
سیس��تم مجموعه ای از اجزاس��ت که همه آنها به هم پیوسته و با یکدیگر در 
ارتباطند و به صورت متقابل از هم تأثیر می پذیرند...

بررسی پویایی روابط درون سازمانی
 با استفاده از رویکرد مدلسازی مخزن و جریان

پیروزی های هر چه بیشتر برای پیروزمندان

اکفه مدیـران
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یادداشت سرمقـاله
بررسی جزییات همکاری مشروط 

به تشکیل کمیسیون مشترک
بدعتی به نام 

تعویق مجمع بانک ها

هیات آلمانی در نخستین حضور خود پس 
از اعمال تحریم علیه ایران، یک بازدید کلی...

برگزاری مجمع ساالنه بانک ها به منظور 
ارائه گزارش به سهامداران و تقسیم سود...

هوشنگ فالحتیان
معاون وزیر نیرو در امور برق

مهدی خاکی فیروز
دبیر تحریریه

بار دیگر وین؛ این بار اقتصاد
بررسی دستاوردهای کنفرانس ایران و اتحادیه اروپا

 وین که بعد از امضای توافق هس��ته ای 
در تاریخ ایران ماندگار ش��د این بار میزبان 
اجالسی ش��د که می تواند اقتصاد ایران را 
متح��ول کند. با لغو تحریم ها و باز ش��دن 
بین الملل��ی،  ه��م�کاری ه��ای  فض��ای 
ایران به عنوان ی��ک تغییر دهنده تعامالت 
رو  ای��ن  از  ش��د.  ش��ناخته  اقتص��ادی 

ش��رکت های خصوصی و دولت��ی ایرانی و 
اروپایی همای��ش بین المللی همکاری های 
ای��ران و اتحادیه اروپا پس از دوران تحریم 

را در وین برگزار کردند. 
این گردهمایی که با حضور و اس��تقبال 
تجار، س��رمایه گذاران و صاحبان بنگاه های 
اقتص��ادی روبه رو ش��ده، ب��ه محل تحلیل 

و تبادل نظ��ر مقامات، سیاس��ت گذاران و 
مس��ئوالن ایران��ی و اروپایی تبدیل ش��ده 

است. 
 وزیر صنعت، مع��دن و تجارت ایران به 
هم��راه هیاتی با حضور فع��االن اقتصادی، 
مال��ی، بانک��ی، نف��ت وگاز، پتروش��یمی، 
صنع��ت و تج��ارت خارج��ی ب��ا مجریان 

اتری��ش،  از  بخش خصوص��ی  عالی رتب��ه 
فرانسه، انگلس��تان، آلمان و دیگر کشورها 

به بحث و تبادل نظر پرداختند. 
 این همایش دیروز به کار خود پایان داد. 
آنچه در این کنفرانس گذشت وتأثیرات آن 
ب��ر اقتصاد ای��ران را در صفحات 2، 3 و 5 

بخوانید. 

بـــرای رسمایه گذارانبـــرای مدیـران

6 تحلیل رفتار حقوقی ها در گفت و گو با مدیرعامل گروه مالی نور انوار 

حقوقی ها دنبال سود هستند
نه چیز دیگری

زیان 2 درصدی سهامداران پس از توافق
13
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بررسی روند اجرای مسئولیت اجتماعی برندها در کمپین های اجرا شده در ماه رمضان

تقالی برندها برای سودجویی 
در پوسته کمپین های اجتماعی

قطره قطره جمع گردد... 
10

9
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وقتی مسکن ناجی بانک و بورس می شود

 دست های خالی اقتصاد
برای حمایت از مسکن

وزیر صنعت، معدن وتج��ارت گفت: بازار 
ای��ران همان بازار یک دهه پیش نیس��ت و 
به علت پیش��رفت در توانایی ه��ای فنی، ما 
دیگر عالقه مند ب��ه واردات یک طرفه کاال و 

ماشین آالت از اروپا نیستیم. 
ب��ه گ��زارش ش��بکه اطالع رس��انی تولید 
و تج��ارت ای��ران، محمدرض��ا نعم��ت زاده 
و  تج��ارت  کنفران��س  در  پنجش��نبه  روز 
س��رمایه گذاری ای��ران و اروپا ک��ه در وین 
در ح��ال برگ��زاری اس��ت، اظهار داش��ت: 
س��رمایه گذاری مش��ترک نه تنها روی بازار 
ایران ک��ه دارای 80 میلی��ون نفر جمعیت 
اس��ت، بلک��ه ب��ازار منطق��ه 300 میلیونی 
کشورهای همسایه می تواندحساب باز کند. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت افزود: 
ش��رکت های ایران��ی ق��ادر ب��ه گس��ترش 
فعالیت های خود در بسیاری از این کشورها 
هس��تند بنابراین، ایران نه تنها به عنوان یک 
ب��ازار، بلکه به عنوان ی��ک پلتفرم منطقه ای 
برای تولید مش��ترک و هم��کاری فنی برای 
کش��ورهای همسایه و کش��ورهای مستقل 

مشترک المنافع عمل می کند. 
وی تأکی��د کرد: معتقدی��م با حل و فصل 
ناپایداری سیاس��ی، این منطقه به طرح های 
اقتص��ادی بزرگی نی��از دارد لذا ما از ش��ما 
جهت مش��ارکت در این تالش و استفاده از 
فرصت های سرمایه گذاری دعوت می کنیم. 

نعمت زاده گفت: وجود مش��کالت مختلف 
به خصوص در زمینه های فنی، ما را مجبور 
ک��رد ب��ر کاس��تی ها از طری��ق تالش های 
خودمان غلب��ه کنیم. در نتیجه توانس��تیم 
در بس��یاری زمینه های علمی و فنی فقط با 
همکاری و مساعدت بسیار محدود خارجی، 

گام های بلندی برداریم. 

وزیرصنعت، مع��دن وتجارت افزود: تالش 
زیادی برای خصوصی س��ازی در ایران انجام 
ش��د که تا حدودی به دلیل محدودیت های 
ناش��ی از تحریم آهس��ته تر ش��ده است، اما 
ه��دف ما این اس��ت که ب��ه دور از مالکیت 
دولت��ی و کنت��رل در بس��یاری از زمینه ها 

حرکت کنیم. 
وی گفت: خصوصی سازی فرصت مناسبی 
برای سرمایه گذاران خارجی و بومی را جهت 
ش��رکت در زمینه هایی مانند خودرو، فوالد، 

تولید برق و... فراهم می سازد. 
نعمت زاده تأکید ک��رد: قوانین و مقررات 
در مورد سرمایه گذاری خارجی و درخصوص 
توس��ط س��رمایه گذاران خارجی  مالکی��ت 

اصالح شده است. 
وزیرصنع��ت، مع��دن وتج��ارت گفت: در 
آموزش عالی پیش��رفت زیادی داشتیم و در 
ای��ران فارغ التحصیالن زیادی در حوزه فنی 

وجود دارد. 

وی گف��ت: اقتص��اد ای��ران و بخش تولید 
بهبود یافته و درسال گذشته شمسی شاهد 
6.7 درصد رش��د در بخش صنعت و رش��د 

9.8 درصدی در بخش معدن بوده ایم. 
وزیر صنع��ت، معدن وتج��ارت همچنین 
گفت: به تازگی برنامه اس��تراتژی 10 ساله 
صنع��ت، معدن وتجارت که ش��امل اهداف، 

سیاست ها و اولویت هاست تدوین شد.
وی گف��ت: در ای��ن اس��تراتژی، توس��عه 
بیش��تر در صنای��ع مربوط به نف��ت و گاز، 
تولی��د کاالهای مختلف، طراحی و س��اخت 
ماش��ین آالت و تجهی��زات مورد نی��از دیده 

شده است. 
نعمت زاده افزود: صنایع معدنی به ویژه در 
فل��زات مانند فوالد، مس، کروم، طال، نقره و 
دیگر فلزات در میان اولویت های ما هستند. 
وزی��ر صنعت، مع��دن وتج��ارت در ادامه 
گفت: در صنعت خودرو هر دو اتومبیل های 
س��واری و وس��ایل نقلیه تج��اری و طراحی 

س��اخت و تولید قطعات مختلف با توجه به 
اس��تانداردهای جهانی یک بخش کلیدی از 

هدف های ما را تشکیل می دهند. 
وی اف��زود: تا س��ال 2025 می خواهیم 3 
میلیون خودرو تولید کنیم که یک س��وم آن 

صادر شود. 
می خواهی��م  ک��رد:  تأکی��د  نعم��ت زاده 
خودروی��ی تولید کنیم که تح��ت برندهای 
جهان��ی باش��ند و در این زمینه ب��ه دنبال 
س��رمایه گذاری مش��ترک ب��ا قطعه س��ازان 

هستیم. 
افزود:  وزی��ر صنعت، مع��دن وتج��ارت 
گام ه��ای بلن��دی در R & D بخش های 
متع��دد فناوری برداش��ته ایم و ب��ه دنبال 
س��رمایه گذاری مش��ترک در بخش های��ی 
مانن��د نانو تکنولوژی، صنعتی بهداش��تی، 

تجهیزات پزش��کی و مخابراتی هس��تیم. 
نعمت زاده گف��ت: در مجموع، برنامه ریزی 
اس��تراتژیک صنعتی ما با ه��دف قراردادن 
ای��ران در میان اقتصاده��ای در حال ظهور 
بر پایه مناب��ع طبیعی مان، نیروی انس��انی 
تحصیلک��رده و ج��وان، دانش��گاه ها و مراکز 
تحقیقات��ی مش��هور و بازاره��ای داخل��ی و 

منطقه ای است. 
وی گفت: پیشنهاد می کنم که شرکت های 
اروپای��ی به عنوان یک فرص��ت مهم به این 
موضوع نگاه کرده و با نگاهی اس��تراتژیک و 
بلند مدت به اشکال مختلف همکاری و اتحاد 

در این تالش مشارکت کنند. 
وزیر صنعت، مع��دن وتجارت تأکید کرد: 
ای��ران خ��ود را برای پیوس��تن به س��ازمان 
تجارت جهانی آماده می کند و عالقه مند به 
مذاکره و انعق��اد موافقت نامه های تجاری با 

اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاست. 

برگزاری مجمع س��االنه بانک ها به منظور ارائه گزارش به 
سهامداران و تقس��یم سود، با تاخیری نامتعارف همراه شده 
است. بانک مرکزی می گوید در این قضیه نقشی ندارد، ولی 
همزمانی این تاخیر در همه بانک ها از یک س��و و شنیده های 
غیررسمی از سوی دیگر، همگی بر مداخله بانک مرکزی در 
این مس��ئله داللت می کنند. این مداخله در ادامه به تعیین 
دس��توری محدوده سود سهام بانک ها از سوی بانک  مرکزی 

منجر شد. 
پیش از این دکتر فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی 
و بانک��ی گفته بود بانک ها در فعالیت های بانکداری خود 
زی��ان ده هس��تند و از طریق بن��گاه داری، ای��ن زیان را 
پوشش می دهند. ش��نیده ها حاکی از آن است که بانک 

مرک��زی به اس��تناد همین تحلیل، خواه��ان مداخله در 
میزان س��ود قابل تقس��یم بانک ها بین سهامداران است. 
مداخله جویان در روند برگزاری مجامع و تقس��یم س��ود 
بانک ها، بر این باورند که بانک ها س��ود چندانی نداده اند 
که بخواهند آن را تقس��یم کنند و تقس��یم س��ود اظهار 
ش��ده غیرواقعی، تبعات منفی برای اقتصاد کشور خواهد 

داشت. 
ت��راز مالی بانک ها تفاوت هایی چش��مگیر دارند. در برخی 
بانک ه��ا مانن��د بانک ملی به دلی��ل تاثیرپذیری بیش��تر از 
مداخله های غیرحرفه ای از جمله تس��هیالت تکلیفی و سهم 
مطالبات معوق از منابع بانک بس��یار باالس��ت، عدم مطالبه 
س��هامداران این قبی��ل بانک ه��ا در خص��وص رعایت اصول 
حرف��ه ای تخصی��ص منابع نی��ز مزید علت می ش��ود. با این 
ح��ال در برخی بانک ها به دلیل انضباط مالی و بهره گیری از 

تدابیر راهگشا، مطالبات معوق و مشکوک، به مراتب پایین تر 
اس��ت. آیا بانک هایی که با درایت مدیران شان موفق شده اند 
از توف��ان رکود تورمی، با کمترین آس��یب بی��رون بیایند را 
باید با همان چوبی راند که سزاوار بانک های ناکارآمد عمدتا 

دولتی است؟
بانک مرکزی در هدایت و نظارت بر بازار غیرمتشکله پولی 
به ویژه صندوق های قرض الحسنه به بهانه ضعف آیین نامه ها، 
از اج��رای وظایف نظارتی خود ش��انه خالی کرده در مقابل، 
س��ختگیری های نامتعارفی را در حوزه بانکی اعمال می کند. 
این مس��ئله ش��اید از روحی��ه رییس کل کنون��ی این بانک 
نش��ات می گیرد و  به همین دلیل اس��ت ک��ه بانک مرکزی 
هزاران صندوق قرض الحسنه با هویت و رفتارهای پرریسک 
اقتص��ادی را به حال خود رها کرده و برای جبران مافات، به 

پروپای بانک ها می پیچد. 

روزنامه »ال اکونومیس��تا« در گزارش��ی نوش��ت: 
کارشناسان اقتصادی معتقدند کشورهایی که قابلیت 
تجارت داشته باش��ند بازارها را به حرکت درخواهند 
آورد و در این راستا یونان برای سرمایه گذاران گزینه 

مطلوبی نیست. 
ب��ه گزارش ایرن��ا، ال اکونومیس��تا تصریح کرد: دو 
توافق ب��ا نتیجه متفاوت در وین و بروکس��ل صورت 
گرفت. در بروکسل، اتحادیه اروپا و دولت »آلکسیس 
چیپ��راس« رییس جمهوری یونان پ��س از چند روز 
کشمکش، س��رانجام به یک توافق رس��یدند که این 
توافق هرچند یون��ان را در حوزه یورو حفظ می کند، 
اما این کش��ور را ب��ه یک افس��ردگی دائمی محکوم 

خواهد کرد. 
همزمان در وین نیز توافقی در مورد برنامه هسته ای 
ایران به دس��ت آمد که بای��د راه را برای لغو تحریم ها 
هم��وار کند و حتی می تواند عامل الحاق دوباره ایران 

به باشگاه کشورهای بازرگانی شود. 
این رس��انه خاطرنش��ان س��اخت: از میان این دو، 
توافق ایران برای س��رمایه گذاران بس��یار مهم و حائز 
اهمیت است. باوجود همه چیز هایی که در مورد پول، 
سیاست های مالیاتی و کاهش مالیات ها شنیده شده، 

این کشور بازارها را به حرکت در می آورد. 
ایران برخالف یونان، پتانسیل تبدیل شدن به یک 
اقتص��اد مه��م را دارد و این امر در درازمدت بیش��تر 
خود را نشان می دهد اما یونان همچنان در یک رابطه 
ناس��الم با بقیه اروپا گرفتار است. همانند یک زوجی 
که خوش��بخت نیس��تند، هیچ کس نمی داند چگونه 
می ش��ود موفق ش��د که اقتصاد یونان در داخل پول 
واحد فعال ش��ود و هیچ کدام از طرفین نیز شجاعت 

رفتن را ندارند. 
درواقع، یونان چند س��الی همچن��ان به تقال ادامه 
خواه��د داد و ب��ه لطف کمک ه��ای مال��ی برلین و 
بروکس��ل زنده خواهد ماند درحالی که اقتصادش هر 
روز بیش��تر در ناامیدی غرق می شود و بعید است که 
بازارهای جهانی به این کش��ور توج��ه زیادی کنند. 
هش��دار های خروج قریب الوقوع یون��ان از یورو آنقدر 

بوده که دیگر کسی نمی داند که باید چه کند. 
ای��ران اکنون به نظر می رس��د که مس��یر دیگری 
را انتخ��اب ک��رده و می خواه��د به برق��راری روابط 
ب��ا خ��ارج بپ��ردازد. مهم ترین ای��ن رواب��ط، رابطه 
تجاری و س��رمایه گذاری اس��ت و بانک ها و مشاوران 
سرمایه گذاری از اکنون به این مزایا اشاره می کنند. 

رامی��ن ربیع، مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری 
»فیروزه« در این مورد به این روزنامه گفت: از لحاظ 
پتانسیل رشد، غول خفته منطقه در حال بیدار شدن 
اس��ت. با یک جمعیت ج��وان و پیچیده، یک اقتصاد 
غنی از منابع طبیعی و متنوع، ایران همیشه یک بازار 

با فرصت های بزرگی بوده که منتظر گشایش بود. 
س��رمایه گذاری  بان��ک  از  رابرتس��ون«  »چارل��ز 
»رنسانس کاپیتال«، یک سال پیش در یادداشتی در 
م��ورد ایران گفته بود: ایران همانند ترکیه اس��ت اما 

9درصد منابع نفت جهان را داراست. 

این گزارش ادامه داد: این کلمات، معنای بیشتری 
از آنچ��ه تقریباً هر س��رمایه گذار بین المللی می تواند 
تصور کند، دارد. هنگامی که ایران ش��اه را س��رنگون 
کرد، ایران یک اقتصاد حامی غرب در توس��عه سریع 
بود. از س��ه دهه ای ک��ه از آن زمان گذش��ته، ایران 
زمینه های بس��یاری را از دس��ت داده است. ببرهای 
اقتصادی شرق آسیا نظیر تایوان یا کره جنوبی که در 
سال های 70 میالدی هم ردیف با ایران بودند، از این 

کشور سبقت بسیاری گرفتند. 
این رس��انه تصریح کرد که ای��ران در منطقه خود 
ش��اهد بوده ک��ه چگونه کش��ورهای کوچ��ک حوزه 
خلیج فارس نظیر دوبی و قطر، این کشور را پشت سر 
گذاشته اند. حتی عربستان سعودی فوق ارتجاعی که 
ب��ا اکراه بازار بورس خود را به روی س��رمایه خارجی 
باز می کند، بیشتر از ایران ترقی کرده است اما تهران 

تمام این مدت را تقریباً بدون حرکت ماند. 
ال اکونومیستا اشاره کرد: ایران با 437 میلیارد دالر 
س��رمایه، بیست و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان است 
و باوجود تحریم ها، کم و بیش مانند آرژانتین، تایوان 

و در جلوی اتریش یا تایلند قرار دارد. 
هر وقت که تحریم ها لغو ش��وند، ایران باید بس��یار 
سریع تر رشد کند و 100 میلیارد دالر پول این کشور 
که در خارج به دلیل تحریم ها بلوکه شده، ، بار دیگر 
در دس��ترس کش��ور خواهند بود، مبلغ��ی که حتی 

کشوری نظیر ایران را تغییر خواهد داد. 
صادرات نفت می تواند با گش��ایش بازارهای جدید  
)هرچن��د نفت همانند دو س��ال قبل آنق��در باارزش 
نیس��ت ام��ا هن��وز بخش بزرگی اس��ت( با س��رعت 
بیش��تری دو برابر شود. رسانه افزود: ایران با یک نرخ 
رشد س��االنه 7 تا 8درصد، پتانس��یل دو برابر کردن 
اندازه اقتصادی خود را دارد و می تواند در زمان بسیار 

کوتاهی به آن دست یابد. 
ای��ران دارای یک موقعیت جغرافیایی بس��یار عالی 
بین اروپا، روس��یه و بازارهای رو به رشد خلیج فارس 
اس��ت و برای تجارت به بخش بزرگی از آسیا نزدیک 
اس��ت. سطح آموزش��ی آن مناس��ب و معقول است، 
منابع انرژی کشور، آنقدر بزرگ هستند که می توانند 
اقتص��اد آن را تغذیه کند هرچند نس��بت به جمعیت 
خود آنقدر کافی نیست که بتواند به یک دولت نفتی 

همانند عربستان سعودی تبدیل شود. 
ال اکونومیس��تا با طرح این س��وال که آیا ایران از 
فرصت اس��تفاده خواهد کرد پاسخ داد که هنوز برای 

پاسخ دادن به این پرسش زود است. 
بدون ش��ک مس��یر دش��واری پیش رو ایران است، 
به نوس��انات ناگهان��ی بازارهای ترکی��ه و تنش های 
منطقه ای باید توج��ه کرد. اگر تهران، درگیر تنش با 
داعش ش��ود یا وارد جنگ در سوریه شود، رشد این 

کشور از خط خارج خواهد شد. 
ای��ن روزنامه در پای��ان اف��زود: اقتصاد های جدید 
همانند ایران رش��د را تسهیل خواهند کرد به همین 
دلیل، توافق حاصل ش��ده در وین، بس��یار مهم تر از 

بروکسل است. 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنفرانس وین:

بازار ایران همان بازار یک دهه پیش نیست

بدعتی به نام تعویق مجمع بانک ها

روزنامه اسپانیایی: یونان را فراموش کنید
 ایران بازار را تکان خواهد داد

مهدی خاکی فیروز
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هوشنگ فالحتیان
معاون وزیر نیرو در امور برق

زیمنس یکی از شرکت هایی 
اس��ت که هفت��ه گذش��ته با 
هی��ات بلن��د پای��ه آلمانی به 
ایران س��فر کرد. این شرکت 
س��رگیری  از  راس��تای  در 
ش��رکت های  ب��ا  هم��کاری  
ایرانی در کش��ور حضور یافت 
و با وزیر نی��رو دیدار کرد. اما 
تأکید  بخش خصوصی  فعاالن 
می کنن��د که حضور آلمان در 
بازار برق ایران نباید به منظور 
فروش کاالهای آماده به بازار 
ایران باش��د. بلکه شرکت های 
آلمان��ی بای��د زمین��ه انتقال 
تکنولوژی ه��ای جدی��د را به 

ایران فراهم کنند. 
هن���وز جوه����ر امض��ای 
توافقنامه هس��ته ای خش��ک 
نش��ده بود که هیات بلندپایه 
آلمان��ی راهی ایران ش��دند. 
ای��ن هی��ات 29 تیرم��اه به 
ایران س��فر کرد تا با مقامات 
دولت��ی  و  بخش خصوص��ی 
گفت وگ��و  و  دی��دار  ای��ران 
کند. مذاکره ب��ا وزارت نیرو 
یک��ی از اهداف س��فر هیات 
بود. در نشس��تی که  آلمانی 
در ای��ن وزارتخان��ه برگ��زار 
زیمنس  ش��رکت های  ش��د، 
فع��االن  به عن��وان  مپن��ا  و 
کش��ور  دو  بخش خصوص��ی 
حضور داش��تند. اگرچه سایر 
بخش خصوصی  غایب  فعاالن 
در این جلس��ه، از محتویات 
مباح��ث مطرح ش��ده اطالع 
چندان��ی ندارن��د اما قضاوت 
زیمنس  درباره حضور  کردن 
در ای��ران را نی��ز زودهنگام 
توصی��ف می کنند اما در این 
میان، تج��ار هندی و چینی 
خط��ر  احس��اس  به ش��دت 
ک��رده و ت��الش می کنند به 
مس��ئوالن ای��ران ی��ادآوری 
کنن��د ک��ه در ای��ام تحریم، 

هم��راه دولت و مل��ت ایران 
نماینده  اخی����را  بوده ان���د. 
ارش��د شرکت س��وزالن هند 
در گفت وگو ب��ا مهر آمادگی 
کش��ورش را ب��رای نص��ب و 
بادی  نیروگاه های  راه اندازی 
در ای��ران اعالم کرده اس��ت. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه 
ش��رکت زیمنس هم یکی از 
توربین ه��ای  پیش��رفته ترین 
ب��ه دنی��ا عرض��ه  را  ب��ادی 
می کن��د. ب��ه نظر می رس��د، 
رقابت جدیدی بین ش��رکای 
دوره  در  ای��ران  تج��اری 
گرفته است.  شکل  پساتحریم 
اما باید دید همکاری با کدام 
کش��ورها، منافع ایران را در 
خواهد  تأمین  بیش��تر  آینده 

کرد. 

مپنا مخالف توسعه انرژی نو
ریی��س  اورئ��ی،  هاش��م 
بادی  ان��رژی  علمی  انجم��ن 
ب��ا   گفت وگ��و  در  ای��ران 
»فرصت ام��روز« در پاس��خ به 
این پرس��ش که هم��کاری با 
هند ی��ا آلمان بیش��تر منافع 
ای��ران را تأمی��ن خواهد کرد، 
می گوید: برای تصمیم س��ازی 
به  باید  درب��اره همکاری ه��ا، 
مس��ائلی مثل وضعیت انتقال 
تکنول��وژی، قیم��ت و نح��وه 
مش��ارکت در پروژه ه��ا توجه 
کرد. پس از بررس��ی مس��ائل 
و در نظ��ر گرفتن برآیند آنها، 

می توان به درستی نظر داد. 
وی بی��ان می کند: زیمنس 
در زمینه انرژی بادی بس��یار 
پیشرفته بوده و کشوری مثل 
هند قطع��ا در س��طح آلمان 
نیس��ت. اما باید دید زیمنس 
به مفه��وم واقع��ی در انتقال 
تکنول��وژی ب��ه ای��ران کمک 

می کند یا خیر. 
اورئی با اشاره به اینکه هنوز 
مذاک��رات در س��طوح اولی��ه 

است، بر هنر مذاکره کنندگان 
امتیازات  دریافت  برای  ایرانی 

بیشتر تأکید می کند. 
ای��ن  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
پرس��ش که آیا مپنا به عنوان 
بخش خصوص��ی ای��ران، قادر 
ب��ه مذاکره خوب ب��ا زیمنس 
خواه��د بود، عن��وان می کند: 
ش��رکت مپن��ا بع��د از اعمال 
تحریم ها، بخش عمده س��هام 
ش��رکت فورالندر را خریداری 
کرد و بقیه س��هام این شرکت 
اوکراینی  مجموع��ه  ی��ک  به 
منتقل شد. براساس اطالعات 
نس��بتا موثقی ک��ه دارم، این 
شرکت ورشکست شده و مپنا 
به دلیل عقب��ه کاری طوالنی 
ک��ه ب��ا زیمن��س در زمین��ه 
ایج��اد نیروگاه ه��ای حرارتی 
ناامید ش��دن  دارد، همچنین 
از به نتیجه رس��یدن مس��یر 
قبل��ی  )یعن��ی خرید س��هام 
یک ش��رکت آلمانی به منظور 
مجددا  تکنول��وژی(،  انتق��ال 
وارد مذاک��ره با این ش��رکت 

شده است. 
علم��ی  انجم��ن  ریی��س 
ان��رژی بادی ای��ران می گوید:  
ای��ن  م��ن  »نظ��ر ش��خصی 
اس��ت که زیمنس تکنولوژی 
نیروگاه ه��ای بادی را به ایران 
نمی ده��د ی��ا ای��ن کار را ب��ا 
محتوای داخلی خیلی محدود 
انجام خواه��دداد، ضمن آنکه 
مپنا به دنبال ورود تکنولوژی 
جدی��د ب��ه کش��ور در زمینه 

انرژی بادی نیست«. 
وی اضاف��ه می کند: مدیران 
مپنا در دولت قبلی اعالم کرده 
بودند، با توجه به وجود انرژی 
فسیلی، انرژی تجدیدپذیر در 
ایران صرفه اقتصادی ندارد. با 
یازدهم،  کارآمدن دولت  روی 
ب��ه دلی��ل اینکه مپن��ا قصد 
دارد با دولت همس��و باش��د، 
در  مقطعی  موضع��ی  تغیی��ر 

دیدگاه ه��ای خود ایجاد کرده 
است. 

همکاری با هند و چین 
منتهی به لیست سیاه

از  یک��ی  ترانس��فو  ای��ران 
شرکت هایی است که 15  سال 
زیمنس،  تحت لیس��انس  قبل 
و  کرده  تولید  ترانس��فورماتور 
به بازاره��ای خارجی و داخلی 
عرض��ه می کرد. امی��ر نجفی، 
مدیرعام��ل ای��ن ش��رکت در 
گفت وگ��و ب��ا  »فرصت امروز« 
حضور کش��وری مث��ل آلمان 
را فرصتی برای ب��ه روز کردن 
می داند،  ای��ران  در  تکنولوژی 
مش��روط بر اینکه برنامه ریزی 
مناسب در این باره انجام شود. 
وی اضافه می کند: زیمنس 
فن��اوری روز دنیا را در اختیار 
دارد و ای��ن اطمینان را به ما 
می ده��د ک��ه از تکنولوژی نو 
اس��تفاده می کنیم. اما هند و 
چین تکنول��وژی درجه دو و 

سه دنیا را در اختیار دارند. 
مدیرعام��ل ایران ترانس��فو 
اظه��ارات  ب��ه  پاس��خ  در 
کس��انی که معتقدند زیمنس 
تکنولوژی هایش  جدیدتری��ن 
را ب��ه ایران عرض��ه نمی کند، 
می گوی��د: قطعا این مس��ئله 
ب��ه ن��وع روابط ب��ا زیمنس و 
دارد.  بس��تگی  آن  مدیری��ت 
بای����د در ت���وافقنامه ه��ای 
احتمال��ی هوش��مندانه عمل 
ک��رده و بخواهی��م تکنولوژی 
ن��و را دریاف��ت کنی��م. اگر از 
صاحب نظران اس��تفاده کنیم، 

سرمان کاله نمی رود. 
وی ب��ر این باور اس��ت که 
اگر ای��ران ترانس��فو به عنوان 
ی��ک برن��د خوش��نام ایرانی 
ب��ا یک برن��د معتب��ر اروپایی 
به ص��ورت مش��ترک محصول 
به دنیا عرض��ه کنند، قطعا به 
توس��عه بازاره��ای بین المللی 
ای��ن ش��رکت کم��ک خواهد 

ش��د. درصورتی ک��ه اگر ایران 
مش��ترک  برند  ب��ا  ترانس��فو 
هند یا چی��ن محصولی را به 
بازارهای خارجی عرضه کند، 
ممکن اس��ت در لیست سیاه 

کشورها قرار گیرد. 

 همکاری ها به ایجاد 
اشتغال منجر شود

کمیته  دبیر  صادق صی��اد، 
از س��اخت داخ��ل  حمای��ت 
در  نی��ز  ب��رق  س��ندیکای 
ب��ا  »فرصت امروز«  گفت وگو 
به این نکته تأکید می کند که 
زیمنس نباید کاالی آماده به 

بازارهای ایران عرضه کند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه س��ابقه 
همکاری این ش��رکت آلمانی 
ب��ا صنع��ت ب��رق و مخابرات 
ایران می گوید: اگر قرار اس��ت 
محصول س��اخته ش��ده وارد 
کشور شود، این وضعیت خوبی 
برای صنعتگران ما نیست. اما 
اگ��ر در انتق��ال تکنولوژی یا 
س��رمایه گذاری ثاب��ت که به 
ایجاد اش��تغال منجر می شود 
با آلمان همکاری کنیم، نتایج 
مثبت تری برای کشور خواهد 

داشت. 
دبی��ر کمیت��ه حمای��ت از 
س��اخت داخل سندیکای برق 
بزرگ تری��ن  می کن��د:  بی��ان 
تهدی��د م��ا منابع انس��انی و 
اس��ت.  بیکار  فارغ التحصیالن 
باید به نحوی از این فرصت لغو 
تحریم ها برای جذب و اشتغال 

نیروی انسانی استفاده کنیم. 
وی در پاسخ به این پرسش 
که آی��ا س��اخت محصول در 
ایران تحت لیس��انس زیمنس 
بر رونق کس��ب وکار تأثیرگذار 
اس��ت یا خی��ر، می گوید: باید 
در مذاکرات اجازه صادرات به 
بازارهای دیگر به ایرانیان داده 
اینکه هدف گذاری ها  نه  شود، 
صرفا برای بازار داخلی باشد. 

زیمنس چگونه به ایران بیاید؟ 

شروط بخش خصوصی برای 
حضور آلمان در بازار برق ایران

قیم��ت معامالت آتی نفت خام 
و همزم��ان ش��دن آن با افزایش 
واردات این محص��ول و افزایش 
بیش از پیش ذخایر نفت، ذخیره 
کردن نفت مازاد موجود را بیش 
از هر زمان دیگری به یک اقدام 

سود آور بدل کرده است. 
ب��ه گ��زارش رویت��رز، قیم��ت 
ش��اخص نفت��ی وس��ت تگزاس 
اینترمدیت در معامالت آتی بیانگر 
این موضوع اس��ت که فعاالن بازار 
در حال هزینه کردن ماهانه بیش 
از 61 سنت در هر بشکه به منظور 
پوش��ش هزینه ه��ای تامین مالی 
و ذخی��ره ک��ردن نف��ت در مرکز 
کوش��ینگ در س��ه ماهه چهارم 
س��ال 2105 میالدی هستند که 
این موضوع بیانگر سه برابر شدن 
هزینه ها است، در حالی که هزینه 
پوش��ش مالی و ذخی��ره نفت در 
انباره��ا از ابتدای ماه ژوئن س��ال 
جاری میالدی کمتر از 20 سنت 

بوده است. 
در همی��ن راس��تا هزینه های 
مربوط به پوشش مالی و ذخیره 
ش��اخص نفتی برنت از 37 سنت 
به 48 سنت افزایش یافت که در 
مقایس��ه با قیمت خدمات مالی 

و ذخیره س��ازی ش��اخص نفتی 
در  اینترمدیت  تگ��زاس  وس��ت 
مدت زمان مشابه افزایش قیمت 

کمتری را تجربه کرده است. 
ب��ه عقی��ده کارشناس��ان این 
ش��رایط س��بب ش��ده تا ذخیره 
ش��اخص نفت��ی وس��ت تگزاس 
اینترمدیت در آمریکا در مقایسه 
ب��ا س��ایر کش��ورهای جه��ان و 
خصوص��ا در قیاس با ش��اخص 
نفت��ی برن��ت، اقدامی س��ودآور 
جای  بنابراین  می ش��ود.  تلق��ی 
تعجب نیس��ت که کاهش ارزش 
معام��الت آتی ش��اخص وس��ت 
تگ��زاس اینترمدیت ب��ا افزایش 

واردات نف��ت در ای��االت متحده 
همزمان شده است. 

واردات  رابط��ه  همی��ن  در 
نفت خ��ام آمری��کا از 6 میلیون 
و 900 ه��زار بش��که در روز در 
چهار هفت��ه منتهی به 22 مه  به 
7 میلیون و 500 هزار بش��که در 
روز در چه��ار هفت��ه منتهی به 
17 جوالی س��ال جاری میالدی 

رسید. 
در راس��تای افزای��ش واردات 
نف��ت ای��االت متح��ده در هفته 
منته��ی ب��ه 17 ج��والی حجم 
واردات نفت خام این کش��ور به 
7 میلیون و 980 هزار بش��که در 

روز رس��ید که براساس اطالعات 
منتشر شده توس��ط اداره انرژی 
آمریکا، باالتری��ن میزان واردات 
نفت خام آمریکا در س��ال جاری 

به شمار می رود. 
در ارتباط با این موضوع به رغم 
افزایش موج��ودی نفت خام در 
آمریکا و رسیدن آن به باالترین 
میزان در 80 س��ال اخیر واردات 
نفت خام در این کشور شدیدا رو 
به افزایش بوده است. این حجم 
واردات نفت خام س��بب شده تا 
موجودی نفت خام آمریکا به رغم 
پاالی��ش نفت با حداکثر ظرفیت 
این کشور  پاالیشگاه های  توسط 

و رس��یدن حجم نف��ت پاالیش 
ش��ده ب��ه روزان��ه 16 میلیون و 
800 هزار بش��که، کاهش جدی 

را تجربه نکند. 
مرک��ز  در  نف��ت  ذخای��ر 
اوکالهم��ا که محل  کوش��ینگ 
آت��ی  قرارداده��ای  تحوی��ل 
ش��اخص نفت��ی وس��ت تگزاس 
اینترمدی��ت به ش��مار می رود به 
می��زان تقریب��ی یک میلی��ون و 
700  ه��زار بش��که افزایش یافته 
اس��ت. این در شرایطی است که 
ذخای��ر نفت خام ای��ن مرکز در 
طول 9هفته گذش��ته کاهش��ی 
6میلی��ون بش��که ای را تجرب��ه 
کرده اس��ت. گفتنی است سایر 
انباره��ای ذخیره نفت در آمریکا 
در چهار هفته گذش��ته افزایشی 
یک میلی��ون بش��که ای را تجربه 

کرده اند. 
به عقیده کارشناسان و فعاالن 
حوزه ان��رژی، بازار معامالت آتی 
خ��ود را ب��رای افزایش بیش��تر 
ذخای��ر نفت خام در س��ه ماهه 
چهارم سال جاری میالدی آماده 

می کند. 
ترجمه: معراج آگاهی
منبع: رویترز

افزایش واردات نفت آمریکا همزمان با کاهش قیمت شاخص وست تگزاس اینترمدیت در معامالت آتی
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بررسی جزییات همکاری مشروط 
به تشکیل کمیسیون مشترک

هی��ات آلمان��ی در نخس��تین حض��ور خود پس 
از اعم��ال تحری��م علیه ایران، ی��ک بازدید کلی از 
ش��رایط ای��ران و زمین��ه همکاری های مش��ترک 
داشت. وزیر اقتصاد و انرژی آلمان به همراه هیاتی 
بلندپایه ب��ه ایران آمد تا مقدم��ات مذاکره درباره 
همکاری ه��ای دوجانب��ه را فراهم کن��د. به همین 
دلی��ل، این هی��ات با وزیر نیرو نی��ز دیداری انجام 
داد. در نشس��ت وزارت نی��رو در رابطه با جزییات 
همکاری ها صحبتی مطرح نش��د و فقط چارچوب 
همکاری ها مش��خص شد. اگر جلسات دیگری بین 
دو کش��ور برگزار شود، به طور قطع در آن جلسات 
وارد جزییات برنامه ها می شویم. قرار است تا پایان 
س��ال جاری، کمیس��یون مش��ترک ایران و آلمان 
تش��کیل ش��ود تا امکان بررس��ی بیش��تر جزییات 
برای طرفین فراهم ش��ود. قبل از اعمال تحریم ها 
کمیس��یون اقتصادی مش��ترک دو کشور، جلسات 
منظم��ی برگزار می  کردند. ب��ه همین دلیل تالش 
می کنیم این نشس��ت های منظم را همچون سابق 
برگ��زار کنیم. با تش��کیل این کارگ��روه، دو طرف 
برنامه ریزی الزم را برای مش��خص ش��دن جزییات 
همکاری ه��ا انج��ام خواهن��د داد. وزارت نیرو نیز 
ب��ه محض تش��کیل این کارگروه در ح��وزه انرژی 
مذاکرات مفصلی را ب��ا بخش خصوصی آلمان آغاز 
خواهد کرد. رویک��رد وزارت نیرو در این مذاکرات 
مبتن��ی ب��ر حمای��ت از س��اخت داخ��ل، انتق��ال 
تکنول��وژی و فناوری های جدید به کش��ور خواهد 
بود. البته در نخس��تین جلس��ه با ط��رف آلمانی، 
این کش��ور آمادگی خود را برای همکاری در همه 

عرصه ها طبق روال گذش��ته، اعالم کرده اس��ت. 
در مذاک��رات آت��ی نیز ب��ه مس��ائل مختلفی از 
جمل��ه ام��کان عرض��ه محص��والت ایران��ی تحت 
لیس��انس ش��رکت زیمنس توجه خواهیم کرد. به 
ای��ن ترتیب، تولید داخلی پ��س از ارتقای کیفیت 
ب��ا فناوری های آلمان، ش��رایط جدی��دی را برای 
عرض��ه به بازاره��ای منطقه خواهد داش��ت. البته 
ممکن اس��ت از توانمندی این ش��رکت آلمانی در 
حوزه نیروگاهی برای کاهش تلفات انرژی، افزایش 
بهره وری، هوشمندسازی شبکه و سایر عرصه های 
مرتبط با فعالیت های وزارت نیرو نیز استفاده شود. 
تمام این مسائل موکول به رخدادهای ماه های آتی 
و تشکیل جلسات منظم بین دو کشور خواهد بود. 
طبیعتا هر جلس��ه مش��ترکی ب��ا زیمنس برگزار 
شود، منافع ملی در آن لحاظ خواهد شد. براساس 
تصمیمات گرفته ش��ده، قرار ش��د ای��ران و آلمان 
تالش کنند تا پایان س��ال جاری جلسات مشترک 
بین دو کشور را س��ازماندهی کرده و مثل سالیان 
گذشته، س��االنه چند بار جلس��ه مشترک بین دو 

کشور برگزار شود. 

حضور هیأت های تجاری فرانسه و انگلیس در تهران
سفر مقامات 

صنعت نفت ایران به اتریش

مدیرعام��ل ش��رکت پتروش��یمی بین المل��ل با 
بی��ان اینکه ق��رار اس��ت ب��ه زودی هیأت هایی از 
فرانس��ه و انگلیس برای مذاکره به ای��ران بیایند؛ 
بح��ران  از  بع��د  به خص��وص  اروپایی ه��ا  گف��ت: 
اقتصادی به ش��دت ب��ه دنبال س��رمایه گذاری های 
س��ودآور هس��تند و هیچ ج��ا بهتر از ای��ران برای 

س��رمایه گذاری آنها نیس��ت. 
به گزارش ایرنا، عیس��ی مشایخی از سفر خود به 
وین به دعوت اتاق مش��ترک ای��ران و اتریش برای 
رونمای��ی از فرصت های تجاری بخش پتروش��یمی 
خب��ر داد و گفت: هم اکنون زود اس��ت که در مورد 
فرصت ه��ای تأمین مالی و حجم س��رمایه گذاری ها 
صحب��ت ش��ود، زیرا برای ج��ذب مناب��ع مالی تنها 
ارتباط دولت ها کافی نیس��ت و الزامات دیگری نظیر 
ایجاد خط اعتباری Line Credit  و افزایش اعتبار 
نزد موسس��ات بیمه صادراتی ECA’s و. . . دخالت 

دارند. 
بین المل��ل  پتروش��یمی  ش��رکت  مدیرعام��ل   
 گف��ت: در مقطع فعل��ی هلدینگ خلی��ج فارس به 
6.6 میلیارددالر س��رمایه گذاری نی��از دارد، طبیعتا 
این حجم س��رمایه گذاری باید از طریق تأمین مالی 
بلندمدت دنبال ش��ود ک��ه در فضای جدید که طی 
پنج یا شش ماه آتی ایجاد خواهد شد، قابل پیگیری 

است. 
پی��ش روی  موان����ع  درب����اره  مش����ایخی   
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��رای ورود ب��ه ب��ازار 
پتروش��یمی ایران گف��ت: به عنوان مث��ال، برای 
جذب منابع مالی از بازارهای بین المللی به شکل 
بلندمدت  )فاینانس( دارا بودن رتبه اعتباری نزد 
موسس��ات بیمه صادراتی کشورها مطابق مقررات 
 OECD اقتصادی  توسعه همکاری های  سازمان 
الزم اس��ت؛ رتبه بندی موسس��ات بیمه صادراتی 
کش��ورها از یک تا هفت اس��ت و در مقطع فعلی 
رتبه ایران ش��ش اس��ت که امید است در آینده 
بهب��ود یابد؛ این درحالی اس��ت که قبل از اعمال 
تحری��م رتبه ای��ران چهار ب��وده و دوران طالیی 
 ام��کان تأمی��ن مناب��ع مالی در آن س��ال ها رقم 

خورد. 
 وی باتأکی��د بر اهمیت نقش بیمه های پوش��ش 
صادرات��ی اف��زود: همان گونه که آگاه��ی دارید در 
 HERMES آلمان، مؤسسه بیمه صادراتی هرمس
به عن��وان مؤسس��ه بیمه صادراتی این کش��ور نقش 
و نظ��ر مهمی در این بین دارد؛ آنچه مس��لم اس��ت 
شرایط سیاس��ی است و از آنجا که تحریم ها یکی از 
عوامل مؤثر بر فعالیت س��رمایه گذاران است، پس به 
یقین اثر خود را روی فضای سرمایه گذاری و تأمین 

مالی گذاشته است. 
 وی خاطرنش��ان کرد: تحریم ها نیز یک شبه وضع 
نش��ده که به یک باره برداش��ته ش��ود. این مس��ئله 
زمان بر خواهد بود و دست کم چهار تا پنج ماه زمان 
می برد که مقررات بانک��ی اعالم و رتبه اعتباری نیز 

بهبود یابد. 
بین المل��ل  پتروش��یمی  مدیرعام��ل ش��رکت   
درب��اره تأثیرپذی��ری فضای کس��ب وکار صنعت 
پتروش��یمی از فض��ای سیاس��ی گف��ت: محی��ط 
س��رمایه گذاری و تأمین منابع مالی تابع شرایط 
سیاس��ی اس��ت و از آنج��ا که تحریم ه��ا یکی از 
عوام��ل مؤثر بر فعالیت س��رمایه گذاران اس��ت، 
پ��س اثر خ��ود را روی فض��ای س��رمایه گذاری 

می گذارد. 
 مش��ایخی ب��ا اش��اره ب��ه س��ابقه حض��ور 
ش��رکت های آلمانی در پروژه های پتروشیمی 
ای��ران اظهار داش��ت: ش��رکت Linde پیش 
واح��د  در  و  پتروش��یمی  در  نی��ز  ای��ن  از 
واحد  و  پارس  Recovery C2 پتروش��یمی 
الفی��ن پتروش��یمی امیرکبیر فعالیت داش��ته 
اس��ت، در ه��ر ص��ورت ش��رکت های خارجی 
چ��ه در قالب اعطای لیس��انس و چه در قالب 
EPC زمانی وارد بازار ایران  پیمانکاری مثل 
می ش��وند که بح��ث مخاطره س��رمایه گذاری 
در می��ان نباش��د. به ای��ن معنا ک��ه حمایت 
موسس��ات صادرات��ی نظی��ر هرم��س آلمان، 
ECGD انگلیس و. . . را  کوف��اس فرانس��ه، 

داشته باشند. 
 وی در م��ورد اث��رات فعلی اع��الم توافق نهایی 
می��ان ایران و 1+5 بر جذب س��رمایه خارجی در 
صنعت پتروش��یمی گفت: خوشبختانه توافق اولیه 
اقدام مش��ترک که در ژانویه 2014 اتفاق افتاد و 
اث��ر روانی بس��یار خوبی را به جای گذاش��ت و با 
توافق جامع، فضای مثبت آغاز مجدد فعالیت های 
جدی��د کس��ب در ای��ران به طور کامل محس��وس 

خواهد بود. 
 مدیرعامل شرکت پتروش��یمی بین الملل گفت: 
اگر توافق نهایی میان ایران و 1+5 انجام نمی شد، 
مش��خص نبود قیمت دالر به چه میزان می رسید، 
هم اکن��ون تصوی��ب تواف��ق در ش��ورای امنیت و 
اتحادی��ه اروپا به لحاظ روانی بس��یار اث��ر مثبتی 

دارد. 
مدیرعامل شرکت پتروش��یمی بین الملل درباره 
وض��ع فعلی تبادالت پتروش��یمی ای��ران با جهان 
اظه��ار داش��ت: هم اکنون ما در تم��اس روزمره با 
بانک های بین المللی ب��رای بازپرداخت بدهی های 
خود هس��تیم اما توافقاتی برای فعالیت های جدید 
تأمین مالی تا زمان اعالم لجیستیشن بانکی انجام 

نمی شود. 
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برای تأیید و تصویب نهایی 
مدل قرارداد IPC به زودی در 

اختیار هیأت وزیران قرار می گیرد 

م��دل جدید قراردادهای نفت��ی  )IPC( به زودی 
ب��رای تصویب و تأیید نهایی در اختیار هیأت وزیران 

قرار می گیرد. 
ب��ه گزارش ایلنا، مدل جدید قراردادهای نفتی که 
مراحل نهایی خود را می گذراند، به زودی برای تأیید 

و تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال می شود. 
 )IPC(  در م��دل ت��ازه قراردادهای نفتی ای��ران
قرار براین اس��ت که حلقه های مختلف صنعت نفت  
)اکتشاف، توسعه و تولید( به صورت یکپارچه واگذار 
ش��ود تا ش��رکت های خارجی با چنین ق��راردادی، 
انگیزه ای برای حضور در صنعت نفت ایران داش��ته 

باشند. 
در این ق��رارداد، مالکی��ت مخزن قاب��ل انتقال 
نیس��ت و مالکیت واگذار نمی شود و تولید صیانتی 
ازمخ��زن، یک��ی از مهم تری��ن مباح��ث در ای��ن 
قراردادهاس��ت. درای��ن مدل از ق��رارداد، عملیات 
اکتش��اف ب��ه پیمانکار واگذار و باید س��عی ش��ود 
ش��رکت های خارجی به مناطق پر ریسک صنعت 
نفت وارد ش��وند زیرا قاعده در دنیا این اس��ت که 
هزینه س��نگین اکتش��اف را ش��رکت های خارجی 
تأمی��ن کنند و نباید هزینه های ملی صرف مخارج 

اکتشاف شود. 
انتقال فناوری و ش��فافیت مال��ی یکی ازمهم ترین 
مباحث قراردادهای تازه  )IPC( اس��ت که براساس 
آن قرار است در قراردادهای تازه، کارشناسان ایرانی 
در کنار شرکت های سرمایه گذار خارجی قرار گیرند 
تا با آخرین فناوری های روز دنیا آش��نا شوند. ضمن 
اینک��ه باید خود نیز در این انتقال و دریافت فناوری 
بهتر عمل کنند. همچنی��ن افزایش ضریب بازیافت 
مخازن یکی از مهم ترین اهداف این قرارداد است که 
با توجه به اینکه نیمی از میدان های کش��ور در نیمه 
دوم عم��ر خود ق��رار دارند، هر ی��ک درصد افزایش 
ضریب، معادل 500 میلیارد دالر افزایش ثروت ملی 

است. 
با توافق ایران و1+5 و عالقه ش��رکت های خارجی 
به حض��ور در صنعت نفت ایران، ق��رارداد IPC در 
آینده نزدیک در کنفرانسی در لندن به همراه توسعه 
برخی از پروژه ها به س��رمایه گذاران خارجی معرفی 

خواهد شد. 

