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رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگران: 

 باید با قاچاق سازمان یافته 
با قدرت برخورد شود

نوسان شاخص کل در کانال 78هزار واحدی ادامه یافت

 تسلط احتیاط
بر بازار سهام

5

داش��تن یک ارتش قوی برای هر کش��وری غالبا به این بستگی دارد که 
اقتصاد آن کشور چقدر قوی باشد. البته اوضاع در کره شمالی کمی متفاوت 

اس��ت.  در این کش��ور به ازای هر شهروند بیش��تر از هر کشور 
دیگری سرباز وجود دارد. در واقع از جمعیت 25 میلیون نفری...

چرا اقتصاد کره شمالی بدترین 
اقتصاد دنیا است؟ 
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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

فرودگاه سازی با سرمایه خارجی 
5 فرودگاه کشور توسعه می یابد 

وضعی��ت فرودگاه ه��ای ایران از یک دوگان��ه متناقض رنج 
می برد؛ دوگانه ای که حرکت در مسیر آن بدون تمرکز جدی 
مناب��ع و نیازهای صنع��ت هوانوردی کش��ور ممکن نخواهد 
بود.  نزدیک به 60 فرودگاه فعال ایران که از س��وی ش��رکت 
فرودگاه ها و سازمان مناطق آزاد اداره می شوند دو مسیر کامال 

متفاوت را پشت سر می گذارند. 

برخی فرودگاه های کشور که در شهرهای کوچک و مناطق 
کم س��فر واقع ش��ده اند با تعداد بس��یار پایین پ��رواز روبه رو 
هس��تند و بسیاری از آنها حتی آمار یک پرواز در هفته را نیز 
به ثبت نمی رس��انند و از سوی دیگر فرودگاه هایی هستند که 
به دلیل حجم باالی مس��افر و پروازهای روزانه با مش��کالتی 
جدی در مدیریت فضای هوایی خود روبه رو هس��تند.  وزارت 

راه و شهرس��ازی با وجود تمام محدودیت هایی که در تأمین 
مناب��ع مالی داش��ته، در طول ماه های گذش��ته تالش کرده 
فکری جدی به حال این دو مش��کل اساس��ی بکند.  مشکل 
فرودگاه ه��ای کوچک باید با تأمین ناوگان جدید حل ش��ود. 

با توجه به محدودیت  جدی ایرالین های ایرانی در 
6تأمین هواپیماهای جدید در سال های گذشته که...

سرمقـاله
 نظام بانکی

 نوین و قدرتمند
راه برون رفت از رکود

تولی��د ناخالص داخل��ی ایران 
در س��ال 1393 به قیمت ثابت 
سال 1383 بر پایه گزارش بانک 
مرک��زی ک��ه در نماگر ش��ماره 
81 ای��ن نهاد )س��ه ماه��ه دوم 
1394( اعالم ش��ده معادل203 
ه��زار میلیارد تومان اس��ت. اگر 
نرخ رش��د تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال 1394 به 2درصد 
می رس��ید، این شاخص در پایان 
س��ال گذش��ته 4060 میلی��ارد 
تومان بیشتر می شد. اما آمارهای 
ارائه ش��ده نش��ان می دهد نرخ 
رشد تولید ناخالص داخلی ایران 
به قیمت ثابت صفر شده است و 
ب��ه این ترتیب با توجه به رش��د 

یک درصدی جمعیت، درآمد...

1

در ح��زب  انش��قاقی  س��ال 1964،  م��اه ج��والی  در 
جمهوریخ��واه، ب��ری گلدوات��ر را به عنوان نامزد ریاس��ت 
جمه��وری خ��ود برگزی��د. این نام��زدی نه تنه��ا جنبش 
محافظه کاران��ه جدیدی به جامعه سیاس��ی ایاالت متحده 
آمریکا معرفی کرد، بلکه انقالبی در جذب سرمایه سیاسی 

در این کشور پدید آورد. 
حتی اگ��ر ثروتمندانی را که در کمپین ه��ای انتخاباتی 
گذشته از نامزدهای ریاست جمهوری حمایت مالی کردند 
در نظر نگیریم، این س��ناتور ایالت آریزونا در س��ال 1964 
از نامه های مس��تقیم و تلویزیون اس��تفاده کرد تا به گروه 
بزرگ تری از حامیان ایدئولوژیک و محافظه کار که او خود 
آنها را »معتقدان واقعی« می نامید دسترس��ی داشته باشد. 
گلدواتر در نهایت توانست 5میلیون دالر پول را در کمپین 
مال��ی اش جذب کن��د، 5میلیون دالری که عمدتا توس��ط 

صدها هزار اهدا کننده کوچک اعطا شده بود. 
اکونومیس��ت  از  نق��ل  ب��ه  ب��ه گ��زارش س��اعت 24، 
اهدا کنندگان کوچک بخش مهمی از هر کمپین انتخاباتی 
موفق را تش��کیل می دهند. اندی اس��پان، یکی از مسئوالن 
رده باالی جذب سرمایه در جناح دموکرات ها در ماه فوریه 
ب��ه نیویورک تایمز گفته بود: »هیالری مخلوط س��المی از 
اهدا کنندگان س��نتی و آنالین را در اختیار دارد.« او ادامه 
داده ب��ود: »این اهدا کنن��دگان کوچک، نق��ش مهمی در 

پیروزی ما در ماه نوامبر خواهند داشت.«
اش��تیاق ب��رای دریافت پ��ول از اهدا کنن��دگان کوچک 
مختص یک جناح خاص نیس��ت. چارت وستکات، یکی از 
کسانی است که به جمهوریخواهان کمک مالی می کند. او 
در ماه اکتبر به واشنگتن پست گفت: »توانایی تد کروز برای 
جذب سرمایه های مالی کوچک و بزرگ، او را به یک قدرت 
بزرگ در هر دو اردوگاه دموکرات ها و جمهوریخواهان بدل 
کرده اس��ت.« اما آیا ابعاد و اندازه کمک های مالی می تواند 

به موفقیت در صندوق رأی هم ختم شود؟ 
ما به توسری خورها رأی می دهیم! 

یکی از محاسن دریافت کمک های مالی از اهدا کنندگان 
کوچک ت��ر این اس��ت که ب��ه نامزد مورد نظ��ر، ظاهر یک 

فرد توس��ری خور یا یک بیگانه سیاس��ی را می دهد و این 
ه��ر دو، صفاتی هس��تند که در اتمس��فر سیاس��ی کنونی 
خری��دار دارند. یک فای��ده دیگر این مس��ئله هم می تواند 
اس��تقاللی باش��د که از این قس��م جذب منابع مالی ناشی 
می ش��ود. اه��دا کنندگانی که هر ک��دام 10 یا 20 دالر به 
ی��ک کمپی��ن انتخاباتی پ��ول می دهن��د در مقابل چیزی 
نمی خواهن��د اما اهدا کنندگان ب��زرگ )بنا به فرض آنهایی 
که بی��ش از 200 دالر پول پرداخ��ت می کنند( در مقابل 
خواسته های بیش��تری دارند. کاندیداهایی هم که پشتگرم 
به اهدا کنندگان کوچک تر باش��ند نی��ازی ندارند به دنبال 
ثروتمندان بیفتند تا از آنها پول بگیرند و این باعث خواهد 

شد بتوانند استقالل خودشان را حفظ کنند. 

دانشگاهی ها چه می گویند؟ 
محاس��ن تکی��ه زدن به مناب��ع مالی  ک��ه اهدا کنندگان 
کوچ��ک تامی��ن می کنن��د، حت��ی ب��ه ن��درت در ادبیات 
دانش��گاهی هم مورد اش��اره ق��رار گرفته اس��ت. برخی از 
مطالع��ات می گوین��د کمپین های انتخابات��ی نباید به این 

اهدا کنن��دگان توجه کنند و در مقاب��ل، مطالعات دیگری 
توصی��ه می کنند ک��ه باید آنها را مهم تلق��ی کرد، چرا که 
تکی��ه زدن به ای��ن مردم معمول��ی، می تواند سیاس��ت را 
در ای��االت متح��ده دموکراتیک تر کن��د. در برخی دیگر از 
مطالعات هم به تفاوت هایی اش��اره شده است که دو گروه 
اهدا کنن��دگان کوچک و بزرگ ب��ا یکدیگر دارند. داده های 
این بخش از مطالعات دانشگاهی نشان می دهد نگرانی های 
اهدا کنندگان ثروتمندتر عمدتا اقتصادی است در حالی که 
نگرانی های اهدا کنندگان کوچک تر عمدتا اجتماعی است. 
اهدا کنندگان کوچک تر معموال تمایل دارند که سیاست را 
دو قطبی ببینند و این موجب خواهد ش��د در انتخاب های 
سیاسی شان هم رادیکال تر عمل کنند. یک نکته مهم دیگر 
ه��م اهدا کردن پول به کمپی��ن انتخاباتی کاندیدای برنده 
یا بازنده اس��ت. مطالعات نش��ان می دهد که اهدا کنندگان 
بزرگ، معم��وال به کاندیدای برنده پول می دهند، در حالی 
که احتم��ال آنکه اهدا کنندگان کوچک ت��ر به کاندیداهای 

بازنده پول بدهند، بیشتر است. 
ترامپ متفاوت

ب��ه گزارش س��اعت 24، چنانچ��ه دونالد ترام��پ بتواند 
نام��زد نهایی جمهوری خواهان ش��ود، داده های به دس��ت 
آمده در مطالعات دانش��گاهی جایگاه خودشان را از دست 
خواهن��د داد. ترامپ از س��ال 19۷6 که بررس��ی داده های 
مالی کمپین های انتخاباتی ریاس��ت جمه��وری در ایاالت 
متحده آمریکا آغاز شده است، کمتر از هر نامزد دیگری در 
این مرحله از انتخابات، به پول س��رمایه داران و ثروتمندان 
تکیه کرده اس��ت. او تنه��ا 25 درصد از منابع مالی کمپین 
انتخابات��ی اش را از اهدا کنن��دگان کمک ه��ای مالی بزرگ 
دریاف��ت کرده اس��ت. از طرف��ی او تنها 4 درص��د از تمام 
کمک ه��ای مال��ی را در میان نامزدهای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آین��ده از آن خود کرده اس��ت. ترامپ افزون بر 
این، از زمان دونالد ریگان در س��ال 1980، نخستین نامزد 
پیش��تاز ریاس��ت جمهوری در یک جناح خاص است که از 
نظ��ر دریافت کمک ه��ای مالی در حزب خ��ود، در جایگاه 

نخست قرار ندارد. 

نظام بانکی نوین و قدرتمند راه برون رفت از رکود

سرمقـاله

 دکتر
محمدرضا قدیمی

مدیر مسئول 

چگونه کارمندان خود را شاد کنیم؟ 

 راهکارهای القای حس مثبت
به تیم کاری

مدیـران

ت امروز|
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الیحه بودجه س��ال 95 در جریان بررسی و تصویب 
در مجلس تغییرات مهمی داشت که برخی برنامه های 
دولت را دچار تغییر خواهد کرد.  به گزارش خبرگزاری 
خبرآنالین، الیحه بودجه سال 95 یکی از پرحاشیه ترین 
لوایح بودجه سال های اخیر بود. از اختالف نظر دولت و 
نمایندگان مجلس بر سر امکان بررسی الیحه پیش از 
پایان سال 94 گرفته تا تکالیف سنگینی که نمایندگان 
مجلس در بودجه بر دوش دولت قرار دادند، این بودجه 
را به یکی از پرچالش ترین برنامه های مالی در چند سال 
گذشته تبدیل کرده است.  اگرچه مواردی که در بودجه 
پیشنهادی دولت از سوی نمایندگان مجلس حذف شد 
یا تغییر کرد چندان زیاد نیس��ت اما موارد تغییر یافته یا 
محذوف بسیار کلیدی و مهم بودند، به گونه ای که می توان 
گفت روح کلی حاکم بر آنچه دولت در قالب الیحه بودجه 
سال 95 به مجلس ارائه کرده بود با آنچه مجلس از تصویب 

نهایی گذراند تفاوت های اساسی دارد. 
حذفیات مهم اقتصادی

الیحه پیشنهادی دولت در موارد متعددی از سوی 
نمایندگان مجلس حذف ش��د؛ تبصره یک بند »د«، 
تبص��ره 6 بند »ز«، تبصره 19 و تبصره 20 از جمله 
مواردی بودند که در جریان بررسی الیحه بودجه از 

سوی نمایندگان حذف شد. 
در تبص��ره یک بند »د« به صن�دوق توس��عه ملی 
اجازه داده می ش��د ب��ه منظور پرداخت تس��هیالت 

برای اجرای طرح های توسعه ای در میادین مشترک 
نفتی و گازی که به تصویب ش��ورای اقتصاد رسیده 
مبل��غ 4میلی��ارد و 800میلی��ون دالر در بانک ه��ا 
س��پرده گذاری کند. این تسهیالت با معرفی شرکت 
دولت��ی تابعه ذی ربط وزارت نفت توس��ط بانک های 
عامل به س��ازندگان و پیمانکاران خصوصی و تعاونی 
طرف قرارداد با این ش��رکت پرداخت می شود«. این 
تبصره کال حذف شد.  تبصره 19 یکی از تبصره هایی 
بود که به منظور افزایش س��رمایه بانک ها از س��وی 
دول��ت در بودج��ه گنجانده ش��ده ب��ود ولی حذف 
ش��د. در این تبص��ره »به دولت اجازه داده می ش��د 
به منظ��ور اصالح صورت های مال��ی و افزایش توان 
تس��هیالت دهی بانک ه��ای دولتی از محل حس��اب 
مازاد حاصله از ارزیابی خال��ص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی حداکث��ر به میزان پانصد هزار میلیارد 
ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک های 
دولتی و مطالب��ات قطعی بانک ه��ا از دولت منظور 
کن��د«.  یک��ی دیگر از حذفیات مه��م الیحه بودجه 
امس��ال تبصره 20 بود. در این تبصره به دولت اجازه 
داده می ش��د »مع��ادل بدهی های مس��جل خود به 
بانک ها و پیمانکاران، اوراق مالی اس��المی منتشر و 
از مح��ل منابع حاصل از فروش ای��ن اوراق یا اوراق 
منتش��ره ف�روش نرفته، تمام یا بخشی از بدهی های 

خود را تسویه کند«. 

محم��د دیان��ی، رئی��س هیات مدیره کان��ون انجمن های 
تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور در نشست خبری دیروز 
خ��ود با خبرنگاران در اصفه��ان درباره گام دوم دولت برای 
ارائه کارت اعتباری خرید کاال گفت: »در گام نخس��ت ارائه 
کارت اعتباری خرید کاالی داخلی س��ه گروه بازنشستگان 
کش��وری، بازنشستگان تامین اجتماعی و فرهنگیان مدنظر 
بودند که مقرر ش��د تا پایان فروردین در هر یک از این سه 
بخش حداکثر تا ظرفیت 350هزار نفر پر ش��ود. اما تا پایان 
فروردی��ن کمتر از صدهزار نفر در هر یک از این لیس��ت ها 
ثبت نام کردن��د که از نظر من دلیل اصلی این موضوع عدم 
اطالع رس��انی و آگاهی درس��ت در میان متقاضیان است.« 
وی افزود: »از ابتدای ش��روع به کار این طرح مقرر شد اگر 
ت��ا پایان فروردین ماه ظرفیت مدنظر پر نش��ود، کارگروهی 
تش��کیل ش��ود تا تصمیم گیری های بعدی ب��رای ارائه این 

کارت ها به سایر اقشار اتخاذ شود. 

بازار لوازم خانگی ایران در دست دو برند خارجی
محم��د دیان��ی، رئی��س هیات مدیره کان��ون انجمن های 
تولیدکنن��دگان لوازم خانگی درباره ب��ازار لوازم خانگی در 
داخل کش��ور گفت: »از 20هزار میلی��ارد تومان بازار لوازم 
خانگ��ی، 14 الی 15میلی��ارد تومان آن وارداتی اس��ت که 
11میلی��ارد توم��ان آن در اختیار دو ش��رکت بزرگ لوازم 
خانگی خارجی است.« دریانی ادامه داد: »با توجه به اینکه 
بیش��ترین س��ختگیری های گمرکی مربوط به لوازم خانگی 
اس��ت اما خوش��بختانه در ایران بازار لوازم خانگی بزرگ و 

گسترده ای داریم.«
به گزارش »فرصت امروز« صبح دیروز شرکت لوازم خانگی 
اس��نوا از جدیدترین محصول خود با عنوان سایدبای س��اید 
فودگال��ری رونمای��ی کرد ک��ه این محصول دارای س��طح 
پایی��ن صداه��ای مزاحم و همچنین ان��رژی +A و ظرفیت 
ب��االی ذخیره موادغذایی اس��ت. همچنین در این مراس��م 

محمد دیانی، مدیرعامل ش��رکت اسنوا گفت: »متاسفانه در 
حال حاضر تولیدکنن��دگان داخلی برخی مواداولیه خود از 
جمله ورق فوالدی و پتروشیمی را گران تر از قیمت جهانی 
خری��داری می کنند که ای��ن نه تنها ب��رای تولیدکنندگان 
داخلی سودی ندارد، بلکه مانع سودآوری آنها نیز می شود.«

وی ادام��ه داد: »ق��درت رقابتی تولیدکنن��دگان داخلی 
افزای��ش یافته اس��ت اما ب��ه دلیل قیمت تمام ش��ده باالی 
ای��ن محصوالت امکان رقابت و فعالیت چش��مگیر و زیادی 
در ای��ن بازار ب��رای تولیدکنندگان داخل��ی وجود ندارد که 
یکی از مهم ترین مشکالت ما پرداخت نرخ سودهای باال به 

موسسات مالی و بانک هاست.«
دیانی درباره نس��ل جدی��د یخچال فریزره��ا در دنیا که 
دیروز توسط این شرکت رونمایی شد، گفت: »این محصول 
بدون اس��تفاده از امکانات دولتی و با استفاده از تکنولوژی 

باالیی توسط گروه انتخاب به تولید رسیده است.

مهم ترین تغییرات بودجه 95

اهداف اقتصادی دولت، امسال تغییر اجباری خواهد کرد؟ 

تالش جدید دولت برای نجات کارت خرید

مطابق بررسی ها ترامپ تنها 25 درصد از منابع مالی کمپین خود را از ثروتمندان گرفته است

ترامپ، کاندیدای فقرا

تولی��د ناخال��ص داخلی ای��ران در س��ال 1393 
ب��ه قیمت ثابت س��ال 1383 بر پای��ه گزارش بانک 
مرک��زی ک��ه در نماگر ش��ماره 81 این نهاد )س��ه 
ماه��ه دوم 1394( اعالم ش��ده مع��ادل 203 هزار 
میلیارد تومان اس��ت. اگر نرخ رش��د تولید ناخالص 
داخلی ایران در س��ال 1394 به 2درصد می رسید، 
این شاخص در پایان س��ال گذشته 4060 میلیارد 
تومان بیش��تر می ش��د. اما آمارهای ارائه شده نشان 
می دهد نرخ رش��د تولید ناخال��ص داخلی ایران به 
قیم��ت ثابت صفر ش��ده اس��ت و به ای��ن ترتیب با 
توجه به رش��د یک درصدی جمعیت، درآمد واقعی 
ایرانیان به طور س��رانه کاهش یافته است. رشدهای 
پایی��ن تولید ناخالص داخل��ی در یک دوره طوالنی 
چن��د تهدید برای موجودیت ایران و مردم آن ایجاد 
می کند. تهدید بزرگ و ترس��ناک اولیه رشد شدید 
نرخ بیکاری است که جوانان ایرانی را ناامیدتر از هر 
زمان دیگری خواهد کرد و می تواند امنیت داخلی را 
مخدوش کند. پیامد دیگر این نرخ های رش��د پایین 
کاهش قدرت چانه زنی ایران در مناسبات منطقه ای 
و جهانی است. وقتی جامعه ای از داخل با نارضایتی 
ش��هروندان جوان بیکار مواجه است و در خارج نیز 
نمی تواند پابه پای رقبای منطقه ای رشد کند به مرور 

از قدرتش کاسته می ش��ود و نمی تواند در منازعات 
دست باال را داشته باشد.

همچنی��ن با توجه ب��ه توزیع نابراب��ر درآمدها در 
جامعه ایرانی، رش��د ناکافی می تواند این نابرابری و 
شکاف درآمدی را ژرف و گسترده تر کند و به تکه – 
تکه ش��دن گروه های اجتماعی منجر شده و انسجام 
ملی را تهدید کند. دور شدن از تکنولوژی روز دنیا، 
منزوی تر ش��دن در جامعه جهانی، فرسوده تر شدن 
منابع و ثروت های ملی موجود نیز س��ایر تهدیدهای 
رشد ناکافی اس��ت. بنابراین، حرکت دادن جامعه و 
اقتصاد ایران به سوی رشدهای باالتر تولید ناخالص 
داخلی اختیار نیست، بلکه اجبار است. نیاز نخستین 
و بزرگ رش��د اقتصادی ایران ب��ا توجه به مجموعه 
ش��رایط موجود، تامین منابع مالی و اعتباری است. 
آیا جامع��ه ایرانی آمادگی تامی��ن منابع مالی برای 
رشدهای باال را دارد؟ آمار و اعداد و اطالعات این را 
تایید نمی کنند. آیا جز بانک ها سایر نهادهای مالی و 
جایگزین آمادگی کافی برای تجهیز منابع را دارند؟ 
پاسخ منفی است. بنابراین باید بانک ها را نیرومندتر 
کرد و راه ورود سرمایه های خارجی را نیز صاف کرد 
تا تهدیدهای رش��د ناکافی همچن��ان در ذهن باقی 

بمانند و به میدان عمل نیایند.

12



پنجشنبه
9 اردیبهشت 1395

تلفن مستقیم: 86073290شماره 493 www.forsatnet.irنفت،  نیرو، پتروشیمی 2

کاالی  10گروه  بومی سازی 
اساس��ی صنعت نف��ت،  کالف 
سردرگمی شده که تحقق آن 
را با بیم و امیدها مواجه کرده 
اس��ت. در این میان کاالهای 
خارج��ی ک��ه مش��ابه آن در 
کشور تولید می شود به راحتی 
مجوز ورود دارند تا سازندگان 
داخلی با وجود دس��تیابی به 
دان��ش فن��ی آن همچنان در 
سراش��یبی بومی س��ازی قرار 

گیرند. 
وزارت نفت در گام نخس��ت 
ب��ومی سازی  ق��رارداده��ای 
گروه ه��ای  از  گ��روه  ش��ش 
ده گان��ه کاالی صنع��ت نفت 
و قرارداده��ای اولی��ه آن را با 
شرکت های صاحب صالحیت 
در دس��تور کار خود قرار داده 
اولیه  تفاهم نام��ه  این  اس��ت. 
پیش از اتمام س��ال گذش��ته 
انجام ش��د و قرار بود در اوایل 
س��ال جاری قرارداد نهایی با 

این شرکت ها منعقد شود. 
براس��اس آم��ار ارائه ش��ده 
نف��ت،  وزارت  س��وی  از 
مته ه��ای  ان��واع  س��اخت 
حف��اری )صخره ای، الماس��ه، 
اس��ت  اقالمی  از  مغزه گیری( 
باید در داخل بومی سازی  که 

شود. 
مدیرعامل  تبریزی،  محمود 
تهران  شرکت سیلندرس��ازی 
ب��ا بی��ان اینکه م��ا در بخش 
ق��رارداد   RCOK مته ه��ای 
اولیه ب��ا وزارت نف��ت منعقد 
کرده ایم، ب��ه »فرصت امروز« 
می گوید: »این قراردادها روی 
کاغذ زیبا نوش��ته می ش��وند 
اما با ش��رایط کنونی و میزان 
بده��ی دولت ب��ه بخش های 
مختل��ف از جمل��ه اقتصاد و 
س��ازندگان داخل��ی امی��دی 
برای عملیاتی ش��دن ساخت 
10 گروه کاالی اساسی وجود 

ندارد.«
وی ب��ه مش��کل ضمان��ت  
قراردادها  نهای��ی  عقد  برای 
اشاره می کند: »اگر دولت به 
کاالهای  بومی س��ازی  دنبال 
نفتی است باید حمایت هایی 
نی��ز از ای��ن صنعت باش��د، 
م��ا ب��ه س��رمایه 62میلیارد 
تومان��ی نی��از داری��م و باید 
25درص��د ضمان��ت بانکی و 
کار  انجام  حس��ن  10درصد 

ب��ه وزارت نف��ت بپردازی��م 
218میلیارد  رق��م  ای��ن  که 
تومان اس��ت. پی��ش از این 
ب��ه  را  مش��کالت مان  نی��ز 
کرده ایم  اع��الم  نفت  وزارت 
اما ب��ا روی��ه پرداخت پیش 
پرداخت اولی��ه امیدی برای 
آن هم در شش  بومی سازی 
م��اه اول وجود ن��دارد.« به 
رویه  ای��ن  تبری��زی  گفت��ه 
تنها ش��رایط را ب��رای خرید 
تس��هیل  خارجی  کااله��ای 

می کند. 
سرچاهی  تجهیزات  ساخت 
و تجهی��زات رش��ته تکمیلی 
درون چاه��ی، یک��ی دیگر از 
اق��الم ده گانه ای اس��ت که با 
حمایت بخش دولتی از بخش 
خصوصی بومی س��ازی خواهد 

شد. 
عض��و  خرم��ی،  حس��ین 
همراه  هیات مدی��ره ش��رکت 
بومی  اینک��ه  بابیان  پوش��ش 
ک��ردن تجهیزات صنعت نفت 
مس��ئله ای ج��دی اس��ت، به 
»فرص��ت ام��روز« می گوی��د: 
»مقدم��ات تحق��ق ای��ن امر 
در ح��ال انجام ش��دن اس��ت 
و ب��ا تم��ام محدودیت ه��ای 
سیس��تم های دولتی تالش ها 
ب��ر ای بومی س��ازی 10 گروه 
دارد  وج��ود  اساس��ی  کاالی 
ام��ا ب��رای تحق��ق یافتن آن 

مشکالتی وجود دارد.«
وی در تش��ریح این مسئله 
می گوید: »از ما خواس��ته شد 
برای  ارزی  ضمانت ه��ای  ت��ا 
قراردادهای خ��ود ارائه دهیم 
ام��ا ای��ن موضوع از ت��وان ما 
خارج بود، ب��ه همین دلیل از 
وزیر نفت درخواس��ت کردیم 
این ضمانت نامه ها حداقل  که 
به ضمان��ت نامه ریالی تبدیل 
ش��ود که خوش��بختانه با این 
درخواس��ت محق��ق ش��د اما 
همکارانم  تجربه های  براساس 
در فرآین��د بع��دی ب��ا موانع 
دیگری مواجه خواهیم ش��د. 
بر این اس��اس با وجود تاکید 
وزیر در بومی شدن 10 گروه 
کاالی اساس��ی تحق��ق ای��ن 
رخدادبزرگ با اما و اگر همراه 

شده است.«
س��اخت ماش��ین های دوار 
)توربین، کمپرس��ور، پمپ ها( 
 OTC ،که تنها توس��ط مپنا
خاورمیانه  ماش��ین  توربین  و 
در کش��ور تولید می شود نیز 
جزو گروه ه��ای ده گانه کاالی 

صنعت نفت هستند. 
حس��ن هالل��ی، مدیرعامل 
ماش��ین  توربی��ن  گ��روه 
خاورمیان��ه ب��ا بی��ان اینک��ه 
در عرصه های  توربین  ساخت 
بین الملل��ی منحص��ر به چند 
شرکت است و در کشور ما نیز 

سه سازنده توربین گاز وجود 
دارد که هر سه با وزارت نفت 
در ح��ال فعالیت هس��تند، به 
»فرصت امروز« می گوید: »بنا 
به سیاست معاونت پژوهش و 
فن��اوری وزارت نفت س��اخت 
داخل توربین و کمپرس��ور در 
مس��یر ویژه ای م��ورد ارزیابی 
ق��رار گرفت��ه و ق��رار ش��ده 
با حمایت  تخصصی  به صورت 
وی��ژه بومی س��ازی دنب��ال و 
نهادین��ه ش��ود. البته در چند 
سال گذش��ته قرارداد ساخت 
یک توربین نهایی به سرانجام 
رسید، اما دو توربین دیگر این 
قرارداد، فعال عملیاتی و ابالغ 
نشده و طی یک سال گذشته 
مراحل نهایی متعدد و طوالنی 

خود را گذرانده است.«
 به گفته هاللی، قرار اس��ت 
با حمایت ه��ای صورت گرفته 
بی��ش از 35دس��تگاه از این 
ن��وع توربین گاز بومی س��ازی 
ش��ده توس��ط این ش��رکت ، 
ک��ه ب��ا موفقیت در ش��رکت 
ملی مناط��ق نفت خیز جنوب 
نصب و راه اندازی شده است، 
سفارش گذاری و اجرایی شود. 
وی همچنی��ن افزود: »این 
قرارداده��ا بن��ا ب��ه قول های 
مساعد مس��ئوالن به زودی با 
خواهد  نهای��ی  نف��ت  وزارت 
شد و امیدواریم وعده وزارت 

نف��ت جه��ت نهادینه س��ازی 
ای��ن افتخ��ار ملی ک��ه بدون 
هی��چ پش��توانه خارجی طی 
بیش از 10 س��ال مهندس��ی 
متخصصان داخلی به دس��ت 
البته  آم��ده، محق��ق ش��ود. 
بومی س��ازی  خص��وص  در 
تجهیزات نفت��ی نگرانی هایی 
دارد  ام��کان  و  دارد  وج��ود 
بنا به عل��ل مختلف از جمله 
ع��دم ب��اور و اطمین��ان ب��ه 
محص��والت داخل��ی و با نگاه 
به  رویه  ای��ن  خارجی گرایانه 
خوب��ی و ب��ه راحتی میس��ر 
نش��ود. ما به عنوان سازندگان 
داخل��ی، تعهد ب��ه کیفیت و 
قیمت را به بدنه بهره برداران 
نفت در ش��رایط بسیار سخت 
اثب��ات  ب��ه  تحری��م  دوران 
رس��انیده ایم و اکث��را گواهی 
بهره ب��رداران را ب��ا خ��ود به 

همراه داریم.«
مدیرعام��ل گ��روه توربین 
بیان  ب��ا  خاورمیانه  ماش��ین 
از  حمای��ت  مش��کل  اینک��ه 
س��اخت داخ��ل مختص 10 
گروه کاالی اساس��ی نیست، 
می گوید: »معموال در هر یک 
25درصد  تنها  قرارداد ه��ا  از 
پیش پرداخ��ت  ق��رارداد  از 
می ش��ود و 75درصد قرارداد 
توسط مجری هزینه می شود 
و در نهایت ب��ا وجود تحویل 
حداق��ل  گذش��ت  و  کاال 
ش��ش ماه تا یک سال الباقی 
این رویه  پرداخت می ش��ود. 
ب��رای  متع��ددی  مش��کالت 
این  و  ایجاد کرده  سازندگان 
در حالی اس��ت که در صورت 
خری��د کاال از خارج کش��ور، 
به ص��ورت  مال��ی  پرداخ��ت 
کامل انجام و تسویه می شود. 
از دی��د ای��ن فع��ال بخش 
خصوص��ی باید س��ازندگان با 
کیفیت تجهیزات نفتی که کد 
ساخت داخل را برای قطعات 
ی��ا محصوالت خود از س��وی 
کرده اند،  دریافت  نفت  وزارت 
ق��رارداد  مس��تقیم  ط��رف 
تا  باشند  س��ازندگان خارجی 
آنها مجبور ش��وند با جوینت 
شدن به ش��رکت های داخلی 
فق��ط اجازه ارائ��ه محصوالت 
یا خدمات خ��ود را به وزارت 
نفت و پروژه ها داش��ته باشند 
و این باید به ص��ورت ابالغیه، 
بخش��نامه یا قان��ون مصوب و 

اجرایی شود. 

بومی سازی 10 گروه کاالی صنعت نفت هنوز اجرا نشده است

ناامیدی بخش خصوصی
از سیاست های حمایتی وزارت نفت

مدیرکل دفت��ر مدیریت به هم 
پیوس��ته منابع آب حوضه آبریز 
ف��الت مرک��زی، قره ق��وم و مرز 
ش��رقی از خالی بودن حدود 80 
درصد مخزن سد زاینده رود خبر 

داد. 
مه��رزاد  ایس��نا،  گ��زارش  به 
با بی��ان ای��ن مطلب  احس��انی 
مخ����زن هم اکن����ون   گف��ت: 

1450 میلیون مترمکعب��ی س��د 
زاینده رود خالی اس��ت و با توجه 
گرفته  پیش بینی های صورت  به 
از وضعی��ت ب��ارش و میزان آب 
ب��ه س��د زاین��ده رود و  ورودی 
از ط��رف دیگر مصارف ش��رب، 
کش��اورزی، محی��ط زیس��ت و 
صنعت، اس��تان های ذی نفع طی 
ماه های باقی مانده تا پایان سال 
آبی، ش��رایط س��ختی را در این 

حوضه، پیش رو دارند. 
وی با اش��اره به اینکه حوضه 
زاینده رود براساس بارش ها به دو 
اظهار  تقسیم می ش��ود،  قسمت 
داش��ت: در حوضه باالدست سد 
زاینده رود، بارش ها و روان آب ها 
وارد سد زاینده رود می شود ولی 
در حوضه پایین دست سد که به 
قسمت ش��رق و غرب اصفهان و 
تاالب گاوخونی مربوط می ش��ود 
وضعی��ت بارش ها به مراتب بدتر 

از حوضه باال دست است. 
احس��انی می��زان بارش ه��ا را 
از ابت��دای س��ال آبی ت��ا پایان 

فروردین م��اه 95 در ایس��تگاه 
ایس��تگاه  به عن��وان  »چلگ��رد« 
ذکر  1184میلی مت��ر  ش��اخص 
کرد و یادآور شد: نسبت به دوره 
مشابه در س��ال آبی قبل حدود 
22درصد و نس��بت به میانگین 
بلند مدت حدود 9درصد کاهش 

بارش داشته ایم. 
قس��مت  در  اف��زود:  وی 
زاین��ده رود  س��د  پایین دس��ت 
ش��رایط خوبی حاکم نیس��ت و 
در اصفهان و ش��رق این اس��تان 
وضعیت بارش ها بسیار نامناسب 
اس��ت، به طوری که در ایس��تگاه 

ت��االب  نزدیک��ی  در  »ورزن��ه« 
گاوخونی ح��دود 18 میلی متر و 
در ایستگاه شرق اصفهان حدود 
40 میلی متر بارش داش��تیم که 
کاهش ه��ا در ورزن��ه نس��بت به 
متوس��ط بلندمدت به 74 درصد 

نیز رسیده است. 
مدیرکل دفتر مدیریت به هم 
پیوس��ته منابع آب حوضه آبریز 
فالت مرکزی ای��ران با بیان این 
مطلب که این شرایط باعث شده 
خاک،  رطوب��ت  کاه��ش  ضمن 
بخش��ی از کشت های منطقه که 
در زمس��تان و اوای��ل به��ار باید 

از طری��ق بارندگ��ی تامی��ن آب 
می ش��دند، انجام نش��ود، گفت: 
با ای��ن توصیف، هم��ه نیاز آبی 
محص��والت زراعی باید از طریق 

آب سد زاینده رود تامین شود. 
وی ب��ا اش��اره به ای��ن مطلب 
ک��ه در حوض��ه زاین��ده رود در 
طول سال آبی یک دوره طالیی 
چه��ار ماهه )اس��فند، فروردین، 
اردیبهش��ت و خرداد( را داریم، 
گف��ت: تقریب��ا 65 درص��د کل 
آوردهای زاینده رود در این چهار 
م��اه و 35 درصد مابقی در 8ماه 

باقی مانده سال اتفاق می افتد. 

احسانی در ادامه افزود: برای 
ارزیاب��ی دقیق میزان حجم آب 
منتظر  بای��د  زاین��ده رود  س��د 
یاد ش��ده  چه��ار م��اه کلیدی 
باش��یم، ولی در ح��ال حاضر با 
توجه به سپری شدن دو ماه از 
این چهار ماه، حدود 80 درصد 
انتهای  مخزن سد زاینده رود تا 
فروردین ماه 95 خالی است که 
ماه  دو  باران ه��ای  امیدواری��م 
ماه کلیدی  از چه��ار  باقیمانده 
بتواند ش��رایط بهتری را نصیب 

زاینده رود کند. 
او درخص��وص تغیی��رات آب 
تخصیص��ی این س��د گف��ت: در 
آب  مص��ارف  تخصیص  می��زان 
شرب برای اصفهان 315 میلیون 
و ب��رای ی��زد 65 میلی��ون متر 

مکعب آب تخصیص داده ایم. 
مدیرکل دفتر مدیریت به هم 
پیوس��ته منابع آب حوضه آبریز 
فالت مرکزی ایران با بیان اینکه 
در ش��رایط س��خت کمبود آب، 
حجم معینی برای محیط زیست 
حوضه اختصاص داده ش��ده به 
پایگاه خب��ری وزارت نیرو گفت: 
سد زاینده رود از جمله سدهایی 
است که برای آن ردیف مصارف 
شده  پیش بینی  محیطی  زیست 
و حدود 86 میلیون مترمکعب از 
مصارف آب سد زاینده رود، برای 
اهداف و مصارف زیست محیطی 

در نظر گرفته شده است. 

حدود 80 درصد سد »زاینده رود« خالی است

آب

بازار نفت

 انتقاد اتاقی ها 
از دو نرخی شدن بنزین

برخی از اعضای هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در 
بخش خصوصی معتقدند دو نرخی ش��دن بنزین آثار 
مطلوبی در فضای اقتصادی نخواهد داشت چرا که دو 
نرخی شدن بنزین به اصل واقعی سازی قیمت ها لطمه 
می زند و باعث ایجاد ش��غل های کاذب و فرصت های 

رانتی خواهد شد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، قیمت هر لیت��ر بنزین مازاد بر 
سقف تعیین شده براساس الیحه اخیر مجلس شامل 
پرداخت عوارض ش��ده اس��ت که در نتیجه به چند 
نرخی شدن بنزین منجر خواهد شد. برخی نمایندگان 
بخش خصوصی ضمن ارزیابی این الیحه به پیش بینی 

آثار منفی دو نرخی شدن بنزین پرداختند. 
حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیس��یون انرژی 
اتاق بازرگانی تهران در این خصوص معتقد است آنچه 
می تواند به حمایت از تولید و رقابتی شدن کاال برای 
حض��ور در بازاره��ای صادراتی هدف کمک کند، طی 
مس��یر منطقی در مورد عوامل موثر بر تولید اس��ت و 
دو نرخی کردن بنزین در این راستا تعریف نمی شود. 
ب��ه گفت��ه او چند نرخی ک��ردن بنزین یک حرکت 
غل��ط اس��ت ک��ه تجربه آن را داری��م و تاثیر بد آن را 
ب��ر اقتصاد ش��اهد بودیم. دو نرخ��ی کردن بنزین به 
اصل واقعی سازی قیمت ها لطمه می زند و باعث ایجاد 

شغل های کاذب و فرصت های رانتی خواهد شد. 
صالحی معتقد اس��ت افزای��ش قیمت بنزین به دو 
نرخی کردن آن ترجیح دارد و اقالمی مثل گازوییل 
که از نظر قیمت اختالف زیادی با کشورهای همسایه 

دارد، امکان قاچاق آن بیشتر است. 
نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح 
کرد: واقعی سازی قیمت حامل های انرژی از بحث های 
اصلی اقتصاد مقاومتی است و نمایندگانی که به این 
مصوبه رأی مثبت دادند باید در نظر داش��ته باش��ند 
که تولید از این مس��ئله لطمه خواهد خورد و دوباره 
عده ای به اسم تولید کننده کارت خرید سوخت ارزان 

می گیرند و بنزین را در بازار آزاد می فروشند. 
عض��و هی��أت نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر قرار 
اس��ت از تولید حمایت کنیم و به آن یارانه بدهیم یا 
اگ��ر ش��عار حمایت از صنع��ت می دهیم باید با فراهم 
کردن بستر های درست، امکان واقعی سازی و رقابتی 
ش��دن فضا را فراهم کنیم و نگذاریم بازار داخلی به 
دس��ت خارجی ها بیفتد یا ش��رایط سوءاستفاده برای 
کسی فراهم شود. همچنین فرهاد فزونی، عضو هیأت 
نماین��دگان ات��اق تهران ضم��ن مخالفت با دو نرخی 
شدن بنزین درباره دو نرخی شدن بنزین عنوان کرد 
که دو نرخی کردن بنزین به نفع کشور نیست و گویا 
این مسئله بیشتر برای لجبازی با دولت یازدهم مطرح 

شده که جای تاسف دارد. 
فزون��ی معتقد اس��ت خواس��ته مجموعه اقتصادی 
کشور این است که ارز تک نرخی شود تا بتوانیم یک 
سری از مشکالت را حذف کنیم و جلوی رانت خواری 
را بگیریم. دو نرخی کردن بنزین مطمئنا فضایی برای 
رانت خواری ایجاد می کند و فساد به بار خواهد آورد. 

نخستین روغن موتور خودرو پایه 
گیاهی تولید ایران رونمایی و به 

بازار عرضه شد
نخس��تین روغن موتور خودرو پایه گیاهی کش��ور 
»تترا« ش��ب گذش��ته طی مراس��می با حضور دکتر 
آیت اللهی، مدیرعامل شستا و مسئوالن محیط زیست 

رونمایی و به بازارعرضه شد. 
مهم تری��ن ویژگی های ای��ن روغن کاهش آلودگی 
هوا، کاهش مصرف سوخت، کاهش رسوب در موتور 
خودرو، کاهش مص��رف روغن )تبخیر کم(، افزایش 
طول عمر موتور و صرفه اقتصادی برای مصرف کننده 

و دوستدار و سازگار با محیط زیست است. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی و تبلیغات ش��رکت 
نف��ت ایران��ول، در این مراس��م دکتر آی��ت اللهی، 
مدیرعامل شس��تا گفت: خوشبختانه امروز شرکت 
نف��ت ایرانول توانس��ت ب��ا تولید محص��ول جدید 
گیاه��ی خود در رف��ع بعضی از معضالت زیس��ت 
محیطی بکوش��د و یک قدم به سمت محیط زیست 
س��الم تر، زندگی با رفاه و آس��ایش بیش��تر جامعه 
ب��ردارد. وی افزود: به تمام کس��انی که ایده تولید 
ای��ن محصول را ایجاد کردند، ب��ه آن پرداختند و 
زحمت کش��یدند تبریک می گویم و امیدواریم هر 
روز ی��ک تفکر جدی��د در بخش پژوهش و آموزش 

ش��رکت نفت ایرانول ترغیب ش��ود. 
وی در ادام��ه گفت: دانش��مندان ایرانی در زمینه 
محیط زیست و پژوهش بسیار موفق اند و باید ارتباط 
ب��ا مجامع علمی بین الملل��ی و پژوهش و تحقیق در 
مرکز پژوهش ش��رکت و هلدینگ تاپیکو را جدی تر 

بگیریم. 
همچنی��ن در ادامه این مراس��م دکت��ر علیپور، 
مش��اور عالی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان 
حفاظ��ت محیط زیس��ت ضمن تبریک و تش��کر به 
دلیل تولید محصول س��ازگار با محیط زیست گفت: 
در مجموع��ه س��ازمان محیط زیس��ت و در بخش 
توس��عه فن��اوری و پژوهش آمادگ��ی داریم که با 
مجموع��ه ایرانول در صنعت نفت گام به گام حرکت 
کرده و تکنولوژی های س��ازگار با محیط زیس��ت را 

معرف��ی کنی��م. 
وی در ادام��ه افزود: امیدواریم ایرانول بتواند در 
معرفی محصوالت جدید و س��ازگار با محیط زیست 
گام های بیشتری بردارد. مهندس عیسی اسحاقی، 
مدیرعامل ش��رکت نفت ایرانول نیز در این مراسم 
گزارش��ی از فعالیت های انجام ش��ده ش��رکت طی 
چند م��اه گذش��ته و همچنین برنامه ه��ای آینده 

ارائ��ه داد. 
در ادامه این مراسم با حضور شیخ حسنی، مشاور 
مدیرعامل پس��ت توسط دکتر آیت اللهی مدیرعامل 
شس��تا از تمبر یادبود نخستین محصول روغن موتور 

پایه گیاهی کشور »تترا« رونمایی شد. 

آسوشیتدپرس مدعی شد
ایران با مشکل نفتکش مواجه است

ای��ران برای پیدا کردن نفتکش برای صادرات نفت 
خام خود با مشکل مواجه است. 

ب��ه گزارش ایس��نا، آسوش��یتدپرس اس��ترالیا در 
گزارشی مدعی شد: ایران برای افزایش صادرات خود 
با مش��کل مواجه ش��ده زیرا بس��یاری از نفتکش های 
این کش��ور درگیر ذخیره سازی نفت هستند و برخی 
آماده تردد در دریا نیس��تند و همچنین ش��رکت های 
کشتیرانی خارجی نیز در حال حاضر تمایلی به حمل 

محموله های نفتی ایران نشان نمی دهند. 
تهران به دنبال از س��رگیری تجارت از دس��ت رفته 
خ��ود ب��ا اروپا پس از لغو تحریم های اعمال ش��ده در 
س��ال های 2011 و 2012 اس��ت که این کش��ور را از 
بازاری که یک س��وم نفت ایران را خریداری می کرد 
محروم س��اخت و ایران را به طور کامل به خریداران 

آسیایی وابسته کرد. 
ی��ک مقام بلندپایه دولت ایران به رویترز می گوید: 
ایران 55 تا 60 نفتکش در ناوگان خود دارد. وی به 
این موضوع که چه تعداد از این نفتکش ها برای انبار 
محموله های نفتی فروخته نشده به کار گرفته شده اند، 
اش��اره نک��رد، اما مناب��ع صنعت نفت می گویند 25 تا 
27نفتک��ش ایران در آب ه��ای نزدیک به پایانه هایی 

همچون عسلویه و جزیره خارک پهلو گرفته اند. 
وی در پاس��خ به این س��وال که چه تعداد نفتکش 
آمادگی تردد در دریا را ندارند و باید برای رس��یدن 
به اس��تانداردهای کشتیرانی بین المللی تعمیر شوند، 

چیزی نگفت. 
ای��ن مق��ام بلندپایه افزود: حدود 20 فروند نفتکش 
ب��زرگ بای��د مدرن س��ازی ش��وند. به ای��ن معنا که 
نفتکش های خارجی برای صادرات بخش عمده ای از 
نفت ایران به اروپا و دیگر نقاط باید مورد استفاده قرار 
بگیرن��د، چ��را که ایران به دنبال برآورده کردن هدف 
رسیدن به سطح فروش نفت قبل از تحریم ها در سال 
جاری است، اما بسیاری از مالکان نفتکش ها تمایلی 

به حمل محموله های نفتی ایران نشان نمی دهند. 
دلیل اصلی این است که برخی محدودیت ها علیه 
ای��ران همچن��ان پابرجا هس��تند و هرگونه تجارت به 
دالر یا حضور شرکت های آمریکایی از جمله بانک ها 
را در مناسبات تجاری با ایران منع می کنند. این امر 
یک مانع بزرگ برای تجارت نفت و نفتکش هاس��ت 
که به دالر صورت می گیرد. براس��اس اطالعات منابع 
رهگیری نفتکش ها و واسطه های کشتیرانی، از زمان 
لغ��و تحریم ه��ا در ژانویه هش��ت نفتکش خارجی در 
مجموع حدود 8 میلیون بشکه نفت ایران را به مقاصد 

اروپایی منتقل کرده اند. 
تاکنون هیچ نفتکش ایرانی محموله های نفتی ایران 
را به اروپا تحویل نداده است. پدی راجرز، مدیرعامل 
ش��رکت نفتک��ش بین المللی یورون��او گفت: در حال 
حاضر هیچ فوریت مهمی برای تجارت با ایران وجود 
ن��دارد. وی اف��زود: هیچ برتری برای تجارت در ایران 
وجود ندارد و بسیاری از معامالت تجاری دیگر وجود 

دارند و بازار شلوغ و نرخ ها خوب هستند. 
وی ب��ه رویت��رز گف��ت: بنابراین هیچ تاکیدی برای 
انجام این کار نیست. من واقعا نمی خواهم یک حساب 
بانکی به یورو در دوبی برای تجارت با ایران باز کنم. 
یک مقام بلندپایه ایرانی که خواس��ت نامش  فاش 
نش��ود، مدعی ش��د که ایران برای اجاره نفتکش های 
خارجی با مشکل روبه رو است. وی افزود: ما در حال 
کار روی این مشکالت هستیم. چندین مسئله مالی، 
بانکی و بیمه ای وجود دارد. این مشکالت از زمان لغو 
تحریم ها قدری بهبود یافته اند اما ما هنوز با مشکالت 
جدی روبه رو هس��تیم. وی در پاس��خ به این سوال که 
آیا نیازی برای مدرن سازی نفتکش های ناوگان ایران 

وجود دارد، گفت: البته این نیاز وجود دارد.
بخش��ی از مش��کل ای��ران در زمین��ه نفتکش ها به 
ای��ن دلیل اس��ت که ایران به دلی��ل تحریم هایی که 
دسترسی ایران به شبکه مالی جهانی را محدود کرده، 
در دسترسی به انبارهای خشکی جهان مشکل داشته 
و از این رو بیشتر از رقبای تولیدکننده نفت همچون 
عربستان به انبارهای شناور در دریا وابسته شده است. 
این مشکل به دلیل عرضه مازاد جهانی نفت ایجاد 
ش��ده و مناب��ع آگاه ب��رآورد می کنند که ایران حدود 
45 ت��ا 50میلی��ون بش��که نفت فروخته نش��ده را در 

نفتکش های خود ذخیره کرده است. 

اوپک، چین و ایران بیشترین تاثیر 
را بر بازار نفت دارند

نتایج یک بررسی جدید نشان می دهد تولید مازاد 
اوپک، رکود اقتصادی در چین و بازگش��ت ایران به 
بازار نفت مس��ائلی هس��تند که بیش��ترین تاثیر را بر 

افکار فعاالن بازار نفت وارد کرده اند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از جیتی  ری ویو، تحقیقات 
ش��رکت حقوقی »کالید  اند کو« نش��ان می دهد که با 
توج��ه به اینکه مق��دار عرضه تعیین  کننده اوپک تاثیر 
قابل توجهی روی قیمت ها دارد، سیاس��ت این سازمان 
مهم تری��ن فاکت��ور ژئوپلتیک تاثیر گ��ذار روی تجارت 
نفت و گاز در ش��رایط کنونی اس��ت. س��ه چهارم تمام 
پاسخ دهندگان در این تحقیق اوپک را مهم ترین مسئله 
در بازار می دانند. در همین حال نگرانی ها در مورد رکود 
اقتصادی چین باعث دردسر 50 درصد پاسخ دهندگان 
شده که از بین تولید کنندگان، شرکت های اکتشاف نفت، 
شرکت های مالی و تاجران سراسر جهان انتخاب شده اند. 
باوجود رکود صنایع سنگین چین این کشور همچنان 
در حال افزایش واردات نفت در قیمت های پایین کنونی 
است، اما تقاضا همچنان برای باال بردن قیمت ها کافی 

به نظر نمی رسد. 

