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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تفاهم 2 میلیاردی
بخش خصوصی ایران و اتریش

نخستین تبعات برجام در سال 95

با وجود لغو س��فر رئیس جمهور ایران به اتریش، بخش 
خصوصی ایران و اتریش 2 میلیارد دالر س��ند تجاری امضا 
کردند. براس��اس اخب��اری که در خبرگزاری های رس��می 

منتشر ش��ده، »میان ش��رکت های بخش خصوصی ایران و 
اتری��ش، تفاهم نام��ه همکاری به ارزش بی��ش از 2میلیارد 
دالر در ات��اق بازرگان��ی اتریش« امضا ش��ده اس��ت.  این 

تفاهم نامه ها ش��امل هشت س��ند در زمینه خودرو، فوالد، 
دارویی و بخش های مهندسی است که با حضور  
1»محسن جالل پور« رئیس اتاق بازرگانی ایران...

سرمقـاله
 سیاست گذاری اقتصادی

بر سر سه راهی

اقتص��اد ای��ران در کلیت خود 
اکنون در حوزه سیاس��ت گذاری 
کالن ب��ر س��ر س��ه راهی ق��رار 
دارد. ی��ک راه ای��ن اس��ت ک��ه 
ش��رایط  در  سیاس��ت گذاران 
وی��ژه قرار گیرن��د و از امکانات و 
منابع بین المللی برای دس��تیابی 
باثب��ات  و  ب��اال  رش��دهای  ب��ه 
چشم پوش��ی کنند. راه دوم این 
است که عالوه بر استفاده بهینه 
و با بهره وری باال از منابع داخلی 
به دلی��ل ناکافی بودن این منابع 
امکانات بین الملل��ی و جهانی را 
نیز مغتنم ش��مرده و استفاده از 
آنها را در دس��تور کار جدی قرار 
دهند. راه سوم که البته طرفداران 

اندکی دارد این  است...
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اکن��ون در ح��وزه  ای��ران در کلی��ت خ��ود،  اقتص��اد 
سیاس��ت گذاری کالن بر س��ر س��ه راهی قرار دارد. یک راه 
این اس��ت که سیاست گذاران در شرایط ویژه قرار گیرند و 
از امکانات و منابع بین المللی برای دس��تیابی به رشدهای 
باال و باثبات چشم پوشی کنند. راه دوم این است که عالوه 
بر استفاده بهینه و با بهره وری باال از منابع داخلی به دلیل 
ناکاف��ی بودن این منابع امکانات بین المللی و جهانی را نیز 
مغتنم ش��مرده و اس��تفاده از آنها را در دس��تور کار جدی 
قرار دهند. راه س��وم که البته طرف��داران اندکی دارد این  
اس��ت که سیاس��ت گذاری کالن بر پایه روزمرگی بنا شده 
و ب��رای هر روز و دوره های بس��یار کوتاه مدت تصمیم های 
متغی��ر گرفت. منتقدان و مخالفان سیاس��ی دولت یازدهم 
تمایل ش��دیدی دارند که دولت را در مس��یری ناخواسته 
قرار دهند که امکانات و س��رمایه های بین المللی را نادیده 

گرفته و به منابع داخلی بس��نده کند. این راه که بیشتر از 
سوی منتقدان تبلیغ می شود و با توجه به شمار رسانه های 
در اختی��ار آنها راه صواب نش��ان داده می ش��ود ش��اید به 
لحاظ سیاس��ی جذاب باش��د اما به لحاظ اقتصادی، ایران 
را با دردس��ر مواجه می کند. دردس��ر بزرگ در صورتی که 
ای��ران منابع خارجی را نادیده بگیرد این اس��ت که رش��د 
اقتصادی به مثابه متغیری بس��یار موثر در س��طوح پایین 
محقق خواهد شد. رشد اقتصادی زیر 4درصد در سال های 
آتی توانایی پاس��خگویی به نیازهای ای��ران امروز را ندارد. 
میلیون ها ج��وان تحصیلکرده ایرانی جوی��ای کار نیازمند 
اشتغال پایدار، آبرومند و با درآمد کافی هستند که تنها در 
صورت رشدهای باال ممکن اس��ت. از سوی دیگر کشیدن 
حصار ب��ه دور اقتصاد ایران و سیاس��ت گذاری بر پایه این 
سیاس��ت، عقب افتادگی تکنولوژیک ایران را با دنیای امروز 

باز هم افزایش می دهد و باق��ی مانده فعالیت های صنعتی 
ایران نیز از گردونه تولید خارج خواهند ش��د. حصارکشی 
به دور اقتصاد ایران و سیاس��ت گذاری بر پایه درون گرایی 
محض، نش��اط و ش��ادابی را از س��رمایه گذاران داخلی نیز 
س��لب و راه توس��عه را می بندد. دولت یازدهم در شرایطی 
قرار دارد که سیاس��ت گذاری کالن اقتصاد را بر پایه رش��د 
و توس��عه بلندمدت جامعه ایرانی ب��ر هر چیز ترجیح  دهد 
و تسلیم فشارهای مخالفان سیاسی خود نشود. استفاده از 
هم��ه امکانات داخلی بدون وصل ش��دن به کاروان اقتصاد 
جهان��ی به معن��ای ادامه راه ناکام گذش��ته اس��ت که به 
تعطیلی بخش های مختلف اقتصاد منجر ش��ده است و باید 
از آن اجتن��اب ک��رد. دولت باید کارشناس��ی را بر هر چیز 
دیگ��ری ترجی��ح داده و راه را از بیراهه تش��خیص دهد و 

تسلیم بازی سیاسی منتقدان نشود. 

ش��بکه تلویزیونی ای بی س��ی آمریکا روز پنجشنبه اعالم 
کرد، دولت اوباما درصدد کاهش محدودیت های مالی علیه 

ایران است و مخالفانش نگران این مسئله هستند. 
ب��ه گزارش ایرنا، این تصمیم دولت اوباما موجب خش��م 
نماین��دگان مخال��ف جمهوریخ��واه در کنگ��ره ش��ده که 
می گویند توافق هس��ته ای به حدکافی ب��ه نفع ایران تمام 
شده و دیگر نیازی به دادن امتیازات بیشتر به ایران نیست. 
هرچن��د ک��ه هنوز تصمی��م نهایی در این م��ورد گرفته 
نش��ده ول��ی وزارت خزانه داری آمریکا ی��ک مجوز عمومی 
برای دسترس��ی ش��رکت ها به معامالت دالری مش��روع با 
ایران آماده کرده اس��ت. فع��اًل معامالتی از این نوع، عملی 

غیر قانونی است. 
ای بی س��ی در گ��زارش خ��ود تأکید دارد ک��ه رفع این 
محدودیت ها تحولی اس��ت که می تواند تأثیر چش��مگیری 
در احیای اقتصاد ایران باشد که براثر تحریم ها با مشکالت 
زیادی روبه رو ش��ده اس��ت، اما این اق��دام به یک موضوع 
مناقش��ه برانگیز در آمریکا تبدیل شده است چرا که برخی 
از قانون گذاران جمهوریخ��واه و دموکرات می گویند دولت 
قول داده است ممنوعیت شدید در مورد دالر را حفظ کند. 
پل رایان، رئیس مجلس نمایندگان روز پنجشنبه اظهار 
کرد: حداق��ل چیزی که می توان گفت این اس��ت که این 

گزارش ها سخت مایه نگرانی است. 

وی ب��ا اش��اره ب��ه آزمایش های موش��کی ای��ران گفت: 
درحالی که چنین آزمایش هایی انجام می گیرد، دولت اوباما 
از مس��یر خود خارج ش��ده و برای بازگش��ایی باب تجارت 
قصد کمک ب��ه ایران را دارد. رئیس جمه��وری باید از این 

ایده خود دست بکشد. 
ای بی س��ی در پایان گفت که دالر به دلیل جایگاه خود 
به عن��وان ارز برت��ر جهان اغل��ب در مب��ادالت پولی مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. به طور مثال اگ��ر ایرانیان خواهان 
فروش نفت به هند باش��ند و پ��ول خود را به یورو به جای 
روپی��ه دریافت کنند راحت تر می توانن��د کاالهای اروپایی 
خریداری کنند. این پروس��ه عموما با تبدیل روپیه به دالر 

شروع می شود. 
همچنین مقامات آمریکا با اش��اره به اینکه از نظر آمریکا 
ای��ران تاکنون به تعهدات خ��ود در چارچوب برجام پایبند 
ب��وده گفتن��د که آمری��کا در نظ��ر دارد به منظ��ور ایجاد 
تسهیالتی در مبادالت تجاری ایران با کشور های دیگرمنع 

استفاده از دالر را لغو کند. 
مقامات آمریکا روز پنجش��نبه به آسوشیتدپرس گفتند 
ک��ه وزارت خزانه داری آمری��کا مجوزی را ب��ه منظور لغو 
ممنوعی��ت اس��تفاده از دالر در مبادالت تج��اری ایران با 
کشور های دیگر و ایجاد تسهیالت برای استفاده موسسات 
مال��ی از ای��ن ارز در مبادالت تجاری با ای��ران آماده کرده 

اس��ت.  به گفته این مقامات که نامش��ان را آسوشیتدپرس 
ذکر نکرد، گرچه هنوز تصمیم روش��ن و قاطعی از س��وی 
مقامات وزارت خزانه داری آمریکا اعالم نشده در صورت به 
اجرا درآمدن این تصمیم ایران به منافع سرش��اری دس��ت 
پیدا خواهد کرد.  این مقامات که خواسته اند، نامشان فاش 
نش��ود، افزوده اند ک��ه این راهبرد به ش��رکت های خارجی 
اجازه می دهد مش��روط بر اینکه بانک های ایرانی در تبدیل 
ارز دخالت مستقیمی نداش��ته باشند در مبادالت ارزی از 

دالر آمریکا استفاده کنند. 
بر همین اساس ایرانیان نمی توانند در این مبادالت نقش 
مستقیمی داشته باشند و چنین مبادالتی نباید با استفاده 

از دالر آغاز یا با آن به پایان برسد. 
ک��ه  ش��ده اند  ی��ادآور  همچنی��ن  مذک��ور  مقام��ات 
ممنوعیت های س��ابق همچنان در مورد افرادی که نام آنها 
درفهرس��ت تحریم های آمریکایی ق��رار دارد به قدرت خود 

باقی خواهد ماند. 
ب��ن رودز، مع��اون مش��اور امنیت ملی اوبام��ا دلیل این 
تصمی��م وزارت خزان��ه داری آمریکا را پایبن��دی ایران به 
تعه��دات خود در قبال برجام ذکر کرده و گفته اس��ت که 
آزمایش��ات موشکی ربطی به توافق نامه هسته ای ماه ژوئیه 
سال گذشته ندارد و این موضوعات جداگانه ای هستند که 

آمریکا توانایی پاسخگویی به آنها را دارد. 

رادیو فرانس��ه در گزارش��ی با نقل سخنان جک لو، وزیر 
خزان��ه داری آمریکا و هش��دارش به کنگ��ره گفت که این 

وزارتخانه در پی سازش مهم اقتصادی با ایران است. 
جک ل��و، وزیر خزان��ه داری آمریکا، به کنگره این کش��ور 
هشدار داده که تشدید مجازات های مالی علیه ایران می تواند 
نقش آمری��کا و دالر را در بازارهای جهانی تضعیف کند.  به 
گزارش ایرنا، ش��بکه اینترنتی رادیو فرانسه فارسی پنجشنبه 
ش��ب در گزارشی به شرح زیر نوش��ت: جک لو تصریح کرده 

اس��ت که افراط در تش��دید مجازات های مال��ی موضع برتر 
آمریکا را در اقتصاد جهانی به خطر می اندازد، مضاف بر اینکه 
از کارآیی مجازات ها نیز می کاهد.  وی اضافه کرده اس��ت که 
این کشور به محافل اقتصادی خارجی توضیح داد که در چه 
زمینه هایی می توانند یا نمی توانند با جمهوری اسالمی ایران 
همکاری اقتصادی داشته باش��ند.  به گفته مارک دوبوویتز، 
کارشناس بنیاد دفاع از دموکراس��ی ها در واشنگتن، معنای 
سخنان وزیر خزانه داری آمریکا این است که این کشور قصد 

دارد سازش بزرگی با دولت ایران انجام دهد به طوری که این 
کش��ور بتواند معامالت تجاری اش را با استفاده از دالر انجام 
ده��د.  به بیان دیگر، دولت آمری��کا در نظر دارد راه را برای 
تعدیل آتی مجازات های این کش��ور علیه جمهوری اسالمی 
ای��ران هموار کن��د.  به گفته مارک دوبوویت��ز، هدف دیگر 
رئیس خزانه داری آمریکا از اظهار این سخنان جلوگیری از 
تحمیل مجازات های جدید از سوی کنگره این کشور علیه 

جمهوری اسالمی ایران است. 

سیاست گذاری اقتصادی بر سر سه راهی

تلویزیون  ای بی سی آمریکا: 

اوباما درصدد کاهش محدودیت مالی معامالت با ایران

رادیو فرانسه: خزانه داری آمریکا در پی سازش مهم اقتصادی با ایران است

سرمقـاله

محمدصادق 
جنان صفت
عضو شورای 

سردبیری

استراتژی شرکت های ارائه دهنده قهوه زیر ذره بین »فرصت امروز«

بازاریابی برای محصول تازه به دوران رسیده

مدیـران
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در گفت وگو با کارشناسان مطرح شد
وحدت وهمدلی راه تحقق »اقتصاد مقاومتی«

تفاهم 2 میلیاردی بخش خصوصی ایران و اتریش

رهبر معظم انقالب اس��المی در پیامی به مناس��بت 
آغاز س��ال ۱۳۹۵ هجری شمسی، سال جدید را سال  

»اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل« نام گذاری کردند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای  »اقتصاد مقاومتی« را عالج 
مشکالت اقتصادی و پاسخ به مطالبات مردم خواندند 
و افزودند: با اقتصاد مقاومتی می توان به جنگ بیکاری 
و رک��ود رفت، گرانی را مهار کرد، در مقابل تهدیدهای 
دشمنان ایس��تادگی کرد و فرصت های بسیاری برای 

کشور ایجاد و از آنها استفاده کرد. 
ایش��ان وظیفه مسئوالن را  »اقدام عملی« در زمینه 
اقتصاد مقاومتی خواندند و تأکید کردند: الزم است که 
اقدام و عمل کردن به برنامه های اقتصاد مقاومتی ادامه 
یابد و محصول کار  »روی زمین« به مردم نش��ان داده 

شود. 
خبرگزاری ایس��نا، پیرامون ای��ن موضوع با تعدادی 
از ش��خصیت های سیاس��ی و نماین��دگان مجل��س 
گفت وگوهای��ی را انج��ام داده  ک��ه خالص��ه ای از این 
گفت وگوها در زیر می آید.  یک عضو کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس ش��ورای اسالمی دوری از شعارگرایی 
و برداش��تن قدم های اصولی را س��رآغاز اجرایی شدن 

اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ عنوان کرد. 
اس��ماعیل جلیلی اظهار کرد: س��ال ۹۵ نخس��تین 
سال پس از تحریم های ظالمانه کشورهای غربی علیه 
کش��ورمان به ش��مار می آید که فرصت مغتنمی برای 
اقتصاد کش��ور اس��ت تا از دوران رکود و توقف رشد و 
توسعه اقتصادی به سمت رشد و شکوفایی اقتصاد پس 

از برجام حرکت کند. 
این عضو هیأت رئیسه کمیس��یون ویژه تولید ملی 
تأکید کرد: برای نهادینه ش��دن اقتص��اد مقاومتی در 
س��اختار مدیریت و روابط اقتصادی کش��ور ایجاد یک 
ق��رارگاه اقتص��اد مقاومتی ب��ا فرمانده��ی واحد برای 
مدیریت بین بخش ها و رفع موانع اجرای سیاست های 

اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

احمد توکلی نماین��ده مردم تهران نیز گفت که اگر 
دولت و مجلس به سیاست های اقتصاد مقاومتی وفادار 

بمانند می توان شاهد عملیاتی شدن آن بود. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه  »اقتصاد مقاومت��ی به معنای 
اقتصاد ریاضتی نیست« یادآور شد: اقتصاد ریاضتی به 
این معناس��ت که بعد از در پیش گرفتن سیاست های 
مختلف اقتصادی توسط کشورها و بی نتیجه ماندن آن، 
صندوق بین المللی پول به دولت ها سفارش می کند که 
بودج��ه را کاهش دهند و از هزینه های اجتماعی مثل 
سالمت و آموزش بزنند درحالی که مقام معظم رهبری 
می گوین��د اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد کش��ور باید 
به گونه ای سامان یابد که ش��وک های درونی و بیرونی 

مسیر رشد و اشتغال را نتوانند تغییر دهند. 
رئیس دفتر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی گفت: مجلس 
آینده به فکر تصویب قوانینی باشد که موانع را از سر راه 
تولیدکنندگان داخلی بردارد و هزینه های تولید را برای 

سرمایه گذاری داخلی کمتر کند. 
محمد هاش��می گف��ت: در مس��یر تولی��د موانع و 
مش��کالتی وجود دارد که هزینه ه��ای قابل توجهی را 
برای تولیدکنندگان کش��ور به وجود آورده است که از 
مجلس آینده انتظار می رود با تصویب قوانینی راهگشا، 
گامی در جهت تس��هیل ش��رایط برای تولیدکنندگان 

داخلی بردارد. 
هاش��می ادامه داد: کاالهای وارداتی کمتر با موانع و 
مش��کالتی که بر س��ر راه تولیدات داخلی وجود دارد، 
روبه رو هس��تند و همین موضوع سبب شده است که 
بین تولی��دات داخلی و کاالهای کش��ورهای خارجی 
تمایزی به وجود  آید که به نفع اقتصاد کش��ور نیست. 
اگر تمام مسئوالن کش��ور بتوانند با تعامل و همکاری 
ش��رایط را برای تولیدکنندگان داخل تس��هیل کنند، 
آنگاه خواهیم دید که از میزان واردات کاس��ته ش��ده، 
تولید داخلی افزایش یافته و رونق اقتصادی به کش��ور 

باز خواهد گشت. 

با وجود لغو سفر رئیس جمهور ایران به اتریش بخش 
خصوصی ایران و اتریش 2 میلیارد دالر س��ند تجاری 

امضا کردند. 
براساس اخباری که در خبرگزاری های رسمی منتشر 
شده »میان شرکت های بخش خصوصی ایران و اتریش، 
تفاهم نامه همکاری به ارزش بیش از 2میلیارد دالر در 

اتاق بازرگانی اتریش« امضا شده است. 
این تفاهم نامه ها شامل هشت سند در زمینه خودرو، 
فوالد، دارویی و بخش های مهندسی است که با حضور  
»محس��ن جالل پور« رئی��س اتاق بازرگان��ی ایران و  
»کریستف الیتل« رئیس اتاق بازرگانی اتریش به امضا 
رس��ید.  جالل پور در همایشی که به همین منظور در 
وین برگزارشده بود، گفت: اتریش در سیاست اروپایی 
جمهوری اس��المی ایران که ما امروز سی و هشتمین 
س��الگرد آن را در کش��ور به جشن نشسته ایم، جایگاه 
خاص��ی دارد. بی تردی��د ظرفیت ه��ای اقتصادی مالی 
صنعتی و کشاورزی کش��ور هم در کسب این جایگاه 

مؤثر بوده اس��ت اما مهم تر از آن نحوه تعامل مسئوالنه 
اتریش با ایران در دهه های گذشته دلیل جایگاه فعلی 

شما در نگاه ایران است. 
رئیس اتاق ایران با اشاره به سفر چندی پیش هیأت 
بزرگ اقتصادی اتریش به سرپرستی رئیس جمهوری 
اتری��ش و با حضور رئیس اتاق اقتصاد اتریش به ایران، 
مالقات رئیس این هیأت با رهبر انقالب ایران را نشانه 
روش��ن تمایل دو کش��ور برای گسترش همکاری های 
فی مابین دانس��ته و گفت: بخش اعظم این همکاری ها 
در عرص��ه اقتصاد صنع��ت و تجارت خواهد ب��ود.  او 
خطاب به تجار اتریش��ی گفت: می دانید این مزیت را 
می ت��وان به قرارداد های پایدار س��ودآور بزرگی تبدیل 
کرد که می تواند برای بس��یاری از بنگاه های دو طرف، 
ش��کوفایی و برای ده ها هزار نفر در هردو کشور فرصت 
کاری ایجاد کند. مشارکت بنگاه های دو کشور می تواند 
در افزایش امنیت هر دو طرف بویژه در تضمین آینده 

انرژی اتریش مورد توجه قرار گیرد. 
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خبرگ��زاری رویترز گزارش 
داد، باوج��ود آمادگی اعضای 
اوپک برای شرکت در اجالس 
تثبی��ت تولید نف��ت در قطر، 
ای��ران و ع��راق دو عض��و این 
س��ازمان، تولید نفت خام خود 

را افزایش داده اند. 
 به گ��زارش ایرن��ا، رویترز 
افزود: این افزای��ش در حالی 
صورت گرفت��ه که تولید نفت 
اوپک در ماه جاری نس��بت به 
ماه فوریه تا صد هزار بش��که 
افزای��ش یافته و ب��ه رقم 32 
میلیون و 470 هزار بشکه در 

روز رسید. 
براساس این گزارش بررسی 
اطالعات مناب��ع صنعت نفت 
نش��ان  ای��ران  کش��تیرانی  و 
می دهد، این کشور بعد از لغو 
تحریم ها تولید خود را افزایش 
داده و عراق نیز تولید خود را 

به حد رکورد رسانده است. 

این درحالی است که قیمت 
نفت در مجموع، روندی نزولی 
دارد و رقب��ای اصلی ایران از 

جمله عربستان هم گفته اند، با 
بازگش��ت ایران به بازار، تولید 

خود را کاهش نخواهند داد. 

پیش تر عربس��تان، ونزوئال، 
قطر و روسیه  )به عنوان عضو 
غیر اوپ��ک( توافق کرده بودند 

ک��ه تولی��د خ��ود را افزایش 
ندهند تا قیمت های بازار نفت 
بیش از این کاهش پیدا نکند. 
همچنی��ن آنها اع��الم کردند 
به دنبال جل��ب توافق ایران و 

عراق نیز خواهند بود. 
با این وجود در گزارش اخیر 
اوپک آمده اس��ت ک��ه انتظار 
برای بازگش��ت نفت ایران به 
عامل عمده  بازارهای جهانی، 
کاهش چش��مگیر قیمت نفت 

در ماه گذشته بود. 
اوپ��ک  رس��می  س��ایت 
داده ک��ه 18  نی��ز گ��زارش 
از  آوریل قرار اس��ت بسیاری 
نفت  تولیدکننده  کش��ورهای 
دنیا که روی ه��م رفته تولید 
نیم��ی از نفت خ��ام جهان را 
در دس��ت دارند، در قطر گرد 
هم آیند تا درخصوص موضوع 
مذاکره  تولید خ��ود  تثبی��ت 

کنند. 

رویترز گزارش داد

 ایران و عراق
تولید نفت خود را افزایش دادند

الیه ه��ای  آب  س��بز«  »آب 
س��طحی خاک اس��ت که اگر به 
مصرف گیاه نرس��د، تبخیر شده 
و از دس��ترس خ��ارج می ش��ود. 
ح��دود 60 درصد آب ب��اران به 
آب سبز تبدیل می شود، بنابراین 
مدیریت و اس��تفاده بهینه از این 
آب، می توان��د تحول��ی جدی در 

تأمین غذای بشر ایجاد کند. 
رئی��س  نی ری��زی،  س��عید   
کمیس��یون جهان��ی آبی��اری و 
موض��وع  می گوی��د:  زهکش��ی 
اس��تفاده بهین��ه از آب س��بز در 
دس��تور کار کش��ورهای جه��ان 
ق��رار داش��ته و ت��الش می کنیم 
با اس��تفاده از ای��ن مفهوم تولید 
محصول در کشت دیم را افزایش 

دهیم. 
جهان��ی  کمیس��یون  رئی��س 
آبیاری و زهکش��ی در گفت وگو با  
»فرصت ام��روز« بیان می کند: در 
مدیریت آب س��بز تولید افزایش 
پی��دا می کن��د، یعن��ی ت��الش 
می کنیم که آب الیه های سطحی 
را که تبخیر ش��ده و به راحتی از 
دسترس خارج می شود، به تعرق 

تبدیل کنیم. 
تع��رق از تولیدات جانبی عمل 
فتوسنتز است. اگرچه تعرق تا حد 
زیادی شبیه تبخیر بوده و آب را 
به صورت بخار از دسترس خارج 
می کند اما در جریان این فرآیند، 
تولیدات گیاهی هم افزایش پیدا 
می کند. به همین دلیل نی ریزی 
معتقد اس��ت: با توج��ه به اینکه 
در ای��ران بین 60 تا 90 میلیون 
هکتار مرتع درجه یک و دو، 20 
ت��ا 30 میلیون هکت��ار جنگل و 
6میلیون هکتار اراضی کشاورزی 
دی��م داریم، با مدیریت مناس��ب 
می توانی��م بهره وری آب س��بز را 
افزایش دهیم.  رئیس کمیسیون 
جهانی آبیاری و زهکشی، کمبود 
س��رمایه گذاری در مراتع را عامل 
اس��تفاده غیر بهینه از آب س��بز 
معرفی کرده و بر این باور است که 
با استفاده از روش های مرتع داری 
کالسیک می توان تولید علوفه در 
مراتع را افزایش داد. از این طریق 
ش��اید بتوانیم حدود 20 میلیارد 
متر مکعب و حتی بیش��تر آب را 

به تعرق تبدیل کنیم. 
وی اضافه می کند: در مدیریت 
آب س��بز ما عملی��ات آبی انجام 
در  نمی خواهی��م  و  نمی دهی��م 
چرخ��ه آب طبیع��ت خللی وارد 
کنی��م. بدون اینکه هیچ دس��ت 
درازی ب��ه  »آب آبی«  )ش��امل 
روان آب های سطحی و آب نفوذ 
ک��رده داخ��ل زمی��ن( بکنیم، با 
تبدی��ل تبخیر ب��ه تعرق از درون 
گی��اه مورد نظ��ر، می توان تولید 
مل��ی را ب��اال برده و بهره وری آب 
باران را افزایش دهیم. این مسئله 
برای ارتقای تولید در دیم زارهای 

دنیا پیگیری می شود. 
به گفته نی ریزی به دلیل عدم 
توج��ه ب��ه مس��ئله مدیریت آب 
س��بز نیمی از اراضی دیم کشور 
ک��ه در رق��وم بارندگی مناس��ب 
ق��رار گرفته اند، بدون تولید باقی 
مانده اند اما با برنامه ریزی مناسب 
ق��ادر خواهیم بود این عرصه ها را 
ب��ه چرخ��ه تولی��د محص��والت 

کشاورزی بازگردانیم. 
افزایش تولید اراضی دیم 

امکان پذیر است
در ایران برنامه مناس��بی برای 
افزای��ش تولی��د در اراض��ی دیم 
نداریم. حس��ین دهقانی س��انیچ 
عض��و هی��أت علم��ی مؤسس��ه 
مهندس��ی  و  فن��ی  تحقیق��ات 
کش��اورزی ه��م در گفت وگ��و با  
»فرصت ام��روز« به این مس��ئله 
اشاره داشته و می گوید: نمی توان 
ادع��ا کرد که هی��چ اقدامی برای 
بهبود بهره وری اراضی دیم انجام 
نشده اما قطعاً اقدامات انجام شده 

ب��ه حد کافی نب��وده که وضعیت 
فعلی رضایت بخش نیست. 

4 میلی��ون هکتار از 6 میلیون 
هکت��ار اراض��ی دیم کش��ور به 
کشت گندم به عنوان اصلی ترین 
غذای مردم ایران اختصاص دارد 
اما راندم��ان تولید این محصول 
در اراض��ی دیم کش��ور مطلوب 
نیس��ت از هر هکت��ار زمین دیم 
در ایران حدود یک تن محصول 
برداش��ت می شود، این در حالی 
اس��ت که میانگی��ن تولید گندم 
در اراضی دی��م مناطق پربارانی 
مث��ل اتحادیه اروپ��ا بین 7 تا 8 
ت��ن در هکتار اس��ت. در تگزاس 
آمری��کا ه��م این رق��م به حدود 
3 ت��ن در هکت��ار می رس��د. آیا 
می ت��وان با مدیری��ت بهینه آب 
س��بز راندم��ان را در اراضی دیم 
ای��ران افزای��ش داد؟ دهقان��ی 
س��انیچ به این پرس��ش این گونه 
پاسخ می دهد: می توان با تقویت 
خاک و افزایش مواد هوموس��ی 
در آن همچنین توجه به مسائل 
مربوط به تاریخ کش��ت، استفاده 
از پیش آگاهی های هواشناس��ی 
برای کش��ت به موق��ع محصول 
افزای��ش  کش��اورزان،  توس��ط 
ایس��تگاه های هواشناسی  تعداد 
و مدل ه��ای اقلیم��ی در صورت 
ل��زوم، زمین��ه را برای اس��تفاده 
بهین��ه از بارش ه��ا فراهم کنیم. 
به این ترتیب، از آب س��بز بهتر 

اس��تفاده خواهیم کرد. 
به گفته وی اگر شدت بارندگی 
و ش��رایط خ��اک با ه��م منطبق 
باش��د، باران در درون خاک نفوذ 

می کن��د. اما اگر ش��دت بارش با 
ن��وع خ��اک منطبق نباش��د، به 
روان آب، سیالب و شست وشوی 
خاک تبدیل ش��ده و خس��ارت زا 
می ش��ود. بنابرای��ن در اراض��ی 
دی��م هرچه می��زان نفوذپذیری 
و ضری��ب نگه داش��ت افزای��ش 
یاب��د بهتر می توانیم از آب س��بز 

استفاده کنیم. 
عض��و هی��أت علمی مؤسس��ه 
مهندس��ی  و  فن��ی  تحقیق��ات 
کش��اورزی با اش��اره به آمارهای 
س��ال 2007، می��زان آبی را که 
از 100 درص��د بارش ها در جهان 
صرف کش��ت دیم می شود، 4/5 

درصد اعالم می کند. 
وی ادامه می دهد: با توجه به 
اینک��ه 36 درصد از کل بارش ها 
ب��ه اقیانوس ه��ا م��ی رود، 2/8 
درص��د به آب آبی تبدیل ش��ده 
و از دس��ترس خ��ارج می ش��ود 
همچنی��ن 56 درص��د ص��رف 
جنگل ه��ا و مراتع ش��ده و 0/6 
درصد هم صرف امور دامپروری 
می شود، بنابراین کل آب سبزی 
که می توان آن را در اراضی دیم 
مدیریت کرد، حدود 4/5 درصد 
ب��وده و رقم بزرگی نخواهد بود. 
ای��ن در حالی اس��ت که رئیس 
کمیس��یون جهان��ی آبی��اری و 
زهکش��ی جلوگی��ری از تخریب 
مرات��ع، افزای��ش تولید علوفه و 
حتی تولید چوب در جنگل ها را 
هم با مدیریت آب س��بز مرتبط 
دانسته و معتقد است که با این 
ش��یوه تحولی عظی��م در تولید 
محصوالت جهان ایجاد می شود. 

آغاز برنامه ریزی برای 
مدیریت بهینه آب سبز

ب��ا وجود آنکه حجم آب س��بز 
قاب��ل مدیری��ت در اراض��ی دیم 
بسیار محدود است اما در مجامع 
جهانی برنامه های مختلفی برای 
اس��تفاده از این منابع در دس��ت 
تدوی��ن اس��ت. ایران ه��م از این 
قاعده کلی مس��تثنا نیست. ناصر 
دواتگر، معاون پژوهش��ی رئیس 
مؤسس��ه خاک و آب در گفت وگو 
ب��ا  »فرصت ام��روز« می گوی��د: 
به طور مس��تقیم روی مسئله آب 
سبز فعالیت نمی کنیم اما در این 
مؤسسه مطالعاتی در زمینه به روز 
کردن نیاز آبی گیاهان در دس��ت 
تدوین است که مدیریت آب سبز 

را هم در درون خود دارد. 
ب��ه گفته وی با برآورد نیاز آبی 
گیاهان زمینه مدیریت بهینه آب 
در مزرعه برای کش��اورزان فراهم 
می شود زیرا اگر کشاورزان آب را 
بیش از نیاز گیاهان مصرف کنند، 
آب اضافی تبخیر ش��ده یا با نفوذ 
در خ��اک از محیط ریش��ه خارج 
شده و دور از دسترس می شود. 

دواتگ��ر اضافه می کند: مصرف 
آب اضاف��ی در مزارع هیچ کمکی 
ب��ه تولید نمی کن��د، زیرا گیاه از 
آن اس��تفاده مفید نکرده و فقط 

تبخیر را افزایش می دهد. 
دکتر عبدالعلی غفاری، رئیس 
سابق مؤسسه تحقیقات و رئیس 
فعلی مرک��ز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی استان 
آذربایجان غربی هم در گفت وگو 
با  »فرصت امروز« درباره اقدامات 
بخ��ش تحقیقات ب��رای مدیریت 
بهتر و استفاده بیشتر از آب سبز 
در اراض��ی دیم بیان می کند: در 
مرکز تحقیقات دیم، کار به زراعی 
انجام شده است. بذرهای مقاوم به 
خشکی و کم مصرف تولید شده و 
با استفاده از شخم های حفاظتی 
ت��الش کردی��م آب کمت��ری در 
س��طح م��زارع تبخیر ش��ود. وی 
ادام��ه می دهد: ب��ا تعیین زمان 
کاش��ت به موقع هم راهکارهایی 
برای افزایش بهره وری آب س��بز 
ارائ��ه کردی��م اما هی��چ گاه این 
اقدامات کمی نش��د تا ببینیم به 
چه می��زان در افزایش بهره وری 

آب سبز تأثیر داشته است. 

 مدیرعامل طرح پتروش��یمی 
بوشهر از عملیاتی شدن فاینانس 
1,9 میلی��ارد یورویی این طرح 
خب��ر داد و گف��ت: فاز نخس��ت 
طرح تا پایان امس��ال راه اندازی 

می شود. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، غالمرضا 
کلی  پیشرفت  الدعوه،  مستجاب 
ف��از نخس��ت طرح پتروش��یمی 
بوش��هر را که ش��امل بخش های 
متانول و یوتیلیتی اس��ت، بیش 
و  ک��رد  عن��وان  از 60 درص��د 
گف��ت: مراحل تکمیل واحدهای 
شیمی سازی طرح در دستور کار 

قرار دارد. 
وی با بیان اینکه فاز نخس��ت 
طرح پتروشیمی بوشهر با شتاب 
مطلوبی در حال ساخت و خرید 
و نصب تجهیزات آن نیز در حال 
فرآیندهای  افزود:  اس��ت،  انجام 
مهندس��ی فاز دوم این طرح که 
تولید پلی اتیل��ن، الفین و  ام ای 
جی را در برمی گی��رد، به زودی 

نهایی می شود. 
مدیرعام��ل طرح  گفت��ه  ب��ه 
پتروش��یمی بوش��هر، ف��از دوم 
اجرای این طرح در مجموع 10 
درصد پیشرفت داشته و در حال 

حاضر خرید تجهی��زات آن آغاز 
شده است. 

مس��تجاب الدعوه با اش��اره به 
اینکه فاز س��وم طرح پتروشیمی 
بوش��هر نیز در مرحل��ه انتخاب 
دان��ش فن��ی و امضای ق��رارداد 
قرار دارد، تصری��ح کرد: این فاز 
به تولی��د اسیداس��تیک و ونیل 
اختصاص خواهد  مونومر  استات 

داشت. 
مدیرعامل پتروش��یمی بوشهر 
ب��ا بی��ان اینک��ه فاینان��س 1,9 
میلی��ارد یورویی ای��ن پروژه نیز 
عملی ش��ده و در حال استفاده 

اس��ت، افزود: زمان راه اندازی فاز 
نخس��ت پروژه پایان س��ال 95 
تعیین شده و بهره برداری از کل 
طرح نیز در سال 97 امکان پذیر 

خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش ش��رکت مل��ی 
ط��رح  پتروش��یمی،  صنای��ع 
پتروش��یمی بوش��هر با ظرفیت 
س��االنه 3 میلیون تن محصول 
ش��امل واحدهای ات��ان، اتیلن، 
برش ه��ای س��ه کربنه، متانول، 
گوگ��رد، پل��ی اتیلن س��بک و 
اسیداس��تیک  س��نگین خطی، 

خواهد بود. 

پتروش��یمی بوش��هر با هدف 
تولید ساالنه یک میلیون و 650 
هزار ت��ن متانول، ی��ک میلیون 
تن الفین، 550 ه��زار تن اتیلن 
گلیک��ول، 300هزار ت��ن پلیمر 
س��نگین و س��بک و 300 هزار 
تن اسیداس��تیک طراحی و اجرا 

می شود. 
همچنی��ن این ط��رح ظرفیت 
150 هزار تن جداسازی گوگرد، 
295 میلیون فوت مکعب در روز 
بازیابی اتان و 324 میلیون فوت 
مکعب در روز شیرین سازی گاز 

را دارد. 

فاینانس ١,٩ میلیارد یورویی پتروشیمی بوشهر عملیاتی شد

استفاده بهینه از ذخیره آب خاک به حل بحران آب در ایران کمک می کند؟ 

دنیا به دنبال مدیریت ذخیره آب سبز

گزارش

آب

۴۵۰ شهر در حالت تنش آبی
 آژیر وضعیت قرمز آب 

در ۶ شهر بزرگ

با وجود اینکه 450 ش��هر در تنش آبی قرار دارند 
و آژیر وضعیت قرمز کمبود آب در شش شهر بزرگ 
ب��ه ص��دا درآمده ام��ا قائم مقام وزیر نی��رو تأکید که 

»جیره بندی آب در دستور کار نیست.«
س��تار محمودی در گفت وگوی مش��روح با مهر در 
خص��وص تدابی��ر جدید وزارت نی��رو برای تأمین آب 
شرب موردنیاز شهرها و روستاها در شش ماهه بهار و 
تابستان و همچنین احتمال بروز قطعی و جیره بندی 
آب در برخی از نقاط کشور در فصول گرم سال گفت: 
معموال از نیمه دوم اردیبهشت ماه هر سال فصل گرما 
در ایران آغاز می شود که با افزایش مصرف آب همراه 
اس��ت. عالوه بر این با افزایش دمای هوا در ماه های 
تیر و مرداد، مصارف آب به حداکثر خود می رس��د و 
البت��ه در همی��ن زمان نیز مصارف برق هم به ش��دت 

افزایش می یابد. 
این مقام مس��ئول در وزارت نیرو افزود: نخس��تین 
اقدام ما این است که یک ارزیابی از فصل گرمای سال 
گذشته انجام می دهیم که بررسی شود پیک مصرف 
در چ��ه زمان��ی ب��وده و در کجاها نقاط قوت و ضعف 
داشتیم. گام دوم کار ما این است که پیش بینی رشد 
مصرف را داش��ته باش��یم که طبق عملکرد سال های 
گذشته و افزایش تعداد مشترکان انجام می شود. در 
عین حال بررس��ی تغییرات درجه حرارت به صورت 
م��داوم ب��ه دلیل اثرگذاری ب��االی آن در مصرف آب 
ص��ورت می گی��رد. ب��ه ازای هر یک درج��ه افزایش 
حرارت، میزان مصارف باال می رود و اینها به ما نشان 
می دهد که ما نیاز آبی سال بعدی مان در چه میزانی 

خواهد بود و چقدر افزایش می یابد. 
وی تصریح کرد: پیش بینی ما برای میزان افزایش 
مصرف آب در سال جاری حدود 4 تا 5 درصد است. 
در ح��وزه ب��رق افزایش مصرف ح��دود 6 تا 7 درصد 
را پیش بین��ی می کنی��م. در بخش آب ما هزار و 190 
شهر تعریف شده برای آب رسانی داریم. اطالعات به ما 
نشان می دهد در سال آبی جاری در برخی از شهرها 

تنش آبی خواهیم داشت. 
قائ��م مق��ام وزی��ر نیرو افزود: در فصول گرم س��ال 
گذشته 547 شهر در شرایط تنش آبی قرار داشتند 
و پیش بینی می شود، برای فصول گرم امسال حدود 
450 ش��هر دارای مش��کالت آبی باشند و با اقداماتی 
که انجام ش��ده تعداد ش��هرهای دارای تنش آبی از 
تابستان گذشته تا تابستان امسال کاهش یافته است. 
وی تصریح کرد: طبق پیش بینی سازمان هواشناسی 
تا یک و نیم درجه در بهار و تابستان امسال حرارت 
افزایش می یابد که البته قطعی نیست، ولی اگر چنین 
ش��ود تعداد ش��هرهای دارای تنش آبی از 450 شهر 

باالتر خواهد رفت. 
محمودی بیان داش��ت: عالوه بر این ش��هرهایی را 
داشتیم که در حالت حاد تأمین آب قرار داشتند که 
در سال 93، 12 کالنشهر بزرگ کشور بودند که این 
تعداد در سال 94 به 6 شهر کاهش یافت و در سال 
95 نیز پیش بینی می شود شش شهر دارای مشکالت 

حاد آبی باقی بمانند. 
قائم مقام وزیر نیرو گفت: وضعیت تأمین آب شهرها 
در س��ال جاری با اوضاع س��ال های گذش��ته متفاوت 
اس��ت و آن ش��هرهایی که برای فصول گرم امس��ال 
پیش بین��ی می کنیم ک��ه نیازمند مراقبت های جدی 
اس��ت، بندرعباس، بوش��هر، ش��یراز، کرمان، مشهد و 
همدان است.  به گفته وی، تاکنون برای تمامی این 
شهرها جلساتی را برگزار کردیم و دخل و خرج های 
آبی را س��نجیدیم. جلسات استانی و برنامه ریزی های 
عملیاتی برای این شهرها انجام شده و کارهای نهایی 

نیز صورت می گیرد. 
محم��ودی درباره احتمال نوبت بندی و جیره بندی 
آب در این ش��هرها طی بهار و تابس��تان امسال گفت: 
ما تمام تالش خود را خواهیم کرد که این شهرها با 
قطعی آب روبه رو نش��وند و در س��ال های گذشته نیز 
تالش م��ان در این راس��تا ب��ود. از طریق تأمین منابع 
آب جدید، احداث چاه و تغییر در خطوط آبرسانی و 
همچنین اقدامات مدیریت مصرف و تعویض لوله های 

فرسوده، تأمین آب این شهرها را صورت دادیم. 
ای��ن مق��ام مس��ئول در وزارت نی��رو درب��اره بروز 
مش��کالت آب��ی در برخی از مناطق پُربارش ش��مال 
کشور مانند برخی نقاط استان گیالن گفت: در بین 
ش��هرهای دارای تنش آب دو عامل مؤثر وجود دارد 
که یکی مشکل کمبود منابع آب است و دیگری نیز 

نارسایی های تأسیساتی برای آبرسانی است. 
قائ��م مق��ام وزیر نیرو اظهار داش��ت: ب��رای تأمین 
تأسیسات موردنیاز آبرسانی اقداماتی صورت می گیرد 
ک��ه منج��ر به کاهش تنش های آبی خواهد ش��د. در 
برخی مناطق هم با مش��کل کمبود منابع آب و هم 
فرسودگی تأسیسات و شبکه ها مواجه هستیم که کار 

سرمایه گذاری جدی تری را می طلبد. 
وی میزان کل بارش ها تا واپسین روزهای سال 94 
را 150 میل��ی مت��ر اع��الم کرد و افزود: در عین حال 
می��زان بارش ها در میانگین بلندمدت 158 میلی متر 
بوده که این موضوع نشان می دهد، میانگین بارش ها 
5 درصد کمتر شده است.  محمودی با اشاره به بروز 
نوس��اناتی در وضعیت بارش ها گفت: به دلیل تغییر 
بارش ها شهر سنندج که سال گذشته دارای مشکالت 
آبی بوده امس��ال به ش��رایط ایده آل رسیده و به جای 

آن شهر همدان دچار مشکل آب است. 
این مقام مس��ئول در وزارت نیرو کل حجم فعلی 
س��دهای کش��ور را حدود 49 میلیارد متر مکعب ذکر 
ک��رد و اف��زود: از ای��ن میزان ح��دود 47 درصد توان 
آبگیری سدها پر است و مابقی خالی از آب مانده است. 

معاون وزیر نفت خبر داد 
آمادگی سرمایه گذاران خارجی 

 برای کاهش تولید مازوت
در پاالیشگاه های کشور

 مع��اون وزی��ر نف��ت در ام��ور پاالی��ش و پخ��ش 
فرآورده ه��ای نفت��ی از عالقه مندی س��رمایه گذاران 
ژاپن��ی و ک��ره جنوب��ی برای مش��ارکت در طرح های 

کاهش تولید مازوت پاالیشگاه های ایران خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ش��انا، عب��اس کاظم��ی بع��د از ظهر 
دیروز در آیین گش��ایش رس��می واحد سوم مجتمع 
بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان با اشاره به عالقه مندی 
س��رمایه گذاران ژاپن��ی و ک��ره جنوب��ی به حضور در 
طرح های کاهش مازوت در پاالیشگاه های بندرعباس 
و اصفهان گفت: سرمایه گذاری این شرکت ها از طریق 

تولید محصوالت بازپرداخت می شود. 
وی با بیان اینکه تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان 
تولید مازوت در کشور به صفر می رسد، گفت: با توجه 
ب��ه ورود انرژی ه��ای جدید در آین��ده، بازاری برای این 
فرآورده نفتی وجود نخواهد اشت.  کاظمی با بیان اینکه 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، دولت پاالیشگاه های 
نفت کش��ور را مکلف کرده اس��ت تا س��الی 2 درصد از 
تولید مازوت خود را کاهش دهند، خاطرنش��ان کرد: از 
70 میلیون لیتر مازوت تولیدی کش��ور هم اکنون تنها 
10 میلیون لیتر آن در داخل کش��ور اس��تفاده می شود.  
مدیرعامل ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی در ادامه از افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه اصفهان 
تا بهار سال آینده خبر داد و تصریح کرد: ظرفیت تولید 
پاالیشگاه اصفهان تا بهار سال آینده از 7 میلیون لیتر 
کنونی به بیش از 11 میلیون لیتر می رسد.  کاظمی با 
بیان اینکه هم اکنون بنزین یورو 4 در هشت کالنشهر 
کش��ورتوزیع می ش��ود، اف��زود: توزیع این ف��رآورده در 
کالنشهر مشهد به تازگی توسعه و افزایش یافته است.  
معاون وزیر نفت تولید کنونی بنزین و گازوییل یورو 4 
در کشور را به ترتیب 24 و 30 میلیون لیتر اعالم کرد 
و گفت: با وارد مدار شدن فاز نخست ستاره خلیج فارس 

تا سال آینده  ایران از واردات بنزین بی نیاز می شود. 
وی ب��ه نقش پاالیش��گاه اصفه��ان در دوران جنگ 
تحمیلی در تأمین سوخت کشور اشاره کرد و گفت: 
ای��ن پاالیش��گاه در آن دوران 100 ب��ار م��ورد حمله 
هوای��ی ق��رار گرفت و هفت مرتبه بخش های مختلف 

آن به طور کامل تخریب شد. 

راه اندازی خط لوله ۳2 اینچ 
صادراتی نفت خام با همکاری 

مناطق نفت خیز جنوب
خط لوله صادراتی 32 اینچ انتقال نفت خام از غرب 
کارون تا بهرگانس��ر به زودی با همکاری ش��رکت ملی 

مناطق نفت خیز جنوب راه اندازی می شود. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت ملی نفت 
ایران، بیژن عالی پور، مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب گفت: این خط لوله از سوی شرکت 
مهندس��ی و توس��عه نفت در دس��ت احداث است که 
مقرر شد نفت خام صادراتی مناطق نفت خیز جنوب 
به صورت موقت و تا نوسازی خط لوله صادراتی 48 

اینچ از طریق این خط به پایانه گوره منتقل شود. 
وی گفت: عملیات اتصال ورودی و خروجی این خط 
لوله به تلمبه خانه اهواز و امیدیه توس��ط کارشناسان 
مدیری��ت مهندس��ی و س��اختمان مناط��ق نفت خیز 
جنوب و شرکت نفت و گاز کارون انجام شده است. 
عالی پ��ور اف��زود: کارهای تکمیلی احداث این خط 
لوله همچنین در حدفاصل بهرگانسر تا گوره به علت 
اهمیت موضوع در ایام تعطیالت نوروز بدون وقفه در 

حال انجام بوده و تا چند روز آینده پایان می یابد. 
وی ادامه داد: پیش بینی می ش��ود این خط لوله تا 
اواخر فروردین ماه جهت استفاده برای صادرات نفت 

خام راه اندازی و مورد بهره برداری قرارگیرد. 

سازمان توسعه منابع انرژی اعالم کرد 
آمادگی تولید انبوه آب 

شیرین کن های سیار خورشیدی
مدیر مرکز توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی و 
 )CHP(  سیس��تم های تولید همزمان برق و حرارت
سازمان توسعه منابع انرژی ایران گفت: آمادگی تولید 
انبوه آب ش��یرین کن های سیار خورشیدی در کشور 
وجود دارد که می تواند در مقوله پدافند غیرعامل نیز 

بسیار مؤثر باشد. 
پدافن��د غیرعامل به معنای کاهش آس��یب پذیری 
در هنگام بحران، بدون اس��تفاده از اقدام های نظامی 
و تنه��ا با بهره گی��ری از فعالیت های غیرنظامی، فنی 

و مدیریتی است. 
موسی مرآتی زمان در گفت وگو با ایرنا افزود: مرکز 
توسعه فناوری مدیریت مصرف انرژی و سیستم های 
تولید همزمان برق و حرارت  )CHP( با فعالیت در 
زمینه دانش فنی این فناوری و توسعه آن، امروز قادر 
به تولید آب شیرین کن های سیار خورشیدی است که 
با ظرفیت شیرین س��ازی 500 لیتر آب در روز، نیاز 
آب شرب حداقل یکصد نفر را می تواند تأمین کند. 
وی تصریح کرد: این دستگاه با یک شارژ خورشیدی 
پنج ساعته در روز، قادر به تولید آب شیرین از منابع 
بی کیفیت آب اس��ت و با توجه به س��یار بودن، تولید 
انبوه آن می تواند نقش مهمی در پدافند غیرعامل در 

مناطق مختلف داشته باشد. 
مرآت��ی ب��ا بیان اینکه امروزه طیف وس��یعی از آب 
ش��یرین کن ها در س��طح جهان بسته به اقلیم مناطق 
مختل��ف ب��ر دو ن��وع کلی عملکردی خورش��یدی و 
حرارت��ی به تولید می رس��ند، گفت: این دس��تگاه ها 
ک��ه ق��ادر به ارتقای کیفیت آب ها هس��تند، امروز در 
مقوله شیرین سازی آب دریاها، به سمت سیستم های 

حرارتی حرکت کرده اند. 