لیال مرگن



نزدیک به دو س��ال است که 
اف��راد زیادی در انتظار به ثمر 
نشستن توافقات هسته ای و در 
نتیجه آن لغ��و تحریم ها علیه 
کشورمان هستند؛ تحریم هایی 
ک��ه گرچه توانس��ت در برخی 
حوزه ها تا حدودی خودکفایی 
را به جامعه بیاورد اما از سوی 
دیگ��ر بس��یاری از کارخانه ها 
را ورشکس��ت ک��رده و آنهایی 
هم ک��ه توانس��تند کمر خود 
را در مقابل مش��کالت راس��ت 
نگ��ه دارند، دچار افت کیفیت 

محصوالت شدند. 
حاال با باال رفتن امید به لغو 
تحریم ها، همه تولید کنندگان 
کش��ور برنامه های��ی را ب��رای 
بهبود کیفیت محصوالت خود 
دارن��د. از س��وی دیگر با مهیا 
ش��دن زمینه حضور برند های 
ای��ران،  در  معتب��ر خارج��ی 
تولی��دات داخلی را برای ادامه 
حیات ملزم به باال بردن کیفیت 
در مقابل قیمت کمتر می کند. 
ط��ی چند س��ال گذش��ته 
ب��ازار دیجیت��ال یک��ی از آن 
حوزه های��ی بود که به ش��دت 
تحت تاثی��ر افزایش تحریم ها 
قرار گرفت و نوس��انات نرخ ارز 
تاثیر مستقیمی بر قیمت های 
داش��ت  لحظه ای دس��تگاه ها 

و جال��ب اینکه ای��ن تاثیرات، 
کیفی��ت تولی��دات و برند های 
نی��ز  را  محص��والت داخل��ی 
دستخوش تغییرات قرار داد و 
حتی قیمت آنها را نیز پا به پای 
محصوالت وارداتی باال می برد. 
از  یک��ی  خلیل��ی،  حس��ن 
تولید کنندگان و فعاالن حوزه 
آی ت��ی درباره عل��ت افزایش 
محص��والت ایرانی به »فرصت 
ام��روز«  گفت: در حال حاضر 
دستگاه های ساخت ایران اکثرا 
در داخل مونتاژ و قطعات اصلی 
آنها از کش��ور های دیگر تامین 

می شود. 
وی افزود: افزایش قیمت ارز 
به خصوص دالر هزینه واردات 
قطعات اصلی دستگاه ها را باال 
می برد و به همین جهت قیمت 
محصول تولیدی نیز به مراتب 

باالتر می رفت. 
ای��ن تولید کننده در پاس��خ 
به این س��وال که آیا تحریم ها 
بر کیفی��ت محصوالت داخلی 
اث��ر گذاش��ته یا خی��ر؟ گفت: 
متاس��فانه این ام��ر روز به روز 
کیفی��ت محصوالت را کاهش 
تولیدکنن��دگان  چ��ون  داد، 
چ��اره ای ج��ز تامی��ن نی��از 
محصوالت خود از کشور هایی 
همچون چین و کره نداشتند. 
وی اف��زود: تنه��ا برند هایی 

در ای��ران محصوالت خود را با 
هم��ان کیفیت اولیه وارد بازار 
می کنن��د که تحت لیس��انس 
برن��دی خارجی باش��ند و در 
ای��ن حالت نی��ز افزایش زیاد 
قیم��ت محصول نهای��ی را به 

دنبال دارند. 
خلیل��ی ب��ا بی��ان اینکه لغو 
تحریم ه��ا کیفیت محصوالت 
تولیدی را باال خواهد برد اظهار 
ک��رد: در این م��دت تجربیات 
زی��ادی عای��د بخ��ش تولی��د 
ش��ده اس��ت و به نظر می رسد 
ب��ا برداش��ته ش��دن تحریم ها 
تولید کنندگان س��عی کنند تا 
جای ممکن وابس��تگی خود را 

به خارجی ها کمتر کنند. 
وی اف��زود: امیدواری��م ب��ا 
حمایت و س��رمایه گذاری روی 
قطعات پایه، مثل پردازشگر ها 
نیاز خود را از خارجی ها تا جای 

ممکن کم کنیم. 
می��الد فرخی، کارش��ناس 
درب��اره  اطالع��ات  فن��اوری 
وضعی��ت تولی��د محص��والت 
ایرانی به »فرصت امروز« گفت: 
درح��ال حاضر تولیدکنندگان 
ایران��ی در حالت اغما به س��ر 
می برند و امیدوارند با برداشته 
شدن تحریم ها کم کم به حالت 

عادی خود بازگردند. 
وی افزود: البته بس��یاری از 

واردکنن��دگان از این وضعیت 
سوءاستفاده کردند و با واردات 
غیر قانونی آسیب های زیادی را 
به بخش تولید وارد کرده اند. 

فرخ��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
ح���وزه آی ت����ی ی��ک��ی از 
بخش های��ی اس��ت که واردات 
غیرقانونی در آن بسیار باالست 
اظهار کرد: شاید هیچ پدیده ای 
مثل محص��والت قاچاق تاثیر 
مخرب��ی روی تولیدات ایرانی 
نداش��ته باش��د که متاس��فانه 
در بخ��ش آی ت��ی این معضل 
همچن��ان پابرجاس��ت و هنوز 
آن  ب��رای  تدابی��ری  هی��چ 

اندیشیده نشده است. 
وی اف��زود: بازار تلفن همراه 
ای��ن روز ها مملو از محصوالت 
قاچاق است که عرصه را برای 
فعاالن داخلی تنگ کرده است 
و باتوج��ه به آمار های رس��می 
گوش��ی های ایران��ی در ح��ال 
حاض��ر تنها یک درصد از بازار 

را تصاحب کرده اند. 
این کارشناس اظهار کرد: ما 
همچن��ان در تولید محصوالت 
دیجیتالی و مخابراتی مشکالت 
زیادی هم از نظر کیفیت و هم 
از نظ��ر تامین مواد اولیه داریم 
و بای��د راه چ��اره ای ب��رای آن 

اندیشید. 
درح��ال  گف��ت:  فرخ��ی 

حاض��ر در بخش ه��ای تبلت، 
تلف��ن همراه، ل��وازم جانبی و 
دستگاه های مخابراتی تولیدات 
ایرانی دیده می شوند که گرچه 
اکثر آنها مونتاژ شده هستند اما 
می توان با سیاست های مناسب 
س��رمایه گذاران و مسئوالن در 
چند س��ال آینده در تولید این 

محصوالت خودکفا شویم. 
وی اف��زود: تحریم ها با همه 
جوان��ب بدی که داش��تند به 
نی��روی انس��انی داخل��ی این 
فرص��ت را داد تا خود را محک 
بزنن��د به گون��ه ای ک��ه امروز 
می بینی��م حداق��ل در بخش 
تعمیرات دستگاه های مختلف 
پیش��رفت های  کامپیوت��ری 
زیادی داش��ته ایم که می تواند 
پش��توانه خوب��ی ب��رای تولید 
دس��تگاه هایی با برن��د ایرانی 

باشد. 
این کارشناس در پایان اظهار 
ک��رد: امیدوارم با لغو تحریم ها 
هم مردم و هم تولیدکنندگان 
وابس��ته به محصوالت خارجی 
نشوند و کم کم به دستگاه های 
س��اخت ایران روی آورده و با 
این کار از بخش تولید حمایت 
کنند که اگر این اتفاق رخ دهد 
مش��کالت بیکاری و اقتصادی 
کشور تا حد قابل توجهی بهبود 

می یابد. 

کارشناسان  آی تی در گفت وگو با »فرصت امروز«: 

لغو تحریم ها، کیفیت 
محصوالت داخلی را بهبود می بخشد

ش��رکت خودروسازی راین، از 
یک خودروی تازه رونمایی کرد 
که با قیمت 37 میلیون تومان به 

بازار عرضه خواهد شد. 
خبرن��گار  گ��زارش  ب��ه 
»فرص��ت امروز«، این ش��رکت 
چهارش��نبه  خودروس��ازی 
تازه  از دو خ��ودروی  گذش��ته 
رونمای��ی کرد. در این مراس��م 
نماین��دگان  از  تع��دادی  ک��ه 
و  اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
اس��تاندار ته��ران نی��ز حض��ور 
داش��تند، امید رضا طالش��یان، 
س��خنگوی راین خودرو، درباره 
محص��والت ت��ازه این ش��رکت 
بی��ان ک��رد:  در ش��رایط فعلی، 
مش��تریان ایرانی توجه ویژه ای 
ب��ه کیفی��ت و قیمت مناس��ب 
خودروه��ا دارن��د و همچنی��ن 
محصوالت��ی  خری��د  خواه��ان 
هس��تند ک��ه از خدمات پس از 
فروش مناس��ب و قاب��ل قبولی 
برخوردارند، ما نیز در ارائه این 
دو محص��ول این نکات را مورد 

توجه قرار دادیم. 
 او ب��ا اش��اره ب��ه رونمایی از 

ولک��س C30 دن��ده اتومات، از 
ب��ه محصوالت  ایرانی ها  عالق��ه 
اتوماتی��ک گف��ت و تاکید کرد: 
راین خودرو برای پاس��خ به این 
بخ��ش از تقاضای ب��ازار، ولکس 

C30  عرضه می کند. 
طالش��یان با بی��ان اینکه این 
دو خ��ودرو ب��ا برن��د »راین« به 
ب��ازار عرض��ه می ش��ود، درباره 
ولکس C30  گفت: این خودرو 
دارای حج��م موت��وری ح��دودا 
ق��درت  ب��ا  و  1500 سی س��ی 
104 اسب بخار اس��ت و با توجه 
به دارا بودن استاندارد آالیندگی 
ی��ورو4، در ه��ر 100 کیلومت��ر 
6،8 لیت��ر بنزی��ن می س��وزاند. 
ایرب��گ   ،ABS+EBD ترم��ز 
رانن��ده و سرنش��ین، سیس��تم 
ضدس��رقت، چراغ مه شکن جلو 
و عقب، آینه ه��ای جانبی برقی، 
شیش��ه باالبر جلو و عقب برقی، 
آلومینیومی،  رینگ  س��ان روف، 
روکش چرم��ی صندل��ی نیز از 
امکانات خ��ودرو موردنظر  دیگر 

است. 
ب��ه گفت��ه س��خنگوی رای��ن 

خودرو، مهم ترین ویژگی و تمایز 
ولک��س C30 اتوماتیک با مدل 
گیربکس دس��تی 5، زیبایی در 
یعنی  داخلی خ��ودرو  طراح��ی 
داش��بوردها، ارتق��ای امکان��ات 
سیس��تم رادیو و پخش، طراحی 

جلوی خودرو است. 
دیگ��ر  م��ورد  در  طالش��یان 
محص��ول راین خ��ودرو ب��ا نام 
»رای��ن« v5 نیز که در مراس��م 
موردنظ��ر رونمایی ش��د، اظهار 
کرد: این خودرو به درد ساکنان 
ش��هرهای پر ترافی��ک می خورد 
و با توجه ب��ه امکانات ویژه اش، 
ق��درت رقابت با همتایان خود را 

خواهد داشت. 
وی ادامه داد: راین V5 حجم 
1500 سی س��ی  حدودا  موتوری 
داش��ته و 97 اس��ب بخار قدرت 
تولید می کند و همچنین مصرف 
سوخت آن در هر 100 کیلومتر، 

6،1  لیتر است. 
طالش��یان با اش��اره به اینکه 
در س��ال جاری محصولی دیگر 
از راین خودرو ب��ه بازار عرضه 
خواه��د ش��د، تصری��ح ک��رد: 

راهبردهای  مهم تری��ن  از  یکی 
شرکت خودروس��ازان »راین«، 
توس��عه خدمات پس از فروش 
قبل از معرف��ی محصول جدید 
اس��ت و بر همین اساس، راین 
خودرو پی��ش از اینکه محصول 
جدیدی را به بازار معرفی کند، 
ابتدا س��طح دسترسی مشتری 
ب��ه »خدم��ات پ��س از فروش 
مش��تری  ب��رای  را  بهن��گام« 

تعری��ف خواه��د ک��رد. 
خ��ودرو  رای��ن  س��خنگوی 
  C30 اعالم ک��رد ک��ه »ولکس
اتوماتیک« ب��ا قیمت 53 میلیون 
بازار  و 500 ه��زار تومان روان��ه 
می ش��ود و »رای��ن V5« نی��ز 
خواهد  قیمت  تومان  37میلیون 
داش��ت و پیش ف��روش این دو 
خودرو از س��وم م��رداد ماه آغاز 

می شود. 
او در پاس��خ ب��ه اینکه چند 
تولید  این خ��ودرو  از  درص��د 
توضیح  ب��ود،  خواهد  داخل��ی 
از  25 درص��د  ح��دود  داد: 
خ��ودرو V5 در داخ��ل تولید 
م��ا  ت��الش  البت��ه  می ش��ود 

این اس��ت که این رق��م را تا 
40 درصد افزایش دهیم. 

طالش��یان با بی��ان اینکه بازار 
خ��ودرو خواس��ته یا ناخواس��ته 
به سمت ش��کل گیری یک بازار 
رقابتی م��ی رود، تاکید کرد: در 
بازار رقابتی، مش��تریان خودرو، 
خری��داران هوش��مند ب��ا دامنه 
انتخاب بس��یار زیاد هستند و از 
این رو فقط داش��تن محصوالت 
ش��رکت  ی��ک  ب��رای  متن��وع 
ب��رای  دلیل��ی  خودروس��ازی، 
موفقیت آن در این قبیل بازارها 

نمی شود. 
راین  خودروسازان  سخنگوی 
ش��رکت های  مدی��ران  اف��زود: 
اینک��ه  از  قب��ل  خودروس��ازی 
خ��ود را س��ازنده، فروش��نده و 
بدانند،  خ��ودرو  عرضه کنن��ده 
مصرف کنن��ده  را  خ��ود  بای��د 
خ��ودرو تولی��دی خ��ود فرض 
کنن��د، یعنی با فرض اینکه اول 
باید خوی��ش را خریدار خودرو 
خ��ود بدانیم، تا فروش��نده؛ به 
گسترش شبکه خدمات پس از 

فروش توجه کنیم. 

راین خودرو از محصوالت جدید خود رونمایی کرد 

2 خودروی تازه به بازار می آید
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خبــر

 طرح موتورسیکلت های برقی 
شکست خورد

رییس س��ندیکای تولید کنندگان موتورس��یکلت 
طرح موتورهای برقی را در ایران کامال شکست خورده 
دانست و دلیل آن را ورود افراد خارج از این صنعت 

به این مسئله عنوان کرد. 
ابوالفض��ل حجازی در گفت وگو با ایس��نا، با بیان 
اینکه ط��رح موتورهای برقی در ایران کارشناس��ی 
نش��ده پیش رف��ت، گفت: تا زمانی ک��ه ما بخواهیم 
بنزی��ن را ب��ا لیتری 1000 تومان در کش��ور عرضه 
کنیم انگیزه ای برای خریدار، برای تهیه موتور برقی 

ایجاد نمی شود. 
وی با بیان اینکه قیمت یک موتورسیکلت بنزینی 
در ح��ال حاضر 2 تا 5 میلیون تومان اس��ت، اظهار 
کرد: س��رعت و ش��تاب موتورس��یلکت های بنزینی 
بیشتر و اس��تهالک آنها کمتر است، بنابراین ما باید 
انگی��زه ای برای خریدن موتور برقی بین مردم ایجاد 

می کردیم. 
رییس س��ندیکای تولید کنندگان موتورس��یکلت 
قیمت واقعی موتورس��یکلت های برقی را بین 400 
ت��ا 500 دالر دانس��ت و گف��ت: ب��ا توج��ه به صفر 
بودن تعرفه گمرکی واردات این نوع موتورس��یکلت 
نبای��د قیمت آنه��ا به بیش از 2 میلیون می رس��ید، 
درحالی که عده ای س��ودجو قیمت��ی حدود 8 تا 10 
میلیون تومان روی این موتورس��یکلت ها گذاشتند، 
بنابراین انگیزه ای ب��رای خرید موتور برقی به وجود 

نمی آمد.
حجازی ط��رح موتورهای برقی را در کش��ورمان 
شکس��ت خورده دانس��ت و عنوان کرد: دو کارخانه 
در کی��ش و قم با قیمت های بس��یار مناس��ب اقدام 
به تولید این موتورها می کردند که اس��تقبال نش��د 
و تعطیل ش��دند، چ��را که اگر قرار ب��ود این کار به 
درس��تی انجام ش��ود باید اجازه می دادند سندیکای 

موتورسیکلت در این زمینه وارد کار شود. 
ب��ه گفت��ه ریی��س س��ندیکای تولید کنن��دگان 
موتورس��یکلت، ع��ده ای از اف��راد تنه��ا تس��هیالت 
ارزان قیم��ت ب��رای واردات این موتوره��ا از بانک ها 

گرفتند و به جای آن کاالهای دیگر وارد کردند. 
وی با بی��ان اینکه این اف��راد تولید کننده نبودند، 
اظه��ار کرد: اف��رادی بودند که می خواس��تند از آب 

گل آلود ماهی بگیرند و این کار را نیز انجام دادند. 
حجازی ادامه داد: زمانی که ش��رکت تولید کننده 
قیمت مناسب روی کاالی خود می گذارد دولت باید 
به عنوان نخس��تین حمایت کننده وارد شده و اقدام 
به خرید کند. برای مثال ش��هرداری ها می توانستند 

درون سازمان خود از این موتورها استفاده کنند. 
وی با اشاره به دالیل استفاده مردم از موتورسیکلت 
ادام��ه داد: به طورکلی س��ه گروه از موتورس��یکلت 
اس��تفاده می کنند؛ گروه اول ب��رای تفریح اقدام به 
خرید موتور می کنند، گ��روه دوم کارمند، بازاری یا 
کشاورز هستند که از آن به عنوان وسیله نقلیه برای 
رفت و آمد به محل کار استفاده می کنند و در نهایت 
برای برخی از مردم موتورسیکلت نان آور منزل شان 
اس��ت. بنابراین می شد بخشی از این مخاطبان را به 

استفاده از موتورهای برقی ترغیب کرد. 

در صورت عدم اقدام وزارت صنعت
 شورای رقابت دستورالعمل واردات 

خودرو را اصالح می کند 
 ی��ک عض��و ناظر ش��ورای رقاب��ت هش��دار داد 
درصورتی ک��ه وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
دس��تورالعمل انحصار در واردات خ��ودرو را اصالح 

نکند این شورا راسا این کار را انجام خواهد داد. 
به گزارش ایس��نا، رویارویی ش��ورای رقابت و وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت برای اصالح دس��تورالعمل 
انحص��ار در واردات خودرو در حالی طوالنی ش��ده که 
به نظر می رس��د ش��ورای رقابت کم کم امی��د خود را 
برای اصالح این دس��تورالعمل از سوی وزارت صنعت 
از دس��ت می دهد. در جدیدترین رویداد در این زمینه 
یک عضو شورای رقابت صراحتا احتمال اقدام مستقیم 
این ش��ورا را برای رفع انحص��ار از روند واردات خودرو 
به کش��ور مطرح کرده است. یک عضو ناظر در شورای 
رقاب��ت در گفت وگو با ایس��نا اظهار کرده اس��ت: »در 
صورتی که وزارت صنعت نخواهد دستورالعمل را تغییر 
دهد، شورای رقابت در این باره تصمیم جدیدی خواهد 

گرفت و با آن مقابله خواهد کرد.« 
این عضو شورای رقابت با اشاره به دعوت این شورا 
از مس��ئوالن وزارت صنعت، مع��دن و تجارت برای 
تغییر دس��تورالعمل واردات خ��ودرو و رفع انحصار 
در آن، خاطرنش��ان کرده است: »اگر وزارت صنعت 
نخواهد در ای��ن مورد تغییری ایجاد کند، ش��ورای 
رقابت در این م��ورد تصمیم جدیدی خواهد گرفت 
ت��ا ب��ا آن مقابله کن��د و به طور قطع دس��تورالعمل 

انحصاری را امضا نخواهد کرد.«
اش��اره صریح عضو شورای رقابت به احتمال مداخله 
این ش��ورا برای اصالح دستورالعمل واردات خودرو در 
حالی اس��ت که پیش از این نیز رییس شورای رقابت 
دو هفته به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصالح 
دس��تورالعمل واردات خودرو فرص��ت داده بود اما این 
وزارتخانه از اصالح دستورالعمل واردات خودرو در موعد 
مقرر خودداری کرد. رضا شیوا در این رابطه اظهار کرده 
بود که شورای رقابت دو هفته به وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت برای اص��الح دس��تورالعمل واردات خودرو 
مهل��ت داده و در صورت عدم اقدام این وزارتخانه، این 
ش��ورا راس��ا به موضوع ورود کرده و طرح خود را ارائه 
می کند. چندی پس از این اظهارات نیز رییس شورای 
رقاب��ت اعالم کرد ک��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اگرچه دستورالعمل واردات خودرو را مجددا برای این 
ش��ورا ارسال کرده، اما اصالحات مدنظر شورای رقابت 
برای رفع انحصار از واردات خودرو در این دستورالعمل 
اعمال نش��ده است. در این ش��رایط باید دید با توجه 
به عدم اصالح دس��تورالعمل واردات خودرو از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در مهلت مقرر تعیین 
شده از سوی شورای رقابت، این شورا در جلسه آتی 
خود چه تصمیمی در این زمینه اتخاذ خواهد کرد. 

معاون وزیر کار مطرح کرد
 جریان هفت گانه برای تحول 

در بخش اشتغال 
 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی گفت: هفت جریان برای تحول 
اشتغال وجود دارد که اگر دست به دست هم بدهند 

مشکالت اشتغال رفع خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، حسن طایی در پنجمین جلسه 
ش��ورای هماهنگ��ی تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی 
مازندران نخس��تین جریان را آم��وزش و تخصص و 
دانایی دانس��ت و گفت: این جریان باید متناس��ب با 
ب��ازار کار به وجود بیاید و اداره ش��ود؛ جریان دیگر 
س��رمایه گذاری و رشد تولید است که تا جریان های 
اعتباری به نفع بخش های تولیدی نش��ود مش��کل 
اش��تغال درس��ت نخواهد ش��د. طایی بهبود محیط 
کسب وکار و محیط امن برای سرمایه گذاری را نیز از 
دیگر عوامل دانست و گفت: بهبود محیط کسب وکار 
ب��ه محیط های غیر مادی جری��ان کار مربوط بوده و 
محیط س��رمایه گذاری به زیرس��اخت ها شامل آب، 

برق، بندر، فرودگاه و. . . نیاز است. 
وی ادامه داد: از دیگ��ر جریان های متحول کننده 
اش��تغال بازرگانی و تجارت است، بازاریابی و فروش 
بسیار مهم اس��ت و باید خدمات و محصوالت تولید 
ش��ده در استان به راحتی به دست مشتریان خود در 

دیگر استان ها و دیگر کشورها برسد. 
این مس��ئول فرهنگ کار و کارآفرینی و داش��تن 
روحی��ه متح��ول و ریس��ک پذیری را از عناصر مهم 
برش��مرد و گفت: ای��ن موضوع با آم��وزش و ایجاد 
تخصص مرتبط اس��ت. می توان کارجو یا کارآفرین 
تربی��ت کرد. مع��اون وزیر کار با انتق��اد از وضعیت 
کارآفرینی در اس��تان ادامه داد: وضعیت کارآفرینی 
در اس��تان چندان مطلوب نیست و باید بهبود یابد؛ 
اس��تانی پیش��رفته تر و دارای پتانس��یل قوی ت��ر از 
اس��تان مازندران نداریم، ولی این قوه به فعل تبدیل 
نش��ده است. وی داش��تن یک نظام اداری کارآمد و 
تس��هیل گر را به عنوان آخری��ن جریان عنوان کرد و 
گف��ت: این جری��ان اگر دیگر جریان ها هم درس��ت 
عمل نکنند می تواند به تنهایی مش��کالت اشتغال را 
حل کند. طایی افزود: از 22 میلیون ش��اغل کش��ور 
17 میلیون شاغل بخش خصوصی است و عمده کار 
بر دوش کارفرمایان اس��ت، بنابرای��ن اگر یک نظام 
تسهیل گر داشته باش��یم می تواند جریان های دیگر 

را بی تأثیر کند.
معاون وزیر کار اظهار کرد: امروز وزارت تعاون، کار 

و رفاه اجتماعی به مثابه یک دولت کوچک است. 
ش��امل  مه��م  بس��یار  زنجی��ره ای  اف��زود:  وی 
جامع پذی��ری،  اش��تغال پذیری،  توانمندس��ازی، 
کارآفرین��ی،  ن��وآوری،  یادگی��ری،  اش��تغال زایی، 
بهره وری و ایجاد فرصت ش��غلی مولد باید به صورت 
ویژه ای توس��ط همه مس��ئوالن در س��طح کشور به 

خصوص در استان ها مورد توجه قرار گیرد. 
معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی با اش��اره به اهمیت روابط بین 
دس��تگاهی خاطرنش��ان کرد: همه مسئوالن باید به 
دنبال ایجاد فرصت شغلی مولد باشند و برای تحقق 
این مهم نیز دس��تگاه ها باید روابط در هم تنیده ای 

داشته باشند. 

ایمیدرو فقط 32 درصد از خوراک 
صنعت روی را تأمین می کند 

 مدیرعامل هلدینگ توس��عه مع��ادن روی گفت: 
از س��ه میلیون تن خوراک م��ورد نیاز صنعت روی، 
ایمی��درو فق��ط 32 درص��د از این تقاض��ا را تأمین 
می کن��د که از دولت می خواهی��م در کمترین زمان 
مع��دن مهدی آباد را فع��ال کند و ب��رای این امر از 
تجربه س��نگان بهره ببرد، چرا که سال های بحرانی 

را در پیش داریم. 
مهدی کوهی در گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
اینکه در صنعت روی 81 واحد فعال هستند، اظهار 
کرد: ب��رای تولید به میزان ظرفیت اس��می نیازمند 

3میلیون تن خوراک هستیم. 
وی با بیان اینکه معدن مهدی آباد جایگزین خوبی 
برای معدن انگوران اس��ت، یادآور ش��د: با توجه به 
اینکه فعال ش��دن این معدن حداقل سه سال زمان 
می برد، س��ال های آتی س��ال های بحران آفرین برای 

صنعت سرب و روی خواهد بود. 
مدیرعامل هلدینگ توس��عه مع��ادن روی افزود: 
باتوجه به میزان کم تأمین خوراک برای صنایع روی 
باید س��راغ استان مرکزی، یزد، اصفهان، سمنان و... 
بروی��م و از معادن کم عیار اس��تفاده کنیم و آنها را 

تجمیع سازیم یا اینکه واردات داشته باشیم. 
کوهی اظهار کرد: با توجه به قیمت باالی واردات 
این امر توجیه اقتصادی ندارد لذا راهی نیس��ت جز 

توسعه معادن داخلی. 
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه صنای��ع ب��زرگ الزام��ات 
زیست محیطی را جزو تعهدات خود می دانند، به مسئله 
س��رب اشاره کرد و گفت: کارخانه سرب و روی زنجان 
که به عنوان نخستین کارخانه تولید سرب فعال بوده به 
خاطر کاهش حاصل معدن انگوران و منابع سولفوره از 
تولید محروم شده و به دالیل محیط زیستی می بینیم 
که سرب مورد کم لطفی قرار گرفته است. وی با تأکید 
بر اینک��ه با در نظر گرفتن هزینه های متعددی که در 
صنعت س��رب و روی صرف شده از دولت توقع داریم 
نسبت به صنایع ما الزامات قابل قبول تری را ایجاد کند 

تا بتوانیم فعال تر باشیم. 
مدیرعامل هلدینگ توس��عه مع��ادن روی با بیان 
اینکه کارخانه سرب و روی زنجان تمام اقدامات الزم 
را برای باز شدن انجام داده و مسائل زیست محیطی 
را رعایت کرده اس��ت، گفت: امیدواریم به زودی این 
کارخانه س��رب بازگشایی ش��ود. وی با پیشنهاد به 
ایمی��درو برای فعال کردن مع��دن مهدی آباد مانند 
س��نگان که صنایع مختلف را به مشارکت می گیرد، 
گفت: از ایمیدرو درخواست داریم معدن مهدی آباد 

را در اختیار یک گروه خاص نگذارد. 

اشتغال

معدن

خودرو

محمد ممتازپور



در  بازار سهام  هنگامی که 
حال از س��ر گذران��دن بهار 
پایتخ��ت در ش��رایط  گ��رم 
زمس��تانی ش��اخص کل بود، 
ریی��س پژوهش��کده پولی و 
بانک��ی ب��ا اظهارات��ی درباره 
بانک ها، سطل  تقسیم س��ود 
آب یخی بر س��ر سهامداران 
ت��االر حافظ ریخ��ت: »بانک 
برگ��زاری  اج��ازه  مرک��زی 
مجام��ع س��ال 93 بانک ها و 
تقسیم سود را نخواهد داد.«
ای��ن اظه��ارات زودهن��گام 
فره��اد نیل��ی در حال��ی که 
موع��د  ب��ه  م��اه  دو  ح��دود 
برگزاری مجامع بانک ها مانده 
ب��ود با واکن��ش منف��ی بازار 
سرمایه مواجه شد، به گونه ای 
که محم��د فطانت فرد، رییس 
س��ازمان بورس مجبور ش��د 
برای از بین ب��ردن اثرات این 
اظه��ارات اعالم کن��د که این 
نظر شخصی فرهاد نیلی است 
و بانک مرکزی چنین قصدی 
ندارد. ام��ا در این میان بانک 
مرک��زی با در پی��ش گرفتن 
سیاست س��کوت به این ابهام 
دامن زده است. به گونه ای که 
درس��ت پس از توافق لوزان، 
زم��ان مجامع  فرا رس��یدن  با 
بانک ها، این ابه��ام بانک ها را 
در وضعیت ریزش��ی قرار داد 
و ب��ا عرضه های فراوان در این 

گروه مواجه کرد. 

رابط��ه خبرن��گار  ای��ن  در 
ب��رای  ام��روز«  »فرص��ت 
سیاس��ت  از  ابهام زدای��ی 
بان��ک مرک��زی ت��الش کرد 
ب��ا مس��ئوالن بان��ک مرکزی 
س��خن بگوید اما تنها پاسخی 
که از روابط عمومی س��ازمان 
دریافت داش��ت ای��ن بود که 
بانک مرکزی دخالتی در این 
کار ندارد و سیاس��ت کاهش 
سود تقس��یمی توسط مجامع 
خود بانک ها اتخاذ شده است. 
ای��ن نحوه پاس��خ دهی بانک 
مرکزی نشان می دهد که این 
بانک عالقه ندارد تا رد پایش 
در این موضوع دیده ش��ود و 
ترجی��ح می ده��د ک��ه بانک 
غیرمستقیم  از طریق  مرکزی 
و با هدایت بانک ها و به دست 
مجام��ع آنها این سیاس��ت را 

اعمال کند. 

مجامعی که به موقع برگزار 
نشدند

حس��ین ثالثه، کارش��ناس 
ب��ا  در گفت وگ��و  اقتص��ادی 
ای��ن  در  ام��روز«  »فرص��ت 
ب��اره گف��ت: پر واضح اس��ت 
ک��ه بانک ه��ا تمایل��ی به این 
از  یک��ی  ندارن��د.  سیاس��ت 
جذابیت ه��ای مهم بانک ها در 
بورس، سیاس��ت تقسیم سود 
آنه��ا و پرداخ��ت به موقع آن 
به سهامداران بود. در عمل با 

این سیاست گروه بانک دیگر 
ارزندگ��ی س��ابق خ��ود را در 
بورس از دست می دهد و تنها 
نوسان گیرها و سفته بازها وارد 
این گروه می شوند و سهام این 
گروه برای افراد بلند مدتی که 
معم��وال با این گروه به مجمع 

می روند جذابیتی ندارند. 
وی افزود: اما نکته مهم این 
اس��ت که اگر بان��ک مرکزی 
قص��د اعمال این سیاس��ت را 
بورس  داش��ت چرا س��ازمان 
را  بانک ه��ا  ای��ن  مجام��ع 
به گون��ه ای مدیری��ت نکرد تا 
پی��ش از زمان تواف��ق برگزار 
ش��ود و با اع��الم توافق، ضرر 
مثبت  اخب��ار  با  س��هامداران 
هس��ته ای و رشد قیمت سهام 

آنها جبران شود. 
این کارش��ناس تاکید کرد: 
از منظ��ر درون بانکی به نظر 
می رس��د که در طوالنی مدت 
این اقدام به نفع منابع بانک ها 
باش��د چون با این کار جلوی 
خ��روج برخی مناب��ع بانک ها 
گرفته ش��ده است اما از سوی 
دیگر خ��ود بانک ها از خرید و 
ف��روش سهام ش��ان در بورس 
کس��ب درآمد می کنند اما با 
اف��ت قیمت س��هام این گروه 
که احتماال تا یک سال آینده 
گریبانگی��ر آنه��ا خواهد بود، 
ض��رری را متوج��ه بانک ه��ا 

می کند. 

وی ادامه داد: تاکنون بانک 
مرکزی اظهار نظر صریحی در 
این مورد نکرده اس��ت اما در 
صورت دخال��ت بانک مرکزی 
در ای��ن ام��ر، ای��ن موضع از 
اختیارات بانک مرکزی خارج 
اس��ت، چرا که براساس قانون 
این مجامع بانک ها هستند که 
بر تعیی��ن هیات مدیره  عالوه 
به  تصمیم می گیرند س��ودی 
یا  پرداخت شود  س��هامداران 
نش��ود و در صورت��ی که بانک 
مرکزی چنی��ن اقدامی انجام 
داده باش��د یک کار فرا قانونی 
انج��ام داده و دخال��ت در کار 

مجامع بوده است. 

رویکرد بانک مرکزی 
درست است

حس��ن نژاد،  محم��د 
در  اقتص��ادی  کارش��ناس 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز« 
در پاس��خ به این س��وال که 
مخالفان تقس��یم سود توسط 
بانک ها به چ��ه دلیلی چنین 
را مطرح کرده اند؟  استداللی 
گفت: معض��ل معوقات بانکی 
در بانک ها بسیار جدی است. 
اگ��ر چه بانک ها توانس��ته اند 
قدم هایی را در جهت کاهش 
وضعی��ت  ام��ا  بردارن��د  آن 
است.  هشدار دهنده  بدهی ها 
اتفاق��ی که افتاده این اس��ت 
ک��ه بانک ه��ا در صورت های 

س��ود و زیان، س��ود حاصل 
از تس��هیالتی را که به عنوان 
می ش��وند  محس��وب  معوقه 
در س��ودهای کس��ب ش��ده 
منظور می کنند، در صورتی که 
چنین سودی واقعی نیست و 
بانک ها نمی توانن��د آن را به 
سهامدارانشان پرداخت کنند. 
وی اف��زود: بان��ک مرکزی 
اعمال  را  درس��تی  سیاس��ت 
ک��رده و از بانک ها خواس��ته 
اس��ت ت��ا قب��ل از برگ��زاری 
مال��ی  مجام��ع صورت ه��ای 
خود را برای بررس��ی به بانک 
ت��ا معلوم  بفرس��تند  مرکزی 
شود که س��ودهای اعالمی بر 
چه اساس��ی در نظ��ر گرفته 
شده اند. این کارشناس در مورد 
س��هامداران گروه بانک گفت: 
س��هامداران در ش��رایط فعلی 
متضرر می ش��وند. آنه��ا انتظار 
دریافت سود داشتند و نه تنها 
س��ود به دس��ت نیاوردند بلکه 
قیمت س��هام آنها ه��م ریزش 
کرده است اما این ریزش موقت 
اس��ت و به نظر من با ش��فاف 
ش��دن صورت های سود و زیان 
بانک ها، س��هامداران می توانند 
در مجمع س��ال آین��ده با دید 
بازی نسبت به خرید سهام این 
گروه اقدام کنن��د و به مجمع 
برون��د و س��ودی ک��ه دریافت 
خواهند کرد یک س��ود واقعی 

خواهد بود. 

خارج شدن حربه با ارزش بورسی از دست بانک ها  

آیا بانک مرکزی در کار مجمع بانک ها دخالت کرده است؟

بانک ها و موسس��ات اعتباری 
موظف ش��دند فهرس��ت امالک 
غیر منق��ول را به تفکیک مازاد و 
غیر مازاد، حداکثر تا پایان س��ال 
۱39۴ و در س��ال های مالی بعد 
حداکث��ر یک ماه پس از انقضای 
سال مالی به بانک مرکزی اعالم 

کنند. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، هیات 
وزیران در جلسه ۱0 /۴ /۱39۴ 
ب��ه پیش��نهاد مش��ترک بان��ک 
ایران  اسالمی  مرکزی جمهوری 
و س��ازمان امور مالیاتی کشور و 
به اس��تناد اصل یکصد و سی و 
هش��تم قانون اساسی جمهوری 
اس��المی ایران و بن��د )پ( ماده 
)۱7( قان��ون رفع موان��ع تولید 
نظ��ام  ارتق��ای  و  رقابت پذی��ر 
مالی کش��ور - مص��وب -۱39۴ 
آیین نامه اجرایی بند یاد شده را 

به شرح زیر تصویب کرد: 
)پ(  بند  اجرای��ی  آیین نام��ه 
م��اده )۱7( قان��ون رف��ع موانع 
تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور:
م��اده ۱- در ای��ن آیین نام��ه 
معان��ی  در  زی��ر  اصطالح��ات 

مشروح مربوط به کار می روند: 
الف- قان��ون: قانون رفع موانع 
تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام 

مالی کشور –مصوب -۱39۴. 
ب- بان�ک مرک�زی: بان��ک 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ج- س�ازمان: س��ازمان امور 

مالیاتی کشور
د- امالک غیر منقول مازاد: 
زمین، مس��تغالت، س��ر قفلی و 
اموال مشابه به تشخیص شورای 

پول و اعتبار و بانک مرکزی. 
ه� - عایدی امالک غیر منقول 
م��ازاد: مابه التف��اوت قیمت بازار 
ام��الک غیر منقول مازاد در ابتدا 

و انتهای سال مالی. 
ماده 2- بانک ها و موسس��ات 
اعتباری موظفند فهرست امالک 
غیر منق��ول را به تفکیک مازاد و 
غیر م��ازاد با مش��خصات ثبتی و 
نش��انی کامل و ارزش دفتری و 
اطالعات سهام تحت تملک خود 
را به تفکیک فعالیت های بانکی و 
غیر بانکی که به تایید حسابرس 
و ب��ازرس قانونی خود رس��یده 
باش��د، حداکث��ر تا پایان س��ال 
۱39۴ و در س��ال های مالی بعد 
حداکث��ر یک ماه پس از انقضای 
سال مالی به بانک مرکزی اعالم 

کنند. 

تبصره - بان��ک مرکزی پس 
از دریاف��ت اطالعات از بانک ها و 
مشخصات  اعتباری،  موسس��ات 
ثبت��ی و نش��انی کام��ل امالک 
غیر منق��ول م��ازاد و همچنی��ن 
س��هام تحت تمل��ک بانک ه��ا و 
موسس��ه اعتباری در بنگاه هایی 
انجام  فعالی��ت غیر بانک��ی  ک��ه 
می دهن��د، ب��ه اس��تثنای موارد 
مقرر در تبص��ره )۱( ماده )۱7( 
قان��ون، حداکثر تا دو ماه پس از 
پایان سال مالی بانک یا موسسه 
اعتباری به س��ازمان و اشخاص 

مزبور ارسال کند. 
قیم��ت  ارزیاب��ی   -3 م��اده 
ب��ازار امالک م��ازاد موضوع این 
آیین نامه توس��ط کارش��ناس یا 
معرفی شده  رسمی  کارشناسان 
توس��ط سازمان انجام می گیرد و 

هزینه کارشناسی به عهده بانک 
یا موسسه اعتباری مربوط است. 
تبص�ره - قیمت ب��ازار برای 
پای��ان دوره مال��ی ه��ر ی��ک از 
امالک مازاد درصورتی که امالک 
مذکور در فهرس��ت مازاد س��ال 
بع��د نیز باش��د به عن��وان ارزش 
ب��ازار، ابتدای دوره بعدی منظور 

خواهد شد. 
ماده ۴- بانک ها و موسس��ات 
متعلق  مالیات  موظفند  اعتباری 
را با رعایت این آیین نامه حداکثر 
ت��ا چهار ماه پس از پایان س��ال 
مال��ی به حس��اب تعیین ش��ده 

سازمان واریز کنند. 
ماده 5- درصورت عدم رعایت 
مق��ررات مرب��وط در پرداخ��ت 
مالیات متعلق توس��ط بانک ها و 
موسس��ات اعتباری، س��ازمان با 

رعایت مقررات نسبت به مطالبه 
و وص��ول مالیات متعل��ق اقدام 

می کند. 
رس��یدگی،  نح��وه   6- م��اده 
مطالب��ه، حل اخت��الف مالیاتی 
و وصول مالی��ات عایدی امالک 
غیرمنقول مازاد بانک یا موسسه 
اعتباری براس��اس احکام مربوط 
در قانون مالیات های مستقیم و 

این آیین نامه خواهد بود. 
ام��الک  عای��دی   7- م��اده 
س��ود  و  م��ازاد  غیر منق��ول 
س��هام تح��ت تمل��ک بانک ها و 
موسسات اعتباری در بنگاه هایی 
انجام  فعالی��ت غیربانک��ی  ک��ه 
می دهن��د، مس��تقل از درآم��د 
عملک��رد آنها ب��وده و عایدی و 
سود س��هام مزبور قابل جمع با 
س��ود و زیان یا درآمد مش��مول 
مالی��ات عملک��رد س��ال مربوط 

نخواهد بود. 
ماده 8- مالی��ات پرداختی به 
موج��ب این آیین نام��ه به عنوان 
هزینه قابل قب��ول مالیاتی تلقی 

نخواهد شد. 
ماده 9- بانک ها و موسس��ات 
گ��زارش  مکلفن��د  اعتب��اری 
ام��الک غیر منقول مازاد  فروش 
و واگ��ذاری س��هام موضوع این 
آیین نامه را به صورت سه ماهه به 

بانک مرکزی اعالم کنند. 
م��اده ۱0- س��ازمان و بانک 
گ��زارش  مکلفن��د  مرک��زی 
را در  آیین نام��ه  ای��ن  عملکرد 
مقاط��ع س��ه ماهه ب��ه وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی جهت 
ارائه به مجلس شورای اسالمی 

ارس��ال کنند. 

بانک ها موظف به اعالم اموال غیرمنقول خود تا پایان سال ۹۴ به بانک مرکزی شدند

شنبه
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خبرنــامه

کاهش جهانی قیمت طال
قیم��ت جهانی طال در معام��الت دیروز هفت دالر 
کاه��ش یافت و ب��ه پایین ترین رقم از اوایل س��ال 

20۱0 رسید. 
ب��ه گزارش رویترز، درحالی ک��ه آمارهای مثبت از 
ب��ازار کار آمری��کا نگرانی ها از افزای��ش نرخ بهره در 
آمری��کا را افزایش داده، قیمت طال در مس��یر ثبت 
بیش��ترین افت هفتگی خود در 9 ماه گذشته، دیروز 
بیش از یک درصد افت داش��ت و به پایین ترین رقم 

از اوایل 20۱0 تاکنون رسید. 
عب��ور طال از س��طح قیمت های کلی��دی موجب 
شده که افراد بیشتری تصمیم به خرید طال بگیرند. 
بازیگران بازار هش��دار داده اند که قیمت طال ممکن 
است قبل از هرگونه ترمیم متقاعد کننده ای، کاهش 
بیش��تری را ش��اهد باش��د. قیمت ط��ال روز جمعه 
هفت دالر کاهش یافت و به ۱083 دالر در هر اونس 

رسید. 
براس��اس این گزارش، قیمت هر اونس طال دیروز 
ابتدا به ۱077 دالر رسیدکه پایین ترین رقم از فوریه 
20۱0 تاکنون بود، اما سپس با اندکی ترمیم مواجه 

شد و در نهایت به ۱083 دالر رسید. 
ط��ال این هفته بیش از ۴درص��د کاهش قیمت را 
تجربه کرده که شدیدترین افت قیمت از اکتبر سال 

گذشته تاکنون بوده است. 
ویکتور تیانپریا، تحلیلگر  ANZ بانک در سنگاپور 
گف��ت: »تصوی��ر فنی بس��یار بد به نظر می رس��د و 
آماره��ای اقتصادی آمریکا قوی تر از حد انتظار بوده 
است. من انتظار ندارم که تا قبل از رسیدن قیمت به 
۱0۴0 دالر شاهد بازگشت قابل توجه قیمت باشیم 
و فکر می کنم برخی از این فروش��ندگان هم این را 

می دانند.«
درحالی که فش��ار فروش در حال افزایش اس��ت، 
تج��ار از هنگ کن��گ گرفته تا نیوی��ورک هر کدام 
یکدیگ��ر را ب��ه کاهش قیم��ت روز دوش��نبه متهم 

می کنند. 
بیش��تر تحلیلگران انتظار دارند فدرال رزرو تا ماه 
س��پتامبر نرخ به��ره را افزایش ده��د و این موجب 
کاهش بیش��تر قیمت طال خواهد شد. آمارهای روز 
پنجش��نبه از کاه��ش هفتگی ادعاه��ای بیکاری به 
پایین ترین رقم از نوامبر ۱973 تاکنون، فدرال رزرو 
را در مسیر نخستین افزایش نرخ بهره در نزدیک به 

یک دهه گذشته قرار می دهد. 

سیف و طیب نیا سه شنبه آتی راز 
دالرهای بلوکه را فاش می کنند؟ 

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس از جلسه 
سه ش��نبه آتی اعضای این کمیسیون با وزیر اقتصاد 
و ریی��س کل بان��ک مرکزی ب��رای بررس��ی میزان 
دارایی های بلوکه ش��ده ایران در کشورهای خارجی 

خبر داد. 
اس��ماعیل جلیلی، نماینده مردم مسجدس��لیمان 
و عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اس��المی در گفت وگو با تس��نیم، از جلس��ه اعضای 
کمیس��یون متبوعش با مس��ئوالن اقتصادی دولت 
برای بررس��ی میزان دارایی های بلوکه ش��ده ایران 
خب��ر داد و اظهار داش��ت: طی هفته های گذش��ته 
اظهارنظرهای��ی متعدد در مورد می��زان دارایی های 
بلوکه ش��ده ایران در کش��ورهای خارجی مش��اهده 
کردیم و اع��داد و ارقام متفاوتی از زبان مس��ئوالن 

کشور و نمایندگان مطرح شد. 
وی برهمین اساس گفت: برای اینکه این موضوع 
شفاف سازی شود و اطالعات واقعی را دریافت کنیم، 
از وزی��ر امور اقتصادی و دارای��ی و رییس کل بانک 
مرکزی دعوت کردیم تا روز سه شنبه هفته آینده در 
کمیسیون حاضر شوند و آخرین وضعیت دارایی های 
بلوکه ش��ده و اطالعاتی را که در م��ورد آنها دارند، 
در اختیار نمایندگان و اعضای کمیس��یون برنامه و 

بودجه قرار دهند. 
س��خنگوی کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید 
مل��ی و نظارت بر اج��رای اصل ۴۴ قانون اساس��ی 
در پایان یادآور ش��د: در جلس��ه روزدوش��نبه هفته 
آینده کمیس��یون وی��ژه حمایت از تولی��د ملی قرار 
اس��ت گزارشی از عملکرد اصل ۴۴ دستگاه هایی که 

مشمول واگذاری هستند، مورد بررسی قرار گیرد. 

بانک مرکزی دالرهای آزادشده را 
به ریال تبدیل نخواهد کرد

یک مقام مسئول بانک مرکزی تاکید کرد: معادل 
ریال��ی ذخای��ر ارزی بان��ک مرکزی قب��ال به دولت 

پرداخت شده است. 
یک مقام مس��ئول بانک مرک��زی در گفت وگو با 
ف��ارس، اظهار داش��ت: وقت��ی ارزی متعلق به بانک 
مرکزی ش��د، به معنای این اس��ت ک��ه قبال معادل 

ریالی آن به دولت پرداخت شده است. 
وی افزود: بنابراین مع��ادل ریالی 23میلیارد دالر 
از منابع آزاد ش��ده که متعلق به بانک مرکزی است، 

دوباره به دولت پرداخت نمی شود. 
به گزارش فارس، محمد باقر نوبخت در نشس��ت 
خبری سه ش��نبه گذشته با اش��اره به حجم منابع 
آزاد ش��ده بعد از رفع تحریم ه��ا گفته بود: منابعی 
که مربوط به بانک مرکزی اس��ت، دو بخش است. 
یک بخ��ش »ذخایر ارزی بانک مرکزی« اس��ت و 
در واقع ارزی که در اختیار بانک مرکزی اس��ت و 
پول آن قبال وارد اقتصاد ما ش��ده اس��ت. اما »23 
میلی��ارد دالر« از ای��ن منابع )ذخای��ر ارزی بانک 
مرک��زی( تبدیل به ریال نش��ده، چون این پول ها 
قابلیت ورود به داخل را نداش��ته است که باید به 

ریال تبدیل ش��ود. 
درحالی که رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده 
بود: 29میلیارد دالر اعالم ش��ده توس��ط اینجانب 
مرب��وط به می��زان ذخایر ارزی کش��ور نبود، بلکه 
توضی��ح این بود ک��ه »حدود 23میلی��ارد دالر از 
مناب��ع ارزی متعل��ق ب��ه بانک مرک��زی و حدود 
6میلیارد دالر منابع ارزی متعلق به دولت اس��ت« 
و ای��ن یعن��ی در مجم��وع 29میلی��ارد دالر آزاد 

خواهد ش��د. 

نرخنــامه

بانکنامه

دالر 3.2۴8 تومان
صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دالر آمریکا را 3,2۴8تومان 
هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید را865,000 
تومان تعیین کردند. هر یورو در بازار آزاد3,590 تومان و هر 
پوند نیز5,080تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم سکه 
۴63,000 تومان و هر ربع سکه26۱,000 تومان فروخته 
شد. هر سکه یک گرمی۱70,000 تومان خریدوفروش شد 
و هر گرم طالی ۱8 عیار 88,2۱7تومان قیمت خورد. هر 

اونس طال هم در بازارهای جهانی ۱0,829دالر بود. 

قیمتنوع ارز 

3,2۴8دالر آمریکا

3,590یورو اروپا

5,080پوند انگلیس

886درهم امارات

۱,238لیر ترکیه

5۴3یوان چین

26ین ژاپن

2,538دالر کانادا

3,۴25فرانک سوییس

۱0,650دینار کویت

860ریال عربستان

2,000دینار عراق

53روپیه هند

890رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱0,829اونس طال

382,500مثقال طال

۱8 عیار88,2۱7هر گرم طالی

86۴,500سکه بهار آزادی

865,000سکه طرح جدید

۴63,000نیم سکه

26۱,000ربع سکه

۱70,000سکه گرمی

مدیرعامل بانک سینا مدیر ارشد 
تعالی گر ارتباطی شد

مدیرعامل بانک س��ینا در چهارمی��ن دوره آیین تقدیر 
س��رآمدان روابط عمومی به عنوان مدیر ارش��د تعالی گر 
ارتباطی شناخته شد.  به گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
در این آیین که روز چهارشنبه 3۱ تیر ماه ۱39۴ با حضور 
مدیران روابط عمومی سازمان ها و نهادها، اساتید دانشگاه، 
صاحب نظران و کارشناسان ارتباطات در مرکز همایش های 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، به انتخاب 
هیات داوران لوح سپاس مدیر ارشد تعالی گر ارتباطی به 
مهندس پیشرو اهدا شد.  براس��اس این گزارش این لوح 
به پاس خدمات و حمایت های مهندس پیشرو در راستای 
ارتقای ارتباطات و ترغیب سازمان به سمت تعالی جویی و 
تعالیگری در مدیریت ارتباطات با مخاطبان درونی و بیرونی 
از سوی هیات داوران چهارمین دوره آیین تقدیر سرآمدان 

روابط عمومی به وی تعلق گرفت. 

موسسه اعتباری کوثر 200 ریال 
سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی س��االنه موسسه اعتباری کوثر روز 
گذشته برگزار شد و صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 
س��ال ۱393 به تصویب مجمع صاحبان سهام رسید.  به 
گزارش روابط عمومی موسسه کوثر، مجمع عمومی عادی 
ساالنه موسسه اعتباری کوثر به ریاست محمدرضا جهانی 
برگزار شد و آقایان دکتر عبدی به عنوان ناظر اول، عباسی 
به عن��وان ناظر دوم و عالی پور به عنوان دبیر مجمع، او را در 
برگزاری جلسه یاری دادند. طبق مصوبه مجمع روزنامه های 
»دنیای اقتص��اد« و »اطالع��ات« به عن��وان روزنامه ه��ای 
کثیراالنتشار انتخاب شدند و موسسه هوشیار ممیز به عنوان 
بازرس اصلی و موسس��ه دش و هم��کاران به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی دیگر تعیین شدند. همچنین 
مجمع عمومی صاحبان س��هام موسس��ه اعتباری کوثر با 
تصویب اختصاص 222 ریال س��ود تصویب کرد به ازای هر 

سهم 200 ریال سود خالص تقسیم شود. 