پتروشیمی

اخبار رسمی شرکت ها
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وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گفت: باید صادرات غیر نفتی را 
حداقل 10میلیارد دالر نسبت 
به سال قبل افزایش دهیم که 
نی��از به همت همگانی و تولید 
کاالی رقابتی و مرغوب دارد. 
به گزارش »ش��اتا« مهندس 
در  نعم��ت زاده  محمد رض��ا 
همای��ش روز کارگ��ر اف��زود: 
بای��د ص��ادرات را مدیری��ت و 
در عرص��ه بین الملل��ی فعال تر 
از گذشته عمل کنیم، چرا که 
حل مش��کالت ج��ز از راه کار 
و س��رمایه گذاری امکان پذی��ر 

نیست. 
وی تصری��ح کرد: با افزایش 
از  به��ره وری س��رمایه گذاری 
امکان��ات موج��ود و توس��عه 
س��رمایه گذاری ها شاهد رونق 

خواهیم بود. 
نعمت زاده ادامه داد: امسال با 
تاکیدی که مقام معظم رهبری 
جه��ت عملیاتی کردن اقتصاد 
مقاومتی داشتند دستگاه های 

دولت��ی و م��ردم هم��ه در این 
راستا حرکت می کنند. 

تامی��ن  ک��رد:  اظه��ار  وی 
اجتماع��ی و وزارت کار بای��د 
در خدمت نیروی کار باش��ند، 
اما ش��رایط جهانی را هم باید 
در نظ��ر بگیری��م و ب��ا وج��ود 
این کش��ور ما امن ترین کشور 
منطقه اس��ت و در ش��رایطی 

هس��تیم که می توانیم به آینده 
امیدوار باش��یم و تالش کنیم 

کشور را پیش ببریم. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
یادآور ش��د: سال گذشته سال 
بانک ه��ای  و  ب��ود  س��ختی 
کش��ور پولی نداش��تند بدهند 
و برخالف س��ال ماقبل آن که 
رش��د 6درص��دی در صنعت و 

9درصدی در معدن داش��تیم، 
 امس��ال مع��دن رش��د مثبت 
ام��ا بخ��ش صنعت یک درصد 
رش��د منف��ی داش��ت و علت 
آن ه��م ش��رایط جهانی، افت 
قیمت ه��ا، رکود س��اختمان و 
ب��ازار منطقه بود.  وی تصریح 
کرد: امسال سال اقدام و عمل 
است و باید با نظام بانکی برای 

رونق واحدهای تولیدی و فعال 
ک��ردن تولید قدم برداریم و از 
این رو برای واحدهای کوچک 
و متوس��ط نیز فک��ر کرده ایم. 
ب��ا فع��ال کردن ای��ن واحدها 
200ه��زار ش��غل جدید ایجاد 

می شود.
افزود:  نعم��ت زاده  مهندس 
ش��ورای عال��ی اش��تغال آمار 
امی��دوار کنن��ده ای ارائه داده 
اس��ت ک��ه برای س��ال جاری 
اگر به آن ارقام برسیم بیکاری 
ی��ک رقمی می ش��ود و دولت 
همان ط��ور ک��ه متعهد به یک 
رقمی کردن تورم شد در مورد 
بحث اش��تغال هم متعهد است 
تا خانواده ای نداشته باشیم که 

دغدغه کار داشته باشد. 
نعمت زاده تاکید کرد: تامین 
اجتماعی باید در خدمت کارگر 
باشد و باید کاری کند تا مردم 
به پرداخت ها تش��ویق ش��وند، 
ن��ه اینکه از روش های تنبیهی 

استفاده کنیم. 

 صادرات غیرنفتی
باید حداقل 10میلیارد دالر افزایش یابد

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

رئی��س  مرن��زی،  کلودی��و 
م��د  و  پوش��اک  فدراس��یون 
ایتالی��ا در گفت وگ��و با ایلنا در 
کمپانی های  خص��وص حض��ور 
ایتالیای��ی در ایران گفت: عالوه 
برندهای��ی همچون  بر حض��ور 
پ��رادا، جورجیو آرمانی و دولچه 
گابان��ا در ای��ران که محصوالت 
خ��ود را به فروش می رس��انند 
هماهنگی  ب��ا  برنامه ریزی هایی 
اتحادیه پوش��اک ته��ران انجام 
ش��ده اس��ت ک��ه ش��رکت های 
به ص��ورت جوین��ت  ایتالیای��ی 
ونچر )تاسیس شرکت مشترک( 
در ایران حضور داش��ته باشند. 
ب��رای این امر چند ش��رکت نیز 
از س��وی اتحادیه ب��ه ما معرفی 

شده است. 
مرنزی تصریح کرد: قرار است 
به طور مش��ترک ش��رکت هایی 
تش��کیل ش��وند ب��رای تولی��د 
پوشاکی با سطح قیمت متوسط 
و کیفی��ت ب��اال. ضمن آنکه این 
محصوالت قرار اس��ت عالوه بر 
تامی��ن ب��ازار 80میلیونی ایران 
به بازار ه��ای منطقه خاورمیانه 

و قفق��از نی��ز ص��ادر ش��ود، در 
واق��ع ایران برای م��ا یک هاب 

اقتصادی اس��ت. 
وی در خص��وص عل��ت گران 
بودن محصوالت ایتالیایی گفت: 
به دلی��ل باال ب��ودن هزینه های 
تمام ش��ده در ایتالیا اس��تراتژی 
ما تولید کاالهای لوکس اس��ت. 
ب��ه طور مث��ال حقوق کارگر در 
ایتالی��ا پنج برابر ایران اس��ت یا 

مالیات دو برابر اس��ت. بر همین 
اس��اس باتوجه به قیمت پایین 
کارگ��ر و مواداولی��ه و س��وخت 
اگ��ر م��ا بخواهی��م کاالی��ی با 
قیم��ت متوس��ط تولی��د کنیم 

بهترین مکان ایران اس��ت. 
مرنزی اظهار داش��ت: ما قبال با 
ایران همکاری های خوبی داشتیم 
و ب��رای برخ��ی از کاالها به ایران 
س��فارش دوخت می دادیم اما به 

سبب تحریم ها این مبادالت قطع 
ش��د، اما امیدواری��م از امروز این 

عقب ماندگی جبران شود. 
وی با اش��اره به توانمندی های 
ایتالیا در صنعت پوش��اک گفت: 
ایتالیا تنها کشوری در اروپا است 
که تمام مراحل تولید، از تولید نخ 
تا محصول نهایی را انجام می دهد 
و اکنون این فدراس��یون در سال 
بی��ش از 50میلیارد یورو گردش 

مالی دارد. 
وی ادامه داد: ایرانی ها همواره 
جزو خریداران کاالی ما بودند، اما 
این خرید به صورت غیرمس��تقیم 
و از طری��ق کش��ورهای دیگ��ر 
انجام می ش��د. مردم ایران ساالنه 
5میلیارد ی��ورو لباس خریداری 
می کنن��د. در ح��ال حاض��ر م��ا 
می خواهی��م به صورت مس��تقیم 
این کاال به دس��ت ایرانی ها برسد 
زی��را عالوه بر ارزش افزوده ای که 
ای��ن کاال برای ایران دارد همین 
خرده فروشی ها نیز باعث اشتغال 

خواهد شد. 
وی اف��زود: ب��ا تحق��ق این امر 
دیگ��ر نیاز نیس��ت ایرانی ها برای 
یک کت و ش��لوار در دوبی هزار 
ی��ورو پرداخت کنند، در صورتی 
ک��ه 400 ی��ورو از آن جزو ارزش 
افزوده فروش��نده و کشور امارات 

است. 
اظه��ار  پای��ان  در  مرن��زی 
امی��دواری ک��رد: هر چ��ه زودتر 
نخس��تین ش��رکت مشترک بین 
ایران و ایتالیا در زمینه پوش��اک 

در سال جدید تاسیس شود. 

رئیس فدراسیون مد و پوشاک ایتالیا: 

شرکت مشترک تاسیس می کنیم

پوشاک

قائم مقام سازمان توسعه تجارت: 
به زودی کارگروه تحقیقات 
دامپینگ تشکیل می شود

قائم مقام س��ازمان توس��عه تجارت اظهار داشت: به 
منظ��ور حمای��ت از تولی��د داخلی و مقابل��ه با رقابت 
غیرمنصفان��ه، کارگروه تحقیقات دامپینگ براس��اس 
مصوبه پیش بینی تدابیر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و 
ضددامپینگ سال 1386، در سازمان توسعه تجارت در 
حال راه اندازی است تا هم به شکایات تولیدکنندگان 
داخلی در مورد دامپینگ کاالهای وارداتی رس��یدگی 
کند و هم گامی برای تطابق بیش��تر با قواعد تجارت 

جهانی در این حوزه باشد. 
به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه تجارت، 
صادق ضیایی بیگدلی با اعالم این خبر گفت: کارگروه 
تحقیقات دامپینگ ابزاری برای تولیدکنندگان داخلی 
است تا اگر کشوری در مورد صادرات کاالیی دست به 
کاهش غیرمتعارف قیمت ها زد )واردات دامپ شده(، 
پس از بررسی در این کارگروه، تعرفه واردات آن کاال 

را افزایش دهند. 
وی در مورد پشتوانه قانونی تشکیل این کارگروه در 
ایران اضافه کرد: در ایران سال 1386 مصوبه پیش بینی 
تدابی��ر و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ به 
موجب ماده 33 برنامه چهارم توس��عه تصویب ش��د و 
ماده مذکور در ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه نیز 
انعکاس یافت و هم اکنون نیز اصالح مصوبه 1386 در 
راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تطابق بیشتر 
با قواعد بین المللی در دستور کار قرار گرفته تا براساس 

آن کارگروه تحقیقات دامپینگ شکل بگیرد. 
ضیای��ی بیگدل��ی با بی��ان اینکه تش��کیل کارگروه 
مذکور تاکنون ممکن نش��ده بود، یادآور ش��د: اگر چه 
در مصوبه سال 86 و اصالحات آن تشکیل کارگروهی 
برای رس��یدگی به درخواس��ت صنایع داخلی و انجام 
تحقیقات مرتبط با اقدامات ضددامپینگ، ضدیارانه ای 
و حفاظتی پیش بینی ش��ده ام��ا تاکنون این کارگروه 
تش��کیل نش��ده اس��ت و همین خأل ما را بر آن داشت 
ضمن بروزرسانی این مصوبه و با استناد به آن، در این 

زمینه عمل کنیم. 
وی در م��ورد چگونگ��ی عملکرد کارگروه تحقیقات 
دامپینگ سازمان توسعه تجارت گفت: تولیدکنندگان 
داخلی می توانند درخواست خود مبنی بر انجام فرآیند 
تحقیقات و اعمال اقدامات ضد دامپینگ را به سازمان 
توسعه تجارت ایران ارائه کنند تا این کارگروه تقاضای 

آنها را بررسی و تحقیقات الزم را انجام دهد. 
 WTO سرپرس��ت معاون��ت ام��ور بین المل��ل و
س��ازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: درخواست 
تولیدکنن��دگان داخل��ی ب��رای انج��ام تحقیق��ات 
دامپین��گ باید ش��امل م��دارک و مس��تندات قابل 
دس��ترس در م��ورد وجود دامپینگ و لطمه ناش��ی 
از آن ب��ه تولیدات داخلی، مس��تندات قیمت کاالی 
وارد ش��ده ب��ه ای��ران و قیم��ت هم��ان کاال در بازار 
داخلی کش��ور صادرکننده باش��د؛ همچنین هرگونه 
اطالعات که درباره فاکتورها و عوامل اقتصادی مانند 
کاهش بالفعل و بالقوه فروش، س��ود، تولید، س��هم 
بازار، بازگشت سرمایه، ظرفیت مازاد تولید، اشتغال 
و دس��تمزدها و... اس��ت باید به کارگروه ارائه ش��ود. 

وی اف��زود: البت��ه منظ��ور از تولیدکنندگان داخلی، 
بنگاه هایی است که تولیدشان مشابه محصول خارجی 
وارد ش��ده اس��ت و مجموع تولید آنها سهم عمده ای از 
تولید محصول مشابه در داخل کشور را شامل شود. 

ضیایی بیگدل��ی در پاس��خ س��وال مبن��ی بر تدوین 
مصوب��ه ای ب��رای اقدامات ض��د دامپینگ و تاثیر آن بر 
  )WTO( فرآیند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی
اظهار داشت: بی شک عمل به مصوبه پیش بینی تدابیر 
و اقدامات حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ در فرآیند 
الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تاثیرگذار است؛ 
چراک��ه از یک س��و در اص��الح و تدوین این مصوبه به 
تطابق آن با قواعد بین المللی توجه خاصی شده است تا 
در آینده شاهد تناقضات کمتری با مقررات بین المللی 
باشیم. از سوی دیگر در نتیجه الحاق به سازمان تجارت 
جهانی، از طریق حمایت های اقتضایی مندرج در این 
مصوب��ه امکان حمایت از تولیدکنندگان داخلی فراهم 
می ش��ود، ضمن اینکه با عضویت در س��ازمان تجارت 
جهان��ی تصوی��ب و اجرای کلی��ه موافقت نامه های این 

سازمان ضروری است. 
ب��ه گفت��ه ضیای��ی بیگدل��ی با وج��ود اینکه ماده 
6 گان��ه کش��ورهای عض��و را مجاز ب��ه اعمال قواعد 
ض��د دامپین��گ کرده اس��ت. تا اواخ��ر دهه 1970، 
قوانی��ن ض��د دامپین��گ بخ��ش نس��بتا کوچکی از 
محدودیت ه��ای تجاری را تش��کیل می داد که دلیل 
اصلی آن وجود انبوه حمایت هایی بود که به وسیله 
تعرفه ها، محدودیت های مقداری )یا محدودیت های 
صادراتی داوطلبانه(، یارانه ها یا ترکیبی از کلیه این 
ابزارها اعمال می شد. اما از اواخر دهه 1970 حجم 
تحقیق��ات ضد دامپین��گ، اقدامات ضد دامپینگ و 
همچنین تعداد کش��ورهایی که رژیم ضد دامپینگ 
را در قوانین خود معرفی کرده اند، به طور چشمگیری 
افزای��ش یاف��ت، چنانچ��ه در جوالی س��ال 2006، 
1875 اقدام ضد دامپینگ در کل دنیا اعمال ش��ده 

و الزم االج��را ب��ود. 
وی در پایان اضافه کرد: در بررسی های انجام گرفته 
بین س��ال های 2004 تا 2015 به ترتیب کش��ورهای 
هن��د، برزیل، آمریکا، چین، اتحادی��ه اروپا، آرژانتین، 
ترکیه، اس��ترالیا، پاکس��تان و کانادا بیشترین استفاده 
را از اقدام��ات ض��د دامپین��گ داش��ته اند و در مقابل 
کش��ورهای صادرکننده ای که بیش��ترین اقدامات ضد 
دامپینگ علیه آنها صورت گرفته اس��ت نیز به ترتیب 
کشورهای چین، کره، تایوان، آمریکا، تایلند، اندونزی، 

هند، ژاپن، مالزی و اتحادیه اروپا هستند. 

افزایش تولید گلخانه ای در گرو 
تقویت تشکل ها 

جهانگیر عرب، قائم مقام معاون باغبانی وزیر جهاد 
کش��اورزی گفت: مس��یر افزایش تولید گلخانه ای از 

طریق تقویت تشکل ها میسر می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ع��رب در مراس��م افتتاحیه 
چهاردهمین نمایشگاه ملی گل محالت با بیان اینکه 
کاه��ش هزین��ه تولید از ملزومات موفقیت حضور در 
بازارهای جهانی اس��ت، افزود: برای این منظور باید 
از دانش فنی بهره گرفت و تس��هیل در فرآیند امور 
و اخ��ذ تس��هیالت را مدنظر ق��رار داد. وی ادامه داد: 
وزارت جهاد کش��اورزی برای این منظور برنامه هایی 
از جمله مکانیزاسیون گلخانه ها و تولید بذر هیبرید را 
در نظر دارد. قائم مقام معاون وزارت جهاد کشاورزی 
با بیان اینکه صد درصد بذر هیبرید وارداتی اس��ت، 
گفت: جهت تولید داخلی این بذر تشکل های استانی 
شناسایی شده اند و این امر با جدیت پیگیری می شود. 
وی عنوان کرد: در صورتی که برای باغبانی برندی 
در نظ��ر گرفته ش��ود، می توان��د در مثبت کردن تراز 

تجاری نقش داشته باشد. 
قائ��م مقام معاون باغبانی وزارت جهاد کش��اورزی 
اظه��ار ک��رد: در س��ال 92 تراز تج��اری محصوالت 
کش��اورزی 8میلیارد دالر منفی بود و در س��ال 93 و 
94 این رقم 350میلیون دالر منفی بود که نش��انگر 
کاهش قابل توجه اس��ت و با برنامه ریزی های مدنظر 
و ارتقای دانش فنی کش��اورزان و همکاری مسئوالن 
انتظار داریم در س��ال جاری نیز ش��اهد کاهش تراز 

منفی باشیم. 

850 واحد صنعتی تعطیل وارد 
چرخه تولید شدند

عل��ی یزدان��ی، رئیس س��ازمان صنای��ع کوچک و 
ش��هرک های صنعت��ی ای��ران از راه ان��دازی مج��دد 
850 واحد صنعتی تعطیل با اشتغال 16هزار و 709 
نفر در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد 
و گفت: 184هزار و 500 شغل جدید در بخش صنایع 
کوچک و متوسط کشور در سال جاری ایجاد می شود. 
ب��ه گزارش ایس��نا، علی یزدانی در نشس��ت س��تاد 
اقتصادمقاومتی اس��تان اردبیل با بیان اینکه 87هزار و 
659 واحد تا پایان س��ال 1394 در کل کش��ور پروانه 
بهره برداری دریافت کرده اند، افزود: از این تعداد 37هزار 
و 120 واحد در داخل شهرک های صنعتی و 50هزار و 
539 واحد خارج از شهرک های صنعتی مستقر هستند. 
یزدان��ی اضاف��ه کرد: از 87هزار و 659 واحد دارای 
پروان��ه، 79ه��زار و 839 واحد کوچک، 4هزار و 351 
واحد متوسط و 3 هزار و 470 واحد بزرگ هستند. 

معاون امور استان های وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ب��ا بی��ان اینکه از 37ه��زار و 120 واحد دارای پروانه 
مس��تقر در ش��هرک های صنعتی، 30هزار و 35 واحد 
فعال و 7 هزار و 85 واحد غیرفعال و تعطیل هستند، 
تصریح کرد: در حالت کلی 81درصد از واحدهای به 
بهره برداری رسیده فعال و 19درصد غیرفعال هستند. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تعداد طرح  ه��ای صنعتی در حال 
ساخت و س��از در کل کش��ور، خاطرنش��ان کرد: تعداد 
طرح های صنعتی در حال ساخت و ساز در کشور 99هزار 
و 840 طرح، در کل شهرک ها و نواحی صنعتی 29هزار و 
799 طرح، در استان یک هزار و 360 طرح و در شهرک ها 

و نواحی صنعتی استان 645 طرح است.  

شورای بازرگانی اسپانیا و ایران توافق کردند
پشتیبانی قضایی از روابط دو کشور

رو«  فینانس��یه  مون��دو  »ال  اینترنت��ی  نش��ریه 
نوش��ت: ش��ورای بازرگانی اس��پانیا و ایران به توافقی 
 ب��ا ش��رکت حقوق��ی و مالیات��ی »ک��رو ه��وروات«
)Crowe Horwath(  دس��ت یافتن��د تا از روابط 
اقتصادی و تجاری میان خود، پشتیبانی قضایی کنند. 
به گزارش ایرنا این نش��ریه در گزارش��ی افزود: 
شورای بازرگانی اسپانیا و ایران که نهادی مستقل 
از ارگان های دولتی و غیر دولتی دو کش��ور اس��ت، 
با هدف گس��ترش روابط ایران و اس��پانیا این قدم 
مه��م را برداش��ته، چرا که بازار ای��ران تقریبا برای 
همه ش��رکت های اس��پانیایی با هر زمینه فعالیتی، 

فرصت های خاص خود را داراست. 
کرو هوروات بخش��ی از ش��بکه بین المللی دفاتر و 
ادارات خدمات حقوقی و مش��اوره تجاری اس��ت که 
در بیش از 125 کش��ور جهان با بیش از 725 دفتر 

حضور دارند. 
ش��ورای بازرگان��ی اس��پانیا و ایران نی��ز با آگاهی  
از واقعی��ت س��اختار بازرگانی در اس��پانیا، جایی  که 
ش��رکت های کوچک و متوسط، تقریبا 99درصد کل 
ش��رکت ها را تش��کیل می دهند و موتور اصلی  اقتصاد 
اسپانیا هستند، در حال انجام تالش های مهم ارتباطی  

بین این شرکت ها در سراسر خاک اسپانیا است. 
در ای��ن زمین��ه ش��ورای بازرگان��ی در هم��کاری 
ب��ا انجمن ه��ای مختل��ف کس��ب وکار ب��ه جلس��ات 
اطالع رس��انی می پ��ردازد ت��ا ش��رکت های کوچک و 
بزرگ اس��پانیا بتوانن��د از فرصت هایی که بازار ایران 

ارائه می دهد، استفاده کنند. 
ش��ورای بازرگان��ی همچنی��ن به ارائ��ه خدمات به 
ش��رکت های ایرانی می پردازد که می خواهند نه تنها 
به بازار اسپانیا، بلکه همچنین به اتحادیه اروپا و بازار 

آمریکای التین دسترسی یابند. 

کشاورزیتجارت

تولید
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 ضرورت حضور بازرگانان خالق
در نمایشگاه مسکو

کنفدراسیون صنعت هند آماده 
همکاری با بخش معدن ایران

مه��دی پورقاض��ی، عض��و هی��ات 
صنای��ع  اتاق بازرگان��ی،  نماین��دگان 
معادن و کشاورزی تهران در گفت وگو 
ب��ا ایلنا، درباره توس��عه روابط تجاری 
ایران و روسیه گفت: تاکنون اقدامات 
زیادی برای تس��هیل روابط تجاری با 
روسیه صورت گرفته اما هنوز جا دارد 
برخی موانع مانند مسائل بوروکراتیک 
که از آن جمله مجوزهای صادرات به 
روسیه است، حل و شرایط اعطای این 

مجوزها آسان تر شود. 
دیگ��ر  از  داد:  ادام��ه  پورقاض��ی 
اقدامات��ی ک��ه می تواند موثر باش��د، 
تعیین محورهای صادراتی و شناخت 
مش��ابه  بازاره��ای  و  روس��یه  ب��ازار 
آن در کش��ورهای همس��ایه اس��ت. 
نمی توان به یک کش��ور محدود شد یا 
برنامه ریزی های بازرگانی را براس��اس 
الگوهای تجاری یک کش��ور مشخص 
کرد اما ب��ه هر ترتیب آنچ��ه تاکنون 
صورت گرفته، نیاز به کامل شدن دارد 
و باید با جدیت بیشتری دنبال شود. 

این عض��و اتاق بازرگان��ی تهران به 
محدودیت های تجارت با روسیه اشاره 
کرد و گفت: مس��ئله دیگ��ر در رابطه 
با روس��یه موانع پولی و بانکی اس��ت 
ک��ه هنوز برطرف نش��ده، به طوری که 
اس��تفاده از پول روس��یه ب��رای ایران 
سخت است. به عبارتی مسئله حمل و 
انتقاالت پولی و بانکی ایران و روس��یه 
هنوز وجود دارد. از طرفی الزم اس��ت 
در انج��ام امور مربوط ب��ه حمل ونقل 
ایران و روس��یه باتوجه به کارهایی که 
تاکنون انجام ش��ده، سرعت بیشتری 

داشت. 

پورقاض��ی در رابط��ه با نمایش��گاه 
ک��ه  مس��کو  در  ای��ران  اختصاص��ی 
اردیبهش��ت ماه برگزار می شود، گفت: 
قطع��ا حض��ور تج��ار و بازرگان��ان و 
ای��ن  در  تولیدکنن��دگان  همچنی��ن 
نمایش��گاه بر توس��عه تجاری کش��ور 
موثر اس��ت به ش��رطی که این حضور 
هم��راه با خالقی��ت و ت��الش واقعی 
ش��رکت کنندگان باش��د، البته جدا از 
مس��کو بازار شهر قازان در روسیه هم 
ظرفیت های خوبی برای استفاده تجار 

و بازرگانان کشور دارد. 
عضو اتاق بازرگانی تهران در پاس��خ 
به این س��وال که نهادهای واسطه گر 
مانن��د ات��اق بازرگانی چ��ه کمکی به 
رون��د توس��عه تج��اری در رابط��ه با 
روس��یه دارند، ادام��ه داد: این نهادها 
حلق��ه اتص��ال بازرگان��ان داخلی به 
بازرگان��ان خارج��ی و به نوعی معرف 
آنها در بازار های جهانی هس��تند. اما 
در رابط��ه ب��ا روس ها بای��د گفت اگر 
اتحادیه اوراس��یا فعال ش��ود و ایران 
در این اتحادیه نقش��ی بر عهده گیرد، 
حجم مبادالت تجاری بیش از گذشته 
افزای��ش پیدا می کند.  الزم به توضیح 
اس��ت نمایش��گاه اختصاصی ایران در 
مسکو 22 تا 24 اردیبهشت ماه امسال 
از س��وی ش��رکت بین الملل��ی رهکار 

پاالیش میر برگزار می شود. 

رئی��س کنفدراس��یون صنعت هند 
خواه��ان هم��کاری در اجرا، نوس��ازی 
و بازاریاب��ی ف��روش تولیدات معدنی و 

صنایع معدنی ایران شد. 
به گزارش ایمیدرو، نائوش��اد فوربس 
در  ک��ه    )Naushad Forbes(
نشس��تی همراه ب��ا دبیر کل و مدیران 
18 ش��رکت ب��زرگ از کنفدراس��یون 
صنع��ت هن��د )CII( ب��ا رئیس هیات 
عامل ایمیدرو س��خن می گفت، تصریح 
کرد: نخس��ت وزیر هند برنامه دیدار از 
ای��ران و گفت وگ��و با مقام��ات عالی را 
پیش رو دارد. از همین رو این تش��کل 
نیز برای آماده سازی زمینه برای توسعه 

روابط دو طرف است. 
 وی با اش��اره به مشترکات فرهنگی 
و اقتصادی دو کش��ور افزود: همکاری 
در بخش معادن دیگر کشورها از جمله 
افغانس��تان،  بخش اکتش��اف، فناوری، 
بازاریابی و توس��عه ب��ازار حوزه معدن 
و صنایع معدنی ایران پتانس��یل باالیی 
برای رشد دارد که می توان از آنها بهره 
برد و ما برای این دیدگاه جدید آماده 

هستیم. 
فورب��س خاطر نش��ان ک��رد: ایران و 
هند برنامه وس��یعی برای اس��تفاده از 
جایگاه چابهار برای توسعه همکاری ها 
دارن��د که کنفدراس��یون صنعت هند 
ب��ا توجه ب��ه تج��ارب بین المللی خود 
شرایط مساعدی برای اجرای طرح های 

مشترک معدنی دارد. 
رئی��س کنفدراس��یون صنعت هند 
گف��ت: از جمله راه ه��ای همکاری دو 
ط��رف، بخش ه��ای ماش��ین آالت و 
تجهیزات معدنی، مواد خام، اکتش��اف، 

انرژی، س��نگ های تزیینی، سیمان و... 
است. 

وی با بیان اینکه به روابط بلند مدت 
و پایدار تمرکز داریم، خاطر نشان کرد: 
همکاری در برنامه های اکتشافی ایران 
و کش��ورهای مجاور یکی از حوزه های 

مورد عالقه ما است. 
رئیس هیات عامل ایمیدرو نیز گفت: 
تامین مالی و س��رمایه گذاری مستقیم 
یا به صورت مشترک زمینه مساعدی را 

برای همکاری دو طرف دارد. 
مه��دی کرباس��یان اف��زود: ایمیدرو 
آم��اده توس��عه رواب��ط در حوزه ه��ای 
صنایع پایین دستی معدن برای ایجاد 
ارزش افزوده، اکتش��اف، محیط زیست، 
آب، امور زیربنایی همچون احداث بندر 

با طرف های هندی است.  
وی اف��زود: چنانچ��ه کنفدراس��یون 
صنع��ت هن��د عالقه مند به همکاری با 
بخ��ش خصوصی ایران اس��ت می تواند 
ب��ا هم��کاری ات��اق بازرگان��ی ای��ران 
برنامه هایی نیز در این بخش انجام دهد. 
کنفدراس��یون صنعت هند به عنوان 
تش��کل غیردولت��ی در س��ال 1895 
)121 س��ال پی��ش( تاس��یس ش��د و 
8ه��زار عض��و دارد. این تش��کل ایجاد 
صنای��ع ب��ا سیاس��ت توس��عه پایدار و 
توجه به معیارهای زیس��ت محیطی را 
به عنوان ماموریت خود برگزیده است. 

بازرگانی



منابع  تدریج��ی  آزادس��ازی 
ارزی بلوک��ه ش��ده و افزای��ش 
ص��ادرات نف��ت، آیا ب��ه تحقق 
اهداف خ��روج از رکود، افزایش 
اش��تغال و رف��اه م��ردم منجر 
خواهد ش��د؟ جهت نیل به این 
اه��داف کلیدی، چ��ه راهکارها 
دس��ترس  در  انتخاب های��ی  و 
تجاری  مراودات  افزایش  است؟ 
ب��ا جهان چگونه و به چه میزان 
می توان��د ب��ر بهب��ود وضعیت 
اقتصادی کشور مؤثر واقع شود؟ 
از تجربه تلخ اتکا به درآمدهای 
نفت��ی در دهه 80شمس��ی چه 
می توان آموخت؟ بی گمان همه 
بر این باور راس��خ هس��تند که 
هزینه ک��ردن ناکارآمد ارزهای 
نفتی، به بروز گس��ترده فس��اد 
و فقیرت��ر ش��دن عام��ه مردم 
و افت ت��وان رقابت��ی نیروهای 
مولد، منجر می ش��ود. ب��ا انبوه 
توقعات و مطالبات ایجادش��ده 
ب��رای دوران پ��س از تحریم ها، 
م��ردم انتظ��ار بهب��ود ملموس 
و  کس��ب و کار  وضعی��ت  در 
معیش��ت خ��ود را دارن��د ک��ه 
خ��ود بر دش��واری و پیچیدگی 
تصمیم س��ازی ها می افزای��د. با 
پدی��دار ش��دن افق ه��ای رفع 
تحریم ها، بحث های اقتصاد پس 

از تحریم ها تشدید شده است. 

باال بودن هزینه تمام شده 
تولید، بزرگ ترین چالش 

اقتصاد
 در این زمینه آلبرت بغزیان، 
اقتص��اددان و عض��و ش��ورای 
رقابت با اش��اره به چالش های 
دوران  در  کش��ور  اقتص��اد 
پس��اتحریم به »فرصت امروز« 
گف��ت: با توج��ه ب��ه وضعیت 
پساتحریم، بسیاری از فاکتورها 
باید در اقتصاد کش��ور به ثبات 
برس��د تا بتوانیم پس از آن به 
دنبال رفع چالش ها و مشکالت 
اقتص��اد برویم. به عن��وان مثال 
نوس��انات ن��رخ ارز باید تثبیت 
ش��ود تا این بازار، بازار جذابی 
نباش��د و نقدینگی به س��مت 
بازارهای غیر مولد روانه نش��ود. 
موضوع دیگر که اقتصاد کشور 
را با چالش مواج��ه کرده، نرخ 
س��ود بانک��ی اس��ت ک��ه باید 
تعیین تکلیف ش��ود ت��ا برای 

ایجاد  انگی��زه  س��رمایه گذاران 
ش��ود و پس اندازه��ا به عن��وان 
منبع درآمدی محسوب نشوند. 
در هی��چ ج��ای دنی��ا این گونه 
نیس��ت که بانک ها ماراتن نرخ 
سود بانکی روی نرخ سپرده راه 
پول های شان  مردم  تا  بیندازند 
را به سمت بانک ها روانه کنند 
تامین کننده  بانک ه��ا  چراک��ه 
اصلی منابع مالی هستند تا بازار 
سرمایه با کمک آن درآمدزایی 
داشته باش��د. دولت باید با این 
دی��د پیش برود که رفاه جامعه 
را در نظر بگی��رد و وجوه مالی 
که آزاد می شود را صرف منابع 
مالی ارزان تر کند که البته این 
یعنی  می طلب��د.  نظ��ارت  کار 
س��ازمان نظارتی بداند که این 
پول ب��ه کجا م��ی رود و صرف 
چ��ه کارهای��ی می ش��ود تا به 
این ترتیب جلوی بس��یاری از 
گرفته ش��ود.  نیز  اختالس ه��ا 
پ��س از آن می توانیم بر فضای 
و  کنی��م  تمرک��ز  کس��ب و کار 
ه��ر س��رمایه گذاری ک��ه وارد 
می ش��ود بداند که این شرایط 
آنقدر متغیر نیس��ت و می تواند 
و  اقتص��ادی  محاس��بات  ب��ه 
ارزیابی هایش اعتماد کند. اما تا 
زمانی که این فاکتورها تثبیت 
نشود کماکان بازار سرمایه وارد 
رکود می ش��ود و بازار ارز رونق 
می گیرد، ب��ازار ارز که از رونق 
بیفت��د پول ها به س��مت بازار 
پس ان��داز می رود و ن��رخ بازار 
پس ان��داز که باال ب��رود، هزینه 
تولی��د افزایش می یاب��د و این 

چرخه همواره تکرار می شود. 

مشکل صنایع با افزایش 
قیمت حل نمی شود

وی ب��ا اش��اره ب��ه دو بخش 
افزود:  و مس��کن  خودرو سازی 
ب��ا  بخ��ش خودروس��ازی،  در 
وجود تقاض��ای افزایش قیمت، 
نتوانستند از طریق بهره وری و 
بهبود ش��یوه های تولید و حتی 
بهبود کیفی��ت، به عنوان مثال 
افزایش قیم��ت یک فلز به کار 
رفته در ای��ن صنعت را جبران 
کنند. بنابراین بابت چه چیزی 
این افزایش قیم��ت باید اتفاق 
بیفت��د؟ هزین��ه مال��ی در این 
بخش ه��ا باالس��ت و مجبورند 
پیش ف��روش کنن��د. در بخش 
مس��کن نی��ز در ح��ال حاضر 
رک��ود هس��ت و در صورتی که 
این بخش از رکود خارج ش��ود 
می توان��د بس��یاری از صنای��ع 
وابس��ته را نیز تحت تاثیر قرار 
دهد. اما قیمت تمام ش��ده در 
این بخش باالست و شیوه های 
جدید برای ساخت وجود ندارد 
و کس��ی ه��م ب��ه دنب��ال این 
شیوه ها نبوده تا بتواند به عنوان 
مث��ال زمان س��اخت را کاهش 
دهد یا م��وادی به کار ببرد که 
بنابراین  بتواند سبک تر ش��ود. 
یک نو آوری خ��اص در صنعت 
ساختمان هم وجود ندارد کما 
اینک��ه معموال اف��راد خرد نیز 
در کار ساخت و س��از هستند و 
برای ش��ان صرف نمی کند وارد 
حوزه پژوهش و نوآوری در این 

صنعت شوند. 
وی ادام��ه داد: ت��ا زمانی که 
باالس��ت،  س��اخت  هزینه های 

رک��ود هم وج��ود دارد و مردم 
قدرت خری��د ندارن��د. حال با 
ف��روش  مختل��ف  روش ه��ای 
و... س��عی می کنند  اقس��اطی 
بازار را حرکت دهند اما کس��ی 
به فکر قیمت تمام شده نیست. 
اگ��ر م��ا بتوانی��م در صنع��ت، 
هزین��ه تم��ام ش��ده را کاهش 
دهی��م بدون اینک��ه به کیفیت 
لطمه ای بخورد آنگاه می توانیم 
در س��ایه آن زنجیره فعالیت ها 
را نی��ز رونق دهی��م لذا چنین 
اتفاقی تاکنون رخ نداده اس��ت 
و همیش��ه س��عی کرده ای��م با 
افزایش قیمت، هزینه ها و زیان 
را جبران کنیم و خودمان هیچ 

حرکتی انجام نداده ایم. 

قطع وابستگی به نفت
این اقتص��اددان در خصوص 
قطع وابستگی ها به نفت اظهار 
ک��رد: تولید نف��ت را نمی توان 
قطع کرد و توس��عه نداد. بحث 
اصلی این اس��ت که درآمدهای 
ارزی چگونه باید هزینه ش��ود. 
ه��دف م��ا از افتتاح حس��اب 
ذخیره ارزی و صندوق توس��عه 
ملی ای��ن بود ک��ه درآمدهای 
ارزی به درس��تی خرج شود اما 
چون در این زمینه موفقیت کم 
بوده و خوب عمل نکردیم، این 
را می گذاریم به حس��اب اینکه 
درآم��د حاصل ما را تنبل کرده 
اس��ت ولی در کشورهای دیگر 
تجرب��ه کاه��ش وابس��تگی به 
نفت بدون کاه��ش تولید نفت 
و کاهش درآم��د حاصل از آن 
وج��ود دارد. حال اگر نفت خام 

فرآوری ش��ود که چه بهتر زیرا 
ارزش افزوده ایجاد می کند ولی 
اینکه بخواهیم نی��از داخلی را 
برط��رف کنیم ب��ه منابع مالی 
احتیاج داریم که س��رمایه گذار 
خارجی می توان��د به موقع هم 
تکنول��وژی و هم منابع مالی را 

تامین کند. 

تخصیص بهینه منابع
وی اف��زود: م��ا ب��ه مقداری 
ارز نی��از داری��م ک��ه آن هم با 
خ��ام فروش��ی زودت��ر میس��ر 
می ش��ود تا با فرآوری. بسیاری 
و  مس��ائل  پیچیده تری��ن  از 
سیس��تم ها حل شده و ساخته 
ش��ده بنابراین تخصیص بهینه 
س��ختی  چن��دان  کار  نبای��د 
باش��د. بنابراین انج��ام این کار 
یک ش��رط اولیه دارد و آن هم 
ایجاد ثبات در بازارها اس��ت تا 
بازارهای موازی جذاب نباشد و 
مردم از فکر پس انداز کردن به 
امید کسب سود باال سرمایه ها 
را ب��ه س��مت بازاره��ای دیگر 
نبرند. اخیرا نیز اعالم شده بود 
قرار اس��ت مالیات به سپرده ها 
تعل��ق بگیرد که این کار انگیزه 

را در سپرده گذار کم می کند. 
ب��ا این وج��ود س��پرده گذار 
پولش را کجا می تواند بگذارد؟ 
تنها راه پیش روی سپرده گذار 
این است که یا پولش را مصرف 
کند ک��ه در این صورت رونقی 
ایج��اد می ش��ود ی��ا وارد بازار 
دیگری می ش��ود که آن هم در 
صورتی که رونقی در بازار ارز یا 
سکه نباش��د این پول ها مجددا 
بنابراین  بازمی گ��ردد.  بانک  به 
بای��د به فکر تثبیت، تک نرخی 
یا به رونق انداختن اینها باشیم 
تا بتوانی��م این سیاس��ت ها را 
پیاده کنی��م. متعاقبا در بخش 
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی 
نی��ز این درآمده��ا می تواند به 
درس��تی هزینه ش��ود. ممکن 
مختلفی  س��رمایه گذاران  است 
نی��ز  مختل��ف  کش��ورهای  از 
س��رمایه گذاری کنند و س��ود 
آن بازگردد و در کش��ور هزینه 
ش��ود، ول��ی وقت��ی خودم��ان 
نی��از داریم و در کن��ار آن نیز 
س��رمایه گذار خارجی را دعوت 
کرده ایم، این می تواند کاتالیزور 
و کمکی برای تس��هیل کار ما 

باشد. 

باال بودن هزینه تمام شده تولید
بزرگ ترین چالش اقتصاد

مقاطعی از س��ال گذش��ته برای 
دالر با فراز و نشیب عجیبی همراه 
بود؛ از زمانی که در آستانه به نتیجه 
رسیدن مذاکرات هسته ای نرخ این 
ارز برخالف انتظارات در بازار روند 
افزایش��ی در پیش گرفت تا زمانی 
که به فاصله حدود چهار ماه تا بیش 

از 400 تومان گران شد. 
به گزارش ایس��نا، بازار ارز بعد از 
سال 1391 و حتی در مقاطعی در 
س��ال 1392، دیگر تنش های آن 
زمان را در دو س��ال گذشته تجربه 
نکرد، اما به جریان افتادن مذاکرات 
هسته ای و به تبع آن انتظارات برای 
ایجاد تحول در مس��ائل ارزی و در 
کن��ار آن برخ��ی زمان های خاص 
موجب شد تا به ویژه در چندماهی 
در سال گذشته نوسانات قابل توجه 

به بازار برگردد. 
تازه تری��ن آم��ار بان��ک مرکزی 
از نتیج��ه عملک��رد ب��ازار ارز در 
س��ال 1394 حاک��ی از اخت��الف 
متوس��ط ح��دود 400 تومانی در 
برخ��ی ماه هاس��ت به گون��ه ای که 
نرخ متوس��ط دالر از حداقل حدود 
3280 ت��ا 3670 تومان نیز در ماه 
دیگر متغیر بوده است، هر چند که 
بررس��ی روند بازار در سال گذشته 
حکایت از این دارد که حتی نرخ در 
برخی روزها در نیمه اول به حدود 
3150 توم��ان و حداکثر تا بیش از 

3700 تومان نیز رسیده است. 
واکنش معکوس به توافقات 

هسته ای
این در حالی است که در تیرماه 
س��ال گذش��ته دالر حدود 3200 
تومان در بازار آزاد مبادله ش��ده و 
تفاوت آن ب��ا ارز دولتی تا کمتر از 
250 تومان نی��ز کاهش یافته بود 
و در زمان��ی که فعاالن بازار منتظر 
کاه��ش قیمت ب��ا نهایی ش��دن 
مذاک��رات هس��ته ای در ای��ن بازه 
زمانی بودن��د، نرخ گرچه در همان 
روز اع��الم نتیجه مذاکرات و توافق 

انجام ش��ده با کاهش همراه ش��د 
ولی روزهای بعد زمانی برای شروع 
افزایش قیمت این ارز بود، به طوری 
که در ادامه ت��ا دی ماه، هر ماه به 
طور متوس��ط حدود 100 تومان و 
حتی بیش��تر به نرخ آن اضافه و تا 

3700 تومان پیش رفت. 
وی همچنین گفت که از سویی 
دیگر اقتصاد و بازار به ثبات نسبی 
دست یافته و به گونه ای نیست که 
با هر هیجانی دچار نوسان شدیدی 
ش��ود. این در حالی است که اصل 
موضوع برای تعیین نرخ ارز همان 
عرض��ه و تقاضای موج��ود در بازار 
اس��ت. اما به هر حال ادامه افزایش 
دالر و نوسان بی سابقه آن در دولت 
یازده��م واکنش ه��ا و تحلیل های 
متفاوتی به همراه داشت به طوری 
ک��ه هر چه ب��ه نیمه دوم س��ال و 
دوره های پایانی آن نزدیک می شد، 
نظرها نیز بیش��تر به این س��مت 
گرای��ش پیدا می ک��رد که کاهش 
ش��دید قیمت نفت و به دنبال آن 
کاه��ش درآمده��ای ارزی دول��ت 
موجب شده تا برای تامین بخشی از 
کسری درآمد، بانک مرکزی دالر را 
با نرخ باالتری عرضه کرده تا حدی 

از منابع کاهش یافته جبران شود. 
کسری بودجه تایید نشد

ب��ا ای��ن وج��ود بان��ک مرکزی 
هیچ گاه چنی��ن موضوعی را تایید 
نکرد و حتی ب��رای افزایش نرخ تا 
اواخر تابستان اعالم کرد که افزایش 
تقاض��ای واقع��ی، افزایش تقاضای 
سفته بازی، احتیاطی، تبدیل دارایی 
و افزایش حج��م معامالت فردایی 
و ش��ناوری که توس��ط بازارسازان 
انجام می ش��ود، کاهش  غیرسمی 
قیمت نفت، کاهش قیمت س��هام، 
افزای��ش تقاضای ارز مس��افرتی و 
حج��اج، آربیتراژ اس��کناس دالر و 
همچنی��ن افزایش ن��رخ درهم از 
جمله عواملی اس��ت ک��ه موجب 
افزایش نرخ ارز در بازار شده است. 
بان��ک مرک��زی در عی��ن حال 
امیدوار به اجرایی ش��دن برجام و 
اثر ثبات سازی آن در بازار ارز بود و 
اعالم کرد که پس از اجرایی شدن 
برج��ام، نقدش��وندگی دارایی های 
موسس��ات مالی و غیرمالی شامل 
بانک ها افزوده شده، بازار بین بانکی 
عمق پیدا می کند، روابط کارگزاری 
هزینه های  توس��عه یافته،  بانک��ی 
نقل و انتق��ال و تبدیل ارز به طور 

یافته، اس��تفاده  معناداری کاهش 
از ابزاره��ای پرداخ��ت بانک��داری 
بین الملل شامل LC افزایش یافته 
و شرایط برای تک نرخی شدن ارز 
فراهم می ش��ود؛ نتیج��ه آن ثبات 
بیشتر بازار ارز کش��ور خواهد بود 
و در آین��ده ای نزدی��ک نوس��انات 
مقطعی بازار ارز نیز کنترل می شود. 
در همی��ن دوران ب��ود ک��ه حتی 
موض��وع خریدوفروش ه��ای کالن 
در بازار نیز مط��رح و برخی منابع 
مدعی شدند که در زمان به نتیجه 
رسیدن توافقات هسته ای، تعدادی 
افراد خاص نس��بت ب��ه خریدهای 
عم��ده در بازار اقدام کردند که این 
امر مانع از کاهش نرخ و اثرگذاری 
جو روانی ناشی از مذاکرات در بازار 

شده است. 

ادامه رشد در بازار بی کشش
با ای��ن حال گرچ��ه رئیس کل 
بانک مرکزی معتقد بود که به دلیل 
تخلیه حباب های قبلی موجود در 
نرخ ارز، این بازار کش��ش افزایش 
ن��رخ را ندارد، اما ن��رخ دالر که در 
زمان این اظهارنظر س��یف به طور 
متوس��ط حدود 3400 تومان بود 

بازه��م به رون��د رو به رش��د خود 
ادام��ه داد و م��رز 3700 تومان را 
هم پشت سر گذاشت. جریان رشد 
قیمت دالر در ماه های ابتدایی نیمه 
دوم س��ال 1394 با سفر مسافران 
اربعین به عراق و در ادامه تعطیالت 
ژانوی��ه هم��راه ش��د و رئیس کل 
بانک مرکزی نوس��ان بازار را ناشی 
از تقاضاه��ای فصل��ی و جریان��ی 
طبیعی دانست و در کنار سیف، که 
قیمت گذاری دولت در بازار ارز را رد 
ک��رد، وزیر اقتصاد نیز در اظهاراتی 
دیگر با رد هرگونه دخالت دولت در 
ب��ازار ارز و تاکید بر این موضوع که 
قیمت ارز به طور ش��ناور مدیریت 
شده است، نوسانات کوتاه مدت در 
بازار را طبیعی عنوان کرد و آن را به 
فضای قبل از کریسمس و تقاضای 
ارز اربعین مرتبط دانست. طیب نیا 
البته اظهارات جال��ب دیگری هم 
داش��ت و با روایت یک حدیث هر 
گونه دخالت و قیمت گذاری دولت 
در بازار ارز را رد کرد. وی اعالم کرد 
که »من نمی توان��م قیمت گذاری 
کنم. قیمت گذاری براساس حدیث 
حضرت علی)ع( ی��ک کار خدایی 
اس��ت و من در موضعی نیستم که 

در این زمینه اظهار نظر کنم.«
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اغلب 
کارشناس��ان برخ��ی علت ها نظیر 
افزای��ش تقاضای ارز ب��رای اربعین 
یا فعالیت چند صرافی خاص را که 
از س��وی بانک مرکزی و در رابطه 
ب��ا افزایش قیمت ارز مطرح ش��د 
منطقی ندانسته و عنوان می کردند 
که اگر هم فرض را براین بگذاریم، 
مگر بانک مرکزی اطالع نداشت که 
قرار اس��ت در اربعین حجم تقاضا 
برای ارز باال برود یا اینکه در جریان 
پلمب برخی صرافی ها ممکن است 
نوسانی در بازار ایجاد شود. پس چرا 
در مورد آن از قبل اعمال مدیریت 
نکرد و ن��رخ را در حد منطقی نگه 

نداشت؟ 
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گزارش 2

خبرنــامه

وزیر اقتصاد و دارایی طی حکمی اعالم کرد
ماموریت روسای سازمان های تابعه در 
خصوص برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی احکام جداگانه ای 
برای چهار تن از رؤس��ای س��ازمان های زیرمجموعه 
و نیز خزانه دار کل کش��ور، آنه��ا را به عنوان مجری 
پروژه های مرتبط با حوزه س��ازمان و معاونت متبوع 
خ��ود، مصرح در تصویب نامه مورخ 29 فروردین ماه 
س��ال جاری معاون اول رئیس جمهور، منصوب کرد. 
به گزارش شادا، علی طیب نیا در همین راستا، دکتر 
محمد فطانت، رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
را ط��ی حکمی به عنوان »مجری پروژه تقویت نقش 
بازار س��رمایه در تامین س��رمایه بنگاه ها« منصوب 
کرد. این گ��زارش حاکی اس��ت، طیب نیا همچنین 
میرعل��ی اش��رف عبداهلل پ��وری حس��ینی، ریی��س 
کل س��ازمان خصوصی س��ازی را به عن��وان مجری 
پروژه های تکمیل فرآیند واگذاری س��هام بنگاه های 
مشمول واگذاری )بنگاه های باقیمانده گروه 1 و 2( 
کش��ور منصوب کرد. بنا بر این گزارش، س��یدکامل 
تقوی نژاد، رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کشور را 
به عنوان مجری پروژه های »پیاده سازی کامل مالیات 
بر ارزش افزوده« و »پیاده سازی طرح جامع مالیاتی« 
منصوب کرد. در همین راستا، محمد خزاعی، رییس 
سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی 
ای��ران نیز از س��وی وزیر اقتصاد به عن��وان »مجری 
پروژه ه��ای ج��ذب 7میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری 
خارج��ی« و »تدوی��ن برنام��ه گس��ترش تعامالت 
اقتصادی بین المللی و اجرای آن« منصوب ش��د. بنا 
براین گزارش، وزیر اقتصاد همچنین سیدرحمت اهلل 
اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کش��ور را 
به عنوان »مجری پروژه طراحی و استقرار خزانه داری 
الکترونیک��ی« منص��وب ک��رد. این گ��زارش یادآور 
می ش��ود کلیه انتصابات مذکور در راس��تای اجرای 
بند )2( ابالغیه تصویب نامه شماره 8009 مورخ 29 
فروردین ماه س��ال جاری مع��اون اول رئیس جمهور 
در خص��وص »پروژه های پیش��نهادی کارگروه های 
برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی برای اجرا در س��ال 
1395« از س��وی وزیر اقتصاد صورت گرفت. شایان 
ذکر اس��ت علی طیب نیا در متن احکام صادره برای 
رؤس��ای س��ازمان های مذکور، از آنان خواسته است 
حداکثر ظرف مدت یک هفته، برنامه عملیاتی پروژه 
مربوط به خود را به دبیرخانه اقتصاد مقاومتی وزارت 

امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند. 

