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گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در استخر ماهی های زینتی

 ماهی قرمز کوچولو
در تور واسطه ها 

 آمارهای سیف درباره سهم موسسات غیر مجاز
از فعالیت های پولی

 از وعده های حداکثری
تا دستاوردهای حداقلی
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با رس��یدن سال نو، بهتر است ش��یوه های مدیریت و ابزارهای تبلیغاتی 
ما نیز نو ش��ود. یکی از ابزارهای تبلیغاتی که نقش عمده ای در 

جذب مشتری در دنیای امروز دارد، تبلیغات دیجیتالی است...
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سه شنبه
25 اسفند ماه
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بازار آرام بلیت سفرهای نوروزی
سیاست های وزارت راه جواب داد

با نزدیک ش��دن به روزهای پایانی س��ال و رس��یدن به 
روزهایی که برای بس��یاری از خانواره��ای ایرانی بهترین 
زمان برای س��فر های داخلی و خارجی محسوب می شود، 
قطع��ا آنچ��ه بی��ش از هر موض��وع دیگری اهمی��ت دارد 
مدیری��ت بهینه این ب��ازار بلیت های ن��وروزی و برقراری 
نظم��ی همه جانبه اس��ت، موضوعی ک��ه هرچند به دلیل 
شکل گیری بازارهای سیاه گسترده و برنامه ریزی تورهایی 

با قیمت های عجیب کمتر رعایت شده اما به نظر می رسد 
در آستانه نوروز 95 می توان به اجرایی شدن الاقل بخشی 
از آن امید داش��ت. هرچند با وجود تمام برنامه ریزی های 
صورت گرفته در طول س��ال های گذش��ته ب��رای افزایش 
اقبال مردم به وس��ایل حمل و نقل عمومی و افزایش سهم 
آنها در آمد و ش��د مردم، همچنان این خودروهای سواری 
شخصی هستند که بیشترین سهم را در سفرهای نوروزی 

ایف��ا می کنن��د و از ای��ن رو پیش بینی ترافیک س��نگین 
جاده ای در روزه��ای نوروز امری دور از ذهن نخواهد بود، 
ام��ا مدیریت بازار خرید بلیت س��فرهای نوروزی نیز امری 
اس��ت که عدم مدیریت آن می تواند نظم اقتصادی عرصه 
حمل و نق��ل را تهدید کند، امری که با پیگیری های صورت 

گرفته شاید برای نخستین بار در شقوق مختلف 
6حمل و نقل عمومی به کار بسته شده است...

سرمقـاله
نقش زنان در زنجیره 

ارزش گردشگری 

صنع��ت  دنی��ا  در  ام��روزه، 
صده��ا  ش��امل  گردش��گری 
ای��ن  ک��ه  اس��ت  کس��ب و کار 
به صورت  عمدت��ا  کس��ب و کارها 
کوچک  و  خرد  کس��ب و کارهای 
است و به همین دلیل این صنعت 
بس��یاری  فرصت های  می توان��د 
را برای اش��تغال ایج��اد  کند. در 
واقع در زنجیره تامین و زنجیره 
ارزش گردش��گری فرصت ه��ای 
و  کارآفرین��ی  ب��رای  بس��یاری 
اشتغال زنان وجود دارد. به طور 
مشخص در بخش عرضه صنعت 
گردشگری خدماتی مانند اقامت 
و پذیرایی، خدم��ات حمل و نقل 
و اطالع رس��انی وجود دارد و به 

عبارتی در تمامی زمینه های...
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س��ازمان پزش��کی قانونی از مرگ 5 هزار و 738 نفر در 
ح��وادث رانندگی نوروز در پنج س��ال گذش��ته )1390 تا 

1394( خبر داد. 
به گزارش سازمان پزشکی قانونی در پنج سال اخیر آمار 
تلفات حوادث نوروزی )25 اسفند هر سال تا 15 فروردین 
سال بعد( با سیر نزولی مواجه بود به نحوی که این آمار از 
یک هزار و 318 فوتی در نوروز س��ال 1390 به 968 فوتی 

در سال 1394 رسیده است. 

براساس آمارهای موجود به طور میانگین 6 تا 6.5درصد 
از کل تلفات حوادث رانندگی هر سال مربوط به ایام نوروز 

است. 
این گزارش افزود: آمار تلف��ات حوادث رانندگی نوروزی 
سال 1394 با کاهش 10.7 درصدی نسبت به سال قبل از 
آن به 968 نفر کاهش یافت و بعد از چند سال آمار تلفات 

نوروزی به کمتر از هزار نفر رسید. 
همچنین در نوروز س��ال 1394، 71.6 درصد کشته های 

ح��وادث رانندگ��ی مرب��وط ب��ه جاده ه��ای برون ش��هری 
 )693ت��ن(، 21.8 درص��د در جاده ه��ای درون ش��هری

)211 تن(، 6.2 درصد در جاده های خاکی- روس��تایی )60 تن( 
و محل تص��ادف چهار دهم درصد م��وارد نامعلوم )4 نفر( 

گزارش شد. 
در این س��ال ش��مار فوت ش��دگان تصادف در جاده های 
 ب��رون ش��هری 10 درص��د، درون ش��هری 1.4 درص��د

و خاکی - روستایی 37.5 درصد کاهش یافت. 

ش��بکه خبری »سی. ان. بی. س��ی« آمریکا تحلیل کرد که افزایش چشمگیر تقاضای 
بازارهای نوظهور و محدودیت عرضه، در تغییر قیمت جهانی طال تاثیر گذاشته است. 

به نوشته تارنمای این شبکه خبری، گرچه قیمت تحویل فوری یا نقدی طال صبح روز 
دوشنبه در بازار لندن، کمتر از 0.5 درصد افزایش یافت و به یک هزار و 255 دالر در هر 
اونس رسید اما تقاضای بازارها به ویژه بازارهای نوظهور باالست، زیرا دوازدهم تا هجدهم 
ماه گذشته میالدی )بیست و سوم تا بیست و نهم بهمن ماه( ارزش ارزهایی مانند روپیه 
اندون��زی، رینگت مالزی و دانگ ویتنام در برابر دالر آمریکا به ش��دت کاهش پیدا کرد 
و مصرف کنن��دگان در ای��ن بازارها به خرید زیورآالت ط��ال روی آوردند که یک دارایی 
مطمئن محس��وب می ش��ود.  همچنین بر پایه اعالم پایگاه اطالع رس��انی بانک مرکزی 
چی��ن، این بانک ذخایر طالی خ��ود را 0.6درصد افزایش داد و آن را از 57.18 میلیون 
اونس در ماه ژانویه )دی-بهمن( به 57.50 میلیون اونس در ماه فوریه )بهمن-اس��فند( 
رساند.  با وجود انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا از سوی بانک مرکزی این کشور که 
به طور معمول موجب کاهش قیمت طال می شود، مسائل یاد شده موجب تغییر دیدگاه 
بازار در مورد طال ش��ده و تقاضای فلز زرد را افزایش داده اس��ت.  براساس اعالم انجمن 
جهانی طال، افزایش تقاضای طال تا اندازه ای نیز تحت تاثیر کاهش عرضه این فلز است. 
عرضه جهانی طال در س��ال 2015 با 4 درصد کاهش نسبت به سال پیش از آن به 4 

هزار و 258 تن رسید که کمترین سطح از سال 2009 تاکنون بود. 
قیمت فلز زرد از آغاز امس��ال تاکنون در بازار لندن نزدیک به 20 درصد افزایش پیدا 

کرده است. 

شرایط اقتصادی چین با کاهش قیمت زغال سنگ پیچیده تر شده است؛ 5 تا 6 میلیون 
کارگر در خطر از دست دادن شغل خود هستند. 

به گزارش گاردین، هزاران کارگر معدن چینی روز گذشته به خیابان های شهر معدن 
زغال س��نگ در شمال ش��رق چین آمدند و به دلیل عدم پرداخت دستمزدها، اعتراض 
کردند. این در حالی اس��ت که کش��ور به دلیل ظرفیت بیش از اندازه در صنایع سنگین 

با افزایش بیکاری دست وپنجه نرم می کند. 
اعتراض کنندگان در معدن شانجیاشان کار می کنند که متعلق به گروه النگ می است. 
آنها در تمامی ماه مارس پالکاردهایی در دس��ت گرفته بودند که روی آن نوش��ته شده 
ب��ود: »ما می خواهیم زندگ��ی کنیم، ما غذا می خواهیم.« ای��ن پالکاردها را می توان در 

عکس هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است، دید. 
در حالی که چین با کاهش رشد اقتصادی مواجه شده است، دولت سعی دارد ظرفیت 
م��ازاد در صنایع س��نگین نظیر زغال س��نگ و ف��والد را کاهش بدهد. اما این مس��ئله 
نگرانی هایی را ایجاد کرده، مردم می ترس��ند که مب��ادا بیکاری دهه 90 میالدی دوباره 
اتفاق بیفتد.  اکثر کارگران ادعا می کنند دستمزد آنها پرداخت نشده و برخی دیگر نیز 
مدعی هستند که دستمزد آنها به 800 یوآن کاهش یافته، در حالی که دستمزد حقیقی 
آنها 1000 یوآن بوده اس��ت.  س��قوط قیمت نفت و زغال سنگ نیز مزید بر علت شده و 
مشکالت را پیچیده تر کرده است. برخی از شرکت ها در این کشور ناگزیر به تعدیل نیرو 
ش��ده اند.  براساس اطالعات به دس��ت آمده از رویترز، انتظار می رود دولت چین 5 تا 6 

میلیون نفر از کارگران خود را اخراج کند. 

وزی��ر نفت با تش��ریح دو محور مذاکرات نفت��ی ایران و 
روس��یه اعالم کرد: ایران آماده از س��رگیری سوآپ نفت با 

روسیه است. 
به گزارش مهر، بیژن زنگنه در حاشیه دیدار با »الکساندر 
ن��واک« وزیر ان��رژی روس��یه در جمع خبرن��گاران گفت: 
هم��کاری بلندمدت و راهبردی با روس��یه به ویژه در بخش 

انرژی، سیاست راهبردی ایران است. 
وزیر نفت از ایران و روسیه به عنوان دو تولیدکننده بزرگ 
نف��ت و گاز جهان یاد کرد و اف��زود: قطعا همکاری ایران و 
روسیه در بازار جهانی نفت و انرژی تاثیرگذار خواهد بود. 

وی با تاکید بر اینکه لغو تحریم های ایران فرصتی را برای 
همکاری های دوجانبه بین شرکت های نفتی و گازی ایران 
و روس��یه فراهم کرده است، اظهار داشت: توسعه بازرگانی 
و سوآپ نفت و گاز از دیگر محورهای همکاری های نفت و 

انرژی ایران در دوران پساتحریم خواهد بود. 
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اش��اره به گذش��ت 
م��دت زمان کوتاهی از لغو تحریم ه��ای نفتی ایران، تاکید 
کرد: ایران آماده از سرگیری فعالیت مشترک با شرکت های 

روسی در میادین نفت و گاز در دوران پساتحریم است. 

ایران از اجرای طرح فریز نفتی مستثنی شد
وزیر انرژی فدراس��یون روس��یه نیز با تاکید بر اینکه در 
دوران تحری��م س��طح تولید نفت ایران کاه��ش یافته بود، 

گفت: افزایش تولید نفت، حق ایران است. 
 »الکس��اندر نواک« در حاشیه دیدار و گفت وگو با زنگنه 
وزیر نفت ایران در پاس��خ به این پرس��ش که آیا حق ایران 
اس��ت ک��ه از اجرای طرح فری��ز نفتی با توجه به ش��رایط 
تحریم های گذش��ته مس��تثنی ش��ود؟ گفت: امروز با وزیر 
نف��ت ایران درباره اجرای طرح فریز نفتی دیدار و مذاکرات 
متعددی کردیم و ش��رایط بازار نفت را مورد بررس��ی قرار 

دادیم. 
وزیر انرژی فدراسیون روسیه با تاکید بر اینکه هم اکنون 
بازار جهانی نفت در شرایط متالطمی به سر می برد، افزود: 
در طول یک ونیم س��ال اخی��ر با کاهش قیم��ت نفت خام 
روبه رو بوده ایم و از این رو، تولیدکنندگان اصلی نفت باید با 

یکدیگر هماهنگ باشند. 
ای��ن عضو کابینه دولت روس��یه ب��ا تاکید ب��ر اینکه در 
دوران تحری��م س��طح تولید نفت خام ای��ران کاهش یافته 
اس��ت، اظهار داش��ت: موضع و سیاست فعلی ایران افزایش 

تولید نفت اس��ت که آن را درک می کنیم. نواک با اشاره به 
چارچوب هماهنگی های کش��ورهای عضو اوپک و غیر عضو 
اوپ��ک تاکید ک��رد: بای��د در چارچوب ای��ن همکاری ها و 
هماهنگی ه��ا بین اوپکی ها و غیراوپکی ها به توافق برس��یم 

که افزایش تولید نفت حق ایران است. 
این مقام ارش��د روس تاکید کرد: ب��ه عبارت دیگر ایران 
حق دارد که یک راه خاص و منحصربه فرد خود را داش��ته 
باش��د و ب��رای افزایش تولی��د نفت خام اق��دام کند. نواک 
همچنین با اش��اره به مذاکرات انجام شد با وزیر نفت ایران 
به منظور توس��عه و بهره برداری میادی��ن نفت و گاز تاکید 
کرد: در کنار توسعه میادین، سوآپ،  LNG و قراردادهای 
جدی��د نفتی از دیگر محورهای مذاکرات با وزیر نفت ایران 

بوده است. 
وزیر انرژی روس��یه با اش��اره به توافق رهبران دو کشور 
برای توسعه و همکاری های مشترک شرکت های نفت و گاز 
ایران و روس��یه خاطرنش��ان کرد: هنوز شرایط قراردادهای 
نفتی ایران نهایی نشده، با این وجود در آینده همکاری های 
دو جانب��ه دو کش��ور در ح��وزه نفت، گاز و انرژی توس��عه 

می یابد. 

مرگ بیش از 5700 نفر در حوادث رانندگی نوروز طی 5 سال اخیر

اوضاع اقتصادی چین با خشم کارگران درآمیختفراز و نشیب قیمت طال از دید رسانه آمریکایی

با مذاکرات نفتی ایران و روسیه

ایران آماده از سرگیری سوآپ نفت شد

محمدرضا 
رضوانی

 عضو هیات مدیره
انجمن علمی گردشگری

گزارش »فرصت امروز« از جزییات برندینگ شهر اصفهان

وقتی اصفهان برند می شود

مدیـران
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جناب آقای مهندس فرشید شکرخدایی 
نایب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران

درگذشـت تاسف بار پدر همسر گرامیتان را به جنابعالی و سایر 
بازماندگان سـوگوار تسلیت می گوییم. از درگاه خداوند تبارک 
و تعالی برای آن عزیز سـفر کـرده غفران الهی و طلب آمرزش 

نموده و برای بازماندگان محترم صبر و اجر جزیل خواهانیم.

روزنامه فرصت امروز

پای صنعت هتلداری برای نخستین بار به بازار سرمایه باز شد
معاون پذیرش و ناش��ران فرابورس گفت: در حالی 
چهار س��ال پیش فرابورس پای صنعت گردش��گری 
را با بازگشایی نماد س��رمایه گذاری میراث فرهنگی 
به بازار س��رمایه باز کرد که اکنون یک شرکت هتل 
بین المللی کشور در فرابورس پذیرش شده تا به این 
ترتیب زنجیره تامین مالی این صنعت از طریق بازار 

سرمایه تکمیل تر شود. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی فراب��ورس ای��ران، 
سیدمهدی علم الهدی افزود: پس از روی کار آمدن 
دول��ت یازدهم به واس��طه پتانس��یل های بی ش��مار 
موجود در صنعت گردش��گری و نقش انکارناپذیر آن 
در اش��تغال زایی توجه ویژه ای به رشد و توسعه این 
صنعت شده اس��ت. در واقع، یکی از راه های کاهش 
ات��کای بودجه به نفت نیز همس��و با سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی با رش��د هر چه بیش��تر این صنعت 

به خوبی امکان پذیر است. 
وی ادام��ه داد: از ای��ن رو با توجه ب��ه اینکه یکی 
از مهم ترین رس��الت های فرابورس ایران تامین مالی 
بنگاه های اقتصادی فعال در بسیاری از صنایع کشور 
از جمله صنعت گردش��گری برای دستیابی به رشد 
و توس��عه پایدار اقتصادی اس��ت، ب��ا پذیرش چنین 
ش��رکت هایی مانند هتل ها، س��عی می کنیم تامین 
مالی این صنعت را از طریق بازار س��رمایه تس��هیل 

کنیم. 
وی ادامه داد: همچنین س��عی داریم دایره تامین 
مالی خود را به دیگر ش��رکت ها و صنایع موجود در 

کشور گسترش دهیم. 
این مقام مس��ئول در فرابورس اف��زود: با توجه به 
مح��دود بودن منابع مالی دولت، بانک ها و س��رمایه 
بخ��ش خصوصی ب��رای تامین نقدینگ��ی بنگاه های 
اقتصادی، بازار س��رمایه محل مناس��بی برای تامین 
مالی به ش��مار می رود که با ورود ش��رکت ها به این 

بازار، این مهم به خوبی قابل دستیابی است. 

درج 25 شرکت در فرابورس ایران 
معاون پذیرش و ناش��ران فرابورس ایران در ادامه 
به درج دو ش��رکت در بازار دوم اشاره کرد و در این 
زمینه توضی��ح داد: به تازگی دو ش��رکت ریل پرداز 
س��یر و ش��رکت تولید نیروی برق صبا به ترتیب در 

گروه ه��ای »حمل و نق��ل، انب��ارداری و ارتباطات« و 
»عرضه ب��رق، گاز، بخار و آب گرم« پس از کس��ب 
همه ش��رایط پذیرش، 19 و 22 اس��فندماه در بازار 
دوم درج شده اند.  به گفته وی، به این ترتیب شصت 
و هفتمین و ش��صت و هشتمین شرکت در بازار دوم 
درج ش��ده اند که امیدنامه آنها در بخش اوراق بهادار 
پذیرفته ش��ده و در س��ایت فرابورس ایران نیز قابل 
مش��اهده اس��ت و صورت های مالی و سایر اطالعات 
این شرکت ها در سامانه کدال در دسترس قرار دارد. 
علم الهدی، همچنین ب��ه ارائه آماری درباره درج 
شرکت ها در فرابورس ایران در سال جاری پرداخت 
و گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون، 25 شرکت را در 
فرابورس درج کرده ایم که از میان آنها شش شرکت 

در بازار اول و 19 شرکت در بازار دوم بوده اند.
 

پذیرش 24 شرکت در سال 94
از س��وی دیگر علم الهدی آم��اری درباره پذیرش 
س��ال جاری شرکت ها در فرابورس ایران ارائه کرد و 
گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون، بیش از 24 شرکت 
در صنایع مختل��ف را در فرابورس پذیرش کرده ایم 
که از میان آنها شرکت داروسازی سبحان انکولوژی 
پ��س از درج نم��اد آن در بازار دوم، هفته گذش��ته 

عرضه اولیه شد. 
وی اف��زود: همچنی��ن برنامه داریم ش��رکت های 
دیگ��ری که امس��ال پذیرش و بعد از احراز ش��رایط 
الزم، نماد آنها در بازارهای اول یا دوم درج شده اند، 

بنا به شرایط بازار برای نخستین بار عرضه کنیم. 
وی نخس��تین شرکت پذیرش ش��ده در فرابورس 
ایران را در سال جاری شرکت پاکدیس در فروردین 
ماه اعالم کرد و گفت: دو ش��رکت آس��یا سیر ارس 
و هت��ل بین الملل��ی کوث��ر اصفه��ان نی��ز، آخرین 
شرکت های پذیرش شده در فرابورس ایران در سال 

94 به شمار می روند. 
به گفته وی، از 24 ش��رکتی که امس��ال پذیرش 
ش��ده اند، چهار شرکت در بازار اول و 20 شرکت در 
بازار دوم هستند؛ همچنین شرکت های بسیاری نیز 
در صف پذی��رش در فرابورس ایران قرار دارند که با 
تکمیل اطالعات و م��دارک آنها، اقدامات الزم برای 

پذیرش آنها در آینده صورت خواهد گرفت. 
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 رویکردهای تبلیغاتی که در سال جدید 
می توانید از آنها بهره بگیرید 

 تبلیغات خالق
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کارش��ناس  فتحی،  ت��ورج 
مناب��ع آب و محیط زیس��ت، 
سدس��ازی را عامل��ی ب��رای 
بی��ان منفی دش��ت ها و افت 
س��طح س��فره های زیرزمینی 

معرفی می کند. 
گزارش های منتشر شده در 
بخ��ش آب وزارت نیرو هم به 
عدم مطالعه تاثیر سدس��ازی 
روی مناب��ع آب زیرزمینی در 

پایین دست اشاره دارد. 
ایمان ش��عار،  فره��اد  ام��ا 
رئیس گروه ایمنی و پایداری 
س��دهای ش��رکت مدیری��ت 
مناب��ع آب ایران، افت س��طح 
زیرزمین��ی  س��فره آب ه��ای 
را ناش��ی از کاه��ش بارش و 
برداش��ت بی رویه از این منابع 
اعام کرده و تاثیر سدها روی 
بی��ان منف��ی آب زیرزمینی 
را ح��دود 5 درص��د معرف��ی 

می کند. 
تورج فتح��ی، در گفت وگو 
ام��روز« می گوید:  با »فرصت 
سدها قطعا اثرات منفی روی 
سفره آب های زیرزمینی دارند 
مگر آنکه در زم��ان مطالعات 
برای س��اخت س��د، وضعیت 
آب پایین دس��ت به درس��تی 
بررسی ش��ده باشد و عملیات 
آبخ��وان داری در دش��ت های 
پایین دست انجام شود. البته 
این مس��ئله کمت��ر در ایران 

دیده شده است. 
اما رئی��س گ��روه ایمنی و 
پای��داری س��دهای ش��رکت 
مدیریت مناب��ع آب ایران در 
امروز«  با »فرص��ت  گفت وگو 
تاکی��د می کن��د: ب��رای تمام 
سدها مطالعات آب زیرزمینی 
انجام می ش��ود، ولی به دلیل 
ع��دم قطعیت در محاس��بات 
ب��ا  اگ��ر  حت��ی  مهندس��ی، 

دقیق ترین مدل ها شرایط آب 
زیرزمینی و غیره شبیه سازی 
شود، باز هم احتمال 10درصد 

خطا وجود دارد. 
ب��ه گفت��ه ایمان ش��عار، با 
س��اخت س��دها میزان تغذیه 
چاه ها به طور تقریبی 5درصد 
کاهش می یابد اما با کم شدن 
میزان ب��ارش بلند مدت تغذیه 
چاه ها 20درصد افت می کند. 
بهره ب��رداران  تع��داد  افزایش 
یک چ��اه از 50 نف��ر به 500 
نفر طی پن��ج دهه 20 درصد 
در تغذیه چاه تاثیرگذار است. 
در نتیجه با جمع ش��دن تمام 
این عوامل، یک چاه خش��ک 
می شود و س��د به تنهایی در 
این فرآیند تاثیرگذار نیس��ت. 
اع��داد  ادام��ه می ده��د:  وی 
اع��ام ش��ده در زمین��ه تاثیر 
پدیده های مختلف روی تغذیه 
مناب��ع آب زیرزمینی تقریبی 
اس��ت و بس��ته ب��ه اه��داف، 
مصارف، ساخت زمین شناسی، 
موقعیت اقلیمی، احجام س��د 
و... این اعداد متفاوت اس��ت. 
س��اخت س��د در هی��چ جای 
دنیا بدون اثرات منفی نیست 
ام��ا نمی توانی��م بگوییم که با 
ساخت س��د، پایین دست آن 
کاما خشک شده است. زیرا به 
دلیل وجود فرار آب در سدها، 
ام��کان ندارد که س��اخت این 
س��ازه های آبی زمینه خشک 
ش��دن چاه ها و چش��مه های 
فراه��م  را  دس��ت   پایی��ن 

کند. 

خشک شدن دشت 
جیرفت در اثر سدسازی

با وج��ود اظه��ارات رئیس 
پای��داری  و  ایمن��ی  گ��روه 
س��دهای ش��رکت مدیری��ت 
فتح��ی  ای��ران،  آب  مناب��ع 
کارشناس آب و محیط زیست 

می گوید: در س��د جیرفت که 
پایین دست آن دشت جیرفت 
قرار دارد، به دلیل عدم انجام 
ایجاد  بح��ران  پایه،  مطالعات 

شده است. 
وی اضاف��ه می کند: وزارت 
نیرو در زمان مطالعه س��دها 
و عقد قرارداد ب��ا پیمانکاران 
باالدس��ت  در  مطالع��ه  روی 
س��دها متمرکز می شود. برای 
ساخت س��د باید هیدرولوژی 
س��االنه،  آبده��ی  رودخان��ه، 
آورد  فرس��ایش،  می��زان 
رس��وب و... مطالعه ش��ود اما 
ب��رای س��دهایی که مش��رف 
به دشت ها هس��تند، هیچ گاه 

مطالعه انجام نمی شود. 
این کارش��ناس آب و محیط 
زیس��ت بیان می کند: در شرح 
خدمات مش��اوران سدساز این 
نکته قید نشده که مطالعه ای در 
زمینه بیان دش��ت های پایین 
دست انجام دهند و ببینند آیا 
وضعیت دش��ت متعادل است 
یا خیر و با س��اخت سد میزان 
نفوذ آب در دشت مشرف به آن 
چقدر کاهش می یابد. آیا میزان 
فرار آب سد برای تعادل بخشی 
آبخوان پایین دست تناسب دارد 
یا باید عملیات آبخوان داری در 

منطقه اجرا شود. 
فتح��ی با اش��اره ب��ه اینکه 
بخشی از حقابه محیط زیست 
مرب��وط ب��ه تع��ادل بخش��ی 
ع��دم  از  می ش��ود  دش��ت ها 
توج��ه وزارت نی��رو به رعایت 
حقابه ه��ای زیس��ت محیطی 

خبر می دهد. 
ب��ه گفته وی، س��د جیرفت 
700 میلیون مت��ر مکعب آب 
در مخزن خود دارد. براس��اس 
مدل ه��ای مختل��ف باید 200 
میلیون متر مکعب آب به عنوان 
حقابه زیست محیطی رودخانه 
هلیل رود، تاالب جازموریان و 

تعادل بخش��ی دشت جیرفت 
از این س��د رهاس��ازی شود اما 
وزارت نیرو فق��ط 13 میلیون 
متر مکعب آب از این س��د رها 
می کند. ب��ه دلیل خاکی بودن 
بس��تر رودخانه، آب رهاسازی 
ش��ده که بای��د 100 کیلومتر 
مس��یر را طی کرده تا به تاالب 
جازموری��ان برس��د ب��ه داخل 
زمین نفوذ کرده و در همان 30 
کیلومتر ابتدای مس��یر متوقف 
می ش��ود؛ بنابراین هیچ گاه آبی 

به تاالب نمی رسد. 
این کارشناس آب و محیط 
زیس��ت اضافه می کند: وزارت 
نیرو همان حقابه اندک تعیین 
ش��ده برای تاالب جازموریان 
را یکباره رهاس��ازی نمی کند 
قس��مت های  در  گاه��ی  و 
مت��ر  2میلی��ون  کوچک ت��ر 
مکعب��ی، رهاس��ازی را انجام 
می دهد. این آب فقط می تواند 
مس��افت کوتاهی را طی کند 
و ب��ه تغذی��ه دش��ت کم��ک 
ایران  نمی کند. متاس��فانه در 
دبی پای��ه رودخانه ها در هیچ 

یک از سدها رها نمی شود. 
ب��ا این وجود فره��اد ایمان 
ش��عار، رئی��س گ��روه ایمنی 
و پایداری س��دهای ش��رکت 
مدیری��ت مناب��ع آب ای��ران 
می گوید: ما دبی پایه رودخانه 
را باید رهاس��ازی کنیم. دبی 
پای��ه جزو مصارف س��د بوده 
و در تم��ام س��دها ب��ه ج��ز 
زاینده رود، هرمزگان و یکی از 
سدهای سیستان و بلوچستان 
به عن��وان بحرانی ترین مناطق 
کش��ور از نظ��ر تامی��ن آب، 
رهاس��ازی دب��ی پای��ه انجام 

می شود. 

توجه به بیالن پایین دست 
در یک دهه گذشته

فارس��انی،  عب��داهلل فاضلی 

دبیر ش��ورای راهب��ری طرح 
احی��ا و تع��ادل بخش��ی آب 
زیرزمین��ی در گفت وگ��و ب��ا 
»فرصت امروز« از اثرات منفی 
و مثبت سدسازی روی منابع 
آب زیرزمینی سخن می گوید. 
به گفت��ه وی، در مطالعات 
پی��ش نیاز احداث س��د، باید 
آبخوان ه��ای  تغذی��ه  س��هم 
پایین دست لحاظ شود. البته 
فاضلی به این نکته هم اشاره 
دارد ک��ه برخی س��دها نظیر 
کارون چهار و گتوند به دلیل 
آنکه مش��رف به هیچ دش��تی 
نب��وده و آبرفت��ی در پایی��ن 
دست آنها وجود ندارد، نیازی 
به تعیین س��هم ب��رای تغذیه 
 آب زیرزمین��ی در آنها وجود 

ندارد. 
دبیر شورای راهبردی طرح 
احی��ا و تع��ادل بخش��ی بیان 
می کند: در گذش��ته س��اخت 
برخ��ی از س��دها آبخوان های 
زی��ر دس��ت خ��ود را دچ��ار 
آس��یب کرده و کسری مخزن 
را تشدید کرده اند. با توجه به 
مشکاتی که در اثر سدسازی 
ب��رای بخش های��ی از کش��ور 
ایجاد ش��ده از یک دهه پیش 
مطالعات وضعیت پایین دست 
به طور پررن��گ در پروژه های 

سدسازی دیده می شود. 
فاضل��ی می گوی��د: از آنجا 
که سدها سیاب ها را ذخیره 
ک��رده و به تدریج رهاس��ازی 
می کنن��د امکان نفوذ بیش��تر 
و  ک��رده  فراه��م  آب  ب��رای 
س��فره های زیرزمینی را بهتر 

تغذیه می کنند. 
وی ادامه می  دهد: با اجرای 
آبیاری در دشت  ش��بکه های 
س��فره آب های  سطح  عباس، 
زیرزمین��ی باال آم��ده و حتی 
خاک منطقه تا حدودی زه دار 

شده است. 

اختالف نظر کارشناسی بر سر تاثیر سدسازی روی چشمه ها و چاه ها

سدها منابع آب زیرزمینی را می بلعند؟ 

منتشر  گزارش های  براس��اس 
ش��ده در رس��انه های اوکراین و 
ترکیه، دو کش��ور بر سر توسعه 
همکاری ه��ای خ��ود در ح��وزه 
ان��رژی و خصوص��ا گاز به توافق 
رس��یدند. براس��اس ای��ن توافق 
ترکی��ه از ظرفیت ه��ای اوکراین 
در ح��وزه انتق��ال گاز طبیعی و 
زیرزمینی  تجهی��زات  همچنین 
اوکراین برای ذخیره س��ازی گاز 

طبیعی استفاده خواهد کرد. 
در این راس��تا و طبق گزارش 
 Daily« منتشر شده در روزنامه
»رج��ب  ترکی��ه،   »Sabah
طی��ب اردوغ��ان« رئیس جمهور 
این کش��ور و »پترو پروش��نکو« 
اوکرای��ن،  رئیس جمه��ور 
موافقت نامه ای در زمینه توس��عه 
و گس��ترش مناس��بات سیاسی، 
اقتصادی و توریس��م در آنکارا به 

امضا رساندند. 
ع��اوه ب��ر ای��ن رس��انه های 
اوکرای��ن تواف��ق آن��کارا و کیف 
برای توسعه همکاری ها در حوزه 
انرژی و صادرات گاز را برجسته 
ان��رژی  وزرای  دی��دار  کردن��د. 
اوکرای��ن و ترکی��ه و مذاک��رات 
طرفین برای انتق��ال گاز دریای 
خزر و ای��ران به اروپ��ا از جمله 
مباحث مهم مطرح شده در این 

مذاکرات بوده است. 

ترکیه و اوکراین بر سر توسعه 
رواب��ط سیاس��ی، اقتص��ادی در 
حالی تواف��ق کرده اند که طرف 
اوکراین��ی از آمادگی خود برای 
ان��رژی  زمین��ه  در  هم��کاری 
هس��ته ای و آموزش متخصصان 
آموزش��ی  مراک��ز  در  ت��رک 
اوکرای��ن خب��ر داده اس��ت. در 
مقابل ترکی��ه نیز برای کمک به 
اوکرای��ن در زمینه اجرای برنامه 
خصوصی س��ازی دارایی های این 
کشور در حوزه انرژی و خصوصا 
معادن زغال سنگ اعام آمادگی 

کرد. 
تواف��ق اخی��ر آن��کارا و کیف 
برای گسترش همه جانبه روابط 
خ��ود در حالی صورت می پذیرد 

ک��ه در ح��ال حاض��ر روابط دو 
کش��ور با مس��کو تیره بوده و به 
نظر می رس��د که این موضوع به 
فصل مش��ترک ترکیه و اوکراین 
برای گس��ترش روابط بدل شده 
است. مش��اجرات و جنجال های 
طوالنی اوکراین و روسیه بر سر 
نحوه انتقال گاز مس��کو به اروپا 
و بازپرداخت بدهی های اوکراین 
ب��ه ش��رکت گازپ��روم در کنار 
حمایت روس��یه از جدایی طلبان 
ش��رق اوکراین س��بب س��ردی 
بی��ش از پیش روابط دو کش��ور 
ش��ده است. از سوی دیگر ترکیه 
نیز که به دنبال س��رنگونی بشار 
اسد در س��وریه است با عملیات 
نظامی روسیه در حمایت از اسد 

مخالف ب��وده و چندی پیش به 
بهان��ه نقض حریم هوایی خود از 
سوی جنگنده روسیه، یک فروند 
جنگنده روس��ی را سرنگون کرد 
ک��ه این مس��ئله و در پی جنگ 
لفظی رهبران دو کش��ور س��بب 
کاهش س��طح روابط مس��کو و 
آن��کارا و اعم��ال تحریم هایی از 
س��وی روس��یه بر اقتصاد ترکیه 

شده است. 
در همی��ن چارچ��وب، به نظر 
می رس��د ترکی��ه و اوکرای��ن به 
آرزوی دیرینه خ��ود که کاهش 
وابس��تگی به روس��یه بوده است 
رس��یده اند و ت��اش می کنن��د 
ب��ا متنوع ک��ردن مناب��ع تامین 
ان��رژی خ��ود بی��ش از پیش از 

روس��یه فاصله بگیرن��د. الزم به 
ذک��ر اس��ت که در ح��ال حاضر 
ترکی��ه بخ��ش قاب��ل توجهی از 
گاز م��ورد نیاز خ��ود را از طریق 
خط لوله »Blue Stream« که 
بر بس��تر دریای سیاه واقع شده 
از روس��یه وارد ک��رده و بخ��ش 
دیگ��ری از آن را از طری��ق خط 
که   »Trans-Balkan« لول��ه 
اوکراین، مولداوی،  از کشورهای 
بلغارستان می گذرد را  رومانی و 

وارد می کند. 
به عقیده کارشناسان، با وجود 
منافع بس��یار همکاری ترکیه و 
اوکرای��ن برای آن��کارا، کیف نیز 
از ای��ن موافقت نام��ه بی نصی��ب 
نخواه��د مان��د چرا ک��ه مدتی 
اس��ت اوکراین تاش می کند از 
وابستگی خود به روسیه کاسته و 
به سوی تنوع بخشیدن به منابع 
تامین ان��رژی خود حرکت کند. 
در راستای این تاش ها پیش از 
ترکیه مقام��ات کیف با همتایان 
ایرانی خود نیز در زمینه توسعه 
ان��رژی  همکاری ه��ا در ح��وزه 
مذاکره کرده و نس��بت به حضور 
در ب��ازار انرژی ایران ابراز تمایل 
و عاقه مندی ک��رده بودند. این 
گفت وگوها در ش��رایطی صورت 
پذیرفت ک��ه ایرانی ها نیز مایلند 
تا گاز خ��ود را از طریق اوکراین 
 ب��ه بازارهای ان��رژی اروپا صادر 

کنند. 

روابط تیره با روسیه فصل مشترک اوکراین و ترکیه برای همکاری در حوزه انرژی

بینالملل

انرژی

صادرات

پتروشیمی

معاون برنامه ریزی سازمان انرژی های نو: 
مشکالت امروز محیط زیست به 
دلیل بسیاری از ندانم کاری  هاست

جعف��ر محمدنژاد، مع��اون برنامه ریزی س��ازمان 
انرژی های نو ایران )س��انا( گف��ت: کرمان به لحاظ 
منابع خورش��یدی جزو مناطق ویژه در دنیاس��ت و 
اس��تان های کرمان، فارس و یزد در س��رمایه گذاری 
 ح��وزه ان��رژی خورش��یدی بس��یار قاب��ل توج��ه 

هستند. 
به گزارش ایسنا، محمدنژاد در مراسم آغاز اقدامات 
اجرایی 100 مگاوات نیروگاه های مقیاس کوچک و 
مبادله تفاهم نام��ه 60مگاوات نیروگاه خورش��یدی 
در کرم��ان اظهار کرد: یکی از الزمه های ش��کوفایی 
اقتصادی حوزه انرژی اس��ت و ایران دومین کش��ور 
دارنده ذخایر گاز دنیاست و در نفت جزو کشورهای 
سرآمد هستیم اما متاس��فانه عمده تولیدات گاز در 

کشور مصرف می شود. 
وی افزود: در کنار این منابع خدادادی، پتانس��یل 
انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر را نی��ز در کش��ور به ویژه 
در بح��ث خورش��یدی و ب��ادی داریم ک��ه تاکنون 
 خیل��ی موفق ب��ه اس��تفاده از ای��ن پتانس��یل باال 

نشده ایم. 
محمدنژاد تصریح کرد: محیط زیس��ت ما در ایران 
وضعیت مناس��بی ندارد و در اش��تغال زایی نیازمند 
اقدامات زیربنایی زیادی هس��تیم و مشکات امروز 
محیط زیس��ت به دلیل بس��یاری از ندانم کاری هایی 

است که انجام می دهیم. 
وی بیان کرد: خوشبختانه امروز به واسطه توجهی 
که به س��رمایه گذاری در حوزه انرژی به ویژه انرژی 
خورش��یدی ش��ده، س��رمایه گذاری در ای��ن حوزه 
ج��ذاب اس��ت و وزارت نی��رو تعرفه بس��یار جذابی 
برای س��رمایه گذاران و حتی خانوارهایی که بتوانند 
به صورت انفرادی در این زمینه ورود کنند، قرار داده 

است. 
معاون س��ازمان انرژی های نو ای��ران گفت: امروز 
ه��ر کیلووات برق تولید ش��ده از نی��روگاه به صورت 
میانگی��ن حدود 65 تا 70 تومان توس��ط خانواده ها 
مصرف می ش��ود و اگر به ان��دازه یک یا دو کیلووات 
ان��رژی خورش��یدی تولی��د کنند، دول��ت به صورت 

تضمینی بیش از 970 تومان آن را خرید می کند. 
وی اف��زود: یک��ی از مزای��ای اس��تفاده از انرژی 
خورش��یدی، ع��دم ایج��اد مش��کل ب��رای محیط 
زیس��ت اس��ت و به صورت قابل توجه��ی به محیط 
زیس��ت کم��ک می کن��د و از مش��خصات دیگ��ر 
توس��عه انرژی تجدیدپذی��ر، می توان��د عاملی برای 
توس��عه زیرس��اخت ها و روستاها باش��د که در این 
 ص��ورت مهاج��رت از روس��تا ب��ه ش��هر را می توان 

مدیریت کرد. 
محمدنژاد اظهار کرد: اشتغال زایی مسئله دیگری 
اس��ت که به واس��طه ایجاد نیروگاه های تجدیدپذیر 
محقق می ش��ود و با نص��ب ای��ن نیروگاه ها، بخش 
عمده ای از منابع فسیلی که می تواند به نحو بهینه تر 

استفاده کرد، ذخیره داشته باشیم. 
معاون س��ازمان انرژی های نو ای��ران تصریح کرد: 
کرمان به لحاظ منابع خورش��یدی جزو مناطق ویژه 
در دنیاس��ت و اس��تان های کرمان، فارس و یزد در 
س��رمایه گذاری حوزه انرژی خورشیدی بسیار قابل 

توجه هستند. 

مدیر کنترل تولید شرکت صنایع ملی 
پتروشیمی: 

20درصد بازار صادراتی ایران در 
زمان تحریم از دست رفت 

عل��ی محم��د بس��اق زاده، مدی��ر کنت��رل تولید 
ش��رکت صنای��ع مل��ی پتروش��یمی در گفت و گو با 
ایلنا با اش��اره به اینکه بزرگ تری��ن رقبای ایران در 
تولید محصوالت پتروش��یمی در حوزه خلیج فارس 
و کش��ورهای عربس��تان و قط��ر و تا ح��دی چین 
و هند هس��تند، گف��ت: محصوالت پتروش��یمی ما 
 ب��ه آس��یای نزدی��ک و دور و آفریق��ا و اروپا صادر 

می شود. 
وی درباره اینکه آیا در ش��رایط پسابرجام گستره 
بازار رقابت ایران برای صدور محصوالت پتروشیمی 
تغییر می کند یا خیر، اظهار داشت: ما قبل از تحریم 
20 ت��ا 25 درصد محصوالت خ��ود را به اروپا صادر 
می کردی��م اما به خاطر ش��رایط تحری��م این میزان 
به زی��ر 5 درصد رس��ید و در حال حاض��ر با توجه 
به ش��رایط ایج��اد ش��ده انتظارمان این اس��ت که 
ب��ازار قبلی خود را به دس��ت آوریم و تن��وع در بازار 
 ایج��اد ش��ود و به لح��اظ قیمت نیز اوض��اع بهتری 

خواهیم داشت. 
بساق زاده تصریح کرد: در زمان تحریم با توجه به 
اینک��ه بازار محدود بود و مجب��ور بودیم محصوالت 
خ��ود را فق��ط در آس��یای دور و نزدیک بفروش��یم 
بنابرای��ن قیمت ه��ا کاهش پیدا می ک��رد اما اکنون 
ب��ا توج��ه به اینک��ه اروپ��ا کمتر روی پتروش��یمی 
س��رمایه گذاری ک��رده و بای��د خ��وراک محصوالت 
خود را خارج از کش��ور تهیه کند س��عی می کند که 
از محصوالت پتروش��یمی میانی یا نهایی اس��تفاده 
کن��د، بنابراین ای��ن قاره می تواند ب��ازار خوبی برای 
محصوالت ایران باش��د و به این ترتیب خود به خود 

قیمت افزایش می یابد. 

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی تاکید کرد 

برنامه ریزی برای تولید انواع 
گریدهای پتروشیمی

مسئولیت اصلی ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
توسعه صنایع باالدستی و نیز میان دست است. 

 به گزارش نیپنا، مهندس ش��اهدایی، معاون وزیر 
نفت و مدیر عامل ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی 
در نشست آشنایی تش��کل ها با سیاست های جدید 
NPC اظه��ار ک��رد: وظیفه ش��رکت مل��ی صنایع 
پتروشیمی تامین فرآورده ها و محصوالت پتروشیمی 
مورد نیاز کش��ور و نیز توسعه بخش های باالدست و 

میان دست است. 
 وی اف��زود: باید محصوالت و م��وادی تولید کرد 
تا صنایع پایین دس��تی نیازهای خود را از بازارهای 
خارجی تامین نکنند و باید در این مسیر برنامه ریزی 
برای تولید انواع مختلف گرید های مورد نیاز داخلی 

صورت پذیرد. 
 مهندس ش��اهدایی ادامه داد: برای توسعه صنایع 
تکمیل��ی و کمک به ایجاد زیرس��اخت ها اقدام های 
مختلفی از سوی ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی و 
دفتر صنایع پایین دس��تی در حال پیگیری و انجام 

است. 
وی ب��ا بیان اینک��ه پیگیری ب��رای اصاح برخی 
قوانین و سیاس��ت های حمایتی برای توسعه صنایع 
پایین دس��تی و نی��ز تعریف زیرس��اخت ها از دیگر 
اقدام ه��ای الزم برای توس��عه صنایع پایین دس��تی 
اس��ت، گف��ت: در ای��ن راس��تا ایج��اد کارگروه ها و 
نشست های تخصصی برای رفع چالش ها و مشکات 

می تواند راهگشا باشد. 
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع 
پتروش��یمی افزود: همکاری با وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و س��ازمان ش��هرک های صنعت��ی ایران 
می تواند در توس��عه صنایع پایین دستی پتروشیمی 
موثر باش��د و باید با همکاری و تعامل برای توس��عه 
 صنایع پایین دس��تی و دوری از خام فروشی تاش 

کنیم.

رشد انفجاری بازار جهانی 
پتروشیمی تا سال 2020

تقاضا برای محصوالت پتروش��یمی تا سال 2020 
بیش از 6 درصد افزایش خواهد یافت. 

به گزارش نیپنا به نقل از پاس��ت مارت، براساس 
پژوهش های صورت گرفت��ه، میزان تقاضای جهانی 
ب��رای ب��ازار پتروش��یمی در س��ال 2014 به 550 
میلیارد دالر رس��یده بود و انتظار می رود این میزان 
تا س��ال 2020 به 890 میلیارد دالر برس��د؛ یعنی 
از س��ال 2015 تا0 202 در حدود 6.5درصد رش��د 

خواهد داشت. 
میزان تقاضای رو به رش��د برای محصوالتی است 
که در صنایع مختلف مثل ساخت و ساز، بسته بندی، 
حمل و نقل، پارچه، پاس��تیک، بهداشت و درمان و 
غیره استفاده می شود. به لحاظ جغرافیایی بیشترین 
میزان تقاضا برای محصوالت مختلف پتروشیمی در 
خاورمیانه، آسیا و اقیانوس��یه است و انتظار می رود 
که هدایت کننده بازار جهانی محصوالت پتروشیمی 

در پنج سال آینده باشند. 
براس��اس این گزارش، رش��د قوی صنایع تکمیلی 
عامل اصلی برای تحریک و رش��د بازار پتروش��یمی 

جهان است. 
ع��اوه ب��ر آن از تولید کنندگان انتظ��ار می رود با 
وجود این رش��د س��ریع صنعت، چالش های بزرگ 
مانند نگرانی های زیست محیطی را نیز درنظر داشته 
باش��ند. با توجه به روند رو به کاهش س��وخت های 
فس��یلی و گرم ش��دن ک��ره زمی��ن و آلودگی های 
زیس��ت محیطی کارخانه های نفت��ی، انتظار می رود 
تولید کنندگان محصوالت مدافع محیط زیست و به 

اصطاح سبز تولید کنند. 
براس��اس بررس��ی بازار محصوالت پتروش��یمی، 
تولیدات نهایی شامل اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، 
زایلن، تولوئن، وینیل، استایرن و متانول است. اتیلن 
بیش��ترین تقاضا را در سال 2014 یعنی حدود 25 
درصد بازار جهانی پتروش��یمی را به خود اختصاص 
داد ک��ه برای تولید پلی پروپیلن و اکس��یدپروپیلن 

استفاده می شود. 
 پیش بین��ی می ش��ود متانول نیز تا س��ال 2020 
از رش��د باالی تقاضا برخوردار ش��ود. رش��د متانول 
به طور مس��تقیم به میزان استفاده از آن در ترکیب 
 )MTO( بنزی��ن و فرآینده��ای متانول ب��ه الفین
وابس��ته اس��ت. محصوالت پتروش��یمی دیگر مانند 
بوتادی��ن، بنزن، زایل��ن، تولوئن، وینیل و اس��تایرن 
نی��ز بخش قاب��ل توجه��ی از س��هم ب��ازار جهانی 
 پتروش��یمی در س��ال 2013 را به خ��ود اختصاص 

داده بودند. 
شرکت های تولید پتروش��یمی تاثیر قابل توجهی 
در زنجیره ارزش از گرید های باال تا پایین دارند. این 
ش��رکت ها مواد اولیه ثابت را به محصوالت مختلفی 
مانند اتیلن، پروپیلن، بوتادین، بنزن، زایلن، تولوئن، 

وینیل، استایرن و متانول تبدیل می کنند. 
ب��ازار تقاض��ا ب��رای نفتا نی��ز تا س��ال 2022 به 
183.38 میلیارد دالر می رس��د وانتظار می رود رشد 
صنعت پتروش��یمی به ویژه در آس��یا، اقیانوس��یه و 
خاورمیان��ه منجر به یک مح��رک کلیدی برای بازار 

جهانی نفتا باشد. 

ترجمه: معراج آگاهی
منبع: مجله گاز طبیعی اروپا

لیال مرگن
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در  ای��ران  »خودکفای��ی 
ف��والدی  لوله ه��ای  س��اخت 
مورد نی��از در زمین��ه نفت و 
گاز« خب��ری ب��ود ک��ه عزیز 
ف��والد  مدیرعام��ل  قنوات��ی، 
اکسین خوزس��تان در جریان 
انعقاد قرارداد تولید مش��ترک 
ورق ه��ای ف��والدی ب��ا فوالد 
مبارک��ه اصفه��ان، در آخرین 

روزهای دی ماه عنوان کرد. 
اما در روزهای اخیر اخباری 
مبنی ب��ر واردات لوله فوالدی 
مورد استفاده در نفت و گاز از 
روسیه به گوش می رسد. حال 
این س��وال مطرح است که با 
توجه ب��ه توانای��ی الزم برای 
تامی��ن لوله فوالدی در زمینه 
نف��ت و گاز دلیل واردات این 
محصول از خارج چیست؟ آیا 
این اقدام ب��ا توجه به توانایی 
الزم در کشور، خالف اقتصاد 

مقاومتی نیست؟ 
بس��اق زاده،  عبدالحس��ین 
مدیرعام��ل لوله س��ازی اهواز 
درباره علت واردات این لوله ها 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
از نظر من دو عامل در زمینه 
واردات ای��ن لوله ه��ا اهمیت 
دارد ک��ه مهم تری��ن آن تهاتر 
این لوله ها ب��ا مطالبات ایران 
از س��ایر کشورها است یا عدم 
امکان تولید و تکنولوژی الزم 

برای تولید این لوله ها است. 
بس��اق زاده با تاکید بر اینکه 
نیازمن��د تکنول��وژی خ��اص 
هس��تیم، توضی��ح می ده��د: 
نخس��تین نکته ای که باید به 
آن توج��ه کرد ای��ن موضوع 
اس��ت ک��ه لوله ها ب��ه انواع و 
تقس��یم  متفاوتی  گرید ه��ای 
تامین  ام��کان  که  می ش��وند 

برخی از آنها در کش��ور وجود 
دارد. لوله های مورد نیاز نفت 
و گاز را که 56 اینچی استفاده 
می ش��ود و نیازمند تکنولوژی 
در  اس��ت می توانیم  خاص��ی 

کشور تولید کنیم. 
خارجی  بدهی های  موضوع 
ناگزی��ر  ح��ل  راه  و  دول��ت 
ب��ه  خارج��ی  کاالی  واردات 
جای طلب های به جای مانده 
تولید کننده  که  است  نکته ای 
دیگ��ر فوالد نیز ب��ر آن تاکید 

می کند. 
عزی��ز قنوات��ی، مدیر عامل 
فوالد اکس��ین خوزس��تان در 
ای��ن باره به »فرص��ت امروز« 
اینکه  می گوید: درباره چرایی 
در عی��ن ح��ال ک��ه توانایی 
تامین نیاز داخل را در کش��ور 
داریم، باز هم ب��ا واردات این 
محصول مواجه هستیم از نظر 
من ی��ک دلیل عمده دارد. در 
بسیاری از مواقع دولت مبلغی 

را از برخی کشورها طلب دارد 
که در ش��رایطی دولت مجبور 
است برای دریافت این مبلغ، 
تهاتری با کش��ور م��ورد نظر 
داش��ته باش��د. از نظر من اگر 
وجود  ه��م  ش��رایطی  چنین 
دارد، باید تهاتر در زمینه مواد 

اولیه ای مثل اسلب باشد. 
راس��تای  او می افزای��د:  در 
اقتصاد مقاومتی، سیاست ها و 
بخش��نامه های موجود در این 
زمینه فوالد اکسین خوزستان 
به عن��وان ی��ک تولیدکنن��ده 
داخلی ب��رای تامین لوله های 
نی��از نف��ت و گاز در  م��ورد 
کش��ور اعالم آمادگ��ی کرده 
است. ما به عنوان یک شرکت 
نیاز  هستیم  قادر  تولیدکننده 
داخ��ل را در زمینه ورق های 
عریض جه��ت تامین نیازهای 
ساخت لوله های انتقال نفت و 
گاز داشته باشیم. باید با توجه 
معظم  مقام  به سیاس��ت های 

رهب��ری و اقتص��اد مقاومتی 
نیازه��ای  تامی��ن  در  س��عی 
تولیدات داخل  توسط  داخلی 

داشته باشیم. 
اکب��ری، مع��اون  محم��ود 
ف��والد  بازاریاب��ی  و  ف��روش 
مبارکه اصفه��ان در گفت وگو 
با »فرصت امروز« در واکنش 
ب��ه خبر خرید لوله از خارج از 
کش��ور می گوید: خوشبختانه 
ایران در زمینه م��واد اولیه و 
تولید لوله م��ورد نیاز توانایی 
کاف��ی را دارد. اگر دولت لوله 
مورد نیاز را از خارج از کشور 
تامین کند تولی��د ملی دچار 
مشکل خواهد شد و از طرفی 
اش��تغال در داخل کش��ور به 

خطر خواهد افتاد. 
او با انتقاد از واردات بی رویه 
توضی��ح می ده��د: از نظر من 
اخیرا  که  بی روی��ه ای  واردات 
در صنعت فوالد صورت گرفته 
اس��ت، موجب ش��ده ظرفیت 

بالفعل ش��رکت ها کاهش یابد 
ک��ه ضربه بزرگی ب��ه صنعت 
ف��والد ضرب��ه لوله س��ازی در 

کشور وارد کرده است. 
ب��ه گفت��ه مع��اون فروش 
و بازاریاب��ی ف��والد مبارک��ه، 
در ح��ال حاضر ش��رکت های 
 55 از  ف��والد  تولید کنن��ده 
درصد ظرفی��ت تولیدی خود 
استفاده می کنند. در 11 ماهه 
واردات  می��زان  س��ال جاری 
رش��د  ف��والدی  محص��والت 
اس��ت.  داش��ته  درصدی   25
از س��ویی مصرف ما در س��ال 
89 نزدیک به 12 میلیون تن 
بود که در سال جاری به 8.5 

میلیون تن رسید. 
اکب��ری دلیل ای��ن افزایش 
واردات را کاهش قیمت انرژی 
و هزینه ها، در س��ایر کشور ها 
ایران عن��وان کرد و  برخالف 
افزود: به طور حتم در ایران با 
توجه به ظرفیت های تولیدی 
در این زمینه، ام��کان تامین 
ف��والد الزم ب��رای تولید لوله 
مورد نیاز در زمینه نفت و گاز 
را داریم. از طرفی به ازای یک 
واردات فوالد، 100  میلی��ارد 
هزار ش��غل در کش��ور از بین 

خواهد رفت. 
به گ��زارش »فرصت امروز«، 
ب��ا توج��ه ب��ه صحبت ه��ا و 
اظه��ارات فعاالن ای��ن عرصه، 
وزارتخانه های  و  اگر مسئوالن 
مربوط��ه کم��ی ب��ه توانای��ی 
کش��ور  داخل  تولید کنندگان 
داش��ته  اطمین��ان  و  توج��ه 
باش��ند، می توان هم به تقویت 
اش��تغال و تولید داخل کمک 
کرد و هم در راس��تای اقتصاد 
مقاومت��ی نی��از کش��ور را به 
واردات محصوالت مورد نیاز به 
کمترین میزان ممکن رساند. 