بانک ملت ۹0 ریال سود به ازای هر 
سهم تقسیم کرد

 مجمع عمومی عادی س��االنه بانک ملت برای س��ال 
مالی منتهی به 29 اس��فندماه سال ۱393 برگزار شد و 
تقس��یم 90 ریال از ۴58 ریال س��ود خالص به ازای هر 
س��هم، به تصویب سهامداران رس��ید.  به گزارش روابط 
عمومی بانک ملت، در این مجمع که با حضور بیش از 93 
درصد س��هامداران و به ریاست مصطفی ضرغامی، نایب 
ریی��س هیات مدیره بانک ملت و نظارت دکتر موحدنژاد 
و رجبیان نمایندگان دولت و ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین برگزار ش��د، علی رس��تگار مدیرعامل بانک  صبا
مل��ت گ��زارش عملکرد هیات مدی��ره را در س��ال مالی 
گذش��ته برای س��هامداران قرائت کرد.  مدیرعامل بانک 
ملت آش��فتگی بازار پولی، ناپایداری س��پرده ها، افزایش 
هزینه تجهیز منابع و قیمت تمام ش��ده پول، عدم توازن 
در سود دریافتی و پرداختی، کاهش حاشیه سود، تداوم 
تحریم ها وکاهش فعالیت های بین المللی و محروم ماندن 
از کارمزدهای ارزی را از جمله چالش های فراروی بانک ها 

در سال گذشته خواند.
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آسیا در انتظار ورود به بازار ایران

توافق جامع هسته ای ایران و گروه 1+5 یک فصل 
جدید در روابط ایران و س��ایر نقاط جهان گش��وده 
شده و اندونزی قطعا سیاست افزایش روابط تجاری 

با ایران را دنبال می کند.
به گزارش ایرنا، تارنمای »صدای جهانی اندونزی« 
دیروز در گزارش��ی با عنوان »ثمرات توافق هسته ای 
ایران برای اندونزی« ضمن اعالم این مطلب، نوشت: 
اندونزی قطعا افزایش روابط تجاری با ایران را هدف 
قرار داده اس��ت و یک هیات تج��اری اندونزی اخیرا 
برای ش��رکت در کمیسیون مش��ترک اقتصادی دو 

کشور به تهران سفر کرد. 
این تارنما نوش��ت: محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
ایران و صوفیان جلیل، وزیر هماهنگی امور اقتصادی 
اندونزی در این س��فر تفاهم نامه ای با هدف افزایش 
حج��م مب��ادالت از 500 میلی��ون دالر کنون��ی به 

2 میلیارد دالر امضا کردند. 
»این یادداش��ت تفاهم زمینه های مختلف ازجمله 
صنعت، س��رمایه گذاری، سالمت، تجارت، نفت، گاز، 
بانکداری، انرژی، پتروش��یمی، معدن، محیط زیست، 

ورزش و حمل و نقل را در برمی گیرد.« 
»ص��دای جهانی اندونزی« در ادامه تاکید کرد که 
لغو تحریم های ایران پس از توافق جامع هس��ته ای 
وی��ن منجر ب��ه افزای��ش مب��ادالت و همکاری های 

اقتصادی ایران و اندونزی می شود. 
به نوش��ته این تارنما، توافق جامع هسته ای فصل 
جدی��دی در رواب��ط بین ایران و س��ایر نقاط جهان 
باز کرده اس��ت. باوجود اظهارات برخی منتقدان، با 
اج��رای توافق خوش بینی برای همه چیز وجود دارد 
و فرصت زیادی برای بس��یاری از کش��ورها ازجمله 
اندونزی به منظور توس��عه مناس��بات با ایران فراهم 

شده است. 
این تارنما همچنین با تش��ریح گذشته مذاکرات و 
بخش��ی از توافق و تعهدات دو طرف، نوش��ت: حال، 
کشورهای مختلف به س��رعت به دنبال سود حاصل 
از اث��رات این توافق هس��تند. هنگامی که تحریم ها 
به طور رس��می برداشته ش��ود، 81 میلیون جمعیت 
ای��ران ظرفی��ت باالیی ب��رای تبدیل ش��دن به یک 
ب��ازار بزرگ بکر را دارد. »ص��دای جهانی اندونزی« 
با اش��اره به س��فر هیات بلندپایه اقتصادی آلمان به 
ایران، نوش��ت: وزیر آلمانی بالفاصله پس از توافق با 
یک هیات اقتصادی به تهران سفر کرد و کشورهای 
دیگر ازجمله کشورهای آس��یایی در انتظار ورود به 

بازار ایران هستند. 
این تارنما با اشاره به ظرفیت جنوب شرق آسیا 
برای همکاری با ایران به بیانیه دولت س��نگاپور و 
اندونزی پس از توافق جامع هس��ته ای اشاره کرد 
و نوش��ت: وزارت امور خارجه این دو کش��ور نگاه 
مثبت خود را نسبت به توافق جامع هسته ای ابراز 

داشتند. 
صوفی��ان جلیل، وزیر ارش��د هماهنگ کننده امور 
اقتصادی اندونزی نیز روز گذش��ته با تاکید بر تغییر 
شرایط اقتصادی ایران پس از توافق جامع هسته ای 
با گروه 1+5، خواس��تار همکاری بیشتر دو کشور و 

صادرات تولیدات اندونزی به ایران شد. 
وی گفت: دولت اندون��زی در حال حاضر در تالش 
برای احیای همکاری های اقتصادی با ایران است و این 
کشور می تواند یکی از مقاصد اصلی صادرات اندونزی 
در کنار کشورهایی همچون آمریکا، چین و ژاپن باشد 

که به طور سنتی بازار صادرات اندونزی بودند. 

نماینده جترو در اتاق ایران مطرح کرد 
تدوین برنامه های ژاپن برای 

حضور در بازار ایران 
علی اصغر فرش��چی، مدیرکل آس��یا و اقیانوس��یه 
اموربین الملل اتاق ایران در دیدار با سینوبو ناکامورا 
و یوش��یتاکا تویون��اگا، نمایندگان س��ازمان تجارت 
خارج��ی ژاپن ب��ر حمایت ات��اق ای��ران از هرگونه 
همکاری ه��ای اقتصادی کش��ورهای جهان با بخش 

خصوصی ایران تاکید کرد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ات��اق بازرگانی ایران، 
فرش��چی از پیش��ینه خوب روابط دو کشور یاد کرد 
و گف��ت: قب��ل از افزای��ش تحریم ها س��ازمان های 
ژاپن��ی با انجام تحقیقات میدان��ی در خصوص بازار 
و اقتصاد ایران س��عی داشتند مناس��بات اقتصادی 
را توس��عه دهند اما ش��رایط تغییر کرد و کشورهای 
دیگر س��هم خود را در ایران افزایش دادند و در حال 
حاضر رقابت برای کنار زدن دیگر رقیبان س��خت تر 
شده اس��ت. فرش��چی گفت: اکنون زمان تحقیق و 
بررسی بازار نیست بلکه باید از فرصت های تجاری و 
امکانات ایران جهت توسعه مناسبات و عقد قرارداد 
با شرکت های ایرانی استفاده کرد. زمینه هایی مانند 
معدن، خودرو س��ازی، نفت و گاز می توانند به عنوان 
بس��ترهای مناس��بی برای همکاری های مش��ترک 
مدنظر ق��رار گیرند. وی افزود: مناطق آزاد و تجاری 
در سرتاسر کشور آماده حضور بیشتر سرمایه گذاران 
خارج��ی و همکاری ب��ا تولید کنن��دگان داخلی در 
راستای افزایش ظرفیت های تولیدی یا به روز رسانی 

تکنولوژی هستند.
در ادام��ه یوش��یتاکا تویوناگا، نماین��ده جترو در 
تهران از فعالیت های مثبت و قابل توجه این سازمان 
در رس��انه های جمعی ژاپن ب��رای تغییر نوع نگرش 
جامعه درخصوص سطح زندگی مردم ایران خبر داد. 

رونق در تولید و صادرات با رفع 
تحریم از بانک مرکزی

ابوالفض��ل روغنی، عض��و هیات نماین��دگان اتاق 
بازرگانی، صنایع و کش��اورزی ای��ران، رفع تحریم از 
سوییفت و بانک مرکزی را مهم ترین عامل در رونق 

تولید و صادرات عنوان کرد. 
روغنی در گفت و گو با ایرن��ا، افزود: رفع تحریم از 
س��وییفت و بانک مرکزی نق��ل و انتقال منابع مالی 
را آس��ان تر کرده و در نتیجه ب��ا انتقال این منابع به 
داخل و هدایت آن به س��مت تولید کاالها، صادرات 
نی��ز رونق خواه��د گرفت. وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
درخصوص اثرات رفع تحریم ها بر کشور نباید دچار 
ش��وک های احساس��ی ش��د، گفت: باید با منطق و 

برنامه ریزی اصولی با این موضوع روبه رو شد. 
روغن��ی رف��ع تحریم ه��ای ظالمانه از کش��ور را 
خواس��ته همه ارکان نظام و مردم دانست و در عین 
حال تصریح کرد: رفع تحریم ها به طور مشخص همه 

مشکالت کشور را برطرف نخواهد کرد. 
رییس س��ندیکای کاغذ و مقوای ایران گفت: رفع 
تحریم ها، بدون داش��تن برنامه ریزی مناسب و انجام 
یکسری اصالحات ضروری در کشور ممکن است به 
تولید داخلی آس��یب جدی وارد س��ازد. وی اصالح 
نرخ ارز را با هدف جلوگیری از آسیب دیدن صنعت 
در دوران پس��اتحریم بسیار با اهمیت توصیف کرد و 
افزود: باید برای بهس��ازی و نوسازی زیرساخت های 

مورد نیاز برای صادرات گام های جدی برداشت. 

کنفران��س تج��ارت و س��رمایه گذاری 
ای��ران و اتحادیه اروپا در وین برگزار ش��د 
و هیاتی صنعتی وتجاری از ایران به همراه 
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تج��ارت راهی این کنفرانس ش��دند. در 
این کنفرانس دو روزه که 23 و 24جوالی 
2015 همزمان با یکم و دوم مرداد ماه در 
وین برگزار شد تجار، صنعتگران و مقاماتی 
از اتریش، فرانسه، انگلستان، آلمان و سایر 

کشورها در این رخداد حضور داشتند. 
به گزارش صدای اقتصاد در این س��فر، 
تیم��ی از بخش ه��ای اقتص��ادی، مالی، 
بانکی و سرمایه گذاری خارجی همچنین 
افرادی از صنایع نفت، گاز، پتروش��یمی، 
معدن، خودرو و سایر صنایع حضور دارند. 
ازجمله اهداف این کنفرانس، رس��یدن به 
درک گسترده بین ایران و جهان و بررسی 
افق های جدید برای همکاری بیش��تر در 
زمینه ه��ای اقتص��ادی و تولی��دی عنوان 
ش��ده است. نخستین خبر ها در مورد این 
کنفرانس امضای قرارداد تولید موتور نسل 
جدید همس��و با محیط زیست بود. مشاور 
معاون علمی و فن��اوری رییس جمهوری 
گفت: همزمان با سفر دکتر سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری به 
اتریش، قرارداد »تولید موتور نسل جدید« 
و ق��رارداد »انتقال تکنول��وژی و طراحی 
یک مرکز پیش��رفته تس��ت آالینده ها در 
سطح ملی« امضا ش��د. به این ترتیب، دو 
قرارداد برای انتقال فناوری های پیشرفته 
بین ای��ران و اتحادیه اروپ��ا در محل اتاق 
بازرگان��ی اتری��ش و با ش��رکت آلمانی -

اتریش��ی avl امضا شد. از جمله مفاد این 
ق��رارداد می توان به تولید موتور با فناوری 
روز ک��ه از آالیندگ��ی و مصرف س��وخت 
کمت��ر متناس��ب ب��ا اس��تانداردهای روز 
اروپا و انتق��ال فناوری، طراحی و مالکیت 
همزمان به ایران به صورت رسمی صورت 
می گیرد، اش��اره کرد. ای��ن پروژه از طریق 
ی��ک کنسرس��یوم متش��کل از معاون��ت 
علمی، دو ش��رکت دانش بنی��ان داخلی و 
دو شرکت آلمانی و اتریشی انجام می شود. 
60 درصد از سهام این کنسرسیوم متعلق 
ب��ه ایران و 40 درص��د از آن نیز متعلق به 
ش��رکت های اروپایی خواهد بود. به گفته 
پرویز کرمی، مشاور معاون علمی و فناوری 
رییس جمهوری، این موتور خودرو، س��ه 
سلیندر و هزار سی سی است که از خانواده 
80 تا 120 اس��ب بخار را شامل می شود و 
قابل نصب روی تمام خودروهای تولیدی 
در ایران است. توجه به این نکته ضروری 
اس��ت که این موتور همزمان با طراحی بر 
مبنای نیاز داخل، امکان تغییر، توس��عه و 
روزآمدی را دارد ک��ه می تواند با توجه به 
نیازهای آینده و توسعه ای که مدنظر کشور 
ایران اس��ت روزآمد ش��ود. مشاور رییس 
بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه این پروژه 
از یک سال پیش با حمایت معاونت علمی 
آغاز شده است گفت: نسل اول این موتور 
توسط یکی از کاربرهای شرکت سایپا در 
ماه های اخیر روی خودروی تیبا نصب شده 
اس��ت. با توجه به اینکه ای��ن موتور دارای 
قدرت باالیی است گیربکس انتقال دهنده 
نیرومحرکه همزمان مدرن سازی و روزآمد 
می ش��ود و گیربک��س اتوماتی��ک آن ب��ا 
مالکی��ت و برند ایران عرضه خواهد ش��د. 
براس��اس صحبت های کرمی، آغازکننده 

و حمایت کننده این کنسرس��یوم، س��تاد 
توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی 
و هوان��وردی معاون��ت علم��ی و فناوری 
ریاست جمهوری بوده است و با پشتیبانی 
وزارت صنعت و شرکت سایپا موتور از ایران 
هماهنگی های آن صورت گرفته است که 
در نهایت مالکیت انتقال طراحی، ساخت 
و برند ایرانی به ایران تعلق خواهد گرفت. 

این موتورها از قابلیت های باالی فناوری 
روزآمد برخوردار اس��ت و فرآیند عملیاتی 
آن نیز توس��ط دو شرکت مطرح خارجی 
و دو ش��رکت دانش بنیان داخلی و س��تاد 
توسعه فناوری هوایی معاونت علمی تبدیل 
به یک خط تولید بزرگ برای خودروهای 
کشور می شود که یک تحول تکنولوژیک 
وی��ژه در ای��ن حوزه ب��ه وج��ود می آید. 
همچنین برای انجام این پروژه مهم ملی، 
از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق 

نوآوری و شکوفایی استفاده شده است. 
دومین امضا هم متعلق به قرارداد مرکز 
پیش��رفته تس��ت آالینده ها در سطح ملی 
مربوط شد. همزمان با حضور دکتر ستاری 
در وین، قرارداد انتقال تکنولوژی و طراحی 
یک مرکز پیش��رفته تس��ت آالینده ها در 
سطح ملی توسط معاونت علمی امضا شد 
که کاربر آن در سطح ملی سازمان حفاظت 
از محیط زیس��ت ایران، مراکز تحقیقاتی و 
شرکت های دانش بنیان خصوصی هستند. 

ع��الوه ب��ر قراردادها، مع��اون علمی و 
فن��اوری رییس جمهوری اس��المی ایران 
در این س��فر دو روزه و در حاشیه حضور 
در کنفران��س ای��ران و اروپ��ا، دیدارها و 
برنامه های متعددی را با رییس جمهوری 
اتریش و سایر مسئوالن این کشور داشت. 
نعم��ت زاده، وزی��ر صنع��ت ه��م که در 
این کنفران��س حضور داش��ت، گفت: این 
کنفرانس بیشتر در جهت توسعه مناسبات 
ایران و کشورهای اروپایی و باالخص کشور 
اتریش اس��ت. به گفت��ه او، م��ا امروز یک 
دیپلماس��ی اقتصادی داریم و از کشورهای 
مختلف اروپا برای شرکت در این کنفرانس 
دو روزه به وین آمده اند.  کریس��تف الیتل، 
رییس اتاق اقتصاد اتریش هم با بیان اینکه 
ما همیشه ارتباط بسیار خوبی با جمهوری 
اس��المی ایران داش��ته ایم، گف��ت: تنها در 
س��ال جاری هفت نشست مشترک با ایران 
برگزار کرده ایم و این نشانگر تداوم ارتباطات 
بس��یار خوب ایران و اتریش اس��ت. اتریش 
خواهان آن است که این ارتباطات خوب در 
بخش های اقتصادی با ایران ادامه پیدا کند 
و این برای ملت های دو کشور بسیار خوب 
و مفید اس��ت. در این کنفران��س مقامات 

عالی رتبه اقتص��ادی و تج��اری جمهوری 
اس��المی ای��ران، اتری��ش و بی��ش از 150 
ش��رکت از بخش های خصوصی کشورهای 
اروپایی حضور دارند. همچنین در ادامه این 
کنفران��س، نعمت زاده اعالم کرد: جمهوری 
اسالمی ایران به دنبال یک تجارت دوطرفه 
و همچنین همکاری در طراحی، مهندسی 
و س��رمایه گذاری مش��ترک ب��رای تولید و 
صادرات اس��ت. به گفته نعم��ت زاده، بازار 
ای��ران همان بازار یک دهه پیش نیس��ت و 
به علت پیش��رفت در توانایی های فنی، ما 
دیگ��ر عالقه مند ب��ه واردات یک طرفه کاال 
و ماش��ین آالت از اروپا نیس��تیم. او گفت: 
سرمایه گذاری مشترک نه تنها بر بازار ایران 
که دارای 80 میلیون نفر جمعیت است بلکه 
بر بازار 300 میلیونی کش��ورهای همسایه 

می تواند حساب باز کند. 
مهندس نعمت زاده ادامه داد: شرکت های 
ایرانی ق��ادر ب��ه گس��ترش فعالیت های 
خود در بس��یاری از این کشورها هستند. 
بنابراین، ایران نه تنه��ا به عنوان یک بازار، 
بلک��ه به عنوان یک پلتفرم منطقه ای برای 
تولی��د مش��ترک و همکاری فن��ی برای 
کشورهای همس��ایه و کشورهای مستقل 

مشترک المنافع عمل می کند. 
ب��ه اعتقاد وزیر صنع��ت، با حل و فصل 
ناپایداری سیاسی، این منطقه به طرح های 
اقتصادی بزرگی نیاز دارد بنابراین ما از شما 
جهت مشارکت در این تالش و استفاده از 
فرصت های سرمایه گذاری دعوت می کنیم. 
مهندس نعمت زاده گفت: وجود مشکالت 
مختلف به خص��وص در زمینه های فنی، ما 
را مجبور س��اخت تا بر کاستی ها از طریق 
تالش ه��ای خودمان غلبه کنیم در نتیجه، 
ما توانستیم در بسیاری از زمینه های علمی 
و فنی فقط با همکاری و مس��اعدت بسیار 

محدود خارجی، گام های بلندی برداریم. 
وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت افزود: 
تالش زی��ادی برای خصوصی س��ازی در 
ایران انجام ش��د که تا ح��دودی به دلیل 
محدودیت های ناش��ی از تحریم آهسته تر 
ش��ده، اما هدف ما این اس��ت ک��ه به دور 
از مالکی��ت دولتی و کنترل در بس��یاری 

از زمینه ها حرکت کنیم. خصوصی سازی 
فرصت مناس��بی ب��رای س��رمایه گذاران 
خارج��ی و بوم��ی را جه��ت ش��رکت در 
زمینه هایی مانند خودرو، فوالد، تولید برق 
و بس��یاری دیگر فراهم می سازد. قوانین و 
مقررات در مورد سرمایه گذاری خارجی و 
درخصوص مالکیت توسط سرمایه گذاران 

خارجی اصالح شده است. 
نعمت زاده در ادام��ه به اعالم آمارهایی از 
ایران پرداخت. براس��اس گفته های او، ایران 
در آموزش عالی پیشرفت زیادی داشته و در 
ای��ران فارغ التحصیالن زیادی در حوزه فنی 
وجود دارد. اقتصاد ایران و بخش تولید بهبود 
یافته و درس��ال گذشته شمسی 6.7 درصد 
رش��د در بخش صنعت و رشد 9.8 درصدی 
در بخش معدن اتفاق افتاده است. همچنین 
به تازگی برنامه اس��تراتژی 10 ساله  صنعت، 
معدن و تجارت که شامل اهداف، سیاست ها 
و اولویت هاست تدوین ش��ده است. در این 
استراتژی، توسعه بیشتر در صنایع مربوط به 
نفت و گاز، تولید کاالهای مختلف، طراحی 
و س��اخت ماش��ین آالت و تجهیزات مورد 
نیاز دیده ش��ده اس��ت. نعمت زاده در ادامه 
همچنین گفت: صنایع معدن��ی به ویژه در 
فلزات مانند فوالد، مس، کروم، طال، نقره و 
دیگر فلزات در میان اولویت های ما هستند. 
در صنع��ت خ��ودرو ه��ر دو اتومبیل ه��ای 
س��واری و وس��ایل نقلیه تج��اری، طراحی 
س��اخت و تولید قطعات مختلف با توجه به 
استانداردهای جهانی یک بخش کلیدی از 
هدف های ما را تشکیل می دهند. به طوری که 
تا سال 2025 می خواهیم 3 میلیون خودرو 

تولید کنیم که یک سوم آن صادر شود. 
مهندس نعمت زاده تاکید کرد: می خواهیم 
خودروی��ی تولید کنیم ک��ه تحت برندهای 
جهان��ی باش��د و در ای��ن زمینه ب��ه دنبال 
س��رمایه گذاری مش��ترک با قطعه س��ازان 
هس��تیم. او همین طور ادام��ه داد: گام های 
بلندی در R&D بخش ه��ا متعدد فناوری 
برداش��ته ایم و ب��ه دنب��ال س��رمایه گذاری 
مشترک در بخش هایی مانند نانوتکنولوژی، 
صنعت��ی بهداش��تی، تجهیزات پزش��کی و 
مخابراتی هس��تیم. درمجموع، برنامه ریزی 
استراتژیک صنعتی ما با هدف قراردادن ایران 
در میان اقتصاده��ای در حال ظهور بر پایه 
منابع طبیعی مان، نیروی انسانی تحصیلکرده 
و جوان، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مشهور 

و بازارهای داخلی و منطقه ای است. 
نعمت زاده پیشنهاد کرد که شرکت های 
اروپایی به عن��وان یک فرصت مهم به این 
موضوع نگاه کرده و با نگاهی اس��تراتژیک 
و بلند مدت به اش��کال مختلف همکاری و 

اتحاد در این تالش مشارکت کنند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: 
ایران خود را برای پیوس��تن به س��ازمان 
تج��ارت جهانی آماده می کند و عالقه مند 
به مذاکره و انعقاد موافقتنامه های تجاری با 

اتحادیه اروپا و دیگر کشورهاست.

برگزاری کنفرانس تجارت و سرمایه گذاری ایران و اتحادیه اروپا در وین
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تجارتواردات



در یک س��مت معادله، بازار گرایش 
چندان��ی ب��ه طرح های بانکی نش��ان 
نمی ده��د و در س��مت دیگ��ر بانک ها 
عالق��ه ای به ورود به عرصه مس��کن از 
خ��ود نش��ان نمی دهن��د و نتیجه این 
تک��رار چیزی جز شکس��ت طرح های 
مس��کنی دول��ت در طول س��ال های 

گذشته نیست. 
س��ال 94 در حال��ی آغ��از ش��د که 
بس��یاری از فع��االن بازار ب��ا توجه به 
احتمال نهایی شدن مذاکرات هسته ای 
و البته رس��یدن طرح های تس��هیالتی 
دول��ت به مراح��ل پایان��ی پیش بینی 
روزهای��ی خوش ب��رای بازار مس��کن 
می کردن��د، پیش بینی ک��ه هرچند دو 
مقدمه ابتدایی آن ب��ه مرحله اجرا در 
آمد اما باز هم رونقی را به بازار مسکن 

نرساند. 
هرچند تحرک همه جانبه در عرصه 
مس��کن که ب��ا ده ها صن��ف اقتصادی 
دیگر گره خورده قطعا پدیده ای زمان بر 
خواهد ب��ود و نمی توان انتظار تغییری 
یک ش��به از آن داش��ت ام��ا قطعا اگر 
این حمایت در راس��تای حمایت های 
اقتص��اد کالن تعریف ش��ود نمی توان 

امید چندانی به آن بست. 
در ابتدای دول��ت یازدهم، آخوندی 
وزیر راه و شهرس��ازی امید داش��ت با 
استفاده از دو بال بانک و بورس عرصه 
مسکن را با دگرگونی های بزرگ همراه 
کند. امیدی که حداقل خیلی زود یکی 

از ضلع های اصلی آن از هم پاشید. 
بازار س��رمایه تهران ک��ه در ماه های 
ابتدای��ی ده��ه90 روزهای��ی رویای��ی 
را پش��ت س��ر می گذاش��ت و هر روز 
رکوردی جدید را به ثبت می رس��اند، 
همزمان با آغاز ب��ه کار دولت یازدهم 
به فاز اس��تراحت رفت ت��ا دیگر نه تنها 
خبر از طرح های بلندپروازانه اقتصادی 
ب��ا محوریت ب��ورس نباش��د که حتی 
طرح ه��ای گذش��ته نی��ز مجب��ور به 

عقب نشینی شوند. 
در چنین ش��رایطی طرح��ی مانند 
صندوق زمین و مس��کن که از س��وی 
وزی��ر راه و با هدف راه اندازی ابزارهای 
تامین مالی مس��کن در بازار س��رمایه 
انجام ش��د نی��ز عمال به مح��اق رفت. 
در کن��ار آن حت��ی اوراق مس��کن که 
در س��ال های گذشته بار بخشی جزئی 

از ب��ازار را به دوش می کش��ید نیز در 
ماه های گذش��ته نتوانس��ته مانند قبل 
تاثیر داش��ته باش��د. خبرهای روزهای 
اخی��ر حاکی از کاه��ش دوباره قیمت 
ای��ن اوراق اس��ت و ای��ن موض��وع در 
ش��رایطی که بازار دوباره خود را برای 
خریدوفروش آماده می کند، نش��ان از 
بی اعتم��ادی مردم به این اب��زار مالی 
خاص دارد.  اگر مش��قت های بورس را 
کنار بگذاریم اوض��اع برای بانک ها نیز 
چندان امیدوارانه دنبال نمی ش��ود. با 
وج��ود مذاکرات طوالنی م��دت وزارت 
راه و بان��ک مرک��زی ب��رای تصوی��ب 
وام ه��ای جدید ک��ه س��رانجام با مهر 
تایید ش��ورای پول و اعتبار نهایی شد، 
بانک های عامل چه در حوزه تسهیالت 
نوس��ازی بافت های فرس��وده و چه در 
پرداخ��ت وام 60 میلیونی خرید هیچ 
اقبالی به موضوع نشان ندادند و کار را 
تا جایی پی��ش برد که صدای اعتراض 
وزارت راه را ب��ه نح��وه اختصاص این 
تس��هیالت بلن��د ک��رد و کار ب��ا قول 

مس��اعدت بانک ها رفع ش��د؛ قولی که 
هرچند در کوتاه مدت پاسخگوست اما 
در بلندمدت چندان به نظر نمی رس��د 

پشتوانه عملی داشته باشد. 

 اقتصاد کالن
 به مسکن احتیاج دارد

عضو هی��ات علمی دانش��گاه تهران 
معتقد است در ش��رایطی که شاخص  
رش��د در اقتص��اد ایران با مش��کالت 
طوالنی مدت مواجه شده و همه انتظار 
خ��روج از رکود را دارند، بازار مس��کن 
با توجه به گس��تردگی توانایی که دارد 
می تواند بیشترین کمک را برای خروج 
از ش��رایط فعلی به سیاست های کالن 

اقتصادی بکند. 
علی اکب��ر نیکو اقب��ال در گفت وگو 
ب��ا »فرصت ام��روز« به ع��دم توانایی 
بان��ک و ب��ورس در حمای��ت از ب��ازار 
مس��کن پرداخت و گفت: شاخص های 
اقتص��ادی کالن ما ام��روز خود نیاز به 
حمایت دارن��د. بازار بورس در ماه های 

گذشته نتوانسته بسیاری از سهامداران 
خ��ود را راضی کند و بانک ها نیز آنقدر 
معوقه و ماموریت های بزرگ دارند که 
ب��رای حمایت از عرصه مس��کن توانی 

برای شان باقی نمانده است. 
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه ب��ه ویژگی 
بازپرداخت  زم��ان  ب��ودن  بلندم��دت 
تس��هیالت مس��کن، بانک ها اقبالی به 
ارائ��ه این جنس وام ها ندارند و ترجیح 
می دهند بودجه فعلی خود را الاقل در 
طرح هایی س��رمایه گذاری کنند که در 
کوتاه مدت س��ودی معقول نصیب شان 

کند. 
به اعتقاد نیکواقبال در شرایط فعلی 
باید انتظار داشت بازار مسکن با توجه 
به توانی که در همراه کردن بخش های 
اقتصادی مختلف با خود دارد از اقتصاد 
حمایت کند ب��ا راه افتادن آن، عرصه 
اصلی اقتصاد کشور نیز حرکت کند در 
غیر این صورت نمی توان به یک راه حل 

جدی فکر کرد. 
این اقتص��اد دان در رابط��ه با آینده 
م��راودات بخش مس��کن ب��ا بورس و 
بانک نیز اظهار کرد: در ش��رایط فعلی 
نمی توان انتظار کمکی خاص از سوی 
ای��ن حوزه ه��ای اقتصادی ب��ه بخش 
مسکن را داشت اما در سال های آینده 
درصورتی که وضع کل��ی اقتصاد ایران 
بهتر ش��ود و دولت در حمایت از بازار 
مسکن توان بیش��تری پیدا کند شاید 
بتوان به وام هایی ارزان قیمت فکر کرد 
ام��ا تا آن زمان بیش��تر اقتصاد نیاز به 

رونق بخش مسکن دارد. 
ق��رار دادن ای��ن تحلیل ه��ا در کنار 
نگرانی های فعاالن در بازار که معتقدند 
مسکن به ش��دت از سیاست های غلط 
کالن اقتصادی ضربه خورده نش��ان از 
آن دارد که ب��رای حرکت دوباره یکی 
از مهم ترین بخش های اقتصادی ایران 
بی��ش از اهمی��ت دادن ب��ه طرح های 
حمایتی باید یک بستر مستقل فراهم 

کرد. 
در روزهای��ی که نه ب��ورس و نه بانک 
نایی ب��رای حمایت دوب��اره از بازارهای 
جانبی ندارند شاید امید بستن به اعتماد 
دوباره فعاالن عرصه مس��کن به ورود و 
س��رمایه گذاری های جدید تنها راهبرد 
عملی باشد، راهبردی که اگر به درستی 
اجرایی ش��ود می توان انتظار داشت در 

آینده  دست اقتصاد ایران را نیز بگیرد. 
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حمل و نقل

 نرخ اجاره بهای
خانه های نقلی پایتخت 

آنچه که داده ها نش��ان می دهد این است که بازار 
اجاره بها تحت ش��عاع رکود بازار مس��کن نیس��ت و 
کوچک ترین دس��تکاری در نرخ س��ود س��پرده های 
بانکی و بازارهای پولی و مالی به طور مستقیم باعث 

نوسانات نرخ اجاره در بازار مسکن می شود. 
به گزارش ایلنا، کاهش نرخ س��ود سپرده ها که دو 
ماه گذش��ته توسط ش��ورای پول و اعتبار تصویب و 
ابالغ ش��د اج��اره بها را 10 درصد گ��ران کرد. البته 
این عدد افزایش اجاره بها نرخ رسمی بود که توسط 
مس��ئوالن و رییس اتحادیه امالک تهران اعالم شد. 
قطع��ا این افزایش نرخ در برخ��ی از مناطق بیش از 
10 درص��د و در برخی از مناط��ق کمتر از این عدد 

بود. 
 ح��ال اینک��ه در این می��ان افزای��ش تقاضا برای 
واحدهای مس��کونی ب��ا متراژ کم باعث ش��د تا این 
واحدها بیش��تر از سایر گروه ها شامل افزایش قیمت 
10 درصدی اجاره بها شوند. حامد مظاهریان، معاون 
وزیرراه و شهرسازی پیش از این در گفت وگو با ایلنا 
گفت��ه بود؛ پ��س از تصمیم ش��ورای پ��ول و اعتبار 
مبنی بر کاهش نرخ س��ود سپرده های بانکی یکی از 
نگرانی های متولیان مس��کن تاثیرپذیری این بازار از 
سیاست جدید دولت در حوزه پولی و بانکی بود که 
هرچند باعث افزایش اجاره بها ش��د، اما این افزایش 
نرخ اجاره بها کمتر از نرخ تورم بود و همین نرخ های 

امروز تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. 
اما عده ای از کارشناس��ان معتقدن��د، همواره نرخ 
اجاره در این بازار در نیمه دوم سال با کاهش دمای 

هوا و کاهش تقاضا کمتر می شود. 
در جدول زیر نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی 
ب��ا مت��راژ پایین )مت��راژ بی��ن 50 ت��ا 70 متر( در 

محله های مختلف تهران آمده است: 

قیمت )تومان(محدودهمتراژ

15 میلیون رهن 600- هزار اجارهپیروزی70 متر

25 میلیون رهن- 1.5 میلیون اجاره فاطمی60 متر

20 میلیون رهن600- هزار اجارهافسریه65 متر

45 میلیون رهن600- هزار اجارهبلوار فردوس65 متر

30 میلیون رهن900- هزار اجارهامیرآباد شمالی 55 متر

10 میلیون رهن1- میلیون و 400 هزار اجارهپونک63 متر

10 میلیون رهن500- هزار اجاره خراسان50 متر

20 میلیون رهن100- هزار اجارهعبدل آباد60 متر

20 میلیون رهن1- میلیون و 200 هزار اجارهشیخ بهایی52 متر

20 میلیون رهن1- میلیون اجارهسید خندان50 متر

30 میلیون رهن2- میلیون و 900 هزار اجارهونک 70 متر

8 میلیون رهن700- هزار اجارهشهرک راه آهن 60 متر

ورود ۱۰۰ هواپیمای جدید به 
»آسمان«

مدیر بازرگانی ش��رکت هواپیمایی آس��مان با اعالم 
انج��ام مذاک��ره با فروش��ندگان هواپیم��ا برای خرید 
هواپیماه��ای ب��ه روز گفت: هواپیمایی آس��مان برای 

خرید 100 فروند هواپیما برنامه ریزی کرده است. 
صمد امین زاده در گفت وگو با تس��نیم، اظهار کرد: 
با توجه به نیازهای هواپیمایی آس��مان در پروازهای 
داخلی و خارجی تصمیم داریم 100 فروند هواپیمای 
به روز را تأمین کنیم. وی در پاسخ به این پرسش که 
هم اکنون هواپیمایی آس��مان دارای حدود 30 فروند 
هواپیماست، بیان کرد: این در حالی است که 40 تا 
50 درصد این ناوگان فعال هستند. وی در بیان دالیل 
غیرفعال بودن بخشی از ناوگان آسمان گفت: تأمین 
قطعه و محدودیت های ناشی از تحریم باعث غیرفعال 
شدن بخشی از ناوگان هواپیمایی آسمان شده است. 

تصویب ۳۳ پروژه خط  آهن 
ترانزیتی از سوی مجلس

مع��اون س��اخت راه آه��ن از تصوی��ب 33 پروژه ریلی 
ترانزیتی در مجلس ش��ورای اس��المی خبر داد و گفت: 
ایران تنها پل خش��کی بین ش��رق و غرب اس��ت و عمده 
عالقه مندی  صاحبان کاال و شرکت های باری ریلی دنیا 
به اس��تفاده از کریدور ترانزیتی راه آهن ایران از س��مت 

سرخس تا مرز رازی است. 
سیدمسعود نصر آزادانی در گفت وگو با فارس با تأکید 
بر اینکه توسعه حمل و نقل ریلی  یکی از نیازهای زیربنایی 
کشور است، اظهار داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی 
و اس��تراتژیک کش��ور در منطقه، یک��ی از ظرفیت های 
قاب��ل توج��ه ب��رای تولید ثروت و ایجاد نقش کلیدی در 
محورهای ترانزیتی توس��عه ریلی است. وی افزود: ایران 
تنها پل خشکی بین شرق و غرب است که بین دو دریای 
عمان و خلیج فارس در جنوب و دریای خزر در شمال 
قرار دارد؛ تقریباً همه کشورهای شرق دریای خزر و شرق 
دنیا  از دو کریدور زمینی امکان دسترسی به کشورهای 
غرب را دارند که یکی از آنها محور س��یبری در ش��مال 
دریای خزر و دیگری محور عبور از کش��ور ایران اس��ت. 
وی اظهار داش��ت: تکمیل کریدورهای اصلی راه آهن از 
اولویت های اساسی  در راستای تحقق سیاست های دولت  
است که با گسترش آن میزان قابل توجهی بار و مسافر در 
کمترین زمان و با ایمن ترین روش ممکن، جا به جا خواهد 
ش��د. معاون س��اخت و توس��عه راه آهن اظهار داشت: در 
همین راستا 33 طرح ریلی در پیوست قانون پیش بینی 
شده و به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده است. 
نصر آزادانی اضافه کرد: بخشی از این 33 طرح تکمیل 
حلقه ه��ای مفق��وده ترانزیتی در کریدورهای ریلی نظیر 
طرح اتصال چابهار به ش��بکه ریلی اس��ت و ادامه آن به 
سمت شمال و اتصال به راه آهن مشهد و سرخس است. 

نرخنامه

وقتی مسکن ناجی بانک و بورس می شود

 دست های خالی اقتصاد
برای حمایت از مسکن

جواد هاشمی



بازار لبنیات در سال های اخیر 
با افت وخیزهای فراوانی همراه 
ش��ده اس��ت. گاهی دامداران 
ب��رای تامی��ن نهاده های تولید 
در مضیق��ه هس��تند و گاه��ی 
نی��ز برای فروش ش��یر خام به 
قیم��ت مصوب با کارخانه های 
لبنی دچار مش��کل می شوند. 
در س��وی دیگ��ر صنایع لبنی 
نیز از وضعیت بازار مصرف ابراز 
نارضایتی می کنند. به ویژه پس 
از اجرای طرح هدفمندس��ازی 
یارانه ها که قدرت خرید مردم 
کاهش یافته و قیمت ش��یر و 
لبنیات روند افزایش��ی داشته 

است. 
در حال حاضر شیر و لبنیات 
مانند ریس��مانی شده که یک 
س��ر آن در دست دامدار و سر 
دیگر در دست کارخانه هاست 
و ه��ر ک��دام ب��رای افزایش و 
کاهش قیمت تالش می کنند. 
دامداران دالیل افزایش قیمت 
ش��یر خ��ام را گرانی نهاده ها و 
علوف��ه دامی اعالم می کنند و 
کارخانه ها که خواس��تار ثبات 
قیمت ه��ای فعل��ی و حت��ی 
کاهش آن هس��تند، می گویند 
مصرف کننده بیش از این توان 
خرید ندارد. اگر در جایگاه هر 
یک از آنها قرار بگیریم، ش��اید 
دالیل شان درست و منطقی به 
نظر  آید اما باید دید که چگونه 
می توان این گره کور را باز کرد. 

دامداران و صنایع لبنی 
ناراضی هستند

تولی��د و تامی��ن محصوالت 
غذای��ی و دسترس��ی تمام��ی 
مردم به غذای سالم از وظایف 
ای��ن  دولت هاس��ت.  اصل��ی 
وظایف در تمامی کش��ورهای 
غنی و فقیر، پیش��رفته و عقب 
مان��ده تفاوتی ندارد و دولت ها 
مکل��ف به اجرای آن هس��تند. 
ش��یر نیز یک��ی از محصوالت 
غذایی اس��ت که نقش اساسی 
در تامی��ن س��المت جامع��ه 
دارد بنابرای��ن دولت ه��ا بای��د 
و  بیندیش��ند  راهکارهای��ی 
تمهیداتی برگزینند تا این ماده 
حیاتی در سبد غذایی خانوارها 

به میزان الزم قرار گیرد. 
ت��ا پیش از اج��رای مرحله 
نخس��ت قانون هدفمندسازی 
یارانه ها، دولت به ش��یر یارانه 
پرداخت می کرد اما از س��ال 
89 ای��ن یاران��ه قطع ش��د و 
آزادس��ازی شیر و لبنیات در 
دس��تور کار قرار گرفت. حاال 
پ��س از گذش��ت نزدی��ک به 
پنج س��ال از ح��ذف یارانه ها، 
نه تنها مصرف ش��یر و لبنیات 
در کش��ور ک��م ش��ده بلک��ه 
دام��داران و صنای��ع لبنی نیز 
از این وضعیت نابس��امان رنج 

می برند و ناراضی هس��تند. 

آغاز افزایش 10 درصدی 
لبنیات در ابهام 

در  نابس��امانی  ای��ن  اوج 
ماه ه��ا و هفته ه��ای اخیر بود 
و دامداران به نش��انه اعتراض، 
تحصن هایی را به راه انداختند 
ت��ا کارخانه های لبنی را مجاب 
کنند که شیر خام را به قیمت 
مصوب 1440 تومان خریداری 
کنن��د. در مقابل کارخانه های 
لبنی کاهش توان خرید مردم 
را دلیل��ی بر اج��را نکردن این 
مصوب��ه می دانن��د و همچنان 
از خری��د ش��یرخام ب��ه قیمت 

مصوب سر باز می زنند. 
تیرم��اه  بیس��ت ویکم  در 
گذش��ته زمانی که محمدرضا 
نعمت زاده در نشس��ت خبری 
افزای��ش 6درص��دی قیم��ت 
برخ��ی کااله��ای اساس��ی را 
اع��الم ک��رد، تولیدکنن��دگان 
لبنی��ات آن را مج��وزی برای 
افزای��ش قیم��ت محص��والت 
خ��ود دانس��تند. ت��ا جای��ی 
که عل��ی رجب��ی، مدیرعامل 
اتحادیه فروشندگان لبنیات در 
گفت وگو با یکی از خبرگزاری ها 
افزای��ش 10درصدی  گف��ت: 
قیم��ت فرآورده های لبنی در 
بیش��تر برند ها اعمال ش��ده و 
وزی��ر صنعت نی��ز بر آن صحه 
گذاش��ته اس��ت. این افزایش 
قیم��ت در برخ��ی از برند های 

صنایع لبنی معلق مانده است. 
وی می افزاید: با توجه به لزوم 
افزای��ش 190 تومان��ی قیمت 
شیر خام به منظور جلوگیری از 
ضرر و زیان دامداران، بهتر بود 
که دولت این مابه التفاوت را در 
قال��ب یارانه ش��یر به دامداران 
پرداخ��ت می کرد تا از افزایش 
فرآورده ه��ای لبنی در جامعه 
جلوگیری می شد.  مدیرعامل 
اتحادیه فروش��ندگان لبنیات، 
ب��ا بیان اینک��ه افزایش قیمت 
س��االنه لبنیات مصرف ش��یر 
داده  کاه��ش  جامع��ه  در  را 
اس��ت، می گوید: درصورتی که 
مابه التف��اوت ن��رخ ش��یرخام 
دام��داران ب��ه ط��رق مختلف 
مانن��د اعط��ای علوف��ه تامین 
ش��ود از کاهش سرانه مصرف 

لبنیات جلوگیری می شود. 

مصوبه افزایش 10 درصدی 
نداریم

اتحادی��ه  درحالی ک��ه 
فروش��ندگان لبنی��ات خب��ر 
درص��دی   10 افزای��ش  از 
ای��ن محص��والت می دهد اما 
سازمان حمایت آن را به شدت 
تکذیب می کند. غالمرضا کاوه، 
سخنگوی سازمان حمایت، در 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
تصری��ح می کند: تا ب��ه امروز 
هی��چ مصوبه ای از هیات دولت 

مبن��ی بر افزای��ش قیمت 10 
درص��دی ش��یر و لبنی��ات در 

کشور نداشته ایم. 
وی با اس��تناد به این موضوع 
می گوی��د: ه��ر کس��ی ک��ه از 
افزای��ش قیم��ت 10 درصدی 
لبنیات سخن می گوید و مدعی 
اس��ت که براساس مصوبه دولت 
است، مصوبه را رو کند. بنابراین 
هرگون��ه افزای��ش قیم��ت در 
لبنیات تخلف به شمار می رود و 
در صورت مش��اهده با متخلفان 

به شدت برخورد می کنیم. 

بازار لبنیات ظرفیت 
افزایش قیمت ندارد

س��خنگوی سازمان حمایت 
اس��تراتژی  می ده��د:  ادام��ه 
افزایش قیمت کهنه و منسوخ 
شده است و در معادالت جدید 
اقتص��ادی ب��ازار دیگ��ر جایی 
ندارد. در زمینه شیر و لبنیات 
ه��م باید واقع بین باش��یم که 
دیگ��ر مصرف کننده ای نمانده 
است و در بازار ظرفیت و قدرت 
خرید وجود ندارد. صنایع لبنی 
نیز بر این مسئله به خوبی آگاه 
هس��تند و ب��ه آن اذعان دارند 
پ��س چرا بای��د افزایش قیمت 
در این بازار اجرا شود؟ لبنیات 
سهم بازار را در کشور از دست 

داده است. 
ریی��س  نعمت��ی،  حس��ین 

هیات مدی��ره اتحادیه مرکزی 
دام��داران، در همین خصوص 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
کارخانه ه��ای لبن��ی نه تنها از 
خری��د ش��یر خام ب��ه قیمت 
مصوب 1440 تومانی س��ر باز 
می زنن��د بلک��ه مدت پرداخت 
به��ای ش��یر خ��ام ب��ه قیمت 
1200 توم��ان ب��ه دامداران را 
نیز طوالنی ت��ر کرده اند. پیش 
از ای��ن زم��ان پرداخ��ت بهای 
ش��یر خامی ک��ه کارخانه ها از 
دام��داران می خریدن��د تا 45 
روز بود اما اکنون به دو تا سه 

ماه رسیده است. 

خرید تضمینی سالحی 
ناکارآمد

دول��ت ب��رای کم��ک ب��ه 
دام��داران و حمای��ت از تولید 
ب��از ه��م از س��الح ناکارآم��د 
خرید تضمینی اس��تفاده کرد 
و از زمس��تان پارس��ال خرید 
تضمینی شیر خام را در دستور 
کار خ��ود ق��رار داد. با توجه به 
پیشینه نه چندان موفق دولت 
در زمین��ه خری��د تضمین��ی 
محصوالت و هشدارهای برخی 
کارشناس��ان صنایع شیر مانند 
حس��ین چمنی که در روزنامه 
»فرصت امروز« به چاپ رسید، 
گویا این بار هم این طرح موفق 
به تامین اهداف نش��ده اس��ت. 
دام��داران اس��تان قزوی��ن که 
نخس��تین گام را ب��رای خرید 
تضمینی ش��یر خام برداش��ته 
بودن��د، پس از خلف وعده های 
دولت در پرداخت بهای شیر یا 
نهاده های دامی به آنها از ادامه 
هم��کاری در خری��د تضمینی 

شیر انصراف داده اند. 

دامداران مطمئن نیستند
نعمت��ی اظه��ار می کند: در 
خرید تضمینی شیر خام دولت 
در ازای ش��یر دریافت��ی کلزا و 
ذرت علوف��ه ای ب��ه دامداران 
م��ی داد و گوی��ا انبارها خالی 
ش��ده اس��ت. همچنین منابع 
نقدینگی دولت نیز کم اس��ت 
و ق��درت پرداخ��ت هم ندارد. 
دام��داران نی��ز اطمیان ندارند 
ک��ه می توانند پ��ول محصول 
خ��ود را زمان نزدیک دریافت 
کنند. بنابراین خرید تضمینی 
ش��یر خ��ام در اس��تان قزوین 
که روزانه 150 تن ش��یر خام 
تحوی��ل می داد از پنجش��نبه 

گذشته قطع شد. 
ریی��س هیات مدیره اتحادیه 
مرک��زی دام��داران، ب��ا بیان 
اینکه وضعی��ت دامداران بدتر 
شده است، می افزاید: اگر دولت 
حمایت نکند، صنعت دامداری 
کشور نابود می شود. تنها امید 
ما به افزایش قیمت هاس��ت که 
دولت وعده داده بود پس از ماه 

رمضان انجام شود. 

بازار ملتهب شیر و لبنیات منتظر تحقق وعده های دولت

سهم لبنیات در بازار داخل از دست رفت

شنبه
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 قیمت مواد غذایی 
افزایشی نداشته است

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ضمن تأکید بر 
اینکه بازار مواد غذایی کشش افزایش دوباره قیمت ها 
را ندارد، گفت: افزایش قیمتی در روزها و هفته های 

اخیر نداشتیم و قیمت ها تغییری نکرده است. 
محمد آقاطاهر در گفت و گو با ایسنا، درباره تغییر قیمت 
18 قلم ماده غذایی اظهار کرد: در بحث تعیین قیمت 
کاالها باید قانون عرضه و تقاضا رعایت ش��ود، چون در 
اقتصاد آزاد موضوع عرضه و تقاضاست که قیمت کاالها 
را مشخص می کند و این موضوعی است که باید به آن 
رسیدگی شود و راهکاری برای آن اندیشید. درحالی که 
به دلیل سوءاستفاده برخی افراد با بازاری روبه رو هستیم 
که اختالف قیمت فاحشی بین اقالم مشابه در واحدهای 
مختلف وجود دارد.  وی در بخشی از سخنان خود درباره 
دالیل اختالف قیمت برخی اقالم مشابه در بنکداری های 
مختلف نیز توضیح داد: برخی بنکداران اقالم خود را با 
حجم باال خریداری می کنند و طبیعی است که قیمت 
آنها با بنکدارانی که با حجم کمتری می خرند متفاوت 
ب��وده و قیم��ت پایین تری دارد ی��ا برخی بنکداران که 
خرید نقدی می کنند و به دلیل داشتن انبارهای بزرگ 
می توانند کاالهای بیشتری را ذخیره کنند، قیمت فروش 
آنها از دیگر بنکداران کمتر می شود.  آقاطاهر همچنین 
از افتت��اح تعاون��ی برای بنکداران موادغذایی خبر داد و 
گفت: بنا داریم توس��ط این تعاونی خریدهای عمده را 
برای بنکداران مواد غذایی انجام دهیم تا تعاونی مسئولیت 
توزیع اقالم را بین بنکداران انجام دهد که دیگر اختالف 
قیمت بین بنکداران وجود نداشته باشد.  وی ادامه داد: 
مراحل قانونی این تعاونی در حال انجام است و به زودی 

فعالیت خود را آغاز می کند. 

 مجوزی برای
افزایش قیمت روغن نداریم

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی گفت: به رغم 
ارائ��ه درخواس��ت و توافق مس��ئوالن ب��رای افزایش 
6 درص��دی قیم��ت روغن نباتی، هن��وز هیچ مجوزی 
برای تغییر نرخ به صنایع روغن نباتی داده نشده است. 
محمد قبله در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: از اواخر 
فروردین امس��ال صنایع روغن نباتی درخواست خود را 
ب��رای افزایش قیم��ت روغن نباتی به دولت ارائه داده اند 
اما به رغم ابالغ بخش��نامه افزایش قیمت 18 قلم ماده 
غذایی که روغن نباتی را هم شامل می شد، تاکنون هیچ 
مجوزی برای افزایش قیمت روغن نباتی داده نشده است. 
وی افزود: روغن نباتی  در دو سال گذشته هیچ افزایش 
قیمتی نداشته و امسال با توجه به هزینه های افزایش 
یافته تولید این محصول، از دولت درخواس��ت کرده ایم 
مجوز افزایش قیمت را صادر کند. در توافق با مسئوالن 
برای افزایش 5 تا 6درصدی قیمت روغن نباتی اما تاکنون 
هیچ مجوزی به صنایع روغن نباتی داده نش��ده اس��ت.  
گفتنی است محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن 
و تجارت  21 تیرماه از ابالغ بخش��نامه  افزایش قیمت 
18 قلم ماده غذایی تا سقف 6درصد به سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خبر داد و اعالم کرد 
که بر این اساس سازمان حمایت درخواست های واصله 

صنایع مربوطه را بررسی می کند. 