پاالیشگاه

نفت

انرژی خورشیدی

لیال مرگن
leilamargan2008@gmail.com
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محس��ن جالل پ��ور، رئیس 
پارلم��ان بخ��ش خصوصی در 
هفته اول سال نو در راس یک 
هیات اقتصادی برای شرکت در 
سرمایه گذاری  توسعه  نشست 
مشترك و فرصت های کریدور 
شمال به جنوب و توسعه بندر 
گوادر ب��ا رئیس جمهور همراه 
ش��د تا در مذاک��ره با همتایان 
پاکس��تانی خود ش��اید طلسم 
روابط اقتص��ادی، تجاری را با 
همسایه ش��رقی خود بشکند. 
همس��ایه ای که معتقد اس��ت 
بال��غ ب��ر ی��ک میلی��ارد دالر 
تج��ارت ب��ا ای��ران دارد اما به 
گفت��ه جالل پور خبری از ثبت 
این رقم در ایران نیس��ت. این 
مق��ام ارش��د بخش خصوصی 
در گفت وگ��وی زیر از اهمیت 
روابط با همسایه های شرقی و 

غربی می گوید: 
رئیس جمه�ور  ب�ا  ش�ما 
پاکس�تان  ب�ه  س�فری 
داش�تید، اهمیت پاکستان 
در  بخش خصوص�ی  ب�رای 

چیست؟ 
پاکستان همسایه ای که مرز 
مش��ترك طوالنی با آن داریم 
ب��رای م��ا باید بس��یار اهمیت 
داش��ته باشد. پاکس��تان بازار 
بس��یاربزرگی است، در حدود 
190 میلی��ون نف��ر جمعی��ت 
دارد، و م��ا ب��ه چند دلیل باید 
ارتباطات اقتصادی مان را با این 
کشور توسعه دهیم، مهم ترین 
دلی��ل اش همین بازار بزرگ و 
بکر است. این کشور با جمعیت 
و وس��عتی که دارد، متاس��فانه 
تولی��دی ن��دارد. ب��ا وجودی 
ک��ه مواد اولیه بس��یار خوب و 
متنوع��ی دارد. مثال پنجمین 
تولیدکننده ش��یر در دنیاست 
لبنیات��ی  کارخانه ه��ای  ام��ا 
ن��دارد و عمدتا به طور س��نتی 
لبنیات��ش را تامی��ن می کند. 
دیگ��ر اینکه این بازار بزرگ به 
بازارهای بزرگ تری مانند هند 
و افغانس��تان نیز وصل است و 
در واقع چهار راهی است برای 
ورود به کشورهای پر جمعیت 
منطق��ه مثل چین و این برای 

م��ا موقعی��ت بس��یار خوب��ی 
اس��ت و ایج��اب می کن��د که 
فع��االن اقتصادی ما ارتباطات 
بیش��تری با این کشور بگیرند. 
مح��ور روابط و مذاکرات ما در 
دوره جدی��د تجارت نیس��ت، 
بح��ث ما اقتصاد در هم تنیده 
و کار مش��ترك است، بنابراین 

شرایط مساعد است. 
مجتبی خسروتاج، معاون 
وزیر صنعت س�ال گذش�ته 
در گفت وگوی�ی به »فرصت 
ک�ه  ب�ود  گفت�ه  ام�روز« 
کارخانه هایی در نزدیک مرز 
ایران – پاکس�تان در کشور 
همسایه با هدف تولید کاالی 
قاچاق به ایران ایجاد ش�ده 
اس�ت. آی�ا در این س�فر در 
ای�ن زمین�ه صحبت هایی با 
مقامات و همتایان پاکستانی 

داشتید؟ 
م��ن به عن��وان رئی��س اتاق 
پیش��نهاد ک��ردم که در فاصله 
مرز که طوالنی هم است چند 
ش��هرك مش��ترك صنعتی در 
نق��اط مختل��ف ایج��اد کنیم. 
م��ا مزیت های��ی داری��م ک��ه 
آنه��ا ندارن��د و مهم تری��ن آن 
ان��رژی اس��ت؛ گاز، ب��رق و... 
امکان دسترس��ی به انرژی در 
کش��ورما نس��بت به پاکستان 
بیش��تر فراهم اس��ت. آنها هم 
مش��کل و نی��از اساسی ش��ان 
انرژی اس��ت. موضوع انرژی در 
این س��فر بین دولت ها مطرح 

ش��د. در حال حاضر متاسفانه 
به صورت قاچاق به این کشور 
می رود و استفاده بهینه ای هم 
از آن نمی شود و هر دو کشور به 
جز عده ای سودجو از آن ضرر 
می بینن��د. آنه��ا هم مواد اولیه 
خوب و فراوانی دارند. ش��رایط 
ای��ن کش��ور در کش��اورزی و 
تولید محصوالت گرمس��یری 
بسیار مناسب است. همچنین 
در ح��وزه لبنی��ات می ت��وان 
ش��هرك صنعتی احداث کرد. 
از  پاکس��تان  اینه��ا  از  ج��دا 
قوی ترین کش��ورها در زمینه 
نس��اجی است. در حال حاضر 
بسیاری از تولیدات این کشور 
حت��ی از کش��ور م��ا از طریق 
قاچاق به  ترکیه می رود و آنجا 
برای تولید پوش��اك اس��تفاده 
می ش��ود. رفع ناامنی و قاچاق 
از خواسته های جدی ما در این 
سفر بود و فکر می کنیم با ایجاد 
فعالیت های مشترك اقتصادی 
و ش��هرك های صنعت��ی، این 

ناامنی ها دور خواهد شد. 
س�ه کش�ور پاکس�تان، 
افغانس�تان  و  ع�راق 
بیش�ترین م�رز مش�ترک 
را ب�ا ایران دارند. مس�ئله 
قاچ�اق، دغدغ�ه عمده در 
م�رز این کش�ورها اس�ت، 
روابط با این س�ه کشور در 
مقایس�ه با دیگر کش�ورها 
ب�رای بخش خصوص�ی چه 

تعاریفی دارد؟ 

ارتباط��ات اقتص��ادی ما با 
ای��ن کش��ورها در مقایس��ه با 
همسایگان بسیار اهمیت دارد 
اما برای ما متفاوت است. عراق 
کش��وری اس��ت که ما سال ها 
ب��ه خاط��ر آن هزین��ه دادیم. 
در 30سال گذش��ته و حت��ی 
قب��ل از انقالب هم هزینه های 
زیادی ب��رای عراق پرداختیم 
و حاال ش��اید ب��ا پایان یافتن 
دول��ت صدام و  آم��دن دولت 
مردم��ی، بهتری��ن زمان برای 
بازگش��ت برخ��ی هزینه های 
کش��ور ماس��ت. ما هزینه های 
سیاس��ی زیادی آنج��ا دادیم 
نتوانس��تیم  ول��ی متاس��فانه 
آن طور که باید این هزینه ها را 
جبران کنیم و بازار پر مصرف 
ع��راق را ب��ه دس��ت بیاوریم. 
ترکیه غالب ش��د و کشورهای 
دیگ��ری آنج��ا حض��ور پی��دا 
کردن��د. ما در برخی س��ال ها 
بی��ن 11 ت��ا 12 میلیارد دالر 
رس��می یا غیر رس��می کاال به 
ع��راق صادر کردیم. من تصور 
می کنم بازار عراق برای ما یک 
بازار 30 تا 40 میلیارد دالری 
اس��ت. ما در دوران جدید به 
دنبال اس��تفاده از این شرایط 
و فرصت ایجاد ش��ده هستیم. 
اما روابط سیاس�ی خوب 
ب�ا عراق هم منجر به روابط 

اقتصادی باال نشد. 
هیچ کش��وری ب��ه اندازه ما 
ام��کان حض��ور در این بازار را 

ن��دارد. نف��وذ م��ا در عراق در 
مقایس��ه با دیگر کش��ورها در 
س��طح بیشتری اس��ت. اغلب 
کش��ورها برای حضور در بازار 
عراق باید بیایند و از ما کمک 
بگیرند. اما درست است آن طور 
که باید و متناسب با این نفوذ، 
ن��ه فعاالن اقتصادی ما حضور 
دارن��د و نه کاالهای ما در بازار 
عراق جای مناس��ب خودش را 

پیدا کرده است.  
برگردی�م به پاکس�تان و 
افغانس�تان، همس�ایه های 
ش�رقی که با آنها مشکالت 
زی�ادی در مرزه�ا داریم و 
کش�ورهایی هستند که در 
داخل با بی ثباتی و وضعیت 
نابس�امانی  اقتص�ادی 

مواجهند. 
پاکس��تان اعتقاد دارد ما در 
س��ال یک میلیارد دالر با آنها 
تجارت می کنی��م. آنها اعتقاد 
دارن��د ای��ن تجارت رس��می و 
غیر رسمی دو کشور است، مثاًل 
200 هزار تن نارنگی س��االنه 
ب��ه ایران می آی��د. درحالی که 
م��ا ثبت ورود نارنگی نداریم یا 
کاالهای نس��اجی می آید اما ما 
اصاًل ثبت نداریم. ما باید به طور 
ج��دی برای مرز با پاکس��تان، 
برنامه ری��زی کنیم ت��ا بتوانیم 
هزینه های باالیی که برای مان 
ایجاد ش��ده را جب��ران کنیم. 
چ��را که حدود س��ه ه��زار نفر 
بین دو کشور تجارت پیله وری 
می کنند، ما نمی خواهیم اینها 
بیکار ش��وند اما باید کار مداوم 
و مول��د و مطمئ��ن ب��رای آنها 
ایجاد ش��ود. بسیاری از همین 
س��ه هزار نفر کارش��ان قاچاق 
انرژی ارزان به پاکستان است. 
صنعتی  ش��هرك های  احداث 
وضعی��ت قاچ��اق، اش��تغال و 
معیش��ت را در مرزها دگرگون 
خواهد کرد. اما در افغانس��تان 
وضع فرق می کند این کش��ور 
تولی��دی ن��دارد، تنه��ا کاری 
ک��ه ما می توانی��م بکنیم ورود 
مش��ترك  س��رمایه گذاری  به 
است، آنها معادن خوبی دارند، 
ب��ه نظ��رم بای��د در این زمینه 
ب��رای کار مش��ترك و م��داوم 

برنامه ریزی کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران از اهمیت روابط اقتصادی با همسایه ها گفت 

کار با همسایه ها؛ سخت اما ضروری

س��ال 94 از جمله س��ال های سرنوش��ت 
س��از در اقتص��اد ای��ران بود. زی��را اقتصاد 
کش��ور بخش��ی از س��ال را در تحریم ها و 
اما و اگر های آن به س��ر می برد و بخش��ی 
دیگ��ر را در فض��ای لغ��و تحریم ها و اجرای 
برجام بود. به اعتقاد برخی از کارشناس��ان، 
با توجه به موارد مذکور در سال 94 شرایط 
اقتصادی کشور به وضعیت رکود فرو رفت 
و بنگاه ه��ای تولی��دی ق��ادر ب��ه هیچ نوع 
برنامه ری��زی ب��رای مدیریت تولید و عرضه 
نبودند. در واقع می توان س��ال 94 را س��ال 
 »  ب��رزخ واحدهای تولیدی کش��ور «   نامید. 
برهمین اس��اس »فرص��ت امروز« به دنبال 
بررس��ی این موضوع از نگاه تولیدکنندگان 
است تا به تشریح وضعیت تولید بپردازد. 

مهرداد شکوهی رازی، مدیرعامل شرکت 
اس��تخراج و فرآوری مواد اولیه شیش��ه در 
گفت وگو با  »  فرصت امروز «   درباره وضعیت 
تولید کش��ور در س��ال گذشته اظهار کرد: 
متاسفانه در سال 94 شرایط به گونه ای بود 
ک��ه ق��درت خرید و تقاضا تحریک نش��د و 
ب��ه دلی��ل نبود نقدینگ��ی و رکود، تولید به 
درس��تی صورت نمی گرف��ت و به تبع پول 
هزینه ش��ده هم بازگشت درستی نداشت. 
از س��وی دیگ��ر اقتص��اد ما در س��ال های 
اخی��ر دچ��ار رکود تورمی ب��ود که بدترین 
ش��رایط برای اقتصاد یک کشور است. زیرا 
نمی توان به درس��تی هردوی این ش��رایط 
 را هماهنگ و نس��بت به کاهش آنها اقدام 

کرد. 
او درباره پیش بینی خود از سال 95 گفت: 
م��ا س��ال 95 را به فال نی��ک می گیریم تا 
بتوانیم توسط دولت تولید را توسعه دهیم. 
از نظر من در سال 95 تغییر و جهش جدی 
نخواهیم داشت. اما اگر به دنبال تغییری در 
نیمه دوم سال هستیم باید زمینه آن را در 
5، 6 ماه اول سال ایجاد کنیم. اما به دلیل 
اینکه امکان پر کردن ظرفیت های خالی را 
به سرعت نداریم، تغییری واقعی و اساسی 

بسیار دور از ذهن است. 
شکوهی ادامه داد: دولت باید با همراهی 

تولیدکنن��دگان کمبود مناب��ع را از طریق 
کاه��ش فش��ار بر تولید جب��ران کند زیرا با 
دریاف��ت مالی��ات از تولی��د و وضع عوارض 
بی��ش از ح��د باعث ضرب��ه به تولید خواهد 
ش��د و اگ��ر واحد تولی��دی بخواهد در کنار 
پرداخ��ت مالیات های س��نگین، بیمه و. . . 
سودی کسب کند، بسیار سخت شده است. 
تولید در سال 94 حال خوبی نداشت

افش��ین سلیمانی س��االر، مدیر بازرگانی 
ش��رکت توسعه س��اخت طباطبایی، فعال 
در زمینه تولید قطعات استراتژیک معدنی 
در گفت وگ��و ب��ا  »  فرص��ت ام��روز «   درباره 
بررس��ی وضعیت تولید در س��ال 94 اظهار 
ک��رد: تولید در بخ��ش صنعت از دو بخش 
کاالهای اس��تراتژیک و خاص که از پایه و 
س��اخت توس��ط کارگران و تولیدکنندگان 
داخلی صورت می گیرد، تش��کیل می ش��ود 
که با توجه به ش��رایط تحریمی در کش��ور، 
مهندس��ی معکوس در ای��ن زمینه صورت 
گرف��ت ک��ه با این اقدام در س��ال 93و 94 
توانس��تیم ب��ه موفقیت ه��ای قابل توجهی 
دس��ت یابیم. بخش دیگر کاالهای مصرفی 
اس��ت که در س��ال گذش��ته تیراژ باالیی 
داش��تند اما با توجه به اینکه مصرف کننده 
نهای��ی کارخانجات تولی��دی بودند، میزان 
س��فارش کمتر بود و از ش��رایط مناس��بی 

برخوردار نبود. 
او ادام��ه داد: بررس��ی خ��وب و بدی یک 

سال، باید براساس پیش نیاز و بازتاب تولید 
صورت گیرد. اگر صنعت و تولید کشور در 
س��ال 94 از این جهت مورد بررس��ی قرار 
گی��رد، س��ال خوبی برای تولی��د و اقتصاد 

کشور نیست. 
سلیمانی ساالر درباره پیش بینی خود از 
س��ال 95 اظهار کرد: س��ال 95 در بخش 
صنای��ع م��واد معدن��ی به دو ص��ورت قابل 
پیش بینی است؛ در درجه اول باید تصمیم 
قاطع و شجاعانه ای از طرف مدیران صنایع 
ص��ورت گیرد و ب��ه تولیدکنندگان داخلی 
اعتماد بیشتری صورت گیرد. ما این امتحان 
را در دوران تحری��م پ��س داده ای��م، پ��س 
امکان استفاده از تکنولوژی سایر کشورها، 
بدون بازکردن ورودی های کش��ور به روی 
محصوالت آماده آنها را داریم تا از این طریق 
تولیدکنندگان داخلی را به اس��تانداردهای 

جهانی برسانیم. 
این تولیدکننده در ادامه افزود: نگاه دیگر 
سطحی نگری برای جبران سال های گذشته 
اس��ت که از نظر من نباید این گونه باش��د 
و باید براس��اس الگوی اقتصاد مقاومتی به 
ص��ورت جایگزین��ی نیازمندی ها نباش��د 
که بخواهیم با فعالیت بیش��تر گذش��ته را 
جایگزین کنیم زیرا باید با توجه به اقتصاد 
مقاومتی با جایگزینی سایر صنایع به جای 
نفت بتوانیم کاس��تی های گذشته را جبران 

کنیم. 

تولید یک سال 20 کارخانه روی 
زمین مانده

ابراهی��م طاهرخان��ی کدخدای��ی، معاون 
شرکت صنایع سیمان زابل نیز در گفت وگو 
با  »  فرصت امروز «   درباره بررسی خود از تولید 
در س��ال 94 اظهار کرد: در س��ال 94 حال 
عمومی تولید به دلیل مواجه شدن با مشکل 
جدی رکود کم س��ابقه در کشور، خوب نبود 
و باید بگویم که تمام تولیدکنندگان ملی که 
در این شرایط موفق شدند گردش چرخ های 
تولید بنگاه خود را حفظ کنند در خور تقدیر 

و حمایت ویژه  هستند. 
او ادامه داد: صنعت س��یمان هم مستثنا 
از ای��ن رکود نب��ود و به دالیلی چون رکود 
جدی مس��کن، بدهی قابل توجه دولت به 
پیمان��کاران و تضعی��ف ناگزی��ر پروژه های 
عمران��ی، کاه��ش ش��دید تقاض��ا گریبان 
صنعت س��یمان را گرف��ت و موجب رقابت 
منف��ی برخی ش��رکت های س��یمانی برای 
بق��ا ش��د. ل��ذا در س��ال 94، صنعت��ی که 
چشم انداز توس��عه ای در سال های گذشته 
را تجربه کرده بود به واس��طه رکود جدی 
مص��رف حت��ی ب��ا تعطیلی ناگزی��ر برخی 
کارخانج��ات، به وی��ژه در قس��مت هایی از 
کشور که دسترسی سخت تری به مرزهای 
صادراتی داشتند، شد و آنچه باید به جبران 
این رکود یاریگر حیات این صنعت می شد 
حمایت های تسهیل کننده دولتی و اجتناب 
از نگاه های بخشی بود که در برخی حوزه ها 
از جمل��ه فضای حمل و نق��ل و پایانه ها این 

انتظار برآورده نشد. 
طاهرخانی افزود: امروز صنعت س��یمان 
ب��ا رقم��ی بالغ بر 17 میلیون تن انباش��ت 
کلینکر مواجه ش��ده اس��ت؛ یعن��ی تقریبا 
معادل تولید یک سال 20 کارخانه سیمان 
روی زمی��ن مان��ده و امیدواری��م با تمهید 
راهکارهای درس��ت و منطق��ی حمایتی و 
با خروج هرچه س��ریع تر کش��ور از شرایط 
رک��ودی موج��ود، در س��ال 95، این مقدار 
کاهش محسوسی را داشته باشد و وضعیت 
صنعت سیمان به عنوان مالت توسعه کشور 
بهبودی و بازگشت بر شرایط بهره ور و بهینه 

را تجربه کند. 

بررسی »فرصت امروز« از تولید در سال 94

تولیدکنندگان گله مند یا راضی؟

گزارش 2

یونان خواستار توسعه روابط با 
ایران شد

وزیر اقتصاد، توس��عه و گردش��گری یونان در 
روابط  توسعه  دیدار سفیر کش��ورمان خواس��تار 
و هم��کاری در همه زمینه ها بی��ن آتن با تهران 

ش��ده اس��ت. 
به گزارش ایرنا، یورگوس استاس��اکیس در دیدار 
مجید مطلبی شبستری با اش��اره به فضای مناسب 
پس��ا برجام گفت: باید از این ظرفیت برای گسترش 
هر چه بیش��تر رواب��ط اقتصادی و تج��اری بین دو 

کشور استفاده کنیم. 
وی در ادام��ه اف��زود: م��ا ش��رکت های تجاری و 
اقتص��ادی یون��ان را برای همکاری با ایران تش��ویق 
می کنیم و خواس��تار از سرگیری همکاری در زمینه 
نفت و تامین بخش��ی از نیازهای نفتی خود از ایران 

هستیم. 
س��فیر کش��ورمان نیز در این دیدار با اش��اره 
ب��ه تفاهم��ات ب��ه عمل آم��ده در دی��دار اخیر 
از  یون��ان  نخس��ت وزیر  »الکس��یس چیپ��راس« 
ای��ران و فض��ای مناس��ب  جمه��وری اس��المی 
پس��ابرجام، زمینه را برای بس��ط مناسبات کامال 

مهیا توصیف کرد. 
مطلبی شبس��تری بر لزوم برق��راری روابط بانکی 
بین دو کشور برای دادوستد تجاری تاکید و امضای 
موافقت نامه اجتناب از مالیات مضاعف بین دو کشور 
را زمینه س��از و تس��هیل کننده تعامالت اقتصادی و 

تجاری فی مابین دانست.  

ترکیه برای توسعه مبادالت تجاری 
 با ایران مرزهای خود را

 تقویت می کند

 بلن��د تفنکچی، وزیر گمرك و تج��ارت ترکیه از 
پایانه م��رزی گورب��والغ نقطه مقاب��ل پایانه مرزی 
بازرگان بازدید کرد و گفت: برای تس��ریع و افزایش 
امنیت در امور گمرکی و کمک به توس��عه مبادالت 

تجاری از طریق این مرز تالش می کنیم. 
به گزارش ایرنا، وی گفت: هدف مش��خص کردن 
کاستی ها و نارسایی ها در کارکرد گمرك گوربوالغ و 
ارتقای کیفیت و تسریع در امور گمرکی و رفت و آمد 
از این مرز مهم اس��ت و برای رس��یدن به این هدف 
بازسازی مرز و افزایش نیروی کار موجود در گمرك 

گوربوالغ تالش خواهیم کرد. 
وی در پاس��خ به اینکه ط��رح  »پنجره واحد« در 
این پایانه چه زمانی اجرا خواهد ش��د؟ گفت: ترکیه 
ب��ا اجرایی کردن ئی – گم��رك، زمینه انجام بخش 
مهمی از امور گمرکی از طریق س��امانه اینترنتی را 
فراهم کرده و سیس��تم پنج��ره واحد را در گمرکات 

اجرا می کند. 
تفنکچ��ی اظهار داش��ت: در مورد ایج��اد پنجره 
مش��ترك گمرکی با ایران در حال گفت وگو هستیم 
که در ص��ورت توافق و اجرای طرح، تس��هیالت در 

تردد کامیون ها فراهم خواهد شد. 

دیپلمات: ایران با احیای جاده 
ابریشم به قطب تجاری منطقه بدل 

خواهد شد
نشریه ژاپنی دیپلمات در گزارشی با بررسی ابعاد 
مختلف احیای جاده ابریش��م با ورود نخستین قطار 
ترانزیت��ی چین به ایران نوش��ت: این طرح در قالب 
بخشی از تالش پکن برای یکپارچه سازی کشورهای 
منطقه، ایران را به قطب تجاری حوزه اوراس��یا بدل 

خواهد کرد. 
این مقاله که به قلم دکتر  »سودا راما چندران« 
محق��ق و روزنامه ن��گار هندی و کارش��ناس امور 
سیاس��ی و امنیت��ی در حوزه کش��ور های جنوب 
آس��یا نوش��ته ش��ده، قطار  »ی��ی وو - تهران« را 
که فوریه گذش��ته میالدی  )بهمن 1394( احیای 
جاده ابریش��م در مس��یر ایران و چین را کلید زد،  
»تاری��خ س��از« و عامل توس��عه روابط دو کش��ور 

توصیف کرده اس��ت. 
پیش بینی می شود سطح تجارت پکن و تهران که 
از 4 میلی��ارد دالر در 2003 به بیش از 53 میلیارد 
دالر در س��ال 2013 رسیده بود، در سال های آینده 
با تقویت روابط تجاری دو کشور همچنان به روند رو 

به رشد خود ادامه دهد. 
در س��فر م��اه ژانویه  )بهمن 1394(  ش��ی جین 
پین��گ، رئیس جمهوری چین به تهران، دو کش��ور 
توافق کردند که س��طح تجارت خ��ود را به بیش از 

600 میلیارد دالر در دهه پیش رو افزایش دهند. 
خط ریل��ی مس��تقیم ایران و چین که بخش��ی 
از ط��رح ابت��کاری  »ی��ک کمربند، ی��ک جاده« 
رئیس جمهوری چین است، در کنار تسهیل روابط 
تجاری دو کش��ور، می تواند نقشی مهم در تبدیل 
ایران به قطب تجاری مهم منطقه اوراس��یا داشته 
باش��د.  این طرح یک منبع درآم��د برای ایران و 
عامل اس��تحکام پیوند اقتصادی این کشور با مرکز 
و شرق آس��یا و نیز اروپا است.   »آریامن باتنگر« 
مش��اور ام��ور سیاس��ی، صل��ح و امنیت موسس��ه  
»فردری��ش ابرت« هن��د در این رابط��ه می گوید: 
قطار  »یی وو - تهران« نش��انگر برنامه چین برای 
یکپارچه سازی منطقه و س��رمایه گذاری ویژه این 
کشور در س��ال های اخیر در ایران و آسیای میانه 

به خصوص در حوزه زیرس��اختی اس��ت. 

پرداخت یارانه به واحدهای 
تولیدی، فساد زیادی در پی دارد

آلب��رت بغازیان در گفت وگو ب��ا ایلنا با بیان اینکه 
پرداخت یارانه تولید فساد زیادی در پی دارد، افزود: 
دادن یارانه به صورت مستقیم به واحدهای تولیدی 

امکان پذیر نیست. 
بغازیان خاطرنش��ان ک��رد: بهترین راه حل برای 
واحدهای تولیدی ارائه وام های ارزان اس��ت تا این 
واحدها بتوانند با هزینه کمتری به تولید بپردازند. 
او در مورد کاهش نرخ س��ود بانکی گفت: کماکان 
مش��کل عدم رعایت نرخ سود مصوب از سوی برخی 
از بانک ه��ا وجود دارد و طی س��الیان گذش��ته نیز 
شاهد آن بودیم که بانک ها از نرخ سود پایین تبعیت 
نکردن��د و نرخی باالتر از نرخ مصوب به مش��تریان 

خود پیشنهاد دادند. 
وی اف��زود: با ای��ن رویه بانک هایی که نرخ س��ود 
پایین ت��ر را پرداخت می کنند سرش��ان کاله خواهد 

رفت زیرا منابع شان کمتر می شود. 
این کارشناس ارش��د اقتصادی با بیان اینکه تنها 
راهکار تعهد اخالقی اس��ت، افزود: موضوع نظارت از 
س��وی بانک ها و بانک مرکزی هم��واره مطرح بوده 
است اما تا چه میزان می توان روی عملکرد و تخلف 

بانک ها نظارت داشت؟ 
وی تصریح ک��رد: بنده با اکثر بانک ها مذاکراتی 
داش��ته ام اما در این مدت تنها بانکی که به اعتقاد 
بن��ده در خص��وص کاهش معوق��ات و بدهی های 
خارج��ی عملکرد خوبی داش��ته بان��ک ملت بوده 
اس��ت که این موضوع ه��م در هیأت مدیره قبلی و 
هم در هیأت مدیره فعلی این بانک کامال مش��هود 

است. 
آلبرت بغازیان همچنین در پاس��خ به این پرسش 
که آیا شما با پرداخت یارانه به تولید موافق هستید 
یا خی��ر؟ گفت: مکانیس��م اجرایی پرداخ��ت یارانه 
تولید بس��یار سخت است و با موضوع پرداخت یارانه 
به مردم ف��رق دارد زیرا پرداخ��ت یارانه به مردم از 
طری��ق ارائه کارت ملی به راحت��ی صورت می گیرد 
ام��ا پرداخت یارانه به واحده��ای تولیدی موضوعی 
متفاوت اس��ت و باید یارانه به واحدهای تولیدی ای 
پرداخت ش��ود که دارای پروانه کس��ب هس��تند و 

ظرفیت تولیدشان مشخص است. 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد
برنامه ایران برای خودکفایی در 

تولید دانه های روغنی
مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولت��ی ایران گفت: 
از برنامه های وزارت جهاد کش��اورزی خودکفایی در 
تولید روغن و دانه های روغنی اس��ت و بر این اساس 
توجه و نگاه ویژه به توسعه کشت کلزا به عنوان ماده 

با ارزش و اولیه تولید روغن وجود دارد. 
به گزارش تارنمای شرکت غله و خدمات بازرگانی،  
عل��ی قنبری در بازدی��د از مرکز خرید  »میان آب« 
ش��وش و کش��تزارهای کلزا افزود: دانه روغنی کلزا 
س��ومین گیاه روغنی مهم دنیا شناخته شده است و 
به دلیل خصوصیات خوب مانند مقاومت به کم آبی، 
ش��وری و س��رما، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی 
ب��ه بافت خاك و قابلیت باال برای رقابت با علف های 
هرز هم اکنون در س��طح گسترده ای از مزارع جهان 
در تناوب با محصوالت مختلف به ویژه غالت کش��ت 

می شود. 
به گفته وی، س��ال پایه کشت کلزا در ایران سال 

1372 است. 
وی ادامه داد: با توجه به برنامه خودکفایی وزارت 
جهاد کشاورزی در اساس��ی ترین محصوالت غذایی 
مانند تولید روغن، توجه مس��ئوالن به توسعه کشت 
این گیاه باارزش معطوف شده و خوشبختانه آمارها 
نش��ان دهنده رشد فزاینده سطح زیرکشت و افزایش 

متوسط عملکرد کلزا در کشور است. 
در ای��ن بازدید مدیرعامل ش��رکت غله و خدمات 
بازرگانی منطقه4 اعالم کرد خوزس��تان با سطح زیر 
کش��ت بیش از 14 هزار هکتار کلزا در س��ال زراعی 
1394، پ��س از اس��تان های گلس��تان، مازندران و 

فارس قرار دارد. 
وی اف��زود: شهرس��تان های اندیمش��ک، دزفول، 
شوش��تر و باغملک از مهم ترین مناطق کش��ت دانه 

روغنی کلزا در استان است. 
مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه4 
درباره برنامه های پیش بینی شده برای افزایش تولید 
دانه روغنی کلزا گفت: بهبود مدیریت مزرعه، رعایت 
تاریخ کاشت، استفاده از کودهای ریزمغذی، مبارزه 
با علف های هرز، کنترل برداش��ت و کاهش ضایعات 
برداش��ت و توس��عه مکانیزاس��یون از برنامه ه��ای 
پیش بینی شده برای افزایش تولید دانه روغنی کلزا 

در کشور است. 
به گ��زارش ایرنا، معاون برنامه ری��زی و اقتصادی 
وزیر جهاد کش��اورزی، یازدهم فروردین ماه امسال 
به افزایش دو برابری س��طح زیر کشت و تولید دانه 
روغنی کلزا در سال 1394 اشاره کرد و گفت: همسو 
ب��ا برنامه ه��ای اقتصاد مقاومتی ب��رای تأمین روغن 
مورد نیاز کش��ور و کاهش وابستگی، طرح 10 ساله 
افزایش تولید دانه های روغنی تهیه شده است که با 
اج��رای آن ضریب خوداتکایی در تامین روغن مورد 

نیاز به 70 درصد افزایش می یابد. 
ب��ه گفته وی، در ای��ن طرح از کنجال��ه دانه های 
روغن��ی به عنوان نهاده دام��ی در صنعت دامپروری 
اس��تفاده می ش��ود و واردات این اق��الم نیز کاهش 

می یابد. 

تولید تجارت
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پی��رو بیان��ات مق��ام معظم 
رهبری مبن��ی بر لزوم احیای 
بخ��ش تولی��د داخلی، چندی 
پی��ش اس��حاق جهانگی��ری، 
معاون اول رئیس جمهور گفت: 
باید با تمام توان به مش��کالت 
و  رس��یدگی  تولی��د  بخ��ش 
ب��رای حل و فصل مش��کالت 
روی  پی��ش  موان��ع  رف��ع  و 
بنگاه ه��ا و واحده��ای تولیدی 
بنابراین  کنیم.  چاره اندیش��ی 
یک��ی از مهم ترین اولویت های 
اقتصادی کش��ور در س��ال 95 
ایج��اد تحرک در بخش تولید 
اس��ت. این در حالی اس��ت که 
بنگاه ه��ای تولیدی برای احیا 
نی��از به منابع مالی و همچنین 

حمایت های منطقی دارند. 

لزوم همکاری مجموعه 
حکومت

مهدی پازوکی، کارش��ناس 
ب��ه  اش��اره  ب��ا  اقتص��ادی 
مزیت های اقتصادی کش��ور به 
وجود  گفت:  »فرصت ام��روز« 
نیروی کار ارزان و انرژی ارزان 
از مزایایی است که کشور ما از 
آن برخوردار اس��ت. اگر دولت 
ب��ه هم��راه مجموعه حکومت، 
یعنی س��ه قوه قضائیه، مقننه 
و اجراییه س��المت اقتصادی را 
ب��ه اقتصاد کش��ور بازگردانند، 
بخش تولید قادر خواهد بود با 
اس��تفاده از مزیت های اقتصاد 
کشور س��رمایه گذاری ها را در 
ای��ن بخ��ش گس��ترش دهد. 
بنابراین مجموعه حکومت باید 
زمینه را برای بخش خصوصی و 
واقعی فراهم کند که منظور از 
این زمینه ها، فضای کسب و کار 

مناسب اقتصادی است. 
وی افزود: فضای کسب و کار 
مناسب باید سه ویژگی داشته 
باش��د. اول اینک��ه ش��فافیت 
داش��ته باش��د، یعنی حکومت 
ای��ران بای��د ش��فافیت را ب��ه 

اقتص��اد ای��ران بازگرداند. دوم 
ایجاد رقابت در اقتصاد اس��ت 
یعن��ی بنگاه ه��ای تولیدی در 
س��ایه رقاب��ت می توانن��د ب��ه 
پیش��رفت، گسترش و افزایش 
تولید دس��ت پیدا کنند. سوم 
نفی هر گونه انحصار چه دولتی 
و چه خصوصی است. بنابراین 
اگ��ر فضا مناس��ب باش��د این 
زمین��ه ب��رای بخش خصوصی 

فراهم خواهد شد. 

ارتباط با جامعه جهانی 
مه��دی پازوک��ی در ادامه 
گف��ت: برای ایجاد یک فضای 
کسب و کار مناسب الزم است 
ک��ه اگ��ر در جای��ی نی��از به 
وضع قوانین و مقررات اس��ت، 
مجل��س این قوانین و مقررات 
را تصویب کند. اگر جایی که 
افراد سود جو و فرصت طلب و 
دارای قدرت های غیر منطقی 
عرصه را برای بخش خصوصی 
تن��گ می کند، ق��وه قضاییه 
جل��وی ای��ن کار را بگی��رد و 
از طرف��ی به درخواس��ت های 
بخش تولید س��رعت ببخشد.  
ای��ن کارش��ناس اقتصادی 
ب��ا تاکید ب��ر ارتباط با جامعه 
جهانی افزود: در شرایط امروز 
اقتص��اد جهانی اگر کش��وری 
داش��ته  تولیدی  می خواه��د 
باش��د، حتما باید رویکرد آن 
به س��مت بازاره��ای جهانی 
باش��د بنابرای��ن کش��ور ما از 
طری��ق بازار ه��ای صادرات��ی 
خصوص��ا در منطقه آس��یای 
جن��وب غرب��ی ک��ه م��ا واقع 
هس��تیم این ام��کان را دارد 
ک��ه ب��ه بازاره��ای منطقه ای 
و بازاره��ای بین الملل��ی وارد 
ش��ود. یعنی از دستاوردهای 
جهان��ی اس��تفاده کنی��م و با 
تکنولوژی ه��ای  از  اس��تفاده 
مناس��ب بهره وری را افزایش 
دهیم که این منتج به افزایش 
تولی��د مل��ی و در نهایت نرخ 

رشد باالتر خواهد شد.

طرح کارت اعتباری کاالی 
با دوام یک ُمسکن است

وی در خصوص طرح کارت 
اعتب��اری کااله��ای ب��ا دوام 
داخل��ی که به عن��وان یکی از 
برنامه های دولت برای حمایت 
از تولی��دات داخلی مورد توجه 
اس��ت، عن��وان ک��رد: کارت 
اعتب��اری یک طرح کوتاه مدت 
اس��ت. یعنی در واقع براساس 
ای��ن طرح، ب��رای دریافت این 
کارت ها گفته می شود که یک 
گواهی ارائه شود. این در حالی 
اس��ت که بسیاری از افراد این 
گواهی ه��ا را به صورت جعلی 
از تعاون��ی مصرف ش��رکت یا 
اداره ای که در آن مشغول کار 
هستند تهیه و ارائه می کنند. با 
این روش ها نمی توان به تولید 
کم��ک کرد بلکه باید از بخش 

تولید حمایت شود. 
وی اف��زود: تولی��دات بای��د 
به گونه ای باشد که به مرور وارد 
بازاره��ای جهانی و بین المللی 
ش��ود. م��ا در اط��راف خ��ود 
بازارهای بس��یار بزرگی داریم. 
کشورهای آسیای میانه زمینه 
بس��یار مناس��بی است. به نظر 
بنده این روش ها یک ُمس��کن 
کوتاه مدت است و دوام زیادی 
ن��دارد. راه حل ام��روز اقتصاد 
ایران ُمس��کن نیس��ت. ما باید 
ثبات اقتصادی داشته باشیم و 
برای ثبات اقتصادی باید زمینه 

الزم به وجود آید. 

حمایت از بخش کشاورزی
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به 
کاه��ش قیم��ت جهانی نفت، 
درآمده��ای نفت��ی ما کاهش 
پی��دا کرده اس��ت و باالترین 
رش��د را در بخش کشاورزی 
داری��م. اگ��ر ای��ن صنعت از 
طری��ق تکنول��وژی حمای��ت 
ش��ود در ای��ن بخ��ش زمینه 
ب��رای صادرات بیش��تر وجود 
دارد. بنابرای��ن م��ا بای��د افق 

باالتری را ببینیم. 

اقتصادی  ای��ن کارش��ناس 
در خص��وص اعط��ای وام ب��ه 
ب��رای  تولی��دی  بخش ه��ای 
احی��ای این بخش اظهار کرد: 
در صنع��ت کش��اورزی بای��د 
ای��ن حمایت ه��ا انجام ش��ود. 
در بخش ه��ای صنعتی نیز اگر 
حمایت ه��ا غیر منطقی باش��د 
اقتصاد عقب مانده خواهد شد. 
در صنعت خ��ودرو حمایت ها 
منطقی نب��وده. به عنوان مثال 
ک��ره جنوب��ی خیل��ی بع��د از 
کش��ور ما صنعت خودروسازی 
را شروع کرد اما در حال حاضر 
می بینی��م که بع��د از تویوتای 
ژاپ��ن س��ومین کمپانی ه��ای 
صنع��ت خودروس��ازی جهان 
در اختیار آنهاس��ت و بازارهای 
جهان��ی را در نوردیده اند، زیرا 
از تکنولوژی روز استفاده کرده 
و از این صنعت حمایت منطقی 
کرده اند. بنابراین ش��اهدیم که 
این کش��ور ام��روزه در بخش 
دالر  میلیارده��ا  تولی��دی 

صادرات دارد. 

اقتصاد باز، الزمه پیشرفت 
اقتصاد

پازوک��ی تاکید کرد: ما باید 
با جامعه جهانی ارتباط داشته 
باشیم. اگر با اقتصاد بسته مثل 
کشورهای روسیه، هندوستان 
قبل از دهه 90 یا کش��ورهایی 
مانند کوبا و سومالی که اقتصاد 
بس��ته داشتند پیش برویم این 
کار فایده ای ندارد. به هر جهت 
ما ب��رای افزایش تولید نیاز به 

یک حمایت منطقی داریم. 
وی اف��زود: با وج��ود اینکه 
س��نگاپور یک جزیره بس��یار 
تولی��د  اس��ت، کل  کوچ��ک 
ناخال��ص داخل��ی این کش��ور 
به اندازه س��ه کش��ور اروپایی 
اس��ت. این به این دلیل اس��ت 
که زیرس��اخت های مناس��ب 
توس��عه در آنجا فراهم ش��ده و 
از هم��ه مهم تر ارتباط منطقی 
در چارچ��وب مناف��ع مل��ی با 

جامع��ه جهانی دارد. ارتباط با 
جامعه جهانی برای تولید ملی 
ایران بس��یار ضروری است. اما 
اگ��ر بخواهیم به روش س��نتی 
تولی��د را حمایت کنیم، همین 
وام ه��ای کوتاه مدت اس��ت که 

این وام ها کافی نیست. 
در دول��ت قب��ل ب��ه دلی��ل 
وام ه��ای زی��ادی ک��ه اعط��ا 
ش��د تع��داد زیادی بی��کاران 
بده��کار ایج��اد ش��د. در حال 
حاض��ر بس��یاری از بنگاه های 
اقتص��ادی از دولت طلبکارند. 
اگ��ر دول��ت طلب خ��ود را به 
ای��ن بنگاه ها بپ��ردازد و طلب 
بانک ه��ا را پرداخت کند، این 
موضوع می تواند زمینه را برای 
بخش خصوصی  فعالیت ه��ای 

فراهم کند. 

ورود به بازارهای جهانی
وی در پای��ان تاکی��د کرد: 
فراهم ش��دن ای��ن زمینه ها و 
احی��ای واحده��ای تولی��دی 
مسلما یک شبه اتفاق نخواهد 
افت��اد و مه��م این اس��ت که 
مجموعه اقتصاد ایران با بسته 
بودن به جایی نخواهد رس��ید. 
م��ا نیاز داری��م که با بازارهای 
منطق��ه ارتباط برقرار کنیم تا 
ب��ه بازاره��ای جهانی راه پیدا 
کنی��م و الزمه آن این اس��ت 
ک��ه حمای��ت منطقی از تولید 
داش��ته باشیم. سیستم اداری 
کش��ور مریض است. بسیاری 
اف��راد هس��تند ک��ه به عنوان 
وام ه��ای  بخش خصوص��ی 
میلی��اردی دریاف��ت کردن��د 
بازپرداخ��ت نکردن��د. ب��ه  و 
عقیده من دولت باید اقس��اط 
وام ه��ای تولیدی را که گرفته 
می ش��ود، اس��تمهال کند و به 
عقب بین��دازد اما وام افرادی 
ک��ه در بخش ه��ای دالل��ی، 
تجاری و واس��طه گری هستند 
بازپرداخت شود زیرا اگر دولت 
این کار را نکند سیستم بانکی 
کش��ور ورشکسته خواهد شد. 

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با »فرصت امروز« مطرح کرد 

احیای بنگاه های تولیدی نیاز به حمایت منطقی دارد

مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران با اعالم 
اینکه در س��ال ج��اری عرض��ه کاالهای 
واردات��ی در ب��ورس کاال رونق بیش��تری 
می گیرد، از راه اندازی بازار مشتقات ارزی 

در سال جاری خبر داد. 
به گ��زارش مهر، حامد س��لطانی نژاد با 
بیان اینکه س��ال 9۴ یکی از س��خت ترین 
سال ها برای بورس کاال بود، افزود: گرچه 
حج��م معام��الت در ای��ن س��ال کاهش 
زیادی نداشت، اما میزان معامالت کاهش 
محسوس��ی را تجربه کرد که عمدتا ناشی 
از کاهش جهانی قیمت  برخی محصوالت 

بود. 
وی خاطرنشان کرد: با مصوبات مجلس 
و دول��ت در جهت شفاف س��ازی، صنایع 
چاره ای جز ورود شفاف به ساختار بورس 
کاال نخواهند داش��ت، حتی انتظار ما این 
اس��ت که در س��ال جاری عرضه کاالهای 
واردات��ی در ب��ورس کاال رونق بیش��تری 
داشته باش��د و کاالهای وارداتی از طریق 

بورس کاال عرضه شوند. 
س��لطانی نژاد ب��ا اعالم اینکه در س��ال 
95 ه��ر گون��ه عرض��ه خ��ارج از ش��بکه 
قاچاق محس��وب می شود، یکی از بهترین 
ش��بکه های رس��می را برای مبادالت کاال 
ب��ورس کاالی ایران دانس��ت و پیش بینی 

کرد که شرایط پسابرجام در بخش واقعی 
اقتصاد خود را در س��ال 95 بیشتر نشان 
دهد و ب��ورس کاال بیش��تر درگیر بخش 

واقعی اقتصاد شود. 
مدیرعام��ل ب��ورس کاال اظهار داش��ت: 
پی��ش از این قرار ب��ود بخش های مالی از 
جمل��ه اوراق به��ادار در بورس کاال تنزیل 
ش��ود که این اتفاق در سال 95 عملیاتی 
و نقش بورس کاال در این بخش پررنگ تر 

خواهد شد. 
وی در پاس��خ ب��ه این س��وال ک��ه آیا 
ب��ازار مش��تقات ارزی در نیمه اول س��ال 

95 راه اندازی خواهد ش��د یا خیر؟ گفت: 
براساس برنامه اعالمی بانک مرکزی ظرف 
ش��ش تا هفت م��اه در نهایت قرار اس��ت 
برنامه تک نرخی شدن ارز اجرایی شود که 
اگر این اتفاق بیفتد، در سال جاری شاهد 
راه ان��دازی بازار مش��تقات ارزی در بورس 

کاالی ایران خواهیم بود. 

فروش اموال تملیکی در بورس کاال
س��لطانی نژاد درباره توافقات بورس کاال 
و سازمان اموال تملیکی گفت: پول فروش 
اموال تملیکی حتما باید به حساب خزانه 

وارد شود. این موضوع تشریفات قانونی را 
می طلب��د، بنابراین این ام��ر منجر به این 
ش��د که یک توافقنامه میان دو دس��تگاه 
امضا ش��ود ت��ا بحث های قانونی پوش��ش 
داده ش��ود، بر این اساس به زودی فروش 
اموال تملیکی در بورس کاالی ایران کلید 

خواهد خورد. 
مدیرعامل ب��ورس کاال درب��اره فروش 
ام��وال بانک س��په نیز گف��ت: بورس کاال 
آمادگی فروش اموال مازاد بانک س��په را 
دارد، اما همیشه مهلت کمی برای فروش 
اموال��ی ک��ه در تابل��و عرضه می ش��ود به 
جهت بازاریابی وجود دارد. ملک از جمله 
کاالهایی نیس��ت که ظرف یک روز با دو 

تلفن بتوان برای آن بازاریابی کرد. 
وی اضافه کرد: بر این اس��اس مترصد 
این هستیم که ش��رکت های کارگزار ما 
به عن��وان بازاریاب امالک ب��ه این قضیه 
ورود و ش��روع به بازاریابی کنند که این 
عرضه ها منجر به معامالت ش��ود تا فقط 
شاهد عرضه های صوری در بازار نباشیم. 
س��لطانی نژاد خاطرنش��ان کرد: هر چه 
زمان بیش��تر بگذرد، از زمانی که اطالعیه 
صادر می ش��ود تا زمانی که عرضه در بازار 
ص��ورت می گیرد، فرصت بیش��تری برای 

بازاریابی کارگزاری ها فراهم می شود. 

مدیرعامل بورس کاال اعالم کرد 

راه اندازی بازار مشتقات ارزی در سال ۹۵
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اقتصاد کالن

یک اقتصاددان مطرح کرد 
کاهش ضربه پذیری اقتصاد با اجرای 

سیاست های اقتصاد مقاومتی
عض��و مجم��ع تش��خیص مصلح��ت نظ��ام اجرای 
سیاس��ت های اقتص��اد مقاومت��ی را موج��ب کاهش 

ضربه پذیری اقتصاد کشور در آینده دانست. 
ب��ه گ��زارش مهر، داود دان��ش جعفری گفت: برای 
نتیجه گیری در حوزه اقتصاد باید سیاست ها به خوبی 
ارائه ش��ود و اس��تمرار یابد، روح کلی این سیاست ها 
ب��ر راهکاره��ای مقاوم س��ازی اقتصاد مبتنی اس��ت؛ 
به گونه ای که تحت تأثیر نوسانات مقطعی قرار نگیریم. 
اس��تاد اقتصاد دانش��گاه عالمه طباطبایی از جمله 
جهت گیری ه��ای اقتصاد مقاومت��ی را تجدیدنظر در 
سیاست های پیشین خواند و تصریح کرد: اقتصاد در 
سال های گذشته از دو ناحیه آسیب دید، یکی مربوط 
به سیاس��ت های نامناسب اقتصادی در کشور بود که 
به افزایش نرخ تورم منجر ش��د و برخی سیاس��ت ها 

نیز اثر خوبی در اقتصاد نداشت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: بخ��ش دیگ��ر در م��ورد 
تحریم هاست؛ اقتصاد ایران در گذشته دائماً در معرض 
جنگ اقتصادی بوده اس��ت و باید در برابر فش��ارهای 

این جنگ اقتصادی مصون شود. 
دانش جعفری با انتقاد از وابس��تگی به درآمدهای 
نفتی اظهار داش��ت: ه��رگاه درآمدهای نفتی کاهش 
می یابد، طبیعتا به اقتصاد کشور ضربه وارد می شود. 
یک��ی از راهکاره��ا این اس��ت که صادرات غیرنفتی تا 
حدی افزایش یابد که نیاز به درآمد نفتی کم شود. 
وی پرهی��ز از واردات غیرض��روری را در کاه��ش 
وابس��تگی به درآمدهای نفتی مؤثر دانس��ت و گفت: 
فضای کلی اقتصاد مقاومتی بر این اساس است که با 
ش��یب مناس��ب اما مستمر حرکت کنیم و تحت تأثیر 
نوس��ان های نامناس��ب داخلی و خارجی قرار نگیریم، 
همچنین برای داش��تن یک صنعت قوی الزم اس��ت 

سیاست گذاری مناسبی در نرخ ارز صورت گیرد. 
دانش جعفری افزود: بخش رسانه نیز موظف است 
ای��ن م��وارد را موش��کافی کند و از اف��رادی که با این 
سیاس��ت ها آش��نایی دارند اس��تفاده کند تا مطلب را 
برای مردم باز کنند. وی اجرای سیاس��ت های اقتصاد 
مقاومت��ی را موجب کاهش ضربه پذیری اقتصاد ایران 
دانس��ت و تصری��ح ک��رد: برخ��ی ابتدا اع��الم کردند 
این سیاس��ت ها ب��ه معنای ریاضت اقتصادی اس��ت؛ 
درحالی که ریاضت به ناچار از س��وی کشورها انتخاب 
می ش��ود اما سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی می گوید 
برای آنکه در آینده دچار ریاضت نشویم چه باید بکنیم. 

 پیش بینی رشد اقتصادی جهان 
در سال 2016

پیش بینی ها نشان می دهد در سال 2016 به دلیل 
عوامل��ی مانند به ثبات رس��یدن ب��ازار کاالهای پایه، 
تداوم سیاس��ت های انبس��اطی و روند افزایشی رشد 
اقتصادی در کش��ورهای توس��عه یافته از 3.1 درصد 
در سال 2015 به 3.۴ درصد در سال 2016 برسد. 
به گزارش ایسنا، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش، 
مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی را منتشر کرده 
اس��ت که در آن، تحوالت اقتصادی جهان در س��ال 
2015 بررس��ی ش��ده و مسیر اقتصاد جهان در سال 

2016 پیش بینی شده است. 
در این گزارش آمده اس��ت: رش��د اقتصادی جهان در 
س��ال 2015 نزدیک به 3.1 درصد بوده که این میزان 
رش��د، کمتر از پیش بینی های پیشین است. همچنین 
انتظار می رود رش��د اقتصادی جهان در س��ال 2016 
افزایش یابد. اصلی ترین عامل کند ش��دن فعالیت های 
اقتصادی جهان در سال 2015، کاهش رشد اقتصادی 
کشورهای درحال توسعه و اقتصادهای نوظهور و کاهش 

قیمت کاال های پایه بوده است 
همچنی��ن در بخ��ش دیگری از ای��ن گزارش آمده 
اس��ت: با این وجود، عواملی وجود دارند که افزایش 
رشد اقتصادی جهان در سال 2016 را با نااطمینانی 
همراه می کنند. یکی از عوامل کاهنده  رشد اقتصادی 
جه��ان در س��ال 2016 رون��د اقتصادی کش��ورهای 
درحال توس��عه و اقتصادهای نوظهور اس��ت. در میان 
اقتصادهای نوظهور، اقتصادهای بزرگی مانند چین و 
برزیل، در حال حاضر در مسیر تغییر ساختار اقتصادی 
ق��رار دارن��د که به ط��ور کلی این روند، مقدار رش��د 
اقتصادی بلندمدت این اقتصادها را کاهش داده است. 
در این گزارش پیش بینی شده اقتصادهای درحال 
توس��عه در س��ال 2016 با مشکل افزایش هزینه های 
بدهی مواجه می شوند. در واقع انتظار می رود که در 
س��ال 2016، ب��ا توجه به افزای��ش مداوم ارزش دالر 
آمریکا و افزایش نرخ بهره آمریکا، بزرگ ترین چالش 
در بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه افزایش ارزش 
بدهی دالری در بسیاری از این اقتصادها باشد. بانک 
جهانی و صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند 
که در سال 2016 همانند سال 2015، رشد اقتصادی 

جهان در مناطق مختلف دنیا ناهمگون باشد. 
رکود اقتصادی روسیه در سال آینده نیز، تحت تأثیر 
روند کاهشی قیمت نفت و تحریم های اروپا علیه این 
کشور باقی خواهد ماند. این گزارش درباره اقتصادهای 
مهم ش��رق آس��یا مانند چین توضیح داده است: این 
اقتصادها در چالش خواهند بود تا اقتصاد خود را به 
مس��یر افزایشی رشد اقتصادی بازگردانند. پیش بینی 
ش��ده اس��ت که رشد اقتصادی چین در فصل چهارم 
6.7 درصد باشد و رشد اقتصادی این کشور همچنان 

روند کاهشی فصل گذشته را ادامه دهد. 
این گزارش بر حس��ب اطالعات بانک جهانی آورده 
است: بانک جهانی پیش بینی کرده است با وجود کاهش 
قیمت جهانی نفت و تنش های سیاسی در خاورمیانه، 
افزایش رشد اقتصادی جمهوری اسالمی ایران به دلیل 
رفع تحریم های اقتصادی، اثری مثبت بر رشد اقتصادی 
این منطقه بگذارد. بنابراین به نظر می رسد که در آینده 
با توجه به رفع تحریم های اقتصادی ایران و چشم انداز 
روشن رشد اقتصادی برای کشورهای توسعه یافته، امکان 
آن وجود دارد که کاهش احتمالی تقاضای چین برای 
ص��ادرات ایران به وس��یله  احی��ای تقاضای اقتصادهای 

توسعه یافته تا حدودی جبران شود. 

نرخنــامه
دالر3,46۵ تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3,۴65تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را1,019,000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازارآزاد3,965 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز5,000توم��ان قیم��ت خ��ورد. همچنی��ن هر نیم 
س��که 536,000 توم��ان و ه��ر ربع س��که285,000 
تومان فروخته ش��د. هر س��که یک گرم��ی195,000 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار 
10۴,110توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طال هم در 

بازارهای جهانی 12,29۴دالر بود. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی: 
 همکاری بانک های بین المللی
با ایران رو به افزایش است

م��ا ب��ا بانک ه��ای دنیا در حال کار کردن هس��تیم و 
تعداد بانک هایی که درخواست همکاری با ایران دارند 

رو به افزایش است. 
علی دیواندری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ 
به این پرسش که آیا همچنان مبادالت تجاری ایران به 
صورت تهاتر برگزار می شود؟ اظهار داشت: خیر تهاتری 
نیست. وی افزود: ما با بانک های دنیا در حال کار کردن 
هس��تیم و تعداد بانک هایی که درخواس��ت همکاری با 
ایران دارند رو به افزایش اس��ت. دیواندری خاطرنش��ان 
کرد: با مطالعه قوانین و وضعیت فعلی بانک های ایرانی 
از سوی بانک های اروپایی به تدریج تعداد بانک هایی که 
با ایران مراوده خواهند داشت گسترش خواهد یافت. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مورد تصویب قانون 
مبارزه با تأمین مالی تروریسم نیز گفت: با تصویب این 
قانون و ترجمه آن به زبان های مختلف، مسلما مراودات 
ما با بانک های دیگر گسترش خواهد یافت و آنها بهانه ای 

برای این همکاری نخواهند داشت. 

بیمه مرکزی اعالم کرد
 جزییات حق بیمه شخص ثالث 

در سال ۹۵
بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از بیمه گذاران 
خواس��ت ب��رای خرید الحاقیه مربوط ب��ه مابه التفاوت 

افزایش دیه سال جدید اقدام کنند. 
به گزارش تس��نیم به نقل از اداره کل روابط عمومی 
بیم��ه مرک��زی، قوه قضائی��ه در اطالعیه ای میزان دیه 
در س��ال جدی��د را 190 میلیون توم��ان برای ماه های 
غیرحرام اعالم کرد.  از ابتدای س��ال جدید مبلغ ریالی 
دی��ه از 165 میلی��ون تومان به 190 میلیون تومان برای 
ماه های غیرحرام و از 220 میلیون تومان به 253.3 میلیون 
تومان برای ماه های حرام افزایش می یابد. بر این اس��اس 
بیمه گذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابه التفاوت 
افزایش دیه اقدام و تعهدات بیمه نامه وسیله نقلیه خود را 
افزایش دهند. شایان ذکر است 21 فروردین 95 مصادف 
با شروع نخستین ماه حرام  )رجب( خواهد بود و ضروری 
اس��ت بیمه گذاران تا آن زمان، الحاقیه بیمه نامه ش��خص 
ثالث خود را خریداری کنند. با توجه به عدم افزایش حق 
بیمه در س��ال 9۴  )باوجود افزایش 10 درصدی دیه( و 
عدم افزایش متناس��ب آن با دیه در س��ال های قبل، مبلغ 
حق بیمه شخص ثالث سال 1395 به تناسب مبلغ ریالی 
دیه، 15درصد افزایش یافته که در مقایسه با تعرفه مصوب 
س��ال 1389 هی��أت وزی��ران متضمن 26 درصد تخفیف 
اس��ت. ش��ایان ذکر است، هیچگونه افزایشی در نرخ حق 
بیمه شخص ثالث صورت نگرفته و افزایش مبلغ حق بیمه 
صرفاً ناشی از افزایش تعهدات بدنی  )از 220میلیون تومان 
به 253.3میلیون تومان( و تعهدات مالی  )از 5.5 میلیون 

تومان به 6.3میلیون تومان( است.

