فقط روی کاغذ شرکت ها 
نج��ات  ورشكس��تگی  از  را 
می داد. این روش مش��كلی از 

شرکت ها حل نخواهد کرد.«

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

امیرحس��ن کاکایی، اس��تاد 
دانشگاه علم و صنعت ایران در 
این زمینه بیان می کند: »فروش 
دارایی های خودروسازان یكی از 
منطقی ترین اقداماتی است که 
باید انجام ش��ود. در یك مقطع 
زمانی، خودروسازان درآمدهای 
خوبی داش��تند و این درآمدها 
را به سمت س��رمایه گذاری در 
اقتصاد  مختل��ف  بخش ه��ای 
بردند، اما در ش��رایط فعلی که 
خودروسازی ما باید رقابت پذیر 
شود، حتما باید هزینه های مالی 

خود را کاهش دهند. 

این ف��روش دارایی ها برای 
خودروسازان تمرکز بر کیفیت 
و کاهش هزینه های مالی آنها 
را ب��ه همراه داش��ته و مانع از 
ب��اال رفتن می��زان بدهی های 
آنها به سیستم بانكی می شود. 
به عبارت بهتر، س��رمایه های 
کس��ب و کار  در  غیرمول��د 
خودروس��ازان به سرمایه های 

مولد تبدیل می شود.«
بی بازده  دارایی ه��ای  فروش 
خودروسازان تنها راه حل فعلی 
آنها برای نجات از ورشكستگی 
اس��ت، زیرا باتوجه به ش��رایط 
فعلی فضای کسب و کار و زمانبر 
بودن اجرای برجام، بعید به نظر 
می رسد که دس��ت کم تا یك 
س��ال آینده افزایش سرمایه ای 
در این بخش از صنعت صورت 
بگیرد، اما پول حاصل از فروش 
ای��ن دارایی ها به کدام س��مت 

می رود؟ 
زاوه در ای��ن ب��اره تصری��ح 
می کند: »پول حاصل از فروش 
این دارایی ها، پولی است که به 
وسیله خودروسازان از سیستم 

بانكی خارج ش��ده و به واسطه 
ب��ه  وزارتخان��ه  حمایت ه��ای 
سیس��تم بانك��ی ع��ودت داده 
نش��ده اس��ت. این پول بسیار 
گران قیم��ت بوده و حتما باید 
به شبكه بانكی بازگردانده شود. 
نرخ بهره این پ��ول با توجه به 
قدیمی بودن آنها بسیار باالست 
و حتما باید تس��ویه ش��ود. در 
حقیق��ت خودروس��ازان با این 
ش��یوه از ورشكس��تگی نجات 
پیدا خواهند کرد و فضای مالی 

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

کاهش خواهد یافت.«

فروشداراییها
راهتنفسخودروسازانرابازمیکند

www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
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بررس��ی ضوابط جدی��د واردات خودرو 
ک��ه براس��اس آن واردات خ��ودرو بدون 
نمایندگ��ی رس��می و مج��از از اول دی 
ممن��وع ش��ده، در دس��تور کار ش��ورای 

رقابت قرار گرفت. 
به گزارش تسنیم، 23 روز از بخشنامه 
14بندی ارزی جهانگیری به دستگاه های 
اجرایی کش��ور می گذرد؛ دستور العملی 
که به منظور تحقق دستور رئیس جمهور 
مبنی بر س��اماندهی ب��ازار ارز و حمایت 

از تولید داخلی اتخاذ ش��ده بود. براساس 
بند 6 این بخشنامه، شرط ثبت سفارش 
خودرو و سایر کاالهای بادوام به تشخیص 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به 
داش��تن نمایندگی مجاز و خدمات پس 
از فروش شد و اعالم گردید که در اسرع 
وقت واردات خودرو و کاالهای مش��مول 
بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد. 

ابالغ این بخشنامه و البته اتمام مهلت 
9ماهه واردکنندگان در کسب نمایندگی 

رس��می از شرکت مادر باعث شده از اول 
دی م��اه س��ال ج��اری نمایندگی ه��ای 
غیر رس��می دیگر ام��كان واردات خودرو 
نداش��ته باش��ند که همین امر انتقادات 
جدی را از س��وی واردکنندگان به دنبال 
داشته است. از طرف دیگر، وزارت صنعت 
با اعالم اینكه مجری بخشنامه معاون اول 
اس��ت می گوید این تصمی��م فعال تغییر 
نمی کن��د و نمایندگی ها باید در دریافت 
مجوز رس��می از شرکت مادر رایزنی های 

الزم را انج��ام دهن��د، در غیر این صورت 
امكان واردات نخواهند داشت. 

با توجه به اظهارنظرهای متفاوت، این 
موضوع روز گذش��ته در دویست و هفتاد 
و هش��تمین جلسه ش��ورای رقابت مورد 
بررس��ی قرار گرفت. در دس��تور جلس��ه 
ش��ورای رقابت درج ش��ده ک��ه وضعیت 
دس��تورالعمل پیشنهادی ضوابط واردات 
خ��ودرو مورد ارزیابی اعضای ش��ورا قرار 

خواهد گرفت. 

ماجرای محدودیت »واردات خودرو« به شورای رقابت کشید



کودکان مدارس شهرکرد برای قدردانی از فداکاری آتش نشان های حادثه پالسکو نقاشی کشیدند.

استاد حقوق اساسی گفت: در تصویب کلمه رجال یک 
زیرکی صورت گرفته اس��ت و سیاس��ی بوده. در آن زمان 
دیدی نسبت به حضور زنان وجود داشته با توجه به اینکه 
کلمه مرد هم در پیش نوی��س رأی نیاورد، می توان گفت 
که رجل به معنای عام آن یعنی هم زن و هم مرد است و 
قانون گذار به دلیل شرایط اجتماعی آن زمان کلمه رجل 

را تصویب کرد. 
محمد هاش��می در گفت وگو با ایلن��ا در مورد فراخوان 
ش��ورای نگهب��ان ب��ه حقوقدانان ب��رای تحلی��ل و بیان 
معیارهای تشخیص رجل سیاس��ی، گفت: قانون گذار در 
قانون اساسی یکی از شروط رئیس جمهور شدن را رجل 
سیاسی درنظر گرفته است. در پیش نویس قانون اساسی 

از کلمه مرد اس��تفاده شده بود ولی رأی نیاورد و تصویب 
نش��د. بعدها در اصالحی که صورت گرفت از کلمه رجل 
اس��تفاده شد و رأی آورد. این امر نشان می دهد که هدف 

قانونگذاران از کلمه رجل، جدا از مرد است. 
این حقوقدان با تأکید بر اینکه رجل معنای ش��خصیت 
را می دهد و نه جنس��یت، اظهار کرد: در قرآن هم اجرای 
قس��ط و عدل را مخصوص انسان دانسته و دید جنسیتی 
نداشته اس��ت و این نشان می دهد که زنان هم می توانند 

در زمینه های مختلف مشارکت کنند. 
این اس��تاد حقوق اساسی در پاس��خ به نقدهایی که 
در مورد توانایی جس��می زنان گفته ش��ده است، گفت: 
بیش��تر بهانه است تا نقد و اصاًل منطق قانونی ندارد. ما 

زنان بس��یاری داریم که در عرصه های مختلف فعالیت 
می کنند. این نقدها بیش��تر براساس مسائل فقهی است 
تا اس��المی و بیش��تر افراد س��نتی به این مسائل توجه 
می کنند. زنان از لحاظ اس��تعدادهای انس��انی با مردان 

تفاوت ندارند. 
هاش��می اف��زود: در س��طح بین المللی هم ش��اهد 
این هس��تیم که ی��ک زن به عنوان نماین��ده اتحادیه 
اروپ��ا ب��ا ظریف مذاک��ره می کند و چه نق��ش مهمی 
را ایفا می کند. چطور اس��ت که نماینده ش��دن زنان 
در مجلس را قبول می کنیم اما برای س��مت ریاس��ت 
جمه��وری این را نمی پذیریم. تفاوت زن و مرد جنبه 

اجتماعی ندارد. 

س��خنگوی ق��وه قضایی��ه ب��ا اش��اره 
ب��ه ی��ک پرون��ده قضای��ی گف��ت ک��ه 
ب��رای جل��ب فرزن��د معصوم��ه ابت��کار 
 اقداماتی ش��ده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای 
در حاشیه همایش رؤسای ادارات مبارزه 
ب��ا جرائ��م اقتص��ادی پلی��س آگاهی در 
پاسخ به س��والی مبنی بر اینکه برخی از 
رس��انه ها مدعی شدند فرزند ابتکار مبالغ 
باالی��ی چک بی محل ارائ��ه کرده و حکم 
جلبش از س��وی مقام قضایی صادر شده 
و مدعی ش��ده اند خانم ابت��کار وی را از 
س��اختمان محیط زیس��ت ف��راری داده، 
گف��ت: از اینکه ابت��کار او را فراری داده 
ی��ا نه اطالعی ندارم و بعی��د هم می دانم 

این طور باشد. 
وی با اش��اره به قطعی شدن حکم این 
فرد گف��ت: فرد مورد اش��اره یک حکمی 
درب��اره چ��ک دارد و چون قطعی ش��ده 

برای جلب او اقداماتی ش��ده، اما از فراری 
دادنش خبر ندارم. 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه آیا اظهارات وزیر اقتصاد که گفته 
مه آفرید امیرخس��روی و رستمی صفایی 
در فهرس��ت بده��کاران ب��زرگ بانکی در 
رتبه ه��ای اول و دوم ق��رار دارند درس��ت 
اس��ت؟ گفت: مه آفرید زمانی که دستگیر 
شد قطعاً بزرگ ترین بدهکار بانکی نبود و 
درباره فردی هم که نام بردید باید بگویم 
او یک��ی از بده��کاران بانکی اس��ت، البته 
اصل مبلغ��ش آن مبلغی ک��ه االن گفته 
شده نیست و مبلغ وی با تأخیر و جریمه، 

سنگین است. 
وی افزود: ما معتقد بوده و هس��تیم که 
چرا سیس��تم بانکی ما بای��د طوری عمل 
کند ک��ه اوالً ای��ن تعداد بده��کار بزرگ 
بانکی داش��ته باش��یم و بعد هم تضمینی 
ب��رای وص��ول مطالب��ات وجود نداش��ته 

باش��د. دس��تگاه قضایی همکاری الزم را 
داش��ته و دارد اما الزمه آن این اس��ت که 
وزیر اقتص��اد، بانک مرکزی و بانک ها این 
مقدار تأخیر در معوقات نداش��ته باشند و 
روش��ی را در پیش بگیرند که این مسائل 

تکرار نش��ود. س��خنگوی ق��وه قضاییه در 
پاسخ به س��وال خبرنگاری مبنی بر اینکه 
وکیل مهدی هاشمی گفته اتمام مرخصی 
به مهدی ابالغ نش��ده گف��ت: او به زندان 

بازمی گردد. 

معاون سیاسی س��پاه قدس تأکید کرد 
ک��ه با توجه به رخداده��ای ماه های اخیر 
در س��وریه و عراق، پایان داس��تان داعش 

نزدیک است. 
به گزارش ایس��نا، احمد کریم خانی در 
جمع اساتید دانشگاه های شیراز با تحلیل 
نقش بازیگرهای بحران تحمیلی بر منطقه 
مقاوم��ت گف��ت: داعش ی��ک بازیگر این 
منطق��ه بود ک��ه امروز در حال کش��یدن 
نفس های آخرش اس��ت و آمری��کا آن را 

ایج��اد کرده و داع��ش و مابقی گروه های 
تروریس��تی اب��زاری برای ش��یطان بزرگ 
بودند تا زمینه حضور آمریکا را در سوریه 

ایجاد کنند. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه آمریکا ب��ه بهانه 
مبارزه با داعش در ش��مال س��وریه پایگاه 
ایجاد کرده اس��ت، بیان کرد: س��رانجام تا 
چند مدت دیگر داعش نابود و سرنوش��ت 
گروه های دیگر نظی��ر جبهه النصره مثل 

گروهک های منافقین خواهد شد. 

کریم خان��ی ب��ا تصری��ح اینکه برخی 
از بحران ه��ا مانن��د آنچ��ه در س��وریه 
واقع ش��ده، یک جنگ تمام  عیار است، 
بررس��ی هر تحول و بح��ران را نیازمند 
بررس��ی نق��ش بازیگ��ران آن دانس��ت 
و گف��ت: ام��روز مهم تری��ن وظیف��ه و 
رس��التی که بر دوش همه است، جهاد 
کبیر اس��ت و بای��د در جه��اد تبیینی 

وضعیت را تبیین کنیم. 
ب��ا  ق��دس  س��پاه  سیاس��ی  مع��اون 

امروز ش��اهد حضور  اینک��ه  ی��ادآوری 
س��وریه  در  تروریس��تی  گ��روه   ۲۵۰
در  دیگ��ری  تروریس��تی  گروه ه��ای  و 
جهان هس��تیم، تبیین جنس و ماهیت 
برش��مرد و  تحوالت منطقه را ضرورت 
گفت: پش��ت تمام بحران ه��ای منطقه، 
قرار  آمریکا  بزرگ  ش��یطان  برنامه های 
دارد و امروز ش��یطان با برنامه تر از هر 
نه��ادی ب��رای بحران ه��ا تصمیم گیری 

کرده است. 

رجل سیاسی معنای شخصیت می دهد، نه جنسیت

 تفاوتی میان نمایندگی و ریاست جمهوری زنان نیست

محسنی اژه ای اعالم کرد

صدور حکم جلب فرزند معصومه ابتکار

معاون سیاسی سپاه قدس: 

پایان داستان داعش نزدیک است

رحمانی فضلی و قالیباف درباره پالسکو به مجلس گزارش می دهندآسیب دیدگان نگرانند مقصر اصلی حادثه جلوه داده شوند
وزیر کشور تأکید کرد که آسیب دیدگان این حادثه مطرح می کنند مسائل جوری بیان 
نش��ود که ما مقصران اصلی حادثه جلوه کنیم، ما به عنوان مستاجران تالش های خود را 
انج��ام داده ایم.  به گ��زارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در مورد روند پیگیری و کمک 
به آسیب دیدگان این حادثه گفت: حادثه پالسکو بسیار عظیم و بزرگ بود و هر کاری از 
دست دولت بربیاید آن را انجام خواهد داد. دستور ویژه ای نیز از سوی رئیس جمهور ابالغ 

شده و ما در اسرع وقت عوامل و علل حادثه را شناسایی خواهیم کرد. 
او افزود: مهم این است که ما ساختمان هایی را که شرایط مشابه دارند شناسایی کنیم 
و نکات ایمنی را برای آنها به وجود بیاوریم. جلس��اتی نیز درباره این موضوعات خواهیم 

داشت که طی ۲، ۳ هفته آینده آنها را گزارش خواهیم داد. 

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی از حضور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر 
کش��ور و محمدباقر قالیباف شهردار تهران در جلس��ه علنی یکشنبه آینده مجلس برای 

ارائه گزارشی در مورد حادثه پالسکو خبر داد. 
به��روز نعمت��ی در گفت وگ��و با ایرنا گف��ت: براس��اس تصمیم هیأت رئیس��ه مجلس 
 ش��ورای اسالمی بنا شده است وزیر کش��ور و شهردار تهران در جلسه علنی روز یکشنبه  
)1۰ بهمن( مجلس ش��ورای اس��المی حضور یافته و گزارش��ی در م��ورد این حادثه به 

نمایندگان ارائه کنند. 
وی اف��زود: همچنین قرار اس��ت گزارش کمیس��یون عمران مجل��س در مورد حادثه 

پالسکو در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسالمی قرائت شود. 

حس��ین امیرعبداللهیان، دس��تیار وی��ژه رئیس مجلس 
شورای اس��المی در امور بین الملل تأکید کرد: امیدواریم 
حل همه بحران های درمنطق��ه با تمرکز بر مبارزه جدی 
با تروریسم، راه حل سیاسی و گفت وگوهای ملی به نتیجه 

برسد. 
او دیروز با »نبیه بری« رئیس مجلس نمایندگان لبنان 
دیدار و دعوتنامه رس��می »علی الریجانی« همتای ایرانی 
او برای شرکت در کنفرانس بین المللی فلسطین را تسلیم 

کرد. 
امیرعبداللهیان خاطرنش��ان کرد که ب��ا آقای نبیه بری 
در خص��وص کیفیت برگزاری این کنفرانس به طور مفصل 

مشورت کرده و دو طرف در خصوص حل سیاسی بحران 
سوریه و اجالس قزاقستان دیدگاه های مشترکی دارند. 

وی با بیان اینکه »معتقد هس��تیم حل سیاس��ی یگانه 
راه حل موجود برای بحران س��وریه اس��ت«، تصریح کرد: 
ام��ا این موضوع ما را از کمک به س��وریه ب��رای مبارزه با 

تروریسم هیچ گاه غافل نخواهد کرد. 
دس��تیار ویژه رئیس مجل��س ایران با تأکی��د به اینکه 
»بحران ه��ای یمن و بحری��ن هم صرفاً راه حل سیاس��ی 
دارند«، گفت: امیدواری��م حل همه بحران های در منطقه 
با تمرکز بر مبارزه جدی با تروریس��م، راه حل سیاس��ی و 

گفت وگوهای ملی به نتیجه برسد. 

حل بحران منطقه با تمرکز بر مبارزه با تروریسم

  بهرام قاسمی س�خنگوی وزارت 
خارج�ه گف�ت: »بن�ا نداریم ت�ا ابد 
ب�ا همس�ایگان به وی�ژه عربس�تان 
رابطه ای نداش�ته باش�یم. اگر ریاض 
بتوان�د در رفتاره�ای خود ب�ا ایران 
تغییر ج�دی ایجاد کن�د و ما آن را 
مش�اهده کنیم این مسئله می تواند 
بن�ای یک تحرک دیگ�ری در روابط 
دو کشور باشد ولی امروز عربستان 
بر همان طب�ل س�ابق می کوبد و ما 

تعقلی را مشاهده نمی کنیم.« 

محمدرض�ا خاتمی:  آی�ت اهلل هاش�می حلقه وص�ل حاکمیت با م�ردم بود. 
اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل از سیدحسن خمینی حمایت می کنند

تیتر اخبار

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت با اشاره به افزایش 1، 8 درجه ای 
دم��ا در ایران طی ۳۰ س��ال اخیر گفت: تغیی��ر اقلیم به 
خط��ری جدی برای عرصه های طبیعی و محیط زیس��ت 

کشور تبدیل شده است.
ابتکار افزود: مسئله تغییر اقلیم امروز به شدت مناسبات 
آب و هوای��ی را در دنی��ا تح��ت تاثیر قرار داده اس��ت و 
همه انس��ان ها از این موضوع تاثیر می پذیرند.این مس��ئله 
در س��ال های اخیر به ش��کل افزایش آتش سوزی ها، بروز 
س��یالب های مخ��رب، کاه��ش بارندگی و خش��کیدگی 
درختان به ویژه در رش��ته کوه های زاگرس خود را نش��ان 
می ده��د، ضمن اینکه براس��اس ارزیابی ه��ا میزان دما در 

۳۰ سال اخیر به نسبت دوره های مشابه 1،8درجه افزایش 
یافت��ه و کاهش ۲۰درصدی بارندگی را در ایران به دنبال 

داشته است.
رئیس س��ازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: تغییر 
اقلیم امروز بس��یاری از کش��ورها را تحت تاثیر قرار داده که 
همین عامل باعث ش��د در کنفرانس پاریس توافقی ازسوی 
کش��ورهای مختلف به منظور مقابله ب��ا آثار و خطرهای آن 
امضا ش��ود. دولت تدبیر و امید نیز با توجه به اهمیتی که به 
حفظ محیط زیست و حراست از عرصه های طبیعی می دهد 
یکی از مهم ترین اولویت های کاری خود را در سال 96 به این 
موضوع اختصاص داده و در برنامه ششم توسعه نیز حفاظت 

از محیط زیست از اولویت های کاری است.

تغییر اقلیم خطری جدی برای محیط زیست ایران است

معاون    ش�هیندخت م�والوردی، 

برنامه ریزی  از  زن�ان رئیس جمه�ور 
ب�رای توس�عه مه�ارت و توانمندی 
زن�ان در مدیریت بحران خبر داده و 
گفته که برای انجام این کار به زودی 
تفاهم نامه ای ب�ا جمعیت هالل احمر 

منعقد خواهد شد.
او اف�زود: اقتض�ای مدیریت درس�ت 
پیشگیری از بحران و مدیریت بحران 
این است که از تمامی توان و ظرفیت 
بالقوه و بالفعل جامعه استفاده بهینه 
شود و معطل گذاردن بخش مهمی از 

این ظرفیت، عقالنی نیست.

ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان گفته »نوشیدنی وساحل مانع از سفر 
روس ها به ایران نیست.«

تیتر اخبار

پرفرومن��س »همان باش که نیس��تی« که مش��کالت 
ترنسکش��وال ها در ای��ران را مطرح کرده ب��ه کارگردانی 
س��امان ارس��طو در جش��نواره تئاتر فجر به روی صحنه 

می رود. 
ارس��طو در این ب��اره گفت: متاس��فانه هنوز نس��بت به 
ترنس ها در ایران تابو وجود دارد. س��ال گذش��ته نمایش 
ما را نپذیرفتند و امس��ال نیز این اثر را در بخش اصلی و 

صحنه ای جشنواره تئاتر فجر راه ندادند. 
ای��ن طراح و کارگ��ردان ادام��ه داد: درحالی که از همه 
آثار فیلم اجرا را درخواس��ت می کردند از ما خواس��تند تا 
کار را به ص��ورت زنده دوباره اج��را کنیم و بازهم تا دقایق 

آخر نمی دانس��تیم در جش��نواره حضور داری��م یا نه. این 
درحالی است که هیچ بودجه ای به کار تعلق نمی گیرد. 

او ب��ا بی��ان اینک��ه س��الن مناس��بی ب��رای اج��رای 
پرفورمنس »همان باش که نیس��تی« به او داده نش��د، 
گفت: بهتر اس��ت مدیران تئاتری به جای ش��وی بزرگی 
که راه انداخته اند کمی نس��بت به گروه هایی که زحمت 
می کش��ند عادل باشند. معتقدم اگر س��الن اصلی تئاتر 
ش��هر را به من اختصاص می دادند این کار می توانس��ت 
میلی��اردی بفروش��د همان ط��ور که در ط��ول 1۰ روز 
اجرای پرفورمنس تمام س��الن تماش��اخانه فانوس بیش 

از ظرفیت آن پربود. 

نمایشی درباره مشکالت ترنسکشوال های ایرانی در جشنواره فجر 

  نوزدهمین و بیس�تمین فهرس�ت 
»الک پش�ت پرنده« منتش�ر ش�ده 
در پایی�ز و زمس�تان 94 روز جمعه 
8 بهم�ن در فروش�گاه ش�هر کتاب 

مرکزی رونمایی می شود. 
از  فهرس�تی  پرن�ده  الک پش�ت 
کتاب های ادبی�ات کودک و نوجوان 
اس�ت ک�ه ب�ا هم�کاری مش�ترک 
موسس�ه ش�هر کت�اب و فصلنام�ه 
تخصصی پژوهشنامه ادبیات کودک 

و نوجوان تهیه می شود. 

لیال حاتمی و علی مصفا به همراه فرزندان ش�ان در مراسم رونمایی از پوستر 
سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم فجر حضور پیدا کردند

تیتر اخبار

الکساندر ایساک سرانجام پس از کش وقوس های فراوان 
بروسیا دورتموند را به رئال مادرید ترجیح داد. 

به گزارش »ورزش سه«، پدیده 17 ساله سوئدی باشگاه 
ALK که به زالتان ابراهیموویچ س��یاه مشهور است، در 
حالی ک��ه کار پیوس��تن او به رئال تقریبا تمام ش��ده بود، 
شب گذش��ته با دورتموند قرارداد بست. ایساک برای روز 
چهارش��نبه حت��ی هتل در مادرید رزرو ک��رده بود اما در 

نهای��ت ترجیح داد به پیش��نهاد دورتموند پاس��خ مثبت 
بدهد. 

این مهاج��م 1.9۰ متری، در صورت پیوس��تن به رئال 
به دلیل محرومیت این باش��گاه از ثبت بازیکن جدید، به 
تیم فعلی خود قرض داده می شد و از تابستان می توانست 
برای تیم دوم رئال بازی کند اما حاال او از همین ماه برای 

تیم اول بروسیا دورتموند به میدان خواهد رفت. 

ناکامی رئال در جذب زالتان سیاه

  مجی�د جاللی یک�ی، دو هفته ای 
اس�ت ک�ه از گادوین منش�ا مهاجم 
خ�ود در ترکی�ب اصل�ی اس�تفاده 
نمی کن�د و ماه�ان رحمانی هافبک 
تیم فوتبال پی�کان می گوید پیکان 
متکی ب�ه فرد نیس�ت و نتایجی که 
این تیم تا امروز کسب کرده حاصل 
کار تیم�ی اس�ت. اگ�ر مهاجمی هم 
گلزنی کنند فقط کار یک نفر نیست. 

پرسپولیس با برد یک بر هیچ مقابل فوالد و با از دست دادن سه بازیکن خود 
برای بازی بعدی فاصله چهار امتیازی خود را با تیم دوم حفظ کرد.