 افزایش قیمت مرغ در گرو 
تصمیم سازمان حمایت

مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوش��تی با 
اش��اره به درخواس��ت مرغداران مبنی بر افزایش قیمت 
مرغ در اوایل س��ال جاری اعالم کرد: س��ازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال جدید قیمت 
مرغ را اعالم نکرده که درخواست تولیدکنندگان افزایش 

قیمت با توجه به افزایش هزینه هاست. 
عظی��م حج��ت در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، ب��ا بیان 
اینک��ه درخواس��ت افزایش قیم��ت مرتبط با افزایش 
20درصدی هزینه های کارگری و انرژی است، گفت: 
براساس هزینه های افزایش یافته، بررسی کارشناسی 
افزایش هزینه ها و تأثیر آن در قیمت مرغ از سازمان 
حمایت درخواس��ت ش��ده است.  به گفته وی از بهار 
امس��ال تاکنون س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان پاسخی به این درخواست نداده است. 
مدیرعامل اتحادیه سراس��ری مرغداران گوشتی با 
توضیح اینکه قیمت مرغ برپایه هزینه تمام ش��ده ای 
است که به مرغدار در پروسه تولید تحمیل می شود، 
گفت: اگر هزینه های تمام شده در زمان فروش مرغ 
لح��اظ نش��ود و مرغ��دار یک دوره ی��ا دو دوره زیان 
پشت سر هم داشته باشد، خواه ناخواه به خاطر اینکه 
توان مالی ادامه تولید را ندارد از چرخه تولید خارج 
می شود یا اینکه توان تولیدش کاهش پیدا می کند. 
وی با تأیید تأثیرگذار بودن خبر آنفلوآنزای طیور بر 
میزان مصرف مرغ درباره میزان تقاضای کنونی مرغ 
گفت: اطالع رس��انی های بعدی در این زمینه صورت 
گرف��ت و مردم مطمئن ش��دند مرغ��ی که به صورت 
بس��ته بندی از طری��ق کش��تارگاه ها و تح��ت نظارت 
س��ازمان دامپزشکی در فروش��گاه ها عرضه می شود، 
کاماًل س��الم و بهداش��تی اس��ت. بنابراین اکنون روند 

مصرف معمول به جامعه برگشته است. 

خریداری 1۵0 هزار تن شکر از برزیل

مع��اون وزی��ر جهاد کش��اورزی گفت: قب��ل از توافق 
هس��ته ای 150 هزار تن ش��کر خام از برزیل خریداری 
شده، ولی هنوز این مقدار شکر به کشور وارد نشده است. 
 علی قنبری، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در 
گفت وگو با فارس، هدف از واردات این مقدار ش��کر 
را مصرف داخلی عنوان کرد و افزود: شکر خریداری 
شده پس از واردات برای تصفیه و فرآوری در اختیار 
کارخانجات داخلی قرار می گیرد و س��پس به مصرف 
داخلی خواهد رسید.  معاون وزیر جهاد کشاورزی در 
پاسخ به این پرسش که رویترز اعالم کرده که ایران 
از ابتدای امسال 20 هزار تن شکر وارد کرده، گفت: 
ش��رکت بازرگانی دولتی از ابتدای امس��ال شکر وارد 
کشور نکرده، اما ممکن است بخش خصوصی اقدام به 
واردات شکر کرده باشد.  قنبری درخصوص اقدام های 
انجام ش��ده در مورد واردات ش��کر و صادرات مجدد 
آن، گفت: برای تأمین بخشی از شکر مورد نیاز عراق، 
قراردادی با این کشور بسته شده تا ما شکر مورد نیاز 
آنها را از کشورهای دیگر وارد کرده و پس از فرآوری 

و تصفیه آن را به عراق صادر کنیم. 
وی اف��زود: ش��رکت بازرگان��ی دولتی اس��ت و اگر 
تشخیص دهیم واردات و صادرات مجدد شکر صرفه 
اقتصادی دارد، این کار را انجام می دهیم، اما تاکنون 

اقدامی در این زمینه انجام نشده است. 

کاهش شدید میوه های قاچاق در بازار 

رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و تره  بار گفت: با 
افزایش عرضه میوه های داخلی در بازار مصرف، میزان 
عرض��ه میوه های خارجی قاچاق، در میادین مرکزی 
میوه و تر بار به ش��دت کاهش یافته اس��ت و کمتر در 

این مکان مشاهده می شود. 
حسین مهاجران در گفت و گو با تسنیم اعالم کرد: 
می��ان ان��واع میوه و صیفی قیمت هندوانه به ش��دت 
کاه��ش یافته اس��ت، به طوری که هر کیلوگرم از این 
محصول در میادین مرکزی میوه و تربار 200 تا 600 
تومان به فروش می رسد.  وی خاطرنشان کرد: در حال 
حاض��ر هرکیلوگ��رم هندوانه در میادین مرکزی میوه 
و ترب��ار 200 ت��ا 600 تومان، طالبی 1500 تا 1800 

و خربزه هزار تا 1500 تومان به فروش می رسد. 
مهاجران اظهار داشت: به دلیل اینکه فصل برداشت 
نارگیل به پایان رسیده است، این محصول در میادین 

مرکزی میوه و تربار عرضه نمی شود. 

کوددهی قطره ای هم ابداع شد
مخترعان ایرانی موفق به ابداع سیس��تم کوددهی 
قطره ای به روشی مدرن شدند که این روش متناسب 

با هر نوع آب، هوا و اقلیمی است. 
ب��ه گ��زارش مهر، علی محمد طاووس��ی، ایده پرداز  
»سیس��تم تزریق کود متصل به لوله الترال« با بیان 
اینکه اکنون کشاورزی مدرن یکی از مباحث پراهمیت 
در کل دنیاس��ت، گف��ت: کودده��ی هم از روش های 
کش��اورزی به ش��مار م��ی رود که برای پربار ش��دن 

محصول از این روش استفاده می شود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در حال حاض��ر کوددهی در 
زمین های کش��اورزی به روش سنتی انجام می شود، 
اظهار داشت: در برخی زمین ها و باغات کشاورزی از 
روش های مدرن همچون سیستم کنترل مرکزی برای 
کوددهی اس��تفاده می شود که این روش گران قیمت 
اس��ت و تمایل کش��اورزان را برای تهیه و اس��تفاده از 
ای��ن روش، می کاه��د.  وی اف��زود: با توجه به موضوع 
گران قیم��ت ب��ودن کوددهی به زمین ها و عدم تمایل 
کش��اورزان به اس��تفاده از این روش ها به فکر ابداع  
»سیس��تم تزریق کود متصل به لوله الترال« افتادیم 
تا از این طریق هزینه کوددهی برای کشاورزان کمتر 
ش��ود.  ب��ه گفت��ه وی، ای��ن روش می تواند به صورت 
قطره ای زمین های کشاورزی را کوددهی کند. وی با 
اشاره به مزایای این روش ادامه داد: با روش کوددهی 
متص��ل ب��ه لوله الترال، درخ��ت یا گیاه به مقدار نیاز 
کوددهی می ش��ود و در تمامی زمین های کشاورزی، 
باغ��ی و گلخان��ه ای قابل اس��تفاده اس��ت. همچنین 
ای��ن روش مکانی��زم س��اده ای دارد و از مصرف انرژی 
می کاه��د.  طاووس��ی عن��وان ک��رد: در تزریق کود با 
سیستم کنترل مرکزی که جدیدترین روش کوددهی 
است، نیاز به اسیدشویی و هزینه های جانبی نیست. 
وی با بیان اینکه این سیستم می تواند کار سیستم های 
م��ورد نی��از در بخش کوددهی قطره ای را انجام دهد، 
یادآورشد: میزان آبدهی قطره چکان آن چهار تا هشت 

لیتر در ساعت با فشار چهار تا پنج بار است. 
این ایده پرداز با بیان اینکه رس��وب قطره چکان در 
سیس��تم کوددهی متصل به لوله الترال وجود ندارد، 
گفت: از این سیس��تم می توان در س��ال های متمادی 
اس��تفاده کرد بدون اینکه آس��یبی به دس��تگاه وارد 
ش��ود. همچنین این سیس��تم در هرنوع آب وهوایی 
قابل کاربرد اس��ت.  گفتنی اس��ت لوله الترال یا لوله 
فرعی، لوله ای اس��ت که آب رس��انی به داخل مزرعه و 
جابه جای��ی آب در زمی��ن را ک��ه از لوله اصلی به لوله 

نیمه اصلی منشعب می شوند صورت می دهد. 

خبــــر خبـــر

جهادکش��اورزی،  وزی��ر  مع��اون   
سرنوشت صنعت دام و طیور در دوران 

پساتحریم را تشریح کرد. 
حس��ن رکن��ی در گفت وگ��و با مهر 
در م��ورد وضعیت صادرات محصوالت 
پس��اتحریم  دوران  در  دامپ��روری 
اظهارداش��ت: به ط��ور طبیع��ی لغ��و 
تحریم ها س��بب روان تر ش��دن ارتباط 
ای��ران ب��ا دیگ��ر کش��ورها و برقراری 

تعامالت بیشتر خواهد شد. 
وی با اش��اره به زیرساخت های تولید 
مواد پروتئینی و امکان تولید بیش از نیاز 
این محصوالت در کشور، اظهار کرد: ما 
می توانیم از این فرصت استفاده کنیم و 
در بخ��ش ص��ادرات نیز حضورمان را در 

دیگر کشورها پررنگ تر کنیم. 
معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی 
افزود: در حوزه طیور امکان تولید تا 50 
درصد بیش از ظرفیت موجود با توجه 
به زیرساخت هایی که در کشور هست، 
وجود دارد اما باید متناس��ب با تولید، 
بازار مصرف نیز تعریف ش��ود و چنین 

امکانی تاکنون فراهم نبوده است. 
رکنی با اشاره به بی نیازی بازار داخلی 
از واردات محصوالت پروتئینی در شرایط 
کنونی گفت: در حال حاضر بازار داخلی 
تقریب��اً بی نی��از از واردات ش��ده، ضمن 
اینکه س��ال گذشته نیز رکورد صادرات 
به ویژه در بخش مرغ و تخم مرغ شکسته 

ش��د. در این س��ال مجموعا حدود 150 
هزارت��ن مرغ و تخم م��رغ صادر کردیم. 
امس��ال هم می توانیم با توجه به شرایط 
موجود به عدد بزرگ تری در این زمینه 

دست یابیم.  
مع��اون وزیر جهادکش��اورزی با بیان 
اینکه لغو تحریم ها سبب می شود به تدریج 
و در یک پروسه زمانی هزینه های تأمین 
نهاده ه��ا و خ��وراک دام و طیور کاهش 
پیدا کند، اظهارداشت: هزینه هایی که به 
واس��طه تحریم ها بر ما تحمیل می شد، 
از جمل��ه اعمال محدودیت برای تبادل 
منابع مالی برداش��ته و واسطه ها حذف 
می شود. بنابراین امکان تأمین مستقیم 
نهاده ها با قیمت مناس��ب تر وجود دارد. 
در ای��ن صورت هزین��ه واردات کاهش 
می یابد و باعث می شود ما محصول نهایی 
را با قیمت منطقی تر و مناس��ب تری به 

بازارهای دنیا عرضه کنیم. 

اروپای��ی   س��رمایه گذاری  بان��ک 
)ای ای ب��ی( با تأکید ب��ر تجدید توجه 
جهانی به بخش کش��اورزی از توس��عه 
همکاری های خود با سازمان خواربار و 
کشاورزی ملل متحد  )فائو( به منظور 
گس��ترش و تعمیق سرمایه گذاری در 
بخش کش��اورزی کش��ورهای خارج از 
اتحادیه اروپا همچون ایران خبر داد. 
ب��ه گزارش ایلن��ا از دفتر نمایندگی 
فائ��و در ای��ران، ای��ن دو س��ازمان ب��ا 
امضای یادداش��ت تفاهمی پنج س��اله 
ب��ا تأکی��د ب��ر توس��عه فعالیت ه��ای 
س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی، 
ارتق��ای بخش خصوصی و زنجیره های 
ارزش، ای��ن م��وارد را ب��ا اولویت های 
بانک س��رمایه گذاری اروپایی و اهداف 
اس��تراتژیک فائ��و همراس��تا ارزیابی 

کردند. 
ای��ن توافقنامه ک��ه در پی برگزاری 
س��ومین کنفران��س بین المللی تأمین 
مالی برای توس��عه طی هفته گذش��ته 
)پایتخ��ت  آدیس آباب��ا   ش��هر  در 
اتیوپی( به امضا رس��ید، نش��ان دهنده 
جلب مش��ارکت بانک س��رمایه گذاری 
اروپایی به عنوان بزرگ ترین نهاد مالی 
چندملیت��ی جه��ان با فائ��و در بخش 

تجارت کشاورزی است. 
خ��وزه گرازیان��و داس��یلوا، مدیرکل 
فائ��و، در ای��ن خص��وص با اش��اره به 

اهمی��ت اطمین��ان یافت��ن از تأمی��ن 
غذای کافی برای جمعیت رو به رش��د 
و ایج��اد پای��داری در نظام های غذا و 
کش��اورزی از طری��ق س��رمایه گذاری 
بیش��تر در کشورهای در حال توسعه، 
گفت:  »این رویداد فرصتی استثنایی 
برای هر دو سازمان است تا با ترکیب 
دان��ش فن��ی و ظرفیت های مالی توان 
حض��ور س��رمایه گذاران خصوص��ی و 
دولتی را برای ریش��ه کنی گرسنگی به 

کار گیرند.«
گزارش نمایندگی فائو در کشورمان 
می افزای��د، تح��والت اخیر که موجب 
پیش بینی گس��ترش روابط اقتصادی 
کش��ورهای اروپای��ی ب��ا ایران ش��ده 
اس��ت، نی��از توجه جدی ب��ه افزایش 
س��رمایه گذاری در کشاورزی، توسعه 
روس��تایی و امنیت غذایی در ایران را 

بیش از پیش پررنگ کرده است. 

مولود غالمی

وزارت  دام  ام��ور  تولی��دات  مع��اون 
دامداران خواس��تار  گف��ت:  جهادکش��اورزی 
عملیات��ی ش��دن مصوب��ه خرید ش��یرخام به 
قیمت 1440 تومان توسط کارخانه های لبنی 
هس��تند و این توقع کاماًل بجاس��ت. دامداران 

توقع جدیدی در این زمینه ندارند. 
حس��ن رکنی در گفت وگو با مهر با اش��اره 
به مصوبه سال گذش��ته دولت مبنی بر خرید 
ش��یرخام به قیمت 1440 تومان از دامداران 
توسط کارخانجات صنایع لبنی، اظهارداشت: 
سازمان حمایت یک جمع بندی از این مصوبه 
آم��اده کرده و در ح��ال منعکس کردن آن به 

س��تاد تنظیم بازار اس��ت تا رهنمود نهایی را 
از آنجا دریافت کن��د و اقدامات بعدی در این 

زمینه انجام شود. 
معاون وزیر جهادکش��اورزی درب��اره ادامه 
ت��داوم اجرای طرح خرید تضمینی ش��یرخام 
توسط س��ازمان تعاون روستایی گفت: نامه ای 
در این زمینه به وزارت جهاد کشاورزی نوشته 
و این موضوع از وزیر جهاد استعالم شده است. 
ضم��ن اینکه در صورت موافقت وزارتخانه این 
کار اس��تمرار پی��دا می کند و س��ازمان تعاون 
روستایی آن را ادامه می دهد. فعاًل منتظر نظر 

وزیر جهادکشاورزی در این باره هستیم. 

توقع دامداران بجاست

توافق جدید فائو برای ارتقای کشاورزی ایران سرنوشت محصوالت دامی در دوران پساتحریم



ج��ان کری، وزیر ام��ور خارجه آمریکا ب��رای توجیه 
سنای آمریکا و پاس��خگویی به سواالت این مجلس در 
جلس��ه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا حضور پیدا 

کرد. وی در پاسخ به اعتراضات سنا گفت: 
پس از حدود دو س��ال گفت وگوهای بس��یار فشرده، 
واقعیت ها با صراحت روش��ن ش��ده اس��ت و آن اینکه، 
طرح اعالم ش��ده در هفته گذشته در وین، واقعا همان 
توافقی اس��ت که سبب بسته ش��دن مسیرهای مذکور 
می ش��ود و به ما تضمین هایی می دهد تا در کل حیات 
ان پی تی، باالترین مش��ارکت ای��ران به وجود بیاید و ما 
بدانی��م ایران چ��ه کارهایی انجام می ده��د. این توافق 
همان توافق خوبی است که به دنبال آن بودیم. براساس 
مف��اد آن، ایران باید 98 درص��د از ذخایر اورانیوم غنی 
ش��ده خودش، دو سوم از س��انتریفیوژهای نصب شده 

و قلب رآکتور آب س��نگین خودش را کنار 
بگذارد. براس��اس این ط��رح، ایران از تولید 
اورانیوم غنی شده با خلوص باال و پلوتونیوم 
قابل استفاده برای تس��لیحات هسته ای به 
مدت 15 س��ال بازداشته خواهد شد. ایران 
مشمول جامع ترین و گسترده ترین اقدامات 
راستی آزمایی و شفاف سازی خواهد شد که 
تاکنون از طریق مذاکره حاصل شده است. 
در نتیج��ه، اگر ای��ران تعهدات��ش را انجام 
ندهد، ما به سرعت قادر خواهیم بود به این 
مس��ئله پی ببریم و پاسخ متناسب بدهیم. 
بس��یاری از این اقدامات نه برای 10 یا 15 
یا 20 سال بلکه برای کل دوره زمانی برنامه 
هس��ته ای ایران به قوت خود باقی خواهند 
ماند و درنتیجه ما را قادر خواهند س��اخت 
تا به گونه ای قابل راس��تی آزمایی اطمینان 
حاصل کنیم که این برنامه ماهیت منحصرا 

صلح آمیز خواهد داشت. 
کارشناس��ان می گفتن��د زمان رس��یدن 
ای��ران به زمان به اصطالح فرار هس��ته ای 
یعن��ی زم��ان الزم ب��رای داش��تن م��واد 
ش��کاف پذیر به اندازه کافی برای س��اخت 
بم��ب، دو تا س��ه ماه اس��ت. اگ��ر توافق 
اخیر رد ش��ود، ما بار دیگ��ر به این وضع 
بازخواهی��م گش��ت و فق��ط ی��ک تفاوت 
ب��ا گذش��ته نیز وج��ود خواهد داش��ت و 
آن اینک��ه، حمای��ت دیپلماتیک��ی که در 
س��ال های اخی��ر به صورت مس��تمر جمع 
کرده ایم، یک شبه محو خواهد شد. اجازه 
بدهی��د تاکید کنم گزین��ه جایگزین برای 
توافق��ی که به آن دس��ت یافته ایم، توافق 
بهت��ر نیس��ت و توافقی وجود ن��دارد که 
مستلزم تس��لیم کامل ایران باشد. باید به 
صراحت و ب��ه زبان س��اده بگویم که این 
تصوری، خام اس��ت. گزین��ه پیش روی ما 
انتخ��اب بین دو گزینه اس��ت. گزینه اول 

اینک��ه اطمینان حاصل کنیم برنامه هس��ته ای ایران 
مح��دود و تحت نظر اس��ت و اینکه ای��ن برنامه کامال 
صل��ح آمی��ز اس��ت. گزین��ه دوم این اس��ت که هیچ 
توافق��ی وجود نداش��ته باش��د. نایب ریی��س کمیته 
سنا در س��خنان اولیه خود گفت که ما با این توافق، 
هرچه ایران خواس��ته اس��ت ب��ه آن داده ایم. )خنده 
کنایه آمیز( ام��ا آنها هرچه می خواهن��د دارند. ایران 
10 سال پیش یا قبل تر از آن، این توانایی را به دست 
آورد. ایران به توان تولید سوخت هسته ای دست یافته 
اس��ت. وقتی ما مذاکرات را ش��روع کردی��م ایران مواد 
ش��کاف پذیر به اندازه کافی داش��ت ت��ا 10 تا 12 بمب 
اتمی بس��ازد. ایران 19 هزار س��انتریفیوژ داش��ت. این 
درحالی است که در سال 2003، فقط 163 سانتریفیوژ 
داشت یعنی زمانی که دولت قبلی آمریکا با ایران درباره 

همین مس��ئله درگیر بود. بنابراین، این س��وال درست 
نیس��ت که بگوییم هرچه ایران می خواست به آن داده 
ایم. س��وال مطرح این است که چگونه برنامه هسته ای 
ایران را به عقب می راندیم و چگونه برنامه تس��لیحاتی 
آنه��ا را برمی چیدیم و نه کل برنامه آنها. باید دانس��ت 
چه چیزی روی میز اس��ت. ما قصد داشتیم توان ایران 
برای س��اخت بمب اتمی را از بین ببریم و به این هدف 

دست یافتیم. 
همه کسانی که در اینجا هستند می دانند گزینه های 
مطرح برای جلوگیری از ای��ن کار کدامند. این گزینه، 
اقدام نظامی نامیده می ش��ود زی��را در غیر این صورت، 
ای��ن فعالیت متوقف نمی ش��د. تس��لیم مح��ض ایران، 
رویاپردازی اس��ت. ایران این مسئله را ثابت کرده است. 
ای��ران در طول این س��ال ها، این مس��ئله را ثابت کرد. 
براس��اس مفاد این توافق، ایران موافقت 
کرده اس��ت 98 درص��د از ذخایر اورانیوم 
غنی ش��ده خودش را به صورت داوطلبانه 
برچین��د و دو س��وم از س��انتریفیوژهای 
نصب ش��ده خ��ودش را برچین��د و قلب 
رآکت��ور آب س��نگین خ��ودش را خارج 
کند. ایران موافقت کرده اس��ت از تولید 
و استحصال اورانیوم غنی شده با خلوص 
باال و پلوتونیوم قابل استفاده برای ساخت 
تس��لیحات هسته ای دست کم برای مدت 
15 س��ال خودداری کند. اگر ایران انجام 
ای��ن کارها را آغاز کند، ارنس��ت مونیز و 
دیگران به ما خواهند گفت و ما بالفاصله 
مطلع خواهیم ش��د. در پاسخ به کسانی 
که با توافق هسته ای به آن علت مخالفت 
می کنن��د که فکر می کنند ممکن اس��ت 
در س��ال پانزدهم یا ش��انزدهم یا بیستم 
اج��رای این توافق چ��ه اتفاقی رخ بدهد، 
بای��د بگویم اگ��ر ما از ای��ن توافق خارج 
ش��ویم، س��ال پانزده��م یا ش��انزدهم یا 
بیستم، همین فردا شروع می شود آن هم 
بدون وجود پادمان های راستی آزمایی و 

شفاف سازی که توافق کرده ایم. 
هدف از این طرح، پرداختن به مس��ئله 
هسته ای بود. می خواستیم فقط به مسئله 
هسته ای پرداخته ش��ود زیرا می دانستیم 
اگر درگیر همه مس��ائل دیگر شویم، هرگز 
نمی توانیم به هدفی دس��ت پیدا کنیم که 
عبارت بود از متوقف کردن برنامه هسته ای 
ایران. ما در مذاکرات گیر می کردیم. ما برای 
همیشه در آن وضع می ماندیم و به صورت 
مرتب به مس��ائل مختل��ف می پرداختیم. 
اصلی ترین اولویت رییس جمهور اوباما این 
بوده است که ایران به تسلیحات هسته ای 
دس��ت پیدا نکند. هدف ما به این مس��ئله 

محدود می شد. 

حسن روحانی، رییس جمهوری در همایش 
س��ازمان های مردم نهاد در نظام سالمت، با 
تاکید بر اینکه »مردم راه را بهتر تش��خیص 
می دهند و باید مجری خواس��ت و اراده آنان 
باش��یم« و ضمن ی��ادآوری ای��ن جمله که 
»بگذاریم مردم س��خن خود را بیان کرده و 
تصمی��م بگیرند و ما به معنای واقعی مجری 
خاص مردم باش��یم«، گفت: این س��خن از 
ابتدای ش��روع به کار دولت باور ما بوده چرا 
که معتقدیم م��ردم خوب می فهمند که چه 
راه��ی را باید انتخاب کنن��د و مصلحت آنها 
در انتخاب چه مس��یری اس��ت. اگ��ر مردم 
ببینند که مس��ئوالن واقعا مجری مطالبات 
آنها هس��تند و در برابر خواست آنها پاسخگو 
هس��تند، به صحنه می آیند. روحانی با اشاره 
ب��ه اینکه اگر ملت��ی به صحن��ه بیاید دیگر 
هی��چ قدرتی نخواهد توانس��ت در برابر یک 
ملت ب��زرگ و متم��دن و ب��ا فرهنگ مثل 
ملت ایران ایس��تادگی کند، اضافه  کرد: گره 
هس��ته ای چطور باز شد؟ چه کسی توانست 

پیام جدیدی را در منطقه و جهان طنین انداز 
کند؟ امروز همه نگاه ها به بندهای »برجام« 
و قطعنامه 2231 اس��ت، این خوب است اما 
اتفاق بس��یار مهم تری رخ داده اس��ت و پیام 
رسایی به جهان فرستاده شده است. روحانی 
در ادام��ه با اش��اره به اینکه پی��ام ما به دنیا 
ای��ن بود که راه ما راه اعت��دال، ادب، اخالق، 
منطق، استدالل و علم توأم با شهامت و هنر 
اس��ت، گفت: دیپلمات های شما دانش کافی 
برای مذاکرات را داش��تند که اگر نداش��تند 
نمی توانس��تند این چنی��ن مباحث حقوقی 
پیچی��ده مربوط به تواف��ق را به پیش ببرند. 
ما ب��رای مذاکرات به افراد عالم و دانش��مند 
نیاز داشتیم و اگر بگویم در مسائل بین المللی 
و دیپلماس��ی یکی از افراد برتر و س��رآمد و 
دانش��مندان این علم در کشورمان و جهان، 
دکتر ظریف اس��ت و در مس��ائل هسته ای و 

دانش و فناوری هسته ای یکی از متخصصان 
س��رآمد در کشورمان و جهان، دکتر صالحی 
است اغراق و مبالغه نکرده ام. از خود تعریف 
کردن شایسته نیست اما باید بگویم که هنر 
من نیز این ب��ود که این بهترین ه��ا را برای 
مذاک��رات برگزیدم و علم و دانش این عزیزان 
در کنار ش��هامت، ایستادگی و دالوری آنان و 
ملتی که پش��تیبان آنان بود توانست ما را به 
نتیجه برس��اند. رییس جمهوری با بیان اینکه 
ایام و لحظات بسیار سختی در طول مذاکرات 
بر ما گذش��ت، گفت: حداق��ل دو بار در طول 
مذاکرات لوزان به مذاکره کنندگان کشورمان 
پیام دادم که میز مذاک��ره را ترک کرده و به 
کش��ور برگردند. بارها در مذاکرات پیش آمد 
که مسئوالن تیم مذاکره کننده با بنده مشورت 
کردند و گفتم که اگ��ر موضع و مطالبه ما را 
نمی پذیرند میز مذاکره را ترک کرده و همان 

ش��ب به کش��ور بازگردند. ش��اید االن سخن 
گفتن درباره این مس��ئله راحت باشد ولی آن 
لحظات بسیار بر ما سخت گذشت و با توجه به 
مسئولیت سنگینی که بر عهده ما بود ساعت ها 
فکر می کردم. اینکه مذاکرات تا اینجا به خوبی 
پیش رفت به خاطر ایستادگی و مقاومت مردم 
بود. در س��خنان خود پ��س از حصول توافق 
گفتم که تاریخ ورق خورد. ش��اید برخی فکر 
کنند که خطاب من به رخداد 23 تیر 9۴ بود 
اما معتقدم تاریخ در 2۴ خرداد 92 ورق خورد 
که مردم ما تصمیم بسیار مهمی اتخاذ کردند. 
توافق هسته ای این پیام را برای دنیا داشت که 
پیچیده ترین و مشکل ترین مسائل بین المللی 
از طریق گفت وگو و مفاهمه قابل حل و فصل 
است و باید به جای تقابل، تعامل را برگزینیم 
و البته آن پیام زیبا را هم به همراه خود داشت 
که »هرگز یک ایران��ی را تهدید نکنید.« اگر 
ملت در صحنه باش��د در همه امور پیروزیم و 
اگر ملت به صحنه نیاید پیروزی در دسترس 

نخواهد بود. 

حسن روحانی: 

پیام »برجام«، ضرورت کنارگذاشتن خشونت، تهدید و تحریم است

به گزارش آسوش��یتدپرس، محمد اس��ماعیل قاسم یار، از 
اعضای ش��ورای عالی صلح افغانستان اعالم کرد، دو طرف در 
حال کار روی جزییاتی از جمله لیس��ت حاضران هستند که 
باید طی روزهای آتی نهایی ش��ود. به گفته این مقام ارش��د 
افغانستان، کابل خواستار آتش بس موقت درگیری ها می شود 
که از زمان آغاز حمالت تابستانه طالبان در ماه آوریل به شدت 
افزایش داشته است. او تأکید کرد: ما مایل به برقراری آتش بس 
هس��تیم و ای��ن محک خوب��ی خواهد بود که نش��ان بدهد 

شبه نظامیان تا چه اندازه مایل به برقراری صلح هستند. 
دور اول مذاک��رات رس��می می��ان نماین��دگان کابل و 
طالبان هفتم ژوییه در اس��الم آباد برگزار شد و نمایندگان 

چی��ن و آمریکا بر آن نظارت داش��تند. این نشس��ت پس 
از تماس های غیررس��می از زمان روی کار آمدن اش��رف 
غنی، رییس جمهوری افغانستان در سال گذشته میالدی 
برگزار ش��د. اش��رف غنی مذاکرات صلح با طالبان را جزو 
اولویت ه��ای دول��ت خود ق��رار داده بود. ظفر هاش��می، 
س��خنگوی رییس جمهوری افغانستان جزییات دور بعدی 
مذاکرات را تأیید نکرد، اما گفت که اشرف غنی می خواهد 
اطمینان حاصل کند که افراد شرکت کننده از طرف کابل 
شامل تمام بخش های جامعه از جمله زنان، جامعه مدنی، 
فعاالن صلح و نیز رهبران جهادی که علیه حمله شوروی 
و رژیم طالبان از 1996 تا 2001 می جنگیدند، می شوند. 

دور بعدی مذاکرات کابل – طالبان هشتم مرداد در چین

 اش�تون کارتر، وزیر دف�اع آمریکا 
که به منطقه س�فر ک�رده در دیداری 
از پیش اعالم نش�ده وارد اربیل ش�د 
تا با مقامات این منطقه خودمختار در 

شمال عراق گفت وگو کند. 
 مناب�ع آمریکای�ی ف�اش کردن�د 

ک�ه رژی�م صهیونیس�تی 16 فرون�د 
هلی کوپتر کب�ری را که قابلیت گریز 
از حمالت موشک های زمین به هوا را 
رس�انه های داخلی ترکیه خبر دادند که پلیس و نیروهای امنیتی این کشور داردند در اختیار اردن قرار داده است. 

عملیات گسترده ای را برای »مبارزه با تروریسم« آغاز کرده اند

تیتر اخبار

س��رهنگ مصطفی مرتضوی، رییس پلیس فتا، اصفهان 
گفت: با ش��کایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی 
ناش��ناس در یکی از شبکه های اجتماعی اینترنت اقدام به 
س��اخت پروفایلی با نام و مش��خصات وی کرده و تصاویر، 
فیلم های ش��خصی و محرمان��ه او را در مع��رض نمایش 
گذاش��ته و با این کار موجب آبروریزی وی ش��ده اس��ت، 
موضوع در دس��تور کار این پلیس قرار گرفت. با اظهارات 
ش��اکی پرونده بالفاصله کارشناس��ان این پلیس دست به 
کار ش��دند و با انجام اقدامات تخصصی در فضای س��ایبر 
توانس��تند منشاء انتش��ار این تصاویر را به دست آورده و 
ف��ردی را که اقدام به این عم��ل مجرمانه کرده بود ظرف 

2۴ ساعت شناسایی و دستگیر کنند. 
س��رهنگ مرتضوی با بیان اینکه در بررسی های صورت 
گرفته مشخص شد متهم پس��ر دایی شاکی است، افزود: 
متهم پس از دس��تگیری به بزه انتس��ابی اق��رار و انگیزه 
خ��ود از ارت��کاب این عم��ل را اخت��الف و انتقامجویی از 
ش��اکی عنوان کرد. او با هش��دار به تمام افرادی که قصد 
سوء استفاده از طریق فضای مجازی را دارند، گفت: افرادی 
که اقدام به انتشار تصاویر و اطالعات شخصی و خصوصی 
افراد بدون اجازه آنها در س��ایت ها و شبکه های اجتماعی 
مج��ازی کنند برابر قانون دس��تگیر و متحم��ل مجازات 

خواهند شد. 

انتقام گیری فامیلی در شبکه های اجتماعی

 عل�ی ربیع�ی وزیرتع�اون، کار و رف�اه 
اجتماع�ی با تأکید بر لزوم گس�ترش خیر 
جمعی در جامعه از تأمین 32 هزار مسکن 

ویژه معلوالن خبر داد. 
س�تاد  ریی�س  نج�ار،   اس�ماعیل   
مدیری�ت بح�ران کش�ور در بازدید از 
مناطق س�یل زده س�وادکوه از فرماندار 
ای�ن شهرس�تان خواس�ت نس�بت به 
ب�رای پرداخت  جمع بندی خس�ارت ها 
هر چه سریع تر اعتبارات به سیل زدگان 

تالش کند. 

احد وظیفه،  مدیرکل پیش بینی و هشدار سازمان هواشناسی، گفت: آسمان تهران 
روز شنبه کمی ابری، در شهرهای شمالی افزایش ابر و بارش پراکنده و گاهی وزش 

باد پیش بینی می شود 

تیتر اخبار

به گزارش ایندیپندنت، ب��ه گفته نیروهای پلیس، بعد از 
اینکه یک تیرانداز در س��الن س��ینمایی در ایالت لوییزیانا 
آتش گشود، سه نفر جان خود را از دست دادند و هفت نفر 
زخمی ش��دند. جیم کرفت، رییس پلیس گفت این تیرانداز 
که به عنوان  »یک مرد تنهای سفیدپوس��ت« توصیف شده 
بود، چندین بار از س��الح خود داخل س��الن سینمای گرند 
تئاتر شهر الفایت شلیک کرد و دو نفر را به قتل رساند و در 
نهایت به خود نیز ش��لیک کرد. این افسر گفت که پلیس از 
هویت تیرانداز آگاه است و وضعیت مجروحان این سانحه نیز 
از غیر مرگبار تا بحرانی متغیر اس��ت. کول مایک ادمونسون 
از نیروی پلیس ایالتی لوییزیانا گفت که در زمان تیراندازی 
حدود 100 نفر در سالن سینما حضور داشتند. او می گوید 
پلیس بر این باور است که تیراندازی تنها داخل سالن سینما 

صورت گرفته و فرد مسلح در جای دیگری تیراندازی نکرده 
است. او اضافه کرد: دلیلی برای اینکه بگوییم این فرد فراتر 
از این مکان عمل کرده، نداریم. کیتی دومینگ از ش��اهدان 
حاض��ر در صحنه به روزنامه دیلی ادورتایزر گفت که حدود 
  ،»Trainwreck«  20 دقیقه بع��د از آغاز نمایش فیل��م
»یک مرد تقریبا مس��ن سفیدپوست« از روی صندلی خود 
بلند شد و شروع به تیراندازی کرد. او گفت: صدای بلندی را 
شنیدیم که فکر کردیم ترقه است. او چیزی نمی گفت. من 
صدای جیغ زدن کس��ی را هم نشنیدم. سرویس آمبوالنس 
منطق��ه نیز چندی بعد از طریق توییتر اعالم کرد که هفت 
نفر دیگر نیز در حال منتقل شدن به بیمارستان های منطقه 
هستند. آسیب های وارد شده به آنها از غیرکشنده تا بحرانی 

متغیر است. 

حمله مسلحانه در یک سینما در آمریکا

نشس�ت  در  صادق�ی  الدی�ن   قط�ب 

مذهب�ی  و  دین�ی  تئات�ر  تبارشناس�ی 
گفت ک�ه تئاتر دینی ما زبان س�مبلیک 
و نمادی�ن ن�دارد و تا وقتی ب�ه این زبان 
سمبلیک نرس�یم، تئاتر آیینی نخواهیم 

داشت. 
 ام�ی پول�ر و ای�ک بارینهول�ز به جمع 
بازیگران کمدی جدید کمپانی یونیور سال 

می پیوندند. 
آنجلینا جولی قرار اس�ت در فیلم جدید خود به داس�تان زندگی دختر بچه 
اه�ل کامبوج بپردازد که از اردوگاه کار تحت نظر نیروهای خمر س�رخ نجات 

پیدا کرده است

تیتر اخبار

مولر که یک��ی از بااس��تعدادترین بازیکنان حال حاضر 
فوتبال جهان به ش��مار می آید، بر این باور است که بایرن 
مونی��خ باید س��تاره های آلمانی خود را حف��ظ کند. او در 
گفت وگویی که با س��ایت گل داش��ت، گف��ت: بر این باور 
هس��تم که باید فونداس��یون تی��م ملی فوتب��ال آلمان از 
باش��گاه بزرگ بایرن مونیخ باش��د. نباید اجازه بدهیم که 
س��تاره های آلمانی از بایرن جدا ش��وند. با این حال بایرن 
همانند هر تیمی به بازیکنان با کیفیت دیگر کشورها نیاز 
دارد. خوشبختانه بایرن بازیکنان شاخص زیادی در اختیار 
دارد. ما یک تیم خوب و با کیفیت هس��تیم و این توانایی 
را داری��م ت��ا در رقابت های مختلف از ش��انس های اصلی 

کس��ب عنوان قهرمانی باشیم. می خواهیم در فصل جدید 
بازی های درخشانی را به نمایش بگذاریم و در رقابت های 
مختلف به قهرمانی برس��یم البته باید این را بگویم که در 

هر رقابتی شانس عامل بسیار تأثیرگذاری است. 
مولر در پایان سخنان خود درباره شرایط خود هم گفت: 
بازیکنی هس��تم که مه��ارت و توانایی های باالیی دارم اما 
به اندازه مس��ی و نیم��ار مهارت و تکنیک ن��دارم. با این 
حال اطمینان دارم ک��ه می توانم بازیکنی تأثیرگذار برای 
بایرن باشم و به تیمم کمک کنم. نهایت تالش خود را به 
کار می گی��رم تا بهترین بازی ها را ب��رای بایرن به نمایش 

بگذارم. 

مخالفت نژادپرستانه مولر در برابر سیاست گوآردیوال

حمی�د بنی تمی�م دبی�ر فدراس�یون 
کش�تی می گوید اردوهای بسترس�ازی 
ب�رای خردس�االن و نونه�االن برگ�زار 

می شود. 
 اکبر احدی س�رمربی بوکس�ورهای 
ای�ران در مس�ابقات APB می گوید از 
مبارزه  س�جاد محمدپور ناراضی نیست 
و اطمینان دارد که آینده  درخش�انی در 

انتظار اوست. 

میر رسول رییسی، پیشکسوت وزنه برداری که از او به عنوان تنها باز مانده 
کاروان ورزش ای�ران در المپیک 1948 لندن یاد می ش�د، در 91 س�الگی 

درگذشت

تیتر اخبار
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اما دلواپسان آمریکایی که تحت تاثیر 
س��نای آمری��کا حرک��ت می کنند در 
تجمع��ی علیه توافق با ایران تظاهرات 
ای��ن  در  ش��رکت کنندگان  کردن��د. 
تجمع گفتند که با »ایران هس��ته ای« 
مخالفند و از کنگره آمریکا خواس��تند 
با متن توافق هس��ته ای ایران و گروه 
1+5 مخالفت کند زی��را به گفته آنها 
ای��ن تواف��ق، تهدی��د صریح��ی برای 
امنیت جهان و اسراییل است. »جفری 
وایس��نفیل« یک��ی از برگزار کنندگان 
این تجمع گفت که حدود 10 هزارنفر 
در تایمز اس��کور در محکومیت توافق 
هس��ته ای تجمع کردند. شمار زیادی 
از  تع��دادی  و  اس��رائیل  از حامی��ان 
اعضای جمه��وری خواه کنگره آمریکا 
در این تجمع حضور داشتند. »جورج 
باتاکی« فرماندار سابق ایالت نیویورک 
در س��خنرانی در ای��ن تجم��ع گفت: 

»این اتفاق وحش��تناکی است که باید 
با آن مخالفت کرد. کنگره آمریکا باید 
کار خ��ود را انجام دهد و برای امنیت 
مل��ت آمری��کا حرکت کن��د.« »آالن 
دیشویتز«، استاد دانشگاه هاروارد هم 
گف��ت: این توافق برای دموکرات ها بد 
اس��ت و برای لیبرال ها هم بد اس��ت. 
م��ن اینجا به عن��وان ی��ک دموکرات 
لیب��رال حض��ور دارم ت��ا در برابر این 
تواف��ق با ایران بایس��تم زیرا این یک 
تواف��ق بد برای آمریکا، صلح جهانی و 
ثبات در خاورمیانه است. گفتنی است 
که س��نای آمریکا از ابتدای مذاکرات 
1+5 و آمری��کا با ای��ران با خط گیری 
رژی��م  نخس��ت وزیر  نتانیاه��و،  از 
صهیونیس��تی در برابر سیاس��ت های 
دولت اوباما ایستاده است و این تجمع 
نیز در امتداد همین سیاست معنا پیدا 

می کند. 

دلواپسان واشنگتن 
شانه به شانه رژیم صهیونیستی علیه توافق

جان کری در سنای آمریکا: 

توافقی وجود ندارد که
مستلزم تسلیم ایران باشد
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استفاده تبلیغاتی اسپانسرهای نامرئی 
ویمبلدون از چشم انداز دیجیتال

امروزه برند ها در حالی به بخش��ی جدانشدنی از 
بافت مس��ابقه های تنیس ویمبلدون تبدیل شده اند 
كه این بازی ها هنوز به زیبایی به س��نت های خود 
پایبند هس��تند. آن دسته از برند هایی كه به مدت 
طوالن��ی در بافت این مس��ابقات جای��گاه ثابتی را 
داش��ته اند، با اس��تفاده هوش��مندانه از چشم انداز 

دیجیتال كم كم خود را بروز می دهند. 
كار كردن در چنین صنعتی به ظاهر جدید است. 
ب��رای نیل به چنین هدفی م��ا نیازمند به كارگیری 
بخش های شگفت انگیزی از فناوری جدید هستیم. 
این پلتفرم اجتماع��ی جدید كه كاربرانی پر انرژی 
دارد، یك تكنیك تحقیقاتی جدید است كه به شما 
فرص��ت مش��اهده اتفاقات در حال وق��وع در ذهن 
اف��راد مختل��ف را می دهد. همه اینها م��ا را به این 
باور می رساند كه جهان تغییر كرده است و قوانین 

قدیمی دیگر به كار نمی آید. 
شاید همین موضوع مسابقات ویمبلدون را آنقدر 
خاص می كند. امسال در یكصد و چهل و هشتمین 
دوره برگزاری بزرگ ترین بازی های تنیس در دنیا و 
در حالی كه جهان ورزش ارزش و اهمیت بیشتری 
یافته اس��ت، تنی��س در AllEngland Club به 
زیبایی پایبندی به س��نت های خود را نش��ان داده 

است. 
به ندرت می بینی��م كه بزرگ تری��ن بازیكنان در 
جهان همگی با لباس س��فید بر تن با اسپانسر های 
متع��دد احاط��ه نش��ده باش��ند. محدودیت های��ی 
در زمین��ه س��ایز و تعداد تقدیر و س��تایش ها روی 
لب��اس بازیكن��ان وج��ود دارد. رفتار ه��ای آنها نیز 
 بی��ش از ه��ر ورزش دیگ��ری م��ورد توج��ه قرار 

می گیرد. 

غیب��ت اسپانس��ر ها و برند ها تقریبا توی چش��م 
می خ��ورد اما با دقت بیش��تر می توانید آنها را پیدا 
كنید. آنها شاید در پس زمینه وجود نداشته باشند 
اما جایی كه واقعا مفید اس��ت اش��اره به نام ش��ان 
به عن��وان تهیه كننده فراتر از آن دس��ته از حامیان 
مالی از كارافتاده ای اس��ت كه فقط س��روصدا به پا 

می كنند. 
ویمبل��دون بعضی از طوالنی ترین روابط با برندها 
در جه��ان را به خود اختصاص داده اس��ت. رابطه 
با یك تولید كننده محصوالت ورزش��ی به خصوص 
  Slazenger110 تنیس، هاكی و كریكت ب��ه نام
و Rolex به عنوان زمان س��نج رس��می مس��ابقات 
30 س��ال س��ابقه دارند اما حتی با وجود این دوره 
طوالن��ی ارائه خدم��ات، هیچ نوع مناف��ع معمولی 
ناش��ی از اسپانس��ری در ابع��ادی چنی��ن ب��زرگ 

نصیب شان نشده است. 
مشابه این اتفاق برای IBM و حك شدن لوگوی 
آن روی  اس��كوربوردها رخ داد ك��ه مناف��ع چندان 

زیادی را نصیب این برند نكرد. 

رویدادی مهم به عنوان بخشی از تابستان 
بریتانیا

مس��ابقات ویمبلدون یك��ی از معدود رویداد های 
مهم ورزشی است كه هنوز در كانال های تلویزیونی 
رایگان كامال پایه و اساس فصل تابستان در بریتانیا 

را تشكیل می دهد. 
ش��ما به تحس��ین ویمبلدون ب��رای پایبندی به 
اص��ول خ��ود می پردازید و ای��ن نكت��ه بازی های 
 ف��وق را ب��ه چنی��ن دارای��ی ارزش��مندی تبدیل 
می كند. در راستای استفاده از چشم انداز دیجیتال، 
watchwimbledon#  برند Evian به مصاحبه 
ب��ا افراد مش��هور و متعدد بازدیدكنن��ده ای از این 
  #feelwimbledon تجربه  پرداخت.  مس��ابقات 
جگوار به مردم اجازه می دهد تا غلیان احساس��ات 

در این تورنمنت را درك كنند. 
این طیف از ایده های گوناگون از محدودیت های 
س��خت گذاش��ته ش��ده پی��ش پ��ای اسپانس��ر ها 
سرچش��مه گرفته اس��ت و منجر به انجام كار های 
زیادی می شود كه از هزینه های متداول اسپانسری 
فراتر می رود. كار در فضایی سخت منافع زیادی را 
به بار می آورد. تمركز ذهنی حاصل از انجام این كار 
می تواند منجر به ابداع راه های خالقانه جدید برای 

گشودن قفل یك مشكل شود. 
www.marketingmagazine.co.uk
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ایستگاه تبلیغات

ب�ه نظرتان کمپین هایی مانن�د قطره قطره 
می توانند مخاطبان ایرانی را به صرفه جویی 

آب ترغیب کنند؟ 
 طی چندین س��ال اخیر، همه راه های ممكن 
برای ترغیب شهروندان به صرفه جویی در مصرف 
آب مورد آزمون قرار گرفته و انواع و اقسام فعالیت ها 
و پیام های اقناعی و ترغیبی برای گروه های سنتی 
و بخش های مختلفی از مخاطبان هدف طراحی 
شده كه متاسفانه یا فاقد هرگونه تاثیری بوده اند 
یا آنچنان كه باید و ش��اید نتوانسته اند مخاطبان 
را ب��ه واكنش وادارند و ب��ر تغییر و اصالح الگوی 
رفتاری یا مصرفی آنها تاثیرگذار باشند. اینجاست 
كه گزینه طرح موضوع در قالب تركیبی از شوخی 
و جدی، به گونه ای كه نه مخاطب احس��اس كند 
به طور مستقیم در معرض نصیحت و سرزنش قرار 
گرفته و نه احساس كند موضوع مورد نظر طنز و 
غیرجدی است، می تواند رویكرد دیگری برای حل 
مسئله بحران آب محسوب شود و خوشبختانه از 
این منظر، برنامه خندوانه به واسطه جذب تعداد 
زیادی از مخاطبان و نیز شیوه بیان موضوع، سكو 
و ابزار مناس��بی برای انتقال این پیام محس��وب 
می شود و از این نظر، استفاده از ظرفیت های این 
برنامه و رامبد جوان در راه اندازی »كمپین قطره 
قطره« تصمیمی هوشمندانه است، اما لزوما بدین 
معنا نیست كه اجرای هر كمپینی با هر ویژگی و 
خصوصیتی، ِصرف طرح در برنامه ای پرمخاطب 
و محب��وب نظیر خندوانه یقینا با موفقیت همراه 
خواهد بود. بی شك موفقیت هر اقدام این چنینی 
نیازمند رعایت و توجه به مالحظات و ظرافت های 
دیگری نیز هس��ت كه ش��اید در اجرای كمپین 
قطره قطره چن��دان مورد توجه قرار نگرفته اند یا 
می توانستند به شیوه ای دیگر مطرح شوند. البته 
به سبب سابقه بس��یار اندك اجرای كمپین های 
این چنینی در كش��ور، ش��اید نت��وان چندان بر 

طراحان این كمپین خرده گرفت. 
برای این کمپین یک سامانه نیز به راه افتاده 
که ب�رای عضویت آن بای�د چندین مرحله 
دشوار طی کنید. آیا این شیوه مرسومی در 
دنیا است یا اینکه این نحوه عضوی گیری نیز 

دستاوردی از برندهای ایرانی است؟ 
این موضوع یكی از نقاط ضعفی اس��ت كه در 
تدوین و اجرای كمپین »قطره قطره« به چش��م 
می خورد. در واقع مبنا و بستر اغلب كمپین های 
موفق، راه اندازی و گسترش یك حركت اجتماعی 
و همه گی��ر مثبت و مطلوب بوده و در بس��یاری 
از ای��ن م��وارد، هدِف دس��تیابی به نف��ع مالی و 
غیرمالی خاصی برای ش��خص یا سازمان خاصی 
در بین نیست. یكی از عوامل اثرگذار در موفقیت 
كمپین های اجتماعی، القای این حس در مخاطب 
اس��ت كه هر مخاطبی در هر جایگاه، منطقه و...، 
می تواند بنا به توان خود در تحقق هدف كمپین 
نقش داشته باشد و این حركت، اقدامی همه گیر 
است كه در نهایت امر همه را از قِبل تحقق هدف 
منتفع خواهد ساخت اما این موضوع كه طراحی 
كمپین های اجتماعی این چنینی به نحوی صورت 
گیرد كه حامی مالی خاصی برای اجرای آن درنظر 
گرفته ش��ده باشد و آن هم تا این حد گل درشت 
ك��ه مخاط��ب را به انج��ام اقدام��ی داوطلبانه از 
طریق حركتی تجاری و تبلیغاتی برای ش��ركت 
و مجموع��ه ای خاص وادار كن��د، قطعا مخاطب 
را در همراه��ی در كمپین دچ��ار تردید و دودلی 

خواهد ساخت. در واقع در ارتباط با كمپین »قطره 
قطره« نیز آنچه در وهله نخست از ذهن مخاطب 
می گ��ذرد، مثبت بودن نف��س عمل صرفه جویی 
در مصرف آب اس��ت و ب��رای اقدام مثبتی مثل 
صرفه جوی��ی در مصرف آب ه��م اصوال نیازی به 
ثبت نام در سامانه خاصی مثل #780*، آن هم با 
اهداف تجاری و تبلیغاتی نیست. شاید یك راه بهتر 
می توانست طرح این كمپین به عنوان یك حركت 
فی النفسه مثبت و مطلوب نزد مخاطبان باشد و 
در كنار آن، سامانه »س��تاره هف هشتاد مربع« 
به عنوان حامی معنوی این كمپین، بخشی از بار 
اطالع رسانی و هزینه های رسانه ای این كمپین را 
به عهده داشته باش��د و مثال لوگوی كوچكی از 
این س��امانه در طرح ها و تصاویر گرافیكی دعوت 
به این كمپین به كار گرفته شود. طبعا با گسترش 

روزبه روز دامنه نفوذ رسانه های اجتماعی 
و نرم افزارهای مختلف ارتباطی و 

پیام رس��ان، این حركت نیز 
می توانست بعد خبری 

اطالع رس��انی  و 
ی  ه ا د گس��تر

تجرب��ه  را 
كرده و به 

اهداف 

و  برندس����ازی 
بازاریابی این مجموعه 

هم كمك كند، بدون آنكه 
به كلیت كمپین و نیز واكنش 

مخاطبان نس��بت ب��ه كمپین لطمه 
خاصی وارد سازد. 