شاخص بهای تولیدکننده در 
فروردین ماه افزایش یافت

بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران اعالم کرد 
ش��اخص به��ای تولیدکنن��ده در ای��ران در 12 ماه 
منتهی به فروردین 1395 نسبت به 12 ماه منتهی 
ب��ه فروردین 1394 ب��ه  میزان 4.5درص��د افزایش 
داشته است. بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد 
شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه 1395 به 
عدد 216.3 رس��یده است که نس��بت به ماه قبل از 
آن 0.2درصد افزایش دارد. براس��اس گزارش بانک 
مرکزی، خالصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای 
تولیدکننده در ایران در فروردین ماه 1395 نس��بت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل از آن مع��ادل 3.5درصد 
افزای��ش داش��ته اس��ت. همچنین این ش��اخص در 
12 م��اه منتهی به فروردین 1395 نس��بت به زمان 
 مش��ابه س��ال قبل ب��ا افزایش 4.5درص��دی همراه 

بوده است. 

رویترز: قیمت جهانی طال 
اندکی باال رفت

خبرگ��زاری رویت��رز اع��الم کرد قیم��ت طال روز 
چهارش��نبه برای س��ومین جلس��ه متوالی به دلیل 
کاه��ش ارزش دالر و آمار ضعی��ف اقتصادی آمریکا 
اندکی باال رفت اما دامنه نوسان آن محدود بود، زیرا 
س��رمایه گذاران منتظر نتیجه نشست تصمیم گیری 
بانک مرکزی آمریکا هستند. به گزارش ایرنا، کاهش 
ن��رخ برابری دالر در برابر س��ایر ارزه��ای اصلی روز 
چهارش��نبه ادامه یافت، زیرا س��رمایه گذاران بر این 
باور هس��تند که ضعف اقتصاد آمریکا، بانک مرکزی 
این کشور را ترغیب به احتیاط در مورد افزایش نرخ 
بهره خواهد کرد. پیش بینی می ش��ود بانک مرکزی 
آمریکا در پایان نشست دو روزه سیاست گذاری خود، 
نرخ های بهره را تغییر ندهد. بانک مرکزی آمریکا که 
برای تقویت رش��د اقتصادی این کشور 10 سال نرخ 
بهره را نزدیک صفر نگه داشته بود، دسامبر گذشته 
)آذر 94( ب��ا بهتر ش��دن اوضاع اقتص��ادی آمریکا، 
نرخ به��ره را 0.25درصد افزایش داد. قیمت تحویل 
فوری طال روز چهارشنبه در ساعت 06:55 به وقت 
گرینویچ در بازار لندن 0.3درصد نسبت به روز قبل 
باال رفت و به یک هزار و 246 دالر و 20 س��نت در 

هر اونس رسید. 
قیم��ت طال در پایان معامالت سه ش��نبه این بازار 
0.4درصد افزایش یافته بود. در بازار لندن همچنین 
قیم��ت تحویل ف��وری هر اونس نقره ب��ا تقریبا یک 
درصد افزای��ش به 17 دالر و 33 س��نت، پالتین با 
0.7درصد افزایش به یک هزار و 15 دالر و پاالدیوم 
با 0.8درصد افزایش به 605 دالر و 40 سنت رسید. 
در بازار کامکس نیویورك نیز در س��اعت یاد ش��ده 
ه��ر اونس ط��ال ب��ا 0.35درصد افزایش نس��بت به 
سه ش��نبه به یک هزار و 247 دالر و 70 سنت و هر 
اونس نقره با 1.6درصد افزایش نس��بت به سه شنبه 
به قیمت 17 دالر و 38 س��نت معامله شد. شاخص 
دالر ک��ه تغییرات نرخ براب��ری دالر در برابر ارزهای 
اصلی را اندازه می گیرد دیروز در س��اعت یاد ش��ده 
با 0.13درصد کاهش به 111.15رس��ید. سه ش��نبه 
یک گزارش اقتصادی نش��ان داد س��فارش کاالهای 
ب��ادوام کارخان��ه ای آمری��کا خیلی کمت��ر از آنچه 
در ماه مارس )اس��فند-فروردین( پیش بینی ش��ده 
بود، باال رفته و مخارج ش��رکت ها و رش��د اقتصادی 
 این کش��ور در س��ه ماه��ه نخس��ت 2016 ضعیف 

بوده است. 

نرخنــامه
دالر3,467 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را3.467تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را1.027.000 تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد3.934 توم��ان و ه��ر پوند 
نیز5.060تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
540.000 توم��ان و ه��ر ربع س��که290.000 تومان 
فروخت��ه ش��د. هر س��که ی��ک گرمی نی��ز199.000 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��الی 18 عیار 
104.680توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طال هم در 

بازارهای جهانی 12.467دالر بود. 

آمادگی شعب بانک شهر برای ارائه بُن 
کارت های دانشجویی نمایشگاه کتاب

 »دانشجویان می توانند پس از ثبت نام در سامانه مربوط 
به بُن کارت دانشجویی نمایشگاه کتاب، برای دریافت کارت 
فیزیکی به شعب این بانک مراجعه کنند. «   محمد کیایی، 
معاون امور شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اعالم این 
خبر گفت:  »متقاضیان می توانند از طریق سامانه ثبت نام 
بُن کارت دانشجویی به نشانی bon. tibf. ir نام نویسی کنند 
که براساس سقف مقرر شده هر دانشجو تا یک میلیون ریال 
می تواند از بُن کارت مجازی استفاده کند که 600هزار ریال 
آن را دانش��جو هنگام ثبت نام می پردازد و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اس��المی نیز 400هزار ریال باقی را پرداخت خواهد 
کرد. «   محمد کیایی با بیان اینکه  »ثبت نام اینترنتی دریافت 
بُن کارت های دانش��جویی از 28فروردین آغاز شده است« 
ادامه داد:  »بانک ش��هر به عنوان بانک عامل خدمات بانکی 
نمایشگاه بین المللی کتاب امس��ال تهران انتخاب شده و 
دانش��جویان پس از ثبت نام در مهلت اعالم شده، بُن کارت 

خود را از شعب بانک شهر دریافت می کنند. «   
معاون امور شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر تصریح 
ک��رد:  »همچنین با توجه به ایجاد امکان دسترس��ی به 
اینترن��ت رایگان در بیس��ت و نهمین دوره نمایش��گاه 
کتاب، دانشجویان پس از ثبت نام و دریافت کد رهگیری 
می توانند بدون مراجعه به شعبه بانک، در خود نمایشگاه 
نیز از طریق اینترنت خرید کنند. «   به گفته کیایی، مدارك 
الزم برای دریافت بُن کارت، کارت دانشجویی یا طلبگی 
معتبر، کارت ملی یا شناسنامه جدید و شماره رهگیری 
ثبت نام در سامانه خواهد بود و دانشجویان و طالب باید 
در مدت برگزاری نمایش��گاه از بُن خود اس��تفاده کنند. 
وی اضافه کرد:  »بُن کارت های دانشجویی بیست ونهمین 
دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از 8 اردیبهشت تا 
پایان نمایشگاه در تاریخ بیست وپنجم اردیبهشت 1395 

قابل توزیع و استفاده است. «   

بانک سامان و شرکت ملی نفت 
ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند

 »ش��رکت ملی نفت ایران با انعقاد قراردادی از خدمات 
بانکداری شرکتی بانک سامان بهره مند می شود. «   به گزارش 
اداره رواب��ط عمومی بانک س��امان، علیرضا معرفت، مدیر 
بانکداری شرکتی با اعالم این خبر گفت:  »به دنبال مذاکرات 
صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران، قرارداد همکاری  های 
بانکی و بیمه ای به امضا طرفین رس��ید. «   علیرضا معرفت 
افزود:  »کارکنان ش��رکت ملی نفت ایران از مزایای کارت 
اعتباری بانک سامان و خدمات بیمه تکمیلی درمان بیمه 
سامان بهره مند می شوند و سایر خدمات بانکی نیز به  تدریج 

در اختیار آن شرکت قرار می گیرد. «   
معرفت با اش��اره ب��ه فعالیت های ای��ن مدیریت گفت:  
»بانکداری شرکتی بانک سامان با هدف ارزش آفرینی بیشتر 
برای شرکت ها شکل گرفته و با تأمین و مدیریت منابع مالی، 
ارائه خدمات سفارشی شده و حمایت از کسب وکار شرکتی 
با تمرکز بر ش��ناخت مشتریان شرکتی ، در تالش است در 
جایگاه یک مشاور و پشتیبان تجاری معتمد و کارآمد برای 

بنگاه های اقتصادی نقش آفرینی کند . «   

بانکنامه
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قیمتنوع ارز 

3.467  دالر امریکا

3.934 یورو اروپا

5.060پوند انگلیس

950 درهم امارات

1.244لیر ترکیه

547 یوان چین

32 ین ژاپن

2.793دالر کانادا

3.588 فرانک سوئیس

11.400 دینار کویت

925ریال عربستان

 273 دینار عراق

60روپیه هند

905 رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

12.467اونس طال

453.800مثقال طال

104.680هر گرم طالی 18 عیار

1.029.000سکه بهار آزادی

1.027.000سکه طرح جدید

540.000نیم سکه

290.000ربع سکه

199.000سکه گرمی

مهال فرازمند
M_farazmand_66@yahoo. com
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حسین خزلی
مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی

ارتقای سطح همکاری بورس تهران 
و بورس استانبول

حمید روح بخش، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
بورس تهران، سفر رئیس جمهور به ترکیه در هفته پایانی 
فروردین ماه را یک سفر مهم خواند و اظهار داشت: الزم 
اس��ت از اقدامات بورس تهران در راس��تای ارتقای سطح 
همکاری با بورس استانبول که از سال گذشته آغاز شده و 
در راستای اهداف دولت است، گزارشی ارائه شود و انتظار 
می رود نهادهای مالی از درگاه فراهم ش��ده در راس��تای 
پذیرش ه��ای دوگانه، راه ان��دازی ETF های بین المللی، 
صندوق پروژه و انتشار سایر اوراق بهادار بین المللی به طور 
اجرایی بهره گیرند. وی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده 
میان دو بورس تهران و استانبول در 4 آبان ماه 94،  )26 
اکتبر 2015( به منظور توسعه ارتباط فعاالن دو بازار و 
نیز فراهم آوردن زمینه های همکاری مشترک، گفت: امور 
بین الملل بورس تهران رایزنی هایی را با بخش بازار یابی و 
فروش بورس استانبول جهت اجرایی کردن سند همکاری 
انجام داده و در نخس��تین گام برگزاری یک گردهمایی 
مش��ترک بین فعاالن بازارهای س��رمایه دو کشور ایران و 
ترکیه مطرح ش��د تا با عنایت به ام����ضای تفاهم نامه 
بین بورس ها، زمینه های همکاری بیشتر و توسعه روابط 
بررسی شود. برای تحقق این امر برگزاری همایش بازار 
سرمایه ایران و ترکیه در تهران در دستور کار قرار گرفت. 

 تامین مالی قطارهای جوپار
در ایستگاه فرابورس ایران

شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار در نظر دارد 
جهت تأمین مالی خرید 41 واگن مسافری پارسی، 518 
هزار و 500 ورقه اجاره منتش��ر و از طریق بازار س��وم 
فرابورس ایران پذیره نویس��ی کند. اوراق اجاره ش��رکت 
جوپار در روزهای 12 و 13 اردیبهشت ماه در فرابورس 
ایران پذیره نویسی می شود. اوراق »جوپار99« به صورت 
چهار ساله با قیمت اسمی یک میلیون ریال و نرخ 21 
درصد بوده و سود آن به صورت سه ماه یکبار پرداخت 
می شود. عالوه بر این، بانک آینده به عنوان ضامن، تأمین 
س��رمایه س��پهر به عنوان بازارگ��ردان و کارگزاری آگاه 
به عنوان عامل فروش این اوراق معرفی شده اند و صندوق 
سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان و تأمین سرمایه 
سپهر، متعهد این پذیره نویسی خواهند بود. بازارگردانی 
اوراق مبتن��ی ب��ر مذاک��ره و با تضمین کف قیمتی یک 
میلیون ریال است ضمن آنکه سقف تعهد خرید از هر کد 
معامالتی نامحدود و روزانه حداکثر 25 هزار و 925 ورقه 
خواهد بود. همچنین اوراقی که در مدت پذیره نویسی 
به فروش نرسند، توسط متعهد پذیره نویسی خریداری 
شده و به مرور در بازار عرضه خواهد شد. گفتنی است، 
شرکت جوپار از سال 1381 در زمینه جابه جایی مسافر 
و حمل کاال به وس��یله واگن های مس��افری و باری و 
مش��ارکت با ش��رکت های ایرانی و خارجی برای انجام 

فعالیت حمل و نقل ریلی مشغول است. 

عرضه بیش از 91 هزار تن انواع 
محصوالت صنعتی و معدنی

روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه، 91 هزار و 750 تن 
محصوالت صنعتی و معدنی در تاالر داخلی و صادراتی 
Cبورس کاالی ایران عرضه ش��د. 35 هزار تن تختال

شرکت فوالد خوزستان، یک هزار و 500 تن شمش هزار 
 G پوندی 99.8 شرکت ایرالکو و 250 تن ورق گالوانیزه
شرکت صنایع هفت الماس در تاالر محصوالت صنعتی 
ومعدنی و 55 هزار تن س��نگ آهن دانه بندی مجتمع 
سنگ آهن جالل آباد در تاالر صادراتی عرضه شد. افزون 
بر این، 17 هزار و 720تن قیر شرکت های قیران پخش 
س��تاره ایرانیان، بام گس��تران، آذردوام یول و گوهر قیر 
ش��رق، 10 هزار تن گوگرد گرانوله شرکت های پاالیش 
نفت آبادان و پاالیش نفت شازند اراک و 3 هزار تن لوب 
کات س��نگین شرکت پاالیش نفت بندرعباس در تاالر 

صادراتی عرضه شد. 

 ارزش کل معامالت بورس انرژی
 به 16میلیارد ریال رسید   

در جریان معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی متانول 
پتروشیمی شیراز، متانول پتروشیمی فن آوران، پنتان 
پالس پتروشیمی پارس، برش سنگین پتروشیمی جم 
و حالل 410 پاالیش نفت آبادان در رینگ داخلی مورد 
عرضه قرار گرفتند که کل معامالت صورت گرفته در این 
عرضه ه��ا و عرضه ه��ای مازاد معادل 2899تن به ارزش 
بی��ش از 16میلی��ارد و 856 میلیون ریال بود. بازار برق 
بورس انرژی نیز شاهد معامله 36 قرارداد معادل 864 
مگاوات ساعت به ارزش بیش از 276 میلیون ریال بود. 
در مجموع ارزش کل معامالت این روز بورس انرژی ایران 

قریب به 16 میلیارد و830میلیون ریال شد. 

انتشار نخستین پیش بینی سود 95 
  »خنصیر «    و   » فنورد «   

ش��رکت های مهندس��ی نصیر ماشین و نورد و تولید 
قطعات فوالدی نخس��تین پیش بینی  س��ود به ازای هر 
س��هم س��ال مالی منتهی به 30 اس��فند 1395 را ارائه 
دادند. مهندسی نصیر ماشین، با سرمایه 87 میلیارد و 
166 میلیون ریال، در دوره 12 ماهه، مبلغ 91 ریال سود 
به ازای هر سهم و مبلغ 30 ریال سود سهم پیشنهادی 
هر س��هم برآورد کرده اس��ت.   »خنصیر «  ، س��ود خالص 
شرکت را 7میلیارد و 923 میلیون ریال در نظر گرفته 
اس��ت. ش��رکت نورد و تولید قطعات فوالدی در گزارش 
خود، معادل 274 ریال س��ود به ازای هر س��هم و مبلغ 
137 ریال سود سهام پیشنهادی هر سهم محاسبه کرد. 
س��ود خالص   » فنورد «  ، با س��رمایه 144 میلیارد ریال، با 
کاه��ش 5درص��دی، مبلغ 39 میلی��ارد و 474 میلیون 

ریال برآورد شد. 

فرابورس

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

روز  آخری��ن  معام��الت  در 
کاری هفته، ش��اخص کل در 
حال��ی در س��اعت های اولی��ه 
معامالت رش��د بیش از 100 
واح��دی را تجرب��ه ک��رد که 
در میان��ه س��اعت معامالت��ی 
تصمی��م به برگش��ت گرفت و 
در پای��ان کار ب��ا رش��د اندک 
10 واح��دی به کار خود پایان 
داد و به ع��دد 78هزار و 404 
رس��ید. در ای��ن روز گروه های 
و  س��رمایه گذاری ها  خ��ودرو، 
بانک ه��ا ب��ا بیش��ترین حجم 
ارزش معام��الت در ص��در  و 
ج��دول معامالت قرار گرفتند. 
بازار س��هام روز گذشته بازاری 
متعادل بود که با صدرنشینی 
دلیلی  قطعه س��ازی ها  اغل��ب 
برای نوسانی کردن نماگرهای 
بورس��ی در آخرین روز هفته 
جاری بود. بازار سهام همچنان 
را  بیش��تری  نقدینگی  عطش 
دارد و این در حالی اس��ت که 
با توج��ه به دلچس��ب نبودن 
گزارش ه��ای عملک��ردی 12 
ماهه شرکت ها مطابق با آنچه 
که تاکنون به بازار اعالم ش��ده 
در کن��ار انتظار ب��رای پدیدار 
ش��دن وعده های پسابرجامی، 
باعث شده تا اغلب معامله گران 
در ب��ورس تهران ب��ا گام های 
محتاطان��ه ق��دم بردارند. طی 
اخی��ر  هفته ه��ای  و  روزه��ا 
ش��اخص کل به رفتار نوسانی 
و مبهم خ��ود ادامه می دهد و 
درگیر افزای��ش یا کاهش های 
س��نگین نیز نیست به طوری 
که چند وقتی اس��ت محدوده 
78هزار واحدی را اختیار کرده 
و در این بازه نوسان می کند. با 
این حال، رشد سطح عمومی 
بازار  قیمت ها و شاخص ها در 
دیروز بهتر بود و خودرویی ها 
همچنان در کانون توجه بازار 
ق��رار داش��تند. در چند هفته 
اخیر ش��اخص کل روندی کم 
شیب پیدا کرده است. این در 
حالی اس��ت که در س��ه ماهه 
چهارم سال 94 و طی سه ماه 
متوالی، ش��اهد رشد مطلوب 
و بازده��ی بی نظیر در بورس 
بودی��م. به نحوی ک��ه ارزش 

ب��ازار ب��ورس ته��ران از رقم 
در  تومان  میلی��ارد  320هزار 
10 دی ماه 94، یک روز قبل 
از اعالم رس��می توافق برجام 
به بی��ش از 420هزار میلیارد 
توم��ان در 11 فروردی��ن ماه 
سال جاری رس��ید. این رشد 
100ه��زار میلی��ارد تومان��ی 
شامل 540 ش��رکت بورسی و 
فرابورس��ی و بازار پایه منهای 
اوراق مش��تقه و س��ایر اوراق 

بود. 

عرضه تدریجی سهام 
خودرویی ها توسط 

حقوقی ها 
ب��ازار س��هام همزم��ان ب��ا 
بازگش��ایی نم��اد معامالت��ی 
سرمایه گذاری خوارزمی، پس 
از گذش��ت ح��دود هفت ماه 
از توق��ف نم��اد معامالتی این 
شرکت ش��اهد فش��ار فروش 
از س��وی س��هامداران اغل��ب 
حقوق��ی در براب��ر خریداران 
اغلب حقیقی این شرکت بود. 
در گ��روه بانک ها نیز با وجود 
بازارگردانی س��هام اما فش��ار 
معامله گران  س��وی  از  فروش 
اغل��ب حقیقی، ای��ن گروه را 

در روندی متعادل و با ش��یب 
داد.  ق��رار  قیمت ه��ا  منف��ی 
گ��روه خودرویی ه��ا همزمان 
با اظه��ارات عضو هیات مدیره 
س��ازمان ب��ورس در خصوص 
ش��رکت های  مش��مولیت 
بورس��ی از معافی��ت مالیاتی 
ناش��ی از افزایش س��رمایه از 
محل م��ازاد تجدی��د ارزیابی 
خریداران  با حضور  دارایی ها، 
پرحجم س��هام اغلب حقیقی 
مواج��ه ب��ود. ای��ن در حالی 
است که س��هامداران حقوقی 
ترجیح دادند تا با ِرنج ش��دن 
قیم��ت س��هام در باالتری��ن 
دامنه نوس��ان قیمت��ی گروه 
عرضه کنن��ده  خودرویی ه��ا، 
تدریجی سهام باشند. در این 
گروه سایپا همچنان با حمایت 
خریداران حقیقی و حقوقی با 
وج��ود فروش��ندگان پرحجم 
روبه روس��ت. در گ��روه فلزات 
اساس��ی نی��ز رون��د متعادلی 
حاک��م ش��د که در ای��ن بین 
توجه  مورد  برخی تک سهم ها 
خریداران حقیق��ی بودند. در 
این گ��روه ذوب آهن اصفهان 
نیز ب��ا وجود غلب��ه عرضه بر 
تقاضا روندی متعادل را برای 

معام��الت خ��ود حف��ظ کرد 
که حول و ح��وش صفر تابلو 

نوسان می کرد. 

رشد 1.2 واحدی آیفکس
 8 معام��الت  پای��ان  در 
ب��ازار   1395 اردیبهش��ت ماه 
و  492میلی��ون  فراب��ورس، 
110هزار ورقه بهادار به ارزش 
و  737میلی��ارد  و  یک ه��زار 
490میلی��ون ریال در 27هزار 
و 461 نوب��ت معامل��ه ش��د. 
آیفکس با رش��دی ب��ه میزان 
1.2 واح��د، نمایش��گر ع��دد 
معام��الت  و  ش��د   802.18
پتروش��یمی مارون، بیشترین 
تاثیر مثبت را بر این ش��اخص 
داشت. سهام شرکت های آهن 
و فوالد ارفع، گسترش تجارت 
و س��رمایه ایرانی��ان و زری��ن 
معدن آس��یا بیش��ترین رشد 
قیمت را داش��تند و بیشترین 
افت قیمت نصیب شرکت های 
کوثر مرکزی، بانک س��رمایه و 
و خوزستان  فارس  تدبیرگران 
شد. بیش��ترین حجم و ارزش 
معامالت روز گذش��ته مربوط 
ب��ه خریدوف��روش 46میلیون 
س��هم ذوب آهن اصفه��ان به 

ری��ال  132میلی��ارد  ارزش 
ب��ود. نماد ش��رکت های بانک 
دی، پاالی��ش نفت ته��ران و 
س��رمایه گذاری مسکن تهران 
بازار  نمادهای  پربیننده تری��ن 
بودن��د. ه��ر برگه ح��ق تقدم 
اس��تفاده از تسهیالت مسکن 
در مح��دوده 703 تا 787هزار 
ریال معامله ش��د و بیشترین 
افزای��ش قیمت ای��ن اوراق در 
نم��اد اردیبهش��ت ماه 93 ب��ه 
میزان 4.1درص��د اتفاق افتاد. 
بازار اول ش��اهد خریدوفروش 
230میلی��ون اوراق به��ادار به 
ارزش 580میلیارد ریال بود و 
در بازار دوم 153میلیون اوراق 
بهادار به ارزش 464میلیارد و 
890میلیون ریال مورد معامله 
ق��رار گرف��ت. باالترین حجم 
در   ETF معام��الت  ارزش  و 
سرمایه گذاری  اختیار صندوق 
با  اعتم��اد آفری��ن پارس��یان 
معامله 6میلی��ون و 860هزار 
س��هم ب��ه ارزش 89میلیارد و 
180میلیون ری��ال بود و پس 
از آن صندوق س��رمایه گذاری 
آرم��ان آتی کوث��ر و گنجینه 
آینده روش��ن بیشترین حجم 
معامل��ه را داش��تند. در عین 
حال، بیشترین حجم معامالت 
اوراق با درآمد ثابت مربوط به 
دادوستد اسناد خزانه اسالمی 
»اخزا2« به ارزش 117میلیارد 
و 260میلیون ریال بود، ضمن 
آنکه در مجموع، 252میلیارد 
ریال معامله در نمادهای اسناد 

خزانه اسالمی رقم خورد. 
نماد  بازگشایی  امروز شاهد 
اجاره شرکت  اوراق  معامالتی 
واس��ط مال��ی آذر ب��ه منظور 
تامی��ن مال��ی ش��رکت نفت 
نم��اد »صپارس1«  در  پارس 
پس از پرداخ��ت اجاره بهای 

سه ماهه اوراق بودیم. 
مج��دد  دوره  همچنی��ن، 
واحده��ای  پذیره نویس��ی 
ع��ادی قابل معامل��ه صندوق 
آتیه  آرم��ان  س��رمایه گذاری 
نم��اد  در  م��س  درخش��ان 
از  آتیم��س1،  معامالت��ی 
روز ش��نبه م��ورخ 11 تا 13 
اردیبهش��ت 1395 ب��ه مدت 
س��ه روز کاری انج��ام خواهد 

شد.  

نوسان شاخص کل در کانال 78هزار واحدی ادامه یافت

تسلط احتیاط بر بازار سهام

سنا - هشت سال پس از تسلیم 
درخواس��ت عضوی��ت س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار کشورمان در 
IOSCO، سرانجام این سازمان 
موفق ش��د به عضویت س��ازمان 
بین المللی کمیس��یون های اوراق 
به��ادار )IOSCO( درآید. پس 
از عضوی��ت س��ازمان ب��ورس در 
آیس��کو، فرا بورس با چش��م انداز 
ورود ارتباط��ات بین الملل��ی بازار 
س��رمایه ایران ب��ه مرحله جدید، 
درخواس��ت عضویت خ��ود را به 
فدراس��یون جهان��ی اعالم کرد تا 
ب��ه این واس��طه، از امکان حضور 
فاندهای بزرگ و س��رمایه گذاری 
در داخل کش��ور برخوردار شود. 
درخواستی که به گفته مدیرعامل 
فراب��ورس در نخس��تین فرصت 
یعن��ی در جلس��ه هیات مدی��ره 
بورس ه��ا م��ورد پیگی��ری قرار 
خواه��د گرف��ت ت��ا در نهایت در 
مجمع س��االنه فدراسیون جهانی 

بورس ها نهایی شود. امیر هامونی 
یکی از مهم ترین مدارک قابل ارائه 
به فدراس��یون جهانی بورس ها را 
عضویت سازمان بورس در آیسکو 

عنوان کرد.
مدی��ر عام��ل ب��ورس ان��رژی 
در تبیی��ن چرای��ی ق��رار دادن 
در  ب��ورس  س��ازمان  عضوی��ت 
پیش ش��رط  به عن��وان  آیس��کو 
عضویت بورس ها در فدراس��یون 
آیس��کو  از  بورس ه��ا،  جهان��ی 
به عن��وان ی��ک نه��اد بین المللی 
ن��ام برد که با سیاس��ت گذاری و 
اس��تاندارد گذاری برای نهادهای 
ناظر حوزه مالی کش��ورها، تالش 
دارد تا فعالیت آنها را همسو کند، 
اقدامی که رشد دانش مالی بازار 
س��رمایه را نیز ب��ه همراه خواهد 
داش��ت. توس��عه ب��ازار س��رمایه 
و اس��تفاده از ش��بکه ارتباط��ی 
آن در پ��ی عضویت در س��ازمان 
بین المللی کمیس��یون های اوراق 
بهادار )IOSCO(، از یک س��و و 
تسهیل در امضای تفاهم نامه های 

هم��کاری با بورس ه��ای اروپایی 
تصاوی��ری ب��ود ک��ه از س��وی 
عل��ی حس��ینی برای نه��اد ناظر 
و ش��رکت های زیرمجموع��ه آن 
ترس��یم ش��د. بر این اس��اس بود 
ک��ه مدیر عام��ل کارگزاری بانک 
کش��اورزی با اش��اره به قوانین و 
مق��ررات حاکم بر بازار س��رمایه، 
عضوی��ت در این نهاد بین المللی 
را اقدام��ی مب��ارک توصیف کرد 
ک��ه س��بب خواهد ش��د قوانین، 
مق��ررات و رویه ه��ای حاک��م بر 
بازار س��رمایه کش��ور براس��اس 
تهیه  بین المللی  اس��تانداردهای 
و م��ورد بازنگ��ری قرار گیرند. در 
ح��ال حاضر زیرس��اخت قوانین 
و مق��ررات بوم��ی ای��ران مانعی 
ب��زرگ  س��رمایه های  ورود  در 
خارج��ی و س��رمایه گذاری های 
محس��وب  آنه��ا  بلندم��دت 
می ش��ود. بنابراین برای ورود این 
سرمایه ها باید زیرساخت قوانین 
کش��ور با مقررات دنیا مش��ابه و 
براب��ر ش��ود. مدیر عامل مش��اور 

س��رمایه گذاری نیکی گستر  نیز 
به ورود غیر رسمی سرمایه گذاران 
خارجی و در قالب اشخاص اشاره 
می کند که برای رسمی کردن این 
ورود، صندوق های سرمایه گذاری 
باید مجوز س��ازمان بورس اوراق 
بهادار خود )سازمان بورس و آتی( 

را دریافت کنند.
پیش ش��رط  رحمان��ی  عل��ی 
صندوق ه��ای  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری خارجی در ایران 
را عضویت ایران در آیس��کو ذکر 
می کند که به موجب آن، تخلفات 
سرمایه گذاران در سازمان بورس 
کشور های مختلف طبق توافق نامه 
و پس از ملحق ش��دن به آیسکو، 
پیگی��ری می ش��ود. مدی��ر عامل 
سابق شرکت بورس با بیان اینکه 
این نهاد به یکسان س��ازی رویه ها 
و ب��ا ترویج رویه های احتیاطی به 
بهب��ود کیفی��ت اطالعات کمک 
می کند، تصریح کرد: آیسکو خود 
را به عنوان نماینده ای در س��طح 
بین المللی برای حمایت از حقوق 

سرمایه گذاران معرفی می کند. بر 
این اس��اس وی نتیجه گیری کرد 
که با عضویت س��ازمان بورس در 
آیسکو، نهاد های بین المللی وارد 
بازار ما شوند. همچنین جانشین 
رئیس س��ازمان ب��ورس در امور 
بین المللی و جذب س��رمایه گذار 
خارج��ی، یک��ی از نتایج ملموس 
عضوی��ت ای��ران در IOSCO را 
جل��ب اطمینان س��رمایه گذاران 
خارج��ی عن��وان کرد ت��ا به این 
واس��طه ش��رایط ب��رای افزایش 
در  خارجی ه��ا  س��رمایه گذاری 
بازار س��رمایه کشور فراهم شود. 
بهادر بیژنی با اشاره به درخواست 
دبیرکل آیس��کو از رئیس سازمان 
بورس مبنی بر عضویت در کمیته 
رش��د و بازاره��ای نوظهور، قدم 
بع��دی س��ازمان بورس را امضای 
تفاهم نام��ه چندجانب��ه با تمامی 
امضا کنن��دگان این س��ند عنوان 
می کن��د ک��ه عضویت س��ازمان 
ب��ورس کش��ورمان را به عضویت 
عادی آیسکو تبدیل خواهد کرد. 

تحقق آرزوی بورس پس از حدود نیم قرن

دریچه

نماگر بازار سهامخبر
بیشترین درصد افزایش

لبنیات پاک در حالی عنوان نخست جدول بیشترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که مهندس��ی نصیر 

ماشین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.  
درصد نوسانقیمتنام شرکت
1.96221.26لبنیات پاک
3.37418.8نصیر ماشین

3.98316.29فرآورده های نسوز
1.49313.54سرمایه گذاری خوارزمی

2.4785گروه بهمن
16.6535شیمیایی سینا

2.2695گرانیت بهسرام

 بیشترین درصد کاهش
ش��کر ش��اهرود صدر نشین جدول بیش��ترین درصد 
کاهش شد. فوالد امیرکبیر در رده دوم این گروه ایستاد 
و کاشی س��عدی هم در میان س��هم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت
)6.8(1.891شکر شاهرود
)5(7.603فوالد امیرکبیر
)4.98(2.119کاشی سعدی

)4.79(3.161المیران
)4.38(2.183سیمان تهران
)4.38(2.860قند لرستان

)4.3(2.601س. گروه توسعه ملی

پرمعامله ترین سهم
س��رمایه گذاری خوارزمی پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس شناخته شد. پارس خودرو در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. س��ایپا و بیمه البرز هم در رده ه��ای باال قرار 

گرفتند. 
تعداد دفعهقیمتنام

157.902 1493س. خوارزمي

94.139 1807پارس  خودرو
82.131 1672سایپا

58.873 1412بیمه البرز
53.891 1341زامیاد

44.729 2552سرمایه گذاري  سایپا
357139.265ایران  خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را س��رمایه 
گ��ذاری خوارزمی  به خود اختصاص داد و پارس خودرو 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. ای��ران خودرو هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت. 
جمع معامالت قیمتنام

235.799 1493سرمایه گذاري خوارزمي
170.092 1807پارس  خودرو
140.223 3571ایران  خودرو

137.363 1672سایپا
114.157 2552سرمایه گذاري  سایپا

83.121 1412بیمه البرز
260480.340سرمایه گذاري  رنا 

بیشترین سهام معامله شده
سرمایه گذاری خوارزمی در حالی رتبه نخست جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دست آورد که پارس 
خودرو در این گروه دوم ش��د و سایپا در رده سوم جای 

گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

14936897سرمایه گذاری خوارزمی
18075633پارس خودرو

16724448سایپا
13413015زامیاد

14122933بیمه البرز
25522853سرمایه گذاری سایپا

17642160سایپا دیزل

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
17641764سایپا دیزل
16451645فنرسازی زر

13411341زامیاد
24361218سایپا شیشه
21301065پست بانک

2552630آلومراد
1827609پالسکوکار

P/E کمترین نسبت
روز گذشته س��رمایه گذاری پردیس در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. سرمایه گذاری رنا جایگاه 

دوم این گروه را از آن خود کرد. 

P/Eقیمتنام شرکت
9662.89سرمایه گذاری پردیس

26043.67سرمایه گذاری رنا
14933.98سرمایه گذاری خوارزمی

12164.27بانک پاسارگاد
21904.29لعابیران

11734.44سرمایه گذاری مسکن
673094.46کنتورسازی

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بهش�ت پارس )آینده(: ش��نیده ها 
حاکی از آن اس��ت که در ش��رکت بهشت 
پ��ارس )آینده( بحث بین س��هامداران و 
مدیرعامل )عابدینی( باال گرفته و از مدیر 
عامل خواس��ته ش��ده که افزایش سرمایه 
بدهد تا محرکی برای رشد سهم باشد که 
گویا علت عدم اقبال بازار به این سهم نیز 
به دلیل همین بحث ها اس��ت. همچنین 
ش��نیده شده نخستین محموله صادراتی 

این شرکت فرستاده شده است. 
خوساز: گویا توافقات الزم برای اعالم 

بل��وک این س��هم به قیم��ت 980 تومان 
انجام ش��ده و ب��ه زودی طی هفته آینده 
آگهی خواهد شد. قیمت پایه 980 تومان 
و 60درصد  س��هام شرکت خواهد بود، اما 
نکته جالب این است که تعداد 25میلیون 
حق تقدم این سهم که اواخر اردیبهشت 
ماه حراج می شود، خریدار یکجا و با قیمت 
بسیار باالیی دارد که گویا همین خریدار 
به ص��ورت بلوکی خواهد بود که می تواند 
با خرید بلوک و حق تقدم ها س��هام خود 
را به 70درصد  کل سهام شرکت برساند. 
معافیت مالیاتی: شنیده ها حاکی از 
آن است گویا سازمان امور مالیاتی طی 

نامه ای به سازمان بورس اعالم کرده هر 
ش��رکتی که می خواهد تجدید ارزیابی 
بدهد امسال تا قبل از انتشار گزارشات 
12 ماه��ه 94 باید آن را در صورت های 
مالی بیاورد تا در این صورت از معافیت 

مالیاتی استفاده کند. 
ثغرب: شنیده ها حاکی از فروش صدها 
واحد مسکونی و اداری از پروژه های آماده 

در هفته های اخیر است. 
فاس�مین: خبرها حاکی از آن است 
که ش��رکت کالس��یمین در حال حاضر 
برنام��ه ای جه��ت افزایش س��رمایه در 
دستور کار خود ندارد و موضوع افزایش 

س��رمایه 100 درصدی ش��رکت صحت 
ندارد و شایعه ای بیش نیست. 

فوالد: خبرها از این نماد حاکی از آن 
اس��ت که فروش بلوک هرمز هنوز انجام 
نش��ده اس��ت و با توجه به شرایط موجود، 
احتماال فروش بلوک هرمز با قیمتی بیش 
از 3500 ریال انجام می ش��ود. همچنین 
گویا وضعیت فروش شرکت فوالد مبارکه 
بهبود یافته و بخش عمده محصوالت دپو 
ش��ده به فروش رس��یده است. در صورت 
تداوم این وضع و همچنین واگذاری بلوک 
هرمز، احتماال سود پیش بینی شده فوالد 

افزایش خواهد یافت.  

شنیده ها و شایعات بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی
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حمل و نقل

انتقاد از تعیین سقف ۱۵۰ میلیونی 
برای مسکن قسطی

رئیس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران با اشاره 
به اینکه پروژه فروش قس��طی مس��کن در عمل به 
اجرا نرسیده است، گفت: بانک مسکن اعالم آمادگی 
کرده تا فروش اقساطی را انجام دهد اما مشکل این 
است که س��قف ۱۵۰ میلیون تومان را تعیین کرده 

که این یک محدودیت ایجاد می کند. 
حس��ن محتش��م در گفت وگو با مهر، سقف ۱۵۰ 
میلیون تومان اقس��اط را یک عام��ل بازدارنده برای 
معام��الت دانس��ت و افزود: مس��ئول تواف��ق میان 
فروش��ندگان و خریداران انبوه سازان هستند و بانک 
فق��ط نقش تضمین کننده را دارد، این در ش��رایطی 
اس��ت که بانک پولی پرداخت نمی کند بلکه کارمزد 
ه��م می گیرد، بنابراین تعیین س��قف مبلغ اقس��اط 

ضرورتی ندارد. 
رئیس انجمن انبوه س��ازان اس��تان تهران با بیان 
اینک��ه برنامه ری��زی دقی��ق و کار مدونی روی طرح 
انجام نگرفته اس��ت، اظهار داش��ت: مشخص نیست 
که خریدار باید چگونه به انبوه سازان مراجعه داشته 
باش��د اما اگر تمامی این مس��ائل حل شود، شرایط 

خوبی برای بازار مسکن ایجاد می کند. 
وی با اش��اره به اینکه تعیین س��قف ۱۵۰ میلیون 
تومان باعث می شود که استقبال زیادی از این طرح 
نش��ود، گفت: کارمزد باال منطقی نیس��ت و اگر قرار 
باش��د این طرح به اجرا نرسد یا اس��تقبال چندانی 
از آن نشود، تاثیری در بازار مسکن نخواهد داشت. 

تعیین تکلیف پروژه های مسکن مهر 
با کمتر از ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن 
مهر از برگزاری جلس��ات اس��تانی بررس��ی عملکرد 
پروژه های مس��کن مه��ر خبر داد و گف��ت: در این 
جلس��ات وضعیت پروژه هایی که کمتر از ۱۰ درصد 

پیشرفت فیزیکی دارند مشخص خواهد شد. 
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی، 
احمد اصغری مهرآبادی از آغاز برگزاری جلس��ات با 
مدیران اس��تانی و بررسی عملکرد پروژه های مسکن 
مهر در س��طح کش��ور خبر داد و گفت: این جلسات 
ب��ه صورت منظ��م و با حضور مدی��ران ادارات راه و 
شهرسازی، بنیاد مس��کن و انقالب اسالمی، تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، بانک مس��کن اس��تان، شرکت 
عمران ش��هرهای جدید و س��ازمان مل��ی و زمین و 
مس��کن برگزار می شود و به بررس��ی اقدامات انجام 
شده ادارات در س��ال 94 و ارائه برنامه سال 9۵ در 

این حوزه اختصاص دارد. 
مهرآب��ادی در ادامه تاکید ک��رد: مهم ترین هدف 
برگ��زاری این جلس��ات اط��الع یافت��ن از برنامه ها 
و بررس��ی اقدامات انجام ش��ده در س��ال گذشته و 
شناسایی مشکالت در این حوزه بوده که سعی داریم 
با توجه به سیاست کنونی دولت یازدهم و همچنین 
با هم اندیش��ی های الزم هرچه س��ریع تر موانع باقی 
مانده را رفع و پرونده مس��کن مهر کل کش��ور را تا 

پایان سال 9۵ ببندیم. 
قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در امور مس��کن 
مهر همچنین ادامه داد: تعیین تکلیف پروژه هایی که 
زیر ۱۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مراحل 
ابتدایی هستند یکی از مهم ترین سیاست های ما در 
این جلس��ات اس��ت که باهدف اتمام هرچه سریع تر 

پروژه ها در سطح کشور اتخاذ شده است. 
این مقام مس��ئول با بیان اینکه تاکنون س��ه روز 
از آغاز برگزاری این جلس��ات گذش��ته است، گفت: 
درح��ال حاض��ر عملکرد اس��تان های ی��زد، قزوین، 
س��منان، ق��م، زنج��ان، کهگیلوی��ه و بویراحم��د، 
چهارمحال و بختیاری، گلس��تان، آذربایجان شرقی، 
اردبی��ل، کرمانش��اه و همدان در این جلس��ه مورد 
بررس��ی قرار گرفته و سایر استان ها نیز به تفکیک و 
طی جلساتی منظم در روزهای آتی برگزار می شوند. 

 مطالعات قطعه ۱3 آزادراه شمال
با مشاور خارجی 

معاون ساخت و توسعه آزادراه ها از انجام مطالعات 
جدید برای احداث قطعه س��وم آزادراه تهران-شمال 
ب��ا همکاری مش��اور خارج��ی خبر داد و گفت: تالش 
می کنیم طبق وعده داده ش��ده، قطعه یک آزادراه با 
تالش پنج پیمانکار موجود، تا ابتدای 9۶ تکمیل شود. 
حسن احمدی نوری در گفت  وگو با فارس  با تاکید 
بر  تعامل مناس��ب طرفین مش��ارکت در پروژه آزادراه 
تهران -  شمال ، اظهار داشت: در پروژه آزادراه تهران- 
ش��مال تعداد پنج پیمانکار ایرانی در قطعه یک و در 

قالب پنج بخش مشغول به فعالیت هستند. 
وی افزود: قطعه یک به طول 32 کیلومتر  از تقاطع 
بزرگراه آزادگان و بزرگراه شهید همت در تهران شروع 
می ش��ود و با عبور از مناطق کن، س��ولقان، امام زاده 
عقیل، تونل تالون و دره النیز، به سه راهی شهرستانک 

می رسد. 
معاون ساخت و توسعه آزادراه های کشور بیان کرد: 
این مسیر  موجب می شود  ۶۰ کیلومتر نسبت به مسیر 
قبلی کاهش فاصله داشته باشیم. طول قطعه یک 32 
کیلومتر است، در این قطعه 28 کیلومتر تونل وجود 
دارد و تالش می کنیم پروژه را تا پایان س��ال 9۵ به 

پایان برسانیم. 
احم��دی ن��وری ادامه داد: در ای��ن  پروژه  کارگاه ها  
تجهیز و فعال ش��ده و عملیات اجرایی به س��رعت در 
حال انجام اس��ت. وی همچنین درباره زمان تکمیل 
عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه تهران-شمال اظهار 
داش��ت: طبق برنامه ریزی انجام ش��ده، در اوایل سال 
آینده عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه تهران-شمال 

به پایان رسیده و پروژه تکمیل می شود. 
احمدی نوری گفت: در قطعه س��وم  به طول 27 
کیلومتر الزم اس��ت ۱۰ کیلومتر جاد ه در محدوده 
هزارچم ساخته شود که مشکل ترین قسمت پروژه 
اس��ت. معاون س��اخت و توس��عه آزادراه های کشور 
درباره منطقه چهار آزادراه تهران - ش��مال و بروز 
برخی مش��کالت برای این قطعه در ش��رایط بارش 
س��نگین نزوالت جوی، گفت: این منطقه به ش��دت 
پتانس��یل ریزش��ی دارد، البته در برخی از نقاطی 
ک��ه چنین مش��کالتی را داش��تند رف��ع  و ریزش ها 
کنت��رل ش��د و نص��ب گالری ب��رای بر طرف کردن 

این مش��کل انجام ش��د  . 

 خروج 6۰۰ واگن فرسوده
از ناوگان رجا 

قائم مقام شرکت حمل و نقل ریلی رجا با بیان اینکه 
در دو س��ال آینده ۶۰۰ واگن فرس��وده از ناوگان رجا 
خارج می شود، گفت: در چهار سال آینده هزار واگن 

نو و دست دوم به ناوگان رجا اضافه می شود. 
س��یدمصطفی خردمند با بی��ان اینکه ورود بخش 
خصوصی به حوزه ریلی یک تصمیم استراتژیک بود، 
گفت: در حال حاضر 9 مالک واگن ریلی در کش��ور 
فعال هستند که 7۰ درصد جابه جایی مسافر از طریق 
راه آهن توس��ط واگن های ش��رکت رجا و 3۰ درصد 

توسط 9 شرکت دیگر انجام می شود. 
خردمند با بیان اینکه حمل و نقل ریلی یک صنعت 
دیربازده است، گفت: رجا واگن های کم سن خود را به 
شرکت های ریلی دیگر واگذار کرده و در حال حاضر 
سن واگن های این شرکت تقریبا 3۰ سال است. وی با 
اشاره به از رده خارج کردن واگن های باالی 4۵ و ۵۵ 
سال گفت: از سال گذشته نسبت به خروج واگن های 
فرسوده اقدام کرده ایم و از رده خارج کردن واگن های 
باالی 4۵ و ۵۵سال در سال های آینده هم ادامه دارد. 
خردمند تاکید کرد: پیش بینی می کنیم در دو سال 

آینده ۶۰۰ واگن فرسوده را از مدار خارج کنیم. 
قائم مقام ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا با اش��اره به 
برنامه های توس��عه ناوگان رجا گفت: در چهار س��ال 
آینده نزدیک به هزار واگن وارد ناوگان رجا خواهد شد 
که از این تعداد ۵۰۰ واگن نو و جدید خواهند بود.  وی 
ادام��ه داد: پیش بین��ی می کنیم مابقی واگن ها حدود 
4۰۰ واگن دسته دوم باشند که هنوز مشخص نیست 
با کدام شرکت برای خرید این ناوگان به توافق برسیم. 
خردمن��د ب��ا بی��ان اینک��ه تم��ام ۵۰۰ واگ��ن نو، 
تولی��د داخ��ل خواهند بود، گفت: با ۱۰ ش��رکت برتر 
واگن س��ازی دنی��ا وارد مذاک��ره ش��ده ایم و در دو فاز 
خرید ۵۰۰ واگن را انجام خواهیم داد به شرط اینکه 
شرکت های واگن سازی بپذیرند این تعداد واگن را در 

داخل ایران تولید کنند. 

عمران

وضعی��ت فرودگاه های ایران 
از ی��ک دوگان��ه متناقض رنج 
می ب��رد؛ دوگانه ای که حرکت 
در مس��یر آن ب��دون تمرک��ز 
جدی منابع و نیازهای صنعت 
ممک��ن  کش��ور  هوان��وردی 
نخواه��د ب��ود.  نزدیک به ۶۰ 
فرودگاه فعال ایران که از سوی 
ش��رکت فرودگاه ها و سازمان 
مناطق آزاد اداره می ش��وند دو 
مس��یر کاماًل متفاوت را پشت 

سر می گذارند. 
برخی فرودگاه های کشور که 
در ش��هرهای کوچک و مناطق 
کم س��فر واقع شده اند با تعداد 
بس��یار پایی��ن پ��رواز روبه رو 
هستند و بسیاری از آنها حتی 
آم��ار یک پرواز در هفته را نیز 
به ثبت نمی رس��انند و از سوی 
دیگر فرودگاه هایی هستند که 
به دلیل حجم باالی مس��افر و 
پروازهای روزانه با مش��کالتی 
ج��دی در مدیری��ت فض��ای 

هوایی خود روبه رو هستند. 
وزارت راه و شهرس��ازی ب��ا 
وج��ود تم��ام محدودیت هایی 
ک��ه در تأمی��ن مناب��ع مال��ی 
الزم داش��ته، در طول ماه های 
گذش��ته تالش ک��رده فکری 
جدی به حال این دو مش��کل 

اساسی بکند. 
مشکل فرودگاه های کوچک 
باید با تأمین ناوگان جدید حل 
ش��ود. با توجه ب��ه محدودیت  

جدی ایرالین ه��ای ایرانی در 
تأمی��ن هواپیماه��ای جدی��د 
در س��ال های گذش��ته ک��ه به 
زمینگیر شدن حدود 4۰ درصد 
از هواپیماهای مسافرتی ایران 
منجر شده و باقی مانده ها را نیز 
به هواپیماهای غول پیکری که 
تنها به درد س��فر پر از مس��افر 
می خورن��د بدل ک��رده، عماًل 
فرودگاه های کوچک  ش��انس 
ایران در جذب مسافر به شدت 
پایی��ن می آی��د. راه ح��ل این 
موضوع وارد کردن هواپیماهای 
کوچک و متناسب با سفرهای 
کوتاه مدت است؛ موضوعی که 
پ��س از لغ��و تحریم ها اجرایی 
ش��ده و به نظر می رس��د پس 
 ATR از خرید 2۰ هواپیمای
برای ایران ایر راه برای توس��عه 

این فرودگاه ها باز شود. 

