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سرمقـاله

طلب بانک ها تا ابد 
نمی تواند باشد

سیس��تم بانک��داری موج��ود 
در ای��ران یک��ی از پیچیده ترین 
سیس��تم های پول��ی در دنی��ای 
امروز به حس��اب می آید. توزیع 
مالکی��ت س��هام بانک ه��ا میان 
خصوص��ی،  نهاده��ای  دول��ت، 
و حکومتی  نهادهای خصولت��ی 
و سهام نهادهای عمومی بخشی 
از این سیس��تم پیچیده اس��ت. 
ن��وع مناس��بات بان��ک مرکزی 
ب��ا بانک ه��ای تج��اری اع��م از 
دولت��ی و خصوصی  بانک ه��ای 
)ب��ه همی��ن معن��ای مصطلح( 
 ک��ه به نوع��ی ی��ادآور حکومت

ارباب- رعیتی رقیق ش��ده است، 
از پیچیدگی های این نظام بانکی 

است. نوع مناسبات دولت ...

1

سیس��تم بانک��داری موج��ود در ای��ران یکی از 
پیچیده ترین سیستم های پولی در دنیای امروز به 
حساب می آید. توزیع مالکیت سهام بانک ها میان 
دول��ت، نهاده��ای خصوصی، نهاده��ای خصولتی 
و حکومت��ی و س��هام نهادهای عمومی بخش��ی از 
این سیس��تم پیچیده اس��ت. نوع مناس��بات بانک 
مرک��زی ب��ا بانک های تج��اری اع��م از بانک های 
دولت��ی و خصوصی )به همین معنای مصطلح( که 
به نوعی یادآور حکومت ارباب- رعیتی رقیق شده 
است، از پیچیدگی های این نظام بانکی است. نوع 
مناس��بات دولت و ش��رکت های دولتی با بانک ها 
نیز از ویژگی های عجیب نظام بانکداری در دنیای 
ام��روز به حس��اب می آید. مناس��بات متقاضیان و 
عرضه کنن��دگان پول با سیس��تم بانک��ی به دلیل 
تمای��ات سیاس��ی دولت ه��ا و گرایش های خاص 
هر دولت پیچیده ش��ده اس��ت. تعیی��ن نرخ بهره 
بانک��ی که در دنیای امروز ب��ا حداقل دخالت های 
بانک مرکزی و دولت ها به بازار س��پرده شده، در 
ایران به یک معضل پایدار تبدیل ش��ده است. این 
مناس��بات پیچیده، چندسویه و دارای ابعاد پنهان 
و پیدا موجب ش��ده اس��ت که بانک های ایرانی – 
با وجود اینکه برخ��ی معتقدند جزو کامیاب ترین 
بنگاه ها به حس��اب می آیند- در موقعیت دشواری 
قرار گیرند. از پیامدهای این مناس��بات ناس��ازگار 
یک��ی ه��م این اس��ت ک��ه مطابق گ��زارش بانک 
مرکزی، بخش دولتی )شامل دولت و شرکت های 

دولتی( رقمی معادل 117ه��زار میلیارد تومان و 
بخش غیردولتی رقم��ی برابر با 713هزار میلیارد 
تومان به بانک ها بدهکارند. یک محاس��به س��اده 
نش��ان می دهد مجم��وع بدهی های دولت و بخش 
خصوصی ب��ه بانک ها ح��دود 830ه��زار میلیارد 
تومان است. با توجه به اینکه گفته می شود رقمی 
نزدیک به 15درص��د )در حالت خوش بینانه( این 
بدهی ه��ا معوقه ش��ده اس��ت، بانک ه��ا 124هزار 
میلیارد تومان طل��ب معوق دارند که در اصطاح 
بانک��ی گفت��ه می ش��ود منجم��د و از دس��ترس 
خ��ارج ش��ده اند. نکته دیگری ک��ه درباره گزارش 
بان��ک مرکزی قابل اعتناس��ت رش��د 31درصدی 
س��رمایه گذاری م��دت دار در 11م��اه منته��ی به 
بهمن م��اه 1394 نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
1393 اس��ت که نش��ان می دهد س��ایر بازارهای 
س��رمایه گذاری در س��ال 1394 فاق��د جذابی��ت 
ب��وده و بانک ها هن��وز مطمئن تری��ن محل برای 
ج��ذب منابع س��رمایه گذاری بوده اند. رش��د همه 
س��اله بدهی دولت و ش��رکت های دولتی و بخش 
خصوص��ی به بانک ها تا چ��ه زمانی می تواند ادامه 
یابد؟ قطعا این زمان نمی تواند تا ابد باش��د و باید 
در بهترین زمان تعیین تکلیف ش��ود و بانک ها را 
از این ش��ر بزرگ رها کنند. نمی ت��وان از بانک ها 
خواس��ت همه کمک ه��ای ممکن به دولت و بانک 
مرکزی را در دس��تور کار قرار دهند اما در مقابل 

مطالبات خود را دریافت نکنند. 

ط��ی زمان س��پری ش��ده از اباغ سیاس��ت های کلی 
اقتص��اد مقاومت��ی، برداش��ت ها و تحلیل ه��ای متفاوتی 
از اقتص��اد مقاومت��ی ص��ورت گرفته اس��ت. بس��یاری 
در م��ورد چیس��تی و ضرورت ه��ای آن اظهارنظره��ای 
متفاوت��ی کرده اند اما به نظر می رس��د آنچنان که رهبر 
معظ��م انقاب اخیرا تاکید کرده ان��د اقتصاد مقاومتی نه 
به درستی تبیین ش��ده نه اقدامات عملی کافی برای آن 
صورت گرفته اس��ت. ای��ن در حالی اس��ت که در بحث 
گفتمان س��ازی، بند 21 سیاس��ت های کل��ی به صراحت 
تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان س��ازی آن به ویژه 
در محیط ه��ای علم��ی، آموزش��ی و رس��انه ای و تبدیل 
آن ب��ه گفتم��ان فراگیر و رایج ملی را م��ورد تاکید قرار 

می دهد. 
در خص��وص چگونگی اقدام عمل��ی در اقتصاد مقاومتی 
نگاهی به بحث ها و برداش��ت های صورت گرفته از اقتصاد 
مقاومتی نش��ان می دهد یک س��ردرگمی آش��کار در فهم 

درست این مقوله در سطوح مختلف کشور وجود دارد. 
دکتر عباس علوی راد اس��تاد دانش��گاه و اقتصاددان در 
گفت و گو با خبرآناین مهم ترین اهداف و زمینه ها را برای 
چگونگی اق��دام عملی در اقتصاد مقاومتی تش��ریح کرده 
اس��ت. این اس��تاد دانش��گاه در تبیین مبانی نظری حوزه 
بحث اقتصاد مقاومتی گفت: »اگر بخواهیم رش��د و توسعه 
کش��ورها را که در نتیجه برنام��ه و الگوهای خاص صورت 
گرفته است مشخص و تفکیک کنیم می توان کشورها را از 
زاویه تجارت خارجی به دو دسته کلی درون گرا و برون گرا 

تقسیم بندی کرد.« 
ب��ه اعتق��اد عل��وی راد کش��ورهای درون گرا ب��ه بیانی 
کش��ورهای طرفدار سیاس��ت جایگزینی واردات هستند و 
کشورهای برون گرا، کشورهای قائل به صادرات هستند که 
سیاس��ت بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات 

عمل می کند. 
وی با اش��اره به سیاس��ت درون گرای��ی اقتصادی و به 
بیان��ی اس��تراتژی جایگزین��ی واردات مبتن��ی بر تامین 
احتیاجات بازار داخل کش��ور با تولی��دات داخلی اظهار 
کرد: »بع��د از جنگ جهانی دوم با آث��اری که جنگ بر 
اقتصاد کش��ورها ب��ر جای گذاش��ت و همچنین تاثیرات 
ناشی از بحران اوایل دهه 1930، سیاست کشورهای در 
حال توس��عه در جهت ایجاد صنایعی که محصوالت آن 
جایگزین واردات باش��د، ش��کل گرفت. شواهد و تجارب 

بیانگر آن است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای 
درحال توس��عه سیاس��ت های حمایت از صنایع که باید 
در کوتاه م��دت صورت گیرد ن��ه تنها ادام��ه پیدا کرده 
اس��ت، بلکه در اکثر موارد به تعهدات بلند مدت سیاسی 

تبدیل شده اند.« 
کش��ورهای  در  داد:  »حمایت گرای��ی  ادام��ه  وی 
صنعتی پیش��رفته، به عنوان وس��یله و ابزاری در جهت 
تقوی��ت بازارهای ب��زرگ صنعتی و انحص��اری اعمال 
می ش��ود. به طور کل��ی عمده ترین ه��دف انتخاب این 
اس��تراتژی، رهای��ی از وابس��تگی وارداتی و رس��یدن 
ب��ه خودکفای��ی اس��ت، یعنی ب��ه علت نیاز ش��دید به 
کااله��ای واردات��ی، چنانچ��ه کاهش ی��ا قطع واردات 
صورت گیرد، کش��ور مزب��ور در تنگنای اقتصادی قرار 
گرفته و عواقب ناگوار سیاس��ی، اقتصادی برای آن به 
دنبال دارد. از یک ط��رف انتخاب این روش در جهت 
کاهش یا قطع نیازهای ارزی و آس��یب پذیری اس��ت و 
از طرف دیگر باعث تش��ویق تولیدات داخلی می ش��ود 
که این تش��ویق و حمایت از تولی��دات داخلی معموال 
ب��ا روش های کنترل ارزی، تعرف��ه و عوارض گمرکی، 
محدود کننده  سیاس��ت های  دیگ��ر  و  س��همیه بندی ها 
واردات انج��ام می گی��رد. همچنی��ن در م��ورد ایجاد 
صنای��ع جایگزی��ن واردات چنین مطرح می ش��ود که 
این گونه صنایع س��رانجام به مرحله س��ودآوری تولید 
ب��ه مقی��اس وس��یع و هزینه ه��ای کم خواهد رس��ید 
ی��ا اینکه ت��راز پرداخت ها ب��ا ورود مق��دار کمتری از 

کاالهای مصرفی بهبود می یابد.« 

ضرورت توجه به استراتژی توسعه صادرات
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر سیاست برون گرایی 
اقتصادی گفت: »سیاس��ت توس��عه اقتصادی براس��اس 
توس��عه بخش صادرات و مبتنی بر تش��ویق صادرات در 
کش��ور اس��ت. یعنی در جهت ص��ادرات کاال و افزایش 
صادرات در کشور است و با تاکید بر توسعه صنایعی که 
از مزیت نس��بی برخوردارند ی��ا اینکه به گونه ای امکانات 

تولیدی دارند.« 
وی افزود: »توس��عه صادرات کاالهای کش��ورهای در 
حال توس��عه، همیشه در تمام اس��تراتژی های بلند مدت 
توسعه یکی از اجزای اصلی بوده است. در دهه 1950 و 
1960 تاکید بیشتر برای تولید کاالهای صنعتی، نخست 

برای بازاریابی داخلی و سپس برای صادرات بوده است. 
از می��ان چند کش��ور مختلف آس��یا و آمری��کای التین 
می توان به س��ه کش��ور تایوان، س��نگاپور و کره جنوبی 
اش��اره کرد که در حدود سال های 73-1960 استراتژی 
توس��عه صادرات را با توجه به سیاس��ت ها و تدابیری از 
جمل��ه کاهش کنترل مرکزی به مورد اجرا گذاش��تند و 
بهتری��ن نتایج را از لحاظ صدور تولیدات صنعتی نصیب 
خود کرده اند. به عنوان نمونه کش��ور کره جنوبی با تاش 
در مدت کمتر از 30 س��ال توانست خود را از فقر شدید 
به رشد نسبتا باالی اقتصادی برساند. به طور کلی هدف 
اصل��ی این اس��تراتژی تامین منافع اقتصادی کش��ور از 
طری��ق توس��عه و تن��وع در ص��ادرات و تحصیل هر چه 

بیشتر درآمدهای ارزی است.« 
وی افزود: »یکی از اقداماتی که می توان در این زمینه 
انج��ام داد، حمای��ت هم��ه جانبه هدفمن��د از صادرات 
کاال ه��ا و خدمات به تناس��ب ارزش اف��زوده و با خالص 
ارزآوری مثبت اس��ت. برای انجام ای��ن اقدامات باید از 
روش هایی مانند تس��هیل مقررات و گسترش مشوق های 
الزم، گس��ترش خدم��ات تج��ارت خارج��ی و ترانزیت 
و زیرس��اخت های م��ورد نیاز، تش��ویق س��رمایه گذاری 
خارجی برای صادرات، برنامه ریزی تولید ملی متناس��ب 
ب��ا نیازه��ای صادراتی، ش��کل دهی بازاره��ای جدید و 
تن��وع بخش��ی پیوند های اقتص��ادی با کش��ور ها به ویژه 
با کش��ورهای منطقه، اس��تفاده از س��از و کار مبادالت 
تهات��ری برای تس��هیل مبادالت در ص��ورت نیاز، ایجاد 
ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش 

پایدار س��هم ایران در بازارهای هدف اس��تفاده ش��ود.« 
ب��ه گفت��ه وی، در بند 12 ب��ه موض��وع افزایش قدرت 
مقاومت و کاهش آس��یب پذیری اقتصاد کشور اشاره شده 
اس��ت و راهکارهایی مانند توس��عه پیوندهای راهبردی و 
گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان 
به ویژه همس��ایگان، کاربرد دیپلماس��ی در جهت حمایت 
از هدف ه��ای اقتصادی، کاربرد ظرفیت های س��ازمان های 
بین الملل��ی و منطقه ای باید در این زمینه مورد اس��تفاده 
قرار گیرد. به نظر می رس��د با نگاه عمیق به همین دو بند 
حداق��ل نتیجه آن ای��ن خواهد بود که اقتص��اد مقاومتی 
همان اس��تراتژی درونگرایی اقتص��ادی اوایل دهه 1930 
به کار گرفته ش��ده در برخی از کش��ورهای در حال توسعه 

نیست.« 

طلب بانک ها تا ابد نمی تواند باشد

تاب آوری اقتصادی از فهم تا اقدام عملی

سرمقـاله

محمدصادق 
جنان صفت
عضو شورای 
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کارنامه بانکداری ایران در سال 1394 

کاهش بدهی بانک ها
به بانک مرکزی

مدیـران
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درحالی که دولت انتظار داشت در 11 ماه منتهی 
به بهم��ن 1394 رقمی معادل 753میلیارد ریال از 
نهادها و بنیادهای انقاب اسامی مالیات اخذ کند 
اما مالیات پرداخت ش��ده در این مدت 240میلیارد 

ریال بوده است. 
 به گزارش س��اعت 24، براس��اس آمارهای بانک 
مرکزی، این میزان مالیات پرداخت ش��ده از سوی 
نهادها و بنیادهای انقاب اسامی 30درصد کمتر از 

پارسال و حتی کمتر از مالیات 1392 است. 
گ��زارش بانک مرکزی از درآمده��ای دولت در 11 
ماه منتهی به پایان بهمن 1394 نشان می دهد سهم 
نهاده��ا و بنیادهای انقاب اس��امی در مجموع کل 
مالیات نزدیک به صفر اس��ت درحالی که این درصد 
پارسال حدود یک دهم بوده است. در 11 ماه منتهی 
ب��ه بهم��ن 1394 از کل مالیات های دریافت ش��ده 
40601 میلیارد ریال ازحقوق کارکنان بخش خصوصی 
دریافت ش��ده که رش��دی برابر با 17درصد را تجربه 
کرده اس��ت. 5 درصد از کل مالیات مدت یاد شده را 
کارکنان خصوصی داده اند. بیش��ترین مالیات دریافت 
ش��ده در س��ال 1394 از مالیات ب��ر ارزش افزوده با 
18.394 میلیارد ریال بوده اس��ت که 27.6درصد کل 

مالیات در 11 ماه منتهی به بهمن پارس��ال است. این 
گزارش نشان می دهد در مدت یادشده 4854میلیارد 
ریال مالیات بر نقل و انتقال خودرو اخذ شده است که 
4. درصد کمتر از رقم مصوب است. همچنین در 11 
ماه پارسال مالیات شماره گذاری خودرو 5446 میلیارد 
ریال بوده اس��ت که نس��بت به رقم مصوب در حدود 

30در صد کمبود دارد. 
گ��زارش بانک مرکزی نش��ان می دهد در 11 ماه 
منته��ی به پای��ان بهمن 1394 مالی��ات بر فروش 
سیگار، سایر کاالها و ورودی سایر کاالها به ترتیب 
2537 میلی��ارد ریال، 124 میلیارد ریال و 77913 

میلیارد ریال بوده است. 
بانک مرکزی گزارش داده در مدت یاد شده سایر 
درآمدهای دولت 241188 میلیارد ریال بوده است 
که نس��بت به رقم مصوب مع��ادل 40درصد کمتر 
اس��ت. گزارش این بانک از وضعیت بودجه عمومی 
دول��ت حاکی اس��ت ت��راز عملیاتی دول��ت در این 
م��دت 597373 میلیارد ریال کس��ری داش��ته که 
12.7درصد رشد را در 11 ماه منتهی به مدت آخر 
پاییز 1394 نس��بت به مدت مش��ابه 1393 تجربه 

کرده است. 

براس��اس نظرسنجی موسس��ه گالوپ، میزان اعتماد به 
اقتصاد آمری��کا در پایین ترین حد خود در س��ال 2016 

قرار دارد. 
به گزارش س��ی ان ان، موسس��ه نظرسنجی گالوپ که 
از معتبرترین موسس��ات نظرس��نجی در جهان به شمار 
می رود، در نظرس��نجی اخیر خ��ود اعام کرده که میزان 
اعتماد به اقتصاد آمریکا در پایین ترین حد خود در س��ال 

2016 قرار دارد. 
پس از ماه آگوس��ت س��ال قبل که بازارهای س��هام در 

نقاط مختلف جهان س��قوط ک��رد و نگرانی هایی مبنی بر 
کسادی شدید اقتصاد چین وجود داشت، مردم آمریکا تا 

این حد نسبت به اقتصاد کشورشان نگران نبوده اند. 
با وجود اینکه بازار س��هام این کش��ور اخیرا بهبود پیدا 
ک��رده و بهای خانه افزایش داش��ته و از طرفی بازار اجاره 
نیز رش��د داشته اس��ت، هنوز معلوم نیست چرا مردم در 

مورد اقتصاد آمریکا نگران هستند. 
براساس نظرس��نجی این موسسه، آمریکایی ها روزهای 
پی��ش رو را چن��دان خوش��ایند پیش بین��ی نمی کنند و 

60درص��د آنان می گویند که وضعیت اقتصاد آمریکا بدتر 
خواهد شد. 

می گوی��د:  برجس��ته  اقتص��اددان  پیگ��زا  لیندس��ی   
»بزرگ ترین نگرانی من این است که حرکت ما همچنان 

کند باشد.«
اقتص��اد آمریکا در س��ه ماهه اول س��ال ج��اری فقط 
0.5درصد رشد داشته است که فاصله بسیاری با میانگین 
رقم 2درصدی در مدت مش��ابه سال های اخیر این کشور 

دارد. 

بانک مرکزی: 

بنیادها 70درصد مالیات مصوب را ندادند

براساس نظرسنجی موسسه گالوپ 
اعتماد به اقتصاد آمریکا هر روز کمتر می شود

آینده نگران مدت هاسـت که درباره یک جامعـه بدون پول کاغذی 
صحبـت می کنند اما این پیش بینـی بنیادی آنها هنوز محقق نشـده 
است. پول نقد همچنان بخشی ضروری در تمام جوامع بشری دنیاست 
و به نظر نمی رسـد فعـا عرصه را خالی کند. اما حاال که ماشـین های 

برقی و انرژی پاک بحث روز شـده، دنیا در آسـتانه تغییرات 
بنیادین است. یکی از این تغییرها، فرستادن پول های ...
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قرارداده�ای جدی�د نفتی 
موس�وم ب�ه IPC مواف�ق و 
مخالف�ان متع�ددی را همراه 
خود کرده و حساس�یت زیاد 
مخالفان و منتق�دان مانع از 
تصویب نهایی آن شده است. 
نزدی�ک به یک س�ال اس�ت 
که این قراردادها در دس�تور 
جدی وزارت نفت قرار گرفته 
و قرار است ناجی صنعت نفت 
ایران باشد. به همین منظور با 
س�یدمهدی حسینی، رئیس 
کمیته بازنگ�ری قراردادهای 
نفتی ای�ران درب�اره آخرین 
شرایط بررسی و روند تصویب 
ای�ن قراردادها ب�ه گفت وگو 

نشستیم. 
با توجه به مخالفت هایی 
که ب�ا قرارداده�ای جدید 
می گی�رد  ص�ورت  نفت�ی 
قراردادها  ن�وع  ای�ن  آی�ا 
اجرا  مس�یر  در  همچن�ان 

پیش می روند؟ 
اجرایی  برای  خوش��بختانه 
ش��دن این قرارداده��ا توافق 
کلی با تمامی س��طوح ایجاد 
ش��ده و در حال حاضر وزارت 
نف��ت ب��ه خوب��ی در مس��یر 
قراردادها  این  اجرایی ش��دن 
اس��ت.  حرک��ت  ح��ال  در 
بخش های  در  حساسیت هایی 
مختل��ف از جمل��ه س��ازمان 
بازرس��ی، دیوان محاس��بات، 
دیوان عدالت اداری و مجلس 
ایجاد ش��ده که برای رفع آن 
وارد مذاک��ره ش��ده ایم. امروز 
مخالفان قراردادهای جدید با 
ما همراه شده اند و ایرادات در 
برخ��ی از اصالحات و کلمات 
است و این موجب خوش بینی 
وزارت نفت ش��ده است. اواخر 
در  جلس��اتی  گذش��ته  هفته 
با  اقتص��اد مقاومت��ی  س��تاد 
به  منتق��دان  تمامی  حض��ور 

ای��ن قرارداده��ا برگزار ش��د. 
تلفیق  با کمیسیون  همچنین 
مجلس نیز بند بند قراردادها 
را بررس��ی ک��رده و آخری��ن 
جلس��ه ای��ن کمیس��یون نیز 
ب��ه زودی برگزار ش��ده و کار 

پایان می پذیرد. 
توانس�تید  ش�ما  پ�س 

منتقدان را قانع کنید؟ 
ب��ا تمامی س��طوح معترض 
جلس��اتی برگزار ش��ده است 
و فک��ر نمی کن��م مانعی برای 
اج��رای قرارداده��ای جدی��د 

نفتی وجود داشته باشد. 
مخالف�ان  از  بس�یاری 
قراردادهای نفتی به مواردی 
از جمل�ه تناقض ب�ا قوانین 
باالدستی جمهوری اسالمی 
و مناف�ع ملی اش�اره کرده 
بودن�د. آیا این م�وارد رفع 

شده است؟ 
معترضان قراردادهای نفتی 
چند دس��ته اند که براس��اس 
مخالفت های ش��ان  می��زان 
جلس��ات کارشناس��ی با آنها 
برگزار شد و پاس��خ هایی نیز 
ارائ��ه ش��ده اس��ت. در عموم 
م��وارد مش��خص ش��د ای��ن 
است.  نبوده  عمیق  اعتراضات 
بخش��ی از مباح��ث  ریزی که 
توس��ط مخالفان مطرح ش��د 

ناش��ی از عدم اطالع از مسئله 
تخصصی موضوع نفت اس��ت. 
عموم��ا منتقدان م��ا یک روز 
در صنع��ت نف��ت نبوده اند و 
پیچیدگی ه��ای  از  اطالع��ی 
آن ندارن��د اما ب��ه راحتی به 
خودش��ان اج��ازه می دهن��د 
ب��دون داش��تن تخص��ص در 
ای��ن حوزه اظه��ار نظر کنند. 
در حال��ی که ما ب��رای تهیه 
کارشناسی  کار  قراردادها  این 
دقیق��ی انج��ام داده ای��م. در 
ق��رارداد جدید نفت��ی مطلقا 
مالکی��ت ب��ه پیمان��کار داده 
نمی ش��ود و با صراحت اعالم 
ش��ده که همه چیز از ابتدای 
قرارداد حتی کاال و تجهیزات 
نفتی متعلق به ش��رکت ملی 
نفت ایران است. ما با صراحت 
به این موضوع اشاره کرده ایم 
و نمی توان این نقد را پذیرفت. 
پیش نویس ه�ای  تاکن�ون 
قراردادهای  ب�رای  متع�ددی 
نفتی نوش�ته ش�ده اس�ت. با 
توجه به همراه کردن معترضان 
پیش نویس نهایی چه زمانی به 

اتمام خواهد رسید؟ 
موض��وع الینحلی نیس��ت. 
وزارت  کاربرد  براس��اس  متن 
نف��ت تهی��ه و نهایی ش��ده و 
ممکن است برخی از کلمات، 

جم��الت و حت��ی  بن��دی در 
براس��اس  قرارداده��ا  مت��ن 
سیاست هایی جابه جا شود اما 
آنچه وزیر نفت اعالم کرده این 
است که مشکالت حقوقی در 
چند روز آینده رفع می ش��ود. 
ش��اید در اواخ��ر خردادم��اه 
ی��ا اوای��ل تیرم��اه مناقصات 
میدان ها ش��روع شود. اما باید 
به ای��ن نکته توج��ه کرد که 
متن  نفتی  قرارداده��ای  فعال 
اس��ت  نفت  وزارت  خواس��ته 
ک��ه در اختی��ار ش��رکت های 
عالقه مند قرار می گیرد. در هر 
قراردادی دو طرف وجود دارد 
از ای��ن رو متن ق��رارداد برای 
هر ش��رکت و پ��روژه  متفاوت 
خواهد ب��ود. هر پروژه ویژگی 
و متن خ��اص خود را دارد. از 
این رو بس��ته به نوع ش��رکت 
و نوع پروژه ق��رارداد نهایی و 
امضا می ش��ود. از این رو نباید 
حساس��یتی در ای��ن موضوع 

وجود داشته باشد. 
ای�ن  می کنی�د  فک�ر 
قراردادها در ایجاد جذابیت 
برای سرمایه گذاران مناسب 

باشد؟ 
س��ختی  کار  پیش بین��ی 
اس��ت. باید ب��رای این منظور 
به مجموعه پارامترها از جمله 

س��رمایه، ب��ازار و فش��ارهای 
مالی شرکت های سرمایه گذار 
توج��ه ک��رد. ای��ران نس��بت 
ب��ه رقب��ای خ��ود از جذابیت 
بیش��تری برای سرمایه گذاری 
برخ��وردار اس��ت. همچنی��ن 
ثبات و امنیت بیش��تری دارد. 
نبود  س��رمایه گذار  ب��رای  اما 
همدلی ریسک سرمایه گذاری 
وج��ود  ب��ا  ب��اال می ب��رد.  را 
گروه��ی  اخ�ت�الف نظره��ای 
مت��ن  تصوی��ب  ص��ورت  در 
تمامی  باید  نفتی  قراردادهای 
گروه ها و جریان های سیاسی 
از آن حمایت کنند و با وزارت 
نفت همراه شوند. ما باید این 
پی��ام را ب��ه دنی��ا بدهیم که 
ریسکی برای س��رمایه گذاری 
وجود ن��دارد و حت��ی هزینه 
تولید در ایران کمتر است، در 
این ص��ورت می توان به آینده 
ج��ذب س��رمایه گذار امیدوار 

بود. 
نمایندگان  آی�ا تصمی�م 
مجل�س برای ارس�ال متن 
ش�ورای  ب�ه  قرارداده�ا 
نگهبان عملی خواهد شد؟ 
ای��ن نظ��ر ش��خصی ی��ک 
نماین��ده مجل��س اس��ت اما 
مقررات  و  قوانی��ن  براس��اس 
آنچه دول��ت تصویب می کند، 
تنه��ا مرحله آن تطبیق موارد 
با قوانین توس��ط کمیس��یون 
تلفیق اس��ت و ارج��اع آن به 
غیرممکن  نگهب��ان  ش��ورای 

است. 
آیا با برگزاری نخس�تین 
مناقصات در اواخر تیرماه، 
قرارداده�ای  از  رونمای�ی 
نفتی ایران در لندن برگزار 

خواهد شد؟ 
رونمایی  افت��ادن  تعویق  به 
از قرارداده��ای نفتی در لندن 
ارتباطی به نهایی نش��دن آن 
ندارد. برای رونمایی همه چیز 

آماده است. 

سیدمهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در گفت و گو با »فرصت امروز«: 

اقناع منتقدان قراردادهای نفتی

براس��اس اخبار منتش��ر شده، 
تع��داد قابل توجهی از تانکرهای 
ح��اوی نفت خام در دریا متوقف 
ش��ده اند که به عقیده بسیاری از 
این مسئله می تواند  کارشناسان 
مانند س��ال 2015 که در حین 
افزایش قیمت ها رشد حجم نفت 
مازاد سبب افت بهای نفت شد، 
موجب س��قوط به��ای نفت در 

بازارهای جهانی شود. 
انتش��ار خبر مذک��ور در حالی 
اس��ت که بهای معام��الت آتی 
نفت خ��ام در بازاره��ای جهانی 
در پی افزایش خوشبینی نسبت 
به کاه��ش حجم نفت خام مازاد 
پس از گذشت دو سال، در سال 
درصدی   75 افزایش��ی  ج��اری 
داشته و به 47 دالر در هر بشکه 

رسید. 
خ�ب�رگ��زاری  گ���زارش  ب��ه 
رویت��رز، در حال��ی ک��ه فعاالن 
و س��رمایه گذاران حج��م قاب��ل 
توجهی از س��رمایه خ��ود را در 
س��رمایه گذاری  آت��ی  معامالت 
کرده اند، افزایش حجم نفت خام 
موجود در بازار به س��طح هشدار 

رس��یده اس��ت، چرا که بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدند ممکن 
اس��ت فروش��ندگان نف��ت خام 
حجم قاب��ل توجهی از موجودی 
خ��ود را به بازار تزریق کرده و از 
ای��ن طریق زمین��ه را برای افت 
بهای نف��ت در بازارهای جهانی 
فراه��م س��ازند. در ای��ن رابطه 
ب��ا  تحلیلگ��ران »کامرزبان��ک« 
انتشار یادداشتی اعالم کردند که 
بازار نگران کننده است،  وضعیت 
درس��ت همانند سال 2015 که 
ابتدا قیمت نفت افزایش یافت و 
س��پس ارزش آن با ورود حجم 

قاب��ل توجه��ی از نفت ب��ه بازار 
سقوط کرد.

در راس��تای انتش��ار تحلی��ل 
کامرزبانک، به رغم افزایش قیمت 
نفت خ��ام در ب��ازار، تولید نفت 
در ای��االت متحده ب��ه اوج خود 
رس��یده و نفتکش های عظیم در 
غرب آفریقا و دریای شمال پهلو 
گرفتند. در ای��ن چارچوب یکی 
از فع��االن بازارهای جهانی نفت 
لح��اظ موجودی،  می گوید: »به 
حج��م نفت خام موجود در حال 
حاضر ترسناک است.« وی ادامه 
داد: »در حال حاضر تعداد قابل 

توجه��ی از نفتکش ها در دریای 
ش��مال پهل��و گرفت��ه و حجمی 
معادل 7 میلیون بشکه نفت خام 

را در خود ذخیره کرده اند.«
ذخیره شدن این حجم از نفت 
خام در دریای ش��مال در حالی 
است که براس��اس اطالعاتی که 
در اختی��ار رویترز ق��رار گرفته 
اس��ت، هنوز هیچ نفتکشی برای 
حرک��ت به س��وی آس��یا در ماه 
جاری میالدی مج��وز نگرفته و 
این به معنای عدم رش��د تقاضا 
ب��رای نف��ت در بازارهای جهانی 

است. 

طبق گزارش های منتشر شده، 
افزای��ش حجم نفت خ��ام مازاد 
تنها منحصر ب��ه نفتکش ها و در 
دریا نب��وده و در نیجریه اندکی 
کمتر از 10 میلیون بش��که نفت 
هنوز ب��ه فروش نرفته و در حال 
انبار شدن اس��ت. از سوی دیگر 
باید نف��ت خام تولید ش��ده در 
ای��ران را نیز در نظ��ر گرفت که 
پس از رف��ع تحریم ه��ای وضع 
شده بر صنعت انرژی این کشور، 
به منظور کس��ب سهم بیشتر از 
بازارهای جهانی نفت بیشتری را 
به سوی بازار روانه خواهد کرد. 

تحلیلگ��ر  ژاک��وب،  اولی��ور 
مطبوعاتی  و  مشاوره ای  موسسه 
ک��ه   »P e t r o M a t r i x «
به ص��ورت روزانه اخبار و اتفاقات 
بازارهای جهانی نفت را منتش��ر 
می کن��د، معتقد اس��ت: »تقاضا 
ب��رای نفت خام به صورت جهانی 
کاه��ش خواه��د یاف��ت و ای��ن 
کاه��ش تقاض��ا در پ��ی افزایش 
آن در س��ه ماهه نخس��ت سال 
جاری می��الدی اتفاق می افتد.« 
وی ادام��ه داد: »در حال حاضر 
ذخی��ره کردن نف��ت در انبار به 

هیچ وجه اقتصادی نیست.«

چند روزی از شکست نشست 
دوح��ه که ب��ه تصمیم��ی برای 
توق��ف ی��ا هم��ان فری��ز تولید 
نفت منجر نش��د، می گ��ذرد اما 
آماره��ای اوپک نش��ان می دهد 
فریز عمال در بسیاری از اعضای 
این سازمان خواسته یا ناخواسته 

صورت گرفته است. 
به گ��زارش ایس��نا، نظرات و 
پیش بینی ها در مورد اثرات اجرا 
یا عدم اجرای طرح فریز نفتی با 
هدف توقف تولید نفت از س��وی 
کش��ورهای ب��زرگ تولیدکننده 

متفاوت است. 
برخی اج��رای این طرح را در 
بازگرداندن ثبات و کاهش اضافه 
عرضه به بازار موث��ر می دانند و 
نرس��یدن  معتقدند  دیگر  برخی 
به توافق از رس��یدن ب��ه توافق 

ب��رای فریز نف��ت بهتر ب��وده و 
ح��اال می ت��وان منتظ��ر ماند تا 
در بلندم��دت معادل��ه عرضه و 
تقاضا خ��ودش را تنظیم کرده و 

قیمت ها رو به بهبود باشند. 
ام��ا در این بین می��زان تولید 
ب��زرگ  کش��ورهای  از  برخ��ی 
تولید کننده به نظر کارشناس��ان 
ب��ه ح��دی رس��یده اس��ت که 
احتم��اال بی��ش از مق��دار فعلی 
تولید نمی توانند نفت خام تولید 
و ب��ه بازار عرض��ه کنند و توافق 
برای اجرای فری��ز نفتی یا عدم 
توافق ب��رای آن در عمل تفاوتی 

نمی کند. 
آماره��ای اوپک��ی ب��ر مبنای 
منابع دس��ت دوم این س��ازمان 
نیز چیزی مش��ابه نظ��رات این 
کارشناس��ان را نش��ان می دهد، 

اوپکی  کش��ورهای  از  بس��یاری 
افزای��ش تولی��دی در ماه مارس 
نس��بت ب��ه م��اه پی��ش از آن 
نداشته اند و در مقایسه با ژانویه 
نیز گاه کاهش و گاه توقف رشد 

را تجربه کرده اند. 
به عنوان  س��عودی  عربس��تان 
نخس��تین تولیدکنن��ده اوپ��ک 
با اختالف بس��یار زی��اد با بقیه 
چهارماه  ح��دود  تولیدکنندگان 
اس��ت ک��ه نتوانس��ته به ش��دت 
ماه های گذش��ته طع��م افزایش 

تولید را بچشد. 
این کشور که در ماه های پیش و 
در دو سال گذشته میالدی آهنگ 
تولید نفت خود را به شدت افزایش 
داده و از م��رز 10 میلیون بش��که 
در روز گذران��ده بود، حاال دیگر از 
نفس افتاده اس��ت. عربستان که از 

اواخر س��ال 2015 تولید نفتش را 
به 10 میلیون و 106 هزار بش��که 
کاهش داده بود در ژانویه توانست 
این تولید را به 10 میلیون و 128 
هزار بشکه برساند اما ماه بعد از آن 
تولید نفت خام این کش��ور به 10 
میلیون و 120 هزار بشکه کاهش 
یاف��ت و در مارس نی��ز این میزان 

تولید افزایش داده نشد. 
به ای��ن ترتیب عربس��تان که 
خ��ود بازی فریز نفتی را به بهانه 
عدم ش��رکت ایران ب��ه هم زده 
بود، طبق آماره��ای اوپک عمال 
افزای��ش تولید خ��ود را متوقف 

کرده است. 
به غیر از عربس��تان، که در ماه 
م��ارس نس��بت به فوریه رش��د 
صف��ر را تجرب��ه ک��رد، الجزایر، 
اکوادور، کویت و قطر نیز از دیگر 

کش��ورهایی بودند که تجربه ای 
مشابه را در این مدت داشته اند. 
امارات متحده عربی اما شاهد 
اف��ت چش��مگیری در تولی��د از 
ابتدای س��ال 2016 بوده است، 
این کش��ور روند کاهش��ی را از 
ژانوی��ه تجرب��ه کرده اس��ت، به 
ای��ن ترتیب ک��ه تولیدنفت خام 
این کش��ور در ماه فوریه نسبت 
به ماه قب��ل از آن از 2میلیون و 
909هزار بش��که به 2 میلیون و 

783 هزا بشکه سقوط کرد. 
در ماه قبل نیز ش��رایط نزولی 
برای این کش��ور نفتی که زمانی 
جایگاه س��وم در تولید را داشت 
تکرار شد به طوری که با کاهشی 
100 هزار بش��که ای تولید نفت 
خام ام��ارات به 2میلیون و 683 

هزار بشکه کاهش یافت. 

تجمع تانکرهای حامل نفت خام مازاد در دریا 

فریز نفت بی توافق اجرایی می شود

بینالملل

نیروپتروشیمی

نفت

تسهیل مبادالت مالی با اجرایی شدن برجام
مذاکره با 2 غول پتروشیمی آلمان

مدیرعام��ل ش��رکت پتروش��یمی مبین ب��ا بیان 
اینکه مذاکره هایی با ش��رکت های آلمانی »زیمنس 
و لینده« انجام ش��ده اس��ت، گفت: ش��رکت لینده 
عالوه بر مش��ارکت در طرح های توسعه، در صنعت 

پتروشیمی ایران نیز سرمایه گذاری انجام می دهد. 
 »جمش��ید س��بزکار« در گفت و گو با ایرنا، درباره 
وضعیت فعالیت صنعت پتروش��یمی پ��س از اجرایی 
ش��دن برجام، افزود: پس از اجرایی شدن برجام و رفع 
تحریم ها، ف��روش و صادرات محصوالت پتروش��یمی 
افزایش یافته است. این فعال صنعت پتروشیمی درباره 
ادعای حل نشدن مش��کالت بانکی مربوط به صنعت 
پتروش��یمی، گف��ت: ما مش��کلی نداریم و به آس��انی 
مبادالت مالی و بانکی را انجام می دهیم. همچنین پس 
از رف��ع تحریم ها، تجهیزاتی را که نیاز داریم به راحتی 

وارد کشور می کنیم و محدودیتی وجود ندارد. 
س��بزکار درباره همکاری با شرکت های بین المللی 
نیز گفت: پس از رفع تحریم ها، موانع برطرف شده و 
مذاکره هایی را برای اجرای طرح های مشترک انجام 
داده ایم. به طور نمونه گفت وگوهایی با شرکت های 
آلمان��ی زیمنس و لینده صورت گرفته و قرار اس��ت 
پس از نهایی شدن، قرارداد همکاری را امضا کنیم. 
این مقام صنعت پتروش��یمی افزود: شرکت لینده 
برای اجرای طرح های توسعه ای در پتروشیمی مبین 
اعالم آمادگی کرده و حتی حاضر شده در این طرح 
سرمایه گذاری نیز انجام دهد. وی با بیان اینکه مبلغ 
س��رمایه گذاری لینده هنوز مش��خص نش��ده است، 
ادامه داد: لینده حتی برای خرید محصوالت تولیدی 

نیز اعالم آمادگی کرده است. 
به گزارش ایرنا، با اجرایی ش��دن برجام هیات های 
متعددی برای بررس��ی وضعیت صنعت پتروشیمی 
ایران به تهران آمده و مذاکره هایی را انجام داده اند. 
به گفته مسئوالن وزارت نفت، شرکت های آلمانی 
در صدر شرکت های عالقه مند به صنعت پتروشیمی 
ایران هس��تند به گونه ای که برآورد می ش��ود در گام 
نخس��ت، این ش��رکت ها بیش از 12میلیارد یورو در 
ایران سرمایه گذاری کنند. ایران در نظر دارد ظرفیت 
تولید محصوالت پتروش��یمی را از 60 میلیون تن به 
180 میلیون تن در س��ال افزایش دهد. برای تحقق 
این هدف به حدود 70میلیارد دالر س��رمایه گذاری 
نیاز اس��ت که بای��د بخش عم��ده ای از آن از منابع 

خارجی تامین شود. 

تحریم  های جدید علیه صادرات 
پتروشیمی ایران به هند

یک مقام مسئول با اشاره به اعمال محدودیت های 
جدید برای صادرات پتروشیمی ایران به هند، گفت: 
با وجود لغو تحریم های بین المللی، هند تحریم های 
جدی��د اقتصادی برای واردات پلیم��ر از ایران وضع 

کرده است. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، ب��ا اج��رای برج��ام هرچند 
محدودیت ه��ای تامین کش��تی و پوش��ش بیمه ای 
محموله های پتروش��یمی ایران کماکان پابرجا بوده 
و هنوز به طور کامل لغو نشده است که گزارش های 
جدی��د از اعمال محدودیت ه��ای جدید اقتصادی و 
تعرفه ای توس��ط دولت هند علیه برخی محصوالت 

پتروشیمی ایران حکایت دارد. 
بر این اس��اس هند در اقدامی بی سابقه و همزمان 
با آغاز اجرای برجام، تعرفه واردات برخی محصوالت 
پتروش��یمی و فرآورده ه��ای پلیم��ری ای��ران را با 
افزایش��ی ح��دود دو برابری به بی��ش از 13 درصد 

افزایش داده  است. 
مرضی��ه توس��لی، رئی��س بازرگانی پتروش��یمی 
خراس��ان در گفت وگ��و با مه��ر با بی��ان اینکه هند 
یک��ی از بازارهای س��نتی محصوالت پتروش��یمی و 
فرآورده های پلیمری ایران همچون کریستال مالمین 
اس��ت، گف��ت: از ابت��دای س��ال 2016 می��الدی و 
همزمان ب��ا اجرای برجام، هند اقدام به دس��تکاری 
تعرفه واردات محصول پلیمری کریس��تال مالمین از 

ایران کرده است. 
رئیس بازرگانی پتروش��یمی خراس��ان با تاکید بر 
اینک��ه به طور متوس��ط س��االنه ح��دود 9 هزار تن 
از کریس��تال مالمین ای��ن مجتم��ع پتروش��یمیایی 
به هند صادر می ش��ود، تصریح ک��رد: با وضع نظام 
جدید تعرف��ه ای و اعمال محدودیت ها، صادرات این 
محصول پلیمری توس��ط ایران ب��ه هند فاقد توجیه 

اقتصادی الزم است. 
ای��ن مقام مس��ئول با بی��ان اینکه تغیی��ر تعرفه 
واردات کریس��تال مالمین توس��ط هن��د، اقدام��ی 
ناعادالن��ه در تجارت جهانی اس��ت، تاکی��د کرد: به 
عبارت دیگر، هند در حمایت از صنایع پتروش��یمی 
چینی که بزرگ ترین تولیدکننده کریس��تال مالمین 
 جه��ان و منطق��ه اس��ت، سیاس��ت های اقتصادی
»آنتی دامپینگ« را از ابتدای س��ال 2016 میالدی 
علیه صادرات این محصول پلیمری ایران وضع کرده 

است. 
وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با اتاق بازرگانی 
ای��ران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تاکید کرد: 
هم اکن��ون از طریق مقامات اقتص��ادی و تجاری دو 
کش��ور خواس��تار لغو محدودیت ه��ای جدید علیه 

صادرات کریستال مالمین ایران به هند هستیم. 
توس��لی ب��ا بیان اینک��ه در صورت ع��دم لغو این 
محدودیت ها مجبور به جایگزین کردن سایر بازارها 
به جای هند برای ص��ادرات این محصول پرطرفدار 
پلیمری هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: اروپا یک بازار 
جدید خواهد بود و کش��ورهایی همچون اس��پانیا و 

آلمان می توانند جایگزین بازار هند شوند. 

مقام پاکستانی: واردات 100 مگاوات 
برق از ایران به بندر »گوادر« 

به زودی نهایی می شود
یک مقام رس��می وزارت آب و برق پاکستان اعالم 
ک��رد ق��رارداد واردات یکصد مگاوات ب��رق از ایران 
برای بندر »گ��وادر« در جنوب غربی پاکس��تان در 
مرحله نهایی اس��ت. به گزارش ایرنا، »محمد یونس 
داغا« مع��اون وزارت آب و برق پاکس��تان با حضور 
در جلس��ه کمیس��یون برنامه ریزی و توسعه مجلس 
سنای پاکستان، گفت که واردات یکصد مگاوات برق 
از ایران برای تامین بخش��ی از ب��رق مورد نیاز بندر 

گوادر، در سال جاری عملی خواهد شد. 
»طاه��ر حس��ین مش��هدی« رئیس کمیس��یون 
برنامه ریزی و توسعه سنای پاکستان نیز در این باره 
ب��ه ایرنا گف��ت که معاون وزیر آب و برق پاکس��تان 
با حضور در جلس��ه یاد ش��ده، اطالعات خوبی را در 
خصوص طرح های تامین ب��رق مورد نیاز برای بندر 
گوادر مط��رح کرد و اطمینان داد که واردات برق از 
ایران ب��رای این بندر تا پیش از پایان س��ال جاری 
میالدی عملیاتی می شود. میزان صادرات برق ایران 
به مناطقی از ایالت بلوچس��تان پاکس��تان در زمان 
حاضر حدود 75 مگاوات اس��ت. عالوه بر این میزان، 
جمهوری اس��المی ای��ران ضمن آمادگ��ی صادرات 
یکص��د مگاوات برق ب��ه بندر گوادر، ب��رای افزایش 
ص��ادرات برق به پاکس��تان به یک ه��زار مگاوات و 
سپس به 3 هزار مگاوات در گام های بعدی نیز اعالم 
آمادگی کرده اس��ت. پاکس��تان به ش��دت از بحران 

کمبود انرژی رنج می برد. 

ایران و IFP فرانسه تفاهم نامه 
جدید نفتی امضا می کنند

ایران و گروه IFP فرانس��ه ی��ک تفاهم نامه نفتی 
مش��ترک با هدف افزایش ضریب بازیافت از مخازن 

نفت امضا می کنند. 
به گزارش مهر، پژوهش��گاه صنع��ت نفت ایران و 
گروه IFP فرانس��ه به منظور امضای یک تفاهم نامه 
جدید نفت��ی به منظور افزایش ضری��ب بازیافت در 
مخازن نفت کشور به توافق رسیدند و این تفاهم نامه 

اردیبهشت ماه سال جاری امضا خواهد شد. 
بر این اس��اس همکاری در هشت موضوع فناورانه با 
اولویت ازدیاد برداشت مهم ترین محورهای امضای این 
تفاهم نامه نفتی بین ایران و معتبرترین گروه پژوهشی 
فرانس��وی ها خواهد بود. شیرین س��ازی گاز طبیعی، 
مدیریت آب، برگزاری دوره های مش��ترک آموزش��ی، 
ایجاد مرکز مشترک دوره های تخصصی بین المللی به 
منظ��ور ارائه خدمات به صنعت نفت ایران و منطقه از 

دیگر مفاد این توافق نامه خواهد بود. 
 »کارنیک« رئیس موسس��ه  ای اف پی از فرانس��ه 
سال گذشته در دیدار با مسئوالن موسسه مطالعات 
بین الملل��ی انرژی ای��ران در ته��ران از آمادگی این 
موسس��ه برای حضور قوی و موث��ر در صنعت نفت 
و گاز ای��ران و به خصوص آموزش و تربیت نیروهای 
متخصص مورد نیاز این صنعت در پس��اتحریم خبر 
داده و گفته ب��ود: ایران یکی از مهم ترین قطب های 

صنعت نفت و گاز جهان است. 
وی ب��ه س��ابقه همکاری بس��یار نزدی��ک ایران و 
موسسه  آی اف پی در دوران پیش از اعمال تحریم ها 
اش��اره و تاکید کرده بود: آی اف پی فرانسه به عنوان 
یک��ی از معتبرتری��ن موسس��ات آموزش��ی جه��ان 
در ح��وزه نفت و گاز ب��ا تجربه حض��ور در بیش از 
80 کش��ور و همکاری با 1200 شرکت نفت و گازی 
در جه��ان از امکان فعالیت مجدد در ایران بالفاصله 
پ��س از رفع تحریم ها اس��تقبال می کند. به گزارش 
مهر، گروه IFP فرانس��ه با بیش از 60 س��ال سابقه 
فعالیت، یکی از معتبرترین مراکز پژوهش��ی صنعت 

نفت فرانسه و جهان به شمار می رود. 