تیتر اخبار
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ایده های طالیی

نگاهی به آگهی محیطی سایت خبری »شهر خبر«

خبررسانی سریع در رسانه تبلیغاتی

ترجمه: علی آل علی

نرگس فرجی
nargesfaraji62@gmail.com

ایده های بزرگ برای کپی رایتینگ )33(
پرهیز از به کارگیری

 جمالت شرطی

ترغیب مش��تریان و هماهنگ سازی نیازهای شان 
با محصول پیش��نهادی تمام کاری اس��ت که ش��ما 
در مقام ی��ک طراح آگهی موفق بای��د انجام دهید. 
روش ه��ای گوناگونی نیز برای ایجاد احس��اس نیاز 
افراد به کاالها وجود دارد. با این حال نکته ای که در 
اینج��ا قصد تمرکز روی آن را داریم، اندکی متفاوت 
اس��ت. در واقع ایده حاضر ش��ما را ب��ه یک مرحله 
پ��س از جلب نظر مخاطب خواه��د برد. این مرحله 
را همه کس��انی ک��ه قصد ایجاد تحولی ش��گرف در 
کس��ب وکار خود را دارند، باید به خوبی پش��ت سر 
بگذارند. مرحله ای که از آن صحبت می کنیم، نحوه 
ارائه لیس��ت خری��د به مخاطب اس��ت. در واقع این 
گام بسیار اساس��ی و حساس محسوب می شود. اگر 
مخاطب در خرید محصول ش��ک کند، تمام زحمات 

شما بی تاثیر خواهد شد. 
ح��ال ک��ه صحب��ت از تاثیرگ��ذاری نهایی روی 
مش��تریان به میان آمد، قص��د دارم دوباره در مورد 
ضربه نهای��ی در آگهی )پاراگراف آخ��ر متن آگهی 
که در ایده های قبل در مورد آن توضیح داده ش��د( 
نکات��ی را بیان کنم. به طور خالص��ه، هر اقدامی که 
ش��ما در جه��ت تاثیرگ��ذاری روی مخاطبان انجام 
می دهی��د، در نهای��ت باید به خرید آن��ان و به تبع 
افزایش س��ودتان منجر ش��ود. در همین راستا نحوه 
پایان دادن به آگهی اهمیت راهبردی دارد. در پایان 
آگهی باید آنچه را الزمه تضمین خرید مشتری است 
ب��ه ذهن وی منتقل کنید. این انتقال ذهنیت همان 

کاری است که ضربه نهایی آگهی انجام می دهد. 

ایده
هنگامی ک��ه در انتهای آگهی قص��د تاثیرگذاری 
روی مش��تری به منظور تضمی��ن خرید او را دارید، 
تمامی کلم��ات تعیین کننده خواهند ب��ود. انتخاب 
و به کارگیری اش��تباه کلمات می تواند به از دس��ت 
رفتن تعداد زیادی از مشتریان منجر شود. به همین 
منظور یک مثال مناس��ب در مورد نحوه نگارش بند 
پایانی آگهی را که باید از آن دوری کنید از یک برند 
تولید مبلمان انتخاب ک��رده ام. فاجعه ای که در بند 
پایانی آگهی این ش��رکت رخ می دهد به این صورت 
است: »با این حساب اگر مایل به سفارش محصوالت 
ما هس��تید می توانید لیست خریدی را که در ادامه 
قرار گرفته، پر کرده و به همین ایمیل ارسال کنید.«
برخ��ی اوق��ات واقعا آنچ��ه را در ذه��ن برخی از 
طراحان آگهی می گذرد متوجه نمی ش��وم. چرا باید 
در انته��ای آگهی از چنین جمله ای اس��تفاده کرد؟ 
اگر مایل هستید از ما خرید کنید؟ این نوع جمالت 

شرطی من را افسرده می کند.
 چندی��ن روز، هفت��ه و ماه را ص��رف جمع آوری 
اطالعات مناس��ب، ش��ناخت محص��ول موردنظر و 
عالیق مخاطبان ک��رده و در نهایت این امکان را به 
آنها بدهیم که فرض کنند توان خرید نکردن از شما 
را دارن��د؟ به هیچ وجه چنین آگهی هایی با باور من 
در م��ورد تبلیغات ج��ور در نمی آید. به جای چنین 
تبلیغات پوچی استفاده از نمونه های زیر را پیشنهاد 

می کنم. 

- امروز فرصت نایابی در دس��ت شماس��ت. همین 
االن س��فارش خود را ثبت کنید و از یک بسته هدیه 

رایگان به قیمت 29.99دالر بهره مند شوید. 
- محص��ول موردنظرتان را تا پایان هفته س��فارش 

دهید و از تخفیف ویژه 30درصدی بهره مند شوید. 
- تا پایان امروز در دانش��گاه م��ا ثبت نام کرده و از 

بورسیه کمک تحصیلی برخوردار شوید. 
اس��تفاده از چنین نمونه هایی اگرچه در همه موارد 
منجر به پاسخ مثبت خواننده نمی شود، با این حال تا 
حدود زیادی توانایی تحث تاثیر قرار دادن فرد را دارد. 
متن شما به جای شرطی و بر پایه اما و اگر باید ساده، 
کوتاه، مس��تقیم و دارای محدودیت مش��خص برای 
خریداران باش��د. در این ص��ورت احتمال موفقیت به 
مراتب بیش��تر از زمانی است که از آگهی های شرطی 
اس��تفاده می کنی��د. اگ��ر در ارائه لیس��ت فروش تان 
خالقیت به خرح ندهید، امید به کس��ب مش��تریان 
بیشتر تنها آرزویی دس��ت نیافتنی باقی خواهد ماند. 
خالقیت عنصری اس��ت که در ص��ورت به کارگیری 
صحی��ح، نتای��ج باور نکردنی برای ش��ما ب��ه ارمغان 

می آورد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- از مش��تریان درخواس��ت خرید نکنید، آنها را در 
شرایطی قرار دهید که مجبور به خرید شوند. این کار 
به طور عمده با طراحی ضربه نهایی موثر در پاراگراف 

پایانی آگهی امکان پذیر خواهد بود. 
- اگر با متنی ش��بیه »اگر محصول ما را سفارش 
دهید« مواجه ش��دید، آن را حذف ک��رده و »امروز 
خرید کرده و از امکانات ویژه از قبیل...« را جایگزین 

کنید. 

تبلیغات خالق

آگهی ویزا- شعار: بخشی از تغییر در دنیا باشید، بخشی از تغییر در سوریه. 

ایستگاه تبلیغات

سرفه های بیلبورد با نزدیک شدن دود

زنجی����ره ای داروخانه ه����ای  س����وئد   در 
 »Apotek Hjartat« با نصب یک بیلبورد مبتکرانه در 
فضای بیرون از خانه افراد سیگاری را به ترک این عادت در 
سال نوی میالدی تشویق می کنند. این بیلبورد با نزدیک 
شدن دود به سرفه می افتد. وجود آژیرهای جاسازی شده 
در این پوستر باعث تشخیص دود سیگار و اعمال واکنش 
نس��بت به روشن کردن و اس��تعمال آن در حوالی خود 
می شوند. در ادامه شاهد س��رفه کردن تصویر مردی در 
پوستر هستیم. س��پس به افراد سیگاری استفاده از یک 
س��ری محصوالت جایگزین نیکوتین توصیه می شود که 
می توان آنها را در داروخانه »Apotek Hjartat« یافت. 
 Akestam« به گزارش  ام بی ای نی��وز، آژانس تبلیغاتی
Holst« کمپین فوق را راه انداخته اس��ت. همین برند 
و آژان��س پیش از این نیز یک کمپین مبتنی بر پوس��تر 
را در سال 2014 مهندسی کردند که با نصب پوستر در 
یک ایستگاه مترو همزمان با نزدیک شدن قطار، به پرواز 
درآمدن مو های یک زن را به تصویر می کش��ید. کمپین 
ف��وق جوایز متعددی از جمل��ه »Cannes Lions« و 

»D&AD pencil« را به دست آورد. 

برای اطالع رسانی از طریق رسانه های 
سنتی و محیطی باید رسانه های 
محیطی زیادی را تحت پوشش 

قرار داد و گرنه اکران طرح آگهی با 
یک رسانه اثربخشی چندانی برای 
کسب وکار نخواهد داشت. برای 

پوشش زیاد هم هزینه بسیاری نیاز 
است. در نتیجه انتخاب رسانه متناسب 
با نوع کسب وکار و همچنین بودجه از 
موضوعات مهمی  است که باید به آن 
دقت زیادی شود و تبلیغات براساس 
چنین فاکتوری طراحی و اجرایی شود

ایج�اد تغیی�ر در بیلبورد به عنوان یک رس�انه  تبلیغات�ی، یکی از 
راه هایی ا س�ت که برای جل�ب توجه مخاطبان توس�ط برندها مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. این تغییرات اگر همراستا با ایده و اهداف 
برند صورت بگیرد، مطمئنا اثربخش�ی خوبی به همراه خواهد داشت 
اما اگر برند فقط برحسب الگوبرداری از سایر برندها اقدام به اجرای 

چنین تکنیکی کند، دستاورد خوبی را به دست نخواهد آورد. چندی  
اس�ت سایت خبری »شهرخبر« طرح آگهی محیطی را اکران کرده و 
از طریق آن در حال ارتباط گیری با گروه مخاطبان وسیع خود است. 
این سایت با ایجاد تغییراتی در رسانه تبلیغات محیطی خود و نصب 
چند ال ای دی س�عی کرده هدف و ای�ده خود را با رویکردی متفاوت 

به مخاطبانش نشان دهد.
 س�ایت از طریق ال ای دی ه�ا زمان و تاریخ را به مخاطبان نش�ان 

می دهد و س�رعت عملک�رد خ�ود را در ذهن آنها تداع�ی می کند. 
»فرص�ت ام�روز« ب�ه منظ�ور بررس�ی دقیق ت�ر ای�ن ط�رح آگهی 
گفت وگوی�ی را ب�ا مصطف�ی م�رادی، مدیرهنری و ط�راح گرافیک 
داشته است. همچنین برای دریافت اطالعات بیشتر درباره این طرح 
آگه�ی گفت وگویی نیز با عاطف�ه صوباتی، ط�راح و ایده پرداز طرح 
آگهی محیطی سایت خبری »ش�هرخبر« صورت گرفته که در ادامه 

می خوانید. 

به کارگیری رسانه های سنتی توسط 
کسب وکارهای آنالین 

مصطف��ی م��رادی، مدیرهن��ری و ط��راح 
گرافی��ک درب��اره اینک��ه آی��ا اک��ران طرح 
آگهی ه��ای کس��ب وکاره��ای آنالین روی 
رسانه های محیطی و س��نتی شیوه درستی  
اس��ت یا خیر می گوی��د: این روزها کس��ب 
وکارهای آنالین برای جذب مشتریان بیشتر 
به سراغ رسانه های تبلیغاتی خارج از فضای 

مجازی رفته اند. 
برخی از این کسب وکارها آنقدر در فضای 
مج��ازی شناخته ش��ده اند که ب��رای جذب 
مخاطب��ان دیگ��ر باید چنی��ن عملکردی را 
داشته باش��ند و روند حرکتی آنها نیز کامال 
درست اس��ت اما در مورد کس��ب وکارهای 
آنالینی که هن��وز در میان مخاطبان دنیای 
مج��ازی ش��ناخته ش��ده نیس��تند و در آن 
همچن��ان می توانن��د ب��ه ج��ذب مخاطب 
اق��دام کرد، ش��اید حض��ور در رس��انه های 
محیط��ی رویک��رد خوب��ی نباش��د. چنین 
کس��ب وکارهایی اگر تمرکز بیشتری را روی 
رس��انه های دیجیتال داشته باشند، مطمئنا 
دستاوردهای بهتری را به دست خواهند آورد. 
همچنین اس��تفاده از رس��انه های محیطی 
برای کس��ب وکارهای آنالین هزینه بسیاری 
خواهد داشت. بنابراین با توجه به موارد گفته 
شده ش��اید بهتر بود که سایت خبری شهر 
خبر نیز برای ارس��ال پی��ام تبلیغاتی خود از 
رسانه های دیجیتال بهره برداری و در هزینه 

خود صرفه جویی می کرد. 

ایده طرح آگهی سایت شهرخبر از نکات 
مثبت آن است

 مرادی می گوید: برای اطالع رسانی از طریق 
رسانه های س��نتی و محیطی باید رسانه های 
محیطی زیادی را تحت پوشش قرار داد و گرنه 
اک��ران طرح آگهی با یک رس��انه اثربخش��ی 
چندانی برای کسب وکار نخواهد داشت. برای 
پوش��ش زیاد هم هزینه بسیاری نیاز است. در 
نتیجه انتخاب رسانه متناسب با نوع کسب وکار 
و همچنین بودجه از موضوعات مهمی  است که 
باید به آن دقت زیادی شود و تبلیغات براساس 
چنین فاکتوری طراحی و اجرایی شود. مرادی 
درباره جزییات طرح آگهی س��ایت شهر خبر 
می گوید: در این طرح آگهی لوگو و نام سایت 
»ش��هر خبر« آنچنان گویا و مشخص نیست. 
این موضوع شاید به خاطر زمینه سفید طرح 
و جدایی آن از طرح اصلی باشد. البته لوگوی 
بس��یار معمولی سایت ش��هرخبر نیز در طرح 
برجس��ته نش��ده و به نظر هدف بیشتر نشان 
دادن المان اصلی طرح آگهی و ال ای دی های 
نصب شده روی رسانه بوده است. مرادی درباره 
ایده طرح آگهی سایت شهر خبر می گوید: ایده 
این طرح آگهی از نکات مثبت آن اس��ت. ایده 
م��ورد نظر دقیقا ب��ا عملکرد و هدف س��ایت 
ش��هر خبر هماهنگ��ی خوب��ی دارد و همین 
موضوع باعث جلب توجه مخاطب خواهد شد. 
زمان های نشان داده شده از طریق ال ای دی ها 
در ای��ن طرح آگهی و تغییر آنها جالب توجه و 
متناسب با عملکرد سایت شهر خبر و خدمتی 
اس��ت که این برند قرار اس��ت به مخاطبانش 

ارائ��ه دهد، چرا که پویای��ی و تغییرات آنی در 
هر لحظه را تداعی می کند. البته ال ای دی های 
نصب ش��ده روی بیلبورد باعث شده که شعار 
تبلیغات��ی به راحتی خوانده نش��ود و خواندن 
ش��عار همراه با آنها معنای خاصی پیدا نکند، 
اما با تمام این توصیفات ش��عار بدون آنها پیام 

درس��تی دارد. مرادی درباره نحوه اجرای طرح 
آگهی موردنظر می گوید: طرح آگهی از اجرای 
نسبتا خوبی برخوردار اس��ت. مرادی در پایان 
می گوید: تکنیک اس��تفاده در این طرح آگهی 
جالب توجه اس��ت و برخالف سایر برندها که 
بیشتر برای پیروی از بازار سعی می کنند از این 
تکنیک تبلیغاتی اس��تفاده کنند، عمل نکرده 
و همین موضوع باعث متمایز ش��دن آن شده 

است. 

سرعت نشر خبر مهم ترین مزیت سایت 
شهرخبر است 

عاطفه صوباتی، طراح و ایده پرداز طرح آگهی 
محیطی سایت خبری »شهرخبر« درباره بریف 
این طرح آگهی می گوید: س��ایت »شهر خبر« 
یک س��ایت نش��ر خبر ا س��ت و در این سایت 
تولید خبری صورت نمی گیرد. با توجه به بریف 
سفارش دهنده آگهی، مهم ترین نکته  یک سایت 
نشر خبر، سرعت در انتشار اخبار است. سرعت 
مهم ترین مزیت این س��ایت نس��بت به رقبای 
آن ب��ود و در کل نی��ز هدف اصلی این کمپین 
ضمن بیان سرعت این سایت نسبت به رقبای، 
معرفی این سایت نیز بود. صوباتی درباره مراحل 
ایده پ��ردازی این طرح آگهی می گوید: با توجه 
به بریف، کانس��پ اصلی )سرعت در نشر خبر( 
در نظر گرفته ش��د. این کانسپت نشان دهنده 
در لحظه بودن اخبار و پویایی س��ایت اس��ت. 
با توج��ه به این موارد تصمیم گرفته ش��د که 
رسانه تبلیغاتی هم مانند سایت پویا و در لحظه 
باش��د یعنی در بیلبورد هم هر لحظه زمان به 
مخاطبان نشاده داده شود. صوباتی درباره شعار 
طرح آگهی شهرخبر می گوید: شعار این کمپین 
از تکیه کالم مرس��وم »چه خبر؟« ایده گرفته 
است؛ تکیه کالمی که ارتباطی مستقیم با نشر 

خبر و اطالع رسانی دارد. 

برجسته سازی لوگو و رنگ های سازمانی 
 و نشان دادن آنها به مخاطبان

در طرح تبلیغاتی 
صوبات��ی درب��اره مراح��ل اج��را و طراحی 

طرح آگهی سایت ش��هرخبر می گوید: بعد از 
مطالعه بریف و جلس��ات مختلف با مشتری و 
شناسایی مخاطب هدف، اتود های مختلفی به 
سفارش دهنده ارائه شد و طرحی که مشاهده 
کردید مورد تاییدشان قرار گرفت. در طراحی 
این آگهی، برندینگ نی��ز مهم بود یعنی باید 
برجسته س��ازی لوگو و رنگ های س��ازمانی و 
نش��ان دادن آنها به مخاطبان نیز مورد توجه 
قرار می گرف��ت تا در ضمیر ناخودآگاهاش��ان 
ماندگار ش��ود. همچنین سعی شد طرح ساده 
و به دور از پیچیدگی طراحی شود تا مخاطبان 
به سرعت متوجه هدف اصلی که خبر رسانی در 
لحظه است، شوند. استفاده از ال ای دی ساعت 
و تاریخ که به روز می شود در دل جمله ای که 
استفاده ش��د به مخاطب نشان می داد که هر 
لحظه اخبار در تغییر است. استفاده از ال ای دی 
عالوه بر جلب توجه مخاطب��ان باعث پویایی 
بیلبورد هم می ش��ود. البته در مورد اجرای کار 
باید بگویم اجرای این کار توسط خود صاحب 
رسانه انجام شد که در نهایت هم راضی کننده 
نبود. صوبات��ی درباره رس��انه ای که این طرح 
آگهی از طری��ق آن اکران ش��ده، می گوید: با 
توجه به حضور و تبلیغ��ات در فضای مجازی 
نیاز بود برای اطالع رسانی و آگاهی از این برند 
در رسانه های سنتی تبلیغی مثل بیلبورد داشته 
باشیم، البته بودجه مشتری برای این کمپین 
بس��یار پایین بود، به همین خاطر با بررس��ی 
فراوان و شناس��ایی بهترین منطقه نسبت به 
گذر مخاطبان فقط ی��ک بیلبورد را انتخاب و 

طرح را روی آن اجرا کردیم. 



براس��اس تحقیق��ات انج��ام 
ش��ده باش��گاه های ورزشی در 
راستای افزایش میزان وفاداری 
طرفداران خ��ود باید در تالش 
باشند، تداعیات خود را افزایش 
دهن��د. در ای��ن صورت اس��ت 
که این باش��گاه ها می توانند در 
ارتباطاتی  فعالیت های  راستای 
برند، گامی استراتژیک بردارند. 
ای��ن  از  یک��ی  پرس��پولیس 
داخل  در  ورزش��ی  باشگاه های 
ایران اس��ت ک��ه در طول عمر 
69 ساله خود، ستارگانی مانند 
علی پروین، همای��ون بهزادی، 
حس��ین کالنی، عل��ی کریمی، 
علی دایی، مه��دی مهدوی کیا 
و. . . را داش��ته است. به عقیده 
برخی کارشناسان برند و طبق 
تحقیقات دیگری که انجام شده، 
س��تاره های  هواداران،  وفاداری 
این تیم فوتبال و موفقیت های 
باشگاه بیشترین تاثیر را می تواند 
در ارزش ویژه برند پرسپولیس 
بگ��ذارد. اینکه پرس��پولیس در 
راستای فعالیت های برندینگ و 
بازاریابی باید چه اقداماتی انجام 
دهد و چگون��ه می تواند ارزش 
ویژه برن��د خ��ود را ارتقا دهد، 
بهانه ای ش��د تا »فرصت امروز« 
سراغ دکتر محمد آزادی، عضو 
هیأت علمی س��ازمان مدیریت 
صنعتی ای��ران ب��رود. آنچه در 
ادام��ه می خوانید نظ��رات این 
فعالیت های  درباره  کارش��ناس 
ارتباطات��ی برن��د، فعالیت های 

بازاریابی، تحقیقات بازار، باشگاه 
و... بصری  پیشکسوتان، هویت 

اس��ت که در س��ه بخش مجزا 
تنظیم شده است. 

مبن��ای  حاض��ر،  ح��ال  در 
در  ورزش  ح��وزه  درآم��دی 
کشور های توس��عه یافته، برند و 
برندس��ازی اس��ت. به این معنا 
که ماهیتا باش��گاه های ورزشی 
دارایی های غیرملموس بیشتری 
نس��بت به دارایی های ملموس 
خ��ود دارن��د. از نظ��ر برندهای 
برتر جه��ان در ح��وزه ورزش، 
براس��اس گزارش برند فاینانس 
در س��ال 2016، باشگاه فوتبال 
منچستر یونایتد با مبلغ 1170 
میلیون دالر در صدر باشگاه های 
فوتبال دنیا ق��رار دارد و پس از 
آن، رئال مادرید و بارسلونا قرار 
می گیرن��د. این موضوع نش��ان 
از اهمیت برندس��ازی در حوزه 
ورزش دارد. در بین 50برند برتر 
فوتبال دنیا، 18تیم انگلستانی، 
11تیم آلمانی، 7تیم اسپانیایی 
قرار دارند و جالب اس��ت که دو 
تیم ترکی��ه ای گاالتاس��ارای و 
فنرباغچه در بی��ن این 50تیم 

قرار دارند. 
به صورت کل��ی، دارایی های 
ناملموس خیلی راحت به دست 
نمی آیند اما خیلی راحت ممکن 
اس��ت از بین بروند. با توجه به 
این موضوع، باشگاه های ورزشی 
ایران��ی باید از تجربه های موفق 
برند ه��ای ورزش��ی معتبر دنیا 
اس��تفاده کنند. در حال حاضر، 
باشگا ه های ورزشی پرسپولیس، 

تراکتورس��ازی،  و  اس��تقالل 
س��پاهان و. . . دارایی های ملی 
ایران هس��تند. براساس عوامل 
ارزشیابی برند، شاید به راحتی 
بتوان گفت که ارزش��مندترین 
برنده��ای حقوق��ی در داخ��ل 
باش��گاه های  همی��ن  کش��ور، 
ورزش��ی هستند. در ایران چون 
ذات درآمدزایی و ش��رکت داری 
در باش��گاه های ورزشی صورت 
بیش��تر  باش��گاه ها  نمی پذیرد، 
عام��ل تفری��ح و نش��اط دیده 
می شوند تا اشتغال و درآمدزایی 

در صنعت ورزش. 

نام و تاریخچه برند
فعالیت ه��ای  بررس��ی  در 
پرس��پولیس،  برند  ارتباطات��ی 
واژه پرس��پولیس ب��ه تاریخچه 
ایران باس��تان برمی گردد؛ نامی 
که ف��راز و فرود زیادی داش��ته 
و تغییراتی در آن لحاظ ش��ده 
است. به عنوان نمونه این باشگاه 
در زمانی به نام آزادی، پیروزی 
و. . . تغییر نام داده اس��ت. این 
باشگاه در 1326 تاسیس شده 
و در ح��ال حاض��ر 69 س��اله 
اس��ت. با توجه به این موضوع، 
برن��د ای��ن باش��گاه موجودی 
69 س��اله اس��ت ام��ا ماهیت و 
روحیه 69 س��اله ن��دارد چون 
ماهیت ورزشی و جوان در ذات 
باشگاه های ورزش��ی است. این 
موسسه از رشته ورزشی بولینگ 
فعالیت های خود را آغاز می کند 
و همزمان با منحل شدن باشگاه 
ورزش��ی ش��اهین، پرسپولیس 

نیز وارد رش��ته ورزشی فوتبال 
می شود. بازیکنان مشهور باشگاه 
ورزشی پرآوازه شاهین، به روح 
تیم پرسپولیس انرژی مضاعف 

می دهند. 

هویت بصری برند
ط��ی ای��ن س��ال ها، لوگوی 
پرس��پولیس پن��ج ب��ار دچ��ار 
تغییرات��ی ش��ده و حت��ی در 
ب��ازه ای از زم��ان، اص��ال لوگو 
نداشته اس��ت، اما این تغییرات 
ظاه��ری در پیراهن ه��ای تیم 
فوتبال پرس��پولیس بسیار زیاد 
بوده است یعنی وحدت رویه ای 
پیراهن ه��ای  طراح��ی  ب��رای 
ورزش��ی وجود نداش��ته و تنها 
وج��ه اش��تراک ای��ن لباس ها، 
رن��گ قرمز آن بوده اس��ت. در 
زمانی لوگوی پرسپولیس دارای 
نش��ان فروهر بوده و سپس سر 
دو ش��یر نشس��ته و یک س��پر 
جنگی به آن اضافه شده است. 
با توج��ه به اینکه رن��گ قرمز، 
تداعی کنن��ده س��رعت، حمله، 
هیجان و. . . اس��ت، پرسپولیس 
نیز باید روی این تداعیات بیشتر 
کار کند اما بع��د از رنگ قرمز، 
نخستین تداعیاتی که در ذهن 
پرسپولیس  از  ایرانی  مخاطبان 
وجود دارد، چهره های ورزش��ی 
برجس��ته ای مانند علی پروین، 
حس��ین  به��زادی،  همای��ون 
کالنی، علی کریمی، علی دایی، 
مهدی مهدوی کیا و... است. این 
چهره های ورزشی از شخصیت و 
هویت برند پرسپولیس استفاده 

ک��رده  و خ��ود ای��ن چهره ه��ا 
نی��ز میراث��ی را برای باش��گاه  
پرس��پولیس ایجاد کرده  اند. در 
این میان، متاسفانه غلط امالیی 
در واژه انگلیس��ی پرس��پولیس 
نیز در لوگوی  )پرس��ه پولیس( 
آن وج��ود دارد؛ به این معنا که 
پرس��پولیس  حرف »e« کلمه 
از واژه Persepolisج��ا افتاده 

است که نیاز به اصالح دارد. 

مردمی بودن
بحث مردمی بودن باشگاه های 
اهمیت  حائز  بس��یار  ورزش��ی 
اس��ت. به این معنا که اجتماع 
و جامع��ه باید آن تیم ورزش��ی 
را از آن خ��ود بدان��د. باش��گاه 
پرسپولیس، پرطرفدارترین تیم 
ورزشی آسیاس��ت. این موضوع 
نیز دالیل مختلفی دارد به عنوان 
نمونه ایرانیان به دلیل استفاده 
از نماد تخت جمش��ید و نحوه 
تیم ورزشی،  این  ش��کل گیری 
نس��بت به پرسپولیس احساس 
مل��ی نی��ز دارند. پرس��پولیس 
نخس��تین باش��گاه ورزشی در 
ایران بوده که توانس��ته اس��ت 
حق پخش تلویزیونی را از صدا 
و س��یما دریافت کن��د و از این 
طریق درآمدزایی برای باش��گاه 
انجام ده��د. موضوع درآمدزایی 
در باش��گا ه های ورزش��ی بسیار 
حائز اهمیت است، اما متاسفانه 
در بسیاری از باشگاه های ورزشی 
درآمدزایی انجام نمی شود چون 
اصوال به نظر می رسد که مالکان 
آن با این مقوله آشنایی ندارند. 