سرمایه گذاران بزرگ در 
راهند

پ��س از پیگی��ری دغدغ��ه 
توس��عه فرودگاه های کوچک، 
قطع��اً مهم ترین مس��ئله  باقی 
فرودگاه ه��ای  ب��رای  مان��ده 
توس��عه فرودگاه هایی  ای��ران 
اس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل ازدحام 
ب��االی مس��افران و تعداد زیاد 
دش��واری هایی  ب��ا  پروازه��ا 
روب��ه رو هس��تند؛ از فرودگاه 
مهرآب��اد گرفته ک��ه به عنوان 
قطب پروازهای داخلی ساالنه 
بیش از ۱2 میلیون مس��افر را 
جابه جا می کند تا فرودگاه امام 

که هنوز بس��یاری از طرح های 
توسعه محورش باقی مانده و با 
این وجود چند میلیون مسافر 
بی��ش از ظرفی��ت فعل��ی اش 

جابه جا می کند. 
راه حمایت از این فرودگاه ها 
افزایش طرح های توس��عه ای و 
بهب��ود  ب��رای  برنامه ری��زی 
زیرس��اخت های آنهاست و در 
این بین با توجه به محدودیت 
مناب��ع مال��ی داخل��ی ش��اید 
سرمایه گذاران خارجی بهترین 

گزینه باشند. 
این موضوع در سفر بسیاری 
از هیأت ه��ای خارجی به ایران 
پیگیری ش��ده و براساس اعالم 
مدیرعامل ش��رکت فرودگاه ها 
مقدمات بس��یاری از آنها طی 
ش��ده اس��ت. انعقاد ق��رارداد 
قطع��ی ب��رای پنج ف��رودگاه 
کش��ور و ادامه مذاکرات برای 
چند ف��رودگاه اس��تانی دیگر 
تنها بخشی از برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته ب��رای این امر 
به حس��اب می آید. رحمت اهلل 
مه آب��ادی در ای��ن ب��اره گفته 
ک��ه تاکنون س��ه موافقت نامه 
فرانس��وی  ش��رکت های  ب��ا 
ب��رای توس��عه فرودگاه ه��ای 
امام خمین��ی )ره(، اصفهان و 
مش��هد و دو موافقت نام��ه هم 
با ش��رکت های ایتالیایی برای 
توس��عه فرودگاه های تهران و 
تبریز امضا ش��ده اس��ت که در 
صورت اجرا می تواند تحولی در 
فرودگاه های کشور ایجاد کند. 

وی ب��ا اع��الم اینکه مذاکره 
ب��ا ش��رکت های خارجی برای 
توس��عه فرودگاه های بوش��هر 
و اه��واز نی��ز در ح��ال انج��ام 
اس��ت، افزود: تع��دادی از این 
توافق نامه ه��ا به قرارداد اصلی 
تبدیل خواهد ش��د که این کار 
سرعت توسعه را در فرودگاه ها 

افزایش خواهد داد. 
در کن��ار انعقاد موافقت نامه 
ب��ا ش��رکت های اروپای��ی در 
ای��ن ح��وزه، آس��یایی ها هم 
برنامه های��ی ب��رای ورود ب��ه 
ارائ��ه  ای��ران  فرودگاه ه��ای 
کرده ان��د و در ای��ن بین چین 
و ک��ره جنوب��ی اصلی تری��ن 
گزینه ه��ا به حس��اب می آیند. 
ورود این سرمایه گذاران خارجی 
باعث ش��ده ایران در برنامه ریزی 
برای اهداف کالن فرودگاهی خود 
بس��یار بلندپروازانه تر از گذشته 
عمل کند. طرح توس��عه فرودگاه 
امام در دو فاز نهایی خواهد شد؛ 
ابت��دا ظرفی��ت این فرودگاه را به 
حدود ۵۰ میلیون مسافر افزایش 
می دهد و البته در مراحل پایانی 
کار امکان جابه جایی حدود ۱۰۰ 
میلیون مسافر ساالنه را به وجود 
می آورد که اس��تفاده از تمام این 
ظرفی��ت، نام این ف��رودگاه را در 
کنار بزرگ تری��ن و پرترددترین 
فرودگاه ه��ای دنی��ا ب��ه ثب��ت 

می رساند. 
ایران  فرودگاه های  توس��عه 
تنه��ا مح��دود ب��ه عملی��ات 
هوان��وردی نخواهد ب��ود و به 

نظر می رس��د پیگیری اهداف 
اقتصادی و تجاری کشور بخش 
قابل توجهی از این برنامه ها را 

خواهد ساخت. 
بررس��ی عملکرد کشورهای 
حاش��یه خلیج فارس در طول 
نش��ان  گذش��ته  س��ال های 
گس��ترش  ک��ه  دارد  آن  از 
ت��وان اقتص��ادی و توریس��تی 
فرودگاه ها توانسته آورده مالی 
قاب��ل توجه��ی را نصی��ب آنها 
کن��د و از ای��ن رو بس��یاری از 
این فرودگاه ها به مراکزی بدل 
شده اند که عملیات هوانوردی 
تنها بخش��ی از آن به حس��اب 
می آید. ش��بیه به همین برنامه 
در فرودگاه ه��ای ای��ران نی��ز 
اجرایی خواهد شد. طرح شهر 
فرودگاهی امام خمینی)ره( که 
بناس��ت با مشارکت خارجی ها 
ساخته شود، به مجموعه ای از 
هتل ها و فروش��گاه های بزرگ 
ختم خواهد شد که نتیجه آن 
تبدیل ش��دن این مجموعه به 

محدوده ای توریستی است. 
فرصت��ی  تحریم ه��ا  لغ��و 
بازگش��ت  ب��رای  را  ج��دی 
س��رمایه گذاران خارج��ی ب��ه 
طرح های زیرس��اختی ایران به 
وج��ود آورده و این امر فضایی 
برای یک بازی برد – برد ایجاد 
ک��رده که می توان��د در آینده 
نزدیک تحوالتی قابل توجه به 
وجود آورد، تحولی که ش��اید 
فرودگاه ه��ای ای��ران یک��ی از 

اصلی ترین ارکان آن باشند. 

۵ فرودگاه کشور توسعه می یابد 

 فرودگاه سازی با سرمایه خارجی 
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بع��د از اینک��ه بان��ک مرکزی 
در س��ال گذشته پیش بینی کرد 
تح��والت در فض��ای اقتص��ادی 
افزای��ش  همچنی��ن  و  کش��ور 
تس��هیالت اعطای��ی بانک ها در 
ح��وزه مس��کن می تواند موجب 
رون��ق در ای��ن بخ��ش ش��ود، 
نخستین پیش بینی آن در سال 
جاری نیز حاک��ی از تدوام رونق 

در بازار معامالت مسکن است. 
تازه ترین  ایس��نا،  به گ��زارش 
گ��زارش بان��ک مرکزی نش��ان 
می ده��د ک��ه در فروردین م��اه 
معام��الت  تع��داد  امس��ال 
آپارتمان های مس��کونی در شهر 

تهران به ۵9۱8واحد رسیده که 
بیانگر رشد 2۰.4درصدی نسبت 

به ماه مشابه سال قبل است. 
قیم��ت  متوس��ط  همچنی��ن 
مترمرب��ع  ی��ک  خریدوف��روش 
زیربنای واحد مس��کونی معامله 
بنگاه ه��ای  طری��ق  از  ش��ده 
معام��الت ملکی در تهران حدود 
4میلی��ون توم��ان ب��وده که در 
مقایس��ه ب��ا فروردین ماه س��ال 

گذشته 4.3درصد رشد دارد. 
در م��اه مورد بررس��ی از میان 
تهران  بیس��ت ودو گانه  مناط��ق 
قیمت  متوس��ط  بیش��ترین  نیز 
یک مترمربع زیربنای مس��کونی 

معامله ش��ده حدود 8.۵میلیون 
توم��ان و متعلق ب��ه منطقه یک 
و کمترین آن با حدود 2میلیون 
تومان به منطق��ه ۱8 اختصاص 
دارد.  این گزارش حاکی اس��ت 
که در نخس��تین ماه سال جاری 
ش��اخص کرایه مس��کن اجاری 
در  و   9.8 ح��دود  ته��ران  در 
کل مناط��ق ش��هری نزدیک به 
۱۱.۱درصد رش��د دارد. آن طور 
ک��ه بانک مرک��زی توضیح داده 
اجاره  قرار دادهای  ماهیت  است، 
مسکن که غالبا یک ساله تنظیم 
می شود و نیز اثرپذیری شاخص 
اجاره بهای آن از سیاس��ت های 

کنترل��ی و مهار ت��ورم، موجب 
رش��د متناس��ب اج��اره به��ا با 
تحوالت نرخ تورم در کشور شد. 
ب��ا توجه ب��ه افزای��ش حجم 
معام��الت و متوس��ط قیمت هر 
متر خانه نس��بت ب��ه فروردین 
سال قبل، بانک مرکزی این گونه 
تحلی��ل ک��رده ک��ه هرچند در 
فروردین ماه س��ال جاری حجم 
معامالت مطابق روال همه ساله 
و تح��ت تاثیر تعطی��الت نوروز 
با کاهش محسوس��ی نس��بت به 
اس��فندماه مواجه شده اما با این 
حال، رش��د معامالت در مقایسه 
با ماه مشابه سال قبل حکایت از 

تداوم رونق معامالت حاکم شده 
بر بازار مسکن از ابتدای زمستان 

سال گذشته دارد. 
ای��ن در حالی اس��ت که بانک 
مرکزی پیش تر نی��ز از به رونق 
افت��ادن بازار مس��کن در س��ال 
جاری خب��ر داده بود. دلیل این 
بان��ک برای ای��ن پیش بینی این 
بود که ثبات��ی که در متغیرهای 
کالن اقتصادی حاکم ش��ده و از 
س��ویی دیگر تسهیالت جدیدی 
که در ح��وزه مس��کن از طریق 
ش��بکه بانکی عرضه ش��ده است 
می تواند عامل تحرک و رونق در 

بازار مسکن باشد. 

بانک مرکزی: رونق معامالت مسکن ادامه دارد



اعتراض به افزایش قیمت خودرو

عضو هیأت علمی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی در 
واکنش به اقدام ش��ورای رقاب��ت در افزایش قیمت 
خودروه��ای داخل��ی گفت: ش��ورای رقابت به جای 
صدور مجوز افزایش قیم��ت خودرو باید قیمت  این 

محصوالت را کاهش می داد. 
ام��راهلل امین��ی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
 عملکرد ش��ورای رقابت مناسب نبوده و نتوانسته به 
وظیف��ه ذاتی خود که از بین ب��ردن انحصار از بازار 

خودرو است عمل کند. 
وی با بی��ان اینکه چرخه افزای��ش قیمت خودرو 
دور باطلی اس��ت که به ضرر مصرف کنندگان است، 
خاطرنش��ان کرد:  قدرت خرید مردم پایین اس��ت و 
نمی توانن��د این محصوالت را ب��ا این قیمت های باال 

خریداری کنند. 
این کارش��ناس صنع��ت خودرو ادام��ه داد: دلیل 
رک��ود ب��ازار خ��ودرو پایی��ن ب��ودن ق��درت خرید 
مصرف کنندگان است، بنابراین شورای رقابت باید به 

جای افزایش، قیمت ها را کاهش می داد. 
وی افزود: مش��خص نیست خودروس��ازان که به 
دلی��ل رکود ب��ازار با کاهش تولی��د و فروش مواجه 
ش��ده اند به چه دلیل عملکرد خ��ود را اصالح نکرده 

و قیمت ها را کاهش نمی دهند. 
امینی با بیان اینکه متأس��فانه ش��ورای رقابت به 
ابزاری ب��رای توجیه افزایش قیمت خ��ودرو تبدیل 
شده است، تصریح کرد: امیدواریم شورای رقابت در 
عملک��رد خود تجدیدنظر کرده و نس��بت به کاهش 

قیمت ها اقدام کند. 
به گزارش ایس��نا، اخیراً رئیس ش��ورای رقابت از 
افزایش 1.8 درصدی محصوالت ایران خودرو و 0.4 

درصدی محصوالت سایپا خبر داد. 

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس مطرح کرد 
پساتحریم فرصت طالیی توقف 

یکه تازی خودروسازان ایرانی

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: 
تردی��د نکنید با اصالحات اقتص��ادی دولت یازدهم 
شکس��ت ب��ازار انحص��ار و رانت به وی��ژه در صنعت 
خودروس��ازی کش��ور دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، 
پس از آن نیز ش��اهد کاهش آمار تصادفات جاده ای 
ناش��ی از تردد خودروهای غیرایمن و غیراستاندارد 

ایرانی در جاده ها خواهیم بود. 
کمال الدی��ن پیرم��وذن در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا 
گف��ت: قیمت گذاری خودرو، اش��تباه بزرگی اس��ت 
ک��ه ب��ه ایج��اد انحص��ار در صنعت خودروس��ازی 
کش��ور منجر ش��د بی آنکه کیفیت تولیدات و قیمت 
 محصوالت خودروسازان براساس خواست مشتریان 

باشد. 
نماینده م��ردم اردبیل در مجلس حضور برندهای 
خودروسازی بین المللی در بازار خودروسازی کشور 
در شرایط پس��اتحریم را فرصتی طالیی برای پایان 
دادن به یکه تازی س��لطه خودروس��ازان دانس��ت و 
خاطرنش��ان کرد: تصمیم وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت برای آزادسازی قیمت گذاری خودرو براساس 
اس��تاندارد عرضه و تقاضا تصمیمی است که موجب 
ایجاد ناامنی ذهنی در خودروسازان انحصارگر شده 
که امیدوارم با مقاومت نعمت زاده، پرونده انحصار در 
صنعت خودرویی کش��ور یک بار برای همیشه بسته 

شود. 
وی وضعی��ت صنع��ت و ب��ازار خ��ودروی ایرانی 
را این گون��ه توضی��ح داد: ب��ا وج��ود اع��الم رعایت 
در صنع��ت خودروس��ازی  تولی��د  اس��تانداردهای 
کش��ور اما آنچ��ه تحویل مصرف کنندگان می ش��ود 
خودروهای��ی فاقد کیفیت، با قیمت بس��یار باال و با 
آالیندگی فوق العاده اس��ت. خودروهای ایرانی فاقد 
کاتالیس��ت، سیستم ترمز و قطعات استاندارد و فاقد 
کیفی��ت قابل رقاب��ت با خودروهای س��ایر برندهای 

جهانی است. 
مجل��س  مع��ادن  و  عض��و کمیس��یون صنای��ع 
تأکی��د ک��رد: کوتاه��ی دول��ت گذش��ته و احداث 
غیرکارشناس��ی س��ایت های داخلی و خارجی تولید 
خ��ودرو، هزینه ه��ای زی��ادی را به م��ردم تحمیل 
کرد. امیدواریم با شکس��تن انحصار صنعت خودرو، 
افزایش کیفیت خودروهای ایرانی و س��رمایه گذاری 
جدید برندهای بین المللی در صنعت خودروس��ازی 
 کش��ور بس��تر تولی��د رقابت��ی خ��ودرو در ای��ران 

به وجود آید. 
وی از وزارت صنع��ت، معدن و تجارت خواس��ت 
جلوی تولید خودروهای ایرانی با این مش��خصات را 
بگی��رد و خطوط تولید آنها را ب��ا خطوط تولید روز 

جایگزین کند. 
پیرم��وذن با انتق��اد از موافقت ش��ورای رقابت با 
افزای��ش 0.4 تا 1.8 درص��دی قیمت خودرو، گفت: 
متأسفانه در چنین شرایطی خودروسازان درخواست 
افزای��ش قیم��ت را دادند و ش��ورای رقاب��ت با این 

درخواست موافقت کرد. 

تحقیقات آمریکایی ها آغاز شد: 
مرسدس بنز به تقلب متهم شد

ب��ه  بن��ز  از مرس��دس  تحقیق��ات آمریکایی ه��ا 
اته��ام تقل��ب در ارائه اطالعات از می��زان آالیندگی 

پیشرانه های دیزلی این شرکت آغاز شده است. 
براس��اس اطالعیه رس��می ش��رکت خودروسازی 
مرس��دس بن��ز آلم��ان، ش��عبه آمریکای ش��رکت 
وزارت  س��وی  از  بن��ز  مرس��دس  خودروس��ازی 
دادگس��تری آمریکا به دلی��ل احتمال ارائه اطالعات 
نادرس��ت در رابطه با میزان آالیندگی پیشرانه های 
دیزلی مورد بازرس��ی و تحقیق ق��رار خواهد گرفت. 
اع��الم خبر مذک��ور در حالی ص��ورت می پذیرد که 
پیش از این دیگر خودروس��از آلمانی یعنی ش��رکت 
فولک��س واگ��ن از ماه ها قبل با جنجال های ناش��ی 
از تقلب این ش��رکت در انتش��ار اطالعات مربوط به 
می��زان آالیندگی خودروهای دیزلی خود دس��ت به 

گریبان بوده است. 
جمعه گذش��ته مقامات وزارت دادگستری آمریکا 
به طور رس��می به ش��عبه آمریکای شرکت مرسدس 
بنز اعالم کردند که این شرکت باید تحقیقات داخلی 
خ��ود را آغاز ک��رده و فرآیند صدور مج��وز و تأیید 
کیفیت قطعات مربوط به سیستم اگزوز خودروهای 
خ��ود در آمریکا را مورد بازبینی قرار دهد. ش��رکت 
دایملر نیز با صدور اطالعیه ای اعالم کرده که شعبه 
آمریکای مرس��دس بنز کاماًل با وزارت دادگس��تری 

آمریکا همکاری خواهد کرد. 
در این راستا ش��رکت دایملر با صدور اطالعیه ای 
رس��می اع��الم ک��رد: »ش��رکت دایملر خ��ود را به 
همکاری ب��ا مقامات قضایی ای��االت متحده متعهد 
می دان��د.« در ادام��ه ای��ن اطالعی��ه آمده اس��ت: 
»ش��رکت دایمل��ر ب��ه زودی تحقیق��ات الزم جهت 
کش��ف قانون ش��کنی های احتمالی در فرآیند تولید 
خودروهای این ش��رکت را آغاز ک��رده و در صورت 

لزوم اقدامات مقتضی را صورت خواهد داد.«
تحقیقات از ش��رکت مرسدس بنز آمریکا از تاریخ 
18فوریه س��ال ج��اری میالدی و پس از ش��کایت 
مؤسس��ه حقوق��ی  »Hagens Berman« آغ��از 
خواه��د ش��د. الزم به ذکر اس��ت که این مؤسس��ه 
پیش از ای��ن نیز پرونده های دیگری را علیه س��ایر 
خودروسازان نظیر تویوتا و جنرال موتورز به جریان 
انداخته و توانس��ته ب��ا پیروزی در دع��اوی مذکور 
غرامت های سنگینی را از این خودروسازان دریافت 

کند. 
Hagens Berman« در  ش��رکت حقوق��ی » 
شکایتی که علیه شرکت مرسدس بنز مطرح کرده، 
ادعا کرده اس��ت آن دس��ته از خودروه��ای دیزلی 
مرس��دس که از تکنولوژی » blue tech« استفاده 
می کنند هن��گام کاهش دما میزان آالیندگی ش��ان 
از ح��د مج��از فراتر رفت��ه و این موض��وع قوانین و 
استانداردهای آالیندگی ایاالت متحده را نقض کرده 

است. 
از  آمری��کا  دادگس��تری  وزارت  تحقیق��ات 
ش��عبه آمریکای مرس��دس بن��ز در حال��ی صورت 
 می گی��رد ک��ه ش��کایت اخی��ر ش��رکت حقوق��ی 
» Hagens Berman« س��بب ش��ده تا گس��تره 
تحقیقات از پیشرانه های دیزلی مرسدس بنز افزایش 
یافته و دولت ها و موسس��ات بسیاری در انگلستان، 
هلند و آلمان مشغول بررسی میزان  آالیندگی واقعی 
خودروه��ای دیزلی مرس��دس بنز در این کش��ورها 

شوند. 

بینالملل خبر

پنجشنبه
97 اردیبهشت 1395 خودرو

 آئ��ودی TT جدی��د با ظاهر 
و ق��درت فن��ی بی نظی��ر خود 
در دو نس��خه RS Coupe و 
Roadster 394 اسب بخاری 
عرض��ه خواهد ش��د. آئ��ودی از 
سریع ترین و پرقدرت ترین مدل 
TT RS تاری��خ خ��ود رونمایی 
ک��رده اس��ت. از هر دو نس��خه 
ای��ن   Roadster و   Coupe
خ��ودروی اس��پورت و س��طح 
ب��اال ب��ه ص��ورت همزم��ان در 
نمایش��گاه های خودروی پکن و 
لن��دن پرده برداری ش��د. آئودی 
م��دل TT RS را ب��ا جهش��ی 
عظی��م در قدرت و س��رعت آن 
به حیطه ابرخودروها وارد کرده 
اس��ت و انتظار می رود با شروع 

پاییز، فروش آن نیز آغاز شود. 
نس��خه Coupe ای��ن مدل 
صفر تا صد را در 3.7 ثانیه طی 
می کن��د  )که تقریباً ب��ه اندازه 
R8 سریع است( و همچنین از 
حداکثر سرعت 280 کیلومتر بر 

ساعت در سطح صاف برخوردار 
اس��ت. نس��خه Roadster که 
سنگین تر است صفر تا صد را در 

3.9 ثانیه ثبت می کند. 
 ق��درت موت��ور تورب��و پنج 
ای��ن  لیت��ری   2.5 س��یلندر 
خ��ودرو از 355 اس��ب بخار تا 
394 اسب بخار افزایش داده شده 
و هر دو سیستم تزریق سوخت 
مستقیم و غیر مستقیم به همراه 
باز  متغیر  زمان بندی  سیس��تم 
و بس��ته ش��دن دریچ��ه در آن 
تعبیه ش��ده است. آئودی تأکید 
 دارد ک��ه ترتیب آغازین حرکت 
ش��ده  طراح��ی   3-5-4-2-1
ب��رای این خودرو در عین بهبود 
عملکرد موت��ور، کاهش مصرف 
س��وخت و پایی��ن آم��دن وزن 
آن، ص��دای گوش نواز، پرقدرت، 
عمیق و منحصر به فرد آن را نیز 

حفظ کرده است. 
این موتور خوش صدا تنها 50 
سانتیمتر طول دارد و بکارگیری 
یک ق��اب میل لن��گ از جنس 
آلومینیوم برای آن در عین ارائه 
قدرت بیش��تر موج��ب کاهش 

26 کیلوگرمی وزن آن نس��بت 
به همت��ای قدیمی خود ش��ده 
است. گفته می شود ممکن است 
نسخه Plus این خودرو جدید 

نیز به زودی ارائه شود. 
یک هدایت کننده مس��یر هوا 
آیرودینامیک ب��ه همراه دو لوله 
اگ��زوز بیض��وی در عق��ب بدنه 
خودرو تعبیه شده است. اگر به 
دنبال ظاهری ساده تر باشید، باله 
بزرگ عقب خ��ودرو بدون هیچ 
هزینه ای از خودرو شما برداشته 
می شود. مدل TT RS همچنین 
دیود های ارگانیک پخش کننده 
نور  )OLED( را به عنوان یکی 
از امکانات اختیاری خودرو برای 
چراغ های عقب خودرو به ش��ما 
پیش��نهاد می کند. قسمت جلو 
خودرو با یک جل��و پنجره یک 
تکه بزرگ پوشیده شده که خود 
متشکل از خانه های شش ضلعی 
بوده و درست در کنار چراغ های 
Matrix LED ق��رار گرفت��ه 
اس��ت. داخل اتاق RS اما کاماًل 
ش��بیه ب��ه TT طراحی ش��ده 
است. از جمله معدود تفاوت های 

ات��اق آن با م��دل TT می توان 
ب��ه صفح��ه نمای��ش اطالعات 
12.3 اینچی و نیز صندلی های 
اس��پورت و سبک وزن آن اشاره 

کرد. 
 TT RS ،زیر این ظاهر زیبا 
با وجود کاهش 10 میلی متری 
ارتفاع سیستم تعلیق کماکان از 
یک دیفرانسیل الکترونیکی بهره 
می گیرد. این خودرو همچنین از 
یک گیربکس هفت دنده و کالچ 
دو مرحل��ه ای در کنار ترمزهای 
دیسکی بزرگ 370 میلیمتری 
برخوردار اس��ت. یک سیس��تم 
تعلیق اسپورت RS اختیاری نیز 
وجود دارد که کنترل مغناطیسی 
رطوبت را ب��رای محافظت بهتر 
 فنره��ای ف��والدی آن به همراه 

دارد. 
از دیگر موارد اختیاری خودرو 
می توان به یک مجموعه رینگ 
س��بک تر آلیاژی و نیز ترمزهای 
س��رامیکی-کربنی اش��اره کرد. 
 90 ک��ه   Roadster نس��خه 
کیلوگ��رم از کوپ��ه س��نگین تر 
است دارای یک سقف تا شونده 

فابریک است که تا سرعت های 
کمتر از 50 کیلومتر بر س��اعت 
در 10 ثانیه به صورت الکتریکی 

باز می شود. 
در خصوص قیمت این مدل ها 
تاکنون اظهار نظری نش��ده اما 
گمان می رود با توجه به طراحی 
زیبا، قدرت مناس��ب و س��رعت 
قابل توج��ه این خ��ودرو بتوان 
آن را در دس��ته ابرخودروها قرار 
داده و قیمت��ی نزدیک به مدل 
R8 که ح��دود 120 هزار پوند 
اس��ت ب��رای آن در نظر گرفت. 
همچنین انتظار می رود با توجه 
ب��ه عرض��ه دو نس��خه ای این 
م��دل و نش��ان دادن توج��ه به 
سلیقه های مختلف مشتریان با 
در اختیار گذاش��تن آپشن های 
گوناگون، ای��ن محصول آئودی 
مورد اس��تقبال دنی��ای خودرو 
ق��رار گیرد و س��ود خوبی برای 
این خودروس��از ب��زرگ آلمانی 
به همراه داش��ته باش��د. آیا این 
مدل آغازی بر تغییر نسل تولید 
خودروی آئودی اس��ت؟ باید در 

ادامه نظاره گر بود... 

آئودی TT RS 2016 جدید

394 اسب بخار قدرت و صفر تا صد در 3.7ثانیه

پس از جنجال ایجاد ش��ده در رابطه با ارائه 
اطالعات نادرست از سوی شرکت خودروسازی 
میتسوبیش��ی ژاپن در رابطه ب��ا میزان واقعی 
مصرف سوخت خودروهای این شرکت، دولت 
ژاپ��ن تیمی از متخصص��ان را مامور بازنگری 
ش��یوه های آزمایش خودروها در فرآیند تولید 
کرده اس��ت. اق��دام اخیر توکی��و در بازنگری 
استانداردهای موجود پس از آن اتفاق افتاد که 
شرکت میتسوبیشی به ارائه اطالعات اشتباه در 
رابطه با میزان مص��رف خودروهای اقتصادی 

خود اذعان کرد. 
به گزارش خبرگ��زاری بلومبرگ از توکیو، 
»کیچی ایش��ی« وزیر حمل و نقل دولت ژاپن 
پس از جلسه کابینه، در گفت وگو با رسانه ها 
اعالم کرد که دس��تکاری آزمایش��ات مربوط 
به میزان مصرف س��وخت از س��وی شرکت 
میتسوبیش��ی موضوعی بس��یار جدی است. 
به گفته »ایش��ی« وزارت حمل و نقل ژاپن به 
شرکت میتسوبیشی مهلت داده است تا نتایج 
تحقیقات داخلی خود را در رابطه با تخلفات 
صورت گرفته در این ش��رکت به دولت ژاپن 

ارائه کند. 
اخب��ار مربوط به ب��روز تقلب در ش��رکت 
خودروسازی میتسوبیش��ی در حالی منتشر 
می ش��ود که پیش از این خودروسازان جهانی 
به دلیل جنجال های ناش��ی از تقلب ش��رکت 
فولکس واگن آلمان در رابطه با ارائه اطالعات 
نادرس��ت در زمینه میزان واقع��ی آالیندگی 
خودروهای دیزلی این ش��رکت، خود را برای 
وضع قوانی��ن و مقررات س��ختگیرانه تری در 
ارتباط با نحوه تبلیغات و ارائه اطالعات درباره 
محصوالت ش��ان آم��اده کنند. از زم��ان آغاز 
جنجال های مربوط به شرکت فولکس واگن، 
بازرس��ان دولتی در فرانس��ه به دفاتر شرکت 
خودروسازی »پژو – سیتروئن« هجوم برده و 
از دیگر س��و وزارت دادگستری ایاالت متحده 
آمریکا از ش��رکت دایملر خواس��ته اس��ت تا 
تحقیقات داخلی خ��ود را در رابطه با تخلفات 
احتمالی درباره می��زان آالیندگی خودروهای 

تولیدی این شرکت آغاز کند. 
با وجود رسوایی اخیر شرکت میتسوبیشی، 
این خودروساز ژاپنی براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته گزارش س��ه ماهه چهارم سال 
مالی خود را روز چهارش��نبه گذش��ته منتشر 
کرده اس��ت. براس��اس اطالعات ارائه شده از 
سوی افراد نزدیک به میتسوبیشی، این شرکت 
قصد دارد تا زمان انتشار، پیش بینی سود سال 
مالی خود را به دلیل بررسی ابعاد تخلفات رخ 
داده در این ش��رکت و هزینه های احتمالی آن 

به تأخیر بیندازد. در راستای تخلفاتی که اخیراً 
در شرکت میتسوبیشی رخ داده است،  » تتسو 
آی��کاوا«  مدیرعامل این ش��رکت در گفت وگو 
با خبرن��گاران اعالم کرد که این خودروس��از 
ژاپنی از س��ال 2002 میالدی به این س��و از 
ش��یوه هایی برای آزمای��ش خودروهای خود 
اس��تفاده می کرده که با اس��تانداردهای وضع 
ش��ده از س��وی دولت ژاپن مطابقت نداش��ته 
است. درحالی که میتسوبیشی اعالم کرده هنوز 
مشخص نیست متدهای به کار رفته در فرآیند 
آزمایش خودروهای این ش��رکت در کاهش یا 
افزایش میزان مصرف سوخت خودروهای آن 
تأثیر داشته است، افشاگری های صورت گرفته 
درباره رتبه بندی های اغراق ش��ده محصوالت 
میتسوبیش��ی ممکن اس��ت این ش��رکت را 
به ش��دت تحت تأثیر خود ق��رار دهد. گفتنی 
است رسوایی اخیر ش��رکت میتسوبیشی در 
حال��ی اتفاق می افتد که این ش��رکت بیش از 
یک دهه قبل به دلیل پنهان کاری در رابطه با 
وجود نقص فنی بسیار خطرناک در محصوالت 
خود، از کمک مالی ش��رکت صنایع سنگین 

میتسوبیشی استفاده کرد. 
در ای��ن چارچ��وب، »ش��ونیچی میاناگا« 
مدیرعامل شرکت صنایع سنگین میتسوبیشی 
که مالک ش��رکت خودروسازی میتسوبیشی 
نیز محسوب می شود، روز دوشنبه گذشته در 
گفت وگو با خبرنگاران در توکیو اظهار داشت: 
»شرکت خودروسازی میتسوبیشی مدت زمان 
بس��یار زیادی تالش کرده است تا از زیر سایه 
سنگین مشکالت گذش��ته خود خارج شود، 
با این وجود تخلف اخیر این ش��رکت بس��یار 
ناامید کننده است.« مدیرعامل شرکت صنایع 
سنگین میتسوبیشی ادامه داد: »آنچه هم اکنون 
نگران آن هس��تیم وجهه برند میتسوبیشی، 
مسئولیت های اجتماعی و اعتبار این شرکت 
است.« ابعاد رسوایی اخیر شرکت میتسوبیشی 
پس از موضع گیری شرکت خودروسازی نیسان 
ابعاد وسیع تری به خود گرفت. شرکت نیسان 
ژاپن که تخلف رخ داده در شرکت میتسوبیشی 
را کش��ف کرده در پی بازنگ��ری روابط خود با 
میتسوبیشی است.   کارلوس گوسان،  مدیرعامل 
نیسان اعالم کرد که این شرکت پس از تکمیل 
تحقیقات و انتش��ار نتایج آن در رابطه با ادامه 
ش��راکت و همکاری نیس��ان با میتسوبیشی 

تصمیم گیری خواهد کرد. 
ماسایاس��و نوگوچی، مدی��ر یک نمایندگی 
فروش خودروهای میتسوبیش��ی در نزدیکی 
مرکز شهر توکیو که محصوالت این شرکت را 
به فروش می رس��اند در رابطه با رسوایی اخیر 
میتسوبیشی می گوید:  » ما دقیقا نمی دانیم که 
چه باید بکنیم و گام بعدی چیست؟« وی ادامه 

داد:  » مشتریان به دلیل تقلب در ارائه آمارهای 
صحیح بس��یار عصبانی هس��تند و مشتریان 
جدید هم بس��یار نگران به نظر می رس��ند.« 
نوگوچی افزود:  » ما باید این مشکل را به سرعت 
و با حسن نیت برطرف کنیم تا مشتریان ما را 

ترک نکنند.«
با این حال تنها این مشتریان جدید نیستند 
که میتسوبیشی باید نگران آنها باشد. » شوهی 
س��ایتو«  یک تاجر 65 س��اله اه��ل فوکوئوکا 
می گوید:  » مش��کالت ایمنی کامیون های این 
ش��رکت که 16 س��ال پیش اتفاق افتاد هنوز 
در اذهان باقی مانده اس��ت. با این حال وقتی 
در س��ال 2014 برای خرید یک خودروی کم 
مصرف به بازار مراجعه کردم در نهایت تصمیم 

گرفتم با خرید مدل هیبریدی  » اوتلندر«  یک 
شانس دیگر به میتسوبیش��ی بدهم.« انتشار 
گزارش های مربوط به تقلب صورت گرفته در 
شرکت نیسان سایتو را ناامید کرده است.  در 
شرایطی که اعتماد مشتریان به میتسوبیشی 
روز به روز کاس��ته می شود،  » یوکی موراتا«  از 
س��خنگویان میتسوبیشی به رس��انه ها گفت: 
 » تغییر ش��یوه های آزمای��ش خودروها در این 
ش��رکت به این دلیل اتفاق افتاد که مشتریان 
س��ردرگم نش��وند.« با وجود این س��ایتو 65 
ساله می گوید:  » امیدوار بودم که میتسوبیشی 
فرهنگ تجاری و س��ازمانی خود را تغییر داده 
باشد، اما آنها تغییر نکردند و من دیگر حاضر 

نیستم از میتسوبیشی خرید کنم. 

پس از رسوایی میتسوبیشی، ژاپن شیوه های آزمایش خودرو را مورد بازنگری قرار می دهد

گزارش2
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رئیس جمه��وری، رأی دادگاه��ی در آمریکا مبنی بر 
توقی��ف حدود 2 میلی��ارد دالر از دارایی های جمهوری 
اس��امی ایران را دزدی آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی 
برای آمریکا و به مفهوم ادامه خصومت علیه ملت ایران 

دانست. 
به گزارش ایس��نا، حجت االس��ام و المسلمین دکتر 
حس��ن روحانی روز چهارشنبه و در جلسه هیأت دولت 
با تاکید بر اینکه دولت به نمایندگی ملت ایران از هیچ 
کوشش��ی برای احقاق حقوق ملت فروگذار نکرده و این 
مس��یر را تا رس��یدن به نتیجه ادامه خواهد داد، اظهار 
ک��رد: اینکه دادگاه ی��ا قوه مقننه در گوش��ه ای از دنیا 
بخواهد برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، 
کاما غیرقانونی و برخاف حقوق بین الملل و مصونیتی 
است که بانک های مرکزی از نظر حقوقی در دنیا دارند. 
روحانی با تاکید بر اینکه آنها باید بدانند حقوق ملت 
ای��ران قابل تعرض و چپاولگری نیس��ت، اف��زود: هیچ 
دزدی نمی توان��د به دزدی خود افتخ��ار کرده و تصور 

کند اموالی که به غارت برده به او تعلق دارد. 
رئیس جمهوری با بیان اینک��ه ملت ایران هیچگاه از 
حقوق خود دس��ت برنخواهد داش��ت، گفت: دشمنان 
ملت ایران س��ال ها تاش کردند ت��ا برخاف معاهدات 
بین الملل��ی ملت ایران را از حقوق خود در اس��تفاده از 
انرژی هسته ای منع کنند و در این راستا قطعنامه هایی 
در مجامع بین المللی علیه ایران تصویب کردند اما ملت 
ما با ایس��تادگی و اس��تفاده از توانمندی سیاسی خود 
توانست حق خود را بازس��تاند و امروز در مقطعی قرار 
داریم که همگان برحق ملت ایران نسبت به غنی سازی، 

اذعان دارند. 
روحانی این گونه فشارها و احکام و مصوبات غیرقانونی 
از سوی قوه مقننه و قضاییه آمریکا را راهزنی بین المللی 
و رس��وایی حقوقی برای آمریکا دانست و افزود: تاکنون 
س��ابقه نداشته که نمایندگان قوه مقننه قانونی تصویب 
کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد 

مشابه اجبار کنند. 
رئیس جمه��وری این اقدام آمریکا را از نظر سیاس��ی 
به مفهوم تداوم خصومت ها علیه ملت ایران برش��مرد و 
تاکید کرد: ملت ایران علیه این رأی ناصواب ایستادگی 
می کن��د و نظام و دولت جمهوری اس��امی نیز از همه 
توان خود در مس��یر احقاق حقوق ملت ایران اس��تفاده 
خواهد ک��رد. روحان��ی ادام��ه داد: این ام��وال متعلق 
ب��ه ملت ایران اس��ت و هرگونه تص��رف در آن تصرفی 

خصومت آمیز و غیرقانونی است. 
رئیس جمه��وری خاطر نش��ان کرد: البت��ه اینکه در 
دولت های گذش��ته چه اقدامات و سهل انگاری صورت 
گرفته موضوعی اس��ت ک��ه مربوط به مس��ائل داخلی 
کش��ور اس��ت که در جای خود بررسی شده و به مردم 
توضیح داده خواهد ش��د اما بی شک این حرکت، تجاوز 
و خصومتی آشکار از طرف آمریکا علیه ملت ایران است 
و آنه��ا نمی توانند بدون تحمل تبعات این تصمیم از آن 

بهره برداری و استفاده کنند. 
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، حضور پرشور 
مردم در انتخابات هفتم اس��فند سال گذشته را افتخار و 
صفحه زرین دیگری بر صفحات درخش��ان گذشته تاریخ 
فعالیت های سیاسی مردم برشمرد و گفت: انتخابات تثبیت 
جمهوریت و اسامیت نظام است، چرا که اصل مشورت و 

رأی مردم منشأ دینی، اسامی و قرآنی دارد. 
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه انتخابات مایه استحکام 
نظ��ام و افزایش اعتماد مردم، س��رمایه اجتماعی و قدرت 
سیاسی کش��ور است، اظهارداش��ت: در منطقه ای که در 
برخی از کش��ورهای آن هنوز نظام قبیله ای حاکم است، 
چند کشور هس��تند که انتخابات و رقابت سالم و قانونی 

دارند که در رأس آنها نیز جمهوری اسامی ایران است. 
روحانی اظهار داش��ت: ملت ای��ران در همه انتخابات 
با حضوری گس��ترده،  فعال، بانش��اط و در امنیت کامل 
شرکت می کنند به گونه ای که در انتخابات هفتم اسفند 
س��ال 94 حت��ی یک حادثه امنیتی در س��طح کش��ور 

نداشتیم. 
رئیس جمهوری حل و فصل مشکات کشور و رسیدن 
به رونق اقتصادی، اشتغال و رشد را در سایه همفکری، 
همدل��ی و همکاری بین ق��وا به ویژه دول��ت و مجلس 
دانس��ت و افزود: اگر مجل��س، قوا و نهادها در مس��یر 
اج��رای برنامه ها با دولت همراهی نکنند، نمی توانیم در 

ساماندهی اقتصاد کشور کاری از پیش ببریم. 
روحان��ی ادامه داد: به هر میزان تعامل و رفاقت میان 
دولت و مجلس بیش��تر باشد، امور به نحو بهتری پیش 
خواه��د رفت و این در حالی اس��ت که ق��وا از یکدیگر 
مس��تقل ب��وده و حقوق خود را ایف��ا می کنند. در واقع 
اس��تقال قوا به معنای عدم تعام��ل و رودررویی آنها با 

یکدیگر نیست. 
رئیس جمهوری خاطر نش��ان کرد: دولت و مجلس تا 
به امروز تعامل نسبتا خوبی با هم داشته اند و امیدواریم 

این تعامل در مجلس آینده بیش از گذشته باشد. 
روحانی با اش��اره به ضرورت حضور فعال و با نش��اط 
مردم در دور دوم انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی، 
گفت: دور دوم انتخاب��ات همانند دور اول حائز اهمیت 
اس��ت و م��ردم باید با همان اهتمامی ک��ه برای اجرای 
وظیفه ش��رعی، مل��ی و انقابی خ��ود در دور اول پای 
صندوق ه��ا رفتند در این دوره نیز حضور فعال داش��ته 

باشند. 
رئیس جمهوری اظهار امیدواری کرد روز جمعه آینده 
در چارچ��وب قانون بتوانیم، انتخاباتی س��الم، رقابتی و 
در امنیت کامل و با عدم دخالت دس��تگاه های اجرایی 
و س��ایر نهادها، پیش رو داشته باش��یم و این انتخابات 
مای��ه لبخند مردم و دوس��تان ای��ران در منطقه بوده و 
فشاری برای کسانی باشد که در برابر حقوق ملت ایران 

ایستادگی می کنند. 
روحان��ی تاکید ک��رد: این انتخابات به دلیل مس��ائل 
منطقه و دش��منی هایی ک��ه هر روز علی��ه ملت ایران 

آشکار می شود، حائز اهمیت است. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم 
انقاب اس��امی در آس��تانه روز کارگر در 
دی��دار هزاران نفر از کارگران، با تجلیل از 
وفاداری و ثبات ق��دم جامعه کارگری در 
قب��ال انقاب و نظام، بر »حل مش��کات 
جامعه کارگری«، »تقویت تولید داخلی«، 
»ض��رورت مقابله جدی ب��ا قاچاق کاال« 
دارای  کااله��ای  واردات  »ممنوعی��ت  و 
مش��ابه ایران��ی« تاکید کردند و با اش��اره 
به ادام��ه خصومت های آمری��کا افزودند: 
آمریکایی های غیر قابل اعتماد، با اصرار بر 
تحریم ه��ای مختلف ایران تاش می کنند 
با ایج��اد »ایران هراس��ی«، عم��ا در راه 
تعامات اقتصادی کش��ور ب��ا خارج، مانع 

تراشی کنند. 
رهبر انقاب با تشکر صمیمانه از جامعه 
کارگ��ری به دلیل وف��اداری و بصیرت در 
قبال مس��ائل انقاب و نظ��ام، به موضوع 
»وظای��ف کارگران، بنگاه ه��ای اقتصادی 
سیاس��ت های  اج��رای  در  مس��ئوالن  و 
اقتصادی مقاومت��ی« پرداختند و گفتند: 
پی��ام اصلی »اقتص��اد مقاومت��ی؛ اقدام و 
عمل« این است که مس��ئوالن باید برای 
یکایک بندهای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، برنامه ری��زی و آنها را به صورت 

واقعی اجرا کنند. 
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای، در خصوص 
اج��رای  در  کارگ��ران  س��هم  و  نق��ش 
مقاومتی خاطرنشان  اقتصاد  سیاست های 
کردن��د: مهم تری��ن مس��ئولیت کارگران 
در ای��ن بخ��ش، »درس��ت، باکیفیت و با 

استحکام انجام دادِن کار« است. 
ایش��ان با تاکی��د بر باال رفت��ن کیفیت 
کار گفتن��د: از جمل��ه مس��ائل مهمی که 
در ب��اال رفتن کیفی��ت کار کارگران تاثیر 
بس��زایی دارد، ج��دی گرفت��ن موض��وع 
»مهارت افزای��ی« و ب��اال ب��ردن مه��ارت 
کارگران اس��ت که دول��ت در این زمینه 

مسئولیت های مشخصی دارد. 
»تعطیل��ی  حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، 
کارگاه ه��ای تولی��دی« را از آفات بزرگ 
برشمردند و گفتند: برخی اوقات، تعطیلی 
کارگاه ه��ا به دلی��ل مش��کاتی همچ��ون 
کمبود نقدینگی و امکانات یا فرس��ودگی 

تجهیزات اس��ت که در این موارد، کارفرما 
مقصر نیست و مسئوالن مربوط در بخش 
صنعت و تجارت، بانک ها، مسئوالن بخش 
فناوری و شرکت های دانش بنیان، باید به 

مسئولیت خود عمل کنند. 
ایش��ان افزودند: البته در موارد دیگری 
نیز به دلیل سوء استفاده برخی کارفرمایان 
در  تس��هیات  و  وام ه��ا  از  اس��تفاده  و 
بخش هایی همچون ساخت وس��از به جای 
تولی��د، کارگاه ها تعطیل می ش��وند که در 
این موارد، باید دس��تگاه قضایی، دولت و 
دس��تگاه های اطاعاتی موضوع را به طور 

جدی پیگیری کنند. 
رهبر معظم انقاب تاکید کردند: کسی 
مخالف تولید ثروت نیس��ت اما این تولید 
ثروت نباید به بهای لگدمال شدن جامعه 

کارگری و اقشار محروم باشد. 
ایشان، »ترویج محصول کارگر ایرانی«، 
»س��امت محیط کار« و »افزایش س��هم 
دستمزد در هزینه تولید« را از دیگر عوامل 
تاثیرگذار در افزایش کیفیت کار کارگران 
دانس��تند و تاکید کردند: ب��رای همه این 
موارد، می ت��وان با اس��تفاده از روش های 
صحی��ح و همچنین تجربیات کش��ورهای 
دیگر، برنامه ریزی مناسب انجام داد تا هم 
انگی��زه و کیفیت کار کارگران ارتقا یابد و 

هم کارفرمایان آسیب نبینند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از 
کارفرمایان��ی که سرمایه ش��ان را به جای 
س��رمایه گذاری بدون دغدغه در بانک ها، 
به می��دان تولید و کارآفرین��ی می آورند، 
کارگران  »هم��کاری صمیمان��ه  افزودند: 
ب��ا کارفرمایان«، »تاش مس��ئوالن برای 
تس��هیل س��رمایه گذاری در بخش ه��ای 
مختل��ف« و »فراهم کردن زمینه صادرات 
در  صادرکنن��دگان  حق��وق  از  دف��اع  و 
کش��ورهای خارج��ی«، از جمل��ه حقوق 

کارفرمایان است که باید رعایت شود. 
رهبر معظم انقاب وارد کردن اجناسی 
را که مشابه داخلی دارند، »مطلقا ممنوع« 
خواندن��د و افزودن��د: برخی فروش��گاه ها 
مقیدند که جز تولید داخلی نفروش��ند که 
باید به این انسان های باغیرت آفرین گفت. 
برخ��ی  در  البت��ه  افزودن��د:  ایش��ان 

فروشگاه های عمدتا بزرگ و گاه وابسته به 
دستگاه های دولتی، همه اجناس، خارجی 
اس��ت که این کاِر زش��ت، عم��ا موجب 
بیکاری کارگر ایرانی و بهبود وضع کارگر 

خارجی می شود. 
ایشان خاطرنش��ان کردند: البته در این 
زمینه طرفدار افراط نیس��تم، بلکه باید با 

حکمت و تدبیر عمل کرد. 
ایشان قاچاق را بایی بزرگ و سّم تولید 
داخلی برشمردند و با انتقاد شدید از عدم 
برخورد جدی با این مسئله تاکید کردند: 
باید قوی ترین اش��خاص را مأمور این کار 
کرد و دولت، ضمن تقویت دس��تگاه های 
ذی ربط، با قدرت با قاچاق س��ازمان یافته 

مقابله و برخورد کند. 
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته 
منظ��ور از مبارزه با قاچ��اق کاال، مقابله با 
کوله برهای ضعیف��ی که در برخی مناطق 
اجناس کوچک را وارد می کنند، نیس��ت؛ 
بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با 
ده ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد 

کشور می کنند. 
رهبر معظم انق��اب در جمع بندی این 
بخش از سخنان ش��ان افزودند: به جامعه 
کارگری، کارفرمایان و مس��ئوالن دولتی 
خوش بین هس��تم اما واقعیت این اس��ت 
ک��ه کار در جاهایی می لنگد و برخی علل 
و عوام��ل نمی گ��ذارد تاش ها ب��ه نتیجه 
الزم برس��د، مس��ئوالن ت��اش کنند و با 
شناخت و رفع این رخنه ها، شتاب حرکت 

پیشرفت کشور را افزایش دهند. 
رهب��ر معظ��م انقاب اس��امی گفتند: 
البته دش��من، همچنان دش��منی و ایجاد 
مانع می کند و در رأس این دش��منی نیز 

آمریکا و صهیونیسم قرار دارند. 
افزودند:  حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای 
آمریکایی ه��ا گاه��ی اوق��ات از دور گایه 
می کنن��د ک��ه چرا نس��بت به م��ا بدبین 
هس��تید؟ خوب مس��ائلی را ک��ه موجب 
بدبینی هس��تند، می بینی��م و نمی توانیم 

چشمان خود را روی آنها ببندیم. 
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، »انج��ام 
مب��ادالت بانکی با زحم��ت و کندی زیاد 
و اخ��ال آمریکایی ها در معامات بانکی« 

را نمون��ه ای آش��کار از زمینه های بدبینی 
برش��مردند و گفتن��د: اکن��ون موض��وع 
اخت��ال در معامات بانکی را مس��ئوالن 
نیز می گویند اما چرا بانک های بزرگ دنیا 

حاضر به همکاری با ایران نیستند؟ 
رهب��ر معظ��م انقاب اس��امی گفتند: 
علت آنک��ه بانک های بزرگ دنیا حاضر به 
همکاری با ایران نیستند، »ایران هراسی« 
اس��ت که آمریکایی ها ایجاد کرده و ادامه 

می دهند. 
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به 
اینکه روی کاغذ می نویس��ند و می گویند: 
»بانک ه��ا با ای��ران معامله کنن��د« اما در 
عم��ل، به گون��ه دیگری اقدام می ش��ود تا 
»ایران هراس��ی« به وجود آی��د، افزودند: 
آمریکایی ه��ا می گویند ایران یک کش��ور 
حامی تروریس��م اس��ت و ممکن است به 
علت حمایت از تروریس��م، م��ورد تحریم 

قرار گیرد. 
ایش��ان تاکید کردند: ای��ن مطالب چه 
پیامی را به بانک ه��ا و طرف های خارجی 
منتق��ل می کن��د؟ پیام ای��ن مطالب این 
است که برای معامله با ایران اقدام نکنید 
و در نتیجه، عما بانک ها و س��رمایه داران 
خارج��ی از تعام��ل ب��ا ایران ب��ه هراس 

می افتند. 
رهب��ر معظ��م انقاب اس��امی تاکید 
مک��رر مقام��ات آمریکای��ی ب��ر حف��ظ 
ش��اکله و نظ��ام تحریم ه��ای ای��ران را 
یک��ی دیگر از روش ه��ای صریح »ایران 
حض��ور  از  ممانع��ت  ب��رای  هراس��ی 
س��رمایه گذاران خارجی« برش��مردند و 
خاطرنش��ان کردند: ما با چنین دشمنی 
ط��رف هس��تیم و برای ه��ر فعالیتی که 
می خواهی��م انجام دهیم، باید وجود این 

دشمن را مفروض بگیریم. 
رهبر معظ��م انقاب در بخ��ش پایانی 
س��خنان خود ب��ه برگ��زاری مرحله دوم 
انتخاب��ات مجل��س ش��ورای اس��امی در 
روز جمعه دهم اردیبهش��ت ماه در برخی 
ش��هرها اش��اره کردند و گفتن��د: اهمیت 
مرحل��ه دوم انتخابات کمتر از مرحله اول 
نیس��ت و همه واجدان شرایط رأی دادن، 

در انتخابات شرکت کنند.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارگران: 

 باید با قاچاق سازمان یافته با قدرت برخورد شود

روزنامه مدیریتی- اقتصادی
  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل

س��یمور هرش روزنامه نگار مطرح آمریکایی مدعی شده 
است که اسام آباد در دسترسی آمریکا به  اسامه بن الدن، 

به واشنگتن کمک رساند. 
به گزارش مهر  س��یمور ه��رش، روزنامه نگار آمریکایی 
در کتاب خود با عنوان  »کش��ته ش��دن اسامه بن الدن« 
اعام ک��رده اس��ت: اس��ام آباد در دسترس��ی آمریکا به  
اس��امه بن الدن، رهبر س��ابق القاعده با واشنگتن همکاری 

داشته است. 
وی در ادامه نوش��ته اس��ت: سال گذش��ته شواهدی از 
پناهگاه محل زندگی  بن الدن در  »ایبت آباد« پاکس��تان 
به دست آورده که براس��اس آن می توان گفت پاکستان با 

نیروهای واکنش سریع آمریکا همکاری داشته است. 
وی اطاعاتی از یکی از افس��ران ارشد سازمان اطاعات 

پاکس��تان به دست آورده که براس��اس آن اسامه بن الدن 
در س��ال 2۰۰۶ توسط پاکستان دس��تگیر شد و با کمک 
عربستان سعودی س��ال ها در اسارت به سر می برد. بعد از 
آن توافقی بین نیروهای امنیتی آمریکا و ارتش پاکس��تان 
صورت گرفت که نیروهای واکنش سریع آمریکا به پناهگاه 
اس��امه بن الدن در  »ایبت آباد« پاکس��تان حمله کنند و 
وی را به هاکت برسانند اما در این میان نامی از پاکستان 
برده نش��ود. وی در ادامه افشاگری های خود آورده است: 
در سال 2۰۱۰ یکی از افسران سازمان اطاعات پاکستان 
به سفارت آمریکا در اسام آباد آمده و در دیدار با مسئول 
سازمان اطاعات و جاسوسی آمریکا  »سیا« اظهار داشته 
اس��ت: اس��امه بن الدن از چهار س��ال پیش در اسارت ما 

به سر می برد. 