بانکنامه

بیمه نامه
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قیمتنوع ارز 

3,۴65 دالر امریکا

3,965 یورو اروپا

5,000 پوند انگلیس

951 درهم امارات

1,255 لیر ترکیه

5۴3یوان چین

31ین ژاپن

2,715  دالر کانادا

3,615 فرانک سوئیس

11,۴00 دینار کویت

925 ریال عربستان

60روپیه هند

855 رینگت مالزی

885رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12,29۴ اونس طال

۴51,۴00 مثقال طال

10۴,110 هر گرم  طالی 18 عیار

1,019,000 سکه بهار آزادی

1,019,000 سکه طرح جدید

536,000 نیم سکه

285,000 ربع سکه

195,000 سکه گرمی
مهال فرازمند

M_farazmand_66@yahoo. com
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حجم معامالت ساالنه فرابورس 
ایران، 59 درصد افزایش یافت

گزارش های آماری نش��انگر رشد معامالت فرابورس 
ایران در س��ال 94 نسبت به سال پیش از آن است به 
نحوی که ضمن افزایش 59 درصدی حجم معامالت، 
ارزش ب��ازار فرابورس ایران نیز رش��د 16 درصدی را 
به ثبت رس��اند. بررس��ی معامالت بازارهای پنج گانه 
فراب��ورس ای��ران در این م��دت حاکی از دادوس��تد 
83میلی��ارد و 667 میلیون ورقه بهادار به ارزش 453 
ه��زار و 493 میلیارد ریال در 243 روز معامالتی طی 
سال 94 است که در آن ارزش بازار فرابورس ایران به 
رقم 966 هزار و 419 میلیارد ریال رسید. در این میان 
حجم و ارزش این معامالت نیز در مقایس��ه با س��ال 
93 به ترتیب 59 و 36 درصد رشد نشان داد و تعداد 
نماده��ای قابل معامله از 280 ب��ه 311 نماد افزایش 
یافت. در یک س��ال گذش��ته به طور میانگین هر ماه، 
6میلیارد و 972 میلیون ورقه بهادار به ارزش 37 هزار 
و 791 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و حجم و 
ارزش معامالت در شهریورماه به باالترین حد در میان 
ماه های سال رسید؛ ضمن آنکه روزانه به طور میانگین 
344 میلیون اوراق بهادار به ارزش یک میلیارد و 866 

میلیون ریال دادوستد شد. 

تاالر صادراتی میزبان عرضه لوب 
کات، گوگرد و قیر

روز چهارش��نبه 11 فروردی��ن، ت��االر صادرات��ی 
ب��ورس کاالی ایران میزبان عرضه ه��ای 15 هزار و 
200 تن لوب کات س��نگین، گوگ��رد گرانوله و قیر 
6070 بود. 3 هزار تن لوب کات س��نگین ش��رکت 
پاالیش نف��ت بندرعباس، 5 هزار تن گوگرد گرانوله 
ش��رکت پاالیش نفت ش��ازند اراک، 4 هزار تن قیر 
6070 ش��رکت آترا کران انرژی، ی��ک هزار تن قیر 
6070 شرکت چتربام عایق، یک هزار تن قیر 6070 
شرکت پاالیش نگین سیاه آذربایجان، یک هزار تن 
قیر 6070 شرکت رهیار گستر نوین و 200 تن قیر 
6070 صنایع پاالیش��ی تکی��ن پترولیوم آذربایجان 
روی تابل��وی عرض��ه تاالر صادراتی رف��ت. 10 هزار 
و 502 تن مواد ش��یمیایی ش��رکت های پتروشیمی 
بندر امام، اروند، فجر، کرمانش��اه، بیستون، فن آوران 
و برزوی��ه در تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 

عرضه شد. 

 رونق معامالت آنالین آتی سکه
در بورس کاالی ایران

از انتهای س��ال 93 با راه اندازی س��امانه معامالت 
آنالین آتی مشتقه ش��رکت بورس کاالی ایران گام 
بزرگی در راه توس��عه این معامالت برداش��ته ش��د. 
در فروردین 94 معامالت آنالین مش��تقه توانس��ت 
در ش��روع، س��هم 6درصدی از حجم معامالت را به 
خ��ود اختصاص دهد، به مرور زمان س��هم معامالت 
آنالی��ن از حج��م کل معام��الت مش��تقه ش��رکت 
ب��ورس کاالی ایران ش��اخص تر ش��د، به طوری که 
در انته��ای س��ال 94 بی��ش از 42 درصد معامالت 
 بازار مشتقه توسط س��امانه معامالت آنالین صورت 

گرفت. 

پیش بینی افزایش 837 درصدی 
سود »شبندر«

ش��رکت پاالیش نفت بندرعباس در دوره 12 ماهه 
منته��ی به 30 اس��فند م��اه 95، مبلغ 2 ه��زار و 66 
میلیارد و 683 میلیون ریال س��ود برای پایان دوره در 
حس��اب های خود پیش بینی کرد که نس��بت به سال 
مالی 94، معادل 837 درصد افزایش را نشان می دهد. 

کسب سود 138 میلیارد ریالی 
سود واگذاری های »وصنعت«

ش��رکت س��رمایه گذاری صنع��ت و معدن صورت 
دوره  در  را  س��رمایه گذاری ها  پرتف��وی  وضعی��ت 
ی��ک ماهه منتهی به 29 اس��فند م��اه 94 به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت سرمایه گذاری 
صنع��ت و معدن در دوره یک ماه��ه منتهی به 29 
اس��فندماه 94، مبلغ 138 میلی��ارد و 209 میلیون 

ریال سود شناسایی کرد.
 

»وتوسم« هم خریدار و هم 
فروشنده بود

ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه مل��ی صورت 
وضعیت پرتف��وی س��رمایه گذاری ها در دوره یک 
ماه��ه منتهی به 29 اس��فند م��اه 94 را به صورت 
حسابرسی نشده منتشر کرد. »وتوسم« در ابتدای 
اسفند ماه سال گذشته و با سرمایه 4هزار و 500 
میلی��ارد ری��ال، تعدادی از س��هام چند ش��رکت 
بورس��ی را ب��ا به��ای تمام ش��ده 6 ه��زار و 861 
میلی��ارد و 281 میلیون ریال و ارزش بازار 8 هزار 
و 161 میلیارد و 63 میلیون ریال در س��بد سهام 
خود داشت. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در 
دوره یک ماهه منتهی به 29 اس��فند ماه 94، هم 

خریدار و هم فروش��نده بود. 

افزایش 117 میلیارد و 167 میلیون 
ریالی ارزش بازار »ثمسکن«

شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن صورت وضعیت 
پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی 
به 29 اس��فند ماه 94 را به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد. ارزش بازار شرکت گروه سرمایه گذاری 
مس��کن در دوره ی��ک ماهه منتهی به 29 اس��فند 
م��اه 94، معادل 177 میلی��ارد و 167 میلیون ریال 

افزایش یافت. 

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران، در آخرین روز 
کاری  اول  هفت��ه  معام��الت 
امس��ال، با 919 واحد افزایش 
ب��ه 81 ه��زار و 480 واح��د 
رس��ید. همچنین شاخص کل 
ب��ا معیار هم وزن��ی در پایان با 
128 واحد تقویت به 13 هزار 
و 598 واح��د رس��ید. ارزش 
روز ب��ازار در ب��ورس ته��ران 
ب��ه بی��ش از 3 ه��زار و 517 
میلی��ارد و 102 ریال رس��ید. 
در معامالت آخرین روز هفته 
حج��م و ارزش معام��الت هم 
رش��د خوب��ی را تجربه کرد و 
بیش از یک میلیارد س��هم به 
ارزش 287 میلی��ارد توم��ان 
در  تواف��ق  ش��د.  دادوس��تد 
رسیدن  هس��ته ای،  مذاکرات 
قیمت س��هام به سطوح پایین 
و نی��ز رک��ود حاکم بر س��ایر 
بازارها از جمله دالیلی اس��ت 
ک��ه موج��ب ورود نقدینگ��ی 
جدید به بورس و رشد قیمت 
سهام شده است. در این میان 
با رشد  شرکت های خودرویی 
چش��مگیری مواجه شدند. از 
دالیل رشد سهام شرکت های 
مختل��ف از جمله خودرویی ها 
در ماه ه��ای پایانی پارس��ال، 
انتش��ار خبرهای��ی مبن��ی بر 
افزایش س��رمایه خودرویی ها 
ب��ا  ق��رارداد  انعق��اد  نی��ز  و 
ش��رکت های خارج��ی بود. از 
س��وی دیگر باید توجه داشت 
با  که ش��رکت های خودرویی 
کمبود  همچ��ون  مش��کالتی 
دس��تگاه های  و  نقدینگ��ی 
هس��تند  روب��ه رو   فرس��وده 
ک��ه ب��ا اجرایی ش��دن برجام 
می توان ش��اهد بهبود شرایط 

این ش��رکت ها در میان مدت 
ب��ود. صف خرید س��هام نماد 
گروه ه��ای خودرویی به معنی 
درخواس��ت خرید س��هام در 
قیمت هایی باالتر از صف خرید 
روزه��ای آتی اس��ت و عمدتا 
ناش��ی از هیجان معامله گران 
است. شایعاتی مبنی بر خرید 
س��هام ایران خودرو و س��ایپا 
توسط سرمایه گذاران خارجی 
طنین انداز رشد این گروه در 
روزهای ابتدایی س��ال ش��ده 

است. 

بررسی گروه های بورسی
در س��ال جدی��د می��الدی 
فلزات اساس��ی با رشد قیمت 
بوده ان��د،  هم��راه  مناس��بی 
همچنی��ن در بخ��ش فل��زات 
قیمت��ی نیز به خص��وص فلز 

نق��ره ب��ا توجه به گس��ترش 
از  الکترونیک��ی  تجهی��زات 
چش��م انداز مناسبی برخوردار 
است. گفتنی است عرضه این 
فل��ز در س��ال های آتی با افت 
مواجه خواه��د بود. در بخش 
سنگ آهن با وجود عدم بهبود 
واقع��ی تقاض��ا، قیمت ها افت 
چندان س��نگینی نداش��ته اند 
و از س��وی دیگ��ر ورق فوالد 
نی��ز در بازار چی��ن با افزایش 
قیمت روبه رو ش��ده است که 
انتظ��ار م��ی رود ب��ا توجه به 
بهب��ود بازارهای جهانی، گروه 
فل��زات اساس��ی در روزه��ای 
آین��ده ب��ا اقبال س��هامداران 
مواجه ش��ود. در گروه معدنی  
قیمت ه��ای جهانی منگنز در 
ماه اخیر با رشد خوبی مواجه 
بود. س��نگ آهنی ه��ا نیز که 

با رش��د مناس��بی در روزهای 
قبل هم��راه بودند در روزهای 
ابتدایی س��ال ب��ا افت قیمت 
مواجه شدند. ریسک های این 
گروه ب��ا افزای��ش قیمت های 
جهان��ی اندک��ی کاهش یافته 
اس��ت، ولی در بخ��ش واقعی 
تقاضای��ی  بهب��ود  همچن��ان 
مشاهده نمی شود و تولید این 
شرکت ها چش��م انداز روشنی 
ن��دارد. گ��روه حمل و نق��ل با 
اینکه شروع درخشانی نداشت 
اما از پتانسیل باالیی برخوردار 
اس��ت. در این گروه مذاکراتی 
برای عق��د قراردادهای جدید 

در حال انجام است. 

ادامه خوش بینی ها به 
آینده بازار سهام

به طور کلی جو ایجاد ش��ده 

در روزه��ای ابتدای��ی س��ال 
95 در ب��ازار س��هام ناش��ی از 
از  س��هامداران  خوش بین��ی 
وضعیت آینده بورس اس��ت و 
افزایش مش��ارکت سهامداران 
برای خرید س��هام شرکت ها و 
ورود سرمایه جدید به این بازار 
موجب شده است تمام صنایع 
بورس��ی با تغیی��ر رویه مواجه 
رویایی  بازدهی های  و  ش��وند 
نصیب همراهان خود کنند. به 
نظر می رسد در سال 1395 به 
دلی��ل اتفاقاتی که احتماال در 
خصوص ورود س��رمایه گذاران 
خارج��ی، افزایش قیمت نفت 
و جب��ران کس��ری بودجه رخ 
می ده��د و همچنین همکاری 
بیشتر مجلس با دولت و رشد 
قابل توجه نقدینگی، وضعیت 
بورس بهبود یافته و از س��ایر 
بازارها پیش��ی گی��رد. فضای 
معام��الت در ب��ورس ته��ران 
همچنان گرم و امیدوارکننده 
اس��ت و اکثر سرمایه گذاران و 
فعاالن بازار با س��ود و بازدهی 
هس��تند،  روب��ه رو  مناس��بی 
ام��ری ک��ه در هی��چ ی��ک از 
بازاره��ای موازی جریان ندارد 
و جملگی در رکود و کس��ادی 
به س��ر می برند. حضور خوب 
معامله گ��ران در ای��ام نیم��ه 
تعطیل��ی ن��وروز و اس��تقبال 
گ��رم بازیگران و س��هامداران 
بازار، ش��اید ای��ن نوید و مژده 
را ب��ه س��رمایه گذاران و مردم 
بده��د ک��ه باوج��ود رش��د و 
اش��باع قیمت ها در بس��یاری 
از صنای��ع و گروه ها و نمادها، 
همچنان می توان به لیدری و 
شگفتی س��ازی بورس امیدوار 
بود و بازدهی بهتری نسبت به 
سایر بازار از جمله بازار پول به 

دست آورد. 

رشد شاخص کل ادامه یافت

آغاز امیدوارکننده بورس در سال 95

ای��ران  س��رمایه  ب��ازار 
دس��تخوش  گذش��ته  س��ال 
ش��د.  فراوان  فراز و نش��یب های 
در این س��ال نزول های افراطی 
آن  از  ش��دیدتر  صعوده��ای  و 
را ش��اهد بودیم و بازار نوس��ان 
فوق العاده ای داش��ت. آغاز سال 
94 با رون��ق گرفتن گروه نفتی 
و چانه زنی های هسته ای با گروه 
1+5 همراه شد و همین موضوع 
توانست شاخص کل، که دو روز 
قبل از عید به رقم 61500 واحد 
رس��یده بود را صعودی کرده و 
طی چند روز ب��ه رقم 71400 
واحد برس��اند. اما این هیجانات 
پایدار نبود و روند ش��اخص کل 
به س��ادگی نزولی شد و بخش 
عم��ده ای از ای��ن صع��ود طی 
م��دت زمان��ی بی��ش از دو ماه 
کاری اصالح شد. با از سر گیری 
مجادالت هس��ته ای کشورمان، 
ب��ازار بار دیگ��ر در اواخر بهار و 
اوایل تابس��تان صعودی شد، اما 
این بار حتی نتوانس��ت س��قف 
قبلی خ��ود را رویت کند. بدین 
ترتیب ش��اخص کل بار دیگر از 
رقم 69777 در س��رازیری قرار 
گرف��ت و این بار ب��ه کف کانال 
61000 واحد رسید. پاییز سال 

گذش��ته برای اهالی بازار سخت 
بود اما رقم 61000 دیگر رویت 
نشد و با شروع زمستان شرایط 

تغییر کرد. 
اوایل دی ماه س��ال گذشته، 
ش��اخص کل با تق��الی فراوان 
در جهت صعودی ق��رار گرفت 
و این تالش ف��راوان پس از دو 
هفته به س��بز ش��دن بازار ختم 
شد. روند صعودی بازار تا جایی 
پی��ش رفت ک��ه کمتر کس��ی 
پیش بینی  می توانس��ت  حت��ی 
کند. ش��اید تا پی��ش از دی ماه 
گذش��ته اگر به خوش بین ترین 
معامله گر بازار گفته می ش��د که 
ش��اخص کل پیش از نوروز رقم 
80000 واحد را خواهد دید این 
صحبت را با لبخندی کنایه آمیز 
رد می کرد، اما رشد شاخص کل 
در این سه ماه از 30 درصد نیز 
فراتر رفت تا سال گذشته سالی 
عجیب و پیچیده به شمار برود. 
در بی��ن تمام گروه ه��ا، گروه 
»خ��ودرو و س��اخت قطع��ات« 
را می ت��وان به عن��وان پیش��گام 
بی چ��ون و چرای ب��ازار معرفی 
از  ن��ه  را  ای��ن مس��ئله  ک��رد. 
این  س��هم های  ت��ک  بررس��ی 
گروه، بلکه از مقایس��ه شاخص 
آن ب��ا ش��اخص س��ایر گروه ها 
می ت��وان صحت س��نجی ک��رد. 

رشد ش��اخص گروه خودرو در 
س��ه ماهه پایانی س��ال گذشته 
از 225 درص��د نیز فراتر رفت و 
به ای��ن ترتیب این گروه خودرو 
را به عنوان گل س��ر س��بد بازار 
معرفی کرد، اما رش��د نمادهای 
این گروه نیز ش��فافیت کافی را 
نداش��ت. معامالت درون گروهی 
ش��رکت های بزرگ ای��ن گروه، 
دلیلی اصلی داغ تر شدن شرایط 
این گروه بود. بعضی از نمادهای 
این گ��روه افزای��ش قیمتی در 
ح��دود 100 درص��د را تجربه 
کردن��د. این در حال��ی بود که 
برای بی��ان اندازه رش��د بعضی 
از نمادهای ای��ن گروه راحت تر 
است بگوییم چند برابر شده اند. 
رشد پراکنده نمادهای این گروه 
یکی از مهم ترین دالیلی اس��ت 
ک��ه برخی معامله گ��ران اعتقاد 
دارند صعود این گروه همچنان 
ادامه خواهد داش��ت و کار این 
گروه هنوز تمام نشده است. در 
این میان یکی از نمادهای پرت 
ای��ن گروه کماکان ب��ه زور گره 
معامالت��ی باال م��ی رود و آینده 

صعودی، اما نامشخصی دارد. 
باید پذیرفت رش��د ب��ازار در 
خ��ودرو«  »ایران  رش��د  گروی 
س��اده تر  زب��ان  ب��ه  و  اس��ت 
اس��ت.  بازار  لی��در  »خ��ودرو« 

بنابرای��ن توجه به این نماد مهم 
می تواند از آین��ده نزدیک بازار 
خبر دهد. در روز کاری پیشین 
فروشنده اصلی این نماد حقوقی 
بوده است و تنها بخش کوچکی 
از ای��ن حقوق��ی هوی��ت دارد. 
شرکت سرمایه گذاری صنعت و 
معدن در جلس��ه کاری گذشته 
بی��ش از 6میلیون برگه س��هم 
ش��رکت ایران خودرو را در بازار 
عرضه ک��رد، اما هنوز نمی دانیم 
25میلیون برگه س��هم دیگر را 
کدامی��ن حقوقی ه��ای کمتر از 
ی��ک درصدی عرض��ه کرده اند. 
از س��ویی، احتم��ال دارد ای��ن 
عرضه ه��ا ت��ا 500میلیون برگه 
س��هم دیگر ادامه داشته باشد، 
چراکه ح��راج حق ایران خودرو 
در ابتدای اس��فند سال گذشته 
انج��ام ش��د و این ح��راج بین 
قیمت ه��ای 210 تا 220تومان 
از  بخش��ی  پذیرف��ت.  ص��ورت 
س��رمایه گذاری  را  ح��ق  ای��ن 
کمتر  اس��ت؛  خری��ده  س��مند 
تق��دم.  ح��ق  100میلی��ون  از 
بنابرای��ن باید با تحقیق دریابیم 
600میلیون حق تقدم دیگر که 
ب��ا قیمت ح��دودی 320تومان 
برای خریداران تمام شده است، 
تا چ��ه میزان می تواند برای این 

نماد تهدید به شمار آید. 

اگ��ر ای��ن نم��اد و گ��روه را 
کنار بگذاریم، به مس��ئله سال 
معامالت��ی پیش رو می رس��یم. 
در س��ال جاری می توان انتظار 
داش��ت ش��اخص کل به صعود 
خ��ود ادامه دهد و این مس��ئله 
قرائن بس��یاری دارد. مهم ترین 
تدریج��ی  رف��ع  قرائ��ن  ای��ن 
تحریم ه��ا و اثر گ��ذاری  )کند( 
رف��ع آنه��ا ب��ر اقتصاد کش��ور 
و همزمان��ی دوره مذک��ور ب��ا 
است.  ریاست جمهوری  سیکل 
با اعم��ال تأثیر رف��ع تحریم ها 
می توان انتظار داشت شرکت ها 
به عق��د قراردادهای بین المللی 
جدید بپردازن��د و این موضوع 
 بتوان��د ب��ه رش��د ب��ازار کمک 

کن��د.
از س��وی دیگر، خ��رداد ماه 
س��ال آینده انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری را در پی��ش داریم 
که این مس��ئله در طول تاریخ 
و در تمامی بازاره��ای دنیا اثر 
مثب��ت اعمال کرده اس��ت و به 
همی��ن خاط��ر از آن به عنوان 
جمه��وری  ریاس��ت  س��یکل 
انتظار  بنابرای��ن  یاد می ش��ود. 
می رود با شکس��ته شدن سقف 
89000واحدی شاخص کل در 
پاییزی دلکش  تابستان و  بهار، 

را به انتظار بنشینیم. 

بهار، تابستان و پاییزی دلکش در انتظار بازار سهام

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

کنتورس��ازی ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود ک��رد ک��ه 

نیرومحرکه در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
65,3615کنتورسازی
3,3884.99نیرومحرکه

2,7374.99سرمایه گذاری سایپا
4,6864.95پلی اکریل
1,4234.94بیمه ملت
2,0044,92سایپا دیزل

2,0684,92پارس خودرو

 بیشترین درصد کاهش
فروس��یلیس ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش شد. صنعتی بوتان در رده دوم این گروه ایستاد 
و داروس��ازی جابر بن حیان هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)3.84(1,753فروسیلیس

)3.44(2,888صنعتی بوتان
)2.56(12,092داروسازی حیان

)1.36(8,584نفت سپاهان
)0.91(14,304سیمان مازندران

)0.9(1,429فوالد آلیاژی
)0,79(2,519نوسازی تهران

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
بانک صادرات ایران در رده دوم این گروه ایس��تاد. گروه 
بهمن و ف��والد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار 

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

111.625 1674سایپا

58,784 1140بانک صادرات
48,077 3082گروه بهمن 

43,810 1480فوالد مبارکه
37,221 2563بانک ملت

34,215 4234ایران  خودرو
153733,712زامیاد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را سایپا  به 
خود اختصاص داد و گروه بهمن رتبه دوم را به دس��ت 
آورد. ایران خودرو هم در باالی جدول بیش��ترین ارزش 

معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

186.849 1674سایپا
148,176 3082گروه بهمن 

144,867 4234ایران  خودرو
134,164 5808صنایع  آذرآب 

121,423 16523پتروشیمي فجر
105,382 4436پتروشیمي مبین

468697,838پلي اکریل 

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که گ��روه بهمن در این 
گروه دوم ش��د و بانک صادرات ایران در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

16744995سایپا
30823344گروه بهمن

11403143بانک صادرات
25632585بانک ملت
46862553پلی اکریل

15372427زامیاد
14802283فوالد مبارکه

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

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت
20042004سایپا دیزل
18851885فنرسازی زر

15371537زامیاد
29001450سایپا شیشه
1981990پست بانک
3115779کاشی حافظ
4116588ایران تایر

P/E کمترین نسبت
روز گذشته 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

9452.83سرمایه گذاری پردیس

17093.16سرمایه گذاری اعتبار

28274.17بیمه پارسیان

31634.22سیمان کارون

27634.31سرمایه گذاری رنا

653614.33کنتورسازی

24634.67س. گروه توسعه ملی

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

کچاد: خبرها از این نماد حاکی از آن 
اس��ت که سرمایه این شرکت به منظور 
تکمیل پروژه های در دس��ت اقدام این 
ش��رکت 104 درصد افزای��ش می یابد. 
گوی��ا در س��ال 95 ب��ا توج��ه به قیمت 
پایین س��نگ آهن دانه بندی به احتمال 
زیاد تولید این ش��رکت کاهش می یابد 
زیرا در شرایط فعلی که قیمت تمام شده 
ب��ا قیمت فروش تقریباً برابری می کند، 
تولید س��نگ آهن دانه بندی مقرون به 

صرفه نیست. 
فاما: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که 
برنامه افزایش سرمایه از محل انباشته در 
دستور کار هیأت مدیره قرار گرفته است. 

رت�اپ: خبرها از ای��ن نماد حاکی از 
آن است که شرکت تجارت الکترونیک 
پارس��یان ب��ا همکاری بانک پارس��یان 
به زودی از کارت اعتباری به نام »پارسی 
کارت« رونمای��ی خواهد کرد. ش��نیده 
ش��ده بانک پارس��یان در حال تعویض 
کارت های اعتباری قدیمی خود اس��ت 
و کارت ه��ای اعتب��اری جدید از لحاظ 
عملک��رد تفاوت چندان��ی با کارت های 
قدیمی ندارد و تنها ش��ماره های کارت 
تغیی��ر می کن��د ک��ه باب��ت تعویض هر 
کارت، هزین��ه ای مع��ادل 120 توم��ان 

توسط شرکت دریافت می شود. 
س�یمانی ها: خبره��ا از تواف��ق برای 
س��وآپ بخشی از سیمان تولیدی ایران 
از راه پاکستان به بازارهای هدف حکایت 

دارد. پاکستان در زمینه صادرات سیمان 
به کش��ورهای همس��ایه ظرفیت خوبی 
دارد و با توجه به اینکه این کشور خود 
کسری تولید سیمان دارد صنایع تولید 
س��یمان ایران نیاز داخلی این کشور به 
س��یمان را تأمین می کنند. پاکس��تان 
نیز به همان اندازه که نیاز این کش��ور 
به س��یمان تأمین ش��ود به کش��ورهای 
همس��ایه و به نام ایران س��یمان صادر 

خواهد کرد. 
بانک سرمایه: شنیده می شود بانک 
س��رمایه همکاری خودرا با چند شرکت 

خارجی آغاز خواهد کرد. 
ش�فارس: ش��نیده ها از این شرکت 
حکای��ت ازآغاز تولی��د محصولی جدید 
درسال 95 دارد که درسودآوری شرکت 

تأثیر بسزایی دارد. 
وتجارت: ش��نیده شده بانک تجارت 

افزایش سرمایه سنگین در راه دارد. 
دماون�د: ش��نیده ها حاک��ی ازای��ن 
اس��ت ک��ه بانک دی درح��ال مذاکره با 
دوحقوق��ی ب��رای فروش بلوکی س��هام 
دماون��د در قیمت ه��ای 10هزارتومان 
اس��ت. فش��اربانک دی ب��رای افزایش 
س��رمایه ه��زار درص��دی تماما از محل 

سودانباشته است. 
خمحرک�ه: زمزمه های��ی مبن��ی بر 
هم��کاری ای��ن ش��رکت ب��رای تولید 
گیربکس ه��ای ش��رکت رن��و به گوش 
می رس��د. همچنین ش��نیده ها از آگهی 
بلوک این ش��رکت درقیمت487تومان 

تا یک ماه آینده حکایت دارد. 

حرف های درگوشی بازار

Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com
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شنبه
14 فروردین 1395 عمران و مسکن6

حمل و نقل

ظهور نشانه های رونق بازار مسکن 
در نیمه اول سال

رئی��س اتحادیه امالک اس��تان ته��ران با بیان اینکه 
یخ رکود بازار مس��کن نیمه اول س��ال جاری شکس��ته 
خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود در نیمه اول سال 

نشانه های ورود به دوره رونق بازار مسکن دیده شود. 
حسام عقبایی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه هر 
چند در اسفند ماه سال گذشته شاهد افت معامالت 
مس��کن نس��بت به بهم��ن ماه بودیم ام��ا پیش بینی 
می ش��ود در نیمه اول امس��ال حجم معامالت بدون 
افزایش قیمت باال برود، اظهار داشت: کاهش معامالت 
در اواخر اس��فند ماه و فروردین ماه هر س��ال طبیعی 
اس��ت. وی افزود: س��رمایه گذاری در بخش مس��کن 
در کوتاه م��دت تأثیر گ��ذاری خود را نش��ان نمی دهد 
و پروس��ه تولید، عرضه و خرید مس��کن قاعدتاً پروسه 
طوالنی مدتی اس��ت، بنابراین ورود این بازار به رونق 
زمان ب��ر خواه��د بود. عقبای��ی تأکید کرد: به هر حال 
پیش بینی ما این است که شش ماه اول سال جاری 
نش��انه های رون��ق که افزایش حجم معامالت اس��ت 
در ب��ازار دی��ده ش��ود. رئیس اتحادیه امالک اس��تان 
تهران همچنین درباره طرح لیزینگ مس��کن گفت: 
لیزینگ کننده ها در واقع واس��طه گرانی بین مردم و 
بانک ها هس��تند و معتقدم تس��هیالت مس��کن بدون 

واسطه باید به دست مردم برسد. 

اتمام مهلت تحویل واحدهای 
مسکن ویژه تهرانسر

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: اصرار 
داریم که با توجه به اتمام مهلت پیمانکار پروژه، وی 
هر چه س��ریع تر واحدهای مس��کونی ویژه تهرانسر را 

تحویل دهد. 
ب��ه گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
سیدمحمد پژمان، معاون وزیر راه و شهرسازی  درباره 
زمان اتمام پروژه مس��کن ویژه تهرانس��ر اظهار کرد: 
انتظار ما در سازمان ملی زمین و مسکن این بود که 
پروژه مسکن ویژه تهرانسر در بخش ساخت واحدهای 
مسکونی به اتمام رسیده باشد اما در اجرای این پروژه 
تا حدودی تعلل و کوتاهی ش��ده که این امر س��بب 
ش��د تا از زمان تعیین ش��ده، رد و دوره زمانی ساخت 

مسکن ویژه تهرانسر طوالنی شود. 
مدیرعامل س��ازمان ملی زمین و مس��کن ادامه داد: 
در این سازمان اصرار داریم که با توجه به اتمام زمان 
تعیین شده برای پیمانکار پروژه، وی هر چه سریع تر 

واحدهای مسکونی ویژه تهرانسر را تحویل دهد. 
وی در پاس��خ ب��ه س��وال دیگری درب��اره تأخیر در 
تحوی��ل خدم��ات روبنای��ی تصریح ک��رد: از آنجاکه 
قراردادها با تأخیر منعقد شد، مسجد و فضای آموزشی 
مجموعه مسکونی ویژه تهرانسر تا پایان نیمه اول سال 
1395 تحویل مالکان این واحدها خواهد شد. تحویل 
و واگ��ذاری واحده��ای اداری تجاری مجتمع تجاری 
واقع در محوطه مس��کن ویژه تهرانس��ر هم آغاز شده 

و به تدریج در جریان است. 
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: به ساکنان 
مجتمع مس��کن ویژه تهرانس��ر قول می دهیم که تا 
پای��ان نیمه اول س��ال 1395 هم��ه خدمات روبنایی 

این مجتمع مسکونی تکمیل و نهایی شده باشد. 

شرایط جدید معامله اوراق 
تسهیالت مسکن اعالم شد

بعد از افزایش وام مسکن زوجین در روزهای پایانی 
س��ال گذش��ته ش��رکت فرابورس با اعالم کاهش یک 
درصدی سود این اوراق، شرایط انتشار و معامله اوراق 

جدید تسهیالت مسکن را اعالم کرد. 
به گزارش ایس��نا، بعد از مصوبه 11 اس��فند شورای 
پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مس��کن زوجین به 
1۶۰میلیون تومان، متقاضیان اس��تفاده از تسهیالت 
جدید منتظر اعمال تغییرات الزم در اوراق تسهیالت 
مس��کن بودند که ش��رکت فرابورس ش��رایط جدید 

معامله این اوراق را اعالم کرد. 
به این ترتیب، شرکت فرابورس در مورد افزایش سقف 
تسهیالت مسکن برای زوجین از محل اوراق گواهی حق 
تقدم تسهیالت مسکن و تغییر نرخ سود آن، اطالعیه ای 
صادر و با اعالم کاهش یک درصدی سود، شرایط انتشار 
و معامله اوراق جدید را تش��ریح کرد.  در این اطالعیه 
آمده اس��ت که براس��اس بخشنامه 17 اسفند ماه بانک 
مسکن، نرخ سود تسهیالت خرید خانه، فروش اقساطی و 
جعاله تعمیر مسکن از 18.5 درصد به 17 درصد کاهش 
یافته است. همچنین نرخ سود تسهیالت مشارکتی نیز 
21 درصد تعیین ش��ده اس��ت.  همچنین براساس این 
اطالعیه سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن از محل 
اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از تس��هیالت مسکن 
برای زوجینی که تاریخ عقد آنها از اول فروردین 85 و 
بعد از آن باشد  )مشروط به عدم استفاده از تسهیالت 
ط��رح 92( از 5۰۰ ری��ال به س��قف های جدید افزایش 
پیدا کرده است؛ به طوری که سقف تسهیالت برای هر 
پ��الک ثبت��ی در تهران 1۰۰ میلیون تومان و در مراکز 
اس��تان ها و ش��هرهای باالی 2۰۰ هزار نفر است که در 
این صورت اوراق مورد نیاز برای تهران 2۰۰ برگه و برای 
ش��هر های باالی 2۰۰ هزار نفر 1۶۰ برگه و برای س��ایر 
مناطق شهری که ۶۰ میلیون تومان برای هر پالک ثبتی 
است، 12۰ برگه است.  سقف فردی تسهیالت خرید 
و س��اخت مس��کن از محل گواهی حق تقدم استفاده 
از تس��هیالت مس��کن در تهران ۶۰ میلیون تومان و 
در مراکز استان های باالی 2۰۰ هزار نفر 5۰ میلیون 
تومان است که تعداد اوراق مورد نیاز در تهران 12۰ 
ورقه و در مراکز استان ها 1۰۰ ورقه است.  براساس 
این اطالعیه اس��تفاده از سقف های تسهیالتی مذکور 
از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن 
صادره از نمادهای »تس��ه 94۰8« و نمادهای بعدی 
امکان پذیر اس��ت. پرداخت تس��هیالت از محل اوراق 
گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت مسکن صادره 
در نمادهای »تسه 94۰7« و ماقبل صرفاً تا سقف های 
تسهیالت قبلی  )5۰ میلیون تومان برای زوجین و 35 
میلیون برای سایر اشخاص( امکان پذیر خواهد بود. 

مذاکره با بویینگ ادامه دارد
رئیس سازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه 
مذاکره با شرکت هواپیماس��از بویینگ آمریکا ادامه 
دارد، گفت: به احتمال ق��وی با بویینگ هم قرارداد 

خرید هواپیما امضا می کنیم. 
عل��ی عاب��دزاده در گفت وگ��و با ایلنا با اش��اره به 
ض��رورت افزایش ناوگان هوایی کش��ور گفت: عالوه 
بر نوس��ازی و توس��عه ن��اوگان و  افزای��ش ایمنی و 
بهره وری، یکی از مهم ترین ضروریات خرید هواپیما 

بحث اشتغال زایی در صنعت هوانوردی است. 
معاون وزیر راه و شهرس��ازی ادام��ه داد: در حال 
حاضر درصنعت هوانوردی فقط بیش از هزار خلبان 
بیکار وج��ود دارد که با افزایش تع��داد هواپیماها و 
خرید هواپیماهای جدید می توان ضریب اشتغال در 
صنعت هوانوردی را به طور قابل توجهی افزایش داد. 
عاب��دزاده با بی��ان اینکه تم��ام ایرالین ه��ا مورد 
حمایت سازمان هواپیمایی هستند، گفت: تنها ایران 
ایر نیس��ت ک��ه وارد مذاکره و بح��ث خرید هواپیما 
شده، در حال حاضر سایر ایرالین ها در حال مذاکره 
و رایزنی خرید هواپیما از شرکت های معتبر از جمله 
ایرباس هس��تند.  وی اف��زود: همچنی��ن مذاکره با 
بویینگ هم متوقف نشده و رایزنی ها ادامه دارد و به 
احتمال زیاد بویینگ هم به ایران هواپیما می فروشد. 
رئی��س س��ازمان هواپیمای��ی کش��وری تأکی��د 
ک��رد: یک��ی از موضوعاتی که در ق��رارداد 1۰ و نیم 
میلیارددالری خرید هواپیما از ایرباس حائز اهمیت 
است این است که این قرارداد بدون هیچ واسطه ای 
انجام شده و بدون تکیه بر اعتبارات دولت قرار است 

اقساط آن پرداخت شود. 

50فرودگاه کشور نیمه فعال است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نوسازی 138 فروند 
هواپیما طی پنج س��ال آینده، گفت: با توس��عه شبکه 
ریلی کش��ور، نه تنها در ایران بلکه به شبکه ریلی آسیا 
متصل می شویم و به راحتی می توانیم تا نجف اشرف و 

کربالی معلی شبکه ریلی داشته باشیم. 
عب��اس  و شهرس��ازی،  راه  وزارت  گ��زارش  ب��ه 
آخوندی در مراس��م بهره برداری از پیاده راه فرهنگی 
کالنش��هر رشت در میدان شهدای ذهاب با اشاره به 
آغاز نوس��ازی ناوگان هوایی ایران از س��ال گذشته 
اظهار کرد: س��ال ها ب��ود که م��ردم از کیفیت نازل 

هواپیماهای ایران رنج می بردند. 
وی اظهار کرد: اندیش��ه نوس��ازی ناوگان با 138 
فرون��د هواپیما، اندیش��ه بزرگی بود ک��ه در فضای 
سیاس��ی و مطمئن، باید ش��کل می گرف��ت که این 

اندیشه پس از برجام مطرح شد. 
وزیر راه و شهرس��ازی تعداد فرودگاه های کشور را 
۶۰ فرودگاه بیان و خاطرنشان کرد: از این تعداد 1۰ 
فرودگاه فعال و 5۰ فرودگاه نیمه فعال هس��تند که 
در بعض��ی از آنها حتی در ماه ی��ک پرواز هم انجام 
نمی ش��ود.  آخون��دی بی��ان کرد: با تجهی��ز ناوگان 
هوایی ب��ا هواپیماهای س��بک، تم��ام فرودگاه های 
کش��ور به ناوگان مدرن دسترس��ی پیدا می کنند و 
موفق خواهیم شد از ایران به تمام نقاط جهان پرواز 
داش��ته باش��یم.  وی با بیان اینکه س��ال گذشته 4 
میلیارد دالر بلیت از ناوگان خارجی خریداری شده 
است، گفت: با تجهیز ناوگان هوایی، دوباره موقعیت 

راهبردی خود را به دست می آوریم. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در ادام��ه به آغ��از به کار 
احداث دوپایانه مس��افری بزرگ اشاره و اضافه کرد: 
ای��ن پایانه ها با ظرفی��ت 5 میلی��ون و 22 میلیون 

مسافر به بهره برداری خواهند رسید. 

انجام بیش از ۲ میلیون و 500 هزار 
سفر هوایی در نوروز

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری از 
جابه جایی بیش از 2 میلیون و 5۰۰ هزار مس��افر از 
آغاز سفرهای نوروزی تا 12 فروردین ماه خبر داد. 

ب��ه گزارش مه��ر، رضا جعف��رزاده با بی��ان اینکه 
پروازهای نوروزی از 25 اس��فند 94 آغاز ش��ده و تا 
15 فروردی��ن ماه 95 ادامه می یابد، اظهار داش��ت: 
در این ایام 41 شرکت خارجی و 12 شرکت داخلی 
کار جابه جایی مس��افران هوایی را بر عهده دارند که 
از 2 میلیون و 5۰۰ هزار مس��افر جابه جا شده تا 12 
فروردی��ن ماه بیش از یک میلی��ون و 82۰ هزار نفر 

داخلی و بقیه خارجی بوده است. 
وی با اش��اره به ورود 2 فرون��د هواپیما به ناوگان 
هوای��ی کش��ور، اف��زود: در روزهای اخی��ر 2 فروند 
هواپیمای ایرب��اس 32۰ به چرخه پ��روازی ناوگان 
هوایی کش��ور اضافه شده و تعداد صندلی های فعال 
پروازی کش��ور از 27 هزار و 21 صندلی به 27 هزار 

و 381 صندلی پروازی رسیده است. 
مدیر روابط عمومی س��ازمان هواپیمایی کشوری 
ضم��ن عذرخواه��ی از مس��افران چند پ��روازی که 
در ایام ن��وروز به لحاظ وضعیت نامناس��ب یکی دو 
فرودگاه غرب کش��ور مشمول تأخیر یا کنسلی پرواز 
ش��دند، گفت: انس��جام به عمل آمده قب��ل از آغاز 
پروازهای نوروزی بین ش��رکت فرودگاه های کشور و 
ش��رکت های هواپیمایی و عوامل امنیتی و انتظامی 
مستقر در فرودگاه ها، همت و درایت شرکت ها برای 
حفظ ایمنی و ایجاد تسهیالت برای مسافران و ارائه 
نرخ بلیت هواپیما از طریق س��ایت های رسمی خود 
و از هم��ه مهم تر عنایت مس��افران نوروزی در تهیه 
بلیت از دفاتر رس��می، مراجعه و اس��تفاده بهینه از 
 www. cao. پورتال س��ازمان هواپیمایی کش��وری
 www. airport. و ش��رکت فرودگاه های کشور ir
ir و جل��ب رضایت مس��افران هوایی از خدمات این 
بخش به ش��مار م��ی رود.  وی در ادامه با بیان اینکه 
تعداد پروازها از 77۰ پرواز در روز به 1۰45 پرواز در 
این ایام افزایش یافته اس��ت، گفت: فرودگاه مهرآباد 
از آغ��از پروازهای نوروزی تا آخ��ر 11 فروردین ماه 
ب��ا انجام 5 هزار و 54۰ پرواز نشس��ت و برخاس��ت، 
رکورددار سرویس دهی به مسافران نوروزی در بین 

فرودگاه های پرترافیک کشور بوده است. 

عمران

8 هزار میلیارد تومان هزینه 
ساالنه، تنها بخشی از خسارت 
اقتصادی قابل رصدی است که 
تصادف��ات و تلف��ات رانندگی 
ج��اده ای در طول یک س��ال 
به بدنه اقتصادی کش��ور وارد 
می کنند. اگر به این خس��ارت 
مال��ی، هزینه های اجتماعی و 
خانوادگ��ی به وجود آمده پس 
از ه��ر حادث��ه را اضافه کنیم، 
کش��ور را ب��ا بحران��ی مواجه 
می کن��د ک��ه برون رفت از آن 
نه تنه��ا در تمام این س��ال ها 
امکان پذی��ر نش��ده ک��ه هنوز 
به عنوان تهدیدی جدی مطرح 

می شود. 
هرچن��د س��قوط تنها یک 
هواپیم��ای مس��افری کاف��ی 
اس��ت تا برای س��ال ها خاطره 
تلخ از دس��ت رفتن مس��افران 
آن در جامع��ه تک��رار ش��ده و 
بعض��ا به تغییرات��ی جدی در 
بدن��ه مدیریتی کش��ور منجر 
شود، اما قاتل خاموشی که در 
طول تمام این س��ال ها بسیار 
از  خطرناک ت��ر  و  کش��نده تر 
س��قوط هواپیماهای مسافری 
عم��ل کرده، جاده های زمینی 
کشور بوده اس��ت. ثبت بیش 
از 13 هزارنف��ر تلفات جاده ای 
در طول یک س��ال، عددی را 
به دس��ت می دهد ک��ه تنها با 
س��قوط 4۰ فرون��د هواپیمای 
مس��افری ب��ا بی��ش از 3۰۰ 

سرنشین اتفاق می افتاد. 
هرچند در طول س��ال های 
گذش��ته با توجه ب��ه اقدامات 
مهمی که برخی س��ازمان های 
ذی رب��ط به انجام رس��انده اند 
آم��ار تلفات ج��اده ای روندی 
کاهش��ی ب��ه خ��ود گرفت��ه و 
از س��ال 1384 تاکن��ون، هر 
س��ال تع��داد کش��ته  ها ک��م 
ش��ده  اس��ت اما همچنان باال 
بودن تع��داد تصادفات نه تنها 
جاده ه��ای ایران را از عملکرد 
دور  بین المللی  استانداردهای 
کرده که حتی خسارات جدی 
به اقتصاد کشور نیز وارد آمده 

است. 

از  آماره��ای مطرح ش��ده 
سوی وزارت راه و شهرسازی 
نشان از خسارت ساالنه 8هزار 
میلیارد تومانی این تصادفات 
دارد؛ رقم��ی ک��ه 4درصد از 
تولید ناخالص ملی کش��ور را 
در ب��ر می گیرد. اگر این آمار 
در کن��ار اع��دادی قرار گیرد 
که نش��ان از دشواری افزایش 
نی��م درص��دی تولید ملی در 
طول یک سال دارد، به خوبی 
عم��ق فاجعه ب��ه وجود آمده 
در جاده ه��ای کش��ور پی��دا 

می ش��ود. 
خطرس��از ب��ودن برخ��ی از 
جاده های کشور، ایمنی پایین 
داخلی،  خودروه��ای  برخ��ی 
کمب��ود نظ��ارت ب��ر عملکرد 
رانن��دگان و البت��ه فرهن��گ 
رانندگی غلط برخی رانندگان 
بخش��ی از اصلی تری��ن عوامل 
تأثیر گذار در ش��کل گیری این 
ارقام عجیب است و هرچند در 
این بین تالش شده با افزایش 
س��طح زیر پوش��ش آزادراهی 
کشور، افزایش ایمنی خودروها 
و ب��اال بردن نظارت ها برخی از 
کمبودها جبران شود اما شاید 
هن��وز یکی از مهم ترین عوامل 
نیاز به تغییر سبک رانندگی ها 
در جاده ه��ای ب��رون ش��هری  

است، مسئله ای که هرچند در 
طول این س��ال ها تالش شده 
برنامه ریزی های��ی  آن  ب��رای 
ص��ورت گیرد اما ب��ا توجه به 
برخ��ی محدودیت ه��ا و البته 
زمان ب��ر بودن نتیجه بخش��ی 
آن، هن��وز راهی دراز تا پایانی 

خوش دارد. 

 نگاه فنی هنوز محوریت 
دارد

مش��اور اجتماع��ی وزیر راه 
و شهرس��ازی معتق��د اس��ت 
هرچن��د در ط��ول س��ال های 
گذش��ته با اقدامات مثبتی که 
به کار بس��ته ش��ده، بخشی از 
آمار تصادفات جاده ای کاهش 
یافته اس��ت، ام��ا برای نزدیک 
ش��دن به اس��تانداردها قطعا 
اقدامات فرهنگ��ی برای تأثیر 
روی نح��وه رانندگی اهمیتی 

بسیار باال دارد. 
س��عید معیدفر ب��ا بیان این 
مطل��ب ب��ه »فرص��ت امروز« 
می گوید: هرچند با نگاه مثبت 
ش��کل گرفته در ای��ن رابطه، 
تالش های��ی ص��ورت گرفت تا 
اقدام��ات فرهنگی الزم در این 
خصوص به کار بس��ته شود اما 
محوریت نگاه فنی نس��بت به 
اقدام��ات فرهنگ��ی در برخی 

محدودیت ه��ای  و  حوزه ه��ا 
موج��ود در این مس��یر کار را 

قدری سخت کرده است. 
ب��ه گفته وی، در صورتی که 
این موانع از س��ر راه کنار روند 
می توان امید داش��ت اقدامات 
فرهنگ��ی راه ب��از کنند اما در 
صورت تداوم این روند، امیدها 
ب��رای ایجاد تغییری جدی در 
رون��د کاهش تصادف��ات زیاد 

نخواهد بود. 
در کن��ار لزوم تغییر در نگاه 
ب��ه دگرگونی زیرس��اختی در 
نح��وه رانندگ��ی در جاده های 
کش��ور، بحث حمایت مالی از 
فعاالن حمل و نقل عمومی بین 
ش��هری ب��رای افزایش ایمنی 
مسئله ای  نیز  خودروهای شان 
است که نظر فعاالن این حوزه 

را به خود مشغول می کند. 
احمدرض��ا عام��ری، رئیس 
تعاونی مس��افربری  اتحادی��ه 
کشور در گفت وگو با »فرصت 
ام��روز«، تأکی��د می کن��د: با 
توجه به سابقه باال و تجربه ای 
ک��ه رانن��دگان اتوبوس ه��ای 
بین شهری دارند، این خودروها 
کمترین تصادفات را در قیاس 
رفت و آمدهایش��ان  می��زان  با 
ثب��ت کرده ان��د و ب��ا توجه به 
اهمیت��ی ک��ه به حف��ظ جان 

مسافران داده می شود، امنیت 
اصلی تری��ن دغدغ��ه در تمام 

رفت و آمدها بوده است. 
ب��ه گفت��ه وی، آنچ��ه برای 
تکمیل این فرآیند پیش بینی 
شده بحث نو سازی و بهسازی 
ناوگان بوده اس��ت که اتحادیه 
تالش می کند مقدمات الزم را 
برای آن فراهم کند، هرچند با 
توج��ه به محدودیت های مالی 
موجود کار در این رابطه بسیار 

سخت است. 
عام��ری افزود: ب��ا توجه به 
اینک��ه مس��افرت ب��ا اتوبوس 
انتخ��اب اقش��ار مختلف مردم 
اس��ت، در ط��ول این س��ال ها 
ب��ا وجود افزای��ش قابل توجه 
هزینه ه��ا تالش ش��ده قیمت 
بلی��ت چندان ب��اال نرود و این 
فش��ار در کنار افزایش قیمت 
تمام ش��ده خودروهای جدید 
کار را برای نوس��ازی س��خت 
صورت��ی  در  اس��ت.  ک��رده 
ک��ه ش��رایط ب��رای حمای��ت 
از رانن��دگان ب��رای نوس��ازی 
خودروهای ش��ان فراهم شود، 
می توان امید داشت بخشی از 
ن��اوگان قدیمی با خودروهای 

جدید جابه جا شوند. 
ت��الش وزارت راه و وزارت 
نفت برای رسیدن به راه حلی 
مش��ترک در نوسازی ناوگان 
بی��ن جاده ای کش��ور از یک 
س��رمایه گذاران  ورود  س��و، 
س��رعت  ب��رای  خارج��ی 
بخش��یدن ب��ه نهایی ش��دن 
طرح های زیرس��اختی کشور 
البت��ه  و  دیگ��ر  ط��رف  از 
ت��الش برای گس��ترش نقش 
قط��ار امیدها را ب��رای ایجاد 
دگرگون��ی در آمار تصادفات 
افزای��ش داده، ام��ا ب��ه نظر 
برنامه ریزی ه��ا  می رس��د در 
هنوز پ��ای فرهنگ می لنگد، 
فرهنگی که شاید تا برای آن 
برنامه ریزی نش��ود، همچنان 
بس��یاری از وج��وه اجتماعی 
و اقتص��ادی ای��ران را تهدید 
می کن��د، تهدیدی که ش��اید 
ش��فاف ترین اث��ر آن م��رگ 
س��االنه بی��ش از 13 ه��زار 

ایرانی است. 

به گفته معاون وزیر راه و شهرس��ازی 
دول��ت در نظ��ر دارد س��ال آینده حداقل 
5۰۰ میلی��ارد توم��ان از دی��ون خود به 
ش��هرداری را درخصوص عوارض نوسازی 

بافت های فرسوده پرداخت کند. 
محمدسعید ایزدی در گفت وگو با ایسنا 
اظهار کرد: دو پیش��نهاد در جهت کمک 
به نوس��ازی و بهس��ازی ش��هری از طرف 
کمیس��یون عمران و کمیسیون اجتماعی 
مجلس بررسی و به کمیسیون تلفیق ارائه 
شده که یکی از آنها پرداخت دیون دولت 
به ش��هرداری ها در مورد تخفیف عوارض 
و دیگ��ری پرداخ��ت مابه التف��اوت س��ود 
تس��هیالت بافت های فرس��وده است. وی 
افزود: در قانون احیای بافت های فرسوده 
شهرداری ها موظفند از 5۰ تا 1۰۰ درصد 
عوارض نوسازی را تخفیف دهند و دولت 
موظف اس��ت این میزان را به ش��هرداری 
بدهد که به جز س��ال 1389 هیچ س��الی 
ای��ن مبالغ پرداخت نش��ده، اما طبق این 
پیشنهاد قرار است سال آینده حداقل 5۰۰ 
میلی��ارد تومان اختصاص یابد. مدیرعامل 
شرکت عمران و بهسازی شهری ادامه داد: 
دومین پیشنهاد پرداخت مابه التفاوت سود 
تسهیالت بافت های فرسوده و تعهد دولت 
مبنی بر پرداخت 1۰ درصد از مبلغ سود 
تسهیالت است که امیدواریم به زودی در 
کمیس��یون تلفیق تصویب ش��ود. ایزدی 
در پاس��خ به س��والی در مورد روند اجرای 
هشت مدل بهسازی و نوسازی بافت های 
فرس��وده گفت: خوشبختانه روز سه شنبه 

آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور 
یک��ی از این مدل ها را که بخش خصوصی 
عه��ده دار آن اس��ت، تحت عن��وان مدل 
ش��مس ایرانی��ان رونمای��ی ک��رد که در 
حال عملیاتی ش��دن اس��ت. این مدل در 
منطق��ه 17 ش��هر ته��ران تجرب��ه خوبی 
دارد و قصد داریم این تجربه را به س��ایر 
نق��اط تعمیم دهی��م. وی تصریح کرد: در 
نظ��ر داریم با حمای��ت و اولویت دادن به 
بخش خصوصی از ظرفیت انبوه سازان برای 
نوسازی بافت های فرسوده استفاده و برای 
نخس��تین بار نهادی را ایجاد کنیم که به 
شکل اختصاصی می تواند متولی طرح های 
نوس��ازی و بهسازی باشد. معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی با بی��ان اینکه در مدل های 
نوس��ازی بافت های فرسوده دولت کمک 
تس��هیالتی می دهد، شهرداری بسته های 
تش��ویقی ارائه می کند و بقیه کار با خود 
مردم است، گفت: مزیت این مدل این است 
که وابس��تگی اش ب��ه دولت در جنبه های 
حمایتی است و منابع مالی از طریق مردم 
تأمین می ش��ود. کاری که در منطقه 17 
انجام شده این است که مردم پالک خود 
را در اختیار انبوه ساز قرار می دهند و از وام 
مسکن برخوردار می شوند. به گفته ایزدی، 
یک��ی از ویژگی ه��ای این م��دل، عدالتی 
اس��ت که در تخصیص س��ود در نوسازی 
نصیب صاحب ملک می ش��ود. االن یکی 
از مش��کالت در نظام بساز و بفروشی این 
اس��ت که سازنده سود اصلی را می برد اما 

این مدل معادله برد - برد است.
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 1۰.3 کاه��ش  از  مرک��زی  بان��ک 
درص��دی معامالت مس��کن در ش��هر 
ته��ران طی س��ال 1394 خب��ر داد و 
اعالم کرد متوس��ط قیمت هر مترمربع 
واحد مس��کونی در ش��هر ته��ران طی 
س��ال 1394 بال��غ ب��ر 38.9 میلیون 
ریال گزارش ش��ده که این رقم نسبت 
به س��ال قبل از آن ۰.8 درصد کاهش 

داشته است. 
به گزارش بانک مرکزی، در اس��فند 
م��اه س��ال 1394 تع��داد معام��الت 
آپارتمان های مس��کونی در شهر تهران 
به 13139 واحد مس��کونی رسیده که 
این رقم نس��بت به مدت مش��ابه سال 
قبل 8.5 درصد کاهش داش��ته اس��ت 

است. 
قیم��ت  متوس��ط  م��اه  ای��ن  در 
خریدوف��روش یک متر مرب��ع زیربنای 
واحد مس��کونی معامله ش��ده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی ش��هر تهران 
42.1 میلی��ون ریال بود که نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قب��ل 3.9 درصد 

افزایش داشته است. 
در اسفند ماه 1394 از میان مناطق 
ته��ران،  ش��هرداری  بیس��ت ودوگانه 
بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع 
زیربنای مس��کونی معامله شده معادل 
82.7 میلی��ون ری��ال ب��ه منطقه یک 
و کمتری��ن آن 21.4 میلی��ون ریال به 

منطقه 18 تعلق داشته است. 
براس��اس این گزارش، در ماه اسفند 

1394 شاخص کرایه مسکن اجاری در 
شهر تهران نس��بت به ماه مشابه سال 
قب��ل 9.8 درصد افزایش داش��ته و این 
رش��د برای کل مناطق ش��هری 11.1 

درصد بوده است. 
همچنین در 12 ماهه س��ال 1394 
تعداد 154.7 هزار واحد مس��کونی در 
شهر تهران معامله شده است. معامالت 
مس��کن در شهر تهران طی این سال با 
کاهش 1۰.3 درصدی نس��بت به سال 

قبل از آن مواجه شده است. 
متوس��ط قیمت ه��ر مترمربع واحد 
مس��کونی در ش��هر تهران طی س��ال 
1394 بال��غ ب��ر 38.9 میلی��ون ریال 
گزارش شده که این رقم نسبت به سال 
قب��ل از آن ۰.8 درصد کاهش داش��ته 
اس��ت.  با وجود کاهش قیمت مسکن 
قیم��ت اجاره بها در این س��ال رش��د 
داش��ته است. متوسط رش��د اجاره بها 
در شهر ته�ران و ک�ل من�اطق شهری 
طی سال 1394 به ترتیب 11 درصد و 

12.5 درصد گزارش شده است. 
بانک مرکزی در این گزارش با اشاره 
به بهبود چشم انداز اقتصاد کالن کشور 
در س��ال 1395 و اقدام��ات مناس��ب 
انجام شده توسط نظام بانکی در کمک 
به تس��هیل اعتب��اری بخش مس��کن، 
پیش بینی کرده است بخش مسکن در 
س��ال جاری هم در سمت تقاضا و هم 
در سمت عرضه عملکرد بهتری داشته 

باشد. 