AT&T استفاده تبلیغاتی
 از فیس بوک الیو 

براس��اس مطالعات صورت گرفته در موسس��ات 
تحقیقات��ی معتبر، حدود 6 میلی��ون و 600 هزار 
نف��ر از ک��ودکان آمریکایی وج��ود بابانوئل را باور 
نداش��ته و ای��ن پیرم��رد قرمزپ��وش را موجودی 
خیال��ی و افس��انه ای می دانند. در همین راس��تا 
آژان��س تبلیغاتی که با ش��رکت AT&T یکی از 
بزرگ تری��ن اپراتوره��ای تلفن هم��راه در جهان 
همکاری می کند، تصمیم گرفته اس��ت با استفاده 
از تکنول��وژی همچن��ان ک��ودکان آمریکایی را به 
رویاپ��ردازی درب��اره س��انتا کالز یا آنط��ور که ما 

می شناسیم یعنی بابانوئل تشویق کند. 
 در همی��ن راس��تا ای��ن پ��روژه تبلیغات��ی که
 Santa Live ن��ام گرفت��ه اس��ت از دیروز و در 
صفحه اختصاصی شرکت AT&T در فیس بوک 
و با استفاده از قابلیت ارس��ال فایل های ویدئویی 

زنده آغاز شده است.
 در کلی��پ ویدئویی که به این منظور س��اخته 
ش��ده اس��ت س��انتا کالز به هم��راه س��ورتمه و 
گوزن های س��فید رنگ خود در حال آماده سازی 
در  می ش��ود.  دی��ده  کریس��مس  ب��رای  هدای��ا 
 ادام��ه ای��ن فای��ل ویدئوی��ی که ب��ا اس��تفاده از

 Facebook Live  منتش��ر می شود سنت نیک 
پیر اس��امی 200 نفر از بچه هایی را که در س��ال 
گذشته رفتار بهتری داشته و به اصطالح بچه های 
خوب��ی بوده اند خوانده و حس��ن رفت��ار آنان را به 

دیگران گوشزد می کند. 
بازاریاب های شرکت AT&T هم در این میان 
بی��کار نبوده اند و از والدین آمریکایی خواس��ته اند 
ب��ا ثبت ن��ام ک��ودکان خود ب��رای مش��ارکت در 
رویداد Santa Live داس��تان هایی را که توسط 
کودکان ش��ان نوش��ته شده است ارس��ال کنند تا 
بابانوئ��ل برخی از آنه��ا را در کلیپ ویدئویی زنده 

خود برای دیگران بخواند. 
گفتنی است براس��اس برنامه ریزی های صورت 
گرفته شرکت مخابراتی AT&T والدین کودکان 
ش��رکت کننده در این روی��داد را از زمان خوانده 
ش��دن نام فرزندش��ان و همچنین داستان ارسالی 
وی آگاه کرده و لیس��ت مذکور را در اختیار آنان 

قرار می دهند. 
ب��ا این وجود حتی در صورت عدم توجه والدین 
به لیس��ت تهیه ش��ده، برنامه تعامل با مخاطبان 
روی��داد Santa Live  در فیس ب��وک ش��رکت 
AT&T ادام��ه خواه��د یافت و اف��راد می توانند 
از طریق ارس��ال کامنت های خ��ود به صورت زنده 
نظرات ش��ان را با بازیگران این روی��داد تبلیغاتی 
ویدئوه��ای  اس��ت  گفتن��ی  بگذارن��د.  درمی��ان 
شخصی سازی شده از خواندن داستان های ارسال 
ش��ده از س��وی کودکان به ص��ورت دی وی دی و 
به عنوان یادگاری برای خانواده های شرکت کننده 

در این طرح ارسال خواهد شد. 

 AT&T اقدام تبلیغاتی اخیر شرکت مخابراتی
در ش��رایطی ص��ورت می گی��رد که کارشناس��ان 
معتقدن��د این ش��رکت قص��د دارد معجزه قطب 
ش��مال را به ص��ورت زن��ده از فیس ب��وک پخش 
 AT&T کن��د. به عقیده تحلیلگران اق��دام اخیر
در راس��تای ادام��ه برنام��ه تقدی��ر و تش��کر این 
 ش��رکت مخابرات��ی از مش��تریان وف��ادار خ��ود

 صورت می گیرد. 
الزم به ذکر اس��ت که عالوه بر رویداد تبلیغاتی

 AT&T برن��د مخابرات��ی معتبر ،Santa Live
برنامه ه��ای تبلیغاتی دیگری نظیر ارائه یک بلیت 
سینمای رایگان در سه شنبه شب ها در ازای خرید 
یک بلیت و همچنین دسترس��ی مش��ترکان این 
ش��رکت به بلیت کنس��رت ها پیش از آغاز رسمی 

فروش آن را نیز اجرا کرده است. 
کاترین بوردا، مدیر بخش سرگرمی های شرکت 
AT&T  در رابطه با برنامه های تبلیغاتی شرکت 
متبوعش می گوی��د: »یک برنامه تقدیر و تش��کر 
هوشمندانه به معنای آن است که شما به بهترین 
ش��کل ممکن از افراد به خاطر وفاداری شان تقدیر 
کنید و در عوض انتظاری از آنها نداش��ته باشید.« 
وی ادامه داد: »ما به خوبی می دانیم که مشتریان 
همواره قصد دارند از عزیزان شان تشکر و قدردانی 
کنند و م��ا قصد داریم با اجرا ک��ردن برنامه های 
تبلیغاتی متعدد در این زمینه در ثبت خاطره های 

دوست داشتنی  مشتریان مان سهیم باشیم.«

استراتژی های رونمایی محصول  
بخش دهم 

از مهم تری��ن و  س��ازمان ها می توانن��د یک��ی 
تاثیرگ��ذاران افکار و نگ��رش و فرهنگ مردم در 
جامعه باش��ند و این فرآیند را می توانند با تعاملی 
ک��ه با مخاطب��ان در قالب طرح ه��ا و رخداد های 
متنوعی که طرح ریزی می کنند به جامعه منتقل 

کنند. 
حال اینکه سازمانی منفعل و به دور از جامعه یا 
به اصطالح سر در الک خود مشغول فعالیت است 
در دنیای رقابتی امروز موفقیت چندانی به دس��ت 
نخواه��د آورد، چ��را که بقای س��ازمان ها در گرو 
میزان تعامالت آنها با مخاطبان است و در همین 
راستا باید س��ازمان ها رفتار زنده و دارای حیاتی 
از خود نش��ان دهند تا مورد اس��تقبال و پذیرش 
جامع��ه خود قرار گیرند. یکی از این نوع تعامالت 
برای هر س��ازمانی مبحث رونمایی از محصوالت 
خود اس��ت چرا که مطمئنا محصولی که رونمایی 
نمی ش��ود ممکن است س��همی از فروش بازار را 
کس��ب کند ولی قطعا به جای��گاه مطلوب و مورد 
انتظار خود نخواهد رس��ید. در این مطلب به یکی 
از اس��تراتژی های بس��یار گرانقیمت و پ��ر تاثیر 

خواهیم پرداخت. 
14- تک جایزه 

ارائه یک تجربه مفید و تکرار نش��دنی در طول 
عمر که نمی توان در مقابل آن مقاومت کرد یا به 
عبارت دیگر به نحوی از این اس��تراتژی باید بهره 
برد که مخاطب شگفت زده و مشعوف این رخداد 
بی تکرار شود به این صورت که می توان از ترکیب 
المان های مختلف برای معرفی و عرضه اس��تفاده 
ک��رد و حس خ��اص بودن و نخس��تین و آخرین 
بار را برای مخاطبان خلق کرد؛ حس��ی که ممکن 
است در طول زندگی شان فقط بتوانند یکبار آن را 
امتحان کنند و این راهبرد یعنی تمایز فاحش در 
ارتباط با مخاطبان. ولی اینکه چه س��ازمان هایی 
ب��رای تحقق اهداف از این اس��تراتژی اس��تفاده 
می کنند یا اینکه چه زمانی باید از این سیاست و 
راهبرد بهره برد می توان به زمانی اش��اره کرد که 
یک س��ازمان در سطح گسترده ای به دنبال خلق 
تجربه مش��ارکتی با مخاطبان خود است یا اینکه 
سازمانی بخواهد از کمپین خود رونمایی کند که 

شامل ابعاد مختلف و گسترده است. 

باید گفت بیش��تر از این استراتژی برای اهداف 
و رخداد های بزرگ و مهم اس��تفاده می شود و با 
توجه به این موضوع دو فاکتور مهم می تواند تاثیر 
بسزایی در اثربخشی و تاثیرگذاری حداکثری این 
اس��تراتژی برای یک سازمان داش��ته باشد؛ اول 
اینکه استفاده از شبکه ویروسی و انتقال دهان به 
دهان که جزییات اجرا و محتوای رخداد تش��ریح 
می ش��ود و گمانه زنی ه��ای متع��ددی از جان��ب 
مخاطبان اتفاق می افتد ک��ه خود نقش پر رنگی 
در گسترش تاثیر این استراتژی دارد و دوم اینکه 
تولی��د محتوای ارزش��مند می تواند کمک موثر و 
شایانی در راستای ارائه هرچه بهتر این استراتژی 

در استفاده شود. 
در مقابل فاکتور های اش��اره شده باید بیان کرد 
که عوام��ل تاثیر گذار منفی نیز به همراه دارد که 
از مهم تری��ن آنها جذب معترض��ان و منتقدان به 
ای��ن اتفاق و فرآیند اس��ت چراکه ممکن اس��ت 
مجموعه پیش��نهادی ارائه ش��ده ب��رای همگان 
ارزش��مند نباش��د و هزین��ه اجرای بس��یار گران 
و س��نگینی را به س��ازمان تصمی��م گیرنده برای 
اجرای این اس��تراتژی تحمی��ل می کند که برای 
افزایش س��رعت انتقال و ارس��ال پیام های هدف 
دارد نیازمند تکرار در هزینه اس��ت که این عوامل 
به گونه ای نقش بازدارنده ای برای اس��تفاده خیلی 
از س��ازمان ها در استفاده از این استراتژی موثر و 

مفید دارند. 
به عن��وان مث��ال رونمای��ی از مرکز س��فر های 
فضای��ی که به طور نرمال می توانند هرانس��انی را 
آن هم با ش��رایط خاص یکبار به ماه یا س��یارات 
دیگر ارس��ال کنند ک��ه می ت��وان آن را به عنوان 
هیجان انگیز ترین رخ��داد زندگی قلمداد کرد یا 
در مقیاس کوچک تر تور های تفریحی – گردشی 
هزار نقطه دنیا یا ایران را که باید قبل ازمرگ دید 

می توان بر شمرد. 
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بررسی فعالیت های ارتباطی برند باشگاه پرسپولیس در گفت وگو با دکتر محمد آزادی

برندی به پشتوانه تاریخ
کافه بازاریابی

نخس��تین حامی پیراهن باشگاه 
فوالد  ملی  ش��رکت  پرس��پولیس 
ای��ران بوده اس��ت، اما نخس��تین 
باش��گاه،  این  مال��ی  حامی ه��ای 
ش��رکت های خارجی مانند تویوتا 
بیش��ترین  بوده ان��د.  ال ج��ی  و 
دوره ای ک��ه یک ش��رکت حامی 
باشگاه پرس��پولیس بوده، شرکت 
آیوا برای مدت س��ه س��ال متوالی 
اس��ت. تحقیقات��ی ک��ه در س��ال 
1388 انجام ش��ده نشان می دهد، 
هنگام��ی که ش��رکت های تجاری 
تصمی��م می گیرند حامی تیم های 
ورزشی شوند، باید زمان بیشتری 
را ب��رای ای��ن موض��وع اختصاص 
دهند و م��دت طوالنی تری حامی 
آن باش��گاه ورزشی باشند. در این 
تحقیقات بازار، مخاطبان ش��رکت 
آیوا را به عنوان حامی پرسپولیس 
نشان  موضوع  این  می ش��ناختند. 
می دهد که سه س��ال حامی گری 
ش��رکت آیوا توانس��ته است روی 
مخاطبان و طرفداران این باش��گاه 

تاثیرگذار باشد. 

تحقیقات بازار
طب��ق تحقیقات ب��ازاری که در 
س��ال 1392 از دیدگاه مسئوالن، 
کارشناسان و هواداران پرسپولیس 
انجام شد، بیش��ترین نکته ای که 
در ارزش وی��ژه برند پرس��پولیس 
تاثیر داش��ته، وف��اداری هواداران، 
س��تاره های ای��ن تی��م فوتبال و 
موفقیت های باش��گاه بوده اس��ت. 
در تحقیقات ب��ازار دیگری که در 
س��ال 1393 انجام ش��ده اس��ت، 
هرچق��در  ورزش��ی  باش��گاه های 
بتوانن��د تداعی��ات برند خ��ود را 

وفاداری  می��زان  دهن��د،  افزایش 
طرفداران آن باشگاه بیشتر خواهد 
ش��د. ب��ا توجه ب��ه ای��ن موضوع، 
پرس��پولیس باید توجه بیش��تری 

روی تداعیات خود داشته باشد. 

معضل مدیریتی
یکی از عوامل مه��م موفقیت و 
افزای��ش ارزش برند باش��گاه های 
ورزشی در کشور های توسعه یافته، 
تیم ه��ای  کارکن��ان  و  مدیری��ت 
ورزشی اس��ت. یکی از مقوله هایی 
که طی سالیان سال به پرسپولیس 
آسیب زده است، خصوصی نشدن 
این باشگاه و به تبع آن عدم ثبات 
مدیری��ت در آنها بود. این موضوع 
مختلف  س��بک های  ش��ده  باعث 
مدیریت ، روی این باشگاه ورزشی 
اجرایی ش��ود. به عنوان نمونه، در 
پرس��پولیس،  پیراهن  زمانی روی 
لوگو ای��ن تیم نبود. باش��گاه های 
ورزشی در کشور های توسعه یافته 
توسط مدیران کسب وکار مدیریت 
می ش��وند، اما در ایران فردی که 
ورزش��کار خوبی است، بر این باور 
است که می تواند یک تیم ورزشی 
را نی��ز ب��ه خوبی مدیری��ت کند. 
این موضوع آس��یب های جدی را 
به باشگاه های ورزش��ی ایران زده  

است.
 ب��ه نظ��ر می رس��د بزرگ ترین 
در  ورزشی  باش��گاه های  مش��کل 
ای��ران، مش��کل مدیریتی باش��د. 
هنگام��ی ک��ه باش��گاه ورزش��ی 
مدی��ران خوب��ی نداش��ته باش��د، 
برنامه ری��زی  نمی توان��د  مس��لما 
مناس��بی در حوزه برندسازی نیز 

انجام دهد. 

در مورد ارزیابی و ارزش ریالی برند 
پرس��پولیس نکته بسیار مهمی وجود 
دارد و آن نکته، غیر سلیقه ای برخورد 
ک��ردن با این موضوع اس��ت. در حال 
حاض��ر برند فاینان��س، متدلوژی های 
الزم را ب��رای ارزیابی برن��د دارد و به 
راحتی می تواند برند ه��ای مختلف را 
م��ورد ارزیاب��ی قرار دهد. ب��ا توجه به 
این موضوع، باید برند های برتر توسط 
ش��رکت های معتبر جهانی که در این 
حوزه مش��غول به کار هس��تند، مورد 
ارزیاب��ی ق��رار گیرند ت��ا از این طریق 
ارزش واقع��ی برای برند در نظر گرفته 
ش��ود که در س��ایر کش��ور های دنیا 
نیز م��ورد قبول واقع ش��ود. به عنوان 
نمونه، باش��گاه های ورزش��ی کش��ور 
ترکیه را همین موسسات معتبر مورد 
ارزیابی ق��رار داده اند. از طرفی یکی از 
چالش هایی ک��ه برند های ایرانی با آن 
دس��ت و پنجه نرم می کنن��د، قوانین 
داخلی در این حوزه است. به این معنا 
که هنگامی که برند مورد ارزیابی قرار 
گیرد و ارزش ریالی آن شناخته شود، 
این موضوع می تواند مالیات های زیادی 
را ب��رای برند با توجه ب��ه دارایی های 
جدیدی که شناس��ایی می ش��وند، به 
همراه داش��ته باشد. این موضوع باعث 
برای مدیران کس��ب وکارهای  ش��ده 
ایرانی خرید برندی مانند پرسپولیس 
ریس��ک مالی به همراه داش��ته باشد 
چ��ون در ص��ورت ارزش��یابی برن��د 
پرس��پولیس و مشخص ش��دن ارزش 
آن، این ام��کان وجود دارد که مالیات 
باالیی الزم باشد که پرداخت کنند. در 
این میان موسسات معتبر بین المللی 
برای ارزیابی برند پرسپولیس، وضعیت 
مالی سال های گذش��ته و پیش بینی 
درآمده��ای احتمالی این برند را مورد 

ارزیابی قرار می دهن��د یا حتی تعداد 
وف��اداران این برن��د را نیز محاس��به 
می کنن��د. از طرفی، حتی در این گونه 
درآمدزای��ی  برنامه ه��ای  ارزیابی ه��ا 
پرس��پولیس نیز م��ورد ارزیاب��ی قرار 
می گیرد ام��ا در حقیقت باش��گاه در 
برنامه ه��ای درآمدزای��ی به دلیل عدم 
ثبات مدیری��ت، به خوبی عمل نکرده 
اس��ت و به غیر از جذب حامیان مالی 
از راه های دیگری نتوانسته درآمدزایی 
قابل توجهی داش��ته باش��د. به عنوان 
نمونه، برخی باش��گاه های معتبر دنیا، 
پیراهن ها و کااله��ای مختلف با برند 
باشگاه را به فروش می رسانند که این 
موضوع درآمد های قابل توجهی را برای 

آنها به همراه می آورد. 
باش��گاه های ورزش��ی با احساسات 
جامعه درگیر هستند و می توانند روی 
مخاطبان جامعه نیز بس��یار تاثیرگذار 
باشند، اما برای تقویت این تاثیرگذاری 
باید توجه بیش��تری روی برندس��ازی 
آنها انجام ش��ود چون س��رمایه گذاری 
روی برندس��ازی باش��گاه های ورزشی 
و صنعت ورزش می تواند در راس��تای 
تقوی��ت برند ملی کش��ور نیز بس��یار 
مثمرثمر واقع ش��ود. ای��ن موضوع نیز 
بسیار حائز اهمیت است که در راستای 
فعالیت های ارتباطاتی برند پرسپولیس، 
بای��د برنامه ریزی های مناس��بی انجام 
ش��ود و چهره های ورزش��ی باشگاه را 
که جزئی اساسی از عناصر و تداعیات 
برند باشگاه نیز هستند به خوبی حفظ 
کرد. به عنوان نمونه راه اندازی و تقویت 
باشگاه پیشکسوتان یا ایجاد سیستم ها 
 Loyalty( و برنامه های وفادارس��ازی
Programs(  بسیار می تواند در این 
موضوع عملکرد مثبتی به همراه داشته 

باشد. 

ارزیابی برندحامی گری



برای مطالعه 622   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 )92(

به روز باشید

ام��روزه تکنول��وژی در تمام بخش ه��ای زندگی 
بش��ر نفوذ کرده است و دیگر نمی توان نسبت به آن 
بی تفاوت بود. در کسب و کار نیز شرکتی موفق خواهد 
بود که از این ابزار بتواند به خوبی اس��تفاده کند. با 
این حال تکنولوژی نیز مانند هر ابزار دیگری در اثر 
گذشت زمان کهنه خواهد شد. به همین خاطر الزم 
اس��ت هرچندوقت یکبار همه سیس��تم های شرکت 
به روز رسانی ش��ده و اگر برخی دس��تگاه ها قدیمی 
و کم توان ش��ده اند، جایگزین ش��وند. این امر بسیار 
مهم اس��ت زیرا عصر جدید عصر تکنولوژی است و 
نمی توان با ابزاری فرس��وده با سایرین رقابت کرد. با 
این حال زمان به روز رس��انی یا تعویض دستگاه چه 

موقع باید باشد؟ 

ایده
بدون ش��ک نیاز به تکنولوژی در کس��ب و کارهای 
مختلف متفاوت اس��ت. برای مثال یک تیم سازنده 
بازی ه��ای رایان��ه ای بدون ش��ک نیاز بیش��تری به 
جدیدترین دس��تگاه ها و تکنولوژی ها در مقایسه با 
ش��رکتی که از آن برای کارهای ساده اولیه استفاده 
می کنند دارد. به همی��ن خاطر نباید تصور کرد که 
همواره باید آخرین نسخه ها را در اختیار داشت زیرا 
انجام این عمل هزینه بردار خواهد بود و الزم اس��ت 
براس��اس نیاز افراد صورت گیرد. با این حال ممکن 
اس��ت علت استفاده کم یک شرکت از تکنولوژی نه 
به خاطر ع��دم نیاز بلکه به علت ع��دم آگاهی کافی 
از این حوزه باش��د. درواقع آنها دقیقا نمی دانند که 
تکنولوژی چه کمکی می تواند در راس��تای موفقیت 
به آنها بکند. همین امر هم باعث می ش��ود س��رعت 
رشد آنها بسیار کند باشد و نتوانند با سایر شرکت ها 
رقابت الزم را داش��ته باشند. به همین خاطر امروزه 
س��ازمان هایی وج��ود دارد که براس��اس خواس��ته 
ش��رکت ها اقدام به طراحی سیس��تم و نرم افزارهای 
خاص می کنند. این امر باعث می ش��ود ش��رکت ها 
دیگ��ر بهانه ای ب��رای ع��دم اس��تفاده از تکنولوژی 
نداش��ته باشند و هر ش��رکتی بتواند از آن به خوبی 

سود ببرد. 
در ای��ن امر حت��ی برخی ش��رکت ها به ش��کلی 
حرفه ای تر عمل کرده و یک تیم برای رس��یدگی به 
ای��ن امور ایج��اد می کنند. با ای��ن کار دیگر دغدغه 
انج��ام کارهای مربوط ب��ه تکنولوژی را نداش��ته و 
خود تیم به بهترین ش��کل و در مواقع الزم کارها را 

سروسامان خواهد داد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
تکنولوژی عبارت اس��ت از روش های انجام کارها 
توس��ط افراد مختلف. درواقع ب��ا کمک آن می توان 
کارها را به بهترین روش و در کوتاه ترین زمان انجام 
داد که این امر از نظر مدیریت زمان بس��یار باارزش 
اس��ت و باعث می شود امکان رس��یدگی به کارهای 
بیش��تری را داشته باشید. همواره به این نکته توجه 
داشته باشید که اگرچه می توان از شیوه های سنتی 
برای انجام کارهای خود استفاده کرد اما بدون شک 
ب��ا تکیه بر این روش ها نمی ت��وان در فضای رقابتی 

حال حاضر به توفیق قابل توجهی دست یافت. 

- دان��ش فنی به معنای مه��ارت در رابطه با نحوه 
انجام درست کارها اس��ت. به همین خاطر اگر شما 
دانش فنی کاف��ی در رابطه با تکنولوژی ای که قصد 
استفاده از آن را دارید، در اختیار نداشته باشید الزم 
اس��ت از فرد دیگری کمک بگیرید یا کال مسئولیت 
آن را به وی محول کنید. فراموش نکنید تکنولوژی 
نی��ز یک ابزار برای کمک به ش��ما اس��ت. حال این 
شما هس��تید که تصمیم می گیرید که از آن چگونه 

استفاده کنید. 
 مزایای استفاده از تکنولوژی برای شرکت ها:

از  ه��رکاری  انج��ام  س�رعت:  افزای�ش   -1
جس��ت و جوی اطالع��ات گرفته تا محاس��بات و... با 
کمک تکنولوژی با س��رعت بیش��تری انجام خواهد 
ش��د که این خود بهره وری را افزایش داده و اقدامی 

موثر در راستای مدیریت زمان محسوب می شود.
2- افزای�ش دق�ت: تکنولوژی ها اعم��ال را در 
نهای��ت دقت و س��رعت انج��ام می دهن��د و درصد 
خطای آنان در مقایس��ه با س��ایر روش ها به میزان 
چشمگیری پایین اس��ت که این خود امتیازی ویژه 

محسوب می شود.
3-کم حج�م ب�ودن: تفاوت تکنولوژی با س��ایر 
ابزارهای انجام کار این اس��ت که دامنه انجام اعمال 
آن بس��یار گس��ترده تر اس��ت. برای مثال ب��ا رایانه 
می توانید انجام ترس��یمات، جست و جوی اطالعات، 
انجام محاسبات و سایر کارهای خود را انجام دهید. 
در حالی که اگر بخواهید به شیوه سنتی عمل کنید 

فضای زیادی اشغال خواهد شد.
4- ام�کان 24 س�اعته بودن فعالی�ت: مثال 
بارز این امر بانک ها هس��تند که در گذشته تنها در 
ساعات اداری می توانستند س��رویس دهی کنند اما 
امروزه با کمک تکنولوژی، در هر ساعتی از شبانه  روز 

می توانند پاسخگوی نیاز مراجعه کنندگان باشند. 
- با توجه به این امر که تس��لط بر تکنولوژی یکی 
از پنج مهارت برتر کسب و کار محسوب می شود الزم 
اس��ت هر فردی به هر میزان که می تواند نسبت به 

آن آشنایی پیدا کند. 

سهشنبه
511بهمن1395  کار مدیریت کسب و

پاس�خ کارش�ناس: نیروهای فروش باید بتوانند به 
خوبی درباره زوایای محصوالت فروش��گاه به مش��تریان 
توضیح��ات کاملی بدهند. این توضیحات باید صادقانه و 

با بیان مزیت های محصوالت باش��د تا مشتریان بتوانند 
با آس��ودگی خی��ال انتخاب کنن��د. ع��الوه براین نحوه 
قیمت گذاری و چرایی آن نیز از نکاتی ا ست که مشتریان 
برای دانس��تن آن عالقه زیادی از خود نش��ان می دهند. 
پاس��خگویی به سئواالت مطرح ش��ده توسط مشتریان 
موضوع مهم دیگری  است که باید نیروهای فروش به آن   

دقت داشته باشند. به هرحال نیروهای فروش نباید فقط 
نسبت به مشتریانی که احساس می کنند، حتما خریدار 
هس��تند، توجه کنند چون حتی اگر مشتری از اجناس 
فروش��گاه خریداری نکن��د، باز نحوه برخ��ورد نیروهای 
ف��روش در ذهن��ش باقی می مان��د و در زمان های دیگر 

امکان دارد به عنوان مبلغ فروشگاه عمل کند. 