دولتباوجودانعقادتفاهمنامهمیانفوالداکسینومبارکه،ازروسیهلولهواردمیکند

 علت اصلی واردات لوله
»تهاتر« یا »کمبود تکنولوژی«  

مدیرکلدفترغالتاعالمکرد
قیمتمنطقیبرنج8000تومان

در آستانه سال نو که قیمت برنج رو به افزایش است، 
وزارت جهاد کشاورزی اعالم کرد که قیمت منطقی این 
محصول برای مصرف کننده کیلویی 8000 تومان بوده 
که عامل اصلی گرانی آن در بازار داللی و واس��طه گری 

است نه تولید. 
کاظ��م خاکس��ار در گفت وگ��و با ایس��نا، اظهار کرد: 
امس��ال حدود یک میلیون و 800 هزار تن برنج ایرانی 
تولی��د ش��د و تاکن��ون ح��دود 672 هزار ت��ن برنج به 
کش��ور وارد ش��ده اس��ت که همین میزان برای تامین 
نی��از داخلی کفای��ت می کند و هیچ کمبودی هم اکنون 
در ب��ازار وج��ود ن��دارد. وی با بیان اینکه واردات برنج تا 
ابتدای مرداد ماه س��ال آینده ادامه خواهد داشت، گفت: 
بخشی از برنج مورد نیاز کشور نیز از سوی مرزنشینان 
و ملوانان وارد می ش��ود که به نظر می رس��د برای تامین 
نیاز داخلی هیچ مشکلی وجود نداشته باشد، اما امسال 
کش��اورزان و تولید کنندگان از بازار محصول شان راضی 
بودند، چراکه وزارت جهاد کش��اورزی توانس��ت با اعمال 
ممنوعی��ت واردات برنج مدیریت مناس��بی در بازار این 
محصول استراتژیک اعمال کند و سال  آینده واردات برنج 
از مرداد م��اه ت��ا پایان آبان ماه ممنوع خواهد ش��د. مدیر 
کل دفتر غالت و نباتات علوفه ای همچنین در خصوص 
قیم��ت ه��ر کیلوگرم برنج ایران��ی نیز اظهار کرد: هزینه 
تولید برنج گرچه در ایران باال است، اما در ارقام مختلف 
متفاوت بوده و گرانی برنج ارتباطی با تولید کننده ندارد 
چرا که هیچ شالیکاری پس از تولید برنج، محصولش را 
انبار نمی کند. خاکس��ار ادامه داد: هزینه تولید برنج در 
ارقام کیفی مانند هاشمی، طارم و صدری کیلویی حدود 
5 تا 5هزار و 300 تومان است که در بازار عمده فروشی 
7000 تا 7500 تومان عرضه می شود و حداکثر قیمت 

نهایی برای این محصول کیلویی 8000 تومان است. 
وی با بیان اینکه قیمت برنج پرمحصول با ارقام کیفی 
متفاوت اس��ت، گفت: هزینه تولید ارقام پرمحصول برنج 
متفاوت بوده و قیمت آن در بازار عمده فروش��ی کیلویی 
ح��دود 5000 ت��ا کمتر از 7000تومان اس��ت و در بازار 
عمده فروش��ی نیز کیلویی 5500 تا 6500 تومان عرضه 
می شود. خاکسار تصریح کرد: قیمت برنج در همه نقاط 
کشور یکسان نیست و در فروشگاه های زنجیره ای مردم 
می توانن��د ب��ا قیمت بهتری برنج مورد نیاز خود را تامین 
کنند، اما افزایش قیمت برنج و باال بودن آن ارتباطی به 
تولید کنن��ده ن��دارد و داللی و واس��طه گری عامل گرانی 
قیمت برنج در بازار است.  مدیر کل دفتر غالت و نباتات 
علوفه ای تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی درصدد است 
با ادامه برنامه حمایتی خود از کشاورزان از طریق افزایش 
عملکرد در واحد سطح و تقویت و توسعه مکانیزاسیون 
کاشت، داشت و برداشت هزینه تولید را کاهش دهد تا 
تولید کنندگان بتوانند با حاشیه سود باالتری محصول شان 
را عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز با قیمت منطقی تری 

محصول مورد نیازشان را خریداری کنند. 

افزایشتعرفهوارداتورقفوالدی
بهبحراناشتغالدامنمیزند

دبی��ر س��ندیکای تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل 
ف��والدی گفت: بخش��ی از لول��ه و پروفیل مورد نیاز 

کشور باید از خارج تامین شود.
او در نشس��تی خب��ری با اش��اره ب��ه دالیل این 
درخواست از سوی سندیکا، گفت: ورق مورد نیاز 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی عمدتا ورق 
فوالدی رول با ضخامت زیر 3 میلیمتر اس��ت که 
تنه��ا تامین کنن��ده آن فوالد مبارکه، نورد اهواز و 
مق��داری هم فوالد گیالن اس��ت ک��ه جمعا کمتر 
از ی��ک س��وم نیاز س��االنه م��ا را تولید می کنند و 
از همی��ن تولی��د مح��دود ورق در داخ��ل به رغم 
نیاز ما به خارج از کش��ور هم صادر می ش��ود که 
هیچ گون��ه توجی��ه اقتص��ادی ن��دارد و با توجه به 
اولوی��ت صنای��ع داخلی درخواس��ت جلوگیری از 
ص��ادرات ورق رول گرم م��ورد نیاز صنعت مان را 
داری��م که وضع ع��وارض صادراتی روی صادرات 

ورق ش��اید راهکار آن باش��د.
به گزارش ایلنا، دبیر این س��ندیکای کش��وری 
در پاس��خ ب��ه این س��وال که آی��ا مجتمع فوالد 
مبارک��ه نی��از به صادرات و ارز آن دارد یا خیر، 
گف��ت: ه��ر تولید کننده ای نیاز به صادرات و ارز 
آن برای سود آوری بیشتر دارد ولی اعضای این 
سندیکا به علت نیاز فوری داخلی اعالم کرده اند 
که ورق های صادراتی مجتمع فوالد را با قیمت 
5  درص��د باالت��ر از قیمت��ی ک��ه ص��ادر می کند 
خریداری��م و حت��ی تع��دادی از تولیدکنندگان 
م��ا حاضرن��د لول��ه و پروفی��ل صادراتی خود را 
ب��ا خری��د از فوالد مبارکه »به حس��اب صادرات 
در مقاب��ل واردات« تهات��ر و ارز ص��ادرات لوله 
و پروفی��ل در مقاب��ل خری��د مواد اولیه به فوالد 
مبارک��ه اختص��اص دهند و این به منزله فروش 

خارجی و صادراتی برای فوالد تلقی ش��ود.
وی در خصوص میزان تولید ورق 2 میلیمتری و 
میزان مصرف صنعت لوله و پروفیل اظهار داشت: 
ف��والد مبارک��ه اع��الم کرد که می��زان تولید این 
ن��وع از ورق ه��ای فوالدی با ضخام��ت 2 میلیمتر 
600 هزارتن در سال است و ورق زیر 2 میلی متر 
ه��م ب��ا توجه به باصرفه تر ب��ودن تولید ورق های 
ضخیم، در خط تولید ندارد که باتوجه به نیاز این 
سندیکا به ورق گرم زیر 3 میلیمتر به میزان دو و 
نیم میلیون تن و ورق گرم باالی 3میلیمترحداقل 
ب��ه می��زان یک و نیم میلیون تن اس��ت، بنابراین 
ب��ا ای��ن وضعیت تولید کم ورق در داخل کش��ور 
هیچ گون��ه توجیه��ی برای افزای��ش تعرفه واردات 

ورق وجود نخواهد داش��ت. 

فوالد کشاورزی

شماره469 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073290

سانازکالهدوز
sanazkolahdooz@yahoo.com



یکی از مهم ترین برنامه های 
بان��ک مرکزی در س��ال 94 
موسسات  نظارت پذیر س��ازی 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 
اع��ام ش��ده بود. موسس��ات 
در  غیر مج��از  مالی اعتب��اری 
س��ال های گذش��ته بیشترین 
و  بی انضباط��ی  حج��م 
قانون گریزی را در نظام بانکی 
داش��تند و ش��رایط به گونه ای 
رقم خورد که مسابقه ای تمام 
عیار بر س��ر نرخ س��ود بانکی 
به راه افت��اد و ارقامی نجومی 
به عنوان سود سپرده گذاری از 
پرداخت  موسسات  این  سوی 
می شد. این حربه موثر موجب 
به زودی موسس��ات  ش��د که 
مال��ی و اعتب��اری غیر مج��از 
بخش مهم��ی از ب��ازار پولی 
و مال��ی کش��ور را در اختیار 
نظام  بگیرن��د؛ رخدادی ک��ه 
بانک��ی را ب��ا خط��رات بالقوه 

فراوانی رو به رو ساخت. 
تحوالت  از  حاصل  ش��کاف 
اقتصادی در س��ال 90 و 91 
نش��ان داد که ای��ن خطرات 
بالقوه تا چ��ه اندازه می توانند 
جدی و پ��ر س��رعت، قدرت 
خود را به رخ بکش��ند. عوامل 
برهم زنن��ده اقتصادی موجب 
ش��دند ت��ا نقدینگی ب��ه طور 
افزای��ش  ب��ه  رو  فزاین��ده ای 

بگذارن��د و حجم نقدینگی در 
دس��ت این موسس��ات هم رو 
به افزایش نه��اد. این موضوع 
بافاصل��ه اث��رات خ��ود را در 
بازار مس��کن و ارز نشان داد. 
اعتباری  و  مال��ی  موسس��ات 
غیر مج��از حج��م زی��ادی از 
نقدینگ��ی خ��ود را وارد این 
دو ب��ازار کردن��د و ب��ا قص��د 
خطرناک  ب��ازی  س��ودجویی 
قیمت ها را آغ��از کردند؛ این 
بازی یک اثر مهم و خطرناک 
را ب��ه دنبال داش��ت: تضعیف 
اقتصاد ملی و افزایش فزاینده 
نرخ ت��ورم. ب��ا روی کارآمدن 
مرکزی  بانک  یازده��م  دولت 
اعام کرد ک��ه قصد دارد این 
موسسات را س��اماندهی کند. 
بیشترین تمرکز ولی اهلل سیف 
بر موضوع موسسات غیر مجاز 

در سال 94 بود. 

از وعده های بهاری تا 
عملکردهای خزانی

تهرانف��ر، مع��اون نظارت��ی 
سیف در اردیبهشت ماه امسال 
بود: موسس��ات  اعام ک��رده 
غیر مج��از هش��دارهای اعام 
و  بگیرن��د  ج��دی  را  ش��ده 
در  گاه��ی  ک��ه  اتفاقات��ی  از 
نقاط کشور رخ می دهد،  اقصی 
درس عب��رت بگیرن��د و برای 
مردم بی جهت مشکل درست 
نکنند. بدیهی است در صورت 

ت��داوم ای��ن وضعی��ت، بانک 
مرک��زی نیز س��کوت نخواهد 
ک��رد و در ص��ورت مش��اهده 
متخلف  موسسات  علیه  حتما 
ب��ه مرج��ع قضایی ش��کایت 

خواهد برد.
ج��رم آش��کار ای��ن قبی��ل 
تش��کل های غیرمج��از، بدون 
شک اخال در نظام اقتصادی 
کش��ور و ایج��اد مان��ع برای 
پیش��برد اه��داف مس��ئوالن 
است که  پولی  سیاس��ت گذار 
جرم س��نگینی اس��ت و قطعا 
مجازات ه��ای س��نگینی را به 

دنبال خواهد داشت. 
تحوالت بعدی نشان داد که 
بانک مرک��زی قصد رویارویی 
جدی با این موسسات را دارد. 
از برنامه های هماهنگ شده و 
مش��ترکی که با ق��وای مقننه 
و قضایی��ه ب��ه اجرا گذاش��ت 
گرفته ت��ا برنامه تعیین تکلیف 
موسس��اتی مانن��د موسس��ه 
میزان نش��ان م��ی داد که این 
برنامه جدی اس��ت اما با ورود 
ب��ه نیم��ه دوم س��ال دوباره 
برخ��ورد با این موسس��ات در 
کم��ا فرورفت و ت��ا چند ماه 
هیچ خبری از ساماندهی این 

موسسات نبود. 
تنها درآس��تانه کاهش نرخ 
سود بانکی در فصل سرد سال 
بود ک��ه مقامات بانک مرکزی 
اع��ام کردند این موسس��ات 

دیگ��ر قادر به اخ��ال در کار 
بانک ه��ا ب��ا حربه نرخ س��ود 
بانکی نخواهن��د بود. ولی اهلل 
س��یف هم بارها ب��ر کامیابی 
بان��ک مرک��زی در برخورد با 
موسس��ات غیر مج��از تاکی��د 

کرده بود. 

تناقض های آماری سیف
و  پ��ول  ش��ورای  رئی��س 
اعتبار، اخی��را در گفت وگویی 
بانک  دس��تاورد  بزرگ تری��ن 
را   93 س��ال  در  مرک��زی 
غیرمتشکل  بازار  س��اماندهی 
و  ک��رده  عن��وان  پول��ی 
خاطرنش��ان ک��رده اس��ت: با 
توجه به قدرت مالی موسسات 
غیرمجاز و حمایت هایی که از 
این موسس��ات وجود داشت، 
غیرمتشکل  بازار  س��اماندهی 
پولی بس��یار س��خت می نمود 
ول��ی ب��ا تاش ه��ای بخ��ش 
نظ��ارت بان��ک مرک��زی ت��ا 
ح��دی توانس��تیم انضباط را 
بازار به صورت نس��بی  به این 

برگردانیم. 
در  ک��رد:  تاکی��د  س��یف 
مقطع��ی 30 درص��د از حجم 
فعالیت ه��ای پولی خ��ارج از 
ح��وزه نظارت بان��ک مرکزی 
بود ک��ه در ح��ال حاضر این 
رقم ب��ه کمت��ر از 20 درصد 
رسیده است. اما این اظهارات 
سیف صحت مدعای وی را در 

مرکزی  بانک  کامیاب��ی  مورد 
در برخورد با موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیر مج��از م��ورد 
ق��رار می دهد. س��یف  تردید 
ای��ن س��خنان را در حالی در 
26 اس��فند ماه اع��ام کرده 
اس��ت ک��ه 24 فروردین 94 
در جم��ع اعضای کمیس��یون 
اقتصادی مجل��س این رقم را 
15 ت��ا 20 درصد اعام کرده 
ب��ود. وی در آن جم��ع تاکید 
کرده ب��ود: آحاد م��ردم باید 
بدانن��د اعتماد ک��ردن به آن 
از موسس��ات مالی که  دسته 
تح��ت نظارت بان��ک مرکزی 
خطرآفرین  می تواند  نیستند، 
باش��د و دارایی های آنها را نیز 
در مع��رض خطر ق��رار دهد. 
هم اکن��ون 15 تا 20 درصد از 
نقدینگی کشور نزد موسسات 
مالی غیرمجاز تجمیع شده و 
بانک مرکزی بر انسجام بخشی 
به بازار پول کشور مصر است 
و در این راستا با دستگاه های 
مختل��ف، مراج��ع قضای��ی و 
 نی��روی انتظام��ی هم��کاری 
می کنیم. با ای��ن وجود جای 
این س��وال جدی وجود دارد 
ک��ه بان��ک مرکزی در س��ال 
چند  س��اماندهی  به ج��ز   94
در  دس��تاوردی  چه  موسسه، 
مالی  موسس��ات  س��اماندهی 
و اعتب��اری غیر مجاز داش��ته 

است؟

 آمارهای سیف درباره سهم موسسات غیر مجاز
از فعالیت های پولی

از وعده های حداکثری تا 
دستاوردهای حداقلی

اخیرا بخش��نامه ای به ش��بکه 
بانک��ی اب��اغ ش��د ک��ه بیانگ��ر 
تهدی��د هکره��ا و نف��وذ آنها به 
نرم افزاره��ای بانک��ی تلفن همراه 
و انج��ام برداش��ت های غیرمجاز 
از حس��اب ها و به تب��ع آن ایجاد 
نگرانی س��ازمان های ذی ربط در 
این رابطه است. با این حال بانک 
مرکزی اعام کرده که ماحظات 
سیستم عامل تلفن همراه و امنیت 
ش��بکه مخابراتی با وجود اهمیت 
ف��راوان در اختی��ار ح��وزه بانکی 

نیست. 
به گزارش ایسنا، مسائل امنیتی 
حوزه بانکی همواره از اهم مسائل 
حاکم بر این شبکه به شمار رفته 
و وجود برخ��ی نقایص این رابطه 
برای  گاهی موج��ب زیان های��ی 
مشتریان و مجموعه شبکه بانکی 
شده اس��ت؛ موضوعی که البته با 
وجود اذعان به آن، مسئولیت آن 
به طور کامل از سوی سازمان های 

ذی ربط پذیرفته شده نیست. 
بع��د از اینک��ه چن��دی پیش 
بانک ها با هشدار به مشتریان خود 
اعام کردند ایمیل هایی که مبنی 
بر دریاف��ت اطاع��ات و تکمیل 
فرم های ارائه شده برای آنها ارسال 
می ش��ود به هیچ عنوان از س��وی 
بانک ها نیس��ت و می تواند عامل 
نفوذ به حس��اب های مش��تریان 
باش��د، اخی��را نیز بان��ک مرکزی 
با اباغ بخش��نامه ای ب��ه بانک ها 
موضوع را به طور جدی تری مطرح 

کرده است. 
ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه در 
اس��فندماه س��ال ج��اری بان��ک 
مرکزی ضمن ارائه بخش��نامه ای 
ف��وری به مدیران عام��ل بانک ها 
و موسس��ات عضو مرکز ش��تاب، 
تهدید حساب های بانکی از سوی 

بدافزارهای نفوذ کنن��ده از طریق 
همراه بانک خب��ر داده و با اعام 
هش��دار در رابطه ب��ا نفوذ هکرها 
از طریق نرم افزارهای بانکی تلفن 
همراه نس��بت به انجام سرقت از 
حساب های بانکی، وجود شکایات 
در دادسراهای کشور را تایید این 

موضوع اعام کرده است. 
بدافزارها این گونه عمل می کنند 
که ابتدا پیامکی حاوی لینک نصب 
بدافزار برای کاربر ارسال می شود و 
وی پس از دریافت پیامک از طریق 
کلیک ک��ردن روی لینک اقدام به 
نصب آن می کند. در ادامه بدافزار از 
نقاط ضعف برنامه همراه بانکی که 
روی تلفن همراه کاربر وجود دارد 
استفاده کرده و از حساب بانکی وی 

سرقت می کند. 
دیگ��ر، س��ویی  از   همچنی��ن 

 عملکرد هکرها به گونه ای اس��ت 
ک��ه مان��ع رس��یدن پیامک های 
اطاع رس��انی از واریز یا برداشت 
از حس��اب ش��خصی که می تواند 
نشانگر تراکنش های مالی غیرمجاز 

باشد، خواهد شد. 
البته بانک مرکزی در این رابطه 
اعام کرده که راهکارهای مقابله با 

تهدید بدافزارهای تلفن همراه در 
حوزه های مختلف از جمله امنیت 
سیستم عامل، امنیت برنامه های 
کارب��ردی تلف��ن هم��راه، امنیت 
ش��بکه مخابرات��ی و هوش��یاری 
کاربران نهایی قابل بررسی است، 
اما ماحظات سیستم عامل تلفن 
همراه و امنیت ش��بکه مخابراتی 
با وجود اهمیت ف��راوان در حوزه 
کنت��رل نظ��ام بانکی نب��وده و با 
توجه به هزینه بر بودن به کارگیری 
برخی راهکاره��ای نوین از جمله 
ارتقای امنیت بانک نیاز به تحویل 
مخاط��ره و هزین��ه – فای��ده نیز 

خواهد داشت. 
اظهارات متفاوت درباره امنیت 
بانکی در حالی اس��ت که چندی 
پی��ش جال��ی، رئیس س��ازمان 
اظهاراتی  در  غیرعام��ل  پدافن��د 
درباره امنیت بانکداری الکترونیک، 
ب��ا بیان اینکه »بخ��ش مربوط به 
جرائ��م در ح��وزه کار پلیس قرار 
می گی��رد، ام��ا اینکه چق��در در 
سامانه های بانکی پایداری داریم، 
موضوع دیگری است«، گفته بود 
که با توجه به اینکه بخش زیادی 
از سامانه های بانکی کشور در بانک 

مرکزی وابس��ته به س��امانه های 
خارجی است، آسیب پذیری هایی 

در این زمینه وجود دارد. 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
ب��ا بی��ان اینک��ه در بانک ه��ای 
کوچک ت��ر، معم��وال اس��تفاده از 
سامانه های داخلی مورد توجه قرار 
گرفت��ه و ما آنه��ا را تحت کنترل 
داریم گفته بود که با این وجود از 
نظر سازمان آسیب پذیری در بانک 
مرک��زی و در حوزه س��امانه های 
بانکی ج��دی اس��ت و باید مورد 

توجه قرار گیرد. 
با این حال بان��ک مرکزی این 
موض��وع را چن��دان نپذیرفت��ه و 
اع��ام ک��رده بود ک��ه از نظر این 
بانک امنیت در ح��وزه بانکداری 
الکترونی��ک وج��ود دارد و اگ��ر 
بانک��داری الکترونیک��ی امنی��ت 
نداش��ت، چگون��ه روزی 30 ت��ا 
40 میلی��ون خرید انجام ش��ده و 
از حس��اب کس��ی هم به صورت 

غیر مجاز برداشت نمی شود؟ 
ام��ا با توجه به مس��ائل موجود 
در رابط��ه با امنی��ت همراه بانک، 
بان��ک مرکزی با تاکی��د بر اینکه 
ب��ه  نفوذ کنن��ده  بدافزاره��ای 

نرم افزاره��ای بانک��ی تلفن همراه 
تهدیدی جدی برای کاربران است 
چند توصیه را در این رابطه اعام 
کرده که مشتریان ملزم به رعایت 

آنها خواهند بود. 
نخستین موضوع اینکه مشتریان 
باید نرم افزارهای همراه بانک را از 
وب س��ایت اصلی بانک ها یا منابع 
قاب��ل اعتماد و م��ورد تایید بانک 
دریاف��ت کنن��د و تا ح��د ممکن 
هنگام اتصال به شبکه های بی سیم 
عمومی از نرم افزارهای همراه بانک 

استفاده نکنند. 
به مش��تریان تاکید ش��ده که 
از کلی��ک ک��ردن روی لینک ه��ا 
ی��ا دریاف��ت فایل ه��ای ضمیمه 
پیام هایی که از اشخاص ناشناس 
ب��رای آنها ی��ا در گروه های دیگر 
ارسال می شود خودداری و در این 

رابطه به شدت دقت کنند. 
در عین حال که مش��تریان باید 
از نرم افزاره��ای ض��د بدافزار تلفن 
همراه که به روزرس��انی می ش��ود 
استفاده کرده و از نصب برنامه های 
کاربردی تلفن همراه که مجوز های 
بیش از اندازه درخواست می کنند، 

پرهیز کنند. 
فراهم س��ازی  از  بای��د  همچنین 
مجوز دسترسی ریشه )Root(  در 
سیس��تم عامل اندروید ی��ا قید آزاد 
کردن )IoS( و دورزدن سازوکارهای 

امنیتی خودداری کنند. 
مشتری نباید اطاعات حساس 
مربوط به حس��اب بانکی از قبیل 
رمز کارت، تاری��خ انقضای کارت 
بانکی و رمز دوم را در تلفن همراه 
ذخی��ره کن��د. همچنی��ن تاکید 
شده که مش��تریان باید اطاعات 
حس��اب هایی ک��ه گ��ردش قابل 
توجه دارند به خدمات همراه جدا 

خودداری کنند. 

نفوذ هکرها به حساب های بانکی 

سهشنبه
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گزارش 2

یادداشت

بیمه نامه

سال 94 هم به پایان رسید 
ساماندهی موسسات غیر مجاز به 

پایان نرسید! 

 موسس��ات مال��ی و اعتباری غیر مج��از همچنان 
مسئله سخت و الینحل برای بانک مرکزی به شمار 

می روند. 
به گ��زارش اخب��ار بانک، دولت ه��ای نهم و دهم 
به طور کامل نتوانس��تند این موسسات را جمع آوری 
یا س��اماندهی کنند و دولت یازدهم هم با وس��واس 
بس��یار و الکپش��ت وار در حال س��اماندهی و البته 

انحال موسسات غیر مجاز است! 
این س��اماندهی و انحال ها البته به هیچ عنوان به 
مجوز ه��ای نیم بند بانک مرکزی دولت قبل توجهی 
نداش��ته و این روش س��اماندهی صدای بسیاری را 

درآورده است. 
س��اماندهی موسس��ات غیر مجاز از اوایل سال 90 
به طور جدی در بانک مرکزی و تحت هدایت ابراهیم 

درویشی، معاونت نظارتی بانک مرکزی آغاز شد. 
وی در مصاحبه ها و برنامه های مختلف تاریخ های 
متفاوت��ی را ب��رای س��اماندهی موسس��ات مالی و 

اعتباری غیر مجاز عنوان کرده بود. 
ابراهیم درویش��ی در اواخر س��ال 91 اعام کرده 
ب��ود، پای��ان این س��ال پای��ان فعالی��ت غیر مجاز ها 
خواهد بود و این موسس��ات از ابتدای سال 92 حق 

سپرده گیری ندارند. 
س��ال 92 آمد و اتف��اق خاصی نیفتاد و مس��ئول 
نظارتی بانک مرکزی ترجیح داد بی س��روصدا عطای 
س��اماندهی موسس��ات را به لقایش ببخش��د و این 

وظیفه را به دولت بعد بسپارد. 
دول��ت یازدهم و حمید تهران فر، معاونت نظارتی 
بان��ک مرک��زی برخ��اف ابراهیم درویش��ی کمی 
بی سروصدا و به دور از جنال های دولت قبل در صدد 

ساماندهی موسسات برآمد. 
وی نیز در مصاحبه های گوناگون س��ال های 93، 
94 و س��پس 95 را س��ال پایان فعالیت غیر مجازها 

دانسته است! 
این در حالی اس��ت که قرار بود مجوز حداقل یک 

موسسه اعتباری امسال صادر شود. 
هنوز موسس��ات کاسپین )آرمان س��ایق(، افضل 
ت��وس و ثامن در کنار بانک مهر اقتصاد در پروس��ه 
اخ��ذ مجوز یا ورود به مرحله پذیره نویس��ی س��هام 

هستند. 
حال سال 94 به پایان رسیده و موسسات خواهان 
مج��وز همچنان در انتظار مهربانی مس��ئوالن بانک 

مرکزی هستند تا روی مجوز را ببینند. 

 شعبه های کشیک بیمه آسیا در 
سراسر کشور

اداره ه��ای صدور و خس��ارت بیمه ه��ای اتومبیل، 
درم��ان وش��عب منتخب بیمه آس��یا درتهران و 45 
مرکز اس��تان و ش��هر در سراس��ر کش��ور، روز های 
29اسفند سال1394 و دوم، سوم و چهارم فروردین 
ماه س��ال جدید از ساعت 8تا 14آماده ارائه خدمات 

بیمه ای هستند. 
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، اداره های صدور 
و خسارت اتومبیل مرکز )خیابان طالقانی-نرسیده به 
تقاطع قرنی( و اداره خسارت شمال تهران )پارک سوار 
بیهقی( برای انجام امور بیمه ای اتومبیل و اداره صدور 
وخس��ارت بیمه های درمان تهران )خیابان طالقانی � 
تقاطع قرنی( برای صدور بیمه نامه مس��افرین عازم به 
خارج از کش��ور و صدور معرفی نامه بیمارستانی برای 
بیماران متقاضی بس��تری ش��دن در بیمارستان های 
طرف قرارداد با بیمه آسیا، روز29اسفند ماه سال جاری 
وروز های دوم، سوم و چهارم فروردین ماه سال جدید از 

ساعت 8تا14فعال هستند. 
همچنی��ن اداره های صدور و خس��ارت بیمه های 
اتومبی��ل و درمان بیمه آس��یا در ش��هرهای تبریز، 
ارومیه، اردبیل، اصفهان، کاشان، ایام، بوشهر، کرج 
)مرکزی و خس��ارت(، ش��هرکرد، بیرجند، بجنورد، 
مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، اهواز، آبادان، 
زنجان، سمنان، شاهرود، زاهدان، شیراز، قزوین، قم، 
سنندج، کرمان، کرمانشاه، یاس��وج، گرگان، رشت، 
الهیجان، انزلی، آس��تارا، اراک، س��اری، بابل، آمل، 
چال��وس، قائم ش��هر، تنکابن، بندرعب��اس، همدان، 
خرم آباد، بروجرد و یزد روز های دوم، س��وم و چهارم 
فروردین ماه سال 1395 از ساعت 8تا14 آماده ارائه 

خدمات بیمه ای به هموطنان گرامی هستند. 

اجرای طرح های ویژه نوروز 
بیمه کوثر

طرح های ویژه نوروزی شرکت بیمه کوثر در راستای 
ارائه خدمات ویژه، ایجاد آرامش در میان آحاد جامعه و 

رفاه حال هموطنان اجرایی شد. 
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی و اع��ام مع��اون فنی 
بیمه کوثر، طرح های نوروزی این شرکت در بیمه های 
باربری، مس��ئولیت، عمر و حوادث و آتش سوزی ارائه 
شده است. موسی کاظمی، با بیان اینکه پوشش حوادث 
گروهی و انفرادی کوتاه مدت، هر یک در قالب سه طرح 
ویژه نوروز95 ارائه می شود، گفت: پوشش های حوادث 
انفرادی و گروهی بیمه های عمر و حوادث به منظور رفاه 
حال مسافران نوروزی، تورهای مسافرتی و کاروان های 

راهیان نور طراحی شده است. 
وی افزود: بیمه  های آتش سوزی واحدهای غیرصنعتی 
و مجتمع های مسکونی و همچنین بیمه های مسئولیت 
کارفرما در قبال کارکنان خدماتی و صنعتی و تجاری، 
کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی، کارفرما در قبال 
کارکن��ان پروژه ه��ای عمرانی و حرفه ای پزش��کان و 

پیراپزشکان صادر می شود. 

نرخنــامه
دالر3,423 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,423تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را1,013,500 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3,820 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز4,943توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم 
س��که 536,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که281,000 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی190,000 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��ای 18 عیار 
103,370توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طا هم در 

بازارهای جهانی6 12,56دالر بود. 

بانک صادرات ایران سال جدید را با 
اجرای طرح هفت سین سپهر آغاز 

می کند
با ه��دف پاسداش��ت آیین ه��ای ملی و مش��ارکت 
کودکان و نوجوانان در چرخ��ه فعالیت های اقتصادی 
کشور، بانک صادرات ایران مبادرت به فعال سازی طرح 
هفت سین سپهر کرده است. به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، بر پایه طرح هفت س��ین سپهر که 
از س��وی باشگاه مشتریان این بانک طراحی و ارائه شده 
است، امتیازات حساب های ریالی تمام مشتریان زیر 18 
سال که در بهار سال 95 اقدام به افتتاح حساب یا افزایش 
موجودی خود کنند، محاسبه می شود و مابه ازای امتیاز 
کس��ب شده از شانس برنده ش��دن یک دستگاه خودرو 
س��ورن، هفت س��فر جهانگردی، هفت سپرده گنجینه 
س��پهر به ارزش 30 میلیون ریال، س��که به��ار آزادی و 
هفت سپرده بلند مدت در قرعه کشی برخوردار می شوند. 
این گزارش می افزاید: مبنای محاس��به سن مشمولیت 
طرح از آغاز اجرا تا پایان دوره آن اس��ت و متولدین اول 
فروردین 1377 تا پایان طرح می توانند در قرعه کش��ی 
شرکت کنند. حساب های 9گانه قرض الحسنه پس انداز 
ریالی، س��پرده های کوتاه مدت ریالی عادی، سه، شش و 
9 ماهه، س��پرده های کوتاه مدت ریالی ویژه و بلند مدت 
ریالی، برکت س��پهر و گنجینه سپهر مشمول این طرح 
هستند. آیین قرعه کشی برای تعیین برندگان طرح هفت 
سین سپهر 17تیر ماه سال آینده همزمان با عید سعید 
فطر برگزار می ش��ود و امکان مشاهده امتیازهای کسب 
شده توسط ذی نفعان طرح هفت سین سپهر پس از ثبت 

نام در سایت باشگاه مشتریان وجود دارد. 

هفت عیدی الکترونیکی بانک 
سامان برای نوروز 1395

بانک س��امان در آس��تانه فرارس��یدن نوروز 1395 به 
مشتریان خود، هفت عیدی  الکترونیکی هدیه می دهد. 
به گزارش روابط عمومی بانک سامان، این بانک در یک 
اقدام نوآورانه، هدیه های نوروزی خود را برای سال 1395 
به  ص��ورت الکترونیکی به مخاطبان خ��ود تقدیم کرده 
اس��ت. هفت هدیه بانک سامان برای نوروز، شامل تقویم 
دیجیتال سال 1395 برای استفاده در صفحه نمایشگر، 
یک انیمیشن 50  ثانیه ای با موضوع آب و حیات، کتاب 
نَقل نوروز شامل 13 داستان کوتاه درباره نوروز و پیشینه 
آیین های آن، کارت تبریک نوروزی، استیکرهای تلگرامی 
با موضوع آب، یک قطعه موسیقی عیدانه به نام  »رقص 
ش��کوفه ها« و قطعه   »جش��ن« از س��وییت س��مفونی 
خلیج ف��ارس در صفحه نوروز وب س��ایت این بانک قرار 
داده ش��ده است. گفتنی است، مخاطب این هدایا عاوه 
بر مش��تریان این بانک، عموم مردم هستند، به طوری که 
همه مخاطب��ان می توانند وارد صفحه نوروز وب س��ایت 
بانک سامان شده و هدیه انتخابی خود را دریافت کنند. 
همچنین امکان اشتراک گذاری این هدایا از طریق تلگرام 
ایجاد ش��ده و افراد می توانند هر ک��دام از این هدیه ها را 

به صورت جداگانه برای دوستان خود ارسال کنند. 

بانکنامه

تلفنمستقیم:86073274شماره468 www.forsatnet.ir

قیمتنوع ارز 

3,423دالر آمریکا

3,820یورو اروپا

4,943پوند انگلیس

939 درهم امارات

1,213لیر ترکیه

545یوان چین

31ین ژاپن

2,608دالر کانادا

3,507فرانک سوئیس

11,400 دینار کویت

300دینار عراق

923 ریال عربستان

57روپیه هند

860رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12,563  اونس طا

448,200مثقال طا

103,370هر گرم طای 18 عیار

1,010,000 سکه بهار آزادی

1,013,500 سکه طرح جدید

536,000 نیم سکه

281,000 ربع سکه

190,000سکه گرمی

هادی نادرزاده استاد

نسیم نجفی
nasim64najafi@gmail.com
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وزیر ارتباطات: 
کندی تلگرام به خاطر فیلترینگ 

هوشمند نیست

وزیر ارتباطات شایعاتی را که طی هفته های اخیر 
مطرح شده و بحث کندی تلگرام را به اجرایی شدن 

فیلترینگ هوشمند مربوط می داند، رد کرد. 
محم��ود واعظی در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ 
ب��ه س��والی مبنی بر اینک��ه پیش از ای��ن در اخبار 
اعالم ش��ده بود 110 میلیارد تومان ب��رای اجرایی 
ش��دن فیلترینگ هوش��مند هزینه خواهد ش��د، در 
ش��رایطی که کاربران می توانند به آسانی با استفاده 
از فیلترش��کن های موج��ود در بازار به س��ایت های 
مدنظر خود دسترسی داشته باشند، آیا انجام چنین 
هزینه هایی درس��ت ب��ه نظر می رس��د، اظهار کرد: 
فیلترش��کن ها در تمام دنیا مورد استفاده قرار گرفته 
و اغلب آنها در مقاطعی با مش��کل مواجه می شوند و 
م��ا به عنوان دولت اس��تفاده از آنها را به هیچ عنوان 

توصیه نمی کنیم. 
وی ادام��ه داد: اگر کاری انجام می ش��ود و عده ای 
از فیلترش��کن اس��تفاده می کنند، موضوع درس��تی 
نیس��ت، اما راهکار مقابله با این موضوع هم این گونه 
نیست که هزینه ای برای فیلترینگ هوشمند صورت 
نگیرد. در واقع راهکار درست همان است که اکنون 

به آن عمل می کنیم. 
وزی��ر ارتباط��ات اف��زود: اکن��ون ممک��ن اس��ت 
مردم س��ایت هایی را مورد اس��تفاده ق��رار دهند که 
ضد اخالقی نب��وده و مطالب مفید دارد. حال ممکن 
اس��ت در برخی از این س��ایت ها 10 ت��ا 15 درصد 
مطلب غیرمفید باش��د و به دلیل آن مطالب س��ایت 

فیلتر شود. ما با چنین رویکردی مخالفیم. 
وی همچنی��ن متذک��ر ش��د: اکن��ون ع��ده ای از 
ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده کرده و ممکن است 
هیچ گاه با مطلب غیراخالقی مواجه نش��وند. در عین 
حال عده ای هم ممکن اس��ت صفحات خود را آلوده 
ب��ه مطالب غیراخالق��ی کنند، در ای��ن میان نقش 
فیلترینگ هوش��مند آن اس��ت که بدون فیلترشدن 
کل شبکه ها تنها بخش های غیرمفید آنها را مسدود 

می کند. 
گذش��ته  در  ش��د:  ی��ادآور  همچنی��ن  واعظ��ی 
س��ایت هایی که فیلتر می ش��دند در مب��دا ورودی 
اینترنت کش��ور مس��دود می ش��د، اما اکن��ون برای 
اجرای ط��رح فیلترینگ هوش��مند از ش��رکت های 
مختلف��ی که اقدام ب��ه ارائه اینترنت به مش��ترکان 
می کند خواس��ته می ش��ود فیلترینگ هوش��مند را 
در الی��ه مصرف کنن��ده انج��ام دهند. ای��ن موضوع 
باعث می ش��ود بحث فیلترینگ سامان یافته تر شده 
و س��رعت اینترنت نیز افزایش پی��دا کند و رضایت 
کاربران ارتقا یابد. اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این 
س��وال که در موارد متعدد از س��وی کاربران تلگرام 
این گونه مطرح می ش��ود که کندی ه��ای اخیر این 
شبکه به دلیل فیلترینگ هوشمند رخ داده، توضیح 
داد: اصال این گونه نیست. برای تأمین اینترنت کشور 
پهنای باند از مس��یرهای مختلفی در خارج از کشور 
تأمین می شود که گاه ممکن است برخی کشورهای 

همسایه با مشکالتی مواجه شوند. 
واعظ��ی ادامه داد: زمانی که فیبر نوری از کش��ور 
ترکیه گرفته می ش��ود قطع ش��ود، این مسئله تنها 
ب��ه ایران مرب��وط نش��ده و همین مش��کالت برای 
آذربایجان، ارمنس��تان و گرجستان هم پیش خواهد 
آمد یا کشورهایی مانند پاکستان و کشورهای عربی 
که از مس��یر ایران عبور می کنند هم دچار مش��کل 
می ش��وند. وی همچنین متذکر شد: به عنوان مثال 
هفت��ه گذش��ته 60 گیگابیت ب��ر ثانی��ه از ظرفیت 
اینترن��ت خریداری ش��ده ما به مدت 48 س��اعت با 
مشکل مواجه بود و از مدار خارج شد. طبیعی است 
که ای��ن رقم بخش قابل توجهی از ظرفیت ارتباطی 

کشور را در بر می گیرد. 

همکاری آستانه- تهران در امر قرنطینه گیاهی 
و دامی و کشت فراسرزمینی

ایران ساالنه 1500 رأس گاو و مواد 
ژنتیکی دامی به قزاقستان صادر می کند

وزیر کش��اورزی جمهوری قزاقس��تان دوشنبه در 
دی��دار با همتای ایرانی خود بر همکاری با تهران در 
بخش ه��ای واردات دام زنده و مواد ژنتیکی، کش��ت 
فراسرزمینی، قرنطینه گیاهی و دامی، ساخت پایانه 
مبادالت غالت و مقابله با آفات و بیماری های گیاهی 

تأکید کرد. 
 »آس��یلجان مامیتبک��وف« در این دی��دار گفت: 
همه ت��الش ما این اس��ت ک��ه موافقت نامه های دو 
کش��ور در بخ��ش قرنطینه گیاهی و دامی در س��فر 
رئیس جمه��وری قزاقس��تان به ایران امضا ش��ود تا 
سطح مبادالت دو کش��ور در بخش کشاورزی ارتقا 
یابد.  وی بر ساخت پایانه مبادالت غالت در منطقه 
اینچه برون برای توس��عه همکاری دو کش��ور تأکید 
کرد و افزود: س��اخت این پایانه تجاری در تس��ریع 
حمل و نقل، کاهش هزینه ها و اتالف سرمایه اثر دارد. 
وزی��ر کش��اورزی جمه��وری قزاقس��تان تأکی��د 
کرد: دی��دگاه ما تج��ارت یکطرفه نیس��ت و افزود: 
عالقه مندیم در زمینه های مختلف مانند بخش وام و 

تسهیالت سرمایه گذاری مشترک انجام دهیم.

عضو هیأت رئیسه مجمع واردات: 
دولت باید میان واردکننده 
شناسنامه دار و واردکننده 
غیر رسمی، تفاوت قائل شود

حسین تنهایی، عضو هیأت رئیسه مجمع واردات 
در گفت وگو با ایلنا، در خصوص برنامه های سال آتی 
اظهار داش��ت: دنیا به این نتیجه رسیده که تجارت 
خارجی اع��م از ص��ادرات و واردات بخش مهمی از 
سیاس��ت های اقتصادی کش��ورها را شامل می شود 
ک��ه می تواند ب��ا تأثیر گ��ذاری بر تم��ام مولفه های 
اقتصادی، برای آینده کش��ور نقش سرنوشت س��از و 

تعیین کننده ای ایفا کند. 
وی ادامه داد: متأس��فانه در س��ال های گذش��ته 
ص��ادرات را عام��ل گران��ی کااله��ا و واردات را در 
کنار قاچاق دس��ته بندی می کردند. هرچند به مرور 
نگرش های منفی نس��بت به صادرات برطرف ش��ده 
ولی مشکل واردات همچنان باقی است و دولت باید 
با تبیین تجربه های جهانی، نگرش نسبت به واردات 

را تصحیح کند. 
وی با اش��اره به محیط نامناس��ب کس��ب و کار در 
کش��ور افزود: بزرگ ترین آفت ای��ن روزهای اقتصاد 
کش��ور نبود محیط کس��ب و کار مناس��ب در کشور 
است که نه تنها مجال تجارت قانونی و تولید مولد و 
س��ودآور را از فعاالن اقتصادی شناسنامه دار گرفته، 
بلکه موجب خاکستری شدن فضای تجارت خارجی 

نیز شده است. 
تنهای��ی در خصوص نرخ ارز و اث��ر آن بر تجارت 
خارج��ی تأکید کرد: عدم سیاس��ت گذاری درس��ت 
ارزی در کش��ور باع��ث ش��ده تا ن��رخ ارز در مکانی 
نامناس��ب ق��رار گیرد که در پی آن نوع��ی یارانه به 
تولیدکنن��ده خارجی پرداخت ش��ود. اگ��ر نرخ ارز 
هم��واره در بازه رقابت  پذیری اقتصاد قرار گیرد قطعاً 
تولی��د، واردات و صادرات می تواند در مس��یر تحقق 

منافع ملی قرار گیرد. 
ب��ه گفته تنهایی، آنچه در س��ال آین��ده در حوزه 
واردات اولوی��ت دارد آن اس��ت که دولت باید تالش 
کند واردات را به عنوان بخش��ی از نیاز قانونی کشور 
به رسمیت بشناسد و درمسیر هدفمندسازی آن گام 
بردارد.  وی تأکید کرد: در هر کشوری واردکنندگان 
شناس��نامه دار مسئولیت مش��خصی را تقبل کرده و 
در قب��ال آن نی��ز اختیارات قانونی تعریف ش��ده ای 
دارند و ما نیز باید به سمتی حرکت کنیم که حقوق 
مصرف کننده ایرانی از طریق واردکنندگان رس��می 

صیانت شود. 
تنهای��ی در پایان تأکید ک��رد: یکی از بزرگ ترین 
معضالت کش��ور در حوزه تجارت خارجی آن است 
ک��ه واردات را درمقاب��ل تولید تعری��ف کرده اند. در 
صورتی که تجربه نش��ان داده آنچه در مقابل تولید 
و تولید کنن��ده ق��رار دارد، قاچ��اق و واردات چراغ 

خاموش و غیر رسمی است. 

نخستین اتاق بازرگانی ایرانیان 
مقیم چین گشایش یافت

نخس��تین  »اتاق بازرگان��ی ایرانیان مقیم چین«، 
به عن��وان بزرگ ترین و مهم ترین تش��کل اقتصادی 
ایرانیان مقیم در چین روز دوش��نبه در نشس��تی با 
حضور نمایندگان تجار و بازرگانان مقیم ش��هرهای 

مختلف این کشور در پکن گشایش یافت. 
به گزارش ایرنا، در این نشست که با حضور  »علی 
اصغر خاجی« سفیر جمهوری اسالمی ایران در چین 
و در محل س��فارت کش��ورمان در پکن برگزار شد، 
رؤسا و اعضای شوراهای بازرگانان ایرانی در مناطق 
مختلف چین شامل پکن، شانگهای، گوانگجو و ایوو 

حضور داشتند. 
ش��کل گیری این اتاق ک��ه دربرگیرنده بخش های 
مختلف اقتصادی ایرانیان فعال در کشور چین است، 
ماحصل رایزنی ها و پیگیری های طی یک سال اخیر 
سفارت جمهوری اسالمی ایران با تجار ایرانی مقیم 

چین بود. 
همچنین در این نشس��ت ترکی��ب هیأت مدیره و 
نیز هیأت رئیس��ه اتاق ش��امل رئیس، نایب رئیس، 

دبیرکل، منشی و خزانه دار انتخاب شدند. 
در این نشس��ت همچنین مقرر ش��د، از این پس 
خدمات به تجار و بازرگانان فعال در حوزه اقتصادی 

چین توسط این تشکل جدید انجام شود. 
تشکیل نشست های هم اندیشی و هماهنگی، بحث 
و تبادل نظر در خصوص یافتن راهکارهای مناس��ب 
همکاری ه��ای اقتصادی میان دو کش��ور، بررس��ی 
ظرفیت های بازرگانی و اقتصادی موجود میان تجار 
ایران و چین در راس��تای توسعه مناسبات تجاری و 
بازرگانی دو کش��ور از مهم ترین اهداف این تش��کل 

جدید عنوان شده است. 
یکی دیگر از فعالیت های این اتاق، همکاری با اتاق 
بازرگانی ایران و گس��ترش مناسبات در زمینه های 

مختلف عنوان شده است. 
راهنمای��ی و نی��ز پیگی��ری مش��کالت تجاری و 
حقوقی اعضا، برگزاری جلسات مشترک با مسئوالن 
س��ازمان های دولتی ای��ران و چین، اطالع رس��انی 
قوانی��ن اقتص��ادی، تج��اری و س��رمایه گذاری دو 
کشور، هماهنگی و برگزاری نشست های مشترک و 
تورهای تجاری و نمایش��گاه ها و نیز دریافت نظرات 
کارشناس��ان در مورد مس��ائل تج��اری و... از جمله 
خدماتی است که قرار است  »اتاق بازرگانی ایرانیان 

مقیم چین« ارائه دهد. 

بازرگانی ارتباطات

صادرات

مع��اون اول دول��ت اخی��را 
پیشکس��وتان  نشس��ت  در 
اولویت های  از  بخش خصوصی 
دول��ت در س��ال 95 س��خن 
گف��ت؛ اولویت هایی که در دو 
س��ال گذشته هم مطرح بود و 
به نظر می رس��د دولت با تکرار 
اولویت هایش در پس��ابرجام و 
توس��عه صادرات غیر نفتی در 
ص��در آنه��ا، ش��اید در انتظار 
نتایجی متفاوت از امسال است 
که صادرات غیر نفتی رش��دی 

منفی تجربه کرده است. 
در  جهانگی��ری  اس��حاق 
میان فع��االن بخش خصوصی 
از مصم��م ب��ودن دولت برای 
برداشتن موانع توسعه صادرات 
و ض��رورت پش��تیبانی نظ��ام 
بانکی و صندوق توس��عه ملی 
در رسیدن به این هدف گذاری 
گفت؛ چالش هایی که به گفته 
رئیس کنفدراس��یون صادرات 
از بزرگ تری��ن موانع توس��عه 

صادرات است. 
محم��د الهوتی اگ��ر چه 9 
ماه انتظار اقتصاد کش��ور را در 
رس��یدن به سرانجام مذاکرات 
هس��ته ای از عوام��ل مه��م در 
رش��د منفی صادرات غیر نفتی 
می داند اما نرخ ارز را مهم ترین 
عامل این رش��د منفی معرفی 
می کن��د. مس��ئله ای ک��ه ب��ه 
گفته وی نه تنها در دولت های 
گذش��ته ک��ه در دول��ت فعلی 
ه��م ک��ه انتظ��ار نمی رفت به 
این مس��ئله کم توجهی شود، 
به عنوان اصلی ترین عامل از آن 

غفلت شد. 
ب��ه گفته او، بخش��ی از این 
رش��د منفی ب��ه دلیل کاهش 
میعان��ات  و  نف��ت  قیم��ت 
گازی ب��ود ک��ه البت��ه نه تنها 
فرآورده ه��ای نفت��ی ک��ه 40 
درصد در این رشد منفی سهم 
داشت، معادن و کشاورزی هم 
هر کدام به ترتیب سهمی 40 

و 20 درصدی داشتند. 
 الهوت��ی دول��ت را به عنوان 
تأمین کنن��ده ارز و وارد کردن 
پول ه��ای آزاد ش��ده به چرخه 
اقتص��ادی و عرض��ه بی��ش از 
نیاز را عامل کاهش قیمت ارز 
می دان��د و به »فرصت امروز« 
می گوید: »نخستین فاکتور در 
ص��ادرات پذیرفتن نرخ واقعی 
ارز است، درحالی که ما در تمام 
دولت ه��ا کاه��ش نرخ ارز را به 

صورت دس��توری یا به صورت 
ورود پول ه��ای نفتی یا بلوکه 

شده شاهد هستیم.«
و  تأمین کنن��ده  دول��ت 
عرضه کننده کالن ارز است که 
از دالیل عمده کاهش صادرات 
محسوب می ش��ود؛ مسئله ای 
که به گفته الهوتی ادامه روند 
آن نمی تواند صادرات غیر نفتی 
و سرمایه گذاری خارجی را در 
س��ال 95 در ش��رایطی بهت��ر 
از س��ال ج��اری و س��ال های 
گذش��ته قرار ده��د و باید نرخ 
ارز براساس قوانین باالدستی و 
قوانینی که تکلیف شده، مانند 
افزایش نرخ ارز متناسب با تورم 

تعیین شود. 
این فعال اقتصادی همچنین 
چن��د نرخی و غیر واقعی بودن 
ن��رخ ارز را مان��ع رس��یدن به 
رش��د 8 درصدی، رونق تولید 
و کاه��ش قاچ��اق می دان��د و 
هم��ه این چالش ه��ا را با نرخ 
ارز مرتبط می داند. درحالی که 
پس��ابرجام ش��رایط ایده آلی را 
ب��رای صادرات غیر نفتی فراهم 
کرده اس��ت و باید از آن بهره 

جست. 
رئیس کنفدراسیون صادرات 
وضعیت نرخ ارز را اما ماحصل 
نب��ود اتفاق نظر در بدنه دولت 
می دان��د. او می گوی��د: رئیس 
بان��ک مرک��زی معتقد اس��ت 
ک��ه دخالتی نمی کند و عرضه 
و تقاضا آن را تعیین می کند. 
رئیس جمه��ور  مع��اون 
می گوی��د م��ا دخالتی نکردیم 
ارز کاه��ش پی��دا ک��رد. وزیر 
اقتص��اد و دارایی هم می گوید 
نرخ ارز نباید به شکلی باشد که 
تولید سرکوب شود، اما رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه در 

اتاق بازرگانی رس��ما گفتند ما 
می خواهیم پول ملی را تقویت 
کنیم و متأسفانه تقویت کردن 
پول ملی را در کاهش تصنعی 
نرخ ارز می بینند، نه با کاهش 
ت��ورم و افزای��ش قدرت خرید 

مردم. 
رئیس کنفدراسیون صادرات 
معتقد است تا زمانی که افزایش 
نرخ ارز متناسب با تورم تعیین 
نش��ود و دائما به اقشار مختلف 
جامع��ه تلقی��ن ش��ود که اگر 
ن��رخ ارز باال رفته دولت موفق 
ب��وده و اگ��ر پایین آمده دولت 
ناموف��ق بوده، اتفاقی نمی افتد 
ج��ز اینک��ه تولید و صادرات را 
همچن��ان س��رکوب کرده ایم. 
ب��ه گفته وی، ایران پتانس��یل 
باالی��ی برای ص��ادرات دارد و 
ه��ر چقدر فرصت ایجاد ش��ود 
ب��رد.  به��ره  آن  از  می ت��وان 
الهوتی اما عملکرد دولت ها را 
در رسیدن به این هدف باوجود 
وعده هایشان ضعیف می داند. 