زنجیره تامین و فرصت های 
سرمایه گذاری 

قسمت پایانی
روش های رسیدن به توسعه را تغییر دهیم

در ش��ماره های قبل به همه زوایای زنجیره تأمین 
و فرصت های س��رمایه گذاری آن اش��اره شد. در این 
ش��ماره تالش ش��ده تا نتیج��ه ای چکی��ده از همه 

بحث های مطرح شده، نگاشته شود. 
فرهن��گ  در  جدی��د  تعاری��ف  ب��ه  باتوج��ه 
س��رمایه گذاری و تغیی��رات گس��ترده ای كه در 
زنجی��ره ارزش خ��ودرو در دنیا به وج��ود آمده 
به نظر می رس��د جمهوری اس��المی ای��ران باید 
با نش��ان دادن واكنش��ی صحیح نس��بت به این 
تغیی��رات، الگوی جدیدی از خودروس��از ش��دن 
را برای خود انتخاب كن��د. باتوجه به زمان های 
از دس��ت رفت��ه ب��رای توس��عه یافتگ��ی صنعت 
خ��ودروی ای��ران، بای��د روش های رس��یدن به 
ج��اده توس��عه را تغیی��ر دهی��م. ای��ن تغییرات 
به ق��دری گس��ترده اس��ت ك��ه گویی ت��ا كنون 
ه��ر آنچه پیموده ای��م در جاده دیگ��ری بوده و 
حال برای ش��روع پیش��رفت باید از ابتدای جاده 
دیگ��ری ش��روع كنیم. مفه��وم ای��ن مطلب آن 
اس��ت كه سال های از دس��ت رفته خودروسازی 
در ایران از آنجایی كه در مس��یر توس��عه جهانی 
خودروس��ازی نبوده، بنابراین مانند آن است كه 
گوی��ی بیراهه رفته ایم و ام��روز باید با راهبردی 
جدی��د، خ��ود را از میانه راه به مس��یر توس��عه 
جهانی خودرو برس��انیم. نکته خوش��ایند اینکه، 
باتوجه به اس��تراتژی های توس��عه ای شركت های 
صاح��ب برن��د و برت��ری نق��ش اقتص��اد خودرو 
نس��بت ب��ه آنچ��ه در گذش��ته ب��ه آن صنع��ت 
خودروس��ازی اطالق می ش��د كه پیش تر توضیح 
داده ش��د و نیز نقش پذیری كشورهای در حال 
با مزیت ها  توس��عه در تجارت خودرو متناس��ب 
و توانمندی های ش��ان به نظر می رس��د جمهوری 
اس��المی ای��ران به عنوان یک كش��ور پهناور 70 
میلیونی ب��ا ویژگی های ممتاز، دارای مزیت ها و 
توانمندی هایی اس��ت كه خوش��بختانه در مسیر 
بازار ش��ركت های بزرگ خودروس��ازی  توس��عه 
ق��رار گرفت��ه اس��ت به طوری كه این ش��ركت ها 
بس��یارعالقه مند خواهن��د ب��ود ك��ه بخش��ی از 
س��رمایه گذاری های خ��ود را در ح��وزه توس��عه 
بازار به ایران س��وق دهند. ای��ن موضوع به ویژه 
با رفع تحریم صنایع خودروس��ازی ایران ش��کل 

جدی تری به خود گرفته است. بنابراین می توان 
این گون��ه نتیجه گرفت ك��ه فرصت های جدیدی 
ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاری و دان��ش فنی در 
با خودروس��ازی فراهم  تامین مرتب��ط  زنجی��ره 
آم��ده و قطعاً در ص��ورت واكنش ب��دون برنامه 
ب��ا تمای��ل س��رمایه گذاری طرف ه��ای خارجی، 
دیگرهرگز نخواهیم توانس��ت در مس��یر توس��عه 
صنع��ت خودرو قرار بگیریم و نهایت��اً مانند همه 
37 سال گذش��ته به بازاری مجانی برای فروش 
محصوالت ش��ركت های بزرگ خودروسازی دنیا 
تبدیل خواهیم ش��د. بنابرای��ن متولیان امر باید 
توج��ه كنند ك��ه جمه��وری اس��المی ایران در 
ش��رایط كنون��ی و ب��ا توجه به رف��ع تحریم های 
پتانس��یل های  دارای  خودروس��ازی،  صنع��ت 
فراوانی برای تبدیل شدن به یک شریک تجاری 
بزرگ خودروسازی  ش��ركت های  برای  مناس��ب 
دنی��ا اس��ت و به دالی��ل زیر ای��ن ظرفیت وجود 
دارد كه بخش مهمی از س��رمایه های خارجی در 

ح��وزه تج��ارت خ��ودرو را ج��ذب كن��د. 
در صنع��ت  س��اله  قدمت��ی 50  ب��ا  ای��ران   -1
خودروسازی به لحاظ تجربه صنعتی و نیروی انسانی 
كارآمد شریک خوبی برای طرف خارجی خواهد بود. 
2- موقعی��ت ژئوپلیتیک ایران باعث می ش��ود كه 
هزینه های لجس��تیک منطق��ه ای در زنجیره تأمین 

بسیار كاهش یابد. 
3- ایران دارای بازار مصرف خودرو به ارزش 25 تا 
30 میلیارد دالر اس��ت كه رقمی وسوسه انگیز برای 

جذب سرمایه های خارجی است. 
4- ای��ران ب��ه لحاظ خودروس��ازی، كش��وری 
توس��عه نیافت��ه محس��وب می ش��ود ك��ه دارای 
بازاری بکر و دس��ت نخورده است. در واقع سطح 
برخورداری و نفوذ خودرو در ایران بس��یار پایین 
ب��وده به نحوی كه از هر پنج نف��ر حدود یک نفر 
صاحب خودرو هس��تند. 90 درصد این تعداد نیز 
از خودروهای با س��طح كیفی قابل قبول و لوكس 

بهره مند نیستند. 
5- ایران از سیس��تم های لجستیک درون و برون 
ش��هری توس��عه یافته ای بهره مند نب��وده و این در 
حالی اس��ت كه ایرانی ها اغلب مردمانی هستند كه 
خودروی شخصی را به هر وسیله حمل و نقل دیگری 

ترجیح می دهند. 
بنابرای��ن بر متولیان و سیاس��ت گ��ذاران صنعت 
خودروی كشور است كه از فرصت های به وجود آمده 
بر ای جذب س��رمایه های خارج��ی در حوزه تجارت 
خودرو با تفکر و تعقل بهترین اس��تفاده را ببرند چرا 
كه این آخرین فرصت برای رس��یدن به توس��عه در 

صنعت خودروسازی ایران است. 

»بی ام و «   قبل از تولید 
موتورسیکلت و خودرو چه کاری 

انجام می داده است؟ 

 در روز یکش��نبه ای��ن هفت��ه، كمپان��ی آلمان��ی 
 » بی ام و «  100 س��الگی خود را جش��ن گرفت. پیش 
از اینکه این كمپانی ماش��ین ها و موتورسیکلت هایی 
را كه هم اكنون شاهد آن هستیم تولید كند، سازنده 
موت��ور هواپیما ه��ای جنگنده برجس��ته آلمانی در 

جنگ جهانی اول بوده است. 
آلمان به دلیل برتری در هوا وارد جنگ با بریتانیا 
و فرانس��ه ش��د و فوكر 7 از دالیل ای��ن برتری بود. 
این هواپیما ها كه به طور پر زرق و برقی رنگ ش��ده 
بودند یک تهدید برای هواپیما های دشمن محسوب 
می شدند كه توانایی تیراندازی به هواپیما های دیگر 

را داشتند. 
این هواپیما به خلبانان آلمانی مزیت خاصی داده 
بود، ام��ا به گفته  » جرمی كینی«، سرپرس��ت موزه 
هوا فضا در واشنگتن، بریتانیایی ها و فرانسوی ها نیز 

سریعا ضعف خود در آسمان را برطرف كردند. 
هواپیم��ای فوكر آلمانی ها در ابت��دا از یک موتور 
160 اس��ب بخاری مرس��دس بن��ز برخ��وردار بود 
اما بعد ها از یک موتور قوی تر توس��ط یک ش��ركت 
ن��و پا به نام  » ب��ی ام و «   برخوردار ش��د. این كمپانی 
كه در مونیخ تأس��یس ش��ده بود موتوری با قدرت 
185 اس��ب بخار درس��ت كرده بود كه سرعت فوكر 
را از 117 مای��ل ب��ه 125 مایل افزای��ش داده بود و 
همچنین می توانس��ت در ارتفاع بیشتری نسبت به 

زمین پرواز كند. 
این موت��ور »بی ام و« به طور چش��مگیری كارایی 
هواپیمای فوك��ر آلمانی را افزایش داد  )كه در واقع 
مهم ترین سالح آلمان ها در آن زمان بوده است( كه 
ب��ه گفته آقای كینی یکی از مهم ترین خطرات برای 

نیروی هوایی آنها محسوب می شده است. 
خود كمپانی  » بی ام و «   در س��ال 1916 از تلفیق 
س��ه كمپان��ی تولید كنن��ده موت��ور هواپیم��ا، بدنه 
 هواپیما و اتومبیل تأس��یس ش��د كه نام آلمانی آن 
 Bayerische Motoren Werke  Bavarian
Motor Works كه به اختصار  » BMW «   نامیده 

شد. 
اما این كمپانی آلمانی دس��ت از تولید موتور های 
هواپیما برنداشت. آقای كینی گفت:  » در مدت زمان 
قبل از ش��روع جنگ جهانی دوم، »بی ام و« موتوری 
به اس��م BMW 801 تولید ك��رد كه روی یکی از 
 wolf هواپیما ه��ای جنگنده نازی ها به اس��م فوكر
fw190 قرار داش��ت. او اضافه ك��رد:  » بار دیگر این 
كمپانی نقش اساس��ی را در توس��عه نبرد هوایی در 

طول جنگ جهانی دوم ایفا كرد. 

وانت » PickUp« مرسدس بنز 
در راه است

با اینکه مرس��دس اعالم كرده بود این ماش��ین تا 
آخر این دهه میالدی به بازار عرضه نخواهد شد، ما 
قادر خواهیم بود كه نخس��تین مدل مفهومی آن را 

در روز های آینده سال جاری مشاهده كنیم. 
 ،»Auto Express «  براس��اس گ��زارش مجل��ه
احتمال دارد كه این  » پیکاپ    مفهومی« تا ماه اكتبر 
ب��رای حضور در نمایش��گاه ماش��ین پاریس 2016 

آماده باشد. 
مرس��دس بنز در س��ال 2015 برنامه اش را برای 
س��اخت پیکاپ خ��ودش اعالم ك��رد. انتظار می رود 
كه این خودرو بر پایه مدل  » ناوارا «   ش��ركت نیسان 

ساخته شود. 
دكتر  » دیتر زتش«، مدیرعامل كمپانی دایملر كه 
مالک ش��ركت مرسدس بنز نیز هست، سال گذشته 
اع��الم ك��رد:  » پیکاپ« مرس��دس بنز ب��ه خوبی به 
رش��د اهداف جهانی ما كمک خواهد كرد. او اضافه 
ك��رد:  » ما با هویتی متمایز خود وارد این دس��ته از 
خودرو ها می شویم و تمام ویژگی هایی كه با شنیدن 
نام تجاری ما به یاد می آورید، یعنی امنیت، آسایش، 
ارزش و قدرت را می توانید در این مدل نیز ببینید.  

براس��اس ش��ایعات، این پیکاپ كه ممکن اس��ت 
در كالس X خودرو ه��ای مرس��دس ق��رار گی��رد، 
احتم��اال هم ب��ا موتور بنزینی و هم ب��ا موتور دیزل 
ارائه خواهد شد. نیسان  » ناوارا«، كه مرسدس بنز بر 
پایه آن ساخته خواهد شد، نیرویش را از یک موتور 

2.3لیتری چهار سیلندر دیزلی تأمین می كند. 
با اینکه مرس��دس بنز س��ابقه خوبی در س��اخت 
خودرو ه��ای كارب��ردی از جمل��ه خودرو های ون و 
س��ری  » G Wagon «   دارد، ت��ا به حال جس��ارتی 
برای س��اخت پیکاپ نداشته است. بازار خودرو های 
پی��کاپ در آمریکا بس��یار س��ودآور و در عین حال 

به شدت رقابتی است. 
ب��ازار پیکاپ ه��ا ام��روزه تح��ت س��لطه تویوت��ا 
تاكوما اس��ت، درحالی ك��ه تولیدات جدی��د جنرال 
مانن��د  » Chevrolet Colorado «   و    موت��ورز، 

» GMC Canyon «   به ش��دت در ح��ال كس��ب 
محبوبیت هستند. 

اما بسیار بعید است كه مرسدس بخواهد وارد بازار 
آمریکا ش��ود و با آنها به رقاب��ت بپردازد. به احتمال 
زیاد این وانت در نمایشگاه  های اروپا، آمریکای التین 
و اس��ترالیا به نمایش گذاشته خواهد شد، جایی كه 
مرس��دس بنز شهرت بسیار زیادی برای خودرو های 

لوكس خود دارد. 

بینالملل یادداشت
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اقتص��اد مقاومت��ی، اقدام و 
عمل نام سال 95 خورشیدی 
توس��ط مقام معظ��م رهبری 
گذاش��ته ش��د، ت��ا همچنان 
توس��عه اقتص��ادی به عن��وان 
هم��ه  ه��دف  جدی تری��ن 
در  حاكمیت��ی  دس��تگاه های 
نظر گرفته شود. در این میان 
به عنوان  نی��ز  صنعت خودرو، 
دومین صنعت بزرگ كش��ور، 
بای��د ش��اهد تحول باش��د تا 
بتواند س��هم خود را در رشد 
اقتص��ادی ایفا كن��د. اما آیا با 
آم��دن بهار، زمس��تان از این 

صنعت سفر خواهد كرد؟ 
سال 94 را بی گمان می توان 
یکی از بدترین سال های همه 
صنایع ایران برش��مرد، سالی 
كه رك��ود س��ایه اش را چنان 
بر س��ر اقتصاد گس��ترده كرد 
ك��ه ت��وان نفس كش��یدن را 
از صنای��ع گرف��ت. ب��ا اینکه 
با اجرایی  پیش بینی می ش��د 
در  تحول��ی  برج��ام،  ش��دن 
اقتصاد ایران صورت بگیرد اما 
با تاخیر در زمان اجرای برجام 
پیش بینی  آنچ��ه  به  نس��بت 
می ش��د، خود برج��ام عاملی 
برای تشدید ركود شد. صنعت 
خودرو نیز در میان س��نگینی 
فشار ركود، با تنفس مصنوعی 
از سوی دولت و برقرار كردن 
با س��ود  تش��ویقی  طرح های 
جذاب برای جذب س��رمایه از 
مشتریان خود، به حیات خود 
ادامه داد. حاال با آمدن سالی 
دیگ��ر، بهار رون��ق به صنعت 

خودرو خواهد رسید؟ 

 چشم امید برای تغییر 
در شش ماه  دوم

استاد  كاكایی،  امیرحس��ن 
دانش��گاه علم و صنعت ایران، 
در پاس��خ به این پرس��ش به  

»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»س��ال جدی��د با پی��ام مقام 
معظ��م رهب��ری، ب��ا عن��وان 
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل 
ن��ام گرفت و از همان روزهای 
اول كاری، از رئی��س جمهور 
محت��رم ت��ا معاون��ان و وزرا 
ك��ه در این روزها به س��رعت 
فعالیت خود را آغاز كرده و از 
این شعار با برنامه های متعدد 
این  البته  كردن��د.  اس��تقبال 
ش��عار یک نقطه اوج است، نه 
یک ش��روع. اقتصاد مقاومتی، 
یک پارادایم سیاسی اقتصادی 
اس��ت ك��ه به وی��ژه از زم��ان 
ظالمانه  تحریم های  اوج گیری 
غربی ها، براساس رهنمودهای 
والی��ت،  عظم��ای  مق��ام 
و  برنامه ریزی ه��ا  س��رلوحه 
اقتصادی  سیاست گذاری های 
قرار گرفته اس��ت. پارادایم ها، 
جایگزین  خلق الساعه  معموالً 
در  به تدری��ج  و  نمی ش��وند 
اذه��ان مردم و در فرآیندهای 
س��اختاری نف��وذ می كنند و 
می ش��وند  اجرایی  به تدری��ج 
و در نهای��ت ب��ر پارادایم های 
قبل��ی غلب��ه می كنن��د. امید 
اس��ت با انتخاب شعار امسال، 
ای��ن پارادای��م به ط��ور خیلی 
روشن تبیین و در برنامه های 
مختلف توس��عه كشور جاری 
ش��ود تا بتوانیم ش��اهد رشد 
و ش��کوفایی تولی��د داخل��ی 
و رف��ع كمبودهای ش��غلی و 
اقتصاد  بالندگ��ی  نهای��ت   در 

باشیم. «    
ب��ازار  »در  می افزای��د:  او 
خودرو، سال 1395 در حالی 
آغاز می شود كه خودروسازان 
كش��ور، با توجه به نیاز بازار و 
امکانات موجود، در شش ماهه 
اول من��وی جدی��دی با طعم 
چین��ی ب��رای مش��تریان در 
نظ��ر گرفته ان��د. از ف��رودگاه 
مهرآب��اد كه وارد می ش��وی، 

با لیفان جدید س��دان 2300 
سی سی آشنا روبه رو می شوی 
و از بزرگراه ك��ه می گذری با 
دانگ فنگ H30  و س��اینا. 
در فص��ل زمس��تان ه��م كه 
 S5 س��اندرو، جک ،S7 هایما
اتوماتیک، لیف��ان X50 و ام. 
وی. ام. 315H و چری تیگو، 
در خیابان ها تازه وارد محسوب 
می ش��دند و می ت��وان آنها را 
صنع��ت   2016 محص��والت 
البته  خودروی كشور دانست. 
واردات هم كه همچنان بیداد 
می كن��د. اینک��ه چ��را به رغم 
ادام��ه ركود، واردات پورش��ه 
متوقف نمی ش��ود ه��م معلوم 
اروپایی،  خودروهای  نیس��ت. 
ك��ره ای و چین��ی ه��م كه از 
در و دی��وار به داخل س��رازیر 
هس��تند. اما امید است كه با 
اج��رای وعده های داده ش��ده 
و ب��ه ثم��ر رس��یدن زحمات 
تولیدكنن��دگان،  طراح��ان، 
مدی��ران و مذاكره كنن��دگان 
در ش��ش ماه��ه دوم، چن��د 
خودروی ایرانی مدل سال به 
اروپایی  خودروی  چند  همراه 
روز تولید داخل به بازار عرضه 
ش��ود. همچنی��ن ب��ا عنایت 
مس��ئوالن و برنامه ریزان امید 
است میزان واردات كمتر و در 
نهایت تولیدكنن��دگان ایرانی 
نتیجه  البت��ه  ش��وند.  تقویت 
این كاره��ا و زحمات با توجه 
بیش��تر به اقدام و عمل برای 
اج��رای برنامه ها در چارچوب 
در  باید  مقاومت��ی،  پارادای��م 
خودروه��ای  بیش��تر  تن��وع 
افزای��ش  و  داخ��ل  تولی��د 
 كیف��ی قابل توج��ه آنها دیده 

شود. «   
فربد زاوه، كارشناس صنعت 
خودرو، نیز تغییرات را منوط 
به رفتار خودروسازان می داند 
و در این زمینه در گفت وگو با  
»فرصت امروز« اظهار می كند: 

بخواهند  خودروس��ازان  »اگر 
همچنان س��از افزایش قیمت 
را كوک كنند و با همان روش 
گذش��ته ب��ه پی��ش بروند، به 
اعتق��اد من خودروس��ازی به 
س��مت تعطیلی پیش خواهد 
رف��ت اما اگر تعقل بیش��تری 
روی ش��رایط ف��روش و نحوه 
پرداخت ه��ا ص��ورت بگی��رد، 
می توانند صنایع خودروسازی 
را از ركود خارج كنند. البته با 
توجه به رفتاری كه ما ش��اهد 
آن بوده ایم و اص��رار به ادامه 
این رفتارها، م��ا نباید منتظر 
تغیی��رات چندان��ی در س��ال 

آینده باشیم. «   
زاوه همچنی��ن درباره ورود 
برنده��ای جدید نی��ز معتقد 
است: »در س��ال 95 ما نباید 
منتظ��ر محصول ت��ازه ای در 
حوزه تولید داخل باشیم مگر 
بخواهد  بخش خصوصی  اینکه 

خودرو وارد كند. «   

افزایش قیمت، ساز ناکوک 
خودرو

تغییر قیمت خودرو موضوع 
دیگری است كه حائز اهمیت 
اس��ت، موضوعی كه به سنت 
چند س��ال گذشته همواره در 
آغاز س��ال با افزای��ش روبه رو 
بوده اما سال گذشته به دلیل 
رك��ود چش��مگیر، رخ ن��داده 
اس��ت. اما آیا در س��ال جاری 
ب��ازار ب��از هم اج��ازه افزایش 
قیم��ت ب��ه خودروس��ازان را 

نخواهد داد؟ 
زمین��ه  ای��ن  در  كاكای��ی 
بیان می كن��د: »ب��ا توجه به 
شاخص های مختلف اقتصادی 
و عوام��ل اجرای��ی، نمی توان 
انتظار كاهش قیمت را داشت. 
اما می توان ادعا كرد كه رشد 
خ��ودرو  ب��ازار  در  قیمت ه��ا 
كمت��ر از ن��رخ ت��ورم خواهد 
ب��ود. البت��ه در م��ورد حجم 

بازار ه��م می ت��وان ادعا كرد 
كه متأس��فانه رك��ود حداقل 
در س��ه ماهه اول س��ال ادامه 
خواهد داشت و حتی می تواند 
با توج��ه به انتظ��ارات مردم 
ب��رای رس��یدن خودروه��ای 
روز ب��ا كیفیت ت��ر، در فص��ل 
تابس��تان هم ادامه پیدا كند. 
اگ��ر وعده های خودروس��ازان 
در ش��ش ماه��ه دوم تحق��ق 
یاب��د و انش��اء اهلل با اق��دام و 
عم��ل ب��ه اقتص��اد مقاومتی 
رونق به تولید داخلی بازگردد 
و كش��ور از رك��ود بیرون  آید 
و جریان نقدینگ��ی به حالت 
طبیعی خود باز گردد، ش��اید 
بتوان امیدوار بود كه در نیمه 
دوم س��ال یک بازار عادی در 
جری��ان برای خودرو داش��ته 
باش��یم و احتم��اال در انتهای 
س��ال، با توجه ب��ه ركود این 
س��ال ها و تعویق انتظارات، با 

رونق بازار روبه رو شویم. «   
درب��اره  زاوه  همچنی��ن 
افزایش قیم��ت بیان می كند: 
»سال 95 سال تعیین تکلیف 
صنع��ت خودرو خواهد بود اما 
ای��ن تفکرات بس��ته حاكم بر 
این صنعت همچنان اش��تیاق 
به خری��د را از مردم می گیرد 
بی��ن اش��تباهات  ای��ن  و در 
كوچک��ی نظیر افزایش قیمت 
می توان��د تبع��ات خیلی بدی 
ب��رای صنعت خودرو داش��ته 
باش��د و فقط ثبت زیان برای 
خودروس��ازی  ش��ركت های 

خواهد بود. «   
كارشناس��ان،  اعتق��اد  ب��ه 
خ��ودرو  صنع��ت  در  تغیی��ر 
حتی ب��ا آمدن به��ار هم رخ 
نخواه��د داد و دس��ت كم در 
نبای��د منتظر  س��ال جدی��د 
تح��ول چش��مگیری در بازار 
خودرو بود مگر اینکه تفکرات 
مدیری��ت كالن حاكم بر این 

صنعت تغییر كند. 

پیش بینی وضعیت صنعت خودرو در سال جدید

رونق پشت درهای بهار می ماند؟ 

برنامه ریزی ه��ای  براس��اس 
ص��ورت گرفته توس��ط مدیران 
كی��ا  خودروس��ازی  ش��ركت 
موت��ورز و ب��ه گفته الکس��اندر 
موینوف مدیر بخش روسیه این 
خودروس��از كره ای، این شركت 
قصد دارد با حفظ میزان فروش 
خود، س��همش از بازار خودروی 
راكد این كشور را افزایش دهد. 

همزم��ان  و  رابط��ه  ای��ن  در 
ب��ا رك��ود عمیق حاكم ب��ر بازار 
خ��ودروی روس��یه ك��ه كاهش 
ش��دید قیمت نف��ت و همچنین 
تحریم ه��ای اقتص��ادی غرب از 
جمله دالیل اصلی آن محس��وب 
می ش��ود، ش��ركت كیاموتورز با 
كاهش قیم��ت خودروهای خود 
به جنگ دیگر رقبا رفته و سهم 
خود از بازار خودروی روس��یه را 

به 10/2 درصد رسانده است. 
كی��ا موتورز قص��د دارد تا در 
سال جاری 160 هزار خودرو در 
بازار روسیه به فروش برساند كه 
این می��زان اندكی كمتر از 163 
هزار دس��تگاهی اس��ت كه این 
شركت در سال 2015 به فروش 

رساند. 
موینوف در ارتب��اط با اهداف 
ش��ركت كی��ا موت��ورز در بازار 
روس��یه اعالم ك��رد:  » هدف اول 

م��ا حفظ می��زان ف��روش فعلی 
اس��ت و در بهترین شرایط قصد 
داری��م ای��ن می��زان را افزایش 
دهی��م.« مدی��ر بخش روس��یه 
كیا ادام��ه داد:  » هدف ما حضور 
جهان��ی  بازاره��ای  هم��ه  در 
اس��ت و ما هم��واره منتظریم تا 
 ببینی��م بازار ما را به كدام س��و 

می برد.«
تالش ه��ای اخی��ر كی��ا برای 
حض��ور فع��ال در بازار روس��یه 
در حال��ی ص��ورت می پذیرد كه 
تا پیش از این، این خودروس��از 
كره ای پس از شركت الدا دومین 
خودروس��از روس��یه محس��وب 
می ش��ده اس��ت. گفتنی اس��ت 
همزمان با حاكم شدن ركود در 
اقتصاد روسیه، میزان فروش سه 

ماهه اخیر كیا موتورز با كاهشی 
21 درصدی مواجه ش��ده و این 
موضوع زمینه ساز نگرانی مدیران 

این شركت شده است. 
فروش محصوالت  كاهش  این 
كیا در ش��رایطی رخ می دهد كه 
این شركت به دلیل فروش بسیار 
مناس��ب س��دان محب��وب خود 
یعنی »كیا ریو« كه یکی از چهار 
خودرویی است كه كیا در روسیه 
عرضه می كند، نس��بت به سایر 
فعال  ش��ركت های خودروسازی 
در صنعت خودروی روس��یه، از 
ش��رایط بهت��ری در ب��ازار راكد 
خودروی روسیه برخوردار است. 
در این راس��تا تی��م اوركهارت 
تحلیلگ��ر مؤسس��ه  » IHS«   در 
گفت وگویی با خبرگزاری رویترز 

گف��ت:  » كیا به واس��طه انتخاب 
مدل های مناسب برای عرضه در 
بازار روس��یه و همچنین فروش 
بس��یار خوب مدل ریو ش��رایط 
خ��ودروی  ب��ازار  در  مناس��بی 
دارد.   اوركه��ارت  كش��ور  ای��ن 
ادام��ه داد:  » ریو انتخاب بس��یار 
مناس��بی برای بازار روسیه بوده 
و قیمت مناس��ب و امکانات آن، 
این خ��ودرو را به پر فروش ترین 
محص��ول كی��ا در روس��یه بدل 

ساخته است.«
شایان ذكر اس��ت كه كیا ریو 
س��دان پرف��روش كی��ا موتورز، 
س��ومین خ��ودروی پرطرف��دار 
روس��یه در س��ال گذش��ته بوده 

است. 
استفاده  معتقدند  كارشناسان 

ب��رای  محل��ی  ش��ركت های  از 
تولی��د ریو و همچنین اس��تفاده 
از ش��بکه تولید قطعه در روسیه 
منج��ر ب��ه كاهش قیم��ت تمام 
ش��ده خ��ودرو ش��ده و كاهش 
ارزش روب��ل و راكد ش��دن بازار 
خ��ودرو در روس��یه تأثی��ری بر 
میزان فروش آن نداش��ته است. 
این در ش��رایطی است كه دیگر 
فعال  ش��ركت های خودروسازی 
در بازار خودروی روسیه، هزینه 
قطعات  واردات  برای  س��نگینی 
به روس��یه و مونتاژ خودروهای 
پرداخت می كنن��د. عدم  خ��ود 
توانای��ی رقب��ای كیاموت��ورز در 
بومی س��ازی تولیدات شان سبب 
شده اس��ت تا كیا از امتیاز قابل 
توجهی در مقایسه با رقبای خود 
برخوردار بوده و ضرر كمتری را 

تحمل كند. 
توانمندی ه��ای  از  اس��تفاده 
داخلی روس��یه ب��رای تولید كیا 
ریو امتیاز بسیار بزرگی برای كیا 
موتورز محس��وب می شود و این 
موضوع س��بب ش��ده تا افزایش 
11 درصدی قیمت كیا ریو تأثیر 
چندان��ی ب��ر میزان ف��روش آن 
نداشته باشد. این در حالی است 
كه قیمت سدان پرفروش كیا از 
س��ال 2014 میالدی به این سو 
افزای��ش قیم��ت 24 درصدی را 

تجربه كرده است. 

کیا به دنبال افزایش سهم خود از بازار روسیه
گزارش2
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امس��ال کاهش دمای هوا و بارش بهاری در بسیاری 
از مناطق کش��ورمان، برنامه ریزی ه��ای مردم برای روز 
طبیعت را نقش بر آب و بس��یاری را خانه نشین کرد تا 
ب��ه امید افزایش دما و کاهش باران بهاری شاید بتوانند 
بعدازظهر را در بوس��تان ها و مناطق طبیعی بگذرانند. 
گزارش س��ازمان هواشناس��ی خبر از ورود دو س��امانه 
بارشی در نیمه شمالی و جنوبی کش��ور در س��یزدهم 
و چهارده��م فروردی��ن داد که شاهد ب��ارش باران در 
اس��تان های اردبی��ل، آذربایجان های غرب��ی و شرقی، 
کردس��تان، زنج��ان و همدان و همچنی��ن بخش هایی 

از اس��تان مرکزی، قم، قزوین، البرز، تهران، س��منان و 
سواحل شمالی کشورمان بودیم. بارش برف در مناطقی 
از استان البرز از جمله کرج، مردم این استان را که برای 
بهره مندی از طبیعت در سیزدهمین روز فروردین عازم 
بودند، غافلگیر کرد. البته بس��یاری از مردم در مناطق 
جنوبی و غربی کش��ورمان از فرصت اس��تفاده کردند و 
راهی مناطق سرسبز و کوهستان ها شدند و روز طبیعت 
را در دام��ان طبیعت گذراندند. گزارش ها حکایت از آن 
دارد که مردم در اس��تان های ف��ارس، ایالم، کهگیلویه 
و بویراحم��د و برخ��ی دیگر از مناط��ق غربی و جنوبی 

در روز طبیعت به س��مت مناط��ق طبیعی و پارک های 
جنگلی رفته یا در فضای س��بز داخ��ل شهرها آخرین 
روز تعطی��الت را ب��ا خاطره ای خوش و ب��ه یادماندنی 
س��پری کردند. اگرچه کارشناس س��ازمان هواشناسی 
از ادامه ب��ارش ب��رف و باران در مناطق مختلف کش��ور 
خب��ر می داد اما مردم همچنان امیدوار بودند با افزایش 
نسبی دمای هوا و کاهش بارندگی بتوانند ساعتی را در 
طبیعت بهاری بگذرانند که بارش باران تا غروب آفتاب 
در تهران ادامه داشت و سیزدهم فروردین مردم تهران 

از پشت شیشه های خانه به در شد. 

سرهنگ حس��ن عابدی، جانشین رئیس 
پلی��س راهنمایی و رانندگ��ی تهران بزرگ 
اع��الم کرد که از روز شنب��ه )امروز( تمامی 
دوربین ه��ای کنت��رل محدوده ه��ای طرح 
ترافی��ک و زوج و فرد فعالیت خ��ود را آغاز 

خواهند ک��رد. عابدی دراین ب��اره گفت: با 
توج��ه به اتمام تعطیالت ن��وروزی، از صبح 
ام��روز فعالیت تمام��ی دوربین های کنترل 
محدوده ه��ای ط��رح ترافی��ک و زوج و فرد 
دوب��اره آغ��از ش��ده و متخلفانی ک��ه بدون 

مجوزه��ای الزم وارد ای��ن مح��دوده شوند، 
جریمه خواهند ش��د. او با بیان اینکه تغییر 
ساعت رسمی کشور تغییری در ساعات طرح 
ترافی��ک و زوج و فرد نداشته اس��ت، گفت: 
س��اعات اجرای این ط��رح همچون گذشته 

است. عابدی همچنین به وضعیت ترافیکی 
پایتخت اشاره کرد و گفت: از شب پنجشنبه 
موج بازگشت از سفرهای نوروزی به تهران به 
اوج خود رسید و ما شاهد ترافیک پرحجم در 

مبادی ورودی پایتخت بودیم. 

محم��ود اس��المیان، مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی 
کشوری با بیان اینکه شیب سالمندی در کشور تند شده 
اس��ت، تأکید کرد: باید دس��تگاه ها و گروه های مرتبط با 
س��المندی همت کنند و دیرهنگام به س��امان دادن این 

شیب تند نیندیشند. 
اس��المیان ب��ا اشاره ب��ه ضرورت های تحق��ق مفهوم 
س��المندی پویا اظهار کرد: اگرچه چند صباحی اس��ت 
که در نهادها و مجامع مرتبط با افراد س��المند س��خن 
از س��المندی پوی��ا تک��رار می شود، اما هن��وز مقدمات 
و پیش نیازه��ای نظ��ری، حقوق��ی و مهم ت��ر از هم��ه 
پیش نیازه��ای اجتماع��ی و اقتص��ادی ای��ن مفهوم در 
کشور فراهم نشده است. براساس منابع و گزارش هایی 

که در این حوزه منتش��ر شده، س��المندی پویا، فرآیند 
بهینه سازی فرصت ها برای سالمتی، مشارکت و امنیت 
به منظور افزایش کیفیت زندگی افراد رو به س��المندی 
است. سالمندی پویا یعنی کمک به مردم به گونه ای که 
هرچه مس��ن تر می شوند، مسئول زندگی خود باشند و 
نق��ش فعالی در اقتصاد و جامع��ه داشته باشند. برآورد 
می ش��ود بین س��ال های 2010 تا 2060 تع��داد افراد 
بی��ش از 65 س��ال در جه��ان از 17.4 به 29.5 درصد 
افزای��ش یاب��د. همچنین تعداد افراد بیش از 80 س��ال 
تقریباً س��ه برابر ش��ده و به 12 درصد خواهد رس��ید. 
بنابراین در س��ال های پیش رو تعداد س��المندان  )و نه 
فقط نس��بت و س��هم آنها( در جوام��ع مختلف افزایش 

خواه��د یاف��ت. بنابرای��ن به نظر می رس��د ک��ه مفهوم 
س��المندی پویا برای افراد و به منظور داشتن س��المت 
جسمی، اجتماعی و روانی در طول زندگی  اهمیت پیدا 
می کند. البته باید برای این جمعیت حفاظت، امنیت و 

مراقبت مکفی نیز در زمان نیاز فراهم شود. 
اسالمیان تأکید کرد: س��المندی پویا دارای مولفه های 
متع��ددی همچ��ون بهداش��ت و خدم��ات اجتماع��ی، 
اقتصادی، رفتاری - شخصیت��ی، محیط فیزیکی و دینی 
مذهبی اس��ت. باید در نظر داشت که شیب سالمندی در 
کش��ور تند شده است و دس��تگاه ها و گروه های مرتبط با 
س��المندی باید همت کنند و دیرهنگام به س��امان دادن 

این شیب تند نیندیشند. 

دکتر سیدحسن هاشمی در یادداشتی با عنوان  » درباره 
لغو سفر اتریش «   در کانال تلگرامی اش آورده است:  » قرار 
بود روز سه شنبه بعد از ظهر، رئیس جمهوری را به همراه 
تنی چند از وزرا و مش��اوران در س��فر به اتریش همراهی 
کنم. در واپس��ین س��اعات سفر از س��وی دکتر روحانی 
لغو و به زمان مناس��ب موکول شد. دفت��ر رئیس جمهور 
علت تعویق س��فر را  » مالحظات امنیتی و تأمین شرایط 
مطلوب ت��ر در خص��وص برنامه و توافقات م��ورد نظر دو 

کشور «   اعالم کرد. 
اینک��ه رس��انه های خارج��ی، شبکه ه��ای بیگان��ه و 
ضدانق��الب، چه گفته و چه تفس��یر ک��رده و می کنند 
اهمیتی ندارد، اما آنچه رس��انه های ما می گویند قاعدتاً 
مهم اس��ت و به ویژه انتظار می رود که رسانه ملی مسیر 

آنها را نرود.
متحیران��ه برنامه ای دیدم که آشک��ارا رویکرد رئیس 
جمهور اتریش و مقامات آن کش��ور را بر موضع ریاست 
جمهوری خودمان ترجیح می داد. اینکه گویی  » امنیت 
در ح��د اعال برقرار بوده، تدابیر شدید امنیتی درس��ت 
شبیه س��فر رؤسای جمهور روس��یه، چین و آمریکا در 

نظر گرفت��ه بوده «   و. . . بنابرای��ن اطالعیه دفتر رئیس 
جمهوری ایران بی اساس است! 

دل��م می س��وزد. مدت هاس��ت طیف��ی از رس��انه ها در 
خصوص مسائل مهم سیاس��ت خارجی و عملکرد دولت، 
نه تنها حرف رئیس جمهور اتریش را بر بیانیه رسمی دفتر 
رئیس جمهور خودم��ان ترجیح می دهند، بلکه اظهارنظر 
و تحلی��ل و گ��اه خیال پ��ردازی مقامات غرب��ی و خیلی 
اوقات نیز افراد دس��ت چندم و غیر مسئول آمریکایی را از 
س��خن رئیس جمهور و مدیران ارشد کشورمان مستندتر 
می دانند و مداوما به بازتاب آن می پردازند. به راستی چرا 

و به چه قیمت؟
درد است. متأسفانه عده ای ندانسته، و چه بسا برخی 
ه��م آگاهان��ه، حقایق و منافع ملی را به پای سیاس��ت 
قربان��ی می کنن��د. البته مقامات و بخش های مس��ئولی 
هم، با ک��م کاری و بی دقتی، باع��ث تخریب و تضعیف 
مواض��ع جمهوری اس��المی و بهان��ه دادن به این و آن 

می شوند. 
در همین حد و با اطالع دقیق از جزییات رویداد، اعالم 
می کنم که رئیس جمه��وری شجاعانه و از موضع  » عزت، 

حکم��ت و مصلحت «   یک تصمیم انقالبی گرفت. تا از این 
پس، همه میزبانان نماینده ملت رشید و عزیزمان بدانند 
که  » عزت و اقتدار ای��ران و ایرانی «   از چه درجه اهمیتی 
برخوردار است. این تصمیم، مستحق تکریم و قدرشناسی 
اس��ت یا تخریب؟! و آیا شایس��ته اس��ت که به دلیل عدم 
امکان بیان خیلی از مس��ائل  )به خاطر مصلحت و منافع 
کش��ور(، بهره برداری سیاس��ی شود و اف��راد و تریبون ها، 

حقوق مردم را نادیده گیرند؟ 
من دیپلماس��ی بلد نیس��تم، ولی غ��رور دینی و ملی 
آق��ای روحانی و اس��تواری و س��خت گیری ایش��ان در 
برخورد با تروریس��ت ها و آدم کش ها را می س��تایم و به 
این تصمیم انقالب��ی، شجاعانه و هوشیارانه، که عزت و 
منافع پایدار کشور را به دنبال دارد؛ به رغم هر خسارت 
احتمالی و کوتاه مدت، از صمیم قلب احترام می گذارم. 
معتق��دم که او یک انقالبی با تدبیر، شاگرد امام، مطیع 
و یار رهبری اس��ت. امید که امسال، همه با هم باشیم 
تا ملت آس��ایش و آرامش بیشتری بیابد و مرهمی نهیم 
بر زخم ه��ای اقتصادی و اجتماع��ی ملت شریف ایران. 

ان ش��اءاهلل.«

اندونزی یک س��نگاپوری را به اتهام دور 
زدن تحریم های ناعادالنه آمریکا علیه ایران 
در سال 2011 و صادرات تجهیزات رادیویی 
به کش��ورمان تحویل آمریک��ا داد. تارنمای 
 » جاکارتا گل��وب« روز جمعه اعالم کرد که 
مقامات اندونزی یک تبعه سنگاپور را برای 
رسیدگی به اتهام صادرات حدود پنج سال 
پیش تجهیزات رادیویی س��اخت آمریکا به 

ایران به واشنگتن تحویل داده اند. 
»امی��ر یانتو «   س��خنگوی دادس��تانی 
ک��ل اندونزی، گفت که  » لیم یونگ نام «  
 پنجشنبه شب پس از بازداشت در اکتبر 
س��ال 2014 در »باتم «   و جزایر  » ریو «  
 اندون��زی، تحوی��ل آمریکا ش��د. تحویل 
ای��ن تبعه س��نگاپور به اته��ام دور زدن 

تحریم ه��ای آمریکا و صادرات تجهیزات 
رادیوی��ی به ایران به دنبال دس��تور اول 
فوریه و درخواس��ت مقام��ات آمریکا از 
 » جوکو وی��دودو «   رئیس جمهور اندونزی 
اندونزی  انجام شد. سخنگوی دادستانی 
گفت ک��ه  » لیم «   متهم ب��ه توطئه برای 
فری��ب دادن آمریک��ا، قاچ��اق، صادرات 
غیر قانون��ی ک��اال از آمریک��ا ب��ه ایران، 
اظه��ارات نادرس��ت و ممانعت از اجرای 
عدالت اس��ت. بنابراین گزارش، این تبعه 
س��نگاپور شب پنجش��نبه ب��رای انتقال 
ب��ه آمریکا در فرودگاه  » س��وکارنو-هتا «  
 بانت��ن اندونزی به یک مارش��ال آمریکا 
تحوی��ل شد. کنس��ولگری س��نگاپور در 
بات��م اندون��زی آب��ان ماه س��ال 1393 

ت��الش ک��رد ای��ن شهروند خ��ود را از 
دادگاه  بازگرداند.  به س��نگاپور  اندونزی 
سنگاپور بیش از سه سال پیش استرداد 
 » لیم یونگ نام «   41 س��اله به آمریکا را 
رد کرده بود، ام��ا پلیس اندونزی وی را 

در باتم بازداشت کرد. 
س��نگاپور  خارج��ه  ام��ور  وزارت  ام��ا 
روز جمع��ه اع��الم ک��رد که ب��ه تصمیم 
رئیس جمهور اندونزی برای استرداد  » لیم 
یونگ ن��ام «   به آمریکا احت��رام گذاشته و 
تاب��ع قوانین اندون��زی و روند قضایی این 
کشور اس��ت. آمریکا آبان ماه سال 1390 
چهار س��نگاپوری و یک ایران��ی را متهم 
کرد که تحریم های این کش��ور علیه ایران 
را دور زده و دس��تگاه های رادیوی��ی را به 

کشورمان ارسال کرده اند. 
»لی��م یونگ نام«،  » ونگ لن«،  » لیم کو 
سینگ «   و  » هیا سو گان بنسون «   متهمان 
س��نگاپوری بودن��د. وزارت دادگس��تری 
آمریکا س��ال 1391 نیز خواستار استرداد 
 » امی��ن روان «   شهرون��د ایرانی شد و ادعا 
کرد وی و شرکت  » آی. سی مارکت ایران «  
 سال 2007 میالدی تجهیزات رادیویی را 
از آمریکا به س��نگاپور و هنگ کنگ صادر 
کرده و هدف آنها فرستادن این تجهیزات 
ب��ه ایران ب��وده اس��ت. اما آمریک��ا اواخر 
دی ماه س��ال گذشته طب��ق توافق تهران 
و واشنگتن برای مبادل��ه تعدادی زندانی 
در دو کش��ور، حکم استرداد 14 ایرانی از 

جمله  » امین روان «   را لغو کرد. 

آغاز فعالیت دوربین های طرح ترافیک و زوج و فرد 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور اعالم کرد 

شیب سالمندی در کشور تند شد

انتقاد وزیر بهداشت از واکنش صدا و سیما به لغو سفر روحانی

متهم دور زدن تحریم ایران، به آمریکا تحویل شد

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
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ک��ره شمالی تأکی��د دارد که چتر هس��ته ای منطقه ای 
آمریک��ا و رزمای��ش بزرگ این کش��ور با ک��ره جنوبی با 
اس��تفاده از ناوه��ای هواپیمابر و هس��ته ای از تهدیدهای 
اساس��ی برای شبه جزی��ره کره محس��وب می شود. یک 
س��خنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی که نامی از وی 
برده نشده است، خاطرنشان کرد: در واقع اصلی ترین علت 
افزایش تنش ها در منطقه، آمریکا و تهدیدهای هسته ای و 

اقدامات نظامی و خصمانه این کشور است. 
باراک اوباما که کش��ورش میزبان اجالس امنیت هس��ته ای 
اس��ت، در جریان نشست س��ه جانبه با متحدان آسیایی خود، 
یعنی  »شینزو آبه« نخس��ت وزیر ژاپ��ن و  »پارک گئون هی« 
رئیس جمهوری کره جنوبی بر لزوم اعمال تدابیر امنیتی قوی 
س��ازمان ملل متحد علیه پیونگ یانگ تأکیدکرد. سخنگوی 
وزارت امور خارجه کره شمالی می افزاید: باج خواهی ها، تحریم ها 

و برگزاری رزمایش های مش��ترک برای خفه کردن صدای کره 
شمالی همان تهدیدهایی است که شبه جزیره کره را به سمت 
یک جنگ اتمی سوق می دهد. خبرگزاری کره شمالی از قول 
این سخنگو آورده است: آمریکا چندین دهه است که یک تهدید 
برای کل منطقه و به خصوص کره شمالی محسوب می شود. این 
کشور همواره خطر حمله پیش دستانه برای کره شمالی داشته 
اس��ت و این تهدید دائم��ی در منطقه یک نگرانی و یک خطر 
بزرگ اس��ت. پس از آزمایش هسته ای دی ماه سال گذشته و 
پرتاب راکت دوربرد ماهواره بر یک ماه پس از آن، شورای امنیت 
قطعنام��ه ای در تحریم مضاعف ک��ره شمالی تصویب کرد که 
شدیدترین تدابیر 20 سال گذشته در آن گنجانده شده است. این 
موضوع و به دنبال آن برگزاری رزمایش بزرگ آمریکا و کره جنوبی 
با ناوهای هس��ته ای و بمب افکن های اتمی و 315 هزار نیروی 

نظامی در منطقه بر تنش ها دامن زد. 

کره شمالی: آمریکا خود تهدید هسته ای است

 المعلم، وزیر خارجه سوریه اعالم 
کرد که در سفر خود به الجزایر پیام 
بشار اسد درباره اوضاع سوریه را به 

بوتفلیقه رسانده است. 
 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه ک�ه برای ش�رکت در اجالس 
امنیت هس�ته ای به واش�نگتن سفر 
کرده با اس�تقبال س�ردی از س�وی 

آمریکایی ها مواجه شد
رس�انه های محلی بلژیک از تحقیقات س�رویس امنیتی این کشور علیه 37 

پناهجو به اتهام ارتباط با داعش خبر دادند

تیتر اخبار

نرخ بلیت مترو و اتوبوس و کرایه های تاکسی تا تصمیم گیری 
نهای��ی شورا و فرمانداری تغییری نخواهد کرد. مصوب افزایش 
نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی هنوز در هیچ بخش��ی ابالغ 
نشده است و شهروندان تهرانی فردا 14فروردین)امروز( با همان 
نرخ های سال 94 از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده خواهند 
کرد. شورای شهر تهران در نیمه اس��فند الیحه نرخ کرایه های 
حمل و نقل عمومی را تصویب کرد. براساس تصمیم شورای شهر 
تهران، نرخ کرایه های تاکسی 15 درصد افزایش خواهد داشت. 
همچنی��ن با تصویب اعضای شورای اس��المی شهر تهران نرخ 
بلیت ها برای مس��افرت های کمتر از 10 کیلومتر به میزان 50 
تومان، مسیر های بین 10 تا 20 کیلومتر به میزان 100 تومان 

و برای مس��افرت های باالی 20 کیلومتر به میزان 150 تومان 
افزایش می یابد. نرخ بلیت های تک سفره از 600 تومان به 700 
تومان، دو سفره از 1000 تومان به 1100 تومان و حومه ای نیز 
1200 تومان تعیین شده اس��ت. به گزارش مهر، بر این اساس 
مقرر شد کرایه اتوبوس ها در مس��افت بی��ن 5 تا 10 کیلومتر 
ب��ا 500 ری��ال و از 10 کیلومتر به باال ب��ا 1000 ریال افزایش 
همراه باشد که این ارقام برای اتوبوس های عمومی اس��ت و در 
بخش اتوبوس های خصوصی افزایش 15 درصدی مصوب شد. 
فرمانداری تهران در روزهای پایانی سال به این مصوبه اعتراض 
کرد و در نخس��تین جلس��ه شورای شهر ته��ران، اعضا دراین 

خصوص تعیین تکلیف می کنند. 

کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس فعال بدون تغییر

 مصطف�ی قنبرن�ژاد مدی�ر واحد 
از  ترافی�ک  س�ازمان  آرم  ص�دور 
تمدید مهلت ارائه مدارک متقاضیان 
طرح۹۵ که واجد ش�رایط تشخیص 
داده ش�ده اند، ب�ه دفات�ر خدم�ات 

الکترونیک شهر خبر داد. 
 حس�ین س�اجدی نی�ا، فرمان�ده 
انتظامی تهران بزرگ گفت: با عملکرد 
خوب ماموران پلیس پایتخت ۲ هزار و 
۸۵۸ سارق، شرور و توزیع کننده مواد 

مخدر دستگیر شدند. 

مسئوالن کلینیک حیات وحش پارک پردیسان با تکذیب شایعات فرار شیر از این 
پارک اعالم کردند که پارک پردیسان اصال شیر ندارد

تیتر اخبار

کیانو ریوز، بازیگر س��ینما به فیلمی که مارتی نوکسون 
همین هفته آن را جلوی دوربین می برد، پیوست. به گزارش 
آسوشیتدپرس، این بازیگر در کنار لیلی کالینز در نخستین 
تجربه کارگردانی مارتی نوکس��ون جل��وی دوربین می رود. 
این فیلم همین هفته فیلمبرداریش را در لس آنجلس آغاز 
می کن��د. فیلمنامه این فیلم را نوکس��ون بر مبنای تجربه 
شخصی اش درباره آنورکسیا نوشته است. در این فیلم کیانو 
ریوز در نقش پزشک معالج آنورکسیا نقش آفرینی می کند 
که س��عی دارد زنی را که مبتال به بیماری آنورکس��یا است 
و ب��ه دلیل غذا نخوردن با مرگ روبه رو اس��ت، نجات دهد. 
کارگردان درباره حضور ریوز در این فیلم گفته است: کیانو 
آنقدر بخش��نده و آنقدر بافراست اس��ت که الزم نبود به او 

بگویم چه می خواهم. همه ما از اینکه او پذیرفت تا به فیلم  
»استخوان« جان بدهد، هیجان زده شده ایم. ریوز به تازگی 
تولی��د فیلم  »ج��ان ویک 2« را به اتمام برده و س��ه فیلم 
دیگر در دست اکران دارد که شامل درامی با عنوان  »همه 
حقیق��ت« در کنار رنه زلوگر،  »نئ��ون شیطان« و  »دار و 
دسته بد« است. کیانو ریوز متولد 2 سپتامبر 1964، بازیگر 
51 س��اله است که در بیروت لبنان به دنیا آمده است. این 
بازیگر، کارگردان، تهیه کننده و موسیقیدان کانادایی که با 
بازی ماندگارش در نقش نئو در سه گانه فیلم  »ماتریکس«، 
فیلم  »س��رعت« و با نقش ت��د لوگان در فیلم ماجراجویی 
موفق  »بیل و تد« شناخته شده ، از چهره های موفق دنیای 

سینما است. 