تعلیم نیروهای فروش 

پرس�ش: مدیریت فروش یک فروش�گاه زنجیره ای در حوزه لوازم خانگی را برعهده دارم. چندی  اس�ت نیروهای فروش 
جدیدی به مجموعه ما اضافه ش�ده اند و کارفروش محصوالت به صورت عمده و خرده فروش�ی گستردگی بیشتری به خود 
گرفته است. نیروهای فروش جدید هنوز آنچنان که باید و شاید برای برقراری ارتباط با مشتریان آمادگی ندارند و به طور 
ش�خصی مش�غول به یادآوری نکاتی برای آنها ش�ده ام اما همچنان نیروهای فروشگاه دچار ضعف هس�تند و فروش به درصد قابل توجهی نرسیده است. به 

نظرتان باید به چه نکات و موضوعاتی برای فروش و برقراری ارتباط با مشتریان اشاره کنم تا نیروهای فروش به کارآمدی الزم برسند؟ 

کلینیککسبوکار

ارائه محصوالت با کیفیت و 
در دسترس، همراه با خدمات 
مناس��ب پ��س از ف��روش از 
ابتدایی تری��ن اقداماتی اس��ت 
ک��ه ه��ر برندی برای کس��ب 
س��هم بازار باید ب��ه آن توجه 
کند اما با رقابتی ش��دن بازار، 
س��ازمان ها دیگر ب��ا تمرکز بر 
این اقدامات نمی توانند س��هم 
باالیی از بازارها را کسب کنند 
و برای تحقق این موضوع نیاز 
به اجرای درس��ت برنامه های 
ب��ا ه��دف حف��ظ  وف��اداری 
مشتریان فعلی و دستیابی به 
مشتریان جدید بیش از پیش 
احس��اس می ش��ود. از طرفی 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه یکی از 
مقاومتی  اقتصاد  شاخص های 
نیز حفظ س��هم ب��ازار داخلی 
برنده��ای ایرانی و دس��تیابی 
بازاره��ای  از  س��همی  ب��ه 
اج��رای  اس��ت،  منطق��ه ای 
درس��ت برنامه ه��ای وفاداری 
در تحقق این موضوع بس��یار 
می تواند مثمرثمر واقع ش��ود. 
اینکه برنده��ای ایرانی چگونه 
بای��د برنامه های وف��اداری را 
پیاده س��ازی کنن��د و ب��ه چه 
نکاتی توجه داش��ته باش��ند، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« 
ب��ه س��راغ علیرض��ا جعفری، 
مش��اور برنامه های وفاداری و 
دبیر کل کنفرانس های باشگاه 

مشتریان برود. 
علیرضا جعفری در گفت وگو 
با »فرصت امروز« می گوید: در 
خصوص اقتصاد مقاومتی، حفظ 
مشتریان فعلی در بازار رقابتی 
داخل بسیار حائز اهمیت است، 
به این معنا که برندهای ایرانی 
بای��د بتوانند رقابت قدرتمندی 
با برنده��ای خارج��ی در بازار 
ایران داش��ته باش��ند تا از این 
طریق بتوانند س��هم بازار خود 
را حف��ظ کنند. ای��ن واقعیت 
وجود دارد که هر روزه برندهای 
معتب��ر خارج��ی در گوش��ه و 
کن��ار ش��هرهای ایرانی حضور 
پی��دا می کنند و ای��ن موضوع 
برندهای  ب��رای  را  تهدیدات��ی 
ایرانی به همراه دارد. از طرفی، از 
نگاه اقتصاد مقاومتی، برندهای 
ایران��ی باید توانای��ی رقابت در 
 بازارهای جهانی و منطقه ای را

 داشته باشند. 

حفظ و توسعه بازار
او ادامه می ده��د: برندهای 
ایران��ی ب��رای اینک��ه بتوانند 
در  را  رقاب��ت  توانای��ی  ای��ن 
بازارهای منطق��ه ای و جهانی 
پی��دا و در ب��ازار داخل��ی نیز 
س��هم بازار خ��ود را با حضور 
برندهای خارجی حفظ کنند، 
نیاز ب��ه اس��تفاده از ابزارهای 
مش��تریان  وفادارس��ازی  روز 
مهم تری��ن  از  یک��ی  دارن��د. 
ابزارهای وف��اداری، راه اندازی 
اس��ت.  مش��تریان  باش��گاه 
باش��گاه مش��تریان می توان��د 
ب��ه برنده��ای ایرانی در حفظ 
و توس��عه ب��ازار کم��ک کند. 
در کنار س��رمایه گذاری روی 
باشگاه مشتریان، سازمان های 
روی سرفصل های  باید  ایرانی 
برندین��گ، بازاریاب��ی حرف��ه 
س��رمایه گذاری های  نی��ز  و... 

ج��دی انج��ام دهند تا 
از این طریق سهم بازار 
داخل��ی ب��ه راحتی در 
اختی��ار رقبای خارجی 

قرار نگیرد. 

شناسایی درست 
مشتریان

این مشاور برنامه های 
وفاداری اظهار می کند: 
س��ازمان ها در راستای 
درس����ت  اج����رای 
وف��اداری  برنامه ه��ای 
بای��د مراحل��ی را طی 
کنند که در مرحله اول 
آن ش��ناخت مشتریان 
اهمیت  حائ��ز  بس��یار 
ای��ن در حالی  اس��ت، 
اس��ت ک��ه متاس��فانه 

کس��ب وکارهای  از  بس��یاری 
ایرانی شناخت  بنام  معروف و 
درس��تی از مش��تریان خ��ود 
ندارن��د و حتی اط��الع ندارند 
که از این موضوع تا چه اندازه 
صدمه می بینند. در این میان 
هر  در  مش��تریان  شناس��ایی 
روش های  ب��ه  کس��ب وکاری 

مختلفی انجام می شود.
 به عن��وان نمونه راهکارهای 
در  مش��تریان  ب��ا  ارتب��اط 
ب��ا   FMCG س��ازمان های 
و  اس��ت  متف��اوت  پوش��اک 
هر ی��ک از ای��ن س��ازمان ها 
بای��د اس��تراتژی متناس��ب با 
کس��ب وکارهای خود را برای 
ارتب��اط ب��ا مش��تریان اتخاذ 

کنند. 

ایجاد ارتباطات اثر بخش
 با مشتریان

هنگامی  می افزاید:  جعفری 
که بحث ارتباط با مشتریان در 
سازمان ها مطرح می شود، این 
راه اندازی  دنبال  به  سازمان ها 
مرکز تماس می روند تا از این 
طریق شکایات مشتریان را به 
خوبی دریاف��ت کنند، این در 
حالی اس��ت ک��ه مرکز تماس 
انفعالی تری��ن اقدام��ی اس��ت 
ک��ه س��ازمان ها می توانند در 
راستای برقراری ارتباطات اثر 
بخش با مشتریان انجام دهند. 
در مدل مرکز تماس، مشتریان 
باید به سمت سازمان بروند و 
ش��کایات خود را مطرح کنند 
ام��ا در برنامه ه��ای وف��اداری 
برنده��ا ب��ا مش��تریان ارتباط 

برقرار می کنند. 

امتیاز و رتبه دادن به 
مشتریان

او بیان می کند: مرحله بعد 
از شناسایی درست مشتریان، 
رتبه بن��دی و امتی��از دادن به 
آنهاس��ت، ب��ه ای��ن معنا که 
وفادار سازی  برای  س��ازمان ها 
را صرف  هزینه ای  مش��تریان 
می کنن��د تا از ای��ن طریق دو 
طرف یعنی برند و مشتریان از 
بهره مند  مدتی  رابطه طوالنی 
ب��ه  ک��ه  امتیازات��ی  ش��وند؛ 
مش��تریان داده می شود طبق 
این ایده اس��ت که سازمان ها 
ک��ه  را  س��ودی  از  بخش��ی 
مش��تریان به آنها می رس��انند 
ب��رای خ��ود مش��تریان خرج 
می کنن��د. ش��کل ای��ن خرج 

در هر کس��ب وکاری  ک��ردن 
متفاوت است اما تفکر باید در 
برنامه های وفاداری شراکت با 

مشتریان باشد. 

خشنودی مشتریان
جعفری خاطر نشان می کند: 
س��ازمان ها  اینک��ه  از  پ��س 
توانس��تند مش��تریان خود را 
رتبه بندی و طبقه بندی کنند 
و به ش��ناخت عمیق��ی از آنها 
دس��ت پیدا کنن��د، می توانند 
برنامه ریزی های��ی اتخاذ کنند 
که از طریق آن مش��تریان را 
و متعجب  خشنود، مش��عوف 
کنند. خشنود کردن مشتریان 
به ع��الوه دو مرحله قبلی که 
بیان ش��د باید در برنامه های 
وف��اداری مدنظر ق��رار گیرد. 
برنامه ه��ای  از  اس���ت�ف�اده 
وفاداری، موفقیت مناس��بی را 
معتبر  برنده��ای  برای 
بین الملل��ی ب��ه همراه 
داش��ته و ای��ن موضوع 
یکی از روش هایی است 
که در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی می تواند مورد 
تا  گیرد  قرار  اس��تفاده 
از طری��ق آن برندهای 
س��هم  بتوانند  ایران��ی 
بازار خ��ود را به خوبی 

حفظ کنند. 

تکمیل فعالیت های 
بازاریابی

این مشاور برنامه های 
می گوی��د:  وف��اداری 
هنگام��ی ک��ه صحبت 
از برنامه ه��ای وفاداری 
باید  می آی��د،  میان  به 
تمامی بسترهای دیگر سازمان 
نیز وجود داشته باشد، به این 
معنا که س��ازمان بس��ترهای 
کل��ی مانند کیفی��ت مطلوب 
محص��ول، خدم��ات پ��س از 
فروش، اص��ول اولیه برندینگ 
و بازاریابی را رعایت و در گام 
بعدی ب��ا اج��رای برنامه های 
وفاداری، فعالیت های بازاریابی 
در  کن��د.  تکمی��ل  را  خ��ود 
برنامه های  اج��رای  میان  این 
وفاداری مناسب می تواند ورود 
بازاره��ای  در  را  محص��والت 
ناممک��ن و س��خت تس��هیل 
می کند، ب��ه این معن��ا که از 
وفاداری  برنامه ه��ای  طری��ق 
ترغی��ب  مش��تریان  خ��ود 
می شوند از محصوالت سازمان 

استفاده کنند. 
فرآیند  ادام��ه می ده��د:  او 
برنامه ه����ای  پیاده س����ازی 
وفاداری یک ش��به نیس��ت و 
نیاز ب��ه برنامه ری��زی، صبر و 
پش��تکار دارد. در حال حاضر 
ب��ازار رقابت��ی اس��ت و ن��ام 
برنده��ای ایران��ی نی��ز خیلی 
ای��ن  در  نیس��ت.  درخش��ان 
میان در حال حاضر برندهای 
ایرانی در ح��وزه FMCG و 
لوازم خانگی بازار مناس��بی را 
در منطق��ه برای خ��ود ایجاد 
کرده اند. به عنوان نمونه کسب 
س��همی از بازار عراق توس��ط 
بوتان واقعا ج��ای تقدیر دارد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه یکی از 
مقاومتی  اقتصاد  شاخص های 
کس��ب س��همی از بازاره��ای 
منطق��ه ای اس��ت، برنده��ای 
ایرانی قبل از ه��ر اقدام برای 
کس��ب س��همی از این بازارها 
باید تعهد به مشتری و کسب 
رضای��ت آنها را س��رلوحه کار 
خود قرار دهند تا از این طریق 
به تفکر صادراتی دس��ت پیدا 
کنن��د. از طرف��ی، محصوالت 
می توانند  هنگام��ی  باکیفیت 
س��هم مناس��بی از بازاره��ای 
منطقه ای را کس��ب کنند که 
با اصول مناس��ب برندینگ و 
بازاریابی، به بازار معرفی شده 
باش��ند. در کن��ار ای��ن اصول 
باید از کانال های س��نتی نیز 
اس��تفاده کرد و س��ازمان های 
ایران��ی بای��د به ای��ن موضوع 
توجه ویژه ای داش��ته باش��ند. 
در صورتی که برندهای ایرانی 
مناس��بی  س��نتی  کانال های 
منطق��ه  کش��ورهای  در  را 
شناس��ایی کنند، می توانند از 
ای��ن طریق مزیت دسترس��ی 
سریع در بازار را ایجاد کنند. 

در پای��ان ذک��ر ای��ن نکته 
بس��یار حائز اهمیت است که 
ایرانی  تولید کنن��دگان  برخی 
باورند که  ای��ن  ب��ر  هم��واره 
دول��ت حمایت های مناس��بی 
از ص��ادرات نمی کند و اگرچه 
این موضوع ممکن اس��ت در 
مقایسه با کش��ورهای ترکیه، 
چین و... صحت داش��ته باشد 
اما تولیدکنندگانی که خود را 
از قید کمک ه��ای دولتی رها 
کنند، می توانند پیشتاز باشند 
و س��هم مناس��بی از بازارهای 
داخل��ی و خارجی را کس��ب 

کنند. 

هنگامی که بحث ارتباط با مشتریان 
در سازمان ها مطرح می شود، این 

سازمان ها به دنبال راه اندازی مرکز 
تماس می روند تا از این طریق 
شکایات مشتریان را به خوبی 

دریافت کنند، این در حالی است که 
مرکز تماس انفعالی ترین اقدامی 
است که سازمان ها می توانند در 
راستای برقراری ارتباطات اثر 

بخش با مشتریان انجام دهند. در 
مدل مرکز تماس، مشتریان باید 

به سمت سازمان بروند و شکایات 
خود را مطرح کنند اما در برنامه های 
وفاداری برندها با مشتریان ارتباط 

برقرار می کنند 
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کارتابل

امیر آل علی

نگاهی به چگونگی اجرای صحیح برنامه های وفاداری در اقتصاد مقاومتی

راهکاری موثر برای حفظ سهم بازار

به جای قانونگذاری، مسئولیت پذیری را 
پرورش دهید

مدیریت بی قانون! 

همه قوانین و سیاس��ت هایی ک��ه نتیجه نمی دهد، 
می تواند با قوانین جدیدی عوض شود که تاثیرگذاری 
الزم در رفت��ار کارمن��د دارد. اخی��را بحث��ی مط��رح 
می ش��ود که مس��ئولیت پذیری باید ج��ای خود را به 
قواعد و قوانین س��ختگیرانه دهد. اما آیا ممکن است 
سازمان هیچ قانونی نداش��ته باشد؟ به منظور اعتماد 
به کارمندان برای انجام کار درست چه شرایطی الزم 

است؟ 

سازمانی بی قانون! 
هرگون��ه صحبت��ی در م��ورد مدیری��ت بی قان��ون 
بدون توضیح دی��دگاه ریکاردو س��ملر برزیلی، مدیر 
کس��ب وکار س��مکو خالی از لطف است. سملر رئیس 
پیش��ین موسسه س��مکو اس��ت که درآمد شرکت را 
تح��ت هدایت خود از 4میلی��ون دالر به 160میلیون 
دالر طی 20 س��ال رس��اند. او این کار را بدون بیانیه 
ماموریت، چارت س��ازمانی یا هرگونه سیاست های از 
پیش نوش��ته شده به انجام رس��اند. او حتی آیین نامه 
یا کتاب راهنمایی برای این کار نداشت. بنابراین کلید 
موفقیت سمکو چیس��ت؟ ممکن است بعضی از افراد 
دس��ت روی ویژگی های مختلف دموکراسی صنعتی 
اصلی بگذارند که س��ملر در طول دوره مدیریت خود 
از آن اس��تفاده کرده است. اما خود او کلید موفقیتش 
را چیز دیگری می داند. س��ملر در کنفرانسی در سال 
2014 در این ب��اره می گوید: من با بررس��ی و تحقیق 
دریافتم که بهتر اس��ت ب��ه کارمندانم تفویض اختیار 
دهم و همه مرزه��ا را حذف کنم. این مرزها می تواند 
از زمان رسیدن به سر کار تا چگونگی لباس پوشیدن، 
نحوه حضور در جلس��ات، چیزهایی که باید بگویند و 
نگویند، باش��د. این موانع و مرزها را برداشتم. بنابراین 
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه 
می توان بر این کارمندان نظارت داشت؟ این کارمندان 

تنها سرمایه ای هستند که داریم. 

ارزش کارمندان 
سملر قدرت را به روش های غیرمعمول توزیع کرده 
است. برای مثال او به کارمندان اجازه داد که خودشان 
حقوق و دستمزدشان را تنظیم کنند. سملر کامپیوتری 
در کافه تریای ش��رکت گذاش��ت که نشان می داد چه 
میزان درآمد و حاشیه سود از تالش آنها به دست آمده 
و چه میزان کارمند در ش��رکت در به دست آوردن این 
سهم از درآمد فعال بوده و چه تعداد کارمند در موقعیت 
مشابه آن وجود دارد. کارمند با توجه به این اطالعات، 
حقوق خود را تعیین می کند. آیا ممکن است کارمندان 
برای خود دستمزدهای غیرمعقول تعیین کنند؟ خیر، 
آنها با رج��وع به اطالعات و مقایس��ه با علمکرد دیگر 
کارمن��دان می توانن��د با توجه ب��ه هنجارهای صنعت 
دس��تمزد خود را تعیین کنند. در حقیقت در شرکت 
سمکو ساعت کاری کارمندان اندازه گیری نمی شود، بلکه 
به بازده و بهره وری آنها اهمیت داده می ش��ود. عالوه بر 
این آنها می توانند در طول هفته زمانی را برای تماشای 
مسابقات فوتبال مرخصی بگیرند یا حضور در بسیاری 
از جلس��ات داوطلبانه اس��ت. وقتی از آنها پرسیده شد 
چه احساس��ی دارند، آنها بیان کردند: صداقت مدیر به 

ما انرژی می داد. 

مثال س��مکو یک��ی از مثال ها در مدیریت ش��فاف 
و اعم��ال دموکراس��ی ب��ود. مثال ه��ای دیگری هم 
 در ای��ن خص��وص وج��ود دارد، مانند ش��رکت بافر،
 tech company  و... ک��ه ی��ک ارزش کلیدی به 
نام شفافیت داشتند. آنها عدالت برقرار کرده و حقوق 
کارمندان را توسط خود آنها تعیین می کردند. این آمار 
فقط درون ش��رکت آنها نبود، بلکه در قالب آمارهای 

رسمی از طریق وب سایت آنها قابل دسترسی بود. 
ش��فافیت، یک��ی از روش ه��ای موثر ب��رای تنظیم 
قواعدی برای رفتار اس��ت. باب ب��اری یکی از مدیران 
فردی موفق اس��ت که به طور آشکار تفاوت هایی میان 
چارچوب و قوانین ترس��یم کرده است. او در این باره 
می گوی��د: قوانین به م��ا می گویند ک��ه نمی توان به 
دیگ��ران اعتماد کرد، بنابراین م��ا قوانینی برای ایجاد 
س��اختارها داریم و از کارمندان انتظار داریم که طبق 
همان دس��تورات عمل کرده و نتایج مطلوب بگیرند. 
اما چارچوب ها به ما می گویند که ما ایده ای داریم که 
نیاز به س��اختار بندی دارد، در غیر این صورت نتایج به 
خوبی پیش نخواهد رفت. ما به شما اعتماد داریم که 
آنچه انجام می دهید، درست است، اما با استفاده از این 
چارچوب به کمک ش��ما خواهی��م آمد. با این رویکرد 
بعضی از کارمندان در مقابل آن مقاومت کرده و بعضی 
با آن مشارکت می کنند. هنگامی که در حذف قوانین 
سازمانی ناتوان بوده یا تمایل ندارید، باید اعتماد را به 
ش��یوه دیگری میان آنها تقوی��ت کنید تا عدم اعتماد 
مس��بب به وجود آمدن مشکالت در س��ازمان نشود. 
بنابراین به چند پرسش فکر کنید: 1- چه تصمیماتی 
را می توان��م به کارمندان خ��ود تفویض کنم؟ 2- چه 
تصمیمات��ی را باید ب��ه آنها محول کن��م؟ 3- به چه 
اطالعاتی برای انجام کارهای درست نیاز دارند؟ سملر 
در مقاله ای می نویسد: مشارکت به کارمندان کنترل و 
اختیار می دهد و دلیلی برای بهبود عملکرد آنان است. 
با اطالعاتی که از نتایج آنها به دست می آید، می توانید 
دریابید که چه کاری درس��ت انجام شده و کدام نیاز 

به بهینه سازی دارد. 

مدیریت امروز

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com



5 نکته ای که باید از بحران مالی 
توییتر بدانیم

پس از آنکه جک دورس��ی، مدیراجرایی ش��رکت 
توییت��ر در هفته گذش��ته و پس از انتش��ار گزارش 
مالی این ش��رکت تایید ک��رد که میزان ضرر و زیان 
این ش��رکت به 500 میلیون دالر رس��یده اس��ت، 
ارزش س��هام دومین شبکه اجتماعی محبوب جهان 
به می��زان قابل توجهی کاهش یاف��ت. در حالی که 
این موضوع خبر ناخوش��ایندی برای سرمایه گذاران 
ش��رکت توییتر محسوب می شود، با این حال اوضاع 
ب��رای بازاریاب ها و افرادی ک��ه در بخش ارتباطات 

فعالیت می کنند چندان تیره و تار نیست. 
در یک اظهارنظر س��اده می توان شبکه اجتماعی 
توییت��ر را ب��ا س��ایر ش��بکه های اجتماع��ی نظی��ر 
فیس بوک، اس��نپ چت و واتس اپ مقایس��ه کرد اما 
در صورت انجام این مقایس��ه ذکر این نکته ضروری 
اس��ت که کارکرد هرکدام از این شبکه ها با دیگری 
متف��اوت اس��ت. به عنوان مث��ال ش��بکه اجتماعی 
فیس بوک به صورت یک دایره بس��ته عمل کرده که 
در آن ی��ک نفر برای تعداد دیگ��ری از افراد پیام یا 

محتوایی را منتشر کرده و به اشتراک می گذارد.
 از س��وی، دیگ��ر کارکرد اس��نپ چت و واتس اپ 
ب��ه این صورت اس��ت که کارب��ران پیام های خود را 
به صورت مس��تقیم ب��رای یکدیگر ارس��ال می کنند 
اما توییتر کارکرد بس��یاری متفاوتی نسبت به سایر 
ش��بکه های اجتماعی دارد. توییتر در اصل یک فروم 
اینترنتی عمومی است که کاربران در آن اطالعات و 
ایده های خود را به صورت زنده با دیگران به اشتراک 

می گذارند. 
در ادامه به س��ه نکته درباره بح��ران مالی توییتر 
که دانس��تن آن برای متخصصان ح��وزه بازاریابی و 

ارتباطات ضروری است، اشاره خواهیم کرد. 
1- کاربران قدیم�ی توییتر قابل اعتمادترین 

کاربران آن محسوب می شوند
اگرچ��ه فرآیند ج��ذب کاربران جدید در ش��بکه 
اجتماعی توییتر با اختالل مواجه ش��ده اس��ت، اما 
بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران بر این باورند 
ک��ه کاربران قدیمی ش��بکه اجتماع��ی توییتر قادر 
خواهن��د بود با تولید محتوای بیش��تر و با کیفیت تر 
عدم افزایش چش��مگیر مخاطبان را به نوعی جبران 
کنند. در همین راس��تا گزارش��ی که اخیرا از سوی 
موسسات تحقیقاتی منتشر شده است نشان می دهد 
ک��ه کاربران قدیمی توییتر از اهمیت بس��یار زیادی 
برای دومین شبکه اجتماعی بزرگ جهان برخوردار 
بوده و براس��اس محتوای موجود در این گزارش ها، 
ممکن اس��ت توییتر حد فاصل س��ال های 2013 تا 
2015 میالدی رقمی مع��ادل 33 درصد از کاربران 

خود در آمریکا را از دست داده باشد. 