واردات نفت آسیا از ایران در ماه 
مارس50درصد افزایش یافت

واردات نفت خام کش��ورهای آس��یایی از ایران در 
س��ومین ماه س��ال جاری میالدی 50 درصد نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت. 
به گ��زارش ایرن��ا ازخبرگزاری رویت��رز از توکیو، 
افزای��ش واردات نفت کره جنوبی وهند از ایران پس 
از پایان تحریم ها س��بب ش��د مجموع واردات نفت 
کش��ورهای آس��یایی از جمهوری اس��المی در ماه 
مارس س��ال 2016 میالدی 50 درصد رشد ساالنه 

داشته باشد. 
این افزایش نش��ان می دهد ایران در راهبرد خود 
برای باز پس گیری س��هم این کش��ور از بازار جهانی 

نفت پس از پایان تحریم ها، کامیاب بوده است. 
طب��ق اطالعات گمرک��ی و کش��تیرانی، مجموع 
واردات نفت از ایران از س��وی چهارمش��تری اصلی 
آسیایی )چین، هند، ژاپن، کره جنوبی( درماه مارس 
س��ال جاری می��الدی به یک میلی��ون و 560 هزار 
بش��که در روز رسید که 49,9 درصد نسبت به دوره 

مشابه درسال گذشته بیشتر است. 
این اطالعات نش��ان می دهد که هند در دوره یاد 
ش��ده، روزانه 506 هزار و 100بش��که نفت از ایران 
وارد کرده که باالترین سطح واردات آن در پنج سال 

گذشته به شمار می آید. 
واردات نف��ت کره جنوبی از ای��ران در ماه مارس 
س��ال جاری میالدی نیز با بیش از 94درصد رش��د 

ساالنه به 264 هزار و 452 بشکه در روز رسید. 
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س��رمایه گذاری  ج��ذب 
گزینه ای  مهم تری��ن  خارجی 
اس��ت که در رسیدن به رشد 
اقتصادی 5 درصدی در سال 
تئوریس��ین های  ج��اری، هم 
اقتصاد و هم فعاالن اقتصادی 
در آن اتف��اق نظر دارند. حتی 
بین الملل��ی پول هم  صندوق 
آن را پیش بینی کرده اس��ت. 
اما با وجود این نظرات محکم 
هن��وز کلی��د نخورده اس��ت. 
هن��وز مذاکرات هس��ته ای به 
روزه��ای پایانی اش نرس��یده 
بود ک��ه اروپایی ها پاش��نه ها 
را باال کش��یدند و راهی سفر 
به ایران ش��دند، س��ر صحبت 
آنها با فعاالن تجاری باز ش��د 
و نشس��ت و برخاست ها هنوز 
ادامه دارد، مخالفان داخلی و 
ننشسته اند  بیکار  خارجی هم 
و برای آینده این گشایش تار 
و پود سیاه می بافند. سرانجام 
گره از کار با بانک های کوچک 
باز ش��د و ح��اال تعللی که در 
ایجاد روابط با بانک های بزرگ 
پیش آمده، آن را نه مسئله ای 
قاب��ل ح��ل بلکه بهان��ه ای از 
س��وی خارجی ها تعبیر کرده 
و نیش��خندی حواله داخلی ها 
کار  اش��کال  ام��ا  می کنن��د. 
خوانساری،  مسعود  کجاست؟ 
رئی��س ات��اق ته��ران توق��ع 
غیر واقعی ایجاد ش��ده را ایراد 
کار می دان��د. او معتقد اس��ت 
انتظاری که به وجود آمده این 
با خارجی ها  است که مذاکره 
بالفاصله بع��د از ورود به عقد 
قرارداد منجر شود اما این طور 
بح��ث  خوانس��اری  نیس��ت. 
تج��ارت را از س��رمایه گذاری 
کام��ال متف��اوت می داند و به 
»فرصت ام��روز« می گوید: در 
ممکن  خریدوف��روش  م��ورد 
اس��ت چندی��ن م��اه بح��ث 
کنن��د تا به توافق برس��ند اما 
قطعا  س��رمایه گذاری  بح��ث 
نشس��ت های  رفت و آمد ها،  به 

طوالن��ی، مذاکرات و به جلب 
اعتماد نیاز دارد. خوانس��اری 
معتقد اس��ت درباره تاخیر در 
خارجی  سرمایه گذاری  شروع 
تبلیغ��ات منف��ی ای در داخل 
کشور وجود دارد. او می گوید: 
این تاخیر کامال واقعی اس��ت 
و ب��رای ما غیر قابل پیش بینی 
نبود، به هر حال زمان بر است 
و دو ط��رف بای��د همدیگر را 
بشناس��ند و ش��رایط ه��م را 
قب��ول و مذاک��ره کنن��د. من 
ای��ن آمادگ��ی را در دو طرف 
می بین��م ام��ا زم��ان می برد. 
ب��ه گفته رئیس ات��اق تهران، 
بخش��ی از این تعلل به دلیل 
قطع ارتباط ای��ران با دنیا در 
بی��ش از ی��ک دهه گذش��ته 
اس��ت که باعث شده کشور از 
روز  مکانیزم های  از  بس��یاری 
دنیا عق��ب بماند. ای��ن فعال 
در  بخ��ش خصوصی  باتجربه 
توضیح دلی��ل دیگر می گوید: 
در داخ��ل کش��ور در برخ��ی 
موارد ع��دم ش��فافیت وجود 
دارد و خارجی ه��ا روی ای��ن 
مسئله بسیار حساس هستند. 
اگر بحث های��ی مانند تورم و 
ارز هر چه زودتر روشن شوند 
کارجذب سرمایه گذار خارجی 

تسریع خواهد شد. 
کنفدراس��یون  رئی��س 
کار  رون��د  نی��ز  ص��ادرات 
س��رمایه گذار خارجی از زمان 
ورود ت��ا تصمیم گی��ری برای 
را  ای��ران  در  س��رمایه گذاری 
طوالنی می داند و مانند رئیس 
اتاق تهران معتقد اس��ت این 
رون��د دور از انتظ��ارش نبوده 
بررسی  محمدالهوتی  اس��ت. 
وضعی��ت محیط کس��ب و کار 
امنی��ت  در  کش��ور  رتب��ه  و 
س��رمایه گذاری را بیش از هر 
چی��ز ب��رای خارجی ه��ا مهم 
می داند و با اشاره به تبلیغات 
منف��ی علیه ای��ران در دوران 
تحری��م ب��ه »فرصت ام��روز« 
می گوید: به ه��ر حال تصویر 
منف��ی از کش��ور م��ا وج��ود 

داش��ت و همچنان هم ایجاد 
می شود، حاال برخی مخالفان 
خارجی هس��تند و برخی هم 
داخلی ک��ه با تعابیرش��ان به 
دام��ن می زنند.  این مس��ئله 
اما مس��اله مهم این است که 
ورود س��رمایه گذار و بررس��ی 
وضعی��ت ب��رای مش��ارکت و 
موج  یعن��ی  س��رمایه گذاری، 
اول اتف��اق افتاده اس��ت. این 
فعال اقتصادی ورود به مرحله 
اجرایی را موج دوم می نامد و 
آن را زمان برت��ر از م��وج اول 
می گوید:  الهوت��ی  می دان��د. 
تنها چهارماه از اجرایی ش��دن 
برجام گذش��ته اس��ت و نباید 
انتظار داش��ته باش��یم در این 
زم��ان کوتاه م��وج دوم اتفاق 
بیفت��د. ب��ه گفت��ه او حت��ی 
س��رمایه گذاران خارج��ی هم 
که می خواهند سرمایه گذاری 
کنند بالغ بر یک س��ال برای 
گذراندن ای��ن روند باید وقت 
ص��رف کنند. عضو اتاق تهران 
می گوی��د: اگر فک��ر می کنیم 
سرمایه گذارهای  تمامی  ورود 
خارج��ی که در قالب هیأت ها 
به ای��ران می آین��د، منجر به 
سرمایه گذاری می شود، اشتباه 
اس��ت اما این طور هم نیست 
که هیچ ک��دام از این هیات ها 
منجر به سرمایه گذاری نشود. 
الهوتی معتقد اس��ت کش��ور 
ما جذابیت های��ی دارد اما اگر 
برخی ش��رایط مانن��د قوانین 
س��رمایه گذاری تسهیل شود، 
ب��ه ج��ذب س��رمایه خارجی 
به  بخش��ید.  س��رعت خواهد 
گفت��ه او، این قوانی��ن در دو 
مثبتی  تغییرات  گذشته  سال 
داش��ته اما با اس��تانداردهای 
کش��ورهای همس��ایه مانن��د 
ترکیه و امارات که توانس��تند 
خیلی پیش��رفت کنند، هنوز 

فاصله زیادی دارد. 
رئیس کنفدراسیون صادرات 
توصیه می کند، توقع مان را از 
این سطح که ورود هیأت ها به 
سرمایه گذاری منجر شود باید 

پایی��ن بیاوری��م. او می گوید: 
در هی��چ جای دنی��ا این طور 
نیس��ت، حتی در کشورهایی 
که شاید از نظر قوانین خیلی 
باثبات تر و بی نقص تر از کشور 
م��ا هس��تند، جذب س��رمایه 
خارج��ی ب��ا س��رعت اتف��اق 

نمی افتد و زمان می برد. 
مه��دی  دیگ��ر،  س��وی  از 
پورقاض��ی رئیس کمیس��یون 
صنع��ت ات��اق ته��ران معتقد 
ایران��ی  طرف ه��ای  اس��ت، 
انتظارش��ان باالت��ر از چیزی 
اس��ت ک��ه وج��ود دارد. او به 
»فرصت امروز« می گوید: االن 
توقع این اس��ت که خارجی ها 
وقت��ی وارد ش��وند، بالفاصله 
هیچ  کنن��د،  س��رمایه گذاری 
کس این گون��ه وارد یک بازار 

جدید نمی شود. 
آنها عمدت��ا در مرحله اول 
ب��رای شناس��ایی ب��ازار و در 
ف��روش  ب��رای  دوم  مرحل��ه 
می آین��د،  محصوالت ش��ان 
ب��رای جذب  داش��تن  انتظار 
من  نظر  ب��ه  س��رمایه گذاری 
هن��وز زود اس��ت. ب��ه گفته 
این فع��ال اقتصادی س��رد و 
با  گ��رم چش��یده، صحبت ها 
خارجی ها تا به حال بیشتر بر 
محور فروش محصوالت ش��ان 
ب��وده، در صورتی که مراودات 
بانکی درس��ت ش��ود،  ممکن 
است خارجی ها برای فاینانس 
برای  ام��ا  بیاین��د،  پروژه ه��ا 
س��رمایه گذاری، بع��د از یک 

مطالعه خوب خواهند آمد. 
مهدی پ��ور قاضی، جذابیت 
فراتر  را  برای س��رمایه گذاری 
از آن چی��زی می دان��د ک��ه 
در عموم تعبیر ش��ده اس��ت، 
او در توضیح��ات بیش��تر ب��ه 
ما  می گوید:  »فرصت  ام��روز« 
داریم،  جذابیت  می کنیم  فکر 
واقعیت این اس��ت مش��کالت 
بس��یار  درایران  بوروکراس��ی 
شدید است و قوانین شفافیت 
ندارن��د، رون��د کاره��ا خیلی 
طوالنی است و از طرفی دیگر 

ما در یک منطق��ه جنگ زده 
هستیم. کس��ی که می خواهد 
س��رمایه اش را جای��ی بب��رد، 
اول ب��ه دنبال امنیت و بعد به 
دنبال سود اس��ت. در مناطق 
اطراف ما جنگ اس��ت و این 
س��رمایه گذاری را دچار تعلل 

می کند. 
کمیس��یون  رئی��س 
صنع��ت ات��اق ته��ران جذب 
س��رمایه گذاری در کوتاه مدت 
را خوش بینان��ه تعبیر می کند 
و می گوید: هم��ه هیأت هایی 
ک��ه به تهران آمدن��د و حدود 
150 گ��روه 20 تا 300 نفری 
را ش��امل می ش��وند، کامال با 
و سرمایه گذاری  کاری  اهداف 
به ایران آمدند آنها برای تفریح 
نیامدند،  آنها جدی هس��تند و 
می خواهن��د کار کنند. اما اگر 
ش��روع نمی کنند به این دلیل 
اس��ت ک��ه ش��رایط را فراهم 
نمی بینند و این ما هستیم که 

باید شرایط را فراهم کنیم. 
به گزارش »فرصت امروز« و 
براساس گزارشی که اتاق تهران 
مبنی بر ضرورت جذب سرمایه 
خارج��ی 40 ت��ا 50میلی��ارد 
دالری برای رش��د 5درصدی، 
کار دول��ت و بخش خصوصی 
برای تحقق این رش��د با وجود 
دیدگاه های مطرح شده در باال 
کمی س��خت به نظر می رسد 
و ش��اید کار دول��ت س��خت تر 
باش��د، چرا که ن��ه تنها ضامن 
خودش اس��ت که با رویکردی 
که در بخش خصوص��ی دارد، 
باید برای حضور آنها در جذب 
را  راه  خارج��ی  س��رمایه گذار 
هموار تر کند. از سوی دیگر به 
تسهیل قوانین سرعت بخشد تا 
در 10ماه آینده رشد پیش بینی 

شده به دست آید. 
می توان��د  چق��در  دول��ت 
روند طوالنی جذب س��رمایه 
خارج��ی را ب��ا وج��ود هم��ه 
اقتصادی  موانعی که فع��االن 
در این گزارش از آنها گفتند، 

کوتاه تر کند. 

صاحب نظران در بخش خصوصی به »فرصت امروز« گفتند 

موجدومسرمایهگذارانخارجی»آرام«میآید

حس��ن قهاری، مدی��رکل گروه 
کارخانج��ات بایاتک ب��ا اعتراض 
نسبت به عدم اختصاص یک ریال 
از اجرای طرح کارت های اعتباری 
ل��وازم خانگی ب��ه تولیدکنندگان 
می گوی��د ای��ن ط��رح در جهت 
حمای��ت از تولیدکنندگان داخلی 
بود که به هیچ وجه تاکنون محقق 

نشده است. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
قهاری در نشس��ت خبری خود 
ب��ا خبرن��گاران درب��اره ط��رح 
کارت های اعتب��اری خرید لوازم 
خانگ��ی معتق��د اس��ت: »هدف 
از ارائه ای��ن کارت ها حمایت از 
تولید داخل بوده که متاس��فانه 
تحقق نیاف��ت.« ای��ن در حالی 
عرض��ه  متولی��ان  ک��ه  اس��ت 
اعتباری دلیل اجرای  کارت های 
این طرح را در درجه اول کمک 
به تخلیه تولیدات انباشته برخی 
کارخانه های لوازم خانگی ایرانی 
و س��پس یاری به اقشار ضعیف 
که شامل بازنشستگان کشوری، 
تامین  بازنشستگان  و  فرهنگیان 
اجتماعی می شود، عنوان کردند. 
وی در ای��ن ب��اره ادام��ه داد: با 
اج��رای این طرح هی��چ حمایتی 

از تولی��د مل��ی نش��د و تاکن��ون 
ی��ک ریال از این طرح به دس��ت 
تولیدکنندگان نرسیده است. اگر 
همه منابع مالی ک��ه از این طرح 
حاصل ش��د مس��تقیم به دست 
تولیدکنندگان می رس��ید، به طور 
حتم می توانست کمک بسزایی به 

توان تولیدکنندگان داشته باشد. 
سنت غلط بازار لوازم خانگی 
وی اف��زود: متاس��فانه س��نت 
غلط��ی صنای��ع م��ا را ب��ه راه 
که  می کند  هدای��ت  نادرس��تی 
ب��ه دلیل ع��دم نظارت درس��ت 
تولیدکنندگان  امر،  این  متولیان 
به جای تولید به س��مت مونتاژ 
در حرک��ت هس��تند ک��ه ای��ن 

صنعت لوازم خانگی ما را به بازار 
استعماری برای محصوالت خود 

تبدیل کرده است. 
ای��ن تولیدکننده لوازم خانگی 
درباره برنام��ه تولیدی این گروه 
ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 
نگاه دلس��وزانه به تولید کش��ور 
وجود ندارد، ادامه داد: ش��رکت 
م��ا یک واحد تولی��دی با قدمت 
30 س��اله اس��ت که متاس��فانه 
به دلیل عملک��رد غلط متولیان 
آن و ع��دم همراه��ی بانک ه��ا، 
ورشکست ش��د اما االن در نظر 
داری��م طب��ق برنامه ریزی ها در 
یک دوره ش��ش ماهه در ابتدای 
 CKD فعالی��ت م��ا به ص��ورت

)بس��ته ای کام��ل، ش��امل تمام 
قطعاتی اس��ت که ب��رای تولید 
لوازم مورد نظر باید س��وار شود( 
و SKD )قطع��ات نیمه س��وار 
ش��ده یا قطعاتی که مونتاژ اولیه 
کش��ور  ش��وند.  وارد  ش��ده اند( 
س��پس ب��ا مهندس��ی معکوس 
روی این قطع��ات می توانیم آنها 
را به صورت کام��ال داخلی تولید 
کنیم زیرا در حال حاضر مشکل 
اصلی ما ع��دم تکنولوژی به روز 

است. 
درخواست از وزیر صنعت

ای��ن تولیدکنن��ده داخل��ی با 
اعت��راض به عدم دیدار رودررو با 
نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و 

تجارت گفت: درخواس��ت جدی 
ما دی��دار مس��تقیم و رودررو با 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
به ص��ورت  بتوانی��م  ت��ا  اس��ت 
مس��تقیم مش��کالت مان را ب��ه 
گوش آنها برسانیم، زیرا تا زمانی 
که پ��ای درد و دل تولیدکننده 
هی��چ گاه  ننش��ینند،  واقع��ی 
نمی توانن��د مش��کالت آنها را به 

درستی لمس کنند. 
قهاری در این نشست خبری: 
ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاضر 
85 درص��د تولیدکنندگان لوازم 
خانگی مونتاژ کار هستند، گفت: 
مقرر ش��د تا کنترل کیفیت برند 
م��ا ط��ی س��ه س��ال در اختیار 
که  باشد  ایتالیایی  کارشناس��ان 
از طری��ق تولی��دات منطب��ق با 
اس��تانداردهای جهانی است. ما 
این برند را با س��رمایه 350 هزار 
میلیارد تومان آغاز خواهیم کرد 
ک��ه امیدواریم بتوانیم حدود 15 
هزار ش��غل طی پنج سال ایجاد 
کنی��م و به ج��رات می گویم که 
20 درصد قیمت لوازم خانگی را 

کاهش خواهیم داد. 
این نشس��ت خبری پنجشنبه 
نه��م اردیبهش��ت ماه ب��ا حضور 
جمعی از خبرن��گاران و مدیران 

این شرکت برگزار شد. 

انتقاد از طرح کارت اعتباری خرید لوازم خانگی

تولید کنندگان حمایت نشده اند

گفتوگو

تصویر غیرواقعی و جذب 
سرمایه خارجی

تحریم ها نه تنها ما را از دنیا دور، که بازارمان را آشفته کرد 
و این بازار بیش از هر بازاری برای خارجی ها ناشناخته و مبهم 
ماند. بازاری بکر و بیگانه. آمار باالی سفر هیأت های خارجی 
به ایران در ماه های گذشته نشان می دهد آنها نمی خواهند 
این بازار را از دست بدهند، اما آنقدر برایشان بیگانه است که 
می خواهن��د خوب آن را ورق زده و مطالعه کنند. به همین 
دلیل هم ما نباید خیلی زود منتظر سرمایه گذاری های بزرگ 
و میلیاردی باشیم. به نظر من خیلی خوش بینانه است که 
جذب س��رمایه خارجی با زمان اندکی که از اجرایی شدن 
برجام پشت سر گذاشتیم، عملی شود. این تصویر غیر واقعی 
بی جهت تبلیغ شد. در صورتی که برای ما از روز اول مشخص 
بود ورود س��رمایه خارجی زمان بر است. اگر هم همه چیز 
برسر روال باشد، مطالعات فنی یک پروژه به تنهایی چندین 
ماه زمان می برد. حاال زمان زیادی از اجرای برجام نمی گذرد 
و اگر سرمایه های خارجی هنوز کارش را شروع نکرده است، 
نباید فکر کنیم ضعفی در روند پایان یافتن تحریم هاست. 
جالب است وقتی دو نفر ایرانی که زمانی برای شناخت نیاز 
ندارند، بخواهند با هم در یک سرمایه گذاری شریک شوند 
حداقل شش ماه درگیر این کار خواهند بود. حاال دو نفر که 
هیچ اطالع��ی از بازار یکدیگر ندارند و یک طرف هم بیش 
از ی��ک دهه تحریم ها را تحمل ک��رده و از بازار بین المللی 
دور مانده، چطور می تواند در زمان کوتاهی س��رمایه گذاری 
اتفاق بیفتد. به نظر من این دور از عقل است. در مورد جذب 
سرمایه گذاری خارجی تحلیل ها و نظرات نادرستی بیان شد و 
به دنبال آن در افکار عمومی امیدی شکل گرفت و باعث شد 
االن به اینجا برسیم که خیلی ها این انتقاد را بکنند که بعد از 
این همه رفت و آمد هیأت ها هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. 
نباید هم بیفتد. مش��کالتی را که در این زمینه وجود دارد، 
نادیده می گیریم اما این توقع نابجاست. برای ما قابل تصور 
بود که در جذب سرمایه گذاری خارجی خیلی زود به مرحله 
اجرایی نمی رسیم. بالهایی که بر سر اقتصاد کشور آمد، زمان 
را برای جذب سرمایه گذاری طوالنی تر کرده است. ما از روابط 
بین المللی دور بودیم و برای بازگشتن به آن و جلب اعتماد 
دوب��اره نیاز به زمان داریم. ما و خارجی ها هر دو به مطالعه 
و بررس��ی وضعیت یکدیگر نیاز داریم تا شرایط همدیگر را 
بپذیریم. شاید هم در برخی موارد تا جاهایی مذاکرات پیش 
برود و بعد به این نتیجه برسیم که ادامه ندهیم. به هر حال 

منفعت برای هر دو طرف اهمیت دارند. 
مش��کالتی ک��ه در ح��ال حاضر داریم فقط مس��ئله 
سرمایه گذاری نیست. مسئله این است که بعد از برجام 
بازه��م تصورمان به غلط این بوده ک��ه همه روابط مان و 
به خصوص روابط بانکی برقرار شود. در صورتی که این هم 
زمان بر است و برای ما قابل پیش بینی بود. مسئله مقاومت 

بانک ها نیست بلکه برای این کار باید زمانی طی شود. 
بانک ه��ای کوچ��ک و متوس��ط ش��روع کردند و 
بانک های بزرگ هم به دلیل جریمه های س��نگینی 
که در س��ال های گذشته به خاطر کار کردن با ایران 
از س��وی آمریکا متحمل ش��دند، در حال مطالعه و 
بررس��ی هس��تند. در حالی که این روند منطقی در 
کش��ور ما به جنجال و س��رو و صدا تبدیل می شود. 
در صورتی که با دالیل و البی های خوب و همچنین 
با فشارهایی که شرکت های غیر آمریکایی می آوردند 

این مشکالت آرام آرام حل شدنی است. 
ام��روز بان��ک مرک��زی و وزارت امور خارج��ه و دیگر 
دس��ت اندرکاران در ح��ال تالش برای حل این مش��کل 
هستند، ما باید صبر کنیم. متاسفانه تبلیغات نادرستی 
در داخل کشور در این مورد می شود. ما فعاالن اقتصادی 
هستیم و کاری به مسائل سیاسی نداریم. بخش خصوصی 
به عنوان کار آفرین، عالقه ای به مس��ائل سیاسی ندارد و 
قبول هم کرده ایم که حل ش��دن مس��ائل پسا برجام به 
زمان نیاز دارد. اگر روابط اقتصادی به روند عادی برس��د 
به هر حال به نفع کشور است. آنهایی که با دستاویز قرار 
دادن مسائل اقتصادی تنش هایی در داخل کشور ایجاد 

می کنند، در طوالنی مدت ضرر خواهند کرد. 
 مس��ائل جناحی باید از کار اقتصادی کنار گذاشته 
شود. کار اقتصادی مسئله جناحی نیست و راه خودش 
را می رود و توصیه ام به اخاللگران این است که حوصله 
کنند ت��ا وزارت ام��ور خارجه، بانک مرک��زی و دیگر 
دولتمردان  بتوانند با آرامش و هدفمند موانع را بردارند. 
وقتی برخی در داخل تنش ایجاد می کنند آنها باید هم 
برای برداشتن موانع در خارج از کشور کار کنند و هم 
برای کاهش تنش های داخلی وقت و انرژی بگذارند و 
این می شود یک جنگ تمام عیار که سرعت را از روند 

حل مشکالت می گیرد. 

سازمان حمایت:
کاهش واردات، برنج را گران کرد

درپی افزایش قیمت برنج در بازار مصرف و ادعای 
وزارت کشاورزی مبنی بر اینکه گرانی این محصول 
به دلیل حضور واسطه ها و سوءاستفاده خرده فروشان 
اس��ت، سازمان حمایت مصرف کنندگان این موضوع 
را رد و اع��الم کرد که گرانی برن��ج به دلیل کاهش 
رس��تمی،  علیرض��ا  اس��ت.  واردات  درص��دی   38
مدی��رکل نظارت بر محصوالت کش��اورزی و غذایی 
س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در گفت وگو با ایس��نا توضی��ح داد: واردات برنج در 
سال گذشته نسبت به سال قبلش حدود 38 درصد 
کاهش داشت و میزان موجودی ها به مرور و با اعالم 
ممنوعیت واردات برنج باعث شد میزان ذخایر برنج 

وارداتی کاهش یابد. 
وی با بیان اینکه در سال 1393 یک میلیون و 185 
هزار تن واردات قطعی برنج صورت گرفت، اظهار کرد: 
در س��ال گذشته 743 هزار تن واردات داشتیم، ضمن 
اینکه س��االنه به طور متوسط یک میلیون و 800 هزار 
ت��ن تولید برنج داریم و این در حالی اس��ت که هرچه 
از فصل برداش��ت دورتر می ش��ویم، می��زان موجودی 
نزد زارعان، فروش��گاه ها و واسطه ها کمتر می شود و به 
دنبال آن عرضه نیز کاهش یافته و در نهایت قیمت باال 

می رود و این یک اصل اقتصادی است. 

115میلیاردمتر مکعب آب در دولت 
گذشته از بین رفته

معاون وزیر کشاورزی که پیش از این از غارت منابع 
آبی در دولت گذش��ته خبر داده بود، معتقد است طی 
س��ال های مدیریت دولت گذش��ته 115 میلیارد متر 
مکعب آب از منابع استراتژیک و استاتیک از بین رفته 
که نشان دهنده مصرف بیش از حد آب بدون توجه به 

ظرفیت سفره های آب زیرزمینی است. 
علی مراد اکبری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
سال های گذشته در این کشور منابع آبی غارت شد، 
چ��را که در پای��ان دولت هش��تم )اصالحات( بیالن 
منفی س��فره های آب زیرزمینی منفی 6/5 میلیارد 
مت��ر مکعب ب��ود ، در حالی که در دولت گذش��ته  و 
ت��ا س��ال 1392 به ح��دود منفی 11 میلی��ارد متر 
مکعب رس��ید. که براس��اس آمار نیرو طی سال های 
مدیریت دولت گذش��ته بر منابع مالی گذشته منفی 
115 میلیارد متر مکعب آب از منابع اس��تراتژیک و 
اس��تاتیک از بین رفته است که اگر با حسابی ساده 
بیالن منفی حدود 6میلیاردمتر مکعبی تا حدود 11 
متر مکعبی را در این سال ها محاسبه کنیم به همین 

عدد خواهیم رسید. 
اکبری تصریح کرد: طی س��ال های دولت گذشته 
ح��دود 350 هزار حلقه چاه غیرمجاز حفر ش��د که 
در راستای تعادل بخش��ی و بهینه سازی مصرف آب 
درصددیم ب��ا همکاری وزارت نی��رو در قالب برنامه 
شش��م توس��عه ح��دود 11میلیاردمت��ر مکعب آب 
صرفه جویی کنی��م و به س��فره های آب زیر زمینی 
بازگردانیم که اگر منابع مالی آن تامین نشود چنین 

برنامه ای محقق نخواهد شد. 

ابراز خوش بینی رئیس اتاق 
بازرگانی آلمان برای حل مشکالت 

بانکی با ایران

 »اریک شوایتزر« رئیس اتاق صنایع و بازرگانی 
آلم��ان در آس��تانه س��فر »زیگم��ار گابریل« وزیر 
اقتصاد این کش��ور به  ایران ابراز امیدواری کرد که 
مش��کالت بانکی برای معامالت دو کشور به زودی 

حل شوند.  
به گ��زارش ایرن��ا روزنام��ه »دونائوکوریر« روز 
جمع��ه به نق��ل از رئیس اتاق صنای��ع و بازرگانی 
آلمان نوش���ت: اقتص��اد آلمان ب��ا  خوش بینی به 
معام��الت با ایران ن��گاه می کند. ب��ا این حال در 
زم��ان حاض��ر بای��د زمینه ب��رای تب��ادل ارز این 

معامالت فراهم شود.  
رئی��س اتاق صنایع و بازرگانی آلمان با اش��اره به 
اینک��ه بیش��تر بانک های اروپایی ب��ه  خاطر ترس از 
اقدامات تنبیه��ی دولت آمری��کا در معامله  با ایران 
خویش��تنداری می کنند، اظهار داش��ت: این موضوع 
مشکالتی را برای شرکت های آلمانی در تامین مالی 

این معامالت  به وجود آورده است.  
  »اریک شوایتزر« در عین حال ابراز امیدواری کرد 
که در جریان سفر قریب الوقوع وزیر اقتصاد آلمان به 
ایران، دو طرف بتوانند در  رابطه با بدهی های قدیمی 

ایران به بیمه هرمس به توافق برسند.  
وی اظهار داش��ت: احی��ای بیمه های هرمس��ی 
می توان��د به ص��ورت پایدار معامالت ش��رکت های 
آلمان��ی ب��ا ای��ران را تقوی��ت کن��د.  برپای��ه آمار 
ارائه ش��ده از س��وی اتاق صنایع و بازرگانی آلمان 
در دو ماه اول س��ال ج��اری میالدی صادرات این 
کش��ور به ایران معادل   326 میلیون یورو بوده که 
نس��بت به دوره مشابه سال قبل 10درصد افزایش 

نشان می دهد.  
رئی��س اتاق صنای��ع و بازرگانی آلم��ان گفت که 
حجم مبادالت بین ایران و آلمان در دو س��ال آینده 
می توان��د به بی��ش از دو برابر و جمع��ا به  6میلیارد 
یورو در س��ال و در میان م��دت به 10 میلیارد یورو 

در سال برسد.  
  »اریک ش��وایتزر«، با اش��اره به این آمار گفت: 
رش��د صادرات در دو ماه اول س��ال جاری نش��ان 
می ده��د ک��ه آلم��ان موقعی��ت خ��ود را به عنوان 
 مهم ترین کش��ور صادرکننده به ایران حتی بهبود 

بخشیده است.  
  »زیگمار گابریل«، معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد 
آلمان ای��ن هفته در رأس یک هی��أت اقتصادی به 
ایران سفر می کند تا در نشست  مشترك کمیسیون 

اقتصادی ایران و آلمان در تهران شرکت کند.  
در این س��فر، »زیگم��ار گابری��ل« را رئیس اتاق 
صنای��ع و بازرگان��ی آلمان و نیز بی��ش از 300  تن 
از نمایندگان ش��رکت های ب��زرگ آلمانی همراهی 

خواهند کرد.  
نشس��ت مشترك کمیسیون اقتصاد ایران و آلمان 

پس از 15 سال برای نخستین بار برگزار می شود.  
این دومین س��فر گابریل از زمان توافق هسته ای 
)برج��ام( در راس��تای بهبود مناس��بات اقتصادی و 

تجاری بین دو کشور است.  
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گروه بان�ک و بیمه: بانک 
مرک��زی با انتش��ار گزارش��ی 
آخرین آماره��ا را از وضعیت 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ای نظام 

بانکی منتشر کرد. 
براساس گزارش اخیر بانک 
)س��ه ماهه(میزان  مرک��زی 
بدهی بخش دولتی به بانک ها 
در بهمن 94 نسبت به اسفند 
افزای��ش   ۱۲,9 آن  از  قب��ل 
یافت��ه و به رقم ۱۱۷4,۳ هزار 
میلیارد ریال رس��یده اس��ت. 
در ای��ن می��ان بده��ی دولت 
ریال  میلیارد  ه��زار   ۱۱۳4,۶
و بدهی شرکت ها و موسسات 
دولت��ی ۳9,۷ ه��زار میلیارد 
ریال بوده است. بدهی بخش 
غیر دولتی ه��م در بهمن 94 
نس��بت به اس��فند سال پیش 
از آن ب��ا ۱۳,۱درص��د تغییر 
به ۷۱۳۳,۸هزار میلیارد ریال 

رسیده است. 
بان��ک  گ��زارش  براس��اس 
مرکزی بدهی بخش دولتی به 
بانک های تجاری در بهمن 94 
نسبت به اسفند سال پیش از 
آن با ۸,۵ درص��د افزایش به 
۳۲۲,۷ ه��زار میلی��ارد ریال 
رس��یده اس��ت. بدهی بخش 
غیر دولت��ی هم در مدت زمان 
ذکر ش��ده به بانک ها با ۱۵,۶ 
درص��د افزایش ب��ه ۱۱۱4,۷ 

رس��یده اس��ت. بدهی بخش 
تخصصی  بانک های  به  دولتی 
طی این زم��ان با ۱۵,۸درصد 
میلیارد  افزایش ۳۷9,۲ه��زار 
ریال و بدهی بخش غیر دولتی 
به این بانک ها با ۱۰,۳ افزایش 
به ۱۷۷9,9 هزار میلیارد ریال 

رسید. 
از سوی دیگر، بدهی بخش 
دولتی به بانک های غیردولتی 
غیربانکی  اعتباری  وموسسات 
با ۱۳,۷ درص��د افزایش طی 
ای��ن زمان به 4۷۲,4 رس��ید. 
بدهی بخش غیر دولتی هم با 
۱۳,۶ افزایش به 4۲۳9,۲هزار 

میلیارد ریال رسید. 
براس��اس این گزارش بدهی 
بخ��ش غیردولتی ب��ه بانک ها 
وموسس��ات اعتب��اری )بدون 
سود آتی( با ۱4 درصد تغییر 
به ۶4۳9,۶ هزار میلیارد ریال 

رسید. 

رشد دارایی های خارجی 
بانک ها

در گ��زارش بان��ک مرکزی 
دارایی های  ک��ه  اس��ت  آمده 
خارجی بانک ها و موسس��ات 
اعتب��اری غیر بانکی در بهمن 
94 نس��بت به اس��فند س��ال 
پی��ش از آن ب��ا ۱۱,۵ درصد 
افزای��ش ب��ه ۲۱۲۸,9 ه��زار 

میلی��ارد ریال رس��ید. میزان 
بانک های  دارایی های خارجی 
تج��اری در این زمان با ۲۰,۷ 
درصد تغیی��ر به ۳۲۷,9 هزار 
یافت.  افزایش  ری��ال  میلیارد 
بانک های  دارایی های خارجی 
تخصص��ی هم ب��ا ۱۵ درصد 
تغییر به 4۵۳,۶ افزایش یافت. 
خارج��ی  دارایی ه��ای 
و  غیردولت��ی  بانک ه��ای 
موسس��ات اعتباری غیربانکی 
طی این زمان ب��ا ۸,4 درصد 
ه��زار   ۱۳4۷,4 ب��ه  تغیی��ر 
پیدا  افزای��ش  ریال  میلی��ارد 

کرده است. 

رشد نقدینگی
بان��ک  گ��زارش  براس��اس 
مرکزی، می��زان نقدینگی در 
بهمن 94 نس��بت به اس��فند 
س��ال 9۳ ب��ا ۱۸,۵ درص��د 
افزای��ش ب��ه 9۷۵9,4 ه��زار 
میلی��ارد ریال رس��ید. حجم 
نقدینگی اس��فند س��ال پیش 
ه��زار   ۷۸۲۳,9  )9۳( آن  از 
میلیارد ریال و در بهمن سال 
9۳ به ۷۵۸۰,9 هزار میلیارد 
ری��ال رس��ید، ای��ن در حالی 
اس��ت که میزان نقدینگی در 
اس��فند س��ال 9۲، ۶۳9۵,۵ 
هزار میلیارد ریال و در بهمن 
ه��زار   ۵۷۵۲,۷ س��ال  ای��ن 

میلیارد ریال بوده است. 
بان��ک مرک��زی در گزارش 
خ��ود تاکید کرده اس��ت که 
در طول س��ال ۱۳9۲ )آبان، 
آذر و اس��فند ۱۳9۲(، آم��ار 
پیشگامان  اعتباری  موسسات 
آتی و صالحین )ادغام ش��ده 
در آبان م��اه ۱۳9۲ در بان��ک 
آینده(، آم��ار بانک های ایران 
زمین، قرض الحس��نه رسالت، 
خاورمیان��ه، بین المللی کیش 
آذر  در  ونزوئ��ا  و  ای��ران  و 
۱۳9۲ و آم��ار بان��ک قوامین 
و دو موسس��ه اعتب��اری کوثر 
و عس��کریه در اسفند ۱۳9۲ 
ب��ه آماره��ای پول��ی و بانکی 
کشور اضافه شده است. ضمنا 
اطاعات بانک قرض الحس��نه 
مهر از اس��فند ۱۳9۲ به بعد، 
تخصصی  بانک های  شمول  از 
خ��ارج و به طبق��ه بانک های 

غیردولتی اضافه شده است. 
براساس این گزارش، میزان 
اسکناس و مسکوك در دست 
اشخاص در بهمن 94 نسبت 
به اس��فند 9۳ با رش��د منفی 
۳۰۰,۸ه��زار  ۱4,۵درص��دی 
میلی��ارد ریال کاه��ش یافت 
و حجم پ��ول با رش��د منفی 
۱۲۳4,9هزار  به  ۶,۵درصدی 
میلی��ارد ریال کاه��ش یافته 
اس��ت. از س��وی دیگر حجم 

ش��به پ��ول ب��ا ۲4,۳درص��د 
افزای��ش ب��ه ۸۵۲4,۵ ه��زار 

میلیارد ریال رسید. 
نکته قابل تامل در گزارش 
اس��ت که  این  بانک مرکزی 
به  بانک ه��ا  بده��ی  می��زان 
بانک مرکزی با رش��د منفی 
هزار   ۸۵۳,۶ به  ۰,۵درصدی 
میلی��ارد ری��ال رس��ید، این 
در حال��ی اس��ت ک��ه بدهی 
بانک ها ب��ه بانک مرکزی در 
بهمن 9۳ نس��بت به اس��فند 
9۲ ب��ا 4۳,4درص��د تغیی��ر 
۸۵۸,۰ ه��زار میلی��ارد  ب��ه 
ری��ال افزایش یافت��ه بود که 
نش��ان دهنده متعادل ش��دن 
رون��د بدهی ه��ای بانک ها به 

بانک مرکزی اس��ت. 
بان��ک مرک��زی همچنی��ن 
انتش��ار گزارش��ی درباره  ب��ا 
ش��اخص های عمده اقتصادی 
بدهی های خارجی در 9 ماهه 
س��ال 94 ب��ه ۵۶۷۵ میلیون 

دالر رسید. 
درآمده��ای دولت در س��ه 
ماه��ه س��ال 94 ب��ه ۲4۲,۵ 
ه��زار میلیارد ریال، کس��ری 
س��رمایه ای  و  عملیاتی  ت��راز 
ب��ه ۲۳ هزار میلی��ارد ریال و 
پرداخت ه��ای هزین��ه ای ب��ه 
۳۵۸,۵هزار میلیارد ریال بوده 

است. 

کارنامه بانکداری ایران در سال 1394 

کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی

اظهارات  فرانس��ه  خبرگزاری 
رئی��س بانک جهان��ی مبنی بر 
اینک��ه ب��رای تعامل دوب��اره با 
مش��خصی  طرح  هی��چ  ای��ران 
ه��دف  تض��اد  در  را  ن��دارد 
ک��ن  ریش��ه  در  بانک جهان��ی 

کردن فقر جهانی دانس��ت. 
ای��ن  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
خبرگزاری فرانسوی افزود: هدف 
بانک جهانی ریش��ه ک��ن کردن 
فقر جهانی اس��ت، اما این هدف 
باوج��ود کاه��ش تحریم ها علیه 
تهران و نیاز اقتصادی این کشور 
در پش��ت مرزهای ایران متوقف 

می شود. 
ب��ه نظر می رس��د بانک جهانی 
ک��ه ب��ه تبعی��ت از تحریم های 
بین المللی اعمال ش��ده بر س��ر 
برنامه  هس��ته ای ایران در س��ال 
۲۰۰۵ پروژه های خود را متوقف 
کرد، نس��بت به تعامل دوباره با 
ایران بی میل باشد و از زمانی که 
ای��ن تحریم ها در م��اه ژانویه در 
پی توافق هسته ای بین تهران و 
قدرت های جهانی لغو شد، بانک 
جهانی سیاس��ت هایش را تغییر 

نداده است. 
جیم یون��گ کیم، رئیس بانک 
جهانی در این ب��اره گفت: ما به 
دقت اوض��اع را دنبال می کنیم، 
اما هن��وز هیچ طرح مش��خصی 

نداریم. 
بیان  ب��ا  فرانس��ه  خبرگزاری 
اینکه مقام��ات ایران هنوز هیچ 
بان��ک  از  کمک��ی  درخواس��ت 
جهانی مطرح نکرده اند نوش��ت، 
دالیل س��کوت بان��ک جهانی را 
می ت��وان در ج��ای دیگر یافت؛ 
در نقط��ه مش��ترك اقتصادی و 
ژئوپلتیکی و اش��تیاق نرنجاندن 

ایاالت متحده. 

ای��االت متح��ده بزرگ تری��ن 
سهامدار در بانک جهانی و حامی 
اصلی جیم یونگ کیم نشانه های 
آنچ��ه  خص��وص  در  مختلف��ی 
در تج��ارت با ای��ران پذیرفتنی 
است، می فرستد. اساساً، با اینکه 
تحریم ه��ای مرتب��ط ب��ا برنامه 
هس��ته ای ایران برداش��ته شدند 
که  ایاالت متح��ده  تحریم ه��ای 
تهران  حمایت  ادعای  براس��اس 
از تروریس��م و نقض حقوق بشر 
اعمال شده کماکان بر جای خود 

استوار است. 
خ�زان��ه داری  س���خ�ن�گ�وی 
ایاالت متح��ده در این ب��اره ب��ه 
خبرگ��زاری فرانس��ه گف��ت: در 
تئ��وری ای��ن تحریم ه��ای ب��ه 
جامانده مانع تعامل بانک جهانی 
مال��ی  موسس��ات  دیگ��ر  ی��ا 

بین المللی با ایران نمی شود. 
وی اضاف��ه کرد: ب��ا این حال 
بان��ک  در  آمری��کا  نماین��دگان 
دیگری  جهان��ی محدودیت های 

دارند. اح��کام قانون��ی فعلی به 
مدی��ر اجرای��ی ای��االت متحده 
فرمان می دهد تا علیه وام بانک 

جهانی به ایران رأی دهد. 
براساس این گزارش، به لحاظ 
نظری بان��ک جهانی می تواند به 
مش��کات و پروژه های توس��عه 
مانن��د  حوزه های��ی  در  مال��ی 
حمل و نقل، انرژی و زیرس��اخت 
در کش��وری بپردازد که فقر در 
نتیج��ه تحریم ه��ای اقتص��ادی 
شدت گرفته اس��ت، اما واقعیت 
این است که نمی توان اخم چهره 
قدرتمندتری��ن کش��ور جهان و 
بزرگ ترین سهامدار بانک جهانی 

را نادیده گرفت. 
جاکوب کرك گارد، کارشناس 
مؤسس��ه پترس��ون در اقتص��اد 
بین المل��ل در ای��ن ب��اره گفت: 
مسلما در همکاری با ایران برای 
بان��ک جهانی خطرات سیاس��ی 
وجود دارد، زی��را کنگره آمریکا 
با دید بس��یار منفی ممکن است 

واکنش نشان دهد. 
توس��ط  ک��ه  کنگ��ره 
جمهوری خواه��ان مخالف توافق 
هس��ته ای ایران کنترل می شود، 
اهرم قدرتمندی در اختیار دارد: 
کنگره می تواند آزادسازی منابع 
مالی را که ایاالت متحده قول آن 
را ب��ه بانک جهانی برای کمک به 
کش��ورهای فقیر داده، مس��دود 
کند. این تحریم ه��ای باقیمانده 
مان��ع قابل ماحظ��ه دیگری به 

شمار می آید. 
از س��ویی پل کاداری��و، مقام 
پیش��ین بان��ک جهان��ی در این 
ب��اره گف��ت: در ش��رایطی ک��ه 
پروژه های��ی  در  داری��د  قص��د 
س��رمایه گذاری کنی��د ک��ه در 
رقابت ه��ای اقتصادی بین المللی 
باز اس��ت، این واقعیت که هنوز 
تحریم ه��ای آمریکا وجود دارند، 
کام��ا یک پیچیدگی اس��ت. از 
س��وی دیگر بانک جهانی باید از 
اینک��ه پروژه هایش به هیچ وجه 

ارتباط��ی با افراد و ش��رکت های 
ایرانی در لیس��ت س��یاه آمریکا 

ندارند، اطمینان حاصل کند. 
کاداری��و در این ب��اره گفت: 
از  اس��ت  ممک��ن   ش��رکت ها 
حض��ور در پروژه ه��ای مال��ی 
بانک جهان��ی در ایران منصرف 
از  پرداختی ه��ا  زی��را  ش��وند، 
می��ان سیس��تم مال��ی ایاالت 
متح��ده می گ��ذرد و می تواند 
آنها را در مع��رض تحریم های 

آمریکا قرار دهد. 
جدای از بانک جهانی، بازگشت 
موسس��ات مال��ی بین المللی به 
ای��ران پ��س از لغ��و تحریم های 
هس��ته ای نیز نامش��خص است 
که موجب نارضایتی مقامات در 

تهران شده است. 
رئی��س بان��ک مرک��زی ایران 
اخی��را ب��ه س��کوت بانک ه��ای 
اروپایی در تعامل با این کشور از 
ترس گرفتار شدن به تحریم های 

آمریکا اشاره کرد. 
بانک  رئی��س  ولی اهلل س��یف، 
مرک��زی ایران در همایش��ی در 
واش��نگتن گفت: از آنها خواسته 
ش��ده ت��ا ب��ا بانک ه��ای ایرانی 
هم��کاری نکنن��د و آنه��ا نگران 

هستند. 
یک پیامد این کار این اس��ت 
که ایران ش��روع ب��ه چرخش از 
بانک جهانی تحت س��لطه غرب 
به س��مت گزینه ه��ای جایگزین 

کند. 
اعض��ای  از  یک��ی  ای��ران 
سرمایه گذاری بانک سرمایه گذاری 
زیرس��اخت آس��یا تحت رهبری 
چین است و به دنبال پیوستن به 
بانک توسعه جدید مورد حمایت 
کش��ورهای برزیل، روسیه، هند، 

چین و آفریقای جنوبی است. 

خبرگزاری فرانسه: 

بانک جهانی باوجود رفع تحریم ها فاصله اش را از ایران حفظ می کند
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گزارش 2

خبرنــامه

خرید اوراق خزانه از آمریکا، قرار 
دادن سرمایه در سبد دشمن بود

یک کارش��ناس ارش��د بازارهای مالی و پولی درباره 
توقی��ف ۲ میلی��ارد دالر دارایی خارجی ایران در آمریکا 
گفت: خرید اوراق با توجه به سود باال و جذابیت مالی 
اقدام درستی است اما خرید از کشوری که با آن در حال 
مبارزه هستیم، قراردادن سرمایه درسبد دشمن است. 
بهاءالدین حسینی هاشمی افزود: در اصول حرفه ای 
بانک��داری و ب��ازار س��رمایه، دارایی خ��ود را به خطر 
انداخته ایم و این کار نیازمند احتیاط بیشتری بود. 

وی ادامه داد: دولت گذشته باید احتیاط بیشتری 
می کرد زیرا طلب از کشوری که با آن درحال مبارزه 
هستیم، نوعی ریسک است و در اصول حرفه ای نباید 
این کار انجام می ش��د. این کارش��ناس حوزه بانکی 
یادآورش��د: البته اوراق خزانه کش��ورهای دیگر نیز در 
بازار بوده که می توانستیم آنها را خریداری کنیم اما 
به خاطر بی احتیاطی از آمریکا خریداری شده است. 
وی ب��ا تاکی��د براینکه آمریکا با این اقدام به اعتبار 
بین المللی خود لطمه وارد کرد، گفت: اقدام این کشور 
درمصادره دارایی های ایران منطقی و اصولی نیست. 
در واقع اکنون که زمان رس��ید اوراق خریده ش��ده 
رس��یده اس��ت، خزانه داری امریکا با رأی یک دادگاه 
داخلی از تس��ویه آن خودداری می کند و این خاف 

اصول حرفه ای بانکداری است. 
حس��ینی هاش��می با یادآوری اینکه کشورها معموال 
اقدام به خرید اوراق خزانه می کنند، افزود: بانک مرکزی 
نیز یکسری درآمدها یا دارایی های ارزی درخارج از کشور 
داشته که بیشتر از فرش نفت بوده و ترجیح داده طلب ها 
به داخل کش��ور برنگردد و به دارایی های کوتاه مدت و 
مالی تبدیل شود تا بتواند سود بیشتری از آن دریافت 
کند. اگر این دارایی ها در بانکی سپرده گذاری می شد که 
سود کمتری داشت، جای پول امن تر بود و نگرانی از بابت 
بازگشت آن وجود نداشت. به گزارش ایرنا، دیوان عالی 
آمریکا، ایران را با همان ادعاهای واهی و تکراری دست 
داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در 
سال ۱9۸۳، محکوم به پرداخت حدود ۲ میلیارد دالر 
غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار کرد. 
ب��ه گفته مع��اون اول رئیس جمهوری، رئیس کل بانک 
مرک��زی و دیگر کارشناس��ان،  »بی تدبیری های دولت 
قبلی« منجر به بلوکه شدن دارایی های ایران در آمریکا 

شده است. 
اکبرترکان مش��اور رئیس جمهوری نیز خواهان آن 
شد که مجلس و قوه قضاییه مسئوالن دولت  سابق را 
برای سرمایه گذاری در کشور آمریکا دادگاهی کنند. 
همچنین هیأت وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر 
امور اقتصادی و دارایی، مامور بررس��ی حکم توقیف 
دو میلیارد دالر از اموال جمهوری اس��امی ایران در 

آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. 
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت 
ای��ن کارگ��روه را بر عه��ده دارد و وزرای امورخارجه، 
اطاع��ات، دادگس��تری و رئی��س کل بانک مرکزی 

جمهوری اسامی ایران عضو آن هستند. 
این کارگروه موظف ش��ده اس��ت تا در جلس��ه روز 
یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ماه هیأت دولت، حکم دادگاه 
آمریکای��ی در زمین��ه توقیف ۲ میلیارد دالر از اموال 
دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل 
در این زمینه به صورت جامع و دقیق بررسی و برای 
پیگیری و اس��تیفای حقوق دولت جمهوری اس��امی 

ایران پیشنهاد الزم را ارائه کند. 

الزم االجرا شدن مصوبات ستاد 
اقتصاد مقاومتی برای همه دستگاه ها

رئیس دبیرخانه ش��ورای اقتصاد مقاومتی کش��ور 
گفت: تصمیمات س��تاد استانی اقتصاد مقاومتی پس 

از تصویب برای همه دستگاه ها الزم االجرا است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، مجتبی خالص��ی اوایل هفته 
گذشته در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در 
اس��تانداری قزوین اظهار کرد: نظام یکپارچه پیشبرد 
و پایش اقتصاد مقاومتی باید محور فعالیت ها باش��د 
و مس��ئوالن در اس��تان ها با برنامه ریزی مدون برای 
حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی اقدام عملی کنند. 
وی افزود: در سال جاری همه موظفند کارنامه موفق 
و قابل قبولی در حوزه اقتصاد مقاومتی ارائه کنند و با 
دادن طرح ها و ایده ها و برنامه های مدون عزم خود را 
برای کار جزم کنند. خالصی تصریح کرد: سند اهداف 
کل��ی اقتص��اد مقاومتی در افق های ۲، ۵ و ۱۰ س��اله 
برای سال های 94 تا 99 و ۱4۰4 تنظیم شده و سند 
منشور پروژه ها شامل چرایی پروژه، منابع مالی، محل 
تأمین اعتبار، اهداف کمی و کیفی و زمان بندی پروژه 

نیز در سند منشور دیده شده است. 
رئیس دبیرخانه ش��ورای اقتصاد س��ازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اضافه کرد: سیاس��ت اقتصاد مقاومتی 
منطب��ق ب��ر اس��ناد باالدس��تی اس��ت و برنامه های 
کلی هم براس��اس یک دوره پنج س��اله نوشته ش��ده 
اس��ت و مس��ئوالن بای��د کاری کنند ت��ا فعالیت های 

پیش بینی شده براساس بندهای تعیین شده باشد. 
وی ادامه داد: تصویب پروژه ها باید منوط به رعایت 
اس��تانداردهای الگویی منش��ور باشد تا بتوانیم رشد 
۸ درصدی پیش بینی شده در برنامه را محقق کنیم. 