کیانو ریوز با  »استخوان« همراه شد

 به گ�زارش اس�کرین دیلی، زنان 
تنها ۲۶ درصد از پس�ت های کلیدی 
تولید را در صنعت فیلم و س�ینمای 

اسپانیا در اختیار دارند. 
 فیلم س�ینمایی »النتوری« ساخته 
رض�ا درمیش�یان در تازه ترین حضور 
جهانی خ�ود در بخش اصلی مس�ابقه 
هفتمین دوره جشنواره فیلم خاورمیانه  

»فلورانس« به نمایش درخواهد آمد. 

زاها حدید از مشهورترین و موفق ترین معماران معاصر جهان در ۶۵ سالگی 
از دنیا رفت

تیتر اخبار

بوف��ون، دروازه بان تیم ملی ایتالی��ا و یوونتوس می گوید 
ت��ا 40 س��الگی قصد دارد فوتب��ال بازی کن��د و برنامه ای 
برای بازنشس��تگی در حال حاضر ندارد. به گزارش ایتالیا، 
ج��ان لوئیجی بوفون، دروازه ب��ان باتجربه تیم ملی ایتالیا و 
یوونت��وس همچن��ان روزهای خوب خ��ودش را ادامه داده 
اس��ت و توانس��ته عملکرد خوبش را ادامه ده��د. ایتالیا در 
ج��ام جهان��ی 2006 توانس��ت به عنوان قهرمان��ی در جام 
جهانی دس��ت یاب��د و اکنون بعد از چند س��الی که از این 
اتفاق گذشته است، تمام بازیکنان ایتالیا به جز بوفون از تیم 
ملی کنار رفته اند. بوفون 38 ساله عنوان کرد که می خواهد 
تا دو سال دیگر فوتبال را ادامه دهد و بعد از آن به مربیگری 
روی خواهد آورد. او درباره برنامه و اهداف خود در این فصل 

گف��ت: من برای زندگی در اینجا می مانم. می خواهم تا 40 
سالگی در این سطح بمانم. اگر شور و اشتیاق همیشگی را 
ه��م نداشته باشم، قطعاً تصمیم دیگری خواهم گرفت ولی 
هنوز ه��م این شور و اشتیاق با من اس��ت و می خواهم به 
فوتب��ال  ادامه دهم. حتی اگر حق��وق دو برابر به من دهند 
باز هم در یوونتوس می مانم. عضو گروهی هستم که باعث 
افتخارم اس��ت، گروهی ب��اارزش؛ ارزش های واقعی که این 
روز ها بسیار کمرنگ شده اند. قصد دارم که در همین سطح 
بمانم تا 40 سالگی بازی کنم و رسیدن به این حد البته با 
جاه طلبی و رسیدن به سطح باالتر میسر می شود. بعد از آن 
به دنبال مربیگری خواهم رفت تا بتوانم در این دنیای جدی 

از فوتبال دور نمانم و مربیگری را هم تجربه کنم. 

بوفون: تا 40 سالگی فوتبال بازی می کنم

 سلیمان دوکارا، مهاجم لیدزیونایتد 
که به تقلید از لوئیس سوارس بازیکن 
حری�ف را گاز گرف�ت ب�ا ۸ جلس�ه 
محرومی�ت از همراهی تیمش روبه رو 

شده است. 
 نیوکم�پ امش�ب در ی�ک ب�ازی 
بزرگ میزبان بارسلونا و رئال مادرید 

است.
امانوئل ابوئه، بازیکن تیم فوتبال ساندرلند به دلیل پرداخت نکردن بدهکاری 

خود به مدیر برنامه هایش تا یک سال حق حضور در میادین فوتبال را ندارد

تیتر اخبار
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9 گام برای بیشترین بهره برداری از 
كمپین های ویروسی

محتوای ویروسی مثل هدیه ای است كه از مراتب باالتر 
به پایین ترها ارسال می شود. گاهی اوقات این هدیه كامال 
غیر منتظره و دیگر مواقع یك برنامه با قصد قبلی اس��ت 
اما اگر آمادگی مدیریت این فرصت را نداشته باشید، یك 
كسب و كار بالقوه را از دست خواهید داد. وقتی یك وبالگ 
یا پست اجتماعی در همه جا منتشر یا به اصطالح ویروسی 
می شود، شما پنجره كوچكی از فرصت را در اختیار خواهید 
داش��ت. به محض انتش��ار محتوا، گام های زیر را برای به 

حداكثر رساندن میزان دسترسی به آن طی كنید. 
1-  یك هدف را تنظیم كنید

آیا با راه اندازی این كمپین ویروس��ی قصد رش��د تعداد 
 follower های خود در ش��بكه اجتماعی را دارید؟ شاید 
ش��ما فقط انتظارات كم و قصد افزایش فروش را داش��ته 
باش��ید. در هر صورت، در پی انتخاب یك هدف روی آن 
تمركز كنید. از خود این سوال را بپرسیدكه كسب و كارتان 
چگونه می تواند بهترین استفاده را از این ویژگی ویروسی 

ببرد. 
2-   ویژگی ها و پارامتر های هدف را تعریف كنید

به طور حتم شاید ش��ما قصد ارتقای ترافیك سایت را 
داشته باشید اما این میزان تا چه حد باید باشد؟ با نوشتن 
ارقام واقع بینانه، از تمركز روی این اهداف مطمئن شوید. 
برای مثال، من می خواهم در یك بازه زمانی 48 س��اعته 
تعداد خواننده های منحصر به فرد پست وبالگم به 1000 نفر 
برسد. این یك هدف واقع بینانه برای من است و به آسانی 
نیز قابل پیگیری خواهد بود. موفقیت با معیار های خاص و 

نه فرضیات متعالی تعریف می شود. 
3-  یك برنامه بك آپ داشته باشید

فقط ای��ن طور تصور نكنید كه محتوای تان ویروس��ی 
خواهد شد. ما همیشه نمی توانیم رفتار عموم مردم و نحوه 
انجام واكنش نس��بت به داستان خود را پیش بینی كنیم. 
هرگز فقط به یك ایده خاص نچس��بید. چند پیش نویس 
مختل��ف از تفكرات خود را تهیه كنید و ببینید كدام یك 
بهتری��ن نتایج را در پی خواهد داش��ت. برای مثال، مردم 
وجود حیوان��ات خانگی در مح��ل كار را دوس��ت دارند. 
تصویری از گربه كوچولوی خود در كاله بابانوئل و ویدئویی 
از تالش رئیس تان برای گذاش��تن كاله روی س��ر خود را 
ارسال كنید. حاال، ببینید كه دسترسی به كدام موجود زنده 

از دیگری جالب تر است. 
4-  از پرداخت هزینه نترسید

به ارتقای جایگاه پس��ت خود در رسانه های اجتماعی و 
سرمایه گذاری در استراتژی های تبلیغ پولی بیندیشید اما 
از تزریق مبلغ كالن و فوری به كمپین تان پرهیز كنید. به 
این موضوع مثل ریختن یك لیوان شیر فكر كنید. ریختن 
سریع شیر به داخل لیوان باعث پاشیده شدن آن به محیط 
اطراف خواهد شد. به این ترتیب با واژگون شدن لیوان شما 
باید یك بار دیگر این كار را انجام دهید. به آهستگی میزان 
را باال ببرید. اگر متوجه شدید كه استراتژی های پولی شما 
به شدت میزان دسترسی را افزایش داده است، آن گاه كمی 

بیشتر سرمایه گذاری كنید. 

5-  در مكالم�ات  follower ه�ا را به س�وی خود 
جذب كنید

این راهی عالی برای جذاب نگه داش��تن داستان تا حد 
ممكن است. برای مثال، چنانچه درباره یك موضوع بحث 
برانگیز وبالگ نویسی می كنید، امكان اظهار نظر را به وجود 
بیاورید. همواره به یاد داشته باشید كه همه با شما موافق 
نیستند اما حداقل مكالمه بین افراد در بخش اظهار نظر ها 
مرتبط و همیش��گی خواهد بود. هر چند ساعت یك بار، 
بی مقدمه حرفی را بزنید. سخنان follower های خود را 
نادیده نگیرید. تایید ها و به بحث پیوستن های شما مردم را 

همچنان مجذوب نگه خواهد داشت. 
6-  ای�ن پس�ت را روی پلت فرم ه�ای متع�دد به 

اشتراك بگذارید
اگر متوجه ش��دید كه یك پس��ت فیس بوك در حال 
ویروس��ی شدن اس��ت، مش��ابه همان محتوا را در دیگر 
پلت فرم های رس��انه های اجتماعی به اش��تراك بگذارید. 
از نمایش این داس��تان مش��ابه در صفحه اصلی وبالگ یا 
وب س��ایت خود نهراسید. بیشترین استفاده را از محتوای 
ویروسی خود ببرید. آن را همچنان منحصر به یك پلت فرم 
نگه ندارید. همیشه پست خود را مناسب همه پلت فرم ها 
بكنید. با س��ایزبندی مجدد تصاویر، تعدا كاراكتر ها را در 

صورت لزوم كاهش دهید. 
7-  با ارائه قسمت دوم كار را ادامه دهید

ویروس��ی ش��دن یك داس��تان معموال به دلیل ایجاد 
احس��اس یك ارتباط ش��خصی در دل افراد اس��ت. مردم 
ب��ه این ترتیب دقیقا به دلیل برق��راری ارتباط با محتوای 
ش��ما، آن را با دیگران به اشتراك خواهند گذاشت. از ارائه 
قسمت دوم محتوای خود ترس به دل راه ندهید. به عنوان 
نمونه، در صورت ارسال یك ویدئو و معرفی گربه كوچولوی 
جدید خود در دفتر كارتان، یك هفته یا مدتی بعد از آن، 
قسمت دوم ویدئوی فوق را منتشر كنید. این ویدئو شاید 
حاوی تصاویری از بازی كردن حیوان كوچولوی ش��ما با 
همكاران تان یا رانندگی در كنار همدیگر باش��د. با تبدیل 
محتوا به یك روایت آش��كار، می توانید روند جذابیت این 

محتوای ویروسی را برای مدتی طوالنی حفظ كنید. 
8-  به آن گروه از س�ردمداران صنعت دسترسی 

پیدا كنید كه شاید محتوای شما را با ارزش بیابند
وبالگ نویسان، بازاریابان و كارشناسان صنعت همیشه 
در پی كش��ف یك داستان جدید هستند. پذیرای دنیای 
شگفت انگیز رسانه ها باشید. اگر یك نفر پستی را فرستاد 
كه طرفداران زیادی داش��ت، شما به سرعت خواهید دید 
كه دیگر رسانه های آنالین چگونه پیش نویس یك نسخه 

مشابه را تهیه می كنند. 
9-  یك مطالعه موردی را درباره موفقیت ویروسی 

خود انجام دهید
مردم مطالع��ات موردی را دوس��ت دارن��د. از كمپین 
ویروس��ی تان به عنوان راهی برای جذب كردن دیگران به 
سوی خود پس از خاموش شدن سروصدا ها استفاده كنید. 
این اقدامات ش��امل ارائه یك سری اسكرین شات و شرح 
جزییات طرح رشد و توسعه محتوای آنالین خود به مرحله 

بعدی می شوند. 
www.creativeguerrillamarketing.com

کافه  تبلیغات

تبلیغات خالق

آگهی ماشین Frontline لندرور با Gps اختیاری 

ایستگاه تبلیغات

مایكروسافت: چند مخترع زن را نام ببرید

ن��ام  ب��ه  كمپی��ن  ی��ك  از   مایكروس��افت 
»Make What’s Next« رونمای��ی ك��رد. این اقدام در 
راستای تالش شركت برای تشویق دختران به وارد شدن به 
حوزه های فناوری همزمان با فرا رسیدن روز جهانی زن صورت 
گرف��ت. در یك آگهی تبلیغاتی دختران جوان درباره دلیل 
عشق و عالقه خود به علوم پایه حرف می زنند اما نمی توانند 
در كن��ار مخترعان مرد از چند مخترع زن نیز نام ببرند. در 
ادامه شاهد پخش مونتاژی از اختراعات زنان هستیم. آژانس 

تبلیغاتی »M:United« این آگهی را ساخت. 
نام بردن از یك مخترع زن شاید برای بسیاری از مردم 
كار سختی باشد. موتور جست وجوگر گوگل نیز در پاسخ 
ب��ه عبارت »مخترع معروف« فقط اس��م م��ردان را ذكر 
می كن��د. به گزارش ام بی ای نی��وز، به گفته كاتلین هال، 
معاون ش��ركت در حوزه تبلیغات جهانی مایكروس��افت، 
كه 27درصد از نیروی كار آن در آمریكا را زنان تش��كیل 
می دهند، ش��ركت با انجام این كار می خواهد دختران را 
متوجه این موضوع كند كه اختراعات شگفت انگیز زنان 
می توان��د انگیزه دنبال كردن رد پ��ای آنها را در دختران 
ب��ه وجود آورد. هدف نهایی معرفی یك س��ری منابع به 
دختران برای كمك به آنها اس��ت. دختران می توانند هر 

چه می خواهند اختراع و رویای خود را محقق كنند. 

نگاهی به آگهی چاپی بانك اقتصاد نوین

لذت کشف معمای آگهی

انتخاب المان های درست برای انتقال پیام آگهی
كیانوش هاتفی درباره آگهی مطبوعاتی بانك اقتصاد 
نوی��ن می گوید: آگهی مورد نظر ویژگی های یك آگهی 
خوب را در خود گنجانده است. در این آگهی، صحبت 
از اینترن��ت بانك حقوقی ش��ده اس��ت. خدمتی كه به 
كسب وكارها و افراد حسابدار مرتبط است. گروه وقتی 
با این نوع خدمت روبه رو بودند، س��راغ المانی رفته اند 
ك��ه بتوانند ب��ا آن راحت تر پیام تبلیغات��ی بانك را به 
مخاطبان برس��انند. درنتیجه، انتخاب میز كار به عنوان 
المان اصلی آگهی، درست و مناسب بوده است. از طرفی 
در ای��ن آگه��ی صحبت از اینترنت بانك اس��ت، براین 
اساس گروه ایده پردازی آگهی سراغ المانی رفته اند كه 
ه��م یادآور میز كار باش��د و هم ی��ادآور اینترنت، پس 
انتخ��اب دكمه اینتر در كامپیوت��ر كه در این آگهی به 
جای میز كار نیز اس��تفاده شده، جالب توجه است. به 
نوع��ی در این آگهی بدون هی��چ پیچیدگی مفهومی و 
بصری، پیام بانك به مخاطبان رسیده است. البته گروه 
طراحی به نظر می توانس��ت با كمی تغییرات، میز كار 
آگهی را به میز كار واقعی، ش��بیه تر كند. اگر این اتفاق 
می افتاد، مخاطبان با آگهی ارتباط بصری بهتری برقرار 
می كردند. موضوعی كه مطرح كردم جزو اشكاالت كار 
نیست، چون آگهی توانسته مفهوم را برساند و كدهای 
الزم را برای مخاطبان ارس��ال  كن��د. آگهی از نظر من 
جذاب و خالق اس��ت چون وقت��ی آن را نگاه می كنید 
ش��ما را به سمت كشف معمای آگهی دعوت می كند و 
بعد از كمی دقت، رمز آگهی باز می ش��ود. همه عناصر 
برای رس��یدن به پاس��خ معما به درستی كنار هم قرار 

گرفته  و این نشان از جذابیت آگهی است. 

»میز كارتان، همیشه همراه شماست«
هاتفی درباره ش��عار آگهی مطبوعات��ی اقتصادنوین 
می گوید: ش��عار آگهی نیز تلفیقی از دو مفهومی است 
كه در آگهی برای مخاطبان نش��ان داده ش��ده اس��ت. 
»میز كارتان، همیشه همراه شماست« شعار این آگهی 
اس��ت كه در تصویر نیز منعكس شده است. همان طور 
كه گفتم، ش��عار آگهی جالب اس��ت ولی به نظر گروه 
می توانس��ت با بازی كلمات جمله ای ش��عاری تر برای 
آگه��ی انتخ��اب كند، یعن��ی اگر روی ش��عار از لحاظ 
تكنیكال دقت بیش��تری می ش��د، خروجی كار بهتر و 
اس��لوگان به یادماندنی  و دلنش��ین تر از آب در می آمد. 
شعار حال حاضر آگهی، بیشتر شبیه جمله ای است كه 
گروه بعد از طراحی آگهی به آن رس��یده و بدون هیچ 
تغیی��ری در تصویر به كار گرفته اند. هاتفی می گوید: در 
این آگهی ویژگی های یك آگهی مطبوعاتی نیز رعایت 
شده است. آگهی های چاپی وقت بیشتری برای انتقال 
پیام دارند و می توان آنها را باپیچیدگی های بیش��تری 
طراح��ی كرد اما باید دقت كرد این آگهی ها را به دلیل 
اینكه مخاطب وقت بیش��تری ب��رای مالحظه آن دارد، 
نبای��د ش��لوغ و درهم طراحی ك��رد و اطالعات زیادی 
در آن گنجاند. درس��ت اس��ت كه آگهی ه��ای چاپی، 
محتوا محور هس��تند ولی زیبایی نی��ز در آنها اهمیت 
دارد و نبای��د آن را پراز جمالت و اع��داد و ارقام كرد. 
آگهی های چاپی در كشورمان مهجور مانده اند و برندها 
كمت��ر به آنها نگاه خالقانه دارند. این دس��ت آگهی ها، 
اهمی��ت زی��ادی دارند و بای��د در طراح��ی آنها نكات 
زیادی را رعایت ك��رد. آگهی های چاپی باید مخاطبان 
را درگیر خود كنند. اگر آگهی به درستی طراحی شود، 
مخاطب��ان حتما به راحتی از كن��ار آن عبور نخواهند 
كرد و ب��رای آن وقت می گذارند. ح��ال آگهی اقتصاد 

نوی��ن این مراحل را طی ك��رده؛ یعنی تصویر خوب به 
هم��راه ش��عاری گویا مخاطب را به س��مت خود جلب 
می كند. وقتی مخاطب روی آگهی متمركز ش��د، برای 
دریافت اطالعات بیشتر به بخش پایینی آگهی می رود 
و اطالعات بیش��تر را از آنجا دریاف��ت می كند. هاتفی 

می گوی��د: ی��ك نكت��ه در این 
است،  آگهی كمی سوال برانگیز 
در آگه��ی صحب��ت از اینترنت 
بان��ك ش��ده و گ��روه طراحی 
المانی را برای نش��ان دادن این 
خدم��ت اس��تفاده كرده اند كه 
فق��ط روی كامپیوتر و لپ تاپ 
دیده می شود. این شیوه عملكرد 
تا حدودی مخاطبان این آگهی 
را محدود كرده اس��ت و به نظر 
فقط گروه مخاطبانی می توانند 
از خدمت اس��تفاده كنند كه با 

كامپیوتر و لپ تاپ از اینترنت بانك استفاده می كنند. 
با اجرای این ش��یوه به نظر گروه مخاطبان آگهی فقط 
افرادی هس��تند كه امور مالی كس��ب وكارها را انجام 

می دهن��د و مخاطب��ان دیگر نمی توانند ب��ه راحتی از 
ای��ن خدمت اس��تفاده كنند. در مجم��وع آگهی چاپی 
اقتصادنوین جالب اس��ت و خ��ود را از میان آگهی های 

چاپی حال حاضر متمایز كرده است. 

 هدف آگهی، نمایش سهولت 
در مدیریت حساب های 

مشترك است
ناصر راد، درباره هدف و بریف 
آگهی چاپی بان��ك اقتصادنوین 
می گوی��د: طب��ق روال در ابتدا 
روابط عمومی بانك اقتصاد نوین 
بریفی در مورد خدمات اینترنت 
بانك حقوق��ی در اختیار ما قرار 
داد. در این بریف در مورد امكان 
و  مدیریت حساب های مشترك 
حقوقی به روش اینترنتی توضیح 
داده ش��ده بود. خدمتی كه این ام��كان را به صاحبان 
حس��اب می داد تا بتوانند بدون مراجع��ه به بانك و از 
پشت میزش��ان امور مخصوص به حساب های مشترك 

را مدیریت كنند. هدف از این آگهی نیز نمایش همین 
سهولت در مدیریت حس��اب های مشترك بود. پس از 
بررس��ی بریف ارائه شده از طرف بانك اقتصاد نوین، ما 
در تی��م ایده پردازی پروژه را با ه��دف ایجاد تصویری 
برای نش��ان دادن س��هولت در اداره یك حساب چند 
كاربره آغاز كردیم. هدف نهایی، س��اختن تصویری بود 
كه گویای دسترس��ی آسان یك مدیر به امور بانكی اش 
باش��د. به همین منظور پس از بررسی ایده های شكل 
گرفته توس��ط اعضای تیم ایده پردازی، تصمیم گرفته 
ش��د كه از دو المان میز كار و دكمه Enter  استفاده 
ش��ود. میزكار به عن��وان اس��تعاره ای از نزدیك ترین و 
پركاربردتری��ن المان برای یك مدیر و محل قرارگیری 
تم��ام ابزارهای مورد نی��از و دكم��ه Enter به عنوان 
ش��ناخته شده ترین المان در زمینه استفاده از اینترنت 
انتخاب شدند. شباهت بصری این دو المان بدنه اصلی 
ایده را تش��كیل داد و با اس��تفاده از این شباهت، پیام 
مورد نظر یعنی استفاده آسان مدیر از خدمات بانكی و 
در اختیار داش��تن این خدمات به وسیله اینترنت بانك 

حقوقی، شكل گرفت. 
راد درباره اینكه برای این آگهی چاپی چه فاكتورهایی 
در نظر گرفته ش��د، می گوی��د: همان طور كه می دانید 
یك��ی از ویژگی ه��ای كار با رس��انه های چاپی فرصت 
تامل در آگهی برای مخاطب اس��ت. زیرا در این رسانه 
برخالف مدیای تبلیغات محیطی بیننده این فرصت را 
دارد تا زمان بیش��تری برای كندوكاو و جس��ت وجوی 
پیام در آگهی صرف كند. در نتیجه در این نوع از آگهی 
می توان تعلیق بیش��تری در ایده و رساندن پیام به كار 
ب��رد. همان طور كه در آگهی اینترنت بانك حقوقی نیز 

از این امكان رسانه های چاپی استفاده شد. 

یافتن المانی مشترك برای انتقال پیام تبلیغاتی 
راد در پاس��خ به این سوال كه آیا با استفاده از المان 
اینتر، خدمات اینترنتی را محدود به كاربرانی كه فقط 
به كامپیوتر داش��ته اند، نكرده اید، می گوید: نخس��تین 
دلیل برای اس��تفاده از دكم��ه Enter به عنوان المان 
اصلی ای��ن آگهی این اس��ت كه در تمام��ی ابزارهای 
اس��تفاده از اینترنت مانند كامپیوتر، لپ تاپ، موبایل و 
تبلت این دكمه به صورت مشترك قرار دارد و به نوعی 
می توان گفت یكی از ش��ناخته ش��ده ترین المان های 

استفاده از اینترنت خود كلمه Enter است.
 در ادامه اینكه هدف این آگهی نیز اطالع رس��انی در 
مورد س��هولت در استفاده از خدماتی برای حساب های 
مش��ترك یا حقوقی بوده اس��ت، و نحوه استفاده از آن 
چه موبایل بانك، چ��ه اینترنت بانك، در درجات بعدی 
اهمیت قرار داشته است. به همین دلیل از بین المان ها 
و راه های استفاده از خدمات الكترونیكی شاخص ترین 
المان توس��ط تیم ایده یابی انتخاب ش��ده است. نكته 
بعدی این است كه به دلیل نوع مخاطب آگهی كه اغلب 
مدی��ران ش��ركت ها و صاحبان كس��ب و كارهای بزرگ 
هس��تند، نیاز به ایجاد فرمی اداری و رسمی در آگهی 
ب��ود. انتخاب دكمه Enter كه بیش��تر نش��ان دهنده 
اس��تفاده از كامپیوت��ر و لپ تاپ برای اس��تفاده از این 

خدمات است، به ایجاد این فضا كمك كرده است. 
راد درب��اره گ��روه مخاطب��ان این آگه��ی می گوید: 
مخاطبان این آگهی مش��تریان و صاحبان حساب های 
مشترك )چند كاربره( و حس��اب های حقوقی بوده اند 
و همان ط��ور كه گفته ش��د بخش زی��ادی از مدیران 
ش��ركت های مختلف و صاحبان كسب و كارهای بزرگ 

را تشكیل می دهند. 

مرضیه فروتن

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

در آگهی صحبت از اینترنت بانک شده 
و گروه طراحی المانی را برای نشان 
دادن این خدمت استفاده کرده اند که 
فقط  روی کامپیوتر و لپ تاپ دیده 

می شود. این شیوه عملکرد تا حدودی 
مخاطبان این آگهی را محدود کرده 
است و به نظر فقط گروه مخاطبانی 
می توانند از خدمت استفاده کنند که 
با کامپیوتر و لپ تاپ از اینترنت بانک 

استفاده می کنند

طرح آگهی بانك اقتصاد نوین ساده و به دور از شلوغی بسیاری از 
آگهی های چاپی و مطبوعاتی بود. گروه طراحی برای رس�اندن پیام 
تبلیغاتی برند تنها از دو المان آشنا استفاده كرده  بود؛ المان هایی كه 

مخاطبان هر روز با آنها سروكار دارند و به خوبی آنها را می شناسند. 
میزكار و دكمه اینتر دو المان آش�نایی هستند كه بانك اقتصادنوین 
از آنه�ا در آگهی مطبوعاتی و چاپی »اینترن�ت بانك حقوقی« خود 

چندی پیش استفاده كرده بود.
 بانك اقتصادنوین از آن  دس�ت برندهایی است كه روی آگهی های 
چاپی خود دقت بیش�تری می كند و سعی در متمایز جلوه  دادن این 

دس�ت از آگهی های خود دارد. به منظور بررسی بیشتر آگهی   چاپی 
اینترن�ت بانك حقوقی بان�ك اقتصاد نوین س�راغ كیانوش هاتفی، 
مدی�ر ایده پردازی و مش�اور تبلیغاتی رفته ای�م. »فرصت امروز« در 
ای�ن گزارش گفت وگویی نیز با ناص�ر راد، طراح گرافیك و عضو تیم 
ایده پردازی از اس�تودیو خالقی�ت دات، مجری آگه�ی چاپی بانك 

اقتصاد نوین داشته كه در ادامه می خوانید. 

تبلیغات امروز
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با گذر زمان فرهنگ مصرف 
مخاطب��ان ایرانی دس��تخوش 
تغییرات��ی خواه����د ش����د. 
کس��ب و کار  در  ش��رکت هایی 
خ��ود موفق خواهن��د بود که 
بتوانن��د این تغیی��ر فرهنگ و 
نیازه��ا را به خوبی شناس��ایی 
آن  راس��تای  در  و  کنن��د 
برنامه ریزی ه��ای مناس��بی را 
اتخ��اذ کنن��د. در چند س��ال 
گذش��ته رویک��رد مخاطب��ان 
ایرانی نس��بت به مصرف قهوه 
تغییراتی  دس��تخوش  چای  و 
ش��ده و فرصت مناسبی برای 
ارائه دهنده قهوه  ش��رکت های 
در ب��ازار ای��ران فراهم ش��ده 
اس��ت ک��ه محص��والت خود 
را در ای��ن ب��ازار عرضه کنند. 
در  ب��ازار  تحقیقات  براس��اس 
این ح��وزه، مص��رف چای در 
حاشیه شهرها بیشتر از مراکز 
شهرهاس��ت و هرچه از مرکز 
ش��هرها دور می شویم مصرف 
چای نیز افزایش پیدا می کند؛ 
این درحالی است که هرچه به 
مراک��ز ش��هرها و مناطقی که 
طبقات باالی جامعه هس��تند 
نزدیک ت��ر می ش��ویم همانند 
ش��مال ش��هر ته��ران میزان 
مصرف چای کاه��ش می یابد 
و به جای آن، نوش��یدنی هایی 
و...  قه��وه  نس��کافه،  مانن��د 
این  جایگزین چای می ش��ود. 
موضوع نشان می دهد تغییری 
مصرف کنندگان  فرهن��گ  در 
ایرانی ایجاد شده است. اینکه 
ارائه دهنده قهوه  ش��رکت های 
در ب��ازار ایران چه اس��تراتژی 
را بای��د اتخاذ کنن��د، بهانه ای 
ام��روز«  »فرص��ت  ت��ا  ش��د 
س��راغ محمدمهدی تش��رفی، 
 کارش��ناس ارش��د بازاریاب��ی 

برود. 
در  تش��رفی  محمدمه��دی 
گفت و گ��و با »فرص��ت امروز« 
می گوید: حدود دو قرن پیش 
ک��ه نخس��تین نهال  چ��ای از 
هندوس��تان وارد کش��ور شد، 
به چ��ای عالقه مند  ایرانی��ان 
شده و از این محصول استقبال 
مناسبی کردند و مصرف گروه 
چ��ای و کافئی��ن دار در ایران 
آغاز ش��د و این گروه صرفا به 
چ��ای ختم نش��د و محصولی 
مانند تنباکو نیز در ایران وارد 
ش��د و مصرف کنندگان ایرانی 
از آن اس��تفاده کردن��د؛ چون 
گیاه تنباکو ازنظر نحوه کشت 
بس��یار به گیاه چای ش��باهت 
دارد. کشاورزان ایرانی به علت 
خس��تگی ناشی از کار از چای 
و تنباکو اس��تقبال کردند؛ به 
همین دلیل چای وارد س��بد 

غذایی ایرانی ها شد. 
او ادامه می ده��د: رفته رفته 
محصوالت��ی مانن��د پی��پ از 
فرانس��ه  مانن��د  کش��ور هایی 
وارد ای��ران ش��د. اس��تفاده از 
افراد  این محص��ول مخت��ص 
تحصیلکرده و روشنفکر جامعه 
بود. این قش��ر معموال از طبقه 
متوسط به باالی جامعه بودند. 
ب��ا آمدن چنی��ن محصوالتی، 
محصولی به نام قهوه از کشور 
ش��اهزاده های  برای  انگلستان 
وارد کش��ور می ش��ود  قجری 

گران تری  محص��ول  قهوه  که 
نسبت به چای بوده و درست 
ک��ردن آن نیز س��خت تر بوده 
اس��ت اما اثر کافئین آن بهتر 
از چای بوده و خس��تگی افراد 

را بهتر از چای رفع می کرد. 

میل به قهوه در بین 
خانواده های ایرانی

می کن��د:  اظه��ار  تش��رفی 
کافئین مدت ها در بین مردم 
عادی جایگاهی نداشته است، 
به  ایرانی ه��ا عرب ها  برخالف 
محص��ول قهوه روی خوش��ی 
نش��ان دادند و اتفاقا به چای 
همین  ندارند.  خاص��ی  عالقه 
موضوع باعث ش��د که امروزه 
محصول قهوه در کش��ور های 
عربی جایگاه مناسبی را داشته 
باش��د. در دهه های 40 و 50 
شمسی روش��نفکرها و طبقه 
ب��االی جامعه در ای��ران قهوه 
می نوش��یدند و طبق��ه پایین 
جامع��ه چ��ای می نوش��یدند. 
امروزه اما قهوه جایگاه بهتری 
را توانسته در بازار کسب  کند 
چ��ون چای براس��اس توصیه 
بسیاری از پزشکان آهن بدن 
را می س��وزاند و برای سالمتی 
بدن مضر اس��ت و بسیاری از 

براس��اس  ایرانیان 
آمارهای��ی ک��ه در 
وجود  زمین��ه  این 
دارد دچ��ار کمبود 
و  هس��تند  آه��ن 
خصوص��ا خانم ه��ا 
بیش��تر  ای��ران  در 
مش��کل  این  دچار 
هس��تند. از طرفی 
مانند  بیماری هایی 
س����رطان ده��ان 
امروزه باعث ش��ده 

بس��یاری از خانواده ها از چای 
گریزان شوند و به محصوالت 
مکمل های  مانن��د  راحت تری 

قهوه روی بیاورند. 
ارش��د  کارش��ناس  ای��ن 
در  امروزه  می افزاید:  بازاریابی 
قهوه  مکمل های  داخل کشور 
مانند کاپوچینو، اسپرس��و و... 
بس��یار رواج پیدا کرده اس��ت 
و ب��ه علت اس��تفاده راحت از 
آنها در سبد غذایی مخاطبان 
اس��ت،  قرارگرفت��ه  ایران��ی 
البت��ه در برخ��ی خانواده ه��ا 
بیش��تر  محص��والت  ای��ن 
مص��رف می ش��ود و در برخی 
مورداستفاده  کمتر  خانواده ها 
به صورت  ام��ا  می گی��رد  قرار 
کلی می ت��وان اظهار داش��ت 

که محصوالت قه��وه در چند 
س��ال گذشته بیش��تر مصرف 

می شود. 

تغییر باالنس مصرف چای 
و قهوه

در  می کند:  خاطرنش��ان  او 
حال حاضر مصرف بیش ازحد 
س��رطان زا  چای  محص��والت 
این محصوالت  ش��دند، چون 
به سمت اضافه کردن اسانس، 
رنگ و... پیش رفته است. این 
عوام��ل باعث ش��ده رفته رفته 
جایگزین چای  قهوه  محصول 
در س��بد خانواده ه��ای ایرانی 
ش��ود و باالنس مصرف تغییر 

 کند. 
تش��رفی ادام��ه می دهد: از 
جامعه  پایی��ن  طرفی طبق��ه 
ب��ه دلیل پایین ب��ودن قیمت 
محص��ول چ��ای، همچنان از 
این محصول استفاده می کند، 
این موض��وع مانند تعداد زیاد 
در  ایتالیای��ی  رس��توران های 
شهر تهران اس��ت که معموال 
در نیمه ش��مالی ش��هر تهران 
حض��ور دارن��د، چ��ون هنوز 
جامعه  پایین  طبقه  مخاطبان 
و جنوب ش��هر ب��ا این چنین 
برقرار  ارتباط  رس��توران هایی 

نکردن��د. برخ��ی محص��والت 
مانند قه��وه بیش��تر از اینکه 
بس��ته غذایی باش��ند، بس��ته 
فرهنگی هس��تند و ب��ا تغییر 
فرهن��گ جامعه مص��رف این 
محص��والت نی��ز افزایش پیدا 

می کند. 
در ح��ال حاض��ر در داخل 
کش��ور بی��ش از 100 برن��د 
قهوه حض��ور دارند و در فصل 
زمستان این چنین محصوالتی 
با مصرف زیادی همراه اس��ت. 
در ای��ن میان رس��توران ها و 
قهوه خانه های ایرانی رفته رفته 
تبدی��ل  کافی ش��اپ ها  ب��ه 
می شوند چون تغییر در ذائقه 
و فرهن��گ مخاطب��ان ایرانی 

ایجاد شده است. 

ذائقه شیرین و ترش 
مخاطبان ایرانی

اس��تراتژی های  درب��اره  او 
ش��رکت های قهوه در راستای 
حض��ور در ب��ازار داخلی بیان 
فرهنگی  تغیی��رات  می کن��د: 
ط��ی س��الیان س��ال ایج��اد 
ش��رکت ه��ای  و  می ش����ود 
ارائه دهنده قه��وه باید به این 
موضوع توجه ویژه ای داش��ته 
باش��ند و در راس��تای تغیی��ر 
ذائق��ه و فرهن��گ مخاطب��ان 
برنام��ه ریزی ه���ای  ایران���ی 
بلندمدت��ی را اتخ��اذ کنند. از 
ارائه دهنده  طرفی شرکت های 
قهوه باید بازار س��ازی کنند تا 
بتوانند س��هم بازار بیشتری را 
کسب کنند چون درواقع قهوه 
محصولی بود که در بازار ایران 
شرکت های  و  نمی شد  تعریف 
ارائه دهنده قهوه در این راستا 
هزینه های زیادی صرف کردند 
که تغییری در ذائقه و فرهنگ 
بگیرد.  ایرانی شکل  مخاطبان 
در این میان  براساس مطالعات 
انجام شده ذائقه ایرانی زیاد به 
نیس��ت،  تلخ  دنبال طعم های 
به ای��ن دلیل اس��ت ک��ه در 
ح��ال حاضر مص��رف چای از 
قهوه در داخل کش��ور بیشتر 
است؛ چون طعم چای 
نسبت به قهوه از تلخی 
برخ��وردار  کمت��ری 
کلی  به صورت  اس��ت. 
ایرانی  مخاطبان  ذائقه 
ب��ه س��مت طعم های 
ش��یرین و ترش است؛ 
در  نمون��ه  به عن��وان 
کج��ای دنی��ا به اندازه 
شیرینی فروشی  ایران 

موجود است. 
این کارشناس ارشد 
بازاریاب��ی درب��اره گروه هدف 
قهوه اظه��ار می کند: برخی از 
مخاطب��ان ایرانی قه��وه را به 
این دلیل که چربی سوز است 
می دهند؛  قرار  مورداس��تفاده 
مطالع��ات  از  برخ��ی  چ��ون 
پزش��کی نش��ان می ده��د که 
مصرف مس��تمر یک ماه قهوه 
بی��ن هفت ت��ا 10 کیل��و وزن 
اف��راد را کاه��ش می دهد. از 
طرف��ی مصرف قه��وه بر فعال 
کردن تفکر مخاطبان تاثیرات 
بس��زایی می گ��ذارد. به عنوان 
نمونه در کافی ش��اپ هایی که 
قهوه س��رو می ش��ود، معموال 
کت��اب هم وجود دارد. ش��اید 
بخش��ی از این موضوع صحت 
نداش��ته باش��د ام��ا به صورت 

برافزایش  محص��ول  این  کلی 
فک����ر ک�����ردن مخاطب�ان 
را می گذارد.  مثبت��ی  تاثیرات 
ارائه دهنده قهوه  ش��رکت های 
ب��رای افزای��ش ف��روش خود 
بای��د س��راغ سرمنش��أ ای��ن 
محص��ول برون��د و ببینند که 
ای��ن محصول بر چ��ه چیزی 
تاثیر می گذارد؛ به عنوان نمونه 
این محصول در ارتباط اس��ت 
با اف��رادی که س��رانه مطالعه 

باالیی دارند. 
می ده��د:  ادام��ه  تش��رفی 
در راس��تای برق��راری ارتباط 
مناسب با مخاطبان سمپلینگ 
باش��د  تاثیرگ��ذار  می توان��د 
اما ذائق��ه مخاطب��ان صرفا با 
س��مپلینگ تغیی��ر نمی کن��د 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های  و 
محص��ول قه��وه بای��د در این 
را  برنامه ریزی های��ی  راس��تا 
اتخ��اذ کنند به عن��وان نمونه 
تحقیق��ات ب��ازاری را انج��ام 
 دهن��د که خانم ه��ای  خانه دار 
نس��بت ب��ه چ��ه موضوع��ی 
از طرف��ی  جل��ب می ش��وند. 
قهوه س��از  دس��تگاه های  باید 
با قیم��ت مناس��بی وارد بازار 
ش��ود که بسیاری از مخاطبان 
بتوانن��د آن را خریداری کنند. 
دس��تگاه  ای��ن  هنگامی ک��ه 
خری��داری ش��ود، مخاطب��ان 
مجب��ور هس��تند محصول آن 
را نیز خری��داری کنند. از این 
طریق مخاطبان به نوش��یدن 

قهوه عادت می کنند. 
او درب��اره حض��ور برند های 
قهوه در نقاط جنوبی ش��هرها 
طبقه  کلی  به صورت  می گوید: 
باالی جامعه اگ��ر محصولی را 
مص��رف کند، طبقه متوس��ط 
و پایین جامعه نی��ز رفته رفته 
آن را مص��رف می کنند. حدودا 
هنگامی ک��ه   1367 س��ال 
در  ش��د  کش��ور  وارد  پیت��زا 
کل منطق��ه تهران پ��ارس یک 
پیتزافروش��ی موج��ود ب��ود و 
بس��یاری از مخاطب��ان تهرانی 
از نق��اط پایین تر ش��هر به این 
پیتزافروشی مراجعه می کردند. 
باگذش��ت زمان و تک��رار این 
موض��وع ذائقه مخاطبان نیز به 
این غ��ذا عادت ک��رد. یکی از 
استراتژی هایی که شرکت های 
مواد غذایی اتخاذ می کنند این 
هنگامی که  که  اس��ت  موضوع 
می خواهند محصول جدیدی را 
به بازار عرض��ه کنند، آن را در 
نقاط باالی شهر عرضه می کنند 
و رفته رفته مخاطبان پایین شهر 
نی��ز از آن اس��تقبال می کنند. 
ارائه دهنده قهوه  ش��رکت های 
بای��د توقع خود را نس��بت به 
ه��ر بازار مش��خص کنند و بر 
اس��اس گ��روه مخاطبان  این 
خ��ود را مش��خص کنن��د. در 
انحصارگرایان��ه  اس��تراتژی 
ش��رکت ها س��هم ب��ازار خود 
را به قش��ر خاص��ی اختصاص 
می دهند؛ به عنوان نمونه یکی 
ارائه دهن��ده  ش��رکت های  از 
نوش��ابه، محصول��ی را تولی��د 
می کن��د که صرف��ا مخصوص 
از جامعه است؛  قش��ر خاصی 
با توج��ه به این موضوع برخی 
از برند ه��ای قهوه نی��ز از این 
اس��تراتژی استفاده می کنند و 
صرف��ا روی مخاطبان خاصی 

سرمایه گذاری می کنند. 

بازاریابی و چشم اندازی جدید در 
قرن 21

دغدغ��ه   پیچیده تری��ن  و  مهم تری��ن  از  یک��ی 
کس��ب و کارهای نوظهور رقابت با شرکت های بزرگ 
در بازارهای جهانی است که اگر راهبردهای ویژه ای 
در حوزه تکنولوژی و روش های مدیریتی در دس��تور 
کار خود قرار ندهند توان رقابت را در عرصه تجارت 
از دس��ت داده و قبل از اینکه توانایی مطرح ش��دن 
در حوزه فعالیتی خود را داش��ته باشند محو خواهند 
شد. یکی از مهم ترین دالیلی که شرکت های نوظهور 
را از پای در می آیند نادیده گرفتن نیازهای مشتریان 
در فضای��ی اس��ت که رقابت به ش��کل کش��نده در 
جریان است. این شرکت ها عالوه بر تالش برای رفع 
نیازهای مشتریان، باید مسیرهایی را شناسایی کنند 
که در کمترین زمان ممکن محصوالت تولیدی خود 

را به مصرف کنندگان تحویل دهند. 
ش��رکت های چند ملیتی برجس��ته غربی از جمله 
فیلیپس، ول��وو و جنرال موتورز از س��ال 1970 در 
حوزه بازاریابی با چالش ه��ای فراوانی روبه رو بودند. 
آنها هم��واره در تالش برای درک کردن مش��تریان 
و نیازه��ای در حال تغیی��ر مصرف کنندگان در بازار 
هس��تند و با اتخاذ برنامه های پویا در حوزه مدیریت 
بازاریابی خود را به س��مت ذهن مش��تری گس��یل 
می کنن��د. ام��روزه جن��رال موتورز در ت��الش برای 
کش��ف نیازهای جدید مصرف کنندگان بس��یاری از 
سراسر جهان است که تمایل به داشتن اتومبیل های 
کره ای و اروپایی دارند. در صنعت لوازم الکترونیکی، 
فیلیپس رقابت بسیار سختی با شرکت های ژاپنی به 
دلی��ل قیمت پایین محصوالت و در دس��ترس بودن 
کاالهای ژاپنی دارد. ولوو مهم ترین س��رمایه خود را 
ایمنی محصول تولیدی این شرکت توصیف می کرد، 
چند س��الی اس��ت که فروش منحصر به فرد کاالهای 
خود را از دس��ت داده و بس��یاری از تولید کنندگان 
بزرگ اروپای��ی و ژاپنی با ارائه ویژگی های خاص در 
محصوالت خود مانند، رعایت کردن اس��تانداردهای 
جهانی و باال بردن ضریب ایمنی راننده و مس��افر در 

آینده نزدیک جای آن را خواهند گرفت. 
ش��رکت های بزرگ خودروس��ازی ایران خودرو و 
س��ایپا که انحصار بازار خودروی ایران را تا به امروز 
در دس��ت داش��ته اند به دلیل بی توجهی به نیازهای 
در ح��ال تغیی��ر مصرف کنن��دگان، رعای��ت نکردن 
اس��تانداردهای جهانی در محص��والت تولیدی، باال 
بودن قیم��ت محص��والت و نادیده گرفت��ن رقبای 
خارج��ی با اعتراض ش��دید م��ردم روبه رو ش��ده و 
کمپین ه��ای اعتراض��ی »نخریدن خ��ودروی ملی« 
ک��ه علیه آنها در حال جوالن دادن اس��ت چرخ های 
تولیدی، این ابرش��رکت ها را از کار انداخته است که 
در صورت تغییر نکردن راهبردهای مدیریتی، آینده 

نامعلومی در پیش روی آنها قرار خواهد گرفت. 
عنصر اصل��ی بازاره��ای رقابتی قرن21، مش��تری 
محور ب��ودن آنهاس��ت، یعنی محصوالت��ی که بدون 
در نظ��ر گرفتن خواس��ته های مش��تری تولید ش��ود 
هیچ گونه کاربردی در فضاهای تجاری نخواهد داشت. 
مصرف کنندگان امروز به دنبال چه هستند؟ این سوال 
است که مدیران استراتژیک شرکت ها باید آن را درک 
کنند. با توج��ه به تبادل اطالعاتی ک��ه در اینترنت و 
ش��بکه های اجتماعی به ش��کل باورنکردنی و غیر قابل 
کنترلی در حال گسترش است، امکان نادیده گرفتن و 

بی احترامی  به مشتری با تولید کاالهای از مد گذشته و 
بی کارآمد در زمان فعلی وجود ندارد و بازنده اصلی در 
حقیقت کسب و کارهایی هستند که تولید کاالهای آنها 
هدفمند نیست! شرکت هایی که مشتریان را فراموش 
کرده اند باید توجه داش��ته باش��ند که وقت خود را در 

جست وجوی مصرف کنندگان جدید هدر ندهند. 
ج��ای تعجب نیس��ت ک��ه در حال حاضر س��یل 
عظیم��ی از کتاب ه��ای بازاریابی با عناوین ش��رکت 
مش��تری مح��ور، راه ه��ای رس��یدن ب��ه مش��تری، 
بازگرداندن مش��تریان از دس��ت رفته، وف��اداری به 
مش��تری و جذب مشتری در نوبت های متعدد چاپ 
می ش��ود. این کتاب ها تاکی��د می کنند که موفقیت 
نصیب شرکت هایی می شود که تغییر چشم انداز بازار 
را به س��رعت درک کنند و مسیرهای بازاریابی خود 
را در کوتاه ترین زمان ممکن به سمت رضایت مندی 

مشتری تغییر دهند. 
بس��یاری از مردم بازاریابی را به عنوان مسیری برای 
ف��روش یا تبلیغات ب��رای محص��والت می پندارند. در 
صورتی که باید توجه داش��ت بازاریابی ترکیبی اس��ت 
از فعالیت ها مختلف نظیر تحقیقات، توسعه محصول، 
توزی��ع، قیمت گ��ذاری، تبلیغ��ات، ف��روش و طراحی 
محص��ول که همه آنه��ا در خدمت و ب��رآورده کردن 
نیازهای مصرف کننده در نظر گرفته می شود. تغییرات 
سریع در بازار می تواند عملیات بازاریابی که دیروز شما 
را برنده تجارت کرده امروز ش��الوده ش��رکت را درهم 
بکوب��د، در نتیجه برای موفقیت، باید به ش��دت بر بازار 
متمرکز بود. معامالت در بازار امروز با ش��خصیت افراد 
رابطه عمیقی دارد، مردم نیازهای خود را با محصوالتی 
که به فرهنگ امروز آنها نزدیک است برطرف می سازند. 
بازاریاب��ی، به عنوان یک فرآین��د اجتماعی و مدیریتی 
که به وس��یله آن افراد و گروه ها به دس��ت می آوردند، 
آنچ��ه که نیاز دارند از طریق ایجاد و تبادل محصوالت 
و ارزش گذاش��تن به دیگران حاصل می شود. مفاهیم 
اصلی بازاریابی ارضای نیازها، خواس��ته ها و مطالبات، 
محص��والت و خدمات، ارزش، رضایت مش��تری و باال 

بردن کیفیت محصول است. 

اثر انگشت

برای افزایش قدرت برندتان ناچارید بر مش��تریان 
خود تأثی��ر مثبت بگذارید و کارهای��ی انجام دهید 
ک��ه در ذهن آنها ماندگار ش��وید. اثر انگش��ت ما از 
قلب هایی که لمس ش��ان کرده ای��م هیچ وقت پاک 
نمی ش��ود. همه ما باره��ا این جمله را ش��نیده ایم 
ک��ه هرگز فرص��ت دوب��اره ای را ب��رای تأثیر خوب 
بر دیگران در نخس��تین برخورد نخواهید داش��ت. 
همچنی��ن می دانی��م ک��ه ما فق��ط زم��ان کوتاهی 
وق��ت داریم ت��ا روی دیگ��ران تأثی��ر بگذاریم قبل 
 از اینک��ه آنها عقیده ش��ان را نس��بت به ما ش��کل 

دهند. 
نکاتی وجود دارد که توجه به آنها می تواند به شما 
در گذاش��تن بیش��ترین تأثیر در برخورد با مشتری 
کم��ک کند. بهترین راه برای ایجاد نخس��تین تأثیر 
مثبت این اس��ت که به مشتری نشان دهید که وی 
مرکز عمل و توجه اس��ت نه شما. اگر نشان بدهید 
که ش��ما مرکز توجه هس��تید فرصت ها را از دست 
خواهید داد. اگر نش��ان دهید که ش��ما مشتری را 
محور توجه قرار می دهید، کس��ی می ش��وید که او 
مش��تاق دیدار مجدد ش��ما خواهد شد. به مشتری 

فرصت صحبت درباره خود را بدهید. 
مهم نیس��ت که چق��در رقاب��ت در قیمت گذاری 
وج��ود دارد، ی��ک مش��تری آینده نگ��ر در خرید و 
ف��روش، در جس��ت وجوی بهترین ش��رایط اس��ت. 
کلمات ارزش��ی مثبت ب��ه کار گیرید و از اش��ارات 
کالمی ت��ان س��ود ببرید و ب��ا این کار، مش��تری از 
همراهی ش��ما اس��تقبال می کند. به طور غیرکالمی 
با تماس مس��تقیم چش��می به مشتری نشان دهید 
که ش��نونده ماهری هستید. استفاده از نام اشخاص 
جدی��د به طور مک��رر در گفت وگوه��ا روش مثبت 
دیگری اس��ت. ش��ما با این کار نش��ان می دهید که 
از اول به مش��تری توجه داشته اید و ضمن معرفی، 
نام فرد را به خاطر س��پرده اید. به عالوه مکالمه شما 
شخصی تر و صمیم�انه تر می شود وقت�ی چندین بار 
نام مش��تری را در گفت وگوی تان ب��ه کار می برید. 
مراقب شوخی باشید. شما از حساسیت های مشتری 
آگاه نیس��تید و ادامه این جم��الت طنزآمیز ممکن 
اس��ت موانعی را در ارتباط ش��ما به وجود آورد که 

دیگر نتوانید بر آنها غلبه کنید. 
مجادله با اش��خاصی ک��ه تازه مالق��ات کرده اید 
می توان��د رابطه را قبل از اینکه ایجاد ش��ود از بین 
ببرد. صبر کنید تا اعتبارتان برای دیگران جا بیفتد 
بعد ب��ا آنها چالش کنید. ظاهری آراس��ته داش��ته 
باش��ید. به نوعی س��خن گفتن افراد روی نخستین 
برخورد بس��یار مؤثر است حتی شاید بیشتر از آنچه 
م��ا می خواهیم. ش��نوندگان ما روی هوش، س��طح 
فرهن��گ، س��ود و توانایی رهبری ما ب��ا کلماتی که 
ما انتخ��اب می کنیم و چگونگ��ی ادای آن کلمات، 

قضاوت می کنند. 
به ج��ای جویده جوی��ده ح��رف زدن به گونه ای 
که راحت قابل ش��نیدن باش��د، صحب��ت کنید. به 
وضوح تلف��ظ کنید. اوج صدای ت��ان را تغییر دهید 
و از ص��دای یکنواخ��ت اجتن��اب کنی��د. تحرک را 
در صدا و خطوط چهره تان نش��ان بدهید و ژس��ت 
طبیعی داش��ته باش��ید. ای��ن ن��کات نه تنها هراس 
ش��ما را از برخورد با مش��تری های متفاوت کاهش 
می دهند، بلکه با به کارگیری آن ش��ما حتی از این 
برخوردها ل��ذت می برید و به ت�وفیقی ماورای آنچه 
فکر می کنید دست می یابید. شما می توانید بهترین 
 تأثیرات را در ارتباطات کسب و کار بر مشتری خود

 بگذارید. 

ریسک استراتژیک
آیا می دانس��تید ریسک استراتژیک، ریسکی است 
که یک س��ازمان ب��رای تحقق اه��داف تجاری اش 
می پذی��رد؟ در مضم��ون این تعریف ام��کان بالقوه 
س��ودآوری و زیان ده��ی، هر دو وج��ود دارد و این 
ریس��ک اس��تراتژیک را سوداگرانه می س��ازد. چهار 
عنصر ریسک برای ریس��ک استراتژیک به  کار برده 

می شود. 
برای مثال، ش��رایطی را ف��رض کنید که مدیریت 
ارشد در یک موسس��ه مالی در حال بررسی درباره 
ورود به یک بازار جدید مثل ایجاد خدمات بانکداری 
آنالین اس��ت. از آنجا که  این امر به  واس��طه فرآیند 
تصمیم گی��ری به اجرا گذاش��ته می ش��ود، مدیریت 
بای��د فرصت ه��ا و تهدیدهای بالق��وه موجود در آن 
بازار را بررس��ی کن��د. محتوا در ای��ن مثال خاص، 
بازار خدمات بانکداری آنالین است. تمام  فعالیت ها، 
ش��رایط و پیامده��ا بای��د در داخل ای��ن محتوای 
خ��اص در نظر گرفت��ه ش��وند. فعالیت ه��ا در این 
 مثال طیفی از انتخاب های اس��تراتژیک س��نجیده 

شده است. 
مدیریت تع��دادی از انتخاب ه��ای قابل پیگیری، 
ش��امل چهار مورد اس��ت ک��ه عبارتن��د از: تصمیم 
گرفت��ن ب��رای ورود ف��وری به ب��ازار، انج��ام اقدام 
احتیاط��ی از طریق ارائه خدمات آزمایش��ی اندک، 
در ح��ال حاضر عمل��ی انجام ن��دادن ولی محفوظ 
نگهداشتن حقوق برای اقدامات آتی، تصمیم گرفتن 

برای عدم ورود به بازار. 