2- تغییر درک موجود از نحوه فعالیت توییتر
در میان س��یل گس��ترده تحلیل ه��ای اقتصادی 
ک��ه درباره گ��زارش مربوط به گ��ردش مالی توییتر 
منتشر ش��ده است، موضوع ش��کایت یک هنرپیشه 
به ن��ام جیمز وود از یک کاربر ناش��ناس توییتر که 
در حس��اب کاربری خود اخب��اری جعلی مربوط به 
اس��تفاده آقای وود از مواد مخدر منتش��ر کرده بود 
مورد توجه رس��انه ها قرار نگرفت. در نتیجه شکایت 
این هنرپیشه، دادگاه در این پرونده به سود وی رأی 
صادر کرد که این رأی ممکن اس��ت شرکت توییتر 
را به انتش��ار هویت این کاربر ناشناس وادار کند که 
این موضوع درصورت تحقق می تواند ادعای پیشین 
مدی��ران توییتر در رابطه ب��ا حفظ حریم و اطالعات 
شخصی کاربران خود را در معرض تهدید قرار دهد. 
در همی��ن رابطه چنانچه تص��ور عمومی از نحوه 
محافظت توییتر از اطالع��ات کاربرانش تغییر کند، 
پیش بینی اینکه در آینده از میزان اقبال کاربران به 
استفاده از توییتر کاسته شود چندان دشوار نیست. 
3- هی�چ جایگزین مش�خصی ب�رای توییتر 

وجود ندارد
کارشناس��ان و فعاالن حوزه شبکه های اجتماعی 
معتقدند ک��ه توییتر کارکرده��ای متنوعی دارد که 
آن را در مقایس��ه با سایر ش��بکه های اجتماعی در 

موقعیت بهتری قرار می دهد.
 این ویژگی ها سبب شده است که در حال حاضر 
هیچ جایگزینی برای توییتر وجود نداش��ته باش��د، 
برای نمونه ش��بکه اجتماعی گوگل پالس از کاربران 
زیادی برخوردار نبوده و امکان محبوب ش��دن یک 
موض��وع در آن وجود ن��دارد، چرا ک��ه کاربران آن 
به ص��ورت مداوم با یکدیگر به گفت وگو و تبادل نظر 
نمی پردازن��د، بنابراین گوگل پ��الس در حال حاضر 
به هیچ عنوان نمی تواند خ��ود را به عنوان جایگزین 

توییتر مطرح کند. 
به بی��ان دیگر می توان گفت ک��ه چندکاره بودن 
ش��بکه اجتماع��ی توییت��ر آن را در موقعیت برتری 
نسبت به س��ایر ش��بکه ها قرار می دهد. با این حال 
اگرچه پیشتر گفته شد که توییتر جایگزینی ندارد، 
ام��ا ذکر این نکته خالی از لطف نیس��ت که دومین 
ش��بکه اجتماعی محبوب جه��ان می تواند جایگزین 
مناس��بی هم داشته باش��د. این موضوع می تواند به 
معن��ای وجود احتمال از بی��ن رفتن توییتر به دلیل 
کاهش قابل توجه ارزش سهام آن در بازارهای مالی 

باشد. 
www. cision. com :منبع
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دریچه

گزارش 2

گردش مالی توییتر در سال 2016

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: بلومبرگ

س��رانجام دومین ش��بکه اجتماعی بزرگ 
و محب��وب جه��ان موف��ق ش��د برخ��الف 
توس��ط  گرفت��ه  ص��ورت  پیش بینی ه��ای 
کارشناس��ان و تحلیلگران اقتصادی در س��ه 
ماهه س��وم سال 2016 میالدی به سوددهی 
رسیده و از روند نزولی خود در سال های اخیر 
فاصل��ه بگیرد. با این وجود مدیران ش��رکت 
توییت��ر اعالم کردن��د به رغم گ��ردش مالی 
مثبت این ش��رکت در سال گذشته میالدی، 
قصد دارند به منظور کاهش هزینه های آن و 
رساندن دومین شبکه اجتماعی بزرگ جهان 
به س��وددهی پایدار در سال 2017 میالدی 
نیروی کار خود را ب��ه میزان 9درصد تعدیل 

کنند. 
براس��اس گزارش مالی منتشر شده توسط 
شرکت توییتر، این پلتفرم اجتماعی اینترنتی 
موفق ش��ده است در سه ماهه منتهی به 30 
سپتامبر س��ال گذشته میالدی رقمی معادل 
616 میلیون دالر س��ود به ثبت برس��اند که 
این موضوع بیانگر افزایش ارزش س��هام این 
شرکت در بازارهای مالی جهان خواهد بود. 

در همین راس��تا، بررس��ی دقیق آمارهای 
منتشر شده نشان می دهد که تعداد کاربران 
توییت��ر رش��دی آرام و 3درص��دی را تجربه 
ک��رده و به 317 میلیون نفر در ماه رس��یده 
اس��ت. با ای��ن حال و به رغم افزایش س��ود و 
تعداد کاربران، توییتر همچنان یک ش��رکت 
زیان ده باقی مانده است، چرا که با وجود ثبت 
س��ودی معادل 616میلیون دالر، این شرکت 
همچنان در مجموع عملکرد اقتصادی ساالنه 
خ��ود با ض��رری مع��ادل 103میلی��ون دالر 

روبه رو است. 
جک دورس��ی، مدیراجرایی شرکت توییتر 

در رابط��ه ب��ا گزارش های منتش��ر ش��ده از 
سوددهی شرکت متبوعش در سه ماهه سوم 
سال 2016 میالدی می گوید: »استراتژی ما 
فراهم ک��ردن زمینه الزم برای رش��د تعداد 
کاربران و افزایش میزان محتوای تولیدش��ده 
توسط آنان است.« وی ادامه داد: »با توجه به 
افزایش س��االنه تعداد کاربران و افزوده شدن 
ب��ه تعداد کاربران فعال انتظار داریم همزمان 
ب��ا افزایش حجم محت��وای تولیدی بر میزان 
درآمدهای شرکت نیز افزوده شده و در سال 

جدید میالدی از روند نزولی خارج شویم.«

مدیراجرای��ی دومی��ن ش��بکه اجتماع��ی 
محب��وب جهان که خود از جمله بنیانگذاران 
آن نیز محسوب می شود در رابطه با وضعیت 
اقتصادی توییتر اظهار داش��ت: »ما با فرصت 
بسیار ویژه ای برای افزایش قابل توجه تعداد 
کارب��ران فعال خ��ود و محتوای تولید ش��ده 
توس��ط آنان روبه رو هس��تیم و قصد داریم با 
اس��تفاده از این فرصت هسته اصلی خدمات 
خ��ود ب��ه کاربران را توس��عه دهی��م.« آقای 
دورسی افزود: »ما یک برنامه مشخص داریم 
و در حال انجام اقدامات الزم برای رس��یدن 

به رش��د پایدار در سال جدید میالدی بوده و 
هر اقدامی که الزم باش��د برای دس��تیابی به 
این هدف صورت خواهیم داد.« این س��خنان 
در حالی توس��ط مدیراجرای��ی توییتر مطرح 
می ش��ود که وی معتقد است مدیران توییتر 
باید تنها مثبت بیندیش��ند و ب��ه آینده این 

شبکه اجتماعی خوشبین باشند. 
ش��رکت توییتر پس از انتشار گزارش مالی 
اخیر خود در س��ه ماهه س��وم س��ال 2016 
به صورت رس��می تایید کرد که این ش��بکه 
اجتماع��ی به رغم اصالح فرآیند امور و خروج 

از رون��د نزولی، همچن��ان قصد دارد از تعداد 
نیروی کار خود کاس��ته و با تعدیل بخش��ی 
از کارمندان خود، از میزان هزینه های جاری 
خود بکاهد. براس��اس گمانه زنی های صورت 
گرفته توسط رسانه ها، این بار به نظر می رسد 
ک��ه 300 نف��ر از کارمن��دان دومین ش��بکه 
اجتماع��ی ب��زرگ جهان باید با ای��ن پلتفرم 
خداحافظی کرده و آینده ش��غلی خود را در 
جای دیگری دنب��ال کنند. در همین ارتباط 
س��ه تیمی که در واحد فروش توییتر فعالیت 
می کردند پس از اجرای برنامه تعدیل نیروی 
این ش��رکت به دو تیم فعال کاهش خواهند 

یافت. 
توییتر امیدوار اس��ت با کم کردن از نیروی 
کار فع��ال خود بتواند به می��زان 20 میلیون 
دالر از هزینه ه��ای جاری خود کاس��ته و در 
سه حوزه اساسی به فعالیت خود ادامه دهد؛ 
جذب مخاطب بیشتر، افزایش تولید محتوا و 

افزایش درآمد. 
ش��ایان ذکر اس��ت که به رغ��م تالش های 
گس��ترده مدیران توییتر برای رس��اندن این 
شرکت به س��وددهی پایدار، همچنان فروش 
دومی��ن ش��بکه اجتماع��ی محب��وب جهان 
یک گزینه جدی محس��وب ش��ده و در این 
چارچ��وب در هفته ه��ای گذش��ته نام ه��ای 
بزرگ��ی نظیر وال��ت دیزن��ی، Softbank و 
Salesforce به عن��وان خری��داران احتمالی 
توییتر مطرح ش��ده اس��ت که برخی از آنها 
به دلی��ل قیمت باالیی که از س��وی مدیران 
این شرکت مطرح شده است از انجام معامله 

منصرف شدند. 
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www. businessinsider. com 

حال و روز نامناسب دومین شبکه اجتماعی بزرگ جهان

بحران زده محبوب

ش��بکه اجتماع��ی توییت��ر ک��ه پ��س از 
فیس بوک دومین ش��بکه اجتماعی بزرگ و 
محبوب جهان محس��وب می شود این روزها 
ح��ال و روز مس��اعدی ن��دارد و مدیران آن 
به دنبال خ��ارج س��اختنش از بحران مالی 
ایجاد ش��ده هس��تند. افزایش زی��ان توییتر 
در ش��رایطی اتفاق می افتد که بس��یاری از 
ناظ��ران و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند 
که مدیران این ش��بکه اجتماع��ی عملکرد 
مناس��بی نداش��ته و اس��تراتژی های مورد 

استفاده آنها موثر واقع نشده است. 
با وج��ود انتقادهای گس��ترده از مدیران 
توییت��ر و بحران مالی ش��دیدی که دومین 
شبکه اجتماعی بزرگ جهان را درگیر خود 
کرده است، استفاده گسترده شخصیت های 
مش��هوری نظیر دونالد ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا از این ش��بکه برای بیان مواضع خود 
س��بب ش��ده اس��ت تا توییتر به عنوان یک 
پلتف��رم اجتماع��ی چندکاره مطرح ش��ود. 
امکان انتشار س��ریع اخبار پس از تایپ آنها 
توییتر را به یک پلتفرم خبررس��انی جذاب 
بدل س��اخته که بس��یاری از افراد به منظور 
مطلع ش��دن از وقای��ع روز دنی��ا و مطالعه 
نظرات و مواضع افراد مش��هور و محبوب به 

آن مراجعه می کنند. 
ب��ا این ح��ال می توان گفت ک��ه این نگاه 
صرف��ا دیدگاه��ی منحص��ر ب��ه تکنولوژی 

و فن��اوری اطالع��ات اس��ت. چنانچه ش��ما 
بخواهید با ش��رایط مالی توییتر آشنا شوید 
باید چن��دکاره بودن این پلتفرم اجتماعی و 
ظرفیت های تکنولوژیک آن را کنار گذاشته 
و به مطالع��ه آماره��ا و گزارش های مربوط 
ب��ه گردش مال��ی دومین ش��بکه اجتماعی 
محبوب جهان بپردازید. بررس��ی دقیق این 
آمارها و گزارش های مال��ی به خوبی بیانگر 
وضعی��ت وخی��م مالی توییتر ب��وده و دلیل 
اصلی عدم تمایل سرمایه گذاران برای خرید 
دومی��ن ش��بکه اجتماعی ب��زرگ جهان را 

توضیح می دهد. 
در همین راس��تا نظریه های بس��یاری از 
سوی کارشناسان و فعاالن اقتصادی و حوزه 
فناوری اطالعات مطرح ش��ده اما پاس��خ به 
دلیل اصلی بحران توییتر بسیار ساده است، 
تعداد کاربران این ش��بکه اجتماعی جذاب 
به اندازه کافی رش��د نکرده و محتوای تولید 
ش��ده توس��ط کاربران آن نیز در مقایسه با 
سایر شبکه های اجتماعی نظیر فیس بوک، 
لینکدی��ن و... ب��ه اندازه کاف��ی درآمد برای 

توییتر ایجاد نمی کند. 
در ای��ن میان مهم ترین نکته درباره توییتر 
آن است که این شبکه اجتماعی مثل گذشته 
قادر به جذب مخاطب نبوده و پروسه جذب 
مخاطب��ان آن در حال حاضر متوقف ش��ده 
اس��ت. این موضوع از جمله مهم ترین دالیل 
کاهش قابل توجه س��ود مالی این شرکت در 
س��ال های اخیر بوده و دقیقا به همین دلیل 

است که این روزها هیچ کدام از سرمایه گذاران 
حاض��ر به پرداخت قیمت 15 میلیارد دالری 
تعیین شده از سوی توییتر برای خرید سهام 

آن نیستند. 
به رغ��م تمام��ی مش��کالت و بحران های 
موج��ود، در ای��ن میان توجه ب��ه مباحث و 
مش��کالت س��اختاری که توییت��ر را احاطه 
ک��رده از اهمیت بس��یار زی��ادی برخوردار 
اس��ت. توییتر به عنوان یک پلتفرم اجتماعی 
با مش��کالت و مسائل بسیاری روبه رو است 
که برای خروج از بحران و رش��د و توس��عه 
مج��دد بای��د آنه��ا را حل و فص��ل کند. به 
عقیده تحلیلگ��ران اقتصادی و فعاالن حوزه 
ش��بکه های اجتماع��ی، بزرگ تری��ن چالش 
این روزهای توییتر افزایش و توس��عه پایگاه 

کاربران و کسب درآمد از آنان است. 
براس��اس آمارهای منتش��ر ش��ده توسط 
موسسات تحقیقاتی، شبکه اجتماعی توییتر 
ماهانه 313 میلیون نفر کاربر آنالین و فعال 
دارد که به عقیده بس��یاری از کارشناس��ان 
اغل��ب این کارب��ران اکانت های س��اختی و 
روبات های فع��ال در ش��بکه های اجتماعی 
هس��تند. در همی��ن چارچ��وب چنانچه در 
گ��وگل عب��ارت »خری��د دنبال کنن��ده در 
توییتر« را جست وجو کنید خواهید دید که 
تنه��ا با پرداخت مبلغ 10 دالر قادر خواهید 
ب��ود 1000 دنبال کننده برای خود داش��ته 
باش��ید. به بیان دیگر، فع��االن و تحلیلگران 
حوزه ش��بکه های اجتماعی بر این باورند که 

تنه��ا 100 میلیون نفر کاربر حقیقی و فعال 
به صورت ماهانه در ش��بکه اجتماعی توییتر 
فعالیت می کنند که ای��ن رقم برای دومین 
ش��بکه اجتماعی بزرگ جهان بس��یار ناچیز 

است. 
دومی��ن موضوعی ک��ه در رابطه با بحران 
توییتر می توان به آن پرداخت، عدم توانایی 
این ش��بکه اجتماعی در زمینه کسب درآمد 
از کارب��ران فعالش اس��ت. یک��ی از بهترین 
راه های کس��ب درآمد از کارب��ران، دریافت 
س��فارش آگهی است. تجربه ش��رکت یاهو 
نش��ان می ده��د که ای��ن کار چن��دان هم 
س��اده و بی دردسر نیست هرچند که گوگل 
و فیس ب��وک خ��الف آن را ثاب��ت ک��رده و 
میلیارده��ا دالر از محل پخ��ش آگهی های 
تج��اری درآمد دارن��د. راه��کار دیگر برای 
جک دورس��ی مدیر اجرایی توییتر آن است 
که از حجم قابل توجه اطالعاتی که توس��ط 
کارب��ران توییتر تولید می ش��ود یک پایگاه 
داده قدرتمند س��اخته و آن را برای تحلیل 
وضعیت بازار در اختیار ش��رکت های تجاری 
ق��رار ده��د. بدون ش��ک در ص��ورت وجود 
چنین اطالعات طبقه بندی شده و با ارزشی 
شرکت های تجاری بزرگ، شرکت های نفتی 
و ش��رکت های بیمه و در نهایت بازاریابان از 
جمله کس��انی خواهند بود که به این دست 
اطالعات نیاز خواهند داش��ت. اگرچه توییتر 
اقدامی مشابه با راهکار ارائه شده را پیش تر 
انجام داده است اما روش جمع آوری و عرضه 

اطالع��ات با روش های ج��ذاب و اغوا کننده 
همراه نبوده است. 

سومین و آخرین نکته آن است که برخالف 
دیگر ش��بکه های اجتماعی نظیر فیس بوک 
و لینکدین، توییتر هرگز موفق نش��ده است 
که روش مناس��ب و موثری برای برخورد با 
کامنت های آزاردهنده ک��ه به نفرت پراکنی 
ن��ژادی، مذهب��ی و سیاس��ی می پردازن��د، 
بیابد. این افراد عده ای نژادپرس��ت و اوباش 
هس��تند که توییتر را محل مناس��بی برای 
انتش��ار محتواهای نفرت انگیز خود یافته اند. 
فراموش نکنید که این افراد می توانند تجربه 
کاربران از تعامل با وب س��ایت توییتر را به 
یک کابوس بدل س��اخته و آنها را از فعالیت 
موث��ر و مفی��د در دومین ش��بکه اجتماعی 

بزرگ جهان دور کنند. 
ای��ن روزها بس��یاری از منتق��دان بر این 
باورن��د که هیچ اراده ای ب��رای جلوگیری از 
فعالیت ه��ای اس��پمرها و منتش��ر کنندگان 
محتواهای نفرت انگیز در توییتر را نداش��ته 
و ب��ه همین دلیل ه��ر روز از میزان عالقه و 
رغبت کاربران برای ادامه فعالیت در دومین 
شبکه اجتماعی بزرگ جهان کاسته می شود. 
به نظر می رس��د که مدیران توییتر پیش 
از ت��الش ب��رای ف��روش این ش��رکت، باید 
نخس��ت آن را به مرحله س��ودآوری رسانده 
و با مش��کالتی ک��ه فرآیند ج��ذب کاربران 
جدید را مختل می کنند برخورد کرده و این 
مشکالت را برای همیشه حل و فصل کنند. 
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کابوس نوت 7 برای شرکت 
سامس��ونگ، بس��یار تلخ بود، 
کابوس��ی که طی سال 2016 
فش��اری س��نگین و بال��غ بر 
10میلی��ارد دالر ب��ر پیک��ره 
این ش��رکت وارد کرد. سوگلی 
کره ای ها در ش��رایطی با خطر 
انفجارهای پیاپی رو به رو شد 
ک��ه دیگر رقبا به ویژه تولیدات 
چین، با س��رعت در حال جلو 
بودن��د.  سامس��ونگ  از  زدن 
اگرچه در خصوص علت مشکل 
این تلفن همراه گمانه زنی های 
و  داش��ت  وج��ود  متع��ددی 
عمده ش��کایات به مش��کل در 
باتری ه��ای لیتیومی این مدل 
از تلفن همراه معطوف می شد، 
اما مقامات شرکت سامسونگ 
هیچ گاه به طور رسمی مشکل 
انفجار تلفن های همراه خود را 
بر دوش باتری ها نگذاشتند. اما 
مدتی پیش اع��ام کردند که 
احتم��ال می رود این مش��کل 
ب��ه باتری ها مرتبط باش��د اما 
توضیح��ات تکمیل��ی در این 
خص��وص را به ادامه تحقیقات 
به تاریخ 23 ژانویه سال جاری 
)براب��ر ب��ا چه��ارم بهمن ماه( 

موکول کردند. 
 س��رانجام انتظارها به پایان 
رس��ید و مدیران سامس��ونگ 
طی ی��ک کنفرانس خبری، از 
راز مش��کل تلفن ه��ای همراه 
ن��وت7 پرده ب��رداری کردند. 
تلفن همراهی که با انفجارهای 

پی در پ��ی خ��ود بس��یاری از 
کاربران سامس��ونگ را مایوس 
ک��رد و باعث ش��د نرخ فروش 
تلفن های همراه این ش��رکت 
نی��ز روندی نزولی طی کند. بر 
همین اس��اس، دیروز مدیران 
سامس��ونگ ط��ی کنفران��س 
خبری رس��می و با اس��تفاده 
از ویدئ��و پروژکتور، به توضیح 

علت مشکل پرداختند. 
در  سامس��ونگ  مدی��ران 
بخش ابتدای��ی این کنفرانس 
به دق��ت باالی تیم تحقیقاتی 
تاکید کردند و برای عیب یابی 
از  خ��ود  هم��راه  تلفن ه��ای 
چندی��ن تیم به هم پیوس��ته 

اس��تفاده کرده ان��د که هر یک 
مس��ئولیت بررس��ی یک��ی از 
بخش ه��ای این تلف��ن همراه 
را بر عهده داشتند. کوه دونگ 
جی��ن، مدیر بخ��ش تبلیغات 
و بازاریاب��ی سامس��ونگ نیز با 
اش��اره به اهمیت ای��ن ماجرا 
گف��ت:  سامس��ونگ  ب��رای 
ای��ن موض��وع برای ش��رکت 
سامس��ونگ بی سابقه بود و در 
تاریخ تولید محصوالت شرکت 
م��ا، هرگز چنین فاجعه ای رخ 
ن��داده بود. ام��ا همین فاجعه 
برای ش��رکت ما به مثابه یک 
تجربه تل��خ عمل کرد و باعث 

شد ما درس بزرگی بگیریم. 

بخ��ش دیگری از اش��ارات 
مقام��ات سامس��ونگ در این 
کنفران��س ی��ک س��اعته ب��ه 
اهمی��ت زمان معطوف ش��د. 
درواقع سخنرانان این مراسم با 
اشاره به اهمیت زمان در تولید 
محص��والت دنی��ای فن��اوری 
گفتن��د؛ ش��تاب ب��االی تیم 
س��ازنده تلفن های همراه برای 
مقابله ب��ا برندهای نوظهوری 
مثل ش��یائومی و هوآوی یکی 
از علل بروز مشکل در تولیدات 
اخیر شرکت ما شد. ما در باند 
س��رعت می راندیم و در تاش 
بودیم تا ب��ا ارائه نوآوری هایی 
مثل ضد آب بودن کامل بدنه، 

اس��کنر عنبیه چشم و... فاصله 
خ��ود را ب��ا رقبا حف��ظ کنیم. 
همی��ن ش��تاب و عجله زمینه 
را ب��رای شکس��ت ما در تولید 
محصول��ی با کیفی��ت تمام و 

کمال فراهم کرد. 

علت انفجارها دقیقا چه 
بود؟ 

ام��ا پس از این مقدمه نس��بتا 
طوالن��ی و عذرخواهان��ه، نوبت 
ب��ه توضیح��ات در م��ورد علت 
انفجار تلفن ها رس��ید. براساس 
ک��ه  همان ط��ور  توضیح��ات، 
پیش بینی می ش��د، علت انفجار 
تلفن های هم��راه نوت 7 چیزی 
ب��ه ج��ز مش��کل بات��ری نبود. 
نشان  کارشناس��ی  گزارش های 
می دهن��د ی��ک نق��ص کوچک 
در بخش باالی س��مت راس��ت 
باتری های این تلفن همراه وجود 
داش��ته که منجر به انحنا و خم 
شدن الکترودهای مثبت و منفی 
موجود در باتری می ش��د. همین 
مس��ئله زمینه را برای لغو امنیت 
باتری و انفجار آن فراهم می کرد. 
ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه برای 
دس��تیابی به ای��ن نتایج بیش 
برجس��ته  کارمن��د   700 از 
سامس��ونگ درگی��ر پژوهش 
بودن��د و بی��ش از 200 ه��زار 
تلف��ن هم��راه مورد بررس��ی 
قرار گرف��ت و 30 هزار باتری 
نی��ز مورد بررس��ی قرار گرفته 
و می ت��وان مطمئ��ن ب��ود که 
 این پژوه��ش، نتایجی صحیح 

درپی داشت.

دول��ت چی��ن بودجه هنگف��ت 1۴.۵۵ 
میلی��ارد دالری )100 میلی��ارد ی��وان( را 
ب��ه س��رمایه گذاری در بخ��ش اینترنت و 
پش��تیبانی از فعالیت های انجام ش��ده در 

این بخش اختصاص داد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، 
اختصاص این بودجه به تصویب کابینه چین 
رسیده و با استفاده از آن قرار است چین به 
 بازیگر اصلی در حوزه فناوری های اینترنتی 

مبدل شود.
از ای��ن رق��م 30 میلی��ارد یوان توس��ط 
بانک ه��ای مهم و بزرگ چین و همین طور 

مانن��د کان  مخابرات��ی  ش��رکت های 
China Unicom و ICBC، China Mobile

تامین خواهد شد.همچنین تا 1۵0 میلیارد 
یوان اعتبار نیز در اختیار شرکت هایی قرار 
گرف��ت ک��ه در این بنیاد س��رمایه گذاری 

می کنند.
چی��ن در ابت��دای ماه جاری میادی نیز 
اع��ام ک��رده ب��ود که در حد فاصل س��ال 
2016 تا 201۸ رقمی برابر با 1.2تریلیون 
زیرس��اخت های  توس��عه  ب��رای  ی��وان 
 فن��اوری اطاع��ات در این کش��ور هزینه 

خواهد کرد.

کارشناسان واحد ارزیابی محصوالت ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانو پروتکل های جدید 
در خصوص ارزیابی محصوالت آنتی باکتریال 
ارائه کردند که از ابتدای سال آینده )1396( 

اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی کریدور خدمات 
فناوری س��تاد ویژه توس��عه فناوری نانو، در 
ح��ال حاضر محصوالت آنتی باکتریال بیش 
از 1۵ درص��د از آمارمحصوالت تولیدی نانو 
کشور را به خود اختصاص می دهند و توجه 

به اهمیت بحث بهداشت و سامت درجامعه، 
کارشناسان واحد ارزیابی را بر آن داشت تا 
با توجه به استانداردهای بین المللی و ملی 
ضوابط دقیق تری را در خصوص محصوالت 

این حوزه تعیین کنند.
طبق مطالعات صورت گرفته منس��وجات 
آنتی باکتریال باید براس��اس استاندارد ملی 
ایران به شماره 11070 و ظروف پاستیکی 
و پوش��ش ها )رنگ و رزین( طبق استاندارد 
ملی ایران به ش��ماره 10900 مورد ارزیابی 

ق��رار  گیرند.همچنی��ن حداق��ل فعالی��ت 
ضدباکتریایی برای محصوالت آنتی  باکتریال 
در اس��تاندارد 11070 عدد 2 است که این 
ش��اخص ب��ا توجه ب��ه مطالع��ات تطبیقی 
ص��ورت گرفته ب��رای اس��تاندارد 10900 
نیز قابل اس��تفاده اس��ت، با توجه به اهمیت 
محص��والت آنتی باکتریال، اس��تانداردهای 
نام برده و حداقل میزان فعالیت ضد باکتریایی 
تعیین شده از ابتدای سال 96 ماک ارزیابی 

محصوالت این حوزه قرار خواهد گرفت.

محص��والت آنتی باکتریال ک��ه تا انتهای 
س��ال 9۵ با فعالیت ضدباکتریایی کمتر از 
2 موف��ق به کس��ب گواهینام��ه نانومقیاس 
شده اند در زمان تمدید در دوره های یک ساله 
و سه ساله باید به این شاخص دست یابند.

آزمایش��گاه های  از  لیس��تی  ب��ه زودی 
همکار س��ازمان اس��تاندارد و سازمان غذا و 
دارو وزارت بهداش��ت که مورد تایید واحد 
ارزیابی محصوالت س��تاد نانو هس��تند در 
پایگاه اینترنتی این واحد قرار خواهد گرفت.