به نظرتان کمپین قط�ره قطره رامبد جوان 
راه به جایی خواهد برد یا اینکه مانند مابقی 

موقتی خواهد بود؟ 
در ارتباط ب��ا موفق یا ناموفق عمل كردن این 
كمپین دو بعد را باید مدنظر داشت، بعد محوری 
ی��ا بعد اصلی، هم��ان فراخوانی مخاطبان جهت 
عمل به مس��ئولیت اجتماعی كمپین و ترغیب 
مخاطبان به اصالح الگ��وی مصرف آب بوده كه 
البته گذشت زمان نتایج آن را در قالب آمار و ارقام 
نشان خواهد داد. هرچند متاسفانه در كشور ما به 
دلیل عدم دسترسی به داده های دقیق و مناسب، 
امكان زیادی ب��رای پایش و مانیتور كردن نتایج 
كمپین های این چنینی وجود ندارد. در خصوص 
تاثیر ط��رح این موض��وع در برنامه پرمخاطب و 

جذاب��ی مثل خندوانه و حضور مجری توانمندی 
مثل آقای جوان، البته می توان انتظار داشت این 
كمپین به واسطه پتانسیل ها و ظرفیت های برنامه 
و ش��خص آقای جوان مدتی در اذهان افراد جای 
گرفته و تاثیراتی را نیز بر الگوی مصرف به همراه 
داشته باشد، كما اینكه مدتی بعد از اطالع رسانی، 
ثبت نام 200 هزار نفر از مخاطبان در این كمپین 
مطرح و اطالع رس��انی ش��د، ول��ی در نهایت، در 
صورت��ی كه برنام��ه مدونی ب��رای بهره گیری از 
توان و ظرفیت این حجم از مخاطبان عالقه مند 
و آماده به اقدام در نظر گرفته نشده باشد، فرصت 
استفاده از پتانسیل های برنامه خندوانه و مجری 
توانمند آن هم تحت الش��عاع گذشت زمان قرار 
گرفت��ه و كمپی��ن »قطره قطره« به سرنوش��ت 

دیگر كمپین ه��ای ناموفق داخلی دچار 
خواهد ش��د. بعد دوم كمپین قطره قطره، همان 
بعد تبلیغاتی كمپی��ن برای خدمات حامی مالی 
برنامه خندوانه )س��امانه هف هش��تاد( است كه 
ناظر به بعد اطالع رس��انی و تبلیغاتی این سامانه 
و فراهم س��ازی فرصت اس��تفاده هرچه بیش��تر 
مخاطبان این برنامه از خدمات سامانه هف هشتاد 
و ترغیب این مخاطبان به استفاده از دیگر خدمات 
این سامانه است. اگر بخشی از اهداف این كمپین 
را تنها آگاه س��ازی مردم نسبت به برند و خدمات 
ارائه شده توسط سامانه هف هشتاد تلقی كنیم تا 
حدود زیادی به واسطه گستره باالی مخاطبان این 
برنامه می توان این بعد از كمپین را موفق دانست. 
به نظر می رسد این کمپین نیز روند برندهای 

دیگر را طی کرده است، برندهایی که بیش 
از دغدغه جامعه، دغدغه ارتقای محبوبیت 
برند خود را دارن�د، به نظرتان برگزاری این 
کمپین ها به چشم و هم چشمی تبدیل شده 

است؟ 
با نظر ش��ما در این خص��وص موافقم. در واقع 
اغل��ب برندها در طراحی و اج��رای كمپین های 
اجتماع��ی این چنینی، به نحو بارز و مش��خصی 
بیش از اینكه دغدغه انتقال یك پیام اجتماعی را 
داشته باشند، دغدغه ارتقای سطح آگاهی نسبت 
به برند و دغدغ��ه افزایش جایگاه برند خود را در 
نزد مخاطبان دارند و قطعا مخاطب آگاه امروزی 
هم این موضوع را احس��اس خواهد كرد. در واقع 
و براساس تجربه، آن چیزی كه سبب محبوبیت 
یك كمپین و موفقیت نهایی آن كمپین خواهد 
شد، تعهد حقیقی شركت ها به عمل به 
مسئولیت های اجتماعی است و 
بر همین مبنا، بس��یاری 
از برنده��ای مط��رح 
ساله  هر  جهان، 
از  بخش��ی 
بودجه های 
خ��ود را 
صرف 

ای��ن  اج��رای 
مس���ئول��یت های 
اجتماع��ی می كنند. در 
حالی كه بسیاری از برندهای 
داخلی در ظاهر امر با هدف نمایش 
مسئولیت پذیری و در واقع، با هدف دستیابی 
ب��ه جایگاه برتر در بازار ای��ن اقدامات را در پیش 
می گیرن��د. اش��اره به این نكته هم البته بس��یار 
ضروری است كه بس��یاری از شركت های ایرانی 
به س��ختی حاضر به پذیرش هزینه های اجرای 
اقدام��ات ای��ن  چنینی  می ش��وند و عمده تصور 
بسیاری از دس��ت اندركاران این شركت ها بر این 
اس��ت كه حال كه بابت اج��رای كمپینی در این 
راس��تا هزینه  نس��بتا زیادی را متحمل خواهیم 
شد، بهتر است »سیاست یك تیر و چند نشان« 
را در پیش بگیریم و با گنجاندن محتوای تبلیغاتِی 
مستقیم و غیرمستقیم در كمپین، حداكثر بازده 
تبلیغاتی مورد نظر را نیز از كمپین كسب كنیم 
)به نظر می رس��د ستاره هف هش��تاد مربع نیز 
به عنوان حامی مالی برنامه خندوانه تاحدودی در 

این دام افتاده باشد( غافل از اینكه تبلیغاتی كردن 
این كمپین ها چه بسا می تواند به ضرر انتقال پیام  
محوری و همان دس��تاوردهای ب��ه ظاهر اندك 
اجرای كمپین های اجتماعی از س��وی ش��ركت 
منتهی شود و متاسفانه این قبیل كوته بینی ها به 

ماهیت اصلی كمپین نیز لطمه می زند. 
در صورت امکان پیش�نهادات خود را برای 
سروس�امان دادن ب�ه چنی�ن کمپین هایی 

عنوان کنید؟ 
با تاكید مجدد روی این موضوع كه كمپین های 
اینچنینی می توانند از پتانسیل و توان باالیی برای 
تغییر رفتار مخاطب و به كنش واداش��تن جمع 
كثی��ری از مخاطبان برخوردار باش��ند، ش��اید 
در نظ��ر گرفتن راهكارهایی ك��ه عنوان خواهم 
ك��رد، بتواند به تحقق دس��تاوردهای مطلوب تر 
 ای��ن كمپین كمك كن��د، راهكارهای��ی مانند: 
1. برخورداری از صبوری بیش��تر ش��ركت های 
حامی مالی و معنوی كمپین و خودداری از تالش 
برای دس��تیابی به اهداف آنی در حوزه تبلیغات 
و بازاریابی؛ 2. شناسایی صحیح مخاطبان هدف 
كمپین و انتخاب راه ها و سازوكارهای مناسب و 
متناس��ب با هرگروه از مخاطبان كمپین؛ 3. اتكا 
و بهره گیری از سبدی از رسانه ها به جای اتكای 
ِصرف به یك رس��انه خاص و تالش برای انتشار 
هرچه گسترده تر پیام كمپین به مخاطبان بالقوه؛ 
4. ایجاد محتواهای به دور از لحن خشك و رسمی 
رایج تبلیغات فعلی كشور و تالش برای برقراری 
 ارتباط��ی نزدیك ت��ر و صمیمی تر ب��ا مخاطب؛ 
5. ایج��اد جذابیت ه��ای ضمن��ی در محتوای 
كمپین ه��ا به گونه ای كه همی��ن محتواها نیز 
بتوانند ب��ه موض��وع گفت وگوی می��ان افراد 
مختلف بدل ش��ده و حتی آنان را به بازنش��ر 
پیام كمپین وادار سازند؛ 6. حداالمكان انتخاب 
موضوع اجتماعِی متناس��ب با ح��وزه فعالیت 
كس��ب و كار، به گونه ای ك��ه برق��راری ارتباط 
بی��ن موضوع كمپین و ش��ركِت حامِی مالی و 
 معنوی كمپین از سوی مخاطب ساده تر شود؛ 
7. درصد مستمر كنش ها و واكنش ها ی ناشی 
از اج��رای كمپین )براس��اس معیارهایی نظیر 
میزان موفقی��ت كمپین در آگاه س��ازی افراد، 
میزان موفقیت كمپین در ترغیب افراد به انجام 
واكن��ش موردنظر و مطل��وب، میزان موفقیت 
كمپین در ارتقای جایگاه برند و نام تجاری در 
اذهان مش��تریان و...( طی دوره اجرای كمپین 
و به كارگی��ری اهرم ها و ش��وك های مقطعی و 
هدفمن��د ب��رای تحریك مج��دد مخاطبان به 
موض��وع كمپی��ن. در نظر گرفتن م��وارد فوق 
و موارد دیگ��ری از این قبیل می تواند به اجرای 
كمپین ه��ای موفق آتی از س��وی ش��ركت ها و 
صاحبان برندها و نام ه��ای تجاری عالقه مند به 
اقدام در این حوزه كمك بس��زایی كند. در پایان 
اش��اره به این نكته ضروریس��ت كه این اقدام و 
اقدامات دیگری از این قبیل، نشانه های مثبتی از 
ورود كشور به عصر جدیدی از انتقال پیام و دعوت 
مخاطبان به واكنشی خاص محسوب می شود و 
همین س��طح از فعالیت ه��ا از س��وی برندها و 
ش��ركت های ایرانی و مبتنی بر رسانه های بومی 
نیز شایس��ته قدردانی است و طرح این دغدغه  و 
دغدغه های دیگری از ای��ن قبیل صرفا با هدف 
بسترسازی برای بهره گیری هرچه بیشتر و بهتر 

از اقدامات این چنینی صورت می گیرد. 

رابطه بیشتر با موبایل
رابطه کمتر با اعضای خانواده

Shiyang، ی��ك دیزاین��ر موفق در دفت��ر آژانس 
تبلیغاتی » Ogilvy « در بیجینگ، یك س��ری آگهی 
تبلیغاتی را برای مركز » Shenyang « در راس��تای 
انجام یك تحقیق در زمینه روانشناس��ی ساخته است 
كه آثار زیان بار احتمالی گوش��ی های هوش��مند روی 

روابط انسانی را برجسته می كند. 
دو آگه��ی تبلیغاتی زیر ضمن نش��ان دادن محیط 
خانه، با یك گوشی هوشمند در ابعاد بزرگ در وسط، 
ام��كان هرگونه گفت وگو می��ان دو نفر در تصویر را از 

بین می برد. 
در سراس��ر دنیا افراد دیگری نیز هس��تند كه مانند 
Siyang درب��اره آمار رو به رش��د اعتیاد به گوش��ی 

هوشمند نگران هستند. 
در عن��وان زی��ر ای��ن تصاویر می خوانی��م: »هر چه 
بیشتر با گوشی هوشمند ارتباط برقرار كنید، از میزان 
ارتباط با اعضای خانواده كاسته می شود«، آیا شما هم 

با این موضوع موافقید؟ 
www. boredpanda. com

مرضیه فروتن

نرگس فرجی

کافه تبلیغات

بررسی کمپین اجتماعی برنامه خندوانه در گفت و گو با دکتر حمیدرضا قاضی مقدم

قطره قطره جمع گردد... 
هر روزه در کش�ورمان شاهد شکل گیری یک کمپین 
جدید در حوزه مسائل زیست محیطی مانند بحران آب یا 

بحث تفکیک زباله هستیم. به نوعی اکثر برندهای ایرانی 
یکبار هم که ش�ده این شیوه مسئولیت اجتماعی را در 
جهت تبلیغ�ات خود به کار برده اند. ح�ال این  بار رامبد 
جوان از طریق برنامه پرمخاطب این روزها یعنی خندوانه 

اق�دام ب�ه راه ان�دازی کمپینی در جه�ت ترغیب مردم 
به صرفه جوی�ی در مصرف آب کرده اس�ت. این کمپین 
»قطره قطره« ن�ام دارد که مخاطبان به منظور عضویت 
در این کمپین باید از سامانه »ستاره هف هشتاد مربع« 

حامی مالی برنامه خندوانه اس�تفاده کنند که در زمینه 
بانکداری الکترونیکی فعالی�ت دارد. در ادامه به منظور 
بررسی این کمپین سراغ دکتر حمیدرضا قاضی مقدم، 

مشاور و مدرس حوزه بازاریابی و تبلیغات رفته ایم. 



بازاریابی و نیازهای جدید مشتریان

مفه��وم بازاریابی نش��ان می دهد که دس��تیابی به 
اهداف س��ازمان ب��ا تعیی��ن نیازها و خواس��ته های 
ب��ازار هدف و ارائ��ه محصوالت کارآمدتر نس��بت به 
کاالهای مشابه میسر می ش��ود و این مفهوم فلسفه 
جدید کسب و کار اس��ت. معموال بیشتر کسب و کارها 
تصور اش��تباهی در مفاهیم فروش و بازاریابی دارند. 
چش��م انداز مفه��وم ف��روش در داخ��ل و خ��ارج از 
کارخانه، با تمرکز روی محصوالت موجود ش��رکت، 
ارتباط گیری با مش��تری در سطح وسیع و باال بردن 
فروش های سودآور است، این تمرکز بر فتح مشتری 
با فروش کوتاه مدت با کمی نگرانی در خصوص اقدام 
خرید او ش��کل می گیرد. در مقابل، مفهوم بازاریابی 
با یک نوع چش��م انداز در خارج از ش��رکت ش��روع 
می ش��ود و بر یک بازار کامال تعریف ش��ده، با تمرکز 
بر نیازهای مش��تری و هماهنگی تمامی فعالیت های 
بازاریابی موثر بر مش��تریان با ایجاد روابط مش��تری 
بلند مدت و براس��اس ارزش و رضایت مندی مشتری 

سود می سازد. 
براس��اس چارچوب مفهوم بازاریابی، ش��رکت های 
تولی��دی در جل��ب رضای��ت و برآورده  س��ازی آنچه 
مصرف  کنن��دگان می خواهند، س��ودآوری می کنند. 
بس��یاری از ش��رکت های موف��ق و ش��ناخته ش��ده 
درجهان، بازاریابی را براس��اس دیدگاه های مارکس 
و اسپنس��ر، پراکتر و گمبل، ماریوت، نوردس��تروم و 

مک دونالد تعریف و نمادسازی کرده اند. 
تویوتا، تولید کننده بس��یار موفق خودرو در ژاپن و 
همچنین نمونه برجس��ته ای از یک کسب و کار است 
که به ش��دت مش��تری مدار و بازاریابی محور اس��ت. 
تویوت��ا، تمامی روش هایی که یک ش��رکت می تواند 
به وس��یله آنها قلب و ذهن مشتری را تصاحب کند، 
به کار می گیرد برای رس��یدن ب��ه اهدافی که برای 
خود طراحی کرده، این ش��رکت دقیق��ا می داند که 
چ��ه می خواهد و همواره ب��ه دنب��ال راه هایی برای 
رس��یدن به اهداف خود است. این شرکت در تالش 
برای ارتباط با مش��تریان بالقوه یا افرادی با ایده های 
 عال��ی در جه��ت رف��ع نیازه��ای مصرف کنن��دگان 

است. 
بازدید کنن��دگان تویوتا اجازه دارن��د در هر مدت 
زمانی که مایل هستند، طراحی وسایل نقلیه خود را 
روی صفحه نمایش تلویزیون یا کامپیوتر در استودیو 
طراحی خودرو این ش��رکت مش��اهده کنند. مهمان 
می تواند در طول طراح��ی خودروی موردنظر، افکار 
خود را در خصوص نحوه و چگونگی ساخت خودرو با 
تویوتا در میان بگذارد، در آن لحظه کارکنان شرکت 
از ایده های مش��تریان یادداش��ت  برداری می کنند و 

نسخه ها را به مدیریت ارجاع می دهند. 

مشتریان بالقوه می توانند از افکار خود در چگونگی 
س��اخت وس��یله نقلیه مورد نظر اس��تفاده کنند. در 
بازاریابی س��ازمان، تمرکز بر مش��تری واقعی نیاز به 
همکاری باالترین تا پایین ترین پس��ت آن س��ازمان 
دارد و تمام��ی نی��روی کار باید این ام��ر را بپذیرند. 
این باور در سطح سازمان تضمین می کند که حفظ 
مش��تری تبدیل به یک اولویت شده و همه کارکنان 
به ایجاد روابط پایدار با مش��تری متعهد می ش��وند. 
برای رسیدن به اجرای موفقیت آمیز مفهوم بازاریابی 
در س��ازمان باید از مس��یرهایی نظیر دانش، درک، 
انگی��زه، اله��ام و تخیل هم��ه کارکنان ب��رای ارائه 
 محص��والت و خدمات م��ورد نیاز مش��تری بهترین 

استفاده را کرد. 
بس��یاری از ش��رکت های ایرانی مدعی هستند که 
از بهترین روش های بازاریابی اس��تفاده می کنند اما 
این ادعا قابل قبول نیس��ت، مدی��ران بازاریابی باید 
در نظر داش��ته باش��ند اجرای برنامه های بازاریابی و 
تحقیقات بازاریابی بدان معنا نیس��ت که آنها بر بازار 
متمرکز شده و شرکت های مشتری محوری هستند. 
س��وال این اس��ت که آیا آنها به خوبی ب��ه نیازهای 
در حال تغییر مش��تری و از اس��تراتژی های پیچیده 

شرکت های رقیب آگاهی دارند؟ 
ش��رکت های بزرگ غربی مانن��د: فیلیپس، جنرال 
موتورز،  ای بی ام و جنرال الکتریک سهم قابل توجهی 
از بازار را از دس��ت داده اند زیرا آنها موفق به تنظیم 
اس��تراتژی های بازاریابی خود در بازار در حال تغییر 
نشده اند. سال ها کار سخت نیاز است که یک شرکت 
فروش محور به یک کسب و کار بازاریابی محور تبدیل 

شود. 
ایجاد روابط با مشتری، هدف تمامی شرکت ها است. 
بازاریابان باید توجه داش��ته باش��ند رضایت مشتری 
دیگر یک مد زودگذر نیس��ت، باتوجه به تحلیل های 
بازاریابان حرفه ای، بازاریابی تبدیل ش��ده اس��ت به 
نوع��ی روش زندگی و در فرهنگ لغت ش��رکت های 
ب��زرگ به عن��وان فن��اوری اطالع��ات و برنامه ریزی 
اس��تراتژیک گنجان��ده ش��ده اس��ت. با ای��ن حال، 
مفهوم بازاریابی به این معنا نیس��ت که یک شرکت 
 باید س��عی کند تمامی نیازه��ای مصرف کنندگان را 

فراهم سازد. 
یکی از ب��زرگان بازاریابی اظهار می کند: »هدف از 
بازاریابی به حداکثر رساندن رضایت مشتری نیست 
بلکه کوتاه ترین تعریفی که می توان برای آن در نظر 
گرفت ایجاد و فراهم س��ازی نیازهای سودآور است.« 
بازاریابان باید تعادلی بین رضایت مندی مش��تری در 

برابر کسب سود ایجاد کنند. 

ایده های بزرگ برای برندآفرینی )7(
یک موزه تاسیس کنید

برندهای��ی که از ی��ک تاریخ مش��خص و جذاب 
برخوردارند به واسطه تاسیس یک موزه و به نمایش 
گ��ذاردن برخ��ی از وس��ایل و تجهی��زات قدیمی و 
تاریخی در موزه خود، می توانند نسبت به برندهایی 
ک��ه از روش های س��نتی اس��تفاده می کنند متمایز 
جل��وه کنن��د. در  حالی ک��ه ممکن اس��ت در تمامی 
سازمان ها و فروش��گاه ها فضای کافی جهت نمایش 
آرشیو آنها وجود نداشته باشد، انتخاب دقیق اشیای 
جذاب و جالب و نمایش آنها در یک قفس��ه یا ُکمد 
راه جدیدی برای برقراری ارتباط میان مش��تریان و 

کارمندان با نشان و نام تجاری است. 
در بعضی کش��ورها به اش��یای قدیمی و عتیقه ها 
تنها به عنوان کاالهای دست دومی نگریسته می شود 
که بیش��تر مناسب افرادی اس��ت که توانایی خرید 
محص��والت و کاالهای ن��و و جدی��د را ندارند. بازار 
هدف ت��ان را بشناس��ید، ب��ازار هدف جایی اس��ت 
ک��ه محص��والت جدی��د و س��نتی از ارزش باالیی 
برخوردارن��د، ارائه یک نمای��ش موفق از محصوالت 
جدیدتان زمین��ه افزایش اعتبار برند ش��ما در نظر 

مشتریان را فراهم خواهد کرد. 

ایده
 Bond Street در خیاب��ان Smythson برن��د
لندن بنا به دالیل بس��یاری یک نام تجاری بزرگ و 
معتبر اس��ت. تخصص این شرکت تولید نوشت افزار 
ب��وده و فروش��گاه آن از س��ال 1887 می��الدی در 
محله وس��تاند لندن بوده اس��ت. ازجمله مشتریان 
این برن��د می توان به ملک��ه بریتانی��ا و تعداد قابل 
توجهی از اش��راف انگلس��تان اش��اره ک��رد. اگرچه 
برند Smythson دیگر یک کس��ب و کار خانوادگی 
 Bond Street نیس��ت اما همچن��ان در خیاب��ان
حضور داش��ته و مش��تریان می توانند با گردش در 
فروش��گاه این برند مش��هور از م��وزه کوچک آن که 
لوازم التحریر تولید ش��ده برای افراد مش��هور را طی 
س��الیان طوالنی که از فعالیت این برند می گذرد به 

نمایش گذاشته، بازدید کنند. 
اخیرا این ش��رکت در کاتالوگ های چاپ ش��ده از 
آرش��یو عکس های مربوط به جعبه جواهرات، دفاتر 
کار س��یار، کیف های دس��تی و محص��والت چرمی 
مرب��وط به نخس��تین س��ال های فعالی��ت این برند 

استفاده کرده است. 
ای��ن موضوع بدون هیچ گونه اش��اره به رقابت این 
برند با س��ایر ش��رکت های فعال در این حوزه بیانگر 
اعتب��ار این نام تجاری بوده و به خودی خود موجب 
کن��ار رفتن رقب��ای مدرن و تازه کار این برند ش��ده 

است. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
*  قفس��ه ها و جعبه ه��ای قدیمی را جس��ت وجو 
کنید، س��وابق و آرشیوتان را بررسی کنید. به دنبال 
داستانی باشید تا از آن طریق بتوانید در مورد ریشه 
و س��ابقه خود و همچنین مشتریانی که در گذشته 

داشته اید توضیح دهید. 
*  نش��ان دهید که تشکیالت تجاری شما چگونه 
در عی��ن حفظ ارزش ها و اصول خود، در گذر زمان 

تغییر کرده است. 
*مش��تریانی را ک��ه اطالع��ی در مورد پیش��ینه 
ش��ما ندارند از طریق ارائه اطالعاتی به صورت های 
مختل��ف نظیر به نمایش گذاش��تن اقالم و کاالهای 
تاریخی و قدیمی در یک موزه کوچک یا انتشار یک 

بروشور غافلگیر کنید. 

فرهنگ مشتری محوری 
آیا می دانس��تید برای اینکه شبیه مشتریان خود 
فک��ر کنید، باید یک فرهنگ مش��تری محور در کل 
س��ازمان به وجود بیاوری��د؟ تصمیم گیری های تان 
بای��د ب��ا مکانیزمی انجام ش��ود که تم��ام داده های 
را  مش��تریان  اطالع��ات  تحلی��ل  از   حاص��ل 
لح��اظ کند. قب��ل از ه��ر تصمیم��ی در طراحی و 
فروش خدمات، مطمئن ش��وید ک��ه تمام اطالعات 
قابل جمع آوری از مش��تریان را به دس��ت آورده اید 

و تحلیل و ترکیب کرده اید.
 اما این اطالعات از کجا به دس��ت می آیند؟  چند 

منبع در ادامه آمده است: 
ش��کایات مش��تریان؛ تم��ام ش��کایت هایی را که 
در ط��ول چند م��اه اخیر از طرف مش��تریان مطرح 
ش��ده است، فهرست کنید. آیا تیم مدیریتی شرکت 
ش��ما به طور جدی علل این نارضایتی ها را بررس��ی 
می کن��د؟  آیا راه حل های کاهش این ش��کایت ها را 

کشف کرده اید؟  
منبع دیگر نظرس��نجی از مش��تریان اس��ت. این 
روش قدیم��ی همچنان یکی از مؤثرترین روش های 
جم��ع آوری اطالعات قابل اعتم��اد و عینی در مورد 
مش��تریان است. گرایش��ات صنعت یک منبع دیگر 
اس��ت. الگوه��ای کاری ش��رکت های گوناگ��ون را 
مش��اهده و بررس��ی کنی��د. نش��ریات تخصصی را 

بخوانید و با روش های مشتری مداری آشنا شوید. 

شنبه
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کافه بازاریابیایده های طالیی

مترجم: معراج آگاهی

به عن�وان س�وال آغازین، 
در  برنده�ا  عملک�رد 
مسئولیت  اجرای  راستای 
کمپین های  در  اجتماع�ی 
رمضانی امس�ال را چگونه 

دیدید؟ 
در ابتدا الزم است مواردی 
مس��ئولیت  درخص��وص 
بی��ان  برنده��ا  اجتماع��ی 
ش��ود. می دانیم که بازاریابی 
تج��اری در جه��ت ف��روش 
محص��والت به اف��راد جامعه 
و بازاریاب��ی اجتماعی نیز در 
افراد از یک  جهت اس��تفاده  
رفتار جدید ت��الش می کند. 
ای��ن علم مخاطب��ان مختلف 
خود را شناس��ایی کرده و با 
مطالعه عل��ت رخ دادن رفتار 
در  را  برنامه های��ی  آنه��ا  در 
جهت تغیی��ر رفتار آنان ارائه 
می ده��د. آمیخت��ه بازاریابی 
بازاریابی  مش��ابه  اجتماع��ی 
تجاری اما با تعابیری متفاوت 
آمیخته  جزء  نخستین  است. 
محصول  اجتماعی،  بازاریابی 
اس��ت ک��ه اش��اره ب��ه رفتار 
م��ورد انتظ��ار و منفعت های 
حاص��ل از آن دارد. دومی��ن 
ج��زء قیمت اس��ت ک��ه در 
بازاریابی اجتماعی اش��اره به 
هزینه های��ی چون از دس��ت 
رفتن راحت��ی و صرف زمان 
بیش��تر و تالش بیش��تر دارد 
ک��ه مخاطب��ان ه��دف برای 
تغییر رفتار خود متحمل آن 
می شوند. سومین جزء مکان 
اس��ت که به مکان ارائه رفتار 
اشاره دارد که در این مکان ها 
بای��د رفت��ار جدید ب��ه یک 
ارزش ب��دل ش��ود به گونه ای 
که افراد در ای��ن مکان ها به 
س��مت رفتار جدی��د هدایت 
ش��وند. چهارمین جزء عامل 
ترفیع اس��ت که کمپین های 
همچنی��ن  و  تبلیغات��ی 
جمعی  رس��انه های  تبلیغات 
را ب��رای مخاطب��ان مختلف 
بر  طراح��ی می کند. ع��الوه  
این عوامل، دو آمیخته دیگر 
نیز وج��ود دارد ک��ه این دو 
ش��امل مش��ارکت و سیاست 
مش��ارکت  عنص��ر  اس��ت. 
گسترده  همکاری  به  اش��اره 
که  دارد  س��ازمان هایی  همه 
می توانند در جهت پیش��برد 
یک رفت��ار اجتماع��ی با هم 
هم��کاری کنند. ب��ا توجه به 
تعریف ف��وق، در ماه رمضان 
امس��ال باز هم شاهد اجرای 
این  مخت��ص  کمپین های��ی 
ماه بودیم. مواردی که برندها 
ت��الش می کردند خ��ود را به 
نحوی با م��اه رمضان و آداب 
و رس��وم آن همس��و کرده و 
احت��رام و تمایز قائل ش��دن 

این ماه توسط خودشان را به 
مخاطبان الق��ا کنند. در این 
بی��ن برخ��ی از برندها بودند 
که با آمیختن عنصر خالقیت 
س��عی در هر چه بهتر انجام 
اجتماع��ی  رس��الت  دادن 
داش��تند، اما چیزی که بیش 
از همه به چش��م آمد تقالی 
اکث��ر برندها ب��رای بازاریابی 
تجاری در پوس��ته مسئولیت 
اجتماع��ی بود که به نظر من 
رفت��ار مخاط��ب در برابر این 
تبلیغ کمترین اثربخش��ی را 
داش��ته و مخاطب ب��ه آنها با 
همان چشمی نگریست که به 
تبلیغات بازرگانی در ماه های 

دیگر می نگرد! 
پس به نظر ش�ما عملکرد 
راس�تا  ای�ن  در  برنده�ا 
چگونه می تواند به ش�یوه 
مناس�ب تری اجرایی شود 
تا مخاطب تصور نکند که 
هدف این ش�رکت ها تنها 

سودآوری است؟  
بازاریاب��ی  در  آنچ��ه 

اجتماعی مهم اس��ت 
توجه برند ب��ه تغییر 
مثب��ت مخاط��ب در 
ن��وع نگ��رش و رفتار 
ایران  در  م��ا  اس��ت. 
بس��یار  مخاطب��ان 
باهوش��ی داریم و اگر 
تبلیغات��ی  اس��تفاده 
مناس��بت های  از 
خ��اص همچ��ون ماه 
مب��ارک رمض��ان ب��ا 
ه��دف س��ودآوری و 

سوء استفاده از مناسبت باشد 
نمی کند.  همراه��ی  مخاطب 
ش��اید اگر مجریان کمپین ها 
ه��دف  ب��ا  30روز  ای��ن  در 
تبلیغ��ات اجتماع��ی درصدد 
تغیی��ر ذهنی��ت مخاطب��ان 
برآمده باش��ند و ه��دف آنها 
صرف��اً س��ودآوری و ج��ذب 
مخاطب بیش��تر نباش��د، در 
پایان ب��ه نتیج��ه خوبی هم 
رسیده باش��ند. نتایجی چون 
آگاهی و ارتقای جایگاه برند 
در ذه��ن مخاطبان و رضایت 
انتخ��اب  از  مصرف کنن��ده 
برندی که ماه��ی یک بار در 
سال تبلیغاتش اثر مستقیمی 
ن��ه  و  دارد  مخاط��ب  روی 
فروش بیش��تر در مارتن ماه 

رمضان. 
بنابراین، چه پیشنهاد ها و 
راهکارهایی ب�رای اجرای 
خالقانه ت�ر ای�ن رویک�رد 

دارید؟ 
در کشور ما توجه چندانی 
ب��ه مقول��ه بازاریابی س��بز و 
نمی شود.  اجتماعی  بازاریابی 
اگر هن��گام طراحی این گونه 
بیش��تری  واکاوی  کمپین ها 

مخاطبان هدف صورت  روی 
پذیرد و اگر برندها مخاطبان 
خود را همه مصرف کنندگان 
محص��ول و خدم��ات در نظر 
نگیرن��د، می توان ب��ه عناصر 
بس��یار خالقان��ه در اج��رای 
رسید.  اجتماعی  کمپین های 
در کشور ما معضل اجتماعی 
کم نیس��ت ولی این بستگی 
مخاطب  درس��ت  انتخاب  به 
درس��ت  انطب��اق  و  ه��دف 
معض��ل اجتماع��ی ب��ا ای��ن 
مخاطب دارد. اینکه ش��ما در 
ماه مبارک رمضان به ش��یوه 
برنامه ماه عسل سعی در بیان 
تبلیغی معضالت اجتماعی و 
انس��انی داشته باشید درست 
نیس��ت و البته محدود بودن 
بح��ث مس��ئولیت اجتماعی 
ب��ه ماه��ی یکب��ار در س��ال 
منصفان��ه به نظر نمی رس��د. 
را  مخاط��ب  درس��ت  اگ��ر 
بشناس��یم و با تحقیقات بازار 
انتخ��اب معض��ل  و س��پس 
اجتماع��ی مش��ترک ب��ا این 

گروه و با تلفیق درست عنصر 
نوآوری، س��عی  و  خالقی��ت 
در ایجاد المان ه��ای بدیع و 
کمک کننده به رفع معضالت 
داشته باش��یم، آنگاه می توان 
انتظار اجرایی متفاوت و البته 
بازخ��وردی عال��ی را در پس 

این کمپین ها داشت. 

ب�رای تکمیل بح�ث، لطفا 
نظر کارشناس�ی خ�ود را 
در هر مورد شیوه اجرایی 
اجرا  کمپین ه�ای مط�رح 
رمض�ان  م�اه  در  ش�ده 
مس�ئولیت  راس�تای  در 
بفرمایی�د؛  اجتماع�ی 
کمپین های�ی مانن�د گراد 
تخفی�ف 30درص�دی  ب�ا 
ب�رای کم�ک ب�ه خیریه، 
پری�ل و بش�قاب آرزوها، 
فراخ�وان  و  کاال  دیج�ی 
ب�ه رنگ مهربان�ی، همراه 
ب�ا جش�نواره عکس  اول 
س�فره ایرانی و ایرانس�ل 
با مس�ابقه عک�س و فیلم 
#یک_مهربانی_  بیشتر. 

در م��ورد گ��راد باید گفت 
ای��ن برن��د س��عی ک��رده با 

اس��تفاده متفاوت از مناسبت 
ماه رمضان و گسترش اعمال 
خیرخواهانه در این ماه خود 
را نس��بت به اجتماع مسئول 
نش��ان ده��د. اما مش��تریان 
این برند ش��اید سوالی که در 
ذهن داشته باشند این باشد 
که مگر خودش��ان نمی توانند 
به طور مس��تقیم به خیریه ها 
کم��ک کنن��د؟  و چ��را باید 
ای��ن کار از طری��ق گ��راد و 
ب��ه خیریه ای خ��اص صورت 
پذیرد؟  جایی که ش��اید واژه 
اعتم��اد ب��ه برند ب��ا این کار 
کمرنگ شده و به ضد تبلیغ 

برای این برند تبدیل شود. 
در بح��ث تبلیغ��ات برن��د 
پری��ل باید اذعان داش��ت باز 
هم همراهی در بحث س��فره 
افطار ش��اید منج��ر به نوعی 
س��مت  از  تجمل گرای��ی 
مخاطب تلقی شود. مخاطب 
ه��دف ای��ن تبلی��غ دقیق��اً 
کیست؟  آیا کودکان با دیدن 
افطار ش��اد می شوند؟   سفره 
است  س��واالتی  اینها 
که بای��د جواب آن را 
در اجرای این کمپین 
ص��ورت  بازخ��ورد  و 
جس��ت وجو  گرفت��ه 
ک��رد. جای��ی ک��ه با 
زیاد  بس��یار  هزین��ه 
و  کمپی��ن  اج��رای 
گرفتن  کم��ک  حتی 
طن��ز  ش��خصیت  از 
سریال های تلویزیونی  
)امیرحسین رستمی( 
ب��از هم ب��ا اس��تقبال خوبی 
اس��ت. مصداق  نشده  مواجه 
عین��ی آن ه��م س��ایت این 
برند و اس��تقبال تنها 7 – 6 
هزار نفر از این کمپین است. 
شاید برای سال آینده سلیقه 
این برند در اجرای مسئولیت 
تغییر  کم��ی  اجتماع��ی اش 

کند. 
در بحث دیجی کاال مشاهده 
می ش��ود ک��ه ای��ن برن��د با 
مخاطب  از خالقیت  استفاده 
را به همکاری با خود تشویق 
کرده است. کمپینی که سعی 
کرده مسئولیت اجتماعی اش 
به معیش��ت مردم و آموزش 
آنه��ا کم��ک ک��رده و البته 
برن��د خود را هم در کنار این 
نمایش  به  رفتار خیرخواهانه 
بگ��ذارد و البت��ه ب��ا زرنگی 
خاص س��عی کن��د تبلیغات 
چریک��ی خ��ودش را در پس 

این کمپین مخفی کند. 
مص��داق آن هم اس��تفاده 
در  دیج��ی کاال  هش��تگ  از 
اینس��تاگرام و توییتر اس��ت 
که خود س��هم قابل توجهی 
از تبلیغ��ات اینترنت��ی را به 

همراه خواهد داش��ت آن هم 
مجانی و ب��ا هزینه مخاطب!  
و  خالقانه ت��ر  چی��زی  چ��ه 

هوشمندانه تر از این؟  
در بح��ث اپراتوره��ا، م��ورد 
اول برن��د هم��راه اول مطرح 
می ش��ود ک��ه با ه��دف ارج 
ایران��ی-  آداب  ب��ه  نه��ادن 
اس��المی در ح��وزه غ��ذا در 
بخ��ش تهی��ه و س��فره آرایی 
به ش��یوه های بومی و ایرانی 
معرفی ش��د. این کمپین هم 
شبیه کمپین برند پریل است 
و ش��اید. . . البت��ه ش��اید از 
کمپینی مشترک ایده گرفته 
این گونه  برای  ش��اید  باشند. 
برندها، مس��ئولیت اجتماعی 
باید  اجتماع��ی  بازاریاب��ی  و 
برای ش��ان مج��دداً تعری��ف 
اجتماعی  ش��ود. مس��ئولیت 
در قبال معض��الت اجتماعی 
است نه ترویج فرهنگ عامه. 
ت��الش در تروی��ج فرهن��گ 
عام��ه، س��هل الوصول ترین و 
برای  ای��ده  دم دس��تی ترین 
اجرای کمپینی س��اده است، 
چ��را ک��ه خالقی��ت در این 
ممکن  حداق��ل  ب��ه  م��وارد 
می رس��د. جای��ی خواندم که 
انتهای  در  دانمارکی  شرکتی 
خ��ود   تولی��دی  محص��ول 
)مداد( ب��ذری را قرار داده و 
وقتی مداد کوچک و غیر قابل 
اس��تفاده ش��د با ق��رار دادن 
م��داد در خاک گل��دان، بذر 
شروع به رشد کرده و به گیاه 
تبدیل می شود. باید از برندها 
پرسیدکه کدامیک خالقانه تر 
اس��ت و بهتر به مس��ئولیت 
اجتماع��ی خود عم��ل کرده 

است.  
ایرانس��ل هم مانن��د دیگر 
برنده��ا و کم��ی ش��بیه ب��ه 
کمپی��ن اجرا ش��ده توس��ط 
دیجی کاال به نظر می رس��د 
روی  را  خ��ود  تمرک��ز  ک��ه 
و  اینترنت��ی  تبلیغ��ات 
اینس��تاگرام گذاش��ته است. 
باز هم مس��ئولیت اجتماعی 
مغف��ول مان��ده و ب��از ه��م 
تبلیغ��ی چریک��ی و موذیانه 
در پ��س اجرای کمپین دیده 
می ش��ود. ب��از ه��م نادی��ده 
و  اجتماعی  معضالت  گرفتن 
باز هم سوء استفاده از فرصتی 
ی��ک ماه��ه و م��اه مب��ارک 
رمض��ان ب��رای تبلیغ��ات از 
جنسی دیگر و کاماًل با هدف 
س��ودآوری. این م��وارد هیچ 
کمکی به اجرای مس��ئولیت 
قبال  در  برنده��ا  اجتماع��ی 
ع��دم  و  نمی کن��د  جامع��ه 
این گونه  از  استقبال مخاطب 
 تبلیغ��ات خ��ود گ��واه ای��ن 

مدعاست. 

آیا می دانستید

در کشور ما توجه چندانی به مقوله 
بازاریابی سبز و بازاریابی اجتماعی 

نمی شود. اگر هنگام طراحی این گونه 
کمپین ها واکاوی بیشتری روی مخاطبان 

هدف صورت پذیرد و اگر برندها 
مخاطبان خود را همه مصرف کنندگان 

محصول و خدمات در نظر نگیرند، 
می توان به عناصر بسیار خالقانه در 

اجرای کمپین های اجتماعی رسید

هدی رضایی 

مسلم نوری

 بررسی روند اجرای مسئولیت اجتماعی برندها 
در کمپین های اجرا شده در ماه رمضان

تقالی برندها برای 
سودجویی در پوسته 
کمپین های اجتماعی

م�اه رمض�ان، م�اه برک�ت و مهربانی اس�ت. 
بس�یاری از م�ردم در این م�اه عرفانی به کمک 
همنوعان خود می ش�تابند و در تمامی روزهای 
ماه رمضان از خیریه های مختلف گرفته تا مراکز 
اه�دای خون پذی�رای مردم نوعدوس�تی اند که 
درصدد گرفتن دس�ت نیازمن�دان و کمک های 

خیرخواهانه هستند. امسال هم به رسم هرسال، 
شرکت ها و برندهای ایرانی سعی کردند در کنار 
مردم در این امور خیریه ش�رکت کرده و با آنها 
ش�ریک و هم�گام باش�ند. آنها در م�اه رمضان 
امس�ال کمپین های�ی را در جه�ت مس�ئولیت 
اجتماعی ش�ان نس�بت به جامعه و مردم کشور 
اج�را کردن�د. کمپین های�ی چ�ون »ب�ه رن�گ 
مهربانی، بشقاب آرزوها و یک مهربانی بیشتر« 

از جمل�ه کمپین های�ی بودن�د که ش�رکت های 
ب�زرگ ایرانی در کنار بازاریابی محصوالت خود، 
به کم�ک آنها س�عی در اجرای هر چ�ه تمام تر 
وظیفه خطیر مسئولیت اجتماعی شان داشتند. 
ب�رای اینکه بدانیم آنها ت�ا چه حد در انجام این 
وظیفه موفق بوده اند با امیر یوس�فی، کارشناس 
مدیریت مصاحبه ای ترتی�ب دادیم تا از نظرات 

کارشناسی او آگاه شویم. 
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کفپ��وش به عن��وان یک��ی از 
عناص��ر مه��م زیبایی بخش��ی 
به خان��ه و محل کار محس��وب 
می ش��ود؛ نمایی به ظاهر ساده 
که بس��یار بر دی��دگان بیننده 
تأثیر می گذارد. بس��یاری از ما 
وقتی وارد یک خانه می ش��ویم 
ابت��دا چش��م مان به ک��ف آن 
می افت��د و گاه اگر ه��زار تغییر 
در خانه انجام ش��ده باش��د، اما 
کفپوش تغییری نکرده باش��د 
تغیی��رات حاص��ل ش��ده ب��ه 
چش��م مان نمی آید اما بالعکس 
اگر تنها کفپ��وش همان منزل 
بدون تغیی��رات جانب��ی رنگ 
دیگری به خود گرفته باشد، به 
سرعت واکنش نشان می دهیم 
و تبری��ک می گویی��م. ح��ال 
می خواهی��م از ای��ن منظ��ر به 
این قضیه نگاه کنی��م که اگر ما 
عرضه کننده ی��ک نوع کفپوش 
باش��یم چگونه می توانیم امرار 
معاش کنیم و از ای��ن راه پولدار 
ش��ویم. اگر ش��ما نی��ز در این 
حوزه فعالیت دارید بد نیس��ت 
نگاهی به این گزارش بیندازید 
تا راه های کس��ب درآمد بیشتر 

را فراگیرید. 

کسب وکاری همچنان 
پررونق

تص��ور  اف��راد  از  برخ��ی 
می کنند ب��ا ورود س��رامیک و 
کفپوش های��ی مانن��د لمینت، 
موکت فروش��ی ها دیگر از دور 
خارج ش��ده اند اما واقعیت این 
اس��ت که این ش��غل همچنان 
برای بس��یاری از افراد در کشور 
نان آور اس��ت. بورس اصلی این 
ش��غل در نزدیکی های خیابان 
مولوی قرار دارد؛ خیابانی شلوغ 
با حداق��ل جای پ��ارک و البته 
وجود ط��رح ترافیک ش��هری 
ک��ه ه��ر خودروی��ی نمی تواند 

وارد آن ش��ود. پس در این بین 
چ��ه چی��زی وج��ود دارد که 
افراد س��ختی این سفر شهری 
را ب��ه جان می خرن��د و به جای 
سفارش س��رامیک سراغ خرید 

موکت  می روند؟  
در س��ال های نه چن��دان دور 
ح��دود یک دهه گذش��ته همه 
خانه ها پوش��یده از موکت بود 
اما ب��ا ورود س��رامیک و پارکت 
کفپوش ه��ای  همچنی��ن  و 
دیگر موکت به حاشیه رفت اما 
توانست دوباره به بازار این حوزه 
بازگ��ردد. دلیل ای��ن امر تغییر 
تولی��دات کارخانه های موکت 
بود که توانس��تند ب��ا طرح های 

جدید ب��ازار این بخش 
را حفظ کنن��د. برخی 
از اف��راد ارزان ب��ودن 
این محص��ول را دلیل 
محکمی ب��رای انتخاب 
می کنن��د  بی��ان  آن 
و برخ��ی دیگ��ر تنوع 
محصوالت را علت این 

موضوع می دانند. 
ش��ما به عن��وان یک 
مجموع��ه  در  مدی��ر 
عرضه موکت باید توجه 

داشته باش��ید که کارتان شاید 
در ابتدا دش��وار به نظر برس��د، 
ام��ا در نهایت کس��ب وکار کم 
دردس��ری را انتخاب کرده اید. 
ب��رای فعالیت در این ش��غل در 
فضای��ی که رقب��ا بس��یار زیاد 
هس��تند باید ب��ه چن��د نکته 

اساسی توجه ویژه کنید. 

رعایت فاصله بین 
محصوالت 

بای��د مغ��ازه خ��ود را طوری 
بچینی��د ک��ه هم��ه طرح های 
موک��ت به راحتی قاب��ل رویت 
باش��د. برخی مغازه ه��ا به دلیل 
اندک بودن فضا همه محصوالت 
را به ص��ورت لول��ه ای کن��ار هم 
می چینن��د و خری��دار در زمان 

نمی توان��د  به راحت��ی  خری��د 
انتخاب راحتی داش��ته باش��د و 
مشتری به همین خاطر ممکن 
است به مغازه های دیگر حتی با 
قیمت باالت��ر مراجعه کند. پس 
در رعایت این نکته بسیار کوشا 
باش��ید. همچنین در زمانی که 
مشتری وارد مغازه می شود از او 
استقبال کنید و در این روزهای 
گ��رم تابس��تانی با یک ش��ربت 
خنک از آنها پذیرایی کنید تا به 
قول معروف نمک گیر شوند. اگر 
هم در زمس��تان مراجع��ه دارند 
حتماً با ی��ک چای گ��رم از آنها 

پذیرایی کنید. 

متمایز بودن، شرط جذب 
مشتری

اف��رادی ک��ه ب��رای خری��د 
مراجعه می کنن��د حتماً عالقه 
دارند ب��ه هم��ه مغازه ها س��ر 
بزنند تا ه��م مدل های مختلف 
را مش��اهده کنند و هم قیمت 
بگیرند. قیم��ت دادن یک اصل 
مهم در این ش��غل محس��وب 
می شود. اینکه یک طرح موکت 
در دو مغ��ازه دو قیمت متفاوت 
داشته باش��د قطعاً مشتری به 
سمت فروشگاهی خواهد رفت 
ک��ه قیم��ت پایین ت��ری دارد. 
همچنین خری��داران در زمان 
خرید نمی توانند تصور کنند که 
طرح برگزیده شده که در مغازه 
شما خودنمایی می کند، چگونه 

در خان��ه نمایان می ش��ود. اما 
کاری که ش��ما باید انجام دهید 
این اس��ت که عالوه بر آگاهی از 
فنون بازار، ب��ا دیگر رقبای خود 
در ج��ذب مش��تری و رعای��ت 
کرامت آنها تفاوت داشته باشید. 
این تفاوت در نحوه برخورد شما 
نیست بلکه در نوع ارائه خدمات 

است. 

استخدام تمام وقت طراح
برای اینکه بتوانید مش��تری 
را بهت��ر ج��ذب کنی��د از یک 
ط��راح به ص��ورت دائ��م کمک 
بگیرید و او را اس��تخدام مغازه 
کنید. ای��ن کار در صنف موکت 
فروشان بی سابقه است 
و می توانید ب��ا این کار 
توجه مشتریان زیادی 
را ج��ذب مغ��ازه خود 
کنی��د. تدوین نقش��ه 
خانه و قرار دادن طرح 
موک��ت در قال��ب یک 
طرح س��ه بعدی منزل 
شما را نس��بت به سایر 
رقبا متمای��ز می کند. 
در ای��ن م��ورد حتماً 
وس��ایل داخل خانه را 
از مشتری س��وال کنید و آنها را 
در طراحی خ��ود بگنجانید. در 
این صورت ممکن است مشتری 
زمان بیش��تری را برای انتخاب 
منتظر بماند ام��ا از خریدی که 
انج��ام می ده��د بس��یار راضی 

خواهد بود. 

ارائه خدمات ویژه
برخی فعاالن در ب��ازار برای 
نصب و برش موک��ت مبالغی را 
دریافت می کنن��د. حتی برای 
متراژه��ای زی��ر 50 متر همان 
مبلغ 50 متر را در نظر می گیرند 
که محاسبه این هزینه اصاًل در 
ذهن مش��تری نب��وده و ممکن 
اس��ت وی را مکدر کند. ش��ما 
نصاب��ی را پیش��نهاد دهید که 

براس��اس متراژ هزینه دریافت 
کند. از سوی دیگر حتماً هزینه 
حمل را تا جایی که امکان دارد 
کاهش دهی��د و در مواردی که 
خری��د زی��ادی انج��ام داده اند 
حمل را رایگان انج��ام دهید تا 
مشتری با رضایت خاطر مغازه 

شما را ترک کند. 
بعد از اینکه مشتری انتخاب 
خود را انج��ام داد و قصد ترک 
مغازه را داش��ت، یک کاردستی 
که با موکت طراح��ی کرده اید 
به عنوان اشانتیون هدیه کنید. 
این هدی��ه خ��ارج از مس��ائل 
تخفی��ف اس��ت. همچنین یک 
کاتر موکت بری می تواند هدیه 
مناس��بی برای مش��تری باشد. 
چون اگر بخواهد خود کار نصب 
را بر عهده گی��رد دیگر نیازی به 
تهیه کات��ر ن��دارد و می تواند از 

همان بهره ببرد. 
یکی از فعاالن با س��ابقه بازار 
از چگونگی موفقی��ت خود در 
این صنف ب��ه »فرصت امروز« 
اظه��ار داش��ت: م��ن چندین 
س��ال اس��ت که در این شغل 
فعالی��ت می کنم و هم��ه فراز 
و نش��یب های آن را ب��ه ج��ان 
خریدم تا بتوان��م فعالیت کنم. 
نکته ای که در همه این سال ها 
باعث شد تا بتوانم در این شغل 
موفق ش��وم، ج��ذب بازارهای 
جدید ب��ود. ما هی��چ زمانی در 
مغازه ننشس��تیم تا مش��تری 
وارد مغازه شود، بلکه به مساجد 
یا مکان هایی ک��ه موکت در آن 
استفاده می ش��ود مراجعه و کار 
خود را معرفی کردیم. همچنین 
از اجناس روز ب��ازار برای عرضه 
اس��تفاده کردیم و برای این کار 
ب��ا کارخانه ه��ای تولیدکننده 
روابط نزدیکی را ایجاد کردیم 
تا در کوتاه تری��ن زمان ممکن 
بتوانی��م کاالی جدی��د را در 
مغازه در معرض دید مشتریان 

بگذاریم. 