بازاریابی مجانی

آیا می دانستید

کافه بازاریابی

شنبه
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عطیه عظیمی

در دهه های 40 و 50 شمسی 
روشنفکرها و طبقه باالی جامعه در 

ایران قهوه می نوشیدند و طبقه پایین 
جامعه چای می نوشیدند. امروزه اما 
قهوه جایگاه بهتری را توانسته در 

بازار کسب  کند چون چای براساس 
توصیه بسیاری از پزشکان آهن بدن را 

می سوزاند

مسلم نوری

امیر کاکایی
a9631m@gmail.com

استراتژی شرکت های ارائه دهنده قهوه زیر ذره بین »فرصت امروز«

بازاریابی برای محصول تازه به دوران رسیده



برای مطالعه 420 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
کریس گاردنر، میلیونر بی خانمان

کریس گاردن��ر )Chris Gardner(، کارآفرین، 
س��رمایه گذار، کارگ��زار س��هام، نویس��نده و نیکوکار 
آمریکایی اس��ت؛ کس��ی که در اوایل ده��ه 1980 با 
بی خانمانی دس��ت به گریبان بود، در حالی که پس��ر 
کوچکش را نیز بزرگ می ک��رد. کتاب خاطرات گاردنر 
با ن��ام »در جس��ت وجوی خوش��بختی« در م��اه مه 
سال 2006 منتش��ر ش��د. کریس گاردنر در حالی در 
چالش با راه اندازی ش��رکتش بود که خانه ای نداشت 
و مس��ئولیت نگهداری پس��رش نیز برعه��ده اش بود. 
با ای��ن ح��ال در س��ال 2012، او مدیرعامل ش��رکت 
خودش بود؛ ش��رکتی ک��ه در زمینه ب��ورس و اوراق 
 بهادار فعالیت داشت. داس��تان زندگی او با نام کتابش 
»در جست وجوی خوش��بختی« نیز در سال 2006 با 

بازی ویل اسمیت ساخته شد.

فراموش نکنید از کجا آمده اید
»هرچقدر که سرم شلوغ باشد، هرکجا که باشم، سعی 
می کنم بیرون بروم و در خیابان ها قدم بزنم تا یادم بماند 
که چقدر راه آم��ده ام و قدردان هر ق��دم کوچکی که در 
این مس��یر برداشتم، باش��م.« اینکه گاردنر چقدر مسیر 
تا رس��یدن به موفقیت طی ک��رده و اینک��ه چقدر پول 
به دس��ت آورده مهم نیس��ت، آنچه که او را متمایز کرده 
سهمی اس��ت که او به اجتماع بازگردانده است: »من به 
شرکت های بسیار موفق رفتم، زمانی که سعی می کردم 
درهای شرکت خودم را باز کنم و هیچ کدام از آنها به من 
وقت مالقات ندادند. من به خ��ودم و خدا یک قول دادم و 
گفتم خدا، اگر من را به یک جایگاه مس��تحکم برسانی، 
من مانند آنها رفتار نخواهم کرد.«  گاردنر به قولش عمل 
کرد و تمام تالش��ش را کرد تا همیشه در دسترس باشد. 
برای کمک به افراد جوانی که قصد راه اندازی کسب وکار 
خودشان را داشتند، ش��رکت گاردنر، جایزه  ساالنه ای را 
برای معلمان یا کس��انی که از آموزش حمایت می کنند، 
قرار داد. جاده ای که گاردنر برای رسیدن به موفقیت طی 
کرد، بسیار طوالنی و س��خت بود، چیزی که باعث شد او 
ارزش آنچه را که به دست آورده، بیشتر بداند. او می گوید: 
»اگر هرکدام از هر کاری را که می توانیم انجام دهیم، باور 

دارم که در دنیای دیگری خواهیم بود.« 

هر کسی سزاوار موفقیت است
گاردنر می گوید: »من فقط می خواس��تم یک میلیون 
دالر به دست آورم، اما من نمی توانستم بخوانم یا با توپ 
بازی کنم، بنابراین از مادرم پرسیدم چگونه قرار است یک 
میلیون دالر پول دربیاورم؟ مادرم به من گفت: پسرم اگر 
باور داشته باشی که می توانی، به دست خواهی آورد.« او 
درس��ی را که مادرش به او داده بود آموخت و مصمم بود 
که موفق شود. گاردنر می گوید: »ما بی خانمان بودیم اما 
ناامید نبودیم. جهانی متفاوت پیرامون ماست اما بسیاری 
از مردم آن را تشخیص نمی دهند، فقط 12درصد از افراد 
بی خانمان این کشور ش��اغل هس��تند و هر روز سرکار 
می روند.« گاردنر یک گواهی موفقیت است که هرکسی 
می تواند به آن دس��ت یابد، مهم نیس��ت که پیش زمینه 
یا جایگاه آن ش��خص چه چیزی باش��د. »تا زمانی که به 
سمت جلو حرکت می کنید هر قدم کوچکی اهمیت دارد. 
وقتی همه این قدم ها را کنار هم بگذارید، یک روز که به 
عقب نگاه می کنید از جایی که ممکن است در آن باشید، 

شگفت زده خواهید شد.«

کاری را انجام دهید که هیجان زده تان کند
گاردنر معتقد اس��ت: »باید متعهد باش��ید و کاری 
را پیدا کنید که به انجامش مش��تاق هس��تید. پول را 
فراموش کنید. من یاد گرفته ام که پول کمترین وجهه 
را در ثروت دارد.« گاردنر یکی از اولین کسانی بود که 
اعتراف کرد در اوایل، انگیزه اش ب��رای پیدا کردن کار 
پول بود. او مجبور بود اجاره را بپ��ردازد، مخارج غذا و 
لباس را بپردازد و در عین حال از پس��رش نیز مراقبت 
کند. با این وجود، این اتفاق فقط از طریق تمرکز روی 
کارش افت��اد، کاری که او را واقع��ا هیجان زده می کرد 
و ای��ن توانایی را ب��ه گاردنر م��ی داد تا خ��ودش را در 
زمینه فعالیتش باال بکش��د. »کاری را انجام دهید که 
عاشق آن هس��تید. هرکاری که قرار است انجام دهید 
س��ختی های خودش را خواهد داش��ت. چیزی را پیدا 
کنید که هیجان زده تان کند و خورشید نتواند به اندازه 
کافی باال بیاید زیرا ش��ما می خواهی��د کارتان را انجام 

دهید.«

پاس�خ کارش�ناس: بودجه بن��دی تبلیغ��ات ب��رای 
سازمان های خصوصی باید براساس الگو های خاصی انجام 
شود. برخی از سازمان ها معموالً براساس منابع مالی خود یا با 
توجه به رقبا بودجه تبلیغاتی خود را تعیین می کنند؛ البته در 
برخی دیگر از سازمان ها، بودجه تبلیغاتی به صورت درصدی 
از فروش س��ازمان در نظر گرفته خواهد شد. از طرفی یکی 
دیگر از متدهایی که در بودجه بن��دی تبلیغات مدنظر قرار 

می گیرد، این موضوع است که س��ازمان ها براساس اهداف، 
نیازها و انتظاراتی ک��ه از برنامه تبلیغاتی دارن��د، بر بودجه 
تبلیغاتی سال گذش��ته خود درصدی را اضافه می کنند. در 
این میان اگر سازمان شما قصد ارائه محصول جدید در سال 
جدید به بازار را دارد، قطعاً باید بودجه تبلیغاتی بیشتری را 
برای خود در نظر بگیرد؛ چون محصوالت در مرحله معرفی 
به بازار با هزینه های بیش��تری همراه خواهد شد. به صورت 
کلی پیشنهاد می شود اگر حجم تبلیغات شما در سال از رقم 
باالیی برخوردار است، مشاوران تبلیغاتی را برای سازمان در 
نظر بگیرد و در بودجه بندی تبلیغات از آنها مشاوره های الزم 

را بگیرد؛ چون در برخی از مواقع انتخاب رسانه های تبلیغاتی 
در کمپین های تبلیغاتی از اهمیت باالیی برخوردار است و 
هزینه های سازمان را به ش��دت می تواند کاهش یا افزایش 

دهد. 
یکی دیگر از اقداماتی که باید در این راستا انجام شود، 
این موضوع اس��ت که Business plan خ��ود را برای 
س��ال جدید تدوین کنید؛ این موضوع می تواند شرایط و 
وضعیت شما را در همه جوانب مش��خص کند و راحت تر 
بتوانید با تحلیلی از س��ازمان، بازار و. . . بودجه مناسبی را 

در راستای تبلیغات انجام دهید. 

بودجه بندی تبلیغات

پرس�ش: مدیر س�ازمانی در حوزه IT هستم که در سال جدید قصد بودجه بندی تبلیغات را داشتم. از نظر شما با توجه به نوع 
کس�ب و کار این س�ازمان در راس�تای بودجه بندی تبلیغات چه اقداماتی را باید انجام داد و چگونه برنامه ریزی های مناسبی را 

می توان در این راستا انجام داد؟ 
کلینیککسبوکار

برند کسب وکارتان را کارگردانی کنید 

موفقیت هر کس��ب وکاری در هراندازه در هر جای دنیا، 
چه در محیط واقعی و چه در فضای مجازی، به نحوه ارتباط 
با مشتریانش و کیفیت نقاط تماس با مشتریان و همچنین 
تجربه مشتریان از آن کسب وکار از گذشته تاکنون بستگی 
دارد. درواقع مشتریان هدف با شنیدن نام هر برند در مواقع 
تصمیم گیری برای خرید، درآن واحد به صورت احساس��ی 
و البته منطقی، نکات زیر را در ناخودآگاه ذهن ش��ان دقیقا 

همانند سکانس های منظم یک فیلم مرور می کنند. 
* تجارب خوب یا بد من درباره محصوالت این برند چه 

بوده است؟ 
* خاطرات تلخ یا شیرین مرتبط با این برند برای من چه 

بوده است؟ 
* ش��نیدن نام این برند مرا به یاد چه اشخاص معروفی 
می اندازد؟ آیا من آنها را دوست دارم یا خیر؟ آیا آنها عالوه بر 

معروف بودن برای من محبوب نیز هستند؟ 
* آیا کسی قبال توصیه ش��فاهی چه منفی و چه مثبت 

درباره این برند به من داشته است؟ 
* قبال چه اشخاصی را در حال استفاده از محصوالت این 

برند دیده ام؟ آنها از چه طبقه ای از جامعه بوده اند؟ 
* این برند را کجاها دیده ام و نامش را کجاها شنیده ام؟ 

* درباره این برند چه چیزهایی خوانده ام؟ 
* این برند را در کنار چه برندهای دیگ��ری دیده ام؟ آیا 

آنها معتبر و محبوب بوده اند؟ 
* آیا این برند تابه حال برای جامعه کارهای عام المنفعه 

انجام داده است؟ 
* براس��اس حافظه من مالکان این برند به تمام قول ها و 

وعده هایی که داده اند عمل کرده اند؟ 
* شنیدن نام این برند مرا به یاد چه مفاهیمی می اندازد؟ 

* شنیدن نام این برند چه فواید و زیان هایی را به یاد من 
می آورد؟ 

درنهایت، این س��واالت متعدد و خروجی پاسخ هایشان 
است که مش��خص می کند آیا مش��تری محصول شرکت 
با این برن��د خ��اص را خواهد خری��د یا خیر؟ ی��ا اگر قبال 
از محصوالت این برند اس��تفاده ک��رده، آیا دوب��اره ادامه 
خواهد داد یا خی��ر؟ به عن��وان یک مالک کس��ب وکار یا 
مدیرعامل س��ازمان در باالترین سطح شرکت، مسئولیت 
داس��تان پردازی و انتخاب بازیگر و همچنی��ن کارگردانی 
این فیلم به صورتی ک��ه درنهایت باعث خرید مش��تریان 
هدف شما شود، بر عهده شماس��ت. شمایید که می توانید 
در تمام طول عمر کسب وکار تان فیلمی بسازید که چنان 
باکیفیت باش��د که به محض مرور در ذهن مشتری هدف، 
آن قدر احس��اس خوبی پیدا کند که حتی در صورت باالتر 
بودن قیمت محصوالت و خدمات شما از بقیه رقبا، به خاطر 
تداوم آن احساس خوب کوچک ترین تردیدی در خرید از 

شما نداشته باشد. 
  نکته خیلی مهم اینجاس��ت ک��ه تولی��د و نمایش این 
»فیلم ویژه از برند ش��ما« در ذهن خ��ودآگاه و ناخودآگاه 
مش��تریان، همیش��ه ادامه دارد و آنها همانند یک منتقد 
باه��وش و کاردان، ثانیه به ثانیه این فیل��م را آنالیز کرده و 
نتیجه اش را در تصمیمات آینده شان در خرید یا عدم خرید 

محصوالت شما لحاظ می کنند. 
بدتری��ن و خطرناک تری��ن اتف��اق ممکن ره��ا کردن 

کارگردانی و داستان پردازی برند شماست: 
بهترین و هوشمندانه ترین انتخاب ممکن برند آفرینی و 

کارگردانی برند توسط خودتان است: 
* درباره گروه های هدف تان خوب تحقیق کنید. 

* آنها چه کسانی هستند؟ 
* آنها از چه رسانه هایی استفاده می کنند؟ 

* زندگی شان چگونه است؟ 
* من می توانم ازلحاظ س��واالت باال آنها را به چند گروه 

تقسیم کنم؟ 
* من دوست دارم کدام گروه از مشتریان را جذب کنم؟ 

* نقاط ضعف و قوت ما کجاست؟ 
* ما برای خدم��ت به مش��تریان مان چ��ه توانایی ها و 

مهارت هایی داریم؟ 
* اهداف تان را مشخص کنید. 
* ما قرار است به کجا برسیم؟ 

* چه شرکت ها و سازمان هایی الگوی ما هستند؟ 
* برنامه های ما برای پیشرفت چیست؟ 

* محیط کالن کسب وکارتان را بررسی کنید. 
* رقبای ما چه کسانی هستند؟ 

* آنها چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ 
* محیط کسب وکار ما چه محدودیت ها و امکاناتی برای 

کسب وکار ما دارد؟ 
با داش��تن اطالعات فوق ابتدا باید مخاطب اصلی تان را 
انتخاب کنید. برحسب توانایی های تان یک گروه یا بیشتر 
را برای جذب و شروع فرآیند برند آفرینی تان انتخاب کنید. 

ذائقه آنها را بسنجید، سناریو موردعالقه آنها را بنویسید. 
قرار اس��ت آنها عاش��ق برند شما باش��ند پس باید مراقب 

تک تک جزییات باشید. 
بازیگران موردعالقه آنها را ج��ذب کنید، آنها کارمندان 
و متخصصان اصلی شرکت شما هستند که باید در جهت 
رضایت مخاطبان برند ش��ما، نقش��ی را که به آنها واگذار 

می کنید به بهترین نحو بازی کنند. 
 تک تک سکانس ها باید مدیریت ش��وند و طراحی شده 
باشند. حتی کوچک ترین تریم تماس ها با مشتریان، دارای 

بیشترین اهمیت هستند. 
رنگ ها، بس��ته بندی ها، لوگو، کارت ویزیت، س��ربرگ، 
محیط دفتر، وب س��ایت، ش��بکه های اجتماع��ی، لباس 
کارمندان، رفت��ار کارمن��دان، متن ها و جمالت��ی که در 
کاتالوگ ها و وب سایت و شبکه های اجتماعی می نویسید، 
همه باید در مس��یر سناریوی طراحی ش��ده و جذب گروه 

مشتری موردعالقه شما باشد نه کم و نه زیاد. 
این فیلم قرار اس��ت برای مدت ه��ای طوالنی با همین 
شکل و با استمرار، مخاطبان برند شمارا مجذوب خودش 
کند. البت��ه چون همیش��ه در حال پخش هس��ت گاهی 
اوقات می توانید با گرفتن بازخوردهایی از تمام قسمت ها، 
اش��کاالت جزئی را رفع کنید یا گاهی جزییات داس��تان 
را عوض کنی��د ولی اس��اس فیلم نباید تغیی��ر کند چون 
مخاطبان فقط برای تماش��ای این نوع فیلم س��راغ ش��ما 

آمده اند. 
پس سعی کنید در طول نمایش این فیلم، هویت اصلی و 
هدف اصلی را که انتخاب کرده اید فراموش نکنید و همیشه 

در مسیر سناریو تعیین شده حرکت کنید. 

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

از  بع��د  و  به��ار  فص��ل 
تعطیالت نوروز که می ش��ود، 
بازگشت به کار برای بسیاری 
از کارمندان و مدیران دشوار 
اس��ت. حقیق��ت این اس��ت 
که انس��ان ها خیل��ی زود به 
ش��رایط خو می گیرن��د و بعد 
از ط��ی ک��ردن ب��ازه ای آرام 
در تعطی��الت، ب��ا اس��ترس 
ناش��ی از بازگش��ت به سرکار 
مواجه می ش��وند و حتی پس 
از بازگش��ت ب��ا بی انگیزگی و 
افس��ردگی و اضطراب دست 
و پنجه نرم می کنند. بی شک 
ش��خصیتی  ویژگی ه��ای 
کارمند و نح��وه برنامه ریزی 
مدی��ر در این م��ورد بی تاثیر 
نیس��ت، اما در ای��ن گزارش 
س��عی ش��ده نکات��ی ب��رای 
در  کارمن��دان  و  مدی��ران 
جهت رفع کس��الت سازمانی 
ی��ادآوری ش��ود ت��ا بتوانیم 
راحت تر با این پدیده طبیعی 

کنار بیاییم. 

کار را با ریتم بدن تان 
تطبیق دهید

فص��ل به��ار س��عی کنید 
کاره��ای چالش��ی خ��ود را 
زمانی انجام دهید که بدن تان 
در آماده تری��ن حال��ت ق��رار 
دارد. ب��رای مث��ال اگر ش��ما 
فردی س��حرخیز هس��تید و 
صبح ها می توانی��د کارتان را 
بهتر انجام دهی��د، اول صبح 
را ب��ه کاره��ای ب��زرگ خود 
اختصاص دهید و چک کردن 
ایمیل ه��ا را ب��ه زمان ه��ای 
م��رده مانن��د وقت��ی چ��رت 
عصرگاهی واگ��ذار کنید. اگر 
اول صبح خواب آل��ود بوده و 
فکر می کنید هرچ��ه به ظهر 
نزدی��ک می ش��وید، آمادگی 
برگ��زاری  ب��رای  بیش��تری 
جلس��ات خود دارید، این کار 
را به آن موقع موکول کنید تا 
وسط جلس��ه به علت کسالت 

بهاری خواب تان نبرد! 

جلسات را کوتاه و مفید 
برگزار کنید

اگر قرار است بالفاصله پس 
از تعطیالت جلس��ه ای برگزار 
کنید ی��ا به جلس��ه ای دعوت 
ش��وید، از قبل جزییات آن را 
بدانید. قبل از اینکه حضور در 
جلسه ای را بپذیرید، از اهداف 
جلسه آگاه شده و دریابید که 
نیاز ش��رکت س��ازمان دهنده 
چیس��ت؟ میتینگ ه��ا فراتر 
از اینک��ه فضای��ی ب��رای ب��ه 
اطالع��ات  اش��تراک گذاری 
باش��ن��د، محفل����ی ب��رای 
تصمیم گی����ری هس��تن��د. 
بنابرای��ن برای اینکه جلس��ه 
از شکل اس��تانداردش خارج 
نش��ده و به درازا نکشد، برای 
خ��ود 20-15 دقیق��ه زمان 
تعیین کنید تا بهترین نتیجه 
را از آن زمان بگیرید. مس��لما 
تعیین ب��ازه ای خ��اص برای 
جلسات تان، هم حوصله شما 
را س��ر نمی برد و هم اطرافیان 

را. 

سازماندهی ایمیل ها برای 
تسریع امور 

بعد از تعطیالت سعی کنید 
به تس��ریع امور و سازماندهی 

ایمیل ه��ا فکر کنید. نوش��تن 
یک ایمی��ل کوتاه تر ب��ه این 
دریافت کننده  که  معناس��ت 
تمایل بیش��تری ب��ه خواندن 
آن دارد. با روده درازی نه وقت 
خ��ود و نه وقت ط��رف مقابل 
را بگیری��د، ب��ه کارهای ت��ان 
اندکی ش��تاب دهید و تالش 
کنی��د تنبل��ی و بی حوصلگی 
را از خ��ود دور کنید. س��ریع 
تصمیم بگیری��د و جواب های 
کوت��اه به پاس��خ نامه های تان 

دهید ت��ا در زمان تان 
کنی��د.  صرفه جوی��ی 
حجم ایمیل ارس��الی 
از ط��رف ش��ما مه��م 
نیس��ت، بلک��ه محتوا 
مه��م اس��ت. حقیقت 
امر را به ش��کل س��اده 
بیان کنید و زمان خود 
را با پاسخ های پیچیده 
که وقت زیادی از شما 

می گیرد هدر ندهید. 

از گوشی 
هوشمندتان دور شوید 

تعطی����الت  در  ش��ای��د 
مدام گوش��ی هوش��مندتان 
دس��ت تان باش��د و ب��ا آن به 
گشت و گذار در دنیای جذاب 
نت بپردازید، اما س��عی کنید 
در روزه��ای آخ��ر تعطیالت 
کمی از گوش��ی هم��راه خود 
فاصل��ه بگیری��د ت��ا پ��س از 
بازگش��ت به مح��ل کار این 
عادت را کنار بگذارید. س��عی 
کنی��د میل ه��ای کل��ی را به 
منشی خود بس��پارید و فقط 
میل هایی که باید توسط خود 
ش��ما ج��واب گیرد را پاس��خ 
دهید. ش��بکه های اجتماعی 
خ��ود را س��ازماندهی کنی��د 

تا زی��اد از حد با ش��بکه های 
اجتماع��ی س��رگرم نش��وید 
و بع��د از تعطی��الت هن��گام 
مواجهه با حج��م کار مایوس 
و زود خس��ته نش��وید. البته 
ناگفته نمان��د می توانید پس 
از انج��ام وظیفه تان و پیش از 
شروع به رفتن به کاری دیگر، 
اندکی تنفس به خ��ود داده و 
چن��د دقیق��ه ای کاری را که 

دوست دارید انجام دهید. 

تغییر دکوراسیون 
یک��ی از راه ه��ای غلب��ه بر 
تغیی��ر  می توان��د  کس��الت 
دکوراس��یون فض��ای مح��ل 
کارتان باشد. ش��ما می توانید 
ای��ن کار را ب��ا تغیی��ر مح��ل 
می��ز کار از ج��ای همیش��گی 
انجام دهی��د. اگ��ر کتاب ها و 
کاغذه��ای مربوط ب��ه کارتان 
روی می��ز پخش اس��ت، یک 
کتابخان��ه کوچ��ک بخری��د و 
وضعی��ت میز را س��ازماندهی 
کند. وجود انبوهی کاغذ روی 
میز شما را س��ردرگم و خسته 
می کند. آنچه حواس شما را از 
کار پرت می کن��د، از اتاق دور 
کنید و س��عی کنی��د اتاق تان 

را همیش��ه تمی��ز نگهدارید تا 
رغبت مج��دد ب��رای فردایی 
داشته باش��ید که می خواهید 
س��ر کار بیایی��د. گلدانی گل 
ی��ا عک��س خانواده ت��ان را در 
فضای اتاق کارت��ان قرار دهید 
و اگر وضعیت نور اتاق مناسب 
نیست، پرده ها و روشنایی اتاق 
را کنت��رل کنی��د. ای��ن کارها 
سبب می شود که انرژی مثبت 

سمت شما سرازیر شود. 

برنامه ریزی کنید
داش��ته  چش��م انداز 
باش��ید و برنامه ری��زی 
کنید. ش��ما بای��د قبل 
از تعطی��الت لیس��تی 
داشته باشید که بدانید 
پ��س از آمدن به س��ر 
کار دقیقا چه کارهایی 
قرار اس��ت انجام دهید 
ی��ا  دوب��اره کاری  از  و 
فرام��وش  برعک��س، 
کردن کارها جلوگیری 
کنید. ام��ور کنترلی را 
به سرپرس��تان خود بسپارید 
و تنها بر آنها نظارت داش��ته 
باش��ید. س��عی کنی��د حجم 
زی��ادی از کارهای ت��ان را به 
بازه پس از تعطی��الت واگذار 
نکنید و اگر چ��اره ای جز این 
کار نداری��د حداق��ل در طول 
تعطی��الت خ��رده وظایفی را 
از راه دور )تلفن��ی و ایمیلی( 
انجام دهی��د تا حجم عظیمی 
از وظای��ف بع��د از تعطیالت 
روی دس��ت ش��ما باد نکند. 
همین طور برای کارمندان تان 
نیز چشم انداز تعریف کنید و 
اهداف بلند مدت و کوتاه مدت 
در نظر بگیرید تا از احس��اس 
پوچی آنها خ��ودداری کنید. 

به تی��م خ��ود کم��ک کنید 
اهداف ش��ما در سال جدید را 
درک کرده و به طور منسجم 
در راستای رسیدن به آن گام 
بردارند. اگر مقدور است برای 
خ��ود و اعضای س��ازمان تان 
کالس های آموزشی جذاب یا 

ورزشی ترتیب دهید. 

در خود و کارمندان تان 
انگیزش ایجاد کنید

بهتر است برای اینکه حال 
و ه��وای بع��د از تعطی��الت 
خ��ود را زودتر ع��وض کنید، 
کارمندان ت��ان  و  خ��ود  در 
کنی��د.  ایج��اد  انگی��زش 
سازمانی  مسابقات  می توانید 
کوچک هم��راه ب��ا جایزه در 
ش��رکت خود ایج��اد کنید تا 
کارمندان با اش��تیاق بیش��تر 
به مح��ل کار آم��ده و در این 
نظرس��نجی ها  و  مس��ابقات 
ش��رکت کنن��د. هم��ه چیز 
بس��تگی به خودتان دارد. این 
شما هس��تید که اول باید در 
خود انگی��زش ایج��اد کنید 
ت��ا آن را ب��ه زیردس��تان تان 
نی��ز انتقال دهی��د. همچنین 
با ت��رک عادت ه��ای قدیمی 
و گام برداش��تن ب��ه س��وی 
عادت های جدی��د، می توانید 
به فعال ت��ر بودن نی��ز عادت 
کرده و مدیری پ��ر بارتر برای 
شرکت خود باشید. حتی اگر 
در مقطع��ی از زندگ��ی خود 
هس��تید که انگی��زه ندارید، 
جدی��د  ع��ادات  پیدای��ش 
می تواند به ش��ما کمک کند 
تا دست کم انگیزه کافی برای 
فعالیت ه��ای جدید  یافت��ن 
ب��ه دس��ت آوری��د. در اوقات 
فراغت تان به جای تماش��ای 
بیش از حد تلویزیون، ورزش 
کنید، موسیقی گوش کنید و 

کتاب بخوانید. 

از قبل تعطیالت آماده 
شوید 

ش��اید س��خت باش��د ام��ا 
یک��ی از راه های پیش��گیری 
از کس��الت بع��د از تعطیالت 
می تواند آماده ک��ردن ذهنی 
برنامه ری��زی  ای��ن  باش��د. 
مانن��د  م��واردی  م��ورد  در 
برنامه ری��زی مالی برای خرید 
هدیه، عیدی دادن و مسافرت 
و  بی روی��ه  هزینه ه��ای  از 
ایجاد مش��کالت مالی بعدی 
اس��ترس های  و  جلوگی��ری 
بع��د از تعطی��الت در م��وارد 
مال��ی را از ش��ما دور می کند. 
همچنین بهتر اس��ت در طول 
تعطیالت طوالنی از تماشای 
زیاد تلویزیون، خواندن کتاب 
و روزنامه و خالصه تعطیالت 
ب��دون فعالیت بدن��ی پرهیز 
کنید. اگرچ��ه برای تعطیالت 
طوالن��ی نباید به فک��ر انجام 
همه وظایف عق��ب افتاده بود 
اما بهتر اس��ت گاه��ی هم به 
فکر کار ب��ود مانن��د تماس با 
همکاران یا انجام مقدار کمی 
کار ب��رای اینک��ه ارتباط تان 
ب��ا کار قطع نش��ود. در نهایت 
اینکه اگر با برگش��ت به محل 
کار، خس��تگی و فرس��ودگی 
کالفه تان کرد، نگران نشوید. 
معموال این مش��کل گذراست 
و عالئم آن پ��س از چند هفته 
و با بازگش��ت به کار فروکش 

می کند. 

مدیران ماندگار

بعد از تعطیالت سعی کنید به 
تسریع امور و سازماندهی ایمیل ها 

فکر کنید. نوشتن یک ایمیل کوتاه تر 
به این معناست که دریافت کننده 

تمایل بیشتری به خواندن آن دارد. 
با روده درازی نه وقت خود و نه وقت 
طرف مقابل را بگیرید، به کارهای تان 
اندکی شتاب دهید و تالش کنید تنبلی 

و بی حوصلگی را از خود دور کنید
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علی کنعانی کاشانی 

راه های مقابله با بی انگیزگی کارمندان بعد از نوروز

چگونه با کسالت بعد از تعطیالت کنار بیاییم؟ 

مونا اشرف زاده
mona.ashrafzade@gmail.com

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com
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آیا جمعیت جهان 11 میلیارد نفر 
می شود؟ 

در تازه تری��ن مقال��ه ای ک��ه در مجل��ه بین المللی 
Science چاپ شده، کارشناسان سرشماری جمعیت 
از چندین دانشگاه و بخش جمعیت سازمان ملل متحد 
به این نتیجه رسیدند که رشد جمعیت جهان در نیمه 
دوم قرن بیس��ت ویکم به جای اینکه طبق پیش بینی 
یک دهه پیش س��ازمان ملل متوقف ش��ده یا کاهش 
یابد، به افزایش خود تا فراتر از س��ال 2100 هم ادامه 

خواهد داد. 
مقاله مجله Science برای نخس��تین بار از طریق 
اس��تفاده از روش آماری »احتمالی«، طیف وسیعی از 
عدم اطمینان را حول و حوش برآوردهای پیشین خود 
ک��ه جمعیت جهان را در س��ال 2015، 9/6 میلیارد و 
تا س��ال 2100، 10/9 میلیارد پیش بین��ی کرده بود، 

به وجود آورده است. 
نویس��ندگان این طور نتیج��ه می گیرند که احتمال 
رسیدن جمعیت واقعی جهان در سال 2100 میالدی 

بین 9/6 تا 12/3 میلیارد نفر 80درصد است. 
جان ویلموث، رئیس بخش جمعیت سازمان ملل و 
یکی از نویسندگان این مقاله، می گوید که چنین طیفی 

»واقعا نوآورانه است«. 
نش��ریه در  رس��یده  به چ��اپ  مقال��ه  ی��ک   در 
Global Environmental Change، وولفگانگ 
لوت��ز و همکاران��ش در موسس��ه بین الملل��ی تحلیل 
سیس��تم های کارب��ردی )IIASA( در وین اتریش، از 
یک روش بسیار متفاوت استفاده کردند. در این روش 
آنها یک گروه بزرگ از کارشناس��ان را به کار گرفتند تا 
بگویند که جمعیت جهان احتماال در س��ال 2075 به 
باالترین میزان یعنی 9/4 میلیارد نفر خواهد رسید، اما 
در س��ال 2100 به زیر 9 میلیارد کاهش خواهد یافت. 
پیش بینی سازمان ملل اما احتمال به  واقعیت رسیدن 

سناریوی باال را بیش از 5درصد نمی داند. 
ه��ر دو گ��روه پیش بین��ی می کنن��د ک��ه هن��د 
پرجمعیت ترین کش��ور جهان است. به پیش بینی آنها 
جمعیت هند در س��ال 2070 به اوج خود رس��یده و 
در س��ال 2100 ب��ه ح��دود 1/5 ت��ا 1/6 میلیارد نفر 
کاهش خواهد یافت. بیشترین اختالف این دو گروه در 
برآوردهای شان درباره کاهش جمعیت چین در آینده 
و انفجار جمعیت جنوب صحرای آفریقا است، جایی که 

بیشترین رشد جمعیت جهان قرار است رخ دهد. 
براساس برآوردهای س��ازمان ملل، جمعیت در این 
منطق��ه امکان دارد چهار برابر ش��ود و از کمتر از یک 
میلی��ارد نفر به حدود 4 میلیارد نفر برس��د. آفریقا در 
س��ال 2100 طبق پیش بینی ها به اندازه چین کنونی 

جمعیت خواهد داشت. 
جان ویلموث، رئیس بخش جمعیت س��ازمان ملل 
می گوی��د: »این اعداد و ارقام پیش بینی نیس��ت. اینها 
طر حی اس��ت از آنچه قرار است در صورت تداوم روند 
کنون��ی در آینده اتفاق بیفتد. هن��وز هم فرصت برای 

دخالت کردن وجود دارد.«

تغییرات گسترده
هانیا زلوتنیک، رئیس پیشین بخش جمعیت سازمان 
ملل، می گوید: »یک دهه ی��ا بیش از یک دهه پیش، 
متخصصان سرشماری سازمان ملل بسیار خوشبین تر 
بودند. پیام پنهان در این خوشبینی این بود که مشکل 
جمعیت در حال برطرف شدن است چون میزان باروری 
در حال کم ش��دن اس��ت. اما ما همه می دانیم که این 

تصور غلط است.«
نرخ کلی باروری یک کش��ور یعنی تعداد دفعاتی 
که هر زن به طورمتوسط می تواند باردار شود، متغیر 
کلیدی در »انتقال جمعیتی« است که انتظار می رود 
همه کش��ورهای درحال توسعه از آن عبور کنند. در 
ابت��دای این انتقال، نرخ باالی مرگ و میر و امید به 
زندگی کم با نرخ باالی زادوولد به تعادل می رس��ند 
چون زنان می دانند که از چندین فرزندی که به  دنیا 

می آورند، تعدادی از آنها می میرند. 
کش��اورزی م��درن، رعای��ت اص��ول بهداش��تی و 
پیش��رفت های پزش��کی می تواند نرخ م��رگ و میر را 
به ویژه در کودکان به سرعت کاهش  دهد. اما دست کم 
یک نس��ل باید عوض ش��ود تا زوج ها با واقعیت تازه و 
داش��تن فرزندان کمتر سازگار ش��وند. در این فاصله، 
انفجار جمعیت و میزان آن بس��تگی ب��ه این دارد که 

کاهش نرخ باروری چقدر طول بکشد. 
وقتی کش��ورهای غربی در نسل های گذشته خود 
رون��د انتق��ال را آغاز کردند، هم م��رگ و میر و هم 
باروری به تدریج در طول یک قرن کاهش پیدا کرد. 
در کشورهایی چون چین و برزیل اما این روند بسیار 
کمتر زمان برد و در طول سه تا چهار دهه به  نتیجه 

رسید. 
نیجریه از این نظر یک کش��ور بس��یار مهم اس��ت. 
جمعیت این کش��ور که اکنون پرجمعیت ترین کشور 
آفریقایی است، تا سال 2100 بیش از پنج برابر خواهد 
شد و به باالی 900 میلیون نفر خواهد رسید. به گفته 
س��ازمان ملل، از هر پن��ج نفری که به جمعیت جهان 

اضافه می شوند، یک نفر نیجریه ای خواهد بود. 

انتخاب یک مسیر
چه کس��ی درباره سال 2100 و جمعیت آن درست 
می گوید؟ هانیا زلوتیک، رئیس پیشین بخش جمعیت 
س��ازمان ملل تردیدی ندارد که آموزش زنان در مسیر 
حل این مشکل راهگشا است اما می گوید چه تضمینی 
هس��ت که پیش بینی های لوتز و همکارانش درست از 
کار درآید. او می گوید: »نه ما و نه سازمان ملل هیچ یک 

نمی دانیم که درآینده قرار است چه اتفاقی بیفتد.«
از س��ویی گیلز پیس��ون می گوید: »ما 100س��ال 
آین��ده را می توانی��م بفهمی��م.« او یک شبیه س��از 
مبتکران��ه س��اخته که ب��ه همه افراد ع��ادی امکان 
می دهد تا یک سرش��مار و جمعیت شناس حرفه ای 
ش��وند. در این شبیه ساز شما امکان این را دارید که 
مس��یر جمعیت مدنظ��ر خودتان را ب��ا تغییر میزان 
ب��اروری و م��رگ و میر برای هر کش��ور و برای کل 
جهان انتخاب کنید. به این ترتیب می توانید ببینید 

که چه اتفاقی برای جمعیت جهان می افتد. 

براساس برآوردهای پیشین انتظار می رفت 
جمعی��ت جهان تا س��ال 2023 به 8 میلیارد 
نفر برس��د، اما برخی مطالعات اخیر دانشگاه 
میسوری آمریکا نشان می دهد که نرخ جهانی 
باروری به سرعت در حال کاهش است و رشد 
پیش بینی ش��ده ب��رای جمعی��ت تحقق پیدا 
نخواهد کرد. تحوالت اقتصادی بر تعداد اعضای 
خان��واده تأثیر می گ��ذارد و براس��اس همین 
مطالعه، تحوالت اقتصادی رش��د جمعیت را 
کاهش می دهد. این مطالعه را بنیاد ملی علوم 
  )National Science Foundation(

انجام داده است. 
م��ری ش��نک، اس��تادیار مردم شناس��ی 
دانش��گاه میس��وری، دلیل کاه��ش در نرخ 
جهانی باروری را افزایش میزان تحصیالت، 
افزایش فرصت های شغلی و دور شدن مردم 
از کش��اورزی و نی��ز بهبود اس��تانداردهای 
زندگ��ی می دان��د. انتظار م��ی رود که با پی 
ب��ردن به دالیل کاهش نرخ زاد و ولد، امکان 
اتخاد سیاس��ت های جدید برای تأثیرگذاری 
ب��ر بهبود وضع باروری ایجاد ش��ود. این امر 
به کاهش رقابت برای دستیابی به آب، غذا، 

محل زندگی و. . . خواهد انجامید. 
ای��ن مطالع��ه همچنی��ن دریاف��ت ک��ه 
برنامه های مداخله ای که به طورمس��تقیم در 
جمعی��ت تحت تاثیر، تغیی��ر ایجاد می کند، 
ب��ه بهتری��ن نتایج ممکن رس��یده اس��ت. 
یافته ه��ای ای��ن مطالع��ه همچنین نش��ان 
می دهد ش��رکت های تبلیغاتی که کارش��ان 

تش��ویق مردم به کاهش نرخ زاد و ولد است 
می توانند با پول کمتر مخاطبان بیشتری را 
جذب خود  کنند، اما کمپین های مس��تقیم 
و رودررویی که خدمات بهداش��ت و سالمت 
را فراه��م کرده و دسترس��ی ب��ه روش های 
گوناگون پیشگیری از بارداری را امکان پذیر 

می س��ازند، نتایج بهت��ری می گیرند. نتیجه 
این امر قطعا اس��تفاده بهتر از منابع موجود 
در جهان اس��ت. ای��ن مطالع��ه از داده های 
تاکن��ون  س��ال 1966  از  جمع آوری ش��ده 
اس��تفاده کرده و بی��ش از 250 هزار نفر از 
جمعیت روس��تایی کشور بنگالدش را مورد 

بررسی قرار داده است. مصاحبه های مفصل 
نزدیک به 800 زن نیز در این مطالعه مدنظر 
قرارگرفته  اس��ت. در این مطالعه 64 فاکتور 
مرتبط با جمعیت خانواده درنظرگرفته شده 
و از نتایج به دست آمده برای توضیح کاهش 
در نرخ باروری استفاده شده است. سه عامل 

اصلی کاه��ش در نرخ باروری به این ترتیب 
هستند: 

کاهش نرخ مرگ  و میر
این مطالعه نشان می دهد که پدر و مادرها 
تعداد فرزندان ش��ان را به یک ی��ا دو فرزند 
محدود می کنند چون امید بس��یار پررنگی 
دارند که فرزندان شان در نتیجه کاهش نرخ 

مرگ و میر به سن بزرگسالی می رسند.

دالیل اقتصادی و سرمایه گذاری
افزایش هزینه های مربوط به بزرگ کردن 
بچه ها و س��رمایه  زی��ادی که ب��رای فراهم 
کردن رفاه مورد نیاز است باعث کاهش نرخ 

باروری در خانواده ها شده است. 

تحوالت فرهنگی
آگاهی یافتن نس��بت به تغییرات اجتماعی 
درباره تع��داد اعضای خان��واده، ارزش بچه ها 
و پذی��رش روش های پیش��گیری از بارداری، 
همگی بر نرخ باروری تأثیر گذاشته اند.در میان 
دالیلی که در باال گفته ش��د، دالیل اقتصادی 
و سرمایه گذاری تأثیر بیشتری بر نرخ باروری 
گذاش��ته اند. تغییر در میزان مرگ و میرها و 
اقدامات بهداشتی مناس��ب نیز باعث کاهش 
نرخ باروری در بنگالدش شده است. براساس 
گفته های مری ش��نک، نرخ رشد جمعیت در 
کل دنیا در حال کاهش اس��ت، روندی که از 
قرن هجده��م در اروپای غربی آغاز ش��د. اما 
تجزیه و تحلیل دلیل دقیق این کاهش دشوار 
به نظرمی آمد چون توضیحات گوناگونی برای 

توجیه چنین کاهشی وجود دارد. 

چگونه تحوالت اقتصادی بر نرخ رشد جمعیت اثر می گذارد؟ 

دور دنیا

ک��ه  اس��ت  واژه ای  جمعی��ت  ازدی��اد 
سیاس��تمداران را ب��ه لرزه می ان��دازد. غالبا 
ازدیاد جمعیت به عن��وان بزرگ ترین تهدید 
روی کره زمی��ن ی��اد می ش��ود. اما س��وال 
اینجاست که آیا واقعا میزان جمعیت نسبت 
به فضای کره زمین تا این اندازه زیاد است؟ 
همه ما می دانیم که بر مساحت کره زمین 
افزوده نمی ش��ود. میزان معینی از فضا، آب، 
انرژی و غذا روی زمین وجود دارد. بنابراین 
این گونه به نظر می س��د که روند افزایش��ی 
رش��د جمعی��ت تهدی��دی برای س��المت 

کره زمین است، اما لزوما این گونه نیست. 
دیوید س��اترتویت از س��ازمان بین المللی 
محیط زیس��ت وتوس��عه لن��دن می گوی��د: 
 » مس��ئله تعداد مردم کره زمین نیست، بلکه 
مش��کل تع��داد مصرف کنن��دگان و ماهیت 

مصرف است.« 
س��اترتویت به نق��ل از گان��دی می گوید: 
 » روی زمی��ن ب��ه اندازه نیاز هم��گان منابع 

وجود دارد، نه به اندازه آز و طمع آنها.«
ح��دود 10 هزار س��ال پی��ش، تنها چند 
میلیون نف��ر روی کره زمین س��اکن بودند. 
اوایل ق��رن نوزده��م جمعیت دنی��ا از مرز 
1میلیارد نفر گذشت و اوایل قرن بیستم به 

2 میلیارد نفر رسید. 
در ح��ال حاض��ر جمعی��ت دنی��ا بیش از 
7.3 میلیارد نفر اس��ت. براساس پیش بینی 
سازمان ملل جمعیت دنیا تا سال 2050 به 

9.7 میلیارد نفر می رسد. 
رش��د جمعیت زمین آنچنان س��ریع بوده 
اس��ت که نمی توان تصویر درستی از عواقب 
احتمالی آن داش��ت. به گفت��ه ای، با آن که 
جمعی��ت کره زمین ممکن اس��ت ت��ا پایان 

این قرن ب��ه 11 میلیارد نفر برس��د، با این 
حال دانس��ته های فعلی ای��ن امکان را به ما 
نمی دهد تا پیش بینی کنیم آیا دنیا ظرفیت 

این میزان باالی جمعیت را دارد یا خیر. 
س��اترتویت می گوید: »احتماال بیش��ترین 
رش��د جمعی��ت در دوقرن آین��ده در مراکز 
ش��هری اس��ت که در حال حاضر درآمد کم 

یا متوسط دارند.« 
به نظر نمی آید ک��ه افزایش چند میلیارد 
نفری این مراکز ش��هری تاثی��ر چندانی بر 
کره زمین داش��ته باش��د، زیرا تاریخ نش��ان 
می ده��د که مردم ک��م درآمد یا ب��ا درآمد 
متوسط به طور طبیعی کم مصرف هستند. 

گلخان��ه ای  گازه��ای  تولی��د  می��زان 
دی اکسیدکربن و س��ایر گازهای گلخانه ای 
نش��انه خوب��ی از میزان مص��رف باالی یک 

شهر است. 
ش��هروندان ش��هرهای متمول ت��ر تاثی��ر 
بیش��تری بر کره زمین دارند تا ش��هروندان 
ش��هرهایی که درآمد کمت��ری دارند، البته 

استثناهایی هم وجود دارد. 
ش��هر کپنهاگ پایتخت کشور دانمارک از 
جمله شهرهایی است که شهروندانش درآمد 
باالیی دارند. اس��تاندارد زندگی در این شهر 
باالس��ت، با این حال س��رانه تولید گازهای 

گلخانه ای نسبتا پایین است. 
ساترتویت همچنین می گوید تفاوت طرز 
زندگی بین اش��خاص پردرآمد وکم درآمد به 
وضوح دیده می شود. میزان مصرف بسیاری 
از ساکنان ش��هرهای کم درآمد آنقدر پایین 
اس��ت که تقریب��اً هیچ گون��ه گاز گلخانه ای 

تولید نمی کنند. 
بنابرای��ن جهانی ب��ا 11 میلیارد جمعیت 

انسانی که کم و به درستی مصرف می کنند، 
می تواند فشار کمی برای کره زمین باشد. اما 
نکته اینجاست که دنیا در حال تغییر است. 
مراکز شهری با درآمد کم، همیشه به همین 
صورت باق��ی نمی مانند و معلوم نیس��ت بر 
میزان مصرف و تولی��د گازهای گلخانه آنها 

افزوده نشود. 
نگرانی واقعی آن است که ساکنان مناطق 
کم درآمد به دنبال طرز زندگی ملت هایی با 
درآمد باال باش��ند یا ب��ه مصرف گرایی روی 
آورن��د. در این صورت تاثیر رش��د جمعیت 

شهری بسیار بیشتر خواهد شد. 

مصرف خانگی 
مطالعه انجام ش��ده در سال 2015 توسط 
درم��ورد   Industrial Ecology مجل��ه 
تاثیر مصرف خانوارها بر محیط زیست، نشان 
می دهد که مصرف کنندگان خانگی مسئول 
تولی��د 60درص��د گازهای گلخان��ه ای دنیا 
هس��تند. این مصرف کنن��دگان80 درصد از 
فضای خشکی کره زمین و آب را نیز مصرف 

می کنند. 
محققان دریافته ان��د که میزان مصرف در 
مناطق مختل��ف دنیا به صورت��ی نامتعادل 
و نامنظ��م گس��ترده اس��ت و خانواره��ای 
کش��ورهای ثروتمند باالترین میزان مصرف 

وتاثیر را دارند. 
دیانا ایوانوا از دانش��گاه علوم و تکنولوژی 
دانمارک معتقد اس��ت بای��د زاویه دیدمان 
را نس��بت به اینکه چه کسی مسئول تولید 
گازه��ای گلخان��ه ای ومخرب اس��ت، تغییر 
دهیم. وی می گوید: با اینکه تصور غالب آن 
است که کشورهای بزرگ تولید کننده کاالها 

و محصوالت مثل چین مس��ئول انتشار این 
نوع گازها هس��تند، اما مصرف کنندگان هم 

به همان اندازه مسئول هستند. 
»اگر ما الگوی مصرفی مان را تغییر دهیم، 
تاثیرات منفی بر محیط زیست تا حد زیادی 

کاهش پیدا خواهد کرد.«
با توجه به موارد گفته ش��ده، روشن است 
که تغیی��رات اساس��ی بای��د در ارزش های 
جوامع پیش��رفته، مثل مادی گرایی، صورت 
بگیرد، اما به نظر نمی رسد که حتی اگر این 
تغییرات صورت بگی��رد، کره زمین بتواند از 

پس جمعیت 11 میلیارد نفری بر بیاید. 
ویل استفن، اس��تاد دانشگاه ملی استرالیا 
می گوی��د: »جمعی��ت دنی��ا باید ح��دود 9 
میلیارد نفر تثبیت شود و سپس به تدریج به 
دنبال روند کاهشی بود. این به معنی کاهش 

نرخ زاد و ولد است.« 
نش��انه هایی وجود دارد که روند کاهش��ی 
نرخ زاد و ولد پیش از این آغاز ش��ده است. 
کاه��ش ن��رخ رش��د جمعی��ت از دهه 60 

میالدی آغاز شد. 
س��رانه باروری زن��ان از 4.7 ک��ودک در 
در   2.6 ب��ه   1970 ت��ا   1975 س��ال های 
س��ال های 2005 ت��ا 2010 کاه��ش یافته 
اس��ت. با این حال قرن ها طول می کش��د تا 
کاهش معناداری درجمعیت جهان رخ دهد. 
با همه اینها مطالعات نش��ان می دهد که 
اگر همی��ن فردا 2 میلی��ارد نفر از جمعیت 
کره زمی��ن کم ش��ود ی��ا تم��ام دولت ها به 
سیاس��ت کنت��رل جمعیت��ی روی  بیاورند، 
جمعیت کره زمین در س��ال 2100 به اندازه 

جمعیت کنونی خواهد بود و نه کمتر. 
چی��زی ک��ه به ص��ورت ض��روری مورد 

نی��از اس��ت، اتخ��اذ سیاس��ت هایی برای 
کاهش نرخ رش��د جمعیت اس��ت. یکی از 
راه های��ی که می ت��وان از آن برای کاهش 
نرخ جمعیت اس��تفاده ک��رد، آموزش زنان 
و آگاه کردن آنها نس��بت ب��ه فرصت های 

شغلی است. 
صن��دوق جمعیت س��ازمان مل��ل متحد 
اعالم کرده اس��ت که ح��دود 350 میلیون 
زن درکش��ورهای فقیر فرزن��د آخر خود را 
نمی خواستند اما دسترسی به امکانات الزم 
برای جلوگیری از حاملگی نداش��ته اند. اگر 
نیاز این زنان تأمین می ش��د، می توانس��ت 
تاثی��ر بس��زایی ب��ر روند جمعی��ت جهانی 

بگذارد. 
بر این اساس، ایجاد جمعیت پایدار، عالوه 
ب��ر کاهش مصرف مناب��ع کره زمین، ارتباط 

مستقیمی هم با افزایش حقوق زنان دارد. 
س��ازمان مل��ل متح��د آم��ار متفاوتی از 
جمعیت مناس��ب کره زمین ارائه کرده است 
ک��ه معمول تری��ن آن 8 میلیارد نفر اس��ت. 
اما همان طور که گفته ش��د میزان جمعیت 
مناسب به عوامل متعددی چون طرز مصرف 

منابع بستگی دارد. 
در آینده قاب��ل پیش بینی، کره زمین تنها 
خان��ه ما خواهد ب��ود و ما بای��د راهی برای 
زندگی پایدار در آن پیدا کنیم. رس��یدن به 
این هدف احتیاج ب��ه کاهش مصرف، اتخاذ 
س��بک زندگی با می��زان کرب��ن پایین تر و 
باالبردن سطح زندگی زنان امکانپذیر خواهد 
بود. تنها پس از انجام چنین اقداماتی است 
ک��ه می توانی��م دریابیم جمعیت مناس��ب 

کره زمین چه قدر است. 
منبع: بی بی سی

11 میلیارد نفر؛ خط قرمز کره زمین
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س��ال 94 در حالی به پایان 
رس��ید که با لغ��و تحریم های 
هس��ته ای امیدهای زیادی بر 
فضای اقتصادی کش��ور حاکم 
شد و براساس پیش بینی های 
اقتصاددانان سال 95، روزهای 
پررونقی را برای کسبه و مردم 

رقم خواهد زد. 
ب��ازار دیجیت��ال ط��ی چند 
س��ال اخی��ر با رک��ود فراوانی 
روبه رو بود که به گفته فعاالن 
اقتص��ادی ای��ن ک��م رمق��ی 
بی سابقه توانسته فروشندگان 
و فع��االن ب��ازار را متحم��ل 
فش��ارهای س��نگینی کند که 
بعض��ی از آنه��ا زی��ر ب��ار این 
فش��ارها تاب نیاورده و مجبور 
به کناره گیری و تعویض شغل 

شدند. 
از س��وی دیگر م��ردم نیز با 
توجه ب��ه وضعیت نابس��امان 
معیش��تی، خری��د کااله��ای 
دیجیت��ال را ج��زو مایحت��اج 
زندگ��ی ندانس��ته و ت��ا جای 
ممکن از خرید این دستگاه ها 

سر باز زده اند. 
با س��پری ش��دن تعطیالت 
نوروز مش��تریانی که تا به حال 
به خرید دس��تگاه های جدید 
مب��ادرت می کردند، امیدوارند 
بتوانن��د با کاهش قیمت ها در 
س��ال 95 پا به ب��ازار بگذارند 
و نیازه��ای دیجیتالی خود را 
برط��رف کنند، اما س��والی که 
مطرح می ش��ود این است که 
آیا قیمت های لوازم دیجیتالی 
در روزه��ای پی��ش رو نزول��ی 

خواهد شد؟ 
کمجانی،  میرمهدی  مهدی 
رئی��س اتحادیه  فناوران رایانه 
ته��ران درباره وضعی��ت بازار 
آی ت��ی و رون��ق آن در س��ال 
جدی��د، به  »فرص��ت امروز« 
گف��ت: نمی توان ب��ا قاطعیت 
گفت که در س��ال 95 ش��اهد 
رون��ق بازار هس��تیم چون در 
س��ال گذش��ته رکود بسیاری 
ب��ازار را فرا گرفت��ه ب��ود ام��ا 
امیدواریم با برداش��ته ش��دن 

تحریم ه��ا ن��ه فق��ط صنف ما 
بلکه همه بخش های اقتصادی 

کشور شاهد رونق باشند. 
وی اف��زود: روزه��ای پایانی 
س��ال 94 ب��ا توجه ب��ه اینکه 

ن��وروز  تعطی��الت  ب��ه 
تغییر  نزدیک می ش��دیم 
چندان��ی در رون��ق بازار 
مش��اهده نشد و دلیل آن 
محصوالت  ش��دن  خارج 
دیجیتالی از س��بد خانوار 

است. 
 میرمه��دی اظهار کرد: 
م��ا امیدواری��م دخ��ل و 
خ��رج خانواره��ا متعادل 
شود تا دوباره محصوالت 

آی تی م��ورد توجه مردم قرار 
گی��رد و تا زمانی که این اتفاق 
نیفت��د رونقی در ب��ازار اتفاق 
نخواه��د افت��اد و مش��تریان 
س��عی می کنند ت��ا زمانی که 
کاالی  نش��ده اند  مجب��ور 
دیجیتال��ی جدیدی خریداری 
نکنند. رئیس اتحادیه  فناوران 
رایانه تهران در پاس��خ به این 
س��وال که چه موقع قیمت ها 
س��یر نزولی به خ��ود خواهند 

گرف��ت، گف��ت: اینک��ه مردم 
فک��ر می کنن��د ت��ا یک��ی دو 
م��اه آینده قیمت ه��ا در بازار 
شکس��ته خواهد شد، ذهنیت 
اش��تباهی اس��ت و مطمئناً تا 

نیم��ه اول س��ال 95 ش��اهد 
کاه��ش قیمت ها نخواهیم بود 
حتی ممکن اس��ت با افزایش 
ن��رخ دالر، قیم��ت محصوالت 
نی��ز باالت��ر رود. وی با اش��اره 
ب��ه اینک��ه قیم��ت کااله��ای 
واردات��ی وابس��ته به ن��رخ ارز 
اس��ت، اظهار کرد: بازار آی تی 
به غیر از برقراری اتصال شبکه 
بانکی سوییفت هیچ تأثیری از 

ش��رایط اقتصادی نمی گیرد و 
همان طور که مشاهده می شود 
واردکنندگان ما توانس��تند در 
تحریم��ی  ش��رایط  بدتری��ن 
بهتری��ن برنده��ای خارجی و 
حتی آمریکایی را وارد 
کشور کنند. میرمهدی 
افزود: تنها کمکی که با 
برداشته شدن تحریم ها 
در صن��ف م��ا صورت 
تس��هیل  خواهدگرفت 
تب��ادالت ارزی می��ان 
ایران و دیگر کش��ورها 
اس��ت که ب��ا اتصال به 
ش��بکه بانکی سوییفت 

محقق خواهد شد. 
رئی��س اتحادی��ه  فن��اوران 
رایان��ه ته��ران اظه��ار ک��رد: 
کااله��ای  حاض��ر  ح��ال  در 
خارجی نس��بت به بس��یاری 
از کش��ورهای همج��وار ما در 
ش��رایط خوب قیمتی به س��ر 
می برن��د و ب��ا واردات خوب��ی 
ک��ه صورت گرفته، محصوالت 
دنیا  برنده��ای  معروف تری��ن 
در ب��ازار وج��ود دارد و مردم 
می توانن��د آنه��ا را خریداری 

کنند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه وضعیت 
نابس��امان تولی��دات رایانه ای 
داخل��ی گف��ت: م��ا در ح��ال 
حاضر تولی��د چندانی در این 
زمین��ه نداری��م و ش��اید تنها 
ح��دود 2 یا 3 درص��د از بازار 
سهم محصوالت داخلی باشد. 
میرمهدی افزود: برای تولید 
نیاز به پیش زمینه هایی است 
که اگ��ر این نیازه��ا برطرف 
شود می توانیم شاهد فعالیت 
داخلی  تولیدکنندگان  بیشتر 

باشیم. 
امیرحس��ین فضلعل��ی یکی 
کااله��ای  واردکنن��دگان  از 
دیجیتال نی��ز درباره وضعیت 
بازار در س��ال 95 به  »فرصت 
امروز« گفت: همه فروشندگان 
و فعاالن بازار امیدوارند در سال 
جدید ش��اهد کاهش قیمت ها 
باش��یم و از طرف دیگر قدرت 
خری��د مردم نی��ز افزایش یابد 
تا بتوانند به س��مت بازارهای 

دیجیتال بیایند. 
آی ت��ی  ب��ازار  اف��زود:  وی 
ب��ه عل��ت وابس��تگی ش��دید 
ب��ه واردات ب��ه نوس��انات نرخ 
نش��ان  زی��ادی  واکن��ش  ارز 
می دهد حت��ی می توان گفت 
ای��ن واکنش لحظه ای اس��ت، 
بنابراین هرگاه در س��ال جدید 
ن��رخ ارز به ویژه دالر نزول پیدا 
کن��د ش��اهد کاه��ش قیمت 

خواهیم بود. 
این فروش��نده اظه��ار کرد: 
فروردی��ن ماه هر س��ال رکود 
در بازار مش��اهده می شود که 
این امر از مخارج باالی نوروز و 
خالی شدن جیب مردم نشات 
می گی��رد و ب��ه همین علت به 
کسانی که قصد دارند دستگاه 
کنن��د  خری��داری  جدی��دی 
توصیه می کنم تا فرا رس��یدن 
تابس��تان خرید ه��ای خود را 
انجام دهند، چون هم اجناس 
جدید راهی بازار ش��ده است و 
هم فروش��ندگان برای فرار از 
ای��ن رک��ود حاضرن��د تا جای 
ممکن مش��تریان را حفظ و به 
قول معروف با آنها راه بیایند. 