سرمایه گذاری 1۴.۶ میلیارد دالری چین در اینترنت

اجرای ضوابط جدید ارزیابی محصوالت آنتی باکتریال ازسال آینده

گزارش2

 بررسی تخصصی
HTC Desire 10 Lifestyle

چند سال قبل برای خرید گوشی های میان رده یکی 
از بهترین انتخاب ها گوشی های ساخت اچ تی سی بود. با 
گذشت زمان این کمپانی رده میانی بازار را فراموش کرد 
و روی پرچمدارانش تمرکز کرد. حال به نظر می رسد با 
مشکات زیادی که برای اچ تی سی به وجود آمده باز این 
کمپانی نگاه ویژه ای به رده میانی بازار دارد و دیزایر 10 

الیف استایل نتیجه ای از این نگاه ویژه است. 
اچ تی س��ی بع��د از معرف��ی HTC 10 و ناتوان��ی اش 
در راضی کردن طرفداران، در س��کوت به س��ر می برد و 
سروصدای زیادی به پا نکرده است و در کانون توجهات 
نیس��ت. باوجود اینکه این کمپانی از س��ال های اوجش، 
ک��ه زمان حضور گوش��ی هایی مانند HD2 بود، فاصله 
گرفته اس��ت، اما دلیلی نمی ش��ود که گوشی های خوبی 
تولید نکرده باش��د و محصوالتش را دوس��ت نداش��ته 
باش��یم. در این بررس��ی می خواهیم گوشی ای میان رده 
از ای��ن کمپان��ی را بررس��ی کنیم که ب��ا قیمت خوبش 
 می تواند یکی از گزینه های خوب خرید باشد. این گوشی

Desire 10 Lifestyle است و در این بررسی به تمام 
جوانب مثبت و منفی آن اشاره می کنیم. 

صفحه نمایش
برای اینکه قیمت یک محصول کم شود یک یا چند 
بخ��ش باید قربانی ش��وند. در دیزایر 10 الیف اس��تایل 
یکی از بخش هایی که قربانی قیمت کم گوش��ی ش��ده 
صفحه نمایش است. اچ تی سی از صفحه نمایش ۵.۵اینچی 
استفاده کرده که کیفیت HD دارد. به سبب بزرگ بودن 
صفحه نمایش و کیفیت پایینش تراکم پیکسلی اش 267 
پیکسل در اینچ است که به هیچ عنوان قابل قبول نیست. 
اگر از نزدیک به صفحه نمایش نگاه کنید با کمال تاسف 
پیکسل ها قابل تشخیص هستند و این یکی از بزرگ ترین 
معای��ب به حس��اب می آید. باوجوداینک��ه ازنظر کیفیت 
نمره خوبی به این صفحه نمایش تعلق نمی گیرد، ازنظر 
روشنایی و نور می توانیم اطمینان دهیم با صفحه نمایش 
پرنوری روبه رو هس��تید که زیر نور خورش��ید همه چیز 
را به خوبی نش��ان می دهد و مش��کلی برای تان به وجود 

نمی آورد. 
سخت افزار

پردازنده گوشی اسنپدراگون ۴00 است که ۴ هسته 
دارد و فرکانسش 1.6گیگاهرتز است. این بخش هم از آن 
بخش هایی است که فدای قیمت ارزان گوشی شده. البته 
برای صفحه نمایشی با کیفیت اچ دی چنین پردازنده ای 
کافی به نظر می رس��د و ش��اید بهتر اس��ت بگوییم به 
پردازنده ای باالتر از این نیازی هم نیس��ت. هرچند این 
پردازنده روی کاغذ ضعیف است، در عمل ثابت می کند 
ک��ه ق��درت انجام دادن کارهای بزرگ را هم دارد. بازی 
آسفالت ۸ را نصب کردیم و در کمال ناباوری در نهایت 

کیفیت هیچ مشکلی در اجرایش مشاهده نکردیم. 
پشتیبانی از دو سیم کارت همزمان برای این گوشی در 
نظر گرفته شده است. درگاه هر دو سیم کارت لبه سمت 
چ��پ ق��رار دارد و زی��ر آنها درگاه کارت حافظه خارجی 
دیده می ش��ود. زمانی که س��یم کارت ها را درگوشی قرار 
می دهید از شما خواسته می شود برای ارائه سرویس بهتر 
سیم کارتی که می خواهید از شبکه 4G روی آن استفاده 
کنید در درگاه سیم کارت اول قرارگرفته باشد. تمام این 

درگاه ها زیر یک در پاستیکی قرار دارند. 
دوربین

اچ تی س��ی از دوربینی با سنس��ور 13مگاپیکسلی 
در پشت و ۵ مگاپیکسلی در جلوی گوشی استفاده 
ک��رده اس��ت. رابط کاربری دوربی��ن از بخش هایی 
اس��ت که این کمپانی همیش��ه در آن مش��کل دارد 
و در این گوش��ی هم چنگی به دل نمی زند. اگرچه 
رابط کاربری دوربین س��اده و کارراه انداز اس��ت اما 
هی��چ جذابیت بصری ای ندارد. آیکون های بزرگ و 
بدش��کل و دسترس��ی س��خت به تنظیمات از نکات 

منفی این رابط کاربری هس��تند. 
همان ط��ور ک��ه گفتی��م راب��ط کارب��ری دوربی��ن 
دوست داش��تنی نیس��ت، ام��ا چیزی ک��ه در این بین 
اهمیت دارد کیفیت اس��ت که متاس��فانه از این نظر 
هم عملکرد دوربین رضایت بخش نیس��ت. در نور روز 
و محی��ط بس��ته زمان��ی که عک��س بگیرید رنگی زرد 
روی عکس ها غالب اس��ت که این مش��کل در محیط 
بسته کمتر به چشم می آید. درمجموع در عکس های 
گرفته ش��ده با گوش��ی نویز دیده می ش��ود و حتی در 
ن��ور کاف��ی هم این نویز به چش��م می خ��ورد. در نور 
ک��م وضعی��ت به مرات��ب بدتر می ش��ود و نویز تصاویر 
بس��یار زیاد اس��ت. س��رعت ش��اتر هم پایین اس��ت و 
 به س��رعت ش��اتر درگوشی هایی مانند X Screen یا

 A5 2016 نمی رس��د. 
کیفی��ت فیلمبرداری دوربین ه��م قابل تعریف کردن 
نیس��ت، به خصوص کیفیت فیلمبرداری دوربین در نور 
کم بس��یار بد اس��ت و نمی توانید به چشم دوربین خوب 

به آن نگاه کنید. 
باید بخریم؟ 

مبلغ��ی  نس��بت  ب��ه  الیف اس��تایل   10 دیزای��ر 
ک��ه برای��ش هزین��ه می کنید مناس��ب اس��ت. چند 
ویژگی خوب مانند اس��پیکرهای اس��تریو و طراحی 
دوست داش��تنی در این گوش��ی دیده می ش��ود که 
می توان��د دالی��ل خوب��ی برای خریدش باش��د. اگر 
می خواهید گوش��ی ارزان قیمتی داش��ته باش��ید که 
نرم کار کند و از گش��ت وگذار در منوها و اینترنت 
ب��ا آن ل��ذت ببرید، این محصول با این مبلغ انتخابی 
هوشمندانه است. اگر تاکید زیادی روی عمر باتری 
ی��ا کیفیت دوربین داری��د انتخاب های بهتری مانند 
 Xperia XA یا P9 lite، Galaxy J7 Prime

در بازار هس��تند که می توانید س��راغ آنها بروید. 
www. gsm. ir :منبع

ارزش بازار فناوری اطالعات به 
۹۲۸ هزار میلیارد ریال می رسد

مع��اون وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: تا 
پایان برنامه ششم توسعه، ارزش بازار فناوری اطاعات 

کشور به 92۸ هزار میلیارد ریال می رسد. 
برات قنبری در گفت وگو با مهر، با اشاره به اهداف 
برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در حوزه فناوری 
اطاع��ات و ارتباط��ات گفت: برمبن��ای الیحه برنامه 
شش��م توس��عه، تولید ناخالص داخلی تا سال 1۴00 
باید به بیش از 1۴ هزار میلیارد ریال برسد که سهم 
بخ��ش فن��اوری اطاعات و ارتباط��ات از این هدف، 

6.6درصد خواهد بود. 
وی با بیان اینکه مطابق با این برنامه باید تا س��ال 
1۴00 ارزش ب��ازار فن��اوری اطاع��ات به 92۸ هزار 
میلیارد ریال برسد، ادامه داد: برای تحقق این هدف، 
نیازمند سرمایه گذاری 110 هزار میلیاردی تومان در 

این حوزه هستیم. 
معاون برنامه ریزی وزیر ارتباطات، پیش بینی ارزش 
بازار فناوری اطاعات و ارتباطات را برای سال آینده 
۸0 میلی��ارددالر عن��وان کرد و گفت: برای تحقق این 
برنامه ها نیازمند رش��د ارزش افزوده در بازار فناوری 
اطاع��ات هس��تیم ک��ه این مهم با هم��کاری بخش 

خصوصی محقق خواهد شد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه برای ایج��اد ارزش در بازار 
فن��اوری اطاع��ات ب��ه دو بخ��ش اصل��ی و اقماری 
ن��گاه وی��ژه ای داریم، ادام��ه داد: در بخش اصلی بازار 
فناوری اطاعات، باید س��هم ارزش افزوده ۵3۴ هزار 
میلیاردریال محقق شود و مابقی این ارزش تا رسیدن 
به رقم 92۸ هزار میلیارد ریال تا س��ال 99، توس��ط 
بخش اقماری ICT، که س��ایر بخش های اقتصادی 

را شامل می شود، تحقق پیدا خواهد کرد. 
قنبری گفت: در راستای رسیدن به این میزان ارزش 
افزوده در بازار فناوری اطاعات قرار اس��ت طی پنج 
س��ال آین��ده، دولت 20 ه��زار میلیارد تومان و بخش 
خصوصی ۴0 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند 
که این سرمایه گذاری مربوط به بخش اصلی خواهد 
شد و در حوزه بخش اقماری ICT نیز سایر بخش های 
اقتصادی حدود ۵0 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
خواهند کرد تا سرمایه گذاری 110هزار میلیاردی در 
راس��تای اهداف برنامه شش��م و تا سال 1۴00 محقق 

شود. 

لیست واردکنندگان مجاز موبایل 
تغییر کرد

بعد از اعام لیست 23 شرکت مجاز ثبت سفارش 
و ارائ��ه خدم��ات پ��س از ف��روش تلفن ه��ای همراه 
س��ازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 

بخش هایی از این لیست را اصاح کرد. 
به گزارش ایس��نا، چندی پیش براساس مصوبه ای 
تصمی��م ب��ر این ش��د ک��ه دیگر ثبت س��فارش هیچ 
کاالی مصرفی بدون خدمات پس از فروش از طریق 

نمایندگی های رسمی صورت نگیرد. 
ای��ن تصمی��م در حال��ی اتخ��اذ ش��د ک��ه به علت 
گش��ایش هایی ک��ه بع��د از برج��ام ص��ورت گرفت 
ش��رکت های ایرانی امکان اخذ نمایندگی از بس��یاری 
شرکت های صاحب نام خارجی را پیدا کرده اند که به 
همین دلیل الزاماتی به شکل خاص روی بازار خودرو 

و تلفن همراه لحاظ شد. 
در این میان بعد از مناقشاتی که درباره بازار واردات 
و ارائه خدمات پس از فروش تلفن همراه اپل به وجود 
آم��د و عم��ا امکان اخذ نمایندگی از کش��ور آمریکا 
وجود نداش��ت و ش��رکت اپل نیز تمایلی به اعطای 
نمایندگ��ی محص��والت خود به ایران نش��ان نداد. در 
حالی که تقاضای خرید این محصوالت در بازار تلفن 
همراه ایران وجود داشت سازمان توسعه و تجارت و 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
برای حل این موضوع طرحی را به اجرا در آوردند. 

براساس این طرح شرکت هایی که تا پیش از به امضا 
رسیدن برجام به خاطر عدم دسترسی به شرکت های 
اصلی می توانستند به راحتی مجوز واردات محصوالت 
را در صورت داش��تن ارتباط با یک نمایندگی فرعی 
محص��والت خارجی در ش��رکت ثالث دریافت کنند، 
ح��اال بع��د از ی��ک اولتیمات��وم ملزم ش��دند فقط در 
صورت��ی ک��ه بتوانند اقدام به اخذ نمایندگی رس��می 
از ش��رکت مادر کنند، مجوز واردات ش��ان همچنان پا 

برجا خواهد بود. 

ابداع فناوری جدید برای اتصال به 
اینترنت در وضعیت آفالین

 گ��وگل ب��ه زودی خدم��ات تازه ای را ب��ه کاربران 
گوش��ی های اندروی��دی ارائه می ده��د که به کاربران 
ام��کان می ده��د حت��ی در زمانی که به ش��بکه های 
مخابراتی دسترسی ندارند به اینترنت متصل بمانند. 
 ب��ه گ��زارش ف��ارس، خدم��ات ی��اد ش��ده ک��ه
Instant Tethering نام دارد بخش��ی از خدمات 
نس��خه 10.22گ��وگل پلی محس��وب می ش��ود که 
 )hotspot( گوشی های اندرویدی را به نقاط سیاری

برای اتصال به شبکه های داده مبدل می کند. 
در زمان��ی ک��ه این قابلیت فعال می ش��ود گوش��ی 
اندروی��دی ک��ه ب��ه اینترنت دسترس��ی ن��دارد با به 
اش��تراک گذاری داده ها با دیگر گوشی ها و تبلت های 
متصل به اینترنت آناین می ش��ود.  بنابراین گوش��ی 
یا تبلت آفاین هم در عمل به همین ش��یوه آناین 
می ش��ود و از طریق دیگر ابزار متصل به اینترنت به 
حس��اب های کاربری گوگل متصل می ش��وند و البته 
استفاده از این خدمات با استفاده از فناوری بلوتوث 
بهبود می یابد.  استفاده از این خدمات بسیار ساده و 
مستلزم موافقت با سیاست کاربری است. پس از آن 
کاربر با اتصال به اینترنت در چنین شرایطی و تبدیل 

گوشی خود به hotspot سیار موافقت می کند. 
البته استفاده از این خدمات موجب استفاده بیشتر 
از ش��ارژ باتری بوده و به قطع ارتباط کاربر با تمامی 

شبکه های بی سیم وای فای منجر می شود. 

خبـــر پرونده نوت7 بسته شدانتخاب خوب

ضرر10میلیارددالریرویدستغولکرهای
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شات

Moodo Air Freshener   یک دستگاه خوشبو کننده هوای هوشمند است که با اتصال به تلفن همراه کاربر ،  چهار نوع رایحه  متفاوت را  بر حسب زمان و 
موقعیت دلخواه کاربر در هوا منتشر می کند .امکان پخش مجزا یا همزمان عطر در هوا و کنترل هوشمند بوی عطر از مزیت های مهم استفاده از این دستگاه 

محسوب می شود . قیمت این محصول 1۴۹ دالر است.  

رویا پاک سرشت
royapakseresht@gmail.com
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تولیدکنندهها
80رسمیو200غیررسمی

در حال حاضر 80 تولیدکننده رسمی شیرآالت در ایران فعالیت 
می کنند. در تهران بیش از 200واحد تولیدکننده شیرآالت وجود 
دارد که تولیدکننده رسمی نیستند و به عضویت انجمن مربوطه 
خود درنیامده اند، اما توانس��ته اند زمینه های اشتغال را برای افراد 

بسیاری ایجاد کنند.

100هزارشغل
درصنعتشیرآالت

به طور کلی بیش از 100هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
در صنعت شیرآالت ایران ایجاد شده است. از تولیدکنندگان 
م��واد اولیه گرفته تا قطعه س��ازان در واحده��ا و کارگاه های 
کوچک و بزرگ و واحدهای ریخته گری، پرس و. . . همچنین 
کارگاه های کوچک بخشی از مراحل تولید را انجام می دهند. 

اشتغالزاییهرکارخانه
میزان اش��تغال زایی ه��ر کارخانه متغیر اس��ت؛ در صنف 
ش��یرآالت کارخانه هایی هس��تند که برای بیش از 600نفر 
در محیط کارخانه اش��تغال زایی کرده اند و کارخانه هایی هم 
هس��تند که گاه برای 400نفر هم بی��رون از مجموعه و در 

واحدهای وابسته ایجاد کار و اشتغال می کنند. 

90درصدمواداولیهدرایران
تولیدمیشود

درصد باالیی از مواد اولیه تولید شیرآالت در ایران موجود 
است و تا 90درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که آلیاژ 
برنج اس��ت، در ایران تولید می شود. آلیاژ برنج به دو صورت 
در اختی��ار تولیدکنندگان قرار می گیرد؛ یا از بازیافت فلزات 

رنگی یا به صورت شمش برنج. 

قیمتمواداولیه
خریدوفروش م��واد اولیه مورد نیاز این صنعت براس��اس 
ت��ن برآورده می ش��ود. قیمت هر تن به روز تعیین ش��ده و 
امری متغیر اس��ت. به طور کلی هر کیل��و آلیاژ برنج در بازار 
ب��االی 12هزار تومان قیمت دارد. بنابراین هر تن آلیاژ برنج 

تا 12میلیون تومان به فروش می رسد. 

20هزارتن
مصرفساالنهایران

تولید اسمی این محصوالت تا 15تن در سال است، اما به 
دلی��ل واردات قانونی و غیرقانونی ش��یرآالت و رکود صنعت 
ساختمان سازی موجب شده از این ظرفیت تنها 5تن تولید 
صورت بگیرد. اما ظرفیت مصرف ش��یرآالت در بازار ایران تا 

20هزار تن در سال است. 

آمارصادراتشیرآالت
ص��ادرات ش��یرآالت ایران حدود 2 تا 4هزار تن در س��ال 
است که اغلب به کشورهای همسایه مانند کشورهای آسیای 
مرکزی و حوزه خلیج فارس اس��ت. همچنین به کش��ورهای 
اروپایی، آمریکای شمالی و آفریقا صادرات محدودی داریم. 

آورده ارزی صادرات شیرآالت تا 8میلیون دالر است. 

100میلیوندالر
ظرفیتصادراتی

ارزش صادراتی در این حوزه می تواند تا 100میلیون دالر در 
سال افزایش یابد. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته صادرات 
8میلیون دالری فعلی تا پایان امسال به 20میلیون دالر افزایش 
می یابد. مسئوالن این حوزه امیدوار هستند که صادرات فعلی به 

100میلیون دالر در سه تا پنج سال آینده برسد. 

ابزارهایمدرنتولیددرایران
کارخانج��ات مش��کل عمده ای ب��ه لحاظ تولی��د ندارند. 
مش��کل اصلی در زمین��ه تولید برمی گردد ب��ه رکود بازار و 
عدم س��ازماندهی راه های صادراتی که موجب شده بسیاری 
از کارخانجات ش��یرآالت با ظرفیت��ی 30 تا 40درصدی کار 
کنند که صادراتی رونق بگیرد، کارخانجات در چند ش��یفت 

تولید خواهند داشت. 

10میلیاردتومان
سرمایهاولیه

در ای��ن حوزه می توان واحدهای��ی راه اندازی کرد که تنها 
نقش مونتاژکننده دارند که البته بنا به نظر کارشناسان، این 
نوع سرمایه گذاری پایدار محسوب نمی شود. برای راه اندازی 
یک کارخانه که تا 70درصد از مراحل تولید را داش��ته باشد 

به سرمایه ای تا 10میلیارد تومان نیاز است. 

متراژزمینومکان
مت��راژ کارخانه ای با حجم س��رمایه گذاری ت��ا 10میلیارد 
تومان بین 3 تا 5هزار متر اس��ت. البته واحدهای کوچک تر 
در قام��وس کارگاهی را می توان با س��رمایه ای بین 300 تا 
500میلی��ون تومان راه اندازی ک��رد و زمین مورد نیاز برای 

این امر بین 300 تا 500متر است. 

رشد9درصدیبازارشیرآالت
تاسال2020

ب��ا توجه به افزای��ش تقاضای مصرف کنندگان نس��بت به 
شیرآالت ساختمانی انتظار می رود تا سال 2020 روند رشد 
ای��ن صنعت با نرخ رش��د 9درصد، رو به جل��و حرکت کند. 
افزایش ساخت وساز و ارائه محصوالت جدیدتر و کاربردی تر 

از عوامل مهم رشد این بازار در سال های آتی است. 

سهم44درصدی
آسیا-اقیانوسیه

ب��ازار جهانی ش��یرآالت به س��ه بخش عمده آسیا-اقیانوس��یه 
APAC، آمریکا و EMEA  )ش��امل اروپا، ش��رق میانه و آفریقا( 
تقسیم می شود. منطقه آسیا-اقیانوسیه با 44درصد بیشترین سهم 
را در بازار جهانی این صنعت دارد. طبق پیش بینی ها بازار شیرآالت 
در این منطقه تا سال 2020 به نرخ رشد ساالنه 9درصد می رسد. 

چشماندازرقابتی
بازارشیرآالت

افزایش تقاضای جهانی نسبت به این صنعت موجب ایجاد 
فضایی رقابتی در صنعت مذکور ش��ده ک��ه نتیجه آن وفور 
برندهای معروف جهانی در این صنعت اس��ت. ش��رکت های 
 ،)Kohler( کوهل��ر ،)Grohe(  معتب��ری مانند گروه��ه
مس��کو )Masco( و TOTO از جمل��ه گردانندگان اصلی 

بازار شیرآالت جهانی به شمار می روند. 

هر بخش از زندگی را که نگاه کنید در سایه امری به نام تولید نفس می کشد. 
ح�ال چه این تولید در محدوده جغرافیایی کش�ورمان باش�د و چه در کش�ور 
دیگ�ری. اما این داس�تان زمانی ریتمی دلخ�واه به خود می گی�رد که گره های 
سرنوش�تش حتی با فراز و فرودهای بس�یار هم که باشد، در کشورمان گشوده 
ش�ود. به ویژه وقتی صحبت از کاالیی اس�ت که زندگی را در قالب ساختمان ها 
جریان می دهد؛ کاالیی به نام شیرآالت بهداشتی ساختمان که شاید مهم ترین 
وظیفه ش�ان جریان آب به عنوان عامل حیات باش�د. بنابراین زندگی بدون آنها 
قابل تصور نیست و پسوند بهداشتی هم که به آنها اضافه شده، نقش حیاتی شان 
را بیشتر نشان می دهد. آنچه در مورد این کاالها در بازار ایران درخور تحسین 
است، دس�ت باالی تولیدکنندگان داخلی اس�ت که توانسته اند حجم باالیی از 
س�هم بازار را در اختیار بگیرند. هرچند گاه کاالهای وارداتی نیز در این بازار به 

چشم می خورد اما آنقدر نیست که تولید داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. 

صنعت شیرآالت ایران و جهان در آینه آمار و ارقام

 در انتظار صادرات 
100میلیون دالری
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قوانین دنیا را دنبال کنیم 

ما درخصوص اجرای قوانین و چگونگی مقاوم سازی 
 ساختمان های تهران و باالخص واحدهای مسکونی و 
تجاری مستقر در بافت های فرسوده شهر تهران باید از 
قوانین دنیا در این خصوص تبعیت کنیم. باید ببینیم 
شهرداری یا دولت چه قوانینی دارند و چگونه آن را 

اجرایی می کنند. 
در کشورهای مختلف جهان گاهی برای مقاوم سازی 
بافت های فرسوده به بهسازی یا نوسازی می پردازند و 
گاهی هم بافت یک بلوک )به معنای چهار معبر در یک 
مسیر(را نوسازی شهری می کنند اما زمانی هم  هست 
که باید واحدهای تجاری یا مسکونی مشابه ساختمان 
پالس��کو را نوسازی یا بهسازی کنند؛ ساختمان هایی 
که نه فقط برای مالک که بیش��تر برای همس��ایگان 
و س��ایر مال��کان منطق��ه یا ناحیه نی��ز دارای معایب 
 و خطرات بس��یاری  اس��ت. از این روی دراین قبیل 
مالکیت ه��ا نبای��د دول��ت یا ش��هرداری به هیچ وجه 

مسامحه کند. 
ش��اید  مخاط��رات یک س��اختمان ب��ا انتخاب یک 
مالک حل نش��ود بنابراین ضروری اس��ت تا در این 
موارد مالکان س��اختمان را نس��بت به مقاوم سازی یا 
بازسازی ساختمان مکلف کنند که  اگر مالکان از این 
موض��وع س��ر باز زدند و عن��وان کردند که نمی توانند 
کسب وکارش��ان را تعطیل کنند یا عنوان کردند که 
پول ندارند و بانک حاضر به اعطای وام به آنان نیست 
یا به هر دلیل و بهانه دیگری از مقاوم سازی ساختمان 
سرپیچی کردند از آنجایی که آنان فقط مالک ارزشی 
آن محله هستند نمی توانند و این حق را ندارند که به 
خاطر ملک شخصی جان سایر شهروندان را به خطر 
بیندازند بنابراین ضروری اس��ت در این قبیل موارد 

ما نیز از قوانین دنیا تبعیت کنیم. 
در دنیا در درجه اول ش��هرداری این قبیل امالک 
فرسوده را که امکان خطر برای سایر شهروندان دارد 
تصرف می کند و پول ملک را به صندوق دادگستری 
تحویل می دهد تا براس��اس قیمت روز قیمت گذاری 
ش��ود و پول ملک به مالک از این طریق داده ش��ود 
برای آنکه آنان معتقدند کسی نمی تواند به صرف این 
س��خن که این ملک برای من اس��ت و شخصی است 

امنیت یک شهر را به خطر بیندازد. 