مارک کیوبن، میلیاردر ورزشی

ماجراجویی اش در کس��ب وکار را زمان��ی آغاز کرد 
که در کودکی کیس��ه های زباله را به در منازل می برد 
و می فروخ��ت. م��ارک کیوب��ن تاجر، س��رمایه گذار، 
تهیه کنن��ده فیل��م و صاح��ب تیم بس��کتبال داالس 
ماوریکس )Dallas Mavericks(، رییس ش��رکت 

HDNET و چند شرکت معتبر دیگر است. 
کیوبن مدرکش را از دانش��گاه ایندیانا و در رش��ته 
مدیری��ت تج��ارت گرف��ت، س��پس در مل��ون بانک 
)Mellon Bank( به عنوان فروش��نده سیستم های 
کامپیوتری مش��غول به کار ش��د و تجربه کسب کرد. 
این میلی��اردر موف��ق بخ��ش عم��ده ای از ثروتش را 
از  broadcast.com ب��ه دس��ت آورد؛ کمپانی که 
تاس��یس کرد و بعد آن را فروخ��ت. در زندگی مارک 
کیوبن درس هایی وج��ود دارد ب��رای مدیرانی که به 

دنبال موفقیت هستند.

کنترل زندگی و کارتان را در دست بگیرید
موفق ترین مدیران کسانی نیستند که می نشینند و 
منتظرند تا اتفاق خاصی برای شان بیفتد، آنها مدیران 
فعالی هس��تند که کنترل زندگی و کسب وکارشان را 
در دست می گیرند. این مس��ئله همان کاری است که 
مارک کیوبن انجام می دهد، میلی��اردری که به دنبال 
خواس��ته هایش می رود. وقتی که کوچک بود، پدرش 
او را تش��ویق می کرد که در زندگی به دنبال چیزهایی 
که می خواهد برود و کنترل سرنوش��تش را در دست 
بگیرد. این نصیحتی بود که به خاطر سپرد و براساس 

آن دستاوردها و موفقیت های فراوانی کسب کرد. 

برای سهامداران ارزش قائل باشید
امروزه ش��رکت های بزرگ نس��بت به افزایش سود 
س��هامداران حساس��یت زیادی دارند. ی��ک کمپانی 
نمی تواند در تجارت باقی بماند مگر اینکه س��وددهی 
داشته باشد، اما در عین حال باید به کارکنانش حقوق 
منصفانه ای پرداخت کند، با مش��تریانش هم به خوبی 
رفت��ار کند و ب��رای پول مش��تری ارزش قائل باش��د. 
مارک کیوبن به عنوان صاحب تیم بس��کتبال داالس 
ماوریکس س��عی کرده نیازهای س��هامداران بزرگ را 
مدیریت کند و مش��تری ها را هم موردتوجه قرار دهد. 
مدیران بزرگ اهمیت س��هامداران را می دانند و سعی 
می کنند راه هایی پی��دا کنند که هرک��دام از آنها این 

احساس ارزشمند بودن را درک کنند. 

از وضع موجود پیروی نکنید
مارک کیوبن از قوانین و روش ه��ای موجود پیروی 
نمی کند. او همیشه کارهای غیرقابل پیش بینی انجام 
می دهد. زمانی ک��ه تیم بس��کتبال داالس ماوریکس 
را خرید، هن��گام بازی ها در جای��گاه ویژه و مخصوص 
رییس ننشس��ت و به ج��ای آن به طرف��داران تیمش 
ملحق ش��د و خ��ودش را کام��ال در تجرب��ه غوطه ور 
س��اخت. س��پس طبق آنچ��ه ک��ه از ای��ن تجربیات 
کس��ب کرده بود عمل ک��رد و تغیی��رات الزم را انجام 
داد. مدی��ران موفق خودش��ان را در اتاق ش��ان حبس 
نمی کنند، با دیگران ارتباط برقرار می کنند تا بفهمند 
که چه اتفاق��ی در ح��ال رخ دادن اس��ت ت��ا بتوانند 
تغییرات مناس��ب و خوش��ایندی را انج��ام دهند. در 
نهایت، این مدیران با دیگ��ران ارتباط برقرار می کنند 

تا بهتر مدیریت کنند. 

مجبور به انجام کاری نباشید
آیا کس��ی مارک کیوب��ن را مجب��ور ک��رده که در 
کس��ب وکارهای مختلف س��رمایه گذاری کن��د؟ نه، 
مدیران ب��زرگ هرگز مجبور ب��ه انج��ام دادن کاری 
نیستند، آنها کاری را که دوست دارند انجام می دهند 
و همه تالش شان را می کنند تا به نتیجه برسند. وقتی 
نسبت به انجام کاری اشتیاق داشته باشید، صددرصد 
زم��ان و تالش ت��ان را برایش ص��رف می کنی��د. اگر 
احس��اس می کنید که مجبور به انجام کاری هستید، 
پس این کاری نیس��ت که دوس��ت داش��ته باش��ید، 
انجام دهی��د. مدیران موفق برای رس��یدن به رویاها و 
ایده های ش��ان ه��ر کاری می کنند. آنه��ا حتی برای 

لحظه ای احساس بی حوصلگی یا اجبار نمی کنند.

برنامه های غیرواقعی نداشته باشید
مدی��ران ب��زرگ انتخ��اب نامعق��ول و غیرمنطقی 
نمی کنند. آنها همیش��ه برنامه پش��تیبانی دارند و هر 
قدمی که برمی دارند حساب ش��ده است. مارک کیوبن 
یکی از کسب وکارهایش را رها نکرد تا سرمایه گذاری 
جدیدی را انجام دهد، او همه برنامه هایش را مدیریت 
کرد تا زمان مناس��ب برای س��رمایه گذاری در عالقه 
جدیدش فرا برسد. در واقع باید در هر کاری که انجام 
می دهید، به دنبال فرصت ها باشید. به ایده های واقعی 
و خالقانه بیندیش��ید. بدانید که چ��ه زمانی یک ایده 
بد اس��ت و برای تان کاربرد نخواهد داشت؛ این کاری 

است که مدیران موفق انجام می دهند. 

خودتان را جای مشتریان تان بگذارید
اگر بدانید چگونه خود را جای کسی که با او سروکار 
دارید ق��رار دهید، می توانید آدم موفقی باش��ید. برای 
انجام چنی��ن کاری بای��د بتوانید به س��رعت نیازها و 
خواسته های مش��تریان تان را بشناسید. هر شخص و 
هر کمپانی با هم تفاوت دارند. برای رسیدن به چنین 
هدفی الزم اس��ت زمان زیادی برای شناختن صنایع 

مختلف، کسب وکارها و وظایف  آنها صرف کنید.

همیشه انتظار غیرمنتظره ها را داشته باشید
باید آمادگی مقابله ب��ا اتفاقاتی را ک��ه هرگز متوجه 
آمدنش نمی ش��وید، داش��ته باش��ید. با ای��ن آمادگی 
از ضرب��ه ای ک��ه از اتفاق��ی غیرمنتظ��ره می خوری��د، 
جلوگی��ری می کنید و س��پس از فرصتی ک��ه دیگران 
نس��بت به آن بی توجهند می توانید نهایت اس��تفاده را 
ببرید. کیوبن معتقد اس��ت: »زیبای��ی موفقیت مانند 
یافتن فرد موردعالقه تان در زندگی، ش��غل مناسب یا 
سرمایه گذاری موفق است، مهم نیست چند بار شکست 

می خورید، مهم این است که دوباره بلند شوید.« 

شنبه
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پاسخ کارشناس؛ دکتر حمیدرضا قاضی مقدم: 
موضوع صرف��ا بی تفاوت ش��دن م��ردم ما نس��بت به 
کمپین های این چنینی نیس��ت و حتی تجربه چند وقت 
اخیر نش��ان داده هر زمان که ابعاد کمپینی به درس��تی 
تدوین ش��ده و مخاطب احس��اس بازیچه شدن نمی کند 
و به نح��وی می تواند در یک هم��کاری صادقانه به تحقق 
هدفی خاص کمک کند، حضور داش��ته و گوشه ای از کار 
را گرفته و حتی بدون چشمداش��ت و پابه پای بسیاری از 

مخاطبان کمپین های جهانی، حضور فعالی از خود نشان 
داده اس��ت. مش��کل دقیقا جایی بروز می کند که متولی 
یا حامی کمپی��ن به جای ایف��ای نقش تس��هیل گری و 
حمایت جنبی، بخش��ی از اهداف خود را روی تبلیغ برند 
خود متمرکز می کند و اینجاس��ت که مخاطب احس��اس 
می کند کمپی��ن م��ورد نظر نه ب��ا هدف حل مش��کل و 
معضلی خاص که با هدف دس��تیابی به اه��داف تبلیغاتی 
شرکت حامی به اجرا درآمده اس��ت. از سوی دیگر تاکید 
روی این موضوع نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت که نقطه 
قوت و مانور بس��یاری از کمپین های موفق، طرح و انتقال 

موضوع به نحوی به دور از نصیحت و تکرار مکررات قبلی 
و بی��ان موضوع به ش��یوه ای هم��راه با جذابی��ت و ایجاد 
هیجان برای مخاطب است و این عامل نیز موضوعی است 
که متاس��فانه در کمپین های ایرانی چن��دان مورد توجه 
قرار نمی گیرد. این موضوع را نیز در نظر داش��ته باش��ید 
که اج��رای کمپین هایی از این دس��ت در قالب طراحی و 
تدوین مجموع��ه ای از فعالیت های ح��وزه بازاریابی نمود 
پی��دا می کند و طراحی مس��تقل یک کمپی��ن اجتماعی 
بدون توجه به اس��تفاده از س��ایر تکنیک ه��ا و ابزارهای 

بازاریابی موفقیت  چندانی را در پی نخواهد داشت. 

ناکامی کمپین های اجتماعی

پرسش: مدیر کسب وکاری هستم که برای تبلیغ هرچه بیشتر برند و محصوالت خود، تصمیم به استفاده از کمپین های اجتماعی گرفته ام، 
با این امید که استفاده از این کمپین ها روی بیشتر دیده ش�دن نام تجاری و در نهایت افزایش فروش تاثیرگذار باشد. ولی به رغم استفاده از 
گروه  های اجتماعی، به نتیجه خاصی نرسیدم و مردم کمکی در انتشار اطالعات نکردند. به نظرتان مشکل کار کجاست که مردم در این رابطه 

همکاری نکرده اند؟ آیا مردم نسبت به این موضوعات بی تفاوت شده اند یا ممکن است من در طراحی و اجرای کمپین دچار اشتباه شده باشم؟ 

ناخوشایندی مدیریتکلینیککسبوکار

اگر می شد یک جوری بشود که آدم هم مدیر خوبی 
باش��د و کارهای خودش و گروهش را پیش ببرد و هم 
آدم مهربان و مطبوعی باقی بماند خیلی خوب می شد. 
اما متاسفانه در عمل این دو مقوله بی ارتباط و متنافر و 
حتی گاهی متضاد هستند. یعنی یک مدیر حتما یک 
جاهایی باید آدم ناخوشایند و مزخرفی به نظر برسد تا 
کارش را به سامان برساند. این قضیه حداقل یک بار به 

طور کامل بر سر حقیر آمده است، از این قرار:
بعد از مدت زمانی طوالنی بی سروس��امانی و بی در 
کجایی، باالخره شرکت طی یک تصمیم از نوع کبری 
مقرر گردانید که گروه های تخصصی، مثل گروه متبوع 
اینجانب، به داشتن منشی گروه مزین شوند. از همین 
رو تع��دادی خانم جوان ک��ه از چند خ��ان مصاحبه و 
گزینش بخش اداری شرکت عبور کرده اند در گروه ها 
پخش ش��ده و برای مدت یک ماه به صورت آزمایشی 
مشغول به کار می شوند تا پس از طی دوره در صورتی 
که گروه از آنها راضی بود و آنه��ا از گروه راضی بودند، 
قراردادهای آنان تمدید شود و به صورت دائم مشغول 
به کار ش��وند. حاال طی این مدت چه خاله زنک بازی ها 
و جالفت ها که از ریز و درش��ت گروه ها سر نمی زند و 
چه اصطالحات و تکیه کالم های مضحک که س��ر این 
ماجرا تولید نمی شود، بماند. القصه، یک ماه می گذرد 
و بدبختانه گ��روه بنده یکی از گروه هایی اس��ت که به 
اصطالح ش��یمی گروه با منش��ی جور درنمی آید. رای 
قاطبه اعضای گروه تعویض منشی است. بنابراین بنده 
سریعا دست به قلم شده و نامه ای حرفه ای و ماهرانه و 
مش��حون از عبارات پیچیده و معانی ثقیل نوشته و به 
شکلی زیرکانه بدون آنکه خدای ناکرده عیب و ایرادی 
روی خانم منش��ی بگذارم، عذر ایش��ان را می خواهم. 
نامه به رییس می رسد و به طرفهًْ العینی منشی ایشان 
وارد تماس تلفنی با بنده ش��ده و متذکر می ش��ود که 
این نامه قبول نیس��ت و باید دالیل درخواس��ت عوض 
ش��دن منش��ی را در نامه اع��الم کنم. دوباره اس��باب 
تحریر چیده و دس��ت به کار می ش��وم. این بار مشابه 
همان نامه قبلی و با انش��ایی ادیبانه و فاخ��ر و با ذکر 
پ��اره ای دالیل یکی از ای��ن طرف و یک��ی از آن طرف 
)که یعنی هم��ه اش هم تقصیر این خان��م نبوده و کال 
هیچ کس این وسط مقصر نیس��ت و این دست روزگار 
اس��ت که دارد باعث و بانی جدایی ای��ن خانم از گروه 
ما می شود( تهیه کرده و ارسال می  کنم. این بار نامه از 
دفتر رییس گذشته و به دفتر رییس رییس می رسد و 
این بار منشی رییس رییس تماس تلفنی حاصل کرده 
و گوش��زد می کند که ای��ن ایرادات همگ��ی قابل رفع 
اس��ت و باید دالی��ل محکمه پس��ند تری ارائه ش��ود. 
این جای ماجرا همان بزنگاهی اس��ت ک��ه دوگانگی و 
تناقض بی رحمانه زندگی روی خود را به بنده نش��ان 
می دهد. ظاهرا همه ارکان شرکت دست به دست هم 
داده اند تا اینجانب را مجبور سازند که به  رغم سرشت 
مهربان و مؤدب خود دس��ت به بدگویی و ایراد گیری 
بی پرده و مس��تقیم و ناخوش��ایندی بزنم که به گمان 
خودم ناراحتی و آزار بی دلیل شخصی دیگر را موجب 
خواهد شد. از طرفی نمی شود که بعد از ارسال دو نامه 
و کلی صحبت با بچه های گروه از تصمیم خود برگردم. 
از طرف دیگر، در این ش��رایط گفت وگوی شفاهی هم 
قابل قبول نیست و الزم اس��ت حتما این ایرادگیری و 
پرده دری بی شرمانه به شکل س��ندی مکتوب درآید. 
نمی شد مثال دلیل نخواهند؟ به هر حال به یک دلیلی 
با هم کنار نیامده ایم دیگر، حتما باید چشم توی چشم 
همدیگر بش��ویم و حال یکدیگ��ر را بگیری��م؟ ظاهرا 

چاره ای نیست. باید تن داد.

اگر شما هم د  ر کس�ب و کار خود   با چالش�ی روبه رو هس�تید  ، د  ر صورت تمایل مش�کل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و 
پاسخ خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

در سال های نه چندان دور حدود یک دهه 
گذشته همه خانه ها پوشیده از موکت بود 
اما با ورود سرامیک و پارکت و همچنین 
کفپوش های دیگر موکت به حاشیه رفت 

اما توانست دوباره به بازار این حوزه 
بازگردد. دلیل این امر تغییر تولیدات 
کارخانه های موکت بود که توانستند 
با طرح های جدید بازار این بخش را 

حفظ کنند

ب��ا گذش��ت دو س��ال پ��س از خری��د نوکیا توس��ط 
مایکروس��افت، غول نرم اف��زاری جهان ت��الش می کند 
ساختار کلی این شرکت فنالندی را تغییر دهد تا بتواند از 

آن در راستای فعالیت های خود استفاده کند. 
 Fried & Company ریچ تولو مدیر تحقیقات مرکز 
در این زمینه وضعیت مایکروس��افت را با ش��رکت س��ونی 
مقایسه کرد. او گفت:  »س��ونی طی چند سال گذشته چند 
شرکت کوچک تر را خریداری کرد و نتوانست از آنها استفاده 
قابل مالحظه ای کند. مایکروس��افت هم اکنون در ش��رایط 
مشابه به سر می برد و حتی برای خرید شرکت بزرگی چون 

نوکیا، همچن��ان تاوان اش��تباهات مدیرعام��ل قبلی خود 
را می دهد.« او در ادامه توضیح داد:  »یک بررس��ی کوچک 
در نحوه فعالیت مایکروس��افت نش��ان می دهد مدیرعامل 
کنونی شرکت پس از گذشت یک سال از حضور خود در این 
موقعیت همچنان تالش می کند اشتباهات مدیرعامل قبلی 
را جبران کند و تمرکز بیش��تر بر خدمات ابری و س��ازمانی 

داشته باشند تا از گردونه رقابت خارج نشوند.«
 ای��ن اقدام آخری��ن تغییرات��ی به حس��اب می آید که  
»ساتیا نادال« مدیرعامل مایکروس��افت لحاظ کرده و در 
آخرین س��خنرانی خود اعالم کرده اس��ت که استراتژی 

اصلی غول نرم افزاری جه��ان را بر پایه خدم��ات ابری و 
سازمانی اس��توار می کند. نادال هفته گذشته دو قسمت 
اصل��ی از زیرمجموعه ه��ای جس��ت وجوگر Bing را که 
همچنان مورد اس��تفاده قرار می گرفتند واگذار کرد تا از 
این طریق بتواند بر خدمات اصلی خود تمرکز بیش��تری 

داشته باشد. 
 اس��تراتژی ای که نادال هم اکنون در نظر گرفته، تغییر 
ساختار کلی مایکروس��افت است تا براس��اس آن بتواند 
اهداف جدی��د را ک��ه فاصله زی��ادی با اس��تراتژی های  

»استیو بالمر« دارند، محقق کند. 

تالش مایکروسافت برای جبران اشتباهات  »استیو بالمر«

مدیران ماندگار

حل خالق مسائل 

آیا می دانس��تید نخس��تین مرحله تفکر خالق فائق 
آمدن بر انسدادهای ادراکی است؟ این مرحله به طور 
ساده تشخیص این نکته اس��ت که حل خالق مشکل 
مهارتی اس��ت که می تواند پرورش یاب��د. به کارگیری 
خالقیت در حل مس��ئله کیفیتی نیس��ت که گروهی 

دارای آن و گروهی فاقد آن باشند. 
 همان گونه ک��ه »دائو« خاطرنش��ان کرده اس��ت: 
»نتایج پژوهش ها نش��ان می دهد که پرورش خالقیت 
مس��ئله افزایش توانایی ف��رد درآوردن امتی��از باال در 
آزمون ضریب هوش��ی )IQ(  نیس��ت، بلک��ه موضوع 
بهب��ود نگرش ه��ای ذهنی ف��رد و ع��ادات و پرورش 
مهارت های خالقی اس��ت که از زمان بچگی به صورت 

غیرفعال در گوشه ای پنهان شده است.«

آیا می دانستید

مونا اشرف زاده

گزارش »فرصت امروز« از چگونگی مدیریت شغل موکت فروشی

برد در ورود به بازارهای جدید است

غزال بابایی

علی معروفی

چرک نویس های یک مدیر اینجایی



تهران  به��ادار  اوراق  بورس 
ک��ه مدت ه��ا در مس��یر افت 
قرار داش��ت انتظار می رفت با 
ب��ه نتیجه رس��یدن مذاکرات 
هس��ته ای و انتش��ار خبر این 
توافق به مسیر رشد باز گردد 
ام��ا ب��ا روند نزولی ش��دیدی 
مواج��ه ش��د. به ای��ن ترتیب 
و ب��ا افت ش��اخص کل، زیان 
سهامداران به 2 درصد رسید. 
تقسیم س��ود اندک نمادهای 
بانک��ی در مجام��ع در کن��ار 
باقی ماندن ابهامات اقتصادی 
موج��ود در صنای��ع از جمله 
صنعت پتروش��یمی از دالیلی 
است که به عنوان دالیل روند 
نزول��ی بورس ذکر می ش��ود. 
شرایط فوق سبب شد در سه 
گذش��ته  هفته  معامالتی  روز 
ش��اخص کل بورس ه��زار و 
183 واحد افت داش��ته باشد 
و ب��ه کان��ال 67 ه��زار واحد 
ن��زول کند. ب��ورس تهران در 
حالی در هفته گذش��ته نزول 
1.7 درص��دی را تجربه کرده 
اس��ت که در این مدت کوتاه 
بازده��ی بازار س��هام 2درصد 
افت کرد. آن هم در شرایطی 
که ماه های ابتدایی سال برای 
فعاالن بورس��ی همراه با رکود 

سپری شد اما در نخستین ماه 
تابس��تان روند مثبتی بر بازار 
حاکم ش��د تا پس از مدت ها، 
در  س��رمایه گذاری  سوددهی 
بازار س��هام از ب��ازار پول نیز 

پیشی بگیرد. 

پیش افتادن بازار سهام 
از بازار پول

طب��ق آمارهای ب��ورس، در 
تیرماه بازدهی 6.1 درصدی در 
بورس رقم خورد تا از نرخ سود 
بانکی نیز بازدهی بیشتری به 
س��هامداران هدیه کرده باشد. 
بر این اس��اس هر 10 میلیون 
در  س��رمایه گذاری  توم��ان 
 بورس به طور میانگین بازدهی 
610 هزار تومان سود طی یک 
ماه به دس��ت آورده است. این 
بازدهی بازار سهام در شرایطی 
اتفاق افتاده است که بسیاری 
آینده  نگ��ران  از س��هامداران 
ای��ن بازار با توج��ه به افت در 
دوران پساتحریم هستند. این 
نگرانی از آنجا تش��دید ش��ده 
اس��ت ک��ه در هفته گذش��ته 
ارزش و حج��م معام��الت نیز 
بیانگ��ر روند بی رم��ق و نگران 
در بازار سهام بود به طوری که 
در معامالت این هفته ارزش و 
 حجم معامالت به ترتیب 42 و 

27 درص��د اف��ت ک��رد و در 
مجم��وع 4 هزار و 33 میلیون 
و  ه��زار  ارزش 6  ب��ه  س��هم 
896 میلیارد ریال دادوس��تد 
هفت��ه  در  همچنی��ن  ش��د. 
معام��الت  دفع��ات  گذش��ته 
اف��ت 73 درص��دی را تجربه 
کرد و تع��داد خری��داران نیز 
ب��ا ری��زش 73 درص��دی به 
30 هزار نفر رس��ید. وضعیت 
صنای��ع در دوران پس��اتحریم 
نش��ان دهنده این مسئله است 
که بسیاری از صنایع همچون 
ب��ا  پتروش��یمی ها همچن��ان 
ریسک های اقتصادی از جمله 
نرخ خوراک و افت قیمت های 
جهان��ی مواج��ه هس��تند اما 
بس��یاری از صنایع نیز پس از 
رفع مهم ترین ریسک سیاسی 
مذاکرات  یعن��ی  س��هام  بازار 
هسته ای، می توانند چشم انداز 
مثبتی در میان مدت داش��ته 
باش��ند. چنان ک��ه گروه هایی 
و  بان��ک  خ��ودرو،  مانن��د 
حمل و نق��ل از این پتانس��یل 

برخوردارند. 

رشد 8.3 درصدی ارزش 
بازار و 14.2 درصدی 

شاخص فرابورس در تیرماه
در تیرم��اه امس��ال، ارزش 

بازار فرابورس ایران با رش��د 
8.3 درص��دی و آیفک��س با 
نسبت  درصدی   14.2 رش��د 
ب��ه م��اه قب��ل از آن روبه رو 
ش��د. حجم و ارزش معامالت 
فرابورس ایران در تیرماه 94 
به طوری  با رشد همراه ش��د 
که در مقایس��ه با تیرماه 93 
ب��ه ترتی��ب 82 و 16 درصد 
افزای��ش یاف��ت و 5 ه��زار و 
67 میلی��ون ورق��ه بهادار در 
ب��ه ارزش  404 ه��زار نوبت 
29 هزار و 608 میلیارد ریال 
در بازاره��ای فرابورس ایران 
خریدوفروش شد. درحالی که 
آیفکس در روز پایانی تیرماه 
ب��ا افزای��ش 100 واحدی و 
14.2 درصدی نس��بت به ماه 
قبل، عدد 803 را نشان داد، 
ارزش ب��ازار فراب��ورس نیز با 
به رقم  افزایش 8.3 درصدی 
917 ه��زار و 330 میلی��ارد 

ریال رس��ید. 
ب��ازار اول در ماه��ی ک��ه 
گذشت، شاهد تغییر مالکیت 
592 میلی��ون ورقه به ارزش 
ی��ک ه��زار و 697 میلی��ارد 
ریال ب��ود و در بازار دوم هم 
ی��ک ه��زار و 868 میلی��ون 
 6 ارزش  ب��ه  به��ادار  ورق��ه 
ه��زار و 176 میلی��ارد ریال 

خریدوف��روش ش��د ک��ه این 
وضعی��ت در قی��اس ب��ا تیر 
درص��دی   41 افزای��ش   ،93
حج��م و 43 درصدی ارزش 
در ب��ازار اول و 36 درص��دی 
حج��م و 19 درصدی ارزش 
در بازار دوم را نشان می دهد. 
در بازار پای��ه حجم معامالت 
150 درصد و ارزش معامالت 
53 درص��د افزایش یافت و 2 
ه��زار و 212 میلی��ون ورقه 
به��ادار ب��ه ارزش 2 ه��زار و 
675 میلیارد ریال دادوس��تد 
ای��ن، 63  ب��ر  ش��د. ع��الوه 
به ارزش  بهادار  میلیون ورقه 
14 هزار و 358 میلیارد ریال 
در ب��ازار ابزارهای نوین مالی 
فرابورس ای��ران مورد معامله 
 قرار گرفت که به لحاظ حجم 
185 درصد افزایش و به لحاظ 
ارزش 12درصد در مقایسه با 
تیر س��ال قبل کاه��ش یافته 
اس��ت. در 20 روز معامالتی 
محص��والت  امس��ال،  تی��ر 
با 24درصد سهم  ش��یمیایی 
ب��ه ص��در ج��دول صنای��ع 
پیش��رو در معام��الت ماهانه 
بانک ها و  فرابورس رس��ید و 
فرآورده ه��ای نفتی به ترتیب 
با سهم 15 و 13 درصدی در 
رده دوم و سوم جای گرفتند. 

فراهم شدن زمینه رشد بازار با رفع ابهام در گروه بانک و پتروشیمی

زیان2درصدیسهامدارانپسازتوافقهستهای

ایس�نا - در ح��ال حاض��ر 
س��رمایه  بازار  س��رمایه گذاران 
م��ردد هس��تند. بازار س��رمایه 
منتظ��ر تصمیم��ات چن��د روز 
آینده اس��ت و در ح��ال حاضر 
مناب��ع مالی که باید به س��مت 
وارد  بیای��د،  س��رمایه  ب��ازار 
ب��ازار نش��ده و از س��وی دیگر 
برگ��زاری مجامع ش��رکت های 
بورس��ی در 31 تیر م��اه و نیز 
الزام بانک ها در تقس��یم س��ود 
10 درصدی باعث ش��ده است 
تا به ابهامات بازار اضافه ش��ده 
و عده ای قبل از مجمع س��هام 

خ��ود را بفروش��ند. ع��الوه بر 
ای��ن بازی های سیاس��ی جناح 
رقی��ب که هنوز در ب��ازار فعال 
ب��وده و 30 ت��ا 40 درصد بازار 
قص��د  می دهن��د  تش��کیل  را 
دارن��د ب��ازار را منف��ی کنند تا 
 اث��رات مثبت تواف��ق را کاهش 

دهند. 
س��هامداران یک ب��ار در آذر 
م��اه و ب��ار دیگ��ر در فروردین 
م��اه ب��ه اس��تقبال مذاک��رات 
هس��ته ای رفتن��د ام��ا دخالت 
و  ب��ورس  س��ازمان  نک��ردن 
از  بع��د  حقوقی ه��ا  عرض��ه 
موج��ب  هس��ته ای  مذاک��رات 
ش��د تا بی اعتمادی سهامداران 

در این دوره نی��ز افزایش پیدا 
کند. موضوع دیگر این اس��ت تا 
زمانی ک��ه بازار گمانه زنی ها داغ 
بود، خرید س��هام رونق داشت، 
ام��ا بعد از انتش��ار خبر قطعی، 
عرضه س��هم افزایش پیدا کرد. 
این در حالی اس��ت ک��ه نباید 
انتظ��ار رش��د س��ریع ب��ازار را 
داشته باشیم، بلکه باید دید در 
تصمیماتی  چه  داخلی  سیاست 
اتخاذ می ش��ود. در حال حاضر 
رون��د بازار س��رمایه مش��کوک 
بوده و س��هامداران نباید انتظار 
رشد در این ش��رایط را داشته 
باش��ند زی��را در ح��ال حاض��ر 
بازار  نقدینگی در  موضوع ورود 

اثر گذار ب��وده و دولت نمی داند 
که بازار سرمایه چقدر می تواند 
در اف��کار عمومی موثر باش��د. 
زی��را در ش��رایط فعلی حمایت 
خاصی از بازار س��رمایه صورت 
نمی گی��رد و چ��ون 80 درصد 
دولتی هس��تند،  بازار  بازیگران 
نگران��ی در ب��ازار وج��ود دارد. 
بنابراین س��هامداران در شرایط 
تصمیم��ات  انتظ��ار  در  فعل��ی 
سیاس��ی و اقتص��ادی هس��تند 
ت��ا س��رمایه از س��وی بانک به 
س��مت بازار حرک��ت کند، زیرا 
2 درصدی س��ود عمال  کاهش 
نقدینگی  حرک��ت  در  تاثی��ری 
از سوی بانک به بورس نداشت 

ل��ذا هرچق��در ش��ورای پول و 
اعتب��ار ن��رخ س��ود بانک��ی را 
واقعی ت��ر کند عمال رش��د بازار 
س��رمایه را به دنبال دارد. تاثیر 
تصمیمات سیاس��ی و اقتصادی 
بر بازار س��رمایه زمان بر است و 
باید  این شرایط  در  سهامداران 
بدانند ش��رایطی که در اقتصاد 
ایجاد شده شرایط  و سیاس��ت 
منحص��ر به ف��ردی اس��ت که 
هم��ه منتظر آن بودند. بنابراین 
در ای��ن ش��رایط اف��ق خوب��ی 
قرار  س��رمایه  ب��ازار  پیش روی 
دارد که زمان بر اس��ت اما این 
بازار در آینده می تواند از سایر 

بازارها پیشرو باشد. 

مه�ر - ب��ورس ای��ران ای��ن 
روزه��ا واکن��ش متفاوت��ی ب��ه 
نتیجه مذاکرات هس��ته ای نشان 
داده و ب��ا وجود اینک��ه به نظر 
می رس��ید بورس پ��س از اعالم 
نتای��ج مثبت ش��ود و ش��اخص 
روندی صعودی ب��ه خود بگیرد 
اما این اتف��اق نیفتاد. چند روز 
پی��ش از اع��الم نتایج ش��اخص 
مثب��ت بود و ارزش بازار س��هام 
در پ��ی افزایش رون��د معامالت 
روزه��ای  در  ام��ا  رف��ت  ب��اال 
پ��س از اع��الم نتایج ش��اخص 
منفی ش��د. فردین آق��ا بزرگی، 
کارش��ناس و تحلیلگر بورس در 
ای��ن زمینه گفت: پ��س از رفع 
ابهام��ات اولی��ه درباره مس��ائل 
هس��ته ای و از ابتدای سال 94 
و پ��س از مذاک��رات متع��ددی 
که صورت گرف��ت، گمانه زنی ها 
در م��ورد رون��د ب��ورس مثبت 
ش��د و قیمت ها تحت تاثیر قرار 
گرفت و باال رف��ت، به طوری که 
در مقطع��ی ن��رخ ب��ازده بورس 
12درص��د افزای��ش یاف��ت، اما 

دوب��اره منف��ی ش��د و در حال 
مثب��ت  9درص��د  ه��م  حاض��ر 
تصریح کرد:  اس��ت. وی  ش��ده 
واکنش ه��ا در ب��ورس درس��ت 
اس��ت و این واکنش ها بس��تگی 
ب��ه وضعیت متغیره��ا دارد؛ در 
اصل بورس معلول اس��ت و این 
واکنش ها  که  هس��تند  متغیرها 
را می سازند. تا زمانی که نتیجه 
قطع��ی توافق��ات نه فق��ط روی 
ملموس  به ص��ورت  بلک��ه  کاغذ 
روی  آث��ار  نش��ود،  مش��اهده 
نمایان نخواهد  ب��ورس  وضعیت 
ش��د ام��ا رفته رفته با مش��خص 
شدن وضعیت آثار رفع تحریم ها 
را خواهی��م دی��د. وی در مورد 
بورس عنوان  آینده  از  انتظارات 
ک��رد: عملکرد عمده ش��رکت ها 
پیش بین��ی  و   93 س��ال  در 
ش��ش ماهه اول سال 94 نشان 
می دهد که نباید انتظار داش��ته 
باشیم در س��ال جاری آثار سود 
و زی��ان قابل توجهی در س��هام 
وی  ش��ود.  مشاهده  ش��رکت ها 
چش��م انداز ب��ورس کش��ورمان 

را مثب��ت ارزیابی ک��رد و گفت: 
در ای��ن ش��رایط تصمیم��ات و 
اقدامات اقتصادی که با تالطم و 
نوس��ان کمتری همراه باشد، به 
نفع بورس ما اس��ت و دولتی ها 
هم نبای��د ب��ا تصمیمات خاص 
بورسی  ش��رکت های  روی  خود 

تاثیرات منف��ی ایج��اد کنن��د. 

توصیه به نگه داشتن سهام 
در میان مدت

در همین رابطه حامد ستاک، 
کارشناس و تحلیلگر بازار سهام 
گفت: بورس کش��ورمان باوجود 
اینکه هم��واره بای��د منطبق بر 
اتفاق��ات اقتصادی و سیاس��ی و 
هماهنگ با این جریانات باش��د، 
در مواردی این هماهنگی وجود 
ن��دارد و این وضعی��ت را در این 
روزه��ای ب��ازار س��هام ش��اهد 
باوج��ود  اف��زود:  وی  هس��تیم. 
گشایش های سیاسی و اقتصادی 
محتملی که بازار سهام کشورمان 
مدت ه��ا منتظ��ر آن ب��وده ام��ا 
قیمت ها و ش��اخص روند نزولی 

به خود گرفته اس��ت. مهم ترین 
عامل این اتفاقات بروز رفتارهای 
از جانب سرمایه گذاران  هیجانی 
است و اصلی ترین عامل بروز این 
رفتارهای هیجان��ی، روند نزولی 
یک س��ال و نیم گذشته در بازار 
اس��ت که بسیاری از فعاالن بازار 
سهام که س��رمایه خود را دچار 
زیان در مدت گذش��ته دیده اند، 
رون��د صعودی و م��داوم بازار را 
هنوز ب��اور نکرده اند و با افزایش 
مقطعی که ایجاد ش��د، اقدام به 
خارج شدن از بازار و فروش سهم 
توصیه ای  ستاک،  کرده اند.  خود 
را هم به سهامداران داشت و در 
این زمین��ه بیان کرد: پیش بینی 
درباره بازار س��هام و آینده آن از 
آنجا که با عوامل بسیاری مرتبط 
اس��ت، با احتمال خطای باالیی 
بوده و بارها دیده ش��ده اس��ت 
که تم��ام پیش بینی ها در عرض 
چند س��اعت ش��کل دیگری به 
خود گرفته اس��ت اما با توجه به 
داده های اطالعاتی امروز به نظر 
می رس��د نگه داشتن سهام برای 

سهامداران در میان مدت نتیجه 
مطلوبی داشته باشد. 

بازدهی بلند مدت بازار سهام
به��روز  ح��ال،  عی��ن  در 
کان��ون  دبی��رکل  خدارحم��ی، 
گفت:  س��رمایه گذاری  نهادهای 
بازار س��هام می تواند در حداقل 
یک تا دو سال آینده و مطابق با 
بازدهی  تحریم ها  برداشته شدن 
مطلوبی را برای س��رمایه گذاران 
داش��ته باش��د. ب��ا وج��ود لغ��و 
ب��ه تعبی��ری حباب  تحریم ه��ا 
قیمتی بازار سهام برداشته شده 
و می ت��وان انتظ��ار رون��د تعال 
در ای��ن ب��ازار را در بلند م��دت 
داش��ت، همچنین با وجود ایجاد 
ش��رایط رونق در ب��ورس تهران 
به سهامداران توصیه می شود از 
رفتاره��ای هیجانی در معامالت 
دوری کنند و از بازار س��هام در 
کوتاه مدت انتظار کمتری داشته 
از  باش��ند، زیرا بازدهی مطلوب 
این بازار را می توان در یک دوره 

بلند مدت مشاهده کرد. 

سهامداران دچار شک و تردید شده اند

چشم انداز مثبت بورس در دوران پساتحریم
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از نگاه کارشناسان

دریچه

خبر

افزایش EPS بانک ها در بورس سال 95 

ایرنا - با انجام توافقات هس��ته ای انتظار می رود 
بودجه ش��رکت های پتروش��یمی متاث��ر از افزایش 
صادرات یا رش��د قیمت های جهان��ی بهبود یابد، اما 
س��ود س��ال 94 بانک ها تحت تأثیر قابل توجه این 
تغییرات قرار نمی گیرد. اعمال تحریم ها و فشارهای 
اقتص��ادی در حوزه پتروش��یمی دارای آثار مثبت و 
منفی متعددی بوده اس��ت. آثار مثبت رفع تحریم ها 
ب��ه این دلیل اس��ت که ش��رکت های پتروش��یمی 
بهت��ر می توانند صادرات انج��ام داده و هزینه نقل و 
انتقال پول ش��ان به ش��دت کاهش می یابد. با توجه 
ب��ه اینکه دول��ت طی روزها و ماه ه��ای آینده حجم 
زی��ادی از ذخایر ارزی را به دس��ت خواهد آورد، لذا 
انتظ��ار نمی رود ک��ه افزایش نرخ ارز با ش��یب تند 
را در س��ال جاری و س��ال 95 ش��اهد باش��یم، بلکه 
فقط نوس��اناتی در حد قیمت ه��ای فعلی پیش بینی 
می شود. براین اساس، بودجه شرکت های پتروشیمی 
ب��ه دلیل افزایش نرخ ارز وضعی��ت بهتری نمی یابد، 
بلکه متاث��ر از افزایش صادرات یا رش��د قیمت های 
جهانی می توان��د بهبود یابد و انتظارها نیز بر همین 
است. در حوزه بانک و با نگاه دولت مبنی بر کاهش 
نرخ س��ود بانکی در سال های 94 و 95، تا زمانی که 
تحریم های مالی و بانکی به طور کامل برداشته نشود  
)ک��ه حداقل تا قبل از زمس��تان 94 محقق نخواهد 
ش��د(، انتظ��ار نمی رود که س��ود س��ال 94 بانک ها 
تح��ت تأثیر قاب��ل توجهی قرار بگیرد. اما در س��ال 
95 با توج��ه به اینکه دولت ذخایر ارزی را کس��ب 
خواهد کرد، بخش��ی از بدهی های بانکی و بخشی از 
بدهی هایش به پیمانکاران سایر حوزه ها را پرداخت 
خواهد کرد، لذا فعالیت های پولی و بانکی در س��ال 
95 به میزان قابل توجهی رش��د خواهد داشت و در 
 EPS آن ص��ورت، بانک ها بی به��ره نخواهند ماند و
)سود تقس��یمی هر س��هم( بانک ها در سال 95 به 

شرط برداشتن تحریم ها افزایش خواهد داشت. 

رشد 43 درصدی حجم معامالت 
فوالد در بورس کاالی ایران

در هفت��ه منتهی به اول م��رداد، در حالی افزون بر 
296 ه��زار تن انواع کاال به ارزش بیش از 3 هزار و 980 
میلیارد ریال در بازارهای فیزیکی و فرعی بورس کاالی 
ایران مورد دادوس��تد قرار گرفت که به لحاظ حجم و 
ارزش ب��ه ترتیب رش��د 36 و 43 درصدی برای گروه 
فوالد ثبت شد. در هفته ای که گذشت تاالر محصوالت 
صنعت��ی و معدنی و در دو بخ��ش داخلی و صادراتی، 
204 ه��زار تن انواع کاال به ارزش بیش از 2 هزار و 505 
میلیارد ریال ازجانب مش��تریان، دادوستد شد و بدین 
ترتیب رش��د 64 درصدی حجم و 5درصدی ارزش را 
برای این تاالر ثب��ت کرد. در تاالر محصوالت صنعتی 
و معدن��ی افزون بر 150 هزار تن ان��واع فوالد، 50 هزار 
تن س��نگ آهن دانه بندی صادراتی، 3 هزار و 450 تن 
انواع مس، 100 تن س��ولفور مولیبدن و 200 تن کک 

متالورژی به فروش رفت. 

نگاهی به آخرین آمار شاخص 
سهام در بورس های آسیا

بورس های آسیایی روز گذشته سیر نزولی داشتند. 
شاخص سهام نیکی در بورس توکیو با شصت و هفت 
ص��دم درصد کاهش معادل یکصد و س��ی و نه ممیز 
چهل و دو صدم واحد کاهش به بیست هزار و پانصد و 
چهل و چهار ممیز پنجاه و س��ه صدم رسید. شاخص 
س��هام هنگ س��نگ در بورس هنگ کنگ با نودو نه 
ص��دم درصد کاهش معادل دویس��ت و پنجاه و یک 
ممی��ز چهل و پن��ج صدم واحد کاهش به بیس��ت و 
پنج ه��زار و یکصد و چه��ل و هفت ممیز چهل و یک 
صدم رسید. بورس استرالیا وضعی همانند هنگ کنگ 
پی دویست  داش��ت به طوری که شاخص سهام اس اند 
در بورس س��یدنی با چهل و سه صدم درصد کاهش 
معادل بیست و سه ممیز نوزده صدم واحد کاهش به 
پنج هزار و پانصد و شصت و شش ممیز ده صدم واحد 
رسید. شاخص سهام کاسپی در بورس کره جنوبی با 
نودو سه صدم درصد کاهش معادل نوزده ممیز یازده 
صدم واحد به دو هزار و چهل و پنج ممیز نود و شش 

صدم واحد رسید. 

افت بورس انگلیس و آلمان
در بازارهای اروپا دیروز )جمعه( ش��اخص س��هام 
 )LSE( که بخشی از بازار بورس لندن FTSE 100
اس��ت، با اف��ت 0.18 درصدی ب��ه 6655.01 واحد 
رسید. شاخص س��هام یورو استاکس 50 که متعلق 
به شرکت های مستقر در منطقه یورو است و توسط 
ش��رکت اس��تاکس )Stoxx Ltd( طراحی شده، با 
اف��ت 0.03 درص��دی ب��ه 3634.64 واحد رس��ید. 
همچنین شاخص سهام داکس آلمان در بازار بورس 
فرانکفورت با کاهش 0.07 درصدی به 11512.11 
واحد رس��ید. از سوی دیگر، شاخص CAC 40 که 
مهم ترین شاخص سهام در فرانسه به شمار می رود، 
با افزایش 0.08 درصدی به 5086.74 واحد رسید. 

ارزش سهام آمازون 15 درصد 
افزایش یافت

آمازون نی��ز همچون دیگر کمپانی های س��هامی 
عام، گزارش عملکرد مالی خود را در س��ه ماهه دوم 
سال 2015 ارائه کرد و در آن از درآمد بسیار خوِب 
23.17 میلی��ارد دالری خبر داد. این درآمد موجب 
ش��ده تا آمازون 92 میلیون دالر سود خالص داشته 
باش��د. تحلیلگران پیش بینی کرده بودند که آمازون 
22.39 میلیارد دالر درآمد کسب خواهد کرد و این 
درآمد نی��ز از هزینه های این خرده فروش��ی آنالین 

بیشتر خواهد شد. 

نماگر فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی
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M3.496 B 1.939س. مسکن تهران

ارزشحجمنام کامل شرکت
M56.091 B 8.980زغال سنگ طبس
M26.958 B 15.303پتروشیمي ایرانیان
M17.727 B 11.554بانک گردشگري

M9.024 B 1.378قاسم ایران
B 736.2988.588برق عسلویه مپنا

ارزشحجمنام کامل شرکت
B660.000 B 142.492.000پتروشیمي مارون

B127.200 B 35.145.600پتروشیمي زاگرس

B60.000 B 2.053.800همکاران سیستم

B48.000 B 70.886.400پتروشیمي جم

B36.900 B 1.124.280زغال سنگ طبس

ارزشحجمنام کامل شرکت
B200.000 M 2.682.000سبحان دارو

B3.402 B 5.326.398بیمه پاسارگاد

B3.850 B 86.000روان فن آور

B7.216 B 179.908فوالد آلیاژي یزد

B19.040 B 729.130فناوري خوارزمي

بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

تاثیر در شاخص

برترین تقاضا

برترین عرضه

بیشترین افزایش

بیشترین کاهش

بیشترین حجم معامله

بیشترین ارزش معامله

افزایش ارزش بازار

کاهش ارزش بازار

کاهش حجم و ارزش معامالت فرابورس
نگاهی به معامالت هفته پایانی تیرماه بیانگر این اس��ت 
که در این هفته با توجه به وجود سه روز معامالتی، کاهش 
حجم و ارزش معامالت را ش��اهد بودیم و در مجموع 858 
میلی��ون ورقه بهادار در 31 ه��زار دفعه به ارزش 3 هزار و 
899 میلیارد ریال دادوستد شد. عالوه بر این، شاخص کل 
ب��ا یک درصد و ارزش بازار فرابورس با 3درصد افت همراه 
شد اما در بازار ابزارهای نوین مالی به عنوان تنها بازار مثبت 
در هفته هجدهم امسال، 16 میلیون ورقه بهادار به ارزش 

2 هزار و 407 میلیارد ریال معامله شد.

بورس کاال

بورس بین الملل

امیر افسر
کارگزار و کارشناس ارشد بازار سهام

عظیم ثابت
کارشناس بازار سهام
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بازار س�هام س�رانجام پس از کش و قوس های 
فراوان به خط پایان مذاکرات هس�ته ای رسید، 
اما واکن�ش این بازار ب�ه این اتف�اق تاریخی با 
س�ردر گمی فعاالن ب�ازار همراه بود. از س�ویی 

برخ�ی معتقدن�د که ت�داوم بحث ه�ای مربوط 
به تواف�ق هس�ته ای در داخل آمری�کا و ایران 
و موضع گی�ری مخالف�ان موج�ب ری�زش بازار 
ش�ده اس�ت و از س�وی دیگر برخ�ی دیگر به 
وضعی�ت گروه های بورس�ی مانند گ�روه بانک 
اش�اره می کنند. گ�روه بانک امس�ال در فصل 

مجامع بر خالف گذش�ته سود اندکی را تقسیم 
باع�ث ریزش ه�ای  و همی�ن موض�وع  ک�رده 
ش�اخص این گروه شده اس�ت. با دکتر حسین 
نصیری، مدیرعامل گ�روه مالی نور انوار و عضو 
هیات مدی�ره کارگ�زاری آث�ل در ای�ن ب�اره به 

گفت وگو نشستیم. 

توافق هسته ای در حالی 
به ثمر نشس�ت که بر خالف 
تصور همه بازار سهام به آن 
واکنش منفی نشان داد. به 
نظ�ر ش�ما آیا بازار س�هام 
منتظر قطعی ش�دن نتیجه 

مذاکرات است؟ 
آنچ��ه در هفته قبل از توافق 
رخ داد، واکنش مثبت به بازار 
بود بنابراین شاهد رشد 15 تا 
20درصدی اکثر سهام بودیم، 
پس از توافق بس��یاری زمان را 
برای نقد ش��دن سهام و انتفاع 
صورت گرفته مناس��ب دانسته 
و حداقل سود در پرتفوی خود 
را با توجه به ش��وک حاصله و 
احتم��ال خریدار بودن س��هام  
ب��ه فروش رس��اندند عالوه بر 
ای��ن، ای��ن اتفاق پاس��خی به 
انتظ��ارات کوتاه م��دت ب��ود. 
آنچه مس��لم است بسیاری در 
این کوتاه مدت ش��اید براساس 
این ش��وک با 15 تا 20درصد 
کم ش��دن مجددا می فروشند 
که مجددا فروش��ندگان اولیه 
می خرن��د و از ای��ن نوس��ان 
مج��ددا س��ود خواهن��د برد، 
از س��وی دیگ��ر، رش��د واقعی 
بازار و حج��م معامالت زمانی 
رخ خواه��د داد ک��ه این توافق 
رس��می و قانونی شود که این 
خ��ود حداقل دو س��ه ماه زمان 
نی��از دارد و تاثیر آن در بخش 
واقعی اقتصاد دوسال زمان نیاز 
دارد بنابراین رش��د واقعی بازار 
س��رمایه زمان نی��از دارد مثل 
اکث��ر بخش ه��ای اقتص��ادی، 
ولی هنوز ش��رکت ها و صنایع 
خوبی در بازار اس��ت که س��ود 
میان م��دت و بلند مدت خوبی 
دارند که الزمه دستیابی به آن 
صبر و حوصله است. اگر فردی 
حوصل��ه و صبر ندارد، معموال 
در ای��ن تحوالت بازار س��ود و 
زیان زیادی می کند، اما س��ود 
واقع��ی برای افرادی اس��ت که 
حوصل��ه می کنند و ش��تابزده 

عمل نمی کنند. 
وضعی�ت گ�روه بانک را 
ش�اخص  منفی س�ازی  در 
ارزیاب�ی می کنید؟  چگونه 
بانک مرکزی منکر دخالت 
در کار بانک ها برای تقسیم 
سود است. با این وجود چرا 
بانک ها س�ود کمی تقسیم 

می کنند؟ 
در حال حاضر، وقت مجامع 
بورسی است که بعضا شرکتی 

بس��ته شده یا پس از مجمع و 
تقس��یم س��ود باز می شود، هر 
دو ای��ن پدیده ه��ا ب��رای بازار 
ش��وک برانگیز اس��ت. شرکتی 
ک��ه س��ود تقس��یم می کند و 
ب��از می ش��ود حداقل به میزان 
س��ود پرداخت��ی و حتی بعضا 
ب��ه دلی��ل مازاد عرضه س��هم 
منف��ی باز می ش��ود ک��ه این 
 خود ش��اخص س��هام را منفی 

می کند. 
ای��ن مس��ئله کل��ی و حتی 
شامل بانک ها نیز است. اقتصاد 
ایران در آس��تانه رش��د است و 
ب��ه نقدینگی نی��از دارد و این 
فرصتی برای بانک ها اس��ت و 
از ط��رف دیگ��ر اکثر بانک ها با 
کمب��ود نقدینگی و تراز منفی 
روبه رو هس��تند. ل��ذا بانک ها 
خروج منابع ارزان قیمت سود 
س��هام خود را جایز نمی دانند 
و یک مس��ئله اقتصادی است. 
لذا منطقی اس��ت بانک ها سود 
کمت��ری را توزی��ع کنند. آنها 
انتظ��ار دارند با نهایی ش��دن 
توافق از سود انباشته مذکور و 
قدرت اعتباردهی بیشتر منافع 
بیش��تری را به دست آورند. به 
این موض��وع امکان و احتمال 
کاه��ش نرخ بهره بانکی را نیز 
اضاف��ه کنید ل��ذا جذب منابع 
برای بانک ها س��خت می شود 
بنابرای��ن توجی��ه اقتصادی و 
احتیاطی این اس��ت که س��ود 
کمتری توزیع ش��ود. لذا برای 
بانک ه��ا توجیه اقتصادی عدم 
توزی��ع س��ود حداق��ل در این 
مقطع زمانی مهم است. توصیه 
بان��ک مرکزی نی��ز احتماال بر 
همی��ن موضوع تاکید داش��ته 

است. 