از طرفی دیگر، یک متخصص 
مدیریت در حوزه تجارت سال 
95 را ب��رای ص��ادرات مبهم و 
غیر قاب��ل پیش بین��ی می داند. 
روه��ام قلیچ��ی ب��ه »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: هیات های 
زی��ادی ب��ه ای��ران آمدن��د و 
تفاهمنامه ه��ای زی��ادی امضا 
شد، اما متأسفانه هیچ خروجی 
نداری��م و ما اص��اًل نمی دانیم 
االن وضعیت برای صادرات در 
بخش خصوصی یا دولت چطور 
اس��ت. داده ای وجود ندارد که 
بش��ود براساس آن صادرات در 
س��ال آینده را پیش بینی کرد. 
به گفته این اس��تاد دانش��گاه، 
هنوز روش��ن نیست این تفاهم 
نام��ه چقدر منجر به صادرات، 

تولید یا واردات خواهد ش��د و 
با وجود این بی اطالعی از آنجا 
که اقتصاد کش��ور به پسابرجام 
وابس��ته است، پیش بینی برای 
س��ال آینده را مشکل می کند. 
ای��ن متخصص معتقد اس��ت: 
هیات ه��ا بیش��تر ای��ران را به 
چشم یک کشور مصرف کننده 
می بینند و احتمال اینکه محور 
مذاکرات بر واردات باشد بیشتر 

است. 
پیش از این عضو هیأت مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان پوست 
و س��االمبور و چ��رم ای��ران به 
»فرص��ت ام��روز« گفت��ه بود، 
ن��گاه به صادرات غیر نفتی باید 
حمایتی و تشویقی باشد تا در 

نوسان ارز گرفتار نشود. 
 به اعتقاد س��عید ش��ادکام 
از آنج��ا ک��ه کاهش ن��رخ ارز 
ب��ر صادرات تاثی��ر منفی و بر 
و  اساس��ی  نیازه��ای  واردات 
تولی��د داخل��ی تاثی��ر عکس 
دارد، ایجاد راهکارهای مناسب 
برای صادرات غیر نفتی در این 
ش��رایط در برنامه ریزی ه��ای 
دولت ضروری به نظر می رسد. 
ب��ه گفت��ه وی ای��ن راهکارها 
می توان��د کاه��ش ص��ادرات 
غیر نفت��ی را درهنگام کاهش 
ن��رخ ارز ی��ا در برخ��ی موارد 

دیگر جبران کند. 
رئی��س هیأت مدیره جامعه 
نس��اجی  مهندس��ین صنعت 
کش��ور نیز به »فرصت امروز« 
گفت��ه ب��ود نرخ ارز در کش��ور 
وابستگی آنچنانی به بازارهای 
جهانی ندارد و دور از نوس��ان 
دول��ت  و  بازارهاس��ت  ای��ن 
تعیین کنن��ده اصل��ی ن��رخ و 
نح��وه عرض��ه آن بوده و بانک 
مرک��زی و دول��ت باید عرضه 

را مدیری��ت کنن��د. ب��ه گفته 
علیرضا حائری، افزایش نرخ ارز 
اگرچه برای واردات به خصوص 
ماش��ین آالت خوب است اما به 
نفع صادرات غیر نفتی نیس��ت. 
رئی��س هیأت مدی��ره جامع��ه 
نس��اجی  مهندس��ین صنعت 
کش��ور معتقد اس��ت مدیریت 
ن��رخ ارز می توان��د گران��ی و 
ت��ورم را کنترل کرده و انگیزه 
صادرکنن��دگان را برای حضور 
در بازاره��ای جهان��ی افزایش 

دهد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« 
حج��م ص��ادرات غیر نفت��ی تا 
پایان س��ال 93 به 50 میلیارد 
دالر رس��ید ک��ه ب��ه گفت��ه 
رئیس جمهور یک رکورد برای 
این بخش محس��وب می شود. 
ام��ا برخ��الف رون��د صعودی 
ک��ه از اوای��ل دهه 80 تا پایان 
این س��ال داش��ت و ب��ا وجود 
اولوی��ت دار بودن آن در دولت 
یازدهم در سال 94 رقم خوبی 
را تجربه نکرد و با رش��د منفی 
مواجه شد. به گزارش سازمان 
مجم��وع  تج��ارت،  توس��عه 
صادرات غیرنفتی با احتس��اب 
میعان��ات گازی در 10ماه اول 
س��ال با کاه��ش 16 درصدی 
ارزش ب��ه 35 میلی��ارد و 613 

میلیون دالر رسیده است. 
براس��اس همی��ن گ��زارش 
حج��م صادرات در چهار بخش 
اقتص��ادی کاهش یافته و تنها 
ص��ادرات در بخ��ش صنعت و 
پتروش��یمی با افزایش مواجه 
بوده است. اما براساس آخرین 
گزارش از س��ازمان توس��عه و 
تج��ارت، طب��ق آم��ار تجاری 
11 ماهه س��ال جاری صادرات 
غیرنفت��ی 1.681 میلیارد دالر 

از واردات پیشی گرفت.
به گ��زارش این س��ازمان، 
س��بقت ص��ادرات غیرنفت��ی 
ایران از واردات در ش��رایطی 
اتف��اق افت��اده ک��ه صادرات 
غیرنفتی با احتساب میعانات 
گازی ب��ه رق��م 38 میلیارد و 
758 میلیون دالر رسید و در 
همی��ن مدت واردات کش��ور 
37 میلی��ارد و 77 میلی��ون 
دالر ثبت ش��د که نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل 191 
درص��د بهب��ود یافته اس��ت. 
درحالی که در آغاز س��ال 94 
دول��ت برنامه ریزی کرده بود 
ص��ادرات غیر نفت��ی را با پایه 

رشد 20 درصدی آغاز کند. 

توسعه صادرات همچنان درصدر برنامه های دولت 

صادرات غیر نفتی دست به دامن نرخ ارز 
به سال نو می رود 

معاون کل سازمان توسعه تجارت گفت: 
طب��ق آمار تجاری 11 ماهه س��ال جاری 
ص��ادرات غیرنفتی 1.681 میلیارد دالر از 
واردات پیشی گرفت و به این ترتیب برای 
نخستین بار در طول تاریخ کشورمان تراز 

تجاری مثبت شد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه 
تجارت، محمدرضا م��ودودی با بیان این 
مطلب به تحلیل عملکرد تجارت خارجی 
دولت در سال 94 پرداخت و افزود: پیشی 
گرفت��ن صادرات غیرنفتی ایران از واردات 
در ش��رایطی اتف��اق افتاده ک��ه صادرات 
غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به رقم 
38 میلیارد و 758 میلیون دالر رس��ید و 
در همین مدت واردات کشور 37 میلیارد 
و 77 میلیون دالر ثبت ش��د که نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل 191 درصد بهبود 

یافته است. 
وی افزود: باید بپذیریم که شرایط سال 
94 برای تولید و تجارت ایران، ش��رایطی 
کاماًل متفاوت از س��ال های گذش��ته بود، 
چرا ک��ه تراکم حجم و فش��ار تحریم ها و 
انتظ��ار برای به نتیجه رس��یدن مذاکرات 
هس��ته ای، ج��و س��نگینی را ب��ه فضای 
کس��ب و کار داخلی حاک��م و عماًل هر نوع 
تقاضای��ی را دچار احتی��اط کرد و همین 
وضعی��ت، بر خطوط تولی��د و نظام توزیع 

و فروش تأثیر منفی گذاشت. 
مش��اور وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
ب��ا بیان اینک��ه در 11 ماهه س��ال جاری 
ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتس��اب 
میعان��ات به 32 میلی��ارد و 539 میلیون 

دالر رس��ید، اظه��ار داش��ت: درحالی که 
ارزش صادرات غیرنفتی بدون احتس��اب 
میعانات گازی 1.5 درصد کاهش نس��بت 
به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده و 
کل حجم تج��ارت ایران در این مدت نیز 
به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و رکود 
اقتصادی دنیا با افت 14.5 درصدی مواجه 
بود، اما صادرات صنعتی کش��ور به لحاظ 
ارزشی با 4.8 درصد رشد، بیشترین حجم 
ص��ادرات غیرنفتی را به خ��ود اختصاص 

داده است. 
وی با تأکید بر اینکه صادرات محصوالت 
صنعت��ی رک��ورددار ص��ادرات غیرنفت��ی 
11 ماه سال جاری بوده است، خاطرنشان 
کرد: صادرات محصوالت پتروشیمی نیز به 
لحاظ ارزش��ی در همین مدت 1.8 درصد 
رشد کرده، نش��ان می دهد صادرات اقالم 
صنعتی دوره س��خت رک��ود را با موفقیت 
س��پری کرده و عملک��رد صادرکنندگان 

صنعت��ی در این مدت قری��ن توفیق بوده 
است. 

مع��اون کل س��ازمان توس��عه تج��ارت 
کاه��ش خام فروش��ی در 11 ماهه س��ال 
جاری را دستاورد تجاری امسال دانست و 
تصریح کرد: متوسط قیمت هر تن کاالی 
وارداتی در 11 ماه س��ال جاری نسبت به 
دوره مش��ابه سال قبل 4.7 درصد کاهش 
و متوس��ط قیمت هر تن کاالی صادراتی 
در همی��ن دوره زمانی 4.9 درصد افزایش 
را نش��ان می دهد که گامی مثبت در تراز 
تجاری کش��ور محسوب می شود و گویای 
صادرات کاال با ارزش افزوده باالتر است. 

وی ادام��ه داد: در این مدت بیش��ترین 
کاه��ش ب��ه لحاظ ارزش��ی در ص��ادرات 
غیرنفت��ی به محص��والت معدن��ی با 43 
درصد و پس از آن فرش و صنایع دس��تی 
ب��ا 18 و باالخره محصوالت کش��اورزی با 
16 درص��د تعل��ق دارد و میعان��ات گازی 

نیز به دلی��ل افت قیمت جهانی با کاهش 
ارزش صادراتی مواجه شدند. 

مودودی افزود: در 11 ماهه س��ال 94، 
واردات کاال نیز به لحاظ ارزش��ی نس��بت 
ب��ه مدت مش��ابه س��ال قب��ل نزدیک به 
درصد افت داش��ته و به زحمت از مرز   23

37 میلیارد دالر عبور کرده است. 
وی اظهار داشت: در سبد اقالم وارداتی، 
م��واد مصرفی با 25.4 درصد، بیش��ترین 
حجم کاهش را به لحاظ ارزش��ی داشته و 
بعد از آن به ترتیب مواد اولیه و واسطه ای 
حدود 24.2 درصد و کاالی س��رمایه ای با 
22 درص��د افت، در رده ه��ای بعدی قرار 

دارند. 
ب��ه گفت��ه م��ودودی، 10 قل��م اولی��ه 
هیدروکربورها،  نفت��ی،  گازهای  صادراتی 
میعانات، محصوالت پتروشیمیایی و آهن 
و پس��ته و 10 قلم عم��ده وارداتی، انواع 
محصوالت اس��تراتژیکی کش��اورزی نظیر 
غ��الت و قطع��ات خودرو و ماش��ین آالت 

صنعتی و تجهیزات الکترونیکی هستند. 
مع��اون کل س��ازمان توس��عه تجارت و 
مش��اور وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در 
پایان گف��ت: آماره��ای 11 ماهه تجارت 
خارجی ای��ران در س��ال 1394 گرچه از 
افت محسوس��ی نس��بت به سال 93 خبر 
می دهن��د، اما واقعیت این اس��ت که این 
افت بیشتر در بخش مواد خام و مواد اولیه 
نظیر سنگ های معدنی و محصوالت پایه 
نفت��ی و میعان��ات گازی رخ داده و بخش 
صنعتی با ارزش اف��زوده باال کارنامه قابل 
قبولی از خود در این مدت ارائه داده است. 

برای نخستین بار تراز تجارت غیرنفتی ایران مثبت شد

 بخش صنعت رکورددار صادرات غیر نفتی
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حمل و نقل

ضابطه فروشی کمیسیون توافقات 
شهرداری 

مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران 
وزارت راه و شهرس��ازی با ابراز خرسندی از انحالل 
کمیسیون توافقات شهرداری تاکید کرد: تنها چیزی 
که می ش��د از کمیس��یون توافقات دریافت کرد این 
نکته بود که توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات 

شهرسازی، بالشک خالف بود. 
مس��عود حم��زه ای در گفت وگو با پای��گاه خبری 
وزارت راه و شهرس��ازی، درباره انحالل کمیس��یون 
توافقات در ش��هرداری ته��ران و تاثیرات��ی که این 
انحالل بر روند اجرای تصمیمات اخذ شده در وزارت 
راه و شهرس��ازی و مصوبات شورای عالی معماری و 
شهرس��ازی خواه��د گذاش��ت، گفت: اص��وال وجود 
کمیس��یون توافقات از زمان تش��کیل تا امروز جای 
سوال داش��ت زیرا طرح های وزارت راه و شهرسازی 
و ضوابط و مقررات شهرسازی توسط مراجع دیگری 
همچ��ون ش��ورای عالی معم��اری و شهرس��ازی و 
کمیسیون ماده ۵ مصوب و جهت اجرا به شهرداری 
ابالغ می شود که با این روند منظم و نظام مند اصوالً 

جایی برای توافق باقی نمی ماند. 
مدیرکل دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران 
وزارت راه و شهرس��ازی افزود: همچنین از آنجا که 
مخاطب مردم، شهرداری ها هستند و شهرداری خود 
باید از مصوبات باالدستی که شامل طرح های جامع 
شهری مصوب در شورای عالی معماری و شهرسازی 
اس��ت تبعیت کند و وجود کمیسیون توافقات نشان 
از تض��اد در قوانین داش��ت که لغو این کمیس��یون 
می تواند در اجرای قانون شهرسازی در کالنشهرها و 

بهبود وضعیت شهرها تأثیرگذار باشد. 
حم��زه ای ادامه داد: شورای اس��المی ش��هر برای 
اج��رای ضوابط و مقررات طبیعت��ا عوارضی را وضع 
می کند که این عوارض مصوب شورای اسالمی شهر 
اس��ت؛ با این ویژگی ها، اصوال موضوعی برای توافق 
باقی نمی ماند و همه چیز در چارچوب اداری و قانونی 
جریان می یابد. این مدیرکل حوزه معاونت معماری 
و شهرس��ازی تاکید کرد: چارچوب روش��ن اس��ت؛ 
مصوبات شهرسازی توسط ش��ورای عالی معماری و 
شهرسازی ابالغ و عوارضی که باید پرداخت شود نیز 
توسط شورای شهر تعیین و اعالم می شود، بنابراین 

موضوعی برای توافق باقی نمی ماند. 
حم��زه ای گف��ت: تنه��ا چی��زی ک��ه می ش��د از 
کمیس��یون توافقات دریافت کرد ای��ن نکته بود که 
توافق در جهت فروش ضوابط و مقررات شهرسازی، 
بالش��ک خالف بود. وی در پایان افزود: وزارت راه و 
شهرس��ازی لغو کمیس��یون توافقات شهرداری را به 

فال نیک می گیرد. 

نرخ اجاره خانه های زیر 100 متر 
آمارهای رسمی نشان از افزایش نرخ 10 درصدی 
اجاره بها می دهد، این در حالی اس��ت که به واسطه 
رکود سه س��اله مسکن، ارزش قیمت امالک کاهش 
پیدا کرده و در این ش��رایط طبیعتا قیمت اجاره که 
تابع��ی از قیمت ملک اس��ت باید به همان نس��بت 
پایین می آمد اما طب��ق گفته های معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی از آنجا که بازار اجاره در طول چند سال 
گذش��ته عقب ت��ر از نرخ تورم حرکت ک��رده حاال با 
گرانی چند درصدی مواجه شده که این افزایش نرخ 
معقوالنه طبیعی و هنوز به مرز هشدار نرسیده است. 
برخ��ی از کارشناس��ان هم معتقدند ک��ه یکی از 
دالی��ل افزایش ن��رخ اجاره می توان��د کاهش عرضه 
باش��د، چراک��ه در دوران رکود میزان ساخت و س��از 
کاهش پیدا کرده و به همان میزان واحد مس��کونی 
کمت��ری وارد ب��ازار اج��اره بها ش��ده اس��ت. حال 
اجاره نش��ین ها نگران ادامه رون��د افزایش قیمت در 

سال آینده هستند. 
در ج��دول زیر اجاره بهای خانه های زیر 100 متر 

در محله های مختلف تهران آمده است: 

وزیر راه و شهرسازی: 
  راه اندازی کشتی مسافری

چابهار - عمان برای نخستین بار
 وزیر راه و شهرسازی از راه اندازی کشتی مسافری 
در مس��یر چابهار - عمان برای نخستین  بار خبر داد 
و گفت: 111 ش��ناور ب��ا ظرفیتی ح��دود ۷ هزار و 
۵00 صندلی آماده ارائه خدمت به مسافران نوروزی 

هستند. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
عباس آخوندی گفت: امروز عملکرد س��ال 1۳۹۴ و 
برنامه های سال 1۳۹۵ س��ازمان بنادر و دریانوردی 
مرور ش��د. اقدامات خوبی در س��ال ج��اری صورت 
گرف��ت به طوری ک��ه دول��ت ح��دود ۵00 میلیارد 
تومان در بنادر کش��ور س��رمایه گذاری جدید کرد و 
بخش خصوصی نیز به می��زان ۲۷00 میلیارد تومان 

در بنادر کشور سرمایه گذاری کرد. 
وی بن��ادر ای��ران را ج��زو فعال ترین س��ایت های 
اقتص��ادی کش��ور خوان��د و اف��زود: موفق ش��دیم 
۴00میلیون دالر از تس��هیالت صندوق توسعه ملی 
برای توس��عه بنادر کشور اس��تفاده کنیم و با توجه 
ب��ه تاکیداتی که در توس��عه س��واحل مکران وجود 
دارد، س��اخت بندر چابهار با سرعت زیادی در حال 
انجام اس��ت که امیدواریم سال آینده ظرفیت تخلیه 
و بارگیری ۲.۵ میلیون تنی این بندر به ۸.۵ میلیون 

تن افزایش پیدا کند. 
آخون��دی ب��ا اش��اره ب��ه دو توافق انجام ش��ده با 
هندی ها برای س��رمایه گذاری در بندر چابهار گفت: 
حجم یکی از این سرمایه گذاری ها ۸۵ میلیون دالر و 
میزان س��رمایه گذاری دیگر 1۵0 میلیون دالر است. 
امیدواریم با اتفاقات��ی که رخ می دهد بنادر ایران به 

تدریج وارد صحنه رقابت بین المللی شوند. 
وزیر راه و شهرس��ازی درباره برنامه خدمات دهی 
به مس��افران نوروزی گفت: 111 ش��ناور با ظرفیتی 
ح��دود ۷ ه��زار و ۵00 صندلی آم��اده ارائه خدمت 
به مس��افران نوروزی هس��تند. برای نخستین بار از 
چابهار به عمان کش��تی مس��افری راه اندازی شد و 
بنادر ش��مال و جنوب کشور در بخش مسافری این 

آمادگی را برای خدمات رسانی دارند. 
وی ادامه داد: برآورد آن اس��ت که امس��ال حدود 
1۸ میلیون نفر مس��افر دریایی داش��ته باش��یم که 

بخش عمده مسافران در نوروز جابه جا می شوند. 

معاون مسافری راه آهن با اشاره به درخواست 
ترکیه: 

آنکارا برای ازسرگیری حرکت 
قطارها باید تضمین بدهد

معاون مسافری راه آهن با اشاره به مکاتبه راه آهن 
ترکی��ه با ای��ران برای ازس��رگیری س��یر قطارهای 
مس��افری گفت: زمانی س��یر قطار آغاز می شود که 
وزارت خارجه ترکیه درباره برقراری امنیت به ایران 
تضمی��ن دهد و وزارت خارجه کش��ورمان نیز مجوز 

حرکت قطار را صادر کند. 
به گزارش تس��نیم، س��یدمحمد راش��دی، معاون 
مس��افری راه آهن اظه��ار کرد: راه آه��ن ترکیه طی 
مکاتبات��ی نس��بت به از س��رگیری س��یر قطارهای 
مس��افری ایرانی به این کش��ور اعالم آمادگی کرده 
اس��ت. وی تاکید کرد: البته به ای��ن دلیل که علت 
توقف س��یر قطارهای مسافری به ترکیه امنیتی بود، 
زمانی س��یر قطار آغاز می ش��ود ک��ه وزارت خارجه 
ترکیه به وزارت خارج��ه ایران در خصوص برقراری 
امنیت اطمینان دهد و وزارت خارجه کشورمان نیز 
مجوز حرکت قطار مسافری به ترکیه را صادر کند. 

وی یادآور ش��د: میزان س��یر قطارهای ایرانی به 
ترکیه پس از راه اندازی مجدد مس��یرهای مسافری 

مانند گذشته ادامه خواهد داشت. 
مردادم��اه امس��ال قط��ار مس��افری آنکارا-تهران 
ب��ه دلیل انفجار می��ن کارگذاری ش��ده در بین دو 
ایستگاه س��وورن- گنچ از توابع اس��تان بینگل دید 
دچار خسارت هایی شد. این حادثه باعث شد تا سیر 
قطارهای مسافری به ترکیه به درخواست دولت این 

کشور متوقف شود. 

 قرارداد سرمایه گذاری هندی ها 
در بندر چابهار نهایی شد

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به 
مهم ترین اقدامات این س��ازمان در س��ال ۹۴ گفت: 
قرارداد س��رمایه گذاری ۸۵ میلیون دالری هندی ها 
نهایی ش��د و از وزیر راه و شهرس��ازی ایران دعوت 
ب��ه عمل آمد ت��ا فروردین ماه این ق��رارداد در هند 

امضا شود. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
محمد س��عیدنژاد گفت: امسال با توجه به مجموعه 
ش��رایطی که در کش��ور بود با ی��ک کاهش حدود 
10درصدی در عملکرد بنادر مواجه شدیم؛ البته در 
کاالهای غیرنفتی این رقم منفی 1۵ درصد است، اما 
امیدواریم س��ال آینده با توجه به تحوالتی که پیش 
می آید ش��رایط ما بهتر ش��ود. وی افزود: مهم ترین 
اقداماتی که سازمان بنادر و دریانوردی در سال ۹۴ 
 ،IMO انجام داد حضور در کنوانس��یون ها همچون
اخذ گواهی نامه STCW، الحاق به ۲۹ کنوانسیون 
و پروت��کل بین المللی و برگزاری نخس��تین مناقصه 
عمومی الیروبی با حضور تمام ش��رکت های صاحب 
صالحیت و تخصیص تسهیالت صندوق توسعه ملی 
به ارزش ۴00 میلیون دالر بود. مدیرعامل س��ازمان 
بنادر و دریانوردی یادآور ش��د: بندر ش��هید بهشتی 
چابه��ار از نظر عملیات اجرایی و بهره برداری رش��د 
خوبی داش��ت. تفاهم نام��ه ایران و هند امضا ش��د. 
هندی ه��ا ۸۵ میلی��ون دالر س��رمایه گذاری انجام 
می دهن��د ک��ه ق��راردادش هم نهایی ش��ده اس��ت 
و از وزی��ر راه و شهرس��ازی نیز دعوت ش��ده تا در 
فروردی��ن م��اه در هند بتوانیم این ق��رارداد را امضا 
کنیم. همچنین ق��رارداد اخذ 1۵0 میلیون دالر ارز 
از طریق سیستم بانکی هند به تصویب هیأت دولت 

این کشور رسید. 

عمران

نرخنامه

با نزدیک ش��دن به روزهای 
پایان��ی س��ال و رس��یدن به 
روزهای��ی که برای بس��یاری 
از خانواره��ای ایرانی بهترین 
داخلی  برای س��فر های  زمان 
و خارجی محس��وب می شود، 
قطعا آنچه بیش از هر موضوع 
دارد مدیریت  اهمیت  دیگری 
نوروزی  بلیت های  بازار  بهینه 
و برق��راری نظمی همه جانبه 
اس��ت، موضوعی ک��ه هرچند 
به دلیل ش��کل گیری بازارهای 
سیاه گس��ترده و برنامه ریزی 
تورهایی با قیمت های عجیب 
کمتر رعایت ش��ده اما به نظر 
می رس��د در آستانه نوروز ۹۵ 
می ت��وان ب��ه اجرایی ش��دن 
امی��د  از آن  الاق��ل بخش��ی 
داش��ت. هرچند با وجود تمام 
برنامه ریزی های صورت گرفته 
در طول س��ال های گذش��ته 
برای افزایش اقب��ال مردم به 
عمومی  حمل و نق��ل  وس��ایل 
و افزایش س��هم آنه��ا در آمد 
و ش��د مردم، همچن��ان این 
شخصی  س��واری  خودروهای 
هس��تند که بیش��ترین سهم 
ن��وروزی  س��فرهای  در  را 
ایف��ا می کنن��د و از ای��ن رو 
پیش بین��ی ترافیک س��نگین 
نوروز  روزه��ای  در  ج��اده ای 
امری دور از ذهن نخواهد بود، 
بازار خرید بلیت سفرهای  اما 
ن��وروزی نیز امری اس��ت که 
عدم مدیریت آن می تواند نظم 
اقتصادی عرصه حمل و نقل را 
تهدی��د کن��د، ام��ری ک��ه با 
پیگیری ه��ای ص��ورت گرفته 
ش��اید برای نخس��تین بار در 
حمل و نقل  مختل��ف  ش��قوق 
عموم��ی به کار بس��ته ش��ده 

است. 
افزایش 15درصدی نرخ 

بلیت با حفظ رضایت مردم
دسترس��ی گسترده به تمام 

نقاط کش��ور، قیم��ت ارزان و 
دسترس��ی راحت س��ه مزیت 
عم��ده ای اس��ت که ن��اوگان 
ج��اده ای عموم��ی کش��ور را 
در قی��اس ب��ا دیگر وس��ایل 
به عن��وان یک��ی  حمل و نق��ل 
گزینه ه��ای  اصلی تری��ن  از 
مط��رح  ن��وروزی  س��فرهای 
می کن��د. هرچن��د در ط��ول 
ب��اال  گذش��ته  س��ال های 
و  اتوبوس ه��ا  عم��ر  رفت��ن 
به  بین شهری  مینی بوس های 
یکی از اصلی ترین نگرانی های 
وزارت راه و شهرس��ازی بدل 
ش��ده و ع��دم مدیری��ت آن 
آین��ده بخ��ش  می توان��د در 
قابل توجهی از ب��ازار فعلی را 
از ای��ن خودروه��ا بگی��رد اما 
ت��ا آن زمان می ت��وان انتظار 
داش��ت همچنان سفر زمینی 
اتوب��وس ج��زو اصلی ترین  با 
گزینه های پی��ش روی مردم 
رئی��س  رو  ای��ن  از  و  اس��ت 
تعاونی مس��افربری  اتحادی��ه 
کش��ور از برنامه ری��زی هم��ه 
جانب��ه ب��رای مدیری��ت بازار 

نوروزی سخن می گوید. 
احمدرضا عامری در گفت و 
گو ب��ا »فرصت امروز« رضایت 
م��ردم و خدمت رس��انی ب��ه 
همه مس��افران مراجعه کننده 
ب��ه ترمینال ه��ا را به عن��وان 
اتحادیه  این  اصلی ترین هدف 
در ایام نوروز برشمرد و اعالم 
کرد: هرچند برای سامان دهی 
مناس��ب و راحتی مردم بحث 
بلیت ه��ای  آنالی��ن  ف��روش 
ن��وروزی مطرح ش��د و تا حد 
قرار  اس��تقبال  م��ورد  زیادی 
ام��ا در ترمینال های  گرف��ت 
مسافرتی نیز شرایطی در نظر 
گرفته ش��ده تا تمام ظرفیت 
کش��ور با چند هزار خودروی 
عموم��ی ب��رای نوروز بس��یج 

شود. 
وی در پاس��خ به این سوال 
که وضعی��ت خریدوفروش در 

مس��یرهای ش��لوغ تا چه حد 
مورد نظارت قرار گرفته است 
و آیا ممانعت از ش��کل گیری 
بازار س��یاه موفقیت آمیز بوده 
نی��ز اع��الم ک��رد:  اتحادیه به 
رسم هر س��ال قیمت بلیت را 
در س��فرهای نوروزی افزایش 
می ده��د که دلی��ل اصلی آن 
اجبار رانندگان برای بازگشت 
مس��یر به شکل یک سر خالی 
اس��ت و اگر این اصل رعایت 
نش��ود احتم��ال ب��اال رفت��ن 
قیمت ها وج��ود دارد. اتحادیه 
افزای��ش 1۵  امس��ال  ب��رای 
درص��دی را در نظ��ر گرفت��ه 
نیاز فوری  که هرچند حت��ی 
پوش��ش  نی��ز  را  رانن��دگان 
نمی ده��د اما حف��ظ رضایت 
مردم هدف اصلی بوده اس��ت. 
س��امانه  یکپارچه س��ازی  ب��ا 
فروش و نظارت بر ترمینال ها 
تاکن��ون خبری از بازار س��یاه 
ی��ا افزایش قیمت ه��ا گزارش 
نشده و امیدواریم همین روند 
تا پایان تعطیالت حفظ شود. 

ریل در انتظار روزهای 
بهتر

بازاره��ای  تم��ام  بی��ن  در 
قطع��ا  بلی��ت  خریدوف��روش 
بیش��ترین نظ��م ب��ه راه آهن 
اختص��اص دارد. صرفه جویی 
قابل توجه در مصرف س��وخت 
و ایمن��ی ب��اال باع��ث ش��ده 
س��فر با قطار در بس��یاری از 
جهان  توسعه یافته  کشورهای 
مطرح  اول  انتخ��اب  به عنوان 
ش��ود و در ایران نی��ز وزارت 
راه و شهرس��ازی تالش کرده 
ب��ا پیگیری محوری��ت یافتن 
راه آه��ن مقدمات ای��ن تغییر 
ذائق��ه را در مس��افران ایرانی 

فراهم کند. 
هرچن��د ت��ا رس��یدن ب��ه 
راه آه��ن ب��ه جایگاه نخس��ت 
س��فرهای داخل��ی در برنامه 
خانواره��ای ایران��ی هنوز راه 

زی��ادی باقیمان��ده و از لزوم 
مانند  تکمی��ل زیرس��اخت ها 
تمام  ب��ه  راه آه��ن  رس��اندن 
ش��هرهای اصلی کشور گرفته 
تا ب��ه کارگی��ری فناوری های 
نوین از یک سو و پیگیری های 
فرهنگ��ی برای ج��ا انداختن 
س��فر ریل��ی از س��وی دیگر 
مراحلی دارد ک��ه هنوز تمام 
آن طی نش��ده اس��ت اما در 
مس��یرهای قدیم��ی ریل��ی و 
جایی که خدم��ات باال رفته، 
ریل مسیر خود را به خوبی باز 

کرده است. 
راه آه��ن که چن��د ماه قبل 
تصمیم گرفت با وجود برخی 
مخالفت ه��ا ح��دی از آزادی 
عمل را به ش��رکت های ریلی 
در تعیین نرخ بلیت بدهد، در 
ایام تعطیالت نیز با اس��تفاده 
یکپارچ��ه  س��امانه های  از 
ف��روش بلیت و ص��دور بلیت 
به ن��ام مس��افر راه را ب��ر بازار 
وضعیت  اس��ت.  بس��ته  سیاه 
بلی��ت  ف��روش  س��امانه های 
هنوز  می دهد  نش��ان  راه آهن 
بخشی از ظرفیت قطارها برای 
س��فرهای نوروزی باقیمانده و 
در مس��یرهای پرت��ردد مانند 
مش��هد، تبری��ز و ی��زد نی��ز 
باش��د،  باقی مانده  بلی��ت  اگر 
به  نرخ های مصوب  براس��اس 

فروش می رسد. 

آزادسازی در گام آخر
ش��قوق  تم��ام  بی��ن  در 
از  بی��ش  آنچ��ه  حمل و نق��ل 
هم��ه ذه��ن مس��ئوالن را به 
چگونگی  کرده،  مشغول  خود 
جلوگیری از ایجاد بازار س��یاه 
در آن ب��ه دغدغ��ه ای جدی 
ب��ود، صنعت  تبدی��ل ش��ده 
هوایی کشور است. بازاری که 
در طول ماه های گذشته و به 
طور خاص س��فرهای نوروزی 
امکان  به دلی��ل  قب��ل  س��ال 
چارتر ک��ردن پروازها روزهای 

ن��ه چن��دان خوبی را پش��ت 
سرگذاش��ته بود، این روزها با 
فراغ بال بیشتری به استقبال 
رضای��ی،  م��ی رود.  ن��وروز 
کارش��ناس س��فرهای داخلی 
ی��ک آژان��س هواپیمای��ی در 
گفت و گو ب��ا »فرصت امروز« 
ف��روش  وضعی��ت  درب��اره 
بلیت ه��ای ن��وروزی گفت: با 
توج��ه ب��ه اع��الم برنامه های 
پ��روازی ایرالین ه��ا از چن��د 
ماه قب��ل از آغ��از تعطیالت، 
مس��افرانی که ام��کان خرید 
بلی��ت در هفته ه��ای قبل را 
هیچ  ب��دون  کرده ان��د  پی��دا 
افزای��ش قیمتی، بلیت هایی با 
قیمت ه��ای موجود در بازار را 
به دس��ت آورده اند.  به گفته 
وی، در روزهای گذش��ته نیز 
ب��ا توجه ب��ه محدود ش��دن 
ظرفیت ه��ا، هرچن��د ق��دری 
هزینه بس��تن تور ب��اال رفته 
که البت��ه به دلیل تقاضای باال 
س��طحی از آن طبیعی است 
اما نمی توان قیمت های فعلی 
را به بازار س��یاه تش��بیه کرد. 
ب��ا نظارت های انج��ام گرفته 
چارت��ری  پروازه��ای  حت��ی 
قیمت  افزای��ش  نیز چن��دان 
نداش��ته اند و همین امر سبب 
بلیت  متقاضیان خرید  ش��ده 
ب��ا نرخ هایی عجی��ب روبه رو 

نشوند. 
هرچن��د باید دی��د در ایام 
ب��ازار  ن��وروزی  تعطی��الت 
بلیت  گس��ترده خریدوفروش 
س��فرها چگونه عمل خواهند 
کرد، اما مس��یر امروز نش��ان 
تغییرات��ی مثب��ت  ایج��اد  از 
در ای��ن رون��د دارد و به نظر 
بازاره��ای س��یاه ت��ا حدی از 
مس��یری  ش��دند،  خارج  دور 
که در ص��ورت تداوم می تواند 
مقدم��ات تصمیمات��ی جدی 
و  نرخ ه��ا  آزادس��ازی  ب��رای 
رقابتی کردن فضا را در آینده 

فراهم کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
با بی��ان اینکه تم��ام مذاکرات و 
انجام ش��ده در  تفاهم نامه ه��ای 
نیمه اول س��ال آین��ده قطعی و 
نهایی می ش��ود، گفت: نمی توان 
ک��ه  داش��ت  را  انتظ��ار  ای��ن 
قرارداده��ای چند میلیارد دالری 

یک شبه به نتیجه برسد. 
اصغر فخریه کاشان در گفت وگو 
ب��ا ایلن��ا، با اش��اره ب��ه جزییات 
مذاک��رات و تفاهم نامه های��ی که 
در طول یک سال گذشته وزارت 
راه و شهرس��ازی با ش��رکت ها و 
کشورهای خارجی داشته، اظهار 
داش��ت: مذاک��رات متع��ددی را 
با هیات ه��ای خارجی داش��تیم 
ک��ه بخش��ی از این مذاک��رات با 
دولت ه��ا بوده ک��ه در طول یک 
سال گذشته با دولت کره، ژاپن، 
چین، روس��یه، فرانس��ه و ایتالیا 
وارد مذاک��ره ش��دیم و بخش��ی 
از مذاک��رات و تفاهم نام��ه هم با 
ش��رکت های خصوص��ی خارجی 

بوده است. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه امکان 
اینکه مذاکرات ب��رای پروژه های 
چند میلیارد دالری یک ش��به به 
قرارداد تبدیل ش��ود وجود ندارد 
و باید فرآیند رس��می و اداری آن 
طی ش��ود، ادام��ه داد: در طول 
مذاکرات در ابتدا تفاهم نامه امضا 

می شود و بعد از آن تفاهم نامه به 
اص��ول اصلی تواف��ق و در نهایت 
پیش نویس ق��رارداد و قرارداد به 
امضا می رس��د و مراحل اجرایی 

آن شروع می شود. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه معموال یک قرارداد 
ش��ش ماه زمان می برد تا نهایی 
ش��ود، گف��ت: 100 درص��د این 
پیش نویس قراردادها و مذاکرات 
در نیم��ه اول س��ال آینده نهایی 
می ش��وند. برای اینکه این حجم 
از قرارداد ه��ا نهایی ش��ود کمی 
زمان بر اس��ت. این در حالی است 
ک��ه ایران ب��ه تازگی از ش��رایط 

تحریم بیرون آمده است.
اش��اره  ب��ا  کاش��ان  فخری��ه 
مذاک��رات  و  تفاهم نامه ه��ا  ب��ه 

انجام ش��ده، گف��ت: پیش نویس 
در بخش  تاریخی تری��ن خری��د 
حمل و نق��ل هم ک��ه خرید 11۸ 
فرون��د هواپیمای ن��و از ایرباس 
اس��ت چن��دی پی��ش ب��ه امضا 
رس��ید و تا دو ماه دیگ��ر نهایی 
می شود و همچنین قرارداد خرید 
هواپیماه��ای ATR  هم منعقد 

شد. 
وی اف�����زود: همچنی������ن 
از جمل��ه مهم تری��ن مذاکرات و 
قراردادهای��ی ک��ه در طول یک 
س��ال گذش��ته به نتیجه رسید، 
میلی��ارد  فاینان��س ۲  ق��رارداد 
دالری شرکت راه آهن با چینی ها 
برای قطار ریلی تهران- مش��هد 
بوده و همچنین قرارداد توس��عه 
 BOT فرودگاه ام��ام به صورت

ب��ا فرانس��وی ها و ش��رکت های 
ایران��ی از دیگ��ر تفاهمات مهم 
ای��ن وزارتخانه اس��ت که ارزش 
ای��ن ق��رارداد ب��ه ۸00 تا ۹00 
میلی��ون دالر می رس��د، البته تا 
عملی��ات مهندس��ی آن به  طور 
دقیق محاس��به نشود، نمی توان 

رقم دقیق را برآورد کرد. 
فخریه کاشان با بیان اینکه این 
پروژه ها ب��ه مرحله اصول قرارداد 
رسیده اند و مذاکرات برای نهایی 
ک��ردن ای��ن قرارداده��ا ش��روع 
ش��ده اس��ت، ادامه داد: از دیگر 
قراردادهای  مه��م  قرارداده��ای 
توسعه فرودگاه مشهد و اصفهان 
اس��ت که با فرانس��وی ها اس��ت 
همچنین در یک س��ال گذش��ته 
راه آه��ن با ش��رکت زیمنس هم 

قراردادی را منعقد کرد. 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه در حوزه دریایی هم 
مذاکرات��ی انجام ش��ده اما هنوز 
نهایی نش��ده، گفت: مذاکراتی با 
هندی ها برای توسعه بندر چابهار 
انجام شده اما هنوز قطعی نیست. 
وی اف��زود: ب��ا کره ای ه��ا هم 
تفاهمی برای خ��ط ریلی چابهار 
به زاهدان امضا شده و در مرحله 
است. همچنین  تفاهم  یادداشت 
در مذاک��ره ب��ا ژاپنی ها هم برای 
تش��کیل یک کمیت��ه اجرایی به 
تفاهم رس��یده ایم ت��ا پروژه های 
قابل انجام در این کمیته ارزیابی 
ش��ود و آنه��ا ه��م عالقه مند به 
ورود به پروژه ه��ای ریلی به ویژه 

قطارهای سریع السیر هستند. 
داد:  ادام��ه  کاش��ان  فخری��ه 
در ح��وزه مس��کن نیاز ب��ه ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی نداریم 
چراک��ه مصال��ح تولی��د داخل و 
انس��انی متخصص وجود  نیروی 
دارد اما به طور قطع باید از دانش 
شهرس��ازی کش��ورهای خارجی 
می ت��وان اس��تفاده ک��رد که در 
ای��ن م��وارد همکاری ه��ای فنی 
ب��ا کره ای ه��ا و ژاپنی ها خواهیم 
داشت چندی پیش دو تفاهم نامه 
دراین باره با این دو کش��ور انجام 

شده است. 

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی: 

100درصد قراردادها با شرکت های خارجی نهایی می شوند 

سیاست های وزارت راه جواب داد

بازار آرام بلیت سفرهای نوروزی

گزارش 2
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)قیمت )تومانمحله متراژ

 ۷۵ میلیون رهنجمالزاده ۷۵ متر 
 ۳00 هزار اجاره 

1۲0 میلیون رهنشهرک غرب ۹6 متر 
 ۷00 هزار اجاره 

آیت اهلل ۷۵ متر 
کاشانی 

 ۳0 میلیون رهن
۹00 هزار اجاره 

 ۵0 میلیون رهن گاندی ۹0متر 
1 میلیون ۵00 هزار اجاره 

 ۳۵ میلیون رهن شهران ۸0 متر 
یک میلیون اجاره

 ۹0 میلیون رهنسعادت آباد ۸۵ متر 
۵00 هزار اجاره 

 ۳0 میلیون رهنجنت آباد ۸۸ متر 
۸00 هزار اجاره 

 ۳۵ میلیون رهننارمک 6۲ متر 
۷00 هزار اجاره 

 ۲0 میلیون رهنجردن ۸۲ متر 
۲ میلیون و ۵00 هزار اجاره 



بی ام دبلیو در سال 2019 دوربین را 
جایگزین آینه ها می کند 

تولی��د بی ام دبلی��و i8 بدون آینه از س��ال 2019 
میالدی آغ��از خواهد ش��د. این خبر نش��ان دهنده 
تغییری جدید در خودرو های کمپانی BMW است 

که در آینده نزدیک عملی خواهد شد. 
ب ام دبلی��و در نظ��ر داش��ته ت��ا از س��ال 2019 
دوربین ه��ا را جایگزین آینه بغل ه��ای اتومبیل های 
خود کن��د. در نمایش��گاه CES 2016 الس وگاس 
ب ام دبلیو از خودرویi8 اس��پایدر رونمایی کرد که 

به جای آینه بغل از دوربین بهره می برد. 
 المار فریکنس��تین، معاون ارش��د اجرایی شرکت 
بی ام دبلی��و از آغ��از تالش های این ش��رکت برای به 
جاده آمدن BMW i8 mirrorless )بدون آینه( 
در آینده نزدیک خبر داد. در گفت وگوی ارائه ش��ده 
در ی��ک مجل��ه، وی با گفتن این جمل��ه که »برای 
راهی کردن اتومبیل های مان به جاده ها باید سیستم 
امنیت��ی خودروهای مان کمی پیش��رفته تر ش��ود« 
طراحی خودروهایی را که از نظر آس��ایش و راحتی 
و همچنین مصرف س��وخت بی رقی��ب خواهند بود 

شرح داد. 
در توضیح��ات وی از خودروی i8، این ویژگی که 
به جای آینه های بغل از سیس��تم وابسته به دوربین 
اس��تفاده ش��ده اس��ت، توجهات را جل��ب می کند. 
دوربین های��ی که همانند یک آینه اس��تاندارد عمل 
کرده و با ساختاری باریک و طراحی مهندسی شده 
به اتومبیل از نظر خاصیت آیرودینامیکی عملکردی 
فوق الع��اده  را اعط��ا می کند. الزم به ذکر اس��ت که 
آیرودینامی��ک ی��ا هواپ��وش یکی از عل��وم مهم در 
طراحی خودروهاست و باعث افزایش سرعت خودرو 
می ش��ود. آیرودینامیک در خودرو ها باعث شکافتن 
هوا و چس��بیدن ماشین به سطح جاده می شود. اگر 
خودرو دارای حالت آیرودینامیک باشد هوا از بغل و 
باالی آن رد می شود و از باال به آن نیرو وارد می کند 

که باعث چسبیدن خودرو به زمین می شود. 
روی شیش��ه عق��ب و در صن��دوق عق��ب i8 نیز 
س��ومین دوربین جای داده ش��ده اس��ت که نقش 
آین��ه عقب را برای این خودرو ایف��ا می کند. تصویر 
منعکس ش��ده توسط این سه دوربین به کمک آینه 
عقب بسیار بزرگ برای راننده نمایش داده می شود. 
پ��س به این وس��یله راننده به جای ن��گاه کردن به 
آینه ه��ای بغل یا نگاه کردن به آین��ه عقب خودرو، 
تنه��ا با ن��گاه کردن به یک صفحه نمایش��گر که در 
جایگاه آینه عقب نصب ش��ده است، قادر به کنترل 
وضعیت اطراف خود خواه��د بود. این صفحه اکران 
بزرگ که به جای آینه عقب نصب ش��ده است، عینا 
همانند »سیستم هشدار نقطه کور« قادر به استفاده 

از برخی قابلیت های امنیتی نیز است. 
کمپان��ی ب ام دبلیو معتقد اس��ت دوربین ها زاویه 
دی��د بهتری نس��بت به آینه بغل دارن��د و به همین 
خاط��ر رانندگان بهت��ر می توانن��د از وضعیت عقب 
اتومبیل خود آگاه ش��وند. همچنین ب��ه گفته المار 
فریکنستین نخستین اتومبیلی که به چنین فناوری 
مجه��ز خواهد ش��د فیس لیفت س��ری7 ب ام دبلیو 
خواهد بود. وی افزود: در س��ال های آتی این فناوری 
به صورت محدود به اتومبیل ه��ای ب ام دبلیو افزوده 

شده و در نهایت فراگیر خواهد شد. 
 XL1 قبال نی��ز کمپانی فولکس واگن در خودروی
از دوربین به جای آینه بهره گرفته بود. فولکس واگن 
س��پس نمونه تولیدی این خودرو را با همان فناوری 
دوربی��ن به تعداد 200 دس��تگاه عرض��ه کرد اما به 
دلی��ل قوانین محل��ی ایاالت متح��ده فولکس واگن 

موفق به فروش این مدل در ایاالت متحده نشد. 

صنعت خودرو در قرن آینده با چه 
تغییراتی رو به رو خواهد بود؟ 

فناوری های جدی��دی مانن��د اتومبیل های بدون 
رانن��ده و تغیی��ر نی��روی محرک��ه چه��ره صنعت 
خودروسازی را دس��تخوش تغییرات بسیاری کرده 
اس��ت. ما پیش��رفت های زی��ادی را طی صد س��ال 
گذشته دیده ایم و امروز شرکت BMW چشم انداز 
خ��ود را با نگرش صد مفهوم متف��اوت ارائه داد. اما 
می خواهیم به این موضوع بپردازیم که از دید ش��ما 
خودرو ها در صد س��ال آینده چ��ه ظاهری خواهند 

داشت؟ 
به صد س��ال پیش باز می گردیم، یعنی جایی که 
مدل T ش��رکت ف��ورد بازار خ��ودرو را قبضه کرده 
بود و س��پس بعد از آن گزینه ه��ای دیگری معرفی 
ش��دند. موتورهای بزرگ تر به کار گرفته ش��دند اما 
هنوز تعداد اس��ب بخار آنها پایی��ن مانده بود. زمان 
به س��رعت گذش��ت تا که امروز مش��اهده می کنیم 
خودروهایی با 1000 اس��ب بخ��ار و موتور هایی که 
ب��ه منظور بهبود بهره وری س��وخت بس��یار کوچک 
ش��ده اند یا حت��ی خودرو ه��ای برقی ای که بس��یار 

محبوب گشته اند، از ثمرات این دوره بوده اند. 
اگرچ��ه ماحصل قرن گذش��ته امنیت و بازدهی را 
باال برده اس��ت، اما چه نکاتی برای نس��ل های آینده 

خودرو مدنظر قرار می گیرد؟ 
وسایل نقلیه خودران به ظاهر بخشی از دنیای جدید 
پیش رو اس��ت. ارائه وس��یعی از سنسور ها و ارتباطات 
بین خودرو ها که ش��انس وقوع یک حادثه را به شدت 
کاهش می دهد نیز از دس��تاورد های اخیر بوده اند. در 
همین راس��تا نیروی محرکه جدیدی مانند هیدروژن 
و موتور ه��ای برقی نیز در حال ش��کوفایی روز افزون 
هستند. با این حال، این رخداد ها می تواند بیش از اینها 

در صد سال آینده تحول یابد. 
آیا باید به نوع جدیدی از منبع قدرت اندیش��ید؟ 
آیا اتومبیل ها به پرواز درخواهند آمد؟ شما چه فکر 

می کنید؟ 

برنامه حمایتی »نیسان« از 
خودرو های الکتریکی

آم��ار ف��روش اتومبیل ه��ای الکتریک��ی ش��رکت 
خودروس��ازی »نیسان« در اسپانیا، هر ساله کمتر از 
2000 واحد است. براساس داده هایی که کارفرمایان 
»انجمن اسپانیایی تولید کنندگان خودرو و کامیون« 
)Anfac( منتش��ر کرده ان��د، در س��ال 2015 این 
شرکت در محدوده اس��پانیا تعداد یک هزار و 975 
دس��تگاه خودرو را به فروش رس��اند. ب��ا این وجود 
»نیس��ان« معتقد اس��ت »اکنون زمان خودروهای 

الکتریکی است.«
براساس گفته های مدیر فروش شرکت »نیسان«، 
نش��انه ها حاکی از آن اس��ت ک��ه تعهد ب��ه »جابه 
جایی ب��ه هم��راه انتش��ار گازهای آالین��ده صفر« 
از س��ال 2004، ای��ن اعتم��اد به نف��س را در بازار 
اتومبیل های نس��ل جدید به وجود آورده اس��ت که 
رش��د 40درصدی فروش در سال گذش��ته را تکرار 
خواهن��د ک��رد. همچنی��ن انتظار می رود که نس��ل 
جدید مدل »لیف« )Leaf( ش��رکت، این فرصت را 
برای آنها فراهم کند که حداقل 31 درصد از س��هم 
کنونی شرکت را در کشور حفظ کنند. مدل »لیف« 

پرفروش ترین خودروی الکتریکی در اسپانیا است. 
نیسان از چند روز پیش ارائه Road Show )روش 
به نمایش گذاش��تن محصوالت برای آش��نایی بیشتر 
تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان با یک کاال( نس��ل 
پنجم »نیس��ان لی��ف« را در مادرید آغاز کرده اس��ت. 
ش��رکت تاکنون بیش از 200هزار واحد از این مدل را 
در سراسر جهان به فروش رسانده است. مدیر ارتباطات 
ش��رکت گفت: »این پنجمین تجدید نظر در سه سال 
اخیر است«. او ضمن اشاره به کنگره جهانی موبایل که 
سال گذشته در »بارسلونا« برگزار شد، گفت: »تکنولوژی 
س��رعت بازنگ��ری در تلفن های همراه را نیز س��رعت 
بخشیده است«. این خودروها با قیمتی حدود 20.170 
یورو به فروش می رسند. این قیمت عالوه بر تشویق های 
خرید در طرح »movea« وزارت صنایع اس��ت که به 
این مدل اختصاص داده شده است، همچنین این مدل 
قادر به پیمودن مس��افت حداکثر 250 کیلومتر است. 
این شرکت در »بارسلونا« مدل جدید خودروی »لیف« 
را که دارای سیس��تم اتصال برنامه »EV اتصال« است 
و همچنی��ن در ح��ال حاضر فق��ط در »بریتانیا« قابل 
دسترس است، به نمایش گذاشت. در میان عملکرد های 
آن می ت��وان به قابلیت کنترل دس��تگاه از طریق تلفن 
همراه، قابلیت شارژ دستگاه توسط برق خودرو، روشن 
کردن به موقع تهویه و سیس��تم جست وجوی خودرو 
از طریق موبایل برای مواقع پارک در مکان های وس��یع 

مانند فرودگاه اشاره کرد. 
به منظور تش��ویق این »موقعیت«، ش��رکت فروش 
خودروه��ای خ��ود )م��دل »لی��ف« و »ون« م��دل 
eNV200  را با سه برنامه مشخص، برای رفع شک و 
تردید خریداران آینده وسایل نقلیه شارژی، همراه کرده 
است. فرصتی سه ماهه برای تست این مدل ها در نظر 
گرفته شده که مشتری می تواند در صورت عدم رضایت 
آن را باز گرداند و مدلی را که مصرف آن سوخت است، 
تحویل بگیرد. مدیر مسئول خرید خودروهای الکتریکی 
»نیسان« توضیح داد: »شرکت همچنین برای مالکان 
واقع��ی ای��ن خودروها، مبلغ 1000 ی��ورو بابت نصب 
مکانی برای ش��ارژ کردن در منزل ش��خص، برنامه ای 
آسان برای نصب و راه اندازی و قابل دسترس بودن در 
فاصله های طوالنی و خودرویی بنزینی برای مسافرت 

14 روزه در سال در نظر گرفته است. 
ام��ا اج��رای واقع��ی ط��رح ف��روش خودرو های 
الکتریک��ی ب��ا همکاری های بخ��ش دولتی و بخش 
خصوص��ی به انج��ام خواهد رس��ید. مدی��ر فروش 
ش��رکت محدودیت های ترافیکی ب��ه دلیل آلودگی 
س��نگین در مرک��ز ش��هر »مادرید« که ش��هرداری 
ش��هر و دیگر ش��هر های پیش��ین اروپایی نیز آن را 
تایی��د کرده اند، تبریک گفت. با این وجود مس��ئول 
هماهنگی محیط زیس��ت گف��ت: »ای��ن پایداری و 
تحرکات شهرداری کافی نیست. بلکه ما به برنامه ای 
 »Movea« تش��ویقی برای خرید، مثل برنامه اخیر
پایدار و تعریف ش��ده در زمان نی��از داریم. افزایش 
زیرس��اخت های شارژ سریع، تش��ویق به استفاده از 
شارژ مجدد و استفاده از عوارضی ها یا پارکینگ های 

رایگان نیز از موارد مورد نیاز است.«
مدیر فروش توضی��ح داد: »برنامه Movea خبر 
خوبی است« زیرا این دید تشویقی را تا اکتبر حداقل 
به قسمت خرید می دهد. با این حال، انتظار می رود 
که طول بکش��د. وی اف��زود: »در فرانس��ه برنامه ها 
حداقل به دو س��ال زمان نی��از دارند تا خریداران، با 

وجود یک محیط ثابت، آسوده خاطر شوند.«
مشاور ش��رکت در همین حال گفت: »شهرداری 
شهر مادرید متعهد به جابه جایی الکتریکی است«. 
شورای شهر همچنین برنامه ای برای کیفیت هوا، با 
وجود محدودیت برای شهرس��تان، آماده می کند. او 
گف��ت: »خودروهای دیزلی جایگاه خود را دارند، اما 
بیرون از شهرها.« ش��رکت »نیسان« تاکید کرد که 
با این وجود اسپانیا در انتهای کشورهای اروپایی، از 
نظر داش��تن ایستگاه های شارژ و ش��ارژ سریع، قرار 
دارد. در کش��ور حدود 1300 ایس��تگاه ش��ارژ برای 
خودرو های الکتریکی پراکنده در سراس��ر سرزمین 
اسپانیا وجود دارد، که تعداد 160 جایگاه آن قابلیت 
ش��ارژ سریع را دارند. این ش��رکت تاکنون 2میلیون 
یورو برای احداث این جایگاه ها سرمایه گذاری کرده 
اس��ت. در همین حال ایاالت متحده دارای 5.962 
جایگاه ش��ارژ خودرو های الکتریکی است که تعداد 

656 جایگاه آن مخصوص شارژ سریع هستند.