افشاگری سیمور هرش درباره قتل اسامه بن الدن
 

  دبیر ستاد انتخابات کشور گفت که 
تبلیغات نامزدهای مرحله دوم انتخابات 
دهمی�ن دوره مجلس از هش�ت صبح 

امروز به بعد غیرقانونی است. 
  والدیمی�ر پوتین، رئیس جمهوری 
روسیه اعالم کرد: مبارزه جهانی علیه 
تروریس�م تمدن جهان را تغییر داده 
است و برای ایجاد یک موج تأثیر گذار 
در این مبارزه نیاز به ایجاد یک تالش 

قدرتمند جهانی است. 

دولت روسیه می گوید قرارداد تحویل سامانه های موشکی اس-۳۰۰ خود را به 
ایران زودتر از موعد مقرر انجام خواهد داد

تیتر اخبار

رئی��س پلیس راه��ور تهران بزرگ با انتق��اد از تخلفات 
رانندگی خودروهای امدادی در پایتخت، گفت: خودرو های 
ام��دادی و پلیس نیز در صورت تخلف و ایجاد بی نظمی و 
مشکات ترافیکی در س��طح شهر، جریمه و اعمال قانون 
می شوند. به گزارش ایرنا، سردار سیدتیمور حسینی افزود: 
تخلفات خودروهای امدادی از جمله آتش  نشانی، پلیس و 
اورژانس نیز همانند خودروهای ش��خصی، مشمول اعمال 

قانون می شود. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه خودروهای ام��دادی هنگام انجام 
ماموری��ت مجاز ب��ه تردد در مس��یرهای ویژه اتوبوس��رانی 
هس��تند، اظهار کرد: همچنین این قبیل خودروها در مواقع 
انج��ام ماموریت و ض��رورت، می توانند از چ��راغ قرمز عبور 

کنند اما در برخی موارد شاهد تخلفات متعدد رانندگی این 
قبیل خودروها در ش��رایط عادی )خ��ارج از زمان ماموریت( 
هستیم. به گفته سردار حسینی، توقف بیجا و بدون ضابطه 
خودروه��ای عموم��ی در معابر اصل��ی و بزرگراهی پایتخت 
موجب بروز بسیاری از مشکات از جمله بی نظمی در تردد 
و ایجاد ترافیک سنگین می شود که پلیس راهور با این قبیل 

تخلفات براساس قانون برخورد می کند. 
س��ردار حس��ینی با بیان اینکه پلیس ب��ه وظایف خود 
در چارچ��وب قانون عم��ل می کند، گف��ت: دراین زمینه 
خودروه��ای پلیس نیز در ص��ورت تخلف و ایجاد هرگونه 
بی نظمی در حوزه حمل و نقل، جریمه شده و اعمال قانون 

خواهند شد. 

سردار حسینی: با تخلف خودروهای امدادی و پلیس برخورد می شود

  پوریا محمدیان، قائم مقام سازمان 

ترافی�ک ش�هرداری  و  حمل و نق�ل 
ته�ران گفت: ی�ک موتورس�یکلت 
روزی 1.5 کیلوگرم مونوکسیدکربن 

تولید می کند. 
  در س�الی که گذش�ت 1494 نفر 

جان خود را به دلیل حوادث ناش�ی 
از کار از دس�ت داده ان�د. این یعنی 
هر روز چهار نفر در حین کار کشته 

شده اند. 

ابوالفضل قناعتی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران 
صبح دیروز داربس�ت هایی را در پیاده راه 1۷ شهریور نصب کرده که با مقاومت 

مردم روبه رو شده است. 

تیتر اخبار

مهل��ت ثبت ن��ام از دانش��جویان برای دریاف��ت بن کارت 
دانش��جویی ت��ا 2۳ اردیبهش��ت م��اه و مهلت ثبت ن��ام از 
دانش آم��وزان برای دریافت بن کارت های دانش آموزی تا 9 
اردیبهش��ت ماه تمدید ش��د. به گزارش مهر به نقل از ستاد 
خبری بیست و نهمین نمایش��گاه بین المللی کتاب تهران، 
نیکنام حسین پور، مش��اور منابع و امور انسانی معاونت امور 
فرهنگی با اش��اره به ادامه روند ثبت نام دانش��جویان جهت 
دریاف��ت بن کارت خری��د کتاب گفت: برای نخس��تین بار 
دانشجویان می توانند در ایام برگزاری نمایشگاه نیز نسبت به 
ثب��ت نام و دریافت بن کارت خرید کتاب اقدام کنند. مهلت 

ثبت نام نیز تا تاریخ 2۳ اردیبهشت ماه تمدید شده است. 

وی افزود: دانش��جویان باید توجه داش��ته باشند که از 
تاریخ ۷ اردیبهش��ت م��اه صرفا بن کارت مج��ازی برای 
دانش��جویان صادر خواهد شد. تمام بن های صادر شده به 
منظور خرید کتاب صرفا در ایام برگزاری نمایشگاه اعتبار 
خواهند داشت. دانشجویان می توانند از طریق مراجعه به 
س��ایت bon.tibf.ir نسبت به ثبت نام و کسب اطاعات 

بیشتر اقدام کنند. 
همچنی��ن در روزهای آتی مش��خصات ب��ن کارت برای 
دانشجویانی که هزینه بن کارت خود را پرداخت کرده اند و از 
حساب آنها نیز کسر شده اما هیچ پیامی مبنی بر مشخصات 

بن کارت برای آنها ارسال نشده است، ارسال می شود. 

مهلت ثبت نام بن کارت دانشجویی و دانش آموزی نمایشگاه کتاب تمدید شد

  بابک حمیدیان، حضور خود و مینا 
س�اداتی را در فیلم »ماه گرفتگی« 
تکذی�ب کرد و گفت: فیلمنامه آقای 
اطیابی به دست ما رسیده و تا کنون 
هیچ توافقی میان ما و این کارگردان 

صورت نگرفته است. 
  کتاب داس�تانی »خمره« هوشنگ 
مرادی کرمانی توسط استاد دانشکده 
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ونیز به 

زبان ایتالیایی ترجمه شد. 

جسد »پابلو نرودا« ش�اعر شیلیایی برنده نوبل پس از آزمایش های سه ساله 
دوباره به خاک سپرده شد

تیتر اخبار

سرمربی پرسپولیس می گوید: همه حریفان بهترین نمایش 
را روب��ه روی تیم��ش ارائ��ه می کنند. وی درباره مش��کات 
تیم��ش در خط دفاع در بازی با نف��ت به دلیل مصدومیت 
برخی مهره های کلیدی این تیم گفت: این مسئله کمی ما را 
دچار مشکل کرده است. با این حال اومانیا در بازی هایی که 
بنگر نبود خوب ظاهر شده است. همین طور حاتمی که به او 
اعتماد دارم. اوایل فصل حاتمی بازیکن فیکس ما بود و مقابل 

صبا هم خیلی خوب بازی کرد و اصا نگرانی ندارم. 
سرمربی پرسپولیس درپاسخ به س��والی درباره مشکات 
مالی و روحی نفت و اینکه این مسئله می تواند باعث موفقیت 

پرسپولیس ش��ود، گفت: خوب شد این سوال را کردید. من 
به این صحبت ها تکیه نمی کنم چون مطمئنم همه سرحال 
خواهند بود و با انگیزه به میدان می روند و از خودش��ان مایه 
می گذارند. قبل از بازی با گسترش فوالد هم این حرف ها بود 
و می گفتند در مس��جد خوابیده اند، ولی در نهایت تیم نفت 
با یک گل پیروز ش��د. برانکو درپاسخ به سوالی درباره اینکه 
طاهری گفته با او به دنبال حضور در جام باشگاه های جهان 
است، بیان کرد: در این مسیر به حداقل هدف خود رسیده ایم 
و آن راهیابی به لیگ آس��یا است و هدف بعدی ما قهرمانی 

است و هدف های ما سال به سال باالتر می رود. 

برانکو: بازی با نفت را جدی می گیرم 

  ملی پوش�ان تیم ملی فوتس�ال با 
آغ�از اردوی جام جهانی در وضعیت 
نس�بتا ب�دی در مهمانس�رای کمپ 

تیم های ملی اسکان یافته اند. 
  یوس�ف س�رکال، رئیس فدراسیون 
فوتبال امارات با تاکید بر اینکه تیم ملی 
این کشور همانند عربستان حاضر نیست 
ب�ا تیم عراق در ای�ران بازی کند، گفت: 
امیدوارم بتوانیم به یک راهکار مشترک 

در این زمینه دست یابیم. 

پارگی شلوار زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید در جریان تساوی بدون 
گل تیمش در لیگ قهرمانان با منچسترسیتی به سوژه رسانه های دنیا تبدیل 

شده است

تیتر اخبار

سیاست

جامعــه

فرهنگ

ورزش
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روحانی: توقیف دارایی ایران در آمریکا دزدی 
آشکار و رسوایی بزرگ حقوقی است



متولی قانون تبلیغات محیطی 
کیست؟ 

رسانه ابزاری اس��ت که پیام را به مخاطب می رساند 
و بدون در نظر گرفتن مخاطب پیام رس��انی غیر ممکن 
است، از طرفی رس��انه انواع مختلفی مانند مطبوعات، 
رس��انه های دیداری و ش��نیداری و رسانه های محیطی 
دارد و رس��انه محیط��ی ش��امل بیلبوردها، اس��تندها، 
لمپوس��ت بنرها و... است و در این میان موضوع مهمی 
که وجود دارد این است که همه اینها برای جلب توجه 
مخاطب��ان به کار گرفته می ش��ود و چ��ون مخاطبان 
مصرف کنن��دگان و خریداران کاال و خدمات هس��تند، 
بدون وجود آنها رس��انه مفهومی ندارد. هدف از فعالیت 
اقتص��ادی و اجتماعی مردم هس��تند ک��ه در موضوع 
تبلیغ��ات کامال فراموش ش��ده اند. آگهی خوب حاصل 
تعامل میان دسترس��ی به مخاطب، استراتژی درست، 
پیام درست، تکرار و پیوستگی پیام و به کار گیری منابع 
درس��ت است و نمی توان گفت که آگهی خوب خود به 
خود به وجود می آید، زیرا آگهی خوب به عواملی مانند 

محل مناسب و پیام درست هم بستگی دارد. 
در حال حاضر بیلبوردهای تبلیغاتی تبدیل به حاکمان 
جامعه ش��ده اند و در برخی اوقات به ما تهاجم می کنند 
بدون اینکه عکس العملی از ما ببینند. اگر بعد اقتصادی 
آنه��ا را در نظر نگیریم می توانی��م از آنها به عنوان یک 
مزاحم ناخواسته یاد کنیم که نمونه بارز این موضوع یک 
تابلوی آسیب دیده است که سال ها در یک نقطه بدون 

مرمت باعث ایجاد آلودگی بصری شهر می شود. 
در تمام کش��ورهای دنیا قوانین تبلیغات محیطی در 
دست کنترل اس��ت اما این موضوع در کشور ما صدق 
نمی کن��د و در حالی که تبلیغات محیط��ی روز به روز 
در ح��ال افزایش اس��ت، قانونی برای آن نیس��ت. برای 
مثال می توان به نمون��ه ای از قوانین تبلیغات محیطی 
در انگلس��تان اش��اره ک��رد و آن را ب��ا تبلیغاتی که در 
کش��ورمان انجام می شود مورد مقایسه قرار داد. قوانین 
تبلیغاتی در انگلس��تان بیان می کن��د که تبلیغات باید 
م��ردان و زنان را به یک ان��دازه در فعالیت های خانه و 
محل کار کارآمد نشان دهد، تبلیغات باید از نشان دادن 
تصاویر جنس��ی منفی برای زنان و مردان اجتناب کند، 
تبلیغ��ات باید مردان و زنان را در طیف گس��ترده ای از 
سن، ظاهر، س��ابقه و موقعیت اجتماعی نشان دهد، از 
هرگونه خشونت در تبلیغات باید پرهیز شود، توهین آمیز 
بودن محتوای تبلیغات ممنوع است، تمام اعضای مراکز 
رسانه ای محیطی باید حداکثر تالش خود را به کار برند 
تا متن تبلیغ و تصویر آنها مناس��ب و درس��ت باشد و 
این در حالی اس��ت که در کشورمان شاهد استفاده های 
ابزاری از کودکان هستیم. همچنین در تبلیغات ما زنان 
جایگاهی ندارند درحالی ک��ه از مردان در هر جایگاهی 
به هر نحوی استفاده می شود یا بیشتر در موقعیت های 
اش��رافی در تبلیغات کشورمان نشان داده می شوند. اما 
نکته مهم دیگری که وجود دارد این است که در کشور 
ما هیچ کس خ��ودش را متولی قانون تبلیغات محیطی 

نمی داند. 
تابلوه��ای حجیم درص��د قابل توجه��ی از تابلوهای 
تبلیغاتی شهرمان را پوش��ش می دهند که این تابلوها 
کام��ال ناکارآمد هس��تند، زیرا تبلیغات بای��د در ذهن 
ماندگار شود، ولی متاسفانه در کشور ما تبلیغات براساس 

مد و چشم و همچشمی پیش می رود. 
محتواهای بی معن��ا و بی ارزش تبلیغات که یک پیام 
کام��ال بی محتوا را به مردم می رس��اند تبدیل به ابزاری 
برای تحمیق مردم شده است. ما حق نداریم از ابزارهای 
محیطی برای تحمیق مردم استفاده کنیم و اصطالحات 
بی معنا  را برای جلب توجه مردم به کار ببریم. قاطعانه 
می توان گفت بیلبورده��ا پر از توهین و بدون خالقیت 
شده اس��ت. تبلیغات محیطی فضایی برای بی قانونی ها 
ش��ده است و تولیدات ایرانی به دلیل ضعف بازاریابی با 
نام های خارجی ترکیب شده اند و چون تبلیغات محیطی 
مدیریت نمی شود، در این تبلیغات برند ها هر اصطالحی 
را به کار می برن��د و با بی قانونی در محیط می چرخند. 
محصوالت ایرانی اگر کیفیت الزم را داشته باشند دیگر 
نیاز به استفاده از نام کاالی خارجی ندارند، نبود مدیریت 
در تبلیغات باعث شده از حقیقت به دور شوند. امیدواریم 

مسئوالن به حقوق واقعی مردم توجه کنند. 

طرفداران نایک خواهان قطع رابطه 
با دونالد ترامپ

هزاران نفر از طرفداران نایک خواس��تار قطع ارتباط 
این غول ورزش��ی با دونالد ترامپ، کاندیدای ریاس��ت 

جمهوری آمریکا شدند. 
ب��ه گ��زارش مارکتینگ نی��وز، یک��ی از بهتری��ن 
فروشگاه های نایک در نیویورک در ساختمانی قرار دارد 
که متعلق به ترامپ است. گوچی، برند معروف دیگری 
است که در س��اختمان ترامپ قراردارد. دونالد ترامپ 
از این موقعیت برای مشروعیت بخشیدن به قلدری و 

تعصب خود استفاده کرده است. 
نای��ک دادخواس��تی از س��ازمان کمپین ش��جاعت 
در  مس��تقر  س��ازمانی   )Courage Campaign(
کالیفرنیا که در س��ال 2005 تاس��یس شده و بیش از 
یک میلی��ون نفر عض��و دارد و در زمینه های مختلف 
مانند کنترل اس��تفاده از اسلحه، اصالح شرایط رفاهی 
و غی��ره فعالی��ت دارد دریافت کرده اس��ت. مردم در 
این دادخواس��ت از این شرکت تولید پوشاک ورزشی 
خواس��ته اند ت��ا اجاره نامه خود را که در س��ال 2017 
منقضی می ش��ود، تمدید نکن��د و به فکر تغییر مکان 

فروشگاهش باشد. 
از زمان راه ان��دازی این کمپین از ماه پیش، بیش از 

34 هزار نفر این دادخواست را امضا کرده اند. 
نایک هنوز واکنش��ی به این دادخواست نشان نداده 

است. 

از میان خبرها

آیین نامه

تبلیغات خالق

آگهی آکادمی corpus - شعار: در بازی با کودکانتان هیجان ایجاد کنید  

ایستگاه تبلیغات

کمپین تبلیغاتی برای نشان دادن 
بروکسل به عنوان شهر امن

با اتفاقات تروریستی که در شهر پاریس و پس از آن در 
بروکسل افتاد حس امنیت در این شهرها از بین رفته و 
بسیاری از توریست ها نسبت به سفر به آنجا مردد شده اند. 
در همین راستا کمپین خالقانه ای در شهر بروکسل با نام 
#CallBrussels راه اندازی شد تا بتواند حس اطمینان 
از وضعیت امنیت در ش��هر را به توریست ها منتقل کند. 
این کمپین تبلیغاتی خالقانه به این شکل بوده است که 
تعداد محدودی تلفن عمومی در جاهای مختلف ش��هر 
مستقر و یک وب سایت برای این کمپین راه اندازی شده 
اس��ت. به گزارش آیمارکتور، ایده به این شکل است که 
توریست های مختلف از سراسر دنیا می توانند برای اینکه 
از وضعیت امنیت بروکس��ل اطمینان حاصل کنند یک 
تماس اینترنتی با ش��هر بروکسل بگیرند، از سوی دیگر 
روی تلفن های عمومی این کمپین از مردم شهر خواسته 
شده است تلفن را جواب بدهند. به این ترتیب برخی از 
توریس��ت ها تماس می گیرند و از مردم شهر سوال های 
مختلفی در مورد وضعیت امنیت شهر می پرسند و مردم 
بروکس��ل عالوه بر اینکه به آنه��ا در مورد وضعیت امن 
بودن ش��هر اطالع می دهند از آنها دعوت می کنند تا به 

آنجا سفر کنند. 
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وقتی کش��ور در ش��رایط اقتصادی بهتری قرار بگیرد و 
پول به بدنه کس��ب وکارها تزریق  شود، تبلیغات نیز رنگ 
و بوی تازه ای به خود می گیرد و برندها به فکر راهکارهای 
جدیدتری به منظور معرفی خود و محصول شان در جهت 
گس��ترش کس��ب وکارش��ان می افتن��د؛ راهکارهایی که 
اجرای شان نیاز به صرف زمان، هزینه و دقت دارد. به گفته 
اکثر متخصصان اقتصادی، کش��ور وارد مرحله جدیدی از 
تعامل ش��ده و برندها درصدد ایجاد ارتباط با دیگر فعاالن 
حوزه یا جذب س��رمایه گذار هستند؛ س��رمایه گذارانی که 
برنده��ا برای ایج��اد ارتباط با آنها نیاز به ی��ک ابزار دارند. 
فیلم های شرکتی و تبلیغاتی از جمله ابزارهایی هستند که 
این روزها برخی از برندهای داخلی س��راغش رفته و از آن 
بهره برداری می کنند. ساخت و تهیه این فیلم های شرکتی 
بایده��ا و نبایدهای��ی دارد که »فرصت ام��روز« به منظور 
بررس��ی آنها سراغ پژمان فخاریان رفته است. فخاریان که 
خود سابقه ساخت چندین فیلم شرکتی و تبلیغاتی را دارد 
به س��واالت مختلفی در این زمینه پاسخ داده که در ادامه 

می خوانید. 
 

تهیه  فیلم های شرکتی با هدف معرفی افراد و 
فعاالن کسب وکار ها

این قبیل فیلم های تبلیغاتی که با نام فیلم های شرکتی 
شناخته شده اند، برای معرفی کسب وکارها تهیه می شوند. 
اکثر این فیلم ها با زمان میانگین س��ه دقیقه ساخته شده 
و معموال در جلس��ات، نمایشگاه ها و شبکه های اجتماعی 
منتشر می شوند. این فیلم ها نه آنقدر بلند هستند که برای 
مخاطبان خس��ته کننده باشند و نه آنقدر کوتاه که پیامی 
به مخاطبان منتقل نکنند، به نوعی این س��بک فیلم های 
تبلیغاتی بهترین حالت برای معرفی کسب و کارها محسوب 
خواهد شد. کارکرد این فیلم ها با آگهی تلویزیونی متفاوت 
است، چون فقط به یک محصول نمی پردازند یا فقط یک 
جنبه از س��ازمان را پوشش نمی دهند. از طرفی با رپورتاژ 
آگهی نیز از لحاظ زمانی متفاوت هستند. فیلم های شرکتی 
را می توان با هدف معرفی کس��ب وکار و پتانسیل های آن 
یا معرف��ی افراد و فعاالن کس��ب وکار تهیه و تنظیم کرد. 
در این دس��ته فیلم ها عالوه ب��ر پرداختن به محصوالت و 
کسب وکارها، برای فضاسازی ها زمان بیشتری اختصاص 
داده می ش��ود. ساخت و داش��تن این فیلم ها برای تمامی 
کسب وکار ها ضروری است. این فیلم ها می توانند نیازهای 
حوزه برندینگ سازمان ها را برطرف کنند و هویت بصری 
کسب وکارها را شکل دهند. سازمان ها معموال بودجه مالی 
بیشتری نیز برای فیلم های شرکتی خود در نظر می گیرند. 
فیلم های ش��رکتی از لحاظ محتوایی B2B هستند چون 
کس��ب وکارها این فیلم ها را برای سازمانی شبیه خودشان 
می سازند؛ کس��انی که قرار است در جهت سرمایه گذاری 
یا همکاری سراغ کس��ب وکار بیایند. پس گروه مخاطبان 
ای��ن فیلم ها با فیلم ه��ای تبلیغاتی دیگر متفاوت اس��ت 
و دیگر کس��ب وکاره��ا با گروه مخاطبان عادی س��روکار 
ندارن��د. هرچند ام��کان دارد که برخ��ی از این فیلم ها به 
دلیل جذابیت در ساخت به صورت ویروسی میان مخاطبان 
عادی دست به دست شوند ولی کسب وکارها در مورد این 
فیلم ها، جذب نظر مخاطبان عادی برای ش��ان در اولویت 
نیست و هدف اصلی مخاطبان خاصی است که با ورودشان 
به کسب وکار باعث بقای آن می شوند. همچنین محتوای 
این فیلم ها به دلیل گروه مخاطبان ش��ان تخصصی است. 
هرچند این تخصصی بودن مانع از ساخت یک فیلم خالق 
و جذاب نمی شود و کسب وکارها می توانند در این فیلم ها 
تکنیک های متفاوتی را به کار ببرند. در این حوزه می توان 
نمونه های خالقی را مشاهده و مثال زد. متن این دسته از 
فیلم ها نقش اساسی در شکل گیری آنها ایفا می کند. برای 
این دسته فیلم ها در دنیا یک جشنواره تخصصی نیز برگزار 
می ش��ود. در این جشنواره افراد متخصصی حضور دارند و 
به فیلم های ارسالی امتیاز می دهند. نخستین فاکتور مهم 
برای امتیازدهی فیلم ها متنی است که نویسنده متخصص 

آن را نوش��ته است. تصاویر این فیلم ها نیز معموال از خود 
سازمان و بخش های مختلف یک شرکت، کارخانه، تصویر 
افراد حاضر در کس��ب وکار و مدیریت مجموعه و گاهی از 

عموم مردم و نماهای عمومی شهرها تشکیل می شود. 

لزوم ساخت فیلم های شرکتی برای برندها
فخاریان می گوید: قدمت س��اخت فیلم های ش��رکتی 
مانند ویدئوهای تبلیغاتی اس��ت ولی چ��ون چند وقتی 
کش��ور در وضعیت اقتص��ادی مطلوبی به س��ر نمی برد، 
ش��رکت ها کمتر س��راغ س��اخت آنها می رفتند. حال که 

کشور در شرایط بهتری قرار دارد 
و به نظر سرمایه گذاران خارجی 
نیز  نگاهی به داخل دارند، برندها 
در پ��ی معرفی خود هس��تند و 
همی��ن موضوع باعث ش��ده که 
گرای��ش آنها به س��اخت چنین 
فیلم هایی بیش��تر ش��ود و چون 
چنین فیلم هایی در اول جلس��ه 
پخش می ش��ود، برندها در نحوه 
س��اخت آن دق��ت و وقت صرف 
می کنند. ای��ن فیلم ها به راحتی 
می توانند جایگزین صحبت هایی 
اولیه ش��وند که صاحبان برندها 

برای مش��تریان دارند یعنی حی��ن صرف چای اولیه و به 
جای صحبت های تک��راری فیلمی جذاب از تمام زوایای 
ش��رکت برای مشتریان پخش می شود. بسیاری از برندها 
کارک��رد اصلی این فیلم ه��ا را نمی دانند و همچنان فکر 
می کنند ک��ه فیلم های قبل��ی ی��ا رپورتاژآگهی های که 
س��اخته اند به نفع ش��ان عمل خواهد ک��رد، در حالی که 
س��اخت فیلم های شرکتی سیاس��ت های خاص خود را 

دارد. فخاریان در پاسخ به این سوال که برند  باید در کدام 
مرحله از حضور در بازار باش��د که اقدام به ساخت چنین 
فیلم��ی کند؟ می گوید: برند باید در جایگاهی باش��د که 
احساس نیاز تبلیغاتی کند یعنی از مرحله برندینگ عبور 
کرده و به مرحله تبلیغات وارد ش��ده باشد. چون چنین 
فیلم هایی جزیی از شیوه هایی تبلیغاتی به کار رفته توسط 
برند است. در نتیجه گاهی برندها با اینکه هنوز به مرحله 
بلوغ نرسیده اند اقدام به ساخت این فیلم ها می کنند چون 
برای ادام��ه نیازهای دیگری دارند. نکته مهم دیگری که 
باید در س��اخت این فیلم ها رعایت ش��ود، تعریف مزیت 
رقابتی برای برند اس��ت. برندهای 
زی��ادی از ای��ران هس��تند که در 
ش��رکت  خارجی  نمایش��گاه های 
می کنند. در این نمایشگاه ایرانیان 
محصوالت��ی را ارائ��ه می کنند که 
ش��اید خارجی ها بهتر و با کیفیت 
عرضه کنن��د. در نتیجه وقتی این 
فیلم را از محصوالت ش��ان پخش 
می کنند برای هیچ کس��ی جالب 
نیس��ت. براین اس��اس بای��د برند 
مزی��ت رقابتی خ��ود را از طریق 
فیلم های شرکتی برای  مخاطبان 
اصلی اش بازگو کند، برای مثال در 
یکی از فیلم هایی که جدیدا برای یکی از اپراتورها ساخته 
ش��ده نمایی از دکل های مخابراتی که توس��ط این برند 
ارائه می ش��ود به نمایش گذاشته شده که شاید برندهای 
خارجی چنین دکل هایی را بهتر بسازند ولی اپراتور مورد 
نظر عنوان کرده که س��ریع تر از برنده��ای دیگر دکل ها 
را نص��ب و راه ان��دازی می کند. عالوه بر س��رعت، قیمت 
نیروهای انس��انی این اپراتور به نسبت برندهای خارجی 

پایین تر اس��ت. در واقع برند حرف ت��ازه ای زده که باعث 
جذب مشتری برای برند مورد نظر خواهد شد. 

تمامی صنایع نیاز به ساخت چنین فیلم هایی دارند
 فخاری��ان در مورد برندهایی که نیاز به س��اخت چنین 
فیلم های��ی دارند، می گوید: تمامی صنایع نیاز به س��اخت 
چنین فیلم هایی دارند. این فیلم ها فقط مختص برندهای 
محصول مح��ور نیس��ت و برندهای ک��ه خدمات محور نیز 
هستند، می توانند از آن بهره برداری خوبی کنند. برای مثال 
در دنیا این روزها صحبت از جذب توریسم و سرمایه گذاری 
در این حوزه است. از طرفی نشنال جئوگرافیک نیز ایران 
را به عنوان یکی از بهترین مناطق دیدنی دنیا معرفی کرده 
اس��ت. بنابراین فع��االن این حوزه اس��تفاده های زیادی از 
ساخت این فیلم ها می توانند داشته باشند. هتلداران در این 
میان باید شروع به معرفی خود کنند و از مزیت های خود به 
آژانس ها بگویند. عالوه براین هتل ها می توانند از این فیلم ها 
به عنوان یک کانال ارتباطی با س��ایر هتل ها استفاده کنند 
و به آنها پیش��نهاد همکاری بدهند. این فیلم ها را می توان 
در همان لحظه ورود توریسم به کشور یعنی فرودگاه به او 
نش��ان داد. چنین فیلم هایی می توانند در سایت شرکت ها 
قرار بگیرند و به عنوان محتوای مناس��ب به کاربران نشان 
داده شوند. این فیلم ها جزو زیرساخت ها هستند و باید هر 
س��ازمان آن را داشته باشد. در حوزه هتل داری نمونه های 
زیادی از این فیلم ها را می توانید بیابید؛ نمونه های خالقی 
که مطمئنا کمک زیادی به کسب وکارهایش��ان کرده اند. 
فخاریان می گوید: ساخت این نوع فیلم ها هنوز میان برندها 
عمومیت پیدا نکرده ولی با توجه به ش��رایط اقتصادی در 
حال حاضر در آینده نزدیک تمامی برندها احس��اس نیاز 
و به سمت س��اخت آن گرایش پیدا خواهند کرد. در نظر 
داشته باشید که برندها وقتی سرمایه گذاری وارد کارخانه 
یا سازمان ش��ان می ش��ود، او را به داخل می برند تا از روند 
عملکردش��ان مطلع کنند. س��رمایه گذاران در این باره با 
تمامی صحنه ها مواجه می ش��وند ولی ب��ا نمایش چنین 
فیلمی چهره ای متفاوت و تمیزتر از برند به نمایش گذاشته 

می شود. 

فیلم های شرکتی باید توسط متخصصان ساخته 
شوند

فخاری��ان می گوید: معموال در بخش س��اخت تیزرهای 
تبلیغات��ی همه قش��ر کارگردان؛ ه��م متخصص تبلیغات 
و ه��م غیر متخص��ص تبلیغات در حال فعالیت هس��تند. 
کارگردان این تیزرها از بدنه س��ینما، تئاتر و حتی کسانی 
که بیکار بوده و تجربی کارگردانی را آموخته اند تش��کیل 
شده اس��ت اما افراد غیرمتخصص تبلیغ��ات و کارگردانی 
جایی در س��اخت فیلم های شرکتی ندارند و عمال در این 
ح��وزه کاری نمی توانن��د انجام دهند. ای��ن فیلم ها چون 
مخاطب تخصصی دارد باید توس��ط اف��راد متخصص نیز 
ساخته ش��ود. حتی کارگردان های تبلیغاتی حرفه ای نیز 
باید بعد از طی مطالعات زیاد وارد این حوزه از فیلمسازی 
ش��وند. این کارگردان ها باید فیلم هایی را که در این حوزه 
س��اخته شده و مثال در جش��نواره های مثل جشنواره کن 
جای��زه گرفته اند با دقت آنالی��ز کنند و در نظر بگیرند که 
چه عواملی باعث متمایز شدن آنها شده است. کارگردان و 
سناریونویس این فیلم ها باید ضرباهنگ فیلم های شرکتی 
را بشناس��ند و بدانند که باید چه ش��یوه ای اجرا کنند که 
فیلم در این مدت زمانی از ریتم اصلی خود خارج نش��ود. 
سناریونویسی که تابه حال فیلم طوالنی ننوشته نمی تواند 
وارد این حوزه شود. اگر این فیلم ها تخصصی ساخته نشوند 
به احتمال زیاد ش��بیه به یک فیلم صنعتی خواهند شد. 
فیلم های��ی که کارک��ردی متفاوت دارن��د و در این زمینه 
برندها را به اهداف ش��ان نزدیک نخواهند ک��رد. در مورد 
هزینه ساخت این فیلم ها نیز باید بگویم هزینه ساخت را 
معموال فیلمنامه ها مشخص می کنند ولی در مجموع بین 
50 تا 100میلیون می توان برآورد هزینه کرد. در مجموع 
این فیلم ها را می توان یک ش��روع خوب برای گفت وگوی 

برندها با مخاطبان خاص شان دانست. 

محمد نفر
کارشناس حقوق

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

فیلم های شرکتی از لحاظ محتوایی 
B2B هستند چون کسب وکارها 

این فیلم ها را برای سازمانی شبیه 
خودشان می سازند؛ کسانی که قرار 

است در جهت سرمایه گذاری یا 
همکاری سراغ کسب وکار بیایند. پس 
گروه مخاطبان این فیلم ها با فیلم های 
تبلیغاتی دیگر متفاوت است و دیگر 

کسب وکارها با گروه مخاطبان عادی 
سروکار ندارند
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ب��ه  ورود  و  کس��ب وکار  توس��عه 
بازارهای جدید یکی از اهداف متداول 
شرکت هایی است که در پی استفاده از 
شهرت و اعتبار برند جا افتاده در بازار 
هستند. گویا برند درسا این هدف را با 
افتتاح خانه درسا، بزرگ ترین فروشگاه 
چرمی و ورود به بازارهای جدید همانند 
مبلمان چرم طبیعی و وسایل دکوراتیو 
در پی��ش گرفت��ه اس��ت. همچنی��ن 
ب��ه تازگ��ی تبلیغ��ی مبنی ب��ر افتتاح 
قریب الوقوع کافه درس��ا که مربوط به 
برند درساس��ت در نش��ریه تازه منتشر 
ش��ده قهوه دیده ش��ده است. همه این 
فعالیت ها نش��ان از گسترش الین های 
خدماتی برند درس��ا دارد که برای باال 
ب��ردن س��طح درگیری ب��ا مخاطب به 
دنب��ال ایجاد نقاط تماس جذاب برای 
آنهاس��ت. مسلما تجربه حضور در یک 
فض��ای لطی��ف و دلنش��ین مانند کافه 
می توان��د تجرب��ه ای هیجان انگیز برای 

مشتریان باشد.
ب��رای ارزیابی اقدامات جدید درس��ا 
و تناس��ب حوزه ه��ای جدی��د با هویت 
برند، علی داننده، مش��اور و کارشناس 
ارش��د بازاریابی پاس��خگوی س��واالت 

»فرصت امروز« بوده است. 

استفاده از شهرت برای ورود به 
بازارهای جدید 

علی داننده، کارشناس ارشد بازاریابی 
درباره ورود درس��ا ب��ه بازارهای جدید 
می گوی��د: به طورکل��ی درباره موضوع 
ورود ش��رکت های تولیدی و برندها به 
بازاره��ای جدید و ایجاد خطوط تولید 
محصوالت جدید باید گفت که این یک 
مسئله بسیار متداول است و شرکت ها 
س��عی می کنند از شهرت و اعتبار برند 
جا افتاده در بازار استفاده و تجارت شان 
را گس��ترده تر کنن��د. مثال های زیادی 
در ای��ن رابط��ه از ش��رکت های داخلی 
و خارج��ی می توان آورد. از خارجی ها 
ش��رکت ال جی را که سهم بازار بسیار 
قاب��ل توجهی در ح��وزه لوازم منزل و 
آش��پزخانه در بازار ایران دارد می توان 
مثال زد و از شرکت های داخلی شرکت 
کاله را که یکی از پیشروترین برندهای 

ایرانی در این زمینه است. 

مشتری راحت تر می پذیرد
او ادامه می دهد: از منظر روان شناسی 
مصرف کننده موضوع ورود یک برند به 
بازار های جدید را پذیرفته اس��ت. چون 
مش��تری ب��ا خرید یک ن��وع محصول، 
با فلس��فه طراحی آن ش��رکت آش��نا 
می شود و در صورت پذیرش آن، خیلی 
راحت تر سایر محصوالت آن شرکت را 
می خرد. مثال وقتی کسانی که طرفدار 
محصوالت طبیعی هس��تند یا به نوعی 
دغدغه محیط زیستی دارند، با محصولی 
از ش��رکتی روبه رو می ش��وند که قواعد 
تولی��د س��بز را در طراح��ی فرآیند ها و 
مهندس��ی خود رعایت می کند، خیلی 
راحت س��ایر محصوالت این ش��رکت را 
می پذیرن��د و ن��ه تنه��ا از این مجموعه 
خرید می کنند، بلکه تبدیل به مشتری 

وفادار این شرکت می شوند. 

جایگاه یابی درست در بازار
داننده می افزاید: در حوزه محصوالت 
پوش��اک و مد هم این موضوع به چشم 
می خورد. چرم درس��ا یکی از برندهای 
قدیمی کیف و کفش چرم در کشورمان 
اس��ت که هدف گ��ذاری و جایگاه یابی 

درس��تی در ب��ازار ک��رده اس��ت. ای��ن 
ش��رکت نیاز بازار به محصوالت لوکس 
و با طراحی های به روز را شناس��ایی و 
اساس و فلسفه تولید خود را بر مبنای 
همی��ن موضوع پایه گذاری کرد. )اینجا 
ی��ک بح��ث پیش می آید که آیا درس��ا 
ی��ک برند الکچری اس��ت و آیا به طور 
کلی ما در ایران برند الکچری داریم؟ به 
تعبیری در ایران، برند الکچری نداریم. 
با این اوصاف مظفریان و برند جدیدش 
پارتیه – مظفریان، هاکوپیان یا جواهری 
گوهربین چرا در این شاخه نیستند؟ تا 
زمانی که ما مبنای تعریف مان را از برند 
الکچری مشخص نکنیم، نمی توانیم به 
روشنی از این مباحث به نتیجه برسیم. 
این موضوع فضای بیشتری برای بحث 

می خواهد(.

تقویت زیرساخت ها و تعریف 
سهم بازار 

این کارش��ناس ادام��ه می دهد: چرم 
درس��ا پس از آنکه در دهه 80 توانست 
برند خود را در بازار تثبیت و سهم بازار 

خود را تعریف کند، زیرساخت های برند 
خ��ود را با اقداماتی همانند تاس��یس و 
گسترش فروشگاه ها در شهرستان ها یا 
ثبت برند خود در کشور فرانسه تقویت 
کرد. همچنین این برند در زمینه تولید، 
دست به نوآوری های بسیار جالبی مانند 
تولی��د به موقع کاور محصوالت اپل زد. 
چندی است که از افتتاح الین های تولید 
محصوالت جدید خبرهایی می شنویم. 
یکی دو سال قبل نیز از الین تاج -درسا 
رونمایی ش��د و زی��ورآالت ترکیبی که 
تلفیق��ی از محص��والت چرم��ی با طال 
ب��ود، تولید ش��د. ظراف��ت در طراحی، 
قیمت ه��ای مناس��ب و ب��ه روز بودن از 
ویژگی های این محصوالت اس��ت. این 
محص��والت با گس��ترش س��بک های 

زندگی جدید، بسیار پر طرفدار هستند 
و نیاز طیف وسیعی از قشرهای جوان و 
طبقه متوس��ط جامعه را در این زمینه 

برآورده می کند. 
او در م��ورد اق��دام اخیر این ش��رکت 
یعنی افتتاح خانه درس��ا اضافه می کند: 
چندی پیش خانه درس��ا که مبلمان و 
ل��وازم منزل چرم تولید می کند افتتاح 
ش��ده اس��ت. فروشگاهی بسیار بزرگ و 
لوکس در خیابان ش��ریعتی که س��بک 
جدی��دی از محص��والت و ل��وازم منزل 
و طراح��ی داخل��ی را پایه گذاری کرده 
است. همچنین اخیرا درسا، کافه درسا 
را راه ان��دازی کرده که الین جدیدی از 
فعالیت های ش��رکت درس��ا است. حاال 
برن��د خدماتی جدید ه��م به مجموعه 
فعالیت های این شرکت اضافه شده که 
قطعا هدفش، چیزی بیشتر از کافه داری 

برای این مجموعه است. 

نقطه تماس جذاب برای مشتریان 
و مخاطبان 

این مشاور تبلیغات و برند در پاسخ به 

س��والی درباره تناسب حوزه های جدید 
و مختل��ف با هوی��ت برند این مجموعه 
این چنین پاس��خ می دهد: برند های مد 
و فش��ن در دنیا هم حوزه فعالیت های 

گسترده ای دارند.
اساس��ا ش��رکت ها دنبال ب��اال بردن 
س��طح درگیری مخاطبان و مش��تریان 
ب��ا خود هس��تند. هرچ��ه میزان )و صد 
البته نحوه و کیفیت( برخورد مش��تری 
با یک برند بیش��تر باشد، مشتری با آن 
مجموع��ه ارتب��اط بهتری می گیرد و به 
وفادار کردن مش��تری کمک ش��ایانی 
می کند. امروزه بسیاری از شرکت ها به 
بهانه سالگرد تاسیس یا به مناسبت های 
مختل��ف، جش��ن ها و مراس��م هایی را 
تعریف می کنند تا بتوانند با مش��تریان 

خ��ود ارتباط نزدیک ت��ری برقرار کنند. 
برندهای سطح اول این حوزه هم در دنیا 
تجارب این چنینی دارند. کاوالی کلوب 
در دوبی، مجموعه رستوران و هتل های 
جورجیو آرمانی در چند شهر بزرگ دنیا 
ازجمله میالن و فعالیت گس��ترده برند 
ورساچه در حوزه لوازم منزل و طراحی 
دکوراس��یون را می توان از شاخص ترین 
فعالیت های برند های فشن و مد در این 
زمینه به ش��مار آورد. تجربه حضور در 
یک فضای لطیف و دلنشین مانند کافه 
و صرف یک نوشیدنی یا چای و قهوه و 
گذراندن زمانی در این فضا می تواند یک 
نقطه تماس جذاب و هیجان انگیز برای 
مشتریان و مخاطبان این برند هم باشد. 

طراحی لوکس با المان های 
کالسیک

وی در م��ورد اینک��ه چ��ه مواردی را 
در طراح��ی این فضا ب��رای پذیرایی از 
مش��تریان باید رعایت ک��رد، می گوید: 
درس��ا یک برند لوکس در بازار اس��ت 
و مجموع��ه اقدامات��ی که این س��ال ها 
در پروموش��ن این ش��رکت انجام شده 
ه��م ای��ن موضوع را ثابت کرده اس��ت 
)هرچند انتقادات مهمی را هم می توان 
از بعض��ی از فعالیت ه��ای برند از جمله 
کمپین س��رزمین س��پید ک��رد(. یک 
طراحی لوکس با المان های کالس��یک 
در فضای داخلی کافه می تواند بس��یار 

دلنشین باشد.
 اس��تفاده از محص��والت چرم��ی در 
وس��ایل و اکسس��وریز می تواند جذاب 
باش��د، کم��ا اینکه هویت برند درس��ا، 
محصوالت چرمی اس��ت و مردم درس��ا 
را با محصوالت چرمی لوکس و طراحی 
به روز به یاد می آورند.  مضاف بر اینکه 
مکان قرارگیری کافه هم مزیت دیگری 
به مجموعه افزوده است و آن واقع شدن 
در نزدیکی فروش��گاه خانه درس��ا است 
ک��ه مبلمان و لوازم منزل چرمی عرضه 
می کند و بازدید و خرید از فروش��گاه و 
استفاده از فضای کافه می تواند یک تجربه 
 دلنش��ین را برای مش��تریان درسا خلق 

کند. 

باال بردن سطح درگیری با 
مخاطب 

داننده در پایان درباره اینکه این اقدام 
برند درسا چقدر در جذب مخاطب برای 
برنده��ای لوکس می تواند موثر باش��د، 
می افزای��د: همان ط��ور که گفته ش��د، 
ش��رکت ها ب��ه دنبال باال بردن س��طح 

درگیری با مخاطبانشان هستند.
 درس��ا با تاس��یس کافه درسا نقطه 
تم��اس بس��یار خوبی ب��رای برخورد با 
مش��تریان و مخاطب��ان بالقوه خود که 
می توانند در آینده به مش��تری و حتی 
مش��تری وفادار تبدیل ش��وند، تعریف 
کرده اس��ت. برنده��ای مطرح جهانی 
مث��ل لوی��ی ویتون یا گوچی با طراحی 
لباس های رس��می و اس��پورت تا کیف 
و کف��ش و کمربن��د و چمدان و عینک 
و... س��عی در نفوذ به اذهان مش��تریان 
خ��ود دارند و م��روج یک لوکس گرایی 

در حوزه مصرف هستند. 
م��ن فک��ر می کنم درس��ا ب��ه دنبال 
ایجاد یک س��بک جدید اس��ت، یعنی 
تروی��ج ی��ک الی��ف اس��تایل جذاب و 
لوکس. در این راس��تا مش��تریان فعلی 
راغب و مش��تاق ب��ه تجربه محصوالت 
و خدمات جدید این برند می ش��وند و 
می توانند کس��انی را به عنوان مشتری 
 و استفاده کننده از خدمات جدید خود 

تعریف کنند. 

امانتی که بازاریابان بر دوش دارند

بازاریابان مس��ئول کش��ف آنچه مصرف کنندگان 
می خواهن��د و برآورده س��ازی و در دس��ترس ق��رار 
دادن آن ن��وع کاال یا خدماتی که مش��تریان نیاز آن 
را احس��اس می کنند. هس��تند در فضای کسب و کار 
اف��رادی می توانند س��ود زی��ادی را از طریق فروش 
محص��والت ب��ه مش��تریان نصیب ش��رکت خویش 
س��ازند که در کمتری��ن زمان ممکن خواس��ته های 
مصرف کنن��دگان را شناس��ایی و در جس��ت وجوی 

نزدیک ترین مسیر برای فروش آن باشند. 
مفهوم بازاریابی، فلس��فه ای در کس��ب و کار است 
ک��ه می توان��د ش��رکت ها را از طری��ق خدم��ات به 
مشتریان و به دست آوردن احترام و رضایت متقابل 
ی��اری رس��اند. کاالی خوب و پیش��رفته ع��الوه بر 
برآورده س��ازی نیازهای میلیون ها مصرف کننده، در 
بعضی موارد می تواند خواس��ته های آنها را نیز تغییر 
دهد. اما س��واالتی که مطرح می ش��وند این اس��ت 
ک��ه چه نوع کاالهایی مس��ائل فرهنگی و اخالقی را 
رعایت می کنن��د؟ در یک رقابت ناس��ازگار در بازار 
جهانی تج��ارت چه محصوالت��ی می توانند به بقای 

خود ادامه دهند؟ 
یکی از مهم ترین سواالتی که در بیشتر کالس های 
بازاریابی پرس��یده می شود این اس��ت که مردم چه 
خواس��ته هایی دارند؟ مهم تری��ن دغدغه های امروز 
مردم را می توان مس��ائل حقوق بشر، محیط زیست، 
مسئولیت اجتماعی و اخالق برشمرد و بازاریابان باید 
براس��اس این نوع خواس��ته ها که برای مشتریان به 
امری مهم تبدیل ش��ده است کاال طراحی کنند. این 
مردم هس��تند که تصمیم می گیرند چه شرکت هایی 
فعالیت داش��ته باش��ند یا چه شرکت هایی در فضای 

تجارت حذف شوند. 
اس��نک واکر، برندی که موفقیت های بس��یاری را 
در حوزه صنعت غذایی به دست آورده بود، به دلیل 
وجود یک قطعه شیشه در یک بسته چیپس تولیدی 
این شرکت که به مرگ یک نفر منجر شد، نزد مردم 
بی اعتبار و آسیب بسیار جدی را برای از دست دادن 
مش��تریان در کوتاه مدت متحمل شد. هرچند تعداد 
قطعات کوچک شیشه در پنج یا شش بسته چیپس 
مشاهده شد، اما این شرکت بالفاصله 9میلیون بسته 
چیپ��س را که آماده ارس��ال به ب��ازار بودند، از خط 
ارس��ال خارج کرد. بیانیه های پیش نویس مطبوعاتی 
آماده کرد و در عرض 24 س��اعت این شرکت شماره 
تلفن��ی را ب��رای کمک رس��انی ب��ه مصرف کنندگان 
این نوع محصوالت در رس��انه ها منتش��ر کرد. نمونه 
دیگری از این نوع مس��ئولیت پذیری اجتماعی را از 
شرکت جانس��ون و جانس��ون در خصوص فراخوان 
برای جمع آوری کپس��ول تیلنول آلوده از قفسه های 
فروش��گاه ها ب��رای جلوگیری از آس��یب بیش��تر به 
مصرف کننده شاهد بودیم که نگرانی هایی را در بازار 
دارو به وجود آورد و با اقداماتی که مسئوالن از خود 
نشان دادند، در درازمدت این شرکت مجددا توانست 

به فعالیت خود ادامه دهد. 