رفت�ار  حق��وق��ی ه�ا 
اطمینان بخشی ندارند و در 
اغلب سهم ها فروشنده اند. 
ای�ن ف�روش به چ�ه معنی 

است؟ 
بازار س��رمایه ی��ک وجهش 
تبدی��ل پس انداز ها به س��رمایه 
شرکت ها و رشد و توسعه و رونق 
شرکت ها است که در این زمینه 
هم کمتر از سوی نهادهای مالی 
و متولی بیان می شود و هم بازار 
مالی ما قدری ضعیف است و به 
توس��عه نیاز دارد و هم رسانه ها 
در این بخش کوتاهی می کنند.

گویی در  بازار س��رمایه تنها 
خریدوف��روش س��هام انج��ام 
می ش��ود و انتظار این است هر 
که وارد ش��د با هر تخصصی از 
سود ناش��ی از اختالف قیمت 
منتفع ش��ود )نه ناشی از سود 
س��االنه(، ل��ذا روی دیگر بازار، 
بازار واس��طه گری و سفته بازی 
اس��ت که اوال حتما باید باشد 
اما همه هدف و تاکید نباید این 
باشد. هر کسی اعم از حقوقی 
ی��ا خصوصی در این بازار نگاه 
اقتصادی دارد، هیچ گربه ای در 
راه رضای خدا موش نمی گیرد. 
حقوقی ه��ا به دلیل جمع آوری 
نی��روی انس��انی متخص��ص و 
دارا ب��ودن مناب��ع مال��ی بعضا 
بهت��ر از اف��راد حقیقی در بازار 
ب��رای کس��ب س��ود و انتفاع 
عم��ل می کنند، ش��رکت های 
حقوق��ی ک��ه ی��ک هفته قبل 
از تواف��ق س��هام های ارزن��ده 
را جم��ع کرده ان��د 20 درصد 
س��ود کس��ب کرده ان��د و پس 
از روز تواف��ق ب��ا 20 درص��د 
س��ود می فروشند. افراد ناامید 
پ��س از ی��ک هفت��ه منفی با 

20 درص��د به همین حقوقی ها 
می فروش��ند و پس از کمتر از 
یک ماه با یک ش��وک تصویب 
مجلس با 30 درصد باز به بازار 
می فروش��ند و در ای��ن تحول 
حداق��ل 40، 50 درصد س��ود 
کس��ب می کنن��د، این حرکت 
اطمینان بخش  غیر اقتص��ادی 
نیس��ت، چ��را و به چ��ه دلیل 
انتظ��ار داری��د اف��راد حقوقی 
خری��دار ش��وند ی��ا رفت��اری 
غیر از این داش��ته باش��ند، آنها 
به دنبال س��ود  هستند. انتظار 
اینکه این افراد س��ود نکنند و 
ظاهری عمل کنند اش��تباهی 
اس��ت ک��ه بعضا نیز از س��وی 
نهادهای مالی دیده می ش��ود، 
اما این عملکرد موقتی و بعضا 
بیش��تر مخ��رب اس��ت بیاییم 
به س��رمایه گذاران راه درست 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه 
آموزش دهیم، نه س��فته بازی 
را و این طور القاء نکنیم که هر 
کسی وارد این بازار پر تخصص 
ش��د، از نوسانات قیمت سود و 
گی��ن می گی��رد. این اش��تباه 
اس��ت این کار باعث دور شدن 
بیشتر سرمایه ها از بازار مالی به 
غیر مالی می شود و کل اقتصاد 

متضرر می شود. 
آی�ا حقوقی ها نس�بت به 
امیدوار  آین�ده مذاک�رات 
نیستند یا فروش آنها برای 
ذوق زدگ�ی  از  جلوگی�ری 
ب�ازار از توافق هس�ته ای و 
جلوگی�ری از ایجاد حباب 

است؟ 
همه ما امیدوار هستیم چون 
بودن این توافق بهتر از نبود آن 
است، ظاهر قضیه و بطن توافق 
نش��ان از آن دارد ک��ه در این 

بده بستان برای طرفین منفعت 
اس��ت بنابراین، بودن توافق و 
ارتب��اط بین الملل��ی و ح��ذف 
تحریم ها باع��ث بهبود فضای 
کس��ب و کار و رون��ق اقتصادی 
و ب��ازار س��رمایه در بلند مدت 
خواهد شد. همان طور که گفتم 
حقوقی ها و حرفه ای های بازار 
به دنبال سود و انتفاع هستند و 
بعضا براساس انتظارات، جریان 
اطالع��ات و مقاطع زمانی کار 
می کنن��د، اگر امروز س��ود در 
ف��روش باش��د می فروش��ند و 
برعک��س، این افراد از ش��رایط 
س��ود می خواهن��د و متول��ی 
ذوق زدگی، جلوگیری کنندگان 
حب��اب مال��ی، تعدی��ل بازار و 
هزاران توقع بی مورد اقتصادی 
نیس��تند. البته متاس��فانه در 
ب��ازار  غیر رس��می  فرهن��گ 
سرمایه گویی عرف شده است 
که همه می دانیم این اقدامات 
موقتی، کوتاه مدت و برای ذات 

بازار سرمایه مضر است. 
برای بهبود بازار س�رمایه 
و اقتص�اد چه پیش�نهادی 

دارید؟ 
پیش��نهاد هایی را در موارد 
مفصل در نشریه ها و سایت ها 
گفت��ه ام و تیت��ر وار اش��اره 
می کن��م. نظام دولت در ایران 
ش��دیدا متورم و غیر کاراست. 
امید اس��ت حقیقتا به س��مت 
حرک��ت  ش��دن  کوچ��ک 
کن��د. دوم نظ��ام مالیات��ی ما 
کام��ال ناعادالن��ه و متن��وع و 
فس��اد بر انگیز اس��ت و از ه��ر 
دو ط��رف زیان و نارضایتی به 
دنبال دارد، فرار مالیاتی و دو 
دفت��ری ش��دن از یک طرف، 
ناعادالنه بودن از س��وی دیگر 
و جل��وی تولی��د را گرفتن از 
س��وی دیگر، پیش��نهاد بنده 
نظ��ام تک مالیات��ی و آن ه��م 
مالیات بر مصرف است و اینکه 
تم��ام س��اختارهای مالیات��ی 
حذف ش��ود که مفصال توضیح 
داده ام. س��وم س��اختار بیمه و 
بیم��ه تامین اجتماع��ی ما به 
ضرر کارگر و کارفرما اس��ت و 
روح کمونیس��تی دارد. چهارم 
قوانین تجارت و کس��ب و کار و 
بازار س��رمایه به بازنگری کلی 
نی��از دارد، پنج��م قوانین کار 
باید حتما اصالح ش��ود، ششم 
بانک ها و جایگاه اقتصادی آنها 
نیاز به بازنگری جدی دارد و... 
که به ش��رح مفصل نیاز است. 

تحلیل رفتار حقوقی ها در گفت و گوی »فرصت امروز« با دکتر حسین نصیری، مدیرعامل گروه مالی نور انوار 

حقوقی ها به دنبال سود هستند نه چیز دیگری

به گفته یک تحلیلگر بازار سرمایه، احتماال در هفته آینده 
حرکت اصالحی منفی بورس به پایان می رس��د و ش��اخص 

کل حرکت صعودی خود را آغاز می کند. 
به گزارش اقتصاد آنالین، بهزاد صمدی، کارشناس بازار 
سرمایه درباره عکس العمل های عجیب بورس پس از توافق 
گفت: بازار س��رمایه در حال تجربه ش��رایط س��ختی است. 
سهم هایی که قبل از توافق به مجمع رفته بودند، 10درصد 
باالتر از قیمت قبلی بازگش��ایی ش��دند، اما س��هم هایی که 
بعد از توافق از مجمع برگش��تند، 10 درصد منفی ش��دند.  
او اف��زود: دالی��ل متعددی برای عدم حصول انتظارات بازار 
س��رمایه بعد از توافق وجود دارد. نخس��تین مورد می تواند 
ورود پول های س��رگردان و بدون تحلیل قبل از توافق به 
این بازار باشد که پس از عدم برآورده شدن انتظارات خود 
از بازار و زمانی که بازار روند اصالحی را آغاز کرد، عاملی 
به نام ترس برای این پول ها ایجاد ش��د و به خاطر همین 
ترس، فشار فروش و عرضه باال گرفت و به تبع آن مابقی 
ب��ازار را ب��ا عرضه زیادی روب��ه رو کرد.  تحلیلگر کارگزاری 
اقتصادبیدار خاطرنشان کرد: دومین عامل می تواند خریدهای 
اعتباری بیش از حد باشد که به علت گسترش جو خوش بینی 
در بازار ایجاد ش��ده و با مش��اهده نش��انه های عدم رضایت، با 

افزایش فروش مواجه شد. 
صمدی درباره سومین عامل تاثیرگذار گفت: سومین عامل 
که به نظر می آید مهم ترین عامل نیز باشد، ورود بیش از حد 
پ��ول ب��ه بازار ب��ود. زیرا همه فعاالن بازار بعد از توافق منتظر 
فروش در قیمت های باالتر بودند که از آن با عنوان سونامی 

عرضه یاد می شد،  البته خیلی زودتر از موعد روی داد. 
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: درهفته های 

گذش��ته دو گروه خودرویی و بانکی بیش از س��ایر گروه ها 
مورد استقبال اهالی بازار قرار گرفته بودند و البته بیشترین 
حج��م ریال��ی را نیز به خود اختصاص می دادند. با توجه به 
اینکه فصل مجامع است و گزارش های سه ماهه شرکت ها 
نیز اکثرا با تعدیل منفی روبه رو هس��تند، بازار بیش��تر تحت 
تاثیر قرار گرفت.  همچنین می توان گفت برگزاری مجامع 
گروه خودرویی که بیش��ترین تاثیر منفی را هفته گذش��ته 
در بازار داشتند و بازشدن نماد بانکی ها که برای برگزاری 
مجمع بس��ته ش��ده بودند، می تواند احتمال اصالح قیمت 

در این گروه ها را در هفته آینده به دنبال داشته باشد. 
تحلیل تکنیکال شاخص کل

 تحلیلگ��ر کارگ��زاری اقتصادبیدار درباره تحلیل تکنیکال 
ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در هفته آینده خاطرنش��ان 

کرد: با توجه به اینکه ش��اخص کل در تایم فریم هفتگی به 
حمایت ها و مقاومت ها واکنش های مناسبی نشان داده است، 
می ت��وان در تای��م فریم هفته آینده به صورت دقیق اظهار نظر 
کرد.  او افزود: از منظر سیستم ایچیموکو تا زمانی که شاخص 
کل موفق به شکست 71 هزار و 350 واحد نشود، نوسان نماها 
در این تایم فریم همچنان حالت صعودی نخواهند داشت. حال 
شاید این سوال پیش بیاید که صحبت از 25 هفته حالت خنثی 
و نوسانی مطرح می شود، زیرا نوسان نماها در این تایم فریم 
همچنان مسطح و خنثی هستند. لذا معتقدم شاخص کل ملزم 
به شکست محدوده 71هزار و 350 واحدی است که این روند 
صعودی ادامه داشته باشد و شاخص کل بتواند از روند نزولی 
خود خارج ش��ود.  صمدی همچنین گفت: با توجه به اینکه 
ش��اخص کل باالتر از نوس��ان نماها قرار دارد، در شرایط فعلی 

هیچ نگرانی حداقل تا محدوده 66 هزار و 440 واحدی وجود 
ندارد. پیش از این اش��اره ش��ده بود که شاخص کل می تواند 
ت��ا 67 ه��زار واح��د و در ادامه تا 66 هزار و 440 واحد، اصالح 
حرکتی داشته باشد. به همین منظور سهامداران نباید نگران 
ریزش ش��اخص باش��ند، زیرا در واقع در حال حاضر شاخص 
کل در ح��ال اصالح طبیعی اس��ت. ب��ه گزارش اقتصاد نیوز، 
این تحلیلگر خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه در ماه های گذشته 
سهامداران دید نوسانی و کوتاه مدتی به بازار پیدا کرده اند و 
از ابتدای روند سرمایه گذاری وارد نمی شوند، در آخر نیز این 
نوع سرمایه گذاری، با زیان همراه می شود. در مورد بازار هم 
با توجه به اتمام فصل مجامع و البته گزارش های سه ماهه که 
خیلی زود توسط بازار به فراموشی سپرده خواهد شد، مجددا 
شاهد ادامه روند صعودی شاخص خواهیم بود. احتماال هدف 
رش��د صعودی بعدی ش��اخص محدوده 75 هزار تا 76 هزار 
خواه��د ب��ود.  او افزود: نکت��ه دیگر از نظر الیوت، محدوده ای 
که به عنوان منطقه برگشت نام گذاری می شود و دقیقا مابین 
کانال 66 هزار و 500 واحد تا 67 هزار واحد است. با توجه به 
اینکه گروه خودرو اصالح مناسبی داشته و این گروه تقریبا 
در حال نزدیک شدن به حمایت های اول خود است، انتظار 
می رود واکنش مناسبی در هفته پیش رو داشته باشد. البته 

اگر فروشنده ها مجددا کوتاه آمده باشند. 
 همچنی��ن با توجه به بازگش��ایی گ��روه بانکی در هفته 
پیش رو انتظار می رود اصالح ش��اخص کل به اتمام برس��د 
و ش��اهد ش��روع روند صعودی در ش��اخص کل باش��یم. به 
همین دلی��ل به س��هامداران توصیه می کن��م از رفتارهای 
هیجانی پرهیز کنند و منتظر اتمام اصالح بازار و بازگشت 

سیر صعودی شاخص باشند. 

ریزش شاخص بورس به پایان راه رسیده است؟ 

تحلیل تکنیکال شاخص بورس
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تحلیل تکنیکال

برگزاری مجامع و شفاف شدن 
وضعیت گروه های بورسی

دماس��نج اقتص��اد ای��ران دو هفت��ه اخی��ر را با 
افت و خیز پشت س��ر گذاشت، به طوری که در ادامه 
روند صعودی خود که از ابتدای تیر ماه آغاز ش��ده 
بود. از ابتدای هفته سوم این ماه نیز با 2672 واحد 
رش��د طی چهار جلس��ه معامالتی ت��ا عدد69433 
افزای��ش پی��دا کرد اما نتوانس��ت کان��ال 70 هزار 
واح��دی را فتح کند و روند نزولی خود را آغاز کرد 
و با 1790 واح��د نزول به عدد 67643 در آخرین 
جلس��ه معامالتی تیر ماه رسید، هرچند بسیاری از 
کارشناس��ان این نزول را به عنوان اصالح شاخص و 
ش��روع دوباره روند صعودی البته با قدرت بیشتری 
می دانن��د، البته پایان یافت��ن تقریبی فصل مجامع 
و ش��فاف تر شدن وضعیت ش��رکت ها و به خصوص 
لیدره��ا و بزرگان بازار رون��د تصمیم گیری را برای 
س��هامداران به منظور چگونگی س��رمایه گذاری در 
شرکت ها تسهیل خواهد کرد تا شاهد افزایش ارزش 
معامالت نیز باشیم که از ابتدای تیر ماه دارای روند 
صعودی بوده و از ابتدای هفته س��وم تیرماه و عدد 
111 میلی��ارد تومان به عدد 422میلیارد تومان در 
روز 29 تیرم��اه برس��د، البته این مق��دار در پایان 
روز چهارش��نبه 23 تیر به عدد 186 میلیارد تومان 
کاه��ش یافت که این افت وخیزه��ا دالیل مختلفی 
داش��ت، از جمله کاهش می��زان ارزش معامالت از 
395 میلی��ارد تومان به 210 میلیارد تومان کاهش 
می یابد که ش��اید بتوان دلی��ل آن را متوقف بودن 
نمادها برای برگزاری مجامع دانس��ت ازطرفی 29 
تیرم��اه نی��ز ارزش معامالت به ع��دد422 میلیارد 
تومان رس��یدکه می ت��وان مج��ددا از توقف نمادها 
مخصوصا ب��زرگان و لیدرهای بازار و مجامع و عدم 
تمایل سهامداران برای حضور در مجامع شرکت ها 
و افزایش عرضه س��خن گفت به طوری که در س��ه 
روز پایانی تیرماه بیش از 90 مجمع برگزار شد که 
بالطبع با بسته شدن نمادها، کاهش حجم و ارزش 
معامالت امری طبیعی به نظر می رس��ید که در این 
بین نکته جالب ش��اید بسته ش��دن اکثر قریب به 
اتفاق نمادهای بانکی برای برگزاری مجامع س��االنه 
بود که در این بین بانک انصار با تقسیم 280 ریال 
س��ود باالترین میزان تقسیم س��ود را در این گروه 
ب��ه خود اختص��اص داد و لیدرهای این گروه یعنی 
بانک ه��ای صادرات و ملت نیز ه��ر کدام به ترتیب 

45 و 75 ریال س��ود تقس��یم کردند. 
همچنین در این دوهفته گروه محصوالت شیمیایی 
و مخصوصا نماد فارس بیشترین تأثیر را در سبز  پوش 
کردن شاخص اعمال کردند و گروه بانکی نیز باالترین 
می��زان تأثیرگ��ذاری منف��ی را بر ش��اخص به خود 
اختصاص دادند. از اخبار مثبت گروه بانکی می توان به 
پیوستن بانک ها به سوئیفت اشاره کرد که پس از لغو 
تحریم ها صورت گرفته، همچنین برخی شرکت های 
گروه حمل و نقل نیز از لیست تحریم ها خارج شده اند 
ک��ه از آن جمل��ه می توان به نماد حتاید اش��اره کرد 
ک��ه به صورت رس��می اعالم ش��د. در زمین��ه تغییر 
قیمت محصوالت و مواد اولیه نیز تغییراتی در نرخ ها 
لحاظ خواهد ش��د و از مهم ترین آنها می توان به نرخ 
پتروشیمی اشاره کرد که طبق گفته یک مقام مسئول 
وزارت نفت قیمت پایه خوراک گاز پتروش��یمی ها به 
ازای هر مترمکعب 13 س��نت خواهد بود، همچنین 
پیش��نهاد افزایش 15 درصدی قیمت ش��کر نیز ارائه 
خواهد شد تا از ش��هریور ماه محصوالت این گروه با 

قیمت جدید عرضه شود.
البت��ه قیمت محص��والت لبن��ی نیز ب��ا افزایش 
10 درصدی روبه رو خواهند ش��د. در حوزه سیاسی 
نیز یکی از بزرگ ترین اتفاقات سیاسی ایران اسالمی 
پ��س از انق��الب یعنی توافق ایران و ش��ش کش��ور 
قدرتمند جه��ان روی داد که بیش��ترین تأثیرات را 
در حوزه اقتصادی خواهد داشت و البته شاید گزاف 
نگفته باش��یم اگ��ر بازار س��رمایه را به عنوان یکی از 
ارکان اصلی اقتصاد، دارای بیش��ترین تأثیرپذیری از 
این اتفاق برش��مریم، به طوری که در نخس��تین روز 
کاری پس از این توافق هیأت آلمانی به سرپرس��تی 
وزیر اقتصاد این کش��ور به همراه یک هیأت 60نفره 
وارد کش��ور ش��دند که در این بی��ن نمایندگانی از 
شرکت بنز نیز حضور داشتند، همچنین شنیده شده 
ک��ه یکی از مدیران ش��رکت زیمنس ابراز امیدواری 
ک��رده تا ش��رکت مپن��ا بتواند دس��ت راس��ت این 
ش��رکت در منطقه و خاورمیانه باش��د که درصورت 
تأیید می تواند خبر بس��یار خوبی برای این ش��رکت 
خدمات مهندسی باشد البته در این زمینه نمی توان 
انتظار داشت که تأثیر لغو تحریم ها را بالفاصله روی 
س��ودآوری ش��رکت ها مش��اهده کرد، زیرا به گفته 
اکثر کارشناس��ان اقتصادی و سیاسی اجرایی شدن 
لغ��و تحریم ها حداقل ت��ا دی ماه به ط��ول خواهد 
انجامی��د و می توان تأثیرات آغ��از این همکاری ها را 

در صورت های سال آینده شرکت ها مشاهده کرد.
درحالت کلی پس از برگزاری مجامع و باز ش��دن 
نمادها و همچنین انتش��ار گزارش��ات سه ماهه اکثر 
ش��رکت ها که باعث هرچه بیش��تر ش��فاف ش��دن 
وضعیت شرکت ها برای سرمایه گذاران و سهامداران 
ش��ده می توان انتظار این را داشت که سهامداران با 
دید بهتری به س��رمایه گذاری اقدام ک��رده و اینکه 
فلش نقدینگی به س��مت کدام صنایع نشانه خواهد 

رفت نیز قابل پیش بینی خواهد بود. 

احتمال قدرت گرفتن تقاضا در بازار

در جریان معامالت هفته گذش��ته که تنها س��ه روز 
کاری داشت، شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران 
کاهش��ی حدود 1200 واحد را تجربه کرده و این هفته 
به عنوان منفی ترین هفته در دو ماه و نیم گذشته به ثبت 
رسید. بیشترین کاهش ها در روز ابتدایی و انتهایی هفته 
به وقوع پیوست و در روز سه شنبه شاهد کاهشی کمتر 
از 100 واحد بودیم. بدین ترتیب ش��اخص کل به رقم 
67643.9 واحد رس��ید و در نزدیکی حمایت های مهم 
خ��ود ق��رار گرفت. ش��اخص کل بازار فرابورس ایران نیز 
با بیش از هفت واحد نزول به رقم 803.2 واحد رس��ید 
تا در این نزول از شاخص کل بازار بورس عقب نماند. 

نکته بس��یار مهم در مورد معامالت هفته گذش��ته آن 
اس��ت که این نزول نس��بتا سنگین زمانی اتفاق افتاد که 
بسیاری از نمادهای مهم و شاخص ساز به دلیل برگزاری 
مجامع بس��ته بودند. در این راس��تا می توان این س��وال 
مه��م را پرس��ید که »در ص��ورت مجاز بودن این نمادها 
این نزول در چه اندازه ای بود؟« با توجه به گزارشات نه 
چندان قوی ای که از مجامع نمادهای مختلف به گوش 
می رسد و با نیم نگاهی به وضعیت کنونی بازار سرمایه، 
نمی توانیم انتظار بازگش��ایی قوی از این نمادها داش��ته 
باشیم، مگر آنکه معادالت در هفته پیش رو بر هم خورد. 
از س��وی دیگر، آقای جان کری در روز پنجش��نبه برای 
ایراد پاره ای از توضیحات در مجلس سنای ایاالت متحده 
حاضر شد که بازتاب های متفاوتی از این صحبت ها در فضای 
مجازی منعکس شد. در میان صحبت های وزیر امور خارجه 
ایاالت متحده، چند جمله مهم و کلیدی به چشم می خورد. 
به گزارش خبرگزاری ها آقای کری در جلسه کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا تصریح کرد: »هدف ما برچیدن کل 
برنامه هسته ای ایران نبوده است.« در ادامه، آقای وزیر به 
اهمیت تصویب ش��دن پروتکل الحاقی در مجلس شورای 
اس��المی ایران اش��اره کرده و پس از آن در بخش��ی دیگر 
از صحبت های ش��ان به تس��لیم ناپذیری کشور ایران اذعان 
داشتند. ایشان در مورد بازرسی ها صراحتا بیان کردند که 
هیچ گاه از عبارت »همه جا و همه وقت« استفاده نکرده اند. با 
توجه به توضیحات وزیر امور خارجه ایاالت متحده در جلسه 
اس��تماع کمیته روابط خارجی س��نای این کشور می توان 
انتظار داش��ت تندروهای آمریکای��ی قدرت چندانی برای 
س��نگ اندازی در ادامه مسیر توافق نداشته باشند. شرایط 
در داخل کش��ور نیز با آرامش دنبال ش��ده و در این س��وی 
میدان نیز تحرک خاصی از تندروها دیده نمی شود. با در 
نظر گرفتن این مسائل می توان انتظار داشت موج صعودی 
به وجود آمده در بازار که چهار روز کاری پیش پایان یافت، 

ریز موج اول از موج یک سیکل جدید بازار باشد. 
با در نظر داشتن تمام این موارد نمی توان انتظار داشت 
بازار در هفته پیش رو روند صعودی خاصی را تجربه کند. 
در حقیقت، انتظار می رود بازار به اصالح خود ادامه داده 
واس��تراحت خود را تکمیل کند. با این حال پیش بینی 
روندی سرتاس��ر منفی در هفته جاری نیز س��اده لوحانه 
به نظر می رس��د. محتمل ترین سناریو برای هفته کاری 
پیش رو حضور تقاضا در دو روز نخست هفته و یکه تازی 
عرضه در سه روز پس از آن است. حضور تقاضای نسبی 
در دو روز نخست هفته از آن رو است که بستری مناسب 
و عاری از وحش��ت برای بازگش��ایی نمادهای متوقف به 
وجود آید. در روز پس از گشوده شدن اکثر نمادهای مهم 
نمی توان انتظار خاصی را از تقاضا بیان کرد، چرا که در 
آن زم��ان عرض��ه تا حدی قدرت می گیرد که نرخ تقاضا 
بر عرضه کاهش چش��مگیری را تجربه کند. س��ناریوی 
دیگری که وقوع آن برای هفته پیش رو خارج از منطق 
نیست، گشایش بازار با رنگ قرمز در روز نخست و بسته 
شدن آن با رنگ سبز در روز پایانی هفته است. رخداد 
این س��ناریو از آن محل محتمل تلقی می ش��ود که بازار 
در هفته گذش��ته با عمومیت قرمز بس��ته ش��د. با توجه 
به تمامی این موارد انتظار می رود در یک س��وم نخس��ت 
جلس��ه معامالتی روز جاری ش��اهد عرضه نسبی در بازار 
باش��یم. پس از آن بازار تعادلی در حدود 45 دقیقه را 
تجربه خواهد کرد. در یک س��وم نهایی بازار می توانیم 
ش��اهد تقاضا یا عرضه نس��بی باشیم که با توجه به آنچه 
گفته شد، قدرت گرفتن تقاضا در این بازه زمانی بسیار 

محتمل به نظر می رسد. 

عمق بازار گزارش هفتگی

فرشید شجاع
کارشناس و تحلیلگر بازار علیرضا روحانی

مهال فرازمندکارشناس بازار سرمایه
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Boll & Branch :نام شرکت
زمینه فعالیت: پارچه

چه حس��ی بهتان دس��ت می دهد اگر 
قص��د خوردن یک ناه��ار کاری با اهالی 
یک کس��ب وکار را داشته باش��ید که با 
بازار آن کاماًل ناآش��نا هس��تید؟  وقتی 
کارکش��ته های آن صنع��ت ش��ما را از 
حض��ور در آن حوزه نه��ی می کنند، چه 

پاسخی برای شان دارید؟ 
ای��ن درس��ت همان ش��رایطی اس��ت که 
بنیانگ��ذاران ش��رکت Boll & Branch با 
آن روب��ه رو ش��دند. آنها اما کوت��اه نیامدند و 
س��رانجام نیز توانس��تند به هدف بلندش��ان 
برسند. مدیرعامل این ش��رکت آقای اسکات 
تانن و همسرش میسی، هیچ تجربه ای در کار 
پارچه نداشتند اما قصد و هدف شان راه اندازی 
یک کس��ب وکار پاکدس��ت بود. آنها با قوانین 
غیرمنصفان��ه علی��ه کارگران و باال کش��یدن 
بیه��وده قیمت ه��ا که در اکث��ر صنایع روالی 
مرسوم است، به شدت مخالف بودند. بنابراین 
ب��ا پرهیز از هزینه های سرس��ام آور مربوط به 
گواهی های  و  واردکنن��دگان  صادرکنندگان، 
خاص توانس��تند محصولی ب��ا کیفیت تولید 
ک��رده و فروش خوبی را هم تجربه کنند. این 
زوج همزمان توانستند حقوق کافی و شرایط 
کاری مناسب برای کارکنان خود مهیا کنند. 
به گفته آقای تنان مهم ترین دستاورد 
ش��رکت او و همس��رش این اس��ت که 
مشتری ها حس می کنند خود بخشی از 
ای��ن قصه هس��تند و ماموریت همه آنها 
ایجاد تغییر در این زمینه فعالیت است. 

Comite MD :نام شرکت
زمینه فعالیت: دارو

به ج��ز چکاپ های س��االنه، بس��یاری 
از م��ردم تنها هنگام بیماری به پزش��ک 
مراجعه می کنند. در آن س��وی ماجرا هم 
اکثر پزش��ک ها تنها با استفاده از عالئم 
و نش��انه های بیم��اری اقدام به نوش��تن 
دارو برای بیم��ار می کنند. در این میان 
اما پزش��کانی ه��م وجود دارن��د که به 
دنب��ال تغییراتی در کس��ب وکار خویش 
هستند. این داروس��ازها نقش ژنتیک را 
در بیماری ها دس��ت کم نگرفته و مدلی 

برای این کار طراحی کرده اند. 
یک��ی از ای��ن پزش��کان خان��م دکتر 
فلورانس کمیت است که به جای درمان، 
بهتر دیده پیش��گیری کند. او راه هایی را 
برای مراقبت ف��ردی ارائه داده که کاماًل 

براساس ژن انسان ها است. 
در واقع او با این کار در صنعت خودش 
ش��رکتی پدید آورده که ح��رف نو برای 
گفتن دارد. این متخصص غدد نه با پول 
و سرمایه که با استفاده از ژن ها توانسته 
س��رمایه گذاری کند و یک ش��رکت در 
ح��وزه تخصص��ی خ��ود ایجاد کن��د. او 
ب��اور دارد ک��ه تغییر طرز فک��ر دیگران 
باره بسیار سخت است اما امیدوار  در این 
اس��ت که کم کم بتواند سرمایه تازه خود 
را ب��ه همه همکاران��ش بقبوالند تا همه 
پزش��کان از این امکان اس��تفاده کرده و 
به جای درمان به سراغ پیشگیری بروند. 

Fractured Atlas :نام شرکت
زمینه فعالیت: خدمات هنری

فن��اوری در دو ده��ه اخی��ر زندگ��ی 
مردم جه��ان را از این رو به آن رو کرده 
اس��ت. این تحول آنقدر بزرگ است که 
خیلی ها فکر می کنند همه اس��تارتاپ ها 
صرفا در حوزه تکنولوژی هس��تند، حال 
آنکه اس��تارتاپ ها صنعتی هم می توانند 
باشند. اما حتی اس��تارتاپ های صنعتی 
ه��م با تکنولوژی ام��روز گره خورده و از 
آن مدد گرفته اند. تکنولوژی توانس��ته از 
بهبود فرآیند کار تا نگه داش��تن مشتری 

در یک کسب وکار مؤثر باشد. 
در اوای��ل ده��ه 2000 می��الدی یک 
شرکت تولید کننده تئاترهای کوچک به 
این نتیجه رسید که می تواند تکنولوژی 
را وارد تئات��ر کند. مقامات این ش��رکت 
دریافتن��د که ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی 
می توانند کس��ب وکار خود  هنرمن��دان 
رابه ص��ورت عملی بهتر ی��اد بگیرند و با 
یادگی��ری مهارت ه��ای تکنولوژی��ک به 
کارآفرینان��ی متفاوت تبدیل ش��وند. در 
واقع مهارت های تکنولوژی به آنها کمک 
می کرد تا دستشان آن هم در اوایل قرن 
21 پرتر از بقیه رقبا باشد و بهتر بتوانند 

هنر خود را به دیگران ارائه دهند. 
ب��ه اعتقاد بنیان گ��ذار و مدیر اجرایی 
این شرکت هنری نباید از تغییر ترسید، 
چون آنهایی که می ترسند دچار رخوت 
و بی مایگی ش��ده و زندگی ش��ان مختل 

می شود. 

Jack Erwin :نام شرکت
زمینه فعالیت: تولید کفش مردانه

دنیای مد و فش��ن تقریبا همیش��ه در 
ح��ال تغییر اس��ت اما در طول س��ال ها 
همواره یک س��ری طرح ه��ای پایه وجود 
دارد ک��ه س��ایر طرح ه��ا براس��اس آنها 
زده می ش��ود، به ویژه اگر بحث در مورد 
لباس یا کفش مجلس��ی باشد. زمان هر 
چه می گذرد تنوع مدل ها بیش��تر شده 
و مدل ه��ای عجیب و غریب بیش��تر به 
ویتری��ن فروش��گاه ها راه می یابند. زمان 
همچنین مدل ه��ای قدیمی را کم کم به 
دس��ت فراموشی می س��پارد و از یادمان 

می برد
جک اروین، به هم��راه همکارش لین 
گرس��ون تصمیم گرفتند تا آن مدل های 
قدیم را زن��ده کنند. آنها در اس��تارتاپ 
خود دس��تی به س��ر و صورت مدل های 
قدیمی کش��یده اند اما اص��ل و بنیانش 
را حف��ظ کرده اند تا هم به کالس��یک ها 
وفادار بوده باشند و هم سلیقه امروزی ها 

را تامین کنند. 
گرس��ون اعتق��اد دارد که چ��ون او و 
همکاران��ش در ای��ن اس��تارتاپ به طور 
مس��تقیم با مش��تری س��ر و کار دارند 
می توانن��د ارتباط بهتری ب��ا آنها برقرار 
کرده و در نتیجه محصول بهتری بسازند. 

نام شرکت: لیزا
زمینه فعالیت: تولید تشک

تشک هایی که ما این روزها می شناسیم، 
سال هاست به همین شکل تولید و فروخته 
ش��ده اند. در حالی که مواد تش��کیل دهنده 
آنه��ا در طول س��ال ها کم و بی��ش تغییر 
ک��رده اما اصل و بنیانش یکی بوده اس��ت. 
حاال چطور می ش��ود که یک شرکت فعال 
در این حوزه می توان��د بازار این صنعت را 
تکان دهد؟  ش��رکت لیزا برای این پرسش 
پاس��خی دارد، پاسخی که حکایت از نقش 

بزرگ تجربه در این موفقیت دارد. 
س��اده  ماموری��ت  ب��ا  ابت��دا  در  لی��زا 
تولی��د بهتری��ن تش��ک های خ��واب برای 
مش��تری هایش پ��ا ب��ه عرصه گذاش��ت. 
بیش��ترین تمرکز این شرکت روی راحتی 
تشک بود و به همین دلیل با یک نوع فوم 

خاص محصوالتش را تولید می کرد. 
ام��ا آنچه باعث تکان خ��وردن بازار این 
تشک ها شد، در پروسه تولید اتفاق نیفتاد، 
بلک��ه تولیدکنندگان این تش��ک در نحوه 
ف��روش آن تغیی��ری عمده ایج��اد کردند. 
آنها به جای اینکه از فروش��نده ای پرحرف 
و زب��ان باز اس��تفاده کنند که س��اعت ها 
می تواند در مدح تفاوت تشکش��ان با دیگر 
محصوالت بازار سخن بگوید، یک روش نو 
را برگزیدند. آنها ف��روش اینترنتی را برای 
مش��تری ها راه انداختند و این امکان را به 
مش��تری ها دادن��د که 100 روز از تش��ک 
اس��تفاده کنند و اگر راض��ی نبودند آن را 
برگردانن��د.  این قدرت از ریس��ک پذیری 
صاحب��ان این اس��تارتاپ دیگر کمتر جای 
شک برای مصرف کنندگان باقی می گذارد. 

سرمایه گذاری در استارتاپ ها تنها در حوزه تکنولوژی نیست 

5 استارتاپ برجسته صنعتی که آبروی صنعت شان را خریدند

سرمایه های آموختنی

سرنخ

همیش�ه  موف�ق  و  باس�ابقه  س�رمایه گذاران  و  کارآفرین�ان  تجربه ه�ای 
باش�د،  س�رمایه گذاری  پرتالط�م  راه  ش�روع  ب�رای  روش�نی  چ�راغ  می توان�د 
ش�ده:  پرس�یده  مه�م  س�وال  ای�ن  دنی�ا  موف�ق  کارآفرین�ان  از  رو  ای�ن   از 

»آرزو می کردید قبل از شروع کسب و کار تان چه تجربه هایی کسب کرده بودید؟«
در این بخش هر روز پاسخ یکی از این کارآفرینان را نقل می کنیم تا سرمشق راه تان 

قرار دهید...

در 25 س�الگی نگران هیچ چیزی نباش�ید. هر اشتباهی برای شما یک 
درآمد قابل توجه است.

جک ما 
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یادداشت

برخی صنایع در سراس�ر دنیا قدمتی به میزان خود تجارت و کسب وکار 
دارند. صنایعی چون پوشاک و مبلمان از جمله صنایعی هستند که پیشینه 

بسیار طوالنی دارند چون نیاز اساسی بشر به شمار می آیند. 
برای ش�رکت های جدی�دی که در حوزه این نوع صنای�ع راه می افتد دو 
راه بیش�تر وجود ندارد: راه اول قدم گذاش�تن در همان مسیری است که 
پیش�ینیان در آن صنعت خاص رفتند و راه دوم پذیرش ریسک نوآوری و 

امتحان کردن یک تجربه تازه. 
آنچه پیش روی شماست، استارتاپ های صنعتی را در حوزه های گوناگون 
و کام�اًل متفاوت معرفی می کند. این اس�تارتاپ ها ک�ه از صنعت پارچه تا 

پزشکی در آنها  پیدا می شود، حرف هایی تازه در صنایع کهنه دارند. 

و نتیجه اینکه. . . 
هر یک از استارتاپ هایی که در باال به آنها اشاره شد، نه از دنیای تکنولوژی هستند و نه آنچنان مشهور و نام آور که همه داستان شان را شنیده باشند. اما این شرکت های نوپا یا راهکارهای تازه باعث شده اند 

تا صنایع مربوط به آنها در گوشه ای از جهان بهتر تولید کنند، بهتر بفروشند و حال بهتری داشته باشند. 

کالف اول
موسیقی به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای زندگی 
انس��ان امروز شناخته می شود که برای پاسخگویی به این 
نیاز بسیاری از فروشگاه ها و آتلیه های موسیقی راه اندازی 
ش��ده اند که انواع موس��یقی ها را در اشکال مختلف مانند 
س��ی دی، نوار کاس��ت، فایل های کامپیوتری و... به فروش 

می رسانند. 
اگر ش��ما هم س��ری به این مغازه ها زده باشید و فضای 
دلنشین و گوش نواز آنها شما را جذب کرده باشد احتماال 
حداقل یک��ی از محصوالت آن را خری��داری کرده اید اما 
یکی از مش��کالتی که در اغلب این فروشگاه ها وجود دارد 
این اس��ت که خریدار تمایل دارد تا قبل از خرید سی دی 
مق��داری از آن را گ��وش دهد تا ب��ا خواننده یا فضای آن 
آشنا شود، برخی از این فروشگاه ها سی دی را در کامپیوتر 
 Play موجود در محل ق��رار می دهند و مقداری از آن را
می کنند که مش��کالت مربوط به شلوغ شدن فروشگاه و 

کم حوصلگی فروشنده و غیره را به همراه دارد. 
 اما مدت کمی اس��ت که نوع��ی از پخش کننده های 
موس��یقی در معدودی از فروش��گاه های تهران استفاده 
می ش��وند که بدون نیاز به فروش��نده ف��رد می تواند از 
این دس��تگاه اس��تفاده کند و با اس��تفاده از هدفون و 

دس��ته بندی هایی که در دس��تگاه صورت گرفته همان 
موس��یقی یا حتی دقیقا هم��ان تراکی را که می خواهد 
پیدا کرده، گ��وش کند و همان چیزی را که می خواهد 

بخرد. 
پیش��نهاد امروز ما سرمایه گذاری در تولید این دستگاه 
پخش کننده اس��ت ک��ه به خوب��ی می تواند م��ورد توجه 

فروشگاه ها و فروشنده های این کاال باشد. 

کالف دوم
تحقیقات نش��ان می دهد امروزه س��هم ایران در صنعت 
گردش��گری جهان با وجود بهره مندی از زیرس��اخت های 
متنوع در کشور، مطلوب نیست و برای بهبود این وضعیت 
بی��ش از پی��ش به س��رمایه گذاری و توج��ه در اقصی نقاط 
کشور نیاز داریم، در این بین برخی از شهرها و استان های 
کشور پتانسیل های بالقوه بیشتری برای توسعه گردشگری 
در خ��ود دارن��د، در ای��ن خصوص به  تازگ��ی رییس گروه 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری ایالم گفته است: لغو تحریم ها فرصت بسیار 
مناسبی برای رونق و توسعه صنعت گردشگری در مناطق 
مختلف کشور است.  به گزارش ایرنا محمد نوراللهی اظهار 
کرد: ایران اس��المی و دیار کهن ایالم به لحاظ گردش��گری 
ظرفیت ه��ای باالی��ی دارند ک��ه باید از این ظرفیت به نحو 

مطلوب در جهت جذب گردشگران استفاده شود. 
رییس گروه برنامه ریزی و سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
ایالم گفت: به طور قطع با رفع تحریم های بین المللی بستر 
مناس��ب برای ورود سرمایه گذاران خارجی فعال در بخش 
گردشگری مهیا خواهد شد و در این شرایط سرمایه گذاران 
داخلی نیز به اجرای طرح های گردشگری تمایل بیشتری 
پی��دا می کنن��د.  وی اس��تان ای��الم را یکی از اس��تان های 

برخوردار در زمینه جاذبه های گردشگری دانست و یادآور 
شد: خوشبختانه روند سرمایه گذاری در بخش گردشگری 
این اس��تان در حال رونق اس��ت و ش��اهد اجرای طرح های 
متنوع و جدیدی در بخش گردشگری هستیم.  استان ایالم 
ب��ا برخ��ورداری از یک هزار و 500 جاذبه طبیعی، تاریخی 
و تفریحی ظرفیت باالیی برای جذب گردش��گران داخلی 

و خارجی دارد. 

پخش کننده های کاربری

مترجم: سارا گلچین
businessnewsdaily.com :منبع

ارتقای کیفیت تصمیم گیری به 
کمک توسعه هوش هیجانی 

تصمیم گیری یک��ی از پیچیده تری��ن فرآیندهای 
ذهنی اس��ت ک��ه می تواند تاثی��ری ژرف بر زندگی 
افراد بگ��ذارد و ای��ن فرآیند زمانی تاثیر بیش��تری 
دارد که توس��ط یک مدیر انجام ش��ود یا به عبارتی 
تصمیم��ی که مدیر یک س��ازمان می گی��رد، نه تنها 
بر زندگ��ی ف��ردی او تاثیر گذار اس��ت، بلکه دارای 
تاثیر س��ازمانی نیز هست. آنچه مسلم است این که 
تصمیم گی��ری در س��ازمان ها به طور مس��تمر انجام 
می گیرد و به نظر می رس��د آنچه مدیران در سطوح 
مختلف س��ازمان انجام می دهند و همواره در فضای 
آن حرکت می کنند، تصمیم گیری است. حتی برخی 
از نویس��ندگان تمام نگرش خ��ود را درباره مدیریت 
ب��ر پایه تحلی��ل چگونگی و زم��ان تصمیم گیری ها 
اس��توار کرده اند. شاید بتوان گفت یکی از حوزه های 
مه��م مدیریتی ک��ه فرآین��د تصمیم گی��ری بر آن 
تاثیرگذار اس��ت، تصمیم گیری مدیران در خصوص 

سرمایه گذاری است. 
س��بک تصمیم گیری هر فرد، رویکرد ش��خصیتی 
او در درک و واکنش ب��ه وظیفه تصمیم گیری خود 
اس��ت. در نتیجه عالوه بر عوامل سازمانی و محیطی 
اثرگ��ذار ب��ر س��بک تصمیم گیری مدی��ران، تفاوت 
ویژگی های شخصیتی نیز باعث می شود که مدیران 
نسبت به موقعیت های تصمیم گیری به نحو متفاوت 
رفتار کنند و در نتیجه س��بک تصمیم گیری آنها با 

یکدیگر متفاوت باشد. 
پنج س��بک تصمیم گیری زیر توس��ط اس��کات و 
بروس به عنوان س��بک های عموم��ی تصمیم گیری 

ارائه شده اند: 
س�بک تصمیم گیری عقالنی: این سبک بیانگر 
تمایل تصمیم گیرنده به شناسایی تمامی راهکارهای 
ممکن، ارزیابی نتایج هر راهکار از تمامی جنبه های 
مختلف و درنهایت انتخ��اب راهکار بهینه و مطلوب 
توس��ط تصمیم گیرنده در هنگام مواجهه با ش��رایط 

تصمیم گیری است. 
 س�بک تصمیم گیری وابس�تگی: این س��بک 
بیانگر عدم استقالل فکری و عملی تصمیم گیرنده و 
تکی��ه بر حمایت ها و راهنمایی هایی دیگران در اخذ 
تصمیم اس��ت. مدیرانی که از س��بک تصمیم گیری 
وابستگی برخوردارند، در هنگام اخذ تصمیمات مهم 
به جای اینکه با دیگران مشورت کنند، کامال متکی 

و وابسته به دیدگاه سایر افراد عمل می کنند. 
س�بک تصمیم گیری آنی: سبک تصمیم گیری 
آنی بیانگر احس��اس اضطرار تصمیم گیرنده و تمایل 
وی به اخذ تصمیم نهایی در کوتاه ترین و سریع ترین 

زمان ممکن است. 
سبک تصمیم گیری اجتنابی: سبک تصمیم گیری 
اجتنابی را می توان تالش و تمایل فرد تصمیم گیرنده به 
اجتناب از اتخاذ هر گونه تصمیم و تا حد امکان دوری 

از موقعیت های تصمیم گیری تعریف کرد. 
فرآین��دی  ش�هودی:  تصمیم گی�ری  س�بک 
ناخودآگاه اس��ت که در س��ایه تجربه های اس��تنتاج 
ش��ده به دس��ت می آید. در این ش��یوه ف��رد منطق 
روشنی در رابطه با درست بودن تصمیم خود ندارد، 
بلکه با تکیه ب��ر بینش درونی خود آن چیزی را که 

فکر می کند درست است انجام می دهد. 
ه��ر مدی��ر در زمان ه��ر تصمیم گی��ری از جمله 
تصمیم گی��ری درخص��وص نحوه س��رمایه گذاری و 
کارب��رد منابع خود، باید عالوه ب��ر اطالعاتی که در 
اختیار او قرار می گیرد به نقش احساسات و هیجانات 
در فرآیند تصمیم گیری نیز توجه داش��ته باشد. این 
اهمیت به حدی اس��ت که روانشناسان اعتقاد دارند 
عوامل دوگانه تصمیم گیری فکر و احس��اس هستند. 
در واقع نیروی محرکه و برانگیزاننده ذهن، احساس 
اس��ت. می توان گفت هوش هیجانی مهم ترین مولفه 
روانشناس��ی است که می تواند به افراد در پیش بینی 
پیامده��ای ی��ک تصمیم کم��ک کند. ای��ن مولفه 
می توان��د به فرد در لحظه انتخ��اب کمک کند و از 
س��وی دیگر سبب ش��ود تا فرد کنترل موثرتری بر 

خود و تاثیر مضاعفی بر دیگران داشته باشد. 
هوش هیجانی را بار-آن این گونه تعریف کرده است: 
ی��ک دس��ته از مهارت ه��ا، اس��تعدادها و توانایی های 
غیرش��ناختی که توانای��ی موفقیت ف��رد را در مقابله 
فشارها و اقتضای محیطی افزایش می دهد. در دیدگاه 
مایر و س��الوی هوش هیجانی دربردارنده چهار شاخه 
اصلی اس��ت، ش��اخه اول خودآگاهی بوده و به معنای 
احساس کردن هیجان های خود فرد است و شاخه دوم 
به معنای درونی س��ازی هیجان ها و توانایی تمایز بین 
هیجانات گوناگونی است که احساس می کند و شناخت 
آنهایی که تفکر او را تحت الشعاع قرار می دهند. شاخه 
س��وم فهم هیجان اس��ت. بدین صورت که ما  بتوانیم 
هیجانات پیچیده، مانند احس��اس یکباره دو هیجان و 
تبادالت هیجانی بین دو نفر را تشخیص دهیم و شاخه 
چهارم یعنی مدیریت هیجان��ات که به معنی توانایی 
برقراری ارتباط یا قطع ارتباط با یک هیجان براس��اس 

کاربرد آن در موقعیت معین است. 
می ت��وان بحث فوق را این گون��ه جمع بندی کرد، 
با توجه به تفاوت س��بک اف��راد در تصمیم گیری به 
نظر می رس��د که هوش هیجانی می تواند بر فرآیند 
تصمیم گی��ری اف��راد تاثیر متفاوتی داش��ته باش��د. 
پژوهش ه��ا نش��ان داده اس��ت که ه��وش هیجانی 
بر نح��وه تصمیم گی��ری آنی، وابس��تگی و اجتنابی 
تاثیرگذار اس��ت. به مدیران پیش��نهاد می ش��ود در 
ش��رایطی که نی��از ب��ه تصمیم گیری آنی اس��ت از 
افرادی اس��تفاده ش��ود ک��ه هوش هیجان��ی باالیی 
دارن��د. از س��وی دیگر با توجه به اج��زای چهارگانه 
هوش هیجانی، به نظر می رسد خودآگاهی فرد به او 
کمک می کند ت��ا در زمان تصمیم گیری درخصوص 
اثرات هیجاناتش بر تصمیمات آگاه باشد و به کمک 
خودمدیریت��ی این هیجانات را در مس��یر صحیح به 
کار برد. به مدیران پیش��نهاد می ش��ود ب��ا توجه به 
اینک��ه هوش هیجانی مهارتی قابل یادگیری اس��ت 
برای ارتقا کیفیت تصمیم گیری های خود به توسعه 

هوش هیجانی توجه ویژه ای داشته باشند.