خبر بینالملل
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257اسفند1394 خودرو

به  برجام،  اج��رای  تأثیرات 
خدم��ات پس از ف��روش هم 
رس��ید و از ای��ن پس قطعات 
یدک��ی محصوالت بزرگ ترین 
خودروس��از ای��ران از طری��ق 
سورس های اصلی یعنی پژو و 
رنو تأمین خواهد شد. نویدی 
خوش برای مصرف کنندگانی 
که سال هاست از بی کیفیتی 
قطع��ات یدک��ی چینی گالیه 

دارند. 
به گزارش  »فرصت امروز«، 
روز گذشته سیدرضا حسینی، 
مدیرعامل شرکت ایساکو، در 
مراسم آغاز جشنواره خدمات 
نوروزی ای��ران خودرو، درباره 
در  چین��ی  قطع��ات  س��هم 
خدمات پ��س از فروش، بیان 
کرد: »م��ا دورانی را س��پری 
کردی��م ک��ه از یک س��و باید 
جوابگوی نیاز مشتریان بودیم 
و از سوی دیگر راه های تأمین 
قطعات از منابع اصلی بس��ته 
ب��ود. بنابرای��ن ناچار ش��دیم 
بخش��ی از قطعات را از چین 
تأمی��ن کنیم. اما ب��ا توجه به 
لغ��و تحریم ها، س��هم قطعات 
یدک��ی چین��ی در س��ال 95 

به ش��دت ناچیز خواهد بود. «  
 او ادام��ه داد:  »پ��س از لغ��و 
تحریم ه��ا تأمی��ن قطعات در 
قالب شبکه های اصلی خودش 
قرار گرفت با توجه به اینکه از 
این پس ما می توانیم قطعات 
را از منابع اصلی خودش یعنی 
پژو و رنو تأمین کنیم، س��هم 
چینی ها کاهش خواهد داشت 
که البته هنوز هیچ قراردادی 
ب��رای س��ال 95 ب��ا چینی ها 

بسته نشده است. «   
ب��ه  اش��اره  ب��ا  حس��ینی 
خدم��ات ن��وروزی ایس��اکو، 
س��بد  »در  ک��رد:  اظه��ار 
مش��تریان  برای  که  نوروزی 
در نظ��ر گرفته ش��ده، 464 
قطع��ه داریم ک��ه 20 قطعه 
اول ای��ن س��بد متعل��ق ب��ه 
م��ا  پرتوق��ع  خودروه��ای 
لنت  شمع،  فیلترها،  هستند. 
ترم��ز و مایعات از جمله این 
قطعات هس��تند. البته شبکه 
تأمین م��ا مجموعه کاملی از 
قطع��ات را تأمین می کند اما 
ای��ن 464 قطعه، بیش��ترین 
هیجان��ات و ش��کایات را در 

چند ماه گذشته داشته اند. «   

الگویی تازه برای تأمین 
قطعات

مدیرعامل ایس��اکو، درباره 
ش��رکت  ای��ن  برنامه ه��ای 
ب��رای س��ال آین��ده توضیح 
م��ا   95 س��ال  »در  داد: 
الگ��وی تازه ای ب��رای تأمین 
داش��ت.  خواهی��م  قطع��ات 
خودروهای  س��یکل  اکن��ون 
توقف��ی در تعمیرگاه ها برای 
تأمین قطع��ه را که بین 40 
ت��ا 50 روز ب��وده ب��ه صف��ر 
رس��انده ایم. همچنی��ن قصد 
پرتوقع  خودروه��ای  داری��م 
را ازتوق��ف در زمان گارانتی 
بی نیاز کنیم.  «   او ادامه داد:  
»چرخ��ه بهب��ود مس��تمر را 
آغ��از کرده و فرآین��د بهبود 
البته  اس��ت،  ش��ده  ش��روع 
نیس��ت که  بدی��ن معنا  این 
همه مش��کالت برطرف شود 
اما امیدواری��م بتوانیم بخش 
را  مش��کالت  از  عم��ده ای 

برطرف کنیم. «   

تاکسی هوشمند عملیاتی 
می شود

نمایش��گاه  نخس��تین  در 

توانمندی ه��ای  بین الملل���ی 
صنع��ت خ��ودرو ک��ه هفت��ه 
گذشته در تهران برگزار شد، از 
تاکسی هوشمند  )آلفا تاکسی( 
ایساکو، رونمایی شد. حسینی 
در این نشس��ت خبری درباره 
ای��ن تاکس��ی گف��ت: »ای��ن 
تاکس��ی که از س��وی شرکت 
کارت ای��ران خودرو-ش��رکت 
تابعه ایس��اکو- عرضه شده از 
نیمه نخس��ت سال آینده روی 
تاکسی های سمند و پژو 405 
نصب خواهد شد. آلفا تاکسی 
از  متعددی  قابلیت های  دارای 
هزینه  دقیق  محاس��به  جمله 
حم��ل مس��افر با اس��تفاده از 
 ،GPS ترکیب تاکس��ی متر و
پرداخت هزینه حمل مسافر با 
کارت ش��هروندی و کارت های 
بانک��ی عض��و ش��تاب، مکان 
یاب��ی خودکار خ��ودرو و اعزام 
 EUC هوش��مند، اتص��ال به
خودرو و عیب یابی از راه دور، 
اینترنت سرنشینان و... است. «   

مدیرعام��ل ایس��اکو افزود: 
انبوه این  با تولید  »امیدواریم 
س��امانه و تجهیز تاکسی های 
ام��ور حمل و نقل  جدی��د، در 

تحول شود. «   

زمان امدادرسانی کاهش 
یافت

برنام��ه،  ای��ن  ادام��ه  در 
س��یدعلی جعفری، مدیرعامل 
امداد خودرو ای��ران، از کاهش 
زم��ان امداد رس��انی خب��ر داد 
و گف��ت: »ما ت��الش کرده ایم 
ک��ه زم��ان امداد رس��انی را که 
ح��دود 45 ت��ا 50 دقیق��ه بود 
 ب��ه 20 ت��ا 25 دقیق��ه کاهش 
دهی��م. «   جعفری همچنین در 
پاس��خ به پرس��ش  »فرصت 
ام��روز« مبن��ی ب��ر اینکه آیا 
کادرامدادی برای امداد رسانی 
به دو خ��ودروی جدید هایما 
و دنا آموزش دیده اند، توضیح 
هم��ه  زمانی ک��ه  »از  داد: 
خارج  ش��رکت  از  خودروه��ا 
می ش��وند، به مدت دو س��ال 
تحت پوشش خدمات امدادی 
قرار دارند. برای خودروی دنا 
ای��ن خدمات، کارت  از  فراتر 
تدارک  س��اله  چه��ار  طالیی 
دیده ش��ده که تمام خدمات 
را  س��رویس ها  و  تعمیرگاهی 

ش��امل می ش��ود. «   

سهمچینیهاازخدماتپسازفروشکممیشود

شرکت خودروسازی دانگ فنگ 
موتورز چین از سدان جدید خود 
که روی پلتفرم پژو – س��یتروئن 
س��اخته ش��ده اس��ت رونمای��ی 
ک��رد. گفتنی اس��ت اس��تفاده از 
پلتف��رم مذکور براس��اس قرارداد 
سرمایه گذاری مشترک دانگ فنگ 
موتورز و پژو – س��یتروئن صورت 

پذیرفته است. 
منتشر  گزارش های  براس��اس 
شده، س��دان جدید دانگ فنگ 
 »Aeolus A9 « ک��ه ب��ا ن��ام
ش��ناخته می ش��ود روی پلتفرم 
خودروی س��یتروئن C5 ساخته 
تولی��د  از ی��ک خ��ط  و  ش��ده 
سیتروئن  با خودروی  مش��ترک 
خودروس��ازی  س��ایت  در   C5
ش��رکت دانگ فن��گ در منطقه 
ووه��ان چین اس��تفاده می کند. 
در همی��ن ارتباط ش��رکت »پژو 
/ دان��گ فن��گ«  س��یتروئن   –
که در راس��تای س��رمایه گذاری 
مش��ترک دو ش��رکت تاس��یس 
ش��ده و مالکی��ت آن به ص��ورت 
50 –50 می��ان دو خودروس��از 
به اش��تراک گذاشته شده است، 

یک پیش��رانه 1/8 لیتری مجهز 
 به توربوشارژر بنزین سوز را برای 
»Aeolus A9« در نظر گرفته 
اس��ت. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت که 
س��دان جدید دانگ فنگ دومین 
خودرویی است که این خودروساز 
چینی با استفاده از توانمندی های 
ش��رکت پژو – س��یتروئن توسعه 
داده و ب��ه ب��ازار عرض��ه کرده که 
ای��ن موضوع بیانگر س��طح باالی 
همکاری ه��ای طرفین در طراحی 
و عرض��ه خودروه��ای جدی��د با 
برن��د دانگ فنگ و با اس��تفاده از 

تکنولوژی فرانسوی است. گفتنی 
اس��ت زمینه هم��کاری دو طرف 
زمان��ی ایج��اد ش��د که ش��رکت 
دانگ فنگ موتورز در سال 2014 
می��الدی و در بحبوح��ه بح��ران 
اقتصادی، با پرداخت رقمی معادل 
800 میلیون ی��ورو 14 درصد از 
سهام ش��رکت پژو – سیتروئن را 

خریداری کرد. 
در چارچ��وب همکاری های دو 
شرکت فرانس��وی و چینی، دانگ 
فنگ موتورز چی��ن در ماه مارس 
س��ال گذش��ته میالدی خودروی 

س��دان متوس��طی را با اس��تفاده 
از پلتفرم س��یتروئن C4 به بازار 
عرضه کرد که خودروی مذکور به 
مانند مدل » Aeolus A9 « در 
خط تولید مش��ترک محصوالت 
پ��ژو س��یتروئن – دان��گ فنگ 
مونتاژ و به بازار بزرگ خودروی 

چین عرضه شد. 
ش��رکت دان��گ فن��گ موتورز 
چی��ن که از جمله خودروس��ازان 
برتر این کشور محسوب می شود، 
تولی��د خودروهای س��واری خود 
را از س��ال 2009 می��الدی و ب��ا 

برن��د » Aeolus « آغ��از ک��رد. 
محص��والت  رابط��ه  همی��ن  در 
ش��رکت دانگ فنگ موتورز که با 
ن��ام »Aeolus« به ب��ازار عرضه 
  A9  می ش��وند، به جز مدل های
 S30«شامل س��دان های ، L6 و
 »AX7 « و ک��راس اوور  »A60
 » E30 L « و خ��ودروی برق��ی
 نیز می ش��ود. همکاری گس��ترده 
پژو – س��یتروئن ب��ا دانگ فنگ 
موتورز در حالی صورت می پذیرد 
معتقدن��د  کارشناس��ان  ک��ه 
آمیز  موفقیت  مذک��ور  همکاری 
 »Aeolus« ب��وده و فروش برند
رش��دی 37 درص��دی را تجربه 
کرده ک��ه بخش بزرگ��ی از این 
افزای��ش فروش مدی��ون عرضه 
کراس اوور AX7 به بازار است. 
فعالی��ت پژو – س��یتروئن در 
ب��ازار خ��ودروی چین ب��ه دلیل 
جذابیت های ای��ن بازار بزرگ به 
همکاری با دان��گ فنگ موتورز 
مح��دود نب��وده و این ش��رکت 
سرمایه گذاری  قرارداد  فرانسوی 
مشترکی با چانگان موتورز نیز به 
امضا رسانده که تولید محصوالت 
برند DS ش��ریک فرانسوی خود 

را بر عهده دارد. 

کارگر،  جایگزینی  با  مرسدس 
برخ��ی از روبات های��ش را کنار 

می گذارد.
این خبر می تواند ش��گفت آور 
باش��د. از چندین سال پیش، به 
طور م��داوم کارشناس��ان اعالم 
می کردن��د که ماش��ین بیش از 
پیش در صنعت جای خود را باز 
روبات های هوش��مند  و  می کند 
قادر هس��تند که دست در دست 
هم ب��ا کارگرها در خ��ط تولید 

کارخانه خودرو حضور یابند. 
از  یک��ی  خ��ودرو  صنع��ت 
مهم تری��ن اس��تفاده کنندگان از 

روبات صنعتی است. 
طبق آمار س��ازمان بین المللی 
روبات ها )IFR( در سال 2014 
 100 حدود  خودرو  س��ازندگان 
ه��زار دس��تگاه روب��ات جدی��د 
خریده ان��د. اکن��ون 1/5 میلیون 
چهار  کارخانه ه��ای  در  روب��ات 
اس��تفاده  م��ورد  دنی��ا  گوش��ه 
ق��رار می گیرن��د و در دوس��ال 
میلی��ون  احتم��اال 1/3  آین��ده 

واحدهای اضافی ش��روع به کار 
کنن��د اما ای��ن خودکارس��ازی 
را  محدودیت های��ی  دس��تگاه ها 
نش��ان می دهند. مارکوس شافر 
)Markus Schaefer( رئیس 
خ��ط تولید مرس��دس می گوید: 
درج��ه  نمی توانن��د  روبات ه��ا 
شخصی س��ازی برخی دستگاه ها 
را در نظ��ر بگیرند یا انواع متعدد 
محصوالت مان را مدیریت کنند. 
دس��تگاه ها دیگر قادر نیس��تند 
ضرب آهنگ تغیی��رات را دنبال 
کنن��د و با تم��ام آپش��ن ها کار 

کنند. 
پس از گذش��ت ی��ک قرن از 
افسانه ای  آمریکایی  مرگ کارگر 
 John( راه آه��ن، جان هن��ری 
Henry( که با چکش بخار کار 
می کرد، قوانی��ن می خواهند که 
دستگاه ها جایگزین انسان شوند 
ام��ا ما می خواهیم ک��ه از هزینه 
مال��ی جلوگیری ک��رده و آینده 
کاری کارمندان م��ان را تضمین 

کنیم.«
نمایش��گرها  که  روبات های��ی 
در خودروه��ا نصب می کنند نیز 

احتماال به زودی با نیروی انسانی 
جایگزین خواهند شد.

مدی��ر خ��ط تولید مرس��دس 
گمان می کند که بازگشت انسان 
ب��ه زنجیره تولید خ��ودرو باعث 
می شود که به طور ملموس زمان 
تولید خودورها کاهش یابد. این 
مهم  س��ازندگان  برای  ریس��ک 
اس��ت زی��را که این ش��رکت در 
پای��ان این دهه می��الدی تولید 
سی مدل خودرو را شروع خواهد 
کرد که 10خط آن کامال جدید 

است. 

سدان جدید دانگ فنگ روی پلتفرم پژو – سیتروئن تولید خواهد شد

جایگزینی انسان به جای روبات ها در کارخانه مرسدس
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رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه سیاست جمهوری 
اس��امی ای��ران گس��ترش همکاری ها و مناس��بات با 
کشورهای آسیایی اس��ت، بر ضرورت توسعه، تحکیم و 

تقویت روابط همه جانبه ایران و ویتنام تأکید کرد. 
به گزارش ایرنا، حجت االس��ام والمس��لمین حسن 
روحانی روز دوش��نبه در نشست مش��ترک هیأت های 
عالیرتب��ه ای��ران و ویتنام ب��ا بیان اینکه دو کش��ور در 
بس��یاری از زمینه ها و مس��ائل سیاس��ی، منطقه ای و 
بین الملل��ی، منافع مش��ترک و نظ��رات نزدیکی دارند، 
گفت: ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه همکاری ها 
و روابط میان تهران و هانوی وجود دارد که باید از آنها 
در راستای توسعه مناسبات همه جانبه و منافع دو ملت 

استفاده کنیم. 
رئیس جمهوری با اش��اره به اینکه باید کمیس��یون 
مش��ترک همکاری ه��ای دو کش��ور فعال ت��ر ش��ده، 
زمینه های گس��ترش رواب��ط را بررس��ی و آنها را به 
اس��ناد هم��کاری تبدیل کند، اظه��ار امیدواری کرد: 
ای��ران و ویتن��ام می توانند در یک برنامه پنج س��اله 
رقم مبادالت تجاری خود را به س��قف 2 میلیارد دالر 

برسانند. 
روحانی با بیان اینکه سیاست دولت جمهوری اسامی 
ایران، توجه ویژه به گسترش روابط با کشورهای آسیایی 

و عضو آ. س. آن در کنار بهبود روابط بین المللی است، 
خاطر نش��ان کرد: توسعه مناسبات با ویتنام با توجه به 
جایگاه این کش��ور در آ. س. آن و منطقه شرق آسیا از 
اهمیت ویژه ای در سیاس��ت خارجی جمهوری اسامی 

ایران برخوردار است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه در دهه پنج��م روابط ایران و 
ویتن��ام، این س��فر می توان��د تحرکی برای گس��ترش 
همکاری ها میان دو کش��ور باشد، گفت: ایران و ویتنام 
می توانن��د در تمامی زمینه های تج��اری و اقتصادی از 
جمله انرژی، نفت و گاز، کشاورزی، صدور خدمات فنی 
- مهندس��ی، صنعت خودرو، شیات و احداث نیروگاه 

همکاری های خود را ارتقا دهند. 
رئیس جمهوری رفع موانع مالی و بانکی را نخس��تین 
گام در راس��تای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان 
دو کشور برشمرد و با اشاره به ضرورت همکاری بیشتر 
میان س��رمایه گذاران و بخش های خصوصی دو کش��ور 
اظهار امیدواری کرد در آینده ش��اهد گس��ترش روابط 
میان بخش خصوصی و سرمایه گذاران دو کشور باشیم. 

تاکید بر روابط فرهنگی
رئیس جمهوری همچنین ب��ر ضرورت ارتقای روابط 
علم��ی و فرهنگی ای��ران و ویتنام اش��اره کرد و گفت: 

انتق��ال تجربیات، همکاری میان دانش��گاه های ایران و 
ویتنام، تبادل استاد و دانشجو و برگزاری جشنواره های 
علمی و فرهنگی مش��ترک می توان��د در تقویت روابط 

مراکز علمی و فرهنگی دو کشور تأثیرگذار باشد. 

همکاری در سازمان های بین المللی
رئیس جمهوری با بیان اینکه ایران و ویتنام همکاری 
مش��ترک خوب��ی در س��ازمان های بین الملل��ی به ویژه 
جنبش عدم تعهد دارند که باید آن را گس��ترش دهند، 
اظهارداش��ت: وزرای خارجه دو کش��ور بای��د در زمینه 
اهداف مشترک از جمله مبارزه با تروریسم رایزنی های 

بیشتری با هم داشته باشند. 

رضایت ویتنام از موفقیت های ایران
تران��گ تان س��انگ، رئیس جمه��وری ویتنام نیز در 
این نشس��ت ضمن ابراز خرسندی از سفر به جمهوری 
اس��امی ای��ران و تقدی��ر از مهمان نوازی مس��ئوالن 
کش��ورمان گفت: موفقیت ایران در مذاکرات هسته ای 
و تعامل سازنده با جهان موجب خوشحالی ملت ویتنام 
ش��ده اس��ت و ما انعطاف و مقاومت م��ردم ایران را به 
خاطر مجاهدت در دوران تحریم و نیز موفقیت هایی که 
در سال های اخیر به دست آورده اند، تحسین می کنیم. 

وزیر امور خارجه کش��ورمان در واکنش به 
ادعاه��ای غرب علیه آزمایش های موش��کی 
اخیر ایران، تأکید کرد: برنامه موش��کی یکی 
از مصادیق توان دفاعی است که ما به آن نیاز 

داریم. 
به گزارش ایس��نا محمدج��واد ظریف در 
گفت وگو با رادی��و نیوزیلند به ادعاهای غرب 
و آمری��کا علیه آزمایش های موش��کی اخیر 
ایران واکنش نش��ان داد و گفت که تهران با 
این آزمایشات قطعنامه شورای امنیت سازمان 

ملل را نقض نکرده است. 
وی تأکید کرد: بنابراین ایران نباید به خاطر 
این فعالیت هایش تحریم شود. ما در مقایسه با 
دیگر کشورهای منطقه تنها بخش ناچیزی را 
صرف توان دفاعی می کنیم و برنامه موشکی 
یکی از مصادیق توان دفاعی اس��ت که ما به 

آن نیاز داریم. 
ظریف تصری��ح کرد: ما هم��واره گفته ایم 
که به توس��عه ظرفیت های دفاعی خود ادامه 
می دهیم و ای��ن تجهیزات دفاعی ارتباطی با 
تسلیحات هسته ای ندارند. ما بهترین تضمین 
را ارائه کرده ایم که ایران هرگز قصد دستیابی 
به ساح هسته ای را ندارد و این موشک های 
آزمایش ش��ده با هدف حم��ل کاهک های 

هسته ای مورد آزمایش قرار نگرفته اند. 
وی ادام��ه داد: ای��ن موش��ک ها تنها برای 
اهداف دفاعی هس��تند. ما به هیچ کش��وری 

تجاوز نکرده و نخواهیم کرد. 

مخالفت روسیه با تحریم ایران
در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از 
نماینده روس��یه در سازمان ملل نوشته است 
که روسیه با تحریم های جدید ایران مخالفت 

خواهد کرد.

واکنش ظریف به گزارش شهید
محمدج��واد ظریف در خصوص مس��ائل 
حق��وق بش��ری نی��ز ک��ه مقام��ات غربی و 
رس��انه های آنها علیه تهران مطرح می کنند، 
گف��ت: ما باید در این زمین��ه گفت وگوهایی 
داشته باشیم. ایران یک دموکراسی پرجنب و 
جوش در منطقه است. ایران مفتخر است که 
شاهد تغییرات در دولت از طریق دموکراتیک 
است. همانطور که مش��اهده کردید ایران به 
تازگی انتخابات مجلس نمایندگان و خبرگان 
رهب��ری را با حضور مردم برگزار کرد. در این 
کش��ور تمامی منصب ها از طری��ق انتخابات 

تعیین می شوند، نه از راه هایی غیر از آن. 

وی با اش��اره ب��ه اظهارات احمد ش��هید، 
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر 
ایران، گفت: ایران تنها کشور منطقه است که 
تحقیقات حقوق بش��ر در آن انجام می شود، 
ولی این تحقیقات با انگیزه های سیاسی انجام 
می ش��وند و حقوق بشری نیستند. وزیر امور 
خارجه کش��ورمان در پاسخ به سوالی درباره 
نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گفت که مردم آمری��کا باید در این خصوص 
تصمیم گی��ری کنن��د و ما دخالت��ی در امور 

داخلی این کشور نمی کنیم. 
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره دیدگاه 
برخ��ی نامزدهای انتخاب��ات آمریکا مبنی بر 
بازگش��ت تحریم ها علیه ای��ران، گفت: ما بر 
این باوریم فردی که به کاخ سفید راه می یابد 
بای��د واقعیت هایی ک��ه در منطقه خاورمیانه 
رخ می ده��د را در نظر بگیرد، همان گونه که 
باراک اوباما و جان کری نیز این قبیل مسائل 
را مدنظر داش��ته اند. واکنش ما نیز براساس 

اعمالی است که آنها انجام می دهند. 

ظریف وارد استرالیا شد
وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران 
در آخرین مرحله از س��فر دوره ای خود به 

شش کشور جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه 
دوشنبه شب به وقت محلی وارد »کانبرا« 

پایتخت استرالیا شد. 
قرار است وی در نخس��تین برنامه خود 
در س��فر دو روزه به اس��ترالیا در کانبرا با 
»مالک��وم ترنبول« نخس��ت وزیر و »جولی 
بیش��اپ« وزیر خارجه این کش��ور دیدار و 

گفت وگو کند. 
دیدار ب��ا وزیر تجارت، رئی��س پارلمان، 
وزی��ر خارج��ه در س��ایه از ح��زب کارگر، 
ش��رکت در ضیاف��ت ناهار وزی��ر خارجه، 
سخنرانی در دانشگاه ملی استرالیا با حضور 
یک هزار و 300 نفر و سخنرانی در نشست 
مؤسسه استراتژیک سیاست های راهبردی 
استرالیا از دیگر برنامه های ظریف در کانبرا 

است. 
وی روز چهارش��نبه نیز در س��یدنی در 
نشس��ت با »آس��ترید« ارگانی که تجارت 
خارجی و تجار و صاحبان صنایع اس��ترالیا 
را پشتیبانی می کند، سخنرانی خواهد کرد. 
ایران��ی  نخب��گان  ش��ام  ضیاف��ت 
ش��بکه ب��ا  مصاحب��ه  و  س��یدنی   در 
»ای .بی.سی« اس��ترالیا از دیگر برنامه های 

وزیر خارجه کشورمان در سیدنی است. 

براب��ری دیه زن و مرد ک��ه پیش ت��ر در الیحه بیمه 
ش��خص ثالث مطرح ش��ده بود به تایید شورای نگهبان 
رس��ید. رحی��م زارع س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی 
مجل��س ش��ورای اس��امی در مصاحب��ه ب��ا خبرن��گار 
خبرگزاری صدا و س��یما گفت: براب��ری دیه زن و مرد 

پیش تر در الیحه بیمه ش��خص ثالث مطرح شده بود و 
خوش��بختانه شورای نگهبان این الیحه را تایید کرد؛ به 
عبارتی، ش��ورای نگهبان برابری دیه زن و مرد را تایید 
کرده اس��ت. او گفت: توجیه م��ا درباره برابری دیه زن 
و مرد این ب��ود که برخی از بانوان سرپرس��ت خانواده 

هس��تند و زمانی که دچ��ار حادثه می ش��وند و از بین 
می رون��د، بازماندگان آنها به مش��کل برمی خورند.  پس 
از اج��رای قانون بیمه ش��خص ثالث و با نظر ش��ورای 
نگهبان، این موضوع به دولت اباغ می ش��ود و 15 روز 

پس از اباغ قابل اجراست. 

فرمان��ده نیروی قدس س��پاه ب��ا بیان 
ای��ران دنبال ماجراجویی نیس��ت،  اینکه 
اظهار داش��ت: چون اص��ول آگاهی بخش 
جمهوری اس��امی ایران تشابهی با اصول 
و  برنمی تابن��د  را  آن  ن��دارد،  دش��منان 

ماجراجویی می نامند. 
به گزارش ایس��نا، فرمان��ده نیروی قدس 
سپاه با اش��اره به استقال ایران اسامی در 
حوزه های مختلف از جمله اقتصاد، نیروهای 
مس��لح، تصمیم گیری و تصمیم سازی بیان 
داشت: همه به ویژه جوانان باید متوجه باشند 
و در جلسه ها و پچ پچ های سیاسی تابع این 
موارد نباش��ند و فکر نکنند که در کشور ما 

ماجراجویی صورت می گیرد. 
وی گفت: تکفیر و تکفیری آتش در خانه 
برادران سنی است و کسانی که آن را خلق 

کردند، فکر می کردند با این حادثه جمهوری 
اسامی و شیعه را به زانو درمی آورند، امروز 
حریم انس��انیت در جهان اهل سنت توسط 
گروه های تکفیری بیش از هر جای دیگری 

مورد هجوم قرار گرفته است. 
وی تصریح ک��رد: از آنجا که جمهوری 
اس��امی یک مرکزیت و محوریت در عالم 
اسام و تش��یع پیدا کرده، دشمنی ها نیز 
فزونی یافته و دشمنی های امروز دشمنان 
با جبهه دیروز کامًا متفاوت و ساح های 
به کار گرفته نیز متفاوت ش��ده اس��ت و 
برخاف ادعاهای دش��منان، دشمنی های 
آنها به دلی��ل ماجراجو بودن ما نیس��ت، 
زی��را ما در هی��چ جای دنیا علیه کس��ی 

ماجراجویی نکرده ایم. 
کش��وری  ک��رد:  تأکی��د  س��لیمانی 

بانجابت تر، صلح طلب ت��ر و مدارا کننده تر 
از ایران اس��امی با همس��ایگان نداریم و 
این کش��ور برای هیچ یک از همس��ایگان 
خود گزند عملی و حرفی نداش��ته است و 
با وجود آنکه دنیا، دنیایی پر از ظلم است، 
جمهوری اس��امی در هی��چ کجا تعرضی 

نداشته است. 
فرمانده نیروی قدس س��پاه عنوان کرد: 
در حافظ��ه تاریخ انقاب اس��امی وجود 
ندارد که ما در جایی نسبت به سعودی ها 
و حکومت آنها باوجود نامش��روع بودن آن 
و ب��ا توجه به اینکه مردم آن هیچ نقش��ی 
در س��لطه و حکومت ندارن��د و اینکه این 
حکوم��ت در س��لطه یک خانواده اس��ت، 
هم��واره  و  باش��یم  ک��رده  ماجراجوی��ی 
این س��عودی ب��وده که علیه اس��ام و ما 

ماجراجویی کرده است. 
س��لیمانی اضافه کرد: ح��زب اهلل لبنان 
ک��ه به عنوان یک حزب عربی و اس��امی 
ماجراجویی علیه عربس��تان نکرده است، 
حتی به تنهایی کاری که همه ارتش های 
عرب از سال 47 تا پایان دهه 60 میادی 
نتوانس��تند انجام دهند را در دفاع از عرب 

انجام داده است. 
س��لیمانی تأکی��د کرد: هرک��س که به 
جمهوری اس��امی ایران نزدیک می شود 
و بزرگ ترین رهبران دنی��ا وقتی آن را از 
نزدیک می بینند، خاضع می ش��وند و این 
اصول برای آنها غیرقابل تحمل اس��ت، ما 
در کدام کشور اسامی تاش کرده ایم که 
برادران س��نی را ش��یعه کنیم و بر عکس 

همواره جان ما سپر سنی ها بوده است. 

واکنش ظریف به ادعاها درباره آزمایش موشکی ایران و گزارش احمد شهید

ایران نباید تحریم شود

دیه زن و مرد در بیمه شخص ثالث برابر شد

سردار سلیمانی: 

هیچ جای دنیا علیه کسی ماجراجویی نکرده ایم

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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در پی وقوع یک انفجار در پایتخت ترکیه، وزیر بهداشت 
این کش��ور از افزایش آمار تلفات ای��ن انفجار خبر داد. به 
گزارش اس��پوتنیک، محم��د موذن اوغلو، وزیر بهداش��ت 
ترکیه اعام کرد که در انفجار عصر روز یکشنبه در آنکارا 
37 تن کش��ته ش��ده اند که از این می��ان حداقل 30 تن 
در مح��ل وقوع بمب گذاری جان باختن��د. او همچنین از 
افزای��ش آمار زخمی ه��ا در این انفجار خب��ر داد و افزود، 
دس��ت کم 125 تن در این بمب گذاری زخمی ش��دند که 
حال 19 تن از این افراد وخیم گزارش ش��ده اس��ت. این 
افراد در 14 بیمارس��تان آنکارا بستری هستند و دست کم 
9 تن مورد عمل جراحی قرار گرفته اند. موذن اوغلو گفت: 
ما حدس می زنیم احتماال یک یا دو بمب گذار انتحاری در 

میان کشته شدگان، باشند. 
پیش از این، ش��بکه تلویزیونی NTV ترکیه گزارش داد، 
عصر روز یکشنبه یک بمب در نزدیکی ایستگاه های اتوبوس 
در بلوار آتاتورک در منطقه کیزیای آنکارا منفجر شده است. 
این ش��بکه خبری اعام کرد، انفجار هنگامی روی داده که 
یک خودرو خود را به یک اتوبوس کوبیده و به نظر می رسد 
که انفجار رخ داده ناش��ی از بمب کار گذاشته شده در داخل 
خودرو بوده اس��ت. منطقه ای که ه��دف انفجار قرار گرفته، 
جایی است که دفتر نخست وزیر و بسیاری از وزارتخانه های 
ترکیه در نزدیکی آن واقع شده  است. در همین حال، رهبران 
روسیه، انگلیس و ناتو در واکنش به انفجار اخیر در آنکارا، این 

رخداد را محکوم کردند. 

افزایش آمار تلفات انفجار آنکارا به 37 کشته و بیش از 125 زخمی

 پ�ور عل�ی مطل�ق دبی�ر س�تاد 
انتخاب�ات کش�ور گفت: ب�ا موافقت 
اردیبهش�ت   1۰ نگهب�ان،  ش�ورای 
به عن�وان تاریخ برگ�زاری دور دوم 

انتخابات مجلس مشخص شد. 
 روزنامه »الش�روق« الجزایر به نقل 
از منابع نزدیک به اتحادیه عرب فاش 
کرد که عربس�تان به نبیل العربی به 
خاطر »تروریستی« خواندن حزب اهلل 
لبنان در نشست اخیر این اتحادیه 2 

میلیون دالر پاداش داده است. 

کره ش�مالی اعالم کرد، با دستیابی به بمب هیدروژنی قادر است نیویورک را 
از روی زمین محو کند

تیتر اخبار

مهدی داوری معاون عملیات س��ازمان آتش نشانی تهران 
گفت: امسال نیز همانند سال های گذشته در شب چهارشنبه 
پایان سال 2 هزار و 739 آتش نشان به همراه 235 خودروی 
س��نگین، 233 خ��ودروی س��بک، 117 موتورس��یکلت و 
همچنین 452 تیم آتش نشان مجهز به خاموش کننده های 
دستی به صورت پیاده برای امدادرسانی به شهروندان در نقاط 

مختلف شهر تهران مستقر می شوند. 
او ادامه داد: آتش نش��انان ش��هر تهران )حتی نیروهای 
غیر ش��یفت( از 121 ایستگاه آتش نشانی تهران از ساعت 
16 روز س��ه ش��نبه 24 اس��فند ماه در حالت آماده باش 
به س��ر می برن��د تا در صورت بروز حوادث به ش��هروندان 
امدادرسانی کنند. نیروهای عملیات مستقر در سطح شهر 

نی��ز با مراجعه ب��ه جایگاه های س��وخت، اماکن تجاری و 
ساختمان های مهم، توصیه های ایمنی الزم را به کارکنان 
و مس��ئوالن ای��ن مراکز ارائه می دهند تا در س��ال جاری 
ش��اهد هیچ گون��ه حادثه ای نباش��یم. همچنین نیروهای 
مناط��ق 22گانه ش��هرداری تهران برای امدادرس��انی به 
ش��هروندان با تجهیزات خاموش کننده مجهز ش��ده و در 
نقاط از پیش تعیین ش��ده مستقر می شوند. در این میان 
تعدادی از آتش نش��انان داوطلب ه��م آموزش های الزم را 
در خصوص امدادرسانی اولیه به ش��هروندان فرا گرفته اند 
تا در محل زندگی خود نس��بت به کنترل وضعیت ایمنی 
ساکنین هوشیار باشند و در صورت بروز حوادث اقدامات 

اولیه را تا رسیدن نیروهای عملیاتی انجام دهند. 

آماده باش آتش نشانی تهران در شب چهارشنبه آخر سال

 بنابر اعالم روابط عمومی پخش س�ها 
هالل، داروخانه مرک�زی هالل احمر در 
ایام تعطیالت رسمی نوروز 95 از ساعت 
8 صب�ح ت�ا 12 و در س�ایر روزه�ا تا 14 
فروردین از ساعت 7:3۰ تا 16:3۰ خدمات 

دارویی به همشهریان ارائه خواهد کرد. 
 محمد حقانی، رئیس کمیته محیط 
زیست شورای شهر از سایه سنگین 
برج ه�ا ب�ر س�ر درخت�ان خیاب�ان 

ولیعصر )عج( گالیه کرد. 
حجت االسالم و المس�لمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوات عدالت اداری، 

انتصابش به عنوان دادستان کل کشور را تکذیب کرد.

تیتر اخبار

مه��دی گنج��ی کارگردان��ی پنجمین فیلم از »س��ری 
فیلم های مس��تند کارس��تان« را با هم��کاری محمدرضا 
جهان پن��اه )تصویربردار(، حس��ن ش��بانکاره )صدابردار(، 
عب��اس کوث��ری )ع��کاس( و عبدالرض��ا نیک پ��و )مدیر 
برنامه ریزی و تولید( به پایان رس��اند. روند ساخت فاز اول 
این مجموعه با روایت زندگی و سخت کوش��ی های جوانان 

ایرانی فعال در حوزه IT ادامه دارد. 
درس��ت چند س��اعتی بعد از پای��ان فیلم برداری این 
مس��تند، مهدی گنجی از آغاز تدوی��ن اولیه فیلم خبر 
داد و گف��ت: »بع��د از نهایی ش��دن فیلم نام��ه و پایان 
تحقیق��ات میدانی با همراهی ش��خصیت های این فیلم، 
کار فیلم برداری در تهران، بیرجند، بجس��تان و نیشابور 
انجام ش��د و فاز اول فیلم برداری به پایان رسید.« او که 
نام این مس��تند را »پازلی ها« گذاشته در مورد جذابیت 

این س��وژه گفت: »چند سالی اس��ت که تاش می کنم 
امی��د و پش��تکار آدم هایی را ک��ه برای دس��ت یابی به 
آرزوهایشان انگیزه دارند، به تصویر بکشم. باور دارم که 
با بازگ��و کردن انگیزه و همت این افراد می توان جامعه 
را به تاش برای س��اخت و ش��روع زندگی نو تش��ویق 
کرد.« در »پازلی ها« زندگی چهار جوان 23 تا 24 س��اله 
 IT ایرانی که با تاش و پش��تکار کس��ب و کاری در حوزه
خل��ق و آن را اداره می کنن��د ب��ه تصویر در آمده اس��ت، 
موضوعی که برای گنجی بس��یار جذاب و دوست داشتنی 
ب��ود: »تاش و انگیزه این جوانان برای اجرایی کردن ایده 
خاقانه ش��ان اس��ت. من فکر کردم با به تصویر کش��یدن 
رویاه��ای تحقق یافته آن ها می توان این پیام را به دیگران 
داد که برای آینده هر ایده  نویی پذیرا و قابل اجرا اس��ت، 

به عبارت دیگر رویاها دست یافتنی هستند.« 

روایت زندگی جوانان کارآفریِن صنعت IT ایران

 گ�روه موس�یقی »پال�ت« پنج�م 
فروردی�ن ماه س�ال آین�ده در قالب 
جشنواره نوروزی برج میالد تازه ترین 
کنس�رت خ�ود را در ای�ن مجموعه 

فرهنگی - توریستی برگزار می کند. 
 فرج�ی س�خنگوی ش�ورای صنف�ی 
نمایش از پیش�نهاد افزای�ش 1۰ الی 2۰ 
درصدی قیمت بلیت های سینما خبر داد. 

درام کانادایی-ایرلندی »اتاق« یکشنبه شب موفق به کسب 9 جایزه از جوایز 
اسکرین شد

تیتر اخبار

رافائل نادال اعام کرد، از یکی از مسئوالن سابق دولت 
فرانس��ه که گفته اس��ت او به دلیل مثبت ش��دن تس��ت 
دوپینگ هشت ماه محروم شده است، شکایت می کند. به  
گزارش یورو اس��پورت، روزالین بشلو، وزیر سابق ورزش و 
سامت فرانسه اعام کرده، در سال 2012 تست دوپینگ 
رافائل نادال مثبت شده و او هشت ماه محروم شده است. 
نادال در پی انتش��ار این صحبت ها اعام کرد، از این فرد 

شکایت می کند.
نادال در این باره گفت: یک وزیر باید جدی باش��د. این 
آخرین بار خواهد بود که چنین حرف هایی را می ش��نوم، 
زی��را من از او ش��کایت می کنم. من از ای��ن اظهار نظرات 

خس��ته هستم. چند بار در گذشته این صحبت ها را جدی 
نگرفتم، اما دیگر این کار را نمی کنم.

بش��لو در حالی این حرف ها را زده ک��ه نادال در اواخر 
س��ال 2012 و اوایل 2013 به دلیل آس��یب دیدگی  زانو 
از میادی��ن کنار رفته بود. بش��لو در این باره گفته اس��ت: 
وقتی ی��ک تنیس باز چند ماه از بازی ها دیده نمی ش��ود 
به دلیل کنترل دوپینگ است. نادال همچنان اعام کرده 
که هر ش��خص دیگری از این قبی��ل اتهامات به او بزند از 
او ش��کایت خواهد کرد. نادال در صحبت های خود افزود: 
من کاما پاک هستم و هرگز سعی نکرده ام که کار خاف 

قانون انجام دهم. 

نادال: از وزیر سابق ورزش فرانسه شکایت می کنم

 علیرض�ا جهانبخش روند مطلوب 
خود را با پیراهن تی�م آلکمار ادامه 
داد تا برای دومین بار پیاپی در سال 
2۰16 به عن�وان بهتری�ن لژیونر قاره 

کهن انتخاب شود. 
   کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال 

ایران می گوی�د اردوی جدید فرصت 
مناس�بی ب�رای ارزیاب�ی و بررس�ی 

بازیکنان جوان تیم خواهد بود. 

برانکو ایوانکوویچ س�رمربی تیم فوتبال پرس�پولیس بعد از جلس�ه ای که با 
سرپرست باشگاه پرسپولیس داشت، از توافق برای تمدید قرارداد با سرخ ها 

خبر داد

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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مک کان هلث، پیشرو در تبلیغات 
پزشکی- دارویی جهان

در ادامه روند معرفی شرکت های تبلیغاتی پیشرو در 
حوزه تبلیغات و بازاریابی خدمات پزشکی و سالمت در 
ستون »ستاره های تبلیغات« به سراغ مجموعه »مک کان 
هلث« )McCann Health( رفتم که این کمپانی زیر 
 McCann Worldgroup ش��اخه هلدینگ مطرح
اس��ت. »مک کان هلث« یک��ی از مجموعه های مطرح 
در حوزه بازاریابی تخصصی صنعت دارو و سالمت است 
ک��ه خود از چند مجموعه مجزا تش��کیل ش��ده که هر 
یک از این شرکت ها بخش��ی از روند مرتبط را به انجام 

می رسانند. این زیرمجموعه ها عبارتند از: 
McCann Torre Lazur -
McCann Healthcare -

McCann HumanCare -
McCann Echo -

این کمپانی یکی از بزرگ ترین مجموعه های بازاریابی 
در حوزه بازاریابی مراقبت های بهداشتی به حساب می آید 
که دارای 60 دفتر کار در 20 کشور مختلف است. مک 
کان هلث، خدمات مختلفی در این دفترها ارائه می دهد 
که باعث جذب مشتریان در فضای کامال تخصصی دارو 
و درمان شده است. آنچه این مجموعه در فضای مشاوره 
ارائه می دهد عبارت است از افزایش بینش مشتریان به 
بازار، ارائه نقشه موقعیت های موجود در بازار، ارائه شواهد 
دنیای واقعی کسب و کار، ارائه سیاست های قیمت گذاری، 

توسعه بازار و مشاوره در حوزه برند. 
اما در بخش ارتباطات پزشکی این شرکت، برنامه ریزی 
انتش��ارات، آموزش های پزشکی، برگزاری کنفرانس ها و 
سمپوزیم ها و تبادالت علمی و سیستم های آموزش از راه 
دور را ارائه می کند. بخش��ی در این مجموعه در راستای 
بازاریابی پزشکی حرفه ای فعالیت می کند که بیشتر به 
برندهای غیر ژنریک در حوزه برندسازی و ترویج مشاوره 
داده و امکانات رس��انه های دیجیت��ال را در اختیار این 
مش��تریان قرار می دهد. از دیگر امکانات این بخش ارائه 

ابزار الزم برای بخش فروش و کنفرانس هاست. 
اما همان گونه که می دانید در دنیای پزش��کی بخشی 
از داروه��ا، به داروهای بدون نس��خه یا OTC ش��هرت 
دارند. شرکت مک کان هلث این مجموعه از محصوالت 
را نی��ز در ی��ک بخش خاص خدماتی خود ق��رار داده و 
به تولید کنن��دگان این داروها نی��ز خدمات تبلیغاتی و 
ترویجی ارائه می دهد. ایجاد آگاهی در حوزه س��المت، 
ارائه خدمات دیجیتال و شبکه های اجتماعی، ارتباط با 

مصرف کنندگان از دیگر خدمات این بخش است. 
این ش��رکت سعی کرده در حوزه سالمت عمومی نیز 
دخیل باشد. ایجاد نیاز برای تقاضای زندگی سالم، خلق 
و گس��ترش بازاریابی خالقانه، طراحی اس��تراتژی برای 
س��ازمان های غیردولتی و موسسات دولتی و برنامه های 
اجرای��ی خالقانه ج��زو فعالیت های مربوط به س��المت 

عمومی مک کن است. 

تبلیغ منتخب
تبلی��غ منتخب این هفته ویدئوی��ی از کمپین تبلیغ 
اپلیکیش��ن تلفن ه��ای هم��راه و تبل��ت اس��ت که در 
زمین��ه اهدای خون کاربرد دارد. این کمپین در کش��ور 
سنگاپور اجرا شده که چالش اصلی در آن درصد پایین 
اهدا کنندگان خون به نسبت کل جامعه است و همواره 
این کشور به ویژه در مورد گروه های خونی کمیاب به طرز 
 Red cross خطرناکی کمبود داش��ته اس��ت. نرم افزار
connection با هدف نجات جان انس��ان ها و توس��ط 
کمپانی مک کن هلث س��اخته ش��ده اس��ت. شاید این 
نرم افزار را بتوان یک ش��بکه اجتماع��ی انتقال و اهدای 
خون دانس��ت که توس��ط صفحه فیس بوک این مبارزه 
تبلیغاتی گس��ترش یافته اس��ت. این اپلیکیشن توسط 
شیوه های مختلف تبلیغی به مردم این کشور شناسانده 
شده است. در ویدئوی این کمپین که به صورت انیمیشن 
دو بعدی تهیه ش��ده است به روش��نی ویژگی های این 
نرم افزار تش��ریح و اثرات مطلوب اهدای خون در جامعه 
بیان شده است. جالب اینکه این تبلیغ به صورت ویروسی 
انتش��ار یافته و در مجموع این کمپین اثرات مطلوبی بر 
این مشکل داشته است. )برای مشاهده این تبلیغ از کد 

این نوشته استفاده کنید.(
www.alijah.ir :نشانی نویسنده

ستاره های تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی شرکت فولکس واگن - شعار: خودروی Wolf  با سیستم ترمز اتوماتیک 

ایستگاه تبلیغات

 چالش خالقانه بازاریابی آئودی 
برای فوتبالیست های کوچک

یکی از آرزوهای پس��ر بچه ها فوتبالیس��ت شدن است. 
این آرزو در تمام دنیا یکی اس��ت و یک پس��ربچه که در 
یک روستای دورافتاده در کشور عمان زندگی می کند نیز 

همین آرزو را دارد. 
داستان از این قرار است که در یکی از روستاهای عمان 
هیچ امکاناتی برای اینکه پسربچه ها به آرزوی فوتبالیست 
ش��دن خود برس��ند وجود ندارد. روس��تای مورد نظر در 
منطقه ای کوهستانی و صعب العبور واقع شده است، برای 
همین اس��ت که امکانات زیادی برای آنه��ا وجود ندارد. 
ذکریا پس��ربچه ای اس��ت که در آرزوی فوتبالیست شدن 
زندگ��ی می کند و این موض��وع تبدیل به چالش خالقانه 
بازاریابی برای برند آئودی ش��ده است تا او را به آرزویش 
برس��اند. به گزارش آیمارکتور، نخس��تین بخش چالش، 
رس��یدن به روستایی اس��ت که ۱۵00 متر از سطح دریا 
باالتر اس��ت و برای رسیدن به آن باید ۴0 کیلومتر را در 
 Audi یک مسیر سنگالخی پیمود. 22 خودروی آئودی
Q7 این چالش را آغاز کردند تا به آنجا برس��ند اما بخش 
اصلی چالش آنجاست که پس از رسیدن به آنجا، چگونه با 
کمک فناوری چراغ های جلوی آئودی Audi Q7 آرزوی 

ذکریا را به حقیقت تبدیل کنند. 

رویکردهای تبلیغاتی که در سال جدید می توانید از آنها بهره بگیرید 

تبلیغات خالق با رسانه های جدید
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استفاده از گوشی های هوشمند 
طی چند س��ال گذشته بسیاری از افراد و 
شرکت های تبلیغاتی از اهمیت ابزار موبایل 
در تبلیغ��ات دیجیتالی آگاه نبودند. با ورود 
گوشی های هوشمند به دنیای تبلیغات آنها 
نیز سرش��ان را از زیر برف بی��رون آورده و 
روی خ��وش به این ابزار نش��ان دادند، چرا 
ک��ه ترافیک کامپیوتره��ای رومیزی روز به 
روز در ح��ال افزایش اس��ت و طراحی این 
وب سایت ها برای ابزارهای موبایل و تبلیغات 
آن بیش��تر دیده می ش��ود. اپلیکیشن های 
موبایلی مانند اینس��تاگرام و تلگرام بس��تر 
مناس��بی برای گوش��ی های هوشمند است. 
ام��روزه ترافی��ک داده ها در موبایل بیش��تر 
از ترافی��ک کامپیوترهای ش��خصی اس��ت. 
در س��ال پیش رو بیش��تر مدیران تبلیغاتی 
ش��رکت ها باید موبایل را ابزار اول تبلیغات 
خود ببینند و تجربه کاربری با اس��تفاده از 
اپلیکیشن های موبایلی خود را توسعه دهند. 

آگهی های ویدئویی 
استفاده از آگهی های ویدئویی روز به روز 
در حال افزایش اس��ت. حتی بعضی اعتقاد 
دارند اهمیت این کانال به حدی اس��ت که 
بهتر اس��ت س��ایت های اجتماعی پر بازدید 
مانن��د فیس ب��وک تبدی��ل به ی��ک پلتفرم 
ویدئوی��ی مانند یوتیوب ش��وند. آگهی های 
ویدئوی��ی بهت��ر از آگهی های ایس��تا عمل 
می کنند و هزینه تولید آنها نیز برای مدیران 
باتجربه کمتر از آگهی های محیطی و... آب 
می خورد و در عوض بارها دیده می ش��وند. 
ش��اید در ابتدای راه موانعی برای س��اخت 
آن داشته باش��ید، اما نیاز به تالش و تعهد 
ب��رای ایجاد تبلیغات ویدئویی جذاب دارید. 
حتی برای بهینه سازی محتوای آنها نیز باید 
وقت زی��ادی بگذارید تا بتوانید بیش��ترین 
بهره برداری را از این ابزار تبلیغاتی داش��ته 
باش��ید. یک روش نمایش آنها در گروه های 
اشتراک گذاری  وب س��ایت های  و  محتوایی 
ویدئویی مانند یوتیوب اس��ت. در این حالت 
آگهی ویدئویی شما در مدت زمانی کوتاه در 
ابتدا، انتها یا میانه پخش ویدئوی مورد نظر 
ش��ما نمایش داده می ش��ود. در حال حاضر 
در کش��ور ما ه��م تبلیغ��ات ویدئویی مورد 
استفاده قرار می گیرد و شبکه های تبلیغاتی 
بنرهای پیش��رفته فلش را مورد پش��تیبانی 
قرار می دهند؛ کاری که در اینس��تاگرام نیز 
به وفور انجام می ش��ود و شرکت های ایرانی 

به این روش تبلیغی عالقه زیادی دارند. 

پادکست ها
پادکست ها که پیش از این به آنها رادیوی 
اینترنتی هم می گفتند، انتش��ار مجموعه ای 
از پرونده ه��ای رس��انه دیجیتال اس��ت که 
توزیع آن در اینترن��ت صورت می گیرد. در 
س��ال 20۱۵ ایجاد پادکست برای سریال ها 
نش��ان داد که دنی��ا توجه وی��ژه ای به این 
اب��زار و موج های رادیوی��ی دارد. تبلیغات و 
بازاریابی با این پادکس��ت ها تاثیری فزاینده 

دارد. ب��ا ای��ن ح��ال این پرس��ش در ذهن 
بس��یاری وجود دارد که آیا پادکست ها یک 
رویکرد در این زمینه هستند یا به زودی در 
معرض فراموشی قرار می گیرند ؟ بسیاری از 
کارشناسان اعتقاد دارند که به نظر می رسد 
استفاده از پادکست ها به عنوان یک رویکرد 
باقی می ماند و با کش��ف پادکست های بهتر 

ارتقا می یاید. 