با ای��ن حال، هم��ه بازاریاب��ان به دنب��ال مفهوم 
بازاریابی هس��تند. در واقع، برخی شرکت ها استفاده 
از ش��یوه های بازاریابی بحث برانگیز را در دستورکار 
خود قرار دادند. بازاریابان باید توجه داش��ته باش��ند 
که بازاریابی در خصوص ف��روش برخی محصوالت، 
غیر انسانی است و امکان تخریب چهره تیم بازاریابی 
بس��یار زی��اد اس��ت. بازاریاب��ی ف��روش محصوالت 
حساس��ی مانند س��یگار را که به ش��دت سالمتی را 
ب��ه خطر می اندازد، به عه��ده نگیرید، چون این نوع 
محصوالت نخس��ت باعث کوتاهی عمر مصرف کننده 
می ش��ود و دوم مص��رف آن در اماکن باری بر دوش 
خانواده سیگاری و در جامعه است و سوم، افرادی که 
با فرد سیگاری در ارتباط هستند ممکن است مجبور 
به استنشاق دود آن شده و از این موضوع رنج ببرند. 
بازاریابان با تصمیم گیری های دشوار روبه رو هستند. 
خدمت به مش��تریان در جهت س��ودآوری از یک سو 
و ت��الش برای حفظ مصرف کنندگان از س��وی دیگر 

معضالت زیادی را برای آنها به وجود آورده است. 
در ط��ول تاری��خ انتقادهای زیادی ب��ه روش های 
بازاریاب��ی ش��ده که بخش��ی از آنها موجه هس��تند. 
بس��یاری از منتق��دان اجتماعی ادع��ا می کنند که 
برخی از ش��یوه های بازاریابی آسیب های احتمالی را 
برای مصرف کنندگان در پ��ی دارند و بازاریابان باید 

از آنها دوری کنند. 
مصرف کنندگان همواره در خصوص بازاریابی برخی 
اجناس توسط شرکت های نوظهور نگرانی هایی دارند. 
در این خصوص نیز طرف��داران حقوق مصرف کننده، 
سازمان های دولتی و دیگر منتقدان بازاریابی نسبت به 
آسیب رساندن به مصرف کنندگان از طریق قیمت های 
باالی محصوالت ای��ن ش��رکت ها، بازاریابی فریبنده 
ب��رای فروش کااله��ای نامرغوب و ناامن یا منس��وخ 
شده هش��دار می دهند. منتقدان که بیشتر آنها مردم 
معمولی هستند باتوجه به قیمت و کیفیت، محصول 
را می س��نجند و اگر ش��رکتی بخواهد س��ر آنها کاله 

بگذارد به شدت با آن برخورد خواهند کرد. 
اج��رای کن��د عملی��ات در تولید محص��ول، ارائه 
خدمات غیر ضروری یا تکراری، مدیریت و برنامه ریزی 
ضعی��ف و باال ب��ودن قیمت ه��ا باعث می ش��ود که 
مصرف کنندگان هزینه های باالیی را متحمل ش��وند 
که این امر می تواند ریزش مصرف کنندگان را شدت 

بخشد. 

بازاریابی تجربی چیست؟ 

بازاریابی تجربی نوعی تبلیغات اس��ت که در اصل 
روی کمک به کس��ب تجربه توسط مصرف کنندگان 

تمرکز می کند. 
در حال��ی که تبلیغات س��نتی  )رادیویی، چاپی و 
تلویزیونی( یک ارتباط ش��فاهی و بصری را با برند و 
فواید استفاده از یک محصول برقرار می کند، بازاریابی 
تجربی در صدد غوطه ور کردن مصرف کنندگان درون 
یک محصول با تحریک حواس پنج گانه در حد توان 
است. به این ترتیب، بازاریابی تجربی می تواند شامل 
گونه های متنوعی از دیگر استراتژی های بازاریابی از 
سمپلینگ شخصی گرفته تا بازاریابی چریکی در ابعاد 

گسترده شود. 
در نهای��ت، ه��دف از بازاریابی تجرب��ی ایجاد یک 
ارتباط به یاد ماندنی و احساس��ی بین مصرف کننده 
و برند است که احتماال ضمن ایجاد حس وفاداری در 

مشتری بر تصمیم خرید نیز تأثیر می گذارد. 

تاریخچه و توسعه
به عقیده »بی جوزف پاین دوم« و »جیمز اچ« در 
کتاب ش��ان به نام »اقتصاد تجربی«، توسعه کاال ها و 
خدمات، صنعت بازاریابی را به عنوان محیطی با رقابت 
فزاینده و ش��لوغ توسعه داده است. آنها باور دارند که 
برند ها باید رویداد هایی به یادماندنی و جذاب را برای 
مصرف کنندگان راه بیندازند که به برند اجازه متمایز 
بودن می��ان رقبای خود را بده��د. »لیوی الوی« در 
کت��اب »Relationship Marketing«، در ادامه 
به ش��رح این موضوع می پردازد که مواجهه برند ها با 
محصوالت مشابه رقیب می تواند تمرکز روی ارتباط 
احساس��ی را به عن��وان راه حل��ی ب��رای ایجاد حس 

وفاداری نسبت به برند نزدشان مطرح کند. 

استراتژی های بازاریابی به کار رفته در عرصه 
بازاریابی تجربی

برند ها از اس��تراتژی های بازاریابی متنوعی با هدف 
دستیابی به این ارتباط احساسی با مصرف کنندگان 
به��ره می برن��د. هن��گام تصمیم گیری درب��اره نوع 
استراتژی بازاریابی، بیش از همه نحوه استفاده از آن، 
جامعه هدف محصول و احساسی که برند قصد ایجاد 

آن را دارد، مورد توجه قرار می گیرد. 
آدی��داس ج��والی،  ده��م  روز   در 

ب��رای  لن��دن  در  را   »D Rose Jump Store«
تبلیغ کفش ه��ای کتانی آدیداس ب��ا امضای دریک 
رز، بازیکن ان بی ای، تأس��یس ک��رد. اگرچه ایده آن 
ساده بود  )اس��تفاده از حضور در یک رز برای ایجاد 
سروصدا میان طرفداران(، آدیداس با عمق بخشیدن 
به فعالیت خود، بر س��طح آن اف��زود. عالوه بر دیدار 
 ،»Chicago Bulls« ب��ا گارد رأس تیم بس��کتبال
طرف��داران فرص��ت برنده ش��دن ی��ک جفت کفش 
کتانی رایگان با امضای او در صورت انجام پرش س��ه 
متری و رس��یدن به کفش ها را در اختیار داشتند. با 

تشویق شرکت کنندگان به پریدن به ارتفاعی مشابه 
برای دسترسی به حلقه متداول بسکتبال، چشم هر 
مصرف کننده به زندگی بازیکن بس��کتبال گش��وده 
می ش��د. برنده ش��دن یا نش��دن ی��ک جفت کفش 
کتانی 100 دالری، کس��ب تجربه ای به یاد ماندنی از 

آدیداس برای شرکت کنندگان را رقم می زد. 
از نظر برخی برند ها، تأس��یس یک فروش��گاه یک 
روزه با س��اختاری سفارش��ی برای برق��راری ارتباط 
تجربی و احساسی با محصول الزم و ضروری نیست. 

وقتی برند ها از بازاریابی تجربی بهره می برند
برند ها اغلب اوقات از بازاریابی تجربی برای توسعه 
و تکمیل یک کمپین تبلیغاتی سنتی یا متمایز شدن 
در یک رویداد یا کنفرانس پرطرفدار بهره می برند. در 
هر صورت، مادامی که اینترنت هر روز بیش از پیش 
بر مردم تأثیر می گذارد، بس��یاری از برند ها شروع به 
برگزاری کمپین های بازاریابی تجربی خود به خودی 

کرده اند. 
ب��ه منظ��ور افزایش تأثی��ر یک آگه��ی تبلیغاتی 
تلویزیون��ی به اس��م »mediocre «، کوکا کوال به 
فعالی��ت در حوزه بازاریابی تجربی در یک ایس��تگاه 
قط��ار پرداخ��ت. بع��د از خرید یک بطری نوش��ابه 
Coke Zero، دس��تگاه س��که ای خری��داران را به 
چالش رفتن به بخش دیگری از ایس��تگاه و عبور با 
حداکثر س��رعت از میان موانع از پیش برنامه ریزی 
ش��ده به منظور دریافت بلیت های رایگان تماش��ای 
جدید تری��ن فیلم جیمز بان��د، »Skyfall «، دعوت 
می کند. عالوه بر کس��ب تجربه بازی شبیه به جیمز 
بان��د، افراد این تجربه را هرگ��ز از یاد نخواهند برد. 
بی��ش از 10 میلی��ون نفر این ویدئو را در ایس��تگاه 
قط��ار دیدند. یک نمونه جذاب تر از بازاریابی تجربی 
 و کمپی��ن خود به خ��ودی فعالیت اخیر ش��کالت

»Milka« است. این برند 10 میلیون بسته شکالت 
تولید کرد که همگی یک قطعه کم داش��تند. افراد 
پس از خوردن شکالت می فهمیدند که با ارسال یک 
پیام ش��خصی به یک دوس��ت یا عزیز، می توانستند 
تعیین کنند که این قطعه گم شده توسط چه کسی 
برایش��ان ارسال ش��ود. کمپین فوق در قالب ارسال 
یک تکه ش��کالت نه تنها موج��ب ایجاد یک ارتباط 
احساس��ی میان برند و مصرف کننده بلکه میان او و 

دوست مورد نظرش نیز می شد. 
www.creativeguerrillamarketing.com
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مرضیه فروتن

طراحی لوکس با المان های کالسیک در فضای داخلی کافه می تواند 
بسیار دلنشین باشد. استفاده از محصوالت چرمی در وسایل و 
اکسسوریز می تواند جذاب باشد، کما اینکه هویت برند درسا، 

محصوالت چرمی است و مردم درسا را با محصوالت چرمی لوکس 
و طراحی به روز به یاد می آورند. مضاف بر اینکه مکان قرارگیری 

کافه هم مزیت دیگری به مجموعه افزوده است و آن واقع شدن در 
نزدیکی فروشگاه خانه درسا است

مسلم نوری

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com

»فرصت امروز« فعالیت های برند درسا را بررسی می کند 

ترویج نوعی سبک زندگی



برای مطالعه 442 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
توصیه هایی کاربردی برای مدیران روابط 

عمومی )78(
بررسی دوباره وب سایت ها

امروزه تعداد وب س��ایت ها فراتر از انتظ��ار افزایش 
یافته است که در این بین برخی امکان اشتراک گذاری 
تجربی��ات کارب��ران را نیز دارن��د )این امر بیش��تر در 
س��ایت های تجاری دیده می ش��ود( برای مثال گروه

trip advisor در س��ایت خود تجربی��ات خود را  از 
سفر به رس��توران های سرتاسر جهان منتشر می کنند 
و مطالب و کلیپ های ارس��الی آنان امروزه طرفداران 

فراوانی دارد. 
 عل��ت آنکه برخ��ی از ش��رکت ها اقدام ب��ه این کار 
نمی کنن��د آن اس��ت که نظ��رات کاربران در بیش��تر 
موارد جنبه انتق��ادی دارد و این چیزی نیس��ت که به 
مذاق آن��ان خوش بیای��د ودر مواردی نیز دیده ش��ده 
که کاربران از الف��اظ رکیک در مطالب ارس��الی خود 
استفاده می کنند که باعث درگیری لفظی یا مشکالت 
این چنینی می ش��ود. البته این گونه مشکالت سطحی 
بوده و با نظارتی درس��ت روی مطالب می توان از وقوع 
آن جلوگی��ری ک��رد و فرام��وش نکنید ک��ه نظرات و 
تجربیات مش��تریان بیش از آنکه به کار مشتری بیاید 
به درد خودتان می خورد. به همین خاطر نباید نسبت 

به آن بی توجه بود.

ایده
در فواص��ل منظ��م و مش��خص اق��دام به بررس��ی 
وب س��ایت های خود کنید. در واقع حج��م کثیری از 
پیام ها نیاز به پاس��خگویی دارند و تاخیر در آن نوعی 
بی احترامی به کاربران تلقی می ش��ود و ای��ن نکته را 
به خاطر بس��پارید که همواره افرادی وج��ود دارند که 
از محصوالت یا هر چیز دیگر ش��رکت ناراضی باش��ند 
و بخواهن��د از ش��ما ش��کایت کنند ب��ه همین جهت 
امکان ارتباط آسان و س��ریع با خود را برای کاربران و 
مش��تریان فراهم آورید تا بتوانید در مواقع الزم اقدام 

مناسبی در جهت جبران خسارت داشته باشید. 
ب��ی توجه��ی ب��ه ش��کایات مش��تری ی��ا توجیه 
اش��تباهات خ��ود دو عمل بس��یار خطرن��اک در این 
زمین��ه هس��تند که باع��ث می ش��ود به ط��ور جدی 
اعتب��ار خود و ش��رکت تان زیر س��وال برود. درس��ت 
اس��ت که اف��راد بای��د در کار خ��ود قاطع باش��ند اما 
در عین ح��ال تواضع نی��ز الزمه تجارت اس��ت و این 
 نکت��ه را هرگ��ز فرام��وش نکنید ک��ه هم��واره حق با 

مشتری است. 
در پای��ان الزم اس��ت این نکت��ه را یادآور ش��وم که 
پیام های جعلی )که توسط آش��نایان تان فقط با هدف 
ستایش ش��ما نوش��ته می ش��ود( دیگر کاربرد خود را 
از دس��ت داده اند و تنها ب��ه ضررتان خواهن��د بود. در 
اصل این گون��ه پیام ها ام��روزه اصال م��ورد توجه قرار 
نمی گیرند و حتی مدیران س��ایت نیز ب��ه علت تجربه 
کاری خود ب��ه س��رعت راز این گونه پیام ه��ا را درک 
خواهند کرد که این خود می تواند وجهه شما را در نزد 

آنان خراب سازد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- شجاعت قبول اش��تباه خود را داش��ته باشید و از 
اقرار به اشتباهات تان نترسید، امروزه صداقت کمیاب 

و بسیار مورد نیاز و تاثیر گذار است. 
- از تجربیات دیگران درس و از نظرات آنان استفاده 

کنید. 
- از رو به رو ش��دن با ش��اکیان خود هراسی به دل 
نداش��ته باش��ید زیرا کمتر پیش می آید ک��ه این گونه 
شکایات به دادگاه کشیده ش��ود مخصوصا در مواقعی 
که با واکن��ش محترمانه و در عین حال به موقع ش��ما 

مواجه شوند. 

پاسخ کارش�ناس: با توجه به منطقه ای از شهر تهران 
که تاکسی تلفنی شما در آن واقع شده و مشتریانی که به 
این تاکس��ی تلفنی مراجعه می کنند، ش��ما باید خدمات 
ویژه و لوکس��ی را برای آنها طراحی کنید. در مرحله اول 
باید شما به ش��ناخت درس��تی از مش��تریان دست پیدا 
کنید و بانک اطالعات��ی را در این باره جم��ع آوری کنید 
و از سیس��تم های IT در تاکسی تلفنی اس��تفاده کنید. 

به عن��وان نمونه می توان سیس��تمی را طراح��ی کرد که 
مش��تریانی که اش��تراک تاکس��ی تلفنی دارند، با تماس 
از محل س��کونت یا کار خ��ود، به طور خ��ود کار آدرس و 
نام آنه��ا نمایان ش��ود و اپراتوری که تماس ه��ای تلفنی 
را پاسخگو اس��ت، ارتباط مناسبی را با مش��تریان برقرار 
کرده و با آوردن ن��ام آنها حس خوبی برای مش��تریان به 
هم��راه آورد. از طرفی یکی دیگر از خدماتی که تاکس��ی 
تلفنی ش��ما می تواند برای مش��تریان ویژه خ��ود در نظر 
بگیرد، طراح��ی تخفیفات و پروموش��ن های مختص این 

کسب و کار است. به عنوان نمونه می توانید برای مشتریانی 
که هم��واره از تاکس��ی تلفنی ش��ما اس��تفاده می کنند، 

تخفیفاتی را لحاظ کنید. 
در این میان برخ��ی از مخاطبانی ک��ه در آن منطقه از 
تهران زندگی می کنن��د، از خودروی کرایه ای اس��تفاده 
می کنن��د. یک��ی از خدمات��ی که تاکس��ی تلفنی ش��ما 
می تواند در راس��تای توس��عه محصول انج��ام دهد، ارائه 
این خودروهای کرایه ای است و حتی می توانید برای این 

خودروهای لوکس راننده هایی را در نظر بگیرید. 

پرسش: مدیر یک تاکسی تلفنی در منطقه پاسداران تهران هستم که قصد سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار خود را دارم. با 
توجه به حضور تاکسی تلفنی های بسیار زیادی که در این منطقه از تهران وجود دارد و بازار رقابتی که ایجاد شده، از نظر شما 
برای جذب مشتریان بیشتر و برقراری ارتباط مناسب با آنها چه برنامه ریزی ها و تصمیماتی را باید اتخاذ کرد و برای مشتریان که 

خواستار خدمات بیشتری از تاکسی تلفنی ها هستند، چه خدماتی را می توان تعریف کرد؟ 
کلینیککسبوکار

 6 روش سبز برای صرفه جویی 
در پول

هر س��ال 21 مارس برای اهالی نیمکره شمالی زمین، 
به ن��ام »روز زمی��ن« نامگذاری ش��ده اس��ت. روزی که 
هدفش باالب��ردن آگاهی مردم درباره ل��زوم حفاظت از 

سیاره ای است که ما در آن زندگی می کنیم. 
در بسیاری از کش��ورها روز 22 آوریل همزمان با سوم 
اردیبهشت روز زمین اس��ت و جوامع بسیاری نیز هفته 
زمین را با آغاز روز زمین جش��ن می گیرند و تمام هفته 

را به فعالیت های زیست محیطی اختصاص می دهند. 
روز زمین بهانه خوبی است تا سراغ روش هایی برویم 
که با یک تیر دو نش��ان می زنند، یعنی هم محیط زیست 
با استفاده از این روش ها س��الم تر می ماند و هم در پولی 

که داریم، می توانیم صرفه جویی کنیم. 
این ن��کات را در نظر داش��ته باش��ید تا ه��م به حفظ 
محیط زیست کمک کنید و هم صرفه جویی در پول تان 

امکان پذیر شود. 

1 - خوردن آب معدنی را متوقف کنید
بطری های آب  معدنی عالوه  بر اینکه هزینه زیادی بر 
خریدار تحمیل می کنند، به محیط زیس��ت هم آسیب 
می زنند. هر بار استفاده از آب معدنی و خرید یک بطری 
تازه محیط زیست را برای بازیافت آن دچار دردسرهای 

زیادی می کند. 
راهکار خوب ب��رای کم کردن هزینه آب آش��امیدنی 
و پیشگیری از رهاس��ازی بطری های خالی در طبیعت 
این اس��ت که یک بطری ثابت داش��ته باش��ید و هر بار 
می خواهید از خانه بیرون بروی��د آن را پر کنید و با خود 
ببرید. به ای��ن ترتیب عالوه ب��ر اینکه مجبور نیس��تید 
هزینه ای ب��رای خرید بط��ری تازه بپردازی��د، در حفظ 

محیط زیست هم نقش ایفا می کنید. 

2- بازگرداندن کیسه های پالستیکی به 
سوپرمارکت ها

کیس��ه های پالس��تیکی ضرره��ای جبران ناپذیری به 
حیوانات دریای��ی وارد می کنند چون موج��ودات دریایی 
آنها را با غذای خود اشتباه می گیرند و می خورند. اگر نجات 
حیات وحش برای ت��ان اهمیتی ندارد، س��رمایه گذاری بر 
کیسه های پالستیکی قابل استفاده مجدد را به این دلیل 
که می تواند به جیب ت��ان کمک کند، ج��دی بگیرید. در 
شهری مثل سان فرانسیس��کو هزینه تمیز کردن زمین از 

کیسه های پالستیکی حدود 8/5 میلیون دالر است. 
در برخ��ی ش��هرهای آمری��کا در س��وپرمارکت های 
بزرگی مثل س��وپرمارکت های واش��نگتن مش��تری ها 
به خاطر اس��تفاده از پالس��تیک جریمه می ش��وند و در 
عوض اگر کیس��ه های پالس��تیکی را به س��وپرمارکت 

بازگردانند از تخفیف بهره مند می شوند. 
ه��م  پالس��تیکی  کیس��ه های  مص��رف  کاه��ش 
محیط زیست را س��الم نگه می دارد و هم به صرفه جویی 

مالی منجر می شود. 

3- دستگاه های الکترونیکی را بازیافت کنید
تصور کنید توانس��ته اید از گوشی هوش��مند قدیمی 
خود رهایی یابی��د. این برای خودتان خبر خوبی اس��ت 
اما محیط زیس��ت چندان از آن استقبال نمی کند چون 
هزین��ه ای که ب��رای بازیاف��ت این دس��تگاه ها متحمل 

می شود، بسیار باال است. 
در دنیا وب س��ایت هایی وجود دارند ک��ه تلفن همراه، 
تبل��ت، لپ تاپ و ه��ر دس��تگاه الکترونیکی دیگ��ر را از 
ش��ما می خرند و به جای آن مبلغی به شما می پردازند. 
اگر تلفن های همراه خ��ود را به بازیافتی ه��ا بدهید هم 
به حفظ محیط زیس��ت و کاهش هزینه ه��ای بازیافت 
طبیعی آن کم��ک کرده اید و هم از ف��روش تلفن همراه 

قدیمی چیزی به دست آورده اید. 

4- دور خودروی تان را خط بکشید
اگر می توانید بدون خ��ودرو به محل کارت��ان بروید، 
چرا ای��ن کار را نکنید؟! اگر ای��ن کار را انجام دهید، هم 
فرصت ورزش کردن به خود داده اید، هم در پول بنزین 
صرفه جوی��ی کرده اید و ه��م به محیط زیس��ت کمک 
کرده اید. حتی بهتر از آن این است که این کار حالتان را 
بهتر می کند. تحقیقات نشان داده کسانی که پیاده روی 
یا دوچرخه سواری می کنند یا س��وار وسایل حمل ونقل 
عمومی می ش��وند تا به مح��ل کار خود برس��ند، عموما 

رضایت بیشتری از زندگی شان دارند. 
ش��هرهای زی��ادی در دنیا هس��تند ک��ه پایگاه هایی 
برای اجاره دوچرخه دارند. تهران چند س��الی است در 

فهرست این شهرها قرار گرفته است. 

5- چندراهی بخرید
یکی از راه های بس��یار خ��وب ب��رای صرفه جویی در 
هزینه های برقی اس��تفاده از چندراهی است. خرید یک 
چندراهی و زدن پالک تمامی وسایل برقی به آن روشی 
است که معموال در خانواده ها از آن غفلت می شود، حال 
آنکه این کار می تواند در مصرف برق صرفه جویی زیادی 
کند. استفاده از چندراهی با کاهش مصرف برق به جیب 

شما کمک کرده و هزینه هایتان را کاهش می دهد. 
وقت��ی از خانه خ��ارج می ش��وید کلید س��ه راهی را 
خاموش کنید. به این ترتیب تنها با زدن یک کلید همه 
وس��ایل برقی را خاموش می کنید و برق اضافی مصرف 

نمی شود. 

6- المپ های قدیمی را عوض کنید
المپ ه��ای قدیمی یک��ی دیگر از مناب��ع هدررفت 
انرژی هس��تند. ای��ن المپ ها بیش��تر ان��رژی خود را 
به جای ایجاد ن��ور، صرف تولید گرم��ا می کنند. رفتن 
به س��مت اس��تفاده از المپ های فلورس��نت یکی از 
بهترین راه ها ب��رای کمک به جیب و محیط  زیس��ت 
به ط��ور همزم��ان اس��ت. طب��ق آماره��ا المپ های 
فلورس��نت 75 درص��د بی��ش از المپ ه��ای معمولی 
کارایی دارند. به ای��ن ترتیب این المپ ه��ا می توانند 
هزین��ه قبض ب��رق را در طول س��ال کاه��ش دهند. 
المپ های جدید هم نور بیش��تری تولی��د می کنند و 

هم دوام و کارایی شان بیشتر است. 

توصیف مسئله 
آی��ا می دانس��تید فرآین��د تحقیق با درک مس��ئله 
تصمی��م و تبدی��ل آن ب��ه ی��ک مس��ئله تحقی��ق به 
وس��یله شناس��ایی مولفه های تحقیق آغاز می شود؟ 
مولفه ه��ا مجموع��ه ای از اطالع��ات مورد نی��از برای 
مطالع��ات تحقیق��ات بازاریاب��ی را فراه��م می کنند. 
محقق بای��د مس��ئله تصمیم گیرنده را ب��ه مولفه های 
تحقیق به ط��ور روش��ن، مختصر، در دس��ترس، قابل 
اندازه گیری و قابل س��نجش تبدیل کن��د. مولفه های 
تحقیق ب��ه مجموعه های جامعی از تحقیقی تقس��یم 
 می ش��وند که اطالع��ات دقیقی ب��رای تصمیم گیری 

فراهم می کنند. 
ای��ن دو مرحل��ه شناس��ایی مولفه ه��ای تحقیق و 
تجزی��ه آن به س��واالت تحقی��ق، بخش��ی از توصیف 
مس��ئله را تش��کیل می دهند. باوج��ود اهمیت باالی 
توصیف مس��ئله، در بس��یاری از مطالع��ات بازاریابی 
به ش��کل درس��تی تبیین نش��ده اس��ت. به طور کلی 
تصمیم گیرندگان احس��اس می کنند مسائل بازاریابی 
ب��ه س��هولت و روش��نی قاب��ل ح��ل هس��تند. اغلب 
تصمیم گیرن��دگان نمی دانن��د مس��ئله اصل��ی دقیقا 
چیست، چرا که مشکالت زیر انبوهی از نشانه ها پنهان 
شده اند و شناسایی توصیف مسئله نیازمند جست وجو 

در این نشانه هاست. 

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

مه��م نیس��ت چ��ه کاالی��ی 
می سازید، در حال سرمایه گذاری 
روی چه چیزی هس��تید یا چه 
محصول��ی می فروش��ید، آنچه 
مهم اس��ت اینکه س��ازمان شما 
بدون کارمن��دان خود حتی قادر 
به برداش��تن یک قدم رو به جلو 
نیس��ت. موسس��ان و رؤس��ای 
ش��رکت و مدیران از این موضوع 
آگاهند ک��ه جلو ب��ردن اهداف 
س��ازمان بدون هماهنگی میان 
اعضای تی��م ناممک��ن و تفاوت 
می��ان ب��رد و باخت اس��ت. پس 
مدیران باید در آگاه سازی و ایجاد 
حس مثبت در تیم خود کوش��ا 
باشند تا آنها نیز با انگیزه مضاعف 
امور کاری خود را پی��ش برده و 
در جهت پیش��رفت سازمان قدم 

بردارند. 

حس مالکیت را در میان 
کارمندان خود گسترش 

دهید 
شما به عنوان مدیر باید فضایی 
در س��ازمان ایج��اد کنی��د که 
کارمند حس کن��د مالک محل 
کار خود اس��ت و تنه��ا به عنوان 
زیردست آنجا کار نمی کند. یکی 
از اصول تیم هایی که خودش��ان 
مدیر خود هس��تند، سازماندهی 
خدمات و محصوالت اس��ت. به 
بیان دیگر، باید مطمئن ش��وید 
پرسنل شرکت در خصوص آنچه 
به مشتری می فروشند، احساس 

مسئولیت کنند. 
یکی از روش های القای چنین 
حسی این است که هر عضو تیم 
باید ب��ا آنچه دیگ��ر اعضای تیم 
انج��ام می دهند، آش��نا ش��وند. 
این کار به آنها اج��ازه می دهد تا 
ایده هایی را که برای پیش��رفت 
آن واح��د و تأثیرگ��ذاری روی 
ورودی فرآیند کلی مجموعه در 
ذهن شان وجود دارد، با مدیریت 
در میان بگذارن��د. اگر نقش های 
هر فرد اختصاصی نش��ده باشد، 
می توانید مسئولیت را هرازگاهی 
میان آنها بچرخانی��د. این کار به 
آنها این حس را می دهد که اینجا 
مال آنهاست و بیشتر کارمندان 
هنگامی که چنین حسی داشته 
باشند، دوست ندارند در محیطی 

که متعلق به آنان است شکست 
نمی خواهن��د  آنه��ا  بخورن��د. 
کاالی  در  ضعی��ف  کیفیت��ی 
خود ارائه کنند و دوس��ت ندارند 

مشتری از آنها ناراضی باشند. 

فرصت های جدید برای 
کارمندان 

کارمن��دان کم��ی هس��تند 
که دوس��ت دارند ی��ک وظیفه 
خ��اص را س��ال ها انج��ام دهند 
تا ب��ه بازنشس��تگی برس��ند. از 
محول ک��ردن مس��ئولیت های 
جدید ب��ه آنه��ا نهراس��ید. این 
کار ب��ه آنها فرصت های رش��د و 
اعتماد به نفس بیشتر در خصوص 
احس��اس  و  توانایی هایش��ان 

در  ب��ودن  ارزش��مند تر 
اگرچه  سازمان می دهد. 
ممک��ن اس��ت مدیران 
ح��س کنن��د ب��ا دادن 
فرصت ه��ای جدی��د به 
کارمندان، با ریس��کی در 
بهره وری و مسائلی از این 
دس��ت روب��ه رو خواهند 
ش��د اما بای��د بدانند که 
ریسک بزرگ تر، داشتن 
کارمندان��ی کس��ل ی��ا 

خسته است. 

تیم خود را آگاه نگه دارید 
رهبران کسب وکار دیدگاهی 
روش��ن تر و وس��یع تر نسبت به 
آنچه در ذهن کارمندان اس��ت، 
دارن��د. مدیران دانش بیش��تری 
درب��اره چالش ه��ای پی��ش رو، 
جزیی��ات وظایف انجام ش��ده و 
محص��والت جدی��دی ک��ه در 
ش��رف ورود به بازار است، دارند 
ام��ا اغلب زم��ان کافی ب��رای به 
اش��تراک گذاری ای��ن دان��ش با 
کارمندان خود ندارند. گسترش 
این دان��ش در می��ان کارمندان 
اج��ازه می دهد به نق��اط قوت و 
ضع��ف خ��ود آگاه ش��وند و این 
حس در میان آنها تقویت ش��ود 
که جزئی از س��ازمان هس��تند و 
از اتفاقات بیرون��ی و تصمیمات 
آگاهند، چرا که تصمیمات مهم 
کاری ک��ه اغلب مدی��ران در هر 
ش��رکت یا س��ازمانی می گیرند، 
کل مجموعه را تح��ت تأثیر قرار 
می دهد. یک مدیر خ��وب برای 
تصمیم��ات مه��م از مش��ورت 
گروهی ب��ا کارمندان اس��تفاده 

می کند، این حس ارزش گذاری 
برای کارمندان و پرس��نل باعث 
افزایش رضای��ت کاری و ش��اد 
ک��ردن آنها می ش��ود و آنها بهتر 
و دلس��وزانه تر کاره��ا را انج��ام 

خواهند داد. 

ایجاد یک فضای مثبت
عالوه بر وجود ح��س احترام 
و تکری��م، داش��تن ی��ک فضای 
کاری خ��وب و مثب��ت به ش��اد 
بودن بیش��تر کارمن��دان کمک 
می کند. فضای کاری که به اندازه 
کافی تجهی��زات و امکانات دارد 
و همچنی��ن طراح��ی و دیزاین 
خوبی داش��ته و کارمندان از کار 
ک��ردن در آن احس��اس راحتی 

کنن��د. بنابرای��ن کار ک��ردن در 
یک فضای مثبت ب��ه کارمندان 
انگیزه می دهد. مث��اًل می توانید 
در صورت الزم از موس��یقی یا از 
گیاه��ان و گلدان ه��ای کوچک 
در فضای کاری اس��تفاده کنید 
تا در روحیه کارمندان اثر داشته 
باشد. اس��تفاده از نور خورشید و 
روش��نایی کافی برای کار کردن 
الزم اس��ت، بنابرای��ن ترجیحا از 
نور کم برای فضای کاری استفاده 

نکنید. 

کارمندان شما بالغ هستند 
با آنها درست رفتار کنید 

وکاری،  کس��ب  ه��ر  در 
اتفاقات ناخوش��ایند نیز به وقوع 
می پیوندد. قصور و کوتاهی ها چه 
به صورت فردی یا تیمی صورت 
گیرد، کارمندان نیاز دارند که به 
صورت درس��ت و با رفتاری قابل 
احترام با آنها برخورد ش��ود. اگر 
کارمندان را از مشکالت و مسائل 
س��ازمانی آگاه نکنید و آنها را در 
نیمه تاریک سازمان بدون دانش 

و آگاهی نگ��ه دارید، عوارض این 
کار به خودتان بازخواهد گشت. 
شایعات همیشه بدتر از حقیقت 
اس��ت. در غیاب دانش، همه امور 
تح��ت س��ردرگمی کارمن��دان 
قرار می گیرد و آنه��ا را از محیط 
کاری خود س��رخورده و ناراضی 

نگه می دارد. 

شما مدیر هستید، پس 
همانند یک مدیر رفتار 

کنید 
اگرچ��ه ای��ن مس��ئله تحت 
تأثیر فرهنگ کلی ش��رکت قرار 
می گیرد اما زمان هایی وجود دارد 
که ش��ما باید به عنوان یک مدیر 
تصمیم نهای��ی را خودتان اتخاذ 
کنید، صرف نظر از اینکه 
چق��در خودت��ان را هم 
مرتبه با پرس��نل تان قرار 
می دهید. شما در حالت 
ایده آل ی��ک ارتباط باز با 
زیردستان خود خواهید 
داش��ت اما ضرورت ندارد 
این گونه  ک��ه همیش��ه 
باش��د. به عقیده یکی از 
مدیریت  صاحبنظ��ران 
چیزی بدتر از این نیست 
که مدی��ر وانم��ود کند 
سطح اختیاراتی همانند 
کارمن��دان دارد. این ب��ا ماهیت 
ش��غلی او تناقض دارد و مسئله 
بزرگی است. در هر کسب و کاری 
ممکن اس��ت بحران ب��ه وجود 
بیاید یا اینکه ش��رکت دچار افت 
و خیزه��ای مالی ش��ود در این 
ش��رایط مدیر باید با اقتدار کافی 
بتواند کارمندان را مدیریت کند 
تا کارمندان کمتر ب��ا این بحران 
روبه رو ش��وند و در اصل تنش و 
اس��ترس کاری کاهش یابد. در 
واق��ع نباید کارمندان احس��اس 
ناراحتی و نارضایتی را در مدیران 
ببینند، این گونه آن حس شادی 
و رضای��ت از کار در آنه��ا از بین 

نخواهد رفت. 

مدیریت مسائل مالی 
جب��ران  مال��ی  بس��ته های 
خدم��ات یک��ی از انگیزه ه��ای 
مهم هنگام استخدام کارمندان 
اس��ت و خود می توان��د منبعی 
ب��رای رضایت و خش��نودی آنها 
باش��د. البته مس��ائل مالی بدین 
معنا نیس��ت که برای شاد کردن 

کارمن��دان مس��تقیماً از پول یا 
افزایش حقوق اس��تفاده کنید، 
هم��ه ای��ن م��وارد بس��تگی به 
کارمن��دان و مثبت ب��ودن روند 
کاری شان دارد. ش��ما در درجه 
اول می توانید تقدیر و تش��کر از 
زحمات آنه��ا را در قالب افزایش 
حقوق نه به مقدار زیاد  )به همان 
اندازه ای که مناسب می دانید( یا 
افزایش روزهای مرخصی در نظر 
بگیرید. قطعاً این به ش��اد کردن 
کارمن��دان و در نهای��ت محیط 
کار ش��ما کم��ک خواه��د کرد. 
چالش های کاری، اهداف کاری 
و فرصت یادگیری برای مشارکت 
انگیزاننده ه��ای  دیگ��ر  نی��ز 
کارمندان هس��تند. هنگامی که 
کارمن��دان ش��ما از پرداخت به 
موق��ع و منصفانه حق��وق خود 
آگاه باشند، پیشرفت را در شغل 
خود احس��اس خواهند کرد. اگر 
این زیرس��اخت به درستی انجام 
نگیرد، آنه��ا نیز در ش��غل خود 

کوتاهی کرده و کم می گذارند. 

تفریحات مناسب
س��ازمان های  از  بس��یاری 
بزرگ مانند گوگل توجه زیادی 
ب��ه ام��ور تفریح��ی کارمندان 
خود می کنند. آنه��ا برنامه های 
زیادی مانند ماس��اژ، ناهار لذیذ 
رایگان، میزه��ای پینگ پنگ و 
تس��هیالتی برای مادران شاغلی 
که کودک دارند فراهم می کنند. 
البته درست اس��ت که این موارد 
نس��بت به مس��ائل مالی دارای 
قدرت انگیزش کمتری هستند و 
همانطور که گفته شد بهتر است 
ایجاد چالش در شغل و احساس 
ارزشمند بخشی از سازمان بودن 
جایگزین آن ش��ود. ی��ک مدیر 
نیاز دارد ک��ه از تفریح��ات این 
چنینی آگاه باش��د و نقشی در 
کاهش فش��ار روحی کارمندان 
خ��ود داش��ته باش��د. بعض��ی 
صاحبنظ��ران فک��ر می کنن��د 
ای��ن قبی��ل تفریحات س��بب 
سختکوشی و انجام وظیفه بهتر 
کارمندان ش��ما می ش��ود. این 
کار سبب می شود آنها با انگیزه 
س��رکار حاض��ر ش��وند و درک 
درستی از ش��غل و وظایف خود 
داشته باش��ند و تمام این نتایج 
مثبت در انتها به خود س��ازمان 

بازخواهد گشت. 

آیا می دانستید

تریبون

رهبران کسب وکار دیدگاهی روشن تر 
و وسیع تر نسبت به آنچه در ذهن 

کارمندان است، دارند. مدیران دانش 
بیشتری درباره چالش های پیش رو، 

جزییات وظایف انجام شده و 
محصوالت جدیدی که در شرف ورود 

به بازار است، دارند اما اغلب زمان 
کافی برای به اشتراک گذاری این 

دانش با کارمندان خود ندارند
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سرزمین گرسنگی ابدی

 مردم کش��ور کره ش��مالی از گذشته تا به حال از 
گرسنگی و فقر در سختی زندگی می کنند،  در حالی 
که کشور های همسایه آنها مثل چین و کره جنوبی 

سال هاست این بحران را تجربه نکرده اند.
 به گزارش س��ازمان ملل در سال 2015، نزدیک 
ب��ه 70 درصد از جمعیت 25 میلیونی کره ش��مالی 
امنی��ت غذایی ندارند و یک س��وم از ک��ودکان زیر 
پنج س��ال دچار س��وءتغذیه هس��تند. اما در توجیه 
وضعیت مردم همیشه گرس��نه کره شمالی، شرایط 
آب و هوای��ی و موقعی��ت جغرافیای��ی گویای همه 
چیز نیس��ت، چرا که مقامات کش��ور کره شمالی با 
 وفاداری به مدل مدیریتی استالینی سخت در اشتباه 

هستند. 
کش��اورزی مس��تقیماً زیر نظر دول��ت و مدیریت 
کش��ور قرار دارد و همین موضوع اقتصاد وابسته به 
کشاورزی این کش��ور را تحت تأثیر قرار داده است. 
ب��ه طوری که اوایل دهه 1990 حدود 3 میلیون نفر 
تلف��ات داش��ت. ام��ا چرا کره ش��مالی همیش��ه در 

گرسنگی به سر می برد؟ 

معلولیت طبیعی ترکیب شده با سوء مدیریت
شرایط نامس��اعد فرهنگی, کمبود مواد شیمیایی 
مانند کود و مدیریت کلی نامناسب از جمله عواملی 

هستند که به بحران این کشور دامن می زنند.
 ع��اوه براین ش��رایط آب و هوای��ی و نبود زمین 
حاصلخیز کشاورزی این کشور را با مشکاتی روبه رو 
کرده اس��ت. فصل رویش در این کش��ور کوهستانی 
بس��یار کوتاه اس��ت. باوجود این ش��رایط نامس��اعد 
طبیع��ی، بنا به تصمیم دولت کره ش��مالی از همان 
سال های 1950، کشاورزان موظف به تولید و تأمین 

همه نیاز های غذایی کشور هستند. 
کش��اورزان کره ش��مالی مجبور به ب��ه کار گیری 
روش های فش��رده ای هستند که از این مساحت کم 
زمین های زراعتی که موجود است بهترین بهره وری 

را داشته باشند. 
بنابرای��ن بخش کش��اورزی، به منظ��ور باال بردن 
راندمان و بهره وری بیش��تر شدیدا به آبیاری و حجم 
زیادی از آفت کش ها و س��موم و کود های شیمیایی 
وابس��ته اس��ت. برای چند دهه قحطی و گرس��نگی 
این کش��ور برطرف شد اما در س��ال های 1980 که 
شوروی)س��ابق( صادرات نفت را به کره ش��مالی با 
قیم��ت ترجیحی متوقف کرد، دوباره این کش��ور با 

بحران روبه رو شد.
 نفت، اس��اس محصوالت شیمیایی مورد استفاده 
در م��زارع و زمین های کش��اورزی ب��ود و به همین 
دلیل کش��اورزی کره ش��مالی با مشکل مواجه شد. 
در این دوران کره ش��مالی بی سابقه ترین قحطی را 
تجربه کرد. بازده محصوالت کشاورزی کاهش یافت 
و در ع��وض برای جبران ای��ن کمبود دولت تصمیم 
گرفت سطح زیر کشت را افزایش دهد. آنها از تپه ها 
هم برای کش��ت و کار استفاده کردند که ابتدا طرح 
موفقیت آمی��ز بود ام��ا زمین ها قادر ب��ه جذب آب 
نبودن��د و س��یاب های طبیعی هم به یک مش��کل 

دائمی تبدیل شدند.
 هرچند که هر ب��ار راهبرد های دولت در افزایش 
بهره وری کشاورزی شکس��ت می خورد اما همچنان 
مقامات کره ش��مالی بر اشتباه خود اصرار می کنند. 
آنها به منظور افزایش س��طح زیر کش��ت، به ویرانی 
کوه ه��ا و تبدی��ل آنها ب��ه زمین ه��ای زراعتی روی 
آوردند اما خوشبختانه موفق به اجرای سراسری این 

طرح نشدند. 

سیستم زراعتی استالینی
دولت روی کنترل کشت و کار و کشاورزان کنترل 
شدیدی دارد. سیستم کشاورزی کره شمالی بیشتر 
از مدل اس��تالین پیروی می کند تا یک سیس��تم با 
پای��ه تع��اون و همکاری. کش��اورزان تحت س��لطه 
ش��دید دولت هس��تند. دولت به آنه��ا می گوید چه 
بکارن��د، چق��در بکارند و حتی چ��ه زمانی محصول 
برداش��ت کنند. در یک تاریخ معین ش��ده تراکتور 
متعلق به دولت ب��رای زمین کود می آورد و در یک 
تاریخ مش��خص ش��ده تراکتور دیگری ب��رای بردن 
محصوالت فرس��تاده می ش��ود. دولت به کشاورزان 
اجازه داده اس��ت که تنها در یک قس��مت کوچکی 
از زمین خ��ود، محصوالتی مثل هوی��ج، لوبیا، کلم، 
فلفل و س��ایر س��بزی ها را بکارند و ب��رای خود در 
بازار بفروش��ند. ناظران می گویند که این باغچه های 
ش��خصی کش��اورزان به مراتب موفق تر و کارآمد تر 
از زمین های��ی اس��ت ک��ه دولت مدیری��ت می کند. 
کارشناسان معتقدند گذاشتن تصمیم گیری به عهده 
خود کش��اورزان نتیجه بهتری در پی خواهد داشت. 
البته همچنان کش��اورزی به تنهایی پاسخگوی نیاز 

مردم به مواد غذایی نیست. 
رهبر جدید کره ش��مالی، »کی��م جونگ اون« در 
ح��ال حاضر چندین گزینه و راه��کار برای مقابله با 

کمبود غذایی این کشور ارائه داده است. 
کره ش��مالی دارای ذخیره قابل توجهی از نیروی 
کار اس��ت ک��ه حاضرن��د در قب��ال هیچ ی��ا اندکی 
دس��تمزد کار کنند. رهبر کره ش��مالی معتقد است 
بهترین راه ح��ل در بلند مدت روی آوردن به صنعت 
اس��ت. تغییر مس��یر اقتصاد کش��ور از کشاورزی به 
صنعت می تواند راهگش��ا باشد. به این صورت که در 
قبال فروش کاال، بتوانند مواد غذایی خریداری کنند. 
این اقدام همان تصمیمی اس��ت که کره ش��مالی را 
چن��د دهه اخی��ر از بحران بزرگ گرس��نگی نجات 
داده اس��ت. ام��ا هنوز راه بس��یاری در پیش اس��ت 
تا ای��ن امپراتوری منزوی به مدل اقتصادی کش��ور 
همسایه اش، کره جنوبی برسد. در حال حاضر عمده 
صادرات این کشور مواد معدنی، محصوالت ترکیبی 
فلزی، کااله��ای تولیدی مانند تس��لیحات نظامی، 
منسوجات و محصوالت کشاورزی است. محصوالتی 
که به کش��ور کره شمالی وارد می ش��وند نیز شامل 
مواد نفتی، زغال کک، ماشین آالت و حبوبات است. 

دریچه

داشتن یک ارتش قوی برای هر کشوری 
غالب��ا به این بس��تگی دارد ک��ه اقتصاد آن 
کش��ور چقدر قوی باش��د. البت��ه اوضاع در 

کره شمالی کمی متفاوت است. 
در این کشور به ازای هر شهروند بیشتر از 
هر کشور دیگری سرباز وجود دارد. در واقع 
از جمعیت 25 میلیون نفری این کشور 1/2 

میلیون نفر نیروی ارتش هستند.
 این کش��ور همچنین دارای یک زرادخانه 
عظی��م و ده ه��ا کاهک هس��ته ای اس��ت. 
کره ش��مالی س��االنه 3 میلی��ارد دالر خ��رج 
برنامه  اتمی اش می کند که شامل پرتابگرهای 

موشک و آزمایش های هسته ای است. 
هسته ای شدن کره شمالی از سال 2006 
ش��روع شد و فعالیت های این کشور در این 

زمینه همچنان ادامه دارد. 
همه اینها درحالی اس��ت ک��ه اقتصاد این 
کش��ور مخوف مثل چه��ره رهبرش چندان 

بانشاط نیست. 
از کره ش��مالی اطاعات اقتصادی چندانی 
در دسترس نیس��ت چون سرکوب زیادی در 
این مورد وج��ود دارد اما تا آنجا که اطاعات 
به بی��رون درز کرده، از دهه 1950 تا 1970، 
اقتصاد این کشور از کره جنوبی پیشی گرفت، 
اما امروزه اوضاع اقتصاد کره شمالی اصا قابل 

مقایسه با همتای جنوبی اش نیست. 
س��رانه تولی��د ناخال��ص داخل��ی در کره 
ش��مالی تنها یک چهلم کره جنوبی است که 
طبق برآورد س��ازمان ملل رقم بس��یار جزئی 
600 دالر در س��ال را نشان می دهد. یکی از 
مهم ترین دالیل اوضاع نابسامان اقتصادی کره 

شمالی، سیاست های کیم جونگ اون است. 
موسس��ه Asan یک موسس��ه آمریکایی 
است که به تازگی مقاله ای درباره کره شمالی 
منتشر کرده است. در این مقاله سعی شده 
تا میزان وخامت حال اقتصاد کره ش��مالی 

برآورد شود.
 این گزارش می گوید که س��رانه صادرات 
س��ال گذشته کره شمالی بیش��تر از میزان 
اوج صادرات این کشور در اواخر دهه 1970 
نبوده اس��ت. این درحالی اس��ت که س��رانه 
واردات دوپنجم نس��بت ب��ه آن زمان کمتر 
شده اس��ت. این عملکرد به نوشته نویسنده 
این مقاله برای کشوری که نه درگیر جنگ 

اس��ت و ن��ه دولت��ی شکس��ت خورده دارد، 
ضعیف است. 

پس کجای کار اش��تباه اس��ت؟ فروپاشی 
ش��وروی سابق که کره ش��مالی از آن نفت 
و تجهی��زات ارزان می خری��د، قطعا در دهه 
1990 ضرب��ه بزرگ��ی به کره ش��مالی زد. 
همچنی��ن آب  و هوای ب��د و اقتصاد مبتنی 
ب��ر کش��اورزی ک��ه در ده��ه 1990 از هم 
پاشید، کش��ور را به سمت قحطی برد. این 
قحط��ی منجر به مرگ صده��ا هزار نفر در 
کره شمالی ش��د. از سوی دیگر تحریم های 
بین الملل��ی به دلیل آزمای��ش بمب اتم در 
این کش��ور بر مش��کات س��اکنان شمالی 

شبه جزیره کره افزود. 
بزرگ ترین مش��کل از نظر ای��ن مقاله اما 
فضای بس��یار بد کس��ب وکار است. فضای 
کسب وکار در کره شمالی حتی از کشورهای 
بحران زده ای چ��ون کوبا، ونزوئا و زیمبابوه 
هم بدتر اس��ت. در فضای کس��ب وکار این 
کش��ور هی��چ حق��وق مش��خص ی��ا قانون 

روش��نی وج��ود ن��دارد، هی��چ تجارتی در 
بخش خصوصی انجام نمی ش��ود و پول این 
کش��ور در معرض مصادره اس��ت. در سال 
2009 دول��ت با اعام اینکه اس��کناس های 
قدیم��ی نامعتبر هس��تند، پس انداز تاجران 

کسب وکارهای کوچک را از بین برد. 
یک��ی از ویژگی ه��ای مهم رک��ود اقتصاد 
کره شمالی، مقدار کمک های خارجی است 

که با رکود همراه شده است. 
کره ش��مالی پیش��ینه ای طوالن��ی در رد 
ک��ردن کمک های دیگران داش��ته اس��ت. 
ش��وروی، آمریکا، کره جنوبی و اخیرا چین 
کش��ورهایی بودن��د که کمک های ش��ان از 
سوی کره ش��مالی رد شده است. کل میزان 
ای��ن انتقال ه��ا قاب��ل اندازه گیری نیس��ت 
ام��ا برآورده ها نش��ان می ده��د که مجموع 
کمک ه��ای دو حام��ی بزرگ کره ش��مالی 
یعنی روس��یه و چین بین سال های 1960 
ت��ا 2013 باید حدود 45 میلی��ارد دالر به 

پول امروز باشد. 