خالص��ی تأکید کرد: مهم ترین وظیفه اس��تانداران 
تش��کیل جلس��ات منظم هفتگی، شناس��ایی موانع 
اجرایی، رفع مش��کات، ارائه پروژه های پیش��نهادی 
در چارچوب نظام یکپارچه پیش��برد و پایش اقتصاد 
مقاوم��ت و تدوی��ن آن و ارائ��ه ب��ه س��تاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی است. رئیس دبیرخانه شورای اقتصاد 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: تصمیمات ستاد 
اس��تانی اقتصاد مقاومتی پ��س از تصویب برای همه 
دس��تگاه ها الزم االجراس��ت. وی خاطرنشان کرد: اگر 
رقابت پذی��ری را محق��ق کنی��م ص��ادرات هم رونق 

می گیرد و فعالیت های اقتصادی سودآور می شود. 
خالصی یادآور ش��د: در س��ال ۲۰۱۳ رتبه ایران در 
شاخص های کسب وکار ۱۵۲ بود و برای سال ۲۰۱۶ 
این رتبه به ۱۱۸ بهبودیافته که هرچند ارتقا داشته ایم 
اما وضعیت خوب نیس��ت و باید روند رو به رش��دی 

را تجربه کنیم. 

نرخنــامه
دالر3,466 تومان

صراف��ان ب��ازار ارز و س��که ن��رخ ه��ر دالر آمری��کا 
را۳,4۶۶تومان و هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح 

جدید را۱,۰۲9,۰۰۰ تومان تعیین کردند. 
ه��ر ی��ورو در ب��ازار آزاد۳,94۷ توم��ان و ه��ر پوند 
نیز۵,۰۵۵تومان قیمت خورد. همچنین هر نیم س��که 
۵4۱,۰۰۰ توم��ان و ه��ر ربع س��که۲9۰,۰۰۰ تومان 
فروخت��ه ش��د. هر س��که ی��ک گرمی نی��ز۱99,۰۰۰ 
توم��ان خریدوفروش ش��د و هر گرم ط��ای ۱۸ عیار 
۱۰۵,۲۲۰توم��ان قیمت خورد. ه��ر اونس طا هم در 

بازارهای جهانی ۱۲,۷۸۱دالر بود. 

 بیمه معلم
به استقبال هفته معلم رفت

مدیرعامل بیمه معلم تاکید کرد: فرهنگیان همواره 
از خدمات ویژه ای نزد بیمه معلم برخوردارند. 

ب��ه گزارش رواب��ط عمومی بیمه معل��م، همزمان با 
فرا رسیدن هفته معلم و در پیش بودن اعیاد شعبانیه، 
طرح های ویژه بیمه ای در همه شعب و نمایندگی های 

سراسر کشور ارائه می شود. 
بیمه معلم، در رشته های حوادث انفرادی، بیمه های 
مسافرتی خارج از کشور )شوتز(، مسئولیت، اتومبیل، 
آتش سوزی منازل مسکونی و آتش سوزی غیرصنعتی، 
طرح ه��ای وی��ژه وخدمات مناس��بی را در نظر گرفته 

است. 
گفتنی است جامعه فرهنگی کشور تاکنون از طرح های 
 وی��ژه  بیمه معلم در رش��ته های اتومبیل، آتش س��وزی، 

عمر و حوادث گروهی استفاده کرده است.

نیاز اساسی صنعت بیمه، اصالح 
مقررات و تدوین مقررات جدید است

نیاز اساس��ی صنعت بیمه اص��اح مقررات و تدوین 
مقررات جدید اس��ت که باید با حمایت شبکه فروش 

محقق شود. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی بیم��ه آس��یا، کاردگر، 
نایب رئی��س هیات مدیره و مدیرعامل بیمه آس��یا در 
نشست مش��ترك با نمایندگان منتخب شبکه فروش 
ک��ه با حضور اعضای هیات مدیره و معاونان مدیرعامل 
در سالن اجتماعات س��اختمان شماره یک بیمه  آسیا 
برگزار ش��د، بر تعیین و تدوین چارچوب مناسب برای 
تفویض اختیارات به نمایندگان و ارائه مدلی مناسب و 

کاربردی تاکید کرد. 
مدیرعامل بیمه آس��یا با اشاره به حمایت مسئوالن 
ارش��د این ش��رکت از طرح ها و برنامه های فنی شبکه 
ف��روش گفت: ش��رکت بیمه آس��یا همچون گذش��ته 
فعالیت ه��ای خ��ود را در چارچ��وب قان��ون پیگیری 

خواهد کرد. 
در ادامه نشست، مدیر عامل بیمه آسیا با نمایندگان 
منتخب ش��بکه فروش، نکات کلیدی و مهم مرتبط با 
شبکه فروش توسط رؤسا و اعضای هیات مدیره انجمن 
صنف��ی ش��رکت های نمایندگی، کان��ون انجمن های 
صنف��ی نماین��دگان سراس��ر کش��ور و انجمن صنفی 
نماین��دگان حقیقی بیمه آس��یا ط��رح و رهنمود های 

الزم ارائه شد. 

بیمه نامه
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قیمتنوع ارز 

۳,4۶۶دالر آمریکا

۳,94۷یورو اروپا

۵,۰۵۵پوند انگلیس

9۵۰ درهم امارات

۱,۲4۳لیر ترکیه

۵4۷ یوان چین

۳۲ ین ژاپن

۲,۷9۳ دالر کانادا

۳,۵9۰فرانک سوئیس

۱۱,4۰۰ دینار کویت

9۲۵ریال عربستان

۲۷۳ دینار عراق

۶۰روپیه هند

9۰۰رینگت مالزی

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

قیمتعنوان

۱۲,۷۸۱اونس طا

4۵۶,۱۰۰مثقال طا

۱۰۵,۲۲۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱,۰۳۲,۵۰۰سکه بهار آزادی

۱,۰۲9,۰۰۰سکه طرح جدید

۵4۱,۰۰۰نیم سکه

۲9۰,۰۰۰ ربع سکه

۱99,۰۰۰سکه گرمی
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محمد حسین عابدی نژاد مهر آبادی
کارشناس تحلیل وسرمایه گذاری کارگزاری سرمایه و دانش

بازدهی 8درصدی گروه بورس 
لندن در سه ماه ابتدایی سال

گروه ب��ورس لندن )LSEG( ک��ه در حال اتمام 
مراح��ل ادغام خود با بورس دویچه آلمان اس��ت، با 
انتش��ار گزارش عملکرد سه ماه ابتدایی سال 2016 
میالدی، سهامداران را شگفت زده کرد. براساس این 
گ��زارش، گروه بورس لندن که مال��ک بورس ایتالیا 
)Borsa Italiana( اس��ت در آخری��ن گ��زارش، 
بازدهی خود را در س��ه ماه��ه منتهی به 31 مارس 
با افزایش 8درصدی، 358.9میلیون پوند اعالم کرد. 
این در حالی اس��ت که پیش بینی ها، میزان بازدهی 
این ب��ازار را 350.1میلیون پوند تخمین زده بودند. 
بر این اس��اس، گروه ب��ورس لندن طی این گزارش، 
میزان بازدهی زیرمجموعه های خود را به تفکیک نیز 
اعالم کرده اس��ت. طبق این گزارش، درآمد حاصل 
از بازار س��هام، معامالت سهام شرکت ها، هزینه های 
پرداختی ش��رکت های ثبت شده در بازار و معامالت 
اوراق قرضه با رشد 8 درصدی به 92.4میلیون پوند 
رس��یده است. اتاق تس��ویه و پایاپای این بورس نیز 
رش��د 14درصدی درآمد خود را به ثبت رسانده که 
این میزان رش��د را مدیون افزای��ش حجم ابزارهای 
مش��تقه ب��ازار OTC بوده اس��ت. افزای��ش میزان 
درآمد خدمات اطالع رسانی بورس لندن نیز با رشد 
10درصدی به 141.5میلیون پوند رس��یده است. بر 
این اس��اس، تنها نقطه ضعف گزارش عملکرد بورس 
لندن دراین بازه زمانی، به درآمد خدمات تکنولوژی 
و آی تی  این بورس مربوط می ش��ود که درآمد آن با 

کاهش 17 درصدی رو به رو بوده است. 

افزایش شاخص بورس 
فوتسی 100لندن 

ش��اخص سهام بورس فوتس��ی 100 لندن که در 
آن هر روز کاری س��هام 100 ش��رکت مهم و بزرگ 
انگلی��س از نظر ارزش بازاری س��هام ثبت ش��ده در 
ب��ورس، ارزش گ��ذاری و خریدوفروش می ش��ود با 
افزایش 0.04درصدی مواجه ش��د. ش��اخص سهام 
بورس فوتس��ی 100 لن��دن، با 2.4واح��د افزایش 
به 6ه��زار 322واحد رس��ید. افزایش ارزش س��هام 
ش��رکت آنگلوآمریکن و برخی از ش��رکت های نفتی 
از جمله علل باال رفتن ارزش ش��اخص سهام بورس 
فوتس��ی 100 لندن بیان شده است. هر بشکه نفت 
خام س��بک برنت دریای شمال که بیش از دو سوم 
نفت های جه��ان از جمله نفت اوپک، براس��اس آن 
قیمت گذاری می ش��وند، نیز در پایان معامالت بازار 
لندن، برای تحویل در آینده، با 96 سنت افزایش به 
48.14 دالر رس��ید. این برای نخستین بار در سال 
جاری میالدی است که قیمت نفت خام در بازار های 

جهانی تا این سطح افزایش می یابد. 

شناسایی 37 میلیارد سود 
واگذاری »وامید«

ش��رکت مدیری��ت س��رمایه گذاری امی��د صورت 
وضعیت پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه 
منته��ی ب��ه 31 فروردی��ن م��اه 95 را به ص��ورت 
حسابرس��ی نشده منتش��ر کرد. »وامید« در ابتدای 
دوره و با س��رمایه 30 هزار میلی��ارد ریال، تعدادی 
از س��هام چند شرکت بورس��ی را با بهای تمام شده 
29 هزار و 900میلیارد و 393میلیون ریال و ارزش 
ب��ازار 57هزار و 609 میلی��ارد و 394 میلیون ریال 
در س��بد س��هام خود داش��ت. طی ای��ن دوره یک 
ماهه بهای تمام ش��ده آن با افزای��ش 14میلیارد و 
962میلیون ریال، به مبلغ 29هزار و 915میلیارد و 
355میلیون رسید و ارزش بازار آن با کاهش 6هزار 
و 818 میلیارد و 961 میلیون ریال، به مبلغ 50هزار 
و 790 میلیارد و 433میلیون ریال رس��ید. »وامید« 
شماری از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 
شده فروش معادل 24 میلیارد و 699 میلیون ریال 
و مبل��غ 62 میلیارد و 191 میلیون ریال واگذار کرد 
و از این بابت معادل 37 میلیارد و 492 میلیون ریال 
سود شناسایی کرد. گفتنی است این شرکت در این 
دوره تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای 
تمام ش��ده فروش معادل 39میلیارد و 661 میلیون 

ریال خریداری کرد. 

کسب 44 میلیارد ریال سود 
واگذاری های »وتوسم«

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی صورت وضعیت 
پرتفوی س��رمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی 
به 31 فروردین ماه 95 را به صورت حسابرسی نشده 
منتش��ر کرد. شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی طی 
دوره یک ماهه منته��ی به 31 فروردین ماه 1395، 
مبل��غ 44 میلی��ارد و 965 میلی��ون ریال س��ود را 

شناسایی کرد. 

شرکت ها و مجامع

س��هامداران ب��ازار س��هام با 
تجدید نظ��ر پیرامون گروه های 
پیش��رو بازار، ب��رای هفته پیش 
رو ب��ه دنبال گروه ه��ای جدید 
برای س��رمایه گذاری می گردند. 
به طوری که صنعت خودرو طی 
ماه های گذش��ته با خوش بینی 
رش��د باالیی را تجرب��ه کرد، اما 
به ط��ور واقع��ی در این صنعت 
اتفاق��ی رخ نداده ک��ه بتوان آن 
را در س��ودآوری س��هام در بازه 
بلند مدت لحاظ کرد، بلکه هر چه 
بوده تا االن خبرهای غیر رسمی 
و ب��ر پایه ح��دس و گمان بوده 
اس��ت و برآورد دقیقی از س��ود 
دو، س��ه س��ال آینده این گروه 
وجود ندارد. با توجه به اینکه در 
ای��ن روزها بازار به دنبال لیدری 
تازه می گردد، از گروه بانکی در 
ص��ورت حل مش��کالت مربوط 
به م��راودات بین الملل��ی ارزی 
به عنوان یکی از صنایع پیش��رو 
در ب��ورس نام برده می ش��ود. از 
سوی دیگر، همسو شدن افزایش 
قیمت های جهان��ی محصوالت 
فوالدی، س��نگ آه��ن، روی و 
س��رب، مس، آلومینیوم و نفت 
در بازارهای بین المللی، می تواند 
گروه های فلزی و معدنی و با یک 
فاز تأخیر گروه های پتروشیمی و 
پاالیش��گاهی را جزو گروه های 
پربازده و پیش��رو و لی��در بازار 

امسال قرار دهد. 

مولفه ها و محرک های 
تأثیر گذار بر بازار سهام

چ��ون  مهم��ی  مولفه ه��ای 
افزای��ش P/E متوس��ط بازار در 

ادامه  مانند  کنار محرک های��ی 
کاهش س��ود بانک��ی و حضور 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
پروژه ه��ای صنایع مادر کش��ور 
پتروش��یمی،  گاز،  نف��ت،  مثل 
معادن و فوالد همچنان می تواند 
بازار سهام را با پتانسیل مناسبی 
در سال 95 همراه سازد. جدای 
از موضوع اج��رای کامل برجام 
و لغ��و تحریم ها، ب��ورس تهران 
همچون دیگر شاخه های اقتصاد 
نیازمند حمایت عملی دولت از 
صنای��ع و بنگاه ها برای خروج از 
رکود در دوران پسابرجام است تا 
در فصل مجامع شاهد پیش بینی 
گزارش های مثبت تری نس��بت 
س��وی  از  تحری��م  دوران  ب��ه 
ش��رکت های بورس��ی باشیم. با 
توجه به احتمال انتش��ار اخبار 
مثبت دیگ��ری همچون قرارداد 
خارجی ه��ا،  ب��ا  خودروس��ازها 
اهمی��ت  ب��ا  س��ود  تعدی��ل 
فوالدسازان، رسیدن اخبار مثبت 

بانکی و رش��د بهای نفت به نظر 
می رسد احتمال اینکه در ادامه 
اردیبهشت ماه بازار مثبت تری را 

شاهد باشیم زیاد است. 

رشد ارزش معامالت 
فرابورس

در هفته شش��م س��ال جاری 
ضم��ن عرضه موفق نخس��تین 
اوراق اج��اره دولت در فرابورس، 
ارزش معامالت رشد 67 درصدی 
را تجربه کرد. این هفته در حالی 
ب��ه پایان رس��یدکه یک میلیون 
و 427 ه��زار ورق��ه به��ادار در 
122 هزار نوبت به ارزش 11 هزار 
و 671 میلی��ارد ری��ال در ب��ازار 
فراب��ورس دادوس��تد ش��د. این 
وضعیت نشانگر افت 5 درصدی 
حجم و رشد 67درصدی ارزش 
معام��الت در مقایس��ه با هفته 
پیش��ین اس��ت. در روز شنبه، 
5 هزار میلیارد ری��ال اوراق اجاره 
دول��ت برای نخس��تین ب��ار با 

قیمت هر ورق��ه 880 هزار ریال 
در کس��ری از ثانیه در فرابورس 
ایران کشف قیمت شد تا به این 
ترتیب بخش��ی از بدهی دولت 
پرداخت ش��ود. بر این اس��اس 
باالتری��ن ارزش معامالت روزانه 
در همی��ن روز رقم خ��ورد. در 
ب��ازار اول 351 میلی��ون ورق��ه 
به��ادار ط��ی این م��دت مورد 
معامله قرار گرف��ت و ارزش آن 
به 817 میلیارد ریال رسید و در 
ب��ازار دوم نیز 589 میلیون ورقه 
به��ادار ب��ه ارزش یک میلیارد و 
990 میلیون ریال دادوستد شد 
که از اف��ت 159 درصدی حجم 
ارزش معامالت  و 182 درصدی 
ب��ازار اول و همین ط��ور اف��ت 
یک درص��دی حج��م و افزایش 
4 درص��دی ارزش معامالت بازار 
س��وی  از  دارد.  حکای��ت  دوم 
دیگ��ر، حج��م معامالت ب��ازار 
پایه 40 درصد کاه��ش یافت و 
ارزش معام��الت این بازار با افت 

63 درصدی معادل 466 میلیارد 
ری��ال ش��د. ام��ا با ای��ن وجود، 
در  معام��الت  ارزش  و  حج��م 
ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن مالی در 
ای��ن هفته با رش��د 47 درصدی 
حج��م و 205 درص��دی ارزش 
معامالت روبه رو ش��د، به طوری 
ک��ه خریدوف��روش 52 میلیون 
اوراق به��ادار ب��ه ارزش 8 هزار و 
397 میلی��ارد ری��ال را به ثبت 

رساند. 

گروه فلزات اساسی، در 
صدر صنایع پیشرو

در هفت��ه ای ک��ه گذش��ت، 
واحده��ای  پ�ذی�ره ن�ویس��ی 
ع��ادی قاب��ل معامل��ه صندوق 
آتی��ه  آرم��ان  س��رمایه گذاری 
درخشان مس در نماد معامالتی 
»آتیم��س« انج��ام ش��د. گروه 
فلزات اساسی در مدت یاد شده 
با در اختیار داشتن 29 درصد از 
معام��الت بازار س��هام، در صدر 
صنایع پیشرو قرار گرفت؛ گروه 
عرض��ه برق، گاز بخار و آب گرم 
معامالت  از  س��هم 14 درصدی 
داشت و گروه بانک ها با معامالتی 
ب��ه ارزش 229 میلی��ارد ری��ال 
رده س��وم را به خود اختصاص 
داد. آیفکس روز چهارش��نبه با 
9.3 واحد رش��د نسبت به هفته 
پیش، به 802.18 واحد رس��ید. 
ارزش ب��ازار فرابورس هم 9 هزار 
و 984 میلی��ارد ری��ال مع��ادل 
1.1 درص��د رش��د ک��رد و عدد 
945 ه��زار و 398 میلیارد ریال 
را نمای��ش داد ک��ه 47 درصد از 
ای��ن رقم مربوط به ب��ازار دوم و 
12 درص��د آن مربوط ب��ه بازار 

اول بود. 

تجدید نظر سرمایه گذاران پیرامون گروه های پیشروی بازار ادامه دارد

بازار سهام به دنبال لیدر تازه

هفته گذش��ته برای بس��یاری 
از نماده��ا مطلوب ب��ود اما برای 
ش��اخص کل بازار ب��ورس اوراق 
بهادار تهران چیزی به جز نوسان 
به دنبال نداش��ت. در این هفته، 
ش��اخص کل با آغ��از معامالت 
صعودی شده و این رویه را برای 
س��ه روز حفظ کرد. در این سه 
روز ش��اهد نوس��انات زیادی در 
بازار بودیم و این نوسانات قیمتی 
بسیاری از نمادها را در محدوده 
هفته ش��ان  گش��ایش   قیمت��ی 

نگه داشت. 
در ساعت پایانی معامالت روز 
میانی هفته، ش��اخص کل نزولی 
شده و این نزول در روز سه شنبه 
پس از گش��ایش بازار پی گرفته 
شد. شرایط شاخص کل تا پایان 
زم��ان معامالت هفت��ه بهبودی 

نیافت اما رنگ سبز به قوت خود 
در بازار باق��ی ماند. رفتار متضاد 
ش��اخص کل و عمومیت بازار به 
بحرانی تر شدن شرایط دامن زده 
و بنابراین اگر در روزهای نخست 
این هفته این دو با هم یکدست 
نش��وند باید انتظارات از بازار را 

تعدیل کنیم. 
ش��رایط صنای��ع مختل��ف در 
این هفته یکسان نبود. »خودرو 
و س��اخت قطعات« ای��ن هفته 
کار خ��ود را با صع��ود آغاز کرد 
 و ت��ا پای��ان هفته ای��ن رویه را 

ادامه داد. 
باوجود بح��ران معامالت نماد 
خودرو، »خس��اپا« و »خپارس« 
ای��ن هفت��ه معامالت��ی مطلوب 
داشتند و به اتفاق یکدیگر ضعف 
دادن��د.  پوش��ش  را  »خ��ودرو« 
»بانک ها و موسس��ات اعتباری« 
ک��ه در ماه های اخی��ر چیزی به 

جز اندوه برای س��هامداران خود 
با گش��ایش  نکرده ان��د،  ایج��اد 
بازار صعودی ش��ده و ت��ا پایان 
روز دوش��نبه نی��ز صعودی باقی 
ماندن��د. ب��ا آغاز معام��الت روز 
بانکی ها  سه شنبه ش��رایط برای 
تغییر کرده و عمومیتی نزولی به 

خود دیدند. 
»وپس��ت« پر تقاضاترین نماد 
این گروه در هفته گذش��ته بود 
که با تش��کیل صف ف��روش به 
کار خ��ود پایان داد. »محصوالت 
ش��یمیایی« این هفت��ه را نیز با 
بح��ران س��پری ک��رده و توفیق 
چندانی نداشتند. دو لیدر سابق 
ب��ازار، »ف��ارس« و »تاپیکو« در 
ای��ن هفت��ه از اقب��ال چندان��ی 
برخوردار نبودن��د و این موضوع 
ب��ه س��ایر نمادهای ای��ن گروه 
نیز س��رایت کرد. یک��ی دیگر از 
گروه های��ی که انتظ��ار می رفت 

این هفته با قدرت باال عمل کند، 
صنعت نفت بود که این گروه نیز 
نیمی بیشتر از زمان معامالت را 
در مس��یر نزولی بود. »کانه های 
فل��زی« و »فلزات اساس��ی« نیز 
در این هفت��ه ضعیف تر از آنچه 
انتظ��ار می رفت، عم��ل کردند. 
»دس��تگاه های برق��ی« که نماد 
پرتقاض��ای »بنی��رو« را در قلب 
خ��ود دارد، به دلی��ل ضعف دو 
نماد بزرگ تر از گروه ش��اخصی 
متع��ادل داش��ت. در ای��ن گروه 
نم��اد »بنی��رو« از تقاضای باال و 
قدرت صعود باال برخوردار است 
و انتظ��ار می رود بتواند نس��بت 
قیمت��ی خود ب��ا بتران��س را به 
ش��رایط س��ال 92 بازگردانده و 

ترفیع دهد. 
در هفت��ه پی��ش رو، انتظ��ار 
م��ی رود ش��رایط در گش��ایش 
می توان  باشد.  مطلوب  معامالت 

انتظ��ار داش��ت در ای��ن هفت��ه 
عمومی��ت بازار س��بز رنگ بوده 
و ش��اخص کل نی��ز در نیم��ه 
نخس��ت هفته س��بز رنگ باشد. 
در روز نخس��ت معام��الت ای��ن 
هفت��ه گ��روه خ��ودرو می تواند 
ب��ه یکه تازی خ��ود ادام��ه داده 
و ب��ا همراهی فلزات اساس��ی و 
کانه ه��ای فل��زی مواجه ش��ود. 
به ص��ورت کلی عمومیت بازار در 
روز کاری پیش رو سبزرنگ تلقی 
می شود و می توان انتظار داشت 
 ای��ن روی��ه دو روز کاری ادام��ه 

داشته باشد. 
پ��س از آن می ت��وان انتظ��ار 
داش��ت از ش��دت تقاضا کاسته 
ش��ده و بازار با گس��ترش رنگ 
قرمز مواجه ش��ود. در پایان این 
هفته انتظار می رود شاخص کل 
در رقمی پایین تر از رقم گشایش 

خود بسته شود. 

دو روز کاری مثبت در انتظار بورس

قاب

نماگر بازار سهامخبر

حقوقی ها دنبال صنایع شفاف

بورس ته��ران در حالی 40روز از س��ال جدید را 
پشت س��ر می گذارد که شاخص کل از ابتدای سال 
تاکنون از رقم 81200به 78400واحد رسیده است 
و در این مدت با وجود رش��د در قیمت های جهانی 
م��واد اولیه و نف��ت، کاهش 3.4درص��دی را تجربه 
کرده اس��ت. اتفاقاتی که طبق سابقه تاریخی افتاده 
همزمان با کاهش شاخص میزان ارزش معامالت هم 
کاهش داش��ته است و از آن رقم های بزرگ ماه های 
آخری سال 94 که انتظار می رفت رشد داشته باشد 

در سال 95 به آن شدت خبری نبود. 
درای��ن بین ام��ا قیمت ه��ای جهانی م��واد اولیه 
به خاطر ش��رایط اقتص��ادی چی��ن و همچنین باال 
رفتن احتماالت نس��بت به ع��دم افزایش نرخ بهره 
آمری��کا تقویت ش��دند و از کف خود به س��مت باال 
فاصله گرفتند. از ابتدای س��ال میالدی جاری، رشد 
قیمت جهانی برخی محصوالت کاالیی آغاز ش��د. در 
ای��ن بین، قیمت هر تن س��نگ آهن از کمتر از 40 
دالر در ه��ر تن در م��اه دس��امبر در روزهای اخیر 
ب��ه باالی 70 دالر رس��ید )هر چند بع��دا دوباره تا 
64 دالر کاه��ش یافت��ه(، همچنین قیمت ش��مش 
ف��والدی نیز در منطقه از کمت��ر از 300دالر در هر 
ت��ن به بیش از 400 دالر رس��یده اس��ت. در فلزات 
پای��ه نظی��ر م��س و روی و آلومینیوم هم ش��اهد 
افزایش حداقل 10 درصدی نرخ نسبت به کف اوایل 
زمستان بوده ایم. همچنین شاخص کاالیی بلومبرگ 
ک��ه مجموعه وس��یعی از قیمت کاالها را پوش��ش 
می دهد توانس��ته است در این مدت جهشی بیش از 
15 درصدی را به ثبت رساند. این اتفاقات باعث شد 
در بازار داخل نیز محصوالت فوالدی افزایش قیمت 

را تجربه کنند. 
در هفته گذش��ته دو خبر در فضای اقتصادی کشور 
منتشر شد. در بخش رش��د قیمت کاالهای مصرفی، 
بان��ک مرکزی نرخ تورم ماهانه فروردین را در س��طح 
کمترین میزان در 25س��ال گذشته یعنی 0/5 درصد 
اع��الم کرد تا ب��ه این ترتیب، تورم نقط��ه به نقطه به 
سطح ش��گفت انگیز 7/4 درصد برس��د. بر این اساس، 
احتماال تورم 12 ماهه هم به زودی و در فصل تابستان 
تک رقمی خواهدش��د تا وعده دول��ت یازدهم در این 
زمینه در س��ال  )1395( عملی ش��ود. از طرف دیگر، 
نخستین اوراق صکوک اجاره دولتی با سررسید چهار 
سال با سود 18 درصدی ساالنه در بازار سرمایه کشف 
قیمت شد که باتوجه به معامله کمتر از ارزش اسمی، 
نرخ بازدهی مؤثر ساالنه آن باالتر از 24 درصد به دست 
آمد. بنابراین، نرخ سود واقعی که به معنای تفاضل تورم 
از نرخ س��ود بدون ریسک است، با فرض پایداری تورم 
تک رقمی، در سطح بی س��ابقه بیش از 15 درصد قرار 
گرفت. این تفاوت خارق العاده در نرخ سود واقعی نه تنها 
انگیزه مصرف و سرمایه گذاری را تضعیف می کند بلکه 
خود گویای مشکالت عمیق تری نظیر تنگنای اعتباری 
و ش��رایط دشوار شبکه بانکی کش��ور نیز است. پیامد 
این وضعیت برای بورس تهران هم خوش��ایند نخواهد 
بود زیرا باال بودن نرخ س��ود واقعی فش��ار سنگینی بر 
ارزش گذاری سهام در جهت نزولی وارد می کند. به این 
ترتیب می توان گفت هر چند دس��تیابی دولت به تورم 
تک رقمی قابل تقدیر است اما شرایط کنونی، در بطن 
خود هشداری از نوع ضرورت اصالحات اساسی به ویژه 
درخصوص ساماندهی بدهی های دولت و اصالح اوضاع 
شبکه بانکی را در بر دارد. هرچند دولتمردان از ماه ها 
قبل بر کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با تورم صحبت 
کرده ان��د اما به نظر با توجه به مش��کالتی مثل وجود 
موسس��ات غیر مجاز که البته تاحدودی این مش��کل 
کمتر شده است  )با اتفاقاتی که در برخی از موسسات 
غیر مجاز رخ داد( و عدم اطمینان سپرده گذاران نسبت 
به این موسس��ات تقویت شده اس��ت. همچنین عدم 
وجود بازار و بس��تر مناس��ب برای زمانی که نرخ بهره 
بانکی کاهش می یابد و پول از سمت سپرده گذاری به 
بازار های دیگر حرکت می کند می تواند بازار های دیگر 

مثل مسکن را با حباب قیمتی مواجه سازد. 
در نیمه نخس��ت ماه جاری میالدی، صادرات نفت 
خام ایران از مرز 2میلیون بشکه فراتر رفت که نسبت 
ب��ه روزهای اوج تحریم افزایش بیش از 100 درصدی 
را نشان می دهد. طبق خبرهای غیر رسمی تولید نفت 
خام ایران از مرز 3/5 میلیون بشکه در روز عبور کرده 
و با روزهای قبل از تحریم تنها 300هزار بشکه فاصله 
دارد؛ به این ترتیب می توان گفت بزرگ ترین گشایش 
حصول توافق هس��ته ای در بخش نفتی حاصل شده 
اس��ت؛ گشایش��ی که با رش��د حدود دوبرابری اخیر 
قیمت ها و بازگش��ت نرخ های جهانی نفت به س��طح 
طبیع��ی 50 دالر در هر بش��که، می توان��د مرهمی 
ب��ر زخم های عمی��ق اقتصادی ایران و ش��کاف های 

بودجه ای دولت در کوتاه مدت باشد.
 قیمت نفت برنت توانس��ته است 48.19 را لمس 
کن��د که انتظار می رود به 50 دالر در کوتاه مدت هم 

برسد.
Forsatnet.ir ادامه در سایت

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بمپن�ا: خبر ه��ا از این نم��اد حکایت 
از بازگش��ت زی��ان تس��عیر ارز، پرداخت 
مطالب��ات و احتم��ال افزای��ش س��رمایه 

1000 درصدی دارد. 
لخ�زر: زمزمه هایی مبنی ب��ر افزایش 
سرمایه 400 درصدی از محل سود انباشته 

در این نماد به گوش می رسد. 
 وخارزم: شنیده ها حاکی از آن است که 
این نماد برنامه افزودن دو هلدینگ بزرگ 
معدن، نفت و گاز پتروش��یمی به پرتفوی 

خود را در برنامه دارد. همچنین ش��نیده 
شده این ش��رکت در حال انجام کار های 
الزم ب��رای پذیرش نی��روگاه منتظر قایم 
و شرکت توسعه س��اختمان خوارزمی در 
 بورس است و احتماال در سال جاری نهایی 

می شود. 
دماوند: شنیده شده قیمت تمام شده 
دماوند برای بانک دی 7500 تومان است 
و بان��ک دی اجازه ریزش این س��هم را به 
پایین 7500 نمی دهد. برخی شنیده ها از 
جهش قیمتی این س��هم تا 9000 تومان 

حکایت دارد. 

وات�ی: خبره��ا حاکی از آن اس��ت که 
شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند در حال 
برگزاری جلساتی برای فروش ریسندگی 
خاور اس��ت و پ��س از ارزیابی ه��ای الزم 
ب��ه فروش اقدام خواهد ک��رد. این فروش 
مطمئنا برای شرکت سود خواهد داشت. 

کچاد: خبرها حکای��ت از این دارد که 
تشریفات قانونی و اداری و محیط زیستی 
معدن بی 19 انجام شده تا به این ترتیب 
با س��هم 50 درصدی با ش��رکت س��نگ 
آهن مرکزی، امور اکتش��اف و توس��عه و 

بهره برداری صورت بگیرد. 

شتران: شنیده ش��ده که این شرکت 
قصد س��رمایه گذاری 49 درصدی در یک 
مجموعه قیرس��ازی دارد ک��ه در صورت 
اجرایی ش��دن 20 تومان به سود شرکت 

اضافه می شود. 
فس�رب: خبرها از بررس��ی و انتخاب 
سرمایه گذار معدن سرب و روی مهدی آباد 

تا پایان شهریور ماه امسال حکایت دارد. 
 گ�روه غذای�ی: خبره��ا حاک��ی از 
واگ��ذاری تس��هیالت ارزان قیمت دولت 
به این گروه جهت پتانس��یل صادرات به 

روسیه است.

حرف های درگوشی بازار
Raham. tavakoli. 1366@yahoo. com

رحمت اهلل توکلی یرکی

farshid. shoja@gmail. com

فرشید شجاع
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حمل و نقل

رونق مسکن به  معنای سونامی 
نیست

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه 
با توجه به اجرایی شدن برجام، دولت می تواند از این 
شرایط استفاده کرده و بخش ساختمان را فعال کند، 
گفت: دولت می تواند با باالترین منابع، بخش مسکن 
را از رکود خارج کند و برنامه ریزی اجرایی برای این 

کار داشته باشد. 
حسن محتشم در گفت وگو با مهر با انتقاد از عدم 
اجرای طرح مش��ارکت در بافت های فرس��وده، افزود: 
با موانعی که پیش روی س��اخت مس��کن وجود دارد، 
نمی توان امیدوار بود که مسکن از رکود خارج شود، 
این در حالی است که امکانات زیادی برای رونق بازار 
مسکن وجود دارد.  وی به ورود سرمایه های خارجی 
و رونق گردشگری اشاره کرد و گفت: دولت می تواند 
از گردشگری هم برای رونق بازار مسکن استفاده کند 
و صنایع مرتبط با بخش ساختمان هم از این طریق 

رونق می گیرد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. 
وی، رونق گردشگری را موجب افزایش سطح درآمد 
جامعه و رونق اقتصاد دانست و اظهار داشت: این موارد 
به طور غیرمستقیم در بازار مسکن اثر گذار است. وی 
ادامه داد: تیم اقتصادی دولت باید تمهیداتی داشته 
باش��د تا مسکن از رکود خارج شود. درغیراین صورت 
امسال هم تغییری را در بخش مسکن شاهد نخواهیم 
بود.  همچنین فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری 
انبوه س��ازان معتقد اس��ت که بازار مسکن حتماً رونق 
پیدا می کند اما این به معنای افزایش قیمت ها نیست. 
وی با بیان اینکه مردم استقبال خوبی از بازار امالک 
دارند اما هنوز به مرحله رشد معامالت نرسیده است، 
گفت: نباید زمانی را  که سونامی در بازار مسکن بوده 
مالک قرار دهیم، چراکه آن زمان، بازار در ش��رایط 

متعادلی نبود. 

مکاتبه با دادستان کل کشور برای 
ساماندهی بنگاه های امالک

نماینده تام االختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای 
حفظ حقوق بیت المال از مکاتبه با دادستان کل کشور 

برای ساماندهی بنگاه های امالک خبر داد. 
به گزارش تسنیم، حسین معصوم یکی از برنامه های 
س��ال جاری شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی و 
منابع  طبیعی در س��ال 95 را آش��نایی مردم با قانون 
پیش فروش ساختمان اعالم و اظهار کرد: اطالع رسانی 
و آموزش به مردم بس��یار مؤثر اس��ت. معتقدم جلوی 
بسیاری از تخلفات را با اطالع رسانی و آموزش به مردم 
می توانیم کاهش دهیم، زیرا کسی حاضر نیست سرمایه 
و زندگی اش را در مس��یری قرار دهد که احس��اس کند 
ممکن اس��ت مس��یر درستی نباشد و روزی قلع و قمع 
شود و از بین برود. وی با اشاره به ساماندهی بنگاه های 
امالک در سال جاری افزود: ساماندهی بنگاه های امالک 
از دیگر کارهایی است که در دست اقدام داریم. در همین 
راس��تا نیز در حال انجام مکاتبه  با دادس��تان مازندران 
و دادس��تان کل کش��ور هس��تیم تا در مرحله نخست با 
بنگاه های غیرمجاز برخورد شود، چون مفسده ها بیشتر 
از آنها آغاز می ش��ود.  وی ادامه داد: در مرحله بعدی 
بنگاه هایی که قانونی هس��تند، در حد انعقاد قرارداد 
باق��ی بمانن��د ن��ه اینکه به مردم تعه��د کنند تا برای 
آنها اخذ مجوز و س��اخت واحد مس��کونی را نیز انجام 
دهند. اینها چالش هایی است که ما با آنها مواجهیم. 

ساخت نخستین بندر  » رو-رو «  
 ریلی کشور در بندر امیرآباد

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره به نیاز یک هزار و 
850 متر ریل برای وصل ش��دن به ش��بکه سراسری 
ریلی از س��اخت بندر  » رو- رو« ریلی کش��ور در بندر 

امیرآباد خبر داد. 
به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در بازدید از بندر 
امیرآباد گفت: بندر امیر آباد یکی از بزرگ ترین بنادر 
دری��ای خزر اس��ت و در حال حاض��ر 4.5 میلیون تن 
ظرفی��ت دارد ک��ه ب��ا راه ان��دازی هف��ت اس��کله به 

7.5 میلیون تن افزایش خواهد یافت. 
وی افزود: بندر امیرآباد دارای یک هزار و 60 هکتار 
پسکرانه است و این امکان را جهت سرمایه گذاری های 
بزرگ مهیا کرده است.  آخوندی تصریح کرد: در سال 
گذش��ته بیش از 550 میلیارد تومان س��رمایه گذاری 
در قالب موافقت نامه در این بندر امضا ش��د و همه 

پروژه ها فعال و در حال اجرا است. 
وی ب��ا بی��ان اینکه در حال اس��تحصال زمین برای 
گس��ترش پس��کرانه بن��در هس��تیم، اف��زود: یکی از 
مهم تری��ن ویژگ��ی و مزی��ت این بندر وجود اس��کله  
»رو- رو« ریلی است. به طوری که یک قطار می تواند 
در کش��تی قرار گیرد و کش��تی ها می توانند با وارد 
شدن به اسکله محموله را مستقیم وارد قطار کنند. 
آخوندی اظهار کرد: یک هزار و 850 متر ریل نیاز 
است تا بندر به شبکه سراسری ریلی وصل شود و این 
نخستین بندر  » رو-رو «   ریلی در کشور است و توانسته 

موقعیت کشور را در منطقه خزر برجسته کند. 
وی درباره تس��هیل سرمایه گذاری در بندر امیرآباد 
افزود: با وصل کردن شبکه ریلی به شبکه جاده ای و 
رفع مش��کالت حین کار بندر امیرآباد س��عی می شود 

تا موانع سرمایه گذاری کمتر شود. 

خط آهن قزوین-رشت امسال به 
بهره برداری می رسد 

معاون س��اخت و توس��عه راه آهن با اشاره به اینکه 
اولویت اصلی این معاونت امس��ال تخصیص اعتبار به 
خط آهن قزوین-رش��ت اس��ت، گفت: در سال جاری 
راه آهن حد فاصل قزوین - رشت در مسیر کریدوری 

ترانزیتی شمال-جنوب،  به بهره برداری می رسد. 
سیدمس��عود نصر آزادانی در گفت وگو با فارس، با 
تأکید بر اینکه توسعه حمل و نقل به توسعه اقتصادی 
کش��ور می انجامد، اظهار داش��ت: در این بین توسعه 
حمل و نقل ریلی به عنوان سمبلی از اقتصاد مقاومتی 
در بخ��ش حمل و نق��ل، از اولویت  ه��ای وزارت راه و 
شهرس��ازی محس��وب می شود. وی ادامه داد:  به دلیل 
موقعی��ت خاص جغرافیایی ایران، توس��عه اقتصادی 
کش��ور نیازمند توس��عه حمل و نقل اس��ت و ناگزیر از 
توسعه حمل و نقل ریلی برای توسعه کشور هستیم. 

مع��اون س��اخت و توس��عه راه آهن با بی��ان اینکه 
هم اکن��ون بی��ش از  10 ه��زار کیلومت��ر خط آهن در 
کش��ور در  دس��ت ساخت ، مطالعه و اجرا است، افزود: 
از 10 هزار کیلومتر طرح س��اخت راه آهن در کش��ور، 
 4 ه��زار و 700 کیلومت��ر خط آهن در حال س��اخت 
است که بین 15 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
نصر آزادانی با اشاره به اینکه 3 هزار و 500 کیلومتر 
راه آهن در حال مطالعه و آماده سازی برای اجراست، 
اضافه کرد: 1500 کیلومتر از طرح های پیوست قانون 

به تدریج برای بهره برداری تکمیل شده است. 

عمران

تاکی��د ب��ر لزوم گس��ترش 
ت��وان حمل و نق��ل ریل��ی در 
از  باالدس��تی کش��ور  قوانین 
سند چش��م انداز و برنامه های 
پنج س��اله توس��عه گرفته تا 
اقتص��اد مقاومت��ی، این مدل 
از  پ��س  را  حمل و نق��ل  از 
س��ال ها درج��ازدن باردیگ��ر 
در مرک��ز توجهات ق��رار داده 
اس��ت. حمل و نقلی که به نظر 
می رسد با افزایش نفوذ خود، 
توان ایجاد تغییرات جدی در 
بدنه اقتصادی کشور را خواهد 

داشت. 
هرچند سابقه ورود راه آهن 
ب��ه ای��ران عم��ری نزدیک به 
ی��ک ق��رن دارد و کش��ور در 
این حوزه کار خود را بس��یار 
زودت��ر از رقبای منطقه ای اش 
آغاز کرده ام��ا آنچه در طول 
سال های گذشته رقم خورده، 
کار را برای رسیدن به اهداف 

کالن دشوار کرده است. 
محوری��ت دادن ب��ه دیگ��ر 
و  حمل و نق��ل  عرصه ه��ای 
راه آهن،  ب��ه  توجهات  کاهش 
مال��ی و  محدودی��ت مناب��ع 
س��رمایه گذاران  ج��ذب  عدم 
این عرصه  بخش خصوصی در 
بس��یار مه��م تنها بخش��ی از 
دالیلی است که در بلندمدت 
توسعه راه آهن را تحت الشعاع 
خود قرار داده  اس��ت تا جایی 
ک��ه با وجود داش��تن بیش از 
10 ه��زار کیلومتر خط ریلی 
در کشور، همچنان 11 استان 
از این نعمت محروم هستند. 

ای��ن  تم��ام  وج��ود  ب��ا 
و  راه  وزارت  محدودیت ه��ا، 
شهرس��ازی دول��ت یازده��م 
برنامه ریزی  ب��ا  تالش ک��رده 
در برخ��ی حوزه ه��ا و البته با 
استفاده از قرار گرفتن راه آهن 
در مرکز توجهات، اوضاع این 
صنع��ت را به اس��تانداردهای 
کن��د.  نزدی��ک  بین الملل��ی 
برنام��ه ای ک��ه از دوخط��ه و 
چه��ار خطه س��ازی خط��وط 
اصلی، س��اخت خطوط برقی 
و سریع السیر و پیگیری طرح 
راه آهن حومه ای آغاز می شود 
و در اه��داف کالن��ی مانن��د 
کش��ورهای  به  ریلی  اتص��ال 

همسایه بسط پیدا می کند. 
این برنامه کالن در نشست 

خب��ری مع��اون وزی��ر راه و 
راه آهن  ش��رکت  مدیرعام��ل 
تشریح ش��د. پورسیدآقایی از 
یک س��و اعالم کرد براس��اس 
ش��ده  انجام  برنامه ریزی های 
پن��ج اس��تان از 11 اس��تان 
باقی مانده تا پایان س��ال بعد 
به ش��بکه ریلی کشور متصل 
می شوند و از س��وی دیگر به 
پرداخت  برنامه هایی  تش��ریح 
ک��ه ای��ران را به کش��ورهای 
همس��ایه خود متص��ل کرده 
و ش��رایط را ب��رای افزای��ش 
ترانزیت ریلی فراهم می کند. 

نزدیک تری��ن اه��داف ریلی 
ایران که می توان در آینده نه 
چندان دور ب��ه آنها فکر کرد 
افغانس��تان و عراق  دو کشور 
هس��تند، کش��ورهایی ک��ه با 
توجه به شرایط اقتصادی خود 
اصلی ترین  به عنوان  می توانند 
مش��تری های کاالهای ایرانی 
مطرح شده و سهم راه آهن از 
ترانزیت را به شکلی قابل توجه 

افزایش دهند. 
مدیرعام��ل راه آه��ن درباره 
آخرین وضعیت اتصال به این 
دو کش��ور اف��زود: کار اتصال 
ریلی ایران به افغانس��تان در 

مح��دوده خاک ایران به پایان 
رس��یده و تنه��ا آنچ��ه باقی 
مانده بحث قطع��ه باقی مانده 
از مس��ئولیت ایران در خاک 
اس��ت که آن هم  افغانس��تان 
بناست در بودجه سال 1395 
لحاظ ش��ده و در شش ماهه 
اول س��ال ابالغ ش��ود. درباره 
عراق هم ای��ران آماده اجرای 
تعه��د خود برای س��اخت پل 
ریلی مش��ترک با عراق است. 
ب��ه محض اینکه ع��راق اعالم 
آمادگ��ی کند که آغ��از کار را 
ایرانی  کلید خواهد زد، طرف 
نیز برنامه ریزی را برای اجرای 

این طرح اجرایی می کند. 

توسعه حمل و نقل، اقتصاد 
را متحول می کند

صحبت از آینده ریلی قطعا 
در کنار تاثیراتی که بر عرصه 
حمل و نقل می گذارد در دیگر 
حوزه های اقتصاد نیز می تواند 
س��همی بس��زا داش��ته باشد. 
موضوع��ی ک��ه کارشناس��ان 
آن  روی  کش��ور  اقتص��ادی 

تاکید جدی دارند. 
صاحب  نیکوقابل،  علی اکبر 
نظ��ر عرص��ه اقتص��ادی ب��ه 

اهمیت توس��عه حمل و نقل در 
ایجاد تحرک اقتصادی اش��اره 
کرده و معتقد اس��ت با توجه 
به تجربه ثبت در کش��ورهای 
هرج��ا  جه��ان،  مختل��ف 
جابه جای��ی کاال ب��ه ش��کلی 
استاندارد و با مدیریت درست 
منابع انج��ام گرفته در نهایت 
تج��ارت و صنعت رش��د پیدا 

کرده است. 
ب��ا  گ�ف�ت و گ����و  در  وی 
»فرصت ام��روز« عن��وان کرد: 
وقت��ی هزین��ه نق��ل و انتقال 
کاالهای تولید شده باال باشد، 
حتی در صورت ساخت بهینه 
محص��والت نیز هزین��ه تمام 
ش��ده آنها باال م��ی رود. مانند 
آنچه در ای��ران اتفاق افتاده و 
باعث ش��ده در برخ��ی مواقع 
هزین��ه ب��االی انتق��ال، عقد 

قرارداد به صرفه نباشد. 
ب��ه گفت��ه وی، در چنی��ن 
بهتری��ن  راه آه��ن  ش��رایطی 
گزینه ب��رای کاهش هزینه ها 
و افزای��ش به��ره وری اس��ت. 
در کش��ور ما هزینه انتقال از 
جاده ها بس��یار باالست و این 
امر نش��ان دهنده آن است که 
در ص��ورت پیگیری های الزم 

و انج��ام حمایت های مدنظر، 
تاثی��ری  می توان��د  راه آه��ن 
جدی در ای��ن عرصه بگذارد. 
اقتص��اد  در  ک��ه  موضوع��ی 
مقاومتی نی��ز روی آن تاکید 
امیده��ا  ای��ن رو  از  ش��ده و 
ب��رای به نتیجه رس��اندن این 
ه��دف را افزایش داده اس��ت 
و در این بی��ن ترانزیت ریلی 
اهمیت  با کشورهای همسایه 

باالیی خواهد داشت. 
مرتضی دلخوش، کارشناس 
در  نی��ز  اقتص��ادی  مس��ائل 
گفت وگو ب��ا »فرصت امروز«، 
ب��ه اهمیت انتق��ال تحرک از 
صنای��ع حمل و نقل ب��ه دیگر 
عرصه ها سخن گفت و تصریح 
ک��رد: ب��ا توجه به ش��رایطی 
ک��ه اقتص��اد ای��ران در طول 
سال های گذشته تجربه کرده، 
قطع��ا نیاز ب��ه تحرکی جدی 
برای عبور از عصر رکود بسیار 
حیاتی است. اقتصاد ایران نیاز 
به روش��ن ش��دن موتورهای 
محرکی دارد که قطعا یکی از 
آنها در حمل و نقل خواهد بود. 
وی با اش��اره به گستردگی 
و  زیرس��اختی  طرح ه��ای 
اظهار کرد:  آنه��ا  تاثیرگذاری 
طرح های ب��زرگ می توانند از 
یک س��و منابع مالی جدید را 
به گردش دربیاورند و از سوی 
دیگر توان اشتغال زایی باالیی 
خواهند داش��ت، اگ��ر به این 
مزیت ه��ا بحث نق��ل و انتقال 
ارزان کاالهای اقتصادی را نیز 
اضافه کنی��م قطعا به اهمیت 
پیگیری سیاس��ت های مدنظر 
در این عرصه پی خواهیم برد. 
هرچن��د اوضاع ن��ه چندان 
مطل��وب برخ��ی کش��ورهای 
منطقه و همسایه ایران از نظر 
امنیتی و سیاس��ی باعث شده 
بسیاری از طرح های توسعه ای 
کش��ور ب��ا آنها به مش��کل بر 
بخورد ام��ا تاکید دائمی ایران 
بر افزایش نفوذ ترانزیتی خود 
ب��ا محوری��ت خطوط  آن هم 
ریلی که توسعه آنها با توسعه 
اقتص��ادی کش��ور رابط��ه ای 
می توان��د  دارد  مس��تقیم 
بس��یاری از کش��ورها را برای 
افزایش همکاری ب��ا ایران به 
اخذ تصمیماتی جدی وا دارد، 
تصمیماتی که شاید نتیجه آن 
محوریت راه آهن ایران پس از 

زمانی طوالنی باشد. 