تبلیغات ترکیبی
یک��ی از چیزهای��ی ک��ه در س��ال جدید 
اتفاق خواهد افتاد، کمرنگ ش��دن تبلیغات 
و آگهی ه��ای تک بعدی و رپورتاژی و توجه 
بیشتر به محتواست. بسیاری از شرکت های 
موف��ق ترکیب��ی از تبلیغات ایج��اد کرده و 
محتواس��ازی می کنن��د. آنه��ا از آماره��ای 
ب��ه روز در تبلیغ��ات خود اس��تفاده کرده و 
سعی می کنند محتوای موثقی ایجاد کنند. 
س��ایت های رس��انه ای در محتوا بیش��تر از 
دیگر ابزارها هزینه می کنند. امروزه استفاده 
از چن��د ابزار دیگر در کن��ار ابزار دیجیتالی 
در بح��ث تبلیغ��ات تروی��ج یافت��ه اس��ت. 
فرصت ه��ای زیادی در توال��ی طراحی پیام 
و انطب��اق محتوای ترکیبی با مراحل خاص 
تجربه مش��تری در تبلیغات ترکیبی موجود 
است که ش��رکت ها می توانند از آن به نحو 

احسن استفاده کنند. 

اتوماسیون بازاریابی و تبلیغات 
در  دیجیت��ال  رویکرده��ای  از  یک��ی 
دنی��ای ام��روزی اس��تفاده از اتوماس��یون 
بازاریابی اس��ت ک��ه روزبه روز اس��تفاده از 
آن آسان تر می ش��ود و پیش بینی می شود 
در س��ال جدید مدیران دیجیتال غیرفنی 

بی��ش از پیش رو به ابزارهای اتوماس��یون 
بیاورند. اتوماس��یون به شما اجازه می دهد 
تاکتیک ه��ای تبلیغاتی خود را بخش بندی 
و ش��خصی کنید. عالوه بر آن اتوماس��یون 
بازاریاب��ی، بخش های مختلف ش��رکت را 
ب��ه یکدیگر وص��ل کرده و آنه��ا می توانند 
مراح��ل  و  گرفت��ه  آم��وزش  یکدیگ��ر  از 
یادگیری تسهیل یابد. نسبت به اتوماسیون 
فرآیندهایی که بار اصلی را در س��ازمان به 
دوش می کش��ند اق��دام کنید. بهتر اس��ت 
پروسه اتوماسیون را به آهستگی و با دقت 
پیش ببرید. اتوماسیون بازاریابی و تبلیغات 
ب��ه ش��ما امکان می ده��د ت��ا فعالیت های 
مش��تریان بالقوه خ��ود را در ابتدای قیف 
ف��روش دنب��ال کنید، مانن��د: زمانی که از 
وب س��ایت ش��ما بازدید می کنند، ایمیل 

ارس��الی ش��ما را باز می کنن��د، وبالگ )یا 
بخش آکادمی( آموزشی وب سایت شما را 
می خوانند یا وقتی فرم دعوت کننده ای در 
وب س��ایت تان پر می کنند. بازاریابان اصوال 
از نرم افزارهای اتوماس��یون بازاریابی برای 
زمان بندی، بررسی و پیگیری کمپین های 

بازاریاب��ی، مخصوصا ایمی��ل مارکتینگ و 
 )PPC( تبلیغات بن��ری و تبلیغات کلیکی

و... استفاده می کنند. 

تبلیغات انیمیشنی
انیمیش��ن  بنر های  به ص��ورت  تبلیغ��ات 
در چن��د وب س��ایت پربازدی��د ک��ه البته 
هزینه ه��ای باالی��ی ه��م دارد. اگ��ر قدرت 
پرداخ��ت هزینه ه��ای س��نگین را نداری��د 
می توانی��د تبلیغ��ات بنری خود را توس��ط 
س��ایت های تبلیغ��ات کلیکی انج��ام دهید 
ت��ا تبلیغات ش��ما با هزینه مورد نظر ش��ما 
در چندی��ن س��ایت پربازدی��د نمایش داده 
ش��ود. یکی از کارشناس��ان گوگل باور دارد 
ک��ه تبلیغات تصویری به ش��رکت ها کمک 
می کند ت��ا کیفیت تبلی��غ و عالئم خود را 
بهبود ببخش��ند. او همچنین معتقد اس��ت 
ک��ه برخ��الف تبلیغ��ات متنی، این ش��یوه 
طیف وس��یع تری از تبلیغ دهن��دگان را به 
خود ج��ذب خواهد کرد. دالیل گوگل برای 
اس��تفاده از انیمیش��ن این اس��ت ک��ه آنها 
ت��الش می کنند ت��ا تنوعی در مس��یر خود 
برای رس��یدن به تبلیغات هدفمند به وجود 
بیاورند. آنه��ا می گویند: هدف ما همواره بر 
این است که کیفیت اس��تفاده از وب را در 
سرتاس��ر آن، برای کاربران، تبلیغ کنندگان 
و انتش��ار دهندگان تبلیغات، ب��ا ارائه نتایج 
جس��ت وجو و همچنین تبلیغات متناسب با 

عالقه آنها افزایش دهیم. 

بخش بندی داده ها 
آیا ش��ما درمورد تمام داده های مشتریان 
در س��الی که گذشت چیزی می دانید؟ بهتر 
اس��ت امس��ال ش��روع به آنالیز این داده ها 

کنید. س��ال جدید س��الی است که مدیران 
بازاریابی و تبلیغات ش��روع به توجه ویژه به 
داده های مش��تریان خود می کنند. آنها این 
کار را با امید به کش��ف روند داده یابی انجام 
می دهن��د ک��ه آنه��ا را در بخش بندی بهتر 
مش��تریان فعال خود یاری خواهد کرد. هر 
چه بهتر مشتریان خود را بخش بندی کنید، 
بهت��ر می توانید آنها را مورد هدف قرار داده 
و تبلیغ کنید. ابزارهای آنالین دس��تیابی به 
این حجم داده ها ب��رای مدیران غیرفنی به 
منظور بخش بندی داده های به دست آمده از 
سایت شرکت، کار آنها را آسان خواهد کرد. 

رقابت 
کانال ه��ای دیجیتالی که بیش��تر از آنها 
اس��تفاده می کنی��م و اثربخش��ی خ��ود را 
پی��ش از این نی��ز ثابت کرده اند، در س��ال 
جدید همچنان با ق��درت به کار خود ادامه 
می دهند و برندها همچن��ان بودجه زیادی 
برای استفاده از آنها در تبلیغات خود صرف 
خواهن��د کرد. ب��رای مثال اف��راد همچنان 
ب��رای تبلیغ��ات موتورهای جس��ت وجو در 
گوگل هزینه می پردازند و برای بهینه سازی 
موتوره��ای جس��ت وجو گام برمی دارند. در 
فی��س بوک نیز ه��زاران فرص��ت تبلیغاتی 
وجود دارد که بسیاری از شرکت ها همچنان 
از آن اس��تفاده خواهند کرد. برای موفقیت 
در این پلت فرم ه��ای رقابتی، نیازمند ادامه 
خالقی��ت در آگهی ه��ای تبلیغات��ی خ��ود 

هستید. 

محتوای تعاملی
مدی��ران باهوش در جس��ت وجوی ایجاد 
محتوای تعاملی در س��ال جدید هس��تند. 
محت��وای تعاملی به گون��ه ای از محتوا گفته 
می ش��ود که به مش��تری اجازه دخالت در 
آن را می ده��د، نه اینکه تنها آن را ببیند یا 
بخواند. می توانید به اینفوگرافی های آنالین، 
نظرس��نجی های  پرسش��نامه ها،  و  ویدئو ها 
آم��اری و برگزاری مس��ابقات فک��ر کنید. 
دالیل زیادی برای اهمیت محتوای تعاملی 
وج��ود دارد. یکی از آنها این اس��ت که این 
محت��وا به مخاط��ب اجازه می ده��د تجربه 
خود را شخصی س��ازی کند. اگر این کار به 
درس��تی انجام گیرد، به جای اینکه مشتری 
احس��اس کند از او سوء اس��تفاده می شود، 
ارزش بیش��تری برای او فراهم می شود. این 
کار به ش��رط اجرای درس��ت شدنی است. 
این تبادل ارزش به مش��تری اجازه می دهد 
راحت تر با برند ش��ما احساس نزدیکی کند. 
از اپلیکیش��ن های تلفن های هوش��مند نیز 
می توان به عنوان اب��زار محتوای تعاملی نام 
برد. اپلیکیشن های تلفن های همراه یکی از 
جدیدترین رس��انه ها در این حوزه است که 
می تواند برای آموزش، تبلیغات، س��رگرمی، 
محاسبات، معرفی ش��رکت ها و خدمات به 
کار ب��رود. برخی از اپلیکیش��ن ها هم برای 
ارائه خدم��ات خاصی به مش��تریان به کار 

می رود. 

علیجاه شهربانویی
 مشاور تبلیغات و برندسازی

هدی رضایی 
hoda.rezaeii@yahoo.com

یکی از چیزهایی که در سال جدید 
اتفاق خواهد افتاد، کمرنگ شدن 
تبلیغات و آگهی های تک بعدی و 

رپورتاژی و توجه بیشتر به محتواست. 
بسیاری از شرکت های موفق ترکیبی 
از تبلیغات ایجاد کرده و محتواسازی 

می کنند. آنها از آمارهای به روز در 
تبلیغات خود استفاده کرده و سعی 
می کنند محتوای موثقی ایجاد کنند

با رس�یدن س�ال نو، بهتر اس�ت ش�یوه های مدیری�ت و ابزارهای 
تبلیغاتی ما نیز نو شود. یکی از ابزارهای تبلیغاتی که نقش عمده ای در 
جذب مشتری در دنیای امروز دارد، تبلیغات دیجیتالی است. اهمیت 

این نوع تبلیغات به حدی اس�ت که اکثر ش�رکت ها در کنار تبلیغات 
محیط�ی و چاپ�ی و... خود، توجه ویژه ای به این گونه تبلیغات نش�ان 
داده و از کانال های مختلف آن استفاده می کنند. هر چند که روندهای 
تبلیغات در جهان حاکی از این است که امروزه، رسانه های دیجیتالی 
تبدیل به یکی از مهم ترین رس�انه تبلیغاتی ش�رکت ها ش�ده است و 
آنها برنامه های تبلیغاتی مختلفی را برای این امر برنامه ریزی می کنند، 

اما گاهی ش�رکت ها قادر به بهره گیری مناس�ب از این رس�انه نوین و 
ارزش�مند نیس�تند. بخش عمده این مش�کالت را می ت�وان در عدم 
توجه و آگاهی نسبت به ویژگی های این رسانه ها و نبود برنامه ریزی و 
پیشبرد محتوا در قالب کمپین های جامع تبلیغات دیجیتالی دانست. 
در گزارش زیر با تعدادی از رسانه های تبلیغاتی دیجیتال که در سال 

جدید دنیا را تسخیر خواهند کرد، بیش از پیش آشنا می شویم. 



اگرچ��ه برندین��گ ش��هری 
در  نوپای��ی  و  مقول��ه  جدی��د 
داخل کش��ور است اما برخی از 
ش��هرهای معتبر دنی��ا از قبیل 
پاریس، لندن، نیویورک و... طی 
سالیان گذشته اقدامات مثبتی 
را در این زمین��ه انجام داده  اند 
و متناس��ب با آن برنامه ریزی ها 
و س��رمایه گذاری های جدی را 
از طرفی  کرده اند.  س��اماندهی 
به دلیل این موضوع که صنعت 
گردش��گری و میراث فرهنگی 
یکی از درآمدزاترین صنایع در 
کشورهای توسعه یافته محسوب 
توج��ه کش��ورهای  می ش��ود، 
توسعه یافته به مسئله برندینگ 
ش��هری نیز از اهمی��ت باالیی 
برخوردار اس��ت. شهر اصفهان  
نی��ز چندی پی��ش فراخوانی را 
در این راس��تا برگ��زار کرد و از 
طراحان گرافیکی و متخصصان 
حوزه برندینگ برای حضور در 
پروژه برندینگ شهری اصفهان 
دعوت به عمل آورد. تعدادی از 
آژانس های تبلیغاتی و برندینگ 
در این پروژه حضور پیدا کردند 
و نمون��ه کاره��ای خ��ود را به 
این فراخوان ارس��ال کردند اما 
برخ��ی از طراح��ان گرافیکی و 
برندینگ  ح��وزه  کارشناس��ان 
ش��هری بر این باور هستند که 
برای برندینگ ش��هر اصفهان و 
مناسب،  بصری  طراحی هویت 
ابت��دا باید زیرس��اخت های این 
ش��هر بهب��ود یاب��د و س��پس 
اقدام ب��ه طراحی هویت بصری 
در  و  کنن��د  اصفه��ان  ش��هر 
طراحی هوی��ت بصری حتی از 
متخصصان و کارشناس��ان این 
حوزه در خارج از کش��ور دعوت 

به عمل آورند. 
ط��راح  زاده،  زارع  محم��ود 
گرافیک در گفت و گو با »فرصت 
ام��روز« می گوی��د: برندین��گ 
ش��هری ام��ری اس��ت کالن و 
پتانس��یل ها  و  زیرس��اخت ها 
بای��د گنجای��ش ای��ن موضوع 
را دارا باش��ند تا بعدا براس��اس 
زیرس��اخت ها بت��وان برندینگ 
شهری را تدوین و اجرا کرد. اگر 
زیرساخت ها، سیاست گذاری ها، 
پتانس��یل ها و. . . گنجایش این 
ام��ر کالن را نداش��ته باش��ند، 
پروژه ه��ای برند س��ازی تبدیل 
به کاری س��طحی می شوند که 
مان��دگاری  و  پای��داری  دارای 
نیستند. برندینگ شهری نباید 
ت��ا س��ال ها نیاز ب��ه بازطراحی 
داشته باشد؛ این در حالی است 
که برندینگ ش��هری در داخل 
کش��ور امری کالن محس��وب 
نمی ش��ود؛ یعنی دولت و ارکان 
اجرایی به این مسائل به صورت 
ج��دی و تخصص��ی ورود پیدا 
نکردن��د و تقریب��ا پروژه ه��ای 
NGOها  توس��ط  این چنینی 
و گروه ه��ای مردم نهاد ش��روع 
می ش��ود که دخل و تصرفی در 
مباحث زیرس��اختی و مدیریت 
ش��هرها ندارد و در این پروژه ها 
تنه��ا براس��اس آن چیزی که 
موج��ود اس��ت، اقداماتی انجام 

می شود. 
ب��رای  می ده��د:  ادام��ه  او 
نمون��ه برندینگ یک س��ازمان  
یا محصول را ف��رض می کنیم. 
داش��ته های هر سازمان مدنظر 

قرار می گیرد و مخاطب شناسی 
صورت می پذی��رد؛ پیش نیازها 
تعریف می ش��وند و خط مشی 
می ش��ود.  اص��الح  س��ازمانی 
این  از  اقدامات��ی  هنگامی ک��ه 
 دس��ت انجام گرف��ت، مدیران 
برند س��ازمان ها ب��ه طبقه های 
تبدی��ل  س��ازمان  باالدس��تی 
می شوند حتی اجزای مدیریتی 
کالن س��ازمان را تحت الشعاع 

قرار می دهند. 
س��والی ک��ه در برندین��گ 
ش��هری مط��رح می ش��ود این 
موض��وع اس��ت ک��ه آی��ا این 
و  مدیری��ت   در  ظرفیت ه��ا 
ش��هری  سیاس��ت گذاری های 
لحاظ می ش��ود؟ برای ش��هری 
مانند اصفه��ان، رودخانه ای به 

نام زاین��ده رود موجود 
در  بای��د  ک��ه  اس��ت 
المان های شهری شهر 
اصفهان لحاظ شود؛ آیا 
می توان به طور قطع و 
یقی��ن روی این المان 
حساب باز کرد؟ چون 
ای��ن رودخانه صرفا در 
در  روزه��ای خاص��ی 
ط��ول س��ال آب دارد. 
باید اراده و برنامه ریزی 
خوبی ب��رای بودن این 
رودخانه به عنوان المان 

شهر اصفهان در برندینگ این 
شهر وجود داشته باشد. 

مقدماتی برای برندینگ 
شهر اصفهان

زارع زاده اظهار می کند: درباره 
میدان نقش جه��ان و خصوصا 
مس��جد ام��ام، آنق��در دخل و 
تص��رف و بی س��لیقگی در آن 
رخ داده اس��ت ک��ه دل زدگی را 
برای مخاطب��ان ایجاد می کند؛ 
به نظر بنده در فرآیند برندینگ 
ش��هری ابتدا باید ب��ه این گونه 
موارد دقت ش��ود و اقداماتی را 
ابتدا در این راس��تا انجام و این 
المان های ش��هری را س��امان 
داد. هنگامی که این موضوع به 
سامان رسید، س��پس المان ها 
و نماد ه��ا بای��د کن��ار یکدیگر 
قرار بگیرند و داش��ته های شهر 
اصفهان در راس��تای برندینگ 
مشخص ش��ود. در حال حاضر 
با توجه به برندینگ ش��هر های 
معتب��ر دنی��ا، برندینگ ش��هر 
اصفه��ان خیلی دی��ر در حال 
رخ دادن اس��ت اما هنگامی که 
مقدمات پروژه به طور مشخص 
وج��ود نداش��ته باش��د، پروژه 
برندینگ شهر اصفهان به خوبی 
پیاده سازی نمی شود و به عقیده 
بنده در حال حاضر اقداماتی در 
این راس��تا برای برندینگ شهر 

اصفهان بسیار زود است. 

برند سازی بر پایه 
زیرساخت ها

او درباره برندینگ ش��هرهای 

معتب��ر دنی��ا اظه��ار می کند: 
ش��هر های  در  زیرس��اخت ها 
شناخته ش��ده دنیا وجود دارد و 
طی سال های بسیار زیادی روی 
این زیرساخت ها کارشده است؛ 
به عنوان نمونه در ش��هر لندن 
طی سال متمادی، اتوبوس های 
دوطبقه جزو المان های این شهر 
است یا کیوسک قرمز تلفن های 
این ش��هر جزو المان های شهر 
محسوب می ش��ود و تغییراتی 
در آن رخ نمی ده��د. برندینگ 
نیویورک نیز این چنینی اس��ت 
یعنی ابتدا زیرساخت هایی دارد 
و براس��اس این زیرس��اخت ها 
داده ان��د؛  انج��ام  را  اقدامات��ی 
همین موضوع باعث ش��ده که 
در ایران نیز برخی از مخاطبان 

 I LOVE« تی ش��رت های 
NEW YORK« را بپوشند؛ 
چون در این ش��هر به درس��تی 
پ��روژه برند س��ازی ب��ر پای��ه 
زیرساخت های قوی، پیاده شده 
است و مخاطبان از آن استقبال 

مناسبی را انجام داده اند. 

استفاده از متخصصان 
خارجی

ای��ن ط��راح گرافی��ک بیان 
ب��رای  ب��ود  بهت��ر  می کن��د: 
پ��روژه ای ب��ه ای��ن مهمی به 
یک فراخوان بس��نده نمی شد 
و از صاحب نظ��ران ای��ن حوزه 
دع��وت ب��ه عم��ل می آمد که 
در ای��ن پروژه ش��رکت کنند. 
صاحب نظ��ران  هنگامی ک��ه 
این ح��وزه وارد پروژه ش��وند، 
می ت��وان به ص��ورت تخصصی 
روی ای��ن موض��وع به خوب��ی 
کارکرد. از طرف��ی روی پروژه 
برند س��ازی باید زم��ان زیادی 
مطالعه ص��ورت پذیرد. در این 
میان حتی اگر الزم است باید 
تیم��ی را خ��ارج کش��ور برای 

برند سازی شهر اصفهان دعوت 
کرد؛ چ��ون متخصص هایی که 
در خارج از کشور در این حوزه 
فعالیت های��ی را انجام داده اند، 
قطع��ا تجربه ه��ای موفق��ی را 
دارند. بنده به شدت نگران این 
موضوع هس��تم که پروژه های 
را طی  این چنین��ی مس��یری 
کنن��د که مس��یری درس��ت 
و تخصص��ی نباش��د و مابق��ی 
شهرها هم از این مسیر اشتباه 

الگوبرداری کنند. 
عادل دهش��تی، کارش��ناس 
در  برن��د  و  بازاریاب��ی  ارش��د 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
می گوی��د: با توجه ب��ه جایگاه 
گردش��گری ش��هر اصفهان و 
مزیت ه��ای رقابت��ی ازجمل��ه 
به عن��وان  انتخ��اب 
جهانی،  خالق  شهر 
لزوم طراحی هویت 
رقابت��ی، بص��ری و 
احساس  برند سازی 
ای��ن  و  می ش��ود 
اس��ت  حال��ی  در 
ک��ه در چند س��ال 
صفت هایی  گذشته 
اصفه��ان  مانن��د 
نصف جهان، ش��هر 
گنبدهای فیروزه ای، 
اصفهان شهر زیبای 
خدا و... برای ش��هر اصفهان در 
نظر گرفته شده است، از این رو 
ل��زوم ای��ن موضوع احس��اس 
می ش��ود ک��ه این صف��ات در 
قالب��ی س��اختارمند و ب��ا یک 
طراحی  بلندمدت  اس��تراتژی 
ش��ود و این موضوع بتواند در 
جذب گردشگران و اولویت های 
مثمر  اصفهان  فرهنگی ش��هر 

ثمر واقع شود. 

تشکیل شورای عالی برند 
شهر اصفهان

او ادام��ه می ده��د: از حدود 
دو س��ال پی��ش مجموع��ه ای 
از کارشناس��ان و متخصص��ان 
حوزه برند، ارتباطات، تبلیغات 
قال��ب  در  اصفهان شناس��ی  و 
کمیسیون  گردش��گری و برند 
ش��هری ات��اق بازرگانی ش��هر 
اصفه��ان فعالیت ه��ای خود را 
آغ��از کردند و برندینگ ش��هر 
اصفه��ان را در قالب یک پروژه 
جامع و با نگاه استراتژی محور 
تعری��ف کردند. ایجاد یک برند 
و جایگاه س��ازی ب��رای آن نیاز 
به برنامه ریزی های مش��خصی 
دارد؛ ب��ه ای��ن دلی��ل پ��روژه 
برندس��ازی ش��هر اصفهان به 
س��مت این موضوع رفته است 
که ش��ورای عالی برند اصفهان 
تشکیل شد. از طرفی اصفهان 
قرار اس��ت در س��ال 2017 به 
گردش��گری  پایتخت  عن��وان 
جهان اس��الم معرفی شود؛ به 
همین دلیل س��ند استراتژیک 
برن��د ش��هر اصفه��ان تعریف 

و نق��ش هرک��دام از نهادها و 
سازمان ها در آن مشخص شد. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
بازاریابی و برند اظهار می کند: 
پس  از اینکه سند استراتژیک 
برن��د ش��هر اصفه��ان تعریف 
ش��د؛ براس��اس رویکرده��ای 
مختل��ف ای��ن موض��وع انجام 
ش��د؛ یعنی یکی از رویکردها، 
برند ارگانیک شهری است که 
تاریخی،  بر داشته های  مبتنی 
فرهنگ��ی و. . . ش��هر اصفهان 
اس��ت که البته براساس برنامه 
رقابتی  مزیت های  و  راهبردی 
ش��هر اصفه��ان، رویکردی که 
برای برندینگ ش��هر اصفهان 
اتخاذش��ده از نوع برند س��ازی 
س��ند  اس��ت.  اس��تراتژیک 
اصفهان  برند شهر  استراتژیک 
براس��اس سه س��ند باالدستی 
دیگر تنظیم  ش��ده اس��ت که 
شامل س��ند آمایش سرزمین، 
سند ملی توسعه 1404 استان 
اصفه��ان و س��ند چش��م انداز 
1400 ش��هر اصفهان اس��ت. 
تمامی این سندها با محوریت 
بر توسعه گردشگری مبتنی بر 
محور فرهنگ، هنر و تمدن و 
دیگری توس��عه عل��م محور با 
هدف تبدیل ش��دن اصفهان به 
قطب علمی در کش��ور تدوین 

 شده است.
دهدش��ت��ی می افزای�����د: 
ویژگی ه��ا، مزای��ا، تجربی��ات 
و هوی��ت رقابت��ی این ش��هر 
به عن��وان مزی��ت رقابتی برند 
شهر اصفهان مدنظر قرارگرفته 
و در نهایت س��ند استراتژیک 
برند ش��هر اصفهان با توجه به 
ای��ن موضوع ک��ه اصفهان در 
همه دوره ه��ا از جایگاه ویژه، 
برخوردار  بزرگ��ی  و  باش��کوه 
ب��وده اس��ت، به مح��ور اصلی 
س��ند اس��تراتژیک برند شهر 
اصفه��ان تبدیل ش��ده اس��ت. 
ش��کوه و بزرگی شهر اصفهان 
چند ارزش مح��وری دارد که 
شامل شخصیت، منحصربه فرد 
بودن، س��لطنتی بودن ش��هر، 
جالل و شکوه ابنیه، هماهنگی 
و یکپارچ��ه ب��ودن معم��اری 
ش��هر اصفهان و... می شود.  او 
ادامه می دهد: مجموعه س��ند 
اصفهان پس   استراتژیک شهر 
از اینکه اس��تخراج شد، به این 
س��مت پیش رفت که سندی 
به عن��وان بری��ف پ��روژه برند 
ش��هری تعریف شد؛ این بریف 
اطالعات کامل و جامعی را در 
مورد ویژگی های استخراج شده 
در مورد اس��تراتژی بلندمدتی 
که برای شهر اصفهان در نظر 
می شود.  ش��امل  گرفته ش��ده 
بیش از 60 آژان��س تبلیغاتی 
در سراسر کشور مطرح بودند 
که طی فراخوانی که داده شد، 
آثار خ��ود را ب��رای دبیرخانه 
پروژه ارسال کردند. در مرحله 
بعدی داوری انجام می ش��ود و 
به م��وازات این موض��وع برای 
ارزیابی و به دست آوردن نظر 
مخاطب��ان ایران��ی و خارجی، 
س��ایتی در نظ��ر گرفته ش��ده 
توس��ط  ارس��الی  کارهای  که 
آژانس ه��ا را در مع��رض دید 
مخاطب��ان ق��رار ده��د و آنها 
بتوانن��د از طریق این س��ایت 
نظرات خ��ود را در مورد لوگو 
و شعار طراحی شده ارائه کنند. 

برنامه وفاداری شما مشتری وفادار 
خلق نمی کند! – قسمت اول

طی س��الیان گذش��ته به ش��دت توجه به وفاداری 
مش��تری افزایش یافته اس��ت و هم اکن��ون وفاداری 
مش��تری به عنوان دستورالعملی برای افزایش درآمد 
مطرح اس��ت اما این شاید نخس��تین قدم در تکامل 
مشتری مداری ش��رکت ها محسوب شود. وفاداری را 
می توان به دس��ت آورد، اما ایجاد وفاداری برای همه 
مشتریان با راهی ثابت و یکسان قابل حصول نیست. 
نتیج��ه اینکه باید ابتدا در مورد مش��تریان اطالعات 
داش��ت تا بتوان براس��اس نیازهای آنها وفاداری شان 
را برانگیخ��ت. مطابق با ویکی پدی��ا، می توان مفهوم 
وفاداری مشتری را به این شکل تعریف کرد: »ایجاد 
تعه��دی عمیق برای خرید مج��دد یا انتخاب مجدد 
محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، باوجود 
اینکه تأثی��رات موقعیتی و تالش های بازاریابی رقبا، 
به صورت بالقوه نتواند باعث تغییر در رفتار مشتری 

شود.«
ام��ا ای��ن تعریف ممکن اس��ت تا ح��دی محدود 
باش��د. در واقع تعهد مش��تری نتیجه این اس��ت که 
یک س��ازمان مزایایی را برای مش��تریان ایجاد کند، 
به ط��وری که آنه��ا افزایش خرید از آن س��ازمان را 
ترجیح دهند اما باید دقت کرد تعهد واقعی مشتری 
زمانی ایجاد می ش��ود که مش��تری بدون هیچ گونه 

تشویقی خودش برای انجام خرید برانگیخته شود. 
 ام��روزه کس��ب وفاداری مش��تریان س��خت تر از 
همیشه شده است. آنها همیشه فعال و حاضر بوده و 
به گزینه های بی شماری دسترسی دارند و می توانند 
ب��ه راحتی نیاز خ��ود را به ارزان تری��ن قیمت از هر 
منبع��ی تأمین کنند. بس��یاری از ش��رکت ها تصور 
می کنن��د این موضوع را ب��ا برنامه های وفاداری حل 
کرده اند اما غافل از اینکه در این میان رقابت بس��یار 
سختی در جریان است. به طور متوسط، مشتریان در 
تعداد معدودی از برنامه ه��ای وفاداری حضور دارند 
ک��ه اکثر این برنامه ه��ا مبتنی بر قوانی��ن امتیازی، 
تخفی��ف و پاداش های مالی اس��ت. باید بپذیریم که 
این منافع به دس��ت آمده از تراکنش های مشتریان، 
بیش��تر ناش��ی از توالی خرید و خرج کرد او است تا 
نتیجه تأثی��ر وفاداری عاطفی و احساس��ی و ارادت 

مشتری به یک شرکت. 
ب��ا ای��ن حال م��ن قص��د ندارم ب��ه ش��ما بگویم 
ک��ه برنامه ه��ای وف��اداری خ��ود را دور بریزید اما 
تصمیم دارم به ش��ما بگویم اینک��ه چگونه در مورد 
برنامه های وفاداری خود فکر می کنید را باید مجددا 
چارچوب ده��ی کنید. این موضوع باید به عنوان یکی 
از ابزار های مختلف در کنار تجربه مش��تری، برند و 
خدمات مش��تری تلقی ش��ود و به پرورش وفاداری 
مش��تری در ه��ر جایی که مش��تری با س��ازمان در 
تعامل اس��ت، کمک کند. بازاریاب��ان فرصتی بزرگ 
در اختیار دارند تا به ش��رکت های خود کمک کرده 
و بینش��ی را که ب��ه آنها می گوید مش��تری آنها چه 
کس��ی اس��ت، چگونه می توان به او انگیزه داد و در 
حال حاضر چگونه با محصول و خدمات شرکت شان 
تعامل برقرار می کند، به دس��ت آورند. فرصتی که در 
حال حاضر تنها 26درصد از بازاریابان به آن به عنوان 
باالترین هدف کسب و کارشان از برنامه های وفاداری 

استناد می کنند. 

شرکت وفاداری باشید نه شرکتی با یک برنامه 
وفاداری

زمان آن فرا رس��یده اس��ت که بازاریابان به منظور 
تکامل رویکرد خود در وفاداری، بیش��تر بر ارتباط با 
مشتری کل، ایجاد تعلق خاطر )engagement(  و 
طرفداری )advocacy(  در وی تمرکز کنند. واقعاً 
اس��تراتژی های عالی وفاداری، یک تبادل معنادار از 
ارزش میان شرکت و مش��تری را خلق می کند. این 
تبادل، مش��تری را تشویق می کند که تمام داده های 
خ��ود اعم از ان��واع اطالعات ش��خصی، ترجیحات و 
داده ه��ای رفتاری را به اش��تراک بگذارد. این بینش 
به دست آمده از دانش مشتری، برنامه های کاربردی 
وس��یعی را برای تمامی اس��تراتژی های مشتری به 
همراه داش��ته و باید بر تمامی شرکت براساس انجام 

موارد زیر سایه افکند: 
• تمام��ی تالش های بازاریابی نگهداش��ت و جذب 

مشتری را یکی کنید 
بین��ش جم��ع آوری ش��ده از داده ه��ای وفاداری 
نظی��ر تراکنش های مالی، ترجیحات و مش��خصات، 
به شناس��ایی یک مش��تری جدید مناسب به منظور 
جذب و به طرح های مختل��ف بازاریابی در خصوص 

نگهداشت مشتریان موجود، کمک می کند. 
• اطالع رسانی طرح تجربه مشتری

تحقیقات فورس��تر نش��ان می هد ک��ه یک تجربه 
مشتری عالی، با معیارهای وفاداری نظیر نگهداشت، 
ارتقا و طرفداری همبس��تگی دارد اما ایجاد تجارب 
مشتری متفاوت، براساس آنچه شما فکر می کنید که 
از مش��تری خود می دانید بسیار مشکل است. بینش 
وفاداری که با س��ایر منابع داده های مشتری ترکیب 
شده اس��ت می تواند به تیم های تجربه مشتری شما 
به منظور خلق و ارائه تجارب شخصی سازی شده ای 

که ذاتا فراتر از انتظار مشتری است، کمک کند. 
در ش��ماره بعدی به بررسی س��ایر موارد خواهیم 

پرداخت... 
ارتباط با نویسنده: 
Email: payam. navi@gmail. com

ایده های بزرگ برای برندآفرینی  )82(
همه چیز را زیر سوال ببرید

فروشگاه های برند » Frederic Malle« که به 
فروش عطرهای تولیدی این برند می پردازند، رایحه 
عطرهای خود را در فضای فروشگاهی ش��ان منتشر 
نمی کنند. در عوض این برند از برخی عناصر جالب 
توجه از فیلم های جنگ ستارگان و تبدیل شوندگان 
نظی��ر کپس��ول های انتقال، در جه��ت جلب توجه 
مخاطبان استفاده می کند. در شعبه لندن فروشگاه 
»Frederic Malle «  برخی از مش��تریان تقاضا 
داش��تند تا با اس��تفاده از این کپسول های انتقال به 
طبقه س��وم بروند، درحالی که این کپس��ول ها برای 
نقل و انتقال افراد طراحی نش��ده و به منظور انتقال 

هوا ساخته شده اند. 
هنگامی که ش��ما قصد داری��د یکی از محصوالت 
برند » Frederic Malle« را ببویید، فروشنده ها 
کپس��ول های مذک��ور را فع��ال کرده و ه��وای تازه 
را با ش��دت و س��رعت زی��ادی به فضای فروش��گاه 
می فرس��تند، س��پس درهای فروش��گاه باز شده و 
هوای داخل به خارج منتقل می ش��ود. پس از انجام 
عملیات مذکور، ش��رایط برای اس��پری کردن عطر 
مورد نظر فراهم شده و تشخیص رایحه های مختلف 
برای مشتریان آسان تر می شود. این شرایط به شما 
کم��ک می کن��د تا به دق��ت عطر م��ورد نظرتان را 
انتخاب کرده و تش��خیص رایحه های گوناگون برای 

شما امکان پذیر شود. 
عطرهای برن��د » Frederic Malle « بس��یار 
گران قیم��ت هس��تند. مدی��ران این ش��رکت با به 
کار گی��ری بهتری��ن س��ازندگان و متخصصان عطر 
و همچنین اس��تفاده از بهتری��ن و گران قیمت ترین 
مواد اولی��ه، به دنب��ال تولید عطره��ا و رایحه های 
مورد عالقه مشتریان ش��ان هس��تند. آنها مایلند تا 
مشتریان شان به هنگام خرید احساس کنند بهترین 
گزینه را انتخاب کرده اند. اس��تراتژی مورد استفاده 
برن��د  » Frederic Malle« ب��ر پای��ه رضای��ت 
مش��تریان بنا شده و هدف مدیران این شرکت عدم 

پشیمانی مشتریان از خرید محصوالت شان است. 

آنچه باید در عمل انجام دهیم
• از خودت��ان بپرس��یدکه رفت��ار مش��تریان ب��ا 
محصوالت و خدمات ش��ما در زندگی روزانه به چه 
صورت اس��ت؟ چگونه می توانید شرایط استفاده از 
محص��ول در زندگی روزمره مش��تریان را به هنگام 
فروش ایجاد کنید؟ به عنوان مثال کفش فروش��ی ها 
بای��د برای امتحان کیفی��ت محصوالت خود فضایی 
مش��ابه خیابان یا جاده های خاکی را برای مشتریان 
در نظر بگیرند، یا به هنگام خرید خودرو مش��تریان 
باید بتوانند با خودروی مورد نظرشان رانندگی کرده 

و آن را امتحان کنند. 
• فرآیند فروش خود را بررس��ی ک��رده و تمامی 
نکات��ی که تاکنون ب��ه آن توج��ه نکرده اید را مورد 
بررسی قرار داده و نکات منفی یا بی فایده را اصالح 

کنید. 

• در مورد دس��تاوردهای تان با رس��انه ها صحبت 
کنید. از خبرنگاران، رس��انه ها و مشتریان تان برای 
امتح��ان محص��والت جدید دعوت ب��ه عمل آورید. 
ممکن اس��ت برخی از افراد این ش��یوه را نپسندند 

ولی مردم به سرعت به آن عادت خواهند کرد. 
• چنانچه قص��د دارید دیگ��ران را قانع کنید که 
محص��ول جدید ش��ما ارزش امتحان ک��ردن دارد، 
ویدئ��وی »چگونه پوس��ت موز را مانن��د میمون ها 

بکنیم؟« را جست وجو کنید. 

خود آگاهی در سطح سازمانی
آیا می دانستید سازمان هایی که دارای سرمایه معنوی 
هستند، به خوبی می دانند که چه چیز را باور دارند، برچه 
چیزی تاثیر گذارند و در نهایت به چه چیزی می خواهند 
برسند؟ نش��انه های خودآگاهی در س��ازمان عبارتند از: 
1- آگاهی سازمان نسبت به فلسفه وجودی و ماموریتی 
که دارد: نش��انه این مولفه در سازمان وجود مستنداتی 
اس��ت که ماموریت و فلسفه وجودی سازمان در آن درج 
ش��ده است و همچنین آگاهی پرسنل از این ماموریت و 
فلس��فه وجودی آن. 2- آگاهی سازمان نسبت به اهداف 
و برنامه ه��ای خویش: وجود مس��تنداتی ک��ه اهداف و 
برنامه های س��ازمان در آن درج شده و همچنین آگاهی 
پرسنل از این اهداف و برنامه ها جزو نشانه های این مولفه 
است. 3- آگاهی سازمان نسبت به مسئولیت ها: نشانه این 
مولفه وجود مستنداتی در خصوص انجام مسئولیت هایی 
است که س��ازمان عهده دار آنها ش��ده است. 4- آگاهی 
س��ازمان نس��بت به نقاط قوت و ضعف خود: نشانه این 
مولفه وجود مس��تنداتی اس��ت که در آن قوت و ضعف 
س��ازمان ثبت شده و ارائه برنامه هایی که از آن در جهت 
تقوی��ت نقاط قوت و از بین بردن نقاط ضعف اس��تفاده 
می شود. 5- وجود فرآیند بازخورد در سازمان: نشانه این 
مولفه وجود صندوق پیشنهادات و انتقادات و بررسی آن 
توس��ط کمیته هایی است که از قبل برای این مسئولیت 
تعیین ش��ده اند. همچنی��ن وجود نش��ریات داخلی در 
سازمان و فرم های نظرسنجی و ارزیابی عملکرد دوره ای 
و کمیته هایی که مسئولیت بررسی آنها را بر عهده دارند. 

ایده های طالیی

آیا می دانستید

مشتریان ابدی

سهشنبه
25اسفند1394 مدیریت بازاریابی و فروش10 تلفنمستقیم:86073279شماره469 www.forsatnet.ir

ترجمه: معراج آگاهی

برندینگ شهری نباید تا سال ها نیاز به 
بازطراحی داشته باشد؛ این در حالی 
است که برندینگ شهری در داخل 

کشور امری کالن محسوب نمی شود؛ 
یعنی دولت و ارکان اجرایی به این 
مسائل به صورت جدی و تخصصی 

ورود پیدا نکردند و تقریبا پروژه های 
این چنینی توسط NGOها و گروه های 

مردم نهاد شروع می شود

پیام ناوی
 مدرس و مشاور CRM ، CEM و باشگاه مشتری

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

گزارش »فرصت امروز« از جزییات برندینگ شهر اصفهان

وقتیاصفهانبرندمیشود
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عمومی )64(
هدف کسب سود است، نه حامی

بس��یاری از ش��رکت ها حامی��ان و اهدا کنندگان 
جوایز، هدایا و موارد اینچنینی هستند که این گونه 
اقدامات در اکثر موارد م��ورد توجه جمع کثیری از 

رسانه ها، خبرگزاری ها و روزنامه ها قرار می گیرد. 
نکته ای ک��ه در این گونه مراس��م ها وج��ود دارد 
این است که اصل، حضور ش��ما در آن مراسم است 
نه نح��وه برخورد ش��ما )بس��یار صمیمی ی��ا کامال 
معمولی( به دلیل آنکه افرادی که ش��اهد حضورتان 
هستند تحت هر شرایطی ش��ما را تحسین خواهند 
کرد و ذهنیتی خوب برای همیش��ه از شما به خاطر 
خواهند داش��ت که این س��ودی به مراتب بیشتر از 
هزینه ای که ص��رف می کنی��د برای ش��ما خواهد 

داشت. 
ایجاد تصوی��ر ذهنی زیبا از خ��ود در نظر دیگران 
گرچه برای اش��خاص الزم و ضروری جلوه می کند 
اما برای شرکت ها تحت هیچ شرایطی کافی نیست. 
در واقع آنان ب��ه چیزی بیش از ی��ک ذهنیت البته 

درباره خود نزد مشتریان نیاز دارند. 

ایده
نیل داگالس موسس شرکت ویژال معتقد بود که 
تهیه عکس از مکان یا اشخاص تحت حمایت بسیار 
حیاتی و باارزش در زمینه تبلیغات است. برای مثال 
اگر حامی خانه س��المندان هس��تید همواره نیاز به 
عکس ه��ای متنوع از اف��راد و محیط آنج��ا دارید تا 
نشان دهید که چه اقداماتی در آنجا صورت داده اید 
که در این امر حتی اگر حامی گون��ه ای از حیوانات 

هم باشید باید به همین شیوه عمل کنید. 
این گون��ه اقدامات عالوه ب��ر آنک��ه خیرخواهانه 
و کامال انس��انی هستند منافع بس��یاری را نیز برای 
افراد حامی به ارمغان می آورند ک��ه در کمتر موارد 

دیده می شود. 
در آخ��ر ای��ن نکته ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه اگر 
برگزار کننده مراس��م یا اهداکننده جوایز هس��تید 
بهتر اس��ت از افراد برنده به جای عکس��برداری در 
لحظه دریافت جایزه، هنگام اعالم اس��امی برندگان 
عکس بیندازید ب��ه دلیل آنک��ه در چنین لحظاتی 
معموال اف��راد واکنش ه��ای به مراتب احساس��ی و 
واقعی تر به نمایش می گذارند که بدون ش��ک برای 

خوانندگان شما جداب تر خواهد بود. 
آنچه در عمل باید انجام دهید

- بدون شک حامیان به عکاس��انی نیاز دارند که 
توانایی عکاسی س��ریع از تمام زوایا را داشته باشند. 
در ای��ن امر عکاس��ان خب��ری بهترین و عکاس��ان 

مراسم های عروسی بدترین گزینه ها هستند. 
- فراموش نکنید که عکس گرفتن از اش��خاص یا 
حتی اماکن خاص مش��روط به کسب اجازه یا مجوز 

مربوطه است. 
- همواره عکس های پرتره از گزینه های محبوب 
در عکاس��ی به حس��اب می آیند اما در این مورد به 
علت آنکه احس��اس و واکنش ش��خص مقابل را به 
ش��کل کامل نش��ان نمی دهد به هیچ وجه مناسب 

نیستند. 
- اضافه کردن تیتر یا نوش��ته به عک��س، به بهتر 

شدن آن کمک می کند. 

پاس�خ کارش�ناس؛ تورج صابری وند: نبای��د در برابر 
زیاده خواهی س��فارش دهنده  منفعل بود و کوت��اه آمد. لوگو 
قرار نیس��ت ش��امل س��یاهه بزرگی از موضوع��ات مربوط و 
نامربوط به لوگو باش��د. گاهی سفارش دهنده  مطمئن نیست 
چه مواردی باید در لوگو باش��د و چه چیزهایی نباشد. در این 
مواقع آنها ترجیح می دهند که در یک رویکرد محافظه کارانه 
برای آنکه چیزی را از دس��ت ندهند هر آنچه را ربط مستقیم 
و غیرمس��تقیم به پروژه دارد بخواهند اضافه کنند. طراح که 
با چنین وضعیتی مواجه می ش��ود باید ب��دون پیش قضاوت 

لیس��ت را ببیند که کدام ش��ان انتظار معقول اس��ت و کدام 
نابجا. بع��د ب��ا س��فارش دهنده وارد گفت وگو ش��ود که چرا 
بعضی موارد نابجاست و زیاده خواهی اس��ت. گاهی طراحان 
هم دچار پیش داوری می ش��وند و با غرولند س��عی می کنند 
لیس��ت را کوتاه کنند تا کارشان راحت ش��ود، این برخورد و 
رفتار حرفه ای نیس��ت. طراح باید بتواند با منطق و اس��تدالل 
توضیح ده��د و مثال های موف��ق را هم ضمیم��ه حرف های 
خود کند. این روشی حرفه ای است. بعد که به لیست معقولی 
از انتظارات رس��یدیم باید بتوان کار طراحی را شروع کرد. باز 
هم نباید دچار پیش داوری در مورد س��لیقه س��فارش دهنده 
ش��د. بس��یاری از طراحان بدترین س��لیقه ای را که در مورد 
س��فارش دهنده می توانند حدس بزنند مالک قرار می دهند 

و مدام دارند قضاوت می کنند که سفارش دهنده  ایرانی است، 
سفارش دهنده دولتی اس��ت و در نهایت به طرحی می رسند 
که از نظر خودشان هم کیفیت و استانداردهای زیباشناختی 
را ندارد. نتیجه این می ش��ود ک��ه دبیرخانه مس��ابقه با کلی 
طرح های ضعیف مواجه و مجبور اس��ت یکی را انتخاب کند. 
واقعیت این است که حتی اگر حدس بزنیم که طرح ما از فیلتر 
داوری عبور نخواهد کرد باز هم دلیل نیس��ت که بخواهیم از 
استانداردهای خودمان کوتاه بیاییم، هم در مسابقات و هم در 
سفارش های مستقیم. اینکه طراحان اس��تانداردهای کیفی 
برای خود تعریف نکرده اند و در ی��ک وضعیت انفعالی و بدون 
خالقیت ت��الش می کنند تا تمام نیازهای س��فارش دهنده را 
پاسخگو باشند از مهم ترین آسیب های حرفه ای طراحان است. 

طراحی لوگوی شهری

پرس�ش: چندی پیش گزارش فراخوان لوگوی مش�هد را در روزنامه شما مطالعه کردم. می خواستم بدانم از نظر شما در طراحی 
لوگوهای پیچیده ای مانند مش�هد 2017  )و تبریز 2018( که باید چند مس�ئله را با هم در لوگو بگنجانیم، چگونه می توانیم به 
بهترین وجه عمل کنیم و برای تایپ عبارت های مربوط به لوگوها باید به چه مواردی توجه کنیم و در این راستا چه راهکارهایی 

را پیشنهاد می کنید؟ 

کلینیککسبوکار

بزرگ ترین اشتباهات کارآفرینان 

کارآفرینی شاید یکی از سخت ترین شغل ها روی 
کره زمین باش��د. فقط چند ش��غل در دنیا هستند 
که به چنی��ن حجم��ی از کار، مهارت، ف��داکاری و 
تعهد نیاز دارن��د. کارآفرینی در عین س��ختی واقعا 
رضایت و س��ودآوری را نیز در پ��ی دارد. صرف نظر 
از حوزه کاری یا نوع حرفه، درک برخی اش��تباهات 
بزرگ کارآفرینان در بازار امروز بس��یار مهم اس��ت. 
در زی��ر ب��ه بزرگ تری��ن اش��تباهات کارآفرین��ان 
اش��اره می ش��ود. اجتناب از ارتکاب این اشتباهات 
 با هر هزین��ه ای موفقیت ش��ما را تضمی��ن خواهد 

کرد. 

1. هر لحظه انتظار موفقیت را کشیدن 
اگر ه��ر لحظ��ه انتظ��ار موفقیت را می کش��ید، 
ب��ه زودی ناامید خواهید ش��د. بله، داش��تن اعتماد 
به نف��س و تمایل به کس��ب موفقیت س��ریع عالی 
است، اما خیلی زود نباید منتظر مشاهده نتایج کار 
باشید. رشد یک کسب وکار نیاز به صبر فراوان دارد. 
درآمدزای��ی از طریق کارآفرینی حت��ی مدت زمان 

بیشتری را می طلبد. 
واقع بینی و صبر پایه و اساس کارآفرینی هستند. 
یکی از دالیل متعدد شکس��ت کارآفرین��ان انتظار 
کس��ب درآمد در روز های اول کار است. بسیاری از 
اوقات این ش��رکت ها به دلیل عدم توانایی پرداخت 
اج��اره کار تعطیل می ش��وند. کارآفرین��ان انتظار 
درآمدزایی فوری ب��رای پوش��ش دادن هزینه ها را 
دارند. ب��ه همین دلیل برخ��ورداری از یک تکیه گاه 
محکم و مطمئ��ن و واقع بینی درب��اره مبلغ درآمد 
احتمالی در ابتدای کار از اهمیت فراوانی برخوردار 

است. 

2. به عهده گرفتن مسئولیت انجام همه 
کارها 

یک کارآفری��ن موف��ق می داند که چگون��ه باید 
کار ها را به س��ادگی پیش ببرد. اگر س��عی می کنید 
هم��ه کار ه��ا را خود انج��ام دهی��د، فق��ط زمینه 
شکس��ت خودتان را به وج��ود آورده اید. ش��ما باید 
 بدانید که چگونه مس��ئولیت ها را به دیگران محول 

کنید. 
هر کار آفرین کار های مختلف��ی را در برنامه خود 
دارد که می خواه��د به دیگران مح��ول کند. صرف 
نظر از نوع آنه��ا، واگ��ذاری این کار ها به س��ایرین 
اس��تفاده بهتر از زمان، کس��ب بهتری��ن جایگاه و 
انجام وظیفه به نحو احس��ن را در پی دارد. بر عهده 
گرفتن مس��ئولیت هم��ه کار ها توس��ط کارآفرین، 
 جلوی تمرک��ز او روی کار های مختص ب��ه خود را 

می گیرد. 

3. نادیده گرفتن عشق و عالقه واقعی و فقط 
به دنبال پول رفتن

بی عالقگ��ی نس��بت به ح��وزه کاری ت��ان، هرگز 
شرکت ش��ما را موفق نمی کند. یکی از بزرگ ترین 
اش��تباهات هر کارآفرین، چشم پوش��ی از عش��ق و 
عالقه واقعی و تاس��یس یک ش��رکت فقط با هدف 

کسب درآمد است. 
کارآفرینان که بدون عش��ق و عالقه کار می کنند، 
حتی در صورت کس��ب موفقیت نیز نمی توانند در 
طول زندگی به رویا های خود جامه عمل بپوشانند. 
تضمین پ��ول و درآمد نمی تواند آرامش��ی را نصیب 
 ش��ما کند که ب��ا پاس��خ به احساس��ات ب��ه وجود

 می آید. 

4. سازگار نبودن
اگر می خواهی��د در بازار همیش��ه متغیر امروز به 
ی��ک کارآفری��ن موفق تبدیل ش��وید، بای��د اصول 
س��ازگاری را فرا بگیرید. در غیر این صورت و داشتن 
انتظار بیش از حد از یک محصول یا خدمات، هرگز 

پیروز نخواهید شد. 
همه تخم مرغ ها را در یک س��بد ق��رار ندهید. در 
عوض، هم��واره به امتح��ان کردن و کس��ب تجربه 
بیندیش��ید. محص��والت و راه حل ه��ای مختلف را 
بیازمایید. فرصت های جدید را کش��ف کنید. ضمن 
حفظ روند کنونی، همیش��ه آمادگی ایجاد تغییرات 

در آینده را داشته باشید. 

5. چشم پوشی از رسانه های اجتماعی 
بس��یاری از کس��ب و کار ه��ای س��نتی فک��ر 
می کنند که نی��ازی به اینترنت ندارن��د. صرف نظر 
از نوع تجارت تان، ش��ما نیاز به اینترن��ت دارید زیرا 
مش��تریان در اینترنت حضور دارند و هر کس��ب و 
کاری که خواس��تار کس��ب موفقیت اس��ت باید با 
حضور در میان مش��تریان ارتباطی چهره به چهره 

را با آنها برقرار کند. 
کار آفرینان باید از این تح��ول در دنیای فناوری 
بهره ببرند. اینترنت و رس��انه های اجتماعی ابزاری 
 بس��یار ارزان و بس��یار موث��ر ب��رای آنها به ش��مار 

می روند. 
 www. entrepreneur. com

فروشندگان نوع الف 
آی��ا می دانس��تید بیش��تر فروش��ندگان دارای 
شخصیت نوع الف هس��تند؟ آنها افرادی جاه طلب، 
سلطه جو، رقابت طلب، ناش��کیبا، زمان بندی شده، 

سختگیر و آسیب پذیر هستند. 
فروش��ندگانی ک��ه دارای ش��خصیت ن��وع الف 
هس��تند، اغلب معتاد به کارش��ان بوده و می توانند 
همزم��ان چن��دکار را با ه��م انجام دهن��د. همواره 
کاره��ای خ��ود را در دقیق��ه 90 انج��ام می دهند 
و ب��رای رف��ع ابهام��ات ی��ا ح��ل مش��کالت صبر 
 نمی کنند. آنها دوس��ت دارند برای هر چیز پاسخی 

داشته باشند. 
عالوه بر همه اینها، این افراد همواره منتظر پایان 
هرکاری هستند و برای رس��یدن به آن عجله دارند. 
حال خود را به ج��ای یک مش��تری بگذارید که در 
یک مغازه خرده فروشی یا در یک جلسه فروش بین 
ش��رکتی اس��ت. آیا دلتان می خواهد که گفت وگو 
با چنین ش��خصیتی را ش��روع کرده و خود را به او 
واگذارید؟ اگر شما دارای شخصیت نوع الف باشید، 
شاید چنین فروشنده ای ش��انس موفقیت با شما را 
داشته باشد ولی در غیر این صورت احتمال شکست 

خیلی زیاد است.
 به ویژه اگر فروش��نده دارای ش��خصیت نوع الف 
با ی��ک خری��دار دارای ش��خصیت ن��وع ب روبه رو 
ش��ود. ما باید به عنوان ی��ک فروش��نده از تمایالت 
ش��خصی خود در ن��وع الف مطلع باش��یم و س��عی 
کنیم آنها را مهار کنی��م. صبور، آرام، خوش برخورد 
و حام��ی باش��یم. در غیر ای��ن صورت، ش��خصیت 
ما جل��وی هرگون��ه گ��وش کردن ب��ه دیگ��ران و 
 ارتباط��ات عاطف��ی و در نهای��ت ف��روش موفق را 

می گیرد. 