این پ��ول می توانس��ت ب��ه کی��م، رهبر 
ای��ن کش��ور کم��ک کند ت��ا کش��ورش را 
بس��ازد، ارتش را تجهیز کند، سیاست های 
مخف��ی اش را پیش ببرد و م��واد مورد نیاز 
را برای آزمایش های هس��ته ای هم به دست 
آورد. ام��ا به اعتقاد راجر فرانک، اقتصاددان 
دانش��گاه وین، افزایش عرض��ه ارز به ایجاد 
بازاره��ای غیررس��می ب��رای موادغذایی و 
تجهیزات و امکان��ات گوناگون کمک کرده 

است.
این بازارهای س��یاه اگرچه سیاه هستند 
اما خوش خیم ترین اتفاق بازار کره شمالی در 
چند س��ال اخیر بوده است. زندگی بسیاری 
از م��ردم کره ش��مالی حاال به ای��ن بازارها 
بس��تگی دارد. دولت معموال چشم هایش را 
به روی سیس��تم مرکزی برنامه ریزی برای 
تقس��یم کاال می بندد تا اینکه این سیستم 

کا از کار بیفتد. 
س��رمایه گذاران  مع��دود  درهمین ح��ال 
خارج��ی ک��ه ش��جاعت پ��ا گذاش��تن در 

دول��ت  ب��ا  بای��د  دارن��د  را  کره ش��مالی 
غیرقابل پیش بینی این کشور روبه رو شوند؛ 
دولت��ی ک��ه هرلحظ��ه اراده کند ب��ا قانون 
ت��ازه ای ب��ا م��ردم و حتی س��رمایه گذاران 

خارجی برخورد می کند. 
اکنون چین تنها شاهراهی است که برای 
کره ش��مالی باقی مانده اس��ت. بسیاری از 
محصوالتی که در بازارهای سیاه کره شمالی 
فروش می روند، چینی هستند. سال گذشته 
کره ش��مالی بیش از یک میلیارد دالر مواد 
معدن��ی ب��ه چی��ن فروخت که بیش��تر آن 

زغال سنگ بود. 
اقتص��اد چین اگر رو به افول رود و قیمت 
زغال س��نگ پایین بیاید، کره شمالی از این 
منظر آس��یب می بیند. کره شمالی اما برای 

این مشکل یک راه حل دارد. 
این کش��ور اساسا اندک منابعی را هم که 
دارد در اختی��ار ارتش خ��ود قرار می دهد و 
مهم برایش داش��تن یک ارتش قوی اس��ت 

تا بتواند با تهدیدات خارجی مقابله کند. 

کره ش��مالی از جمله کش��ورهایی است 
ک��ه بیش��ترین تحریم ها از س��وی جامعه 
بین المل��ل ب��ر آن اعمال ش��ده اس��ت. با 
آنکه اج��رای تحریم ه��ا علیه این کش��ور 
از لح��اظ تکنیکی کار دش��واری اس��ت و 
هزینه های چش��مگیری در بر داش��ته، اما 
در نهایت محدودیت ها و فشارهایی را برای 

کره شمالی در بر داشته است. 
تحریم های بین المللی که سیستم بانکی 
و تج��ارت این کش��ور را خدش��ه دار کرده 
اس��ت، بیش��تر با هدف توقف فعالیت های 
هس��ته ای و موش��کی ای��ن کش��ور اعمال 

شده اند. 
آزمایش اخیر هسته ای کره شمالی در روز 
شش��م ماه ژانویه و آزمایش موشکی انجام 
ش��ده در روز هفتم ماه فوریه، تحریم های 
بیشتر و س��خت تری از سوی سازمان ملل 

را به همراه داشت. 
س��امانتا پاور، س��فیر آمریکا در سازمان 
مل��ل، در م��اه م��ارس و در پ��ی اعم��ال 
تحریم های جدید بر کره ش��مالی از س��وی 
سازمان ملل، اعام کرد این تحریم ها فراتر 
و س��خت تر از تمام تحریم های اعام شده 
از س��وی این س��ازمان در دو دهه گذشته 
هس��تند و ب��ا هدف قط��ع س��رمایه برای 
فعالیت های هسته ای و موشکی کره شمالی 

وضع شده اند. 
سازمان های حقوق بش��ری نیز از اعمال 
تحریم ه��ای جدید بر کره ش��مالی حمایت 

کرده اند. 
ام��ا این تحریم های اقتص��ادی می توانند 
زندگی را برای بسیاری از مردم کره شمالی 
ک��ه در ح��ال حاضر ه��م در فق��ر زندگی 

می کنند، سخت تر کنند. 
فی��ل رابرتس��ون، از س��ازمان دیده ب��ان 
حقوق بش��ر، می گوید: »م��ن فکر می کنم 
ایده کلی اعمال فشار بر کره شمالی، کاری 
الزم و مهم است. به دلیل آنکه این فشارها 
سبب می ش��وند تا دولت این کشور بفهمد 
بیش از این نمی تواند در خارج از محدوده 

قوانین بین المللی فعالیت کند.«
برخی فعاالن حقوق بش��ر بر این باورند 
فش��ارهایی که ب��ا اعمال تحری��م بر مردم 
عادی وارد می شود، غیر قابل اجتناب است 
و اعم��ال تحری��م بر کره ش��مالی برای زیر 
فشار گذاشتن کیم جونگ اون برای خاتمه 
دادن به سرکوبگری های وی و نقض قوانین 

بین المللی ضروری است. 
چوی��ی یونگ  س��نگ از اعضای ش��بکه 
حقوق بشر در سئول می گوید: »تحریم های 
بین المللی بر زندگی مردم کره شمالی تاثیر 
خواهد گذاش��ت، اما این تحریم ها تنها راه 
زیر فشار گذاشتن رهبر این کشور است.«

کارگ��ران صنای��ع معدن کره ش��مالی از 
جمله کسانی هستند که به صورت مستقیم 

از تحریم ها ضرب��ه خواهند خورد. از جمله 
م��وارد ذکر ش��ده در تحریم ه��ای جدید 
س��ازمان ملل علیه کره ش��مالی ممنوعیت 

صادرات مواد معدنی این کشور است. 
ک��رده  اع��ام  مل��ل  س��ازمان  البت��ه 
س��ازمان های غیر دولتی صادر کننده آهن و 

زغال سنگ شامل این تحریم نمی شوند. 
محدودیت های��ی  همچنی��ن  تحریم ه��ا 
برای فعالیت های بانکی کره ش��مالی ایجاد 
کرده اند که ای��ن محدودیت ها تاثیر منفی 
در روند سرمایه گذاری در این کشور دارند. 
عاوه ب��ر آن تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا 
بر کره ش��مالی محدودیت های س��نگین و 
ممنوعیت هایی را برای ش��رکت هایی که با 
کره شمالی در ارتباط هستند و سبب ایجاد 

درآم��د برای این کش��ور می ش��وند، ایجاد 
کرده است. 

در م��اه فوری��ه، ک��ره جنوب��ی مجب��ور 
ب��ه تعطی��ل ک��ردن مجموع��ه صنعت��ی 

Kaesong شد. 
این مجموعه در س��ال 2004 و به عنوان 
س��مبل همکاری دو کره تاس��یس ش��ده 
بود. براس��اس اعام مقام��ات کره جنوبی، 
از 335 میلی��ون  بی��ش  ای��ن مجموع��ه 
 پون��د ب��رای کره ش��مالی درآم��د ایج��اد

 کرده است. 
در پ��ی تعطیلی ای��ن مجموعه 54 هزار 

کارگر کره شمالی، بیکار شدند. 
عاوه بر این، فعالیت های کمک رس��انی 
بیش��تر گروه ه��ای خصوص��ی کره جنوبی 

به کره ش��مالی به دلیل اعمال تحریم های 
جدید متوقف شده است. 

بنیاد Eugene Bell که در کره جنوبی 
واقع اس��ت و داروهای بیماری سل را برای 
مردم کره ش��مالی فراهم می کرد، به دلیل 
تحریم ه��ا مجبور ب��ه توقف فعالیت ش��د. 
ام��ا بعدها ک��ره جنوبی ب��رای کمک های 
انسان دوستانه ارسالی به کره شمالی استثنا 
قائل ش��د و این بنیاد فعالیت خود را از سر 

گرفت. 
با این حال بس��یاری از کشورها از جمله 
آمریکا به ارائه کمک به مردم کره ش��مالی 
خاتمه داده اند. این کش��ورها معتقد بودند 
دولت کره ش��مالی از کمک های ارائه شده 

سود می برد. 
معتقدی��م  »م��ا  می گوی��د:  رابرتس��ون 
کمک های انس��ان دوس��تانه مث��ل فراهم 
ک��ردن دارو و س��ایر نیازه��ای ابتدای��ی 
مردم کره ش��مالی، باید ادامه پیدا کند اما 
ای��ن کمک ها باید تحت نظارت ش��دید به 

کره شمالی ارسال شود.«
اما به نظر برخی فعاالن حقوق بشر یافتن 
راهی برای تضمبن این که از این خدمات و 
کمک ها تنها مردم کره شمالی بهره ببرند و 

به دست دولت نرسد آسان نیست. 
یون��گ س��نگ می گوی��د: »اگ��ر جامعه 
بین المللی بتوان��د از نزدیک بر کمک های 
ارسالی به کره شمالی نظارت کند، می توان 
این کمک ها را بدون آنکه دولت کره شمالی 
از آن نفعی ببرد، به دس��ت مردم رساند اما 
بعید به نظر می رس��د که دولت کره شمالی 

اجازه این کار را بدهد.«
س��ازمان ملل اع��ام ک��رده تحریم های 
اعمال ش��ده قرار نیس��ت »عواقب منفی و 
مضری برای ش��هروندان عادی کره شمالی 

داشته باشد.«  
با ای��ن حال ای��ن گونه به نظر می رس��د 
که ای��ن تحریم ها بیش��تر از آنک��ه دولت 
کره ش��مالی را با مشکل روبه رو کند، مردم 

این کشور را تحت فشار قرار می دهد. 
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چرا اقتصاد کره شمالی 
 بدترین اقتصاد 

دنیا است؟ 
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هم اکنون 17 میلی��ون کولر با الکتروموتور 
تک فاز مس��تقیم به شبکه برق کشور متصل 
اس��ت و تلفات و مصرف باالی برق در کشور 
گرم و خش��ک ایران به نحوی است که اغلب 
دس��ت اندرکاران برق از این صنعت به عنوان 
صنعتی 24 س��اعته ی��اد می کنند که مرتب 
بر میزان مصرف و تعداد مشترکان آن افزوده 
می شود. بر این اساس صنایع متعدد درصدد 
عرضه محص��والت کم مصرف به مش��تریان 
هس��تند تا با کاهش ان��رژی مصرفی میزان 
هزینه ه��ای این مه��م نیز پایین آی��د. اما در 
این میان مبتکران و مخترعان عامالن اصلی 
و س��ازندگان اولیه محصوالت جدید هستند 
که با توجیه اقتصادی و برآیند مثبتی که در 
ادامه تولید محصوالت برقی دارند مسیر و سیر 
تولید بس��یاری از لوازم برقی را متحول کرده 
و تغییر می دهند. بررسی های »فرصت امروز« 
نش��ان می دهد در این خص��وص »اینورتور« 
کوچک��ی ب��رای کاه��ش ان��رژی مصرف��ی 
محصوالت برقی توسط شهرام نصرتی یکی از 
مخترعان کش��ورمان تولید شده که در ادامه 
گفت وگ��وی او را در خص��وص این محصول 
و همچنین سرگذش��ت به وج��ود آمدن این 

محصول می خوانید. 
این مخت��رع در خص��وص معرفی خودش 
می گوید: شهرام نصرتی هستم، فارغ التحصیل 
دکت��رای مهندس��ی ب��رق کنترل دانش��گاه 
صنعتی امیر کبیر و متولد سال 55، از دوران 
کارشناسی که دانشجوی الکترونیک خواجه 
نصیر بودم به مباحث کنترل عالقه مند  شدم و 
مسیری در زندگی علمی و صنعتی ام آغاز شد 
که اوج این گرایش در س��ال 83 یعنی زمان 
فعالیت��م در یکی از س��ازمان های تحقیقاتی 
انرژی هس��ته ای به وجود آمد و این بستر به 
نوعی دانش��گاهی و فرصتی عال��ی بود تا در 
حوزه کنترولرها وارد شوم. این جریان دوران 
دانشجویی من در مقطع دکترا بود. بالفاصله 
پس از این دوران وارد بخش خصوصی شدم و 
ش��رکتی را در س��ال 93 با نام پدیده فناوران 
هوش��مند ثبت و کارهای اساس��ی را در آن 
آغ��از ک��ردم. آن زمان به دلیل داش��تن یک 
ایده به عنوان دانش بنیان نوپا معرفی شدیم و 
از اواخ��ر همان س��ال در پارک علم و فناوری 
شهرستان قم مستقر شدیم و حضور در مرکز 
رش��د موجب تبادل اطالعات و بهره مندی از 
تسهیالت مناسبی شد، البته حمایت معنوی 
آنها برای ما بسیار ارزشمند بود و از نظر مالی 
هم پ��ارک در ابتدا 30 میلی��ون اعتبار به ما 
کمک کرد و با این حضور امکان بهره برداری و 
دریافت اعتبار برای طرح های بعدی نیز فراهم 

شد. 

اختراعی برای جبران 50 سال 
عقب ماندگی

نصرتی، مدیرعامل ش��رکت پدیده فناوران 
هوشمند کهربا تولیدکننده این مینی اینورتور 
هوشمند اس��ت و در توضیح بیشتر می گوید: 
ای��ن محصول ی��ک پلت فورن اس��ت و برای 
توان های مختلف تولید می شود و این امکان 
را برای محصوالت خانگ��ی به وجود می آورد 
ک��ه الکتروموتور های تک ف��از خانگی امکان 
اس��تفاده از برق سه فاز را داشته باشند و کار 
مهم تر این اس��ت ک��ه الکتروموتور به صورت 
بهینه قابل کنترل است و ما فقط باید میزان 
جری��ان مورد نیاز انجام کار مکانیکی را به آن 
تزری��ق کنی��م و این ویژگی ب��ه صورت قابل 
توجهی بازدهی محص��والت برقی را افزایش 
می دهد. اینورتور طراحی ش��ده ب��رای انواع 

الکتروموتورها قابل استفاده است و به صورت 
اتومات الکتروموتورهای س��ه فاز را شناسایی 
می کند و موت��ور آنها را کنترل خواهد کرد و 
ش��امل انواع الکتروموتورهای سه فاز القایی، 
الکتروموتوره��ای س��ه فاز بی ال دی س��ی و 
الکتروموتورهای س��ه فاز پی ام اس ام است. با 
عیب یابی که همیش��ه در وسایل برقی انجام 
داده ب��ودم، به این موض��وع کاماًل واقف بودم 
که کولرهای مصرفی در کش��ور ما متعلق به 
پنجاه س��ال قبل اس��ت درحالی ک��ه فناوری 
الکتروموتوره��ا و درایوها به میزان بس��یاری 
رش��د کرده، بر این اس��اس تصمیم گرفتیم 
این عقب ماندگی را در سیس��تم سرمایش��ی 
و گرمایش��ی جبران کنیم البته تاکنون افراد 
بسیاری اقدام به این کار کرده اند اما هیچ کدام 
از تحقیق��ات مش��ابه ب��ه س��طح صنعتی و 
تس��ت های الزم نرس��یده و همچنین موارد 
مش��ابه خارجی هم با آب و هوای کشورمان 

سازگار نبودند. 

ثبت اختراع و چالش درک و ضرورت
نصرتی در ادامه می گوید: هم اکنون محصول 
ما که یک اینورتور هوش��مند کوچک اس��ت 
اختراعی اس��ت که در مسیر ثبت است و در 
این میس��ر با چالش هایی مواجه ش��ده چرا 
که به درس��تی ارزش آن شناسایی نشده اما 
ب��ا مجوزی که از پارک عل��م و فناوری داریم 
مس��یرمان را ادامه می دهیم. برای شروع کار 
حدود 12 میلیون هزینه شخصی را معطوف 
عملیاتی کردن این ای��ده کردم و برای تولید 
نمونه صنعتی آن یک ش��رکت همسو به من 
کمک کرد اما برای توس��عه بر مبنای فناوری 
روز دنیا براساس مطالعاتی که در دوره دکترا 
داش��تم، ارزیابی جدی انجام دادم تا کار ارائه 
ش��ده در س��طح دنیا نمونه مش��ابه نداشته 
باش��د. در داخل موارد مرتب��ط در این زمینه 
را اس��تخراج کردیم و در سطح جهانی آن نیز 
این فناوری از به روز ترین فناوری های دنیاست. 
هم اکن��ون در مس��یر توس��عه و پژوهش این 
محصول هستیم چراکه ویژگی هایی دارد که 

به اصالح نیاز دارند. 
در حال حاضر با نمونه سازی روی محصوالت 
سرمایش��ی و گرمایشی نصب شده، همکاری 
جدی خود را با شرکت کیان مبتکر پارس آغاز 
کرده ایم که این مجموع��ه دارای بیش از 18 

نوع محصول متنوع سرمایش��ی و گرمایشی 
اس��ت و تع��دادی از این محص��والت اختراع 
مدیرعامل آن است. برای آنها یک الکتروموتور 
جدید طراحی کردم و موفق شدیم بازدهی آن 
را به بیش از 85 درصد افزایش دهیم و مقرر 
است اینورتورها و ترموستات های آنها را تولید 

کنیم و خط تولید آن را راه بیندازیم. 
ارتقای جدی با پیوستن به موتوژن

او در ادام��ه از نح��وه ف��روش دس��تاورد 
الکترونیک��ی خ��ود می گوی��د: از آنج��ا ک��ه 
کسب و کار ما فناوری پیشرفته است به صورت 
سفارش��ی محصول خ��ود را عرضه می کنیم 

مشتریان خاص خود را داریم و این کار اساساً 
به صورت سفارشی سازی است که تا امروز از 
ش��رکت کیان مبتکر پارس سفارش داریم و 
ق��رارداد خط تولید با آنها را منعقد کرده ایم و 
در کنار این مجموعه به ش��رکت موتوژن نیز 
پیوس��ته ایم و با توجه به اینکه نمونه داخلی 
این نوع از اینورت��ور برای محصوالت خانگی 
در کشور وجود ندارد می توان آینده مناسبی 
را برای آن از منظر توجیه اقتصادی در س��بد 

انرژی خانوار در نظر گرفت و بر همین اساس 
شرکت های سازنده نیز اقبال خوبی در آینده از 
این فناوری خواهند داشت چرا که این مقوله 
برای تمام تجهیزات الکترونیکی منزل قابلیت 
بهره ب��رداری دارد و از نظر نرخ تولید و عرضه 
در مقایس��ه با ساختار عادی چنین بخشی از 
یک سیس��تم الکترونیکی رقابت پذیر اس��ت. 
نمونه خارجی این محصول را هم تاکنون فقط 
یک شرکت هلندی در سال 2013 محصولی 
با 1000 وات برای کاربری در فن های صنعتی 
و با سیستم معمولی عرضه کرده که هوشمند 

نبود. 

نیاز بازار سرآغاز تولید اینورتور 
هوشمند

نصرتی همچنی��ن ادامه می دهد: از آنجاکه 
از طریق بازار به این نوع از اینورتور هوش��مند 
رسیدیم باید گفت که تا امروز الکتروموتورهای 
خانگی در محصوالت الکترونیکی غیر صنعتی 
وجود نداشته و کاربردی هم برای این بخش 
از صنع��ت لوازم برقی وجود ن��دارد و با توجه 
به نرخ باالی الکتروموتو س��ه فاز، این بخش 
از صنع��ت هدف گ��ذاری من برای س��اخت 
این نوع از اینورتور مش��خص ش��د باید برای 
مصرف خانگی به تولید الکتروموتور س��ه فاز 
اقدام کنن��د، در آن زمان فرص��ت تولید این 
محصول برای ان��واع محصوالت برقی خانگی 
ایجاد و بازار ما شکل می گیرد و می توان تصور 
کرد که ب��ازار بزرگی پیش رو داریم و در این 
مهم به شرکت های سازنده الکتروموتورها که 
هم اکنون بزرگ ترین این ش��رکت ها، شرکت 
موتوژن است وابسته هستیم که نمونه سازی 
صورت گرفته و تأییدیه فنی و تولید محصول 
را نیز از این شرکت دریافت کرده ایم و آنها باید 
به سمت تولید الکتروموتورهای سه فاز القایی 
که ش��رکت ما طبق قرارداد برای آنها درایور 

مخصوص را تأمین می کند حرکت کنند. 
ب��ازار  ب��ه  م��ا  کار  ب��ازار  حقیق��ت  در   
الکتروموتورهای خانگی گره خورده، از این رو 
نیازی به ارتباط با تولیدکنندگان لوازم خانگی 
نداری��م و به نوعی یک حلقه باالت��ر از آن را 
برای همکاری انتخاب کرده ایم که جایگاهی 
متناسب و کاربردی است و بر این اساس یک 
مجموعه به س��ازندگان لوازم برقی خانگی از 
جمله کولرس��ازها ارائه می کنیم که ش��امل 

موتور،  درایور و ترموستات آن است. 
کاهش 80 درصد انرژی

او در خصوص مزیت های محصول تولیدی 
خ��ود می گوی��د: محصول تولی��دی خارجی 
ک��ه اینورتوری هوش��مند ب��رای مصرف در 
لوازم خانگی اس��ت نرخی ح��دود 700 یورو 
دارد و صرف��اً ب��رای ح��وزه صنع��ت کاربرد 
دارد، درحالی ک��ه ما ح��دود 100 دالر روی 
محصول مان نرخ گ��ذاری کردیم، البته مزیت 
اینورتور س��اخت ما این اس��ت که به صورت 
اتوماتیک ه��ر ن��وع الکتروموتور س��ه فاز را 
شناس��ایی می کند و پارامترهای کنترل الزم 
را ب��رای آن تخمین می زن��د و به طور برداری 
و بدون سنس��ور س��رعت می توانیم س��رعت 
الکتروموتور را تخمین بزنیم، بر این اس��اس 
پارامترهای مدل موتور شناسایی می شود و در 
مدت یک سال حدود 80 درصد مصرف انرژی 

را کاهش می دهد. 

آینده خوب و بازاری بکر 
نصرتی همچنین در م��ورد بازار اینورتور 
هوش��مند این ط��ور می گوی��د: هم اکن��ون 
اتحادی��ه اروپا برنامه های س��ختگیرانه ای را 
برای اجرا در س��ال 2017 ب��ه بعد در نظر 
دارد ت��ا تمام��ی الکتروموتوره��ای بیش از 
یک اس��ب بخار -750 وات به باال- به درایو 
مجهز باشند و به طور مستقیم به شبکه برق 
متصل نشوند، درحالی که تااکنون هیچ یک 
از اینورتوره��ای تج��اری و صنعتی موجود 
در ب��ازار این ویژگی ها را تأمی��ن نکرده اند. 
به عن��وان مثال هم اکنون ی��ک تولید کننده 
صنعتی اگر یک الکتروموتور س��ه فاز تهیه 
کند و اینورت��ور صنعتی هم روی آن نصب 
کند و برای اخذ استاندارد مراجعه کند این 
محصول بازگرداننده می ش��ود هر چند یک 
محص��ول باال بیاید اما به دلی��ل اینکه پاور 
فکتور آن به کمتر از پنج دهم و شش دهم 
می رس��د نمی تواند گرید انرژی اخذ کند. با 
وجود مس��ائل فنی حاکم بر اس��تانداردها و 
موقعی��ت محص��والت فعلی ب��ازار معتقدم 
مینی اینورتور هوش��مند م��ن آینده و بازار 
خوب��ی خواهد داش��ت، چرا ک��ه به صورت 
یکپارچ��ه می توان��د پ��اور فکت��ور را باالی 
99درصد برس��اند و تقریباً این بخش را به 
یک می رس��اند ه��ر چند ک��ه ورود به بازار 
مس��ائل مبهمی دارد و ریسک کار باالست 
و تاکن��ون در ای��ران هیچ ش��رکتی در این 
حوزه فعالیت نکرده است. ما برای راه اندازی 
خط تولید محصول خود با شرکت کیاموتور 
هماهنگ ش��دیم و در آس��تانه بهره برداری 
آن هس��تیم و اگر این محص��ول روی کولر 
تمام ایرانیان نصب ش��ود رقم بسیار باالیی 
در مصرف برق کشور صرفه جویی می شود. 

ضرورت تغییر نگرش در فضای علم
او با مقایس��ه فضای کار در محیط علمی و 
صنعت��ی می گوید: برای ف��ردی که با مدرک 
دکت��را می توان��د فضایی آرام علم��ی را برای 
ارائه مقاالت تخصصی و کار در مجموعه های 
تحقیقات��ی ادامه دهد ب��ه نوعی خطرپذیری 
است که وارد کار صنعتی با مجهوالت بسیاری 
ش��ود که و ام��ور مالی نامش��خصی هم دارد 
چراکه تولی��د و عرضه یک محصول صنعتی 
هزینه ه��ای بس��یاری دارد و تأمی��ن آن کار 
ساده ای نیس��ت، درحالی که دانشگاه ها صرفاً 
خروج��ی علمی را مالک عمل و کار اس��اتید 
می دانند و این خود آسیبی جدی و خطرناک 
در ادامه مس��یر اعضای هیأت علمی اس��ت و 
بی شک نیاز به تغییر نگرش فضاهای علمی و 

دانشگاهی ضروری است. 

نوآورانه

کولر هوایی
نام شرکت: کولر 

هوایی آبان
مشخصات:

دس���تگاه  ای��ن 
از س��ه قس���مت 
تش���کیل  اصل��ی 
می ش��ود و شامل 
تح��ت  قس���مت 
قس��مت  فش��ار، 
دوار و س��ازه های فلزی ک��ه در ابعاد مختلف از 3 تا 
15 مت��ر طول، ی��ک تا 4 متر ع��رض و 2 تا 8 متر 
ارتفاع متفاوت اس��ت. دارای طول عم��ر باال بوده و 
از جنس ه��ای مختلف )کربن اس��تیل – اس��تنلس 
اس��تیل – فوالدهای آلیاژی – برنج و انواع آلیاژهای 
خ��اص( س��اخته می ش��ود. ای��ن دس��تگاه ش��امل 
قطع��ات مختلف مانن��د فلزهای ف��والدی، لوله های 
پ��ره دار، فن های آلومینیومی و... اس��ت و در صنایع 
 نف��ت، گاز، پتروش��یمی و نیروگاه��ی و هس��ته ای 

کاربرد دارد.
مزایا:

- بزرگ ترین مزیت: عدم اس��تفاده از آب اس��ت. 
- بس��یاری از محدودیت ها از جمله فش��ار و درجه 
حرارت باال در این مبدل حذف ش��ده و نس��بت به 

نمونه خارجی سه برابر ارزان تر است.

با همکاری پارک علم و فناوری صورت گرفت 
 رقابت دانشجویان هرمزگان

در مسابقه چالش جاذبه
چهارمین دوره مسابقات چالش جاذبه با همکاری 
پارک علم و فناوری و دانشگاه هرمزگان توسط انجمن 

علمی مکانیک برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی پارک عل��م و فناوری 
هرم��زگان، دکت��ر پوی��ان ادیب��ی مدیر مرکز رش��د 
واحده��ای فن��اور پارک علم و فن��اوری هرمزگان در 
تش��ریح برگزاری این مسابقات افزود: چهارمین دوره 
مس��ابقات چالش جاذبه با حضور 120 نفر در قالب 

44 تیم در دانشگاه هرمزگان برگزار شد. 
وی ادامه داد: این مس��ابقات با حضور دانش��جویان 
دانش��گاه های هرمزگان، آزاد، پیام نور و دانش��جویان 
و  ش��د  برگ��زار  بندرعب��اس  دبیرس��تان  مقط��ع 

شرکت کنندگان با هم به رقابت پرداختند. 
ادیب��ی ه��دف از برگزاری این مس��ابقات را شناس��ایی 
استعدادهای خالق دانشجویی و دانش آموزی در بحث های 
طراحی فیزیکی و مفهومی سازه ای که بتواند بدون آسیب 
حجم شکننده ای مثل تخم مرغ را از ارتفاع به سطح زمین 
برساند، عنوان کرد.  به گفته مدیر مرکز رشد واحدهای فناور 
پارک علم و فناوری هرمزگان، این مسابقات باعث ایجاد 
انگیزه بین دانشجویان و دانش آموزان شده و قطعاً روحیه 
نوآوری و خالقیت آنها را شناسایی و پرورش خواهد داد. 
ادیبی خاطرنشان کرد که این مسابقه در طراحی فرود 
سازه های هوا فضایی بر سطح سیارات یا فرود محموله 
از هواپیم��ا ب��ه زمین کارب��رد دارد. وی ادامه داد: پارک 
علم و فناوری هرمزگان در راس��تای خالقیت و کمک 
به دانشجویان و دانش آموزان خالق از برنامه های علمی 
حمایت می کند تا زمینه را برای بروز استعدادهای آنها 

فراهم آورد. 
ادیبی همچنین گفت: به منظور ایجاد شور و انگیزه، 
مسابقه ای بین تماشاگران برگزار و به چهار نفر از آنان 
جوایز نقدی از س��وی پارک علم وفناوری هرمزگان 
اهدا شد.  وی در پایان افزود: به تیم های اول تا سوم 
این دوره از مس��ابقات به ترتیب یک میلیون تومان، 
700 و 500 هزار تومان جایزه نقدی اهدا می شود. 

زندگی با طعم فناوری ایرانی
رئیس پارک علم و فن��اوری یزد طی گفت وگویی 
ب��ا »فرصت ام��روز« گفت: ای��ن پارک ب��ا توجه به 
پتانس��یل های غنی اس��تان و با تاکید دولت تدبیر و 
امی��د بر ارتقای علم و فناوری، س��ال گذش��ته تمام 
ت��الش خود را برای تحقق توس��عه فناوری و به تبع 

آن تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داد. 
داریوش پورس��راجیان درباره ش��عار سال 95 پارک 
یزد و اظهار داشت: تجربه 15 ساله، عملکرد پارک یزد 
در سال گذش��ته و اهداف برنامه ریزی شده برای سال 
95، ما را بر آن داش��ت تا امسال را با شعار »زندگی با 
طعم فناوری ایرانی« آغاز کنیم. وی یکی از مهم ترین 
رس��الت های پارک های علم و فناوری را فرهنگ سازی 
در زمینه اس��تفاده از محص��والت مبتنی بر فناوری و 
نوآوری دانست و گفت: چنانچه پارک ها ارتباط موثری 
با جامعه داش��ته باشند و نیازهای واقعی مردم را درک 
کنند، قادر خواهند بود فناوران و نخبگان را به س��مت 
رفع نیازهای جامعه س��وق دهند و زمینه س��از ایجاد 

شرکت هایی در راستای رفع این نیازها باشند. 
پورسراجیان در ادامه از طرحی کامال بومی و تعاملی 
در پ��ارک یزد خبر داد و اظهار داش��ت: براس��اس این 
طرح، دانشگاه، صنعت و جامعه با همگرایی و همدلی، 
شناسایی نیازها و تالش جهت رفع آنها، موجب تسریع 

در پیشرفت و رفاه اجتماعی خواهند شد. 
وی افزود: ب��ه دنبال این تعامل، تولید محصوالت با 
کیفیت، با در نظر گرفتن نیازهای واقعی جامعه انجام 
می ش��ود که نتیجه آن بهره مندی مردم از محصوالت 
مبتنی بر فناوری های نوین، فراهم آمدن موجبات رونق 
اقتصادی ناشی از فعالیت شرکت های فناور و استحکام 

مبانی اقتصادی به خصوص اقتصاد دانش بنیان است. 
رئیس پارک عل��م و فناوری یزد همچنی��ن با ارائه 
بخش��ی از برنامه ه��ای این پارک در س��ال 95 گفت: 
پیگیری جدی ف��ن بازار منطقه ای، حض��ور فعال در 
عرصه بین الملل از طریق استقرار شرکت های خارجی، 
ش��رکت در رویدادهای بین الملل��ی و در نهایت ایجاد 
الگویی برای حضور پارک در عرصه بین الملل مهم ترین 
اهدافی اس��ت که در سال 95 در دستور کار این پارک 

قرار دارد. 

ایده های به دنبال سرمایه

اخبار پارک ها

گزارش »فرصت امروز« از تحولی در لوازم برقی 

تولد نسل جدید کولرهای ایرانی با مصرف برق کم

لوازم برقی خانگی برق تک فاز 
دارند درحالی که برای استفاده از 

یک مینی اینورتور هوشمند که نسل 
جدیدی از درایورهای الکترونیکی 

است باید کارخانه های تولید 
الکتروموتور اقدام به ساخت توع 

سه فاز کنند تا استفاده از این سیتم 
هوشمند کنترل مصرف انرژی در 

سطح خانگی فراهم شود

اکرم سادات حسینی
a.s.h.shabestari@gmail.com

شکوفه میرزایی
shokoofehmirzaee@yahoo.com

کمت��ر از دو ده��ه اس��ت ک��ه اصط��الح 
»چابک س��ازی« ب��رای مدیریت س��ازمان ها 
و ش��رکت ها در دنی��ا مط��رح ش��ده اس��ت، 
ای��ن مفه��وم ک��ه ابتدا توس��ط ع��ده ای از 
متدولوژیس��ت های صاحب س��بک در حوزه 
نرم افزار مطرح ش��د بنا داش��ت به سازمان ها 
کمک کند تا در برابر تغییرات بیرونی بهترین 
عملک��رد را از خود نش��ان داده و در مواجهه 
با تغییرات بیرونی، دچار بحران نش��وند. این 
مفهوم در بازار کس��ب و کاری ایرانی از س��ال 
91 نخستین بار توسط موسسه اسکرام ایران 
با برگزاری دوره رس��می اس��کرام مطرح شد 
و بع��د از آن دوره های مش��ابه بس��یاری در 

خصوص چابک سازی برگزار شد. 
 ام��ا در آینده نزدیک کارگاه��ی با عنوان 
»مدیری��ت تیم های چابک در س��ازمان های 
بزرگ« توسط مرکز نوآفرینی فردا و موسسه 
اس��کرام ایران در محل پارک علم و فناوری 
پردیس برگزار خواهد ش��د. علی حاجی زاده 
مقدم، مدیر مرکز نوآفرینی فردا که از مراکز 
دانش بنیانِ  مس��تقر در پارک علم و فناوری 
پردیس اس��ت، در این خص��وص به خبرنگار 
فناوری »فرصت امروز« می گوید: این دوره که 

به صورت کارگاهی طی س��ه روز از 5 
تا 7خرداد سال جاری برگزار می شود 
سعی دارد روش DADرا که یکی از 
روش های جدید چابک س��ازی اس��ت 

مطرح کند. 
می کند:  تصریح  مق��دم  حاجی زاده 
ام��روزه ع��دم قطعی��ت در محی��ط 
کس��ب وکار از جمل��ه در بخش هایی 
چون نیازمندی ها، تکنولوژی و شرایط 
بیرونی مش��تریان از مهم ترین دالیل 
شکس��ت پروژه ه��ا به ش��مار می آید 
به گون��ه ای ک��ه ام��کان برنامه ریزی و 
کنترل پروژه به روش های کالس��یک 
و مدیری��ت تی��م و س��ازماندهی ب��ه 
روش ه��ای قدیمی دیگر پاس��خگوی 
س��ازمان ها نیس��ت. از ای��ن رو بحث 
روش ه��ای چابک به وج��ود آمده که 

کوششی برای پاسخ به موضوع عدم قطعیت 
و تغییرات سریع در سازمان است. 

مدیر این مرک��ز در ادامه می گوید: در این 
روش ه��ا تالش می کنیم ب��ه مدیران آموزش 
دهی��م و پاس��خ به تغیی��رات بیرون��ی برای 

سازمان در اولویت است. 
وی تصری��ح می کن��د: دی��ر ی��ا زود همه 
س��ازمان ها ب��ا چالش عدم قطعیت ش��رایط 

بیرون��ی مانن��د تغییرات ب��ازار، تغیی��ر نیاز 
مش��تری و تغییر تکنول��وژی مواجه خواهند 
ش��د اما در ح��ال حاض��ر کس��ب و کارهایی 
ک��ه بیش��ترین درگی��ری را ب��ا تکنولوژی و 
فناوری دارند می توانند بیش��ترین اس��تفاده 
را از روش های چابک سازی ببرند، پروژه های 
هایت��ک و نرم افزاری از مهم ترین بخش هایی 
هستند که بیشترین عدم قطعیت را در بازار 

خود لمس می کنند. 
وی در خصوص روش چابک س��ازی 
DAD که در ای��ن دوره آموزش داده 
می شود، می گوید: اسکرام که تا پیش 
از ای��ن متداول تری��ن و پرکاربردترین 
روش چابک س��ازی بود حالت عمومی 
دارد و ب��ا معماری ه��ای فنی مختلف 
س��ازگار اس��ت و بیش از ه��ر چیزی 
DAD روی تی��م تمرکز می کن��د اما 
)Disciplined Agile Delivery( ی��ا 
تحوی��ل منظم چاب��ک از معروف ترین 
و ب��ه روزترین روش های س��ازماندهی 
و مدیری��ت چابک اس��ت ک��ه بر کل 
سازمان تمرکز دارد و تاکیدش تحویل 
منظ��م راهکار )Solution( اس��ت و 
بیشتر به بحث های سازمانی می پردازد 
به گون��ه ای که عالوه ب��ر مطرح کردن 
بحث های پای��ه ای چابک س��ازی، تمرکز بر 
این اس��ت که در س��ازمان از دی��د مدیریت 
ارش��د چگونه تیم های مختلف را سازماندهی 
کنیم. البته بسیاری از شرکت ها و سازمان ها 
چابک سازی خود را با اسکرام شروع کرده اند، 
چرا که این چارچوب، استراتژی خوبی برای 
ش��روع کار و آغاز این تغییر در سطح تیم ها 
معرفی کرده اس��ت. اما با پیش رفتن اجرای 

این چارچ��وب، نیازهایی فرات��ر از تیم و در 
س��طح ارتب��اط بین تیم ه��ای مختلف و کل 
سازمان پدیدار می شود؛ نیازهایی که اسکرام 
پاس��خی به آنها نمی دهد. روش DAD یک 
روش ترکیبی اس��ت که از بهترین تجربیات 
 XP، ،روش های قبلی مانند اس��کرام، کانبان
AUP و. . . اس��تفاده می کند ت��ا چارچوبی 
ساده اما کارآمد برای سازمان های بزرگی که 

می خواهند چابک عمل کنند فراهم سازد. 
این کارشناس در پاسخ به این سوال که این 
دوره برای چه کسانی بیشترین فایده را خواهد 
داشت، می گوید: ش��رکت های حاضر در پارک 
علم و فن��اوری پردیس به دلیل حضور در این 
فضا و فعالیت های دانش محور با ما هم افزایی 
خوبی دارند و این گونه کارایی مناسبی برای آنها 
خواهد داشت اما در مجموع مدیران ارشد حوزه 
فناوری اطالعات که می خواهند درک جامعی 
از فرآیند چابک در سازمان خود داشته باشند 
به عالوه مدیران تیم یا پروژه در س��ازمان های 
بزرگ که قصد گسترش فرآیند چابک در کل 
س��ازمان را دارند و اعضای تیم های چابک که 
تجربه اجرای روش هایی چون اسکرام را دارند 
و با مس��ائل ارتباط با سایر بخش های سازمان 
روبه رو هس��تند می توانند بهترین استفاده را از 

این کارگاه ببرند. 

اجرای کارگاه آموزشی »مدیریت تیم های چابک در سازمان های بزرگ« توسط مرکز نوآفرینی فردا

دنیا به چابک سازی نیاز دارد



صنع��ت لوسترس��ازی ای��ران 
ب��ا س��ابقه ای بی��ش از نیم قرن 
هن��ر  از  آمیخت��ه ای  فعالی��ت، 
و صنع��ت را ب��ه جه��ان عرضه 
می كند كه در آسیا و خاورمیانه 
مق��ام اول را داش��ته و در جهان 
ه��م از اس��م و رس��م مناس��بی 
برخوردار اس��ت. تولیدات لوستر 
ایران به دلیل ذوق و س��لیقه ای 
كه در آن به كار گرفته می ش��ود 
در همه جای دنیا شناخته شده 
اس��ت، اما چند س��الی است كه 
این صنعت قدیمی و ریش��ه دار 
ح��ال و روز مس��اعدی ن��دارد و 
ب��ا توجه به ش��رایط كنونی بازار 
و ركود چند س��اله كمتر كس��ی 
رغبت این را دارد كه برای خرید 
لوس��تر اقدام كن��د. ضمن اینکه 
وضعی��ت تولید بحرانی اس��ت و 
برخی از فع��االن این صنعت به 
خاطر ش��رایط نامناس��ب فعلی 
دست از كار كش��یده اند و سراغ 
كاره��ای دیگر رفته ان��د. از نظر 
ای��ن  قدیم��ی  تولیدكنن��دگان 
حرف��ه، ای��ن صنعت اس��تعداد 
زیادی در ش��کوفایی مجدد دارد 
به ش��رطی ك��ه اقدام��ات الزم 
ب��رای تداوم فعالیت مهیا ش��ود. 
در ای��ن ش��ماره با اكب��ر نمکی، 
تولیدكنن��ده قدیمی و باس��ابقه 
و صاحب برن��د المپا درباره بازار 
و س��رمایه گذاری در این بخش 
تولیدی به گفت وگو پرداخته ایم. 

انبارها؛ بهترین مشتریان 
بازار

»بازار خراب اس��ت، یا ش��رایط 
اصال خوب نیس��ت.« ای��ن روزها 
این حرف ها و جمالت مش��ابه را 
از زبان فع��االن بازار و به خصوص 
تولیدكننده ها بیش��تر می شنویم. 
اكبر نمک��ی، تولیدكننده قدیمی 
ای��ن حوزه ه��م از وضعیت فعلی 
ناراضی اس��ت. وی 50سال است 

ك��ه در این بخش فعال اس��ت و 
42س��ال اس��ت كه جواز تولید و 
كسب دارد. او درباره این روزهای 
ب��ازار می گوید: باید بگوی��م بازار 
تعطیل اس��ت. سه س��ال اس��ت 
ك��ه رك��ود مطلق حاكم ش��ده و 
حداق��ل در كوتاه م��دت خروج از 
آن ممک��ن نیس��ت. االن طوری 
شده كه از پس هزینه های جاری 
هم به زحمت برمی آییم. اوضاع و 
احوال این صنف تا س��ال 1390 
بد نبود، ول��ی از آن موقع تا حاال 
مناسب نیست. تا چند سال پیش 
شیفت شب هم داشتیم ولی االن 
اضاف��ه كاری هم نداریم و از تعداد 
كارگره��ا كم كرد ه ایم چون تولید 
خیلی كم ش��ده و همی��ن مقدار 
كم هم مش��تری ندارد و در انبار 
خاک می خورد. به طور كلی حجم 
تولید ما و س��ایر واحدها بیش از 
30درص��د كاهش پی��دا كرده و 
بعضی از همکاران تعطیل كرده و 
رفته اند. پیش از این )قبل از سال 
90( به 15كشور صادرات داشتیم. 
كشورهای حاش��یه خلیج فارس، 
آذربایجان، ارمنستان، گرجستان و 
كشورهای آسیای میانه و آفریقای 
جنوبی بازاره��ای هدف ما بودند. 

صادرات این محص��ول االن صفر 
شده و به صورت محدود و به شکل 

چمدانی انجام می شود. 

تولید و عرضه 
نمک��ی از نح��وه كار و تولی��د 
می گوی��د: 90درصد  كارخانه اش 
ساخته های ما دستی است. تولید 
مکانیزه هم داریم ولی به اندازه كم. 
چون لوستر و كریستال یک كاالی 
لوكس و تزیینی اس��ت ارزش كار 
دستی آن بیشتر است و بعضی از 
اقالم را نمی توان با ماشین درست 
كرد. شركت المپا در كیلومتر 38 
ج��اده قدیم تهران – ك��رج واقع 
اس��ت كه بیش از 4هزار مترمربع 
وسعت دارد و 42نفر در آن به كار 
مشغول هستند كه قبال 120نفر 
پرسنل داشته است. كار عمده این 
شركت ساخت انواع لوستر برنزی 
اس��ت و نمونه های دیگر براساس 
س��اخته  دریافتی  س��فارش های 
می ش��ود. اساس و مواد اولیه برای 
این حرف��ه، رابطه مس��تقیمی با 
قیمت مس دارد. مواد اصلی تولید 
برنج و برنز اس��ت كه هر دو فلز از 
آلیاژهای مس به حساب می آیند. 
مواد اصلی كار تماما داخلی است 

چ��ون مناب��ع عظیم م��س را در 
اختی��ار داری��م و واردات نداریم. 
قیمت ه��ا از قرار كیلوی��ی 12 تا 
20 هزار تومان متغیر است چون 
بستگی به نرخ دالر و قیمت های 
بورس فل��زات دارد. از فلزات دیگر 
مثل نیکل، سرب و آلومینیوم هم 
در كار تولید اس��تفاده می ش��ود. 
اجناس چینی بیشتر آلومینیومی 
هس��تند ك��ه ه��م ارزان ترن��د و 
هم كیفی��ت باالیی ن��دارد. قیمت 
برنز تفاوت زیادی ب��ا برنج ندارد. 
آلومینی��وم كیلویی 6 ت��ا 8هزار 
تومان و س��رب 4 تا 6هزار قیمت 
دارند. نمکی درب��اره هزینه اولیه 
برای راه اندازی یک واحد تولیدی 
جمع و جور می افزاید: این بستگی 
ب��ه نوع كار و جنس تولیدی دارد. 
در یک زیرزمین كوچک و با چند 
وسیله ساده با سرمایه 50میلیون 
تومان هم می توان شروع كرد ولی 
حاصل كار محصول اس��تاندارد و 
با كیفی��ت از آب درنمی آید. برای 
تولید و فعالیت مستمر باید زمین 
مناسب تهیه كرد. حداقل به 3هزار 
متر زمین نیاز اس��ت كه نصف آن 
ب��رای انب��ار یا س��وله اس��تفاده 
می شود. غیر از آن 4-3میلیارد هم 

هزینه ماشین آالت و ادوات برقی 
می شود. مورد دیگر سرمایه گذاری 
مستمر و تزریق نقدینگی است. در 
این شغل به خاطر شرایط خاصی 
ك��ه دارد مانن��د ف��روش فصلی، 
سفارش های موردی و حتی تکی 
امکان تولید انبوه برای دو یا س��ه 
مدل خ��اص وجود ندارد. بنابراین 
طرح های جایگزین وقت و هزینه 
بیش��تری احتیاج دارن��د. خود ما 
ظرف پنج، ش��ش  س��ال گذشته 
چیزی نزدیک به 6میلیارد تومان 

هم به مجموعه اضافه كرده ایم. 

فرصت ها و تهدیدها 
ای��ن تولیدكننده صاحب نام به 
مستعد بودن فراوان این صنعت 
اش��اره می كن��د و می گوید: این 
حرفه خیلی مس��تعد توس��عه و 
سودآوری اس��ت. افسوس كه از 
این پتانس��یل اس��تفاده درست 
نمی كنیم. كس��انی ك��ه در این 
صنف مش��غول هس��تند همگی 
اس��تادكار هس��تند ك��ه در یک 
كارگاه كار تولی��دی می كنن��د. 
االن اوضاع برای رقابت مناس��ب 
نیس��ت و دروازه واردات هم كه 
باز ش��ده و اجن��اس بی كیفیت 
چینی ب��ازار را پر كرده اس��ت. 
تولی��د س��خت و واردات راحت 
ش��ده و بیش��تر به جای ساخت، 
س��راغ واردات رفته اند. مش��کل 
دیگر حساب و كتاب خود دولت 
اس��ت كه با ما خوب تا نمی كند. 
االن مالی��ات ب��ر ارزش اف��زوده 
9درصد تعیین ش��ده ك��ه ما به 
هیچ عنوان نمی توانیم از مشتری 
اخ��ذ كنی��م و به زور نمی ش��ود 
گرفت. تس��هیالت بانکی خوب و 
كافی هم در كار نیست تا با اتکا 
به آن بتوان به خطوط تولیدهای 
دیگر اضافه ك��رد. اگر حمایت و 
نظارت كافی باشد واقعا مشکلی 

برای تولید پیش نمی آید. 
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9 اردیبهشت 1395 فرصتکسبوکار14 تلفن مستقیم: 86073274شماره 493 www.forsatnet.ir

گزارش »فرصت امروز« از بازار صنعت لوستر و روشنایی

کم سویی چراغ حجره تولید محمدمهدی انصاری از نحوه فعالیتش می گوید 
از کار خانگی تا برند ایرانی

لوس��تر و لوسترس��ازی س��ابقه زیادی در كشور 
دارد و قدم��ت آن ب��ه حدود 80س��ال می رس��د. 
در كن��ار قدمت و س��ابقه طوالنی ای��ن حرفه در 
تولیدكنندگانی هس��تند  ای��ران،  مجموعه صنعت 
كه س��ابقه زیادی در س��اخت، پرداخت و فعالیت 

در صنعت لوسترس��ازی دارند. 
محمدمهدی انصاری از فع��االن و تولیدكنندگان 
قدیمی و خوشنام این صنعت در ایران است و بیش 
از 40س��ال اس��ت كه در این حرفه فعالیت می كند 
و ب��ه طراحی و س��اختن انواع لوس��تر و محصوالت 
روش��نایی می پردازد. عمده كار تولیدات شركت وی 
كه لوس��تر علی ن��ام دارد تولید لوس��ترهای برنجی 
است كه بیشتر حجم تولیدی موجود در بازار را هم 

تشکیل می دهد. 
انصاری مس��یر كاری اش از ش��روع ت��ا به حال 
را ب��ا  »فرصت امروز« در میان گذاش��ته اس��ت: 
از س��ن پایین، خ��ودم و برادرهایم كار می كردیم 
و از كار ف��راری نبودیم. مدت��ی را در این صنف 
شاگردی كردیم تا اینکه به طور غیرمستقیم وارد 
این حرفه ش��دیم. به واسطه یکی از اقوام سببی، 
م��ن و برادران وارد این كار ش��دیم و بعد از چند 
سالی كه توانس��تیم كارهای اولیه مربوطه را یاد 
بگیرم، وارد گود ش��دیم. مدتی كه گذشت به این 
فک��ر افتادم ك��ه چرا برای خ��ودم كار نکنم.  در 
گذشته تولید مثل االن نبود. حجم كاری محدود 
بود و به نس��بت ش��رایط امروز تولید خیلی كمتر 
از االن ب��ود ولی در جای خودش مناس��ب بود و 

خریدار داش��ت. 