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران خبرداد 
طراحی و ساخت ماهواره های 

سنجشی و مخابراتی در سال جدید

سرپرست پژوهش��گاه فضایی ایران از برنامه ریزی 
برای ساخت مدل فضایی و پرتاب ماهواره مخابراتی 
ناهید یک و عملیاتی کردن س��امانه مخابراتی بالنی 

در سال 95 خبر داد. 
حسن حدادپور افزود: این پژوهشگاه در راستای 
انجام وظایف خود در خصوص طراحی و س��اخت 
ماهواره های سنجش��ی و مخابراتی، در س��ال 95 
نیز برنامه هایی را در دس��ت اج��را دارد که از آن 
جمله س��اخت و پرتاب مدل فضایی ماهواره ناهید 
یک اس��ت. وی همچنین عملیاتی کردن س��امانه 
مخابرات��ی بالنی را از دیگر برنامه های پژوهش��گاه 
فضای��ی ایران خواند که در ارائه خدمات مخابراتی 
ب��ه مناطق دور از دس��ترس و اجتماعات فصلی یا 

م��وردی کارب��رد دارد. 
حدادپور همچنین به دس��تاوردهای پژوهش��گاه 
فضای��ی ای��ران در س��ال 94 اش��اره ک��رد و گفت: 
راه اندازی فاز نخس��ت مرکز آزمون و یکپارچه سازی 
س��امانه های فضایی با هدف پش��تیبانی از توس��عه 
محصوالت فضایی همزمان با روز فناوری فضایی در 

۱4 بهمن سال 94 از آن جمله است. 
سرپرس��ت پژوهش��گاه فضای��ی ای��ران از دیگ��ر 
دس��تاوردهای این پژوهشگاه در سال 94 را طراحی 
محموله مخابراتی باند KU، طراحی و ساخت چرخ 
عکس العملی و سازه س��اندویچی النه زنبوری مورد 
اس��تفاده در ماهواره ها دانس��ت و گف��ت: همچنین 
س��اخت مدل آزمایش��گاهی بلوک انتق��ال مداری، 
توس��عه و بومی س��ازی هش��ت فن��اوری گلوگاهی 
سامانه های فضایی و تکمیل ساختمان پایگاه فضایی 
قش��م بوده از دیگر فعالیت های این پژوهش��گاه در 

سال 94 است. 
حدادپور خاطر نشان کرد: فضا منبع بیکرانی است 
که همه ملت ها در آن س��هم دارند و کشور ما نیز با 
تالش متخصصان و فناوران ایرانی، باید بتواند سهم 

مناسبی را از این منبع سرشار کسب کند. 

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطالعات 
مطرح کرد 

فرصت سرمایه گذاری در صنعت 
بکر آی تی ایران

ی��ک عضو هیأت عامل س��ازمان فناوری اطالعات 
ایران به ل��زوم فعالیت مش��ارکتی و انتقال دانش و 
فناوری با کشورهای خارجی در کنار واردات و نقش 
دول��ت به عن��وان کاتالیزور برای ارتب��اط بخش های 

خصوصی با خارجی اشاره کرد. 
خسرو س��لجوقی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به 
فرصت های ایجاد ش��ده در ح��وزه فناوری اطالعات 
در ش��رایط پس��ابرجام اظهار ک��رد: صنعت IT در 
ای��ران و در منطق��ه خاورمیانه، بکر اس��ت و قدرت 
سرمایه گذاری و حضور مشارکتی بخش خصوصی ما 

با شرکت های خارجی بسیار فراهم است. 
وی همچنی��ن به تهدیده��ای موجود در صنعت 
IT با حضور ش��رکت های خارجی در ایران اش��اره 
کرد و افزود: بزرگ ترین فرصت ما در این ش��رایط 
این اس��ت ک��ه بتوانیم درباره انتق��ال فناوری کار 

مش��ارکتی انجام دهیم. 
زیرا اگ��ر تمرکز ما روی واردات باش��د و با کار 
مش��ارکتی روی دان��ش و انتقال فن��اوری تمرکز 
نکنی��م، قافی��ه را خواهی��م باخ��ت. عض��و هیات 
عامل س��ازمان فن��اوری اطالعات ای��ران با تأکید 
بر حض��ور نرم افزارها و بخش های خصوصی ایرانی 
در کش��ورهای خارج��ی گف��ت: در ح��ال حاضر 
کارهای بزرگ IT کش��ور در قال��ب عناوینی مثل 
اپراتوره��ای موبایلی، تلفنی یا حت��ی اپراتورهای 
محتوای��ی مثل CBN انجام می ش��ود و همه این 
اپراتوره��ا متش��کل از مجموعه ای از ش��رکت های 
خصوصی هس��تند ک��ه می توانند با ش��رکت های 

خارج��ی ارتب��اط برق��رار کنن��د. 
س��لجوقی همچنین با اش��اره به کمک بخش های 
دولتی به بخش خصوص��ی بیان کرد: دولت می تواند 
نق��ش کاتالی��زور را ایف��ا کند، از ص��دور مجوزها تا 
ایجاد ارتباط بی��ن بخش خصوصی و بخش خارجی. 
همچنین حمایت های دولت��ی به عنوان تضمین این 

رفتارها و حرکت ها هستند. 
وی در ادامه اظهار کرد: وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات می تواند در تعامالتی که با ش��ورای عالی 
فضای مجازی به خ��رج می دهد خود را مطرح کند 
و همچنین سرعت دادن به این ارتباطات و برقراری 

این ارتباط در آینده موجب موفقیت می شود. 
عض��و هیأت عام��ل س��ازمان فن��اوری اطالعات 
ایران با بیان اینکه ش��بکه مل��ی اطالعات در آینده 
نمود بیش��تری خواهد داش��ت، گف��ت: حرکت های 
خوبی در این زمینه ش��روع شده و فکر می کنم این 
فعالیت ها در آینده ادامه داش��ته باشد. همچنین در 
زمین��ه تولید محتوا، همه بخش های کش��ور نقش و 

اثرگذاری خواهند داشت. 

خبــــر بازارچه

در س��ال جدید تصمیم داریم در روزه��ای زوج هفته 
در ای��ن صفحه به تحوالت دنیای فناوری بپردازیم. امروز 
نی��ز به عنوان نخس��تین روز انتش��ار ای��ن صفحه قیمت 
مرغوب تری��ن گوش��ی های تلف��ن همراه بازار را به ش��ما 

خوانندگان اعالم می کنیم.

بهار بهترین زمان خرید کاالهای دیجیتال
خریداران تا شهریورماه منتظر کاهش قیمت نباشند

فروردین ماه هر سال رکود در بازار 
مشاهده می شود که این امر از مخارج 
باالی نوروز و خالی شدن جیب مردم 

نشات می گیرد و به همین علت به 
کسانی که قصد دارند دستگاه جدیدی 

خریداری کنند توصیه می شود تا 
فرا رسیدن تابستان خرید های خود را 

انجام دهند
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قیمت)تومان(اپل
iPhone 5s - 32GB۱,۱45,۰۰۰
iPhone 5s - 16GB ۸۷5,۰۰۰
iPhone 6 - 64GB2,35۰,۰۰۰
iPhone 6s -64GB 2,۶25,۰۰۰

iPhone 6 Plus - 64GB2,۶4۰,۰۰۰
iPhone 6s Plus 64GB2,9۱9,۰۰۰

قیمت)تومان(هواوی
 y6344,۰۰۰

Honor 4C434,۰۰۰
P8 Lite Dual SIM - 16GB555,۰۰۰

Mate 8۱,۶34,۰۰۰
 Honor 3C Lite Dual SIM - U193۸۶,۰۰۰

G8۸۸3,۰۰۰
ASCEND Y560235,۰۰۰

Honor 4X5۶3,۰۰۰
Honor 5X Dual SIM۷25,۰۰۰

Honor 7۱,۰۸3,۰۰۰
Ascend P7۶59,۰۰۰

Y6252۸5,۰۰۰
Honor 6 - H60-L04۷۷۰,۰۰۰
Honor 3C Dual SIM399,۰۰۰

Nexus 6P ۱,۸59,۰۰۰
Ascend G610 Dual SIM3۶3,۰۰۰

P8 Dual SIM- 16GB955,۰۰۰
Ascend G700۶35,۰۰۰
Ascend G7۶55,۰۰۰
Honor 7i۸99,۰۰۰
Mate S۱,4۱5,۰۰۰

P8 Dual SIM - 64GB۱,24۰,۰۰۰
Ascend P8 LITE5۷4,۰۰۰

P8max۱,495,۰۰۰
ShotX۸۸5,۰۰۰

Honor 6 Plus۱,۱95,۰۰۰

قیمت)تومان(سامسونگ
Galaxy J5 SM-J500F535,۰۰۰

 Galaxy J7 Dual ۶۸3,۰۰۰
Galaxy A5 (2016(۱,۰۱۰,۰۰۰
Galaxy S7 Edge2,445,۰۰۰

Galaxy A3 (2016(۷22,۰۰۰
Galaxy A7 (2016(۱,2۰۰,۰۰۰
Galaxy A5 Duos۷3۸,۰۰۰

Galaxy J239۰,۰۰۰
Galaxy J5 (2016(5۶۰,۰۰۰

Galaxy A799۰,۰۰۰
Galaxy S72,۱5۸,۰۰۰

Galaxy S6 Edge Plus۱,9۷۰,۰۰۰
Galaxy J1 mini3۱۸,۰۰۰

Galaxy S6 - 64GB۱,۸۶۰,۰۰۰
 Galaxy Ace 3 Dual Sim3۶۰,۰۰۰

Galaxy Note 4۱,4۱3,۰۰۰
Galaxy S5 Duos۱,۰۸5,۰۰۰

Galaxy A8 SM-A800I Dual۱,33۰,۰۰۰
Galaxy Core Prime35۰۰۰۰

قیمت)تومان(سونی
Xperia M4 Aqua Dual۶59,۰۰۰
Xperia Z5 Premium۱,9۱۰,۰۰۰

Xperia Z3 Plus Dual SIM۱,۱۷5,۰۰۰
Xperia C4 Dual SIM۷۰5,۰۰۰

Xperia Z3۱,۰۷3,۰۰۰
Xperia Z2 D65029۷۰,۰۰۰
Xperia Z1 C690293۰,۰۰۰
Xperia Z5 Dual۱,539,۰۰۰

Xperia M59۸۸,۰۰۰
Xperia C5 Ultra9۷۰,۰۰۰

Xperia Z5 Compact۱,3۸۰,۰۰۰
Xperia Z3 Dual SIM۱,۰59,۰۰۰

Xperia M25۱5,۰۰۰
Xperia ZR۶۸5,۰۰۰

Xperia M5 Dual SIM9۷۸,۰۰۰
Xperia Z3 Plus Dual۱,23۰,۰۰۰
Xperia Z1 Compact9۱۰,۰۰۰

 Xperia T3۶55,۰۰۰

تکنولوژی

هدس��ت واقعیت مجازی هالولنز که س��ال ها توس��ط محققان و مخترعان شرکت مایکروسافت در دس��ت طراحی بود، به تازگی در اختیار توسعه دهندگان قرارگرفته تا از 
یک سو ایرادات احتمالی آن مشخص شود و از سوی دیگر برنامه نویسان خود را برای ساخت اپلیکیشن ها این دستگاه آماده کنند.

اوای��ل تعطیالت نوروز بود که ش��رکت 
اپل از نس��خه جدید گوش��ی های آیفون 
خود رونمایی کرد تا به ش��ایعات منتش��ر 

شده در این باره پایان دهد. 
همان طور ک��ه انتظار می رف��ت آیفون 
جدید از مدل قبل��ی خود کوچک تر بوده 
و ان��دازه آن مانند آیف��ون 5Sژ 4اینچی 
اس��ت. مس��ئوالن اپل علت اصل��ی ارائه 
مجدد گوشی های 4 اینچی را عالقه بیش 
از حد مش��تریان به این سایز از گوشی ها 
اع��الم کرده اند و معتقدند که اپل در ارائه 
آیفون ها با س��ایز بزرگ موفق عمل کرده، 
ام��ا با ارائه این آیفون بازارهای جدیدی را 

هدف قرار داده است. 

ش��رکت،  ای��ن  مدی��ران  گفت��ه  ب��ه 
و  کوچ��ک  گوش��ی های  عالقه من��دان 
ارزان قیم��ت می توانند آیف��ون جدید که 
SE لقب گرفته خریداری و به جدیدترین 
فناوری های روز دنیا دسترسی پیدا کنند. 
آیفون جدی��د مجهز به ی��ک پردازنده 
A9 و ی��ک کم��ک پردازنده M9 اس��ت 
ک��ه می تواند ق��درت پ��ردازش باالیی را 
ب��ه کاربران ارائ��ه دهد. رم این دس��تگاه 
دو مگابایت اس��ت ک��ه برابر ب��ا مقدار رم 

استفاده شده در آیفون 6S  است. 
آیف��ون SE ک��ه ب��ا دو نس��خه ۱۶ و 
از  ۶4گیگابایت��ی عرض��ه خواه��د ش��د 
یک دوربی��ن ۱2مگاپیکس��لی بهره گرفته 

اس��ت. این دوربین قدرتمن��د می تواند با 
کیفیت 4k  فیلمب��رداری و با قدرت ۶3 
مگاپیکس��ل عکس های پانورام��ا را تولید 
کن��د. ای��ن دوربی��ن از عکس ه��ای زنده 
موس��وم به Live Photo نیز پشتیبانی 
می کن��د. دوربین جلویی نیزهمچنان ۱.3 

مگاپیکسل کیفیت دارد. 
اگ��ر بخواهیم از مش��خصات دیگر این 
نس��خه از آیف��ون حرف��ی بزنی��م باید به

NFC، وایرلس پیش��رفته با پش��تیبانی 
از اس��تاندارد ac، بلوت��وث نس��خه 4.2 و 

پشتیبانی از 4G Cat.4 اشاره کنیم. 
وزن آیف��ون 4 اینچ��ی اپ��ل ۱۱3 گرم 
و ضخام��ت آن ۷.۶ میل��ی متر و ظرفیت 

باتری آن نیز برابر ۱۶42 میلی آمپر است. 
ای��ن نس��خه از آیف��ون نی��ز از فناوری 
 3D Touch لمس س��ه بعدی یا هم��ان
پش��تیبانی نمی کند. تحلیلگران تایوانی بر 
این اعتقادند که اپل تا آخر س��ال 2۰۱۶ 
می��الدی ح��دود ۱5 میلیون دس��تگاه از 
آیف��ون SE را ب��ه فروش خواهد رس��اند 
ک��ه این عدد در مقایس��ه با فروش آیفون 

5S بسیار کمتر است. 
   SEآیف��ون گیگابایت��ی    ۱۶ م��دل 
آن  گیگابایت��ی   ۶4 م��دل  و  ذ399دالر 
499دالر قیمت دارد. این محصول جدید 
اپل از دو روز پیش به بازارهای جهانی راه 

پیدا کرده است. 

عرضه یک 4 اینچی دیگر از اپل
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سیدرحیم مقیمی اصل، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان مصنوعات پالستیکی :

میتوانیمروزانهبرای400نفراشتغالزاییکنیم گفت وگوی »فرصت امروز« با مدیر تولیدی 
هاشمی

تولید نایلکس چراغ کارخانه است
ب��ا توجه به وابس��تگی گس��ترده زندگی ام��روزی به 
صنعت پالس��تیک آیا واقعا این صنعت بدون شکس��ت 
اس��ت و نباید نگران آینده س��رمایه گذاری باشیم؟ این 
سوالی اس��ت که محمد هاشمی به عنوان سومین نسل 
از خانواده ای فعال در صنعت تولید مصنوعات پالستیکی 
به »فرصت امروز« این گونه پاس��خ داد: »ورود به صنعت 
تولید نایلون یا نایلکس نباید هدف نهایی باش��د.« مدیر 
گروه تولیدی هاش��می می گوید: این مجموعه تولیدی 
از سال 1356شمسی در خیابان مولوی تهران به عنوان 
فروشنده نایلون و نایکس بنیانگذاری شده و با توجه به 
تجاربی که در این زمینه طی مدت یاد ش��ده به دس��ت 
آورده؛ کم کم به س��مت تولید و حضور در صنعت تولید 
محصوالت پالستیکی گام برداشته و همین پیشینه به 
نوعی ضمانت موفقیت های فعلی و حضورش در بازارهای 

بین المللی بوده است. 
وی در ادامه می افزاید: سیاست این واحد تولیدی برای 
ورود به این صنعت اس��تفاده از ارزش افزوده همیشگی 
تولید نایلکس و نایلون بوده اس��ت؛ به صورتی که تولید 
ای��ن محصوالت را چراغ کارخانه در نظر گرفته و کم کم 
با اس��تفاده از گردش مالی فروش آن به فکر تخصصی تر 
کردن فعالیت صنعتی خود متناسب با شرایط و نیاز بازار 
ب��وده و امروزه در بخش های مختلف تولید انواع س��فره 
یک بارمصرف، کیسه های زباله رولی، کیسه های حباب دار 

و... جایگاه مناسبی را به خود اختصاص داده است. 
هاش��می چگونگی برنامه ریزی برای توس��عه فعالیت 
اقتصادی س��رمایه گذاران ت��ازه وارد را این گونه توضیح 
داد: این افراد می توانند با اس��تفاده از یک فضای تقریبا 
100متری و سرمایه گذاری نزدیک به 200میلیون تومان 
)خط تولید، سالن تولید و انبار( با استفاده از سود حدود 
10درصدی تولید نایلکس و نایلون و همیش��گی بودن 
بازارشان، برای توسعه و تجهیز کارخانه به دستگاه های 
چاپ یا دیگر تجهیزات تولید انواع پالس��تیک در آینده 
برنامه ریزی کنند. به گفته این فعال صنفی، سیاست یاد 
ش��ده برای توسعه کارگاه ها اگرچه کمی زمانبر است اما 
به غیر از تضمین گردش مالی و سرمایه گذاری، می تواند 
شناخت دقیقی از بازار تولید مصنوعات پالستیکی به ویژه 
نایلون و نایلکس که رقابت بسیار گسترده ای در آن وجود 

دارد، به تازه واردها بدهد. 

از بازار نباید غافل شد
این تولیدکننده محصوالت پالس��تیکی پاشنه آشیل 
سرمایه گذاری در این زمینه را تامین زنجیره مواد اولیه 
دانسته و می گوید: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه تولید 
یا همان محصوالت پروشیمی روزانه درحال تغییر است و 
این صنعت وابستگی غیرقابل تصوری به زنجیره تامین 
مواد اولیه دارد، س��رمایه گذاران نباید هرگز از بازار غافل 
باشند.وی در ادامه می افزاید: به عنوان مثال خط تولیدی 
که روزانه 700کیلو محصول تولید می کند، 10تن مواد 
اولیه را دوهفته ای مصرف خواهد کرد که این حجم مواد 
اولیه در ش��رایط امروز کمی بیشتر از 40میلیون تومان 
س��رمایه اولیه نیاز دارد. درحالی که نوسان قیمت برای 
تهیه مواد اولیه پس از این دو هفته می تواند تعیین کننده 
میزان س��ودآوری و کیفیت محصوالت باشد. مدیر گروه 
صنعتی هاشمی درباره سیاست های فروش معتقد است 
از آنجا که خرید مواد اولیه به صورت نقدی انجام می شود 
سیاست فروش نیز باید بر همان مبنا پایه گذاری شود. اما 
ف��روش نقدی با درنظر گرفتن بازار رقابتی فعلی ممکن 
است حاشیه سود کمتری داشته باشد؛ در حالی که اگر 
تولیدکنندگان به دنبال سود باالتری هستند می توانند با 
استفاده فروش های مدت دار )چکی( حاشیه سود بهتری 
برای خود رقم بزنند ولی ریسک وصول نشدن مطالبات 
ه��م وجود دارد که بای��د ب��رای آن برنامه ریزی دقیقی 
داشته باشند. هاشمی ناتوانی در تامین زنجیره مواد اولیه 
را برای تازه واردها به دلیل ناآش��نا بودن به نوس��ان های 
بازار خطری جدی دانس��ته و می گوید: به همین دلیل 
تازه وارد ها باید بسیار حساب ش��ده و دقیق در موقعیت 
مناسب خرید کرده و تولیدات ش��ان را روانه بازار کنند، 
چون در غیر این صورت قرار گرفتن در جریانات نوسانی 
می تواند چرخه تولید را با اشکال مواجه کرده و کارگاه را 

به سمت زیان هدایت کند. 

سلیقه خریداران؛ تضمین گردش مالی
ای��ن تولیدکنن��ده درباره تن��وع تولی��د کارگاه ها به 
»فرصت امروز« می گوید: بهترین سیاستی را که این گروه 
صنعتی برای تولید محصوالت از آن استفاده کرده است 
ارتباط مس��تقیم با مخاطبان از طریق فروشگاه مرکزی 
ای��ن تولیدی در خیاب��ان مولوی اس��ت. وی می افزاید: 
مس��ئوالن فروش��گاه با ارزیابی محص��والت پرفروش و 
نظرسنجی از مخاطبان به مدیران تولید سفارش تولید 
می دهن��د، به ای��ن ترتیب به ویژه در بخش س��فره های 
یک بارمصرف و همچنین کیسه های زباله رولی، هدفمند 
بوده و در چرخه جذب مخاطبان موفق عمل می کنیم که 

می تواند راهکار مناسبی برای دیگران نیز باشد. 

هرگز به داخل ایران چشم نداشته باشید
محمد هاش��می با اش��اره ب��ه رکود موج��ود در بازار 
ایران ادامه می دهد: برخی س��رمایه گذاران ممکن است 
با توجه به رکود بازار کمی نگران آینده س��رمایه گذاری 
خود باش��ند درحالی که نباید با درنظر گرفتن اطالعات 
اقتصادی فعلی برای آینده سیاس��ت گذاری کرد، چون 
افق های گس��ترده ای در صنعت تولید پالستیک آن هم 
به ص��ورت تخصصی وج��ود دارد. وی در ادامه می گوید: 
تولیدی هاش��می با درنظر گرفتن همین سیاست اقدام 
کرده و در شرایط فعلی هم توانسته برای خود آینده ای 
مناس��ب متصور باش��د چون تمام توان خود را به داخل 
مرزهای ایران معطوف نکرده اس��ت بلکه با اس��تفاده از 
سیاس��ت حضور مداوم در بازارهای بین المللی به واسطه 
شرکت کردن در نمایشگاه های تخصصی در شرایط فعلی 
نیز فعالیت اقتصادی مناسب و قابل قبولی داشته باشد. 
این فعال صنفی تصریح می کند: بازاریابی بین المللی این 
گروه تولیدی از گذش��ته در کشورهای عراق، پاکستان، 
ارمنس��تان و آس��یای میانه صورت گرفته و به تازگی با 
اس��تفاده از شرایط پس��ابرجام محصوالتی را به استرالیا 
صادر کرده است که منتظر نتیجه بازارسنجی آن بوده تا 
جریان مداوم ارسال محصوالت به این کشور را به عنوان 

بازار جدید خود برقرار کند.  

کیسه  پالستیکی؛ پرکاربردترین 
کاالی جهان

در این گزارش به روند رش��د صنعت کیس��ه های 
پالس��تیکی در جه��ان پرداخته می ش��ود و پس از 
معرف��ی مختص��ری از تاریخچ��ه و روند رش��د این 
صنع��ت، ب��ا تاکید بر یک��ی از نمونه ه��ای پرکاربرد 
آن، یعنی کیس��ه های پالستیکی خون، بازار جهانی 
آن بررس��ی می شود. کیس��ه های پالستیکی یکی از 
پرکاربردترین کاالهای مصرفی جامعه جهانی امروز 
را تش��کیل می دهند که در طیف عظیمی از صنایع 
مختلف کاربرد دارند؛ بس��ته بندی سبک و کم-وزن 
این کیسه ها که در عین حال توانایی و قدرت باالیی 
نی��ز در حم��ل مواد مختل��ف دارند، باعث ش��ده تا 
مصارف زیادی داش��ته باش��ند و در صنایع متنوعی 
مانن��د مواد غذای��ی و نوش��یدنی، دارو، محص��والت 
صنعتی، بهداشت و درمان و. . . کاربرد پیدا کنند. به 
همین دلیل با توجه به نیاز روزافزونی که در بیش��تر 
صنایع دنیای امروز به این کیس��ه های پالس��تیکی 
احس��اس می ش��ود و تقاضای جهانی برای آنها باال 
رفته اس��ت، انتظار می رود روند رش��د چش��مگیری 
در س��ال های آتی داشته باشند. البته یکی از مسائل 
اساس��ی که ممکن اس��ت در روند رشد این صنعت 
تاثیرگذار باشد، توجه به آالینده های زیست  محیطی 
اس��ت که بر ممنوعیت کاربرد این پالس��تیک های 
تجزیه ناپذیر تاکید دارد و بنابراین در سال های آینده 
باید شاهد تحوالتی در این صنعت باشیم که سازگار 

با محیط زیست باشند. 

100میلیارد عدد؛ مصرف کیسه های نایلونی در 
آمریکا

قب��ل از تولی��د کیس��ه های پالس��تیکی، عموم��ا 
کیس��ه های کاغ��ذی، مقوایی یا جعبه ه��ای چوبی، 
کار ای��ن اجناس را انج��ام می دادند، اما با ظهور این 
کاالهای س��بک و کم وزن، تقاضای جهانی نس��بت 
به آنها بیش از پیش گس��ترش پیدا کرد. نخس��تین 
کیس��ه های پالستیکی در س��ال 1957 تولید شد و 
رفته رفته جای خود را در میان بازار مصرف جهانی 
پیدا کرد؛ به طوری که در سال 1996 این کیسه های 
پالس��تیکی 80درصد از بازار کیسه های مواد غذایی 
را از آن خ��ود کرده بود. حج��م تولیدی این کاالها 
به حدی است که طبق برآورد محققان در سال های 
اخیر تنها در فروش��گاه های ای��االت متحده آمریکا، 

100میلیارد کیسه پالستیکی مصرف می شود. 

بازارهای مهم این صنعت
البت��ه رون��د تولید و تقاضا برای کیس��ه نایلونی و 
پالس��تیکی در نق��اط مختلف جه��ان از منطقه ای 
ب��ه منطقه دیگر متفاوت اس��ت، به عن��وان مثال در 
آمریکای ش��مالی، ایاالت متحده آمریکا بازار عمده 
کیسه های پالستیکی محسوب می شود، به طوری که 
صنعت پالس��تیک، س��ومین صنعت ب��زرگ ایاالت 
متحده آمریکا بوده اس��ت. آس��یا نی��ز دومین بازار 
بزرگ برای کیسه های پالستیکی در جهان محسوب 
می شود. البته در سال های اخیر با توجه به طرح های 
دولت چین مبنی بر ممنوعیت استفاده از کیسه های 
پالس��تیکی، وضعیت این صنعت در مناطق آسیایی 
متحول شده و روند رشد این صنعت در آینده ای نه 

چندان دور دستخوش تغییراتی خواهد شد. 

بازار جهانی کیسه های پالستیکی
یک بار مصرف خون

یکی از بخش های مهمی که کیسه های پالستیکی 
در آن کاربرد زیادی دارند، بخش بهداش��ت و پزشکی 
اس��ت، چراکه یکی از محص��والت رایجی که در همه 
بیمارس��تان ها و مراکز بهداشتی جهان یافت می شود، 
کیس��ه های خون اس��ت. این کیس��ه های پالستیکی 
یک ب��ار مصرف، ب��ازار قابل توجه��ی را در جهان رقم 
زده اند ک��ه در اینجا به عنوان نمون��ه ای از محصوالت 
کیس��ه های پالس��تیکی، ب��ازار جهانی آنه��ا معرفی 
می ش��ود. طبق گ��زارش تحلیلگران اقتص��ادی، بازار 
کیس��ه های پالس��تیکی یک بار مصرف خون تا سال 
2020 به ارزش 413هزار دالر می رس��د. این درحالی 
است که در سال 2014 این مبلغ 244هزار دالر بوده 
اس��ت و طی س��ال های 2015 تا 2020 با نرخ رشد 
س��االنه 9. 1درصد به ارزش مذکور می رسد. این رشد 
قابل توجه، دالیل مختلفی مانند ش��یوع بیماری های 
خونی، افزایش سالمندان، پیشرفت فناوری در حفظ و 
نگهداری خون و. . . دارد که از حوصله این بحث خارج 
اس��ت. همچنی��ن از مناطق مهم جه��ان که تقاضای 
بیشتری برای کیسه های پالس��تیکی خون در آن به 
چشم می خورد، کش��ورهای در حال توسعه هستند، 
زیرا با توجه به اهمیتی که به مراقبت های بهداش��تی 
می دهند، همچنین باال رفتن ایمنی و س��بک زندگی 
و توجه افراد به س��المت جس��مانی خود، نگهداری و 
ذخیره خ��ون در بیمارس��تان ها از اولویت های اصلی 
ای��ن کشورهاس��ت. بنابرای��ن می توان گف��ت یکی از 
مناطق مه��م و پربار ب��رای بازار جهانی کیس��ه های 
پالس��تیکی یک بار مصرف خون، کش��ورهای در حال 
توس��عه جهان سوم اس��ت. در این میان هند و چین 
به عنوان دو کش��ور در حال توسعه که جمعیت بسیار 
زیادی دارند، از جمله بازارهای اصلی این کیس��ه های 
پالس��تیکی ب��ه ش��مار می رون��د.  افزای��ش تقاضای 
جهانی برای کیس��ه های پالستیکی خون تنها بخشی 
از موارد اس��تفاده این کیسه هاس��ت و ای��ن درحالی 
اس��ت که کیس��ه های نایلونی در بس��یاری از صنایع 
دیگر نیز کارب��رد دارد. بنابراین می توان گفت، اگرچه 
سیاست های مبنی بر حفظ محیط زیست بر رشد این 
صنعت در آینده تاثیر خواهد گذاش��ت، اما با توجه به 
تقاضای روزافزون جامعه جهانی نس��بت به این دست 
از محصوالت، هنوز هم رش��دی قابل توجه را می توان 

برای بازار جهانی کیسه های پالستیکی متصور شد. 
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هنگام ق��دم زدن در کوچه و 
خیابان اگ��ر به اطراف خود نگاه 
کنید تقریب��ا از هر 10نفری که 
اطراف ش��ما هس��تند نیمی از 
آنها کیسه پالستیکی به همراه 
دارن��د و بخش��ی از خریدهای 
روزانه خ��ود را داخ��ل آن قرار 
داده اند. ش��اید ام��روز به دلیل 
تغییر سبک زندگی و همچنین 
ع��ادات خری��د مردم ب��ه نوعی 
کیس��ه های پالستیکی یا همان 
نایلکس های خودمانی با زندگی 
ما عجین ش��ده و تصور زندگی 
بدون آنها مش��کل است. به طور 
کلی، براس��اس آمار ارائه ش��ده 
میزان مصرف نایلون یا نایلکس 
در جه��ان رون��دی دوبراب��ری 
ب��ه خ��ود دی��ده و بس��یاری از 
دس��ت اندرکاران  و  کارشناسان 
محیط زیست را به خود مشغول 
کرده اس��ت. اما اگ��ر به نیمه پر 
لیوان دقت کنی��م، این افزایش 
مصرف حکای��ت از نیاز تولیدی 
غیرقاب��ل تص��ور و همچنی��ن 
گردش مالی بسیار بزرگی داشته 
و بیانگر این نکته است که بستر 
مناسبی برای سرمایه گذاری در 
این صنعت وجود دارد. از این رو 
»فرصت امروز« با توجه به وجود 
زیرساخت های الزم برای تولید 
به ویژه  پالس��تیکی  محصوالت 
در زمینه نایل��ون و نایکس های 
خرید س��ری به ب��ازار تولید آن 
زده ت��ا ب��رای عالقه من��دان به 
این صنعت  س��رمایه گذاری در 
از چن��د و چون ماج��را بگوید. 
این درحالی اس��ت ک��ه برخی 
کارشناس��ان و مسئوالن صنفی 
ای��ن صنع��ت معتقدن��د اگ��ر 
حمایت ه��ای الزم را از س��وی 
دولت دریافت کنند، بدون تردید 
حجم قابل توجهی از متقاضیان 
کار را ج��ذب صنع��ت تولی��د 

پالستیک خواهند کرد. 

نمی توانیم آمار دقیق بدهیم
سیدرحیم مقیمی اصل، رئیس 
اتحادیه سازندگان و فروشندگان 
نایلون،  مصنوعات پالس��تیکی، 

مالمی��ن و مش��مع ته��ران ب��ا 
اش��اره ب��ه فعالی��ت نزدیک به 
1800واحد تولیدی در اس��تان 
تهران به »فرصت امروز« گفت: 
یکی از بزرگ ترین کاس��تی های 
موج��ود در صنع��ت یاد ش��ده 
نب��ود اطالعات کام��ل و دقیق 
و  تولیدکنن��دگان  می��زان  از 
فعاالن اس��ت. چون با توجه به 
نوسانات اقتصادی و البته برخی 
نقص های قانونی موجود، گروهی 
از تولیدکنن��دگان تغییر ش��غل 
داده و گروه��ی ه��م به صورت 
زیرزمینی کار می کنند. مقیمی 
در ادامه اف��زود: به همین دلیل 
اکنون نمی توان درباره نیاز بازار 
یا حجم تولی��د اطالعات به روز 
و موثق��ی در اختی��ار رس��انه ها 
ق��رار داد. درحال��ی ک��ه هم��ه 
می دانیم براس��اس اصول علمی 
و اقتص��ادی اگر آماری دقیق در 
این زمینه وجود داش��ته باشد، 
می توان برای آین��ده آن بهتر و 
س��اده تر برنامه ریزی ک��رد و از 
تجمیع سرمایه ها در یک بخش 

به خصوص جلوگیری کرد. 

ارزش افزوده ای که به خطر 
افتاده 

وی جای��گاه صنع��ت تولی��د 
نایل��ون و نایلک��س را در خطر 
دانس��ت و افزود: شاید پنج سال 
پیش رونق بسیار باالیی در این 
صنع��ت وجود داش��ت و ارزش 

اف��زوده کار به صورت��ی بود که 
تقاض��ای بس��یار باالی��ی برای 
این صنعت  س��رمایه گذاری در 
داش��تیم. اما متاس��فانه از آنجا 
که سیاست های دولت براساس 
نبوده،  تولی��دی  حمایت ه��ای 
اکن��ون جایگاه صنع��ت نایلون 
و نایلکس به  رغ��م ارزش افزوده 
قابل توجه در حال افول اس��ت 
و اگ��ر جلوی این رون��د گرفته 
نش��ود ممکن اس��ت ب��ه زودی 
واردکننده ش��ویم. این درحالی 
اس��ت که به طور کلی حتی در 
ش��رایط فعل��ی هیچ نی��ازی به 
واردات نداری��م و حت��ی قاچاق 
هیچ جایگاه��ی در اقتصاد این 
صنع��ت ن��دارد. مقیمی اصل با 
بیان اینکه طی دهه 90، روزانه 
نزدیک ب��ه 200تن محصوالت 
این صنعت به کشورهای آسیای 
میان��ه، ترکی��ه، ع��راق، جنوب 
خلیج فارس، پاکستان، آذربایجان 
و روس��یه صادر می ش��د، اضافه 
ک��رد: با توجه به مش��کالت یاد 
ش��ده این روند اکنون به روزانه 
رقمی بین 20 تا 30تن رسیده و 
خطر از دست رفتن این بازارهای 

صادراتی شدت گرفته است. 
ای��ن مق��ام صنف��ی راه حل 
برطرف ش��دن این مش��کل را 
تامی��ن زنجی��ره م��واد اولیه و 
تسهیل ش��رایط تولید دانست و 
گفت: با توجه به اینکه بسیاری از 
قوانین موجود کشورمان به ویژه 

در بخ��ش گمرکی در راس��تای 
تولیدکنن��دگان  از  حمای��ت 
نیست، با توجه به رکود موجود 
در بازار، ش��اهد خروج پی درپی 
تولیدکنن��دگان از بخش ه��ای 
مختل��ف اقتص��ادی هس��تیم. 
هرچند نبای��د فراموش کرد که 
حمای��ت از صنعت پالس��تیک 
خام فروش��ی.  کاه��ش  یعن��ی 
چون به جای اینک��ه مواد اولیه 
پتروش��یمی را با قیمتی پایین 
صادر کنیم، می توانیم محصوالت 
پالستیکی را با ارزش افزوده باال 
در بازاره��ای ه��دف فروخته و 
نسبت به اش��تغال زایی در ایران 

اقدام کنیم. 

زندانی ها را نیز شاغل 
می کنیم

اما اشتغال زایی صنعت تولید 
پالستیک و نایلون به چه میزان 
اس��ت. ای��ن س��وال را مقیمی 
این گون��ه پاس��خ داد: ب��ا توجه 
ب��ه برآوردهایی ک��ه از بازارهای 
هدف و همچنین ب��ازار داخلی 
کشورمان داش��تیم اگر شرایط 
ص��ادرات دوب��اره مهیا ش��ود و 
مش��کالت فعلی به حداقل خود 
برس��د، این قول را مکتوب و در 
محض��ر رس��انه ها می دهیم که 
صنعت تولید پالس��تیک بتواند 
طی دوس��ال روزان��ه 400نفر از 
بیکاران جامعه جوان کشورمان 
را به خود ج��ذب کند. به گفته 

ای��ن میزان اش��تغال زایی  وی، 
صرفا ی��ک عدد ب��رای کاهش 
تع��داد بی��کاران نیس��ت چون 
بس��یاری از ای��ن کارگ��ران ب��ا 
آموزش هایی که از سوی کارفرما 
می بینند در کنار تجارب شغلی 
خ��ود جزو کارگ��ران ماهر برای 
تولیدکنندگان شناخته می شوند 
س��اده  کارگ��ران  قال��ب  در  و 
نخواهند بود. وی با تاکید مجدد 
بر اشتغال زایی باالی این صنعت 
اضافه کرد: اگر فضای کسب وکار 
تسهیل شده و روند تامین مواد 
اولیه قابل اعتماد باشد براساس 
طرحی که در اختیار قوه قضاییه 
گذاشته ش��ده، می توانیم حتی 
برای اش��تغال زایی زندانیان نیز 
اقدام کنیم چون راه اندازی یک 
خط تولید ساده برای کیسه زباله 
یا سفره یکبار مصرف با دستگاه 
ایران��ی نزدیک ب��ه 50میلیون 
توم��ان هزین��ه نی��از دارد ک��ه 
این میزان هم س��رمایه گذاری، 
ش��ش ماهه به نقطه سربه س��ر 

می رسد. 

بازیافت راهی برای توسعه
ای��ن مقام صنفی با اش��اره به 
اهمی��ت بازیافت در این صنعت 
که خ��ود نوعی س��رمایه گذاری 
اس��ت، گف��ت: در بس��یاری از 
کش��ورهای صنعتی پیش��رفته، 
بازیافت را نوعی س��رمایه گذاری 
مجدد می دانند. درحالی که این 
موضوع در کشورمان زیاد جدی 
گرفته نشده و مثل این است که 
سرمایه ای هنگفت را ساالنه هدر 
می دهیم. مقیمی در پایان افزود: 
یک��ی از مهم تری��ن بخش هایی 
که اکنون می توان��د در صنعت 
پالستیک برای س��رمایه گذاری 
آنهای��ی که قص��د دارن��د وارد 
میدان شوند جذاب باشد همین 
موضوع بازیافت است البته با در 
نظر گرفتن ش��رایط بهداش��تی 
می توان��د  موج��ود  قوانی��ن  و 
این س��رمایه گذاری بخش��ی از 
س��رمایه گذاری آنها باش��د و در 
کنارش تولید محصوالت جدید 
ارزش اف��زوده قاب��ل توجه��ی 

برای شان به ارمغان بیاورد. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

شاید در نگاه اول سرمایه گذاری 
در صنعت تولید پالستیک یکی از 
ساده ترین روش های سرمایه گذاری 
به نظ��ر  آید ام��ا نبای��د فراموش 
ک��رد هر صنعت��ی ریزه کاری های 
مخصوص به خود را داشته و برای 
موفقیت باید تمام زوایای تولید را 
در نظر داش��ته باشیم، چون همه 
می دانی��م افزای��ش به��ره وری در 
تولید می تواند عاملی در موفقیت 
به خصوص  باش��د  سرمایه گذاران 
اگر زمینه س��رمایه گذاری ارتباط 
مستقیمی با مصرف انرژی داشته 
باشد. چم وخم س��رمایه گذاری در 
این حوزه را در گفت وگو با حسین 
صلواتی، مدیرعامل ش��رکت نوین 
پک پالستیک آریا بررسی کرده ایم 
که در زمینه نصب ماشین آالت و 
تولیدکننده  کارخانج��ات  تجهیز 
پالس��تیکی  مصنوع��ات  ان��واع 
تخص��ص دارد وی حرف های��ش 
را این گون��ه آغاز می کن��د: به طور 
کلی در صنعت تولید پالس��تیک، 
نیازمندی تولیدکنندگان به خارج 
از مرزهای ایران تقریباً نزدیک به 
30درصد اس��ت، چ��ون هنوز در 
بخش��ی از مواد اولیه و تجهیزات 
به خارج از کشور مثل کشورهای 
ایتالیا، کره جنوب��ی، ژاپن و چین 
وابسته هستیم. وی درباره شرایط 
فعلی صنعت یاد شده در کشورمان 
معتقد اس��ت ب��ا توجه ب��ه اینکه 
تاکنون سیاس��ت دول��ت به نوعی 
حمایت از تولید نبوده، بس��یاری 
از خط��وط تولی��د نصب ش��ده در 
این صنعت، از حرکت ایس��تاده و 
به قول مع��روف خاک می خورند، 
درحالی که همسایه شمال غربی 
ایران یعنی ترکیه با سرمایه گذاری 
بس��یار مناس��ب و حمای��ت قابل 
توج��ه بانک ه��ای این کش��ور از 
صنعت تولید پالستیک، به سرعت 
درحال رش��د و توس��عه بازارهای 
هدف��ش اس��ت و ای��ن نگرانی در 
ایرانی وجود  میان تولیدکنندگان 
دارد ک��ه مب��ادا تولیدکنن��دگان 
ترکیه با اس��تفاده از حمایت های 
قاب��ل توج��ه دولت ش��ان جایگاه 
اقتصادی تولیدکنندگان ایرانی را 

در بازارهای هدف شان بگیرند. 

پتروشیمی ها به نفع رقبا کار 
می کنند

ای��ن فعال صنفی ک��ه در بخش 
م��واد اولیه فعالیت می کند، معتقد 
است: برخی از مواد تشکیل دهنده 
پالس��تیک به ناچار بای��د از خارج 
کش��ورمان وارد ش��ود ام��ا جالب 
اینجاس��ت ک��ه بخش عم��ده ای 
ه��م که داخ��ل کش��ورمان تولید 
می شود برای تولیدکنندگان ایرانی 
سودآور نیست، چون پتروشیمی ها 
اولی��ه  م��واد  ارز،  واس��طه های  و 
ارزان قیمت را در ایران به نفع خود 
مص��ادره کرده اند. به عن��وان مثال 
مدتی پیش برای یک سفر تجاری 
به ترکیه س��فر کرده ب��ودم که در 
محوطه ی��ک کارخانه محصوالت 
پتروش��یمی و مواد اولیه ایرانی را 
دیدم. خوش��حال از اینک��ه تولید 
ایران در این کشور پایه تولید شده، 
از مالک کارخانه درباره قیمت خرید 
مواد جویا شدم که دریافتم قیمت 
م��واد اولیه حمل ش��ده تا ترکیه و 
فروخته شده به تولیدکنندگان این 
کش��ور تقریباً کیلویی 500تومان 
ارزان تر از بازار کشورمان است. حال 
سوال این اس��ت چرا این حمایت 
از تولیدکنن��دگان خارجی صورت 
می گی��رد و پتروش��یمی ها به فکر 
ایجاد رقابت برای محصوالت ایرانی 

در بازارهای بین المللی نیستند؟ 
به اعتقاد صلوات��ی، قیمت ثابت 
م��واد اولیه و همچنین دسترس��ی 

همیش��گی به م��واد اولی��ه دارای 
کیفیت متعادل و یکنواخت یکی از 
رموز موفقیت تولیدکنندگان است 
که درحال حاضر این روند در ایران 
به رغم وجود پتروشیمی های فعال 
تقریباً غیرممکن شده و بسیاری از 
تولیدکنندگان برای اینکه بتوانند به 
مواد اولیه یکنواخ��ت از نظر آنالیز 
کیفی دسترس��ی داش��ته باشند، 
به اس��تفاده از مواد خارجی عمدتا 

کره ای رو آورده اند. 

با یک گل بهار نمی شود
این فعال صنف��ی درباره قیمت 
خری��د خطوط تولی��د محصوالت 
است: همانطور  معتقد  پالستیکی 
ک��ه ان��واع و اقس��ام محص��والت 
پالس��تیکی در بازار وج��ود دارد 
بای��د آم��اده دیدن دس��تگاه های 
متفاوت ب��ا ظرفیت های مختلفی 
باش��یم اما اگر کس��ی ب��ه دنبال 
سرمایه گذاری اقتصادی با بازدهی 
مناسب است نباید فقط برای یک 
خ��ط تولی��د برنامه  ریزی داش��ته 
باشد، چون به قول معروف با یک 
گل بهار نمی ش��ود، ب��ه این دلیل 
که امروز رقابت آنچنان باالس��ت 
ک��ه اگر کس��ی قصد ایس��تادگی 
در ب��ازار فعلی را دارد باید س��بد 
محصوالت��ش کامل تر باش��د. وی 
که تولید نایلکس و نایلون را جزو 
یکی از ساده ترین تولیدات صنعت 
پالس��تیک می دان��د و می افزاید: 

ب��رای خرید یک خط تولید ایرانی 
با ظرفیت تولید نزدیک 400 کیلو، 
حدود 40میلیون تومان س��رمایه 
الزم اس��ت اما از آنج��ا که برخی 
ماش��ین آالت تولیدی ب��ا راندمان 
بسیار باالتری را می توان از ایتالیا و 
چین در بازار یافت با هزینه کردن 
بیشتر برای راه اندازی خط تولید، 
می توان بهره وری باالتری داش��ت. 
به عن��وان مث��ال یک خ��ط تولید 
ایتالیایی ب��ا راندمان دوبرابر تولید 
یک خط تولی��د ایرانی، نزدیک به 
100میلیون تومان س��رمایه اولیه 
 الزم دارد. مدیر ش��رکت نوین پک 
پالس��تیک آریا فضای م��ورد نیاز 
تولید را متناس��ب با ظرفیت تولید 
می دان��د و می گوی��د: به طور کلی 
در ای��ن نوع تولید فضای مورد نیاز 
برای محصوالت، مواد اولیه و خط 
تولی��دی ب��دون خطوط چ��اپ یا 
س��ایر خطوط تولید جانبی، حدود 
500مترمربع است اما همین امروز 
برخی کارخانج��ات تولیدی داخل 
کش��ورمان که دارای خطوط تولید 
مختل��ف و همچنی��ن بخش های 
تکمیلی مثل چاپ و بس��ته بندی 
هس��تند نزدیک به 2هکتار فضای 
کارخانه باز و سرپوشیده در اختیار 

دارند. 

نوآوری شرط موفقیت است
صلوات��ی در ادام��ه ب��ا تأکی��د 
ب��ر اهمی��ت ن��وآوری در صنعت 

تولید پالس��تیک می افزاید: تولید 
پالستیک و نایلکس از بخش های 
س��اده صنعت پالس��تیک اس��ت 
و اگ��ر واقع��اً کس��ی تصمی��م به 
ح��وزه  ای��ن  در  س��رمایه گذاری 
دارد بای��د ب��ه دنبال ن��وآوری در 
این صنعت باش��د. به عنوان مثال 
تولید پالس��تیک های حب��اب دار، 
کیفیت های  ب��ا  پالس��تیک هایی 
مناسب برای کشاورزی و... می تواند 
تضمینی برای آینده اقتصادی این 
س��رمایه گذاری باشد، چون اکنون 
اگر به دنبال تولید متعارف باشیم 
آنقدر تولیدکنن��ده در بازار وجود 
دارد ک��ه تازه واردان ب��ه ناچار باید 

بازار را ترک  کنند. 
درب��اره  صنف��ی  فع��ال  ای��ن 
اشتغا ل زایی این صنعت می گوید: 
ش��اید به دلی��ل مکانی��زه بودن، 
صنع��ت تولید پالس��تیک خیلی 
اشتغا ل زا به نظر نرس��د اما اگر به 
رون��د تولید و توزی��ع توجه دقیق 
داشته باش��یم می بینیم چرخه ای 
از نیروی انس��انی در حال فعالیت 
هس��تند تا یک کیسه پالستیکی 
در دس��ت مش��تری ق��رار بگیرد. 
پس نمی ت��وان تولید پالس��تیک 
پایی��ن  اش��تغا ل زایی  دارای  را 
دانست درحالی که نباید فراموش 
کنیم ام��روزه یکی از مش��کالت 
تولیدکنندگان کمبود کارگر ماهر 
است، چون با توجه به شرایط بازار 
کار کشورمان بسیاری از کارگران 
تولیدی  کارگاه های  نیم��ه راه،  در 
را ب��ه امی��د درآمده��ای بیش��تر 
ترک می کنن��د که این روند برای 
صنعت پالس��تیک خطرناک است 
و کارفرمایان عالقه مند هستند با 
کارگرانی کار کنند که از نظر فنی 
مهارت های الزم را داش��ته باشند. 
وی در ادامه می افزاید: تغییر شغل 
کارگ��ران ایران��ی یا ب��ه اصطالح 
خودمانی این ش��اخه و آن شاخه 
پریدن ه��ای کارگران ایرانی باعث 
ش��ده تا برخی تولیدکنندگان به 
استفاده از کارگران مهاجر ترغیب 
ش��وند و در واق��ع آموزش��گاهی 
رایگان برای ش��ان ایج��اد کنند و 
کارگران ایرانی ای��ن فرصت را از 

دست بدهند. 