اگر شما هم د  ر کسب و کار خود   با چالشی روبه رو هستید  ، د  ر صورت تمایل مشکل خود   را از طریق ایمیل business@ forsatnet.ir با ما د  ر میان بگذارید   و پاسخ 
خود   را د  ر همین بخش پیگیری کنید  .

مدیریت امروز

خیل��ی از مواق��ع حس��ی ب��ه 
کارمن��دان و حتی مدی��ران هر 
س��ازمانی دس��ت می ده��د که 
فک��ر می کنن��د کار خ��ود را به 
بهتری��ن ش��کل انج��ام داده اند؛ 
این در حالی اس��ت که آنها براثر 
روزمرگی در کار خ��ود به خواب 
فرورفته و هر روزه بیش��تر در این 
خواب غرق می شوند. کارمندان و 
مدیران سازمان ها پس از گذشت 
مدت زمانی ک��ه وارد س��ازمانی 
می ش��وند، احس��اس می کنن��د 
ک��ه رس��الت خ��ود را ب��ه پایان 
رس��انده اند و دیگر مانند گذشته 
روی فعالیت های خ��ود متمرکز 
فرام��وش  گوی��ی  نمی ش��وند؛ 
می کنند ک��ه حیات س��ازمان به 
تالش آنها وابسته اس��ت. خواب 
حرف��ه ای در مدیران س��ازمان ها 
نیز مشاهده می ش��ود و مدیرانی 
که دچ��ار این معضل س��ازمانی 
می ش��وند، دیگ��ر کارمن��دان و 
زیردس��تان خ��ود را نمی بینند. 
ی��ک الالی��ی حرف��ه ای در حال 
خوانده شدن در سازمان ها است 
که باگذش��ت زم��ان کارمندان و 
مدیران س��ازمان ها را ب��ه خواب 
حرف��ه ای فرومی ب��رد. اینکه این 
موضوع چ��ه معضالت��ی را برای 
سازمان های ایرانی به همراه دارد 
و در راس��تای مقابله ب��ا آن، چه 
راهکارهایی را می توان اتخاذ کرد، 
بهانه ای شد تا »فرصت امروز« به 
سراغ نس��ترن علئی، دانشجوی 
دکترای مدیریت منابع انس��انی 

دانشگاه تهران برود. 
نس��ترن علئ��ی در گفت و گو 
ب��ا »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
یک��ی از دالیلی که س��ازمان ها 
کارمندیاب��ی خارج��ی دارن��د؛ 
یعنی به اس��تخدام نیرو از خارج 
س��ازمان اق��دام می کنن��د، این 
اس��ت که به دنبال جاری شدن 
خون تازه در رگ های س��ازمان 
هستند تا فرد جدیدالورود بتواند 
با توجه به نقاط ضعف و قوتی که 
در فرآیند و محیط کار مش��اهده 
می کند، تسهیلگر بهبود و توسعه 
س��ازمان باش��د، اما بعد از مدتی 
فرد حساس��یت خود را ب��ه کار 
و محیط آن از دس��ت می دهد و 
همرنگ جماعت می ش��ود. برای 
این پدیده فرسایشی در سازمان 
می توان دالی��ل مختلفی را ذکر 

کرد. 

فشارهای هنجاری محیط 
کار

او ادام��ه می ده��د: یک��ی از 
هنج��اری  فش��ارهای  دالی��ل، 
محیط کار اس��ت؛ ب��ه این معنی 
که ف��رد اگرچ��ه تمای��ل دارد تا 
تمامی تالش��ش را ب��رای انجام 
کارها به نحو احس��ن انجام دهد، 
اما هنجاره��ای فرهنگی محیط 
کار او را وادار می کن��د ت��ا خالف 
آن رفت��ار کند. ای��ن موضوع هم 
در س��ازمان های دولت��ی و ه��م 
خصوصی قابل مش��اهده است، با 
این تف��اوت که در س��ازمان های 
دولتی رویکرد، انجام کار کمتر و 
دریافت حقوق ماهانه و همیشگی 
اس��ت و در بخ��ش خصوص��ی 
رویک��رد، جلوگی��ری از افزایش 
انتظ��ارات کارفرما و حفظ امنیت 
ش��غلی کارکنان قدیمی سازمان 

است. 

تصورات غیرواقعی 
کارمندان

این کارش��ناس منابع 
انس��انی با اش��اره به این 
موض��وع ک��ه »از دیگ��ر 
دالیل پدیده فرسایش��ی 
س��ازمان ها  در  ش��دن 
می ت��وان ب��ه تص��ورات 
غیرواقعی فرد قبل از ورود 
به سازمان اش��اره کرد«، 
می افزاید: برای نمونه فرد 

قبل از ورود به سازمان تصوراتی در 
مورد شرایط کاری )اعم از میزان 
دریافتی ه��ا و خدم��ات رفاهی، 
آینده شغلی، شرح ش��غلی و. . .( 
دارد که بع��د از ورود به س��ازمان 
متوجه می شود همه این تصورات 
اش��تباه ب��وده اس��ت. از طرف��ی 
متناس��ب نبودن فرد با شغلی که 
ب��رای وی در نظر گرفته ش��ده و 
ابهام نق��ش به این معن��ا که فرد 
نمی داند چ��ه انتظارات��ی از وی 
م��ی رود و در ازای انج��ام ای��ن 
انتظ��ارات چ��ه مزایای م��ادی و 
معن��وی دریافت خواه��د کرد، از 

دیگر دالیل این پدیده است. 
علئی اظه��ار می کن��د: خواب 
حرفه ای قطعا مختص کارمندان 
نیست و تمامی س��طوح سازمان 
از مدیران ارشد تا سطوح پایین تر 
را شامل می شود. رخ دادن خواب 
حرفه ای ب��رای مدیر ب��ه میزان 
زیادی بس��ته ب��ه رویک��رد وی و 
مدیران باالدستی اوس��ت. برای 
مثال، در س��ازمانی ک��ه مدیران 

ارش��د تنها آمار و ارقام خوشایند 
را به مدیرعامل گزارش می کنند؛ 
چنانچ��ه مدیر ت��ازه وارد بخواهد 
واقعی��ت را ب��رای مدیرعامل به 
تصویر بکش��د با مقاومت س��ایر 
مدیران روب��ه رو می ش��ود که از 
قدرتی باالتر )ب��ه دلیل قدیمی تر 
ب��ودن( برخوردارن��د. ح��اال اگر 
مدیرعامل وی را حمایت کند و به 
او فرصت تحلیل و آسیب شناسی 
ده��د و رویکرد مدی��ر جدید هم 
اس��تقالل و عدم همرنگ شدن با 
جماعت باشد که همه چیز خوب 
پیش می رود )این حالت کمتر در 
واقعیت اتفاق می افتد( اما چنانچه 
مدیرعامل به مدیران سابق اعتماد 
باالیی داش��ته باش��د و حاضر به 
شنیدن واقعیت نباش��د یا مدیر 
جدید به دنبال حف��ظ موقعیت 
خودش باش��د، در اینجا، شرایط 
ب��رای رخ دادن خ��واب حرفه ای 

مناسب است. 

او خاطرنشان می کند: کارکنان 
در طول دوره آزمایشی خودشان 
)که معموال سه ماه است( تا حدود 
بسیار زیادی با ویژگی های شغل 
و سازمان آشنایی پیدا می کنند. 
برخ��ی ممک��ن اس��ت درنتیجه 
این ش��ناخت، ترک ش��رکت را 
در پیش بگیرن��د، برخی ممکن 
است وضعیت فعلی را گذرگاهی 
تا یافتن ش��غل بعدی تلقی کنند 
و برخی هم در س��ازمان بمانند و 
ادامه بدهند؛ بنابراین تقریبا پس 
از گذش��تن دوره آزمایش��ی و در 
ارزیابی ک��ه از عملکرد واقعی فرد 
طی این دوره می ش��ود و مقایسه 
وی ب��ا روزه��ای اولیه ش��روع به 
کارش تا حدودی می توان متوجه 
این تغییرات شد. البته گروه دوم 
)همان ها ک��ه ش��رایط کنونی را 
گذرگاه تلق��ی می کنند( ممکن 
است تمارض به فعال بودن داشته 
باشند اما چنانچه سیستم ارزیابی 
دقیق باش��د، می توان متوجه این 

فریب ها شد. 

عالئم خواب حرفه ای در 
سازمان های ایرانی

علئی بیان می کن��د: مدیران 
هوش��مندی که منابع انس��انی 
خ��ود را به عنوان مزی��ت رقابتی 
و س��رمایه س��ازمانی باور دارند، 
معم��وال تعامل مداوم خ��ود را با 
کارکنان )صرف نظ��ر از بزرگ یا 
کوچک ب��ودن اندازه س��ازمان( 
حفظ می کنند و با مکانیزم های 
در  تغیی��ر  متوج��ه  مختل��ف 
رفت��ار و ان��رژی کارکن��ان خود 
می ش��وند و درصدد ریش��ه یابی 
و چاره جوی��ی برمی آین��د، ام��ا 
به طورکلی می ت��وان عالئمی را 
برای خ��واب حرفه ای برش��مرد 
که شامل کاهش سرعت و دقت 
در خروجی های کارکنان، کاهش 
تعداد پیش��نهادهای دریافتی از 
س��وی کارکنان، کاهش تمایل 
کارکنان ب��ه برق��راری ارتباط با 
مدی��ر مستقیم ش��ان، افزای��ش 
تعداد مرخصی های افراد 
و  کاری  غیبت ه��ای  و 
ب��ه تعویق افت��ادن کارها 

می شود. 

راهکارهای مقابله با 
خواب حرفه ای

ای��ن مش��اور مناب��ع 
انسانی درباره راهکارهای 
مقابله با خ��واب حرفه ای 
راهکاره��ای  می گوی��د: 
مقابله با خواب حرفه ای، بس��ته 
به رویک��رد مدی��ران و امکانات 
س��ازمان متف��اوت اس��ت ام��ا 
به طورکلی می ت��وان به مواردی 
مانند برگزاری جلسات دوره ای 
با کارکنان به منظور آش��نایی با 
دیدگاه ها و تفکرات آنها و فراهم 
آوردن فضایی برای تبادل نظر و 
دیده ش��دن کارکن��ان، تقویت 
تعهد حرفه ای کارکن��ان به این 
معنی که افراد متعهد باش��ند تا 
در انج��ام تک تک وظایف ش��ان 
ب��ه کار و حرف��ه خ��ود متعهد 
ب��وده و آن را به بهترین ش��کل 
ممکن انج��ام دهن��د، کارکنان 
بر جنبه هایی از ش��غل خود که 
مهارت بیش��تری در آن دارند یا 
با عالیق ش��ان س��ازگارتر است 
تمرکز کنند، ارائ��ه بازخورد به 
کارکنان در مورد عملکردش��ان 
کوت��اه  زمان��ی  فواص��ل  در 
)س��ه ماهه( ت��ا آنه��ا بدانند که 
دیده می شوند و شغل آنها نقش 
مهمی در تحقق اهداف سازمانی 

ویژگی ه��ای  )نظری��ه  دارد 
ش��غلی در ح��وزه انگی��زش(، 
اس��تفاده از ابزارهای تش��ویقی 
هنگام مش��اهده پیش��رفت ها و 
موفقیت های ش��غلی کارکنان و 
روش��ن کردن انتظارات از افراد 
در ش��غل های مختلف به منظور 
جلوگیری از ابهام و س��ردرگمی 

آنها اشاره کرد. 
علئی اظهار می کن��د: از آنجا 
ک��ه پرداخت��ن ب��ه موضوعات 
مرتب��ط ب��ا »منابع انس��انی« 
ادبی��ات  س��ابقه طوالن��ی در 
مدیری��ت س��ازمان های ایرانی 
ن��دارد، س��ازمان های کم��ی را 
می توان یافت ک��ه عمیقا منابع 
انس��انی را به عن��وان س��رمایه 
باور و نسبت به ش��رایط روحی 
و کاری انس��ان ها حساس��یت 
داشته باش��ند )قطعا منظور ما 
پرداختن واقعی به مقوله منابع 
انس��انی و دغدغه ه��ای مرتبط 
با آن اس��ت و ن��ه گزارش هایی 
که در اکثر س��ازمان ها در حوزه 
منابع انس��انی تهیه می ش��ود و 
کاربردی ج��ز تظاهر ب��ه مهم 
بودن مناب��ع انس��انی و فراهم 
کردن مس��تندات مرتبط با ایزو 
برای ممیزی س��االنه ندارد(. به 
نظر می رسد، در چنین شرایطی 
نخستین گام برای پرداختن به 
معض��الت حوزه منابع انس��انی 
)مانن��د خ��واب حرف��ه ای که 
به ش��دت ب��ر به��ره وری فردی 
و متعاقب��ا بهره وری س��ازمانی 
اثرگذار اس��ت(، این اس��ت که 
به واس��طه گزارش های��ی موثق 
و دقی��ق )و اس��تفاده از اعداد و 
ارقام منطق��ی و واقعی( مدیران 
س��ازمانی را متقاع��د کنیم که 
منابع انس��انی نقش موثری در 
بهبود به��ره وری و س��ودآوری 
س��ازمانی دارد و کاهش انگیزه 
کارکنان به اندازه کاهش میزان 
فروش س��ازمان می تواند برای 

سازمان خطرناک باشد. 
خاطرنش��ان  پای��ان  در  او 
می کن��د: س��ازمان هایی ک��ه به 
مقوله فرهنگ اهمیت می دهند 
و مولفه های��ی مانن��د خالقیت، 
عدال��ت  مش��ارکت،  ن��وآوری، 
به واس��طه  را  اخالق م��داری  و 
شاخص های روا، به طور پیوسته و 
مستمر رصد می کنند، می توانند 
»خ��واب  وق��وع  احتم��ال  از 
حرف��ه ای« تا حد بس��یار زیادی 

بکاهند. 

آیا می دانستید

تریبون

فرد اگرچه تمایل دارد تا تمامی 
تالشش را برای انجام کارها به نحو 

احسن انجام دهد، اما هنجارهای 
فرهنگی محیط کار او را وادار می کند 
تا خالف آن رفتار کند. این موضوع 

هم در سازمان های دولتی و هم 
خصوصی قابل مشاهده است

سهشنبه
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مرضیه فروتن

معضل خواب حرفه ای در سازمان های ایرانی زیر ذره بین »فرصت امروز«

الالییهایحرفهای
امیر کاکایی
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امکان دسترسی به بازار سرمایه 
ایران و کره جنوبی

محم��د فطانت فرد، رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، در صدر هیاتی از نمایندگان بازار سرمایه ایران به 
منظور نظارت بر اجرای بهتر یادداشت تفاهم دو جانبه 
بین س��ازمان بورس و بورس کره جنوبی به سئول سفر 
کرد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف پیشبرد 
تفاهم نامه دوجانبه ای که با بورس کره جنوبی در مهرماه 
سال 94 به امضا رسیده بود به همراه هیأتی از مقامات 
بازار س��رمایه عازم کره جنوبی شد. در این سفر، هیأت 
ایرانی جلس��ه ای با نهاد ناظر بازار س��رمایه کره جنوبی 
)FSS( که رأس قانون گ��ذار و تنظیم مقررات بازار این 
کشور است، تشکیل داد و هر دو نهاد با آخرین تحوالت 
بازار سرمایه یکدیگر آشنا شدند. این در حالی است که 
 )KRX( جلسات دیگری با مقامات بورس کره جنوبی
و شرکت سپرده گذاری این کشور )KSD(، تشکیل شد 
تا هر دو طرف بیشتر با فعالیت های یکدیگر آشنا شوند. 
در ای��ن دیدارها نمایندگان دو طرف، ضمن ابراز تمایل 
به منظور برقراری رابطه نزدیک با بازار سرمایه یکدیگر، 
خواهان بهبودی سطح همکاری ارکان بازار سرمایه ایران 
و کره جنوبی شدند. بر این اساس، طرفین توافق کردند 
با ایجاد سامانه ای جدید، بازارهای سرمایه هر دو کشور را 
به یکدیگر متصل کنند تا سرمایه گذاران ایرانی و کره ای 
بتوانند به راحتی به بازارهای هر دو کش��ور دسترس��ی 
داشته باشند. طبق این توافق و با اتصال بازارهای سرمایه 
ک��ره جنوبی و ای��ران به یکدیگر، امکان دسترس��ی به 
کارگزاران هر دو طرف باید به صورت آنالین میسر شود. 

پرونده عرضه های امسال 
خصوصی سازی امروز بسته می شود

با عرضه سهام سه شرکت پتروشیمی کازرون، صنایع 
پتروشیمی دهدش��ت و تولید نیروی برق سبز منجیل 
در فرابورس، پرونده عرضه های امس��ال خصوصی سازی 
بس��ته می ش��ود. آخرین عرضه های امس��ال س��ازمان 
خصوصی س��ازی در حالی با واگذاری سهام سه شرکت 
دولتی در روز س��ه ش��نبه 25 اس��فند)امروز(، صورت 
می گی��رد که بر این اس��اس قرار اس��ت 19.78 درصد 
سهام پتروش��یمی کازرون معادل 130میلیون و 552 
هزار و 266 س��هم به ارزش پایه هر سهم 2666ریال و 
ارزش کل پای��ه 348 میلیارد و 52میلیون و 341 هزار 
و 156 ری��ال امروز در فرابورس عرضه ش��ود. همچنین 
مبلغ س��پرده شرکت در این مزایده 10 میلیارد و 441 
میلی��ون و 570 هزار و 235 ریال تعیین ش��ده و برنده 
مزایده باید 20درصد مبلغ پیشنهادی خود را تا 20روز 
کاری پرداخت کند و بقیه را به صورت قس��طی در مدت 
پنج سال بپردازد. از سوی دیگر، سازمان خصوصی سازی 
بلوک 19.87درصد س��هام ش��رکت صنایع پتروشیمی 
دهدش��ت شامل 192 میلیون و 638 هزار و 275 سهم 
را نیز در این روز روی میز فروش فرابورس می گذارد که 
قیمت پایه هر سهم آن 2 هزار و 139 ریال و ارزش کل 
پایه 412 میلیارد و 53 میلیون و 270 هزار و 225 ریال 
تعیین شده است. مبلغ سپرده شرکت در این مزایده نیز 
12 میلی��ارد و 361 میلیون و 598 ه��زار و 107 ریال 
تعیین ش��ده اس��ت و برنده مزایده باید 20 درصد مبلغ 
پیشنهادی خود را تا 20 روز کاری پرداخت کند و بقیه را 
به صورت قسطی در مدت پنج سال بپردازد. 100 درصد 
سهام شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شامل 300 
میلیون سهم این شرکت هم قرار است به قیمت پایه هر 
سهم 8 هزار و 800 ریال و ارزش پایه کل 2 هزار و 640 
میلیارد ریال در این روز روی میز فروش فرابورس برود. 
همچنین، س��پرده حضور در ای��ن رقابت، 79 میلیارد و 
200 میلیون ریال و مهلت پرداخت حصه نقدی حداکثر 
20 روز کاری پس از انجام معامله تعیین شده است و 15 
درصد ثمن معامله هم به طور نقد و بقیه در اقساط هفت 

ساله با نرخ 15درصد پرداخت خواهد شد. 

رقابت خریداران حالل های 402 
پاالیش نفت کرمانشاه، شیراز و تهران

در جری��ان معامالت در ب��ازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران، کاالهای متانول پتروش��یمی فناوران و زاگرس، 
حالل 402 پاالیش نفت تهران، ش��یراز و کرمانش��اه، 
حالل 410 پاالیش نفت شیراز و تهران، آیزروریسایکل 
و نفتای س��بک پاالیش نفت بندرعباس، حالل 406 
پاالیش نفت تهران و بوتان، پروپان، برش سنگین و گاز 
مایع پتروشیمی بندر امام در رینگ داخلی و گاز مایع 
خام پاالیش گاز ایالم، نفت کوره 280 و 380 س��انتی 
استوکس شرکت ملی نفت ایران و نفت گاز شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده های نفتی ای��ران در رینگ بین الملل 
مورد عرض��ه قرار گرفتند. کل معامالت صورت گرفته 
در این عرضه ها معادل 17 هزار و 118 تن به ارزش��ی 
بیش از 143 میلیارد و 958 میلیون ریال بود. از نکات 
حائز اهمیت معامالت می توان به استقبال قابل توجه 
خریداران رینگ داخلی برای انواع کاالهای عرضه های 

شده در این روز و به ویژه حالل های 402 اشاره کرد. 

بانک صادرات پیش بینی سود هر 
سهم را منتشر کرد

بانک صادرات ای��ران در دوره 12 ماهه منتهی به 
30 اسفند ماه 95 مبلغ 9 هزار و 246 میلیارد و 68 
میلیون ریال س��ود برای پایان دوره در حساب های 
خود پیش بینی کرد که نسبت به سال جاری معادل 

10 درصد افزایش را نشان می دهد. 

»وساپا« پیش بینی سود هر سهم 
سال 94 را منتشر کرد

گروه سرمایه گذاری سایپا در دوره 9 ماهه منتهی 
به 29 اس��فندماه ماه 94 به صورت حسابرسی نشده 
معادل 65 ریال سود به هر سهمش اختصاص داد. 

فرابورس

روز  دادوس��تدهای  در 
گذشته، شاخص کل بورس با 
جهشی 870 واحدی توانست 
م��رز 80 هزار واحد را رد کند 
و  در ایستگاه 80 هزار و 236 
واحدی بایس��تد. بازار س��هام 
در ت��داوم عب��ور از الگوهای 
مقاومت��ی خ��ود ش��اهد پس 
گرفتن رکورد 80هزار واحدی 
از سوی ش��اخص بورس پس 
از گذش��ت دو سال از آخرین 
ثبت این رکورد در بازار سهام 
بود. درحالی ک��ه فقط دو روز 
کاری به بس��ته شدن کارنامه 
بورس تهران در س��ال جاری 
باق��ی مانده اس��ت، همچنان 
غلبه خریداران سهام  ش��اهد 
ب��ر فروش��ندگان هس��تیم و 
ط��رف تقاضا به مراتب قوی تر 
و نیرومندتر از س��مت عرضه 
اس��ت. نقدش��وندگی بازار در 
کنار ارزش ذاتی پایین س��هام 
در براب��ر نس��بت قیم��ت به 
درآمدی س��ود بانکی نش��ان 
می دهد که قیمت س��هام در 
مجم��وع ب��ا هیچ خط��ری از 
بابت حب��اب مواجه نیس��ت. 
هر چن��د در برخ��ی گروه ها 
از جمل��ه برخی ش��رکت های 
خودرویی به دلیل وجود زیان 
انباش��ته، قیمت سهام فارغ از 
تحلیل با نوسان مثبت روبه رو 
شده اس��ت. بازار س��هام روز 
گذش��ته بازاری شاداب و توام 
با حضور انبوه خریداران سهام 
ب��ود که در این بین گروه های 
معدنی  قطعه سازی،  سیمانی، 
کن��ار  در  تجهیزاتی ه��ا  و 
برخ��ی تک س��هم ها از جمله 
ش��رکت های پ��ر تقاضای این 
ب��ازار بودند. به نظر می رس��د 
بازار سهام در دو روز معامالتی 
باقیمانده تا پایان سال نیز به 
با  لح��اظ س��نتی همچن��ان 
حضور خریداران سهام به ویژه 
در گروه های کوچک از جمله 

فن��اوری اطالع��ات، بانک ه��ا 
فرابورس��ی  تک س��هم های  و 

مواجه باشد. 

خبرهای امیدوار کننده در 
گروه مخابرات

خودرویی ها،  دوش��نبه  روز 
فل��زات اساس��ی و بانک ها با 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین 
معام��الت در ص��در برتری��ن 
گروه های صنعتی قرار گرفتند. 
در گروه های مخابراتی نیز در 
پیش بودن مجامع مخابرات و 
همراه اول و انتظار برای سود 
نقدی مناس��ب در مجمع در 
خبرهای  برخی  انتش��ار  کنار 
امیدوار کنن��ده در ای��ن گروه 
باع��ث ش��ده ت��ا صندوق ها و 
شرکت های سرمایه گذاری در 
این گروه فعال شوند. در گروه 
معدن��ی اما کمب��ود نقدینگی 
اگرچه س��هامدار عم��ده را به 
عرض��ه س��هام در دوقلوهای 

س��نگ آهن��ی  )چ��ادر ملو و 
هلدینگ ه��ای  و  گه��ر(  گل 
س��رمایه گذاری آنه��ا ترغیب 
کرده اما س��هامداران حقیقی 
خس��ته ای��ن گ��روه  را برای 
نشس��تن در ص��ف خریدهای 
امیدوار  پایدار سهام همچنان 
کرده است. در گروه خودرویی 
ایران  بازگش��ایی  ب��ا  دی��روز 
خودرو، با وجود عرضه س��هام 
از سوی سرمایه گذاری سمند، 
شاهد شکل گیری صف خرید 
83 میلیون س��همی در پایان 

معامالت بودیم. 
در گ��روه فل��زات اساس��ی 
دیروز همس��و با تداوم رش��د 
در  اساس��ی  فل��زات  قیم��ت 
قیمت سهام  بازارهای جهانی 
در گروه های فوالدی و س��رب 
و روی با نوس��ان مثبت همراه 
انتظار برای  شد، به طوری که 
متع��ادل ش��دن قیمت ها در 
دامنه نوس��ان مثب��ت قیمتی 

پس از پایان عرضه  حقوقی ها 
در هفته های گذشته، افزایش 

یافته است. 

حضور پر رنگ حقوقی ها 
در بازار

گ��روه  معامالت��ی  نم��اد 
س��رمایه گذاری  مدیریت��ی 
امی��د س��هامدار حقوقی این 
ش��رکت 60 میلیون سهم به 
ارزش بی��ش از 11 میلی��ارد 
توم��ان را ب��ه کده��ای تابعه 
بانک  در  ک��رد.  بازارگردان��ی 
س��ینا بی��ش از 48 میلی��ون 
ب��ه ارزش بی��ش از 8 میلیارد 
س��هامدار  س��وی  از  توم��ان 
بازارگردانی  حقوق��ی  عم��ده 
ش��د. در پتروش��یمی مبین و 
پاالیش��گاه نف��ت اصفهان نیز 
به ترتیب 20 میلیون سهم به 
ارزش ه��ای بیش از 8 میلیارد 
توم��ان و 6میلی��ارد تومان از 
حقوقی  عمده  سهامدار  سوی 

بازارگردان��ی ش��د. در نم��اد 
معامالتی سخت آژند نیز کمتر 
از 20میلیون س��هم به ارزشی 
بی��ش از 12 میلیارد تومان از 
حقوقی  عمده  سهامدار  سوی 
جابه جا  تابع��ه  کده��ای  ب��ه 
ش��د. در بانک مل��ت نیز 10 
میلیون س��هم به ارزش بیش 
از 2 میلیارد تومان از س��وی 
س��هامدار عم��ده حقوق��ی با 
گروه��ی  درون  معام��الت 
همراه ب��ود. همچنین در نماد 
معامالتی داروس��ازی الحاوی 
بی��ش از 4 میلیون س��هم به 
میلی��ارد   2 از  کمت��ر  ارزش 

تومان بازارگردانی شد. 

بزرگ ترین عرضه اولیه 
فرابورس در سال 94

با کش��ف قیم��ت 74 هزار 
ریالی ش��رکت تولی��د نیروی 
برق دماوند، بزرگ ترین عرضه 
ایران  فرابورس  امس��ال  اولیه 
رقم خ��ورد. در ای��ن فرآیند، 
32 میلیون و 200هزار سهم 
از مجموع 460 میلیون سهم 
نیروگاه  ای��ن  معادل 7درصد 
در بازار دوم واگ��ذار و با این 
حس��اب، چهاردهمین عرضه 
اولی��ه امس��ال در فراب��ورس 

ایران ثبت  شد.
 19 ب��ا  قیم��ت  کش��ف 
میلی��ون و 320 هزار س��هم 
انجام ش��ده و پس از آن 12 
در  س��هم   880 و  میلی��ون 
ساعت 12:40 به معامله گران 
آنالین اختصاص داده شد. در 
عرضه »دماوند« هر ایس��تگاه 
کاری توانس��ت تا س��قف 13 
هزار و 500 س��هم خریداری 
صندوق های  درحالی که  کند، 
س��همیه ای  س��رمایه گذاری 
نداشتند. در شرایطی که سود 
هر سهم این نیروگاه برقی در 
س��ال جاری 7 ه��زار و 988 
ریال بوده، پیش بینی سود هر 
س��هم آن برای سال آینده 9 
هزار و 926 ریال بوده اس��ت. 

با رشد 870 واحدی شاخص کل رقم خورد

باز پس گیری قله 80 هزار واحد پس از 2 سال

بازاره��ای س��هام آس��یایی با 
دنبال کردن رشد قوی بازارهای 
جهانی در چهار هفته گذشته، در 
آستانه نشست بانک های مرکزی 
بزرگ که توجه س��رمایه گذاران 
را به خود معطوف کرده اس��ت، 
در معامالت روز جاری به سطح 
کردند. ش��اخص   باالتری صعود 
اقیانوسیه  ام اس س��ی ای آس��یا 
0.6 درص��د رش��د ک��رد و ب��ه 
127 واحد رس��ید. این شاخص 
از پایین تری��ن رک��وردی که در 
س��ال جاری داش��ت 13 درصد 
بهبود یافته اس��ت. ب��ه گزارش 
ایس��نا، ش��اخص نیک کی 225 
ژاپن با 1.8 درصد رش��د، در 17 
ه��زار و 238 واحد ایس��تاد، در 
حالی که کس��پی ک��ره جنوبی با 
0.1 درصد افزایش، به یک هزار 
و 973 واحد رسید. هانگ سنگ 
هنگ کنگ 1.2 درصد رشد کرد 
و در 20ه��زار و 466 واحد قرار 
گرف��ت و ش��انگهای کامپوزیت 
در س��رزمین اصل��ی چین 2.6 
درصد رش��د ک��رد و به 28 هزار 
ش��اخص رس��ید.  واح��د   884 

اس ان��د پ��ی/ای اس ایکس 200 
ب��ا 0.3 درصد صعود، در 5هزار و 

242 واحد ایستاد. بازارهای سهام 
تایوان و آسیای جنوب شرقی هم 

در سطح باالتری ایستادند. 
ب�����راس����اس گ�����زارش 
س��رمایه گذاران  آسوشیتدپرس، 
پس از نشس��ت هفته گذش��ته 
بان��ک مرک��زی اروپ��ا، منتظ��ر 
نشس��ت بانک های مرکزی دیگر 
هس��تند. نشست سیاست گذاری 
روز  آمری��کا  مرک��زی  بان��ک 
چهارش��نبه ب��ه پایان می رس��د 
و س��رمایه گذاران منتظرن��د ت��ا 
معلوم ش��ود آی��ا مقام��ات این 
بان��ک همچن��ان تمای��ل دارند 
نرخ های بهره را افزایش بیشتری 

دهن��د. بانک ه��ای مرکزی ژاپن 
و انگلی��س هم قرار اس��ت هفته 
جاری نشس��ت برگ��زار کنند با 
انتظار دارند  این همه تحلیلگران 
سیاس��ت  در  عم��ده ای  تغیی��ر 
پول��ی این بانک ها ایجاد نش��ود. 
بانک مرکزی استرالیا قرار است 
گزارش نشس��ت اخیرش را روز 

سه شنبه منتشر کند. 
به گفت��ه تحلیلگ��ران به نظر 
نسبت  س��رمایه گذاران  می رسد 
افزای��ش  ان��دک  احتم��ال  ب��ه 
اطمینان  آمری��کا  بهره  نرخ های 
زیادی دارند اما منتظر کنفرانس 
مطبوعات��ی جانت یل��ن، رئیس 

هس��تند  آمریکا  مرک��زی  بانک 
ت��ا نش��انه های روش��نی از روند 
سیاس��ت آتی این بانک دریافت 
کنند. همچنین به نظر می رس��د 
بازارهای سهام چین از اظهارات 
رئیس کمیسیون نظارت بر اوراق 
بهادار این کشور رونق گرفته اند. 
وی روز ش��نبه در یک کنفرانس 
مطبوعات��ی اظهار کرد هنوز زود 
اس��ت درب��اره تعدی��ل اقدامات 
حمایت��ی برای بازارهای س��هام 

صحبت شود.
این اظهارات به معنای تزریق 
پ��ول دولت��ی ب��رای حمایت از 
بازاره��ای س��هام اس��ت ک��ه از 

تابس��تان گذش��ته روند ریزشی 
داشته اند. 

در وال اس��تریت شاخص های 
بزرگ س��هام آمریکا روز جمعه 
را با رش��د مثبت ب��ه پایان برده 
و چهارمین رشد هفتگی متوالی 
را ثبت کردند. شاخص استاندارد 
اند پورز 500 با 1.6 درصد رشد، 
ب��ه دو هزار و 22واحد رس��ید و 
از 11 فوری��ه تاکنون حدود 11 
می دهد.  نش��ان  رش��د  درص��د 
اوریج 1.3  اینداستریال  داوجونز 
درصد رش��د کرد و در 17 هزار 
و 213 واحد بس��ته شد و نزدک 
کامپوزیت ب��ا 1.9 درصد صعود، 
روی 4هزار و 748 واحد ایستاد. 
نفت خ��ام آمریکا در معامالت 
کاالی  بورس  ب��ازار  الکترونیکی 
نیویورک هش��ت س��نت کاهش 
یاف��ت و ب��ه 38.43 دالر در هر 
بش��که رس��ید. نف��ت برنت که 
قیمت پای��ه معامالت بین المللی 
اس��ت 6 س��نت رش��د ک��رد و 
ب��ه 40.45 دالر در ه��ر بش��که 
رس��ید. دالر از 113.81 ی��ن به 
113.79 ین کاهش یافت و یورو 
دالر   1.1160 ب��ه   1.1157 از 

افزایش یافت. 

بازارهای سهام آسیا صعود کردند
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نماگر بازار سهامخبر

مدیریت سهام

بیشترین درصد افزایش
صنعتی بوتان در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری 

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

3.30011.19صنعتی بوتان
1.3126.67س. صنعت و معدن

4.3485ایران خودرو
1.4925معادن و فلزات

13.3064.99جام دارو
3.0484.99معدنی چادرملو

1.8924.99معدنی صبانور

 بیشترین درصد کاهش
س��رمایه گذاری آتی��ه دماون��د صدرنش��ین ج��دول 
بیشترین درصد کاهش شد. درخشان تهران در رده دوم 
این گروه ایستاد و قند خراسان هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)15.73(1.805س. آتیه دماوند

)4.85(1.803درخشان تهران

)4.85(12.642قند خراسان

)4.73(2.096گروه صنایع بهشهر

)4.38(3.213ایران ارقام

)4.31(1.220سیمان دورود

)4.06(6.444ماشین سازی اراک

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
شناخته شد. ایران خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. 
بانک صادرات ایران و سرمایه گذاری رنا هم در رده های 

باال قرار گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

230.158 1512فوالد مبارکه

93.751 4348ایران  خودرو
86.073 1089بانک صادرات

73.104 3141سرمایه گذاري  رنا
44.497 1177بانک تجارت
43.452 1492 معادن وفلزات 
35.339 2412بانک ملت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را ایران خودرو 
به خ��ود اختص��اص داد و فوالد مبارک��ه اصفهان رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. گروه مپنا ه��م در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

407.629 4348ایران  خودرو
347.915 1512فوالد مبارکه
276.262 9901گروه مپنا 

229.594 3141سرمایه گذاري  رنا
138.672 14212ایران  ترانسفو
132.373 5586صنایع  آذرآب 
93.747 1089بانک صادرات

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که بانک 
صادرات ایران در این گروه دوم ش��د و س��رمایه گذاری 

رنا در رده سوم جای گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
15127996فوالد مبارکه
10894738بانک صادرات

31413571سرمایه گذاری رنا
11773044بانک تجارت
24122679بانک ملت

158262128پتروشیمی فجر
31961910نفت اصفهان

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالترین نس��بت P/E را در روز گذشته 
سایپا دیزل به دست آورد. سهم فنرسازی زر در جایگاه 

بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
20662066سایپا دیزل
19591959فنرسازی زر
29921496سایپا شیشه

6767752قند نقش جهان
1721574پالسکو کار

2222556آلومراد
3736534ایران تایر

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

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

9222.76سرمایه گذاری پردیس
18043.34سرمایه گذاری اعتبار

27294.03بیمه پارسیان
30784.10سیمان کارون

23294.20لعابیران
12764.83سرمایه گذاری مسکن

88735.21صنعتی بهشهر

تلفنمستقیم:86073274شماره469 www.forsatnet.ir

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

دماون�د: با توج��ه به اینک��ه بهای 
تم��ام ش��ده ب��رق مصرفی در کش��ور 
ح��دود 85 ت��ا 95تومان اس��ت و نرخ 
کنونی ب��رق حدود 56 توم��ان تعیین 
شده اس��ت زمزمه هایی از افزایش 12 
تا 20 درصدی نرخ برق توس��ط دولت 
در سال 95 ش��نیده می شود. با فرض 
افزایش 10درصدی نرخ برق در س��ال 
95 و در نظر گرفتن پیش بینی شرکت 
برای تولید در سال 95، انتظار افزایش 
س��ود به 1170تومان برای سال آینده 

وجود دارد. 
احیا: خبرها حاکی از آن اس��ت که 

اخیرا در خصوص ذخایر معدن شرکت 
عملیات اکتشافی بیش از 40 هزار متر 
صورت گرفت��ه که به افزای��ش ذخایر 
قطع��ی معادن این ش��رکت به بیش از 
60 میلیون تن منجر ش��ده است. این 
عملی��ات منجر به معافیت 20درصد از 
حق��وق دولتی به دلی��ل انجام فعالیت 
اکتشافی شامل این شرکت شده است. 
پیش از این به علت فعالیت در منطقه 
مح��روم و همچنی��ن افتت��اح خطوط 
تولید کنس��انتره و جلوگی��ری از خام 

فروشی معاف از مالیات بود. 
ثنوس�ا: ش��نیده ش��ده پول فروش 
زمی��ن کیش را هتل داری��وش ده روز 
اول اردیبهش��ت به حساب ثنوسا واریز 

خواهد کرد.
بالبر: گویا ش��رکت کاب��ل البرز در 
نظ��ر دارد س��رمایه خود را ب��ا افزایش 
200 درص��دی، از 114 میلی��ارد ریال 
ب��ه 342 میلی��ارد ری��ال برس��اند که 
61درص��د از این تامی��ن مالی از محل 
آورده نق��دی و مطالب��ات حال ش��ده 
س��هامداران و 39درصد نی��ز از محل 
مازاد تجدی��د ارزیابی دارایی های ثابت 

انجام می گیرد. 
 خس�اپا: خبرها از بازار حاکی از آن 
اس��ت که شریک قدیمی س��ایپا یعنی 
س��یتروئن، این روزها رنگ جدی تری 
نس��بت به دیگر شریک فرانسوی سایپا 
یعن��ی رنو به خ��ود گرفته و ش��نیده 

می ش��ود که قرارداد همکاری مشترک 
میان این دو ش��رکت به زودی به امضا 

خواهد رسید. 
وات�ی، ولصنم: ش��نیده ها حکایت 
از ای��ن دارد که ح��دود 140 میلیون 
از س��هام وات��ی در ولصنم کاهش و در 
نتیجه می��زان مالکیت ولصنم در واتی 
از 17درصد ب��ه 15درصد تقلیل یافته 
اس��ت. همچنین شنیده شده ولصنم از 
بابت تقسیم س��ود واتی، تعدیل مثبت 
س��ود پیش بینی ش��ده مواجه خواهد 
ش��د. گویا دلی��ل کاهش س��هم و در 
نتیج��ه میزان مالکیت ولصنم در واتی، 
این است که تنها در بخشی از افزایش 

سرمایه واتی شرکت داشته است. 

حرف های درگوشی بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com
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محمدرضا م��ودودی، معاون 
 کل س��ازمان توس��عه تج��ارت 
گف��ت: در 11ماه س��ال جاری 
ص��ادرات غیرنفتی یک میلیارد 
و 681 میلی��ون دالر از واردات 
پیش��ی گرفت و برای نخستین 
بار در طول تاریخ کشورمان تراز 
تجارت غیر نفتی مثبت شد. این 
در حالی اس��ت که بخش عمده 
قری��ب به 70 درص��د صادرات 
کش��ور محصوالت پتروشیمی 
است. اگرچه طی سال های اخیر 
ت��اش زیادی ب��رای بهبود تراز 
تجاری ص��ورت گرفته بنابراین 
آمارهای اقتصادی نشان دهنده 
تراز تجاری منفی در س��ال های 
اخی��ر اس��ت که البت��ه با توجه 
ب��ه تحریم های اقتصادی و عدم 
وج��ود صادرات این امر طبیعی 

به نظر می رسد. 
علی نقی رفیعی، کارش��ناس 
اقتص��ادی با اش��اره ب��ه نقش 
تحریم ه��ا در رواب��ط تج��اری 
کشورها گفت: براساس تعریف، 
ت��راز تجاری ارزش پولی خالص 
صادرات و واردات کشور است و 
تراز تجاری منفی یعنی صادرات 
کاال و خدم��ات کمتر از واردات 
آنهاس��ت. علت منفی شدن تراز 
تج��اری در س��ال های اخی��ر را 
می ت��وان در وج��ود تحریم ه��ا 
دانس��ت. تحریم های اقتصادی 
باع��ث ش��د که م��ا صادراتی به 
کشورهای دیگر نداشته باشیم. 
کش��ور  وارد  ارزی  بنابرای��ن، 
نمی ش��ود تا تراز تجاری کشور 
مثبت یا حداقل به صفر برس��د. 
بنابراین ت��راز تجاری منفی در 
چنین ش��رایطی امری طبیعی 
اس��ت. با عملیاتی شدن برجام 
و برقراری ارتباط ایران با س��ایر 
کش��ورها می توان انتظار داشت 
ک��ه ص��ادرات و واردات صورت 

بگی��رد ت��ا در آینده تراز تجاری 
مثبتی داشته باشیم. 

رسیدن به تراز تجاری 
مثبت با افزایش بهره وری 

و تولید 
وی با اش��اره به تاثیرات تراز 
تجاری افزود: رس��یدن به تراز 
تجاری مثبت مستلزم اقداماتی 
مانند افزایش تولید ملی کشور، 
افزای��ش به��ره وری و کیفیت 
کاالها در کنار سیاستی مشوق 
صادرات و ایجاد بسترهای الزم 
اس��ت که در نهایت به افزایش 
صادرات منجر می شود. افزایش 
وارد کش��ور  را  ارز  ص��ادرات 
می کند که این ارز آوری مربوط 
ب��ه ص��ادرات کاالها و خدمات 
فاینانس هایی  است. همچنین 
که انجام می ش��ود نیز می تواند 
ب��ر ارز آوری تاثیر گذار باش��د. 
بنابرای��ن چیدمان و س��اختار 
اقتصاد کش��ور بس��یار اهمیت 
دارد ک��ه این کار نیز در دوران 
پسابرجام در حال انجام است. 
ای��ن ک��ارشن��اس رسمی 
ام����ور  در  دادگ�س���ت��ری 
سرمایه گذاری، پولی، اعتباری، 
با تاکید بر پتانسیل های زیادی 
که در کشور وجود دارد، عنوان 

ک��رد: ب��ا رف��ع محدودیت ها، 
رش��دی 5 درصدی برای سال 
96-95 برای کشور پیش بینی 
ش��ده که می تواند تحقق پیدا 
کند. این باعث می ش��ود تولید 
در کش��ورافزایش پیدا کند که 
البته بخشی از این تولیدات هم 
ص��ادر می ش��ود و این افزایش 
ص��ادرات می تواند تراز تجاری 
را مثب��ت کن��د.  وی ادامه داد: 
اساس کار این است که کیفیت 
کاال ها را افزایش دهیم و تولید 
و س��رمایه گذاری را باال ببریم. 
به این ترتیب، باید مشوق هایی 
وجود داش��ته باشد که افزایش 
به��ره وری،  افزای��ش  تولی��د، 
افزایش کیفیت کاالها و رقابتی 
بودن کاال ها را به دنبال داشته 
باش��د. همچنین سیاست های 
پول��ی و مالی بای��د به گونه ای 
باش��د ک��ه بتوان��د ب��ه بخش 

صادرات کمک کند. 

افزایش صادرات نیازمند 
مشوق های اقتصادی است

رفیع��ی ب��ا بیان اینک��ه تراز 
تج��اری تحت تاثیر م��راودات 
تج��اری کش��ور اس��ت، افزود: 
ب��رای ت��داوم ای��ن م��راودات و 
افزایش صادرات، دولت می تواند 

مش��وق های صادراتی قرار دهد. 
کاری که در اغلب کش��ورها نیز 
انجام می ش��ود. این مشوق های 
صادرات��ی اگ��ر ب��رای صنای��ع 
مختلف اجرایی ش��ود می تواند 
منجر به افزایش صادرات ش��ود 
و در نهایت تراز تجاری کشور را 
مثبت کند.  وی اظهار کرد: یکی 
از آیتم هایی که برای س��نجش 
جای��گاه اقتصادی کش��ورهای 
مختلف در جه��ان اندازه گیری 
می ش��ود، ت��راز تجاری اس��ت. 
خالص ورود ارز به کشور از طریق 
صادرات و خروج ارز از کشور از 
طریق واردات مقدار تراز تجاری 
را نشان می دهد. صادرات کاال و 
خدمات باعث ورود ارز به کشور 
می ش��ود و در مقابل آن واردات 
کاال و خدمات خروج سرمایه ها 
از کشور را به همراه دارد. بنابراین 
باید ورود ارز به کشور را در سطح 

بین المللی تقویت کرد. 

وجود رقبای بین المللی
عل��ی نقی رفیعی با اش��اره 
به اینکه در س��طح بین المللی 
کاالهای رقیب بس��یار زیادی 
وج��ود دارد، گفت: در س��طح 
تولید کنن��دگان  بین الملل��ی 
کاال و کاالهای رقیب بس��یاری 

وج��ود دارن��د، بنابراین عاملی 
ک��ه در ف��روش کاال و خدمات 
موثر و مهم اس��ت کیفیت کاال 
و خدمات است. هر چه کاالها 
از کیفی��ت باالت��ری برخوردار 
باش��ند خریدار بیشتری برای 
آن کاال وجود خواهد داشت. 

وی اف��زود: عامل دیگری که 
در فروش کاال و خدمات اهمیت 
دارد، بحث نیاز خریداران است 
و امنیتی که در خدمات بعدی 
دارد. یعن��ی اگر کش��وری که 
قرار اس��ت از آن کاال و خدمات 
دریاف��ت ش��ود 10س��ال هم 
خدم��ات پ��س از ف��روش ارائه 
دهد، نس��بت به کش��وری که 
ای��ن خدمات پ��س از فروش را 
نداشته باشد در اولویت است. 

ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی 
در پای��ان گف��ت: عمده کاالی 
محص��والت  م��ا  صادرات��ی 
پتروش��یمی اس��ت که رقبای 
عربس��تان  همچ��ون  زی��ادی 
دارد. بنابرای��ن قیم��ت کاالیی 
ک��ه ارائ��ه می دهی��م، خدمات 
پ��س از فروش کاالیی که ارائه 
می دهی��م، کیفیت کاالی ارائه 
ش��ده، تداوم مراودات و تسهیل 
در جا به جای��ی و نق��ل و انتقال 
پول بس��یار حائز اهمیت است 
که گاهی با وجود ثبات س��ایر 
ش��رایط اقتص��ادی کش��ور و 
افزای��ش تولی��د، کاهش ارزش 
پول داخل��ی، افزایش صادرات 
کاال و خدمات را به همراه دارد و 
مهم تر از تمام موارد باال، جایگاه 
یک کشور در سطح بین المللی 
از بعد سیاسی است که می تواند 
تسهیل کننده مراودات تجاری 
بین المللی باشد که با عملیاتی 
شدن برجام این پتانسیل برای 
کش��ورمان مجددا شکل گرفته 
و فرصت بس��یار مناسبی برای 
معرفی کاالهای ایران در سطح 

بین المللی است. 

از  اقتصاددان��ان  از  بس��یاری 
بزرگ تری��ن مش��کات اقتص��اد 
ایران، به دولتی بودن آن اش��اره 
می کنن��د؛  چی��زی ک��ه گفت��ه 
می شود عامل ایجاد رانت و فساد 
شده و سخنان هفته گذشته وزیر 
اقتصاد نیز نشان می دهد که برای 
خ��روج از این وضعیت راه درازی 
پیش روی اقتصاد کش��ور وجود 

دارد. 
به گزارش ایس��نا، دولتی بودن 
اقتص��اد ای��ران، هم��واره یکی از 
م��واردی اس��ت که بس��یاری از 
اقتصاددان��ان از آن به عنوان یکی 
از »مشکات« ساختاری اقتصاد 
کش��ور ی��اد می کنند؛ مش��کلی 
که همیش��ه گریبانگی��ر اقتصاد 
ای��ران ب��وده و به زعم بس��یاری 
از کارشناس��ان از تبع��ات آن نیز 
می توان ع��اوه بر ناکارآمدی به 
ایج��اد ران��ت و فس��اد در برخی 
بخش های اقتصاد کش��ور اشاره 

کرد. 
موض��وع واگ��ذاری اقدام��ات 
تصدی گرایان��ه دول��ت )مانن��د 
بن��گاه داری( از زم��ان روی کار 
آم��دن دول��ت یازده��م، همواره 
م��ورد تاکید تی��م اقتصادی این 
دول��ت بوده اس��ت. این موضوع 
به وی��ژه در برنامه ه��ای تحوالت 
اقتصادی وزیر اقتصاد که سازمان 
خصوصی س��ازی در زیرمجموعه 
وزارتخان��ه متبوع اوس��ت، قابل 

پیگیری است. 
وزیر اقتص��اد دولت یازدهم از 
ابت��دای روی کار آمدنش همواره 
تاکی��د ک��رده اس��ت ک��ه برای 
بازس��ازی و سامان یافتن اوضاع 
اقتصادی کش��ور چاره ای نیست 
ج��ز اینکه دول��ت از فعالیت های 
تصدی گ��ری دس��ت بکش��د و 
وظای��ف حاکمیت��ی اش را انجام 
ده��د؛ اتفاق��ی که به زعم او طی 
سال های قبل دولت یازدهم روند 
معک��وس به خود گرفته و دولت 
به فعالیت ه��ای تصدی گری اش 

افزوده است. 

خصوصی سازی واقعی تنها 
5 درصد

البته س��ازمان خصوصی سازی 
در دو دولت نهم و دهم هم فعالیت 
می کرد و خصوصی سازی به طرق 
مختلف در این دو دولت هم انجام 

می ش��د، با این همه بسیاری از 
فع��االن  و  کارشناس��ان 

معتقدند  اقتص��ادی 

انجام   خصوصی س��ازی های 
ش��ده در زمان آن دو دولت 
به تش��کیل بخش خصوصی 

واقعی کشور نینجامیده و برخی 
آمارها نشان دهنده این است که 
آمار خصوصی سازی واقعی بسیار 

ناچیز است. 
مثا پدرام سلطانی، نایب رئیس 
اتاق ایران،  خصوصی سازی واقعی 
در آن دوره را کمت��ر از 5 درصد 
می داند و وزیراقتصاد نیز از آمار 
خصوصی سازی 13 درصدی در 
آن دوران سخن می گوید.  بنا بر 
گفت��ه طیب نیا، از زمان روی کار 
آمدن دولت یازدهم، عزم وزارت 
اقتصاد همواره بر این بوده است 
ک��ه ای��ن روی��ه اصاح ش��ود و 
خصوصی س��ازی فقط در بخش 
واقع��ی اقتص��اد ص��ورت گیرد؛ 
اقدامی که بسیاری معتقد بودند 
وزارت اقتص��اد دول��ت یازده��م 
در انج��ام آن بس��یار کن��د عمل 
می کن��د.  چن��دی پیش محمد 
مه��دی بهکیش، اقتصاددان، در 
ای��ن زمینه گفته اس��ت: برخی 
مس��ئوالن معتقدند نمی خواهند 
قب��ل  دول��ت  م��دل  مث��ل 
عمومی سازی کنند و شرکت های 
ش��به دولتی را ب��ه وج��ود آورند 
ولی دس��ت از خصوصی س��ازی 
کش��یده اند و نمی خواهن��د کار 
جدی��دی صورت دهند، بنابراین 
خصوصی س��ازی، محتاطانه و با 
وسواس خاصی صورت می گیرد 
و تقریبا می شود گفت در برخی 
مواق��ع خصوصی س��ازی متوقف 
ش��ده اس��ت.  البته ای��ن انتقاد 
چندی پیش در جلس��ه شورای 

ی  گو گفت و
دولت و بخش خصوصی توس��ط 
وزیر اقتصاد پاسخ گفته شد و او 
با انتقاد از دستگاه هایی که مقابل 
مانع تراش��ی  خصوصی س��ازی 
می کنند، از موارد متعددی مثال 
زد که مقابل خصوصی سازی های 
واقعی مقاومت شده است و بیان 
کرد که وزیر اقتصاد قدرت مانور 

ندارد. 