خانه پدری 
ابت��دا در خانه پ��دری مش��غول كار بودیم و البته 
كار زیادی نمی توانس��تیم بکنیم. فض��ا كم و تولید 
محدود بود و بیش��تر از این از عه��ده ما برنمی آمد. 
كم كم كار توس��عه پیدا كرد و دسته جمعی هر كدام 
یک گوش��ه كار را گرفتیم. همان اوایل كار توانستیم 
س��فارش های خوبی بگیریم و با كار ش��بانه و چند 
ش��ب بی خوابی موفق شدیم س��فارش ها را زودتر از 
موعد مقرر تحویل بدهیم. این مس��ئله باعث شد تا 
اسم و رس��می پیدا كنیم و بین كارگاه های بزرگ و 
معتب��ر عرض اندامی بکنی��م. كارها به همین منوال 
پی��ش می رف��ت و روز ب��ه روز س��فارش ها و حجم 

تولیدات ما زیادتر می شد. 
چ��ون خودم��ان داخ��ل گ��ود بودی��م و مختصر 
ش��ناختی از ش��رایط تولی��د داش��تیم كار فروش و 
توزیع س��ریع تر و بهتر پیش می رفت و می توانستیم 
تا ان��دازه ای در حد خودمان بازاریابی كنیم و كاالی 
خ��ود را بفروش��یم. انصاری از ادام��ه فعالیت هایش 
در كارگاه ه��ای مختل��ف می گوی��د كه ب��ه صورت 
پیمانکاری كار كرده و در قبال كارهای ساخته شده 
اجرت می گرفته است. بعد از اینکه كمی جا افتادیم 
ج��ذب كارگاه های تولیدی ش��دیم. البته هیچ كدام 
 ثاب��ت نبودیم و برای هر واح��دی یک چیز جداگانه 
درس��ت می كردی��م. این هم یک قس��مت از دوران 
كاری م��ا بود. تا اینکه بعد از چندس��ال ش��اگردی 
و خ��رده كاری موفق ش��دم كارگاه مس��تقل خودم 
را راه ان��دازی كنم. برادرها هم س��راغ بخت و اقبال 
خودش��ان رفتند و هر یک تولیدی خودشان را دایر 
كردن��د. در حال حاض��ر واحد تولیدی م��ا بیش از 
4هزار مت��ر مربع مس��احت دارد و 60 نفر درآن به 

كار مشغول هستند. 

شرایط خوب است! 
انصاری برخالف سایر همکاران و هم صنفی هایش 
از وضعی��ت بازار راضی به نظر می رس��د، هرچند كه 
آن را مطل��وب نمی داند. وی در ای��ن باره می گوید: 
ش��اید اوضاع بازار خیلی خوب نباش��د، ولی بد هم 
نیس��ت. نیاز بازار با تولیدات داخلی تأمین نمی شود 
و ناگزیر به واردات هس��تیم كه این نشان می دهد به 
خاطر اس��تقبال خوب مردم با كمبود تولید داخلی 
مواجه هس��تیم كه برای برطرف ك��ردن آن باید از 
خارج وارد كنیم. اگر مشکالت تولید مثل هزینه های 
باال و قوانین دست و پاگیر برطرف شود و تسهیالت 
بانکی مناس��بی ب��ا بازپرداخت معق��ول و منصفانه 
ب��ه فعاالن این حوزه اعطا ش��ود، عالوه بر پوش��ش 
كام��ل بازار داخل��ی، صادرات خ��وب و قابل قبولی 
هم خواهیم داش��ت. لوسترس��ازی یک شغل ساده 
و معمولی نیست، بلکه بس��یار تخصصی، حساس و 
گسترده اس��ت كه تا 15 تا 20 استادكار را زیر یک 
چتر گرد هم می آورد كه محصول نهایی اش لوس��تر 
و كریستال است. تراشکار، آبکار، قالب ساز، ریخته گر 
و. . . همگی كارهایی را انجام می دهند تا یک لوستر 
و چراغ تولید ش��ود. این قس��مت جا برای كار زیاد 
دارد و اگ��ر حمایت های الزم ص��ورت بگیرد جایگاه 

مطلوبی در اقتصاد كشور بازی خواهد كرد. 

چین؛ بزرگ ترین صادرکننده 
لوستر در جهان

ام��روزه، با توج��ه به گرای��ش عمومی اس��تفاده 
از چلچ��راغ و لوس��تر در منازل ب��ه جای المپ های 
ساده تر، تجارت لوستر جهانی رشد چشم گیری یافته 
و در این میان كش��ور چین، بزرگ ترین تولیدكننده 
و صادركننده این صنعت به ش��مار می رود. همچنین 
ایاالت متح��ده آمریکا نی��ز از تولیدكنندگان عمده 
ای��ن صنعت محس��وب می ش��ود كه در س��ال های 
اخیر همکاری ه��ای تجاری خود را با چین ش��روع 
كرده بود، اگرچه بع��د از مدتی میزان این همکاری 
كمت��ر ش��د، اما كم��اكان ای��ن دو كش��ور به عنوان 
 صادركنن��دگان جهان��ی تجارت لوس��تر محس��وب 

می شوند. 
زیرس��اخت های  در  س��رمایه گذاری  افزای��ش 
بخش ه��ای مس��کونی، تج��اری و صنعت��ی، رش��د 
شهرنش��ینی، باالتر رفتن درآمد سرانه، رشد آگاهی 
از به��ره وری ان��رژی در می��ان مش��تریان و... باعث 
افزایش تقاضا نس��بت به ابزارهای روش��نایی شده و 
بر این اس��اس، طیف گس��ترده ای از این محصوالت 
وارد ب��ازار جهان��ی ش��ده اند. در این میان، لوس��تر 
به عن��وان یک��ی از مهم ترین ابزارهای روش��نایی در 
دنی��ای ام��روز كاربرد زی��ادی داش��ته و در منازل، 
محیط های تجاری، هتل ها، رستوران ها و بسیاری از 
امکان كاربرد فراوانی دارد. باال رفتن تقاضای جهانی 
نس��بت به این محصول، باعث افزای��ش تولید آن و 
در نتیج��ه ش��کل گیری بازاری پوی��ا در این صنعت 
ش��ده كه رون��د رو به رش��دی را در س��ال های آتی 
نی��ز تجرب��ه خواهد كرد. در این گ��زارش به معرفی 
چی��ن به عن��وان بزرگ ترین صادركننده لوس��تر در 
جه��ان می پردازی��م  و دیگر تولیدكنن��دگان عمده 
ای��ن صنعت معرفی می ش��وند. همچنی��ن به دالیل 
 رش��د ای��ن تج��ارت در س��ال های اخیر نیز اش��اره 

خواهد شد. 

رشد تقاضای جهانی برای صنعت لوستر و 
چلچراغ

استفاده از لوسترهای مختلف در دنیای امروز كامال 
رایج شده و انواع مختلفی از این محصوالت در طرح ها 
و جنس های متنوع روانه بازار می ش��وند؛ لوس��ترهای 
چوبی، شیش��ه ای و فلزی كه ب��ه صورت های مختلف 
دی��واری، آوی��زه ای و... تولید می ش��وند و در منازل و 
محیط ه��ای اداری و تفریح��ی كاربرد زی��ادی دارند. 
البته اهمیتی كه جامعه جهانی به اصول زیباشناس��ی 
می ده��د، در روند تولی��د این محص��والت تاثیرگذار 
اس��ت، چراكه باعث شکل گیری محصوالت جدیدتر و 
متنوع تری در این صنعت می ش��ود. از طرفی با توزیع 
انرژی الکتریسیته در اكثر نقاط جهان، سلیقه عمومی 
مردم نیز به س��وی این كاالهای زیبا بیشتر شده و در 
بیشتر منازل شخصی نمونه هایی از این محصوالت به 
چش��م می خورد، مردم دیگر تنها به دنبال رفع تاریکی 
با یک المپ ساده نیس��تند، چراكه با حضور گسترده 
انواع مختلف لوستر و چلچراغ در بازارهای جهانی، دیگر 
كاربرد آنها صرفا برای تولید برق نبوده، بلکه یک وسیله 
تزیینی به شمار می روند كه در بسیاری از اماكن به كار 
می روند، بنابراین در سال های اخیر با تقاضای روزافزون 
جامعه جهانی نسبت به صنعت لوستر و چلچراغ مواجه 
هستیم كه باعث رشد و تداوم این صنعت شده است. 

بزرگ ترین صادرکنندگان این صنعت طبق 
آمار و ارقام

طبق آمارهای گرفته ش��ده در س��ال 2014، كشور 
چین بر بازار لوستر جهانی مسلط بوده و در همان سال 
360هزار تن لوستر را صادر كرده بود كه ارزشی برابر با 
8.1میلیارد دالر داشتند، قابل ذكر است این آمار نسبت 
به س��ال قبل، 59درصد باالتر بوده است. ایاالت متحده 
آمریکا در صادرات لوستر جهانی نقشی برجسته داشته 
و همپ��ای چین در این تجارت عمل می كند. همچنین 
طب��ق آمارهای موج��ود در فاصله س��ال های 2007 تا 
2014 چین به عنوان صادركننده اصلی لوستر شناخته 
شده بود، به طوری كه هر سال بیش از 23.5درصد رشد را 
تجربه می كرد. البته در همان سال ها مکزیک و آلمان نیز 
از تامین  كنندگان بزرگ جهانی صنعت لوستر محسوب 
می شدند و در كنار چین و آمریکا به صادرات این صنعت 
اشتغال داشتند. جالب است بدانید در سال 2014، پنج 
كشور به عنوان ش��ریک تجاری چین در زمینه صنعت 
لوستر وارد عمل شدند كه شامل ایاالت متحده آمریکا، 
مالزی، سنگاپور، آلمان و ایران بودند كه حدود 40درصد 
از صادرات لوس��تر چین را سهیم شدند، البته در ادامه 
این همکاری، س��هم مالزی 7.5درص��د افزایش یافته و 
سهم آمریکا به شدت كاهش یافته و به منفی 15درصد 

رسیده است. 
www. linkedin. com :منبع

تولید لوس��تر در ایران یکی 
از تولی��دات قدیمی اس��ت و 
چون این كار بس��یار ظریف و 
حساس اس��ت نیاز به دقت و 
بنابراین  سلیقه بسیاری دارد، 
می ت��وان گفت این صنعت در 
ای��ران یکی از صنای��ع موفق 
ب��وده و ذوق و س��لیقه ایرانی 
آن  ارتق��ای  و  گس��ترش  در 
در كش��ور موث��ر بوده اس��ت. 
تولید لوس��تر نیاز ب��ه هنر و 
مه��ارت ف��راوان دارد و بای��د 
را  آن  ف��راوان  ریزه كاری های 
در نظر گرفت. اما این صنعت 
دیرپ��ا این روزها ح��ال و روز 
خوش��ی را تجرب��ه نمی كند. 
ركود فراگیر و كس��ادی بازار 
عرص��ه را ب��ر تولید كنندگان 
لوس��تر و روشنایی تنگ كرده 
ای��ن كاال از مع��دود  اس��ت. 
تولیدات ایرانی است كه بیش 
از 80درص��د مواد اولیه آن در 

داخل كشور تامین می شود. 
تقاضای  گرچ��ه گس��ترش 
ب��ه  مختل��ف  كش��ورهای 
در  ایران  س��اخت  لوسترهای 
15س��ال گذش��ته رونقی در 
ای��ن صنعت به وج��ود آورده، 
25درص��د  تعطیل��ی  ول��ی 
و  رس��می  كارگاه ه��ای  از 
غیررسمی و زیرپله ای ساخت 
لوس��تر در همی��ن س��ال ها، 
فراوان  مشکالت  وجود  بیانگر 
ای��ن صن��ف اس��ت. درح��ال 
كارگر   حاضر حدود 200هزار 
ماه��ر در رش��ته های مختلف 
ساخت، تزیین و نصب لوستر 
به فعالیت مشغول هستند كه 
هر س��اله تعدادی از این افراد 
این  فراروی  به دلیل مشکالت 
صنعت س��راغ شغل های دیگر 

برای امرار معاش می روند. 
حمید نصیری، مدیر اجرایی 
اتح��ادی��ه ت��ولی�دكنندگان 
و ف��روشن���دگان ل��وست��ر 
ته��ران در ای��ن خص��وص به 
می گوی��د:  »فرصت ام��روز«، 
س��اخت لوس��تر نیاز به چند 
ك��ه  دارد  مختل��ف  حرف��ه 
مجموع آنها به تولید لوس��تر 

ختم می ش��ود. ت��راش كاری، 
پرس كاری،  خ���م ك�����اری، 
ریخت���ه گ�����ری، آب كاری، 
دیگر  حرفه ه��ای  و  قلم زن��ی 
در قال��ب لوسترس��ازی جمع 
ش��ده اند. قبال همه این كارها 
خودش��ان  تولیدكننده  ه��ا  را 
انج��ام می دادن��د، ول��ی االن 
از پ��س هزینه های دس��تمزد 
و بیم��ه برنمی آین��د. در حال 
حاضر هر ك��دام از این كارها 
به صورت جداگانه و روزمزدی 
انجام می ش��ود ك��ه این رویه 
حج��م تولی��د را ك��م كرده و 
باع��ث پایین آم��دن كیفیت 
كاالهای تولیدی ش��ده است. 
باتوجه به ش��رایط نامناس��ب 
اقتص��ادی مردم و عدم قدرت 
خرید، حجم تولید پایین آمده 
و ه��م اینک��ه به خاطر كمبود 
نقدینگ��ی خانواده های ایرانی 
لوس��تر دیگر یک نی��از اصلی 
به حساب نمی آید. لوستر یک 
كاالی لوكس و تزیینی اس��ت 
و خری��د آن در هر ش��رایطی 
توجیه اقتص��ادی برای خانوار 
ن��دارد. در ح��ال حاضر عالوه 
بر ركود با اش��باع بازار مواجه 
هس��تیم. نصیری عوامل مهم 
را  فعلی  نامناس��ب  وضعی��ت 
ركود س��اخت وساز مسکن و 
آم��ار پایین ازدواج در كش��ور 

وقتی مس��کن دچار  می داند. 
عرض��ه  و  س��اخت  بح��ران 
می شود به نس��بت آن خیلی 
از صنای��ع هم دچار مش��کل 
می ش��وند. وقتی كس��ی خانه 
نداش��ته باشد لوس��تر به چه 
رفتن  باال  دردش می خ��ورد؟ 
س��ن ازدواج و ش��رایط فعلی 
س��خت اقتص��ادی زوج ه��ای 
ج��وان را از خریدن وس��ایلی 
مثل آینه و شمعدان و وسایل 

تزیینی منصرف می كند. 

موجودی بازار
در ب��ازار داخل��ی موجودی 
بیش��تر مغازه ها ایرانی است و 
چیزی حدود 20 تا 30درصد 
لوس��ترها چینی اس��ت. بنا به 
گفته یک��ی از فروش��نده های 
تولیدات  15خ��رداد  خیاب��ان 
آلمان��ی  و  چ��ک  ایتالیای��ی، 
هم در ح��د مح��دود در بازار 
وج��ود دارد. اجن��اس ایران��ی 
با جن��س بدنه برن��ج و برنز با 
هستند  مختلف  آب كاری های 
ول��ی چینی ه��ا بیش��تر آهنی 
هس��تند )كه به اس��م استیل 
فروخته می ش��وند(، البته تک 
و توک برن��ج و آلیاژهای روی 
هم پیدا می ش��ود. نقطه قوت 
ایران��ی كیفی��ت  لوس��ترهای 
بس��یار باالی آنهاست و نقطه 

ضعف ش��ان طراحی یکنواخت 
و قدیم��ی كه البت��ه خیلی ها 
ب��ا این نظ��ر موافق نیس��تند. 
مدل ها و طرح ه��ای زیادی از 
ارائه  سوی سازنده های داخلی 
می ش��ود كه بس��یار متنوع و 
كارهای  اینکه  زیباست. ضمن 
ایران��ی دارای ضمان��ت نامه از 
س��ه تا هفت سال هستند، ولی 
اجناس رنگ ولعاب دار خارجی 
به خصوص چینی هیچ گارانتی 
ن��دارد و صاحب اول و آخرش 
خریدار كم پول اس��ت. مشکل 
عمده این صنعت مثل بیش��تر 
صنایع تولی��دی، ركود و عدم 
حمایت دستگاه های اجرایی از 

بخش تولید است. 

مشکالت تولید
هزینه ه��ای ب��االی تولی��د 
قیم��ت  تمام ش��ده را بیش��تر 
كرده و در نتیج��ه به كاهش 
تولی��د منج��ر ش��ده اس��ت. 
هزینه دس��تمزد ماهانه، حق 
بیم��ه 30درصدی، محاس��به 
گاز و ب��رق ب��ا ن��رخ تجاری 
از  اق��الم خارج��ی  واردات  و 
چالش ه��ای پی��ش روی این 
صنعت ریش��ه دار كشور است. 
بنا بر آماره��ای موجود بیش 
از ه��زار واحد تولی��دی فعال 
تولی��دی وجود دارد كه 15 تا 

20درصد آنها تعطیل ش��ده و 
بقیه با نیمی از ظرفیت اسمی 

خود مشغولند. 
اتحادی��ه  اجرای��ی  دبی��ر 
همچنی��ن در م��ورد تولی��د 
و ص��ادرات در ای��ن زمین��ه 
تهران  در همی��ن  می گوی��د: 
بی��ش از 300واح��د تولیدی 
فع��ال هس��تند. در كل بی��ن 
400تولیدكنن��ده  ت��ا   300
خیلی خ��وب و عال��ی داریم 
كه س��اخته های آنها به خارج 
از كش��ور حتی ایتالیا و آلمان 
كه مهد این صنعت هس��تند، 
صادر می ش��ود. ب��ا این همه 
دردس��رهای تولی��د و فروش 
تمامی ندارد و ش��رایط كاری 
را س��خت كرده است. مسئله 
دیگ��ر واردات اس��ت. نصیری 
در این باره می افزاید: واردات 
لوس��تر و وس��ایل روش��نایی 
به ص��ورت ممنوع اعالم ش��ده 
ولی قطعات لوستر مثل حباب، 
طوقه، آوی��ز به صورت جداگانه 
در حجم زیاد وارد ش��ده و بعد 
از ورود به كشور روی هم سوار 
می شود. مواد اولیه برای تولید 
كریس��تال، بلور، نی��کل، برنج، 
برنز، آلومینی��وم، زاماک )آلیاژ 
قله و س��رب( تا ان��دازه زیادی 
در داخل كش��ور موجود است 
ولی همان طور كه گفتم تولید 
روزب��ه روز كاهش پی��دا كرده 
اس��ت. پنج س��ال پیش یکی از 
تولی��دی 370نفر  واحده��ای 
پرسنل داشت، ولی االن با 50 
نفر ب��ه كارش ادام��ه می دهد. 
این صنعت توان اش��تغال زایی 
فراوانی دارد كه اگر حمایت های 
الزم برای تولیدكنندگان مهیا 
ش��ود به رونق بسیار خوبی در 
این زمینه خواهیم رس��ید. وی 
همچنی��ن اضافه می كند كه از 
ویژگ��ی مهم چنین مش��اغلی 
این اس��ت ك��ه از اف��راد دارای 
مه��ارت اس��تفاده می ش��ود و 
افراد متخصص در ش��اخه های 
مختلف س��اخت لوستر در این 
ب��ازار حضور دارن��د، بنابراین با 
تولید،  نامناس��ب  رون��د  ادامه 
نیروی ماهر ب��ازار كار را بیکار 

می كنیم.  

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

سرمایهگذاری

»فرصت امروز« سرمایه گذاری در صنعت لوستر را بررسی می کند

با 50میلیون هم می توان شروع کرد
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10 نوع محتوای بصری جذاب
که باید برای برند شما تولید شده و در اختیار مخاطبان آن قرار گیرد. 

6 – استفاده از کلیپ های ویدئویی1 – استفاده از عکس های جذاب 

7 – مطرح کردن نکات، ترفندها و مباحث آموزشی2 – استفاده از نقل قول های الهام بخش

8 – ارائه اطالعات و محتوا با استفاده از تصویر3 – دعوت از مشتریان برای اقدام عملی

9 – مطرح کردن پرسش هایی که ذهن را تحریک می کنند4 – حک کردن نام برند روی تصاویر مورد استفاده

10 – اینفوگرافی5 – تصویر سازی جذاب از اطالعات و داده های موجود

پشت صحنه برند 
خود را با مخاطبان و 

مشتریان تان به اشتراک 
بگذارید. 

تنها 0/9درصد از 
کسب و کارهای کوچک در 
آمریکا به تولید محتوای 

ویدئویی در رابطه با حوزه 
فعالیت شان می پردازند. 

با ترکیب کردن 
محتواهای تولیدی تان 
با کلیپ های ویدئویی 

می توانید اثر گذاری آنان 
را به صورت قابل توجهی 

افزایش دهید. 

راه های جالب و جدید استفاده از 
محصوالت خود را به مشتریان تان 

بیاموزید. 

با تولید و انتشار محتوا های 
جذاب و مفید، برند خود را 
به عنوان برندی خردمند و 

هوشمند معرفی کرده و از این 
طریق مخاطبان تان را تحت 

تأثیر قرار دهید. 

محتوای آموزشی تولیدی 
شما می تواند دستور 

پخت نوعی غذا، نکات 
مفید برای زندگی بهتر یا 

هرچیز مفید دیگری باشد. 

از محتوا های بصری برای 
جلب توجه مخاطبان استفاده 
کرده و آنان را تشویق کنید تا 
محتوای مذکور را به اشتراک 

بگذارند. 

از نقدهای مثبت مشتریان 
درباره محصوالت تان 

عکس برداری کرده و آن را به 
صورت تصویری منتشر کنید 
و از این طریق به تولید محتوا 

برای برندتان بپردازید. 

با عکسبرداری از برخی 
مقاله ها یا ویژگی های وب 
سایت تان مخاطبان را به 
خواندن مقاله مذکور یا 
استفاده از ویژگی های 

وب سایت خود تشویق کنید. 

با نوشتن توضیحات بیشتر در رابطه با 
عکسی که منتشر کرده اید، به مخاطب در 

دریافت منظور اصلی آن کمک کنید. 

یکی از ویژگی های اینفوگرافی 
آن است که اطالعات بسیار 
زیادی را در یک صفحه به 

مخاطب عرضه می کند. 

اینفوگرافی ها سه برابر بیشتر 
از سایر محتوا های بصری در 
جهان به اشتراک گذاشته 

می شوند. 

اینفوگرافی حجم قابل توجهی 
از اطالعات را به سادگی در 
اختیار مخاطبان قرارداده و 

درک فهم اطالعات موجود را 
برای مخاطبان ساده می سازد.

کسب و کارهایی که از اینفوگرافی 
استفاده می کنند به میزان 12 درصد 
بیشتر از آن دسته که از اینفوگرافی 

استفاده نمی کنند، سود می کنند. 

با مطرح کردن سوال های چالشی در میان 
مشتریان تان می توانید بحث و گفت وگوی 
داغی را میان آنان به راه انداخته و آنان را 

درگیر مبحث تولید محتوا کنید. 

تولید محتوا از طریق طرح سوال های 
چالشی از مشتریان سبب فروریختن دیوار 

میان کسب و کارها و مشتریان می شود. 

به یاد داشته باشید که 
88درصد مردم پیش از خرید، 

سعی می کنند تا با خواندن 
نظریه ها و نقدهای کاربران از 
کیفیت محصول موردنظرشان 

اطمینان حاصل کنند. 

سوال هایتان را به صورت کلی و 
باز مطرح کنید: 

چه چیز به شما انگیزه می دهد؟ 
بهترین ویژگی تابستان که شما را 
مجذوب خود می کند، کدام است؟ 

سوال های خود را طوری بیان 
کنید که مخاطبان را برای به 

اشتراک گذاری آن تشویق کنید. 
این موضوع سبب می شود تا 

محتوای تولیدی شما به اشتراک 
گذاشته شود. 

با طراحی و تولید 
کلیپ های ویدئویی به 
برندتان صدا بدهید. 

64 درصد از مشتریان مایلند 
پس از دیدن کلیپ های 

ویدئویی موجود در رابطه با 
کاالی مورد نظرشان، نسبت 

به خرید آن اقدام کنند. 

چهره ای انسانی برای 
برندتان در نظر بگیرد. 

از شیوه نگارشی و فونت 
مخصوص به برندتان در 

نوشتن نقل قول های مورد 
نظرتان استفاده کنید. 

عکس هایی که روی آن 
نقل قول های الهام بخش 
نوشته شده از قابلیت 
بسیار زیادی جهت به 

اشتراک گذاری در تمامی 
شبکه های اجتماعی 

برخوردار است. 

از نقل قول هایی استفاده 
کنید که بیانگر ارزش های 

برند شما باشد. 

طراحی صفحه یا فضایی 
برای انتشار این نقل قول ها 

بسیار ساده است. 

70 درصد از کسب و کارها 
در زمینه دعوت از 

مشتریان و مخاطبان خود 
جهت انجام اقدامی عملی 

ضعیف عمل می کنند. 

استفاده از تصاویر جذاب و 
سرشار از جزییات که لوگو 
و برند شما روی آن حک 

شده است، می تواند تعداد 
بازدیدکنندگان شما را به 
میزان 67 درصد افزایش 

دهد. 

از تصاویری استفاده کنید که 
مطابق با ارزش های برند شما 

بوده و به شکل مؤثری در افزایش 
آمار فروش کاالهای تولیدی تان 

کمک کند. 

 فراموش نکنید که با استفاده از 
رنگ ها و تصاویر مناسب و منحصر 
به فرد می توانید ارزش ها و وجهه 
برندتان را به نمایش گذاشته و 
از این طریق توجه مخاطبان و 

مشتریان تان را جلب کنید. 

با استفاده از این شیوه می توانید 
اطالعات و آمارهای مهم را بسیار 
سریع تر و آسان تر به مخاطبان 

ارائه کنید. 

می توانید با طراحی تصویری 
اطالعات و داده ها و ارائه 

آن به مخاطبان، ارزش های 
برندتان را به نمایش بگذارید. 

40 درصد از مردم نسبت به 
آمارها و اطالعات تصویری 
واکنش بهتری نشان داده و 
تصویرسازی از اطالعات می تواند آنها را بهتر درک می کنند. 

به صورت ترسیم نقشه، دیاگرام، 
چارت و گراف باشد. 

بازدیدکنندگان صفحات خود را در 
وب وادار کنید تا کاری انجام دهند، 

 استفاده از جمالتی نظیر
 Buy Now و Click Here 

می تواند راهکار بسیار مناسبی در 
این زمینه باشد. 

از طریق استفاده از تصاویر 
جذاب و منحصر به فرد 

برای جلب توجه مشتریان 
به محصوالت و کاالها. 

استفاده از این شیوه تأثیر 
بسیار مثبتی بر میزان 

فروش ویژه، رویدادهای 
تبلیغاتی و محتوای 

اختصاصی دارد. 

مراحل تولید 
کاالهای تان را به نمایش 

بگذارید. 

93 درصد
مردم می گویند عکس 

یکی از مهم ترین 
عواملی است که آنها 
هنگام خرید کاالهای 

مورد نیازشان همواره به 
آن توجه می کنند. 



پیش بینی حمالت سایبری
ماساچوست  تکنولوژی  موسسه 
س��اخته  مصنوعی  هوش  نوعی 
که قادر اس��ت به کمک انسان 
حمالت س��ایبری را پیش بینی 
کند. ای��ن فناوری تا 85درص��د موفق عمل کرده 
اس��ت. در واقع این ه��وش مصنوع��ی ترکیبی از 
انس��ان و ماشین برای کارایی بهتر و سریع تر است. 
این ه��وش مصنوعی یک تحلیلگر مجازی اس��ت 
که الگوه��ای خود را ظرف چند س��اعت پردازش 

می کند. 
سپس قربانی حمالت سایبری را برای یک دفاع 

بالقوه آماده می کند.
 موسس��ه تکنول��وژی ماساچوس��ت و ی��ک تیم 
تحقیقاتی از محققان علوم کامپیوتر و آزمایش��گاه 
فن��اوری هوش مصنوعی CSAIL به همکاری هم 
یک پلتفرم نرم افزاری ساخته اند. این پلتفرم به نام 
IA2 تالش هکر ها را برای دس��ت یافتن به فضای 
مجازی این سایت شناسایی می کند. در آزمون های 
انجام ش��ده این هوش مصنوعی تا 85درصد موفق 

عمل کرده است. 
متخصص��ان ب��ا ای��ن روش به امنی��ت در حوزه 
فن��اوری اطالع��ات دس��ت یافته ان��د. ای��ن هوش 
مصنوعی با شناس��ایی ترافیک ه��ای ناهنجار یک 
س��ایت و حمالت خارج از چارچوب امنیتی سایت 

هشدار الزم را می دهد. 
سپس انسان ها وارد عمل می شوند، اطالعاتی را 
که این س��امانه به آنها می دهد، بررس��ی می کنند 
و اعتب��ار و صحت یافته ها را می س��نجند. س��پس 
بازخ��ورد آن را دوباره برای س��امانه می فرس��تند 
ت��ا قابلیت شناس��ایی AI 2 را بهبود بخش��ند. در 
ای��ن فناوری همان طور که می بینیم انس��ان نقش 
مهم��ی را ایفا می کن��د. این فناوری ب��ا همکاری 
هوش مصنوعی و انس��ان می توان��د نتیجه بهتری 
داشته باشد. در حقیقت این نرم افزار نقش تحلیلگر 
انسان را حذف نمی کند. یکی از محققان این پروژه 
می گوید: »ماش��ین و انس��ان در این فناوری هردو 

مکمل یکدیگر هستند.«

بارگذاری نا محدود فایل 
دراپ باکس امکان 
ری  ش��تراک گذا ا
خ��ود  نامح��دود 
را در لن��دن راه ان��دازی می کن��د. در دراپ باکس 
ام��کان به اش��تراک گذاری اس��ناد و فایل ها وجود 
دارد. ای��ن کار با ایجاد لینک ب��رای هر فایل قابل 
انجام اس��ت، همچنین ش��ما امکان دس��ته بندی 
 فایل ه��ا براس��اس ن��وع پس��وند را ب��ه آس��انی 

خواهید داشت. 
اطالع��ات ذخی��ره ش��ده در ابره��ای اطالعاتی 
)cloud(، در ظاهر فضایی از هارددیس��ک اشغال 
نمی کنند اما در عمل، زمان همگام سازی اطالعات 
روی Mac و Pc، اغلب در محلی ذخیره می شوند. 
ح��ال Dropbox قص��د دارد ای��ن فرآین��د را با 
رونمایی از سرویس نامحدود خود در لندن ساده تر 

کند. 
بع��د از ظهور نرم افزارهای تحت وب و اس��تفاده 
بیش از پیش کارب��ران از این گونه نرم افزارها، نیاز 
به فضایی برای ذخیره س��ازی فایل ها حس می شد 
ت��ا هر ش��خصی بتواند ب��دون احتیاج به وس��ایل 

ذخیره سازی مانند فلش آنها را جابه جا کند. 
با ورود بحث محاسبات ابری و عدم نیاز به فضای 
محلی برای ذخیره سازی، افراد برای ذخیره فایل ها 
و اس��ناد خود آنها را در اکانت و حس��اب شخصی 

خودشان در اینترنت ذخیره سازی می کنند. 
ایده اصلی این ط��رح جلوگیری از ذخیره کامل 
اطالعات و ذخیره تنها تعدادی کلید میانبر اس��ت، 
 Robin مانن��د کاری که قبال در تلفن هوش��مند
س��اخت Nextbit انجام ش��ده. این کار دو مزیت 
 cloud دارد؛ یک��ی ایجاد فض��ای خالی توس��ط
و دیگ��ری وج��ود فضای��ی امن هنگام اس��تفاده و 

اشتراک گذاری آنها است. 
 ای��ن ط��رح اتف��اق جدی��د و متفاوتی نیس��ت. 
 ،skydrive مایکروس��افت،   loud c س��رویس 
 ای��ن طرح را روی ویندوز هش��ت، قب��ل از حذف

 onedrive از ویندوز ۱۰ اجرا کرده بود. 

در فرآیند سخت  گذار به اقتصاد تجدیدپذیر منابع محور الزم است به این پرسش پاسخ 
داده شود که تغییرات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چگونه رخ می دهد؟ برای پاسخ به این 
پرسش نگاه به تغییر و تحوالت یک قرن گذشته و دقیق شدن در اتفاقات آن کمک کننده 
اس��ت. پایان قانون تبعیض نژادی، حقوق زنان، رشد گوشی های هوشمند و اینترنت، هوا 
و آب تمیزتر و رش��د اقتصاد جهانی از جمله تغییرات یک قرن اخیر اس��ت. این تغییرات 
به خوب��ی بیانگر این اس��ت که ما در دنیای کامال متفاوت با پ��دران و مادران و نیاکان مان 
زندگی می کنیم. وقتی به پشت سرتان نگاه می کنید، متوجه می شوید در عرف متداول و 
بیان نظرات کارشناسی به سختی های ناشی از تغییرات یا بیش از حد بها داده شده است یا 
دست کم گرفته شده اند. اما ناگزیر همه ما شاهد جهانی هستیم که پس از گذر از پیروزی ها 
و شکست ها و نیز آگاهی های ناگهانی کامال تغییر کرده و دیگر جهان یک قرن پیش نیست. 
در جهان امروز ش��اهد این هس��تیم که اکن��ون همه مردم جه��ان آگاهی هایی درباره 
بحران های زیس��ت محیطی به دس��ت آورده اند. بحران های زیست محیطی حاال از حاشیه 
رها ش��ده به کانون دستورکارهای سیاسی تبدیل ش��ده اند. 4۰ سال پیش کمتر کسی از 
اهمیت محیط زیس��ت اطالع داشت اما اکنون بس��یاری از آدم های عادی و غیرمرتبط با 
محیط زیس��ت نیز به اهمیت حفاظت از آن واقف هس��تند. »آموزش همگانی« و »آگاهی 
اجتماعی« پایه های اصلی تغییرات در مقیاس بزرگ هس��تند. نیاز به مدیریت و سیاست 

پایداری جهانی اکنون موضوع قابل فهمی برای اکثریت مردم جهان است. 
یک اجماع اساس��ی درباره اهمیت و ابعاد این مش��کل وجود دارد. ما هنوز نمی دانیم از 
شرایط ناپایدار فعلی چگونه گذر کرده و پا به شرایط پایدار بگذاریم اما بیشتر مردم می دانند 

که باید به این موضوع توجه شود. 
معرفی خودروی برقی ارزان قیمت تس��ال و نیز نشست ها و تصمیمات مقامات بلندپایه 
جهان درباره رسیدن به راهکاری برای نجات محیط زیست از جمله اقداماتی است که نشان 
می دهد اهمیت این موضوع به الیه های گوناگون جوامع جهانی رسوخ کرده است. تغییرات 
در این زمینه ش��اید آهس��ته باشد اما حرکتی به سمت بهبود وضع اقتصادی از این لحاظ 
شروع شده که قطعا غیرقابل انکار است. توجه به این نکته ضروری است که مشکل اصلی 
این روزهای دنیا که مشکالت اقتصادی زیادی را نیز همراه خود ایجاد کرده، تنها تغییرات 
آب وهوایی یا سوخت های فسیلی نیست. مشکل حال حاضر جهان مجموعه ای گسترده از 
مسائل مرتبط با پایداری محیط زیست است که باید با اقتصاد تجدیدپذیر منابع محور به آن 
پاسخ داد. حتی امروزه که دنیا به سمت استفاده از انرژی های غیرکربنی رفته، هنوز هم در 
موادغذایی و زیست بوم ما مواد سمی وجود دارد که خطرات زیادی همراه خود دارد. مردم 
جهان همچنان با رفتارهای خود از تنوع زیستی می کاهند و نظم سیستم های اکولوژیک را 
به هم می زنند اما فرق اکنون با گذشته در این است که مردم حاال از کار خود آگاهی دارند. 
در شرایط فعلی که آگاهی مردم باال رفته، نیاز به یک نوع مشارکت دولت و بخش خصوصی 
در همه کش��ورها وجود دارد تا اس��تفاده از انرژی های تجدیدپذیر، مدیریت  پس��ماندها و 
مدیریت و صرفه جویی در مصرف آب امکان پذیر ش��ود. دولت ها اگر از فرآیند هوشمندانه 
پایداری زیس��ت محیطی حمایت کنند، می توانند اطمینان داشته باشند که می توانند در 

شغل و جایگاه فعلی خود بمانند. 
بهترین راهکار برای گذار از وضعیت فعلی به اقتصاد تجدیدپذیر منابع محور، اس��تفاده از 
راه حل های بلندمدت است. طبیعت را مجبور به تغییرات ناگهانی کردن نتایج فاجعه باری 
برای محیط زیست و اقتصاد خواهد داشت. تالش این روزهای مقامات و مردم جهان برای 
کاهش میزان گازهای گلخانه ای یکی از اقدامات موثر است. این کار اگرچه کافی نیست اما 

برای گام اول بسیار مناسب است. 
امید می رود جهان به این باور برسد که با طبیعت پایدار، وضعیت اقتصادی بهتری هم 

در انتظار جهانیان خواهد بود.  

بحران تغییرات اقلیمی و  گذار به اقتصاد تجدیدپذیر

کش��ور هند در صدد است تا سال 2۰32، 
اقتصادی به ارزش ۱۰هزارمیلیارد دالر داشته 
باشد. به عبارت دیگر این کشور می خواهد تا 
۱6 س��ال آینده جایگاهی را داشته باشد که 

امروز کشور چین دارد. 
این یک هدف استثنایی ولی قابل دسترس 
اس��ت. به خصوص با توجه ب��ه اینکه اقتصاد 
هند با رش��د 4.6 برابری در ۱6 سال گذشته 
روبه رو ب��وده اس��ت. در س��ال 2۰۰۱، هند 
اقتصادی 494میلیارد دالری داشت و انتظار 
م��ی رود تا پایان س��ال 2۰۱6 ب��ه اقتصادی 

2.2هزارمیلیاردی تبدیل شود. 
براس��اس آمار بانک جهانی، ارزش اقتصاد 
چی��ن در ح��ال حاض��ر ۱۰هزارمیلیارد دالر 
اس��ت، و ارزش اقتص��اد آمری��کا بی��ش از 

۱7هزارمیلیارد است. 
نارن�����درا م��ودی، 
نخس����ت وزیر هن��د، 
س��ال گذش��ته از این 
هم فراتر رفته و گفت 
کشور  تبدیل  آرزویش 
اقتص��ادی  ب��ه  هن��د 
دالری  2۰هزارمیلیارد 
اس��ت. اما دوره زمانی 
ب��رای  را  مش��خصی 
اعالم  تغییر  این  ایجاد 

نکرد. 
ات��اق فکر سیاس��ی 
NITI Aayog ک��ه 

توس��ط مودی ب��رای جایگزینی کمیس��یون 
برنامه ریزی تاس��یس ش��ده، طرحی را ارائه 
کرده تا به س��ومین اقتصاد بزرگ آسیا کمک 
کند که تا س��ال 2۰32، اقتص��ادی با ارزش 

بیش از ۱۰هزارمیلیارد داشته باشد. 
در جلس��ه ای که هفته گذش��ته با حضور 
مودی برگزار ش��د، آمیتا کن��ت، مدیر عامل  
NITI Aayog گف��ت در صورت��ی ک��ه از 
امس��ال کشور هند نرخ رش��د خود را ساالنه 
7 تا ۱۰درصد افزایش دهد، می تواند به هدف 

خود برسد. 
»اگر م��ا بتوانیم تا س��ال 2۰32 به هدف 
رشد اقتصادی ۱۰هزارمیلیارد دالری برسیم، 
ق��ادر خواهیم بود تا 6 یا 7 س��ال پس از آن 
به اقتص��ادی 2۰هزارمیلیاردی دس��ت پیدا 

کنیم.«
 NITI Aayog براس��اس اعالم س��ازمان
چنین رش��دی فقر را ریشه کن کرده و بیش 

از ۱75میلیون شغل ایجاد می کند. 
روی دیگر س��که آن اس��ت ک��ه اگر هند 
نتواند رشد اقتصادی خود را به باالی 7درصد 
برساند، بیش از 6درصد جمعیت آن همچنان 
تا س��ال 2۰32 زیر خط فقر خواهند بود. در 
ح��ال حاض��ر ۱2.9درص��د از جمعیت هند 
)حدود ۱72میلیون نفر( زیر خط فقر زندگی 

می کنند. 
ن��رخ کنونی رش��د اقتصادی هند س��بب 
کاهش فقر خواهد ش��د، اما از آنجا که انتظار 
می رود جمعیت هند تا سال 2۰3۰، به بیش 
از ۱.4میلی��ارد نف��ر افزایش پی��دا کند، فقر 
موجود با این میزان رش��د ریشه کن نخواهد 

شد. 

بهبود بخش زیرساخت
 از جم����ل��ه راه های��ی ک��ه س�����ازمان

رش��د  رس��اندن  ب��رای   NITI Aayog  
اقتص��ادی هند ب��ه باالی ۱۰درص��د، عنوان 
کرده اس��ت س��رمایه گذاری بیشتر در بخش 
زیرساختی و بهبود و برطرف کردن تنگناها و 

مشکالت آن است. 

به ط��ور کل��ی از س��ال 2۰۱2 در بخ��ش 
ج��اده ای، کم کاری هایی ص��ورت گرفته بود 
که در حال حاضر در حال بازس��ازی اس��ت. 
دولت هند وعده داده اس��ت تا در سال مالی 
2۰۱7، مبلغ 3۰میلیارد دالر جهت بازسازی 
 و بهبود ش��رایط جاده های کش��ور اختصاص 

دهد. 
 NITI Aayog پیش بینی کرده است که 
انج��ام پروژه های جاده ای ۱۰هزار کیلومتری 
در س��ال ج��اری، از الزمه های دس��تیابی به 

اقتصاد ۱۰هزارمیلیارد دالری است. 
از پیش��نهادات دیگ��ر این س��ازمان بهبود 
ش��رایط فرودگاه های کشور و سرمایه گذاری 
برای توسعه روس��تاهایی است که می توانند 

مرکز فعالیت های اقتصادی باشند.
 

افزایش مهارت ها 
دولت جدید هند در صدد اس��ت کالس ها 
و دوره های توس��عه توانمندی و مهارت را در 
سراس��ر این کش��ور افزایش دهد تا بتواند از 
طریق آن ب��ا معضل بیکاری مقابله کند. نرخ 
بیکاری هند در حال حاضر ۱۰درصد است. 

بهبود کشاورزی 
در کش��وری که هزارها کش��اورز ساالنه به 

دلیل از دس��ت رفتن محصول ش��ان یا موانع 
مالی دست به خودکشی می زنند، رسیدن به 
اقتص��اد ۱۰هزارمیلیارد دالری تنها از طریق 
روی آورن به فناوری های پیشرفته و به روز، 
تاسیس صندوق آبیاری و استفاده از بذرهای 
س��الم و با کیفیت امکان پذیر است. عالوه بر 
این دولت هند برنامه هایی نیز برای مقابله با 

هدر رفت مواد غذایی دارد. 

بهداشت 
یک��ی از نخس��تین اقدام��ات دولت جدید 
هند طرح توس��عه بهداش��ت در این کشور از 
طریق س��اخت توالت های عمومی بیش��تر و 
خاتمه دادن به مش��کالت بهداش��تی مربوط 
به نبودن این س��رویس در مکان های عمومی 
بوده اس��ت. این دولت 
ص��دد  در  همچنی��ن 
س��رویس های  ساخت 
بی��ش  در  بهداش��تی 
از 5۰ه��زار روس��تای 
هن��د اس��ت. از جمله 
برنامه ه��ای  دیگ����ر 
دول��ت هند ب��رای باال 
بردن س��طح بهداشت 
و سالمت جامعه، ارائه 
 LPG سیلندرهای گاز
ب��ه زنان��ی اس��ت که 
زی��ر خط فق��ر زندگی 
بیش  ساالنه  می کنند. 
از 5۰۰ه��زار زن در هندوس��تان ب��ه دلی��ل 
استفاده از سوخت های نامرغوب برای آشپزی 

جان خود را از دست می دهند. 
س��ازمان NITI Aayog پیشنهاد کرده 
است که برای رش��د اقتصادی بیشتر، دارو ها 
با نرخ یارانه ای در اختیار بیماران قرار بگیرد. 

انرژی سبز 
ب��رای مدت ه��ای طوالنی، کش��ور هند با 
مش��کل تامین انرژی برق روبه رو بوده است. 
تنها در س��ال گذش��ته این کش��ور با کمبود 
انرژی برق 3.6درصد در س��اعات اوج مصرف 

روبه رو بود. 
چنین مش��کالتی در بخش ان��رژی عمدتا 
بهره وری بخش های تولی��دی و صنعتی را با 

مشکل روبه رو می کند. 
اخی��را دولت هن��د برنامه هایی ایجاد کرده 
است تا از طریق گس��ترش فرهنگ استفاده 
از المپ ها، فن ها و س��ایر وسایل کم مصرف 
بتوان��د ان��رژی الزم برای بخ��ش صنعتی و 

تولیدی را تامین کند. 
سازمان NITI Aayog همچنین معتقد 
است که کشور هند باید میزان باالی واردات 
س��وخت را از طری��ق بهینه س��ازی مص��رف 

سوخت کاهش دهد.

قیمت زعفران

تالش هند برای رسیدن به اقتصاد 10هزار میلیارد دالری 

س��ی و چهارمین جش��نواره جهانی فیلم فجر چه در رویکرد و شیوه برگزاری و چه در 
کیفیت فیلم ها، نشان از رشد و اعتالی این رخداد سینمایی داشت. 

جشنواره فیلم فجر از همان دوره اول برگزاری صفت بین المللی بودن را یدک می کشید 
ولی آنچه در عمل مشاهده می شد، نمایش بی ضابطه و بی برنامه تعدادی فیلم خارجی بود 
که حتی س��ازندگانش نیز از حضور فیلم شان در جشنواره فجر و اساساً موجودیت داشتن 
چنین فستیوالی اطالع نداشتند. جشنواره فجر از همان ابتدای برگزاری اش از بخش مسابقه 
س��ینمای ایران هویت و اعتب��ار گرفت و همواره یک رخداد داخل��ی بود و می توان گفت 
مهم ترین رخداد هنری بود که در سال برگزار می شد ولی هنگامی که صحبت از بین المللی 
بودنش بود، به هزار و یک دلیل نمی شد جدی اش گرفت. اگر در دهه 6۰ با توجه به کمبود 
امکانات برای دیدن فیلم های خارجی، استقبالی از جشنواره به عمل می آمد، دست کم در 
یک دهه اخیر کمتر مخاطبی عالقه مند به دنبال کردن و تماشای فیلم های این بخش بود. 
س��ال ها بود که بخش بین الملل در س��ایه بخش مسابقه سینمای ایران قرار داشت و تنها 
کارکردش این بود که برخی فیلم های ایرانی که در سودای سیمرغ جایزه نمی گرفتند، در 
بخش بین المللی س��یمرغ کسب کنند تا با تقسیم جوایز همه راضی و خوشحال به خانه 
بروند! اینکه فیلم های خارجی چگونه انتخاب می ش��دند و چه مخاطبانی به تماش��ای این 
فیلم ها می نشس��تند، اهمیت چندانی نداشت و براساس یک توافق نانوشته همه پذیرفته 
بودند که بخش بین المللی جشنواره را نباید جدی گرفت. دو سال پیش اما علیرضا رضاداد، 
دبیر وقت جشنواره فجر و مشاور ارشد رئیس سازمان سینمایی خبر از تفکیک بخش ملی 
از بخش بین الملل داد. اگر به رسانه های سینمایی در آن مقطع مراجعه کنید، با انبوهی از 
اظهارنظر مثبت از اهالی سینما درباره جدا کردن بخش بین الملل مواجه می شوید. هرچند 
وقتی پارسال برای اولین بار جشنواره بین المللی فجر به صورت مستقل برگزار شد، تقریباً 
هیچ کس نتوانس��ت از آن دفاع کند. اولین تجربه تفکیک جشنواره چنان شکست خورد 
که علیرضا رضاداد از دبیری فجر  )چه ملی و چه بین الملل( برکنار ش��د و کال به حاش��یه 
رفت. جشنواره آشفته، بی نظم و بی برنامه پارسال بدون اغراق یکی از بدترین فستیوال های 
هنری بعد از انقالب بود. وقتی اعالم شد رضا میرکریمی قرار است دبیری جشنواره بیست و 
چهارم را عهده دار شود، خیلی ها فکر می کردند وقتی مدیر باتجربه ای چون رضاداد از عهده 
برگزاری آبرومند فجر بین المللی برنیامده، یک کارگردان س��ینما که فاقد تجربه مدیریت 
اس��ت چگونه می خواهد این کشتی به گل نشسته را به س��احل برساند؟ جشنواره ای که 
میرکریمی دبیری اش را به عهده داشت، دوشنبه شب به پایان رسید و اکنون می توان درباره 

عملکرد او به قضاوت نشست. 
آنچه برخی سایت های زرد درباره جشنواره نوشته اند فراموش کنید. اینکه عده ای براساس 
پیش فرض هایش��ان تحلیل و خبر بنویسند در آش��فته بازار رسانه  وطنی، کامال قابل درک 
است. جدا از غرض ورزی های شخصی اما، اگر بخواهیم جشنواره امسال را منطقی ارزیابی 
کنیم نمی توانیم به رشد چشمگیر این رخداد در برنامه ریزی و شیوه برگزاری اشاره نکنیم. 
جشنواره ای که از همان ابتدا اهداف و مخاطبان معین و مشخص برای خود تعریف کرده 
بود، بر همان اساس حرکت کرده بود و الگویی شد برای دیگران که یک جشنواره سینمایی 

را چگونه باید برگزار کنند. 
میرکریم��ی ج��ای اینکه چرخ را از نو اختراع کند، به ش��کل اصول��ی و قاعده مندی به 
الگوبرداری از جشنواره های مهم و معتبر دنیا پرداخت و در حد مقدور و ممکن تالش کرد 
تا یک فس��تیوال جهانی آبرومند برگزار کند. فستیوالی که کوچک و جمع و جور بود اما با 
برنامه و با هویت که کامال می توان انتظار داش��ت در دوره های بعدی بتواند در مسیر اعتال 

و رشد بیشتر قرار گیرد. 
میرکریمی به درستی متوجه شد که جشنواره جهانی فجر نمی تواند مخاطب عام داشته 
باشد و به جایش باید سراغ تماشاگر فیلم بین و عالقه مند به سینمای جدی برود. راه اندازی 
باش��گاه هواداران و حضور هنرجویان برای شرکت در ورک شاپ ها به جشنواره رونق داد و 

این مخاطب هدف، موجب گرم شدن فستیوال می شود. 

جشنواره استاندارد

دور دنیا
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جدول امروز

آژانس حفاظت از محیط زیست ژاپن در پی رسوایی شرکت میتسوبیشی قوانین جدیدی را برای خودروسازان وضع کرد. شرکت میتسوبیشی روز سه شنبه رسما اعالم 
کرد که از سال 1991 در زمینه تامین سوخت قوانین ژاپن را زیرپاگذاشته است. این زمان بیشتر از آن چیزی است که پیش از این تصور می شد. 
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