گزارشی از سرمایه گذاری در صنعت پالستیک

ثبات کیفیت مواد اولیه مهم ترین نیاز تولیدکنندگان

ترجمه: فهیمه خراسانی شیدا رمزی



برنامه ریزی شهری به دنبال مشکالت نشأت گرفته از 
انقالب صنعتی مطرح شد. هرچند پیشینه برنامه ریزی 
برای ش�هر، به گذشته های بسیار دورتر و شکل گیری 
نخستین تمدن های بشری در میان رودان، مصر و هند 
برمی گردد. ابتدا حل مشکالت صنعتی شدن همچون 
کمب�ود مس�کن، بهداش�ت محی�ط و... در مداخالت 
کالبدی دیده می ش�د اما از اواسط دهه ۱۹۶۰ میالدی 
و ب�ا بروز ناکارآمدی این گون�ه مداخالت، برنامه ریزی 
شهری به سوی مسائل اقتصادی و اجتماعی روی آورد 
و مباحثی مانند عدالت، دموکراسی و مشارکت مردم 

در فرآیند برنامه ریزی شهری مطرح شد. 
در  گروه�ی  از س�ال ۱3۶8  ه�م  م�ا  در کش�ور 
زیرمجموع�ه وزارت کش�ور ب�ه نام گ�روه مطالعات 

برنامه ریزی شهری شکل گرفت. به گفته حبیب اهلل 
طاهرخانی از مدیران شهری، این گروه مطالعاتی از 

لح�اظ مطالعاتی ضعف هایی در این حوزه داش�ت و 
دلی�ل آن نی�ز این بود که کار پژوهش�ی و علمی که 
انجام می گرفت در قالب چارچوب های کالن پژوهشی 
نبود. این مدیر ش�هری معتقد است کارکرد سازمان 
ش�هرداری پیش و پس از ش�کل گیری پژوهش�کده 
مطالعات شهری تفاوت قابل توجهی داشت و پیش از 
تشکیل این پژوهش�کده گروه مطالعات برنامه ریزی 
ش�هری جایگاه تثبیت شده ای نداش�ت و مرتبًا بین 
بخش های مختلف س�ازمان و وزارت کش�ور جابه جا 
می ش�د ولی ب�ا ش�کل گیری پژوهش�کده مطالعات 
ش�هری این مرک�ز جای�گاه متفاوتی پیدا ک�رد. در 
گفت وگو با حبیب اهلل طاهرخانی، از مدیران ش�هری، 
جایگاه برنامه ریزی شهری و چگونگی اجرای فرآیند 

آن را مورد بررسی قرار داده ایم. 

شنبه
14۱5 فروردین 1395 کافه مدیران

برنامه ریزی برای شهری ایده آل تر 

هر کشور دارای شهرهایی است که برخی مدرن تر 
و برخ��ی کمت��ر مدرن و امروزی هس��تند. افزون بر 
درجه بندی های درون کش��وری، ش��هرهای مختلف 
دنی��ا به لحظ بافت، س��اختار و امکان��ات با یکدیگر 
تفاوت هایی آش��کار دارند. امکانات و معماری شهرها 
در کش��ورهای توسعه یافته فاصله زیادی با شهرهای 
کش��ورهای توس��عه نیافت��ه دارد و می��زان رضایت 
شهروندان از زندگی در این شهرها نیز متفاوت است. 
ش��هرداری ها ب��رای برنامه ری��زی و افزایش امکانات 
ش��هری اغل��ب از پژوهش ها و طرح هایی اس��تفاده 
می کنند که توس��ط متخصصان برنامه ریزی شهری 
تدوین ش��ده اند. ای��ن طرح ها س��یطره و عملکردی 
گس��ترده دارند و می توانند بخش ه��ای متنوعی را 
پوشش دهند. نکته مهم در این میان اهمیت تفاوت 
برنامه ریزی در ش��هرهای مختلف است، برای مثال 
طرح��ی که برای ش��هر صنعتی و آل��وده تایونان در 
ش��مال چین تدوین شده قابلیت تعمیم به برنامه ای 

ویژه برای شهری در سوئد را ندارد. 

برترین برنامه ریزان شهری 
برای داش��تن شهری استاندارد نیاز به برنامه ریزی 
ش��هری و ب��رای برنامه ری��زی ش��هری نی��از ب��ه 
برنامه  ریزان��ی ق��وی و موفق اس��ت. س��ردبیر مجله 
تخصصی معماری ش��هرهای آین��ده، در مقاله ای به 
معرفی برترین دانش��گاه هایی پرداخته که از دید او 
موفق ترین برنامه ریزان ش��هری را آموزش می دهند. 
نگاه��ی اجمالی به فهرس��ت من��درج در این مقاله 
نشان می دهد کشورهای توسعه یافته ای چون ایاالت 
متح��ده، کانادا و انگلس��تان دانش��گاه های معتبری 
در ای��ن زمینه دارند اما حضور دانش��گاه هایی چون 
دانش��گاه هنگ کنگ به عنوان یک دانش��گاه آسیایی 
در ای��ن جمع، امیدهایی را در خصوص کش��ورهای 
در حال توس��عه و آس��یایی ایجاد می کند. دانشگاه 
برکلی، دانش��گاه کالیفرنیای جنوبی، دانشگاه لندن، 
استکهلم و بریتیش کلمبیا، از موفق ترین دانشگاه ها 
در حوزه آموزش برنامه ریزان ش��هری هس��تند و هر 
سال تعدادی فارغ التحصیل بسیار کارآمد به جوامع 

شهری تقدیم می کنند. 
از س��وی دیگر با نگاهی به لیست خوش طرح ترین 
ش��هرهای جه��ان یا ب��ه عب��ارت س��اده تر، برترین 
ش��هرهای جه��ان ب��ه لح��اظ باف��ت و طراحی به 
نام های��ی برمی خوریم ک��ه چن��دان غافلگیر کننده 
نیس��تند؛ زوری��خ، پاریس، واش��نگتن، آمس��تردام، 
برلی��ن، نیویورک، س��ئول و... نام هایی هس��تند که 
نش��ان می دهند بی��ن توجه به آم��وزش آکادمیک 
دروس��ی چون شهرس��ازی و برنامه ریزی ش��هری و 
دس��تیابی به المان های مناس��ب تا چه حد ارتباط 
مس��تقیم وجود دارد. اما ش��هر کوریتیب��ای برزیل 
نیز در لیس��ت برترین ش��هرهای جهان جای دارد، 
ش��هری که تا چندی پی��ش چندان پ��رآوازه تلقی 
نمی ش��د. علت نزدی��ک بودن این ش��هر نه چندان 
ب��زرگ به اس��تانداردهای جهان��ی را می توان تا حد 
زیادی به ش��هرداری هوش��مندانه آن منتسب کرد. 
بس��یاری از گردش��گران خارجی معتقدند این شهر 
برزیلی با داشتن 17 پارک تفریحی، 90 مایل زمین 
پیاده روی و دوچرخه س��واری، فضای سبز و پوشش 
گیاهی وس��یع و سیس��تم های جمع آوری زباله فوق 
مدرن یکی از اصولی ترین شهرهای جهان محسوب 
می ش��ود. براس��اس آمارها سیس��تم حمل و نقل این 
ش��هر تا حدی مناسب و دقیق است که تا 70درصد 
از گردش��گران و مس��افران تمایل دارند از سیستم 

حمل و نقل عمومی استفاده کنند. 
اما عجیب است اگر بدانیم این شهر رویایی تا اواخر 
دهه 60 به شدت غیر مدرن و بدوی بود. شاید اغراق 
نباش��د اگر موفقیت این ش��هر را به طرحی موسوم 
به  »طرح جامع کوریتیبا« نس��بت دهیم. این طرح 
که از اوایل دهه 70 تصوی��ب و وارد مرحله اجرایی 
شد توس��ط تیمی متشکل از معماران و برنامه ریزان 
ش��هری حرفه ای شامل جیمی لرنر طراحی شد و به 
س��رعت به مرحله اجرا درآمد. طرحی که آقای لرنر 
از آن به عنوان یکی از موفقیت های مثال زدنی دولت 

برزیل یاد می کند. 
وی می گوید: تنها کافی اس��ت این نکته را در نظر 
بگیرید که بسیاری از مردم این شهر چندان متمول 
نیستند و تحصیالت عالی ندارند اما به لطف طراحی 
دقیق ش��هر، اکنون ج��زو متمدن ترین ش��هروندان 
دنیا طبقه بندی می ش��وند، زباله های خود را تفکیک 
می کنند، از طرح های زیست محیطی دفاع می کنند 

و رفتاری مبتنی با احترام دارند. 

دامنه فعالیت برنامه ریزان شهری 
تفکر سنتی در خصوص برنامه ریزان شهری اغلب 
ای��ن افراد را به عن��وان طراحان نمای کلی ش��هر ها 
تعریف می کند. این تعریف همانقدر که ناقص است، 
می تواند صحیح نیز باش��د. در واقع حیطه فعالیت ها 
یا ایده هایی که می تواند از سوی برنامه ریزان شهری 
م��ورد بررس��ی، طراحی و اجرا ق��رار گیرد به حدی 
گس��ترده اس��ت که هر نوع برنامه ای را از طراحی و 
نوس��ازی ترمینال های ش��هری تا طراحی فضاهای 

سبز شهری در برمی گیرد. 
در گزارش��ی که توسط سازمان ملل منتشر شده، 
بخش��ی مه��م از فعالی��ت طراح��ان و برنامه ریزان 
ش��هری، شامل فعالیت های زیست محیطی است. بنا 
بر نتایج پژوهش های این سازمان در یک دهه اخیر، 
ش��هرهای برتر جه��ان برای افزایش فضای س��بز و 
توسعه سالمت شهروندان از طریق این فضاها تالش 
بس��یاری کرده و البته مورد تقدیر واقع شده اند. در 
طول دهه های پس از انقالب صنعتی اغلب ش��هرها 
ب��رای به روز ش��دن بر فضاهای صنعت��ی، تجاری و 
اغلب فاقد فضاهای س��بز تأکید داش��تند. این روند 
امروزه تقریباً معکوس ش��ده و برنامه ریزان ش��هری 
تالش دارند با تأکید بر این فضاها ضمن زیبا س��ازی 
شهر، استانداردهای زیست محیطی را ارتقا بخشند. 

آزموده

نح�وه ش�کل گیری گ�روه مطالع�ات 
برنامه ریزی ش�هری چگون�ه و به چه 
شکل بود و چه فرآیندی را طی کرد؟ 
در س��ال 1368 گروهی در زیرمجموعه 
وزارت کش��ور شکل گرفته بود به نام گروه 
مطالعات برنامه ریزی ش��هر. وزارت کشور 
عموماً متولی شهرداری های کشور است و 
در آن زمان به دلیل اینکه ش��ورای ش��هر 
تشکیل نش��ده بود وزارت کشور قائم مقام 
ش��ورای ش��هر بود و مدیریت شهرداری ها 
را عه��ده دار ب��ود. گ��روه مطالعات��ی ک��ه 
زیرمجموع��ه وزارت کش��ور در س��ال 68 
تش��کیل ش��ده ب��ود از لح��اظ مطالعاتی 
ضعف هایی در این حوزه داش��ت، دلیل آن 
نیز این بود که کار پژوهشی علمی که انجام 
می گرف��ت در قال��ب چارچوب های کالن 
پژوهش��ی نبود و از همین رو یک سیاست 
کلی در مرکز پژوهش های مجموعه مدنظر 
ق��رار گرفت مبنی ب��ر اینکه نظ��ام مرکز 
مطالعات که یک مرکز مطالعات وابسته به 
دستگاه اجرایی بود بتواند به چارچوب های 
مراکز پژوهش��ی وزارت علوم نزدیک شود، 
یعنی هیأت علمی داش��ته باشیم. یکی از 
مش��کالت مرکز نداش��تن نیروی ماندگار 
ب��ود، به عن��وان مث��ال نیروی��ی می آمد و 
کار را ی��اد می گرفت ام��ا زمانی که می دید 
پرداخت ها، حمایت ها یا پرس��تیژهایی که 
عرضه می شود، متناسب با فعالیتش نیست 
ترک کار می کرد. درحالی که این حوزه به 
نوع��ی تصمیم گی��ری و سیاس��ت گذاری 
کالن همه ش��هرداری های کشور را جهت 
می داد، توان ج��ذب نیروهای خیلی قوی 
را نداش��ت. بنابرای��ن الزم بود تیم بس��یار 
ق��وی در آنجا ش��کل بگیرد و ب��ه همین 
دلیل مقرر ش��د ک��ه م��ا در زیرمجموعه 
وزارت علوم قرار بگیری��م تا بتوانیم هم از 
مزایای هیأت علمی و س��ایر مزایا که برای 
پرداخت های قانونی وجود دارد، برخوردار 
باش��یم و هم بتوانیم نشریه علمی منتشر 
کنی��م. پس از مذاکراتی که در س��ال های 
 مختلف داش��تیم ب��ه نظرم در س��ال های

81-80 بود که مجوز پژوهشکده شهری و 
روس��تایی را از وزارت علوم دریافت کردیم 
با چند گروه پژوهشی مختلف که متعاقب 
آن فصل نام��ه علم��ی پژوهش��ی مدیریت 
ش��هری را منتش��ر و زمین��ه را برای طرح 
مباحث علمی پژوهش��ی متف��اوت در این 

حوزه فراهم کردیم. 
کار دیگ��ری که صورت گرفت تأس��یس 
انتش��ارات مرکز پژوهش ها یا پژوهش��کده 
تحت عنوان انتشارات سازمان شهرداری ها 
بود که در ح��ال حاضر بیش از 200 جلد 
کتاب در حوزه های مختلف مسائل شهری 
منتش��ر ک��رده ک��ه نتای��ج کار گروه های 

پژوهشی مرکز مطالعات است. 
 در ی�ک فرآین�د مقایس�ه ای کارکرد 
س�ازمان را پیش و پس از شکل گیری 
پژوهش�کده مطالعات ش�هری چگونه 

ارزیابی می کنید؟ 
در آن زم��ان ما جایگاه تثبیت ش��ده ای 
نداش��تیم و مرتب��اً این گ��روه و مرکز بین 
وزارت  و  س��ازمان  مختل��ف  بخش ه��ای 
کشور جابه جا می ش��د ولی با شکل گیری 
پژوهش��کده مطالع��ات ش��هری این مرکز 
جای��گاه متفاوتی پیدا ک��رد. حتی رئیس 
س��ازمان یا وزیر کش��ور دید متفاوتی پیدا 
کردن��د و برای انتخاب ش��خصی به عنوان 
رئیس این مؤسس��ه حس��اس ش��دند و به 
دنبال شخصی برای این سمت هستند که 
از جایگاه علمی قوی برخوردار باش��د، چرا 
ک��ه باید در بحث های علم��ی حداقل های 
علمی وزارت علوم برآورده شود و در نتیجه 
یک ثبات کاری مناس��بی شکل گرفت که 
خروجی های خوبی به همراه داشت. مانند 
مجالت متع��ددی در حوزه ه��ای مختلف 
مس��ائل ش��هری از جمل��ه انتش��ار مجله 
شهرداری که بین کلیه شهرداری ها توزیع 
می شود. در حال حاضر تقریباً 100 شماره 

از این مجله چاپ ش��ده است که به نوعی 
بولتن سازمان اس��ت که نتایج پژوهش ها، 
رویکردها و سیاس��ت ها را ب��ه اطالع همه 
ش��هرداری های کشور می رس��اند، ولی به 
نظ��م و ترتیب آن زمان نیس��ت. از مراجع 
اصلی شهرداری به خصوص شهرداری های 
کوچ��ک که دسترس��ی ب��ه آنه��ا خیلی 
کم اس��ت و منابع مالی که عمدتاً ناش��ی 
از تثبی��ت جای��گاه مرک��ز مطالع��ات بود، 
به عنوان یک پژوهشکده مطالعات شهری و 
روستایی در ساختار ماندگار شدند و هنوز 
ه��م ادامه فعالیت دارند، درس��ت برخالف 
بس��یاری از مراکز مطالعاتی که براس��اس 
توجه مدی��ر گاه��ی کار می کنند و گاهی 
کار نمی کنن��د و این ویژگی دوگانه به نیاز 

دستگاه پاسخ می دهد. 
برنامه عملیاتی چگونه طرحی است و 

چه مواردی را دربرمی گیرد؟ 
 در نظ��ام برنامه ری��زی ش��هرداری یک 
س��ری طرح های کالن مانند طرح جامع و 
طرح تفضیلی همیشه مطرح بوده است که 
به نوعی سیاست های به خصوص کالبدی 
اداره ش��هر در آنها مطرح بوده است. عالوه 
بر طرح هایی مانند طرح جامع حمل و نقل 
و ترافی��ک که سیاس��ت های حمل و نقل را 
مش��خص می کرد، بودجه سنواتی که سند 
برنام��ه یک س��اله را بررس��ی می کند نیز 
وجود داشت اما با تش��کیل حوزه معاونت 
برنامه ریزی این طرح ها شکل منسجم تری 
به خ��ود گرف��ت. طرح های کالن��ی مانند 
بودجه س��نواتی یک طرح عملیاتی اس��ت 
و ب��ه آن پول تخصیص پی��دا می کند، اما 
مش��کل از آنجا نش��ات می گرفت که این 
ط��رح  کالن به چ��ه ص��ورت می تواند به 

بودجه متصل شود. 
براساس بررس��ی هایی که صورت گرفت 
مشخص شد که خالء نظام برنامه ریزی در 
این بین وجود دارد که به نوعی لوال اس��ت 
بین طرح های کالن و بودجه س��نواتی که 
یک س��ند کاماًل عملیاتی است. به همین 
دلی��ل بررس��ی هایی ک��ه ص��ورت گرفت 
نش��ان می داد بسیاری از ش��هرداری های 
دنی��ا بین این دو مبحث یک اکش��ن پالن 
ه��م دارند که عموم��اً میان مدت و معموالً 
پنج ساله اس��ت که به نوعی سیاست های 
کالن را از طرح های فرادس��تش می گیرد 
و به زبان قابل فهم بودجه تبدیل می کند. 
یعن��ی اگر در طرح های جام��ع و تفضیلی 
چش��م اندازی مبنی بر شهری روان تعیین 
ش��ده باش��د، راهبرد توس��عه حمل و نقل 
عموم��ی را هم مطرح می کن��د و به عنوان 
مثال در برنامه های عملیاتی گفته می شود 
که در پنج س��ال آینده س��هم حمل و نقل 
عمومی از اینجا به اینجا رس��انده می شود 
یا با ای��ن منابعی که وجود دارد، خط 6 یا 
7 مترو تکمیل می ش��ود. این سند واسطه، 
در سند باالدس��ت بودجه قرار می گیرد و 
بودجه بی هدف تنظیم نمی ش��ود. معمول 
اس��ت که اینجا احداث خط 6 مترو از یک 
چش��م انداز باالتری سرچشمه گرفته و در 
آن مس��یر حرکت می کند و مبنای تدوین 
بودجه س��نواتی می شود. مثاًل در سال اول 
برنامه 15 کیلومتر از خط 6 با 4 ایس��تگاه 
احداث می ش��ود و بودجه هم بر پایه های 
مش��خص و محکمی ش��کل می گیرد. این 
برنامه بر مبنای این هدف طرح مسئله اش 
ش��کل گرفت که ما باید این کار را بکنیم. 
چ��ون تجرب��ه اول بود البت��ه در مجموعه 
ش��هرداری برنامه هایی تهیه ش��ده بود اما 
برنام��ه ای ب��ا این رویکرد که لوال باش��د و 
بتوان��د طرح های فرادس��ت را ب��ه بودجه 
سنواتی متصل کند تهیه نشده بود. برنامه 
عملیاتی کاماًل ش��اخص می گذارد و پروژه 
را تعری��ف می کند و مناب��ع هم می گذارد 
ک��ه این تف��اوت اصلی برنام��ه عملیاتی با 
برنامه ه��ای کل��ی که در این ح��وزه تهیه 
می شود، است. این سیاست قاعدتاً باید در 
فرآیندی که طی کردیم اجرا و این کار در 

مجموعه شهرداری باید انجام 
می شد. 

ب�رای اجرایی ک�ردن این 
فرآین�د چ�ه اقداماتی را 

انجام دادید؟ 
 نخستین بحث توجیه 
کردن نهاد قانون گذاری 
یعنی ش��ورا و مدیریت 
تهران  کالن ش��هرداری 

به عنوان هیأت  و معاونان 
است  ش��هرداری  رئیس��ه 
که این ضرورت کار اس��ت. 
ضرورتی اس��ت ک��ه باید 
تعقی��ب کنیم و به همین 

دلیل کاری را آماده کردیم 
تحت عن��وان نظ��ام برنامه ریزی در 

ش��هرداری و به کمیسیون برنامه و بودجه 
ش��ورا ارائه دادیم. ما هم در جلسه شورای 
معاون��ان به آنه��ا ارائه کردی��م که متوجه 
ش��وند یک خ��الء داری��م و در جهت این 
خالء می خواهی��م حرکت کنیم، به همین 
دلیل ش��ورا هم اجازه داد در بودجه سال 
1390 حتم��اً این برنام��ه را تولید کنیم و 
هم به ش��هرداری تکلیف کرد که این کار 
را بکنیم و این یک س��طحی از اراده کالن 
مدیریتی ما را ش��کل داد، چراکه تهیه این 
نوع برنامه ب��دون همکاری بدن��ه اجرایی 
عماًل امکان پذیر نیست، زیرا قرار است وارد 
جزییات ش��ویم و بحث کل��ی نمی خواهد. 
بعد متوجه ش��دیم این کار جدید است و 
فرمت ها و رویه هایش اس��تاندارد نیست و 
نظام نامه مش��خصی برای آن نوشته نشده 
اس��ت و اصل اساس��ی را نداش��تیم، چون 
رویکردهای مختلفی ب��رای تدوین برنامه 
داریم. اغلب برنامه هایی که در شهرداری و 
بخش های مختلف تهیه می شود این است 
که به مشاور بیرونی خیلی تکیه می کنند، 
یعنی ی��ک ف��ردی از بی��رون می آورند و 
برنامه تهی��ه می کند اما جمع بندی ما این 
ب��ود که برنامه عملیاتی ب��ا توجه به اینکه 
به اجرا می رس��د، توس��ط بخ��ش بیرونی 
اصاًل قابل انجام نیس��ت و اگ��ر این کار را 
بکنی��م هم با مقاومت مواجه می ش��ویم و 
هم ت��ا زمانی که مجموعه ب��ا مقتضیات و 
شرایط دستگاه آش��نا شود و مسلط شود، 
زمان طوالنی نی��از دارد و به همین دلیل 
اصل و اس��اس را گذاشتیم بر سازماندهی 

تهیه برنامه در استفاده از توان کارشناسی 
داخ��ل ش��هرداری. البت��ه حواس مان بود 
که هر وقتی س��راغ برنام��ه اجرایی برویم 
ممکن اس��ت به تکرار مبتال شویم و چون 
بدن��ه اجرایی فکر می کند همین کاری که 
انج��ام می دهد تنها راه و درس��ت ترین راه 
اس��ت، همان راه را می خواهد ادامه دهد. 
برای اینک��ه رویکردهای علمی و ابتکارات 
جدید را وارد کار کنیم یک مشاور خدمات 
پشتیبان گرفتیم که کارهای علمی مربوط 
به برنام��ه را انجام می دهد و در حوزه های 
ماموریتی مختلف هم سعی کردیم که یک 
هس��ته علمی را در کنار این بدنه اجرایی 
ایجاد کنیم که ایده ه��ای جدید بدهند یا 
مثاًل خروجی آنها را مورد بحث و بررس��ی 
قرار دهند و رویکرده��ای جدید را در آن 
ببینند. همه این موارد منجر به این ش��د 
که ما بتوانیم یک برنامه سه ساله عملیاتی 
را در ی��ک م��دت خیل��ی محدود ش��ش، 

هفت ماهه اجرا کنیم قباًل این س��ابقه در 
مجموعه شهرداری نبود، اصلی ترین دلیلی 
که باعث ش��د این اتفاق بیفتد این بود که 
س��ازماندهی مناسبی در این حوزه صورت 
گرفت، یعنی بخش سازماندهی واقع بینانه 
کمک کرد ک��ه این اتفاق بیفت��د. این در 
حالی است که اگر ما صرفاً به بدنه اجرایی 
اکتفا می کردیم کیفیت برنامه را از دس��ت 
می دادیم، اگر مشاوره بیرونی داشتیم قطعاً 
وجه اجرایی و عملیات��ی بودن برنامه را از 
دس��ت می دادیم و ممکن بود زمان بسیار 
زیادی را تلف کنیم، زیرا یکی از آسیب های 
جدی برنامه اس��ت و چندین آسیب دارد. 
در کش��ور ما تدوین برنامه ها جدا از اینکه 
خروجی بعضی از طرح ها منجر به خروجی 
عملیات��ی نمی ش��ود، یکی از آس��یب های 
جدی این اس��ت که زم��ان طوالنی صرف 
تهی��ه برنام��ه می کنیم و طوالنی ش��دن 
فرآیند تدوین برنامه، سیس��تم را نس��بت 
ب��ه آن بی تف��اوت و غیرحس��اس می کند. 
ب��ه همین دلیل زمان بر ب��ودن یک تهدید 
جدی برای برنامه ها اس��ت، ویژگی بعدی 
آرمان گرایان��ه بودن برنامه ها اس��ت یعنی 
اینک��ه هی��چ توجهی ب��ه منابع دس��تگاه 
نمی کنند چون برنامه براس��اس منابع قرار 

داده می شود. 
در این میان اصلی ترین و اساسی ترین 
مش�کالتی که با آن مواجه بودید، چه 

موضوعاتی بود؟ 
در بح��ث اصالحات نظ��ام که در بخش 
اداره کل داش��تیم م��ن وقت��ی وارد ای��ن 
مجموع��ه ش��دم اصلی ترین مش��کل این 
بود که مس��ئولیت ها به صورت دقیق بین 
بخش ه��ای مختلف تقس��یم نش��ده بود و 
به همی��ن دلیل انرژی زی��ادی می گرفت. 
در داخل سیس��تم زمانی که مسئولیت به 
صورت دقیق نباش��د مرتب منشاء چالش 
بین نیروها است و وقت عمده مدیر صرف 
مش��کالت بین آنها می شود. زمانی که من 
به آنجا رفتم مجموعه س��ه بخش معاونتی 
ش��امل معاونت بودجه، معاونت نظارت بر 
اج��را و معاونت ط��رح و برنامه داش��ت و 
دو بخ��ش دیگر معاونت نظ��ارت بر اجرا و 
معاون��ت طرح و برنامه کام��اًل تحت تأثیر 

فعالیت معاونت بودجه قرار گرفته بود. 
یعنی عماًل نیروها بای��د در مقطعی زیر 
نظر معاونت بودج��ه کار می کردند، یعنی 
در بح��ث تدوی��ن بودجه یا مث��اًل صدور 
اصالحی��ه بودج��ه یک نی��رو زیرمجموعه 
معاونت طرح و برنام��ه بود و معاونت باید 
کار می ک��رد و این تض��اد بین معاونان بود 
و به هم ریختگی سازمانی در سیستم ایجاد 
می شد. کاری که صورت گرفته بود بخش 
نظ��ارت را از بخ��ش اج��رای بودجه جدا 
ک��رده بودند ک��ه دو عم��ل تفکیک ناپذیر 
اس��ت، فردی که می خواهد به مجموعه ای 
بودج��ه بدهد باید ناظر آن هم باش��د ولی 
سیستم به این صورت بود که فرد دیگری 
نظ��ارت می کرد و تصمی��م را در خصوص 
افزایش یا کاهش اعتبار فرد دیگری اتخاذ 
می کرد. این موضوع باعث ش��د که گردش 
اطالعات و قدرت و امکان مدیریت دس��ت 
فردی بود که ناظر نبود و ناظر فرد دیگری 

بود که کسی به حرفش گوش نمی کرد. از 
همین رو نخس��تین موضوعی که احساس 
کردم جدا ک��ردن بخش اجرای��ی بودجه 
و نظ��ارت بر اجرای بودج��ه بود که به هر 
دو بخ��ش ضرر زده ب��ود و به همین دلیل 
باید تغییرات ایجاد می شد. معاونتی ایجاد 
کردی��م که ناظر بر اج��رای بودجه مناطق 
ب��ود، یعن��ی هم اج��رای بودج��ه مناطق 
و هم نظ��ارت بر اجرای بودج��ه و نظارت 
بودجه س��تاد، که ستاد ش��امل معاونت ها 
و س��ازمان های ش��رکت های پایه اس��ت. 
اوالً تقس��یم وظایف آنها مش��خص ش��د و 
می دانستند که حوزه فعالیت  شان چیست. 
معاونت نظارت ب��ر اجرای بخش بودجه را 
به این صورت سازماندهی کردیم و نظارت 

و اجرا یکی شدند. 
س��عی کردیم نیروه��ای معاونت طرح و 
برنامه اص��اًل وارد مباحث جاری بودجه ای 
نشوند چون تجربه نش��ان داده بود که در 
فوریت های بودجه ای هم کارش��ان را کنار 
می گذارند و وارد بخش تدوین می ش��وند 
ک��ه کار زمان بری اس��ت، ب��ه خصوص در 
فصل ه��ای تدوی��ن و اصالحیه و بس��تن 
حساب ها کاری است که زمان زیادی نیاز 
دارد. به همین دلیل آنها هم درگیری هایی 
داش��تند به عنوان کارش��ناس مناطق ما را 
ج��دا کردند و عنوان کردند که کار ش��ما 
توسعه ای است و کاری به روندهای جاری 
ک��ه اتفاق می افتد نداش��ته باش��ید و قرار 

است شما سیستم را اصالح کنید. 
در جریان تدوین بودجه چه شرایطی 
را تجربه کردید و چه مسائلی را پشت 

سرگذاشتید؟
س��ال اول که م��ن آم��دم به هم ریختگی 
زیادی در سیستم بود به طوری که در فصل 
تدوی��ن بودجه بخ��ش ط��رح و برنامه کاًل 
تعطیل می ش��د، ولی زمانی که بودجه سال 
92 را تدوین می کردیم و در فوریت ش��دید 
تدوین بودجه بودیم و به همراه دو معاونت، 
معاون��ت ط��رح و برنام��ه جلس��ات تدوین 
برنام��ه عملیاتی را برگ��زار کردیم و کار به 
نحو مناس��بی پیش می رفت. در عین حال 
چون تفکیک مس��ئولیت ک��رده بودیم کار 
انجام ش��ده بود. یادم است در سال گذشته 
ً  چون تازه مسئولیت را گرفته بودیم حدودا
11-10 ش��ب تا نیمه های شب اینجا بودم 
و همه همکاران ب��ه علت این عدم تفکیک 
مس��ئولیت تحت فش��ار بودند و حتی چند 
خانم گریه می کردن��د و ناراحت بودند ولی 
چون کار جمع نمی ش��د کارها را تقس��یم 
کرده بودم. اما امس��ال معاونان تا س��اعت 
6-5 عص��ر بیش��تر نماندند، البت��ه مطابق 
زمان بندی کارمان را ش��روع ک��رده بودیم 
و اگر در س��ال های قب��ل مثاًل 40 روز قبل 
تدوین بودجه را ش��روع می کردیم س��عی 
کردیم امسال دو ماه قبل کار را آغاز کنیم، 
مس��ئولیت و کارها را تعریف کردیم و طبق 
زمان بندی تعیین شده کار را شروع کردیم 
و به همکاران تأکید می کردم که امسال قرار 
نیس��ت تا نیمه ش��ب بمانیم، چون فعالیت 
زی��اد بود و روزه��ای مح��دود و گروه های 
محدودی وجود داش��تند که می خواستند 

کار تدوین نهایی را داشته باشند. 

جایگاه مطالعات شهری در شهرداری بررسی می شود 

 اراده کالن مدیریتی 
در نظام برنامه ریزی 
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

برنامه عملیاتی کاماًل شاخص 
می گذارد و پروژه را تعریف می کند 
و منابع هم می گذارد که این تفاوت 
اصلی برنامه عملیاتی با برنامه های 
کلی که در این حوزه تهیه می شود، 
است. این سیاست قاعدتاً باید در 
فرآیندی که طی کردیم اجرا و این 

کار در مجموعه شهرداری باید انجام 
می شد



چرا نباید آیفون 6 بخریم 
آیفون اس ئی  مدل 
که به تازگی عرضه 
شد با قیمتی که از 
399 دالر ش��روع می ش��ود، واقعاً هیجان انگیز است. 
به خصوص اگر دنبال گوشی هوشمندی هستید که 

درست در دست تان جا شود. 
ول��ی اگر چیز بزرگ ت��ری می خواهید که به همان 
اندازه قدرتمند باشد آیفونون 6 اس هم هست. و اگر 
دنبال یک گوشی کمی بزرگ تر می گردید، آیفون 6 
اس پالس را هم می توانید در نظر داشته باشد. کاری 
که این این اس��م ها در کنار ه��م انجام می دهند این 
اس��ت که مدل های قبلی آیف��ون را از یادها می برند 

انگار که آنها متعلق به دوران باستان بوده اند. 
کاری که م��دل جدید اس ئی انج��ام می دهد این 
اس��ت ک��ه 6 اس و 6 اس پالس را ه��م کنار می زند 
و حاال می ت��وان گفت که آنها هم قدیمی هس��تند. 
هرچند برای بس��تن پرونده ای��ن دو مدل کمی زود 

است. 

کمی کند، کمی سریع
شاید به نظر برسد که مدل های آیفون 6 و 6 پالس 
هم��ان 6 اس و 6 پالس اس هس��تند اما گول ظاهر 
را نخوری��د. همانقدر که این مدل ها در ظاهر ش��بیه 

هستند، در باطن متفاوت هستند. 
پردازش��گرهایی که اپل در مدل های 6 و 6 پالس 
اس��تفاده کرده،  ای 8 و  ام 8 هستند اما در مدل های 
6 اس و 6 اس پ��الس، آیف��ون از پردازش��گرهای 
قوی ای 9 و  ام 9 اس��تفاده کرده. ش��اید این تفاوت 
چندان چشمگیر نباشد اما به این فکر کنید که قرار 
اس��ت یک گوش��ی بخرید که دو تا س��ه سال آن را 
در دس��ت بگیری��د. در این مدت، تف��اوت مدل های 
قدیمی با گوش��ی های جدید، می توان��د تحقیرآمیز 
باش��د. البته که مدل  ه��ای 6 اس و 6 اس پالس هم 
قدیمی خواهند ش��د اما دو س��ال بعد، آنها همچنان 
کارایی قابل قبولی دارن��د در صورتی که مدل های 6 
و 6 پالس، صاحبانش��ان را یاد الک پشت ها خواهند 

انداخت. 

دوربین های پیشرفته
آیف��ون 6 اس، 6 اس پ��الس و اس ئ��ی همگی از 
دوربین های پیش��رفته 12 مگاپیکس��لی آی س��ایت 
استفاده می کنند. در مقابل گوشی های 6 و 6 پالس، 
همچن��ان دوربین های هش��ت مگاپیکس��لی دارند. 
طبیعتا، عکس هایی که ب��ا مدل های جدیدتر گرفته 
می ش��وند بهتر هس��تند. در دوربین جلو هم همین 
داس��تان وج��ود دارد. 6 اس، 6 اس پالس و اس ئی 
دوربینی 5 مگاپیکس��لی دارن��د درحالی که دوربین 

مدل های 6 و 6 پالس 1.2 مگاپیکسلی است. 
اگر شما کسی هستید که سلفی گرفتن را دوست 

دارد، بهتر است 6 و 6 پالس را فراموش کنید. 
مدل های اس ئی و همین طور 6 اس و 6 اس پالس 
همچنین فلش جدیدی دارند که عکاسی در نور کم 

را هم ممکن می کنند. 

و اما قیمت
قیم��ت یک دلیل خیلی خوب اس��ت که آیفون 6 
و 6 پ��الس را فراموش کنید. ب��ا معرفی آیفون 400 
دالری اس ئی، حاال یک مدل قدرتمند ارزان در بازار 
اس��ت، پس چه دلیلی وج��ود دارد به فکر مدل های 

باستانی باشید؟ 
اگ��ر می خواهید یک م��دل بزرگ تر در دس��تتان 
باش��د، می تواند آیفون 6 اس 650 دالری را بخرید. 
و اگ��ر هم بزرگ تری��ن مدل ممک��ن را می خواهید، 
موبایل فروش��ی ها  از  را  پ��الس 750 دالری   6 اس 

بخواهید. 
آیف��ون 6 ب��ا 550 دالر و آیف��ون 6 پالس با 650 
دالر قیم��ت، در ای��ن میان واقعاً ارزش��ش را ندارند. 
درس��ت است که 100 دالر ارزان تر هستند اما وقتی 
ک��ه مدل های جدیدتر را بخری��د، امکانات و کیفیت 
بس��یار بیشتری در دس��ت دارید و حتی اگر آن صد 
دالر اضافی برایتان مهم اس��ت، حاال می توانید مدل 

اس ئی را تهیه کنید. 
ب��ه عب��ارت دیگ��ر، ح��اال هی��چ دلیل��ی وج��ود 
 ن��دارد ک��ه پولت��ان را پ��ای آیف��ون 6 ی��ا 6 پالس 

هزینه کنید. 

روحیه نوآوری به عنوان یک اصل در پیشرفت و توسعه شرکت های کوچک و متوسط 
دارای جایگاه با ارزش��ی در راستای پیاده سازی استراتژی های جدید برای آینده است. 
نق��ش رهب��ران و کارفرمایان که با دادن انگیزه ای کلی موجب خلق ایده ها و به چالش 

کشیدن گفته ها می شود، حائز اهمیتی دو چندان است. 
تا به حال ش��ده اس��ت که در پیش بینی نیاز های روز، ارائه محصوالت بدیع و تصور 
بازار در آینده احساس تنهایی کنید؟ احتماال شما از مزایای شکل گیری روحیه ابتکار 
عمل در میان همکاران تان یا انتش��ار ایده ها با خبرید و احیانا آیا زمان مشخصی را به 

امور روزانه شرکت خود اختصاص می دهید؟ 
فرهنگ خالقیت و نوآوری از اصول توسعه صنایع کوچک و بزرگ به حساب می آید 
که این مهم تنها ش��امل وظایف کارشناس��ان و تیم تحقیق و توسعه نیست. اگر فقدان 
منابع، چالش��ی بزرگ بر سر راه صنایع متوسط باش��د، وجود مدیریتی مدبرانه تا حد 
زیادی این عامل را جبران می کند. در واقع اهرم های بس��یاری هس��تند که می توانند 
ش��رایط این نوع از کارخانه ها را بهبود بخش��ند. نزدیکی مهارت ها و انعطاف پذیر بودن 
در تغییرات موجب تشکیل محوری قدرتمند در جهت رشد روحیه خالقانه می شود. 

تشویق یک نگاه تازه
قبل از هر چیز به عنوان یک رهبر، باید تمایل خود را نس��بت به پذیرش نوآوری در 
کس��ب و کارتان نش��ان دهید. و حتماً زمانی را برای بحث و گفت وگو با کارمندان خود 
پیرامون مس��ائل مختلف اختصاص دهید. شاید حرف های همگی آنها ثمربخش نباشد 
اما احتمال بودن نقطه نظری جالب که فرآیند توس��عه را تس��ریع بخشد، وجود دارد. 
برای مثال مدیر یک ش��رکت، صندوقی را تعبیه کرده اس��ت که این امکان را به همه 
می دهد تا نظرات و پیش��نهادات خود را به واس��طه آن به دس��ت وی برسانند؛ هر ماه 
از میان آنها یکی به عنوان بهترین انتخاب ش��ده و عملیات اجرایی آن توس��ط گروهی 

خاص پی گرفته می شود. 
ایده ها و بازخوردها

این نکته را به یاد داش��ته باش��ید ک��ه گاهی اوقات اجرای یک ای��ده جدید موجب 
شکس��ت و یک گام به س��مت عقب می شود، پس در هنگام ش��نیدن نظرات از گفتن 
جمالتی از قبیل:  »این کار فایده ای ندارد یا پنج س��ال پیش نیز آن را انجام داده ایم« 
واهمه ای نداش��ته باشید. باید تجربیات گذشته و تحوالت فناوری را مدنظر قرار داده و 
بدانید که اگر برنامه ای را در گذش��ته نمی توانستید انجام دهید، امروزه احتمال عملی 
ش��دن آن می رود. پس به طور کلی خالقیت را در بین افراد خود گس��ترش دهید تا به 
لطف آن مجموعه ش��ما از حالت خش��کی و رکود خارج شود. واضح است که این نکته 
قلب پویا و منبع تغذیه صنعت شما شده و اتفاقات خوب را برای تان به ارمغان می آورد. 

  چگونه خالقیت کارکنان خود را 
افزایش دهیم؟

مجل��ه  forbes تصوی��ر جوانان ش��جاعی 
را منتش��ر کرد که مانند م��ارک زوکربرگ، 
موسس فیس بوک حوزه  کاری خود را حتی 

قبل از 20سالگی متحول کرده اند. 
 

ژاک التا
کشور: آمریکا

سن در هنگام راه اندازی پروژه: 16 سال
سن فعلی: 17 سال

اپلیکیش��ن ی��و در س��ال 2014 درآمدی 
یک و نی��م میلیون دالری کس��ب کرد. این 
برنام��ه این روزها میلیون ه��ا دالر می ارزد و 
به  اس��تارتاپ ها  بزرگ ترین س��رمایه گذاران 
دنبال خرید و توس��عه ای��ن برنامه کاربردی 
و جدی��د هس��تند. اما در پش��ت صحنه این 
برنام��ه ی��ک مهندس 16 س��اله را می بینیم 
ک��ه سرپرس��تی گ��روه مهندس��ی آن را به 
عه��ده دارد. ژاک التا 16 س��اله دبیرس��تان 
را به قصد رفتن به س��ان فرانسیس��کو ترک 
می کند تا ش��انس خود را در ب��ازار کار و در 
ارتب��اط ب��ا تکنولوژی که ح��وزه  کاری مورد 
عالق��ه اش بود امتحان کن��د. به محض ورود 
به سان فرانسیس��کو، ژاک به عنوان مهندس 
به یو پیوس��ت. ژاک در زمانی که اوج شهرت 
یو بود و در مطبوعات بزرگی چون نیویورک 
تایم��ز، وال اس��تریت و NBA ژورنال مورد 
بحث قرار می گرفت، رهبری تیم مهندس��ی 
آن را بر عهده داش��ت. بع��د از یو دیگر وقت 
آن رس��یده ب��ود که ژاک ش��رکت خصوصی 
 Hack club خود را تاس��یس کند. شرکت
  coding ب��ه دانش آم��وزان عالقه من��د ب��ه
کمک می کرد ت��ا در زمینه مورد عالقه خود 
ازجمله برنامه ریزی کامپیوتری و رمزگذاری 
اینترنتی کار کنند. در یک س��ال ونیم گذشته

Hack club موف��ق ش��د فعالیت خود را تا 
72 مدرسه در 16 ایالت و 7 کشور گسترش 
 دهد. تعداد این دانش آم��وزان به 1500 نفر 

می رسد. 

coding جسیکا ماه، هنرمند ماهر در 
کشور: آمریکا

سن در هنگام تاسیس پروژه: 19 سال
سن فعلی: 25 سال

 جس��یکا عاش��ق کمک به تاجرانی اس��ت 
ک��ه می خواهن��د در کار خود موفق باش��ند. 
ب��ه همی��ن دلیل کار خ��ود را ب��ا راه اندازی 
سایت های اینترنتی برای مشتریان از سن 11 
سالگی آغاز کرد و س��ه سال بعد درحالی که 
جس��یکا تنها یک نوجوان بود، هر هفته 40 
ساعت از وقت خود را به شرکت خصوصی اش 
اختصاص داده بود. جس��یکا مدرسه را ترک 
ک��رد و در موسس��ه Simon’s Rock که 

ب��ه دانش آموزان تیزهوش اختصاص داش��ت 
مش��غول به تحصیل ش��د. این مؤسس��ه به 
دانش آم��وزان تیزهوش کم��ک می کرد قبل 
از گرفتن دیپلم وارد دانش��گاه شوند. جسیکا 
17 س��اله بود که قب��ل از گرفتن دیپلم وارد 
دپارتمان UC انفورماتیک ش��د. سرانجام در 
ماه می 2010 با همراهی یکی از دوس��تانش 
ش��رکت خصوصی نرم افزارهای حسابداری و 
  inDineroمدیریت را تاسیس کرد. شرکت
در مدت چهارس��ال توانس��ت 8میلیون دالر 
سودآوری برای صاحبانش داشته باشد و بعد 
از این تعداد کارمندانش را به 75 نفر خواهد 
رساند. او شرکت را از صفر تا چندین میلیون 
دالر رش��د داده اس��ت. تحصیالت جس��یکا 
در زمین��ه کامپیوتر ب��وده و هم اکنون عضو 

موسسه کارفرمایان جوان است. 
 

بویان اسالت، دوستدار محیط زیست
کشور: هلند

سن در هنگام راه اندازی پروژه: 19 سال
سن فعلی: 21 سال

بوی��ان هنوز 22 س��ال ندارد اما سیس��تم 
بازیافت پالستیک های اقیانوس که به تازگی 
اختراع ک��رده، هر مخترع ب��ا تجربه ای را از 
رو می برد. بویان اس��الت مخت��رع، کارفرما و 
مهندس هوافضاست و روی پروژه  تمیز کردن 
زباله های پالس��تیکی اقیانوس ها کار می کند. 
در ابت��دا ای��ده  خالقانه او طرف��دار چندانی 
نداش��ت اما بعد از معرفی آن و اینکه چگونه 
اقیانوس ها می توانند خود را پاکسازی کنند، 
این پروژه طرفداران و س��رمایه گذاران زیادی 

را به خود جذب کرد. 
در س��ال 2014 بوی��ان ب��ه کم��ک تیمی 
متشکل از 100 دانشمند و مهندس به مدت 
یک سال این تکنولوژی را با چشم اندازی 10 
ساله برای پاکس��ازی اقیانوس آرام راه اندازی 
کرد. طرح او هم اکنون در موزه  طراحی لندن 
نگهداری شده و به عنوان طرح سال شناخته 

شده است. 
 

مبارک مویکا، کسی که تجارت را به 
تحصیل در هاروارد ترجیح داد

کشور: کنیا
سن در هنگام تاسیس شرکت: 16 سال

سن فعلی: 21 سال
مب��ارک موی��کا، برنامه نوی��س کامپیوتر و 
اینترنت و کارفرمای کنیایی اس��ت که مجله 
forbes از او به عن��وان یک��ی از جوان ترین 

کارفرمایان آفریقایی نام برده است. 
باید از اعتم��اد به نفس باالی��ی برخوردار 
باش��یم تا به خود اجازه دهیم بورس��یه ای را 
که هزینه های تحصیل در هاروارد را پوشش 
می دهد رد کنیم و احس��اس کنیم با تاسیس 
شرکت خصوصی خودمان بهتر عمل خواهیم 
کرد. این تصمیمی است که مبارک در پاسخ 

به این پیش��نهاد گرفته بود. مویکا موسس و 
مدیرعامل ش��رکت zagace اس��ت. کار این 
ش��رکت طراحی و ف��روش برنامه هایی مانند 
مدیریت حس��اب ها و حس��ابداری، مدیریت 
منابع انسانی، س��رمایه ها و مارکتینگ است 

که ویژه تاجران طراحی شده است. 
مب��ارک بدون هیچ آموزش��ی، خودش یاد 
گرفت چگونه س��ایت های تجاری ایجاد کند 
و این به منزله ش��روع موفقی��ت او بود. پس 
از این یکی از مربی های او درهای هاروارد را 
به روی او باز کرد اما مبارک که به یادداشت 
بیل گیتس درسش را تمام نکرده و به دنبال 
تجارت رفت، او نیز به پیروی از ثروتمندترین 
مرد جه��ان وارد تجارت ش��د. موی��کا برای 
رسیدن به هدفش س��هام خود را در شرکت 
  Hype century Technologies
فروخ��ت و با پ��ول حاص��ل از آن ش��رکت 
خصوص��ی خود را به نام zagace  تاس��یس 

کرد. 
 

شابهام بانرجی، از خالقیت تا موفقیت
کشور: آمریکا

سن در هنگام آغاز پروژه: 12 سال
سن فعلی: 14 سال

ش��ابهام نوج��وان هن��دی آمریکای��ی به 
وسیله خالقیتش توانست عنوان جوان ترین 
کارآفری��ن دنیا را از آن خود کند. همه چیز 
برای ش��ابهام با یک سوال شروع شد که از 
کنجکاوی او ناشی می شد. یک روز زمانی که 
شابهام مش��غول نوشتن تکالیف مدرسه اش 
بود، ناگهان این س��وال برایش مطرح ش��د 
ک��ه نابینای��ان چگونه می نویس��ند؟ و برای 
یافتن پاس��خ پرسشش کنجکاوی و تحقیق 
می کرد. زمانی که به جواب رس��ید، متوجه 
شد که نابینایان برای استفاده از خط بریل 
مش��کالت بزرگ��ی دارند ک��ه مهم ترین آن 
قیمت دستگاه های چاپ بریل بود. بنابراین 
به دنبال راه حلی بود تا کار آنها را س��اده تر 
کن��د. او برای یافتن راه حل به س��راغ بازی 
مورد عالقه کودکی اش که لگو بود رفت و با 
اس��تفاده از کیت ماینداستورم کمپانی لگو، 
که مخصوص س��اختن روبات های اس��باب 
ب��ازی بود، طرح اولیه چاپگ��ر خود را آماده 
کرد. ش��ابهام بعد از آماده کردن اختراعش، 
آن را در نمایشگاه مدرسه به نمایش گذاشت 
و این گونه بود که خالقیت او کم کم شهرت 
جهانی پیدا کرد و س��رمایه گذاران بزرگی را 
به سمت خود کشاند. سپس کارایی دستگاه 
خ��ود را ارتق��ا داده و با س��رمایه حاصل از 
آن ش��رکت خصوص��ی اش را ب��ا ن��ام برگو 
)Braigo( ک��ه ترکیب��ی از نام های بریل و 
لگو اس��ت، تاس��یس کرد اما چون ش��ابهام 
هنوز به س��ن قانونی نرسیده، درحال حاضر 
مادرش سمت مدیرعاملی شرکت را برعهده 

دارد. 

قیمت خودرو

زندگی عجیب کارآفرینان جوان

موجی که بحران اقتصادی چین به راه انداخته، به جاهای زیادی در دنیا رس��یده و 
حاال نوبت صنعت کشتیرانی دنیاست که ضربه سختی بخورد. 

این صنعت همین حاال هم در یک بحران اس��ت. س��قوط قیمت جهانی نفت، عرضه 
و تقاضا را کم کرده و همین باعث کس��ادی صنعت کش��تیرانی ش��ده است. نزدیک به 
90 درصد کاالها در سراس��ر دنیا توسط کش��تی ها جابه جا می شوند و به همین خاطر 
وقتی که تقاضا کم می ش��ود، شرکت های کشتیرانی نخستین تجارت هایی هستند که 

ضربه می بینند. 
در همین حال رشد اقتصادی دنیا نامطمئن است و فضایی سرشار از شک و ناامیدی 
اقتصاد چین را دوره کرده است. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا و همین طور بزرگ ترین 
صادرکننده در دنیاست اما به تازگی ضعیف ترین رشد اقتصادی در یک ربع قرن اخیر 
را تجربه کرده و پیامد این شرایط بد اقتصادی، دامن صنعت کشتیرانی را گرفته است. 
براس��اس آمارهای رس��می دولت چین، صادرات این کش��ور در دو ماه ابتدای سال 
کاه��ش یافته. در مقابل واردات هم افت کرده. همین یعنی کش��تی های بیش��تری به 

خاطر این بحران بدون استفاده مانده اند. 
 لودویچ رنو، مسئول حوزه دریای چین جنوبی در شرکت بزرگ CMA CGM از 
تغییرات بزرگ در بازار شرکت های کشتیرانی خبر می دهد و می گوید:  »بازار  )چین(  
چیزی نیست که ما به آن عادت داشتیم. قبال رشد دو رقمی چیزی عادی بود اما حاال 
ش��رایط خیلی فرق کرده است. همیشه می توان با شرایط کشتیرانی در دنیا تشخیص 
داد که اقتصاد دنیا در چه وضعی اس��ت. االن ش��رایط واقعاً بد است. ما به خوبی آن را 

احساس می کنیم.«
شاخص بالتیک درای که قیمت های تجارت دریایی را مشخص می کند، در ماه فوریه 
290 واحد افت داشت. از آن زمان هرچند شرایطی کمی بهتر شده اما چشم اندازی که 

پیش روی شرکت های کشتیرانی است، نگران کننده است. 
A. P. Moller- شرایط چنان بد است که بزرگ ترین شرکت کشتیرانی دنیا یعنی

Maersk هم ضربه های سختی متحمل شده است. در یک چهارم پایانی سال گذشته 
میالدی، این ش��رکت عظیم دانمارکی 182 میلیون دالر ضرر ثبت کرد. این ش��رکت 

برای اینکه بتواند با ش��رایط س��ازگار باش��د، 4هزار نفر را اخراج کرده است و ظرفیت 
ناوگانش را پایین آورده است. 

با وجود اینکه کارشناس��ان پیش بینی کرده اند شرایط کمی بهتر خواهد شد، دوران 
سخت کشتیرانی در راه است. 

در چند س��ال گذشته، صنعت کشتیرانی ساخت ش��ناورهای بسیار بزرگ تر را آغاز 
کرده اس��ت. برخی از این ابرکشتی ها می توانند 18 هزار کانتینر را جابه جا کنند. ایده 
س��اخت این کش��تی های بزرگ تر این بود که کاالهای بیش��تری در یک سفر دریایی 
حمل ش��ود و در نتیجه س��ود بیش��تری حاصل شود. اما این اس��تراتژی نتیجه عکس 
داده چون رقابت بیش��تر شرکت ها، قیمت ها را پایین آورده است. کشتی های بزرگ در 
بندرهای بین المللی لنگر انداخته اند و منتظر س��فارش هستند. ولیبرو کارپن کاپیتان 
ش��رکت CMA CGM می گوید:  »رشد صنعت کشتیرانی آن طور که انتظار می رفت 
نشده اس��ت.« دروری که یک شرکت مشاور در صنعت کشتیرانی است، پیشنهادهای 
انقالبی ای به ش��رکت های کش��تیرانی داده و به آنها توصیه کرده نیمی از کش��تی های 
خود را از رده خارج کنند. اما مس��ئله این است که مدتی طول می کشد تا تأثیرات هر 
قدمی که حاال برداش��ته شود احساس شود. دروری پیش بینی کرده صنعت کشتیرانی 

همچنان افت داشته باشد و در سال های بعدی هم ضعیف باقی بماند. 

 بحران اقتصادی چین
صنعت کشتیرانی را غرق می کند

دور دنیا

قــاب

کیوسـک

صفحه 16

مدرسه مدیریت

360

جدول امروز

دولت چین با قانون جدیدی که تصویب کرده می خواهد کنترل بیشتری روی اینترنت داشته باشد. بر اساس قانون جدید هر سایتی که می خواهد در چین فعالیت کند 
باید در این کشور ثبت شده باشد. این اقدام پیش از این در هیچ جای دنیا مرسوم نبوده است.

تلفن مستقیم: 86073283شماره 471 www.forsatnet.ir

ترجمه: مریم قاسمی
Les Echos :منبع

قیمت کارخانه قیمت بازار مدل

36.693.000 36.900.000 پژو 206 . تیپ 5

37.292.000 39.000.000  E2 رنو تندر

35.608.000 36.300.000 پژو پارس سال

 28.882.000 29.200.000 GLX 405 پژو

30.134.000 30.600.000 LX سمند  

360

ترجمه: سیروس ترکمان
منبع: فیگارو 

cnn :منبع
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