ایران با ریل به تمام کشورهای همسایه وصل می شود 
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قوت گرفتن شایعات ابرخودرو جدید پورشه 
پس از ثبت رسمی نام  » 960«

آیا پورشه خودرویی بهتر از 911 
توربو خواهد ساخت؟ 

چند سالی اس��ت که شایعاتی مبنی بر تولید یک 
ابرخ��ودرو با قدرت متوس��ط برای ق��رار گرفتن در 
درج��ه طبقاتی بین 911 توربو و 918 اس��پایدر در 
سراسر دنیای مجازی پخش شده است اما حاال این 
ش��ایعات قوت یافته اند. بنابر گزارشات، پورشه سال 
قبل نام  » 960 «   را رسما تجاری کرد و گفته می شود 
به س��ختی مشغول کار روی این خودرو جدید برای 

آماده کردن آن تا سال 2019 است. 
مجله اصالت��ا بریتانیایی Car نخس��تین بار در 
ابتدای این هفته گزارش��ی مبن��ی بر ثبت این نام 
ارائ��ه ک��رد و واکنش بحث برانگی��زی نیز در قبال 
آن از یک س��خنگوی پورش��ه دریاف��ت کرد. ثبت 
تجاری یک نام الزاماً معنای خاصی ندارد،  )مانند 
تویوت��ا که نام تج��اری Supra را در اختیار دارد 
ام��ا ارائه مدل��ی جدید از این خودروس��از بعید به 
نظر می آید( اما ش��واهد زی��ادی مبنی بر احتمال 
تولید یک ابرخودرو جدید توسط پورشه در دست 
اس��ت. به طور خ��اص می توان به ای��ن واکنش از 
س��وی پورشه در قبال خبر انتش��ار یافته از سوی 

نشریه Car اشاره کرد: 

- وقت��ی اخی��راً در خصوص ثبت تج��اری مذکور 
از پورش��ه سوال ش��د، آنها ابتدا پاس��خی دادند که 
انتظارش را می کشیدیم:  » ما در خصوص محصوالت 
آین��ده خود نظ��ری نمی دهی��م. ما صرفاً براس��اس 
س��نت های کاری خود به دنب��ال حفظ هویت نام ها 
و ترکیبات مدنظر هس��تیم تا از قرار گرفتن در یک 
رون��د کاری جهت اثبات ادع��ای مالکیت این نام ها 
پیش��گیری کنیم«. اما این س��خنگو در ادامه اضافه 
کرد:  » صحبت ه��ای زیادی در خص��وص مدل های 
جدید انجام نگرفته اس��ت اما اگر نگاه کرده باشید، 
در طی��ف محصوالت ما فضاه��ای خالی وجود دارد. 
در عین حال ش��ما باید رقابت را نیز در نظر بگیرید 
و هم��ه این نکات را به طور همزم��ان در ذهن خود 

داشته باشید.«
مطمئناً یک فاصله قیمتی محس��وس میان 911 
توربو Sه175هزار دالری و 918 اسپایدر 845 هزار 
دالری وجود دارد که در حال حاضر در سیطره امثال 
مک الرن 650S، فراری 488GTB  و المبورگینی 
Huracan  اس��ت. ناگفته نماند که پورشه هیچ گاه 
این خأل را پر نکرده اس��ت و به راحتی می توان ادعا 
ک��رد 911 تورب��و S از منظر فنی فاصل��ه زیادی با 

خودروهای نامبرده ندارد. 

 یک��ی از نماین��دگان پورش��ه در گفت وگ��و ب��ا 
Road & Track از اظه��ار نظ��ر در خصوص اخذ 
امتی��از تجاری 960 و آنچه این نام با خود به همراه 

خواهد داشت امتناع کرد. 
نش��ریه Car همچنین ادع��ا می کند 960 روی 
پلتف��رم جدیدی س��اخته خواهد ش��د ک��ه از آن 
در خودروه��ای آین��ده گ��روه فولک��س واگن نیز 
اس��تفاده خواهد ش��د. احتماالً 960 پلتفرم جدید 
 خود را با آئودی R8 نس��ل جدی��د و المبورگینی

Huracan ش��ریک خواهد ش��د. همچنین گفته 
می ش��ود 960 از یک موتور هشت س��یلندر افقی 
چه��ار تورب��و و سیس��تم انتق��ال قدرت ب��ه تمام 

چرخ ها بهره خواهد گرفت. 
بله، درس��ت خواندید: یک موتور هش��ت سیلندر 
افقی چه��ار توربویی. دیوانه کننده به نظر می رس��د 
اما کمی منطقی اس��ت. پورش��ه یک ساختار جدید 
س��اخت موتور پدید آورده که موتور دو لیتری چهار 
سیلندر افقی استفاده شده در باکستر و کایمن و نیز 
موتور س��ه لیتری شش س��یلندر افقی در قلب911  
Carrera و Carrera S همگ��ی ب��ر پایه آن قرار 
دارند. بر همین اس��اس س��اختن ی��ک موتور چهار 
لیتری هشت س��یلندر افقی با داشتن زمینه مشابه 
دور از ذهن نیس��ت. باور چهار توربو به طور همزمان 

اما کمی سخت تر به نظر می رسد. 
یکی دیگر از ش��ایعات اعجاب آور در خصوص این 
خودرو متغیر بودن نس��بت تراکم در موتور اس��ت. 
نش��ریه Car در این ب��اره می گوید: پورش��ه امتیاز 
سیس��تمی با نام VarioCom را به طور انحصاری 
خریداری کرده اس��ت ک��ه از میله های��ی متصل به 
یکدیگ��ر بهره گرفته که با تغیی��ر طول خود امکان 

تغییر نسبت تراکم را فراهم می آورند. 
در کل تردیدهای بس��یاری در ای��ن زمینه وجود 
دارد به طوری که با وجود ش��واهدی مبنی بر امکان 
تولید خودرویی بسیار جذاب توسط پورشه در آینده 
نزدی��ک، هیچ نکت��ه قطعی نیز در ای��ن مورد یافت 
نمی ش��ود. ما از این پس این مس��ئله را به دقت زیر 

نظر خواهیم داشت. 

ارتباط با زنجیره تامین جهانی 
قطعه سازی ضروری است

وزی��ر صنع��ت،  معدن و تجارت گف��ت: ارتباط با 
زنجیره تامین جهانی قطعه س��ازی و خودروس��ازی 
باید از سوی قطعه سازان مورد توجه قرار گیرد و در 
 این راستا این وزارتخانه آماده ارائه حمایت های الزم 

است. 
به گزارش شاتا، نخستین جلسه بررسی مشکالت 
و راهکارهای صنعت قطعه سازی کشور در سال 95 با 
موضوع تحلیل مسائل مالی، توسعه و نوسازی،  صادرات 
و فض��ای کس��ب و کار و همچنی��ن بحث و تبادل نظر 
پیرام��ون مش��کالت، اه��داف، برنامه ه��ا و طرح های 
 پیش��نهادی با حضور وزی��ر صنعت،  معدن و تجارت 

برگزار شد. 
در ابتدای این جلس��ه گ��زارش آماری از آخرین 
وضعیت صنعت قطعه س��ازی کش��ور از سوی دفتر 
صنایع خودرو و نیرومحرکه به صورت مشروح ارائه 
ش��د و درادامه مشکالت قطعه سازان در پنج محور 
مطالبات، سورس گذاری، نظام قیمت گذاری، مباحث 
قراردادی و تکریم زنجیره تامین بیان ش��د ضمن 
اینکه مشکالت فضای کسب و کار نیز در چهار فصل 
جداگانه شامل مشکالت مربوط به تامین اجتماعی، 
 مالیاتی و ارزش افزوده، قانون کار و مسائل بانکی نیز 

مطرح شد. 
وزی��ر صنع��ت،  معدن و تجارت با بیان اینکه باید 
خودروس��از و قطعه س��از یکپارچه فکر کنند و خود 
را یک تیم ببینند، تصریح کرد: نگاه به قطعه س��از 
داخلی نباید متفاوت از نگاه به قطعه س��از خارجی 

باشد. 
محمدرضا نعمت زاده با اشاره به ضرورت جلوگیری 
از قاچ��اق قطع��ه به کش��ور افزود: باید ب��ا تمام توان 
جلوی قاچاق قطعه به کشور گرفته شود. وی خطاب 
به قطعه س��ازان گفت: باید همه تالش کنیم امس��ال 
مشکالت و موانع تولید را با تمام توان کاهش و از میان 
 برداریم که این مهم به استمرار و پیگیری مستمر نیاز 

دارد. 
نعمت زاده به قطعه سازان توصیه کرد برای ارتقای 
کیفی��ت قطعات و ب��ه روز آوری تکنولوژی بیش از 
گذش��ته همت کنند که دراین راه وزارت صنعت، 
 مع��دن و تجارت با تم��ام توان حمایت های الزم را 
به عمل خواهد آورد.  وزیر صنعت،  معدن و تجارت 
در ادام��ه ضم��ن تأکید بر اهمیت قطعه س��ازی در 
توسعه صنعت خودروی کشور افزود: ما باید از منابع 
داخل��ی و حت��ی خارجی برای توس��عه این صنعت 
استفاده کنیم چرا که با ارتقای سطح کیفی قطعات 
و تولید رقابتی می توانیم تحول بزرگی را در صنعت 
خودروی کش��ور ش��اهد باش��یم.  به گفته وی، باید 
خ��ودرو و قطع��ه صادر ش��ود و قطعه س��ازی ایران 
 ب��رای ورود ب��ه زنجیره تامی��ن جهانی حتماً برنامه 

داشته باشد. 
نعمت زاده، داشتن برنامه را برای صادرات و ورود 
ب��ه ب��ازار جهانی حائز اهمیت خواند و گفت: اگر ما 
ب��رای زنجیره تامی��ن بین المللی قطعه تولید کنیم 
 قطعاً به رضایتمندی مش��تریان داخلی نیز دس��ت 

پیدا می کنیم. 
وزی��ر صنع��ت،  معدن و تجارت در ادامه دس��تور 
تش��کیل کارگ��روه نظ��م دهی به مطالب��ات را در 
جه��ت ایجاد نظام منظ��م در پرداخت مطالبات به 
قطعه س��ازان را ص��ادر ک��رد. وی در بخش دیگری 
از س��خنان خود ایجاد واحدهای تحقیق و توس��عه  
)R&D( را برای توسعه صنعت قطعه سازی کشور 
ضروری دانس��ت و گفت: این موضوع باید از س��وی 
قطعه س��ازان و فعاالن این صنعت مورد توجه ویژه 

قرار گیرد و جدی گرفته شود. 
نعم��ت زاده تأکی��د ک��رد: بای��د در قراردادهای 
شرکت های خودروس��از با شرکت های بین المللی، 
حتم��اً پیوس��ت ق��رارداد ب��رای توس��عه صنع��ت 

قطعه سازی کشور وجود داشته باشد. 

خبر بینالملل
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وقتی چش��م بادامی ها پا به 
بازار ایران گذاش��تند، صنعت 
گرفته  پا  تازه  خودروی ش��ان 
ب��ود اما نخس��تین ه��دف را 
قبل از کیفی س��ازی، توس��عه 
ترس��یم  صادراتی  بازاره��ای 
ک��رده بودن��د، این گون��ه بود 
ک��ه چینی های کپی ش��ده از 
س��ایر خودروها به بازار ایران 
آمدند. چند سال بعد از ورود 
این برندها، پرس��ش اساس��ی 
مش��تریانی که به پکن س��فر 
کرده بودند ای��ن بود که چرا 
محصوالت  چینی ه��ا،  خ��ود 
شرکت های خودروسازی خود 
را سوار نمی شوند؟ اما آیا واقعاً 

این گونه است؟ 
در پاس��خ به این پرس��ش 
ه��م می توان گف��ت بله و هم 
خی��ر. بل��ه از آن جه��ت که 
در ش��هرهای بزرگ��ی نظی��ر 
پکن و ش��انگهای، ب��ه ندرت 
می ت��وان خودروه��ای چینی 
را دی��د. تاکس��ی های پکن را 
تشکیل  کره  هیوندایی  عمدتا 
تاکس��ی های  و  می ده��د 

محص��والت  را  ش��انگهای 
فولک��س واگ��ن. در ای��ن دو 
ش��هر ک��ه از پرجمعیت ترین 
ش��هرهای چی��ن ب��ه ش��مار 
می روند، چشم ش��ما همواره 
به خودروهای آلمانی روش��ن 

می شود.
می ت��وان گفت آئودی و بنز 
در پک��ن تقریب��اً پرترددترین 
پ��س  هس��تند.  خودروه��ا 
ژاپنی ه��ا  ای��ن  آلمانی ه��ا  از 
هس��تند که س��هم زیادی در 
برای  دنی��ا  بازار  بزرگ تری��ن 
خ��ود دس��ت و پ��ا کرده اند، 
بیش��ترین  کم��ری  تویوت��ا 
ت��ردد را در خیابان های پکن 
دارد. البته نمی توان از س��هم 
بیوک آمریکایی چشم پوش��ی 
ک��رد، بی��وک نی��ز یک��ی از 
پر مصرف تری��ن خودروه��ا در 
فولکس  همچنین  است.  پکن 
واگن پاسات نیز تقریباً همگام 
با آئ��ودی در بازار پکن خوب 

می فروشد. 
اما چ��را برندهای چینی که 
ه��ر روز مانند جمعیت ش��ان 
در  هس��تند  ازدی��اد  ب��ه  رو 
اقبال  پرجمعی��ت  ش��هرهای 

کمت��ری دارند؟ به گفته یکی 
این  چینی  روزنامه ن��گاران  از 

موضوع سه دلیل دارد. 
ج��و یانگ، در ای��ن زمینه 
به  »فرصت امروز« می گوید: 
اعتم��اد  ب��ه  اول  »دلی��ل 
هنوز  برمی گردد،  مش��تریان 
برندهای چینی نتوانس��ته اند 
اعتم��اد مش��تریان خ��ود را 
ش��هر  دو  ای��ن  در  به وی��ژه 
پرجمعیت به دس��ت بیاورند 
چینی  خودروسازان  بنابراین 
خود  محصوالت  فروش  برای 
اقبال بسیار  این ش��هرها  در 
ک��م و راه س��ختی در پیش 

دارند.«
»دلی��ل  می افزای��د:  او 
به س��بک  ای��ن ماجرا  دیگر 
ش��هرهایی  در  مردم  زندگی 
پک��ن  و  ش��انگهای  نظی��ر 
این  در  م��ردم  برمی گ��ردد، 
مال��ی  ق��درت  از  ش��هرها 
هستند؛  برخوردار  بیش��تری 
می دهند  ترجی��ح  بنابرای��ن 
خودروهایی را س��وار ش��وند 
مطرح ت��ر  و  لوکس ت��ر  ک��ه 
هس��تند. اس��تراتژی دول��ت 
چین ب��رای صنع��ت خودرو 

در طول 10 س��ال گذش��ته 
صنعت  بومی سازی  سمت  به 
خ��ودرو پی��ش رفته اس��ت، 
ک��ه هدف گذاری  معنا  بدین 
دول��ت ب��رای جلوگی��ری از 
ک��وچ جمعیت از ش��هرهای 
بزرگ  ش��هرهای  به  کوچک 
راه اندازی  اش��تغال،  ایجاد  و 
کارخانه ه��ای خودروس��ازی 
است.  کوچک  ش��هرهای  در 
مثاًل خودروس��ازی چری در 
شهر ووهو قرار دارد، شهری 
که تا حدود پنج س��ال پیش 
یک میلیون جمعیت داشته و 
3میلیون  به  امروز جمعیتش 

و 800 هزار نفر می رس��د.«
ح��اال از جه��ت دیگ��ر اما 
می ت��وان گفت ک��ه چینی ها 
س��وار  چین��ی  خ��ودروی 
می ش��وند. ای��ن موض��وع در 
ش��هرهای کوچک این کشور 
که البته در مقایسه با جمعیت 
21 میلیون نفری ش��انگهای و 
جمعی��ت 17میلیون��ی پکن، 
می شوند.  محس��وب  کوچک 
مث��اًل در ش��هر ووه��و ک��ه 
چ��ری  خودروس��ازی  مق��ر 
را  تاکس��ی ها  هم��ه  اس��ت، 

تش��کیل  چری  خودروه��ای 
تقریب��اً  چ��ری  و  می دهن��د 
براب��ر با آئودی، بنز و فولکس 
واگ��ن در خیابان ه��ا ت��ردد 
دارد. مص��داق همین موضوع 
در س��ایر ش��هرهای کوچک 
می ش��ود.  دی��ده  نیز  چی��ن 
البته نبای��د فراموش کرد که 
خودروسازان چینی نخستین 
هدف خود را توسعه بازارهای 
صادراتی قرار داده و س��پس 
به افزای��ش کیفیت و افزایش 

تولید می اندیشند. 
را  اس��تراتژی صنعت چین 
می توان نمونه بارز یک برنامه 
موفق دانس��ت. زی��را صنعت 
خودروی این کشور در حالی 
روبه رش��د اس��ت که درهای 
بس��ته بازار چین، امروز روی 
همه برنده��ای دنیا باز بوده و 
نفس گیر  به شدت  رقابت  بازار 
اس��ت. چین امروزه نزدیک به 
100 ش��رکت خودروس��ازی 
دارد ک��ه اص��اًل بعید نیس��ت 
با سرعت چش��مگیر رشدش 
تا چند س��ال دیگ��ر به عنوان 
خودروسازی  غول  نخس��تین 

جهان مطرح شود. 

خودروهایی که در وطن خود با اقبال روبه رو نمی شوند 

چینی ها چه خودروهایی سوار می شوند؟ 

شرکت  خودران  خودروهای  تکنولوژی 
تسال به رانندگان این امکان را می دهد تا 
بدون لمس فرمان اتومبیل خود به مقصد 

برسند. 
 با اس��تفاده از این تکنولوژی رانندگان 
حت��ی نی��از ندارن��د ب��ا دس��ت زدن به 
فرم��ان خ��ودرو نش��ان دهند ک��ه هنوز 
روی صندل��ی حض��ور دارند. ب��ه عقیده 
بسیاری از کارشناس��ان و فعاالن صنعت 
خودروسازی، این تکنولوژی هیجان انگیز 
تا به امروز پیشرفته ترین تکنولوژی است 
که در صنعت خودروسازی از آن استفاده 

شده است. 
ای��ن در حالی اس��ت که بخ��ش قابل 
توجهی از تحلیلگران و کارشناسان صنعت 
خ��ودرو بر این باورند ک��ه هیجان انگیز و 
پیش��رفته بودن این تکنول��وژی لزوما به 
معنای تضمی��ن موفقیت تس��ال در بازار 

نیست. 
در حال��ی ک��ه تس��ال اعالم ک��رده که 
تکنول��وژی ب��ه کار رفت��ه در خودروهای 
خ��ودران ای��ن ش��رکت ترکیب��ی از دو 
تکنول��وژی جه��ت ساده س��ازی رانندگی 
اس��ت، برخ��ی از کارشناس��ان صنع��ت 
  » Mark Fields«    خودروس��ازی نظی��ر
 مدیر اجرایی ش��رکت خودروس��ازی فورد 
معتقدند برای عملی شدن ایده خودروهای 
خودران به ترکیبی از س��ه تکنولوژی نیاز 
اس��ت، درحالی که تس��ال هن��وز یک گام 

عقب تر از این مرحله قرار دارد. 
مدی��ر اجرایی ف��ورد در رابطه با تجربه 
رانندگ��ی خ��ود با خ��ودروی خ��ودران 
تس��ال اظهار داش��ت:  » ماه گذش��ته یکی 
از خودروه��ای تس��ال را آزمایش کردم و 
درحال��ی که بدون لمس فرمان یا پدال و 
دنده خودرو روی صندلی راننده نشس��ته 
بودم، می توانس��تم در بزرگراه به مس��یر 
ادام��ه دهم. «   وی ادامه داد: » آن دس��ته 
از خودروهای تس��ال که از این تکنولوژی 

اس��تفاده می کنند می توانن��د تا زمانی که 
مش��کلی ایج��اد نش��ده و مانعی بر س��ر 
راه شان ایجاد نش��ده به مسیر خود ادامه 
داده و با س��رعت مطمئنه حرکت کنند، 
اما مشکل ممکن است جایی اتفاق بیفتد 

که مانعی بر سر راه خودرو ایجاد شود.«
در این زمینه  »  Trent Victor«   مدیر 
بخش اجتن��اب از تصادف ش��رکت ولوو 
معتقد است:  » هنگامی که سوار خودروی 
خودران تس��ال می ش��وید این حس را در 
شما ایجاد می کند که ماشین کاری بیش 

از آنچه می بینید انجام می دهد.«   
ش��رکت  در  ش��اغل  مهن��دس  ای��ن 
خودروس��ازی ول��وو ادام��ه داد:  »به بیان 
دیگر به نظر می رسد که سیستم رانندگی 
خودکار تسال چیزی بیش از آن است که 
نش��ان می دهد. «   به عقیده فعاالن حوزه 
خ��ودرو، اگرچه تس��ال ادع��ا می کند که 
خودروهای خ��ودران این ش��رکت نیمه 
مس��تقل هس��تند اما به نظر می رسد این 

خودروها کاماًل مستقل عمل می کنند.
مدی��ر بخ��ش اجتن��اب از تصادف��ات 
ش��رکت ول��وو می گوی��د: »اس��تفاده از 
زمانی که  خودروهای خ��ودران خصوصاً 
حرک��ت  فرآین��د  در  رانن��ده  دخال��ت 
خودرو در یک لحظه ضروری می ش��ود، 
از ریس��ک باالی��ی برخوردار ش��ده و از 
امنی��ت کاف��ی بهرمند نیس��ت، چرا که 
هن��گام تردد ب��ا خودروه��ای خودران، 
رانن��ده ک��ه از کنترل خ��ودروی خود 
خالص ش��ده به کار دیگری نظیر چک 
ک��ردن ایمیل ه��ای خود ی��ا وب گردی 
مشغول ش��ده و نمی توان انتظار داشت 
در کوتاه تری��ن زم��ان ممک��ن و هنگام 
ب��روز خطر کنترل خودرو را در دس��ت 

بگی��رد.«
اظهارات اخیر مهندسان ولوو در رابطه 
ب��ا تکنولوژی خودروهای خ��ودران نیمه 
مستقل تس��ال در حالی صورت می پذیرد 
که این خودروساز س��وئدی قصد دارد تا 
س��ال آینده از خودروهای خودران کاماًل 

مس��تقل خ��ود رونمایی کند. براس��اس 
اطالع��ات منتش��ر ش��ده از س��وی ولوو، 
خودروه��ای خ��ودران ای��ن ش��رکت در 
ش��رایطی وارد فرآین��د آزمای��ش عملی 
می ش��وند که ای��ن خودروه��ا نه تنها در 
ش��رایط عادی به حرکت خود در بزرگراه 
ادامه می دهند، بلکه در صورت بروز خطر 
نیز بدون نیاز به دخالت راننده می توانند 
به حرکت خود ادامه دهند. این به معنای 
آن است که راننده اصاًل نیازی به دخالت 
در فرآیند حرکت خودرو نداشته و خودرو 
در صورت بروز مش��کل ناگهانی به آرامی 

در کنار جاده توقف خواهد کرد. 

می��ان  ش��دید  رقاب��ت  وج��ود  ب��ا 
خودروس��ازان بین الملل��ی ب��رای تولید 
نیم��ه مس��تقل  خودروه��ای خ��ودران 
نهای��ت ممک��ن اس��ت  و مس��تقل، در 
سرنوش��ت این تکنولوژی ب��ه خریداران 
یا خودروس��ازان وابس��ته نباش��د، بلکه 
ای��ن قانون گذاران هس��تند ک��ه با توجه 
به نح��وه عملکرد ای��ن خودروها تالش 
خود را برای حص��ول اطمینان از امنیت 
آنها هنگام ت��ردد در جاده ها و خیابان ها 
خواهند ک��رد و از این حی��ث می توانند 
بر سرنوشت خودروهای خودران اثر گذار 

باش��ند. 

کارشناسان شرکت فورد درباره تولید خودروی »خودران «   می گویند: 

تسال هنوز یک گام عقب است
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سخنگوی وزارت کش��ور در واکنش به اظهارات حداد 
عادل درباره اس��تفاده برخی از جناح ها از امکانات دولتی 
در انتخابات، گفت: ما نگران این حرف ها نیستیم، زیرا در 
فضای سیاسی کشور این مسائل و اظهارات طبیعی است. 
به گزارش ایس��نا، حس��ینعلی امیری عصر دیروز در 
محل س��تاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران، اظهار 
کرد: ش��ورای نگهبان پس از بررس��ی همه ش��کایات و 
بررسی همه موضوعات مختلف، نتیجه انتخابات حوزه ها 
را تأیید یا رد می کند. وی افزود: اگر ش��ورای نگهبان در 

انتخابات به این نتیجه می رسیدکه دخالت دولتی انجام 
شده است، نتیجه انتخابات را تأیید نمی کرد؛ به گونه ای 
که در دوره های گذش��ته همین اتفاق افتاده است. پس 
وقتی ش��ورای نگهبان نتیجه انتخابات را تأیید می کند 
مشخص می شود که دخالت دولتی در این زمینه اعمال 
نشده است. س��خنگوی وزارت کشور با بیان اینکه من 
برای حداد عادل احترام زیادی قائلم، افزود: اگر اسنادی 
درباره تخلفات دولتی وجود دارد حتماً باید ارائه ش��ود. 
تاکن��ون هیچ مدرک��ی در این زمینه به وزارت کش��ور 

نرسیده است. البته نمی دانم اسناد و مدارکی به شورای 
نگهبان رسیده است یا نه. مرحله دوم انتخابات مجلس 
شواری اسالمی دیروز در سراسر کشور برگزار شد. ظهر 
دیروز این انتخابات در 55 حوزه از 21 استان باقی مانده 
برگزار شد. در این انتخابات 17 میلیون نفر واجد شرایط 
رأی دادن بودند. رای دهندگان براس��اس قانون تنها در 
استانی که در دور اول رأی داده بودند مجاز به رأی دادن 
هستند. وزارت کشور اعالم کرده بود تا صبح امروز نتایج 

انتخابات را اعالم می کند.

سخنگوی وزارت کشور: 

 حداد عادل اسناد ادعاهای خود را 
به وزارت کشور ارائه کند

همزم��ان ب��ا روز ملی خلیج ف��ارس، موزه نقش��ه های 
خلیج فارس با حضور دکتر جنتی، وزیر فرهنگ و ارش��اد 

در جزیره هرمز افتتاح شد. 
ب��ه گزارش مهر، همزمان با روز ملی خلیج فارس، دکتر 
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی با حضور در 
جزیره هرمز موزه دائمی نقشه های خلیج فارس در جزیره 

هرمز را مورد بهره برداری قرار داد. 
علیرضا درویش نژاد، مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
اس��تان هرمزگان گفت: موزه دائمی نقش��ه های تاریخی 
خلیج فارس در محل گلزار ش��هدای گمنام جزیره هرمز با 

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی افتتاح شد. 
درویش ن��ژاد در این خصوص گفت: با همکاری س��پاه 

امام س��جاد  )ع(، بخش��دار، نمایندگی فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی جزیره هرمز، مکان مناسبی برای موزه نقشه های 
خلیج فارس در نظر گرفته ش��ده که هم اکنون ده ها نقشه 
ب��ا ارزش و تاریخی خلیج ف��ارس از منابع معتبر جهانی با 
مشارکت مؤسس��ه جغرافیایی و نقشه برداری  »سحاب« 

تهیه و در این مکان نصب شده است. 

خلیج فارس، موزه دار شد

علی مطهری در نامه ای به رئیس جمهور: 

وزارت کشور اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند
عل��ی مطهری نماینده م��ردم تهران در مجلس ش��ورای 
اس��المی در نام��ه ای به رئیس جمه��ور ضم��ن قدردانی از 
اظهارات اخیر وی در مورد منتخب مردم اصفهان در مجلس 
دهم از حس��ن روحانی خواست به وزارت کشور دستور دهد 
که اعتبارنامه مینو خالقی را صادر و به مجلس ارسال کند. 

این نامه یک روز بعد از آن منتش��ر شد که حسن روحانی 
رئیس جمهور تأکید کرد که اعتبارنامه منتخبان مجلس باید 

در مجلس بررسی شود. 
مطهری ب��ا تقدیر از ای��ن صحبت ه��ای رئیس جمهور از 
روحانی درخواست کرده است که به وزیر کشور دستور بدهد 
تا اعتبارنامه خانم خالقی صادر و به مجلس فرس��تاده شود. 

به گزارش ایس��نا، مطهری در نامه خود آورده اس��ت:  
»گرچه این اظهارنظر ش��ما گام بلندی است در دفاع 
از حق��وق مل��ت و آرای مردم، ولی برای به س��رانجام 
رس��اندن تالش ه��ا جهت جلوگیری از ی��ک بدعت و 
ی��ک رویه غلط یعنی حذف یک منتخب پس از انجام 
یک انتخابات سالم، الزم است به وزارت کشور دستور 
فرمایی��د که اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر و به 
مجلس ارس��ال کند. این اقدام در گذش��ته نیز سابقه 
دارد. در انتخابات دوره س��وم مجلس شورای اسالمی، 
اعتبارنامه منتخب مردم نیشابور پس از یک انتخابات 
سالم از سوی هیأت نظارت امضا نشد. وزیر کشور وقت 
که این اقدام ش��ورای نگهبان را خالف بین و آش��کار 
قانون می دانس��ت اعتبارنامه وی را صادر و به مجلس 
فرستاد. مجلس نیز اعتبارنامه او را تصویب کرد و وی 
چهار سال نماینده بود. امام خمینی  )ره( نیز این اقدام 

را تلقی به قبول کردند. «   
مطهری در این نامه با اس��تناد ب��ه مواد مختلفی از قانون 
انتخابات مجلس و همین ط��ور آیین نامه داخلی مجلس، بر 

صدور اعتبارنامه خانم خالقی تأکید کرده است. 
او در ادامه این نامه نوش��ته است:  »مطلب دیگر اینکه به 
فرض محال که حذف منتخب س��وم اصفه��ان پس از رأی 
سالم مردم توس��ط شورای نگهبان قانونی باشد، چرا پس از 
حذف او منتخب شش��م که بیش از 25 درصد آرا یعنی حد 
نصاب را کسب کرده نباید جایگزین شود. پس وزارت کشور 
دو بار در میدان دفاع از حقوق ملت عقب نشینی کرده است. 
اگرچه وزیر کشور تاکنون تالش خوبی برای قبوالندن نظریه 
درس��ت به شورای نگهبان داشته اس��ت، ولی اگر در نهایت 
کوتاه بیاید مجلس راهی جز اس��تیضاح او ن��دارد. اما اینکه 

وزیر کش��ور می گوید مجلس باید درب��اره حد و مرز نظارت 
اس��تصوابی استفساریه بدهد، وارد نیس��ت زیرا استفسار در 
جایی اس��ت که ابهام وجود داش��ته باشد درحالی که چنان 
که گذش��ت قان��ون ابهام ندارد و روش��ن اس��ت که نظارت 
استصوابی به فرض صحت اصل آن، تا این مقدار توسعه پیدا 
نمی کند. این حرف ها برای فرار از اس��تیضاح است که البته 
سودی ندارد. «   رئیس جمهور روز پنجشنبه به مناسبت نهم 
اردیبهشت روز ملی شوراهای اسالمی شهر و روستا در جمع 
منتخبین شوراها در سالن اجالس سران گفته بود: براساس 
قانون اساسی هر نماینده ای که از هر حوزه انتخابیه انتخاب 
می ش��ود پ��س از رأی آوردن، اعتبارنامه آن باید در مجلس 

شورای اسالمی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در 
آن مداخله کند. «   روحانی در بخش دیگری از صحبت هایش 
گفته بود:  »این افتخار را اس��الم به ما داده و این ارمغان را 
امام و انقالب در س��ایه تعالیم اسالمی برای ما آورده و امروز 
افتخار ما آن اس��ت که با رأی مردم کشور اداره می شود و با 
قانون خدا و قرآن مجید و سنت پیامبر راه زندگی مشخص 
می گردد ولی اداره جامعه طبق فرمان خدا توسط مردم باید 

اداره شود.«
نماینده مجلس تهران در بخشی از نامه خود نوشته است: 
»اما دالیل بطالن این اقدام شورای نگهبان – که البته برخی 
اعضای این شورا با آن مخالف اند و بیشتر جناب آقای جنتی 

بر آن اصرار دارند – روشن است: 
1- در تبص��ره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس در مورد 

داوطلبان��ی که صالحیت آنها توس��ط هیأت مرکزی نظارت 
رد ش��ده و آنها اعتراض کرده اند، می گوید:  »شورای نگهبان 
20روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت »نظر قطعی و 
نهایی خ��ود« را در خصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلبان 

به وزارت کشور اعالم خواهد نمود. «   
کلمه  »نظر قطعی و نهایی« می رساند که تأیید صالحیت 
اولیه خانم خالقی توسط شورای نگهبان نظر قطعی و نهایی 
این ش��ورا اس��ت و قابل تغییر نیس��ت، درحالی که شورای 
نگهبان بعد از رأی مردم نظر خود را تغییر داده و صالحیت 
ایش��ان را رد و وی را حذف کرده است. نمی شود نظر قطعی 

و نهایی دوتا باشد. 
2- ماده 73 قانون انتخابات مجلس می گوید:  
»ص��دور اعتبارنام��ه منتخبین موک��ول به عدم 
ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد 
و ش��ورای نگهبان در اس��رع وقت نظ��ر خود را 
درباره انتخابات اعالم می نماید و وزارت کش��ور 
موظف است بالفاصله دس��تور صدور اعتبارنامه 

را بدهد. «   
نظر به اینکه انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان 
ابطال نش��ده بلکه تأیید ش��ده است، طبق این 
ماده وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم 
خالقی را مانند س��ایر منتخبان این حوزه صادر 
کن��د و اگر اعتبارنامه ایش��ان را صادر نمی کند 
اعتبارنامه س��ایر منتخبان اصفهان را نیز نباید 

صادر کند. 
3- در ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شورای اسالمی در خصوص رسیدگی به اعتبارنامه منتخبان 
آمده اس��ت:  »شعب، رس��یدگی به اعتبارنامه ها را شروع و 
نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار 
نگرفته یا پس از رس��یدگی ش��ورای نگهبان به دست آمده 
است اتخاذ تصمیم خواهند نمود و گزارش تصویب یا رد آن 

را از طریق هیأت رئیسه به مجلس تقدیم می دارند. «   
پس قانونگذار خواس��ته اس��ت اگر مدارک��ی درباره یک 
کاندیدا پس از انتخاب مردم به دس��ت آمد، تصمیم گیری 
درب��اره آن ب��ه عهده مجلس باش��د تا احت��رام رأی مردم 
محفوظ بماند و اگر قرار اس��ت آن کاندیدا حذف شود این 
کار با رأی مجلس که خود نماینده ملت اس��ت انجام شود 
ن��ه اینکه ب��دون توجه به رأی مردم، ش��ورای نگهبان او را 

حذف کند.«

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

روس��یه اعالم کرد که از عملیات پیشروی ارتش سوریه 
برای آزاد کردن شهر رقه به عنوان مرکز اصلی و فرماندهی 
داعش و دیرالزور محل تجمع تروریست های جبهه النصره 

پشتیبانی هوایی خواهد کرد. 
ب��ه گزارش ایرنا، ش��بکه تلویزیونی زویوزدا وابس��ته به 
وزارت دفاع روس��یه به نقل از آلکسی بوردافکین نماینده 
دائم این کشور در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو گزارش 
داد که دمش��ق قصد دارد به س��وی شهرهای دیرالزور در 
 م��رز عراق و رقه هم مرز ترکیه پیش��روی کند که نیروی

هوا � فضای روسیه نیز از آن پشتیبانی خواهد کرد. 

رقه پایتخت غیررسمی گروه تروریستی داعش محسوب 
می شود و دیرالزور نیز پایگاه اصلی تروریست های تکفیری 
مختلف به ویژه جبهه النصره اس��ت که ش��امل آتش بس 
برقرار ش��ده در سوریه نمی شوند. نیروی هوافضای روسیه 
از مهرماه گذشته با استفاده از یگان های عملیاتی خود در 
س��وریه هزاران موضع تروریس��ت های مورد حمایت چند 
کشور غربی عربی به پیشگامی آمریکا و عربستان را نابود 
ک��رد که با زمینگیر ش��دن این گروه ها و پش��تیبانی های 
هوایی بمب افکن های روس��ی از نظامیان س��وری، مناطق 

زیادی از اشغال تروریست ها آزاد شده است. 

روسیه از عملیات آزادسازی رقه و دیرالزور پشتیبانی هوایی می کند

  وزی�ر امور خارج�ه انگلیس اعالم 
کرد که پنجش�نبه آینده به کوبا سفر 
خواه�د کرد و طی این س�فر که برای 
نخس�تین ب�ار از س�ال 1959 انج�ام 
می ش�ود، مس�ائلی همچون خدمات 
مال�ی، ان�رژی، فرهنگ و آم�وزش را 
مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. 

  محمد ج�واد ظری�ف، وزیر امور 
خارج�ه کش�ورمان در نام�ه ای ب�ه 
دبی�رکل س�ازمان مل�ل نس�بت به 
مصادره ۲ میلیاردی اموال ایران در 

آمریکا اعتراض کرد. 

مخالفان دونالد ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری پیشرو جمهوریخواهان 
آمری�کا با حض�ور در خیابانی بیرون از یک آمفی تئات�ر در منطقه »اورنج 

کانتی« در ایالت کالیفرنیا اعتراض خود را به وی نشان دادند

تیتر اخبار

مع��اون امور حقوقی رئیس جمهور با تش��ریح مخاطرات 
زیس��ت محیطی خلیج ف��ارس، حفاظت از ای��ن پهنه آبی را 

مسئولیتی منطقه ای و بین المللی دانست. 
به گ��زارش خبرگزاری مهر، الهام امی��ن زاده در اختتامیه 
دومین جشنواره نام و نشان ماندگار با رویکرد بزرگداشت روز 
ملی خلیج فارس، اظهار داشت: تردد ساالنه 10 هزار شناور در 
خلیج فارس، فرآیند اکتشاف و استخراج و پاالیش نفت، عدم 
توجه کافی به الیروبی بنادر، احداث اسکله ها، جزایر مصنوعی، 
استحصال خاک در سواحل و ساخت و سازها در سواحل صرفا 
براساس نگاه تجاری و بدون توجه به اصول زیست محیطی از 
عمده ترین خطرات تهدیدکننده سالمت خلیج فارس به شمار 

می آیند. معاون رئیس جمهوری تأکید کرد: اگر بخواهیم نام و 
نشان خلیج فارس ماندگار بماند، اول باید خلیج فارسی زنده و 
سالم داشته باشیم. ورود و رسوب ریزگردها از مناطق غربی 
خلیج ف��ارس و عدم مدیریت هماهنگ در اثر ناهمگونی های 
سیاس��ی کشورهای حاش��یه خلیج فارس از دیگر مخاطرات 
تهدید کننده س��المت و امنیت زیستی این منطقه به شمار 
می آی��د. معاون امور حقوقی ریاس��ت جمهوری گفت: برای 
آنکه به مس��ئولیت مهم سالم نگه داشتن خلیج فارس عمل 
کنیم، نیاز به یک احساس مسئولیت و حرکت جمعی داریم. 
همچنین باید متخلفان در صیانت از سالمت خلیج فارس را 

بدون مالحظه معرفی کنیم. 

امین زاده: حفاظت از خلیج فارس مسئولیتی منطقه ای و بین المللی است

  ابوالقاس�م مرادطل�ب دادس�تان 

عمومی و انقالب شهرستان ورامین 
گفت: پزشکی قانونی، سالمت روانی 

قاتل پرونده ستایش را تأیید کرد. 
  احد وظیف�ه مدیرکل پیش بینی و 

هشدار س�ریع س�ازمان هواشناسی 
گفت هوای اس�تان تهران شنبه کمی 
اب�ری در بعدازظه�ر همراه ب�ا بارش 
پراکنده پیش بینی می شود. بیشترین 
و کمترین دمای این روز به ترتیب 30 و 

19 درجه سانتیگراد خواهد بود. 
معاون بازس�ازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور از سکونت 10 میلیون 

ایرانی در 78 هزار هکتار بافت فرسوده خبر داد. 

تیتر اخبار

رئیس جمهور در حس��اب توییتر خود هم به موضوع اعتبارنامه مینو 
خالق��ی پرداخته بود. توییت رئیس جمهور در این باره با واکنش های 

زیادی از سوی کاربران مواجه شد.

مارتین اسکورس��یزی - کارگردان سرشناس سینما - فیلم 
زندگ��ی  »جورج واش��نگتن« - نخس��تین رئیس جمهوری 
آمریکا - را می س��ازد. به گزارش ایسنا، مارتین اسکورسیزی، 
کارگردان اسکاری هالیوود در پروژه جدید خود سراغ زندگی 
جورج واش��نگتن، نخس��تین رئیس جمهوری ایاالت متحده 
آمریکا می رود. این فیلم که  »ژن��رال« نام دارد ، درباره دوران 
جنگ های انقالب��ی و رهبری واش��نگتن در این برهه زمانی 
اس��ت. گفته می شود س��ازنده  »گرگ وال اس��تریت« برای 
نگارش فیلمنامه این اثر با  »آدام کوپر« و  »بیل کالج« مذاکره 
کرده اس��ت. این پروژه سینمایی پیش از این قرار بود توسط  
»دارن آرنوفس��کی«، دیگر کارگردان مطرح س��ینما ساخته 
ش��ود.  »ژنرال« دومین فیلمی اس��ت که درب��اره زندگی این 

شخصیت سیاسی آمریکا ساخته می شود.  »ویرجینیایی ها« 
با بازی  »بردلی کوپر« اثر سینمایی دیگری است که به زندگی  
»واشنگتن« پرداخته است. به گزارش گاردین، گفته می شود  
»اسکورسیزی« فیلم دیگری را نیز در دست ساخت دارد که 
در آن قرار است دوباره از  »لئوناردو دی کاپریو« بازی بگیرد. 
ستاره  »تایتانیک« و  »گرگ وال استریت« قرار است در این 
اثر زندگینامه ای، نقش  »اچ. اچ هولمز«، یک قاتل زنجیره ای 
را ایفا کند. مارتین اسکورس��یزی را از مهم ترین فیلمس��ازان 
آمریکایی در س��طح دنیا می دانند که عشق و عالقه فراوان و 
دیوانه وارش به س��ینما همواره زبانزد بوده اس��ت تا جایی که 
کس��ی نیست که نداند س��ینما مترادف اس��ت با نام یکی از 

مهم ترین عشاقش یعنی  »مارتین اسکورسیزی«.

اسکورسیزی زندگی جورج واشنگتن را فیلم می کند

 فرزین حق پرست، مدیر کل میراث 
فرهنگ�ی و گردش�گری آذربایج�ان 
شرقی از معرفی شهر تبریز به عنوان 
نماین�ده رنگ�رزی س�نتی ای�ران به 
اجالس آسیا، اقیانوسیه صنایع دستی 

خبر داد. 
 در جش�ن کانون کارگردانان خانه 
تئاتر که 9 اردیبهش�ت ماه در سالن 
شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار 
شد، از محمدعلی کشاورز و ولی اهلل 

شیراندامی قدردانی به عمل آمد. 

خانه تاریخی  »تدین« باقی مانده از اواخر دوره قاجار پشت دیوارهای قاجاری 
در نجف آباد اصفهان فروریخت تا مالکش بدون مجوز ساخت وساز، ساختمانی 

دیگر را در شهر َعَلم کند. 

تیتر اخبار

سرمربی تیم فوتبال پر سپولیس می گوید در دو بازی باقی مانده 
از فص��ل پانزدهم فقط به برنده ش��دن فکر می کند و کاری به 
نتایج رقبا ندارد. به گزارش ایسنا، برانکو ایوانکوویچ پس از تمرین 
دیروز پر سپولیس درباره شکست تیمش برابر نفت تهران، گفت: 
متأس��فانه این اتفاق رخ داد. کسی دوست نداشت که این طور 
شود. بازیکنان تالش خود را کردند، اما فو تبا ل برد و باخت دارد. 
آنچه اکنون از بازیکنانم خواسته ام این است که هر  چه  سریع تر به 

خودشان بیایند و برای بازی های بعد آماده شوند. 
سرمربی پر سپولیس درباره اینکه چقدر برای تیمش شانس 

قهرمانی قائل است، گفت: وظیفه ما در دو بازی باقی  مانده فقط 
برنده شدن است. شانس مان از دو استقالل تهران و خوزستان 
کمتر نیست. آنها هم بازی های سختی دارند. ما سرمان به کار 
خودمان گرم است. برانکو همچنین درباره اشتباه های فردی و 
داوری در دی��دار با نفت، گفت: ما به ارگان های اجرایی فو تبا ل 
اعتماد داریم. درست است که گل اول نفت آفساید بود، اما دلیل 
اصلی باخت، خودمان هستیم. برابر نفت مثل بازی های قبل مان 
نبودیم. حریف هم خیلی خوب دفاع کرد و مزدش را گرفت. فقط 

این را می گویم که مستحق باخت نبودیم. 

برانکو: فصل را به بهترین شکل تمام می کنیم 

 بازیکن�ان و اعض�ای تی�م مل�ی 
فوتس�ال بع�د از نامس�اعد ب�ودن 
ش�رایط اس�کان در کم�پ تیم های 
المپی�ک منتق�ل   مل�ی، ب�ه هت�ل 

شدند. 
 علی دای�ی، س�رمربی صب�ای قم 
معتق�د اس�ت دی�دار هفت�ه پایانی 
آنها برابر اس�تقالل تهران سرنوشت 

قهرمان لیگ را مشخص می کند. 
یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول می گوید تیمش توانایی تغییر دادن نتیجه دیدار 

رفت برابر ویارئال را دارد و امیدوار است در خانه این نتیجه را تغییر دهد. 

تیتر اخبار
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فیلم تبلیغاتی یا فیلم سینمایی؟ 

وقتی سخن از تبلیغات می شود یکی از مهم ترین 
مس��ائلی که هر مدیر تبلیغاتی می خواهد بداند این 
است که آیا پیام تبلیغات را مخاطب شنیده یا نه؟ و 
اگر شنیده چه نکته ای را از تبلیغات دریافت کرده؟ 
آی��ا چیزی که دریافت می کرده همانی اس��ت که ما 

می خواسته ایم به او منتقل کنیم؟ 
بی ش��ک این موضوع بس��یار حائز اهمیت اس��ت 
مخاطب��ان چی��زی را دریافت کنند ک��ه آگهی ارائه 
می کند اما همیشه این س��وال باقی است، این مهم 

چقدر می تواند امکان پذیر باشد؟ 
وقتی ش��ما تصمی��م بگیرید پ��س از پخش یک 
دوره آگهی از مخاطبان نظر س��نجی کرده و بررسی 
کنید ببینید آیا توانس��ته اید آنچه را که می خواهید 
ب��ه مخاطبان انتقال دهید، به احتمال زیاد در اغلب 
موارد نتایجی که به دس��ت می آورید، مایوس کننده 

خواهد بود. 
 مثاًل اگر از آنها بپرس��ید آگهی س��عی داشته چه 
چی��زی را به ش��ما بگوید؟ یا اینک��ه پیام آگهی چه 
ب��وده؟ در اکث��ر موارد جواب ها می تواند برای ش��ما 
ناامید کننده باش��د اما این اطالعات برای شما بسیار 
حیاتی خواهد بود و شما نباید هیچ گاه آنها را نادیده 

بگیرید. 
 این پاس��خ ها بس��یار مهم هس��تند، چرا که این 
پاس��خ ها می توانند همانند نقش��ه راه برای س��اخت 
آگهی های بعدی باشند و براساس پاسخ هایی که به 
دس��ت می آوریم می توانیم چیدمان آگهی بعدی را 
تغییر دهیم یا آنها را تقویت کنیم و به این ش��کل تا 

حد امکان به افکار مخاطبان نزدیک تر شویم. 
وقت��ی آگه��ی در مع��رض دی��د مخاطب��ان قرار 
می گی��رد مغز آنها در دو بع��د این آگهی را پردازش 

می کند »شکل« و »محتوا«. 
ب��ه عبارتی ی��ک آگه��ی دو پیام را ب��ه مخاطب 
منتق��ل می کن��د یک��ی در ابع��اد ش��کلی ک��ه در 
حقیق��ت همان س��اختار آگهی از نظ��ر رنگ، صدا، 
تصوی��ر، گوین��ده و... اس��ت و در بع��د دیگ��ر ک��ه 
محت��وا را تش��کیل می ده��د، پیام��ی اس��ت که ما 
 قص��د داری��م به واس��طه ش��کل به مخاط��ب خود 

ارائه دهیم. 
در نظرس��نجی ها احتم��ال اینک��ه مخاطبان نظر 
یکسان تری نسبت به شکل یک آگهی داشته باشند 
بس��یار بیش��تر از محتوا خواهد بود؛ به این معنا که 
وقتی ش��ما یک دایره س��یاه را به مخاطبان نش��ان 
بدهی��د و از آنه��ا بپرس��ید چه چی��زی را می بینید 
احتمال اینکه 90درصد به شما بگویند، یک »دایره 

سیاه« بسیار باالست. 
اما اگر از مخاطبان پرس��یده شود این دایره سیاه 
چه حسی را به شما منتقل می سازد، احتمال اینکه 
در پاسخ ها به یک اجماع برسید خیلی کمتر خواهد 

بود. 

بنابراین، وقتی آگهی می س��ازیم باید تا حد امکان 
ش��کل و محتوای آگهی را به ه��م نزدیک تر کنیم تا 
درک مخاطب از آن آس��ان تر باشد؛ این موضوع در 
آگهی های مفهومی می تواند خیلی مهم تر جلوه کند 
چرا ک��ه ما می خواهی��م مخاطب، م��ا را آنگونه که 
می خواهی��م درک کند، نه آنکه او را به حال خودش 
رها سازیم تا هر گونه که می خواهد درک مان کند. 

از ای��ن رو ای��ن موضوع را مطرح ک��ردم، چرا که 
در برخی آگهی های تلویزیونی مش��اهده می ش��ود 
کارگردان های تبلیغاتی تصورش��ان از ساخت »فیلم 
تبلیغاتی« با ساخت »فیلم سینمایی« یکسان است؛ 
شاید یک کارگردان س��ینمایی دوست داشته باشد 
نتیجه گی��ری داس��تان را به مخاطب خود بس��پارد 
یا فیلم خود را رمز ناگش��وده باقی بگ��ذارد اما باید 
بدانیم در س��اخت فیلم ه��ای تبلیغاتی ما هرگز این 
کار را انج��ام نمی دهی��م و هیچ رمز ناگش��وده ای را 
ب��رای مخاطب باقی نمی گذاریم یا نتیجه گیری را به 
دست مخاطب نمی دهیم تا هرگونه که دوست دارد 

نتیجه گیری کند. 
همان طور که پیش تر گفتیم هدف کارگردان های 
تبلیغاتی آن است که شکل و محتوا را تا حد امکان 
ب��ه هم نزدیک تر کنند تا بتوانن��د به یک نتیجه به 
نسبت واحدی در مخاطبان دست یابند، مثال وقتی 
ش��ما در یک آگهی تبلیغات��ی بگویید »محمد علی 
کلی قوی اس��ت« یک تأثیر روی مخاطب خواهید 
گذاش��ت اما وقتی همان پی��ام متنی را درحالی که 
»محمد علی کلی« در حال مشت زدن است، تکرار 
کنی��د تأثی��ر متفاوت تری خواهد داش��ت و باز اگر 
هم��ان پیام متن��ی یعنی »محمد عل��ی کلی قوی 
اس��ت« را با فیلمی از محم��د علی کلی درحالی که 
ب��ه حریف مش��ت می زند و حریف نق��ش بر زمین 
می ش��ود تکرار کنید تأثیر دیگری خواهد داش��ت، 
ب��ه این ترتی��ب اثر گذاری مت��ن و تصویر روی هم 
می توان��د قدرت ی��ک آگهی را افزای��ش یا کاهش 
دهد. اما آنچه در این سه مثل باقی خواهد بود این 
است که شما نش��ان دادید »محمد علی کلی قوی 
اس��ت« و با متنی که گوینده تک��رار می کند آن را 

تأکید و تأیید کردید. 
در پایان هر کدام از مواردی که در باال اش��اره شد 
اگر نظر سنجی ش��ود احتماال برداشت های متفاوتی 
حاصل می ش��ود. ولی این احتمال که در حالت اول 
فاصله بین آنچه ش��ما قصد داشتید بگویید و چیزی 
که مخاطب درک کرده بسیار باشد، زیاد است مثل 
زمانی که ش��ما فقط بگویید: »محمد علی کلی قوی 

است.«
اما به نظر بیشترین نزدیکی زمانی خواهد بود که 
شما فیلم محمد علی کلی را نشان دهید، درحالی که 
با مش��ت به حریف می زند و حریف��ش نقش زمین 
می شود و شما می گویید محمد علی کلی قوی است. 