دکتر فاطمه امیرآبادی
روانشناس صنعتی
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ورود به هزارتوی روابط 
درون سازمانی 

روابط درون س��ازمانی، یکی از مهم ترین فاکتورهای 
دس��تیابی به رضایت ش��غلی، افزایش تولید، خدمات 
و به��ره وری در سازمان هاس��ت. س��ازمان گال��وپ در 
جدیدتری��ن بررس��ی در زمینه رضایت ش��غلی به این 
یافته دس��ت پیدا کرد که ارتقای روابط درون سازمانی، 
گس��ترش مهارت های ارتباطی بین کارمندان رده باال، 
رده پایین، سرپرستان و رؤسا با شاخص رضایت شغلی 
و درنتیج��ه بهبود خدمات همبس��تگی مثب��ت دارد. 
مهم ترین یافته های این پژوهش بدین ترتیب هستند: 

*مس��ائل مربوط به ارتباط��ات کالمی و غیرکالمی: 
ف��ارغ از برخی کارخانه ه��ا و کارگاه های تولیدی که به 
س��بب حجم باالی آلودگی صوتی، باید با صدای بلند 
در محیط شان گفت وگو کرد، بلند صحبت کردن، نوعی 
توهین ارتباطی بین اعضای یک محیط کاری اس��ت. 
سرپرس��تی که عادت دارد با کارمن��دان بخش خود با 
ص��دای بلند تر از حد معمول صحب��ت کند، نه تنها به 
ارتباط خود و آنها خدش��ه وارد می کند، بلکه احترامی 
ک��ه باید از س��وی کارمندان به دس��ت آورد به مرور از 
دس��ت خواهد داد. نکته جالب در این بررسی، اهمیت 
تماس غیر کالمی مؤثر اس��ت. مدیران و کارمندانی که 
عادت دارند در هنگام صحبت با یکدیگر لبخند بزنند، 
هن��گام ورود به اداره یا خروج از آن با یکدیگر دس��ت 
دهند و. . . از ارتباط غیرکالمی مفیدی استفاده می کنند 
که باعث بهبود کیفیت رضایت شغلی آنها می شود، این 
افراد اغلب در توصیف وضعیت ش��غلی خود از واژه های 

مبتنی بر رضایت استفاده می کنند. 
*ارتباطات کور و یک طرفه: مشکلی که بسیاری از 
سازمان ها با آن درگیر هستند، مشکل سلسله مراتب 
س��ازمان است که باعث می ش��ود همیشه کارمندان 
رده پایین موظف به پاسخگویی یک طرفه در سازمان 
باش��ند، درواق��ع این ارتب��اط بن بس��تی دارد به نام 
ریاس��ت. کارمندان صرفاً باید خدم��ات ارائه کنند و 
در صورت خطا به ریاس��ت جوابگو باشند، اما ریاست 
نیازی ب��ه ارتباط ب��ا کارمندان رده پایین احس��اس 
نمی کن��د و ارتب��اط خ��ود را با زیردس��تان محدود 
و یک س��ویه کرده اس��ت. چنین ارتباطی، نه تنها به 
کارمن��دان، بلکه به ریاس��ت هم لطم��ه خواهد زد و 
گستره اطالعات مدیر از شرایط مجموعه را به شدت 

کاهش می دهد. 
*ارتباطات��ی ک��ه اس��تعدادها را ش��کوفا می کند: 
ایج��اد رابطه مؤثر کارمندان با یکدیگر و کارمندان با 
مدیران، یک امتیاز ویژه دارد،  »کشف استعدادهای 
پنه��ان«. گاهی برخ��ی کارمندان به غل��ط در یک 
پس��ت یا رده استخدام ش��ده اند، درحالی که توان و 
ظرفیت پیش��رفت زی��ادی دارند. س��ازمان هایی که 
مج��ال چندانی به روابط با کارمن��دان نمی دهند، از 
کش��ف این اس��تعدادها درمی ماند. درحالی که گاه با 
نظرس��نجی از کارمندان، گفت وگو با آنها و استفاده 
از روش های پیشنهادی آنان، پتانسیل های ناشناخته 

کارمندان نیز مشخص می شود. 
کارشناسان چه می گویند؟ 

* »لیندا هیل« و  »واالس برت« از اساتید دانشگاه 
بازرگان��ی هاروارد، اخیراً مقاله ای ارائه کرده اند که به 
بررسی موفقیت رهبران سازمان ها در سایه ارتباطات 
درون سازمانی پرداخته است. در بخشی از این مقاله 
به نکته ای جالب اش��اره ش��ده،  »رهبران سازمانی، 
بهترین الگو برای الگوس��ازی روابط درون س��ازمانی 
هس��تند«، اما این عبارت به چه معناست؟  بر طبق 
نظر هیل و برت، اگر مدیریت یک مجموعه، الگوهای 
ارتباط مؤثر با زیردس��تان و کارمندان را به درس��تی 
طراح��ی و اجرا کن��د، کل س��ازمان از روش او الگو 
می گیرند. بر این اساس، اغلب مشکالت ارتباطی هر 
س��ازمان به ضعف مهارت های ارتباط مؤثر مدیریت 

باز می گردد. 
*نظر دکتر استوارت، استاد دانشکده مدیریت وارتون 
و نویسنده کتاب  »رهبری مجموعه ها«، کمی متفاوت 
اس��ت و به عقی��ده وی، یک مدیر لزوم��ا نباید به طور 
مس��تقیم برای الگودهی به روابط درون سازمانی وارد 
عمل شود. او به تکنیکی جالب و مؤثر اشاره می کند که 
همدلی و صمیمیت کارمندان را ابتدا خارج از س��اعات 
کاری باال می برد و سپس این همدلی را به فضای کاری 
تزریق می کند. تکنیکی س��اده به نام  »آموزش آزاد«. 
بر این اساس، ابتدا طی فراخوانی از کارمندان خواسته 
می ش��ود، اگر مه��ارت خاصی  )خ��ارج از مهارت های 
ش��غلی( دارند، اط��الع دهند، ب��رای مث��ال طراحی، 
مجسمه س��ازی، نوازندگی و. . . سپس از این کارمندان 
دعوت می ش��ود تا در ساعات خارج از سازمان به سایر 
کارمندان��ی که به این مهارت ها عالق��ه دارند تدریس 
کنند. این روش در بسیاری از سازمان ها امتحان شده و 
نتایج جالبی به همراه داشته. فضایی صمیمی و شاد که 
در این کالس ها ایجاد می شوند به طور مشخص، روابط 

کارمندان در سازمان را هم تحت تأثیر قرار می دهند. 

روان شناسی صنعتی/سازمانی و روابط 
درون سازمانی 

سال هاس��ت که در بس��یاری از کش��ورها، روابط 
درون س��ازمانی، از طریق اصول روان شناسی صنعتی 
وحتی با نظارت یک کارش��ناس مسلط بر این رشته 
بهبود می یابد. گس��تره خدمات این رش��ته از بخش 
پیش از اس��تخدام تا پس از بازنشستگی افراد وسیع 
اس��ت. اما در بخش رواب��ط درون س��ازمانی، برخی 
مولفه ه��ا بارها و باره��ا در پژوهش ها و آزمایش های 
این رشته مورد بررس��ی قرار گرفته و تکرار شده اند، 
مهم ترین مولفه های مؤثر در روابط درون سازمانی از 

دید روانشناسان صنعتی/سازمانی عبارتند از: 
*هوش هیجانی مدیریت و کارمندان  )شاخصه های 

برقراری ارتباط مؤثر با دیگران(
*چگونگ��ی س��اختار س��ازمانی  )سلس��له مراتب 

سازمان(
*فرهنگ س��ازمانی  )ان��واع فرهنگ های حاکم بر 

محیط سازمان(
*متغیرهایی چون: فرس��ودگی ش��غلی، تنیدگی 

شغلی، رضایت یا نارضایتی شغلی. 

آزموده

ترجمه و گردآوری: رویا پاک سرشت

 سیس��تم مجموعه ای از اجزاست 
ک��ه همه آنه��ا به هم پیوس��ته و با 
یکدیگ��ر در ارتباطن��د و به ص��ورت 
متقاب��ل از ه��م تأثی��ر می پذیرند و 
همه اج��زا ب��رای رس��یدن به یک 
ه��دف مش��خص ت��الش می کنند. 
ب��ر هم کنش ای��ن اجزا هم��واره با 
پیچیدگی های��ی هم��راه اس��ت که 
به سادگی نمی توان آنها را شناسایی 
و مدیریت کرد چ��را که تأخیر جزو 
سیستم هاست.  دنیای  جدانش��دنی 
ب��ا توجه به ای��ن امر لزوم داش��تن 
نگرش سیستمی به مسائل به عنوان 
یک ن��گاه جامع که تصویری کلی از 
سیس��تم مورد مطالعه را به دس��ت 
می ده��د حتم��ی اس��ت. یک��ی از 
شبیه س��ازی  مدل های  کارآمدترین 
در ای��ن حوزه، شبیه س��ازی پویایی 
سیستم است که این امکان را فراهم 
می آورد تا ب��ا اس��تفاده از ابزار های 
پویا، رفتار تکرار شونده سیستم های 
پیچیده در طول زمان مشخص شود. 
شبیه س��ازی پویایی سیستم بر پایه 
تفکر سیستمی بنا نهاده شده است 
که با اس��تفاده از یک رویکرد علمی 
و کل نگر، س��اختارهای ایجاد کننده 
را شناس��ایی و مدیری��ت  مس��ئله 

می کند. 
سناریوی طرح شده

یک س��ازمان بزرگ تولیدی را در 
نظر بگیرید. مدیرعامل این سازمان 
فرد بس��یار منطقی و مدیر بس��یار 
الیقی اس��ت. معاونت ه��ای تولید و 
ف��روش در ای��ن ش��رکت، به صورت 
مس��تقیم تحت نظ��ر مدیرعامل به 
فعالیت خود ادامه می دهند اما این دو 
معاونت در طول زمان با چالش هایی 
در برقراری ارتباط با یکدیگر مواجه 
هستند. شخصیت و رفتار هر یک از 
این دو نفر س��بب شده است تا یک 
رابطه نامطلوب بین کارکنان این دو 
واح��د به وجود آید. ه��ر یک به طور 
مجزا آمار و اطالعات مدیریتی را در 
اختیار مدیریت قرار می دهند و سعی 
دارند در طول زمان، خود را به عنوان 
معاون��ت برت��ر در نظ��ر مدیرعامل 
پررن��گ کنن��د و این گون��ه نش��ان 
دهن��د که موفقیت های ش��رکت به 
دلیل عملکرد معاونت تحت کنترل 
خود اس��ت ن��ه معاونت ه��ای دیگر 
و به ص��ورت خاص معاون��ت مقابل!  
همچنین آنها در مواجهه با یکدیگر 
آمار و اطالعات ناصحیح و غیر واقعی 
به یکدیگر می دهند تا معاونت دیگر 
را دچار اشتباه و خطا کنند. از سوی 
دیگر مدیرعامل ک��ه به هر دو مدیر 
ف��روش و تولی��د خود عالق��ه دارد، 
نمی خواهد هیچ یک را تحت فش��ار 
قرار دهد یا آنها را از دست بدهد و به 
این ترتیب او نیز با چالش سنگینی 
روبه رو است. مدیرعامل سعی داشت 
که به هر دو کارکنان واحد به صورت 
یکسان و متعادل فرصت رشد و ارتقا 
بده��د اما باتوجه ب��ه ارائه اطالعات 
غیر واقعی توس��ط ه��ر دو معاونت و 
صحبت های غیر واقع��ی اطرافیان و 
ش��واهد نامعتبر در طول زمان، مدل 
ذهنی برای مدیرعامل به وجود آمد و 
این موضوع سبب شد که مدیرعامل 
نظر مس��اعدی نس��بت به کارکنان 
واح��د تولی��د پیدا کن��د و کارکنان 
این واحد احس��اس تأیید بیش��تری 
از جانب مدیرعام��ل کند بنابراین با 
انرژی بیشتر و روحیه بهتری نسبت 
به گذشته وظایف خود را انجام دهد 
و در نتیجه فرصت های بیشتری در 
ط��ول زم��ان در اختیار او گذاش��ته 
ش��ود.  )تخصی��ص منب��ع محدود( 
همچنین فرد دوم نیز احساس عدم 
امنیت ش��غلی کرده و این احساس 
روی می��زان کارآی��ی او اث��ر منفی 
زی��ادی گذاش��ته و در نتیجه امکان 
دس��تیابی به فرصت های موجود در 

نزد او کاهش یافت. 
 بحث در سناریوی طرح شده

ش��خصیت و رفتار هر یک از این 
دو مدیر سبب ش��ده است در طول 
زمان در روابط درون س��ازمانی خود 
با چالش مواجه شوند. کارکنان این 
دو واحد یک رابطه دوستی- دشمنی 
را دنبال می کنن��د. یک روز از هفته 
ب��ا یکدیگر بس��یار خ��وب برخورد 
می کنن��د اما روز دیگر ب��ا ارائه آمار 
غیرواقع��ی و صحبت های ناصحیح و 
بی پایه در غیاب دیگری، او را فردی 
ناالیق جلوه می دهند. کارکنان واحد 
ف��روش هنگامی با کارکن��ان واحد 
تولید ارتباط دوستانه برقرار می کنند 
که کارکنان واح��د تولید هیچ گونه 
توجهی به عملک��رد و نحوه فعالیت 
کارکن��ان واحد فروش ندارند و برای 
اینکه از کار آنها سر دربیاورد به این 
کارکن��ان واحد نزدیک می ش��ود و 
هنگامی که تولید ب��ا فروش ارتباط 
مناس��ب برقرار می کن��د و درصدد 
تبادل اطالعات و آمار و ارقام روزانه 
ب��ر می آید فروش مج��دداً نامه های 
کارکن��ان واح��د تولید را بی پاس��خ 

می گ��ذارد یا با تأخیر زمانی بس��یار 
طوالنی به آنها با اطالعات غیر واقعی 
پاس��خ می دهد. این مورد به صورت 
برعک��س نیز ص��ادق اس��ت. پایه و 
اساس این سناریو بر این نکته استوار 
اس��ت که عکس العمل ه��ای این دو 
معاونت نس��بت به یکدیگر برخالف 

هم، هم اندازه و منفی باشد. 
ه��ر مخ��زن نش��ان دهنده میزان 
همکاری تجمعی دو معاونت اس��ت. 
برای این مخزن های طراحی ش��ده 
کارکنان واحدی باید در نظر گرفته 
ش��ود که در ای��ن مقال��ه واحد هر 
مخزن با »واحد همکاری« سنجیده 
می ش��ود. اگر این کارکنان دو واحد 
هیچ هم��کاری با یکدیگر نداش��ته 
باش��ند و نس��بت به ه��م بی تفاوت 
باشند صفر واحد همکاری با یکدیگر 
در تعامل هس��تند. اگر ب��ا یکدیگر 
همکاری داشته باشند مقدار مثبتی 
واح��د همکاری مث��اًل 100 واحد با 
یکدیگ��ر تعام��ل خواهند داش��ت و 
درصورتی ک��ه »زی��رآب« یکدیگر را 
بزنند، واحد هم��کاری مقدار منفی 
خواه��د ب��ود. مث��اًل 100- واح��د 
همکاری زیرآب یکدیگر را می زنند. 

نرخ��ی که هم��کاری تولید دچار 
تغیی��ر می ش��ود بس��تگی دارد ب��ه 
مق��دار هم��کاری کارکن��ان واح��د 
فروش و ش��خصیت عمومی معاونت 
تولید  )متغیر کمکی(. ش��خصیت و 
رفتار عمومی کارکن��ان واحد تولید 
توس��ط متغیری تعیین می شود که 
کارکنان  عکس العمل  نش��ان دهنده 
واحد تولید نسبت به همکاری فروش 
است و از آن به متغیر »عکس العمل 
تولی��د« نامب��رده می ش��ود. همین 
موضوع دقیقاً در مورد ش��خصیت و 
رفتارعمومی فروش نیز صادق است. 
با توج��ه به ای��ن مفروضات مدل 
مخزن و جریان هم��کاری کارکنان 
 واح��د ف��روش و تولی��د در ط��رح 

نمودار 1 رسم شده است: 
 حال وضعیت��ی را تصور کنید که 
در آن کارکنان واح��د تولید تمایل 
به همکاری دارند و س��عی دارند در 

جلس��ات و نشس��ت ها تعامل مثبت 
و مناس��بی با کارکنان واحد فروش 
برق��رار کنند.  )به می��زان یک واحد 
همکاری( ام��ا کارکنان واحد فروش 
تمایل به همکاری س��ازنده نداشته 
باش��ند. )به می��زان منفی یک واحد 

همکاری(
نمودار2 رون��د تعاملی دو معاونت 
ف��روش و تولید را طی 14روز آینده 

نشان می دهد. 
 با توجه به این نم��ودار مخزن ها 
به س��مت مثب��ت بی نهایت و منفی 
بی نهای��ت واگرا می ش��وند. میل به 
همکاری تولید با فروش رشد نمایی 
می کن��د درحالی که می��زان تمایل 
فروش ب��رای همکاری ب��ا کارکنان 
واح��د تولید تنزل نمایی می ش��ود. 
همان گونه که در نمودار2 پیداس��ت 
میل به هم��کاری و تعامل کارکنان 
واحد تولید با ف��روش تا 750.000 
واح��د همکاری طی دو هفته رش��د 
می کند و به ط��ور معکوس کارکنان 
واح��د ف��روش 750.000- واح��د 

همکاری است. 
الگوی اساسی موفقیت هرچه 

بیشتر برای پیروزمندان
دو گروه، واحد یا فرد برای به دست 
آوردن مناب��ع مح��دود با یکدیگر به 
رقاب��ت می پردازند. هر ی��ک از این 
دو که نس��بت به دیگری از موفقیت 
بیش��تری برخ��وردار ش��ود، بخش 
بیش��تری از منابع محدود موجود را 
به خود اختص��اص خواهد داد و در 
نتیجه فعالی��ت دوم با کمبود منابع 

مواجه خواهد شد. 
بازخ��وردی که هن��گام مواجهه با 
یک ساختار »موفقیت هر چه بیشتر 
برای پیروزمندان« دریافت می شود، 
معتبر ب��ودن تصمیم��ات در رابطه 
با س��رمایه گذاری بیش��تر روی یک 
متغیر به جای متغیر دیگر را تقویت 
می نماید. در حقیقت کل داستان به 
یک پیشداوری و مدل ذهنی تبدیل 

می شود. 
ساختار این الگو، دو یا چند بازیکن 
را مجبور به رقابت با یکدیگر بر س��ر 

منابع مح��دود همچون زمان، توجه 
ش��رکت  س��رمایه گذاری  مدیریت، 
یا تس��هیالت می کند. اگ��ر یکی از 
بازیکنان با منابع بیشتری شروع کند 
یا در شروع منابع بیشتری در اختیار 
داش��ته باشد  )حال به هر دلیل(، به 
علت ساختار این الگوی اساسی، این 
بازیکن شانس باالتری برای رسیدن 
به موفقیت در مقابل دیگر بازیکنان 
خواهد داش��ت. دلیل ای��ن امر این 
است که موفقیت اولیه تمایل بیشتر 
به س��مت تعدیل مناب��ع تخصیص 
یافت��ه ب��ه بازیک��ن اول و کاه��ش 
دوم  بازیک��ن  روی  س��رمایه گذاری 
دارد.  )اغلب سیاس��ت حاال ببینیم 
چه می ش��ود! ( هنگامی که بازیکن 
دوم منابع کمتری دریافت می کند، 
س��طح موفقیت آن کاهش می یابد 
و سپس سیاست »شرط بندی روی 
برنده« برای تخصیص منابع تقویت 

می یابد. 
ممکن است حتی در بعضی موارد، 
با خود این گونه بیندیش��ید که یک 
گزینه دارای ظرفیت بیشتر یا ارزش 
بیشتری نسبت به دیگر گزینه هاست 
و ش��ما را زودتر به نتیجه می رساند 
و منابع را بیش��تر ب��ه آن تخصیص 

دهید. 
نمودار علّیت حلقوی برای ساختار 
سیس��تمی الگوی اساسی »موفقیت 
هر چه بیش��تر ب��رای پیروزمندان« 
نش��ان داده ش��ده اس��ت که شامل 
دو حلقه تقویت اس��ت که به وسیله 
ی��ک متغیر ب��ه هم وصل ش��ده اند. 
این متغیر مرکزی »تخصیص منابع 
ب��ه کارکن��ان واحد تولی��د به جای 
کارکنان واحد فروش« اس��ت که در 
واقع توجه بیش��تر به کارکنان واحد 
تولید در مقایس��ه با کارکنان واحد 
فروش را نش��ان می دهد.  )به عنوان 
مث��ال، تخصیص بودج��ه و حمایت 
معنوی مدیرعامل به کارکنان واحد 
تولید( هنگام��ی که برتری کارکنان 
واحد تولید نسبت به کارکنان واحد 
فروش بیشتر می شود، انرژی موجود 
در سیس��تم ب��ه حلقه س��مت چپ 

منتقل می شود. 
منابع در راس��تای کارکن��ان واحد 
تولی��د افزای��ش می یاب��د که ب��ه این 
ترتیب موفقی��ت کارکنان واحد تولید 
ه��م افزای��ش می یابد که ای��ن خود 
س��بب تقویت مداوم یا حتی افزایش 
ه��ر چه بیش��تر تخصی��ص منابع به 
کارکنان واحد تولید خواهد ش��د. در 
همین زمان، توجه بیشتر به کارکنان 
واحد تولید در مقایس��ه ب��ا کارکنان 
واحد فروش باعث کاهش منابع برای 
کارکن��ان واحد فروش خواهد ش��د و 
س��طح موفقیت آن کاهش می یابد یا 
حداقل نسبت به همتای خود افزایش 
نمی یابد که این هم��ان حلقه تقویت 
سمت راست است. این کاهش سطح 
موفقیت، توجه بیشتر به کارکنان واحد 
تولید را تقویت خواهد کرد.)نمودار3( 
 پیوند سناریو و الگوی اساسی

خروجی مدلس��ازی طراحی شده 
پیرام��ون س��ناریوی مطرح ش��ده، 
نش��ان داد ک��ه چگون��ه تفاوت های 
اولیه رفتاری و شخصیتی دو معاونت 
و چال��ش آنها با یکدیگ��ر در رابطه 
ب��ا برق��راری رابطه درون س��ازمانی 
س��بب بروز چه اتفاقاتی در سازمان 
خواهد ش��د. روابط ناس��الم کاری، 
ارائه اطالعات غیر واقعی برای گمراه 
ک��ردن یکدیگر، برقراری رابطه برای 
ضربه زدن به یکدیگر، تخریب ذهن 
مدیریت ب��ا ارائه مطال��ب ناصحیح 
پیرام��ون عملک��رد یکدیگ��ر عمده 
اتفاقات پیش آمده احتمالی طی یک 

دوره زمانی خواهد بود. 
دلس��رد ش��دن یک��ی از کارکنان 
واحد ها )ف��روش( در برقراری رابطه 
هم��کاری با توج��ه به ش��ناخت از 
کارکنان واح��د دیگر )تولید( و آگاه 
بودن از اهداف س��وء آن یکی دیگر 
از اثرات حاشیه ای این سناریو است. 
همه این اتفاقات با یک تأخیر زمانی 
رخ می دهد چرا ک��ه تأخیر ذات هر 
سیستمی اس��ت و با در نظر گرفتن 
یک س��ازمان به مثابه یک سیستم 
اتفاق��ات ناگوار بع��دی دور از ذهن 

نخواهد بود. 

ش��باهت این س��ناریو ب��ا الگوی 
اساس��ی موفقیت های هر چه بیشتر 
ای��ن مس��ئله  ب��رای پیروزمن��دان 
را هش��دار می ده��د ک��ه چگون��ه 
مناب��ع  تخصی��ص  سیاس��ت های 
می توان��د باعث پیش��داوری ش��ود. 
همچنی��ن آنه��ا می توانن��د هر فرد 
تصمیم گی��ری را ب��ر س��ر دو راهی 

انتخاب اصلح قرار دهند. 
یک��ی از فرضیات عمل��ی ظریف 
این اس��ت ک��ه تقویت بس��یاری از 
به طور ذهنی  تصمیمات مدیریت��ی 
مرب��وط ب��ه »بقای شایس��ته ترین« 
است که در حقیقت نوعی از پویایی 
ارائه شده را به وسیله ساختار الگوی 
اساسی »موفقیت های هر چه بیشتر 
برای پیروزمن��دان« تقویت می کند. 
این الگوی اساسی به ما می گوید که 
خود را با نتایجی که کسب می کنیم 
متقاع��د کنی��م و از آنه��ا راض��ی و 
خشنود باش��یم، چرا که پیشاپیش 
اعتق��اد داری��م راه��ی ک��ه انتخاب 
کرده ایم بهترین نتیجه را دربرخواهد 

داشت. 
فرو رفت��ن هرچه بیش��تر در این 
الگوی اساس��ی، باعث زوال نوآوری 
و خل��ق ایده ه��ای ن��و و در نتیجه 
تغیی��رات مثبت خواهد ش��د. اینکه 
بگوییم »این کارکنان واحد بهترین 
عملک��رد را دارد« یا »مجبور به کار 
با این ش��رایط هستیم«، تنها به این 
دلیل ک��ه بهترین عملک��رد در این 
حالت اس��ت، تنها ت��ا مدت کوتاهی 
پاس��خگو خواه��د بود. نگاه��ی تازه 
با بینش��ی نو نس��بت به مس��ائل به 
بهبود شرایط سازمان کمک می کند.

)نمودار4( 
برای مدیریت کردن این مس��ئله 
و ب��رای برون رفت از چالش به وجود 
آمده در این س��ازمان، ام��کان دارد 

راهکارهای زیر پاسخگو باشد: 
• ت��ا جای��ی ک��ه ام��کان دارد از 
قضاوت های ش��هودی و تن دادن به 

مدل های ذهنی پرهیز شود. 
• چگونگی اتخاذ تصمیمات جاری 
را در مورد چگونگی تخصیص منابع 
و نح��وه تعامل با ذی نفع��ان درونی 

بررسی شود. 
• لیس��تی از تمام شایستگی ها و 
صالحیت های همه بخش های درگیر 
در مجموعه که از تصمیمات سطوح 
باال متأثر می شوند، تهیه شود. سپس 
با استفاده از توفان فکری، چگونگی 

استفاده از منابع بررسی شود. 
عملک��رد  ارزیاب��ی  سیس��تم   •
قدرتمن��د ب��ر پای��ه صالحیت ها و 

شایستگی ها پیاده سازی شود. 
• م��دل موفقیت درون س��ازمانی 
شناسایی ش��ود و آن را با مدل های 

بیرونی مقایسه کنید. 
• ب��ه چگونگ��ی تأثی��ر مدل های 
و  انتخاب ه��ا  روی  خ��ود  ذهن��ی 

تصمیمات توجه شود. 
• کارگروه های��ی از معاونت ه��ای 
مختلف تش��کیل ش��ده و جلس��ات 
هفتگی تشکیل ش��ود و در رابطه با 
مسائل جاری بحث و گفت وگو شود. 

 نتیجه و جمع بندی
ای��ن مقال��ه کوشش��ی ب��ود تا با 
اس��تفاده از رویکرد الگوی اساس��ی 
به عن��وان یک��ی از قدرتمندتری��ن 
سیس��تمی،  تفک��ر  ابزاره��ای 
فض��ای  در  موج��ود  پویایی ه��ای 
کس��ب وکار شناس��ایی و روش های 
مدیریت کردن آن بررسی شود. در 
این راس��تا پویایی موجود در روابط 
درون گروهی به صورت س��ناریویی 
بی��ن کارکن��ان واح��د دو تولید و 
فروش مطرح ش��د و با اس��تفاده از 
مدل مخزن و جریان مدلسازی شد. 
خروجی به دس��ت آمده با ساختار و 
رفت��ار الگوی اساس��ی موفقیت هر 
چه بیشتر برای پیروزمندان مقایسه 
شد و این سناریو در بستر این الگو 
پیاده سازی شد. ش��باهت های زیاد 
این سناریو با س��اختار و رفتار این 
الگوی اساسی سبب شد با استفاده 
از راهکارهای مقابله با این کلیش��ه 
سیس��تمی، ایده های��ی ب��رای حل 
چالش به وجود آمده در س��ناریوی 

مطرح شده ارائه شود. 
الگوهای اساسی بی شماری وجود 
دارند ک��ه هر یک س��اختار و رفتار 
مخصوص ب��ه خود در ط��ول زمان 
را دارند که می توان از آنها اس��تفاده 
کرد و در حل مس��ائل سیس��تمی و 
پویایی های موجود از آنها اس��تفاده 
ک��رد. غرض اصل��ی در اس��تفاده از 
الگوه��ای اساس��ی، آرای��ش مجدد 
قدرت ادراک اس��ت، به ط��وری که 
بت��وان هرچه دقیق تر س��اختارها و 
اهرم های ایجاد مس��ئله را شناخت 
و آنه��ا را مدیری��ت نمود. اس��تفاده 
هر چه بیش��تر از این کلیش��ه ها در 
تصمیم س��ازی ها و پیش بینی ه��ای 
مختل��ف  س��ناریوهای  در  آین��ده 
مدیریتی اع��م از تولیدی و خدماتی 
و حت��ی روابط انس��انی و اجتماعی 
می تواند ابزار مناسبی برای مدیریت 
کردن شرایط پیچیده و بغرنج باشد. 

ایمان آزمون
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شکل 1: مدل مخزن و جریان همکاری معاونت های فروش و تولید

ش�کل 3: نمودار رفتار در طول زمان برای الگوی اساس�ی پیروزی های هر 
چه بیشتر برای پیروزمندان

شکل 4: ساختار الگوی اساسی موفقیت های هر چه بیشتر برای پیروزمندان

شکل 2: معاونت تولید تمایل به همکاری دارد اما فروش تمایل به همکاری ندارد 

بررسی پویایی روابط درون سازمانی با استفاده از رویکرد مدلسازی مخزن و جریان

پیروزی های هر چه بیشتر 
برای پیروزمندان



طراحی شهر اختصاصی برای 
خودروهای بدون راننده

تازگ��ی بخش  ب��ه 
محوطه  از  بزرگ��ی 
میشیگان  دانشگاه 
در Ann Arbor به طراحی یک ش��هر شبیه سازی 
ش��ده ب��رای خودروهای هوش��مند بدون سرنش��ین 
اختص��اص یافته تا نقاط ضع��ف و قوت این خودروها 

مشخص شود. 
خودروهای بدون سرنشین زیادی در خیابان های این 
شهر تردد می کنند تا معلوم شود بدون حضور عابران 
پی��اده احتمال برخ��ورد این اتومبیل ها ب��ا همدیگر 
چق��در اس��ت. در این ش��هر ک��ه Mcity ن��ام دارد 
خودروها و س��اختمان های خالی از سکنه جایگزین 
انس��ان ها ش��ده اند تا بتوان نتیجه عملی اس��تفاده از 
خودروهای هوش��مند را بررس��ی کرد. Mcity یک 
ش��هر 13 هکتاری اس��ت که در آن فضای ش��هری 
مدرن شبیه سازی شده و البته قرار است برای بررسی 
ش��رایط خودروه��ای هوش��مند در آن از روش هایی 
مانند ایجاد ترافی��ک مصنوعی، عبور و مرور ناگهانی 

افراد پیاده و... استفاده شود. 
در این شهر که با هزینه 6.5 میلیون دالری احداث 
ش��ده بیش از 40 مجموعه س��اختمانی، تقاطع های 
مختلف، جاده ها، تونل ها، راه های اصلی و فرعی، نقاط 
دید کور و... گنجانده ش��ده تا عملک��رد خودروهای 
بدون سرنش��ین بررسی شود. عالوه بر دانشگاهیان و 
مقامات دولتی شرکت های بزرگ خودروسازی مانند 
جن��رال موتورز، فورد، تویوتا و نیس��ان هم در اجرای 
این طرح همکاری دارند. براس��اس بررس��ی ها تا پنج 
سال دیگر شاهد تردد خودروهای بدون نیاز به راننده 
در جهان خواهیم بود و ارزش این بازار تا سال 2025 

به 40 میلیارد یورو می رسد. 

۲۰۱۴، گرم ترین سال سیاره زمین
 اداره ملی اقیانوسی 
ای��االت  ج��وی  و 
آمریکا در  متح��ده 
خبری اعالم کرد، گرما در س��ال گذشته یعنی سال 
2014 میالدی در عمر زمین بی س��ابقه بوده و نه تنها 
می تواند رکورد جدیدی باش��د بلک��ه از آن به عنوان 

گرم ترین سال ثبت شده سیاره زمین یاد می شود. 
این گزارش دس��تاورد 413 دانشمند از 5۸ کشور 
جهان اس��ت. در این گزارش مهم ترین نش��انگرهای 
تغییرات اقلیمی زمین مانند روند گرم شدن، افزایش 
دم��ای زمی��ن و اقیانوس ها، میزان س��طح آب دریا، 
گازهای گلخانه ای، میزان آب ش��دن یخ ها و...  مورد 
بررس��ی ق��رار گرفته اند. این روند صع��ودی در طول 

تاریخ سیاره زمین یک رکورد به شمار می رود. 

آموزش فرود بر سطح مریخ در ناسا
کارگاه  نخس��تین 
»مناطق  آموزش��ی 
کاوش��گری و فرود 
در س��طح مریخ برای ماموریت های انس��انی« توسط 
ناس��ا برگزار می شود. ناسا نخس��تین کارگاه آموزشی 
»مناطق کاوش��گری و ف��رود در س��طح مریخ برای 
ماموریت ه��ای انس��انی« را 5 ت��ا ۸ آب��ان 13۹4 در 

هوستون تگزاس برگزار می کند. 
هدف از برگزاری این کارگاه آموزش��ی آن است که 
موقعیت های مناس��ب برای فرود، زندگ��ی و کار در 

سطح مریخ شناسایی و بررسی شوند. 
اداره ماموریت های عملیاتی و کاوش��گری انس��انی 
 )SMD( و اداره ماموریت های علمی )HEOMD(
ناس��ا از ای��ن مناطق برای پیش��برد اهدافی همچون 
تعیی��ن نقاط��ی ک��ه بیش��ترین به��ره وری علمی از 
ماموریت های اکتش��افی انس��انی را موجب ش��وند و 
تعیین نقاطی که امکان تامین منابع مورد نیاز انسانی 

را داشته باشند بهره برداری می کنند. 
توسعه مفاهیم و س��امانه های مهندسی الزم برای 
نیروهای انس��انی که قرار اس��ت در ای��ن مناطق کار 
کنن��د و تعیی��ن ویژگی ه��ای اصلی مناط��ق تعیین 
ش��ده که با اس��تفاده از داده های فعلی قابل ارزیابی 
نیستند و نیز تعیین ارزیابی هایی که الزم است پیش 
از ماموریت های انس��انی انجام ش��وند از دیگر اهداف 

اجرای این کارگاه آموزشی است. 

برآورد مصرف سرانه برنج در اتاق بازرگانی ایران که برآوردی 12 ساله را مورد ارزیابی 
قرار می دهد، ساالنه نزدیک به 40 کیلوگرم است بنابراین با در نظرگرفتن جمعیت بالغ 
بر ۷5 میلیون نفری در کشور، میزان مصرف ساالنه برنج باالی 3 میلیون تن خواهد بود. 
ب��ا توجه به وضعی��ت تولیدات داخلی برنج در کش��ور، اکثریت کش��اورزان به علت 
افزایش هزینه های کاش��ت، داش��ت، برداش��ت، با حداقل وس��عت زیر کشت فعالیت 
می کنند و این س��بب ش��ده است هزینه تمام ش��ده برنج در کشور باال رود، لذا قیمت 
انواع برنج خارجی ب��ه طور میانگین بین 3.000 تا4.000 تومان و برنج ایرانی با توجه 
به نوع و مرغوبیت آن بین 6.000  تا ۸.500 تومان در بازار باش��د. با وجود پایین بودن 
قیمت برنج وارداتی توجه به نکاتی از جمله معضالت و آس��یب های گوارشی که اخیرا 
در مورد این برنج ها اعالم شده است، سبب تمایل مردم به استفاده از برنج ایرانی شده 
اس��ت. نکته قابل تامل آنکه برنج جزو کاالهای اساسی مصرف جامعه محسوب شده و 
جلوگیری از واردات آن به هر طریقی موجبات افزایش قیمت محصول را در پی خواهد 
داشت. نکته آخر آنکه اتخاذ سیاست صحیح در جهت خودکفایی تولید این محصول و 
نیم نگاهی به بازار صادراتی مدت هاست دغدغه مسئوالن در این زمینه بوده اما تاکنون 

منجر به نتیجه عملیاتی نشده است. 

با ۱5۰میلیون کجا می توان  خانه خرید؟ 
آنچه در زیر می آید جدول قیمت معامالت انجام شده آپارتمان هایی در مناطق مختلف شهری تهران است که می توان با ۱5۰میلیون 

تومان خرید. الزم به ذکر است این ارقام مربوط به اعالم سامانه رسمی امالک است. 

اص��وال پس از روی کار آمدن حس��ن روحانی، یکی یک��ی تمام درهایی که دولت 
قبلی ز حکمت )!( به روی مردم بس��ته بود، توس��ط دولت جدید ز رحمت گش��وده 
می ش��ود. اصوال هرکسی به ش��یوه خودش به مردم خدمت می کند. دولت قبلی هم 
خدمت می کرد، این دولت هم خدمت می کند، همه کال به یکدیگر خدمت می کنند. 
حاال این وس��ط ممکن اس��ت برخی خدمت ها کمی درد داش��ته باشد، ولی چیزی 
نیست، همچون آمپول است، دردش چند ثانیه بیشتر نیست. اما به هر حال از دوره 
حکمت )!( به دوره رحمت رسیده ایم. البته در چند روز گذشته همان طور که شاهد 
بودید درها چهارطاق باز شده و هرکسی از راه می رسد می گوید ما می خواهیم برویم 
ایران. همین طور پیش برود و ترافیک س��فر به ایران داش��ته باش��یم، احتماال دولت 
برای مهمانانش مش��کل جای خواب پیدا می کند و امروز و فردا اس��ت که در خانه 
یک��ی از ما را بزنند و وقتی می روی��م جلوی در ببینیم آقای تخت روانچی می گوید: 
»آقا ببخش��ید، ما همه اتاقامون پره، یه اتاق داشتیم که فدریکا موگرینی اونجاست، 
خوبیت نداره لوران رو بفرس��تیم اونجا، اگه ممکنه دو شب این لوران فابیوس ما رو 

بهش جا بدید، فدریکا که رفت میام لوران رو می برم.« 
خالص��ه ازدحام و تردد مقام های خارجی این روزها م��ا مردم مهمان نواز ایران را 
هم کالفه کرده اس��ت. واال... همش مهمون مهمون... همش بش��ور و بس��اب! دولت 
ه��م اینقدر رفیق باز؟ هر روز یا پای تلفن با نخس��ت وزیر انگلیس حرف می زنند، یا 
آلمانی ه��ا با فک و فامیل می آیند، یا فابیوس و موگرینی و فالن و بهمان می آیند... 
ای��ن دولت، دولت زندگی نیس��ت! دول��ت باید مثل دولت قبلی اهل زندگی باش��د. 
درهای خانه را ببندد، به خانواده اش برسد. منتها دولت قبلی هم کمی در رسیدن به 
خانواده تک بعدی عمل می کرد، چون شما بهتر از بنده می دانید که معنای رسیدن 
فق��ط توجه و مهرورزی به خانواده که نیس��ت، خانواده آب و دانه هم می خواهد که 

زنده بماند. حاال بگذریم... 
ب��ه ه��ر ح��ال، هر چه که هس��ت، گ��وش ش��یطان ک��ر، ز رحم��ت، ز تدبیر، ز 
 تقدی��ر، ز هر چیزی که هس��ت، درهای کش��ور کمی گش��وده ش��ده و بوی بهبود 
ز اوضاع جهان )غیر از یونان، عراق، س��وریه، یمن، ترکیه، فلس��طین مظلوم و چند 

جای دیگر( می شنویم. 
مثال حتما ش��ما هم خبردار ش��ده اید که هیاتی آلمانی به ایران آمدند؟ همه هم 
غول! مرسدس، فولکس، زیمنس، دایملر، پرویز، اقدس و دیگران. راجع به این ماجرا 

که هفته قبل با هم صحبت کردیم. 
حتم��ا خبردار ش��ده اید که ش��رکت منح��وس و التقاطی »مک دونال��د« هم فرم 
درخواست نمایندگی برای ایران را روی سایتش باز کرده؟ احتماال همین روزهاست 
که تابلوی »اغذیه فروشی مک دونالد نازی آباد، شعبه دیگری ندارد« را در خیابان های 

تهران ببینیم. 
یک کش��تی ایرانی با 2 میلیون بش��که نفت هم که به سمت شرق جهان حرکت 

کرد االن احتماال به مقصد رسیده و دارند سوشی می خورند. 
خبر هیجان انگیز بعدی هم این اس��ت که امکان تاسیس شعب بانک های خارجی 
در ایران و بانک های ایرانی در خارج فراهم ش��ده است. در روزهای آتی در این باره 

بیشتر صحبت خواهیم کرد و مفصل به برخی از این موارد می پردازیم. 
فعال خواس��تیم عرض کنیم که تا در »ز رحمت« دولت باز اس��ت، شما هم فیض 

ببرید. فعال خدانگهدار. 

پورشه 9۱۱ توربو S با تیونینگ تاپ کار )TopCar( حدود ۲9۰,۰۰۰ یورو قیمت دارد و برخی از قسمت های آن از روکش طال ساخته شده است. 

ز رحمت گشودند دِر دیگری

بازی وار س��ازی )Gamification(  که 
در فارس��ی ب��ه بازی س��ازی، بازی آفرینی و 
بازی گونه س��ازی نیز ترجمه ش��ده اس��ت، 
ب��ه معنی اس��تفاده از المان ه��ای بازی در 
فضاهایی اس��ت که ماهیت غیر بازی دارند. 
هدف از ای��ن کار، جلب و ج��ذب و درگیر 
ک��ردن، آم��وزش دادن، س��رگرم ک��ردن و 
ارتقای سطح مشارکت مشتریان، مخاطبان، 
کارمن��دان یا رأی دهندگان اس��ت. از بازی 
وار س��ازی می ت��وان جهت ایج��اد جذابیت 
در یادگیری، ارتقای س��طح سالمت، انجام 
فرآینده��ای تکراری ی��ا کارهای غیر جذاب 
برای مقاص��د غیر بازی گونه اس��تفاده کرد. 
امروزی  کس��ب و کارهای  صاحبان  استقبال 
به خص��وص کس��ب و کارهای مبتنی بر وب 
)تج��ارت الکترونی��ک( نیز در اس��تفاده از 
چنین اب��زار توانمندی به طرز محسوس��ی 
رشد داشته است. دلیل اصلی چنین توجه و 
استقبالی نیز تبدیل فرآیند خرید مشتریان 
به نوعی تفریح و س��رگرمی و س��اختن یک 
تجربه خری��د لذت بخش برای آنان و وفادار 
س��اختن ایش��ان اس��ت. این مهم با کمک 
ابزار بازی وار س��ازی و به واسطه مشوق ها و 
انگیزاننده های فراوان پنهان و پیدا در بطن 

بازی است. 
نظر ب��ه جدید بودن نس��بی مفهوم بازی 
وار س��ازی و حجم کم محت��وی تولیدی به 
زبان فارس��ی در این حوزه، در این س��ری 
از مطال��ب قص��د داریم به معرف��ی اجمالی 
ای��ن ابزار کارآم��د و نح��وه به کارگیری آن 
در کس��ب و کارها و انتف��اع مطلوب متعاقب 
بپردازیم. دس��ت ش��ما خوانن��ده گرامی را 
در همراه��ی، مش��ارکت و ارائ��ه بازخورد، 

صمیمانه می فشاریم. 

جنبه روانشناسانه بازی وار سازی
بازی وار س��ازی و روانشناس��ی به واسطه 
مفاهی��م مرتب��ط ب��ا انگی��زش، رفت��ار و 
شخصیت شناس��ی، ارتباط نزدیک��ی با هم 
دارند. ش��ناخت این مفاهیم از آن جهت که 
کمک بزرگی برای پیاده سازی صحیح بازی 

وار سازی است، حائز اهمیت خواهد بود. 
چنانکه می دانی��م انگیزاننده ها را به طور 
کلی در دو نوع درونی و بیرونی می شناسند. 
انگیزانن��ده درونی در فرآیند ب��ازی، عامل 
ل��ذت ب��ردن بازیک��ن از آن ب��ازی اس��ت. 
انگیزاننده ه��ای درون��ی با ایج��اد باالترین 

سطح لذت، درگیر سازی و خالقیت در انجام 
وظایف و یادگیری، بهترین نوع انگیزش در 
اف��راد را ایج��اد می کنن��د. انگیزاننده های 
بیرونی نیز که ترغیب کننده ش��خص برای 
انجام کاری اس��ت تا پاداش��ی کس��ب یا از 
تنبیهی اجتناب کند، ممکن است محسوس 
)پ��ول، جام، م��دال، ...( ی��ا غیر قابل لمس 
)موقعی��ت اجتماعی، احت��رام، قدردانی،...( 
باش��ند. یکی از دالیل جذابیت بازی ها برای 
انس��ان، فراهم آمدن امکان دریافت پاداش 
اس��ت. اخذ پاداش ب��ا فعال ک��ردن مراکز 
خش��نودی در مغز سبب ایجاد حس مثبت 
در انسان شده و این همان راز وفادار کردن 

مشتریان کسب و کار است. 
انگیزاننده ه��ای بیرون��ی در ترغیب افراد 
ب��ه انج��ام وظای��ف غیر جذاب، تک��راری و 
روتین موثرن��د. حال آنک��ه انگیزاننده های 
درونی، برای انج��ام فعالیت های غیر روتین 
زع��م  ب��ه  توصی��ه می ش��وند. همچنی��ن 
می توانند  بیرونی  انگیزاننده های  بس��یاری، 
انگیزاننده ه��ای درون��ی را تضعی��ف کنند. 
)مث��ال بازی را ب��ه یک کار روتی��ن تبدیل 

کنند(
ب��ه  از مطال��ب  ای��ن س��ری  ادام��ه  در 
تش��ریح پ��اداش، ورود ب��ازی ب��ه الیه های 
کس��ب و کارهای امروز، گام ه��ای اصلی در 
ب��ازی وارس��ازی، ان��واع مش��تریان و نحوه 

وفادار سازی ایشان خواهیم پرداخت. 

پاداش
مکانیک اغلب بازی ها ش��امل جمع آوری 
امتیاز، مدال و... اس��ت ک��ه بازیکن درصدد 
به دست آوردن آنها در طول بازی بوده و بعد 
از به دس��ت آوردن هر کدام مترصد حفظ و 
نگهداری از آنها و البته افزودن بر آنهاس��ت. 
آدم��ی دوس��ت دارد بعد از انج��ام فعالیت 
خود پ��اداش گرفته و ب��ر آن بیفزاید. اما با 
الهام گرفتن از گابه زیش��رمن می توان انواع 
مختلف پاداش ها را شامل موارد زیر دانست: 
*  جایگاه )Status(: موقعیت بازیکن در 

بین دیگر بازیکنان در جدول رده بندی
*  دسترسی )Access(: امکان دسترسی 
به اطالعات، اش��خاص یا اش��یایی که دیگر 
بازیکن��ان ب��ه آنها دسترس��ی نداش��ته یا 
دسترسی محدود دارند. )مثال امکان داشتن 
عکس یادگاری با خواننده و امضای وی پس 

از اتمام کنسرت(
*  ق��درت )Power(: توانای��ی اثر گذاری 
یا تس��لط بر دیگر بازیکنان، اطالعات، اشیا 
یا داش��تن حق انتخابی که دیگران نداشته 

یا به طور محدود دارند. مواردی مانند مدیر 
یک اتاق گفت وگو )Forum(  شدن، امکان 
انتخاب ترانه مورد عالقه در یک کنس��رت و 
درخواست آن از خواننده، مثال هایی از این 

دست هستند. 
*  جای��زه )Stuff(: چی��زی ک��ه دیگران 
دریافت نمی کنند یا ب��ه میزان معدودی از 
بازیکنان دریافت می کنن��د. همان گونه که 
پیش تر ذکر ش��د، جوایز می توانند ملموس 
یا ناملموس بوده و در ازای تالش یا مهارت 

بازیکن اعطا شوند. 

بازی وار سازی و کسب و کارهای امروزی
در دنی��ای م��درن ام��روز ک��ه رقاب��ت 
س��خت و دائم��ی از بارز تری��ن ویژگی های 
کسب و کارهاس��ت، جل��ب نظ��ر مخاطبان، 
خل��ق تجربه لذت بخش خری��د و در نهایت 
ایجاد وفاداری در مش��تریان، امری حیاتی 
در حفظ کسب و کار در میدان رقابت شدید 
با رقب��ای به روز و آگاه از روندهای بازاریابی 
نوین و تکنیک های کارآمد آن است. چنین 
الزام��ی به خص��وص بی��ن کس��ب و کارهای 
دیجیتال مبتنی بر وب، بیش��تر و نمایان تر 
دیده می ش��ود. اجرای درست تکنیک های 
بازی وار س��ازی می توان��د تاثی��ر ملموس و 
مشهودی در سرآمد شدن اکثر کسب و کارها 

داشته باشد. 
اگرچ��ه بازی یک��ی از تجربیات ش��یرین 
بش��ر در طول تاریخ ب��وده ولیکن در دنیای 
پرمش��غله امروز دیگر به مانند سابق فرصت 
یافتن وق��ت فراغت و تخصیص بخش��ی از 
آن به انج��ام بازی با دوس��تان، کمتر مهیا 
می  ش��ود پس بنابراین ب��ا وارد کردن بازی 
ب��ه س��اعات کاری کارمن��دان در محل کار 
یا طراحی فرآیند خرید مش��تریان به شکل 
ی��ک بازی، می توان پاس��خی درخور به این 
نیاز قدیمی بش��ر داد و البته در حاش��یه از 
 مزایای مادی و معنوی بسیار آن هم منتفع 

شد. 
دانیل پینک معتقد است که با  گذار از عصر 
اطالع��ات )عصر حاضر( و ورود به عصر آتی 
یعنی دوران مفهوم پردازی، کس��ب و کارهای 
موف��ق دیگر بر پای��ه تحلیل ه��ای منطقی 
ریاضی و شبهه کامپیوتری استوار نخواهند 
بود بلکه براس��اس ش��ش اصل کلیدی که 
بازی وار س��ازی یک��ی از مهم تری��ن اصول 
آن اس��ت، بنا نهاده خواهند ش��د. طراحی، 
داستان ُس��رایی، همدلی، هماهنگی و معنا، 
دیگر اصول و پایه های کسب و کارهای عصر 

بعدی به زعم ایشان هستند. 

بازی وار سازی و نقش آن در کسب و کارهای امروز 

نیک وودم��ن، مدیرعامل ش��رکت GoPro باالترین میزان دس��تمزد را در بین 
مدیرعامل های آمریکا در س��ال 2014 طبق گفته وب س��ایت بلومبرگ داشته است. 

در ادامه او به طور مختصر در مورد روال روزهای کاری اش می گوید. 
شرکت GoPro در ابتدا کار خود را برای فروش بند دوربین با هشت کارمند آغاز 
کرد ول��ی در ادامه راه به تولید و فروش دوربین ها و پایه های دوربین خود پرداخت 

و حاال بیش از ۸00 کارمند دارد. 
 وودمن، مدیرعامل این شرکت معتقد است که شرکت GoPro دیگر یک شرکت 

کوچک نیست. او می گوید: 
GoPro جنبش��ی اس��ت که بیش از هر زمان دیگری در آن مردم سراس��ر دنیا 

تجربیات و اتفاقات زندگی خود را ثبت کرده و به اشتراک می گذارند. 
همان طور که می دانید، ایج��اد یک جنبش زحمت زیادی را می طلبد. وودمن که 
متاهل و صاحب دو فرزند اس��ت در مورد اینکه چطور تمام کارهای خود را مدیریت 

می کند، می گوید: 
صبح ها پس��رهایم من را از خواب بیدار می کنند تا بازی کنیم. من معموالً تالش 
می کنم تا صبح ها را به خانواده ام اختصاص دهم و هر زمان که بتوانم خودم فرزندانم 
را به مدرس��ه می برم. معموالً تا دیر وقت س��رکار هس��تم و خیلی س��خت است که 

به موقع برای شام به خانه برسم. 
در شرکت این شانس را دارم که روی چیزهایی تمرکز کنم که به آنها عالقه دارم: 
محصول، بازاریابی، استراتژی و ویژن تجاری. روزهای کاری من فوق العاده است؛ چرا 
که با افراد باهوش و مشتاقی نشست و برخاست دارم که این کار به ما کمک می کند 

تا ایده های خود را در مورد GoPro به واقعیت بدل کنیم. 
 به روزهایی که به عنوان روز محصول تعیین کرده ایم عالقه زیادی دارم. نشس��تن 
و تصویر س��ازی آینده با مهندس��ان و طراحانی که می توانند ایده ها را محقق سازند 
برای من مثل یک رؤیا است. در انتهای روز واقعاً خسته هستم. برای خواب به خانه 

می روم و دوباره صبح و تکرار این روال. 
منبع: بیزنس اینسایدر

مدیرعاملی که بیشترین دستمزد را در سال 
۲۰۱۴ داشته از روال یک روز خود می گوید

جدول امروز

آتبین مقصودی
کارشناس ارشد کسب و کار

فرصت سوزی

سودوکو

قــاب

کیوسـک
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احسان ابراهیمی
طنزنویس

قیمت کل )تومان(قیمت هر مترمربع )تومان(عمر بنا )سال(متراژ بنا )مترمربع(منطقه 

5۹52/200/00012۸/000/000خزانه- خ ابطحی

2/200/000130/000/000نوساز56شهرک کاروان- روبروی پارک کوهسار

2/300/000123/000/000کلنگی4۷خ مالک اشتر بین کارون و قصرالدشت

2/200/000143/000/000نوساز65کن سولقان- محله پایین

2/400/000136/550/000نوساز5۷فالح- میدان جلیلی

2/500/000116/000/000کلنگی45امیریه- پل امیربهادر- خ شراره
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