سرسختی وزیر اقتصاد در 
مقابل تهاتر و رد دیون

طیب نیا در این جلس��ه شورای 
بخ��ش  و  دول��ت  گفت وگ��وی 
خصوصی که جزو معدود دفعاتی 
بود که با حضور خبرنگاران برگزار 
ش��د، تاکی��د کرد ک��ه در مقابل 
خصوصی س��ازی به ش��یوه های 
قبل به صورت تمام قد ایس��تاده 
اس��ت و اجازه واگذاری به صورت 

رد دین و تهاتر را نمی دهد. 
او تاکید کرد که اگر قرار باشد 
واگذاری ب��ه بخش خصوصی به 
روش قبلی یعنی برای رد دیون و 
تهاتر انجام شود، ترجیح می دهد 
وزیر نباشد تا چنین افتضاحی به 

اسم او ثبت نشود. 
»در دوره ای ک��ه وزیر هس��تم 
ب��ه هی��چ وج��ه ش��اهد چنین 
واگذاری های��ی ب��ه بخش ه��ای 
غیرواقع��ی اقتصاد به دس��ت من 
نخواهید ب��ود. همین چند وقت 
پیش هم جلسه سنگینی داشتیم 
که نپذیرفت��م واگذاری مربوطه 

به س��رانجام برسد، یعنی ترجیح 
می دهم وزیر نباش��م تا 
ای��ن افتض��اح به نام من 

ثبت نشود.«
او همچنی��ن بیان کرد 
که مفاد قانون به س��رانجام 
رسیدن برخی واگذاری ها را 
تا پایان س��ال 9۴ معین 
کرده که 
گ��ر  ا

م  نج��ا ا
د  نش��و
بابت  بای��د 
آن جوابگ��و باش��د ول��ی ای��ن 
واگذاری ها امس��ال انجام شدنی 
نیس��ت و باید برای س��ال آینده 
برای واگ��ذاری آنها برنامه ریزی 

صورت بگیرد. 
طیب نی��ا مقاوم��ت مدی��ران 
دولت��ی و نیروهای انس��انی را از 
دیگ��ر دالیل ُکن��دی خصوصی 
س��ازی ها دانس��ته و بیان کرده 
ک��ه مقاومت مدی��ران دولتی در 
حدی اس��ت ک��ه اکنون چندی 
است یکی از معادن مهم کشور را 
فروخته ایم ولی هنوز نتوانس��تیم 
تمام ش��رکت آن را که پول آن را 
دریافت کرده ایم به خریدار بدهیم. 
وزی��ر اقتصاد بیان کرده اس��ت: 
هر ش��رکتی که می خواهد واگذار 
ش��ود، عده ای ب��رای جلوگیری از 
این کار فش��ار می آورند؛ به عنوان 
نمونه وقتی می خواهند ش��رکتی 
که 20 سال است زیان می دهد را 
واگذار کنند به وزارت اقتصاد گفته 
می شود این کار را انجام ندهید و ما 
ساختارش را درست می کنیم و به 
این شکل از فهرست بنگاه هایی که 
باید واگذار شوند، خارج می شود و 
بعد از یک سال معلوم می شود هیچ 
اصاحی در ساختار آن بنگاه ها رخ 

نداده است. 
طیب نیا تاکید کرده اس��ت که 
دولت باید وظیفه بنگاه داری خود 
را محول کند و اظهار کرده است: 
بنگاه ه��ای دولتی مرکز فس��اد و 
توزیع رانت ش��ده اند همچنان که 
می بینیم اموال یک بنگاه 32 هزار 
میلیارد ریال قیمت گذاری ش��ده 
که هر س��ال زیان می داده و زیان 

انباشته قابل توجهی دارد، اما اکنون 
ای��ن بن��گاه را به بخش خصوصی 
واگ��ذار کرده ایم که دارد این پول 
را ب��ه م��ا می دهد و بدهی ها را نیز 

پرداخت می کند. 
به گزارش ایسنا، وزیر اقتصاد در 
این نشست از عبارات تندی مانند 
»نفس��م را بریده ان��د«، »ترجی��ح 
می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح 
ب��ه ن��ام م��ن ثب��ت نش��ود«، »از 
اختیاراتم اس��تفاده ک��رده و تمام 
مدیرانی که مانع تراش��ی می کنند 
را ع��زل خواهم کرد«، »بنگاه های 
دولتی مرکز توزیع فس��اد و رانت 
ش��ده اند«، استفاده کرده و چنین 
بیانات��ی بی��ش از همه چیز دال بر 
ای��ن بود که به رغم وجود مقاومت 
شدید برای انجام خصوصی سازی، 
او تصمی��م ن��دارد از مواضعش در 
موضوع انجام واگذاری های واقعی 
به بخش خصوص ولو با صرف زمان 

طوالنی کوتاه بیاید. 
او به طور ضمنی در این نشست 
تهدی��د ک��رد ک��ه اگ��ر نتواند به 
اهدافش در انجام خصوصی سازی 
واقعی برسد، زیر بار آنچه او »ثبت 
ش��دن افتضاح به نامش«، خوانده 
نخواهد رفت و ترجیح می دهد که 

از سمتش کناره گیری کند. 
ف��ارغ از اینک��ه وزارت اقتص��اد 
در مقط��ع کنون��ی چ��ه اقداماتی 
می توان��د انج��ام ده��د و مدیران 
وزارتخانه ه��ای نف��ت، صنع��ت و 
ورزش که گفته می شود بیشترین 
مقاومت را در برابر خصوصی سازی 
دارن��د چقدر می توانند مانع انجام 
خصوصی سازی در این وزارتخانه ها 
ش��وند، ط��رح این قبیل مس��ائل 
نش��ان دهنده این اس��ت که برای 
ح��ل مش��کل س��اختاری دولتی 
ب��ودن اقتص��اد ای��ران، ک��ه از آن 
به عنوان بزرگ ترین مشکل اقتصاد 
ای��ران در راه رس��یدن به رش��د و 
توس��عه اقتصادی یاد می شود، راه 
دراز و پرمانع و مقاومتی وجود دارد؛ 
مقاومت و موانعی که ممکن است 
حتی وزیر متولی خصوصی سازی 
در کش��ور را از ام��کان ادامه راه نا 
امی��د ک��رده و او را ب��ه آن نقط��ه 
برساند که بهتر است در شرایطی 
که نمی تواند خصوصی سازی را به 
طور صحیح پیش ببرد کاری انجام 
ندهد، شاید که بهتر از انجام کار به 

شکل »افتضاح« باشد. 

کدام یک می شکنند؟ وزیر یا اقتصاد دولتی
گزارش2

نوبخت در مجلس: 
الیحه بودجه را نمی شد قبل از 

مشخص شدن تکلیف برجام ارائه داد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه 
در ص��ورت تصویب بودجه تا هفته س��وم فروردین 
نیازی به الیحه چنددوازدهم نیست، گفت: به دلیل 
مشخص نش��دن تکلیف برجام، دولت با وجود آماده 
ش��دن مقدمات بودجه نتوانس��ت الیحه را در موعد 

مقرر به مجلس تقدیم کند. 
به گ��زارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت در جلس��ه 
علنی روز دوشنبه مجلس و در جریان بررسی الیحه 
دوفوریت��ی بررس��ی دو دوازدهم بودج��ه 95 گفت: 
در زم��ان معرفی اعضای هیأت دولت جلس��ه ای در 
مجلس تشکیل و توافق شد که دولت طبق آیین نامه 
داخل��ی مجلس قبل از 15 آذر ماه هر س��ال الیحه 
بودجه را تقدیم کند که این توافق برای بودجه های 

93 و 9۴ اجرایی شد. 
وی افزود: در زمان بررسی الیحه بودجه 95 برای 
اینک��ه چنین رعای��ت زمانی صورت گیرد س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور آبان ماه الیحه بودجه 
95 را تهی��ه کرد تا دولت بتوان��د تا 15 آذر و طبق 

آیین نامه آن را به مجلس تقدیم کند. 
نوبخ��ت خاطرنش��ان کرد: از ط��رف دیگر یکی از 
مس��ائل مهم در بودجه پیش بینی منابع اس��ت که 
مناب��ع بودجه 95 همچون بودجه های قبلی از محل 
مالیات ها، نفت و اوراق مالی پیش بینی ش��ده بود اما 
از آنجا که مس��ئله نفت و وابس��تگی اش به برجام و 
رف��ع تحریم ها ارتباط داش��ت و سیاس��ت نظام این 
بود که به هیچ وجه براس��اس توافق صورت گرفته تا 
زمانی که طرف مقابل اقداماتش را انجام دهد برجام 
را قطعی تلقی نکند، نمی توانس��تیم الیحه بودجه را 
به رقم آماده شدن مقدمات همچون سنوات گذشته 

در 15 آذر تقدیم کنیم. 
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در این شرایط و به 
محض اجرایی و عملیاتی شدن برجام رئیس جمهور 
فردای آن روز الیحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد 
که در اینجا الزم اس��ت از هیأت رئیس��ه کمیسیون 
تلفیق و برنامه قدردانی کنم که در دوران انتخابات و 
بعد از آن فرصت کافی برای رسیدگی به این الیحه 
را اختصاص دادند تا ای��ن الیحه حتی قبل از پایان 
س��ال مصوب شود و الیحه بودجه نیز در هفته سوم 

اسفند به تصویب مجلس برسد. 
وی ب��ا قدردانی از کمیس��یون تلفیق بودجه برای 
تشکیل جلسات بافاصله بعد از انتخابات و به دنبال 
آن تصویب کلیات و اتمام بررس��ی درآمدها و ورود 
به بررس��ی هزینه ها گفت: انتظار م��ی رود در آینده 
نزدیک الیحه بودج��ه 95 به صورت قانون به دولت 
اباغ ش��ود. پیش بینی ما این اس��ت که اگر بودجه 
95 تا هفته س��وم فروردین به دولت اباغ شود دیگر 

نیازی به الیحه چند دوازدهم نیست. 
نوبخ��ت در عین ح��ال گفت: با ای��ن وجود برای 
اطمینان از رعایت قانون، دولت الیحه دو دوازدهم را 
به مجلس تقدیم کرد تا دولت اجازه داشته باشد در 
دو ماهه اول س��ال 95 در سقف بودجه 9۴ براساس 
فرآین��د بودجه کارها را عملیات��ی کند. با این روش 
می ت��وان به گونه ای پرداخت ه��ا و دریافت ها را طبق 

قانون عملیاتی کرد و مبنای عمل قرار گیرد. 

دالیل فراز و نشیب قیمت جهانی 
طال از دید رسانه آمریکایی

شبکه خبری »س��ی. ان. بی. سی« آمریکا تحلیل 
کرد افزایش چش��مگیر تقاضای بازارهای نوظهور و 
محدودیت عرضه، در تغییر قیمت جهانی طا تاثیر 

گذاشته است. 
به نوش��ته تارنمای این ش��بکه خب��ری، گرچه 
قیم��ت تحوی��ل ف��وری یا نق��دی ط��ا صبح روز 
دوش��نبه در ب��ازار لن��دن، کمت��ر از 0.5 درص��د 
افزای��ش یافت و به یک ه��زار و 255 دالر در هر 
اونس رس��ید، اما تقاضای بازارها به ویژه بازارهای 
نوظه��ور باالس��ت زی��را دوازدهم ت��ا هجدهم ماه 
گذش��ته میادی )بیس��ت و س��وم تا بیست و نهم 
بهم��ن ماه( ارزش ارزهایی مانن��د روپیه اندونزی، 
رینگیت مالزی و دانگ ویتنام در برابر دالر آمریکا 
به ش��دت کاهش پیدا ک��رد و مصرف کنندگان در 
ای��ن بازارها به خرید زی��ورآالت طا روی آوردند 

که یک دارایی مطمئن محس��وب می ش��ود. 
همچنین بر پایه اعام پایگاه اطاع رس��انی بانک 
مرک��زی چین، این بانک ذخای��ر طای خود را 0.6 
درصد افزای��ش داد و آن را از 57.18 میلیون اونس 
در م��اه ژانویه )دی-بهمن( به 57.50 میلیون اونس 

در ماه فوریه )بهمن-اسفند( رساند. 
با وجود انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا از سوی 
بانک مرکزی این کش��ور که به طور معمول موجب 
کاهش قیمت طا می ش��ود، مسائل یاد شده موجب 
تغییر دیدگاه بازار در مورد طا ش��ده و تقاضای فلز 

زرد را افزایش داده است. 
براساس اعام انجمن جهانی طا، افزایش تقاضای 
طا تا ان��دازه ای نیز تحت تاثی��ر کاهش عرضه این 

فلز است. 
عرضه جهان��ی طا در س��ال 2015 با ۴درصد 
کاهش نس��بت به س��ال پیش از آن ب��ه ۴ هزار و 
258 تن رس��ید که کمترین سطح از سال 2009 

تاکنون بود. 

در 10 ماهه سال جاری
5۷درصد بودجه عمرانی در خزانه 

دولت ماند و خرج پروژه ها نشد
براساس گزارش جدید بانک مرکزی طی 10 ماهه 
امس��ال 57درص��د بودجه عمرانی کش��ور تخصیص 

نیافته است. 
به گزارش تسنیم، گزارش جدید بانک مرکزی نشان 
می ده��د از مجم��وع ۴7ه��زار و 385 میلیارد تومان 
بودجه مصوب عمرانی در سال 9۴، طی 10 ماهه تنها 
۴3 درصد یعنی 20هزار و ۴20 میلیارد تومان خرج 
ش��ده و مابقی در خزانه دولت مانده اس��ت. براس��اس 
این گزارش، 57 درصد بودجه عمرانی کشور تا پایان 
دی ماه محقق نشده است. همچنین عملکرد عمرانی 
دولت در 10 ماهه امس��ال نس��بت به 10 ماهه س��ال 
گذشته 16 درصد کاهش یافته است. بودجه عمرانی 
دول��ت در 10 ماهه پارس��ال 2۴ه��زار و 298 میلیارد 
تومان بوده است. این در حالی است که تا پایان دی ماه 
سال جاری 100 درصد درآمد نفت و 75 درصد درآمد 
مالیاتی و سایر درآمدها در 10 ماهه محقق شده است. 
کاه��ش 16درصدی بودج��ه عمرانی دولت در حالی 
اس��ت که بودجه جاری با رش��د 13.6درصدی به مرز 
129هزار میلیارد تومان در این مدت رسید و حدود 

95 درصد بودجه جاری 10 ماهه خرج شد. 

 از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد
  تولید ناخالص داخلی

به 1005 تریلیون تومان رسید
نشریه ایران در آیینه آمار در سال 1393 از سوی 
مرکز آمار ایران منتش��ر ش��د که براس��اس داده های 
این نش��ریه ارزش محصول ناخالص داخلی کش��ور به 
قیمت بازار به 100۴ تریلیون و 908 میلیارد تومان 

رسیده است. 
نش��ریه ایران در آیینه آمار 1393 از س��وی مرکز 
آمار ایران روی خروجی درگاه این مرکز قرار گرفت. 
براس��اس برخ��ی از اطاع��ات این نش��ریه، ارزش 
محص��ول ناخال��ص داخلی به قیمت بازار در کش��ور 
در س��ال 1392 به رقم 100۴ هزار و 908 میلیارد 
تومان رس��یده اس��ت، همچنین خالص صادرات کاال 
و خدمات کش��ور که از تفاضل صادرات و واردات به 
دس��ت می آید، به 60 هزار و 206 میلیارد تومان در 

سال 92 رسیده است. 
تش��کیل س��رمایه ثابت ناخالص در کشور، براساس 
این نشریه به 169 هزار و 700 میلیارد تومان رسیده 
که سهم آن در اقتصاد به 16.8 درصد رسیده است. 
در این نش��ریه وضعیت کشاورزی، معدن، صنعت، 

خدمات، انرژی و ساختمان معرفی شده است. 
براساس نتایج این نشریه مرکز آمار، سهم خدمات 
۴9.03 س��هم معدن 25.6، س��هم کش��اورزی 12.5، 
سهم آب، برق، گاز 7.7 و سهم ساختمان ۴.8 درصد از 
ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در محصول 

ناخالص داخلی کشور در سال 1392 بوده است. 
در بخش سیاس��ی این نش��ریه ایران در آیینه آمار 
آمده است، باالترین رقم مشارکت مردم در انتخابات 
ریاست جمهوری به میزان 8۴.8 درصد در سال 1388 
بوده و کمترین میزان مشارکت مردمی در انتخابات 
ریاست جمهوری مربوط به سال 72 به میزان 50.7 
درص��د و مش��ارکت م��ردم در دوره یازدهم انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در س��ال 1392 ب��ه میزان 76.2 
درصد بوده اس��ت. نکته جالب اینکه دقیقا براس��اس 
گفته مقام معظم رهبری بیش��ترین میزان مش��ارکت 
مردمی در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری یعنی 
س��ال 88 بوده اس��ت که عده ای از دشمنان خارجی 
و داخلی تاب این مش��ارکت را نداش��ته و با فتنه 88 
درصدد مخدوش شدن این مشارکت مردمی برآمدند 

که البته موفق نشدند. 
همچنین در بخش های دیگری از این نشریه آمده 
است: مساحت ایران یک میلیون و 628 هزار و 792 
کیلومتر مربع در س��ال 93 بوده که ایران دارای 31 
اس��تان، ۴28 شهرس��تان، 1058 بخش، 12۴3 شهر 
و 2589 دهستان بوده است و میانگین ارتفاع بارش 
در کشور در سال 1393 برابر 220.2 میلی متر بوده 
است که در مقایسه با سال قبل از خود 0.27 درصد 

افزایش نشان می دهد. 
براس��اس نتایج آمار کش��ور جمعی��ت ایران طبق 
آخرین سرش��ماری عمومی نفوس و مس��کن در آبان 
1390 به 75 میلیون و 1۴9 هزار و 669نفر ش��امل 
50.۴ درصد مرد و ۴9.6 درصد زن بوده است که 53 
میلیون نفر در نقاط ش��هری  )71.۴ درصد( و بیش 
از 21 میلی��ون و ۴۴6 ه��زار نف��ر در نقاط روس��تایی  
)28. 5 درصد( اقامت داشته اند و طبق آخرین برآورد 
جمعیتی در سال 1393 جمعیت کشور به 77 میلیون 

و 856 هزار نفر برآورد شده است. 

تالش کمیسیون تلفیق بودجه 95 
برای اتمام بررسی بودجه تا پایان سال

س��خنگوی کمیس��یون تلفیق الیح��ه بودجه 95 
گفت که این کمیسیون تاش می کند بررسی الیحه 

بودجه 95 را تا پایان اسفند نهایی کند. 
محمدرض��ا پورابراهیم��ی در گفت وگو با ایس��نا، 
اظهار ک��رد: کمیس��یون تلفیق الیح��ه بودجه 95 
دیروز در جلس��ه خ��ود ادامه بخش ه��ای هزینه ای 
الیحه بودجه را مورد بررسی قرار داد. تمام تاش ما 
این اس��ت که الیحه را ت��ا پایان هفته نهایی کنیم و 
طبق قولی که پیش از این داده بودیم کارکمیسیون 

تلفیق تا پیش از آغاز سال نو به اتمام برسد. 
وی افزود: بر همین اساس کمیسیون تلفیق تاش 
خواهد کرد ظرف امروز بررس��ی الیحه بودجه را به 
اتم��ام برس��اند و گزارش خ��ود را در رابطه با الیحه 

نهایی تقدیم صحن علنی کند. 
پورابراهیمی در عین حال خاطر نش��ان کرد:  البته 
با توجه به تصویب دو دوازدهم بودجه برای سال 95 
اگر کار کمیس��یون تلفیق یک یا دو روز هم بیش��تر 
به طول بینجامد، مشکلی در روند بررسی بودجه به 

وجود نمی آید. 

خبـــر دریچه

اقتصاد جهان

 ملزومات رشد پایدار تراز تجاری غیر نفتی 
رفع تحریم ها و بهبود فضای کسب و کار در سال 95 
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گزارش »فرصت امروز« از سرمایه گذاری در استخر ماهی های زینتی

ماهی قرمز کوچولو در تور واسطه ها  داستان سرمایه گذاری حسین حبیبی 
تولیدکننده ماهی قرمز

500هزار تومان سرمایه داشتم
گاهی اوقات صاحبان س��رمایه به دنبال راهی ساده و 
تجارتی بدون دردس��ر هس��تند که ممکن است همین 
دیدگاه برای ش��ان گران تمام شود چون به قول معروف  
»آواز ده��ل ش��نیدن از دور خوش اس��ت« از این رو بد 
نیست قبل از اینکه دست به جیب شوید، کمی حوصله 
کنید و پای درد دل یکی از فعاالن اقتصادی صنعت مورد 
نظرتان بنشینید.  »فرصت امروز« پای صحبت حسین 
حبیبی، کس��ی که نزدیک به دو دهه از عمر خود را به 
تولید ماهی قرمز شب عید مشغول بوده نشسته تا از فراز 

و نشیب سرمایه گذاری در این صنعت بگوید. 

دو دهه پیش شروع کردم
حبیبی که س��اکن  »سقالکس��ار« در 18کیلومتری 
شهرستان رش��ت اس��ت، به  »فرصت امروز« می گوید: 
به طور کلی با توجه به آب وهوای موجود در این منطقه، 
فعالیت ه��ای کش��اورزی و پ��رورش دام و طیور یکی از 
منابع اصلی درآمد اهالی منطقه است. اما اوایل دهه70 
شمس��ی بود که درباره پرورش ماه��ی مطالعاتی انجام 
دادم و از آنجا که احس��اس کردم می توانم در این زمینه 
س��رمایه گذاری کنم وارد این کار شدم. این تولیدکننده 
در ادام��ه می افزاید: از همان ابتدا صرفا به پرورش ماهی 
فکر نکردم چون این نوع ماهی در دوره ای خاص از سال 
خریدار دارد. اما از آنجا که نژاد این گونه ماهی مقاوم است 
و نیازمند مراقبت یا رس��یدگی خاصی نیست، بخشی از 
زمین هایی را که در اختیار داشتم، به  استخرهای کوچک 

پرورش ماهی قرمز اختصاص دادم. 

آغاز سرمایه گذاری
وی درباره درآمد س��االنه خ��ود می گوید: همان طور 
که قبال اش��اره کردم س��ال 1370شمس��ی ب��ود که با 
500هزار تومان سرمایه اولیه، کار را با یک استخر حدود 
100متری آغاز کردم و امروز با توجه به تعداد سه استخر 
200متری و تعداد ماهی های تولید شده ساالنه نزدیک 
ب��ه 7میلیون توم��ان از این کار به نف��ع اقتصاد خانواده 
اس��تفاده می کنم. حبیبی پرورش ماهی در استخرهای 
بزرگ را اقتصادی ندانسته و می افزاید: براساس تجاربی 
که به دس��ت آورده ام استخر باالتر از 200متر اقتصادی 
نیست و افزایش هزینه ها را برای تولیدکننده در بر دارد 
و از آنجا که در این اس��تخرها باید تعداد بیشتری ماهی 
را نگه��داری کنیم در صورت بروز هرگونه بیماری، زیان 
زیادی خواهد داش��ت، درحالی که اس��تخرهای 150 تا 

200متری بهترین گزینه است. 

تکثیر سخت ترین بخش کار است
ای��ن تولیدکننده س��خت ترین بخ��ش کار را انتقال 
تخم های ماهی به اس��تخرهای پرورش عنوان می کند و 
می افزاید: با توجه به اهمیت زمان و سرعت عمل در این 
مرحله دور از ذهن نیست که بگوییم سخت ترین بخش  
کار همین مرحله اس��ت. به صورتی که اواخر زمستان و 
اوایل بهار درس��ت زمانی که بازار خریدوفروش ماهی ها 
داغ شده فصل تولید مثل این ماهی هاست و برای اینکه 
بتوانی��م از ماهی ها تکثیر کنیم مق��داری چوپ جارو یا 
نی را روی س��طح آب اس��تخر شناور می کنیم تا پس از 
تخم ریزی ماهی ها، به دلیل چس��بندگی تخم ها، آنها به 
چوب ه��ا و نی ها بچس��بند و پس از دو یا س��ه روز این 
چوب ها را جمع آوری کرده و به اس��تخر پرورش انتقال 
می دهیم تا به شکل طبیعی تخم  ها به الرو تبدیل شده و 

در طول سال بزرگ شوند. 

دالل ها و هزینه ها دو مشکل اصلی
به اعتقاد حبیبی یکی از مشکالت اصلی در این حوزه 
دالل ها هستند: این دالل ها و واسطه ها هستند که سود 
اصل��ی تولید این نوع ماه��ی را به جیب می زنند. به این 
دلیل که قیمت ماهی های تولید ش��ده س��ر اس��تخرها 
با توج��ه به اندازه آنها از 100 تا 200تومان اس��ت ولی 
دالل ها این ماهی ها را گاهی تا 2000تومان می فروشند. 
ای��ن تولیدکننده درباره موارد مورد نیاز تکثیر و پرورش 
این گونه ماهی ها و هزینه های شان می گوید: غذای مورد 
نیاز ماهی ها را آرد سبوس دار و دان مرغ تشکیل می دهد. 
ام��ا یک��ی از گران تری��ن هزینه ها مربوط به س��م مورد 
نیاز اس��ت که باید در اس��تخر بریزیم تا از بروز بیماری 
میان ماهی ها جلوگیری کند و هر کیلوگرم از این س��م 
33هزار تومان هزینه الزم دارد و در طول سال نزدیک به 

300کیلو سم باید مصرف کنیم. 

تجربه شکست
حسین حبیبی با اش��اره به تجربه تلخی که در سال 
1382داشته درباره حضور سرمایه گذاران جدید در این 
صنعت می گوی��د: از آنجا که دمای مناس��ب نگهداری 
این گون��ه ماهی ها تقریب��اً نزدیک به 25درجه اس��ت و 
باالرفتن ی��ا پایین آمدن ناگهانی درج��ه حرارت باعث 
تلف ش��دن آنها می ش��ود، زمس��تان 1382 بود که به 
دلیل تغییر ناگهانی هوا کل ماهی هایم را از دست دادم. 
ابتدا زیان اقتصادی این معضل برایم قابل قبول نبود اما 
معتقد بودم که این شکست مقدمه موفقیت من است و 
متوجه ش��دم نباید صرفاً به صورت سنتی در این زمینه 
سرمایه گذاری کنم و اگر کار را به صورت علمی و اصولی 
بنیان گذاری کنم و صرفا ب��رای پرورش این گونه ماهی 
یعنی ماهی شب عید برنامه ریزی نکرده باشم می توانم به 
سودآوری باالتری امیدوار باشم. به اعتقاد وی سودآوری 
این نوع سرمایه گذاری اگر به صورت سنتی و بدون اتکا 
به درآمدهایش باشد نزدیک به 30درصد است. درحالی 
ک��ه اگر اقتصادی و علمی انجام ش��ود، به 60درصد هم 

می رسد. 

نبود تعاونی مهم ترین معضل تولید
حبیب��ی در پای��ان می گوی��د: درحال��ی ک��ه اگ��ر 
تولیدکنندگان منطقه بتوانند با استفاده از قوانین موجود 
به تش��کیل تعاونی ی��ا اتحادیه اقدام کنن��د نه تنها پای 
دالل ها از تولید کنار خواهد رفت، بلکه تولید اقتصادی تر 
خواهد ش��د. به گفته وی اگر این تعاونی ها شکل گیرد 
دسترس��ی به بازارهای هدف بسیار ساده تر و مناسب تر 
خواهد بود، چون می توان با اس��تفاده از س��رمایه  تمام 
اعضا، خودروها و تجهیزات م��ورد نیاز را خریداری کرد 

و با مشارکت همگی به کار گرفت. 

تجارت ماهی زینتی با نرخ رشد 
ساالنه 14درصد

کش��ور س��ری النکا با توجه به موقعیت جزیره ای 
و ذخای��ر دریای��ی ک��ه دارد، یک��ی از مهم تری��ن 
پرورش دهندگان ماهی های زینتی در س��طح جهان 
به شمار می رود که سهم قابل توجهی از صادرات این 
صنعت را به خود اختصاص داده است. در اینجا بعد 
از معرف��ی مختصر جایگاه تج��ارت ماهی زینتی در 
جهان، به طور خاص به بازار سری النکا می پردازیم. 

علم و زیبایی در تجارت ماهی زینتی
نگه��داری ماهی های زینت��ی و آکواریومی یکی از 
س��رگرمی های قابل توجه در سطح جهان محسوب 
می شود که امروزه با داشتن میلیون ها نفر عالقه مند، 
از مهم تری��ن صنای��ع زینت��ی و تفریح��ی جهان به 
حساب می آید و بر این اساس، بازار پررونق و پویایی 
را برای خود رقم زده اس��ت. فناوری های جدید نیز 
به عنوان یک��ی از فاکتورهای مه��م، در این تجارت 
مورد اس��تفاده قرار گرفته و دانش��مندان این حوزه 
ب��ر پرورش علم��ی و دور از خطر این ماهی ها تاکید 
دارند؛ توجه به گونه های مختلف این ماهی ها، تعیین 
زیستگاه خاص هر یک و همچنین نوع نگهداری این 
ماهی های زینتی از جمله عوامل مهم در پرورش این 
گونه های جانوری اس��ت که با استفاده از روش های 
دقی��ق علم��ی پایه ریزی ش��ده و نق��ش مهمی در 

پیشرفت این تجارت دارد. 

جایگاه جهانی تجارت ماهی زینتی
امروزه، پ��رورش ماهی زینتی یک��ی از مهم ترین 
صنایع جهان به شمار می رود که هم به لحاظ هنری 
و زیبایی شناس��ی و هم به لح��اظ علمی، طرفداران 
زیادی در سراس��ر جه��ان دارد. گس��ترش تقاضای 
جهان��ی برای این صنعت، رش��د روش های علمی و 
بهداش��تی در پرورش این نوع ماهی ها و استفاده از 
فناوری های جدید در این تجارت باعث شکل گیری 
بازار جهانی پررونقی در این زمینه ش��ده و خصوصا 
در کش��ورهای آسیایی پیشرفت زیادی داشته است. 
طبق برآوردهای تحلیلگران اقتصادی، تجارت ماهی 
زینتی با ارزش س��االنه 15میلیارد دالر و نرخ رشد 
س��االنه 14درصد، به عنوان یکی از صنایع روبه رشد 
جهان ش��ناخته می ش��ود ک��ه آینده ای روش��ن را 

می توان برای آن پیش بینی کرد. 

خاستگاه ماهی های زینتی
در ن��گاه اول به نظر می رس��د آنچه م��ا به عنوان 
ماهی زینت��ی در آکواریوم های ش��خصی و عمومی 
می بینی��م، همان ماهی هایی هس��تند ک��ه در کف 
اقیانوس ه��ا زندگ��ی کرده و آنها را در مس��تندهای 
دریایی ش��ناخته ایم، اما جالب است بدانید که تنها 
10درص��د از این ماهی ه��ای زینتی، از آب های آزاد 
گرفته می ش��وند و بقیه آنها با هزینه های میلیاردی 
در اس��تخرها و مخازن بزرگ پ��رورش می یابند و بر 
این اس��اس، درصد زیادی از ماهی ه��ای زینتی در 
جهان، به ش��یوه صنعتی و علم��ی پرورش می یابند 
و ن��وع مادر ای��ن ماهی های  زیب��ا، همچنان در کف 
اقیانوس ه��ا به زندگی آزاد خود ادامه می دهد. محل 
اصلی پ��رورش ماهی های زینتی بیش��تر در مناطق 
آسیایی است و دو سوم این ماهی ها در آسیا پرورش 
داده  می ش��وند و در این میان س��نگاپور، به تنهایی 
25درصد از تقاضای جهانی این صنعت را پوش��ش 

می دهد. 

سری النکا: پیشرو در تجارت ماهی زینتی
کش��ور س��ری النکا با حمایت از صنع��ت پرورش 
ماهی ه��ای زینت��ی، به عن��وان یک��ی از بزرگ ترین 
تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان ای��ن تجارت در 
جهان شناخته شده اس��ت و انواع ماهی های زینتی 
پ��رورش یافته در این کش��ور، بازارهای جهانی را به 
سلطه خود درآورده اند. جالب است بدانید از 90گونه 
ماهی آب شیرین که در سری النکا پرورش می یابند، 
50گونه آنها، بومی خود این کش��ور هس��تند. با این 
تفاس��یر، س��ری النکا در زمینه ص��ادرات ماهی های 
زینت��ی یک��ی از کش��ورهای پیش��تاز ای��ن صنعت 
محس��وب می ش��ود، به طوری ک��ه در س��ال 2013 
صادرات آن 10.7میلیون دالر تخمین زده شده بود 
که 41درصد بیش��تر از صادرات آن در سال 2012 
بوده و این امر نش��ان دهنده پیشرفت چشمگیر این 
صنعت در این کش��ور اس��ت. همچنین سری النکا با 
داشتن 40کمپانی صادرات ماهی زینتی، 2.7درصد 
از س��هم بازار جهانی این تجارت را از آن خود کرده 
اس��ت. رش��د صنعت ماهی زینتی در سری النکا به 
حدی است که در سال 2014، درآمد این تجارت به 
7.34میلیارد دالر رسیده بود و این امر نشان دهنده 
پیش��رفت س��ریع و قابل توجه صنعت ماهی زینتی 
در ای��ن کش��ور اس��ت. همچنین طب��ق پیش بینی 
تحلیلگران، انتظار می رود درآمد این صنعت تا سال 

2020 به ارزش 20میلیارد دالر برسد. 

بازارهای بزرگ برای ماهی های زینتی 
سری النکا

بازارهای اصلی تج��ارت ماهی زینتی نیز در اختیار 
س��ری النکا قرار داش��ته و س��هم عمده ای از تقاضای 
جهانی را به خود اختصاص داده اس��ت. در حال حاضر 
ایاالت متحده آمریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و ژاپن 
پنج بازار اصلی ماهی های زینتی صادراتی سری النکا به 
شمار می روند. عالوه بر اینها، سه کشور آسیایی ایران، 
قطر و لبنان نیز در سال های اخیر تقاضای خود را برای 
ماهی زینتی س��ری النکا افزایش داده و جزو بازارهای 
برجسته این صنعت قرار گرفته اند. سوییس، اسپانیا و 
تایوان نیز از جمله بازارهای جدید تجارت ماهی زینتی 
این کش��ور هستند. ضمن اینکه صادرات ماهی زینتی 
س��ری النکا به اتحادیه اروپا طی چند سال اخیر با نرخ 
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اس��فندماه رو به  پایان اس��ت 
اما داس��تان بعضی کسب وکارها 
ت��ازه آغاز ش��ده اس��ت. به هر 
گوشه شهر که نگاه کنید بساط 
فروش سبزه و ماهی قرمز شب 
عید پهن شده است. بسیاری از 
ما به دلیل سنتی کهن هر سال 
یکی، دو ع��دد از این ماهی ها را 
به قیمت های متفاوتی خریداری 
می کنیم به امی��د اینکه آنها تا 
س��ال بعد زنده بمانن��د. داخل 
تنگ��ی زیبا س��ر س��فره هفت 
س��ین منزل ق��رار می دهیم اما 
آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید 
این حج��م ماهی قرمزی که هر 
س��ال با نزدیک شدن فصل بهار 
در گوشه و کنار خیابان فروخته 
می ش��ود چه تجارتی را در دل 
خود جای داده و چند نفر در این 
زمینه شاغل هستند؟ در نگاه اول 
شاید براین باور باشید که تعداد 
تولیدکنندگان یا دست اندرکاران 
این صنعت یعنی پرورش ماهیان 
زینتی نه در ابعاد اقتصادی، بلکه 
کامال س��نتی و به دور از هرگونه 
سیاس��ت گذاری کالن تج��اری 
مشغول فعالیت هستند، درحالی 
که اگ��ر ب��ه آماره��ای موجود 
ک��ه به ص��ورت کامال منس��جم 
در این زمینه تهیه ش��ده است 
نگاهی بیندازیم می بینیم امروز 
تقریب��ا 1200واح��د تولی��دی 
ماهی��ان زینتی در اس��تان های 
گیالن و اصفهان )شهر کاشان( 
مش��غول فعالیت هس��تند و در 
ای��ن زمینه گام برداش��ته اند اما 
ماهی  تولیدکنندگان صرفا  این 
تولی��د نمی کنند  ش��ب عی��د 
چ��ون س��ودتجاری در بخ��ش 
ماهی��ان زینتی اس��ت و به قول 
معروف ماهی ش��ب عید جوری 
جنس شان شناخته شده است. 

فومن و کاشان مراکز اصلی
کاظم کوکرم، کارشناس ارشد 
آبزی پ��روری در ای��ن زمینه به 
»فرص��ت امروز« گف��ت: به طور 
کل��ی ماهیان قرمز در سراس��ر 
دهکده جهانی به عنوان ماهیان 
زینت��ی ش��ناخته ش��ده و جزو 
نخس��تین گروه از ماهیان اهلی 

ش��ده توس��ط انسان ش��ناخته 
تولی��د  رو  ای��ن  از  می ش��وند، 
تجاری آنها به خصوص در کشور 
چین به عنوان صنعتی س��ودآور 
مورد اس��تقبال گ��روه عمده ای 
از س��رمایه گذاران ق��رار گرفته 
اس��ت. کوکرم در ادامه به تولید 
این ماهیان زینتی در کشورمان 
اش��اره کرد و اف��زود: با توجه به 
پی��ش نیازهای تولی��د این گونه 
ماهی��ان زینتی مناط��ق اطراف 
فومن و ش��هر کاش��ان به عنوان 
اصلی ترین مراکز پرورش ماهیان 
قرمز زینتی هس��تند اما از آنجا 
که در کاش��ان به ص��ورت کامال 
علمی به این صنع��ت پرداخته 
شده است، بیشتر انواع و اقسام 
زینتی این گ��روه از ماهیان که 
جزو خانواده کپورماهیان هستند 
تولی��د و روانه بازار می ش��ود و 
بیشتر ماهیان قرمز شب عید که 
در گوشه و کنار شهرها نزدیک 
فرا رس��یدن س��ال ن��و فروخته 
می ش��وند از اط��راف فومن وارد 

بازار می شوند. 
ای��ن متخص��ص آبزی پروری 
درب��اره چگونگی پ��رورش این 
ماهیان گف��ت: با توجه به اینکه 
ماهیان قرمز شب عید از خانواده 
کپور ماهیان هس��تند؛ به مقاوم 
بودن به تغیی��رات و بیماری ها 
رو  ای��ن  از  مع��روف ش��ده اند. 
پرورش آنها چه به صورت سنتی 
و چه به ص��ورت علمی زیاد کار 
س��خت و نگران کننده ای برای 
س��رمایه داران نیست اما باید به 

این نکته توجه داش��ته باش��یم 
که پرورش ماهیان قرمز زینتی 
می توان��د ارزش افزوده بس��یار 
باالتری نس��بت به ماهیان قرمز 
معمولی شب عید داشته باشد، 
یعن��ی کاری ک��ه در کاش��ان 
درحال انجام است. وی در ادامه 
افزود: به عنوان مثال اگر ماهیان 
قرمز معمولی ش��ب عید که در 
فومن تولید می ش��وند در مزارع 
پرورش ماه��ی حدودا هر قطعه 
می ش��وند،  فروخته  200تومان 
محصوالت کاش��ان ک��ه همان 
گلدفیش ه��ای زینتی هس��تند 
حتی س��ر مزرعه تقریبا 10برابر 
قیمت تولیدات فومن داش��ته و 
در بازارهای مصرف نزدیک به 7 
یا 8هزار تومان معامله می شوند. 
ب��ه گفته کوک��رم، پیش نیاز 
تکثی��ر و تولی��د ماهی��ان قرمز 
ش��ب عید می تواند یک حوض 
چندمتری تا یک استخر پرورش 
مکانیزه باش��د که متناس��ب با 
اه��داف س��رمایه گذار بای��د بنا 
گذاش��ته شود اما از آنجا که این 
گ��روه از ماهیان ج��زو ماهیان 
همه چیزخ��وار هس��تند، هرچه 
استخر بزرگ تر و تراکم ماهیان 
کمتر باش��د، ماهیان س��ریع تر 
رش��د کرده و بزرگ تر خواهند 
ش��د. این درحالی است که اگر 
تولیدکننده قصد تکثیر یا تولید 
ماهی��ان در اس��تخرهای بتنی 
را داش��ته باش��د باید به صورت 
دس��تی به آنها غذا داده شود تا 
برای رسیدن به بازار قوت کافی 

داشته باشند. وی در ادامه تاکید 
کرد ب��ا توجه به اص��ول علمی 
تولی��د ماهیان قرمز ش��ب عید 
در استخرهای بزرگ تر و تراکم 
پایین باعث کاهش س��وددهی 
سرمایه گذار خواهد شد؛ بنابراین 
بیشتر س��رمایه گذاران سعی در 
اس��تفاده از استخرهای کوچک 
با تراکم باال دارن��د تا بتوانند از 
منافع اقتصادی بهتری برخوردار 
باشند که این سیاست می تواند 
ب��ه بیماری های گروهی ماهیان 
نیز منجر ش��ود که با استفاده از 
داروها باید این مشکل به حداقل 

خود برسد. 

حمل ونقل چالش اصلی
عل��وم  متخص��ص  ای��ن 
درب��اره چگونگی  آبزی پ��روری 
ارس��ال ماهیان ش��ب عی��د از 
مزارع پرورش تا بازارهای هدف 
گف��ت: همان طور ک��ه قبال نیز 
اشاره ش��د این گروه از ماهیان 
ج��زو آبزیان��ی هس��تند که به 
تغییر ش��رایط مقاوم ب��وده و به 
مراقبت های خاصی نیاز ندارند. 
به همین دلی��ل دالل ها پس از 
خرید محصول مورد نظرش��ان 
از تولیدکنن��ده ب��ا اس��تفاده از 
تانکره��ای  ک��ه  خودروهای��ی 
پالس��تیکی بزرگ پش��ت آنها 
طراح��ی ش��ده اس��ت و دارای 
یک سیستم بسیار ساده انتقال 
اکس��یژن به داخل آن هس��تند 
ماهی��ان را به س��مت بازارهای 
هدف ش��ان روان��ه می کنند که 

این روش عموم��ا تلفات باالیی 
نیز دارد. 

سرمایه گذاری ژنتیکی
کاظم کوک��رم درباره بهترین 
سیاست س��رمایه گذاری معتقد 
اس��ت با توجه به اینک��ه هنوز 
هی��چ فعالیت قاب��ل توجهی در 
ژنتیکی ماهی��ان زینتی  زمینه 
در کش��ورمان ص��ورت نگرفته 
است، اگر واقعا صاحبان سرمایه 
عالقه مند ورود ب��ه این صنعت 
هوش��مندانه  بای��د  هس��تند، 
عم��ل ک��رده و برای پ��رورش 
گلدفیش های زینتی با استفاده 
از روش های ژنتیک��ی وارد این 
صنع��ت ش��وند. وی تاکیدکرد: 
ام��روز مالزی، س��نگاپور، چین، 
تایلن��د و برخی از کش��ورهای 
دیگ��ر جن��وب ش��رق آس��یا با 
استفاده از همین روش ماهیان 
را تولی��د می کنن��د ک��ه دارای 
ویژگی های خاصی در اندام شان 
هستند و با ارزش افزوده ای بعضا 
غیرقابل تصور آنها را در بازارهای 
بین المللی به فروش می رسانند 
که ای��ران هم به تازگی به عنوان 
یکی از مقاصد اصلی محصوالت 
این کشورها شناخته شده است. 
درحالی که تمام امکانات تولید 
و ص��ادرات ای��ن ن��وع ماهیان 
پرطرفدار به دیگر کش��ورها در 
کشورمان مهیاس��ت و می توان 
ب��رای آن س��رمایه گذاری کرد. 
وی در پایان گفت: البته استفاده 
از روش ه��ای ژنتیک��ی یکی از 
مواردی اس��ت ک��ه به طور کلی 
نمی توان آن را در صنعت پرورش 
ماهی نادیده گرفت چون اگر این 
کار ص��ورت نگیرد تمام ماهیان 
موجود در یک اس��تخر پرورش 
ماه��ی دچار مش��کل همخونی 
شده و عالوه بر اینکه مشکالتی 
س��اختاری برای ش��ان درس��ت 
شبیه به انسان ها ایجاد می شود، 
بلکه در صورت بروز یک بیماری 
کل آبزیان موجود در یک استخر 
مبت��ال می ش��وند چ��ون تمام 
خصوصیات ژنتیکی آنها یکسان 
است؛ بنابراین الزم است که یا از 
طریق ژنتیکی تغییراتی در آنها 
ایجاد ش��ود یا اینکه تخم ماهی 
خارج از مرزهای ایران وارد شود. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

اواس��ط دهه 70شمسی  تقریباً 
بود که با توجه ب��ه اهمیت تأمین 
بیش��تر زنجیره غذایی کش��ورمان 
بس��یاری از طرح ه��ای پ��رورش و 
تکثیر ماهی های سردآبی و گرمی 
در گوش��ه و کن��ار کش��ورمان ب��ا 
دریافت مجوزهای الزم از س��ازمان 
جهاد کش��اورزی، شیالت یا دیگر 
ارگان ها اجرایی شد و در مجموع تا 
امروز نزدیک به 3 هزار سرمایه گذار 
مختل��ف ب��رای پ��رورش ماهیان 
خوراکی یا تزیینی سرمایه های شان 
را در اس��تخرهای پ��رورش ماهی 
زینتی ریخته اند. این درحالی است 
که با توجه به اس��تقبال گس��ترده 
س��رمایه گذاران خصوص��ی در این 
زمین��ه نه تنها قوانین متناس��ب با 
حضور اقتصادی این بخش ش��کل 
نگرفت بلکه گروه��ی که به تولید 
و تکثیر ماهی های زینتی  بیش��تر 
عالقه مند شدند به نوعی در حاشیه 
قرار گرفت��ه و حمایت های دولتی 
به سمت پرورش دهندگان ماهیان 
خوراک��ی حرکت ک��رد. اما مدتی 
اس��ت که ارزش اقتصادی تولید و 
تکثیر ماهیان زینتی برای مسئوالن 
کشورمان مش��خص شده و کم کم 
نشان از حمایت های هرچند محدود 
از این نوع سرمایه گذاری می بینیم 
ب��ه صورت��ی ک��ه در اس��تان های 
مشخصی مثل کاش��ان، همدان و 
استان های حاش��یه جنوب دریای 
خزر یا حتی س��واحل خلیج فارس 
عالقه من��دان ب��ه س��رمایه گذاری 
می توانند با شرکت در کالس های 
آموزشی، نسبت به تشکیل پرونده 
برای دریافت تسهیالت اقدام کنند. 

آزمون و خطا هرگز مفید نیست
سیدجواد حسینی راوندی، مالک 
شرکت خانه  ماهی در منطقه کاشان 
در همین رابطه به  »فرصت امروز« 
گفت: پ��رورش ماه��ی قرمز فقط 
آب و تخم ماه��ی الزم ندارد بلکه 
قبل از همه این موارد سرمایه گذار 
باید دانش و ش��ناخت کافی از این 
صنعت داشته باشد، چون به غیر از 
این، ب��ه دلیل س��ختی کار موفق 

نخواهد شد. حسینی که نزدیک به 
سه دهه است در این صنف مشغول 
به کار است در ادامه افزود: بهترین 
توصی��ه به عالقه مندان این اس��ت 
که قبل از هرگون��ه تصمیم گیری 
و رؤیاپردازی به دنبال ش��رکت در 
دوره ه��ای کوتاه م��دت مربوط به 
آبزیان  شاخه های مختلف پرورش 
در جهاد کشاورزی باشند تا حداقل 
یک آگاهی معمولی از زیر و بم کار 
داشته باشند، چون با آزمون و خطا 
هیچ چی��ز به دس��ت نخواهد آمد 
جز آنکه س��رمایه اولیه افراد نیز از 
بین برود. ای��ن فعال صنفی درباره 
تسهیالت کارآفرینی در این حوزه 
ب��ه خبرنگار ما گفت: تقریباً س��ال 
1393 ب��ود که برخی مس��ئوالن 
درباره ارائه تس��هیالت 15میلیون 
پرورش دهن��دگان  ب��ه  تومان��ی 
مطالبی را عنوان کردند اما با توجه 
ب��ه مش��کالت و رک��ود موجود در 
بازارهای مختلف تولیدی کشورمان 
این وعده در شهرس��تان ها محقق 
نش��د و در ته��ران ه��م ک��ه برای 
نخس��تین بار مطرح شد افراد کمی 
توانستند از این تسهیالت کم بهره 
اس��تفاده کنند، درحال��ی که اگر 
مسئوالن بتوانند س��رمایه اولیه و 
نقدینگی تولیدکنندگان خصوصی 
را تأمی��ن و ش��رایط صادرات��ی را 
تس��هیل کنن��د، ماهی��ان زینتی 

را  صادرات چندصدمیلیون دالری 
به اقتصاد کشورمان هدیه می دهند. 

حداقل 200 متر الزم دارید
حس��ینی درب��اره تجهی��زات و 
نیازهای اولیه شروع به کار می گوید: 
بهترین روش برای ش��روع کار این 
اس��ت ک��ه از کم ش��روع کنیم به 
صورتی که بهتر است با خرید یک 
کارگاه 500مت��ر مربعی که دارای 
اس��تخر 200متر مکعبی س��رباز 
است، شروع کرد و با پرورش سنتی  
»گلدفیش «ه��ای زینت��ی از ه��ر 
100متر مربع آب آن ساالنه نزدیک 
به 2میلیون تومان کس��ب درآمد 
داشت و از سود حاصل برای توسعه 
کارگاه برنامه ری��زی ک��رد. مال��ک 
شرکت خانه ماهی در شهر کاشان 
در ادامه افزود: اگر س��رمایه گذاران 
تصمیم به سرمایه گذاری هدفمند 
و اقتصادی ت��ری دارن��د، می توانند 
با ایجاد اس��تخرهای سرپوش��یده 
که نیازمند س��رمایه گذاری بیشتر 
و تجهی��زات متفاوتی اس��ت، وارد 
می��دان ش��وند. در ای��ن ش��رایط 
باید زمینی نزدی��ک به 1000متر 
مرب��ع خریداری و ب��ا احداث چند 
استخر100متر مکعبی کارشان را 
ش��روع کنند. وی معتقد است در 
روش س��نتی اگر از بح��ث خرید 
زمی��ن کل��ی کارگاه ک��ه نیازمند 

س��رمایه ای متفاوت است بگذریم، 
برای احداث یک اس��تخر 100متر 
مکعب��ی در فض��ای ب��از ح��دود 
2میلیون تومان سرمایه نیاز است 
و در فض��ای سرپوش��یده این رقم 
ت��ا 3/5میلی��ون توم��ان افزای��ش 
خواهد داش��ت. ای��ن فعال صنفی 
منحصربه فرد  امتی��ازات  از  یک��ی 
پرورش ماه��ی را در چند منظوره 
بودن این نوع کس��ب وکار دانست 
و گف��ت: ب��ا توجه به اینک��ه امروز 
مش��کل کمبود آب در برخی نقاط 
کش��ورمان وجود دارد، در مناطقی 
مثل کاشان که تولیدکنندگان قابل 
توجهی مشغول کسب وکار هستند 
در واقع به نوعی برنامه ریزی ش��ده 
ک��ه این اف��راد پروژه ه��ای خود را 
چندمنظوره طراحی کنند. به این 
صورت که آب استخرهای پرورش 
ماه��ی پس از تعوی��ض به مصرف 
کش��ت و صنع��ت خواهد رس��ید. 
بنابراین سبد کاالیی تولیدکنندگان 
نه تنها ماهی های زینتی است بلکه 
نیز می تواند  محصوالت کشاورزی 

جزو تولیدات آنها روانه بازار شود. 

ارزش افزوده در مالکیت 
است

درب��اره  صنف��ی  فع��ال  ای��ن 
اف��زوده  ارزش  محاس��به  نح��وه 
پرورش  زمینه  س��رمایه گذاری در 

ماهیان زینتی گفت: ش��اید درباره 
موضوع پرورش ماهی زیاد دودوتای 
اقتصادی در شرایط کنونی اقتصاد 
ایران معنی یا مفهوم نداشته باشد 
اما از آنج��ا که مالکیت زمین خود 
می تواند ارزش افزوده بس��یار قابل 
قبولی داش��ته باش��د کل پروژه را 
به نوع��ی اقتصادی خواه��د کرد. 
به عن��وان مثال یک��ی از واحدهای 
تولیدی ش��رکت خانه ماهی که در 
س��ال 1380 خریداری ش��ده بود 
در آن زمان تنها 30میلیون تومان 
ارزش ملکی داش��ت و امروز همان 
کارگاه نزدی��ک ب��ه 400میلی��ون 
تومان قیمت دارد. حسینی با اشاره 
به مظلوم واقع شدن تولیدکنندگان 
محاس��بات  در  زینت��ی  ماهی��ان 
اقتص��ادی دول��ت اف��زود: باوجود 
اینکه اش��تغال زایی در این صنعت 
جزو یک��ی از ارزان ترین روش های 
اش��تغال زایی در کش��ورمان است 
تاکنون زیاد این صنعت از س��وی 
مقام های مس��ئول ج��دی گرفته 
نش��ده اس��ت. به صورتی که همه 
می دانیم برای ایجاد هر شغل دولت 
باید نزدیک به چن��د صد میلیون 
توم��ان هزینه کند ام��ا یک پروژه 
پرورش ماهیان زینتی با نزدیک به 
300میلیون تومان می تواند حداقل 
10نفر را به صورت مستقیم شاغل 
کند ولی در محاس��بات اقتصادی 
این ویژگی نادیده گرفته شده است. 
وی در ادامه با اشاره به گردش مالی 
نزدیک به 30میلی��ارد دالری بازار 
بین المللی ماهی��ان زینتی تصریح 
کرد: کش��ورهایی چ��ون اندونزی، 
تایلن��د و چین با حمایت بس��یار 
تولیدکنندگان ماهیان  از  گسترده 
زینت��ی خود حجم قاب��ل توجهی 
از ای��ن رقم گ��ردش مالی تجارت 
جهان��ی ماهیان زینت��ی را به خود 
اختص��اص داده ان��د درصورتی که 
اگر مس��ئوالن ایران تنها 10درصد 
حمایت ه��ای ای��ن کش��ورها را از 
تولیدکنندگان ماهیان زینتی داشته 
باشند این سرمایه گذاران می توانند 
برای  قاب��ل مالحظ��ه ای  ارزآوری 

اقتصاد کشورمان داشته باشند. 