کافه تبلیغات

تبلیغات خالق
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ایستگاه تبلیغات

نسكافه و تجربه نوشیدن قهوه با 
همسایه دیوار به دیوار

گاهی اوقات همسایه بودن با کسی صرفا دلیلی برای 
برقراری ارتباط با او نیست. رابطه کنونی همسایه ها در 
آپارتمان ها و ش��هر های امروزی گواه این مدعا اس��ت. 
در زندگی مدرن مردم به ندرت با همس��ایه ها س��الم، 

احوال پرسی و گفت وگو می کنند. 
راه ح��ل شکس��تن ای��ن دیوار ها به ذهن نس��کافه 
رس��ید. ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، ای��ن برن��د با 
همس��ایه ها  بالکن ه��ا،  روی  میز های��ی  گذاش��تن 
یکدیگ��ر  ب��ا  صحب��ت  و  ق��وه  نوش��یدن  ب��ه   را 

تشویق می کند. 

دست اندركاران
شاخه: نوشیدنی ها

مشتری: نسکافه
آژانس تبلیغاتی: Publicis ایتالیا

کارگردان: کلودیو گالینال
مدیر اجرایی خالقیت: برونو برتلو

مدیر خالقیت: کریستیانا بوکاسینی

بررسی پیامدهای محدودسازی پیامک های تبلیغاتی با مجتبی محمدیان
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به نظرتان در صورت حذف كلی پیامک های 
مزاح�م و تبلیغات�ی چه كس�ب وكارهایی 
بیشترین خس�ارت را می بینند؟ در ضمن 
دركشور چه كسب وكارهایی حساب ویژه ای 

روی تبلیغات پیامكی باز كرده اند؟ 
ارس��ال پیامک، یکی از تکنولوژی هایی است 
که در دنی��ای بازاریابی برای برق��راری ارتباط با 
مخاطبان از آن بهره گرفته می شود. در دهه 1950 
تلفن همراه به جامعه جهانی معرفی ش��د و سال 
1992 نخس��تین پیام ارس��الی در قالب پیامک 
ارسال شد و امروز یعنی س��ال 2016 به اعتقادم 
ارسال پیامک های تبلیغاتی در ایران اثر تبلیغاتی 
خود را از دس��ت داده و دوره افول رسانه ای آن را 
شاهد هستیم. اینکه چه کسب و کارهایی بیشترین 
خسارت را از این اتفاق می بینند برمی گردد به ذات 
این رسانه. اگر ما ذات این رسانه را خوب بشناسیم 
می بینیم که این رس��انه برای کس��ب و کارهایی 
کارآمد اس��ت که چند ویژگی را داش��ته باشند: 
اوال به دنبال ارتباط دوس��ویه با مخاطب باشند، 
یعنی در ازای ارس��ال پیام تبلیغاتی انتظار پاسخ 
مشخصی را از مخاطب داشته باشند. این مسئله 
در حوزه ارتباط یک برند با مشتریان باشگاه خود 
یا کسب و کارهای جدید و سرگرم کننده پیامکی 
بسیار کارآمد است. دوم برندهایی که فوریت در 
ارسال پیام دارند. بس��یاری از مواقع برای شرکت 
این الزام به وجود می آید که پیام��ی را در لحظه 
به اطالع مخاطبان برس��اند، پیامی نظیر تمدید 
مهلت افتتاح حساب بانکی یا نیاز به اهدای خون 
در س��ازمان انتقال خون. هماهنگی برای ارسال 
پیام از طریق رس��انه های سنتی بازاریابی به طی 
مراحل متعدد نیاز دارد. ام��ا پیامک این قابلیت 
را دارد که از آن برای ارس��ال فوری پیام استفاده 
ش��ود یا فروش تورهای لحظه آخری که از کمتر 
رسانه دیگری می توان اطالع رس��انی آن را انجام 
داد و مدل کاری ش��ان دقیقا براس��اس پتانسیل 
پیامک تبلیغاتی قرار گرفته است. سوم برندهایی 
که دنبال پوشش گسترده تبلیغاتی بازار هستند 
و از بودجه های کالنی هم برخوردار نیس��تند که 
مثال در رس��انه هایی مثل تلویزیون تبلیغ کنند 
و در نهایت کس��ب و کارهایی که به دنبال ارتباط 
فردی با مخاطب هستند و این سبک از ارتباط را 
در دستور کار دارند. حاال پاسخ روشن است. تمام 
کس��ب و کارهایی که این فاکتورها برایشان مهم 
است طبیعتا رسانه ای به نام تلفن همراه و ارسال 
پیامک تبلیغاتی برای شان مهم است و نبود آن در 
کارش��ان خلل ایجاد می کند و چابکی ارتباطات 
یک برند را کمی کاهش می ده��د، اما اینکه چه 
کسب و کارهایی بیش��تر روی این شیوه ارتباطی 
حس��اب باز کرده اند را باید با یک تحقیق نش��ان 
داد. در یک برانداز کلی گم��ان می کنم بانک ها، 
دفاتر خدمات مسافرتی و صداوسیما بزرگ ترین 
مشتریان این رسانه هستند و البته کسب و کارهای 
نوظهور س��رگرم کننده ک��ه هر روز با س��واالت 

مضحک سراغ صاحبان تلفن همراه می روند. 
چه شیوه تبلیغاتی را برای جایگزین می توان 
پیشنهاد داد كه از لحاظ هزینه و كارایی با شیوه  
تبلیغات پیامكی برابری داشته باشد و بتواند 

خواسته های كسب وكارها را برآورده كند؟ 
اگر ما یک رسانه دیگر را بتوانیم پیدا کنیم که 
تمام ویژگی های پیامک را داش��ته باشد و بهتر 
هم باشد، اساسا باید پیامک را فراموش کرد. ولی 
مسئله این اس��ت که باید از ترکیبی از رسانه ها 
برای جبران نبود پیامک های تبلیغاتی استفاده 
کرد. اتفاقی که داریم می بینیم رواج تبلیغات در 
گونه های جدید ارتباط مثل تبلیغات تلگرامی و 
اینستاگرامی است. در واقع این رسانه ها هر کدام 
از ظرفیت های زیادی برخوردارند اما هیچ کدام به 
شکل کامل تبلیغات از طریق پیامک را پوشش 
نمی دهند از جمله اینکه این ش��یوه های جدید 
متکی به اینترنت است و همین امر بازار کاربران را 

کمی کوچک می کند. 
مدت ها است كه كاركرد پیامک های تبلیغاتی 
در كش�ورمان زیر س�وال رفته و بسیاری از 
مخاطبان برای آن جوک و لطیفه می سازند؛ با 
این توصیفات به نظرتان این شیوه تبلیغاتی 
همچن�ان در ف�روش ش�ركت های ایرانی 

تأثیرگذار است؟ 
چون مشخصا از کلمه »فروش« استفاده کردید 
باید بگویم دفاتر خدمات مسافرتی برای فروش 
تورهای دقیقه ن��ودی خ��ود، اپراتورهای تلفن 
همراه برای فروش بس��ته  ها، برخی از مسابقات 
مضحک پیامکی و مهم تر از همه صدا و سیما از 
شیوه تبلیغات پیامکی استفاده می کنند که باید 
ش��یوه های دیگری را برای فروش سرویس های 
خود به کار گیرند. چون پیامک جزو رسانه هایی 
است که می توان نتایج آن را به راحتی بر فروش 
ش��رکت دید و معموال در فروش تأثیر مستقیم 
و مثبتی داش��ته، اما ما بعد از پشت سر گذشتن 
مباحث طاقت فرس��ای نق��ض حریم خصوصی 
مخاطبان که مربوط به س��ال های اول ارس��ال 
پیامک های تبلیغات��ی در ایران ب��ود االن باید از 
نابود ش��دن ارزش این رسانه صحبت کنیم. این 

هم نتیجه بی تدبیری در مدیریت رس��انه است 
که البته اساسا بانی مشخصی ندارد. ما با مخاطبی 
سروکار داریم که باکس پیامک های خودش را به 
خاطر حجم باالی پیامک تبلیغاتی چک نمی کند 
و ارتباطات خود را به تلگرام منتقل کرده است. ما 
ماهیت این رس��انه را با خلل مواجه کردیم و این 

بدترین اتفاق برای یک رسانه است.

آی�ا تابه حال تحقیق�ات ج�دی در رابطه با 
اثربخشی این شیوه تبلیغاتی در كشورمان 
شده یا سازمان هایی كه از این شیوه استفاده 
می كنند آمار دقیقی درباره تأثیرگذاری آن 

منتشر كرده اند؟ 
ما با دو بحث مواجهیم؛ یکی تأثیرات کلی این 
رسانه در مقایسه با سایر شیوه های تبلیغاتی )در 

این بحث قطعا این اطالعات در شرکت های بزرگ 
ارائه دهنده این سرویس موجود است( و از طرف 
دیگر اینکه اثربخشی یک پروژه تبلیغاتی خاص با 
توجه به هدف تعیین شده برای آن پروژه ارزیابی 
می ش��ود که در این حالت هم با کار پیچیده ای 
س��روکار نداریم. چرا که ذات این شیوه ارتباطی 
به گونه ای است که گزارش گیری اثربخشی آن از 
سایر رسانه ها ساده تر است. در واقع در هر پروژه 
تبلیغاتی از طریق ارس��ال پیامک براس��اس نوع 
عکس العملی که از مخاطب انتظار داریم به راحتی 

می توان اثربخشی این شیوه را سنجید. 
این شیوه تبلیغاتی در چه حالی می تواند روی 

مخاطبان تأثیر بگذارد؟ 
در حال حاضر قانونی اعمال شده که به کاربران 
ام��کان می دهد خ��ود را از دس��ت پیامک های 
تبلیغاتی و به تعبیر ش��ما مزاحم خالص کنند. 
این اتفاق برای من نشانه مرگ یک شیوه ارتباطی 
است. این قانون در واقع پاسخی است به خواسته 
مشتریان خسته از پیامک های تبلیغاتی. به قول 
حمید مصدق شاعر خوب کشورمان »گیرم که 
آب رفته به جو باز آید، با آبروی رفته چه خواهی 
کرد«. واقعاً مسئله بسیار سختی است تا هویت 
بدی را که برای یک رس��انه ایجاد شده بتوان در 
کوتاه مدت برطرف کرد. شاید اساسا این رسانه به 
یک برنامه مشخص برندینگ اصالحات اساسی 
در رفتار متصدیان خود  )رفتار ارسال پیامک( نیاز 
داشته باش��د یعنی مثل یک محصول به آن نگاه 

کنیم تا اعتبار از دست رفته را باز به دست آورد. 
برخی از برندهای ایرانی در حال حاضر برای 
مشتریان خود باش�گاه راه اندازی كرده اند 
و براس�اس اطالعات وب س�ایت های خود 
پیامک ه�ای هدفمندی را برای مش�تریان 
وفادارشان ارسال می كنند. برندهای خارجی 
در این ب�اره چه ش�یوه ای را اجرا می كنند؟ 
آیا آنها نیز مانند برخ�ی از برندهای ایرانی 

پیامک ها را به صورت فله ای ارسال می كنند؟ 
در حوزه باش��گاه داری قضیه فرق می کند. در 
باشگاه مش��تریان، خود مش��تری اجازه ارسال 
پیامک ه��ای تبلیغاتی را به صاحب��ان برند داده 
اما این موضوع هم قربانی این افسار گسیختگی 
پیامک های انبوه ش��ده و اساس��ا ممکن اس��ت 
پیامک های باشگاه مش��تریان یک برند در بین 
این حجم پیامک های تبلیغاتی نادیده گرفته شود. 
اما اینکه در خارج از کشور چه اتفاقی می افتد من 
مشخصا در این زمینه اطالع و تجربه مشخصی 
ندارم. چون کاربر خدمات این سرویس دهنده ها 
نب��وده ام اما م��ا ایرانی ها همیش��ه در ذهن مان 
فضای خارج��ی داریم ک��ه در آن فضا همه چیز 
سیستماتیک دنبال می شود و همه چیز در حد 
اعال است. احتماال در این مورد هم خارجی ها بهتر 

از ما عمل می کنند. 
درصورت حذف پیامک ه�ای تبلیغاتی 
به نظرتان آینده ش�ركت هایی ك�ه در این 
حوزه فعالیت می كنند و به برندها خدمات 
می دهند، چه خواهد ش�د؟ و فكر می كنید 
شیوه ای كه قرار است اجرا شود چه تأثیری 

برروند تبلیغات پیامكی خواهد گذاشت؟ 
ما در زمین��ه ارائ��ه خدمات پیامک��ی دو نوع 
شرکت داریم شرکت هایی که ارسال پیامک های 
تبلیغاتی انبوه بخشی از سرویس های شان است 
و شرکت هایی که واس��طه گری می کنند و صرفا 
روی ارس��ال پیامک متمرکز هس��تند. طبیعتا 
در کوتاه مدت ش��رکت های واسطه که به شکل 
غیر متعهدانه نیز سرویس ارائه می دهند، با چالش 
مواجه می شوند. اما ش��رکت های مادر به نظرم 
مشکلی نخواهند داش��ت. در واقع شرکت های 
بزرگی که می شناس��م آن قدر خدمات گسترده  
دارند که این چالش کس��ب و کار آنها را با بحران 
مواجه نخواهد کرد. هر چند آنها هم باید برای این 

چالش فکری کنند. 
كاربران تلفن همراه چه عكس العملی نسبت 
به خبر حذف پیامک های تبلیغاتی از خود 

نشان خواهند داد؟ 
 در مورد اجرای طرح کنس��ل کردن دریافت 
پیام های تبلیغات با کد 800 به نظرم چند حالت 

اتفاق می افتد. 
یک: عده ای اطالعات کافی دارند و با گرفتن 
این کد دریافت پیامک های تبلیغاتی خودشان 

را کنسل می کنند. 
دو: عده ای به دلیل اطالعات کم گمان می کنند 
که پیامک های بانکی هم برایشان ارسال نخواهد 
شد بنابراین دریافت پیامک تبلیغاتی را کنسل 

نخواهند کرد. 
سه: عده ای گمان می کنند که در آینده شاید 
از اطالع رسانی برخی خدمات محروم شوند و در 
جریان برخی اطالعات قرار نگیرند  )نظیر بحث 

یارانه، سوخت و. . . ( 
چهار: عده ای هم که اصال از این طرح خبردار 
نمی شوند. حجم زیادی از این جمعیت در گروه2، 
3 و 4 قرار می گیرد. در واقع جامعه پیامکی زیاد 
تغیی��ر نمی کند ام��ا ارزش این ش��یوه ارتباطی 

روزبه روز کاهش می یابد. 

اكرم آزادیان 

نرگس فرجی
nargesfaraji1389@yahoo.com

باید از ترکیبی از رسانه ها برای جبران 
نبود پیامک های تبلیغاتی استفاده 

کرد. اتفاقی که داریم می بینیم رواج 
تبلیغات در گونه های جدید ارتباط 

مثل تبلیغات تلگرامی و اینستاگرامی 
است. در واقع این رسانه ها هر کدام 
از ظرفیت های زیادی برخوردارند اما 
هیچ کدام به شکل کامل تبلیغات از 
طریق پیامک را پوشش نمی دهند

پیامک های تبلیغاتی ارس�الی به مخاطبان آنقدر آزاردهنده شده 
كه به محض انتشار خبر حذف پیامک های تبلیغاتی ناخواسته برای 
كارب�ران تلفن همراه و جزییات دس�ته بندی و تفكیک پیامک های 
تبلیغات�ی و ارزش افزوده، بس�یاری از رس�انه ها ب�ه آن پرداختند. 
به گفته رس�انه ها، س�ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به 
تازگی س�رویس یكپارچ�ه ای را برای حذف پیامک های ناخواس�ته 

تبلیغاتی راه اندازی كرده تا مش�تركان س�ه اپرات�ور بتوانند به یک 
ش�یوه دریافت پیامک هایی را كه آس�ایش آنها را برهم زده اس�ت 

حذف یا لغو كنند.
 در این ش�یوه از اپراتورها خواس�ته ش�ده در صورت درخواست 
كاربر تلفن همراه ارس�ال تمامی پیامک های تبلیغاتی را با ارس�ال 
یک كد مش�ترک قطع كنند اما حذف پیامک های ارزش افزوده كه 
مخاطبان به ازای دریافت آنها باید مبلغی از حساب ش�ان كسر شود 
به عهده خود كاربران خواهد بود. نكته مهم این اس�ت كه بس�یاری 

از كس�ب وكارها از این ش�یوه تبلیغاتی به روش�ی اشتباه استفاده 
می كنن�د ك�ه جز آزار مخاطب هی�چ نتیجه ای برای آنه�ا ندارد. در 
ادامه، »فرصت امروز« به منظور بررس�ی موضوع حذف پیامک های 
تبلیغاتی ناخواس�ته و اینكه چه می ش�ود اگر روزی محدودیت های 
بیشتری در زمینه ارسال پیامک های تبلیغاتی از طرف مسئوالن در 
نظر گرفته ش�ود، سراغ مجتبی محمدیان مدرس و مشاور تبلیغاتی 

رفته  است. 

وز|
مر

ت ا
رص

 | ف
شو 

د با
هزا

ح: ب
طر



وج��ود ون ه��ای قرمز رنگ 
در میادی��ن اصلی ش��هر این 
س��وال را در ذه��ن ه��ر عابر 
تهران��ی ایج��اد می کن��د که 
ای��ن خودروهای ون برای چه 
هدفی مس��تقر ش��ده اند؟ این 
خودروها که رویش��ان عنوان 
»س��رویس رایگان مشتریان« 
حک ش��ده، در واقع سرویس 
رای��گان ش��هر ف��رش ب��رای 
انتق��ال مش��تریان از داخ��ل 
ش��هر ب��ه ش��عب 1 و 2 این 
مجموعه اس��ت. برخی اعتقاد 
دارن��د این اقدام در پاس��خ به 
انتقاده��ای مش��تریان درباره 
دوری مس��افت فروشگاه شهر 
ف��رش در ج��اده مخص��وص 
رفت و آمد  دش��واری  و  ک��رج 
خریداران به آن مکان اس��ت. 
برای اینکه دریابیم این انتقاد 
وارد اس��ت ی��ا نه و مس��تقر 
ک��ردن ون ه��ای قرم��ز رنگ 
برای انتقال مش��تریان، چقدر 
می تواند این مشکل را برطرف 
کند، ب��ا دکتر مهدی کنعانی، 
مشاور برند و مدرس دانشکده 
مدیری��ت دانش��گاه ته��ران و 
س��پس مهدی قلخ��ان، مدیر 
بازاریاب��ی و تبلیغات مجموعه 
شهر فرش گفت وگویی ترتیب 
دادیم که خواندن آن خالی از 

لطف نیست. 

ورود دانش تخصصی 
بازاریابی به صنعت فرش 

دکتر مهدی کنعانی، مشاور 
برن��د و م��درس دانش��گاه در 
خص��وص ارزیابی ای��ن اقدام 
به »فرصت ام��روز« می گوید: 
بخ��ش عم��ده ای از صنع��ت 
فرش در کش��ور م��ا، در کل 
زنجی��ره خود، چ��ه در حلقه 
طراح��ی، چ��ه تولی��د و چه 
فروش به شکل س��نتی اداره 
می شود. شهر فرش نمادی از 
ورود دانش تخصصی بازاریابی 
به این صنعت است و می تواند 
نویدبخ��ش حرف��ه ای ش��دن 
این صنعت باش��د، چون سایر 
برندها نیز در مس��یر توس��عه 
خود قطعا نسبت به این ابتکار 
شهر فرش واکنش نشان داده 
و از ای��ن طری��ق کل صنعت 
تح��ت تاثی��ر ق��رار می گیرد. 
همین ط��ور در ای��ن ش��رایط 
انتخاب ها و توقع مشتریان باال 
می رود و مش��تریان تسهیالت 
بیش��تری برای انتخاب، خرید 
و حمل و نق��ل ف��رش خواهند 

داشت. 

مواجهه با چالش های 
مکانی 

اگ��ر  می ده��د:  ادام��ه  او 
بخواهیم از منظرP 4 بازاریابی 
این موض��وع را تحلیل کنیم، 
به نظر می رس��د هر دو شعبه 
ش��هرفرش با چالش��ی از نظر 
روب��ه رو   )Place( مکان��ی 
اس��ت: ش��عبه اول چالش در 
گرفتن  ق��رار  ش��هر  حاش��یه 
ق��رار  چال��ش  دوم  ش��عبه  و 

گرفتن در مرکز ش��هر و وجود 
ط��رح زوج و فرد. ای��ن اقدام 
هوش��مندانه باعث شده است 
تا این چالش برطرف ش��ده یا 
کمتر به چش��م آید. از طرفی 
چون شهر فرش حمل رایگان 
فرش را در آپش��ن هایش قرار 
داده، تا حدودی چالش مکان 
)Place( را برطرف کرده است 
با این حال به نظر می رسد این 
اقدام بیش��تر در جهت ترفیع 
اس��ت.  )Promotion(بوده 
این اقدام یک چکش بصری در 
ذهن مشتریان برای برندسازی 
متف��اوت و شناس��اندن ش��هر 
فرش به عن��وان یک برند نوآور 
است که به عنوان مزیت رقابتی  

آن شناخته می شود. 

تبلیغات ارزان قیمت 
ای��ن م��درس دانش��گاه در 
ه��دف  مخاطب��ان  خص��وص 
ای��ن برن��د می افزای��د: قطع��ا 
مخاطب��ان هدف ای��ن طرح از 
نظ��ر برندس��ازی هم��ه مردم  
روش  ی��ک  ای��ن  و  هس��تند 
تبلیغات��ی ارزان قیم��ت برای 
برند ش��هر فرش نیز محسوب 
می شود و مکمل برندسازی از 
تلویزیونی،  آگهی ه��ای  طریق 
مطبوعاتی و... اس��ت. از منظر 
نوع کاربران، این طرح بیش��تر 

از طرف کسانی مورد 
ق��رار  اس��تقبال 
می گیرد که مش��کل 
دارن��د  حمل و نق��ل 
اینکه وس��یله  ب��ا  یا 
اختی��ار  در  نقلی��ه 
دارن��د ام��ا چال��ش 
شعبات  به  رس��یدن 
ش��هر فرش را دارند. 
فرصتی  این مس��ئله 
برای مشتریان بالقوه 

نی��ز فراهم می کن��د و آنها نیز 
وسوسه می ش��وند که به آنجا 
سر بزنند و فرش ها را مشاهده 
کنن��د. ای��ن موض��وع دفعات 
بع��د به خرید منجر می ش��ود 
)ک��ه می تواند از چن��د ماه تا 
چند س��ال بعد باش��د(. قطعا 
حفظ مشتری کنونی و جذب 
مش��تریان آینده می تواند یکی 
از اهداف این برند باشد. به نظر 
می رس��د با وجود طرح ارسال 
رایگان ف��رش به من��زل، این 
خدمت بیش��تر برای کس��انی 
جالب باشد که بخواهند گشتی 
در ش��هر فرش برای آشنایی با 
فرش ه��ای جدی��د بزنن��د، یا 
کس��انی که می خواهن��د تابلو 
ف��رش و قالیچه ه��ای کوچک 
بخرند و با دس��ت آن را حمل 
کنند. اس��تفاده از ون به جای 
تاکسی های س��واری نیز اقدام 
تعداد  هوشمندانه ای در حمل 
بیش��تری اف��راد و نی��ز امکان 
حمل خریدهای کوچک )نظیر 
تابلو ف��رش و قالیچه و...( بوده 

است. 

تشریک مساعی برندها 
برای ارائه سرویس های 

مشترک حمل و نقل
کنعان��ی دوری مس��افت را 
در اج��رای این ط��رح بی تاثیر 

ندانس��ته و بی��ان می کند: در 
بازاریابی یک جمله تحت این 
عن��وان داریم ک��ه عقل مردم 
به چشم ش��ان اس��ت! به نظر 
مش��تریان، ش��عبه یک ش��هر 
فرش دور اس��ت، اما ش��رکت 
با این طرح توانسته این تصور 
را کمرنگ کند و به مش��تری 
احس��اس راحتی در رفت و آمد 
ده��د و قطعا انتخ��اب چنین 
طرح��ی در ذهن مش��تری و 
اقدام به خری��د بی تاثیر نبوده 
اس��ت. این یک الگو در توسعه 
صنایعی است که فضای زیادی 
را نی��از دارن��د و بای��د مراکز 
عرضه ش��ان را به بیرون ش��هر 
ببرند. آنها باید دسترس��ی های 
س��هل تری برای مشتریان شان 
فراه��م کنن��د. حتی ب��ه نظر 
می رس��د در س��ال های آینده 
ش��اهد تشریک مساعی برندها 
در این خصوص باش��یم. مثال 
برنده��ای اطراف ش��هر مانند 
شهر مبل، شهر فرش و استخر 
آب��ی و... می توانن��د طرح های 
مختلف��ی را در ای��ن خصوص 
با همکاری ه��م پیش ببرند و 
سرویس های مش��ترکی را در 
مشتریان  حمل و نقل  خصوص 
در پی��ش گیرن��د. این حرکت 
در آینده قطعا تقلید، تصحیح 

و تکمیل خواهد شد. 

تبدیل تقاضای بالقوه به 
بالفعل 

اس��ت مش��تریان  او معتقد 
اصلی ای��ن برند که خریدهای 
درش��ت دارند، معموال سفر با 
خودروهای ش��خصی یا آژانس 
را ترجی��ح می دهن��د، اما این 
مش��تریان  ج��ذب  در  ط��رح 
بالقوه به شعبه های شهر فرش 
موث��ر اس��ت و افزایش فروش 
کمی را در کوتاه مدت س��بب 
می شود. همین طور افرادی که 
برنامه یا اولویت��ی برای خرید 
ف��رش ندارن��د، با دی��دن این 
خودروها، وسوس��ه می ش��وند 
تا گش��ت و گ��ذاری رایگان در 
باش��ند.  ش��هر فرش داش��ته 
برخ��ی از این افراد مش��تریان 
آینده شهر فرش خواهند بود. 
جوانی  دخت��ران  مث��ال  برای 
ک��ه با دیدن ای��ن ون ها، برای 
غیرهدفمن��د  ویترین گ��ردی 
و بازارگ��ردی اطالع��ی به این 
مراک��ز می روند و وقت خود را 
در آن مرکز می گذرانند، چند 
س��ال بعد به واس��طه چکش 
بصری برندی که ایجاد ش��ده، 
برای تهیه فرش جهیزیه خود 
به آنجا برمی گردند. در مجموع 
این طرح هرچند اکنون نیز در 
افزایش فروش اثر گذار اس��ت، 

ام��ا تاثی��ر آن در بلند م��دت 
بیشتر بوده و تقاضاهای بالقوه 
و پنه��ان بس��یاری را به فعل 

تبدیل می کند. 

 ون هایی در جهت
 مشتری مداری 

در ادامه مهدی قلخان، مدیر 
بازاریاب��ی و تبلیغات مجموعه 
ش��هر فرش در خص��وص این 
اقدام جدید به »فرصت امروز« 
اوایل س��ال گذشته  می گوید: 
ون های ش��هر فرش در جهت 
شد.  راه اندازی  مشتری مداری 
نگاه ما نسبت به این اقدام این 
بود که ح��س می کردیم برای 
بعضی مشتریان شهرفرش که 
ندارند،  عمومی  نقلیه  وس��یله 
پیمودن این مس��افت دش��وار 
اس��ت. ب��ه همی��ن دلی��ل در 
میادی��ن اصلی مانن��د پونک، 
ون��ک و آزادی و... ون هایی با 
آرم و لوگ��وی ش��هر فرش که 
به  مش��تریان  رساندن  وظیفه 
ش��عبه اصلی را دارند، مستقر 
شده اند و پس از خرید آنان را 
به همان میدان بازمی گردانند. 
اکنون شعبه 2 شهر فرش نیز 
که راه اندازی ش��ده، به همین 
ش��کل اجرای��ی ش��ده و برای 
این ش��عبه نیز همانند ش��عبه 
اصلی ون های��ی جهت خدمت 
فراهم  مش��تریان  به 

شده است. 

ایجاد حس خوب 
در مشتری 

کارش��ناس  ای��ن 
در م��ورد تاثی��ر این 
حرک��ت در فروش و 
افزایش مشتری شهر 
فرش بی��ان می کند: 
افزای��ش  مس��لما 
فروش داش��ته ایم، اما مس��ئله 
این اس��ت که نگاه ما افزایش 
ف��روش نبوده و هدف ما ایجاد 
ح��س خ��وب در مش��تری و 
راحتی بیشتر اوست. این اقدام 
مش��تری مداری  راس��تای  در 
بوده، ام��ا قاعدتا در فروش نیز 
مشتریان  است.  نبوده  بی تاثیر 
نیز عکس العمل رضایت بخشی 
از این موض��وع دارند، چرا که 
در ته��ران رانندگ��ی ک��ردن 
دشوار اس��ت. درست است که 
ش��عبه یک پارکین��گ رایگان 
ط��رح  مح��دوده  در  و  دارد 
نیس��ت، ام��ا در کل رانندگی 
در این کالنشهر سخت بوده و 
مشتریان از این اقدام استقبال 

می کنند. 
بع��د از خرید نی��ز محصول 
خ��ود را ب��ا ارس��ال رای��گان 
درب من��زل دریافت می کنند. 
ایج��اد ح��س رضایتمندی در 
مش��تریان هدف ما از این کار 

بوده است. 
او در خص��وص مخاطب��ان 
ه��دف خ��ود ادام��ه می دهد: 
هدف م��ا همه اف��راد مختلف 
جامعه اس��ت، چ��ه آنهایی که 
خ��ودرو دارند و چه آنهایی که 
ندارند. نقاطی که ش��هر فرش 
برای شعبه هایش انتخاب کرده 
دسترسی خوبی دارند. رسیدن 

به شعبه ش��هر فرش در جاده 
مخصوص کرج آسان است اما 
کسی که دوست نداشته باشد 
رانندگی کن��د می تواند از این 

سرویس استفاده کند. 

دغدغه دوری مسافت 
نداریم 

قلخان در پاسخ به این سوال 
ک��ه احتماال این س��رویس در 
پاسخ به انتقادات در خصوص 
دوری مسافت شعبه اصلی در 
کیلومتر 15 ج��اده مخصوص 
به مورد اجرا گذاش��ته ش��ده 
اس��ت، می گوی��د: ن��گاه ما در 
این طرح اص��ال جبران دوری 
مس��افت نب��وده و تعم��دا آن 
نقط��ه را انتخ��اب کردیم. اگر 
شما از شمال شرقی ترین نقطه 
ته��ران قصد آمدن به ش��عبه 
یک را داش��ته باش��ید، مدت 
زمانی که صرف این مس��افت 
می کنید کمتر از رس��یدن به 
مرک��ز تهران اس��ت، چ��را که 
اتوبان حرکت می کنید. ش��اید 
مس��افت طوالنی به نظر برسد 
اما در واقع هم مسافت با دیگر 
نقاط است و در عوض شلوغی 
نقاط مرکزی و ترافیک آنجا را 
نخواهید داشت. شما از میدان 
آزادی تنه��ا ظ��رف 5 دقیقه 
به ش��هرفرش می رس��ید. ما با 
ارائه این اقدام درصدد تشویق 
مشتری به خرید، ایجاد حس 
خ��وب و آرامش به مش��تری 
بوده ای��م، چراک��ه اگ��ر بحث 
دوری مس��افت بود م��ا برای 
شعبه 2 که داخل تهران است 
ون نمی گذاشتیم. این اقدام در 
جهت افزایش رضایت مشتری 
و راحتی اوس��ت تا حتی آن 5 
دقیق��ه پی��اده روی از مترو تا 

شعبه 2 را نداشته باشد. 

الگوبرداری های ناقص
این کارشناس در مورد اقدام 
مش��ابه رقبا توضی��ح می دهد: 
هر مجموعه ای که به موفقیت 
رقیبان سعی  دیگر  می رس��د، 
الگوب��رداری  آن  از  می کنن��د 

کنند.
 اوای��ل اج��رای طرح همین 
اق��دام را در ابع��اد کوچک ت��ر 
از س��وی رقیبان دیده ایم. اگر 
مس��یر حرکت ش��هر فرش را 
ب��ا دیگ��ر رقبا بررس��ی کنید، 
می بینی��د ک��ه در حوزه ه��ای 
الگوبرداری ش��ده و  مختل��ف 
الگوبرداری  این  خوش��بختانه 
ناقص ب��وده و اص��ل قضیه را 
متوجه نش��ده اند. ش��اید رقبا 
فکر کنن��د که این اق��دام در 
جهت افزایش فروش باشد، اما 
ه��دف ما ایجاد حس خوب در 
مشتری است و ما توانسته ایم 
ب��ه این ه��دف برس��یم. نگاه 
م��ا متفاوت ت��ر از ن��گاه دیگر 
رقباس��ت. قاعدت��ا تم��ام رقبا 
س��عی می کنن��د حرکت هایی 
مش��ابه آن را انجام دهند، اما 
مهم این است که نخستین بار 
ای��ن کار از جانب ش��هر فرش 
پیگیری شده است. ما نوآوری 
داری��م و با ن��گاه خودمان در 

حال حرکت هستیم. 

بازاریابی عصبی - قسمت اول 

هدف اصلی بازاریابی با وجود بس��یاری از باورهای 
رایج در مورد ماهیت آن، کمک به افراد برای انتخاب 
یک محصول است. به همین منظور بازاریابان تالش 
می کنن��د در فرآیندهای پیچی��ده ارزیابی و انتخاب 
مصرف کنندگان نفوذ کنن��د. )هدف بازاریابان درک 
این نکته است که مصرف کنندگان چگونه در فرآیند 

خرید، تصمیم گیری می کنند.(
مصرف کنندگان ت��ا حد زیادی تحت تاثیر تجارب 
قبل��ی برای خری��د تصمیم گیری می کنن��د. حافظه 
به عن��وان یک فرآیند فعال و س��ازنده اس��ت که در 
آن اطالعات به دس��ت آم��ده، ذخیره و پ��س از آن 
ب��رای تصمیم گی��ری بازیاب��ی می ش��ود. بنابراین با 
اس��تفاده از فعالیت های مغز می توان به میزان قابل 
توجهی به نفوذ در مصرف کنندگان دس��ت یافت. به 
عبارتی با اس��تفاده از فعالیت های مغز می توان تاثیر 
محرک های بازاریابی مانند تبلیغات، بس��ته بندی و... 
را در رفتار مصرف کنن��ده اندازه گیری کرد. بنابراین 
بازاریابان در تالش های خ��ود برای ارائه محصول از 
طیف وسیعی از تکنیک های پژوهش مثل گروه های 
کانون و نظرسنجی استفاده می کنند. البته امروزه از 
یک رویکرد جدیدتر استفاده می شود. این رویکرد با 
پیچیدگی بیشتر و اجرای آن نیز با سختی بیشتری 
همراه است. همچون آزمایش بازار که با وجود گران 
ب��ودن در هزینه، اطالعات دقیق ت��ری را برای تولید 
محص��ول در اختی��ار بازاریاب��ان ق��رار می دهد؛ این 
عمل یعنی تصمیم گیری با استفاده از تصویربرداری 
عصب��ی نیز روز به روز در عرصه بازاریابی گس��ترش 

یافته است. 

پاسخ مغز انسان به محرک های بازاریابی
اصط��الح بازاریاب��ی عصب��ی به عنوان یک رش��ته 
جدید که وس��یله شناس��ایی در عل��وم اعصاب برای 
بررسی پاس��خ مغز انس��ان به محرک های بازاریابی 
اس��ت مورد اس��تفاده دانشگاهیان و ش��رکت ها قرار 
گرفته اس��ت. ه��دف از مطالع��ه بازاریاب��ی عصبی 
به دس��ت آوردن اطالع��ات علمی در م��ورد عملکرد 
داخل��ی مغز مصرف کنن��دگان و در مورد ترجیحات 
مصرف کننده در انتخاب یک محصول یا برند اس��ت. 
دانشمندان در زمینه شناخت بیولوژی اعصاب انسان 
بی��ان می کنند که مغ��ز انس��ان پیچیده ترین ارگان 
بیولوژیکی در جهان اس��ت که می توان با اس��تفاده 
از رش��ته علوم اعصاب و روانش��ناختی پیش��رفته و 
با اس��تفاده از تکنول��وژی تصویرب��رداری عصبی به 
اطالع��ات نس��بتا کاملی از آن برای درک و توس��عه 

رفتار مصرف کنندگان دست یافت. 

آشکارسازی ترجیحات مصرف کنندگان 

روش عصب شناختی در تحقیقات بازاریابی باعث 
درک ح��س حرکتی، ش��ناختی و پاس��خ عاطفی به 
محرک ه��ای بازاریاب��ی اس��ت. بازاریاب��ی عصبی با 
اس��تفاده از تکنیک ه��ای علوم اعص��اب باعث ایجاد 
محرک ه��ای بازاریابی می ش��ود ک��ه در فرآیند داد 
و س��تد کاال ها بس��یار موثر اس��ت. بازاریابی عصبی 
ب��ا کم��ک تکنیک ه��ای تصویرب��رداری عصب��ی به 
درک رفت��ار مصرف کنندگان در ارتب��اط با بازارها و 
تب��ادل بازاریاب��ی می پردازد و با اس��تفاده از آخرین 
پیشرفت اس��کن در مغز، موجب یادگیری بیشتر در 
مورد فرآیندهای ذهنی در پش��ت تصمیمات خرید 

مصرف کننده می شود.
 بنابراین تصویربرداری عصبی با آش��کار ساختن 
ترجیح��ات مصرف کنندگان باع��ث ایجاد اطالعات 
گس��ترده ای در مورد مصرف کنندگان ش��ده است. 
بازاریابان به دو علت تاکید زیادی بر تصویربرداری 
مغز دارن��د: اول اینکه تصویرب��رداری عصبی بین 
هزینه ها و منافع، تناس��ب ایجاد می کند. به عبارت 
دیگ��ر وقتی از مصرف کنندگان در مورد ترجیحات 
آنها پرس��یده می ش��ود به طور کام��ل ترجیحات 
خ��ود را بی��ان نمی کنن��د زی��را مصرف کنندگان 
ترجیح��ات واقعی خ��ود را در حافظه خود مخفی 
نگ��ه می دارند. در نتیجه برای نفوذ در رفتار خرید 
از تصویربرداری عصبی  اس��تفاده  مصرف کنندگان 

بهترین شیوه است. 
دلیل دوم برای استفاده بازاریابان از تصویربرداری 
عصب��ی این اس��ت که حتی قب��ل از تولید محصول 
هم می توان از این روش پژوهش��ی اس��تفاده کرد و 
اس��تفاده از ای��ن روش موجب تخصی��ص کارآمدتر 

منابع می شود. 

دستیابی به پاسخ های واقعی
محقق��ان بازاریاب��ی به کم��ک بازاریاب��ی عصبی 
قادرن��د با تحلیل فرآیندهای ص��ورت گرفته در مغز 
و س��ایر عوامل مرتبط، ترجیح��ات مصرف کنندگان 
را شناس��ایی کنند و به پاسخی واقعی برای سواالت 
خود دست یابند. در دنیای واقعی پاسخ به پرسش ها 
در نظرس��نجی ها اغلب با پاسخ هایی که واقعا مدنظر 
باش��د، همراه نیس��ت ولی ب��ا اس��تفاده از ابزارهای 
مختلف و روش های نوین می توان پاس��خ درس��ت را 
به دس��ت آورد. بنابراین اس��تفاده از دانش بازاریابی 
عصب��ی و به کارگیری ای��ن نوع ابزاره��ا می تواند به 
بازاریابان به منظ��ور تولید محصوالت و خدماتی که 
ب��ه بهترین نحو مطابق با ترجیحات مصرف کنندگان 

باشند، کمک شایانی بکند. 

با کمک دیگر برندها بازاریابی کنید 
بازاریابی مشارکتی 

ایج��اد فضای همکاری ب��ا دیگ��ران در بازاریابی 
یکی از بهترین روش ها برای تحت کنترل درآوردن 
ریس��ک و کاهش هزینه ها است اما شرکت ها تا چه 
اندازه تمایل به همکاری و کار با یکدیگر در پروژه ها 
دارند ؟ استارتاپ هایی که از اول با همکاری یکدیگر 
آغاز به کار می کنن��د، از ابتدا به صورت دوجانبه از 
ه��م حمایت می کنند اما گاهی بهتر اس��ت ش��یوه 

درست انجام این کار را بدانند. 
موس��س یکی از ش��رکت هایی که امور بازاریابی 
خود را با ش��رکتی دیگ��ر به انجام رس��انده بود، از 
موفقی��ت در اجرا و مزیت آن می گوی��د: نتایج این 
هم��کاری خیلی فرات��ر از ذهنیت م��ورد انتظار ما 
بود و مش��ارکت کنندگان درگیری بیش��تری با امور 
داشتند و شبکه همکاری گسترده ای میان موسسان 
شرکت ها ایجاد ش��د اما برای اینکه این همکاری را 

مؤثرتر کنیم می توانیم گام هایی را برداریم. 

بازاریابی گروهی مؤثرتر از بازاریابی فردی 
است 

بازاریابی مش��ارکتی با دیگر اس��تارتاپ ها روش��ی 
باصرف��ه برای تعامل و حمای��ت از همکاران، محرک 
خالقیت و تبلیغات کسب وکار شماست. باید یادآور 
شویم که بهتر است چند وظیفه را با هم انجام ندهید 
و تنها روی یک فعالی��ت بازاریابی تمرکز کنید. این 
کار در استارتاپ ها روشی جذاب برای ایجاد شبکه ای 
از کارآفرآینان موفق اس��ت و دامنه مخاطبان هر دو 
ش��ریک را افزایش می ده��د. همچنین این همکاری 
مسئولیت ها را دوطرفه خواهد کرد. این به مثابه این 
است که هر مشکلی برای یک طرف پیش آید، برای 
طرف دیگر نیز مش��کل تلقی می شود، مگر قبال یکی 

از طرفین آن مشکل را تجربه کرده باشد. 

به اشتراک گذاری ایده ها 
مفهوم طالی��ی در بازاریابی گروه��ی، تأثیرگذاری 
دوچندان و مزیت دوطرفه برای هر دو ش��رکت دارد و 
آنها را قادر می سازد که تجربه خود را با دیگری نیز به 
اشتراک بگذارند. این کار در بازدید سایت آنها و افزایش 
ترافیک نیز تأثیرگذار است. شرکت های نوپا می توانند 
تنها با به اشتراک گذاری ایده ها، مسائل و راه حل ها از 
تجارب دیگران منفعت کس��ب کنند. آنها می توانند با 
اش��تراک گذاری این مسائل، کسب وکار خود را بهبود 
بخش��ند. ش��رکت های نوپای موفق قادر به گردآوری 
آمار و ارق��ام بازخوردی از س��رمایه گذاران، کاربران و 
سهامداران خواهند بود. این فیدبک ها  بسیار ارزشمند 

بوده و مهارت های آنان را تقویت خواهد کرد. 

همکاری براساس مشارکت ایده ها 

ای��ن هم��کاری بی��ش از ه��ر ش��رکتی ب��رای 
اس��تارتاپ هایی مناس��ب اس��ت که کار خ��ود را با 
کمبود منابع مالی ش��روع می کنن��د. آنها می توانند 
فرصت هایی را در جهت همکاری با دیگر ش��رکت ها 
بیابن��د و از آن در جهت تأمین مالی خود اس��تفاده 
کنن��د و در قبال آن نفعی به ش��رکت همکار خود 
برس��انند. فضای رقابت اش��تراکی روش��ی مناسب 
ب��رای تعامل و همکاری با دیگر کمپانی هاس��ت. به 
اش��تراک گذاری ایده و نظرات در ام��ور بازاریابی با 
دیگ��ر مجموعه های موج��ود در صنعت و اجتماع با 
دیگر ش��رکت های نوپا می تواند امری تأثیرگذار در 

بهبود روند فعالیت های ترفیع هردو طرف باشد. 

اجرای روش های مناسب 
می توانید در بازاریابی مش��ارکتی خود از تاکتیک ها 
و روش های��ی اس��تفاده کنید که متناس��ب با زمینه 
بازاریابی ش��ما باشد. بازاریابان مشارکتی تاکتیک های 
بس��یاری در اختیار دارند و اغلب چندین مورد از آنها 
را برای هر کمپینی تست می کنند. برخی از روش های 
محبوب تر عبارتند از اس��تفاده از بازاریابی شبکه های 
اجتماعی مانند 1-فیس بوک، لینکدین و توییتر، 2- 
نقد و بررسی محصوالت جهت آگاهی بیشتر مخاطبان 
نسبت به آن، 3-در نظر گرفتن پاداش و جوایز جهت 
ترغیب مخاطبان به خرید بیش��تر. البت��ه هر کدام از 
ای��ن روش ها نقاط قوت و ضعف خودش��ان را دارند و 
انتخاب آنها از سوی یک مدیر بازاریابی به عواملی مانند 
اولویت های شخصی او و نتایج استفاده های قبلی وی 
از آن روش ها بس��تگی دارد. معموالً ش��رکت های نوپا 
در بازاریابی مش��ارکتی خود از ایمیل و ایجاد لیس��ت 
اس��تفاده می کنند. اتخاذ این روش تالش های شما را 
به نتیجه می رساند و شما را ترغیب به ایجاد رابطه ای 
پایدار و برد- برد در امور بازاریابی با شریک تان خواهد 

کرد. 

ارقام با حساسیت باال
به یاد داشته باشید که در بازاریابی امور مشارکتی 
خود، آنچه را که خواهان عمومی ش��دن آن نیستید، 
به طور کلی بیان کنید. می توانید به جای اعالم دقیق 
ارقام با حساس��یت ب��اال، از ارقامی نزدیک به آنها که 
اطالعات دقیق را بیان نمی کنند، استفاده کنید. مثاًل 
به جای گفتن رقمی مانن��د 125هزار بگویید رقمی 
مابی��ن 100 تا 500 هزار و رق��م دقیق را به صورت 
عمومی به اطالع مش��تریان نرسانید و کار های تان را 

در لفافه پیش ببرید. 

بازاریابی مدرنبازاریابی مجانی
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آرین طاهری

به نظر می رسد با وجود طرح ارسال 
رایگان فرش به منزل، سرویس رایگان 

مشتریان بیشتر برای کسانی جالب 
باشد که بخواهند گشتی در شهر فرش 
برای آشنایی با فرش های جدید بزنند، 
یا کسانی که می خواهند تابلو فرش و 

قالیچه های کوچک بخرند و با دست آن 
را حمل کنند

دکتر میثم شیرخدایی
 مشاور برند و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

هدی رضایی
hoda.rezaeii@yahoo.com

نگاهی به مزایای سرویس رایگان مشتریان شهر فرش مستقر در میادین اصلی شهر

ونهایمشترییاب



رستورانی با ویژگی های متفاوت در 
مک دونالد

مک دونالد می خواهد رستوران متفاوتی را به مساحت 
6038 مترمربع در میسوری افتتاح کند که ویژگی های 
منحصربه فردی دارد.  به گزارش مارکتینگ نیوز، »اتاق 
مهمانی«، کیوسک های دیجیتالی که مشتریان می توانند 
غذای خود را در آن سفارش دهند، برنامه های سرگرمی 
برای ک��ودکان مانن��د کتابخوانی و بازی ه��ای گروهی 
از جمله خدم��ات وی��ژه مک دونالد اس��ت. زمین بازی 
مخصوص کودکان در مک دونال��د دارای میزهای نوری 

تعاملی و همچنین بازی های ویدئویی است. 

برای مطالعه 443 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت forsatnet.ir مراجعه و روی همین بخش کلیک کنید.
لیلیان ورنون، کارآفرین موفق 

خرده فروشی

لیلی��ان ورن��ون )Lillian Vernon( تاج��ر و 
نیکوکار آمریکایی بود که ش��رکتی ب��ا همین نام را در 
س��ال 1951 افتتاح کرد و تا جوالی 1989 به عنوان 
مدیرعامل و رئیس این ش��رکت فعالیت داشت و پس 
از آن تا س��ال 2003 رئی��س اجرایی ش��رکتش بود. 
ش��رکت لیلیان ورنون یک خرده فروش آنالین اس��ت 
که در زمینه لوازم خانگی، ل��وازم مخصوص کودکان، 
محصوالت مربوط به م��د و همچنین فروش جوهرات 
از طری��ق کاتالوگ فعالی��ت دارد. پدر لیلی��ان ورنون 
کارگاهی داش��ت ک��ه در آن محصوالت چ��رم تولید 
می کرد، بس��یاری از ای��ن محصوالت توس��ط لیلیان 
طراحی می شد. او از سال 1947 تا 1949 در دانشگاه 
نیویورک س��یتی تحصیل می کرد، اما پ��س از ازدواج 
برای اینکه به درآم��د خانواده کمکی کرده باش��د، از 
طریق ایمی��ل س��فارش هایی برای آش��پزخانه قبول 
می کرد. در 24س��الگی، با اس��تفاده از فروش هدایای 
مخصوص ازدواج، او توانس��ت با 2هزار دالر س��رمایه 
اولین تبلیغاتش را در یک مجل��ه برای فروش کمربند 
و کیف بدهد. از این تبلیغ اس��تقبال زیادی ش��د و به 
این ترتی��ب او اولین کس��ب وکارش را راه اندازی کرد. 
کس��ب وکار لیلیان ورنون در س��ال های اولی��ه به میز 
آشپزخانه اش محدود می ش��د، جایی که او سفارش ها 
را دس��ته بندی می کرد. در آن زمان کسب وکار ورنون 
بیش��تر روی محصوالتی که مناس��ب خانم های جوان 
بود، تمرکز داش��ت. در اواخر دهه 50میالدی و اوایل 
1960، ورنون ش��روع به تولید جواهرات خودش کرد، 
جواهراتی که از طریق کاتالوگ به فروش می رس��ید و 
توانست موفقیت چش��مگیری در این زمینه به دست 
آورد. او ش��رکت کاتال��وگ لیلیان ورنون را در س��ال 
1956 افتت��اح ک��رد که تبدی��ل به یک منب��ع خرید 
شناخته شده برای آمریکایی ها ش��د. لیلیان ورنون در 

14دسامبر 2015 و در سن 88 سالگی درگذشت. 