در درج��ه دوم، بن��د 14 ماده 55قانون ش��هرداری 
ایران نیز تصریح کرده اس��ت در درجه اول به مالک 
اخطار می دهند که باید نس��بت به مقاوم سازی اقدام 
کند. اگر این کار را نکرد مالک را از ساختمان فرسوده 
بیرون می کنند و خود شهرداری نسبت به مقاوم سازی 
آن اقدام می کند و سپس پول بازسازی ساختمان را 

با 15درصد اضافه از مالک می گیرد. 
 اگرمالک مجدد از پرداخت این هزینه مقاوم سازی 
نسبت به ماموران دولت )شهرداری( سرباز زد در آن 
صورت ش��هرداری می تواند ملک را بفروش��د و ارزش 
عادله را به صندوق دادگستری تحویل بدهد و مالک 
از طریق دادگستری ارزش و مبلغ تعیین شده ملک 
را ب��از پ��س گیرد کما آنکه همین اتفاق در گذش��ته 

درخصوص نواب و ساختمان های نواب افتاد. 
در دنی��ا چنی��ن قانون��ی وج��ود دارد که اگر مالک 
نسبت به مقاوم سازی و ایمن سازی ساختمان مقاومت 
کرد شما تا چه اندازه حق دخالت دارید اما در ایران 
این موضوع بیش��تر نیازمند مصوبه مجلس اس��ت و 
تاحدودی به ش��هرداری برخی اختیارات داده ش��ده 
اس��ت که اگر مالک از بازپرداخت هزینه مقاوم سازی 
ساختمان به شهرداری در درجه دوم خودداری کرد 
دولت )شهرداری( می تواند فاکتور را نزد دادگاه ببرد 
و نسبت به معرفی ملک مالک از این طریق اقدام کند. 
ام��ا بهتری��ن راهکار آن اس��ت ک��ه دولت از طریق 
ارش��اد و اطالع رس��انی مالکان را به این نتیجه برساند 
که باید نسبت به مقاوم سازی یا ایمن سازی ساختمان 
با نوسازی یا تخریب و بازسازی اقدامات الزم را انجام 
دهند که اگر چنین اتفاقی نیز در خصوص ساختمان 
پالس��کو روی داده بود اکنون ش��اهد این همه ویرانی 
نبودیم. پس در مرحله اول موضوع تربیتی و س��پس 
باالبردن اطالعات اشخاص است و در مرحله دوم این 
قبی��ل موضوعات به دلیل مخاطره آمیز بودن ومیزان 
خطری که برای جان شهروندان دارد بیشتر به نظارت 
دولت و ش��هرداری نیاز دارد کما آنکه در این قبیل 
موارد ش��هرداری می تواند با تش��خیص میزان خطر 
ملک برای ش��هروندان حتی نس��بت به تغییر کاربری 

ملک نیز اقدام کند. 
به عبارتی ش��هرداری وقتی می بیند ملک در بافت 
فرسوده با پوشش جمعیتی باالیی مشغول به فعالیت 
است و همین پوشش جمعیتی در کنار فرسوده بودن 
س��اختمان خطر ریزش یا آتش س��وزی یا حتی سایر 
خطرات برای س��ایر ش��هروندان را نیز دارد می تواند 
نسبت به تغییر کاربری ملک اقدام کند تا مالک مجبور 
به نوسازی یا مقاوم سازی ساختمان بشود به عبارتی 
در یک شهر یک ملک نمی تواند کاربری مخاطره آمیز 
داشته باشد.  پس دولت در شرایط فعلی از راهکارهایی 
نظی��ر تغیی��ر کاربری تا لغو مجوز را در اختیار دارد و 
می تواند در صورتی نسبت به ارائه کاربری به مالکان 
اق��دام کن��د ک��ه ملک یا واحد تجاری و مس��کونی از 

کاربری کم خطر تری برخوردار باشد. 

  3پیشنهاد برای آینده
 فاجعه پالسکو 

واقعه تاثرآور و ش��وکه کننده س��اختمان پالس��کو و 
ش��هادت آتش نش��انان زحمتکش را باید جدی گرفت، 
دقیقا دقایقی بعد از آنکه سخنگوی سازمان آتش نشانی 
در مقابل دوربین شبکه خبر از کنترل کامل آتش سخن 
گفت، همه چیز به تصاویری همچون 11 سپتامبر تبدیل 

گشت. 

پیشنهاد اول 
اگر این ماجرا را با انفجار چند سال پیش قطار حامل 
کود شیمیایی در نیشابور که منجر به مقتول شدن بیش 
از 320نفر از مردم شد مقایسه کنیم به یک نکته مشترک 
برخورد خواهیم کرد و آن آسودگی نسبی از کنترل ماجرا 
پس از بحران اولیه است؛ در مورد قطارنیشابور ، محموله 
کود شیمیایی درون واگن ها، به واسطه گرم شدن به خرج 
انفجاری خرفت تبدیل شده بود که پس از خاموشی آتش 
و اطفای حریق تمامی تالش ها معطوف به باز کردن راه 
عبوری قطارهای در پیش رو می گردد. در این لحظات و 
برای خارج کردن واگن های دچار سانحه، بریدن درها و 
دیواره های فلزی واگن ها به وسیله سنگ فرز و استفاده از 
وسایل جوشکاری درحال انجام است که حرارت ناشی از 
این وسایل همچون خرج انفجار برای کود گرم شده عمل 

کرده و باعث آن فاجعه دهشت زا می گردد. 
ای��ن م��ورد به س��بب ناآش��نایی گ��روه پاک کننده و 
بازکننده راه قطار با نوع خطرات این محموله )احتمال 
واقعی انفجار کودشیمیایی درون واگن ها صرفا براساس 
گرما و بدون هیچ نیاز به چاشنی های محرک انفجاری( 
بود ولی در مورد ساختمان پالسکو و موارد مشابه، یکی 
از مش��کالت اصلی در دس��ترس نبودن هیچ نقشه دقیق 
از این س��اختمان و به تبع س��ناریوی تدوین ش��ده برای 
چگونگی اطفا موارد مشابه در لحظات سرنوشت ساز قبل 
و پس از فروریختن اس��ت که ناچارا در مورد س��اختمان 
پالس��کو با اس��تفاده از راهنما صورت گرفته، لذا ش��اید 
بهتر باشد پس از رفع تبعات روحی ناشی از سانحه، در 
نخس��تین مرحله تمامی س��اختمان های این گونه مورد 
خطر توس��ط گروه مبرزی از لحاظ نقش��ه س��اختمانی، 
مقاومت س��ازه و راه های دسترس��ی و... کامال به صورت 
دیجیتال سه بعدی، شناسایی شده و سناریو سازی شوند 
تا در لحظات سرنوش��ت س��از اولیه، براساس مانورهای 
قبلی دیجیتالی احتیاج به افراد غیر کاربلد مدعی آشنایی 
با ساختمان نباشد همان گونه که سخنگوی آتش نشانی 
ب��ر ای نجات آتش نش��انان قهرم��ان محبوس در زیر آوار 
از حف��ر کانال هایی برای رس��یدن ب��ه طبقات زیرزمین 
س��اختمان پالس��کو به ادعای این گونه افراد و اعتماد به 
آنان سخن راند که هرگز به نتیجه ای هم نرسیده است. 
طرح ریزی برای این واماندگی زمانی پس از خوشبینی 
مرحل��ه اول و س��پس فاجع��ه ناگهانی مرحله دوم را در 
هردو موضوع قطار نیش��ابور و س��اختمان پالس��کو باید 
درس اساسی برای ستادهای بحران ما در کشور باشد . 

پیشنهاد دوم 
الزم به ذکر است تا تخلیه این گونه ساختمان ها که به 
سبب کاربری عمده اقتصادی، هزینه های انسانی سنگین 

می طلبد، باید کاری کرد.
باید گفت که با وجود 600واحد اقتصادی با حدود بیش 
از 3 هزار ش��غل مس��تقیم در این س��اختمان و شاید ده ها 
هزار ش��غل غیرمس��تقیم و جمع خانواده های این عزیزان 
تصمیمات بس��یار س��ختی در انتظار مس��ئوالن برای رفع 
مشکل ساختمان های این گونه  در پیش است. زیرا به راحتی 
نمی توان با یک تکه کاغذ برای امرار معاش هزاران کارگر 
و مغازه دار زحمتکش درگیر کار در این گونه ساختمان ها 
تصمیم گی��ری ک��رد. این را بدانی��م که اگر همه به کمک 
نش��تابیم ، عید س��ختی برای این عزیزان کارگر، صاحبان 
کس��ب و کار و خانواده های شان در پیش خواهد بود. خرید 
پوش��اک داخلی بهترین کمک به راه اندازی چرخه بهینه 
اقتصادی برای این زحمتک شان است. فقط باید باور کنیم 
ک��ه فرزن��دان آنان نیز جزیی از خانواده های ما هس��تند و 

مشکالت آنان نیز مشکالت ما است.

پیشنهاد سوم 
ول��ی بزرگ تری��ن کمک همه ما چیس��ت، کمکی که 
از دس��ت همه ما بر می آید. چهارش��نبه سوری در پیش 
اس��ت، همان گونه که دوستان بزرگواری همچون پرویز 
پرستویی از مدت ها قبل اشاره داشتند همگی به گونه ای 
عمل کنیم که در روزچهارش��نبه س��وری امسال نیازی 
نباشد که حتی زنگ تلفن یک ایستگاه آتش نشانی بیخود 
ب��ه ص��دا در آید. این گونه اس��ت که هم��گان می توانیم 
بگوییم برای خانواده و خود این قهرمانان آتش نشان، یک 
شبانه روز التهاب آور را به اوقاتی آسوده تبدیل کرده ایم. 
آیا این روش بهترین راه اثبات احساس��ات امروزمان با 

تبدیل به عملی واقعی در فرداها نیست؟ 

نگاه

نگاه دیدگاه

نوسازی بافت های فرسوده تهران با توجه به اتفاقات 
اخی�ر ک�ه نمونه ب�ارز آن حادثه دردناک س�اختمان 
پالس�کو بود از جمله مس�ائل مورد بحث امروز مردم 
ت�ا متخصص�ان و صاحب نظ�ران اس�ت. در خصوص 
آنچ�ه ام�روز بای�د از آن با عنوان تجربه س�اختمان 
پالس�کو یاد کرد، کارشناسان شهری و اقتصاددانان 

متفق الق�ول این گون�ه عنوان می کنن�د که این قبیل 
مس�ائل بیش از همه با امنیت و س�المت ش�هروندان 
مستقر در این بافت های فرسوده گره خرده است پس 
ضروری اس�ت مقامات دولتی تصمیمات اجرایی تری 
را پیرام�ون نوس�ازی ای�ن بافت ه�ا یا مقاوم س�ازی 
واحدهای تجاری یا مس�کونی مستقر در این مناطق 
اخذ کنند.  در حالی موضوع نوس�ازی یا مقام س�ازی 
این بافت ها و س�اختمان های مس�تقر در این بافت ها 

مطرح می شود که واحد های صنفی و تجاری مستقر 
در ای�ن بافت ه�ا بر این باورند که هر گونه اقدامی در 
راس�تای مقاوم سازی یا ایمن سازی این ساختمان ها 
نباید منجر به تعطیلی یا ممانعت از کس�ب و کار آنان 
ش�ود از این رو کارشناس�ان نیز با توجه به ضرورت 
ادامه اشتغال و فعالیت کسب و کار های مستقر در این 
مناط�ق مواردی را به ش�رح زی�ر با عنوان گزینه ها و 

راهکارهای پیشنهادی ارائه می دهند. 

کارشناسان و صاحب نظران در گفت و گو با »فرصت امروز« مطرح کردند 
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 محمد حس��ین برخوردار کارش��ناس 
ارش��د اقتصادی اس��ت. او معتقد اس��ت 
که بس��یاری از برنامه ه��ا و قوانین وضع 
موج��ود در شهرس��ازی مس��تلزم نکاتی 
اس��ت که بیش��تر به تس��لط در مدیریت 
ش��هری اعضای شورای شهر باز می گردد. 
او از ساخت و س��ازها برج های سربه فلک 
کش��یده در مناط��ق باالیی ش��هر تهران 
یاد می کند و می افزاید در حالی ش��ورای 
شهر یا شهرداری به برج ها در کوچه های 
باریک مناطق یک تهران مجوز داده است 
ک��ه اگر یک زلزله کوچ��ک این برج ها را 
بلرزاند معلوم نیس��ت این طبقات س��ر به 
فلک کش��یده بر س��ر چه تع��دادی قرار 
است آوار شوند. او معتقد است که بیشتر 
قوانی��ن در حال اجرا ی��ا در حال تدوین 
ش��هری نیازمند مدیریت قوی ش��هر در 
ش��ورای شهر تهران اس��ت؛ مدیریتی که 
بتوان��د علمی تر و اجرایی ت��ر از اکنون به 

مدیریت شهر بپردازد. 
با توجه ب�ه تجربیات ش�ما چگونه 
مقاوم س�ازی  ب�ه  ه�م  می ت�وان 
واحدهای تجاری، مس�کونی مستقر 
در بافت های فرس�وده شهر پرداخت 
و هم مانع کس�ب و کار این واحدها و 

اصناف نبود؟ 
در ای��ن قبی��ل م��وارد معم��وال وقتی 
کس��ب و کار اجب��ارا بای��د در مناطقی با 
بافت های فرسوده شهر ادامه داشته باشد 
از جمل��ه تدابیر دول��ت، انتقال واحد های 
صنف��ی و تج��اری به خ��ارج از ش��هر یا 
محدوده هایی اس��ت که از قب��ل در نظر 
گرفته ش��ده یا می توان��د آنان را به خارج 
از ش��هر انتقال دهد یا در خود شهر برای 
مدتی معل��وم مثال چهار یا پنج س��ال تا 
زمان اتمام مقاوم س��ازی ساختمان ها این 
قبی��ل واحد های تج��اری را به آن اماکن 
انتق��ال دهد تا ضمن تخریب و نوس��ازی 
یا مقاوم سازی س��اختمان های قدیمی یا 

س��اختمان هایی که در بافت های فرسوده 
هس��تند و الزم اس��ت حتم��ا نس��بت به 
مقاوم سازی یا بازس��ازی آنها حتی اقدام 
ش��ود اقدام��ات الزم همزمان ب��ا فعالیت 

مالکان آن ادامه داشته باشد. 
از آنجای��ی ک��ه ای��ن قبی��ل اقدامات 
نیازمن��د تامین منابع مالی الزم اس��ت و 
دولت یا ش��هرداری از این قبیل بودجه ها 
ندارد بنابراین بیش��تر باید به رفع مشکل 
از بخش ه��ای ابتدای��ی کار پرداخ��ت. به 
عبارت��ی به واحد هایی مجوز کس��ب و کار 
داد که از ایمن بودن ساختمان ها مطمئن 
هس��تیم این در حالی است که در شرایط 
فعلی تخصص افراد مس��تقر در ش��ورای 
ش��هر نیز کم اس��ت و متاس��فانه اعضای 
ش��ورای ش��هر ما نیز چندان به مس��ائل 
ش��هری و مهندسی ش��هری آگاهی های 
الزم را ندارند و ب��رای تصمیم گیری های 
مهم تر در س��طح شهر نظیر؛ مدرن سازی 
یا م��وارد خطرن��اک مثل آلودگ��ی هوا، 
پارکینگ ه��ا ی��ا اصالح و عری��ض کردن 
برخ��ی خیابان ه��ا و س��ایر تصمیمات از 
تخصص الزم ش��هری و مدیریت شهری 
برخ��وردار نیس��تند بنابرای��ن منج��ر به 
تصمیم گیری هایی می ش��ود که در ادامه، 
شهر و امنیت آن را دچار مشکل می کند 
که یکی از این موارد گذش��ته از موضوع 
ساختمان پالسکو که ساختمانی قدیمی 
ب��ود موض��وع ساخت و س��ازهای جدی��د 
در برج ه��ای طویل خیابان ه��ای تنگ و 
باریک مناطق یک ش��هر تهران است. آیا 
از ایم��ن و مقاوم بودن این س��اختمان ها 
در براب��ر زلزله یا خط��رات دیگر مطمئن 
هس��تیم؟ بنابرای��ن موضوع ایمن س��ازی 
فقط ساختمان ها یا واحدهای مسکونی و 
تجاری مستقر در بافت های فرسوده شهر 
تهران نیست، ما بیشتر به افراد متخصص 
در شورای ش��هر نیازمندیم تا راهکارهای 

بهتری ارائه دهند. 

کوروش پرویزیان، عضو کمیس��یون پول 
و سرمایه اتاق بازرگانی تهران است. او در 
خصوص ایمن س��ازی بسیاری از واحدهای 
تجاری و مس��کونی مس��تقر در بافت های 
فرسوده تهران براین باور است که باوجود 
مخالفت مالکان از ایمن س��ازی این قبیل 
واحده��ای تج��اری ب��ه دلیل اش��تغال و 
استقرار مالکان و ضرورت ادامه کار ضروری 
است نسبت به نوع یا حتی بعضا تغییر الگو 
و س��اختار برخی خدمات شهری اقدامات 

الزم را از سر گیریم. 
ب�ا توجه به اتفاقی که درس�اختمان 
پالس�کوی ش�هر تهران روی داد شما 
چه پیشنهاداتی برای ایمن سازی این 
قبیل واحد های تجاری و مسکونی در 
کنار اش�تغال همزمان و مقاوم س�ازی 

آن دارید؟
از نظ��ر قانون��ی ب��رای استانداردس��ازی 
ساخت وس��ازها مق��ررات خ��وب و مدرنی 
پیش لحاظ ش��ده اس��ت، قوانینی هم برای 
مقاوم س��ازی این س��اختمان ها و هم برای 
استانداردس��ازی آنها، اما آنچه حائز اهمیت 
اس��ت بحث اص��الح و بازس��ازی بافت های 
فرسوده شهر تهران است هرچند کمک هایی 
نی��ز ازط��رق مختل��ف ص��ورت می گیرد و 
پیش بینی های موثری نیز در راستای اجرای 
قوانین ملی ساختمان و همچنین موضوعات 
مربوط به مقاوم سازی و بهینه سازی مصرف 
انرژی در این س��اختمان ها دیده شده است 
اما آنچه  در اجرای قوانین کار را دچار مشکل 
می کند تامین منابع مالی الزم برای بهسازی 
و نوسازی ساختمان هاست که بیشتر نیازمند 
جلب و جذب مشارکت های مردمی و از سوی 
دیگر نیازمند رعایت اس��تانداردها از س��وی 

حوزه های مختلف شهری است. 
در مرحله دوم، مش��کل دیگر در اجرای 
ای��ن قوانی��ن، نحوه درآم��د و تامین منابع 
برخ��ی منابع ش��هری اس��ت ک��ه غالبا از 
طری��ق مجوز هایی اس��ت که به این قبیل 

ساخت و س��ازها اعط��ا می ش��ود همچون 
عوارض ش��هری که بیش��تر از این طریق 
تامین می شود و از آنجایی که منابع مالی 
ش��هرداری ها بیش��تر از این طریق تامین 
می ش��ود شاید دچار برخی سهل انگاری ها 
نیز بش��ود. از س��ویی دیگر، ممکن اس��ت 
از همی��ن طری��ق در نح��وه اعطا یا نظارت 
ب��ر اجرای ای��ن مجوزهای ساخت و س��از 
اش��تباهاتی رخ دهد که در مجموع منجر 
ب��ه اش��کاالت درون ش��هری ش��ود. مثل 
مجوزهای��ی که به برخی ساخت و س��ازها 
نظیر س��اخت برج ه��ا در کوچه های تنگ 
و باریک ش��هری داده می شود. به هر حال 
اگر براس��اس قوانین ه��م پیش بینی های 
الزم را انجام داده باش��یم باز هم خطرات 

خودش را دارد. 
چه تجربه ای از نوس�ازی واحدهای 
تجاری مسکونی در بافت های فرسوده 
ش�هر داری�د؟ چ�ه راه�کاری ب�رای 
مقاوم س�ازی بافت های فرس�وده  در 
کنار تداوم اش�تغال واحدهای صنفی 

مستقر در آن دارید ؟
این به تجربه ما در طرح بازسازی برخی 
مناط��ق در نواب تهران باز می گردد که به 
عنوان یک الگو نیز مورد توجه قرار گرفت 
البته عوارض و مشکالت خودش را داشت، 
اما مش��کلی که بیش از همه در این قبیل 
مس��ائل مطرح اس��ت موضوع مالکیت این 
واحدهای صنفی یا مس��کونی است. بحث 
سرقفلی و مالکیت در این قبیل موارد منجر 
به پیچیده ش��دن مقررات رسیدگی به آن 
می ش��ود. از آنجایی که س��رقفلی مالکیت 
معنوی محس��وب می شود و به ساختمان 
ارتب��اط دارد اگ��ر س��اختمان نیازمن��د 
تعمیرات��ی نیز باش��د نیازمند توافق مالک 
و صاحب سرقفلی یا افرادی است که آنجا 
مش��غول به فعالیت هس��تند از این  رو  این 
قبی��ل موارد باع��ث دعاوی حقوقی زیادی 

نیز شده است.

احم��د ن��ادرزاده، کارش��ناس 
س��ازه و مهندس��ی زلزله اس��ت. 
او در ارتب��اط ب��ا مقاوم س��ازی 
واحدهای فرس��وده مس��کونی و 
تج��اری مس��تقر در بافت ه��ای 
فرس��وده تهران معتقد است که 
ب��ا توجه به اولویت مقاوم س��ازی 
س��اختمان ها و ت��داوم اش��تغال 
واحده��ای کس��ب و کار در ای��ن 
از  اس��ت  ض��روری  واحده��ا 
برنامه های و تش��ویقی اس��تفاده 
ش��ود. به عن��وان مثال اگر مالکی 
نسبت به مقاوم سازی ساختمان 
مس��کونی یا تج��اری خود اقدام 
ک��رد، اف��زون بر باال بردن ایمنی 
س��اختمان، با دریاف��ت گواهی 
 از مراج��ع ذی ربط، س��اختمان 
از ارزش اف��زوده باالت��ری نی��ز 

برخوردار شود. 
ب�ا توجه به اس�تقرار بخش 
بزرگی از واحدهای مسکونی و 
تجاری شهر تهران درمناطقی 
فرس�وده  بافت ه�ای  ب�ا 
همچ�ون  آن  خط�رات  ک�ه 
ساختمان پالسکو پابرجاست 
پیش�نهاداتی در  ش�ما چ�ه 
خص�وص مقاوم س�ازی ای�ن 
بافت هایی  داری�د؟  واحده�ا 
از  را  کس�به  نمی ت�وان  ک�ه 
کسب و کار بازداشت و درعین 

ح�ال نیازمند مقاوم س�ازی و 
بازسازی نیزهستند؟ 

توصیه من این است که بیشتر 
درصدد مقاوم سازی ساختمان ها 
باش��یم. مردم در سال های اخیر 
گرایش زیادی به سمت بازسازی 
و تغییرات ظاهری ساختمان های 
مسکونی یا تجاری خود داشته اند 
ت��ا نس��بت به مقاوم س��ازی آنها. 
اگرچه زیبا سازی و انجام تغییرات 
در معماری و ظاهر ساختمان چه 
در داخل و چه در نمای ساختمان 
کاری پس��ندیده و درخ��ور توجه 
اس��ت ولی باید دق��ت کنیم این 
تغییرات را در س��اختمانی انجام 
دهی��م که اس��کلت آن از ایمنی 
نسبی در برابر خطرات طبیعی و 
انسان ساخت برخوردار باشد. باید 
توجه داش��ته باشیم که آراستگی 
ظاهری در تن بیمار پیوس��ته در 
معرض خط��ر و تهدید قرار دارد 
و به عکس این تن سالم است که 
می تواند هم تن و هم آراس��تگی 
ظاهر را حفظ کند. مقاوم س��ازی 
س��اختمان ها در واق��ع اف��زودن 
ایمنی س��ازه ساختمان هاس��ت 
که آن را در برابر نیروهای ناشی 

از زلزله و س��ایر خطرات مقاوم تر 
می کند. بدیهی است که اقدامات 
بازس��ازی و تغییرات ظاهری در 
س��اختمانی که سازه )یا اسکلت( 
آن مقاوم س��ازی ش��ده اس��ت، 
دوام بیش��تری خواهد داش��ت و 
س��رمایه گذاری صورت گرفته در 
آن نی��ز مق��رون به صرفه خواهد 
بود. مقاوم س��ازی س��اختمان ها 
عم��ر مفید آنه��ا را افزایش داده 
و به همین دلیل آنها را از ارزش 
افزوده باالتری برخوردار می کند. 
بای��د توجه کنیم که ِصرف انجام 
تغیی��رات معماری و زیبا س��ازی 
داخ��ل یا خارج س��اختمان )که 
ب��ه باز س��ازی مع��روف اس��ت( 
در  آن  پای��داری  در  تاثی��ری 
رویاروی��ی با خطراتی مانند زلزله 
نخواهد داش��ت مگر آنکه عناصر 
بارب��ر یا اس��کلت س��اختمان نیز 

مقاوم سازی شود. 
در ارتب��اط ب��ا عل��ت اصل��ی 
حادثه تاس��ف باری که ساختمان 
قدیم��ی پالس��کو دچار آن ش��د 
بای��د در زمان مناس��ب و به دور 
از احساس��ات ب��ه ط��ور علمی و 
فنی مطالعه و وارس��ی های دقیق 

ص��ورت گیرد ولی به طور اجمال 
بای��د گف��ت: این س��اختمان که 
نخستین س��اختمان بلند کشور 
اس��ت که در اوای��ل دهه 1340 
مورد بهره برداری قرار گرفت هم 
نیاز به مقاوم سازی در برابر زلزله 
داش��ته و هم نیاز به باز س��ازی یا 
تعویض اج��زای خطرزایی مانند 
کابل ه��ای ب��رق. اف��زون بر آن، 
اندیش��یدن تمهی��دات ایمن��ی 
الزم مانن��د نصب س��امانه بارانی 
)Sprinkler(  اطف��ای حری��ق 
نی��ز از ملزومات س��اختمان های 
بلن��د، پرجمعیت و عمومی مانند 
س��اختمان پالسکوست. درحال 
حاضر نه فقط ساختمان پالسکو 
بلکه بسیاری از واحدهای تجاری 
واقع در بافت های فرسوده تهران 
با مش��کل مش��ابه روبه رو بوده و 
مقاومت و ایمنی الزم را در برابر 
خطرات طبیعی و انسان س��اخت 
ندارن��د. گرچ��ه س��اختمان های 
مهندس��ی س��از قدیم��ی نظیر 
س��اختمان پالسکو در زمان خود 
ب��ا آیین نامه ها و اس��تانداردهای 
روز س��اخته ش��ده اند ول��ی باید 
در نظر گرفت که گذش��ت زمان 

طوالن��ی باع��ث کاه��ش دوام و 
مقاومت بس��یاری از مواد، مصالح 
و تجهی��زات م��ورد اس��تفاده در 
س��اختمان می ش��ود. به عن��وان 
نمون��ه می توان به کابل های برق 
اش��اره کرد که روکش الستیکی 
آنه��ا ب��ه تدری��ج و در درازمدت 
خ��واص اولی��ه خود را از دس��ت 
داده و آس��یب پذیر می شود. این 
آسیب پذیری در زمانی ناخواسته 
می تواند به س��انحه ای دلخراش 

منجر شود. 
به جز گذش��ت زم��ان، عوامل 
دیگ��ری مانن��د آت��ش می تواند 
اث��ر منف��ی در مقاوم��ت مصالح 
داش��ته باش��د. به عنوان مثال اگر 
ف��والد در معرض آتش قرار گیرد 
ب��ه می��زان قابل مالحظ��ه ای از 
مقاومت آن کاس��ته می ش��ود. به 
همین دلیل اس��ت که از س��الیان 
پی��ش در کش��ورهای پیش��رفته 
ب��ه اس��کلت های ف��والدی مواد 
ضدآتش پاش��یده می ش��ود. این 
مق��ررات ب��رای س��اختمان های 
ف��والدی بلند در ایران نیز الزامی 

است. 
از عوام��ل متع��دد دیگری در 
فروری��زی س��اختمان پالس��کو 
بارگذاری بیش از حد در طبقات 

ساختمان است. 