چم و خم سرمایه گذاری در پرورش ماهیان زینتی

جایی برای آموزش ندیده ها نیست

ترجمه: فهیمه خراسانی شیدا رمزی
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چن�دی پیش مش�اور وزیر کار در ام�ور بانوان 
و خان�واده با اش�اره به باال بودن می�زان بیکاری 
زن�ان ج�وان در برخ�ی اس�تان ها تاکی�د کرد با 
رونق گردش�گری در این مناط�ق می توان برای 
دانش آموخت�گان زن جوی�ای کار اش�تغال زایی 
ک�رد. ای�ن در حال�ی اس�ت ک�ه کارشناس�ان 
گردش�گری و اقتصادی بر ای�ن باورند با توجه به 

اینک�ه در صنعت گردش�گری بنگاه های کوچک 
فعال هس�تند، می توانند اشتغال زیادی را ایجاد 
کنن�د و ای�ن موض�وع صنعت گردش�گری را در 
زمینه اش�تغال زایی برای بانوان از س�ایر صنایع 

متمایز می کند. 
همچنی�ن ب�ه اعتق�اد کارشناس�ان، ب�ه دلیل 
ویژگی های ذاتی زنان، بسیاری از مشاغل موجود 
در صنعت گردشگری برای بانوان مناسب تر است 
و ب�ه این ترتیب س�هم بانوان در اش�تغال حوزه 

گردش�گری به ص�ورت بالقوه می تواند بیش�تر از 
مردان باش�د. موض�وع دیگری که کارشناس�ان 
ب�ر آن تاکی�د دارن�د این اس�ت که ب�ا توجه به 
تمای�ل روزافزون زن�ان برای تحصیل در رش�ته 
گردش�گری، در صورت رش�د این صنعت بانوان 
می توانن�د در حوزه مدیریتی و در حوزه خدمات 
بس�یار موثر و موفق باش�ند. »فرصت امروز« در 
ای�ن گزارش تاثیر رونق گردش�گری بر اش�تغال 

زنان را مورد بررسی قرار داده است. 

سهشنبه
2515اسفند1394 کافه مدیران

نقش زنان در زنجیره ارزش 
گردشگری 

امروزه، در دنیا صنعت گردش��گری ش��امل صدها 
کسب و کار است که این کسب و کارها عمدتا به صورت 
کس��ب و کارهای خ��رد و کوچک اس��ت و به همین 
دلیل ای��ن صنعت می تواند فرصت های بس��یاری را 
برای اش��تغال ایجاد  کند. در واقع در زنجیره تامین 
و زنجی��ره ارزش گردش��گری فرصت های بس��یاری 
ب��رای کارآفرین��ی و اش��تغال زنان وج��ود دارد. به 
طور مش��خص در بخش عرضه صنعت گردش��گری 
خدماتی مانند اقامت و پذیرایی، خدمات حمل و نقل 
و اطالع رس��انی وجود دارد و ب��ه عبارتی در تمامی 
زمینه ه��ای مذکور زمینه هایی برای اش��تغال بانوان 

وجود دارد. 
البت��ه به طور مش��خص در دو ح��وزه فرصت های 
اش��تغال زایی زنان بیشتر اس��ت، حوزه صنایع دستی 
که زنان در تولید و فروش صنایع دستی نقش بسیار 
مهمی دارن��د و خرید صنایع دس��تی از فعالیت های 
م��ورد توجه گردش��گران اس��ت و در همی��ن رابطه 
بانوان می توانند کس��ب و کارهایی را راه اندازی کنند. 
حوزه دیگر غذاهای محلی اس��ت که از اهمیت بسیار 
زیادی برخوردار اس��ت و امروز ب��ا توجه به تحوالتی 
که در صنعت گردش��گری ایجاد شده است استفاده 
از غذاهای محلی روبه  گس��ترش است. از همین رو در 
این مورد نیز فرصت خوبی برای بانوان مهیا است که 
در زمینه تولید، فرآوری و فروش غذاهای محلی نقش 
آفرین باشند و بتوانند در این رابطه کسب و کارهایی را 
ایجاد کنند. هر چند که آمارهای دقیقی وجود ندارد 
اما در حال حاضر زنان در کس��ب و کارهای مربوط به 
صنعت گردشگری و از جمله صنایع دستی و غذاهای 

محلی نقش موثری دارند. 
حال برای اینکه از این فرصت به درستی استفاده 
ش��ود و نقش زنان در صنعت گردش��گری و به ویژه 
اش��تغال تقویت شود، می توان اقداماتی را انجام داد. 
یکی از این اقدامات آموزش است و برای اینکه نقش 
زنان در صنعت گردشگری بهبود پیدا کند، آموزش 
می تواند بس��یار موثر باش��د. شناس��ایی فرصت های 
کس��ب و کار و فرصت ه��ای کارآفرین��ی می تواند به 
ای��ن موضوع کمک کند که این زمینه ها شناس��ایی 
و مش��خص ش��ود که زنان در هر منطقه گردشگری 
چگون��ه می توانن��د در ای��ن عرصه ها موث��ر و مفید 
باش��ند. موضوع دیگر بحث شبکه سازی و ارتباطات 
اس��ت و زنانی که در حوزه گردشگری فعال هستند 
اگ��ر با یکدیگر ارتباط ش��بکه ای و تب��ادل اطالعات 
و تجربیات داش��ته باش��ند، می توانند بسیار موثرتر 

باشند. 

در ح��ال حاض��ر تورگردان هایی وج��ود دارند که 
توره��ای مس��افرتی داخل��ی و خارج��ی را هدایت 
می کنن��د و زنان��ی ک��ه در عرص��ه تولی��د و عرضه 
صنای��ع دس��تی و غذاه��ای محلی فعال هس��تند و 
فروشگاه هایی دارند که می توانند با این تورگردان ها 
در ارتب��اط باش��ند و زمین��ه ای را فراه��م کنند که 
گردش��گران داخلی و خارجی ام��کان خرید صنایع 
دستی و غذاهای محلی را داشته باشند. در هر حال 
ایجاد فروش��گاه های صنایع دس��تی و فروشگاه های 
عرضه غذاه��ای محلی در مناطقی ک��ه جاذبه های 
گردش��گری وجود دارد و گردشگران از آن جاذبه ها 
بازدید می کنند، می تواند زمینه ای را فراهم کند که 
زنان تولی��دات و محصوالت خود را به گردش��گران 
داخلی و خارجی عرضه کنند و به این ترتیب زمینه 

اشتغال برای بانوان جویای کار فراهم شود. 
ام��ا در م��ورد این موضوع که در کش��ور ما تا چه 
اندازه در مورد رونق تولید صنایع دس��تی و غذاهای 
محلی کار ش��ده اس��ت، باید به این نکته اشاره کنم 
که در مجم��وع از این فرصت ها به خوبی اس��تفاده 
نشده اس��ت هر چند که به صورت موردی تجربیات 
موفق��ی وجود دارد. به عبارتی در برخی از مناطق از 
فرصت صنایع دس��تی و غذاهای محلی به درس��تی 
اس��تفاده شده است و سعی کرده اند کاالهایی تولید 
کنند که مش��خصات خوب و استاندارد داشته باشد 
و از نظر بهداش��تی و کیفیت از بسته بندی و قیمت 
مناسبی برخوردار باشد. به هر حال از آنجا که بحث 
رقابت مطرح است تولیدکنندگان و عرضه کنندگان 
باید س��عی کنند ضمن حفظ اصالت تولیدات خود، 
کیفیت، قیمت و بسته بندی مناسب را رعایت کنند 
که مشتری پسند باشد و در بازار دوام داشته باشد. 

اما برخ��ی پیش بینی ه��ا حاکی از رش��د و رونق 
گردش��گری در سال آینده اس��ت و اگر این رشد و 
رونق محقق ش��ود، قطعا در افزایش میزان اش��تغال 
ب��رای زنان در این حوزه بس��یار موثر خواهد بود. از 
آنجا که گردشگری به صورت کسب و کارهای کوچک 
و خرد است، بس��تر این موضوع که زنان در زنجیره 
ارزش گردشگری نقش ایفا کنند و کاالها و خدماتی 
را به گردشگران عرضه کنند، بیشتر است. البته این 
بس��تر فراهم اس��ت و باید اقداماتی را انجام داد که 
این موضوع خود به خود اتفاق نمی افتد. ما در حوزه 
گردش��گری زنان کارآفرین تج��ارب موفقی داریم و 
بای��د این تجارب موفق را معرف��ی کرد و این الگوها 
را تروی��ج داد. در ای��ن می��ان آم��وزش فرصت های 
کارآفرین��ی ب��رای ایج��اد و توس��عه آنه��ا در حوزه 

گردشگری بسیار مهم است. 

همیشه پای یک زن در میان است! 

در ط��ول س��ال های اخیر، س��هم زن��ان از دنیای 
کسب و کار افزایش چش��مگیری داشته است. اگرچه 
این س��هم در پست های مدیریتی و کلیدی همچنان 
حائز تبعیض جنسیتی اس��ت، اما بنا بر آمارها، زنان 
موفق شده اند کارآمدی خود را در بخش های اجرایی 
به خوبی تثبیت کنند. با این وجود، س��هم مش��اغل 
زنان در کشورهای توس��عه یافته، بیش از کشورهای 
کمتر توس��عه یافته اس��ت و در برخی کشورهای در 
حال توس��عه، حقوق و مزایای ش��غلی زنان به مراتب 
کمت��ر از مردان تعیین می ش��ود. آمارهای اش��تغال 
زنان در برخی کش��ورها ، مثل عربستان نگران کننده 
اس��ت، تا حدی که سهم زنان به عنوان نیروی کار در 
عربس��تان با رقمی پایین تر از 15درصد تخمین زده 
می شود. صنعت گردشگری، با توجه به تنوع خدمات 
و بخش ه��ای منعطف��ش، یکی از حوزه هایی اس��ت 
که می تواند برای اش��تغال زنان بستر مناسبی فراهم 
کند. در بس��یاری از کش��ورهای جه��ان، زنان بخش 
بزرگی از نیروی کار گردش��گری را تشکیل می دهند. 
بررس��ی نقش زنان در این صنعت می تواند براس��اس 
دو دی��دگاه اصل��ی انجام گیرد: نقش زن��ان به عنوان 
خدمات دهن��دگان در بخش هایی چ��ون آژانس های 
مس��افرتی، راهنمایان سفر و. . . و نقش زنان به عنوان 

بخشی مهم از جامعه فرهنگی، هنری. 

حمایت بین الملل از حضور زنان در صنعت 
گردشگری 

از س��ال 2007 تاکنون، آژانس تخصصی س��ازمان 
مل��ل در ح��وزه گردش��گری، به عن��وان پنجمی��ن 
هدف توس��عه پایدار، بر لزوم حض��ور زنان در عرصه 
گردش��گری و برابری جنس��یتی در این حوزه تاکید 
ک��رده اس��ت. این آژان��س با برگ��زاری س��مینارها، 
دوره های آموزشی و دعوت از کشورهای مختلف برای 
حضور در این مس��یر، تالش کرده، میزان مش��ارکت 
زنان در صنعت گردش��گری را افزایش دهد. میش��ل 
باچلت، مدیر اجرایی اسبق این سازمان معتقد است؛ 
آنچ��ه برای حض��ور زن��ان در ارکان مختلف صنعت 
گردش��گری الزامی اس��ت، آگاهی بخش��ی جهانی و 
ح��ذف نابهنجاری های غیرقانونی اس��ت که منجر به 
عدم اش��تغال یا محدودیت زنان می شود. گردشگری 
پتانسیل باالیی برای اش��تغال امن و بی حاشیه برای 
زن��ان دارد، اما مش��کالت فرهنگ��ی و نابرابری های 
جنسیتی در برخی جوامع غیر پیشرفته، این فرصت ها 

را از زنان دریغ می کنند. 

فرصت هایی برای زنان، از اروپا تا خاورمیانه 
در اواخر دهه 90 می��الدی دولت بریتانیا طرحی با 
عنوان جنسیت و گردشگری به تصویب رساند که برپایه 
حمایت از حضور زنان در عرصه گردشگری طرح ریزی 
ش��ده بود. این برنامه ک��ه درواق��ع زیرمجموعه ای از 
برنامه های بلند مدت توس��عه در بریتانیاس��ت، شامل 
بندهای متعددی می ش��ود که مهم ترین آنها، کاهش 
تبعیض جنسیتی، کاهش فقر و بیکاری زنان، افزایش 
فرصت های ش��غلی برای زن��ان و ایجاد فرصت حضور 
بیشتر زنان در عرصه های اجتماعی و زیست محیطی 
است. براس��اس داده های آماری بس��یاری از کشورها 
طرح هایی مش��ابه در دس��ت اجرا دارند، اما متاسفانه 
س��هم زنان در بخش گردشگری در برخی کشورهای 
چندان امیدوار کننده نیس��ت. برای مثال در حالی که 
سهم مشارکت زنان در کشورهایی چون ایاالت متحده 
ح��دود 50درصد و با فرصتی نس��بتا براب��ر با مردان 
ارزیابی می شود. این سهم در برخی کشورهای آسیایی 
بس��یار پایین و حتی زیر 20درصد است. با این وجود 
کش��ورهایی چون؛ ترکیه، شیلی و پورتوریکو در طول 
سال های اخیر تالش های زیادی برای ارتقای وضعیت 
سهم زنان انجام داده اند. مشکل دیگر، به نابرابری حقوق 
و دستمزد زنان و مردان در کشورهای توسعه نیافته و 
درحال توسعه باز می گردد. در بسیاری از این کشورها 
با وجود ساعات کاری برابر، حقوقی ناعادالنه برای زنان 
در نظر گرفته می شود. چین یکی از کشورهایی است 
که با وجود بهره گی��ری از زنان در عرصه های مختلف 
گردشگری، س��هم عادالنه ای به آنان اختصاص نداده 
است. همچنین در برخی کشورها، مشاغل و پست های 
کلی��دی و مدیریتی در اختیار مردان و مش��اغلی رده 
پایین تر در اختیار زنان قرار می گیرد. این در حالی است 
که زنان به س��بب رواب��ط عمومی قابل قب��ول خود، 
می توانن��د در بخش ه��ای مدیریتی س��همی بزرگ تر 

کسب کنند. 
براساس آمارهای جهانی کشور اسپانیا در طول یک 
دهه گذشته نرخ باالیی از مشارکت زنان را در عرصه 
گردشگری به خود اختصاص داده است. تجربه مثبت 
اس��پانیا باعث شده نهادهای مختلف بین المللی برای 
الگوگیری یا مشارکت با این کشور وارد عمل شوند. 

آلبرتو ویارال، مدیر مرکز همکاری های گردش��گری 
آسیا و اروپا، معتقد اس��ت، شرایط ایده آل اسپانیا در 
حوزه مشارکت زنان، بیش از هر چیز با بستر فرهنگی 
مناسبی که توس��ط دولت ایجاد شده، مرتبط است. 
اس��پانیا سال هاست در خصوص توانمند سازی زنان و 
ارائه پس��ت های اجرایی و مهم به آنان تالش کرده و 
در نتیجه عزت نفس مناسبی را برای پیشرفت به زنان 

اهدا کرده است. 

مشاغل مرتبط با گردشگری 
فارغ از مش��اغلی که به طور مس��تقیم با راهنمایی 
مس��افران یا فعالیت در آژانس های مسافرتی مرتبط 
است، زنان به عنوان بخشی از جامعه فرهنگی و هنری 
هر کشور می توانند به جذب گردشگران کمک کنند. 
صنایع دس��تی و فرهنگی هر کشور می تواند حاصل 
دسترنج زنانی باشد که در کنار کسب درآمد به رشد 
گردش��گری کشورشان کمک می کنند. بنا بر گزارش 
روزنامه گاردین، دولت ترکیه مدت هاس��ت با ایجاد 
کارگاه های دوزندگی دولتی، تالش کرده ضمن تولید 
منسوجات و البسه محلی و جذب گردشگران به خرید 

این کاالها، برای زنان، ایجاد اشتغال و درآمد کند. 

آزموده دیدگاه

کارش��ناس  ن��دری،  کام��ران 
اقتصادی معتقد است که بنگاه های 
گردش��گری  زمین��ه  در  فع��ال 
بنگاه ه��ای کوچ��ک هس��تند که 
می توانند اش��تغال زیادی را ایجاد 
کنن��د و ای��ن موض��وع صنع��ت 
گردشگری را در زمینه اشتغال زایی 
برای بانوان از س��ایر صنایع متمایز 

می کند. 
اس�تدالل برخی از مس�ئوالن 
کش�ور ای�ن اس�ت که رش�د 
کش�ورمان  در  گردش�گری 
می تواند فرصت بسیار مناسبی 
برای اش�تغال زنان جویای کار 
باش�د. ش�ما با این اس�تدالل 

موافق هستید؟ 
به یقین رش��د گردشگری اعم از 
گردش��گری داخلی و گردشگری 

خارجی به افزایش اشتغال و تولید 
مل��ی کمک می کند. ام��ا در مورد 
این موضوع که رونق گردش��گری 
در نهای��ت موجب می ش��ود برای 
بان��وان مش��اغل بیش��تری ایجاد 
شود، باید ابتدا نرخ مشارکت زنان 
در اس��تان های مختل��ف را مورد 
بررسی قرار دهیم. زیرا در برخی از 
شهرهای کشورمان به دلیل مسائل 
فرهنگ��ی برخی از بان��وان تمایل 
به مش��ارکت در ام��ور اقتصادی و 
اجتماعی و کار بی��رون از منزل را 
ندارند. درهرصورت نکته این است 
که رشد گردشگری می تواند تاثیر 
بسیاری در کاهش نرخ بیکاری در 
کشور داشته باشد، اما در مورد این 
موض��وع که به چه میزان در ایجاد 
اشتغال برای زنان جویای کار موثر 

است، باید با توجه به نرخ مشارکت 
زنان در مشاغل بیرون از منزل در 
شهرهای مختلف، اظهار نظر کرد. 

بنابراین از آنجا که در کشور ما 
هنوز پتانسیل ها و ظرفیت های 
گردش�گری به طور کامل مورد 
استفاده قرار نگرفته، به همان 
نس�بت امکان اشتغال زایی در 
این صنعت فراهم نشده است؟ 
در کش��ور م��ا هن��وز صنع��ت 
توریس��م توس��عه نیافته و تاکنون 
ه��ر فردی ک��ه مس��ئولیتی را در 
برعهده گرفته  صنعت گردشگری 
است، متوجه این موضوع شده که 
کشورمان پتانسیل ها و فرصت های 
بس��یاری در این زمین��ه دارد، اما 
نتوانس��ته آن را بالفع��ل کند. در 
س��ال های پس از پیروزی انقالب 

همواره مس��ئوالن به گردش��گری 
به عن��وان یک فرصت نگاه کرده اند 
اما متاسفانه تاکنون نتوانسته ایم از 
این فرصت استفاده الزم را بکنیم. 
این در حالی اس��ت که استفاده از 
پتانس��یل ها و ظرفیت های صنعت 
گردش��گری می تواند درآمد خوبی 
را عاید کش��ورمان کند و با توجه 
ب��ه رقبای جدی که م��ا در زمینه 
توریس��م داریم می توانیم  صنعت 
از ظرفیت های بالقوه گردش��گری 
در کشورمان نهایت بهره را ببریم. 
این موضوع به صورت کالن می تواند 
درس��ت باش��د که توسعه صنعت 
توریسم به ایجاد اش��تغال و رشد 

اقتصادی کمک می کند. 
به نظر ش�ما وجه تمایز صنعت 
اش�تغال زایی  در  گردش�گری 

ب�رای زن�ان نس�بت به س�ایر 
صنایع چیست؟ 

صنع��ت  ویژگ��ی  مهم تری��ن 
گردشگری در میزان اشتغال زایی 
آن اس��ت، زیرا بنگاه ه��ای فعال 
در زمین��ه گردش��گری بنگاه های 
کوچ��ک هس��تند ک��ه می توانند 
اش��تغال زیادی را ایج��اد کنند و 
ای��ن موضوع صنعت گردش��گری 
را در زمین��ه اش��تغال زایی برای 
بان��وان از س��ایر صنای��ع متمایز 
می کند. البته باید به این موضوع 
توجه داش��ته باش��یم افرادی که 
در صنعت گردش��گری مش��غول 
فعالیت می ش��وند، در صورتی که 
آموزش های الزم را دریافت نکرده 
باشند، نمی توانند خدمات الزم را 

به گردشگران ارائه کنند. 

تاثیر رونق گردشگری بر اشتغال زنان بررسی می شود

فرصت کار برای نیمی از جامعه 

کامران ندری: 
بنگاه های کوچک گردشگری برای زنان اشتغال زا هستند

شماره469 www.forsatnet.irتلفنمستقیم:86073298

محمدرضا رضوانی
عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران 

المیرا اکرمی
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

عل��ی حس��نی، عض��و هی��ات علمی 
دانشگاه علم و فرهنگ و مدرس دانشکده 
گردشگری معتقد است که سهم بانوان در 
اشتغال حوزه گردشگری به صورت بالقوه 
می تواند بیش��تر از مردان باشد و گرایش 
زن��ان برای تخصصی ش��دن کار در حوزه 

گردشگری بیشتر از مردان است. 
گفته می شود که رشد و رونق صنعت 
گردش�گری می توان�د ب�رای ایج�اد 
اش�تغال زنان جویای کار بسیار موثر 
باشد. نظر شما در رابطه با این موضوع 

چیست؟ 
اساس��ا ای��ن موض��وع ک��ه صنع��ت 
گردش��گری بس��یار مول��د و اش��تغال زا 
است انکارناپذیر اس��ت و در حال حاضر 
به ازای هر 10 نفر گردش��گر یک شغل 
کام��ل وج��ود دارد. این در حالی اس��ت 
ک��ه با توجه ب��ه رکود و بی��کاری مزمن 
اصل اش��تغال زایی چه برای بانوان و چه 
برای مردان فرصت مغتنمی اس��ت و در 
صنعت گردش��گری امکان ایجاد اشتغال 
وجود دارد. البته شاید نتوانیم به صورت 
اختصاصی تفکیکی را میان اشتغال زنان 
و مردان در حوزه گردشگری قائل شویم 
یا اینکه بگوییم در این مشاغل ورود بانوان 

بهتر از آقایان است. 
ب�ه نظر ش�ما آی�ا می ت�وان در حوزه 
گردش���گری تفاوت��ی را می��ان 
اش�تغال زایی ب�رای زنان نس�بت به 

مردان قائل شد؟ 
زن��ان کم توقعی بیش��تری در پذیرش 
مش��اغل نس��بت به مردان دارند و یکی از 
دالیل این موضوع باورهای فرهنگی جامعه 
اس��ت که متولی اداره اقتص��اد خانواده را 
متوجه م��ردان می دانند و ای��ن در حالی 
اس��ت که ام��روزه زن��ان هم در مس��ائل 
اقتصادی خانواده نقش عمده ای را دارند. از 
سوی دیگر درآمد برخی از مشاغل مربوط 
به گردش��گری پایین تر اس��ت و از همین 
رو زنان ش��رایط بهتری را برای در اختیار 

گرفتن این مشاغل دارند. 
 فک�ر می کنید زنان در ک�دام یک از 

مشاغل مرتبط با گردشگری می توانند 
ورود جدی تری داشته باشند؟ 

صنایع دس��تی از کااله��ای مورد توجه 
توریس��ت ها اس��ت و معموال گردشگران 
ح��وزه  در  را  عم��ده ای  خریده��ای 
صنایع دستی دارند. همچنین گردشگران 
تمایل ب��ه اس��تفاده از غذاه��ای خانگی 
دارن��د و در هر دو مورد زنان می توانند در 
صف مقدم باش��ند. نکته دیگر این اس��ت 
که ب��ا توجه ب��ه اینکه مردان روس��تایی 
مش��اغل خ��ود را در زمینه کش��اورزی و 
دامپروری دارند، اگر گردشگری روستایی 
و گردش��گری مناظر افزای��ش پیدا کند، 
زنان روستایی می توانند مشاغل خدماتی 
مرتبط با گردشگران را ارائه دهند. در اصل 
می توانیم بگوییم در شرایط برابر با مردان 
و در برخی از موارد مرتبط با گردش��گری، 

زنان می توانند بهتر از مردان باشند. 
پیش بینی ش�ده ک�ه برای س�ال 95 
ش�اهد رونق گردش�گری در کش�ور 
خواهیم بود. به نظر شما به این ترتیب 
می توانیم پیش بینی کنیم که به دنبال 
رون�ق گردش�گری ش�اهد افزای�ش 

اشتغال برای زنان باشیم؟ 
قطعا همین طور اس��ت و برای سال 95 
شاهد رش��د و رونق گردشگری در کشور 
خواهی��م ب��ود و برای س��ال آین��ده این 
امیدواری وج��ود دارد که وضعیت بهتری 
در این صنعت رقم بخورد. زمانی که بحث 
رونق گردشگری مطرح است، اصل ایجاد 
اش��تغال مط��رح می ش��ود و در این بین 
50درصد از س��هم اشتغال زایی مربوط به 
بانوان خواهد بود. من معتقدم که س��هم 
بانوان در اش��تغال در حوزه گردش��گری 
به صورت بالقوه می تواند بیش��تر از مردان 
باشد. این در حالی است که در دانشگاه ها 
نی��ز تع��داد بانوان��ی ک��ه در گرایش های 
مختلف رشته گردشگری مشغول تحصیل 
هس��تند، بی��ش از دو برابر مردان اس��ت. 
به ط��ور کل��ی می توان گفت ک��ه گرایش 
زن��ان برای تخصصی ش��دن کار در حوزه 

گردشگری بیشتر از مردان است. 

علی حسنی: 
سهم بالقوه اشتغال بانوان در گردشگری بیشتر است

علی رحیم پور، مدیرعامل گروه هتل های 
هما و مدرس دانشگاه معتقد است با توجه 
ب��ه تمایل روزافزون زنان برای تحصیل در 
رشته گردشگری، اگر قرار باشد در کشور 
ما صنعت گردشگری رشد کند و به سمت 
جذب اف��راد تحصیلک��رده ب��رود، بانوان 
می توانند در حوزه مدیریتی و همچنین در 

حوزه خدمات بسیار مؤثر و موفق باشند. 
به نظر شما در صنعت گردشگری چه 
فرصت های اش�تغال زایی ب�رای زنان 
فراهم اس�ت ک�ه این مش�اغل برای 

مردان دست نیافتنی تر است؟ 
در ح��وزه مش��اغلی ک��ه در صنع��ت 
گردش��گری متوجه بانوان اس��ت، بخش 
عم��ده ای از راهنمایان ت��ور، مدیران فنی 
و مس��ئوالن دفاتر خدمات مسافری، زنان 
هس��تند. در ح��وزه اقامت��ی و پذیرایی از 
توریس��ت ها نی��ز هتل ه��ای صاحب برند 
از بان��وان در بخش های مختلف اس��تفاده 
می کنن��د. امروزه صنعت گردش��گری در 
دنیا عمدتاً متکی به نیروی انس��انی است 
و بزرگ ترین س��رمایه این صنعت نیروی 
انسانی اس��ت. برخی محدودیت هایی که 
در مشاغل صنعتی برای زنان وجود دارد، 
در صنعت گردشگری وجود ندارد. صنعت 
گردش��گری تقاضامحور، مشتری محور و 
انسان محور اس��ت و از همین رو کسانی 
که بتوانند بیشترین خدمات را به مشتریان 
ارائ��ه دهند و نیازهای آنها را درک کرده و 

برطرف کنند، موفق تر هستند. 
بنابراین معتقدی�د، خصوصیات ذاتی 
زنان آنه�ا را ب�رای در اختیار گرفتن 
برخی از مشاغل در صنعت گردشگری 

نسبت به مردان ارجح می کند؟ 
بله، همین طور اس��ت. به عنوان مثال از 
نظر روان شناسی و بازاریابی زنان در حوزه 
بازارشناس،  صنعت گردشگری می توانند 
بازاریاب و بازاردار خوبی باشند. همچنین 
در حوزه صنعت حمل و نقل در کشورهای 
مدرن، بانوان در خدمات حمل و نقل نقش 
مؤثری دارند. در عین حال در حوزه خرید 
که یکی از جاذبه های گردش��گری است، 

زنان نقش زیادی را در مراکز خرید و ارائه 
و فروش صنایع دستی به گردشگران ایفا 

می کنند. 
در کش�ور م�ا ه�م زمین�ه و ظرفیت 
برای ایجاد و توس�عه چنین مشاغلی 
در حوزه گردشگری برای زنان وجود 

دارد؟ 
صنعت گردشگری می تواند برای بانوان 
کش��ورمان مشاغل بسیاری را فراهم کند. 
با رون��دی که در ح��وزه آم��وزش وجود 
دارد و تمای��ل روز افزون زنان به تحصیل 
در رش��ته گردش��گری، اگر قرار باشد در 
کشور ما صنعت گردشگری رشد کند و به 
سمت جذب افراد تحصیلکرده برود، بانوان 
می توانند در حوزه مدیریتی و همچنین در 

حوزه خدمات بسیار مؤثر باشند. 
اش�تغال زایی در صنعت گردش�گری 
برای زنان چه وجه تمایزی نس�بت به 

اشتغال زایی در سایر صنایع دارد؟ 
مهم ترین وجه تمایز صنعت گردشگری 
با س��ایر مش��اغل و صنای��ع، در ارتباط 
مس��تقیم آن با مهمان اس��ت. در سایر 
صنای��ع اگر محصولی که ارائه می ش��ود 
مطلوبیت الزم را نداش��ته باشد مرجوع 
و برگردان��ده می ش��ود، ام��ا در صنعت 
گردش��گری این خاصیت وج��ود ندارد. 
به عبارت دیگر در س��ایر صنایع کیفیت 
و مطلوبی��ت مهم اس��ت ام��ا در صنعت 
گردش��گری تضمین کیفیت و خدمات 
مهم اس��ت و بنابرای��ن از آنجا که تولید 
و مصرف همزمان اس��ت فرصتی وجود 
ندارد، آنچه که تولید و توزیع شده از این 
چرخه خارج شود. از آنجا که در صنعت 
گردش��گری خدمات و تولیدات به شکل 
آنالین مورد اس��تفاده قرار می گیرد، باید 
افراد فعال در این ح��وزه این آمادگی را 
داشته باشد که مطابق با سالیق و عالیق 
مش��تری محصول و خدم��ات را تولید و 
ارائه کنند و از آنجا که بانوان حساس��یت 
بیش��تری در مورد این موضوعات دارند، 
برای مش��اغل مرب��وط به گردش��گری 

مناسب تر هستند. 

علی رحیم پور: 
زنان در مدیریت و خدمات گردشگری موفق تر هستند



گلکسی نوت 6 سامسونگ به زودی 
می آید

ای��ن  سامس��ونگ 
روزها در حال آماده 
شدن برای رونمایی 
از تازه ترین گوشی سری نوت خود به نام گلکسی نوت 6 
است که گفته می شود امکانات داخلی بسیار خوبی دارد. 
صبر هواداران سامسونگ احتماال ارزش زیادی دارد چون 
این برند قدرتمند کره ای ارتقای زیادی در محصول تازه 

خود داده است. 
کاربران می توانند انتظار داشته باشند که دستگاه تازه 
سامس��ونگ نس��خه ارتقا یافته مدل پیشین سری نوت 
یعنی گلکس��ی نوت 5 باشد. در ساخت گلکسی نوت 6 
درس��ت مثل گلکسی اس 7 و گلکس��ی اس 7 اج از دو 
نوع چیپست استفاده شده است. گزارش ها حکایت از آن 
دارد که دستگاه تازه سامسونگ هم اسنپدراگون کوالکام 

و هم پردازنده اکسینوس خواهد داشت. 
درب��اره ویژگی ه��ا، طب��ق گزارش های ت��ازه محصول 
جدید س��ری نوت سامس��ونگ احتماال یک رم 6 گیگ 
خواهد داش��ت. این میزان حافظه گلکس��ی نوت 6 را به 
قدرتمندترین و سریع ترین دستگاه همراه تبدیل خواهد 
کرد. همچنین این دستگاه از 256 گیگ حافظه پشتیبانی 
می کند که در خود دس��تگاه قرار داده می ش��ود. کاربران 
همچنی��ن می توانند با کارت حافظ��ه میکروSD حجم 
حافظه دستگاه را بیشتر کنند. گفته می شود گلکسی نوت 
6 صفحه نمایش 5/5 اینچی دارد که البته احتمال دارد 6 
اینچ هم باشد. رزولوشن دستگاه x 2560 1440 پیکسل 
خواهد بود. رزولوشن صفحه نمایش گلکسی نوت 5 همین 
حاال هم بسیار باال است اما سامسونگی ها همچنان به دنبال 
ارتقای آن هستند. برای گلکسی نوت 6، عمر باتری از هر 
دس��تگاه دیگری بیشتر است و 4000 میلی آمپر ساعت 
اعالم شده است. این میزان توانایی باتری امکان لذت بردن 
از بازی ها را بیشتر می کند چون ساعت های بیشتری دوام 
آورده و نیاز به شارژ پیدا نمی کند. انتظار می رود سامسونگ 
گلکس��ی 6 آگوست س��ال جاری میالدی رونمایی شود، 
هرچند سامس��ونگ هنوز جزییاتی درب��اره تاریخ عرضه 

گوشی را اعالم نکرده است. 

خرید یک میلیارد دالری
 جنرال موتورز برای تولید اتومبیل های 

خودران
جن��رال  ش��رکت 
درص��دد  موت��ورز 
اس��ت تا اس��تارتاپ 
»Cruise Automation« را در جهت توس��عه تولید 

اتومبیل های خودران خریداری کند. 
»Cruise Automation« استارتاپ اتومبیل های 
خ��ودران واق��ع در سانفرانسیس��کو اس��ت. ش��رکت 
جنرال موت��ورز و »Cruise Automation« قیم��ت 
ای��ن قرارداد را اعالم نکرده اند، با این حال گزارش برخی 
وبسایت ها حاکی از آن است که جنرال موتورز مبلغ یک 
میلیارد دالر پرداخته اس��ت. سخنگوی شرکت جنرال 
موتورز در مورد این مبلغ اظهارنظری نکرده است. شرکت 
 Cruise جنرال موتورز قصد دارد از فناوری های شرکت
برای تسریع بخشیدن در ساخت و توسعه اتومبیل های 
خودران استفاده کند. دان عمان، رییس شرکت جنرال 
موتورز در مصاحبه ای گفته است: »ما درحال به کارگیری 

منابع قابل توجه و توسعه کارایی گروه هستیم.«
فعالیت شرکت Cruise در زمینه ساخت سخت افزارها 
و نرم افزارهایی بوده اس��ت که در اتومبیل های خودران 
به کاررفت��ه و به این اتومبیل ها ای��ن امکان را می دهد تا 
ب��دون نیاز به راننده، ترمز یا فرمان در بزرگراه ها حرکت 
کنند. ش��رکت جن��رال موتورز ابتدا قصد داش��ت تا در 
شرکت Cruise  سرمایه گذاری کند اما پس از گذشت 

پنج هفته تصمیم به خرید این استارتاپ گرفت. 
این شرکت که 40 کارمند دارد در سال 2013 تاسیس 
شد و توانست 20 میلیون دالر سرمایه جذب کند. اخیرا 
شرکت Cruise در حال کارکردن روی سیستمی بوده 
است که قابلیت تولید خودروی کامال خودران را داشت. 
س��رمایه گذاری های اخیر از طرف شرکت های بزرگ 
خودروس��ازی نش��انگر ترس مدیران این صنعت از آن 
اس��ت که صنعت خودروهای معمولی با راننده با خطر 
از رده خارج ش��دن روبه رو است. شرکت جنرال موتورز 
با این خرید به صف رقبای ش��رکت های تسال و گوگل، 
بزرگ ترین تولیدکنندگان اتومبیل های خودران پیوست. 

بر اس��اس رتبه بندی ساالنه مجله فوربس، از مشاغل پردرآمد برای زنان، فرصت های 
ش��غلی مرتبط با فناوری و مراقبت های بهداش��تی حائز رتبه های باالی این فهرست 
شدند. برای تشخیص اینکه کدام حرفه ها درآمد باالیی داشتند، فوربس به سراغ اداره 
آم��ار کار ایاالت متحده رفت و تجزیه و تحلیل ه��ای مربوط به حقوق های هفتگی و 
مش��اغل تمام وقت و نیز تفکیک جنس��یت را مورد ارزیابی ق��رار داد. هر کدام از این 
مش��اغل دس��تمزد میانگین هر هفته 1148 دالر یا بیش��تر و در نتیجه درآمد ساالنه 

تقریبا 60 هزار دالری را شامل می شوند.
مش��اغلی که در این فهرست بودند حداقل 50 هزار کارگر را فرا گرفته است. بعضی 
از امور مانند پرس��تاری و متخصص بیهوش��ی به تازگی به این فهرست اضافه شده اند. 
در صدر فهرس��ت بهترین پرداخت برای زنان نقشی است که شاید خیلی جای تعجب 
ن��دارد: مدیر اجرایی. در س��ال 2015 حدود بی��ش از 27 درصد مدیران زن را در این 
حوزه مش��غول خود کرده که میانگین درآمد هفتگی 1836 دالر را به خود اختصاص 

داده است.
رتب��ه بعد، از آن داروس��ازان اس��ت. در حقیقت مش��اغل مربوط به ح��وزه مراقبت 
ه��ای بهداش��تی و س��المتی توانس��ته ان��د ب��ه رده ه��ای باالی��ی این فهرس��ت راه 
یابن��د. رتب��ه پنج��م متعلق ب��ه پرس��تاری با درآم��د هفتگ��ی ح��دود 1522 دالر 
اس��ت، و فیزیوتراپ��ی نی��ز دارای رتب��ه هجده��م اس��ت. ب��ه ط��ور کل��ی مجموعه 
 روان شناس��ی، پزش��کی و آس��یب شناس��ان گفتار و زبان جزو ش��اخه های پر درآمد

 محسوب می شوند.
همانط��ور که در س��ال های گذش��ته ه��م ش��اهد آن بودیم حرفه ه��ای مرتبط با 
عل��وم، فناوری، مهندس��ی و ریاضی نیز نمایش��ی قوی را در این لیس��ت داش��ته اند. 
مهندس��ان جای��گاه شش��م را ب��ا حق��وق هفتگ��ی 1500 دالر کس��ب ک��رده ان��د. 
 برنام��ه نویس��ان رایان��ه و تحلیگران سیس��تم ه��ای رایان��ه ای نیز در این فهرس��ت 

جای می گیرند.
در پای��ان باید به وکال، بازاریابان و مدی��ران فروش، تهیه کنندگان و کارگردانان نیز 

اشاره کرد که اهمیت آنها موجب شده آنها را نیز در فهرست پردرآمدها ببینیم.

بهترین شغل های پر درآمد برای زنان در 
سال 2016

در نیم قرن گذشته، اقتصاد جهان گروگان 
عربستان س��عودی بوده اس��ت. منابع بسیار 
زیاد نف��ت و میزان تولید باال به این کش��ور 
ام��کان داد تا نقش مهمی در ایجاد نوس��ان 

اقتصاد دنیا داشته باشد. 
تحریم نفتی سال های 1973 و1974 برای 
نخس��تین بار نش��ان داد عربستان قصد دارد 
از نفت به عنوان س��الحی درمقابل کشورهای 
دیگر به خصوص آمریکا و اروپا استفاده کند. 
در ماه اکتبر سال 1973، هیأتی از کشورهای 
عربی به سرکردگی عربستان به صورت ناگهانی 
تصمیم گرفتن��د تا در تالفی حمایت آمریکا از 
رژیم صهیونیستی در جنگ یوم کیپور، صادرات 

نفت خود را متوقف کنند. 
بالفاصله پس از این اقدام، قیمت نفت چهار 
برابر ش��د. شوک ایجاد ش��ده در کشورهای 
غربی وارد کننده نفت س��بب افزایش ش��دید 
هزینه های زندگی، ب��اال رفتن نرخ بیکاری و 

نارضایتی اجتماعی شد. 
مردم غرب، درس س��ال 1974 را فراموش 
کرده اند. دلیل اصلی این فراموش��ی آن است 
ک��ه غ��رب دیگر هدف عربس��تان س��عودی 

نیست. 
در س��ال های اخی��ر، مقامات س��عودی به 
روش��نی نش��ان داده اند، بازار نفت برای آنها 
خ��ط مقدم جنگ عربس��تان در مقابل ایران 
اس��ت. تاکتیک تولید باالی نفت و عرضه آن 
ب��ه بازار، معادل جنگ ب��ا ابزارهای اقتصادی 
اس��ت. این یعنی عربستان از استراتژی نفتی 
ب��ه جای بمب��اران ک��ردن حریف اس��تفاده 

می کند. 
نواف عبید، مش��اور امنیتی عربس��تان در 
سال 2006 اعالم کرد که ریاض آماده پایین 
ب��ردن قیمت نفت به منظ��ور »خفه کردن« 
اقتصاد ایران اس��ت. دوس��ال بعد، عربستان 
قیم��ت نف��ت را پایین برد تا ب��ه گفته خود 
جل��وی قدرت گرفتن ای��ران را در خاورمیانه 

بگیرد. 
در س��ال 2011، ترک��ی الفیص��ل، رئیس 
سابق سازمان اطالعات عربستان، به مقامات 
نات��و گفت که کش��ورش آماده اش��باع بازار 
نفت برای ایجاد ناامنی در ایران اس��ت. س��ه 
س��ال بعد، عربستان سعودی دوباره به مقابله 
با ایران پرداخت و ش��یر نف��ت را باز کرد. اما 

این بار، عربستان زیاده روی کرد. 

وقتی مقام��ات س��عودی در پاییز 2014، 
تولی��د نف��ت را ب��اال بردن��د، هی��چ ش��کی 
نداش��تند ک��ه قیم��ت پایین نف��ت، صنعت 
نفت ش��یل آمری��کا را از رده خ��ارج خواهد 
ک��رد. اما ه��دف اصل��ی عربس��تان از باالتر 
 بردن تولید نفت، س��خت کردن شرایط ایران 

بوده است. 
عبید معتق��د بود، پایین آمدن قیمت نفت 
اقتص��اد ایران را که زیر فش��ار تحریم ها قرار 
داش��ت با فشارهای بیش��تری مواجه خواهد 

کرد. 
کش��ورهای تولید کننده نف��ت، به خصوص 
کش��ورهایی مث��ل روس��یه، با پایی��ن آمدن 
قیمت نفت با کمبود بودجه مواجه می شدند 
و عربس��تان انتظار داشت سقوط قیمت نفت 
نه تنها به صنعت استخراج نفت آمریکا ضربه 
وارد می کند بلک��ه اقتصادهایی چون ایران و 

روسیه را زیر فشار قرار می دهد. 
این روش در گذش��ته بسیار تاثیرگذار بوده 
اس��ت. قیمت نفت س��بب خاتمه جنگ سرد 
ش��د. در آن زمان ه��م، ش��وروی )ابرقدرت 
کمونیس��ت(، بسیار وابسته به درآمد گازی و 
نفتی خود بود. در س��ال های 1985-1986 
تصمیم عربستان به باال بردن تولید و افزایش 
عرض��ه نفت، س��بب اف��ت قیمت و س��قوط 

اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی شود. 
ام��روزه، نیم��ی از درآمد دولت روس��یه از 
صادرات نفت و گاز تامین می شود. حتی اگر 
قیمت نفت به بشکه ای 40 دالر افزایش پیدا 
کن��د، باز هم س��ناریوی خطرناکی در انتظار 

روسیه خواهد بود. 
نرخ تورم روسیه در سال گذشته دو رقمی 
شد و بسته شدن کارخانه ها ناآرامی کارگران 

را به همراه داشت. 
ب��رای والدیمی��ر پوتی��ن، رئیس جمه��ور 
روسیه، بحران مالی مصادف با دخالت نظامی 

در شرق اوکراین وسوریه شده است. 
کشورهای تولید کننده نفت، مانند ونزوئال، 
که اقتصادش��ان وابسته به درآمد نفتی است، 
با ش��وک اقتص��ادی مواجه ش��ده اند. درآمد 
نفتی 95 درص��د کل درآمد صادرات ونزوئال 
را تش��کیل می داد. صن��دوق بین المللی پول 
پیش بینی ک��رده که ن��رخ ت��ورم ونزوئال در 
س��ال جاری به 720درصد می رسد. شرایط 
کنونی این کش��ور نمونه آش��کاری از شرایط 

کش��ورهایی اس��ت که اقتصاد تک محصولی 
دارند. 

دیگر تولید کننده نفت، نیجریه است که بر 
اثر س��قوط قیمت های نفت با کاهش شدید 
نقدینگی روبه رو ش��ده اس��ت. اف��ت قیمت 
نفت کش��ورهای آس��یای مرک��زی را نیز به 
ل��رزه انداخته اس��ت. کش��ورهای آذربایجان 
و قزاقس��تان از صن��دوق بین الملل��ی پول و 
سایر کشورهایی که توان پرداخت وام دارند، 

درخواست کمک مالی اضطراری کرده اند.
در خاورمیانه، کاه��ش قیمت نفت توانایی 
ع��راق در جنگ ب��ا گروه داع��ش را محدود 

کرده است. 
نف��ت حاش��یه  تولید کنن��ده  کش��ورهای 
خلیج فارس مثل قطر و امارات متحده عربی، 
نسبت به سال پیش بالغ بر 360 میلیارددالر 

در درآمد صادراتی شان ضرر دیده اند. 
خود عربستان سعودی هم از سیاست های 
نفتی اش متضرر ش��ده اس��ت. تمام ش��واهد 
حاک��ی از آن اس��ت که س��عودی ها به هیچ 
عنوان انتظار کاهش قیمت نفت به بش��که ای 

زیر 60 دالر را نداشته اند. 
صن��دوق بین المللی پول هش��دار داده  در 
صورت��ی که دول��ت عربس��تان از هزینه های 
جاری اش نکاهد، تا س��ال 2020 ورشکست 

خواهد شد. 
سیاست اتخاذی دولت عربستان، سیاست 
ریاضتی، اخ��ذ مالیات بیش��تر و قطع یارانه 
ش��هروندانی اس��ت که به کمک ه��ای مالی 
دولتی عادت کرده اند. این مش��کل انس��جام 
درون��ی پادش��اهی عربس��تان را زیر س��وال 

می برد. 
در این می��ان، به نتیجه رس��یدن قرارداد 
هس��ته ای ایران و1+5، تهران را از زیر فشار 
تحریم ه��ای بین الملل��ی خارج کرده اس��ت. 
این موضوع بر عربس��تان پوشیده نیست که 
با برداشته ش��دن تحریم ها یک تولید کننده 
ب��زرگ نفتی غیر قابل کنت��رل دوباره به بازار 

جهانی بازگشته است. 
بی ثباتی و ش��رایط س��خت اقتصادی برای 
تولیدکنندگان کوچک نف��ت مثل نیجریه و 
آذربایجان ادامه خواهد داش��ت، اما مس��ئله 
اصلی اینجاس��ت که س��عودی ها تفنگ را به 

سوی خود نشانه گرفته اند.
منبع:نیویورک تایمز 
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غول نفتی مغلوب سیاست های نفتی اش شد

بومرنگ نفتی عربستان سعودی

بیل گیتس و همس��رش »ملیندا« دو ابر نیرو را شناس��ایی کرده اند که می تواند 
دنیا را نجات دهد. 

س��ال 2009 ای��ن زوج نامه ای را منتش��ر می کنند ک��ه در آن جزییات اهداف و 
پیشرفت های بنیاد خیریه شان را مشخص می کنند. 

در حالی که آقای گیتس- ثروتمند ترین فرد جهان- قول داده است که 99 درصد 
از ثروت خود را برای اهداف بشردوستانه اختصاص دهد، نامه امسال او و همسرش 

قدمی رو به عقب در امور مالی است. 
این نامه می گوید: »فقر فقط در مورد کمبود پول نیس��ت، بلکه درباره عدم وجود 

منابعی است که یک فقیر نیاز دارد تا توانایی های بالقوه اش را تحقق ببخشد. 
 در نامه ساالنه مان، بیل و من درباره دو چیزی که هر فردی بیش از سایر چیزها 
می خواهد، نوشته ایم: زمان و انرژی. به همین جهت است که فکر می کنیم آنها برای 

باز کردن قفل پیشرفت هر کسی بسیار مهم هستند.« 

انرژی 
بی��ل گیتس دولت ها را ب��ه اولویت بندی تالش ها در ایجاد منابع انرژی پایدارتر و 
کمتر مخرب فرا می خواند و اش��اره می کن��د که مصرف کنندگان آمریکایی هر هفته 
برای پول بنزین، مبلغی بیش از میزانی که ایاالت متحده برای تحقیقات انرژی در 

سال خرج می کند می پردازند. 
 »اگر تنها می توانستم یک آرزو برای فقیرترین افراد داشته باشم، آن، همانا یافتن 

یک منبع انرژی ارزان و پاک برای قدرت بخشیدن به دنیای مان بود.« 
بنیانگذار مایکروس��افت تذکر می دهد که زندگی به س��بب انرژی اس��ت که طی 
قرن ها بهبود یافته اس��ت، از س��وختن چوب برای تامین سوخت گرفته تا استفاده 

از زغال سنگ و سپس الکتریسیته برای چراغ های برق، یخچال ها، خودرو ها و... 
تقریبا یک پنجم مردم جهان یا 1.3 میلیارد نفر به انرژی های پایه برای روشنایی 
یا گرما دسترس��ی ندارن��د. در عین حال افرادی که س��خت ترین ضربه را به خاطر 
تغیی��رات آب و هوایی خواهند خورد، فقیر ترین مردم جهان هس��تند که کمترین 

سهم و مسئولیت را برای انتشار کربن دارند! 
بی��ل گیتس می گوید: »یک منبع انرژی ارزان و پ��اک همه چیز را تغییر خواهد 

داد.« 
جهان 36 میلیارد تن کربن حاصل از س��وخت های فس��یلی را در سال 2015 در 
اتمس��فر زمین منتش��ر و رها کرده اس��ت، در حالی که این میزان تا حد زیادی در 
س��ال های اخیر تثبیت ش��ده اما هنوز برای کاهش آن و به صفر رساندن آن مانده 

است. 
نیروی خورشید و باد در حال حرکت در مسیری مثبت قرار دارند اما برای متوقف 
س��اختن تغییرات آب و هوایی و ایجاد انرژی مق��رون به صرفه برای همه، ما هنوز 

نیازمند بعضی ابداعات جدید هستیم. 

زمان 
حت��ی در اقتصاد های توس��عه یافته، زن ها ح��دود 4.5 س��اعت در روز- دو برابر 
م��ردان- برای کارهای خانه و ب��دون هیچ مزدی وقت صرف می کنند. در هند، این 
اختالف به ش��ش س��اعت کار بدون دستمزد برای زن ها و کمتر از یک ساعت برای 
مردان می رس��د. حتی در ایاالت متحده دختران بالغ 2 س��اعت بیشتر از پسرها به 

کارهای روزمره می پردازند. 
ملیندا گیتس می نویسد: »واقعیت این است که در کشورهای فقیر، بار کار بدون 

مزد به شدت بر دوش زنان می افتد.« 
حجم زیاد س��اعاتی که این دختران برای انجام وظایف شان صرف می کنند، تمام 

زندگی شان را تحت تاثیر قرار می دهد. 
 »مگر اینکه همه چیز تغییر کند؛ دختران امروزه صد ها هزار س��اعت بیش��تر از 
پسرها به کار بدون مزد می پردازند، فقط به این دلیل که جامعه می پندارد که این 
وظیفه آنهاس��ت. زمان صرف شده بیش��تر برای انجام کارهای خانه مانند پیمودن 
مایل ها راه برای کش��یدن آب، آس��یاب کردن گندم برای غ��ذا و خرد کردن چوب 
ب��رای آتش یعنی صرف کردن زمان کمتری برای س��وادآموزی، تحصیالت و انجام 

کارهای شخصی صرف می شود.« 
ملین��دا گیتس، نوآوران را برای کمک به آزاد کردن دختران در اقتصاد های فقیر 
به کم��ک اختراع فناوری های هوش��مند صرفه جویی در کار- مانند یک ماش��ین 
لباسشویی که بدون برق و با میزان بسیار کم آب کار می کند- به چالش می طلبد. 
بیل و ملیندا می گویند: »عالقه مندی های ما به زمان و انرژی جدا از فعالیت های 
بنی��اد ما، در س��المتی و فقر اس��ت، اما همه به یکدیگر مرتبطن��د. حل کردن این 
مشکالت، نجات زندگی ها و تبدیل جهان به مکانی عادالنه تر را آسان تر می سازد.« 

2 راز که از نظر بیل گیتس می تواند دنیا را 
نجات دهد
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سبک زندگی

جدول امروز

بر اس�اس اعالم س�ازمان انرژی بین المللی )IEA(، شرایط موجود نشان دهنده آن است که قیمت نفت در حال تثبیت است و حتی ممکن است با افزایش روبه رو شود. 
قیمت نفت در سال 2016 با 70درصد افت روبه رو بود.به گفته IEA ،تولید نفت کشورهای غیر اوپک در سال 2016 تا 750هزار بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. 

تلفن مستقیم: 86073283شماره 469 www.forsatnet.ir

محمد مهدی میثمی
 :www.telegraph.co.ukمنبع

ترجمه: سیروس ترکمان
forbes :منبع

قیمت)تومان( دوربین  صفحه نمایش  حافظه  مدل گوشی  برند گوشی

3.200.000 8 4.7 128GB iPhone 6  Apple

1.319.000 16 5.1 16GB Galaxy S5 SM-G900H  Samsung

1.799.000 4 5 16GB One M8 HTC

1.129.000 8 6 16GB Fonepad Note 6 FHD  ASUS

1.465.000 13 6 16GB Ascend Mate7  Huawei

1.095.000 13 5 16GB Xperia Z  Sony

قیمت گوش�ی تلفن همراه  بر اس�اس مراجعه خبرنگاران روزنامه فرصت امروز به بازار و بررس�ی میدانی فروش�گاه های گوشی 
موبایل و همچنین س�ایت های معتبر فروش کاالهای دیجیتال و بر اس�اس تماس های روزانه با فروش�ندگان و خریداران تعیین 

می شود. متوسط قیمت گوشی موبایل برای هر مدل و برند مالک تعیین نهایی قیمت گوشی های تلفن همراه است.
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