روحیه کارآفرینی را زنده نگه دارید
وقتی ارزش ش��رکت لیلیان ورن��ون از یک میلیون 
دالر به مولتی میلیون دالر رس��ید، او می دانس��ت که 
بای��د تغییراتی انجام ده��د. او مربی ای ک��ه او را برای 
کسب وکارش تربیت کرده باش��د نداشت و می دانست 
به تنهایی به آن نقطه رسیده، اما در عین حال آگاه بود 
که نمی تواند بقیه راه را به تنهایی طی کند. او به کمک 
و مشورت احتیاج داش��ت، بنابراین افراد کارآزموده ای 
را در ای��ن زمینه ب��ه کار گرفت اما ب��ا موفقیت مواجه 
نش��د، در واقع مدیرانی که اس��تخدام کرده بود، حتی 
نمی توانس��تند یک تصمی��م بگیرن��د. او از این تجربه 
درس گرفت و اهمیت ادغام مدیری��ت و کارآفرینی را 
برای رس��یدن به موفقیت در اداره یک ش��رکت درک 
کرد: »کارآفرینی و مدیریت نیمکره چپ و راست مغز 
هستند و باید در یک کسب وکار سالم با هم هماهنگ 
باش��ند.« بنابرای��ن او از مدیرانی که کمک��ی برایش 
نبودند خالص ش��د و با روحیه کارآفرین��ی کارش را 
ش��روع کرد و به جای خرج کردن ه��زاران دالر برای 
افرادی که در ب��ازار تحقیق کنند تا متوجه ش��وند که 
یک محصول موفق خواهد ش��د یا نه، ورن��ون فقط از 
فضایی که در کاتالوگش بود اس��تفاده کرد تا به همان 
نتیجه دست یابد و به این ترتیب در حالی که رقبایش 
روی محصوالت ش��ان تحقیق می کردن��د، او تولیدات 
جدی��دش را وارد ب��ازار می کرد: »ترکی��ب مدیریت و 
کارآفرینی، مثل ترکیب نفت و آب اس��ت که نه ممکن 
است و نه مقرون به صرفه، اما جذابیت های خودش را 
دارد. هر دو از دیگری ی��اد می گیرند و به صورت فردی 

و تیمی رشد می کنند.«

کسب وکارتان را ساده شروع کنید
»موفقی��ت هرگ��ز کار یک ش��ب نیس��ت. باید به 
اه��داف بلندمدت تان تعهد داش��ته باش��ید و از عهده 
مش��کالتی که س��ر راه تان قرار دارد، بربیایید.« آنچه 
باعث عدم موفقیت می شود این اس��ت که افراد کمی 
مفهوم کار س��ختی را که برای رس��یدن به هدف الزم 
است، تش��خیص می دهند. ورنون به نقطه اوج رسید، 
اما فقط چندین س��ال بع��د از اینکه کار س��خت را در 
مس��یرش پیش گرفت. او روی��ای میلیون ه��ا دالر یا 
مدیرعامل ش��دن یک ش��رکت چندملیتی را در س��ر 
نداشت، در عوض یک زمان واقعی برای خودش ایجاد 
کرد، اهداف بلندمدت��ش را با هدف ه��ای کوتاه مدت 
ترکی��ب ک��رد و کس��ب وکارش را در س��طح عمل��ی 
پیش برد. زمانی ک��ه وارد بازار ش��د بلندپروازی نکرد 
تا ش��انس  اش را امتحان کند، بلکه با دقت درباره بازار 
تحقیق می ک��رد و می فهمید که کجا می تواند س��ود 
مناس��بی کس��ب کن��د. او روی جنبه ه��ای مختلف 
کسب وکارش و منابع مالی که داشت، مطالعه می کرد 
و سعی داش��ت برنامه ای را برای سال های اولیه کارش 
طرح ریزی کند: »تا زمانی که تجربه الزم را به دس��ت 
آورید، کس��ب وکارتان را در یک قاب ساده نگه دارید. 
در مقیاس کوچ��ک باقی بمانید ت��ا بتوانید با موفقیت 
محص��والت و خدمات تان را معرفی کنی��د، بازارتان را 
هدف بگیرید و قیمت ها را پایین نگه دارید. روی آنچه 
به صورت واقعی می توانید انج��ام دهید، تمرکز کنید، 
بدون اینکه حواس ت��ان را متوجه بخش هایی کنید که 

در آن تجربه کمتری دارید.«

پاس�خ کارش�ناس: شست وش��وی مبلمان منازل در 
بهترین حالت معموالً س��الی یک بار انجام می شود؛ البته 
به دلیل برگزاری مهمانی ممکن اس��ت این کار به سرعت 
در منازل انجام شود. یکی از اقداماتی که می توان انجام داد 
این است که با ش��رکت های ارائه دهنده خدمات نظافتی، 
تعامل برقرار کرده و شست وش��وی من��ازل را انجام دهید. 
این تعام��ل می توان��د به گونه ای باش��د که پورس��انتی را 

برای این ش��رکت ها در نظر گرفته و آنه��ا را ترغیب کنید 
مش��تریان خود را در این خصوص به شما معرفی کنند. از 
طرف��ی تعامل با ش��رکت های خدمات��ی می تواند حضور 
ش��ما در مناطق مختلف تهران را تضمین و مش��تریانی 
از مناطق مختلف تهران را به ش��ما معرف��ی کند. در این 
میان گروه مخاطبانی که ش��ما می توانید ب��رای خود در 
نظر بگیرید، ش��رکت های خصوصی هم قرار دارند. برخی 
ش��رکت ها برای نظافت مبلمان اداری خ��ود هزینه های 
زیادی را انجام می دهند و ش��ما می توانید کاتالوگ هایی 

را از خدمات خ��ود طراحی ک��رده و به آنه��ا ارائه دهید؛ 
این موضوع باعث می ش��ود ش��ما بتوانید مشتریان خود 
را افزایش دهید. برای تبلیغات خدم��ات خود، می توانید 
تراکت های��ی را طراحی کرده و به داخ��ل منازل انداخته 
یا در محل های پر رفت وآمد ارائه دهی��د؛ البته باید متن  
مناس��ب و جذابی را برای این تراکت ه��ا در نظر بگیرید 
که مخاطبانی ک��ه آن را مطالعه می کنند، جلب ش��ده و 
به راحتی بتوانند به شرکت شما دسترسی پیدا کنند و از 

خدمات شما بهره مند شوند. 

پرسش: به تازگی تجهیزاتی را برای شست وشوی مبلمان منازل خریداری و در منطقه یک تهران تا به حال مشتریانی را جذب 
کرده ام که به مناسبت عید نوروز به این منازل برای شست وشو مراجعه کردم، اما با سپری شدن عید تعداد مشتریان ما به شدت 
کاهش پیدا کرده است. از نظر شما برای جذب مشتریان بیشتر چه اقداماتی را می توان انجام داد و چگونه می توان مشتریانی را 

از دیگر مناطق تهران جذب کرد؟ 
کلینیککسبوکار

قانون اساسی کسب وکار

فدایت شوم.
نامه ات به دستم رسید.

از خواندن آن قلبم جوان شد.
دوباره خواندم.

نامه ات بوی ایران می داد.
چند بار نامه ات را بوییدم.

حس متفاوتی داشت.
مث��ل آن بود که چای خوش��رنگ ایران��ی را در یک 
صبح بارانی با تکه  بزرگی از نبات هم بزنی و بعد کم کم 

بخوری.
نوشته هایت مرا به یاد 70 سال پیش انداخت.

جوانی بودم ترکه ای و کم حجم که آرزوهای بزرگی 
داشت.

تصدیق شش��م ابتدایی را تازه گرفته ب��ودم و دیگر 
برایم بس بود.

به س��فارش یک��ی از معلم ها به ب��ازار رفت��م؛ برای 
شاگردی.

سال اول در یک حجره چای فروشی کار می کردم.
شاگرد خداداد خدابیامرز شدم.

مرد شریف و مهربانی بود.
صبح ه��ا پ��س از آمدن به حج��ره و دی��دن دفترها 
کشوی میزش را باز می کرد و دفتر شاهنامه خطی اش 

را بیرون می آورد و می خواند.
ب��ه بخش ه��ای پندآموزش ک��ه می رس��ید بلندتر 

می خواند.
خدابیامرز ب��رای من بلن��د می خوان��د. خوب صبر 
می کرد تا معنی اش در ذهنم جابیفت��د و دوباره تکرار 

می کرد.
می گفت شاهنامه قانون اساسی کسب وکار است.

راس��ت می گف��ت. ام��روز بع��د از س��ال ها معن��ی 
حرف هایش را می فهمم.

اصول و ارکان مدیریت در این چند هزار سال تغییر 
نکرده است.

برخی از آن ابیات هنوز به خاطرم هست:
هر آنکس که بر تخت شاهی نشست

میان بسته باید گشاده دو دست
بپرسید ازو نامور شهریار

که از مردمان کیست امیدوار؟
چنین گفت کان کس که کوشاتر است

دو گوشش به دانش نیوشاتر است
کز ایشان کدام است پیروزبخت
که باشد به گیتی سزاوار تخت؟
چنین گفت کان کو بود دادگر

خرد دارد و رای و شرم و هنر
مکن شهریارا گنه تا توان

به ویژه کزو شرم دارد روان
بی آزاری و سودمندی گزین

که این است فرهنگ آیین و دین
تن آسانی  و کاهلی دور کن
بکوش و زرنج تنت سور کن

چوداری به دست اندرون خواسته
زر و سیم و اسبان آراسته

هزینه چنان کن که بایست کرد
نشاید گشاد و نباید فشرد

سخن بشنو و بهترین یاد گیر
نگر تا کدام آیدت دلپذیر

...
جاذبه ه�ای فک�ری فردوس�ی – دکت�ر احمد 

رنجبر – انتشارات امیرکبیر

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  .

بازاردان ایرانی

امروزه ب��ازار فروش��گاه های 
اینترنت��ی بس��یار داغ ش��ده و 
به س��رعت برق و ب��اد در حال 
افزایش  هس��تند و هر کس��ی 
با ه��ر ت��وان مالی ب��ه راحتی 
می توان��د با خرید یک هاس��ت 
دامن��ه ارزان، ی��ک نرم اف��زار 
فروشگاه س��از ارزان تر و با چند 
عکس از محص��والت مختلف، 
کرکره فروشگاه خود را باال دهد 
و چ��راغ حجره خود را روش��ن 
کند ف��ارغ از اینکه دانش، علم، 
مهارت و تجربه ای در این حوزه 
داشته باش��د. یاد قدیم ها بخیر 
که برای داشتن یک مغازه ابتدا 
باید کلی ش��اگردی می کردی 
و س��ختی کار می کش��یدی، تا 
اصول کاسبی را یاد می گرفتی 
ولی االن با پ��ول کمتر از 500 
ه��زار توم��ان ه��م می ت��وان 
کس��ب و کار در فضای بی حد و 

حصر اینترنتی داشت.
االن  هوش��مندی  اینک��ه 
ایجاب می کند که کس��ب و کار 
اینترنت��ی مس��تقل ی��ا مکمل 
کس��ب و کار فیزیکی مان داشته 
باش��یم را نف��ی نمی کنیم ولی 
معتقدی��م ه��ر کس��ب و کاری 
و هر تالش��ی نیازمند کس��ب 
و  آم��وزش  از  حداقل های��ی 
مهارت اس��ت. همین می شود 
که بدون اط��الع و دانش کافی 
ب��ازاری رقابت��ی ب��دون جهت 
و بی بندوب��ار خل��ق می ش��ود، 
چرا که ما اکثرا، فقط براس��اس 
ش��نیده ها و دیده های دورادور 
قضاوت می کنیم و تا می شنویم 
که فالن کس��ب و کار اینترنتی 
رونق گرفته، ف��ارغ از تالش ها، 
زحمت ها و سرمایه گذاری های 
انجام ش��ده، احساس می کنیم 
جای م��ا در آن صنعت، بس��یار 
خالی است و با س��رعت هر چه 
بیش��تر می ش��تابیم به سمت 
رقابتی کردن ب��ازار و از آنجا که 
با علم آغ��از نکردیم دس��ت به 
سیاس��ت هایی می زنیم که هم 
وضعیت اقتصادی کس��ب و کار 
خودمان و هم دیگ��ر رقبا را به 

فالکت می کشانیم. 
بعضا رفتاری دیده می ش��ود 
که نمی ت��وان هی��چ توجیهی 
یا راهکاری ارائ��ه داد، با علم به 
این توضیح��ات بای��د گفت به 
س��متی حرک��ت می کنیم که 
س��رانجام خیلی روشنی ندارد. 
از آنجای��ی ک��ه قص��د نداریم 
بیش��تر از این مق��دار وارد این 
حوزه از بحث ش��ویم به مطلب 
اصل��ی خودم��ان می پردازیم. 
صرفا برای آش��نایی بیش��تر با 
این حوزه این توضیحات ساده 
و خالص��ه تقدیم حضور ش��د. 
البته نباید فرام��وش کنیم که 
امر ب��اال در نهای��ت فقط و فقط 
به نفع مش��تری تمام می شود و 
رقبا در اقیان��وس قرمزی که به 
پا کرده اند، خودش��ان را از پای 
به جای  درمی آورن��د، چراک��ه 
خل��ق ارزش و ایج��اد مزی��ت 
رقابتی، تمام کس��ب و کار را در 
قیمت می دانند و تمام کنش ها 
و واکنش هایشان را در راستای 
جهت ده��ی  قیمت گ��ذاری 
می کنن��د، ان��گار چی��زی جز 
قیمت برای رقابت وجود ندارد. 
با به وجود آم��دن این وضعیت 

پیش بینی می شود اتفاق تلخی 
رخ دهد و آن هم مرگ دس��ته 

جمعی است. 
بس��یاری از کس��ب و کار های 
نوپا ب��ه ای��ن دلی��ل س��اده و 
روشن در س��ن طفولیت از بین 
می روند. حال با همه تفاسیری 
که بیان ش��د باید اضافه کنیم 
ک��ه لی��در ب��ازاری همچ��ون 
دیجی کاال و ادامه دهنده هایی 
مثل بامیلو، کاروژ، چاره و غیره 
نی��ز در این ب��ازار ع��رض اندام 
می کنند که این خود سهم بازار 
قابل توجهی را از فروشگاه های 
اینترنت��ی کوچک و متوس��ط 

می گیرد. 
مطلب مان در ح��وزه فعالیت 
دیجی کاالس��ت، لیدر بالمنازع 
ای��ن ح��وزه، البت��ه نق��دی بر 
دیجی کاال از نظ��ر جایگاه یابی 
و تصویر س��ازی وارد اس��ت و 
آن هم خطای اس��تراتژیک در 

ورود ب��ه بازار های دیگر 
و اضاف��ه ک��ردن گروه 
کاالی��ی غیر مرتب��ط با 
دیجیتال است. می توان 
گف��ت دیج��ی کاال ب��ا 
ک��ه  بص��ری  چک��ش 
ایجاد ک��رده ب��ود )نام 
دیجی کاال( اگ��ر فقط و 
فقط در حوزه دیجیتال 
و  می ش��د  متمرکز ت��ر 
وارد مباح��ث تخصصی 
کاالی دیجیتال می شد 
موفقیت بیشتری کسب 
می کرد ت��ا اینک��ه کال 
در ح��دود 150 عنوان 
باش��د  ف��رش داش��ته 
ک��ه تع��داد 76 قلم آن 
قابلی��ت فروش داش��ته 
باش��د و درب��اره مابقی 
فقط عک��س محصول را 

نمایش دهد. باید اشاره کرد که 
تصویری که از برند دیجی کاال 
س��اخته ش��ده حوزه دیجیتال 
را پوش��ش می دهد و م��ردم با 
این حوزه دیج��ی کاال را به یاد 

می آورند. 

قدرت طلبی با ابزار انحصار
نکت��ه مه��م دیگ��ری که در 
تحلی��ل ای��ن مطل��ب ب��ه آن 
می پردازی��م سیاس��ت قدیمی 
دیجی کاال اس��ت، آن هم خرید 
و انحصاری ک��ردن محصوالت 
خریداری ش��ده اس��ت که در 
ح��ال حاضر با ش��دت و قدرت 
بیش��تر اج��را می ش��ود؛ ب��ه 
طوری ک��ه فقط کافی اس��ت 
دیج��ی کاال تع��دادی محصول 
از س��بد کاالیی یک فروش��گاه 

را خری��داری کن��د و در ازای 
این خرید، فروش��نده را متعهد 
و مل��زم  س��ازد ک��ه ب��ه هیچ 
فروش��گاه دیگ��ری محصولش 
را عرض��ه نکن��د، بای��د گفت 
اس��تراتژی رقابتی بی نقصی به 
نظر می رس��د، چرا ک��ه در این 
دوره رک��ود ب��ا نقدینگ��ی باال 
می توان به بازار س��لطه داشت 
و از منظر دیگر، فروش��ندگان 
در حال حاض��ر از این موضوع 
بسیار اس��تقبال می کنند، چرا 
که در این بازار ب��ه اصطالح بد 
و به خواب رفته خریدار دس��ت 
به نقد آن ه��م خرید تعدادی و 
انبوه، کمیاب و نادر است و باید 
گفت دیجی کاال در اجرای این 
اس��تراتژی هم اکن��ون موف��ق 
اس��ت و مانعی بر س��ر راه ورود 
محکم و ق��وی فروش��گاه های 
دیگر ایجاد کرده و ب��ا این کار 
ضربه خیلی محکمی به رقبای 

نوپ��ای خ��ود می زن��د و حتی 
در بعض��ی م��وارد پرچ��م دار 
انحصاری بخش��ی از کاالهای 
ش��رکت های بزرگ وارد کننده 
و تولید کننده است و پیش بینی 
می ش��ود با این رون��دی که در 
پی��ش گرفته ش��ده، ت��ا پایان 
س��ال فروش��گاه های اینترنتی 
متوس��ط رو به پایین به نابودی 
و ورشکستگی کشیده خواهند 
ش��د چراکه در مقابل این لیدر 
ب��ازار حرف��ی در تن��وع س��بد 
کاالی��ی و همچنی��ن در ن��وع 
ارائ��ه و تبلیغ��ات و حت��ی در 
تامین کننده ها  ب��ا  مش��ارکت 
چراک��ه  داش��ت،  نخواهن��د 
کمت��ر تامین کنن��ده ای مث��ل 
ب��زرگ حاض��ر  ش��رکت های 
می ش��ود که در حجم بس��یار 

وس��یعی در تبلیغات محیطی 
ب��ا فروش��نده مش��ارکت کند. 
می ت��وان گف��ت ای��ن ویژگی 
در انحص��ار لیدر ب��ازار و چند 
ادامه دهن��ده آن اس��ت و در 
فروش��گاه های  ح��وزه  ای��ن 
اینترنت��ی دیگ��ر فق��ط کانال 
فروش هس��تند و حرکتی برای 
خودنمای��ی جز با پ��ول جیب 

خود نمی توانند انجام دهند. 
در ادامه باید افزود همان طور 
که اشاره شد استراتژی رقابتی 
در پیش گرفته ش��ده توس��ط 
دیج��ی کاال تا یک س��ال آینده 
بسیار پاسخگو است، چرا که با 
وضعیت ب��ازار کنونی و خریدار 
قدرتمن��د، ق��درت چانه زن��ی 
تامین کنن��دگان بس��یار پایین 
اس��ت و مجبورند تن به قرارداد 
دیجی کاال دهن��د و در این بین 
فروش��گاه های زی��ادی از بین 
خواهند رفت، یعنی در حقیقت 
دیج��ی کاال با ای��ن کار 
ب��ازار را ال��ک می کند و 
به جز تعدادی مشخص 
و محدود، کسب و کاری 
در مقابل این سیاس��ت 
ت��اب رقابت مس��تقیم 
ندارن��د و آنهایی هم که 
رقابتی  باقی می مانن��د 
انجام نمی دهند و سعی 
کاالی  ب��ا  می کنن��د 
غیر رقابتی ب��ازار خاص 
داش��ته  را  خودش��ان 
باشند و آب باریکه خود 
را حفظ و از نقاط ضعف 
لی��در ب��ازار بیش��ترین 
استفاده را کنند؛ به طور 
وب س��ایت های  مث��ال 
کااله��ای  ف��روش 
تخصصی الکترونیکی و 
دیجیتال مثل سیس��تم 
که  صوتی فروش��ی های خاص 
کنجی را برای کسب و کار خود 
انتخاب ک��رده و در حوزه ای که 
دیجی کاال حرفی ب��رای گفتن 
ندارد برک��ه ای کوچ��ک برای 
کس��ب درآم��د خود ت��دارک 

دیده اند. 

شمارش معکوس برای آغاز 
فصل بحران تصمیم گیری

ح��ال بای��د گف��ت ب��ا این 
سیاس��ت تا کجا می توان پیش 
رف��ت. باید اش��اره کنی��م که 
انتهای امس��ال کم ک��م رکود 
ش��روع ب��ه حرکت به س��مت 
رون��ق می کن��د. بنا ب��ه دالیل 
اقتص��ادی و سیاس��ی حاکم، 
ای��ن پیش بین��ی قاب��ل تحقق 
اس��ت و با توج��ه به ای��ن امر 

رون��ق مجدد به کس��ب و کار ها 
بازخواهد گش��ت و درخواست 
کاال از جانب کانال های مختلف 
ف��روش ب��رای تامین کننده ها 
ایجاد خواهد ش��د و از آنجایی 
که س��هم فروش غیر دیجیتال 
دیج��ی کاال به نس��بت کاالی 
دیجیتال اش بسیار اندک است 
و همین ط��ور سیاس��ت خرید 
آن انحصاری اس��ت، نمی تواند 
در طوالن��ی مدت نی��از فروش 
ب��رآورده  را  تامین کنن��دگان 
س��ازد، چرا که آنها ب��ا توجه به 
رون��ق فروش درخواس��ت های 
مک��رری ب��رای افزایش فروش 
خواهند داش��ت و از آنجایی که 
قرارداد انحصاری با دیجی کاال 
منعقد کرده اند، کم کم س��یل 
نارضایتی ها مبنی ب��ر افزایش 
فروش یا لغو قرارداد به س��مت 
خواه��د  روان  دیج��ی کاال 
ش��د، آنجاس��ت ک��ه بح��ران 
تصمیم گی��ری ش��کل خواهد 
گرف��ت و حداقل درخواس��ت 
تامین کنن��دگان ب��ا توج��ه به 
رش��د ب��ازار و افزای��ش قدرت 
چانه زنی ش��ان ای��ن می ش��ود 
که انحصار را بش��کنند که این 
امر خ��ود باع��ث فرآیند دپوی 
کاال ه��ای متع��دد و انباش��ت 
س��رمایه ای کاالهای کم تقاضا 

برای دیجی کاال می شود. 
پیش��نهاد می ش��ود به جای 
ای��ن رفتار ب��ا توجه ب��ه حجم 
س��رمایه ای که در اختیار دارند 
بار منفی و شوک به بازار منتقل 
نکنند، چرا که ب��ازار چرخه ای 
است از مثبت ها و منفی ها و هر 
چه بکاریم، همان را برداش��ت 
می کنیم، ممکن اس��ت سیلی 
االن ما ب��ازار را تکان اساس��ی 
ده��د و م��ا را موقت��ا بی رقیب 
گرداند، ولی ای��ن انرژی منفی 
در حال گردش اس��ت و مجدد 
به خودمان باز خواهد گش��ت. 
مراق��ب انرژی ه��ای منفی که 
به ب��ازار می دهیم باش��یم یا به 
عبارت دیگ��ر، مراقب خودمان 

باشیم. 
در پای��ان بای��د گف��ت در 
راستای محتوا سازی آنالین در 
حوزه دیجیت��ال، دیجی کاال دو 
اقدام فاخر و قاب��ل تقدیر انجام 
داده است، البته نباید فراموش 
کنیم که لی��در محتوا س��ازی 
کاالی  ح��وزه  در  آنالی��ن 
دیجیتال مجموع��ه جی اس ام 
ب��وده و حال نی��ز ب��ه فعالیت 
خود ادامه می دهد. دیجی کاال 
یکی از اقدامات��ش ایجاد کانال 
بررس��ی و مقایس��ه کاال ها بود 
که رویکرد متفاوت��ی در رفتار 
فروش��گاه های اینترنتی داشت 
و دوم راه ان��دازی و نش��ر مجله 
تخصصی ک��ه دو اقدام بس��یار 
قابل تحس��ین اس��ت، چراکه 
امروزه کس��ب و کار ها ب��ر پایه 
محتوایی ک��ه ارائ��ه می کنند، 
گ��وی س��بقت را ب��رای جذب 
مخاطبان از یکدیگر می ربایند، 
امید است نه تنها فروشگاه های 
تمام��ی  بلک��ه  اینترنت��ی 
کس��ب و کار ها از فعالیت ه��ای 
تک��راری  و  کلیش��ه ای 
خسته کننده به س��مت تولید 
محت��وای ارزش��مند حرک��ت 
کنند ت��ا مخاط��ب ب��ا آگاهی 
بیشتر و دانش بهتری محصول 
م��ورد نی��ازش را برگزین��د و 

خریداری کند. 

ازمیان خبرها

مدیران ماندگار

کافی است دیجی کاال تعدادی 
محصول از سبد کاالیی یک فروشگاه 
را خریداری کند و در ازای این خرید، 
فروشنده را متعهد و ملزم   سازد که 
به هیچ فروشگاه دیگری محصولش 
را عرضه نکند، باید گفت استراتژی 
رقابتی بی نقصی به نظر می رسد، 

چرا که در این دوره رکود با نقدینگی 
باال می توان به بازار سلطه داشت و 
از منظر دیگر، فروشندگان در حال 

حاضر از این موضوع بسیار استقبال 
می کنند، چرا که در این بازار به 

اصطالح بد و به خواب رفته خریدار 
دست به نقد آن هم خرید تعدادی و 

انبوه، کمیاب و نادر است
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هزینه های چاپ و نگهداری 
اسکناس

اینک��ه چ��اپ اس��کناس متحم��ل هزینه اس��ت، 
بدیهی و مس��لم اس��ت.پول چی��زی فرا ت��ر از یک 
ابزار برای مبادله اس��ت.امروزه صد ها س��ال از ابداع 
پول ه��ای کاغ��ذی می گذرد.پول کاغ��ذی در آغاز 
جایگزین س��که های طال و با ارزش��ی مشخص بود.
ما هر روز با پول کاغذی یا اس��کناس سروکار داریم.
در پس هر اس��کناس با ه��ر ارزش پولی، فرآیندی 
برای چاپ و تولید آن نهفته اس��ت.به مرور زمان از 
گذش��ته تا به حال، تکنولوژی ه��ای مختلفی به کار 
 گرفته شده که اسکناس هایی با ضریب اطمینان باال 

تولید شود.
اس��کناس هایی که به راحتی جعل نش��وند و افراد 
س��ودجو ب��ه راحتی نتوانن��د تقل��ب کنند.پول های 
کاغ��ذی ب��ا ویژگی ه��ای مختلف امنیت��ی به چاپ 
می رس��ند.ویژگی هایی مثل طراحی و نوش��ته های 
روی اسکناس، میکرو چاپ، شماره سریال، نوار های 
م��اورای بنفش و ن��خ امنیتی از جمل��ه این ضرایب 
امنیتی هس��تند که گاهی با چش��م دیده نمی شوند 
و برای شناس��ایی نیاز به دستگاهی مخصوص دارند.

ان��واع مختلف��ی از جوهر ه��ا برای چاپ اس��کناس 
اس��تفاده می ش��وند.مانند جوهر هایی که ماندگاری 
طوالن��ی دارند ی��ا جوهر های��ی که در ن��ور مادون 
قرمز تغییر رن��گ می دهند.کنترل جوهر و رئولوژی 
)جریان جوهر( در فرآیند چاپ بسیار مهم و مبحثی 
فوق العاده پیچیده اس��ت.عالوه بر ضریب اطمینان، 
مقاومت و دوام اس��کناس هم اهمی��ت باالیی دارد. 
اس��کناس باید در براب��ر خاک و مواد ش��یمیایی و 

رطوبت با دوام باشد.
پ��س می بینی��م ک��ه فرآین��د چ��اپ اس��کناس 
هزین��ه و تکنول��وژی می طلبد.ف��درال رزرو یا بانک 
مرک��زی ای��االت متح��ده آمریکا از س��ال 1913 با 
ه��دف نظارت بر عملیات بانکی تاس��یس ش��د. هر 
س��اله هیات مدیره ای��ن مراکز، با هم��کاری رئیس 
خزانه داری و چاپ پ��ول هزینه های تولید پول رایج 
را ب��رآورد و اعالم می کنند.در اروپا نیز بانک مرکزی 
اروپ��ا و بانک ه��ای مرکزی ملی کش��ور ها مس��ئول 
یکپارچه س��ازی اس��کناس یورو هس��تند.این مراکز 
هم س��االنه گزارش��ی از هزینه هایی که صرف تولید 
 و چ��اپ واحد پول رای��ج در اروپا می ش��ود را ارائه 

می کنند.
چاپ اس��کناس های به مراتب مطمئن تر و امن تر 
هزینه های بس��یاری بر بانک ه��ای مرکزی تحمیل 
می کند.در س��ال مال��ی 2014، دفتر چاپ و نش��ر 
آمریکا اعالم کرد که 6.9 میلیارد اسکناس به ارزش 
کلی 130.1 میلیارد دالر به چاپ رس��انده است.بنا 
ب��ر همین گزارش ای��ن دفتر روزان��ه 24.8 میلیون 
اسکناس تولید کرده اس��ت.این میزان ممکن است 
برای وارد ش��دن به بودجه کشور زیاد به نظر برسد 
ولی جالب اس��ت بدانید بی��ش از 90 درصد از این 
اس��کناس ها به منظور جایگزینی با اس��کناس های 
در گ��ردش ی��ا کهن��ه از رده خارج ش��ده وارد بازار 
می ش��وند. به هر حال این فرآیند متوقف نمی شود.

دفتر چاپ و نشر پول، س��ال 2015 تصمیم داشت 
 7.2 میلیارد اس��کناس با ارزش 188.7 میلیارد دالر 

چاپ کند. 
به عبارت��ی میزان چ��اپ اس��کناس را 20درصد 
نس��بت به س��ال گذش��ته )2014( افزای��ش دهد.
این تنها بخش��ی از پول در گردش در کش��ور است. 
ح��دود 1.37 تریلیون که درتاری��خ 4 ژوئن 2015، 
1.32 تریلی��ون آن در ذخیره فدرال بوده اس��ت.در 
س��ال 2015 دفتر چاپ و نشر اسکناس حدود 6.6 
میلیارد اس��کناس چاپ کرده است.یا به بیانی دیگر 
روزانه حدود 24.8 میلی��ون به ارزش 560 میلیون 

دالر اسکناس چاپ شده است.

دولت برای تولید اسکناس متحمل چه 
هزینه ای می شود؟ 

 واضح اس��ت که تولی��د اس��کناس هایی با ارزش 
بیش��تر هزین��ه کمتری در ب��ر دارن��د در حالی که 
اس��کناس هایی با ارزش کمتر بیش��تر از ارزش خود 
هزین��ه می برند.اما ببینیم برای چاپ اس��کناس چه 
هزینه های��ی به وجود می آید.همان ط��ور که گفتیم 
امنیت و دوام و مقاومت اس��کناس مهم اس��ت.این 
دوام در فرآین��د تولی��د به کمک م��واد اولیه تامین 

می شود.
در ی��ک س��ال مال��ی، ب��ه ط��ور تقریب��ی روزانه 
8.9 ت��ن جوهر ب��رای اس��کناس هزینه می ش��ود.

هر برگه اس��کناس ش��امل حدود 75 درصد پنبه و 
25 درصد کتان و الیاف ابریش��می اس��ت.به عالوه، 
ابزار ه��ای امنیتی مثل فلوئورس��نت ها و الیاف قرمز 
و آب��ی و رنگ هایی ب��ا فرمول های س��ری در تولید 
اسکناس ضروری هس��تند. به تازگی برخی کشورها 
مثل اس��ترالیا، بلغارس��تان، تایلند و دیگر کش��ورها 
از پلیمری برای چاپ اسکناس های ش��ان اس��تفاده 
می کنند.اس��کناس های پلیم��ری ه��م ط��ول عمر 
بیش��تری دارد و هم امنیت باالتری برای دارنده آنها 

تضمین می کند.
با این هم��ه هزینه و تالش دولت ها ب��رای تولید و 
چاپ اسکناس، وظیفه شهروندان چیست؟ طول عمر 
متوس��ط یک اس��کناس یک دالری حدود 3.5 سال 
اس��ت.پول رایج به صورت اس��کناس و سکه در دست 
م��ردم در گردش اس��ت و به مرور دچار اس��تهالک و 
کهنگی می ش��ود.اما بهتر اس��ت برای صرفه جویی در 
هزینه های دولت، نکاتی را رعایت کنیم.نقاشی کشیدن 
و نوشتن روی اس��کناس ها، پاره کردن، مچاله کردن، 
چس��باندن اقالم بر روی اس��کناس و س��وراخ کردن 
از جمله اقداماتی اس��ت که عمر اس��کناس را کاهش 
می دهد.البت��ه امروزه با به کار گی��ری روش های نوین 
پرداخت الکترونیکی، اسکناس و پول کاغذی کمتری 
مورد استفاده قرار می گیرد. اما به هر حال دولت مجبور 
است اسکناس های نو را جایگزین اسکناس های کهنه 

کند و این برای دولت هزینه بر است.

دریچه

آینده نگ��ران مدت هاس��ت ک��ه درباره 
یک جامع��ه بدون پ��ول کاغذی صحبت 
می کنن��د اما این پیش بین��ی بنیادی آنها 
هنوز محقق نشده است. پول نقد همچنان 
بخش��ی ضروری در تمام جوامع بش��ری 
دنیاس��ت و به نظر نمی رس��د فعال عرصه 
را خال��ی کن��د. اما حاال که ماش��ین های 
برق��ی و انرژی پاک بحث روز ش��ده، دنیا 
در آستانه تغییرات بنیادین است. یکی از 
این تغییرها، فرس��تادن پول های کاغذی 

به آرشیو کلکسیونرها است. 
پول های  ک��ردن  بایگان��ی  طرف��داران 
کاغذی و البته سکه های پردردسر دالیل 
زی��اد و عموم��ا قانع کنن��ده ای دارند. در 
آمریکا براس��اس یک پژوهش در دانشگاه 
تافت��س محققان به این نتیجه رس��یدند 
ک��ه هزین��ه اس��تفاده از پول کاغذی در 
س��ال چیزی بی��ش از 200 میلیارد دالر 
اس��ت، یعنی 637 دالر برای هر نفر. این 
هزینه ش��امل تولی��د، توزیع و همین طور 
نگهداری پول می ش��ود. ی��ک فاکتور که 
در این پژوهش مورد بررس��ی قرار گرفته 
کارمزدی اس��ت ک��ه برای بارگ��ذاری و 
برداش��ت پ��ول از دس��تگاه های ای تی ام 

پرداخت می شود.
 محققان همچنین به این نتیجه جالب 
و نگران کننده رس��یدند که هر آمریکایی 
به صورت س��رانه در س��ال پنج س��اعت و 
نیم وقت تلف می کند تا از دس��تگاه های 
خودپرداز پول بگیرد. این مورد آخر شاید 
به چشم خیلی ها نیاید اما یکی از مواردی 
اس��ت که آینده نگران تاکید زیادی روی 

آن دارند. 
در حال��ی که س��که ها دهه ه��ا یا حتی 
سده ها عمر دارند، پول کاغذی دوام و عمر 
کوتاه تری دارد. برای نمونه یک اسکناس 
دالر به صورت میانگین ش��ش س��ال عمر 
دارد. ک��م بودن عمر این اس��کناس ها نه 
تنه��ا هزینه که دردس��رهای زیادی دارد 
به ط��وری که خزانه داری آمریکا س��االنه 
باید 7 هزار تن اسکناس کهنه و غیرقابل 
اس��تفاده را جمع آوری و با هزینه زیادی 

آنها را بازیافت کند. 
و  پول کاغ��ذی  پ��ای  ک��ه  وقت��ی 
دردس��رهایش مطرح است، به جز هزینه، 
 مس��ائل دیگر هم مشکل س��از می شوند. 
مسائل بهداشتی و انتقال بیماری ها یکی 
از دردس��رهای خطرناک پول های کاغذی 
هستند. براساس تحقیقی که در دانشگاه 
اوهای��و انجام ش��ده، 87 درصد پول هایی 
که در س��وپرمارکت ها دس��ت به دس��ت 
می ش��وند دارای باکتری ه��ای خطرناکی 
هستند که می توانند انسان را بیمار کنند. 
ب��ر همین اس��اس، 6درصد اس��کناس ها 

»تقریبا« تمیز هستند. 

اسکناس گران است و دردسرهای 
بهداشتی دارد پس وقت آن نرسیده 

که با آن وداع کنیم؟ 
نخس��تین ت��الش ب��رای جایگزین��ی 
پول های کاغ��ذی با هر چی��زی که کمی 
متقاعدکننده تر باشد استفاده از سکه های 
اعتباری بود. س��که اعتباری که یک لوح 
فلزی  تقریبا شبیه سکه های رایج بود، در 
فروش��گاه های خاص و همین طور هتل ها 
اس��تفاده می شد. هر مش��تری با داشتن 
یک س��که، میزان مشخصی اعتبار داشت 
و در جاهایی که گفته ش��د به جای دادن 
پ��ول نقد، با اس��تفاده از این س��که های 
اعتباری می توانس��ت خدمات یا کاالهای 
م��ورد نظ��رش را بخرد. این س��که ها اما 
خیلی زود فراموش ش��دند و جای شان را 
به یکی از موفق ترین جانش��ین های پول 

در تاریخ دادند: کارت های اعتباری. 
کارت های اعتباری از زمانی که به جای 
پ��ول نق��د، به دس��ت مردم در سراس��ر 
دنی��ا داده ش��ده ، ضرب��ه س��نگینی به 
اعتبار و حکمران��ی پول های کاغذی زده 
اس��ت. براس��اس اعالم ویزا که در زمینه 
کارت ه��ای اعتب��اری فعالی��ت دارد، در 
س��ال 2012 میالدی 32.8 درصد تمام 
پرداخت ها در دنیا به وس��یله کارت های 
اعتباری انجام شده است. در همین سال 
38.3درص��د پرداخت ها به وس��یله پول 
نق��د انجام ش��ده بود. )بقی��ه پرداخت ها 
 ب��ه وس��یله چک و دیگ��ر متده��ا انجام 

شده بود(
وقت��ی این نکت��ه را در نظر بگیریم که 
تم��ام صنع��ت کارت اعتب��اری از جمله 
ش��رکت هایی مانند آمریکن اکس��پرس، 
ویزا کارت و مستر کارت )این سه شرکت 
روی ه��م رفت��ه بی��ش از 200 میلیارد 
دالر ارزش دارن��د( نتوانس��ته در م��دت 
ش��ش دهه حکمرانی پرداخ��ت پول نقد 
را در معام��الت مالی پس بزن��د، به این 
نتیجه می رس��یم که کن��ارزدن پول نقد 
 در زندگ��ی روزم��ره همچن��ان یک کار 

سخت است. 
در بررس��ی کنار زدن پول های س��نتی 
از زندگی روزمره، بای��د به نکات دیگری 
هم توجه ش��ود. شاید در س��طوح باالی 
جوامع اس��تفاده از کارت ه��ای اعتباری 
امری رایج و بدیهی باش��د، اما در سطوح 
پایین پول کاغذی همچنان محبوب ترین 
روش پرداخ��ت اس��ت. اف��راد کم درآمد 
مس��تقل  کس��ب و کارهای  همینط��ور  و 
دوره گرده��ا،  کوچک،دس��تفروش ها،  و 
مغازه های کوچک و سنتی و به طور کلی 
آنها که نمی توانند یا نمی خواهند حساب 
بانکی داش��ته باش��ند، همچن��ان عالقه 
زیادی به معامله ب��ا پول نقد دارند. برای 

آنها ورود به سیس��تم بدون انتهای بانکی 
یک مسئله اس��ت و پرداخت کارمزدهای 
بانکی یک مس��ئله دیگر. مسئله پرداخت 
کارمزده��ای بانکی چنان مهم اس��ت که 
در آمریکا از هر 12 سرپرست خانوار یک 
نفر توانایی پرداخت کارمزدهای بانکی را 

ندارد. 
این موض��وع البت��ه در جوامع مختلف 
ثاب��ت نیس��ت به ط��وری که در س��وئد، 
بی خانمان ها با کم��ال میل پرداخت های 

اعتباری افراد خیر را قبول می کنند. 
جامعه ب��دون پ��ول نق��د می تواند در 
ش��رایط اقتصادی تغییرات عجیبی ایجاد 
کند. براس��اس یک تحقیق در دانش��گاه 
کانزاس محققان متوجه شدند افرادی که 
ب��رای خرید، پول نقد پرداخت نمی کنند، 
دفع��ات بیش��تری خرید می کنن��د و در 
مجم��وع هزینه هر بار خرید آنها بیش��تر 
از کس��انی اس��ت که با پول نق��د معامله 
می کنند. بر این اس��اس افرادی که برای 
خریدهای شان پول نقد پرداخت می کنند 
تمرکز و وسواس بیشتری در خریدکردن 

دارن��د و توجه بیش��تری ب��ه پیامدهای 
می��زان خری��د خود نش��ان می دهند، در 
مقابل هن��گام خرید ب��ا کارت اعتباری، 
اف��راد توجه چندانی به میزان خرید خود 

ندارند. 
نکته نگران کننده تر این است که معامله 
با کارت اعتباری، صداقت انسان ها را کم 
می کند. دن آریلی، اس��تاد روانشناسی و 
رفتارشناس��ی اقتصادی در تحقیق خود 
از داوطلبان درخواس��ت کرد تا با صداقت 
تمام بگوین��د از تمام معادالت ریاضی ای 
که در یک کاغذ قرار دارد چند معادله را 
می توانند حل کنند و در مقابل هر جواب 
صحیح ی��ک جای��زه بگیرند. پروفس��ور 
آریلی در پایان تحقیق خود متوجه ش��د 
اف��رادی که در جواب پاس��خ های صحیح 
ژتون به عنوان جایزه می گرفتند بیش��تر 
از افرادی ک��ه پول نقد می گرفتند، دروغ 

گفته اند. 
وی در تحقیق خود اینطور نتیجه گیری 
کرده اس��ت که هرچند ژتون ها ارزش��ی 
براب��ر با جوای��ز نق��دی دارند ام��ا افراد 

ب��رای آن ارزش کمت��ری قائل هس��تند 
 و ب��ه همی��ن خاط��ر در تحقی��ق دروغ 

گفته اند. 
اینکه ما چقدر برای کنار گذاشتن پول 
کاغذی آماده هستیم چندان مهم نیست 
چ��ون عمال ای��ن روش س��نتی در حال 
منقرض ش��دن است. در سال های 2008 
تا 2012 تراکنش ه��ای جهانی به صورت 
پ��ول نق��د 1.75 درصد افزای��ش یافت و 
ب��ه 11.6تریلیون دالر رس��ید. در همین 
14درصد  غیرس��نتی  تراکنش های  دوره 
رش��د داشت و به 6.4تریلیون دالر رسید. 
مانند  روش هایی  غیرسنتی  تراکنش های 
پرداخت ب��ا موبایل ی��ا کارت اعتباری را 

شامل می شود. 
اینکه پ��ول نقد چقدر دیگ��ر می تواند 
بهترین روش برای پرداخت های مالی باشد 
مشخص نیست، اما چیزی که قطعا اتفاق 
خواهد افتاد این اس��ت ک��ه در روزگاری 
ن��ه چندان دور در آینده، اس��کناس ها را 
 تنها می توان در آلبوم های کلکس��یونرها 

پیدا کرد. 

پایان پول نقد
روش های نوین معامله مثل کارت های اعتباری، حضور دیرینه 

اسکناس   را در جوامع بشری تهدید می کند

ج��ک لو، وزی��ر خزان��ه داری آمریکا 10 
روز پیش اعالم کرد که به زودی در پش��ت 
اسکناس های 20 دالری تصویری از هریت 
تابم��ن، بانوی مبارز آمریکایی حک خواهد 
ش��د. هری��ت تابمن، بان��وی مب��ارز علیه 
ب��رده داری و یک��ی از موفق تری��ن مدیران 
راه آهن س��ری در آمریکا ب��ود. او در زمان 
حیاتش به 300 برده آمریکایی کمک کرد 
تا از طریق راه آهن سری به ایالت هایی فرار 
کنند که برده داری در آنها منس��وخ ش��ده 

بود. 
طب��ق اع��الم وزی��ر خزان��ه داری آمریکا 
اس��کناس های 5 دالری و 10 دالری نی��ز 
در این کشور بازطراحی می شوند. در پشت 
این دو اس��کناس نیز تصوی��ر زنان دیگری 
چاپ خواهد ش��د. اکنون روی اس��کناس 
10 دالری در آمری��کا تصوی��ر الکس��اندر 
همیلتون، نخستین وزیر خزانه داری آمریکا 
و روی اسکناس پنج دالری تصویر آبراهام 
لینکلن، ش��انزدهمین رئیس جمهور آمریکا 

نقش بسته است.
 طبق اعالم مقام��ات آمریکایی در روی 
این دو اس��کناس این تصاویر حفظ خواهد 
ش��د اما پش��ت اس��کناس ها تصویر دو زن 

دیگر نقش خواهد بست. 
به گفت��ه وزیر خزان��ه داری آمریکا، هنوز 
تاریخ دقیقی برای طراحی مجدد و معرفی 
اس��کناس های جدید 20 دالری مش��خص 
نشده اس��ت، اما مجموعه اس��کناس هایی 

ک��ه قرار اس��ت طراح��ی مجدد ش��وند تا 
یکصدمی��ن  ب��ا  همزم��ان  س��ال 2030، 
 س��الگرد دادن حق رأی به زن��ان رونمایی 

می شوند. 
به نظ��ر می رس��د بازطراح��ی اس��کناس 
در آمری��کا چندان هم کار س��اده ای برای 
مقامات این کش��ور نباشد چون آخرین بار 
س��ال 1929 این کار انجام ش��ده و تصویر 
ان��درو جکس��ون، هفتمی��ن رئیس جمهور 
آمری��کا جایگزین گ��روور کلیولن��د، دیگر 

رئیس جمهور آمریکا شده بود. 
در  دالری   20 اس��کناس های  اکن��ون 
آمریکا پ��س از اس��کناس های یک دالری 
در  اس��کناس  س��ومین  دالری   100 و 
آمریکا اس��ت که بیش��ترین گ��ردش را در 
بازارهای این کش��ور دارد. براس��اس اعالم 
مقام��ات آمریکایی، اس��کناس 20 دالری 
23 درصد چرخه اسکناس را سال گذشته 
میالدی در این کش��ور در اختیار داش��ت. 
اس��کناس های ی��ک دالری که بیش��ترین 

چرخ��ه را در این ب��ازار دارند، 30 درصد و 
اس��کناس های 100 دالری که رتبه دوم را 
 دارند، 28 درصد کل اسکناس ها را تشکیل 

می دهند. 
همچنین طبق آمار، اس��کناس های 10 
دالری 5 درصد چرخ��ه مالی را در آمریکا 
در اختی��ار دارن��د و 5 دالری ه��ا با کمی 
اختالف نس��بت به 10 دالری، 4/2 درصد 
از اسکناس های در چرخش آمریکایی ها را 

تشکیل می دهند. 

براساس تازه ترین آماری که بانک مرکزی 
آمریکا منتشر کرده، در سال 2015 هزینه 
چ��اپ هر یک اس��کناس 20 دالری 10/6 
س��نت بود. هر اس��کناس 10 دالری 9/9 
س��نت هزینه برم��ی دارد و هر اس��کناس 
 5 دالری هزین��ه ای براب��ر با 10/9 س��نت 

دربردارد. 
به این ترتیب دولت آمریکا بودجه زیادی 
باید ب��رای جایگزین کردن اس��کناس های 
بازطراحی ش��ده با اس��کناس های قدیمی 

بپردازد. 
به گفت��ه وزیر خزان��ه داری آمری��کا قرار 
است اس��کناس های 20 و 5 دالری زودتر 
از اس��کناس 10 دالری بازطراحی و تولید 
شوند، اما برای اسکناس 10 دالری به ظاهر 
زمان بیش��تری الزم اس��ت. تصمیم نهایی 
درب��اره زم��ان دقی��ق چ��اپ و عرضه این 

اسکناس ها با دولت است. 
تالش برای تغییر چهره اس��کناس ها در 
آمریکا از س��ال 2013 آغاز شد. نخستین 
درخواس��ت ای��ن کمپین ه��ا تغیی��ر طرح 
اسکناس 10 دالری بود. طرح اولیه نیز که 
ماه ژوئن س��ال گذشته مطرح شد این بود 
که طراحی روی اس��کناس های 10 دالری 
تغییر کند اما حاال طرح نهایی برای تغییر 

روی اسکناس 20 دالری است. 
ب��اراک اوباما، رئیس جمه��وری آمریکا از 
این طرح در همان ابتدا استقبال کرد. این 
ط��رح اگرچه برای دول��ت هزینه بر خواهد 
بود اما برای کمپین هایی که مدت ها تالش 
کردن��د تا این ط��رح عملیاتی ش��ود، یک 

پیروزی بزرگ است. 

نگاهی به اسکناس های جدید آمریکا با تصویر زنان
گزارش 2

ترجمه: سارا گلچین
WSJ :منبع

ترجمه: گلنوش محب علی
mentalfloss :منبع 
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پ��س از گذش��ت 12 م��اه 
ارائ��ه تاری��خ  از  روز  ی��ک  و 
ای��ن   ،Apple Watch
محص��ول همچن��ان همراه و 
همدم مناس��بی ب��رای آگاهی 
بهتر از جهان اطراف محسوب 

می شود. 
س��رعت  ب��ه  توج��ه  ب��ا   
به روزرسانی محصوالت شرکت 
اپل و تنوع س��اعت های مدرن، 
از  یک��ی   Apple Watch
معدود محصوالتی است که در 
بین مصرف کنندگان ماندگاری 
طوالنی )بیش��تر از یک س��ال( 
دارد و کاربران حاضر نیس��تند 
ب��ه راحتی این محصول را کنار 
بگذارن��د. بس��یاری از کاربران 
ب��ه طور روزانه و م��داوم از این 
س��اعت استفاده کرده و هرشب 
برای همراه داش��تن روزانه این 
س��اعت، ش��ارژش می کنن��د. 
 اگرچ��ه مح��دوده توانایی های
Apple Watch در قی��اس 
با برخ��ی محص��والت چندان 
گس��ترده نیس��ت ام��ا اغل��ب 
کاربران این ساعت پس از مدتی 
استفاده، آنچنان به ساعت شان 
وابس��تگی پی��دا کرده ان��د که 
تمایل��ی ب��ه کنار گذاش��تنش 
نش��ان نمی دهند و اگر فراموش 
کنند در آغاز روز ساعت را به مچ 
خود ببندند تا پایان روز احساس 
سردرگمی خواهند داشت. برای 
توضی��ح این موض��وع که چرا 
 ،Apple Watch خریداران
با این همه دلبس��تگی و عالقه 
از آن ی��اد می کنن��د، می توان 
لیس��تی اجمال��ی تهیه کرد و 
فوای��د و امکان��ات موجود در 
این س��اعت را به اختصار بیان 
کرد؛ امکاناتی که تنها محدود 
به بازی یا نشانگر وضعیت آب 

و هوا نیستند.
 شاید با بررسی این امکانات 
ب��ه ش��رکت اپل ح��ق بدهیم 
که ت��ا این ح��د روی انحصار 
محص��والت خود و تالش برای 
مب��ارزه ب��ا کپ��ی کاری دیگر 
ش��رکت ها حس��اس باش��د و 

به روز رس��انی  پایه  قیمت های 
ی��ا نصب خ��ود را تا 299 دالر 

افزایش دهد. 
براس��اس این مقدم��ه، اگر 
قصد دارید س��اعتی هوشمند 
تهی��ه کنی��د ی��ا عالقه مندید 
اطالع��ات خود را در خصوص 
س��اعت منحص��ر به ف��رد اپل 
افزایش دهید و راز محبوبیتش 
را بدانی��د، کاف��ی اس��ت این 

علت ها را مرور کنید: 
 

پیگیری تمرینات 
این قابلیت برای ورزشکاران، 
دانش آم��وزان و افرادی که در 
ح��ال طی کردن ی��ک پروژه 
تمرینی با هر موضوعی هستند 
بسیار کاربردی است. به کمک 
ای��ن برنامه می توانید مس��یر 
پیش��رفت خود را ب��ه راحتی 
ارزیابی کرده و روزهای ضعف 
و قوت خود را در س��ریع ترین 
زمان پی��دا کنی��د. همچنین 
داش��تن ای��ن برنام��ه کمک 
می کند افراد انگیزه خود برای 
پیگیری یک رش��ته ورزشی یا 
هر نوع فعالیتی که در دس��ت 

تمرین دارند را حفظ کنند. 
 