الگو و روش های خدمات رسانی را اصالح کنیم  نبود مدیریت علمی و اجرایی ضعف شورای شهر است
کوروش پرویزیان:  محمد حسین برخوردار: 

احمد نادرزاده:

دولت با برنامه تشویق کند

قلب سبز 

روزگاری است امروز
در این روزگار که 

نفس های مان 
بوی ناخوشی می دهد 

مردانی قلب سبزشان را 
در آتش هدیه دادند

تا در قلب های کویری 
آدم های این روزگار 

بذر سبز کاشته شود 
تا به جای نفاق و تیغ و گلوله 

گل بروید 
بر دل های مه گرفته

مردانی از جنس سبز 
چنین بوده اند 

همیشه

حیدر مستخدمین حسینی
رئیس هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار



قبل از استعفا این سه سوال را 
از خود بپرسید

س��ال 2017 سالی اس��ت که باید بیشتر به خودتان 
توجه کنید و به خود بیایید؛ س��الی که بهتر اس��ت از 
الک خود بیرون آمده و کارهای مورد عالقه تان را دنبال 
کنید. حتی اگر کار مورد عالقه تان تنها یک سرگرمی یا 
حتی راه اندازی یک تجارت جدید باشد. اما قبل از آنکه 
به کارهای مورد عالق��ه خود فکر کنید یا قبل از آنکه 
از ش��غل خود استعفا بدهید تا به دنبال کار مورد عالقه 
خود بروید بهتر است س��واالتی را از خودتان بپرسید. 
زیرا ممکن است رها کردن کاری که با آن زندگی خود 
را می گذرانید برای رفتن دنبال کاری که تنها به دلیل 
عالق��ه آن را انتخاب کرده اید کم��ی خطرناک به نظر 
برس��د. پس قبل از انجام هرکاری الزم اس��ت از اینکه 
تصمیم درس��ت و دقیقی گرفته ای��د اطمینان حاصل 
کنید، زیرا این تصمیم بزرگی اس��ت که برای زندگی و 
آینده خود خواهید گرفت. مطمئنا هیچ کس نمی خواهد 

اوضاع زندگی خود را از وضعیت فعلی خود بدتر کند. 
ب��ا پاس��خ دادن به این پرس��ش ها ش��ما از تصمیم 
اس��تعفای خود اطمینان حاصل کرده و اگر به درستی 
به آنها پاس��خ دهید حتی به شما کمک خواهد کرد در 
حرفه و تجارت جدی��دی که پیش می گیرید موفقیت 

زیادی نیز کسب کنید. 
آیا طرح تجاری خاصی مدنظرتان است؟ 

اینکه تنه��ا بدانید چه کاری می خواهید انجام دهید 
کافی نیست. همیش��ه برای رسیدن به هر هدفی، یک 
ط��رح قدم به قدم الزم داری��م، یعنی طرح تجاری که 
شامل زمان خاصی ش��ده و برنامه زمان بندی در خود 
دارد و م��واردی را که دقیقا به آن نیاز دارید تا تجارت 
و کار تازه خود را راه بیندازید در خود داش��ته باشد. از 
اینکه همه موارد الزم را در این راه با خود دارید اطمینان 
حاصل کنید. این برنامه ها را فقط در رویاهایتان پرورش 
ندهید بلکه باید این برنامه ها را به صورت دقیق و قبل از 
رسیدن به هریک از آنها پیش بینی و ثبت کرده باشید. 
ب��ه این صورت می توانید به س��رعت موفقیت را تجربه 

کنید. 
آیا پس اندازی دارید؟ 

راه اندازی ه��رکاری از یک مغ��ازه کوچک گرفته تا 
یک فروش��گاه بزرگ نیاز به س��رمایه اولیه دارد و این 
سرمایه را باید از پس اندازهایی که در شغل فعلی خود 
که قصد اس��تعفا از آن را دارید جمع کرده باشید. اگر 
پاس��خ پرس��ش اول را به طور دقیق یافته اید حال وقت 
آن رس��یده که فکر مکانی مناس��ب ب��رای راه اندازی 
کارتان باشید. بعد از آن به مواردی از جمله تکنولوژی، 
وب سایت، نوع آوری و ارائه خدمات نیاز خواهید داشت. 
قبل از برداشتن نخستین قدم الزم است از خود سوال 
کنید آیا س��رمایه الزم برای انجام چنی��ن کاری را در 

اختیار دارید؟ 
آیا حمایت کننده ای دارید؟ 

ب��رای راه ان��دازی یک تجارت جدی��د راه طوالنی در 
پیش دارید و این یک واقعیت است، زیرا خیلی ها رویای 
راه اندازی تجارت شخصی خود را در سر می پرورانند اما 
متاس��فانه خیلی از آنها با شروع کار و برخورد با موانع 
منصرف ش��ده و دیگر راه برگشتی نیز برای آنها وجود 
نخواهد داشت. دلیل این انصراف از ادامه کار را می توان 
نداشتن یک حمایت کننده دانس��ت. قبل از راه اندازی 
تجارت مورد عالقه تان بهتر است به این مسئله نیز فکر 
کنید که آیا کسانی هستند که از شما حمایت کرده و 
به ش��ما در راه ادامه این کار چه از لحاظ مالی و چه از 

لحاظ همفکری در کار کمک کنند؟ 
آیا مشتری دارید؟ 

قبل از راه اندازی هرکار تازه ای باید به این فکر کنیم 
که آیا کس��ی هس��ت که به این خدماتی ک��ه ما ارائه 
می دهیم نیاز داشته باشد؟ آیا قبل از ما کسی این کار 
را انجام داده است؟ باید قبل از هرچیز به مشتری فکر 
کنیم، زیرا اگر کاری را که دوست داریم راه اندازی کنیم 
و حتی تمام شرایط الزم را هم داشته باشیم اما مشتری 
الزم را نداش��ته باشیم، تجارت ما به سرعت با شکست 
مواجه خواهد شد. اگر موفق شدید قبل از هر چیز نیاز 
بازار و نیاز مشتری های خود را پیدا کنید مطمئن باشید 
که یکی از مهم ترین قدم ها را در راه اندازی تجارت خود 

برداشته اید.
Business insider :منبع 

سرمایه گذاری چین برای توسعه 
اینترنت

چی��ن در ح��ال 
ایج��اد و خلق یک 
بیش  ب��ا  صن��دوق 
از 13میلی��ارد یورو برای توس��عه و پیش��رفت فناوری 
اینترنت خود اس��ت. امروزه توس��عه تکنولوژی یکی از 
اولویت های جوامع محس��وب می ش��ود و در این میان 
چین به عنوان یک کش��ور قدرتمند در حوزه اقتصاد و 
فناوری، دغدغه بیشتری در این زمینه دارد و در قالب 
برنامه های چند س��اله تالش می کند از دیگر کش��ورها 
پیش��ی بگیرد. چین با کمک و حمایت از شرکت های 
داخلی خود می خواهد فناوری اینترنت خود را توس��عه 
و گسترش دهد. پکن امیدوار است که در آینده به یک 
بازیگر بزرگ در بخش تکنولوژی اینترنت تبدیل شود. 
به نقل از خبرگزاری رس��می شینهوا، چین در حال 
راه اندازی ی��ک صندوق با بی��ش از 100میلیارد یوان 
معادل 13.6میلیارد یورو است. این صندوق برای کمک 
و حمایت از س��رمایه گذاران در بخش صنعت اینترنت 
اعالم آمادگی کرده اس��ت. این صن��دوق حمایتی که 
توس��ط دولت چین برای حمایت از سرمایه گذاران در 
حال راه اندازی اس��ت با این هدف تاسیس می شود که 
بتواند به چین کمک کند تا به یک کنش��گر بزرگ در 
عرصه فناوری اینترنتی تبدیل ش��ود. سرمایه اولیه این 
صندوق مع��ادل 30میلیارد ی��وان از بانک های بزرگ 
چی��ن و اپراتور های مخابراتی تامین ش��ده بود، مانند 
بانک صنعتی و بازرگانی چین )ICBC(، چین موبایل 
و چین یونیک��وم )Unicom(. اما در نهایت اعتباری 
مع��ادل 150میلیارد یوان در دس��ترس ش��رکت هایی 
قرار خواهد گرفت که در این صندوق س��رمایه گذاری 
می کنند و در آینده ممکن است این مقدار افزایش پیدا 
کند. دولت چین این ماه اعالم کرد که س��رمایه گذاری 
1.200میلی��ارد یوانی بین س��ال های 2016 تا 2018 
برای توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و اینترنت 

خود خواهد کرد. 

بریتانیا

بریتانیایی ه��ا در ام��ور مربوط به کس��ب و کار 
بسیار محافظه کارند و محترمانه رفتار می کنند. 
آنها بسیار بامالحظه رفتار می کنند. بلند صحبت 
ک��ردن و زیاد نزدیک ش��دن ب��ه مخاطب برای 
آنها به دور از ادب و نزاکت اس��ت. دس��ت دادن 
بریتانیایی ها مطابق شکل مقابل است. در حالی 
که نرم و آرام دست طرف را گرفته اید، آن را تکان 

دهید، اما خیلی نزدیک نایستید و حرف نزنید. 

سوییس

سوییس��ی ها طرفدار دس��ت دادن در کار و 
قرارمالقات های کاری هستند. برای آنها دست 
دادن یک رفت��ار اجتماعی روزانه اس��ت. آنها 
با هر کس��ی که دس��ت می دهند حتما از سر 
واژه »آقا« یا »خانم« پیش از نام آنها استفاده 

می کنند. 

آمریکا 
نیز آن س��وی مرز ه��ا طرفدار  آمریکایی ها 
دست دادن در قرار های مالقات و دیدارهای 
روزانه هس��تند. آنها بسیار محکم و پرانرژی 
ب��ا طرف مقابل دس��ت می دهن��د و همزمان 
تکان هم می دهن��د و برای چند ثانیه درنگ 

می کنند. 

روسیه
در س��ن پترزبورگ، این ش��هر معروف روسیه 
چطور باید دست داد؟ در روسیه یک خانم با آقا 

دست نمی دهد، مگر در روابط کاری. 

مکزیک 

مکزیکی ها نیز از ملت هایی هستند که طرفدار 
دس��ت دادن در برخورد های اجتماعی هستند. 
آنها محکم و طوالنی دست می دهند و برای چند 
ثانیه دس��ت طرف مقابل را نگه می دارند. دراین 
کشور اگر بین دو مرد عمل دست دادن طوالنی 
شود، در انتها باید همدیگر را در آغوش بگیرند. 

فرانسه 

فرانس��وی ها معموال آرام ولی س��ریع دس��ت 
می دهند. آنها موقع دس��ت دادن، دس��ت طرف 
مقابل را تکان می دهند ولی این عمل س��ریع و 

پرانرژی انجام می شود. 

ژاپن

س��عی نکنید با ی��ک ژاپن��ی در برخورد های 
حرفه ای و کاری خود دس��ت دهید که اش��تباه 
بزرگی مرتکب می ش��وید. البت��ه از آنجایی که 
ژاپنی ه��ا با فرهنگ دس��ت دادن در زمینه های 
کاری کشور های اروپایی آشنا شده اند، خودشان 

در این عمل پیشدستی می کنند. 

کره جنوبی

دست دادن یک فرهنگ آسیایی است و بعید 
نیست در کره جنوبی هم طرفدار داشته باشد. در 
این کش��ور فردی که موقعیت باالتری دارد باید 
دس��ت دادن را آغاز کند و طرف مقابل هم باید 

خیلی آرام دست او را فشار دهد. 

امارات متحده عربی 

در دوبی یا دوحه، دس��ت دادن نشانه احترام 
به اف��راد بزرگ تر اس��ت. آنها دس��ت دادن را با 
فشار دست فردی که س��ن باالتری دارد، شروع 
می کنند و بس��یار گرم و محکم دست می دهند. 
در این کشور رسم اس��ت که دست خود را نگه 
دارند و سریع کشیدن دست عملی دور از نزاکت 

محسوب می شود. 
برزیل

در این کش��ور باید دس��ت دادن محکم باشد 
و کمی هم طول بکش��د و افراد همزمان هم در 
چش��مان طرف مقابل نگاه کنن��د. مردم برزیل 
این کار را در دو موقع سالم و خداحافظی انجام 

می دهند. 
چین 

هن��گام دس��ت دادن در چین، موضوع س��ن 
اهمیت پیدا می کند. اول فردی که سن بیشتری 
دارد باید دس��ت دراز کند، دست دادن باید نرم 
باشد و هیچ نوع نگاه چشمی مستقیمی هم نباید 

وجود داشته باشد. 
ترکیه 

مطابق فرهنگ این کش��ور، فشار دادن دست 
طرف مقابل نوعی بی احترامی به حساب می آید. 
باید دست دادن طوالنی تر از حالت عادی باشد. 

مراکش 
در مراکش فقط افراد همجنس با هم دس��ت 
می دهند. )زن با زن و مرد با مرد( خیلی هم آرام 

دست هم را می فشارند. 
تایلند

در تایلند دست دادن رسم نیست. افراد نباید 
با طرف مقابل دس��ت بدهند بلکه کف دس��تان 
خود را روی هم و روی سینه می گذارند و تعظیم 

می کنند. 

فرهنگ دست دادن در قرارهای کاری کشورهای مختلف

آنچه این روزها هر تحلیلگر اقتصادی در رأس تحلیل های خود از س��ال 2016 دارد، دو 
اتفاق مهمی است که افکار عمومی را به سمت خود جلب کرده و هنوز هم عموم مردم و 
حتی اقتصاددانان به چشم دو شوک بزرگ به آنها نگاه می کنند. یکی از این دو رویداد مهم 
و تاریخی برگزیت بوده و دیگری انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکاست که 
از نظر افکار عمومی ممکن اس��ت تمام معادالت اقتصادی جهان را برای آینده برهم بزند. 
اما با وجود همه این نگرانی ها بازار بورس همچنان سرپاس��ت و حتی به طور مثال بورس 
کانادا که ممکن است بیش از هر کشور دیگری تحت تاثیر ریاست جمهوری ترامپ باشد، 
طی ماه های اخیر رشد چشمگیری داشته است. دلیل این رشد چشمگیر در بورس کانادا را 
می توان مواد اولیه و افزایش قیمت نفت دانست و این دالیل ثابت می کند که دونالد ترامپ 
نتوانسته به بورس کانادا که در نزدیکی اوست شوک وارد کند. اما با این همه نمی توان درباره 
سال 2017 با اطمینان صحبت کرد. آیا سال جاری می تواند باوجود نگرانی ها و ترس ها سال 

خوبی برای سرمایه گذاری باشد؟ 
پس از هش��ت سال ریاس��ت جمهوری اوباما، آمریکا موتور محرک اقتصاد جهانی، رشد 
اقتصادی چش��مگیر و همچنین کاهش نرخ بیکاری را تجربه کرد. آمریکا گزینه مناسبی 
برای س��رمایه گذاری های کالن به حساب می آمد، اما باوجود شک و تردیدهایی که ساکن 
جدید کاخ سفید با خود به اقتصاد جهانی آورده، سرمایه گذاران هنوز هم امید خود را نسبت 
به آمریکا از دست نداده اند. برخی اقتصاددانان عقیده دارند سیاست های چهل و پنجمین 
رئیس جمهور آمریکا رش��د اقتصادی را افزایش خواهد داد و سیاست های او تنها نزاع های 

بی موردی را در سطح جغرافیای سیاسی به وجود خواهد آورد. 
متخصص��ان در زمینه س��رمایه گذاری های اقتص��ادی و اقتصاددانان نگاهی به موقعیت 

سیاسی جهان انداخته و هریک نظریات خود را در این باره ارائه داده اند. 

اقتصاد سال 2017 چگونه رفتاری خواهد داشت؟ 
این روزها آثار خوش��بینی نس��بت به س��ال جدید را از زبان خیلی ها می شنویم. تقریبا 
در تمام دنیا صدای اعالم پایان سیاس��ت های س��ختگیرانه و خش��ن به گوش می رس��د. 
حکومت هایی که صاحب اقتصاد پیشرفته ای هستند قصد دارند اقتصاد جهانی را تحریک 
کرده و به جنب وجوش درآورند و از نظر بسیاری دیگر بحران اقتصادی وجود نخواهد داشت، 
میزان رشد اقتصادی با سرعت پیش خواهد رفت و به طور کلی چشم اندازها درباره اقتصاد 

جهانی آینده مثبت است. 
س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی رش��د تولیدات خالص داخلی را تا رقم 3.3 درصد 
در س��ال 2017 و تا 3.6 درصد در س��ال 2018 پیش بینی کرده اس��ت. در آمریکا ترامپ 
از اقتص��ادی حرف می زند که توجه خود را بیش��تر به داخل آمریکا معطوف کرده اس��ت. 
س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش بینی می کند اقتصاد آمریکا رشد 2.3 درصدی را 
در س��ال 2017 و رش��دی برابر با 3 درصد را در سال 2018 تجربه کند. کاهش مالیات ها و 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها که ترامپ وعده آن را داده است امیدها را در این باره بیشتر 
می کند. در کانادا پیش بینی می ش��ود در سال 2017 رشد 2.1 درصد و در سال 2018 هم 
رش��د حدود 2 درصدی دیده ش��ود. رش��د اقتصاد جهانی به کانادا کمک خواهد کرد تا در 
زمینه صادرات منابع طبیعی خود که اقتصاد کشورش به آن وابسته است پیشرفت کند. اما 
پیش بینی می ش��ود سرعت رشد اقتصادی چین نسبت به گذشته کاهش و رشد اقتصادی 
هند در زمینه صادرات مواد اولیه افزایش یابد. در این زمینه س��ازمان همکاری و توس��عه 
اقتصادی رشد چین را در سال 2017 رقمی معادل 6.4 درصد و با کاهش 0.3 درصدی این 
رقم را در سال 2018 برابر 6.1 درصد پیش بینی کرده است. اما اقتصاد هند با رسیدن از رقم 
7.6 در سال 2017 به رقم 7.7 درصد در سال 2018 رشد یک درصدی را تجربه خواهد کرد. 
اما پیش بینی ها درباره اروپا متفاوت است و با آنکه اقتصاددانان پیش بینی می کنند اوضاع 
اقتصادی جهان رو به بهبود اس��ت اما شک و تردیدها همچنان بر اروپا سایه افکنده است. 
یکی از دالیل این شک و تردیدها این است که هنوز پایان برگزیت و عواقب و پیامدهای آن 
در اقتصاد اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نامشخص است. همچنین در سال جدید دو 
اقتصاد بزرگ اروپا در حوزه یورو یعنی آلمان و فرانسه انتخابات ریاست جمهوری را پیش 
رو دارند و همین ابهام ها را درباره آینده اروپا بیش��تر می کند. س��ازمان همکاری و توسعه 
اقتصادی رشد ضعیف 1.6 درصدی را در سال 2017 و رشد 1.7 درصدی را در سال 2018 

برای اروپا پیش بینی کرده است. 

آینده بازارهای سیاه آمریکا چه خواهد بود؟ 
س��ایه طرح های س��یاهی بر بازارهای بورس دونالد ترامپ دیده می شود. سرمایه گذاران 
برخی سیاست های ترامپ را نسبت به اوباما بهتر ارزیابی می کنند اما همه نگران شخصیت 
غیرقابل پیش بینی او هستند. آیا ترامپ روابط بین المللی را تنها از طریق توییتر مدیریت 
خواه��د کرد؟ عده ای این پرس��ش را مطرح کرده و از این باب��ت به طور جدی ابراز نگرانی 

کرده اند، اما برخی نیز معتقدند سخنرانی منطقی او جهان را شگفت زده کرده است. 
ش��اید ترامپ در زمینه سیاس��ت های خارجی و در روابط خود با دیگر کشورها غیرقابل 
پیش بینی باشد اما درمورد سیاست هایی که درباره اقتصاد داخلی آمریکا در نظر دارد قاطع 
خواهد بود. چنانچه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز برای رشد اقتصادی آمریکا در 
سال 2017 رقم 6 و برای رشد اقتصادی آمریکا در سال 2018 رقمی معادل 8 درصد را در 
نظر گرفته اند. س��رمایه گذاران نیز باید بدانند آمریکا دیگر آن آمریکای سال 2013 نیست 
و ارزش ها از آن زمان تاکنون بس��یار افزایش داش��ته اس��ت. همچنین میزان ذخیره بانک 
مرکزی فدرال آمریکا در سال 2017 افزایش خواهد یافت زیرا چرخ های اقتصاد آمریکا به 
حرکت درخواهد آمد. در حال حاضر شرکت های گوگل و اپل ساالنه درآمدی معادل 2500 
میلیارد دالر از سرمایه گذاری های خود در خارج از کشور به دست می آورند و ترامپ قصد 
دارد ش��رایط را طوری س��اماندهی کند که این شرکت ها سرمایه به دست آمده را در خود 

آمریکا سرمایه گذاری کنند. 

بهترین فرصت های سرمایه گذاری درسال 2017 

قــاب
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سبک زندگی

منطقه آزاد

این عکس مسلمانان هندی را در راه شرکت در بزرگ ترین گردهمایی مسلمانان، بعد از مراسم حج به نام بیشوا نشان می دهد 
که هر س�ال س�ه روز در کرانه رود توراگ در حومه شهر داکا جمع می ش�وند و عبادت می کنند. این تصویر متعلق به 15 ژانویه و 

جزو تصاویر برگزیده هفته سایت MSN است. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 706 www.forsatnet.ir

مترجم: مریم قاسمی
Msn :منبع

چند روزی بود که این داورخان بی سروصدا می آمد و می رفت گوشه آبدارخانه اش کز می کرد. 
نه اینکه چایی پشت چایی یا هی دستمال کشیدن روی پیشخوان یا سوال و جواب از این و 
آن که چه حال، چه خبر؛ نه، هیچ کدام از این نشانه ها را نداشت. که اگر داشت، خیال بشریت 
راحت می شد. صدایش کردیم بیاید و کمی دم بالکن کنار ما بایستد و خیابان را تماشا کند، 
مغازه ها و مردم را، بچه هایی که از مدرس��ه برمی گشتند و صف نانوایی سنگک را، وانت سیار 
میوه فروش را که انار ساوه آورده بود و می شد با همین سوژه انار، گپ و گفت را شروع کرد. 

پرسیدیم: شهر شما انار ندارد؟ 
گفت: چه فرقی دارد؟ گیرم که داشته باشد! 

باز پرس��یدیم: به نظر ش��ما انار ساوه بهتر اس��ت یا. . . ، نمی دانستیم در طرف دیگر 
ترازوی انار ساوه کجا را قرار دهیم! 

گفت: آقای مهندس خودتان را خس��ته نکنید. به قول آن ش��اعر اهل دل کاش��انی، 
بروید آرزو کنید که کاش این مردم هم دانه های دل شان پیدا بود. 

گفتیم: داورخان! ما خودمان را برای شما خسته نکنیم، برای چه کسی خسته کنیم؟ 
هیچ ک��س نفهمد، ما که می فهمیم ش��ما یک گیر و گوری داری این روزها، نیس��تی! 
می فهمی؟ نیس��تی! کمی با ما باش.  نگاه س��نگی اش را به ما دوخت و آنگاه برگش��ت 
ت��وی آبدارخانه. ما خودمان کم درگیر رخداد پالس��کو بودیم، دور و بری های مان هم 
کمتر از ما؛ حاال مانده بود داورخان هم برود توی لک و در نیاید. بر همین اساس ما نیز 
راهی آبدارخانه شدیم و بست نشستیم که تا با ما حرف نزنی، محل را ترک نمی کنیم. 
داورخان برای ما استکان چایی مطبوعی مهیا ساخت و بی آنکه نگاه مان کند، گفت: ماجرا خیلی 
دست باالتر از آوار یک ساختمان است. خدا خودش رحم کند. نامهربان شده ایم. حالی مان هم 
نیست. آن یکی می گوید خوب شد فهمیدیم که اگر زلزله بیاید چه ها می شود، این یکی می گوید 
چرا اینها خودشان را زدند به دل آتش؟ مگر آموزش ندیده بودند؟ یکی هم می گوید چرا کسی 
استعفا نمی دهد! حاال شما یک زبانی پیدا کن که بشود دو کلمه حرف حساب به بشریت گفت! 

برو پیدا کن دیگر. آدم که نمی تواند مهربانی را وظیفه کسی قرار بدهد. 
ما با همین جمله آخر، سکوت اختیار کردیم، سکوتی دامنه دار.             من بنده 

در مقطع حساس کنونی

کارگروپ فرصت ویژه

هم�ه جای دنیا چه در روابط اجتماع�ی و چه در روابط کاری 
رسم و رس�ومات خاص خود را دارد. در یک موقعیت حرفه ای 
ی�ا در زندگی ش�خصی، فرهنگ دس�ت دادن یک�ی از نکاتی 
اس�ت که باید بس�ته به فرهنگ هر کش�ور آن را رعایت کرد. 
فی�گارو مطلب کوتاهی در این باره منتش�ر کرده که به ش�رح 
زیر می خوانیم. دست دادن، در سراسر جهان یکی از رسومات 
س�ام و ادای احترام اس�ت و مثل هر فعل دیگری در دنیا نیاز 

دارد تا فرهنگ آن در کش�ور های مختلف ش�ناخته ش�ود. در 
دنیای کار به خصوص کس�ب و کار، یاد گرفتن برخی از کد های 

رفتاری امری است ضروری. 
محک�م دس�ت دادن، دس�ت دادن طوالنی و اضاف�ه کردن 
چاش�نی آغ�وش ی�ا برعک�س س�رد و خش�ک دس�ت دادن 
نش�انه های رفتاری اند که از ژاپن ت�ا بریتانیا، از امارات متحده 

عربی تا کشور های غربی متفاوت است. 
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