Modular face 
اگر جزو کاربرانی باشید که 
تمایل��ی به دیدن مدام صفحه 
اصل��ی اپ��ل ندارید و دوس��ت 

داری��د در کوتاه تری��ن زمان، 
ب��رآوردی س��ریع از اطالعات 
روزمره داشته باشید، می توانید 
از Modular face کم��ک 
بگیری��د. این قابلیت، دما، عمر 
باتری، زمان، فعالیت ها، تقویم 
و تایم��ر را به طور همزمان به 
ش��کل یک گن��ج کوچک در 
اختی��ار کاربر می گ��ذارد. این 
یکی از مفیدترین قابلیت های 
س��ریع س��اعت ها محس��وب 
می ش��ود که تنها با یک ضربه 
کوچ��ک در صفح��ه س��اعت 

پدیدار می شود. 
 

فهرست مخصوص یادآوری 
یک��ی از بخش ه��ای مه��م 
فعالیت ه��ای روزمره ما، به یاد 
آوردن کارهایی است که قصد 
داری��م در ط��ول روز س��امان 
دهی��م. اپ��ل این نکت��ه را در 
هنگام طراحی س��اعت هایش 
ب��ه یاد داش��ته و ب��ه کاربران 
اج��ازه داده لیس��تی با عنوان 
»لیس��ت کارهای من« تنظیم 
کنن��د. با تهیه این لیس��ت هر 
کاربر کارهای مهمی را که باید 
در طول روز به یاد آورد تنظیم 
می کن��د و حتی به اش��تراک 
می گذارد. برای مثال فهرست 
ی��ادآوری خرید های خانه و. . 
. را می توانید برای همس��رتان 

ارسال کنید. 

 
 قابلیت پخش موسیقی 

یک��ی از ویژگی ه��ای مثبت 
ای��ن س��اعت، قابلی��ت پخش 
موسیقی است، این قابلیت در 
ورزشی  فعالیت های  س��اعات 
بی��ش از ه��ر زم��ان دیگ��ری 
کارآمد به نظر می رس��ند. شما 
به راحتی می توانید موسیقی را 
جلو یا به عقب برده و آهنگ را 
ع��وض کنید، همچنین امکان 
اتصال این س��اعت به بسیاری 
از برنامه های پخش موس��یقی 
کمک می کند تا تنوع انتخاب 

موسیقی را حفظ کنید. 

قابلیت مشاهده پیام های 
متنی 

برخی افراد وابستگی زیادی 
طری��ق  از  پیغام رس��انی  ب��ه 
اپ ه��ای پیام رس��ان دارند و 
اغل��ب تماس ها ی��ا خبرهای 
خود را از طریق همین پیام ها 
دنبال می کنند یا می فرستند. 
خوش��بختانه ش��رکت اپل در 
طراح��ی س��اعت هایش ای��ن 
افراد را نیز مدنظر داشته و در 
نتیجه شما می توانید به راحتی 
پیام های کوتاه خود را مشاهده 

کنید و پاسخ دهید . 
 

 تلویزیون از راه دور 
عالقه مندان ب��ه برنامه های 

تلویزیون��ی می توانن��د از این 
قابلی��ت اپ��ل ب��رای دریافت 
اس��تفاده  تلویزیونی  تصاوی��ر 
برخ��ی  در  اگرچ��ه  کنن��د، 
م��وارد اختالالتی در خصوص 
دریاف��ت و امکان��ات پخ��ش 
تصاویر گزارش ش��ده اس��ت، 
ب��ا این وج��ود در صورتی که 
ای��ن قابلی��ت تبدیل ب��ه ابزار 
تفریح کودکان نشود، می تواند 
به عنوان قابلیتی مفید ارزیابی 

شود. 

 نمایش زمان 
درس��ت اس��ت که س��اعت 
م��ورد نظ��ر م��ا قابلیت های 
بی ش��ماری دارد ام��ا ل��ذت 
مشاهده زمان روی این ساعت 
ج��زو م��واردی اس��ت که در 
س��ایه قابلیت های متعدد آن 
به فراموش��ی سپرده می شود. 
ش��اید بهترین راه برای درک 
ای��ن لذت تعوی��ض یک روزه 
این س��اعت هوش��مند با یک 
س��اعت کالس��یک و ع��ادی 
باشد، تنها در چنین شرایطی 
اس��ت که متوجه خواهید شد 
ترک ساعت هوش��مندتان تا 

چه حد دشوار است. 
 

چرخش سیارات
یک ویژگی بس��یار زیبا و به 
عبارتی آموزش��ی که طراحان 
اپل در این ساعت قرار داده اند، 
نمایش سیارات و شگفتی های 
نجوم است. این ویژگی می تواند 
برای کودکان و والدین بس��یار 
جالب باشد و به ویژه در ساعات 
پیش از خواب به عنوان دستیار 
والدی��ن، ب��ه س��رگرم کردن 
کودکان بپردازد. با استفاده از 
حرکات دست می توان سیارات 
را حرک��ت داد، چرخان��د و به 
بررس��ی فواصل بین س��یارات 
پرداخ��ت. می ت��وان روی راه 
شیری حرکت کرد، مسیرهای 
بین کره ها و اجرام آس��مانی را 
طی کرد و تفاوت بین ساعات 
نیمکره های زمین را به راحتی 
تش��خیص داد و با اعداد دقیق 

معین کرد. 

ماه گذشته تقریبا تمام تولید کنندگان گوشی های 
هوش��مند محصوالت جدید خ��ود را روانه بازار های 
جهانی کرده اند ک��ه این موضوع بر قیمت مدل های 
قدیمی تر تاثیر نس��بتا زیادی گذاش��ته اس��ت. بازار 
ای��ران نی��ز از این قافله مس��تثنی نمانده و ش��اهد 
تغیرات شدید قیمتی بوده است. این نوسانات قیمت 
در برند هایی مانند اپل، س��ونی و سامسونگ بیش از 
سایرین قابل لمس است. در زیر لیست پرفروش ترین 

گوشی ها هوشمند بازار را مشاهده می کنید.

apple
قیمت)تومان(مدل

iPhone SE – 16 GB  1,۹۰۰,۰۰۰
iPhone SE – 64 GB  ۲,۴۰۰,۰۰۰
iPhone 6 . 16 GB  ۲,1۵۰,۰۰۰
iPhone 6 . 64 GB  ۲,۴۷۰,۰۰۰
iPhone 6 . 128 GB  ۲,۶۷۰,۰۰۰
iPhone 6S . 16 GB  ۲,3۴۰,۰۰۰
iPhone 6S . 64 GB  ۲,۷۴۰,۰۰۰
iPhone 6S . 128 GB  3,۲۰۰,۰۰۰

iPhone 6 Plus . 16 GB  ۲,3۵۰,۰۰۰
iPhone 6 Plus . 64 GB  ۲,۷۲۰,۰۰۰
iPhone 6 Plus . 128 GB  ۲,۹۰۰,۰۰۰
iPhone 6S Plus . 16 GB  ۲,۵۶۰,۰۰۰
iPhone 6S Plus . 64 GB  3,۰۸۰,۰۰۰
iPhone 6S Plus . 128 GB  3,3۶۰,۰۰۰

iPhone 5C . 8 GB  ۹۷۰,۰۰۰
iPhone 5C . 16 GB  1,1۰۰,۰۰۰
iPhone 5S . 16 GB  1,۴۲۰,۰۰۰
iPhone 5S . 32 GB  1,۵۷۰,۰۰۰
iPhone 5S . 64 GB  1,۷۰۰,۰۰۰

SAMSUNG

قیمت)تومان(مدل
Galaxy On5 – 8 GB  ۶۵۰,۰۰۰
Galaxy On7 – 8 GB  ۸۵۰,۰۰۰

Galaxy On7 – 16 GB  ۹۰۰,۰۰۰
Metro B313E Dual SIM  ۹۰۰,۰۰۰

Gear S – R750  1,1۰۰,۰۰۰
Smartwatch Gear Fit  ۶۲۰,۰۰۰

Gear 2 Neo Smartwatch  ۶۵۰,۰۰۰
Galaxy Nexus  ۸۹۰,۰۰۰

Z1  به زودی
Galaxy V  ۲3۰,۰۰۰

Galaxy J1 Ace  31۰,۰۰۰
Galaxy J1 – 2016  ۴۰۰,۰۰۰

Galaxy J2 / 3G  ۴۰۵,۰۰۰
Galaxy J2 / 4G  ۴۵۰,۰۰۰

Galaxy J3  ۵۹۰,۰۰۰
Galaxy J5 / 3G  ۵۶۰,۰۰۰
Galaxy J5 / 4G  ۶1۰,۰۰۰
Galaxy J7 / 3G  ۷۵۰,۰۰۰
Galaxy J7 / 4G  ۸۲۰,۰۰۰

Galaxy E5 – E500H/DS  ۷۶۰,۰۰۰
Galaxy E7 – E700H/DS  ۸3۰,۰۰۰
Galaxy A3 – A300H/DS  ۵۸۰,۰۰۰

Galaxy A3 – A310H/DS / 2016  ۷۷۰,۰۰۰
Galaxy A5 – A500H/DS  ۷۷۰,۰۰۰

Galaxy A5 – A510H/DS / 2016  1,۰۶۰,۰۰۰
Galaxy A7 SM-A700H – 4G  1,۰3۰,۰۰۰

 Galaxy A7 SM-A710H –   

4G / 2016
1,۲۷۰,۰۰۰

Galaxy A8 – A800F  1,3۵۰,۰۰۰
 Galaxy A8 – A800F Dual   

SIM
1,3۶۰,۰۰۰

Galaxy A9 – 2016  1,۷۹۰,۰۰۰
Galaxy Alpha . S801  ۹۵۰,۰۰۰

Galaxy Alpha – G850F  ۹۰۰,۰۰۰
Galaxy S7 – G930F 32 GB  ۲,۲3۰,۰۰۰

Galaxy S7 – G930FD 32 GB Dual SIM  ۲,۲۷۰,۰۰۰

Galaxy S6 – 32 Duos  1,۶۰۰,۰۰۰
Galaxy S6 32 F  1,۵۵۰,۰۰۰

Galaxy S6 32 FD  1,۵۷۰,۰۰۰
Galaxy S6 – 64 GB  1,۸۲۰,۰۰۰

Galaxy S6 edge – 32 GB  1,۸۰۰,۰۰۰
Galaxy S6 edge – 64 GB  1,۹۸۰,۰۰۰

Galaxy S6 +Edge – 64 GB  ۲,3۵۰,۰۰۰
Galaxy S6 +Edge – 32 GB  ۲,13۰,۰۰۰

 Galaxy S7 Edge – G935F   

32 GB
۲,۶۰۰,۰۰۰

Galaxy S7 Edge – G935FD 32 GB Dual SIM  ۲,۶۵۰,۰۰۰

Sony 

قیمت)تومان(مدل
Xperia Z5  1,۵۰۰,۰۰۰

Xperia Z5 Compact   1,3۹۰,۰۰۰
Xperia Z5 Premium  1,۷۵۰,۰۰۰

Xperia Z5 Dual  1,۴۹۰,۰۰۰
Xperia Z5 Premium Dual  1,۸۸۰,۰۰۰

Xperia Z4  1,۲۰۰,۰۰۰
Xperia Z3 – D5803  1,۰۷۰,۰۰۰

Xperia Z3 – D6632 . 2SIM  1,۰۴۵,۰۰۰
Xperia Z3 Compact  1,1۷۰,۰۰۰
Xperia Z2 – D6503  1,۰۰۰,۰۰۰
Xperia Z – C6602  ۸۲۰,۰۰۰

Xperia Z1 – C6903 / 4G  ۹۵۰,۰۰۰
Xperia Z1 – C6902 / 3G  ۹۲۰,۰۰۰

Xperia Z1 Compact  ۸۴۰,۰۰۰
Xperia Z Ultra – C6802  ۸۹۰,۰۰۰

Xperia ZR – C5502  ۶۷۰,۰۰۰
Xperia Z  ۹3۵,۰۰۰

 هک گوشی هوشمند
 با شماره تلفن

ش��ماره تلفن ش��ما تنها چیزی است که هکرها نیاز 
دارند تا بتوانند پیام های شما را بخوانند، به تماس های 

شما گوش دهند و شما را ردیابی کنند. 
به گزارش ایسنا، هکرها بار دیگر نشان داده اند که 
مهم نیست افراد چه اقدامات امنیتی را در پیش گرفته 
باشند، زیرا تمام چیزی که یک هکر نیاز دارد تا مکان 
افراد را ردیابی و تماس های تلفنی و پیام هایش��ان را 

بررسی کند، شماره تلفن آنها است. 
در گزارش وب سایت بیزینس اینسایدر آمده است: 
نقاط ضعف سیس��تم اتصال ش��بکه های تلفن همراه 
ب��ه مجرم��ان ی��ا دولت اج��ازه می ده��د از راه دور با 
ی��ک تلفن جاسوس��ی اف��راد را بکنند. این هک، برای 
نخس��تین بار توس��ط محقق امنیتی آلمانی، کارستن 
نول  )Karsten Nohl( سال 2014 در یک همایش 
هکری در هامبورگ نش��ان داده ش��د و یک سال بعد 

توسط نول مشخص شد که هنوز هم فعال است. 
 ای��ن ه��ک از س��رویس ش��بکه تب��ادل ب��ه اس��م
 Signalling System No. 7 -SS7 - استفاده 
 CCSS7 و در آمریکا C7 می کند که در انگلستان
نامیده می ش��ود و به عنوان واس��طه بین ش��بکه های 
تلف��ن هم��راه عمل می کند.  هنگام برقراری تماس یا 
فرس��تادن پیام های متنی در ش��بکه SS7، جزییاتی 
مانند ش��ماره، انتقال پیام، پرداخت صورت حس��اب و 
سایر اقدامات، یک شبکه یا تماس گیرنده را به دیگری 
وصل می کند. با هک کردن از طریق سیستم SS7 و 
با استفاده از شماره تلفن فرد مورد نظر، یک مهاجم 
می تواند مکان شخص را از طریق تلفن همراه ردیابی 
کند، پیام های فرستاده شده و دریافت شده را بخواند و 
تماس های تلفنی را گوش دهد و آنها را ضبط کند. 

پنج راه برای رونق و توسعه 
کسب وکارهای ایرانی

راه��کاری جدید تحت عن��وان  »آی برتر« به صاحبان 
کسب و کارهای مختلف ارائه شده که به آنها این قابلیت 
را داده  اس��ت تا ویژگی های فعالیت اقتصادی خود را به 
مخاطب، بدون واس��طه و با ش��فافیت ارائه کنند. ساختار 
ایجادش��ده از ارتباط بین مش��تری و کس��ب وکار در این 
اپلیکیش��ن را می توان س��اختار مؤثر تبلیغاتی در آینده 
بازاریاب��ی اینترنتی دانس��ت؛ محیط��ی مجازی که در آن 
مش��تری و صاحب کس��ب وکار هر دو حضور داش��ته و به 
ارائه محصوالت، عالیق و نیازمندی های خود پرداخته و 
راهی ساده برای ارتباط دارند. به گزارش روابط  عمومی 
آی برتر، سامانه مرجع اطالعات تماس و موقعیت مکانی 
کس��ب و  کارها در س��طح کشور است. در اپلیکیشن آی 
برتر، کاربر می تواند اطالعات مربوط به کسب و کارهای 
نزدیک یا دسته بندی مورد نظر خود را یافته و اطالعاتی 
را درب��اره آنه��ا به دس��ت آورد. عالوه ب��ر این، ویژگی 
جدیدی در این اپلیکیش��ن وجود دارد تا کاربر، نظر و 
امتیاز خود را به کس��ب وکار موردنظر اختصاص دهد. 
به این ترتیب زمینه استفاده از تجربیات سایر کاربران 
درباره کسب و کارهای گوناگون فراهم می شود. الزم به 
ذکر است پنج راهکار ساده برای رونق یک کسب وکار 

با استفاده از امکانات این اپلیکیشن وجود دارد: 
1. مخاطبان می توانند به راحتی موقعیت مکانی 
و اطالعات تماس کسب وکار مورد نظر خود را 

دریافت کنند 
صاحب کسب و کار با ایجاد صفحه مربوط به کسب و کار 
خ��ود در اپلیکیش��ن آی برتر و ب��ا ارائه اطالعات تماس، 
موقعیت مکانی، توضیحات و ویژگی های آن کسب و کار، 
به راحتی می تواند امکان ارتباط مخاطبان را با کسب وکار 
خود افزایش داده و با توس��عه آگاهی مخاطبان، آنها را 
ترغیب به انتخاب کسب و کار مورد نظر برای استفاده از 

خدمات و سرویس های مربوطه کند. 
۲. نمایش و اطالع رسانی درباره آخرین محصوالت 

و خدمات ارائه شده توسط کسب وکار
مخاطبان گسترده صاحب کسب و کار با به روز رسانی 
صفحه مربوط به فعالیت خود در این اپلیکیشن و با 
بارگذاری تصاویر و مشخصات محصوالت و خدمات، 
ام��کان نمایش بیش��تر و کامل تر اطالعات مربوط به 
کس��ب وکار خ��ود را فراهم می کنن��د و باعث افزایش 
ش��مار مش��اهده کنندگان صفحه مرب��وط به فعالیت 
اقتصادی خود می شوند که تأثیر بسزایی در افزایش 

تعداد مخاطبان آن دارد. 
3. افزایش شانس مشاهده شدن در نتایج 

جست وجوهای دسته بندی یا محلی مخاطبان
در  آن  نتای��ج  نمای��ش  و  س��اختار جس��ت وجو 
اپلیکیش��ن آی برت��ر به گونه ای اس��ت ک��ه صفحات 
مربوط به کس��ب وکارهایی که اطالعات کامل تری را 
در اختیار دارند یا مخاطبان بیش��تری به آنها امتیاز 
داده و نظرش��ان را درباره آنها بیان کرده اند، بیش از 
دیگ��ران و در ابتدای نتایج جس��ت وجو نمایش داده 
و در نتیجه مراجعه بیش��تری به صفحات مربوط به 
آنها صورت خواهد گرفت. این ارجاع بیشتر می تواند 
تأثی��ر بس��زایی در افزای��ش مش��اهده صفحه مربوط 
به کس��ب و کار در نمایش نتایج جس��ت وجوی س��ایر 

موتورهای جست وجوی اینترنتی داشته باشد. 
۴. دریافت و اطالع از نظرات و عالیق مشتریان 

یا مخاطبان کسب و کار
کاربر با مشاهده نظرات و امتیازهای ارائه شده توسط 
مخاطبان کس��ب و کار خود می تواند برنامه ریزی های 
جدیدی در راس��تای افزایش رضایت مندی مشتریان 
داش��ته باشد و استراتژی های هدفمندی را بر مبنای 

استفاده از نظرات مخاطبان به کارگیرد. 
۵. اطالع رسانی رویدادها و اطالعات موردی به 

مخاطبان
صاحب کسب و کار در صفحه مربوط به فعالیت خود 
می تواند در قالب توضیحات یا مدیای عکس و ویدئو، 
رویداده��ا و خبرهای جدیدی از توس��عه یا تغییرات 
فعالیت اقتصادی خود به مخاطبان اطالع رسانی کند. 
مواردی چون ساعت کاری نیز در این زمینه می تواند 

اطالعات مهمی برای مخاطبان باشد. 

خبـــر بازارچه
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تکنولوژی

ش�رکت سامس�ونگ به تازگی از روبات هوش�مندی رونمایی کرده که OTTO نام دارد و می تواند همه دستگاه های هوشمند در خانه را کنترل کند.این 
روبات دوست داش�تنی به یک دوربین باکیفیت مجهز اس�ت که می تواند در هر زمان تصاویر محیط خود را به گوش�ی کاربر ارسال کند و با برخورداری از 

قابلیت تشخیص چهره ، هرگاه فردی ناآشنا را می بیند صاحب خود را مطلع کند.

یک��ی از دغدغه ه��ای اصل��ی والدی��ن 
ام��روزی چگونگی مراقب��ت و نگهداری از 
نوزادان و کودکان کم س��ن و سال است. 
اش��تغال مادر و پدرها وکمبود وقت باعث 
می ش��ود والدین حتی در س��اعاتی که در 
خانه حض��ور دارند، نتوانن��د به طور دائم 
ک��ودکان را تحت نظ��ر داش��ته و از آنها 
به راحت��ی مراقبت کنند. »پروژه نگهداری 
از کودکان« نام بس��ته ای هوش��مند است 
که قرار اس��ت به والدی��ن در نگهداری از 
کودکان کمک کن��د. موضوع و ابزار مورد 
استفاده در این بسته چندان جدید نیست 
اما بس��یار کامل تر و قاب��ل اطمینان تر از 

موارد مشابه پیشین به نظر می رسد. 
یکی از امتیازات ویژه این بس��ته، وجود 

دو نمایش��گر LCD ب��ا وض��وح بس��یار 
باالست. نمایشگرهای 5 و 1. 5 که قابلیت 
حمل آس��انی دارند و دایره نظارت والدین 
را گس��ترش می دهن��د. درواق��ع مانیتور 
کوچک اجازه می ده��د والدین به راحتی 
تا ش��عاعی محدود از خانه خارج ش��وند و 
بدون درگیر کردن دستان شان )با آویزان 
کردن نمایش��گر کوچک به گردن یا قرار 
دادن آن روی سطوح مختلف( به مراقبت 

از کودکان بپردازند. 
قابلیت های ویژه این دستگاه پرستاری 

عبارتند از: 
*قابلیت پخ��ش ص��دای والدین برای 
کودک، همراه با قابلیت کنترل میزان صدا 
*مجه��ز ب��ودن دوربی��ن ب��ه تایمر و 

دماسنج و در نتیجه، آگاهی کامل والدین 
از مناس��ب ب��ودن ش��رایط محیطی برای 

کودک 
و  تصاوی��ر  و ضب��ط  ثب��ت  *قابلی��ت 
لحظه ه��ای خ��اص و خاطره انگیز کودک 

تنها با یک کلیک ساده 
*قابلی��ت فرس��تادن ن��ور و رنگ های 
دلخ��واه )آرام بخ��ش یا پر ان��رژی( برای 
ایجاد آرام��ش در هنگام خواب یا فعالیت 
کودک از طریق LED هوشمند دستگاه 

*قابلیت پخش شش صدای پیش فرض 
)دریا، جن��گل و...( در صورت عدم حضور 

والدین 
*س��بک و کم حجم بودن لوازم جانبی 
که باعث می ش��ود اس��تفاده از آن بسیار 

ساده باشد 
*کارک��رد س��ریع و ایم��ن به واس��طه 

سیستم وای فای .
مسئوالن ش��رکت voxx که این پروژه 
را طراحی کرده ان��د، هدف خود را ارتقای 
س��طح س��المت و امنیت ک��ودکان اعالم 
ک��رده و ق��رار اس��ت از خری��داران خود 
درخواس��ت کنند با به اش��تراک گذاشتن 
تصاویر کودکان خود، از طریق وب س��ایت 
رس��می این محصول، یک جامعه مجازی 
ب��ا اتح��ادی بین الملل��ی تش��کیل دهند. 
پیش بینی می ش��ود این محصول تا پایان 
بهار سال جاری میالدی در نمایشگاه های 
دیجیتال به معرض نمایش گذاشه شده و 

به فروش گسترده برسد. 

پروژه هوشمند نگهداری از کودکان 



وج��ود تنوع محص��والت کیک 
و  س��وپرمارکت ها  در  کلوچ��ه  و 
فروشگاه ها اگرچه باعث خرسندی 
متقاضی��ان و به نوعی بیانگر وجود 
رونق اقتص��ادی در بخ��ش تولید 
اس��ت ام��ا واقعی��ت ام��ر در بازار 
کش��ورمان کمی متف��اوت از آنچه 
می بینیم شکل گرفته و صرفا این 
بسته بندی های رنگارنگ هستند که 
دل مش��تریان را خوش کرده است 
چ��ون به رغم وج��ود ظرفیت های 
باال، مش��کالت و خأله��ای قانونی 
در این زمینه باعث شده وابستگی 
قاب��ل توجهی جه��ت تولید کیفی 
محصوالت برای صادرات به خارج 

از ایران داشته باشیم. 
ف��رخ داری��ان ک��ه اوای��ل دهه 
70شمس��ی پس از 19سال برای 
ایجاد فعالیت اقتصادی مناسب به 
ایران بازگش��ت، با در نظر گرفتن 
شرایط مناسب س��رمایه گذاری در 
صنعت غذایی کشورمان متناسب با 
داشته های بسیار غنی ایران شرکت 
نام نی��ک را افتت��اح و از آن تاریخ 
تا ب��ه امروز روند توس��عه کارخانه 
را ادام��ه داده اس��ت. داریان درباره 
حجم س��رمایه گذاری انجام ش��ده 
در شرکت تولیدکننده انواع کیک 
و کلوچه آش��نا به  »فرصت امروز« 
می گوی��د: از س��ال 1377 که این 
کارخانه نیمه فعال خریداری ش��د 
ت��ا به امروز نزدیک ب��ه 40میلیارد 
تومان در آن س��رمایه گذاری شده 
و زمین��ه فعالیت حدود 350نفر به 
صورت مستقیم در آن فراهم شده 

است. 
رئیس هیات مدیره این ش��رکت 
میزان وابس��تگی صنع��ت کیک و 
کلوچه ایران را به خ��ارج از مرزها 
بی��ش از 90درصد اع��الم کرده و 
می افزای��د: اگرچه پیش��رفت هایی 
در ای��ن صنعت ص��ورت گرفته اما 
اگ��ر تولیدکنن��ده ای قص��د تولید 
محصوالت کیفی و قابل رقابت در 
بازارهای بین المللی را داشته باشد 
باید بسیاری از تجهیزات و نیازهای 
خ��ود را از خارج ای��ران تهیه کند 
ک��ه در برخی موارد امکانش وجود 
ندارد. به عنوان مثال بسیاری از مواد 
اولیه مورد نیاز برای تولید محصول 
کیفی مثل روغن، مواد نگه دارنده یا 
برخی آنزیم ها هنوز در ایران موجود 

نیست. این درحالی است که برخی 
تجهیزات و س��خت افزار نیز باید از 

خارج خریداری شود. 
وی در ادام��ه می افزای��د: درباره 
تولیدکنندگان  از  برخی  تجهیزات 
عن��وان می کنن��د ک��ه تجهیزات 
داخلی ایران توان پاس��خگویی نیاز 
تولید کشورمان را دارد درحالی که 
واقعی��ت امر این نیس��ت، چون در 
قطعات حس��اس مثل میکسرها و 
همچنین آسیاب ها یا َسرندها هنوز 
باید ب��رای تولید محصول بی نقص 
از تولیدات خارجی استفاده کنیم. 
به عنوان مثال در مورد همزن های 
س��اخت ایران وقتی س��رعت باال 
م��ی رود ح��رارت موتور ب��ه داخل 
پاتیل منتقل ش��ده و باعث از بین 
رفتن کیفیت خمیر حاصله خواهد 

شد. 

ارتباط دانشگاه با صنعت 
غذایی کامل نیست

ف��رخ داریان معتقد اس��ت هنوز 
دانش صنعتی س��ازی تولید کیک 
و کلوچه در کش��ورمان و بسیاری 
از صنای��ع دیگ��ر غذای��ی وج��ود 
ن��دارد و باید ب��رای ارتباط هرچه 
بیشتر دانش��گاه و صنعت گام های 
موثرت��ری برداش��ته ش��ود. چون 
هنوز فارغ التحصیالن رشته صنایع 
غذایی نمی توانند با استفاده از مواد 
داخلی تولیدات صنعتی و اقتصادی 
ب��رای صاحبان س��رمایه طراحی و 

تولید کنن��د. به همین دلیل اغلب 
تولیدکنندگان بنام که قصد حضور 
در بازارهای بین المللی را دارند باید 

فرموالسیون خریداری کنند. 

تولیدکنندگان غیرحرفه ای 
بالی جان صنعت

داریان درباره صادرات محصوالت 
کی��ک و کلوچه ایران ب��ه خارج از 
مرزها نی��ز می گوید: معضل بزرگ 
ص��ادرات محص��والت ایرانی بدنام 
ش��دن آنها در بازارهای منطقه ای 
و برخی از بازارهای س��نتی اس��ت 
چون تولیدکنن��دگان غیرحرفه ای 
یا ب��ه ق��ول مع��روف زیرپله ای ها 
ب��ا اس��تفاده از خأل ه��ای قانونی، 
محصوالت��ی باکیفیت پایین به آن 
مناطق ارس��ال کرده ان��د. به عنوان 
مثال ماهان��ه 500کانتینر کیک و 
کلوچه از ایران به افغانستان صادر 
می شود اما بس��یاری از آنها همان 
تولیدات متوسط به پایین هستند 
و هیچ کنترلی روی آنها نیست که 
همین دلیل باعث ش��ده خریداران 
خارج��ی محصوالت ایران��ی را در 
سطح متوسط قبول داشته باشند 
و حاضر به پرداخت مبالغ مناسب 
حتی برای محصوالت کیفی ایرانی 

نباشند. 
داری��ان ب��ا اش��اره به اس��تفاده 
از م��واد  برخ��ی تولیدکنن��دگان 
اولیه بی کیفیت برای ارزان ش��دن 
محصوالت شان می گوید: امروز هیچ 

سیستم نظارتی برای نوع مواد اولیه 
استفاده شده در کیک و کلوچه های 
تولید ش��ده نیس��ت و بعضا حتی 
تولیدات��ی که در س��طح ش��هرها 
می بینیم نام و نش��ان تولیدکننده 
ندارن��د. وی در ادام��ه با اش��اره به 
معضل دیگ��ری در زمینه صادرات 
محصوالت تصریح می کند: شرکت 
ما با درنظر گرفتن اس��تانداردهای 
بین الملل��ی و همچنی��ن نیازهای 
بازار هدف، امروز توانس��ته با وجود 
تمام مش��کل یاد شده، محصوالت 
معتبر ایرانی را به کشورهایی چون 
پاکستان، ترکمنستان،  افغانستان، 
آذربایج��ان، ع��راق، دوب��ی، یمن، 
انگلستان، استرالیا، نیوزیلند، مالزی 
و چین صادر کن��د ولی هنوز یک 
نکته بسیار مهم در این زمینه باعث 
کاه��ش ص��ادرات تولیدکنندگان 
ایرانی است که باید آن را در صنعت 

حمل و نقل کشورمان دنبال کرد. 
این فعال صنف��ی معضل عمده 
افزایش صادرات محصوالت کیک و 
کلوچه را نبود سیستم حمل و نقل 
منس��جم و قاب��ل اعتم��اد هوایی، 
دریایی، ریلی و زمینی دانس��ت و 
افزود: از آنجا که محصوالت کیک 
و کلوچه دارای تاریخ تولید و انقضا 
هستند، منسجم بودن سیستم های 
صادراتی می تواند عاملی در تقویت 
ش��ناخته  تولیدکنندگان  صادرات 
ش��ود ام��ا در ای��ران هی��چ یک از 
سیستم ها فعالیت منظم و دقیقی 

ندارد. به عنوان مثال برای ارس��ال 
بار با کش��تی ابت��دا باید زمینی بار 
ب��ه بندرعباس حمل ش��ود و پس 
از 15روز ت��ازه به بن��در جبل علی 
فرستاده شود و از آنجا دوباره پس 
از یکی، دو هفته با اس��تفاده از یک 
کشتی خارجی به مقصد حمل شود 
که همین امر باعث بروز مشکالتی 
برای محصول و همچنین افزایش 

هزینه صادرات است. 

تولیدکنندگان در بازارهای 
هدف حمایت نمی شوند

ف��رخ داریان با تاکید بر توس��عه 
بازاره��ای صادرات��ی ب��رای ایج��اد 
رون��ق اقتصادی در صنع��ت تولید 
کی��ک و کلوچه می گوی��د: همواره 
تولیدکنندگان عنوان می کنند نیاز 
به حمایت داریم اما بیشتر مسئوالن 
حمایت ه��ا را م��ادی دانس��ته و در 
شرایطی عنوان می کنند که امکان 
افزایش حمایت های مادی نیس��ت، 
درحالی که امروز معضل بزرگ تری 
برای تولیدکنندگان ایران ایجاد شده 
که بازارهای صادراتی را برای ش��ان 
بعضا نامناس��ب کرده است. وی در 
ادامه می افزاید: یکی از مش��کالت، 
نامناس��ب بودن قراردادهای تجاری 
می��ان دولت هاس��ت چ��ون هنوز 
مسئوالن دولتی و اتاق بازرگانی ایران 
تولیدکنندگان  نف��ع  به  نمی توانند 
کش��ورمان از بازاره��ای هدفش��ان 
امتیازگیری ک��رده و ضمانتی برای 
قدرت رقابت محص��والت ایران در 
آن بازار ایجاد کنند.  به عنوان مثال 
امروز اگر تولیدکننده قصد صادرات 
محصوالت��ش را ب��ه کش��ور عراق 
داش��ته باش��د، کامیون های ایرانی 
حق تردد در خاک عراق را ندارند و 
باید در ابتدای مرز کل بار از کامیون 
ایران��ی به کامی��ون عراقی منتقل 
ش��ود که همین کار در بسیاری از 
محص��والت باعث ضایع��ات زیاد و 
همچنی��ن افزای��ش هزینه خواهد 
کامیون های  ک��ه  درحال��ی  ش��د 
ترکی��ه آزادان��ه در جاده های عراق 
تردد کرده و محص��والت ترکیه را 
ب��ه خریداران س��الم و تازه تحویل 
می دهند که نشانه حمایت تمام قد 
دولت ترکیه از تولیدکنندگانش در 

بازارهای هدف آنهاست. 
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گزارش  »فرصت امروز« از بازار کیک و کلوچه در ایران

به65کشورجهانکیکصادرمیکنیم گفت وگوی »فرصت امروز« با تولیدکننده 
دستگاه های صنعتی پخت کیک
 فرهای ایرانی در آمریکا

خوش  درخشیده اند
بسیاری از ما عالقه مند هستیم کیک های پخته شده در 
من��زل را تجربه کنیم و از طعم و کیفیت باالی آنها لذت 
ببریم اما همانط��ور که می دانید زندگی صنعتی و تغییر 
سبک زندگی ما باعث ش��ده تا این روند کمرنگ تر شده 
و بیشتر از کیک های آماده یا کلوچه های تولید انبوه شده 
خریداری کنیم تا درکنار دوست و آشنا لحظات شیرینی 
را داشته باشیم. اما آیا تاکنون از خودتان پرسیده اید روند 
تولید ای��ن کیک  و کلوچه ها در صنعت چگونه اس��ت و 
دستگاه های تولید آن از کجا آمده اند؟ و هزینه خرید هر 
یک از آنها چقدر اس��ت؟ حال اگر شما هم عالقه مند به 
دانستن اطالعاتی درباره تجهیزات تولید صنعتی کیک و 
کلوچه در ایران هس��تید بد نیست همراه ما باشید چون 
برای شما گفتنی های جالبی در این زمینه تدارک دیده ایم. 
ابوالقاسم مجملی، مدیرعامل صنایع ماشین سازی مجملی 
که یکی از تولیدکنندگان مشهور کشورمان در این زمینه 
است به »فرصت امروز« گفت: با توجه به تنوع گسترده ای 
که در صنعت تولید صنعتی کی��ک و کلوچه وجود دارد 
بدون تردید ماشین آالت متعددی نیز برای تولید نیاز داریم 
که یک کارخانه تولیدی معموالً همه آنها را نمی سازد اما 
مهم ترین بخش ه��ای تولید کیک و کلوچه بخش پخت 
حرارتی و همچنین میکسرها یا همان همزن ها هستند. 
مجملی که تقریباً بیش از س��ه دهه اس��ت در این زمینه 
فعالیت دارد، در ادامه افزود: امروز توانمندی ماشین سازان 
کشورمان به حدی است که تقریباً تمام بخش های اصلی 
یک خط تولید کیک و کلوچه صنعتی داخل کش��ورمان 
س��اخته ش��ده و برای تولید به خریداران با ظرفیت های 
متفاوتی ارائه می ش��ود. بنابراین دور از ذهن نیس��ت اگر 
بگوییم در صنعت تولید کیک و کلوچه از نظر ماشین آالت 
کمت��ر از 30درصد آن هم در بخش های بس��یار خاص به 
خارج وابس��ته هس��تم. مدیرعامل صنایع ماشین سازی 
مجملی تصریح کرد: تخصص و توانمندی های موجود در 
زمینه ساخت تجهیزات و ماشین آالت پخت در کشورمان 
آنچنان باالست که فرهای فست فودی و همچنین خطوط 
پخت کیک و کلوچه ایران حتی در آمریکا خوشنام بوده 
و خریدارانی را به خ��ود اختصاص داده اند. به عنوان مثال 
اکنون محصوالت صنایع مجملی به کش��ورهای آمریکا، 
آفریقای جنوبی، ساحل عاج، آسیای میانه و آسیا در کنار 
حاشیه جنوب خلیج فارس صادر شده و مخاطبان عمده ای 
را به خود مش��غول کرده اند. این تولید کننده ماشین آالت 
تولید کیک و کلوچه معتقد اس��ت باوجود رکود موجود، 
با درنظر گرفتن امتیازات سرمایه گذاری در صنایع غذایی 
ایران روند روبه افزایشی از تقاضای خرید ماشین آالت در 

صورت برنامه ریزی دقیق مسئوالن به وجود خواهد آمد. 

معرفی توانایی ایران در نمایشگاه
مجملی با اشاره به اهمیت حضور تولیدکنندگان ایران 
در نمایشگاه های تخصصی داخلی یا خارجی به »فرصت 
امروز« گفت: بسیاری از تجهیزات و ماشین آالت تولید شده 
ایران قابلیت رقابت با تولیدات کشورهایی مثل چین را دارند 
ام��ا از آنجا که هنوز تولیدات ایران در بازارهای بین المللی 
مناسب ارائه نشده اند ناشناخته  هستند و باید دولت برای 
حضور گس��ترده تولیدکنندگان ایرانی در نمایشگاه های 
تخصصی برنامه ریزی دقیق تری داشته باشد همانطور که 
کشورهای دیگر تمام قد از تولیدکنندگان حمایت می کنند. 
این س��ازنده تجهیزات تولید کیک و کلوچه برای غلبه بر 
مشکل حضور در نمایش��گاه های تخصصی سعی کرده با 
تمرکز بر توانمندی های دنی��ای مجازی، نظر متقاضیان 
خارجی خود را به محصوالت جلب کرده و زمینه صادرات 
را ب��رای خود فراهم کند از این رو به دیگر تولیدکنندگان 
نیز توصیه می کند اگر دولت امکان حمایت های اینچنینی 
ندارند می توانند روی توانمندی های دنیای مجازی حساب 
ویژه ای باز کرده و برای آن برنامه ریزی کنند. وی در ادامه 
افزود: از مس��ئوالن و سیاست گذاران تقاضا داریم اگر توان 
ی��ا اراده ای برای حمایت ندارن��د حداقل مانع از تولید هم 
نباشند چون بخش خصوصی سرانجام با تمام گرفتاری ها 
و مش��کالتی که داش��ته و با آنها روبه رو بوده است خود را 

مدیریت خواهد کرد. 

 انواع ماشین آالت و قیمت برخی از آنها
ب��ا توج��ه ب��ه اس��تانداردهای موج��ود و همچنین 
ظرفیت های کوچک حداقل مس��احت م��ورد نیاز برای 
س��الن تولید کیک ی��ا کلوچه با ظرفیت ح��دود 3هزار 
کیلوگرم در ش��یفت هشت ساعته 180متر مربع درنظر 
گرفته شده اس��ت که این سالن باید حداقل هشت متر 
عرض و س��قفی با ارتفاع چهار متر باشد تا ماشین آالت 
مورد نیاز این حجم تولید به راحتی در آن مس��تقر شده 
و کارگران در طول شیفت کاری بتوانند آزادانه به انجام 

مسئولیت های خود بپردازند. 
ماش�ین آالت و وس�ایل مورد نیاز ب�رای تولید 
کیک: الک آرد، آس��یاب شکر، میکسر کیک پمپ دار، 
دس��تگاه دیپوزیتور کیک  )تزریق کننده خمیر در قالب 
کیک(، دیس کیک قالب دار، قفس��ه حمل دیس کیک، 
فر کابینتی دوار، سرد کن عمودی، دستگاه بسته بندی. 

ماشین آالت و وسایل مورد نیاز جهت تولید کلوچه 
با فر کابینتی دوار: دس��تگاه میکس��ر خمیر، اجاق گاز 
صنعتی، دیگ با ظرفیت مناسب، دستگاه کلوچه زن، دیس 
کلوچه، قفسه حمل دیس کلوچه، فر کابینتی دوار، سردکن 

عمودی، میز کار، دستگاه بسته بندی. 

صنعت کیک و شیرینی در جهان

ام��روزه یکی از محصوالت مهم و مورد عالقه جهان 
مربوط به صنایع شیرینی پزی است که در حجم انبوه 
تولید شده و مصرف کنندگان زیادی در سراسر جهان 
دارد، باال رفتن تقاضای جهانی نس��بت به این صنعت، 
باعث افزایش میزان تولید و ارائه محصوالت متنوعی در 
این زمینه شده است، به طوری که انواع و اقسام مختلفی 
از کیک و ش��یرینی در بازار جهانی ارائه می شود که با 
سلیقه خریداران متفاوت همخوانی دارد. طبق آمارهای 
موجود در فاصله س��ال های 2008 تا 2013، شیرینی 
با داشتن 80درصد از حجم تولیدی، سریع ترین میزان 
رش��د را در میان محصوالت پخته شده جهان داشته 
است. بیشترین مناطق تحت نفوذ این محصوالت نیز 
کشورهای آسیایی و آمریکای التین بوده اند. کشورهای 
آس��یایی به دلیل پرجمعیت ب��ودن یکی از مهم ترین 
بازارهای صنعت ش��یرینی و کیک در جهان به شمار 
می روند، ضمن اینکه از تولیدکنندگان مهم این صنعت 
نیز هستند؛ به طوری که در س��ال 2013، 60درصد از 
محصوالت پخته شده جهانی در آسیا تولید شده است. 
در این میان کش��ور چین از جمله مهم ترین بازیگران 
این صنعت در اقتصاد جهانی محسوب شده و بیشترین 
میزان فروش را دارد؛ در همین سال مذکور 43درصد 
از حجم رشد جهانی محصوالت پخته شده مربوط به 

این کشور بوده است. 

رعایت سالمت جهانی 
در ارائه محصوالت این صنعت

در سال های اخیر نگرانی های جامعه جهانی نسبت 
به چاقی و مس��ائل مربوط به سالمت، باعث تغییراتی 
در صنعت شیرینی شده و تولیدکنندگان جهانی این 
محصوالت به دنب��ال ارائه محصوالتی ب��ا زیان کمتر 
هس��تند که تا حد ممکن از مواد غذایی سالم تشکیل 
شده باشند، موادی مانند غالت سبوس دار از جمله این 
راهکارها هس��تند که در راستای حفظ سالمت فردی 
قرار دارن��د، ضمن اینکه روی محصوالت ارائه ش��ده، 
برچسبی نیز قرار می دهند که نوع مواد تشکیل دهنده 
و همچنین مقدار آنها را ذکر کرده تا مصرف کنندگان 
با آگاهی بیش��تر اق��دام به تهی��ه آن کنن��د. در این 
میان بس��یاری از تولیدکنندگان ای��ن صنعت به ارائه 
محصوالتی می پردازند که مقدار کالری آنها حتی کمتر 
بوده و در راس��تای رژیم های غذایی و س��المت فردی 
تولید  ش��وند و از این رو گرایش جامعه جهانی نسبت 
به این محصوالت بیشتر شده است و طبق پیش بینی 
تحلیلگران، بازار جهانی کیک و شیرینی تا سال 2020 
با نرخ رشد ساالنه 3.76درصد رو به  جلو حرکت خواهد 

کرد. 

بازار مواد شیرینی پزی تا سال 2020
برای پخت محصوالتی مانند کیک و شیرینی، مواد 
مختلفی مانند کره، آرد، عسل، تخم مرغ، میوه ها، مواد 
رنگ و طعم دهنده و... الزم است که باعث شکل گیری 
ب��ازاری پویا ب��رای این صنع��ت ش��ده اند. طبق نظر 
تحلیلگران، بازار جهانی مواد ش��یرینی پزی در س��ال 
2014 به ارزش 9.386میلیون دالر برآورد ش��ده بود 
و انتظار می رود تا س��ال 2020 با نرخ رشد 5.1درصد 
حرک��ت کن��د. دالیل چنین رش��دی مص��رف باالی 
محصوالت این صنعت در مناطق توسعه یافته آمریکای 
ش��مالی و اروپای غربی اس��ت؛ ضمن اینکه باال رفتن 
تقاضا برای محصوالت س��الم و بهداشتی و همچنین 
ارائه خالقانه این محصوالت، باعث رش��د این بازار در 
اقتصادهای در حال ظهوری مانند آس��یا، خاورمیانه و 

آمریکای التین نیز شده است. 

بازار محصوالت کیک و شیرینی در ایران
)euromonitor(  براساس گزارش یورومانیتور
بیش��ترین میزان مصرف مواد پخته ش��ده در ایران، 
مرب��وط به صنعت نان اس��ت که یک��ی از مهم ترین 
مواد غذایی در رژیم غذایی مردم این کش��ور است و 
حدود 99درصد از حجم فروش را در خرده فروشی ها 
ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت. از طرف��ی کیک و 
ش��یرینی نیز جزو محصوالتی اس��ت که رشد قابل 
توجهی داش��ته و شرکت های معتبری در این زمینه 
فعالی��ت می کنند. نوین ش��یرینی، ن��ام نیک، گروه 
صنعت��ی آنات��ا و... از جمل��ه تولیدکنن��دگان اصلی 
صنعت کیک و ش��یرینی در ایران به شمار می روند. 
همچنین صنعت بس��ته بندی نی��ز در تولیدات این 
صنایع نقش مهمی داش��ته و در این میان، ش��رکت 
نوش��ین الهیجان به عنوان یکی از مهم ترین رهبران 
این صنعت شناخته شده است. در سال 2015، سهم 
این ش��رکت از بازار ایران بین 14 تا 16درصد بوده 
اس��ت. این ش��رکت در حال حاضر با داشتن نیروی 
کارآم��د، به گس��ترش محصوالت خ��ود پرداخته و 
محص��والت متنوعی مانند انواع ویفر، کیک، کلوچه، 
ش��یرینی و... را تولید کرده و به کش��ورهایی مانند 
کانادا، س��وئد، هلند، اس��ترالیا، عراق، افغانستان و... 

نیز صادر می کند. 
www. euromonitor. com :منابع
www. localnews. biz

چراغ تولید »برق المع« روشن است
در تاری��خ 30فروردی��ن 95، »فرص��ت ام��روز« 
گزارش��ی از ب��ازار حوله در ایران منتش��ر کرد و در 
گفت وگو با بعضی از کارشناسان به بررسی این بازار 
پرداخت. همچنین در همین راس��تا پیگیر وضعیت 
فعلی بعضی از برندهای قدیمی بازار مانند حوله برق 
المع ش��د که براساس نظر کارشناسان و فعاالن این 
بازار، این برند مدت هاس��ت به دلیل اوضاع نامساعد 
تولی��د، متوقف ش��ده اما ط��ی چن��د روز اخیر و با 
بررس��ی های مجدد و پیگیری هایی که در این حوزه 
صورت گرفت، مشخص ش��ده که نظرات گفته شده 
صحت نداش��ته و حوله برق المع واقع در شهر تبریز 

در حال تولید و فعالیت است. 

در  خری��د  هن��گام  اگ��ر 
س��وپرمارکت محل ی��ا یکی از 
فروش��گاه های معتبر زنجیره ای 
بزرگ ش��هر محل سکونت خود 
به قفس��ه های فروش��گاه توجه 
کرده باشید بخش قابل توجهی 
از ردیف ه��ای ممل��و از اجناس 
مختل��ف را مرب��وط به ان��واع و 
اقسام کیک و کلوچه می بینید. 
این واقعیتی از انبوه تولید و تنوع 
تولید کننده  مختل��ف  برندهای 
ای��ران  در  کلوچ��ه  و  کی��ک 
اس��ت. در حال حاض��ر بیش از 
100واحد تولیدی ریز و درشت 
در این زمین��ه در ایران فعالیت 
می کنن��د که به صورت صنعتی 
نیمه صنعتی هستند. هرچند  و 
تعداد برندها از تعداد انگشتان دو 

دست هم کمتر است.  
دبی��ر  مغ��ازه ای،  جمش��ید 
انجم��ن ش��یرینی، ش��کالت و 
بیس��کویت ای��ران با اش��اره به 
تع��داد تولیدکنندگان مش��هور 
کیک و کلوچه در کشورمان به 
»فرصت امروز« می گوید: به طور 
کلی در ایران کمت��ر از 10برند 
معتبر تولید کننده کیک  صنعتی 
مش��غول ب��ه فعالیت هس��تند 
ام��ا از آنجا که برخی تش��ابهات 
میان خطوط تولید بیسکویت و 
کیک وجود دارد تولیدکنندگان 
دیگری نیز در این زمینه فعالیت 
می کنند که تع��داد آنها چندده 
کارخانه می تواند باشد. به همین 
دلی��ل نمی توان آم��ار دقیقی از 
انحصاری  تولیدکنندگان  تعداد 
کیک و کلوچه به دس��ت آورد، 
هرچند تولیدکنندگان زیرپله ای 
را نباید نادیده گرفت. به همین 
دلی��ل دور از ذهن نیس��ت اگر 
بگوییم سرمایه گذاری در صنعت 
تولید کی��ک و کلوچه می تواند 
زمینه مناس��ب در ایجاد شغل، 
ارزش افزوده و همچنین گردش 

مالی باشد. 
برخی کارشناس��ان اقتصادی 
در ای��ن زمین��ه ب��ا اش��اره به 

توانمندی ه��ای موجود ایران در 
زمینه تأمین نیازهای اولیه تولید 
کیک و کلوچ��ه می گویند: اگر 
شرایط مناسب صادرات از جمله 
حمل و نقل،  منظم  سیستم های 
قوانین متناسب و تسهیل کننده 
صادرات��ی را در اختیار داش��ته 
باش��یم حداق��ل در منطق��ه به 
محصوالت  تولید کنن��ده  قطب 
اینچنینی تبدیل خواهیم ش��د 
و ب��رای تم��ام فص��ول ارزهای 
غیرنفتی را به اقتصاد کشورمان 

هدیه خواهیم داد. 

باالترین تکنولوژی تولید را 
در اختیار داریم

مغازه ای درب��اره حجم تولید 
کی��ک و کلوچه در ایران معتقد 
اس��ت از آنجا که رون��د تولید و 
خطوط مش��ابه در کارخانجات 
ش��ده اند،  نص��ب  گوناگون��ی 
نمی ت��وان به تفکیک این آمار را 
ارائه کرد اما در مجموع صنعت 
شیرینی، شکالت و بیسکویت در 
س��ال 1394 چیزی حدود یک 
میلیون و 400 هزار تن محصول 
تولید کرده اس��ت، درحالی که 
این میزان تولید به دالیل کاماًل 
مش��خص اقتصادی نس��بت به 
س��ال قبل یعنی 1393 کاهش 

نشان می دهد. 
وی با اش��اره به روند توسعه و 
افزایش توانمندی تولیدکنندگان 
کیک و کلوچه داخل کشورمان 
اف��زود: ام��روز تولیدکنن��دگان 
صنعت��ی و برنده��ای معتب��ر با 
استفاده از باالترین تکنولوژی های 
تولید و تجهیزات محصوالت خود 
را روانه  بازاره��ای دور و نزدیک 
می کنند ب��ه صورتی که در دهه 
هنگفت��ی  س��رمایه گذاری   80
دراین زمینه ش��ده، اما در برخی 
زمینه ه��ا هنوز ظرفی��ت خالی 
داریم. مصرف کیک و بیسکویت 
درکشور ما بسیار باال است و اگر 
سرمایه گذاری شود جواب خواهد 
داد. این س��رمایه گذاری ها باعث 
شده که تکنولوژی برتر و دانش 
فن��ی نیز بهبود پیدا کند. به طور 
مثال پنج س��ال پیش ماندگاری 
کیک های داخل کش��ور حدود 
45روز ب��ود اما اکن��ون این رقم 
ب��ه حدود 5م��اه رس��یده و این 
نشان می دهد که تکنولوژی روز 
وارد این صنعت ش��ده است. این 
مقام صنفی معتقد است افق های 
ت��ازه اقتص��ادی در کش��ورمان 
می تواند زمینه انتقال تکنولوژی 
و فناوری ه��ای نوین را به داخل 
کش��ورمان فراهم کند و باید از 

این فرصت به نفع اقتصاد تولید 
صنعتی کی��ک و کلوچه یا دیگر 
ب��ه صنایع  مربوط  بخش ه��ای 
غذایی اس��تفاده ک��رد. اما امروز 
می بینی��م مش��کالت متعدد و 
همچنین قوانین غیر اصولی باعث 
ش��ده تا برخ��ی تولیدکنندگان 
ک��ه مدت هاس��ت در این زمینه 
و  داده  انج��ام  س��رمایه گذاری 
اش��تغال زایی قاب��ل توجهی هم 
ایج��اد کرده ان��د اکن��ون درگیر 
مسائل حاشیه ای شده و از آینده 
فعالی��ت اقتصادی خ��ود نگران 

باشند. 

65 کشور جهان خریدار 
کیک و کلوچه ایران

ش��یرینی،  انجم��ن  دبی��ر 
شکالت و بیس��کویت ایران که 
میزان وابس��تگی ای��ن صنعت 
ب��ه خ��ارج از مرزه��ا را بس��یار 
ناچیز می داند، اف��زود: به دلیل 
تن��وع م��واد اولی��ه باکیفیت و 
همچنین تخص��ص موجود در 
کشورمان  تولیدکنندگان  میان 
اکنون کمترین میزان وابستگی 
به خارج از مرزه��ا وجود دارد و 
ارزش افزوده تولی��د و صادرات 
محصوالت کی��ک و کلوچه در 
کش��ورمان می تواند عاملی قابل 

توجه در اقتصاد ایران ش��ناخته 
ش��ود، چون در صورت حمایت 
مسئوالن از صادرات و همچنین 
تولید بازاری یک میلیارد دالری 
اط��راف کش��ورمان اس��ت که 
می توانیم محص��والت باکیفیت 
ایران��ی را به س��ادگی در آنها به 
فروش برسانیم. الزم به یادآوری 
اس��ت اکنون به 65کشور جهان 

صادرات انجام می شود. 
وی قاچاق کیک و کلوچه های 
خارج��ی را که عمدت��ا از ترکیه 
به کش��ورمان صورت می پذیرد 
یکی از عوامل بسیار نگران کننده 
ب��رای تولیدکنن��دگان ایران��ی 
اع��الم کرده و می گوید: امروز به 
دلی��ل افزایش حجم قابل توجه 
قاچ��اق محص��والت خوراک��ی 
از  مختل��ف  بخش ه��ای  در 
ترکی��ه به کش��ورمان می بینیم 
بس��یاری از تولیدکنندگان بازار 
را ب��ه محص��والت خوش رنگ و 
لعاب خارجی واگ��ذار کرده اند، 
درحال��ی که ای��ن م��واد کاماًل 
غیراصول��ی و ب��دون هرگون��ه 
نظ��ارت بهداش��تی وارد ای��ران 
ش��ده اند و می توانند باعث بروز 
مشکالت و بیماری هایی نیز در 
بدن انسان شوند چون از طریق 
روش ه��ای اصولی و براس��اس 
ضوابط استاندارد حمل و توزیع 
نش��ده اند. مغ��ازه ای که معتقد 
است بحث قاچاق بسیار جدی تر 
از مش��کالت دیگ��ر اقتصادی و 
قوانین غیراصولی در این صنف 
است به »فرصت امروز« می گوید: 
اکنون نزدیک به 60هزار نفر به 
صورت مستقیم در این صنعت 
مش��غول ب��ه کار هس��تند که 
در ص��ورت عدم کاه��ش ورود 
محصوالت غیر قانونی با چالشی 
جدی مواجه خواهند شد چون 
محص��والت  واردکنن��دگان 
خارجی که عموم��ا به صورت 
فعالی��ت  ه��م  غیرقانون��ی 
اقتصادی می کنند با استفاده از 
خالءه��ای قانونی موجود برای 
افزایش س��هم بازارشان تالش 

می کنند. 

بازارجهانیباشگاهسرمایهگذاران

تصحیحخبر

سرمایهگذاری

بررسی بازار کیک و کلوچه در گفت وگو با فرخ داریان مدیرعامل شرکت نام نیک

برای تولید کیفی به خارج وابسته هستیم

ترجمه: فهیمه خراسانی
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تمام اتوماتیک نوع عملکرد

هرکدام یک عدد مخزن خمیر و مخزن مغزی

از 5گرم تا 120گرم قابلیت تنظیم چانه و مغزی

5000وات سه فاز توان مصرفی دستگاه

5000عدد در ساعت توان تولید

50نوع با تغییر قالب انواع نوع و مدل تولید

720کیلوگرم وزن دستگاه

صفحه لمسی سیستم کنترل

5نفر برای هر شیفت تعداد پرسنل

120میلیون تومان قیمت خط تولید کامل



به عن�وان یك اص�ل پذیرفته ش�ده، كیفیت فراگی�ر محصول، 
زمینه س�از جلب رضایت مشتریان و عامل پایه در حصول رضایت 
س�ایر ذی نفعان یك س�ازمان ب�رای رقابت پذیری و دس�تیابی به 
موفقیت پایدار و اساس�ا در زمره مس�ائل زیربنایی كش�ور است. 
بنابرای�ن در دنی�ای رقابتی ام�روز باید خ�ود را با س�ازوكارهای 
رقابت پذی�ری در حال و آینده تجهیز كنیم و اصول نوین مدیریت 
و قواع�د حضور در بازارهای جهانی را بیاموزیم و به اجرا درآوریم. 
مهم ترین این اصول رعایت كیفیت در تمام ابعاد آن، اجرا و استقرار 

ابزارها و سیس�تم های مدیریت كیفیت، الگوبرداری و اس�تفاده از 
روش های س�نجش و اندازه گیری معیارهای موفقیت است. جایزه 
ملی كیفیت ایران در وقع ابزاری است برای اندازه گیری این معیارها 
و در كنار آن وس�یله ای برای ایجاد رقابت س�الم و علمی در میان 
س�ازمان ها اعم از دولتی و خصوص�ی، تولیدی و خدماتی و نمادی 
اس�ت برای ارج نهادن به زحمات مدیران، كارشناس�ان و محققان 
و كاركنان�ی كه به كیفیت بها داده و با خالقیت و نوآوری در تولید 
محصول یا ارائه خدمات ناب به عنوان فلس�فه وجودی سازمان ها، 
به دنبال تامین انتظارات مشتریان و كسب رضایت آنها هستند. در 
این مطلب اهمیت و جایگاه كیفیت در س�ازمان ها و فرآیند جایزه 

ملی كیفیت مورد بررسی قرار گرفته است.

شنبه
1115اردیبهشت1395 کافه مدیران

نگاهی كوتاه به برخی از جایزه های 
كیفیت 

کیفیت کاالها و چگونگی خدمات به مشتریان، برای 
فعاالن در عرصه کس��ب و کار اهمیت زیادی دارد، فارغ 
از اهمیتی که کیفیت تولیدات در چرخه اقتصاد کالن 
کشورها خواهد داشت، کیفیت محصوالت و خدمات در 
اقبال عموم��ی کاال و افزایش بازده مالی یک مجموعه 
تولی��دی مؤثر اس��ت. یکی از ش��اخصه های مهم برای 
اعتالی چرخه تولید، ب��ه کارگیری پاداش هایی معتبر 
در قالب جوایز کیفیت است، جوایز کیفیت معتبر برای 
مشتریان اعتمادسازی کرده و انگیزه های تولیدکنندگان 
را برای ادامه مسیر بهبود می بخشند. بسیاری از جوایز 
کیفیت در سطح منطقه ای، قاره ای و بین المللی معتبر 
هس��تند و بر همین اس��اس دریافت چنین جوایزی بر 
ش��اخصه های صادرات کاال نیز اثراتی چشمگیر خواهد 

داشت. 

جایزه تعالی كسب و كار استرالیا 
نزدیک به 20 س��ال اس��ت جایزه تعالی کسب و کار 
به عن��وان معتبرترین جای��زه کیفیت در اس��ترالیا به 
رسمیت شناخته می شود. بر این اساس، طیف وسیعی از 
شرکت ها، سازمان ها و مجموعه های خدماتی و تولیدی 
هر سال برای برنده شدن در این کارزار با یکدیگر رقابت 
می کنند. عمده دالیل اهمیت این جایزه را برای فعاالن 

اقتصادی می توان در این موارد خالصه کرد: 
*به دست آوردن جایگاه شناخته شده و قابل اطمینان 

در عرصه تجارت بین الملل
*متمای��ز ش��دن مجموع��ه برنده ش��ده از س��ایر 
مجموعه های خدماتی و تولیدی در سطح درون مرزی 
*پیوستن به لیست بزرگ ترین شرکت هایی که پیش 

از این نام این جایزه را یدک می کشیدند 
*افزایش س��طح کیفیت و خدمات به واسطه تالش 

برای حفظ عنوان برتری 

جایزه ملی كیفیت كانادا
این جایزه همان طور که از نامش پیداست، جایزه ای 
وابس��ته و محدود به بدنه دولت اس��ت و متأس��فانه با 
یک محدودیت بزرگ روبه روس��ت، ای��ن جایزه اغلب 
به کس��ب و کار های دولتی تعلق می گیرد. با وجود این 
از س��ال 1984 که این مؤسس��ه رسماً کار خود را آغاز 
کرد بارها وابس��تگی خود را به بدنه دولت انکار می کرد 
و این روند تا سال 2011 که به عنوان یک نهاد خودکفا 
و مس��تقل ثبت شد، ادامه داش��ت. در نظر گرفتن این 
تضادها، باعث نمی شود سرفصل های اساسی موردنظر 
داوران این مجموعه نادیده گرفته شود، درواقع مواردی 

چون: 
توجه به بهداشت روانی کارکنان در محل کار، اهمیت 
ویژه به مسائل زیست محیطی، تمرکز بر نوآوری در کنار 
اش��تغالزایی، ایجاد بس��تر رقابتی برای کسب و کارهای 
کوچ��ک و... نش��ان می دهند، خواه جوایز به مش��اغل 
دولتی برس��د و خواه غیر دولتی، سیستم گزینش این 
جایزه بس��یار دقیق و حرفه ای عمل می کند، بر همین 
مبناس��ت که داش��تن جایزه ملی کیفیت کانادا برای 
بس��یاری از فعاالن کسب و کار در عرصه بین الملل مهم 

و حائز توجه است. 

جایزه جهانی دمینگ
جایزه دمینگ یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین 
جوای��ز کیفیت در جهان اس��ت. این جایزه در س��ال 
1951 و به افتخ��ار ادواردز دمینگ پایه گذاری ش��د، 
ادواردز دمین��گ به عن��وان ناجی کیفیت س��الح های 
دولت ژاپن پس از جنگ جهانی ش��ناخته می ش��ود و 
ژاپنی ه��ا معتقدند آموزه های دمین��گ بر کیفیت کل 
محصوالت ژاپن تأثیری مثبت داش��ته است. در طول 
سال های گذش��ته جایزه دمینگ با درایت کارشناسان 
و صاحب نظران��ی از حوزه های مختلف قدرت گرفت و 
اعطای جوایز این مؤسس��ه به قدری اهمیت یافته که 
هر سال از تلویزیون رسمی ژاپن پخش می شود. جوایز 
دمین��گ دو بخش اصلی )اعطای جایزه به فرد، اعطای 
جای��زه به فناوری و نرم افزار( و چند زیرمجموعه دارد و 
همین تنوع، ش��رکت در این چالش را برای بزرگ ترین 
فعاالن تولید و صنعت به ویژه در سطح آسیا جذاب کرده 

است. 

جایزه تعالی كیفیت بریتانیا 
برای هر سازمان و مجموعه معتبری در بریتانیا یک 
افتخار بزرگ اس��ت که جایزه تعالی کیفیت بریتانیا را 
به دس��ت آورد. این جایزه به طور رسمی کار خود را از 
س��ل 1994 آغاز ک��رده و اکنون به یکی از معتبرترین 
راه های شناخت کیفیت محصوالت تبدیل شده است. 
روش ارزیابی کیفیت این سازمان به شکلی نیمه سنتی 
و براس��اس ارزیابی تیمی متشکل از کارشناسان عرصه 
تولید انجام می ش��ود و سپس طی مراسمی ساالنه در 
لندن به برندگان جوایز و نش��ان کیفیت اعطا می شود. 
یک��ی از نق��اط ق��وت این جای��زه ام��کان رقابت بین 
فینالیس��ت هایی اس��ت که طی مدت زمانی سه ماهه 
فرصت پیدا می کنند قابلیت های ویژه خود را در معرض 
نمایش بگذارند. از سوی دیگر برگزارکنندگان این جایزه 
معتقدند روشی برتر از روش شناخته شده EFQM در 
دست دارند. درواقع در بس��یاری از موارد برندگان این 
 EFQM جایزه تا 600 نقطه قوت فراتر از مدل ارزیابی

کسب می کنند. 

جایزه تعالی كسب و كار بلژیك
جایزه تعالی کس��ب و کار بلژیک را می توان به عنوان 
یکی از معتبرترین جوایز کیفیت اروپایی لقب داد. این 
جای��زه بیش از هرچیز بر محور نوآوری، برتری کیفیت 
و خدمات و پیشرفت ساالنه تأکید دارد. این معیارهای 
ارزشیابی، الهام بخش بسیاری از تولیدکنندگان اروپایی 
هس��تند و بازخ��ورد مثبت این جای��زه در بین فعاالن 
صنعت و تجارت اروپایی کاماًل مش��هود است. در سال 
2014 بالغ بر 33 کش��ور و 24هزار کسب و کار متفاوت 
براساس معیارهای این جایزه مورد سنجش قرار گرفته 

و به رقابت با یکدیگر پرداختند. 

آزموده

جایزه ملی كیفیت ریشه در كجا دارد؟ 
با در نظر گرفتن این حقیقت که مسئله کیفیت 
در امر توسعه کشور یک معیار و محور استراتژیک 
محسوب می شود و از طرف دیگر چنانچه قصد 
داشته باشیم بنابر پیش بینی های سند چشم انداز 
20 ساله، در سال1404 به جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در سطح منطقه  آسیای جنوب 
غربی )شامل آس��یای میانه، قفقاز، خاورمیانه و 
کش��ورهای همسایه( دست پیدا کنیم، مستلزم 
آن است که در تمام زمینه ها به درجات باال نائل 
شویم. این مهم در صورتی به دست خواهد آمد که 
در همه محورهای توسعه، محصوالت یا خدمات 
خود را با کیفیت باالتر و قیمت مناسب تری ارائه 
دهیم. بدان معنا که همه دستگاه های اجرایی و 
سازمان های تولیدی و خدماتی، کامال متعهدانه 
وارد عرصه ش��ده و توس��عه و ارتقای کیفیت و 
بهره وری را در فرآیندهای کاری خود لحاظ و آن 

را به خوبی مدیریت کنند. 
در اج��رای این ام��ر، متعاقب س��مینارها و 
کنفرانس ه��ای گوناگون، برای نخس��تین بار 
مباحث کیفیت در قانون برنامه س��وم توسعه 
اقتصادی و اجتماعی کشور مطرح و پس از آن، 
در برنامه های چهارم و پنجم به گونه ای شفاف تر 
بیان ش��د. به طوری  که در برنامه پنجم، اصالح 
ساختار نظام استانداردسازی خواسته شد. ایده 
ش��کل گیری جایزه ملی کیفی��ت نیز به عنوان 
انگیزه ای برای سازمان های خصوصی و دولتی، 
با هدف اینکه بتوان مس��یری را خلق کرد که 
سازمان ها خود به خود به سمت ارتقای کیفیت 
بروند ابتدا در س��ال1381 مطرح شد. پس از 
برگزاری جلس��ات کارشناس��ی متعدد، طرح 
جایزه ملی کیفیت ایران توس��ط ریاست وقت 
سازمان اس��تاندارد ایران )موسس��ه استاندارد 
و تحقیق��ات صنعتی ایران( به ش��ورای عالی 
استاندارد ارائه شده و در تاریخ1381/3/15 در 
یکصد و دومین جلسه این شورا، تشکیل جایزه 
ملی کیفیت تصویب و جهت اجرا به موسس��ه 
اس��تاندارد ابالغ شد. طی بررس��ی های انجام 
ش��ده در این زمینه، مدل بنی��اد کیفیت اروپا 
)EFQM( به عن��وان مدل جایزه ملی کیفیت 
ایران انتخاب و مقرر شد مراسم اعطای آن روز 
18آبان که توسط شورای عالی فرهنگ عمومی 
به عنوان روزملی کیفیت نامگذاری و در تقویم 

رسمی کشور درج شده، برگزار شود. 
با تدوین مدل جایزه ملی کیفیت، ش��ورای 
سیاست گذاری جایزه متش��کل از نمایندگان 
ش��ورای عالی اس��تاندارد و نیز کارشناس��ان و 
نمایندگان تشکل های تخصصی، در نخستین 
جلس��ه خ��ود در تاری��خ1382/5/15 مدل و 
مس��تندات ارائه شده از س��وی کمیته فنی را 
تصویب کرد و در همان س��ال نخستین دوره 

جایزه ملی کیفیت برگزار شد. 

جایگاه جایزه ملی كیفیت ایران در راهبرد 
كالن كشور 

 قطعا جایزه ملی کیفیت به تنهایی نمی تواند 
وظیفه توس��عه کیفیت و به��ره وری را برعهده 
گیرد بلکه فقط می تواند یک��ی از ابزارهای آن 
باش��د. در اینجا برای روشن شدن موضوع، به 
مدل راهبرد کالن کیفیت و ایمنی کشور توجه 
کنید. این مدل براساس بررسی های کارشناسانه 
و تحقیقات مفصل و با بهره گیری از تجربیات 
کشورهای پیشرفته و کشورهای مشابه ایران، 
توسط انجمن مدیریت کیفیت ایران برای مرکز 
پژوهش های مجلس شورای اسالمی تهیه شده 
اس��ت که امید می رود با تصویب قانون جدید 
استانداردسازی کش��ور، اجزای مختلف آن در 

امر توسعه به کار گرفته  شود. 
 ش��ایان ذکر اس��ت که نخستین بخش این 
م��دل، یعنی نظ��ام استانداردس��ازی فعالیت 
خود را آغاز کرده و خوش��بختانه در وهله اول، 
جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران ارتقا یافته 
و همان طور که در این مدل تعریف شده، چهار 
مرکز اصلی با عناوین مرکز استانداردس��ازی، 
مرک��ز تایید صالحیت، مرکز اندازه شناس��ی و 
مرک��ز ارزیابی انطباق برای بازنگ��ری قانون و 
ساختار »موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی 
ایران« که به »س��ازمان ملی استاندارد ایران« 

تغییر نام داده درنظرگرفته شده  است. 
 همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، 
راهب��رد کالن توس��عه کیفی��ت و ایمن��ی در 

مرکز ق��رار گرفته و در اط��راف، هدف گذاری 
برای افزایش و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی 
و بخش صادرات پیش بینی ش��ده است که از 
طریق ارکان نظام استانداردسازی )چهار مرکز 
فوق الذک��ر( به انجام خواهد رس��ید. حاش��یه 
ارتباط این مدل اجرایی با جامعه، از طریق دو 
بخش کنترلی و تش��ویقی حاصل می شود که 
بخش کنترلی آن، براس��اس قانون حمایت از 
حقوق مصرف کننده بوده و در آن از اجحاف به 
حقوق این بخش از جامعه جلوگیری می کند. 
براساس قانون سازوکارهای مشخص و معینی 
نیز برای این بخش تعریف شده است. در بخش 
تشویقی، جوایز کیفیت و ایمنی و... قرار دارند 
ک��ه جایزه ملی کیفیت ای��ران، به عنوان محور 
اصلی این جوایز تعریف شده و فعالیت خود را 
از 11 سال پیش آغاز کرده است. انتظار می رود 
این جایزه بتواند انتظارات و وظایف محوله در 
زمینه راهبرد کالن ارتقای کیفیت و ایمنی را 

به منصه ظهور برساند. 
 واضح است که این فعالیت ها در بستر جامعه 
رخ می دهد بدین شکل که هم تولیدکنندگان و 
هم توزیع کنندگان باید وظایف خود را از لحاظ 
ارتقای کیفیت و ایمنی به انجام رس��انده و از 
تولید و عرضه کاالی بدون کیفیت و غیر ایمن 
پرهیز کنن��د. مصرف کنن��دگان در این مدل 
جایگاه ویژ ه ای دارند به  طوری  که هم رضایت 
و ه��م افزایش آگاهی آن��ان باید در نظرگرفته 
ش��ود. به این ترتی��ب کل اج��زای جامعه به 
س��مت ارتقای کیفیت زندگی گام برداشته و 
آن را حفظ خواهند ک��رد. پس می توان گفت 
)INQA( م��دل جای��زه ملی کیفی��ت ایران  
بخش��ی از راهبرد کالن توسعه ملی بوده و در 
محدوده راهبرد کالن ارتقای کیفیت و ایمنی 

تعریف می شود. 

روند جایزه ملی كیفیت در طول8 سال 
اجرا

نتای��ج کلی چه��ار س��ال اول و دوم اعطای 
جایزه ملی کیفیت ایران که اولی برمبنای مدل

EFQM و دومی بر مبنای مدلINQA  بوده 
است، نشان دهنده آن است که باوجود حصول 
دس��تاوردهای عمده طی چهار دوره برگزاری 
جایزه، مس��ئوالن به این نتیجه رس��یدند که 
مدلEFQM  بیشتر برای سازمان های بزرگ 
و پیش��رفته کاربرد دارد و برای س��ازمان های 
کوچک و متوس��ط امکان استفاده از این مدل 
محدود اس��ت. به عالوه این مدل قادر نیس��ت 
ش��رایط سازمان را با توجه به محصول ارزیابی 
کند، زیرا در بسیاری از موارد، پیشرفت سازمان 
و مدیریت سازمان در محصول لحاظ نمی شود. 
از این رو برای اثربخش��ی بهتر، تشخیص داده 
ش��د که باید مدل نوینی تدوین شود که ابعاد 
کیفیتی محصول در آن مورد توجه ویژه ای قرار 
گرفته  باشد. در این راستا مأموریت بازنگری و 
بومی سازی مدل از طرف مقامات عالی کشوری 
و سازمان اس��تاندارد برعهده انجمن مدیریت 
کیفیت ایران گذاشته شد تا مدلی مورد ارزیابی 
ق��رار گیرد ک��ه مدیریت کیفی��ت محصول را 
مدنظر داشته باشد و بتواند جایگاه کیفیت را از 

دید مشتری، به طور خاص، تعریف کند. 
 به طور کلی می ت��وان عوامل زیر را به عنوان 
مهم ترین دالیل تغییر مدل جایزه ملی کیفیت 

ایران برشمرد: 
- افزایش کیفیت محصوالت و خدمات 

- حمایت بیشتر از مصرف کنندگان ایرانی
- افزایش مشارکت س��ازمان های کوچک و 

متوسط در فرآیند جایزه ملی کیفیت 
بنابرای��ن ط��ی دو س��ال )1386 و 1375( 
فعالیت ه��ای علمی و تحقیقاتی انجام ش��د و 
ب��ه دلیل فعالیت های طراحی، تایید و تصویب 
مدل جدید، فرآیند جایزه برگزار نش��د. لذا از 
سال1387، مدل جدید جایزه ملی کیفیت به 
نام مدل جایزه ملی کیفیت ایران )INQA( به 
تصویب کمیته فنی و ش��ورای سیاست گذاری 

جایزه رسید و اجرایی شد. 
نتای��ج تحلیل ه��ای آماری نش��ان می دهد 
فعالیت ها در ابعاد مختلف افزایش چشمگیری 
داش��ته و درضمن حرکت جایزه ملی کیفیت 
طی شش دوره دوم به سمت مشارکت بیشتر 
س��ازمان های کوچک و متوسط بوده و درعین 
حال این سازمان ها را وادار به اهتمام و فعالیت 

بیش��تر در مجموعه خود کرده اس��ت. یکی از 
نکات جالبی که شایس��ته اس��ت به آن اشاره 
شود این اس��ت که تعدادی از س��ازمان هایی 
که براس��اس مدلEFQM  موفق به دریافت 
تندیس برای کل س��ازمان خود ش��ده بودند 
هنگام ارزیابی با مدل جدید حتی نتوانس��تند 
برای بهتری��ن واحدهای خود تندیس دریافت 
کنند. این واقعیت به دلیل سخت گیرانه بودن 
مدل جدید نیس��ت بلکه به آن دلیل است که 
در مدلINQA، عمال به وجودآمدن کیفیت 
در سطح محصول ارزیابی می شود و همین امر 
نشان دهنده آن است که متاسفانه در دوره های 
پیشین، ارزیابی ها بیشتر بر بخش های مدیریت 
میانی و مدیریت ارشد متمرکز بوده و نتوانسته 
کیفیت را در سطح کارگاه و در ارتباط با تولید 

و عرضه محصول مورد ارزیابی قرار دهد. 

 INQAمفهوم واژه كیفیت در مدل
 کیفیت معانی و مفاهیم متفاوتی را به ذهن 
متبادر می کند. در یکی از تعاریف کیفیت که به 
نام کیفیت کوچک معروف است، کیفیت برابر 
است با مرغوبیت. در این تعریف، قیمت و زمان 
چندان مدنظر قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر 
فقط مرغوبیت دو کاال با هم مورد مقایسه قرار 
گرفته و با توجه به مرغوبیت آنها، یکی بهتر و 
باکیفیت تر از دیگری تش��خیص داده می شود. 
برای مثال، اگر اتومبیل بنز را با اتومبیل پراید 
مقایس��ه کنیم ب��ه این نتیجه می رس��یم که 
اتومبیل بنز، اتومبیل بهتر و در نتیجه اتومبیل 
باکیفیت تری است اما اگر ابعاد دیگر کیفیت از 
قبیل »قیمت« و »زمان« را به آن اضافه کنیم، 
ممکن است اتومبیل پراید مناسب تر تشخیص 
داده شود. به طور مثال، اگر فردی ساکن تهران 
قصد خرید اتومبیل داش��ته باشد، با توجه به 
مشکالت تهیه لوازم و هزینه های جانبی باالی 
اتومبیل بنز، قیمت زیاد می تواند به عنوان مانع 
مطرح شود و در نتیجه فرد به این نتیجه برسد 
که اتومبیل پراید گزینه مناسب تری خواهدبود. 
در اینجاس��ت که به این نکته پی می بریم که 
تعری��ف کیفیت )کیفیت جامع( مش��تمل بر 

مرغوبی��ت، قیمت، دسترس��ی و دوام )عوامل 
وابسته به زمان( خواهد بود. 

 مبحث دیگری که می توان در مقوله کیفیت، 
به خصوص با توجه به تحوالت فناوری و افزایش 
انتظارات مشتریان و مصرف کنندگان مطرح کرد، 
بحث خالقیت و نوآوری است. بنابراین در تعریف 
کیفیت، همان طورکه در شکل 2 مالحظه می شود 
ابعاد کیفیت مشتمل بر سه بعد مرغوبیت، زمان و 
قیمت تعریف می شود که در بستری از خالقیت و 
نوآوری، وضعیت موضوع موردنظر اعم از محصول 
یا خدمات را برای مناسبت مصرف کامال مشخص 

و تعریف می کند. 
 

 INQM و EFQMتفاوت های مدل
از  ک��ه  اس��ت  مدل��ی   EFQM م��دل   
گردهمایی ش��رکت های ب��زرگ اروپایی و به 
اش��تراک گذاش��تن تجربیات آنه��ا در زمینه 
مسائل مش��ترک حاصل ش��ده و با توجه به 
اهمیت مسئله کیفیت در دنیای کنونی، مدل

EFQM  براساس تجربیات و نقاط مشترک 
شرکت های معروف اروپا پایه ریزی شد. در این 
مدل، سازمان ش��رکت کننده در جایزه بدون 

توجه ب��ه نوع محصوالت خود م��ورد ارزیابی 
قرار می گیرد و این در حالی اس��ت که اغلب 
سازمان ها یک نوع محصول و حتی یک خط 
تولی��د ندارن��د بلک��ه دارای چندین محصول 
و چندی��ن خ��ط تولید مختلف هس��تند که 
قطعا کیفی��ت تمام این محصوالت یکس��ان 
نیست. حتی ش��واهدی وجود دارد که نشان 
می دهد ش��رکت های خارجی بس��یار معروف 
نی��ز محصوالتی با س��طوح کیفی��ت متفاوت 
دارند. همین مسئله سبب می شود که هنگام 
 EFQMارزیابی س��ازمان ها براس��اس مدل
)مدل سرآمدی سازمانی(، صرفا نقاط برجسته 
در ارتباط با محص��والت مختلف مورد توجه 
قرارگرفت��ه و نق��اط ضعف پنهان ش��ود، در 
حالی که در م��دلINQA  که ب��ر نیازهای 
کش��ور متمرکز اس��ت، قضیه کامال متفاوت 
اس��ت به طوری که هر گ��روه محصول و خط 
تولید باید کامال مشخص شوند. این تفاوت در 

شکل 3 به نمایش در می آید. 
اگر سازمانی قصد شرکت در فرآیند جایزه 
ملی ایران را به هم��راه تمام محصوالت خود 
داشته باش��د، در این صورت همه محصوالت 
تح��ت ارزیابی قرار خواهد گرفت اما امتیازات 
س��ازمان به اندازه کمترین امتیاز در ارتباط با 
یک محصول خاص س��ازمان است. به عبارت 
دیگر در مدلINQA  برشی از سازمان مورد 
ارزیابی ق��رار می گیرد ک��ه از نقطه مدیریت 
ارش��د آغاز ش��ده و تا بخش های س��تادی از 
قبیل مالی، اداری، پرسنلی، تدارکات و... را که 
در ارتباط با آن محصول خاص اس��ت شامل 

می شود. 
 نکته بعدی که می توان به آن اش��اره کرد 
این اس��ت ک��ه در م��دلINQA، ذی نفعان 
به عن��وان ذینفعان محصول س��ازمان درنظر 
گرفت��ه می ش��وند در صورتی ک��ه در م��دل

EFQM، ذی نفع��ان س��ازمان مس��تقل از 
محصول، به عنوان ذی نفعان س��ازمان مدنظر 

قرار می گیرند. 
در م��دلEFQM  تمرک��ز بر س��رآمدی 
سازمان اس��ت و در جایگاه سازمان، مدیریت 
و عملکرد آن مورد توجه است، در حالی که در 
INQA تمرک��ز بر مدیریت کیفیت محصول 
و موفقی��ت پایدار س��ازمان اس��ت و جایگاه 
محص��ول و مش��تری و فرآیندهای مرتبط به 

تولید بسیار پررنگ تر است. 
 درج��دول 1 تفاوت ه��ای اساس��ی هر دو 
مدل ارائه شده اس��ت. همان طورکه مالحظه 
می ش��ود، عالوه بر م��وارد فوق الذکر، در مدل 
EFQM، منظور از س��ازمان برتر، س��ازمان 
سرآمد است. سرآمدی به مفهوم بهترین بودن 
اس��ت که البته در س��طح اروپا مورد سنجش 

قرار می گیرد. مشابه ورزش قهرمانی که هدف 
غایی آن قهرمانی در المپیک است. 

 مدلINQA، که منطبق بر اهداف استاندارد 
ایزو9004: 2009 به عنوان جامع ترین استاندارد 
مدیریت کیفیت در جهان اس��ت، هدف خود را 
موفقیت پایدار س��ازمان معرفی کرده اس��ت و 
موفقیت پایدار س��ازمان تنه��ا از طریق تولید و 
فروش محصول رخ می دهد. این بدان معناست 
که مش��تری بای��د محصول را پس��ندیده و در 
قبال آن حاضر به پرداخت پول ش��ده باش��د و 
این پرداخت سبب موفقیت سازمان شود، پس 
در این مدل بای��د محورهایی مدنظر قرارگیرد 
که موفقیت س��ازمان را از طریق تولید و عرضه 
محصول با کیفیت تضمین کند. به همین ترتیب 
مدلINQA  به گونه ای طراحی شده است که 
عوامل موفقیت پایدار سازمان را شناسایی کند. 

تفاوت بعدی اینکه مدلEFQM  یک مدل 
  INQAکسب وکار سازمان است در حالی که
مدل مدیریت کیفیت فراگیر محسوب شده و 
بیشتر بر جریان کیفیت محصول در سازمان 

منطبق است و نه سرآمدی سازمانی. 
 در م��دلEFQM  محور فعالیت، بهترین 
اروپای��ی  مع��روف  ش��رکت های  تجربی��ات 
 ،INQAب��وده اس��ت. درحالی که در م��دل
اس��تانداردهای مدیری��ت کیفی��ت و رضایت 
مشتری و ذی نفعان محصول نقش اساسی را 

ایفا می کند. 
 در م��دلEFQM، به طور یکنواخت تمام 
ذی نفعان س��ازمان مدنظر ق��رار می گیرند در 
حالی که در مدلINQA، تاکید بر ذی نفعانی 
اس��ت که از طریق محصول با سازمان ارتباط 

برقرار می کنند. 
 در مدلINQA به شبکه سازی توجه بسیار 
زیادی معطوف شده  است و هدف این است که 
سازمان ها همراه با اجزای خود در فرآیند جایزه 
ش��رکت کنند. این امر منجر به ایجاد ساختار 
مدوالر در سازمان می شود که هر مدل یا واحد 
تولیدی از کیفیت مستقل برخوردار خواهد بود. 
نکته مطرح در این حوزه این اس��ت که کیفیت 
کل س��ازمان حاصل جمع کیفیت تمام اجزای 
آن است و بنابراین درصورت کم توجهی به این 
مسئله، ممکن است سازمانی را دارای کیفیت باال 
تعریف کنی��م که برخی از اجزای آن از کیفیت 

بهره ای نبرده اند. 
 تفاوت دیگ��ر که در گ��زارش آماری فوق 
  INQAنیز اثبات ش��ده این اس��ت که مدل
ب��ه راحت��ی می تواند س��ازمان های کوچک و 
متوس��ط را جذب کن��د در حالی ک��ه تجربه 
نش��ان داده اس��ت م��دلEFQM  در جذب 
سازمان های بزرگ، موفق تر عمل کرده است. 
 ادامه دارد...

فرآیند جایزه ملی كیفیت ایران بررسی می شود

کیفیت؛ زیربنای موفقیت پایدار
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ترجمه و گردآوری:رویا پاک سرشت

فرزین انتصاریان
رئیس انجمن مدیریت كیفیت ایران و مجری جایزه ملی كیفیت ایران

مدلEFQM  یك مدل كسب وكار 
  INQAسازمان است در حالی كه

مدل مدیریت كیفیت فراگیر محسوب 
شده و بیشتر بر جریان كیفیت 

محصول در سازمان منطبق است و نه 
سرآمدی سازمانی

جدول 1:مقایسه ویژگی های مدل INQA با مدل EFQMشکل3:تفاوت های مدل INQA و EFQMشکل2:ابعاد كیفیت در INQAشکل1:راهبرد كالن كیفیت و ایمنی
تفاوت های عمده مدل های INQA و EFQM با یکدیگر

مدل EFQMمدل INQAمحورها
سرآمدی سازمانموفقیت پایدار سازمانهدف غایی
اصول ارزش های هشت گانه سرآمدیاصول هشت گانه مدیریت کیفیتمبنای مدل
مدل کسب وکارمدل کیفیت فراگیرنوع مدل

رضایت تمامی ذینفعان سازمان به طور متوازنرضایت مشتریان و مصرف کنندگان و ذینفعان دیگر به طور متوازنتمرکز اصلی مدل
بررسی دالیل پیشرفت کیفی سازمان های سرآمد اروپااستاندارد ISO 6004:2009زیربنای علمی مدل

براساس نوع سازمان )دولتی/خصوص و کوچک و بزرگ(براساس گروه محصوالت دهگانه )تقسیم بندی CPC سازمان ملل(تقسیم بندی
ابزارهای مدیریت کسب و کار سازمانسیستم ها و ابزارهای مدیریت کیفیتتمرکز مدیریتی مدل

خودارزیابی با منطق رادارخودارزیابی با منطق رادارروش ارزیابی 
پروژه های بهبود برای سرآمدی کل سازماناصالح اجزای سازمان در زنجیره تامین، تولید و عرضه با رویکرد مدوالرمکانیزم بهبود سازمان 
نیازهای کشورهای اتحادیه اروپانیازهای کشور ایران و کشورهای مشابهفضای حاکم در طراحی



تابلو های تبلیغاتی برای به دام 
انداختن پشه ها

برای  برزیل   کشور 
ویروس  ب��ا  مقابله 
تابلو ه��ای  زی��کا 
تبلیغات��ی جدی��دی تولید کرده که پش��ه ها را نابود 
می کند؛ تلفیقی از تکنولوژی و دانش ش��یمی که به 
کمک برزیل برای مبارزه با ویروس زیکا می ش��تابد. 
راه حل��ی ک��ه برزیل ب��رای مواجهه با وی��روس زیکا 
پیش گرفته کمی عجیب به نظر می رس��د. تابلو های 
تبلیغات��ی برزیل که ب��رای به دام انداختن پش��ه ها 
طراحی شده اند از مواد خاصی ساخته شده تا پشه ها 
را نابود کند. این تابلو ها مخلوطی از دی اکسیدکربن 

و اسیدالکتیک در خود دارند.
ترکیب این مواد بویی ش��بیه به بوی عرق انس��ان 
تولید می کند که پش��ه ها را به خ��ود جذب می کند 
و پش��ه های به دام افتاده در ای��ن تابلو های تبلیغاتی 
نابود می ش��وند. برزیل یکی از کش��ور هایی است که 
به ش��دت تحت تأثیر ویروس زی��کا قرار گرفته و یک 
س��ال اس��ت که با این ویروس مقابل��ه می کند. این 
راهکار ابداعی می تواند تا حد زیادی در مبارزه با این 

بیماری کارآمد باشد.
ای��ن تابلو ه��ای تبلیغات��ی نابود کننده پش��ه ها به 
نظر س��اده می آیند درحالی ک��ه در واقعیت پیچیده 
هس��تند. صفحه اصل��ی ای��ن تابلو ها ب��ا چراغ های 
فلورسنت و دی اکس��یدکربن و اسیدالکتیک روشن 
می شود. به گفته سازندگان تابلو بوی منتشر شده از 
این تابلو ها تا شعاع 2.5کیلومتری استشمام می شود. 
هزینه س��اخت ای��ن تابلو برای نخس��تین بار رایگان 
اس��ت. برای تولید نس��خه های بعدی  ی��ک دفترچه 
راهنم��ا در اختیار کاربران ق��رار می گیرد که در آن 
نحوه تولی��د تابلو با بودجه 200دالری آمده اس��ت. 
موسس��ات تبلیغات��ی Posterscope و NBS این 
نوع از تابلو های جدید را در مرکز ش��هر ریودوژانیرو 

نصب کرده اند. 

 گوگل به زودی 
شهر هوشمند می سازد

ب��ا  را  ش��رکتی ک��ه کار خ��ود 
راه اندازی یک موتور جس��ت وجو 
آغاز ک��رد، ح��اال می تواند روزی 

یک شهر هم بسازد. 
ش��رکت Alphabet Inc که شرکت مادر گوگل 
اس��ت، اخی��را اع��ام کرده قص��د دارد یک »ش��هر 
هوش��مند« در داخل یکی از ش��هرهای فعلی آمریکا 
بس��ازد. در این ش��هر، گوگل زیرس��اخت هایی برای 
خودروهای خودران، حس��گرهای داده، وسایل نقلیه 
متص��ل به اینترنت و وای ف��ای عمومی ایجاد خواهد 

کرد. 
در شهر هوشمند گوگل قرار است عاوه بر استفاده 
از خودروهای خودران در سطح خیابان ها از سیستم 
آب رسانی و برق رس��انی کارآمدتری استفاده شود و 

خانه های ده ها شهروند های تک باشند. 
در ش��هر جدید گوگل خبری از مش��کات سنتی 
شهرهای امروزی مثل پارکینگ و طراحی خیابان ها 
نیست. تاش س��ازنده این شهر این است که از نظر 
اقتصادی بتواند شهر بهتری نسبت به آنچه امروز در 

دنیا وجود دارد، بسازد. 
این پروژه همچنین قصد دارد با طراحی و ساخت 
شهر هوشمند موانع تبدیل شدن خانه ها به خانه های 
هوش��مند را بردارد و زندگ��ی را برای مردم در عصر 

فناوری ساده تر کند. 
جزئی��ات کافی درباره این ش��هر هوش��مند وجود 
ندارد و هنوز مش��خص نیس��ت که هزینه های ده ها 
میلی��ارد دالری آن از چه منبعی قرار اس��ت تامین 
شود. چنین پروژه بزرگی نیاز به سرمایه گذار دارد تا 

بتواند هزینه های باالی آن را بپردازد. 
تاکنون تاش ها برای س��اخت ش��هر هوش��مند 
ی��ا مناط��ق یکپارچ��ه بی نتیجه بوده اس��ت. چون 
برنامه ریزان ش��هری و کارشناس��ان  به طورمعمول 
فن��اوری اطاع��ات درک درس��تی از کار یکدیگر 
ندارند. اما حاال باید دید گوگل با این همه پیش��ینه 
خوب چط��ور می تواند از پس س��اخت این ش��هر 

هوشمند برآید. 

رسیدن بهار موقعیت تازه ای برای نوسازی خانه هاست. نمایشگاه ساخت و ساز زیست 
محیطی این ماه در فرانس��ه برگزار می شود؛ موقعیتی برای کشف هنر و روش ساخت 

خانه با مواد سازگار با محیط زیست که به نوعی یک شرط بندی روی آینده است. 
 Melgven بعد از منطقه بونیفاچیو در هفته گذش��ته، در حال حاضر نوبت منطقه
در ش��هر فینیستر فرانسه اس��ت که نمایشگاه ساخت و س��از پایدار را در آوریل 2016 

برپا کند. 
پس از یک موفقیت بزرگ در س��ال های اخیر، به نظر می رسد نمایشگاه ساخت و ساز 
س��بز محل تجمع حرفه ای ه��ا و افراد عاقه مند به یادگیری بیش��تر درب��اره این نوع 

ساخت و ساز زیست محیطی هستند. 
و اما ستاره های این نمایشگاه؟ چوب، کاه، چوب پنبه، سلولز پنبه و مواد بازیافتی و 
همچنین عایق گرمایی و خورشیدی و فتوولتائیک )یکی از انواع سامانه های تولید برق 

از انرژی خورشیدی با به کارگیری سلول های خورشیدی( هستند. 
جایگزین تکنیکی برای مواد معمولی

امروزه، س��اختمان ها 40 درصد از انرژی جهان را مصرف می کنند و مس��بب تولید 
36 درصد از انتش��ار گاز CO2 هس��تند. راه حل چیس��ت؟ س��اختمان های هوشمند، 
ترکیب تکنولوژی دوس��تدار محیط زیست با رویکرد دقیق به نیاز های ساکنین. هدف 
نمایش��گاه های ساخت وس��از سبز، روشن است: نش��ان می دهد که ساختن و بازسازی 

مسکن خود با مواد زیست محیطی کاما ممکن است. 
ساخت و ساز پایدار، بله! اما چطور؟ 

(، جنگلداری،  ب��ه لطف مواد اولی��ه طبیعی از خاک )خاک رس، خاک معمول��ی و...
کش��اورزی، دامپ��روری یا بازیافت )چوب، چ��وب پنبه، کتان، کنف، کاغ��ذ و ...(، این 
مواد س��ازگار با محیط زیس��ت جایگزین واقع��ی برای مواد معمولی هس��تند و حتی 
مزیت سازگاری بیشتری با محیط زیست دارند. از طرف دیگر، عملکرد بهتری را ارائه 
می دهند. این امر به ویژه در مواد س��لولزی، ن��ی و چوب پنبه وجود دارد که دیوار ها و 
سقف را عایق بندی می کنند یا حتی چینه کشی، سیستم ساخت و ساز با خاک که برای 

تعادل گرمایی بسیار کارآمد است. 
پروژه ای که از نظر اقتصادی مورد توجه است

آنچه زیست محیطی باشد در عین حال به صرفه نیز هست. نتایج حاصل از مخارج این 
ساخت و ساز های مواد طبیعی در دراز مدت بسیار مناسب است. چرا که حتی اگر خرید مواد 
در ابتدای سرمایه گذاری گران تر محاسبه شود، ولی در عوض با ثبات تر هستند و در برابر 

خطرات ناشی از سست شدگی یا رطوبت با سرعت کمتری تخریب می شوند. 
عاوه بر این، ساخت و ساز ایده مناسبی برای هر محله است. هر منطقه منابع خود را 
دارد، ویژگی های منحصر به خود و دانش برآمده از س��نت خود، بنابراین ایده مناسبی 
اس��ت برای راه انداختن اقتصاد محلی با اس��تخدام صنعتگران��ی که به عناصر طبیعی 

منطقه خود تسلط دارند. 

ساخت و ساز پایدار با مواد زیست محیطی 

 در راس��تای توجه به سیاس��ت های حفظ 
محیط زیس��ت، ش��رکت اپل یک تن طا به 
ارزش 40 میلی��ون دالر و همچنین فلزهای 
دیگر را از دس��تگاه های مختلف این کمپانی 
اس��تخراج کرد. این ش��رکت آمریکایی اخیرا 
فهرس��تی از فعالیت های محیط زیستی خود 
منتش��ر ک��رده و در آن ب��ه بازیاف��ت طا از 
گجت ه��ای مختلف اپل در س��ال 2015 نیز 
اش��اره کرده اس��ت. دلیل این کار نام نویسی 
آنها در یک برنامه گس��ترده محیط زیس��تی 
متمرکز بر مواد تشکیل دهنده آیفون، آی پد و 
و ای مک است. با 34 میلی گرم طای موجود 
در مدار الکتریکی هر دس��تگاه، با احتس��اب 
ف��روش هر اون��س )24گرم( ط��ا به قیمت 
1200 دالر، اپل موفق شده 40 میلیون دالر 

جمع آوری کند. 
 ف��والد، پاس��تیک و نیکل س��ایر موادی 

هس��تند که بازیافت ش��ده اند و وزن آنها به 
27ه��زار تن می رس��د. ب��رای جداس��ازی و 
تفکیک سریع تر این مواد از دستگاه، کارخانه 
از روبات��ی به ن��ام »لیام« اس��تفاده می کند. 
لیام می تواند س��االنه 1.2میلی��ون آیفون را 
بازیافت کند. او قادر به جداس��ازی و تفکیک 
قطعات است. متاسفانه از لیام اکنون تنها در 
کالیفرنیا و هلند اس��تفاده می ش��ود اما باید 
برنامه ای برای گس��ترش اس��تفاده از آن در 

سایر کشورها وجود داشته باشد. 

آیا عمر آیفون بیشتر از 3 سال است؟ 
 باوج��ود پروژه ه��ای بی ش��ماری ک��ه در 
راس��تای اه��داف محی��ط زیس��تی صورت 
گرفته، هنوز نقطه ضعفی در این دس��تگاه ها 
وج��ود دارد. در یک مقاله پرس��ش و پاس��خ 
که براس��اس سیاس��ت های محیط زیس��تی 
ش��رکت نوشته ش��ده، اعام ش��ده که عمر 
 مفی��د دس��تگاه های این ش��رکت بین س��ه

س��ال چه��ار  ت��ا   )watch os و   ios( 
)osx و tv os( است. 

 براس��اس گ��زارش Numerama، این 
مقاله که مربوط به تخمین عمر آیفون است، 
برای نش��ان دادن اهمیت بازیافت اشیا است. 
به عبارت دیگر این دستگاه ها باید پس از این 

مدت حتما بازیافت شوند. 
 فعالیت های اپل در زمینه محیط زیس��ت 
س��بب ش��ده تا Green peace )یک نهاد 
غیر دولتی حمایتگر محیط زیس��ت( درس��ال 
فهرس��ت  اول  جای��گاه  در  را  او   ،2015
clicking clean ق��رار دهد. این رتبه بندی 
ب��ه بررس��ی سیاس��ت های محیط زیس��تی 
ابرقدرت های مربوط ب��ه وب می پردازد. اپل 
در آخری��ن کنفرانس خب��ری خود و معرفی 
پروژه های��ش نش��ان داده هن��وز می خواهد 
پیش��رفت کند و به جایگاه بهتری دست یابد 
و ای��ن آرزو را دارد که س��یب اپل روز به روز 

سبزتر شود. 

م��ارک زوکرب��رگ، بنیانگ��ذار فیس بوک 
معتقد است تا 10سال آینده تکنولوژی هوش 
مصنوعی از بش��ر پیش��ی می گیرد. به عقیده 
او، تا 10س��ال آینده، هوش ه��ای مصنوعی 
در زمینه ه��ای بص��ری، ش��نوایی و زبانی از 
بش��ر جل��و می افتن��د. بنیانگ��ذار فیس بوک 
در یک کنفران��س تلویزیونی س��رمایه داران 
در واکن��ش به س��وال  »آیا ه��وش مصنوعی 
 قادر اس��ت با بش��ر رقابت کند؟« پاسخ داد: 

»بله.« 
 ای��ن برنام��ه تلویزیون��ی ک��ه در آمریکا 
مت��داول اس��ت، نظ��ر م��ارک زوکربرگ را 
درب��اره آینده ه��وش مصنوعی جویا ش��د. 
مدی��ر عامل فیس ب��وک در ای��ن مصاحبه 
گف��ت ک��ه ه��وش مصنوع��ی می تواند در 
بس��یاری از زمینه ها جایگزین انسان شود. 
ارزیاب��ی او از آین��ده فن��اوری هوش ه��ای 

مصنوعی اینچنین اس��ت.
او توضی��ح می دهد ک��ه مهم ترین چیزی 
که در توس��عه ه��وش مصنوع��ی روی آن 
تمرکز داریم این اس��ت ک��ه در طراحی به 
جایی برس��یم ک��ه بتوانیم در بس��یاری از 
زمینه ها هوش مصنوعی را جایگزین انسان 

کنیم. 
این بنیانگذار موفق فکر می کند که در پنج 
یا 10 س��ال آینده دنیای فناوری به نقطه ای 
خواهد رس��ید که هوش های مصنوعی جای 
انس��ان را در زمینه ه��ای بینایی، ش��نوایی و 

زبانی خواهند گرفت. 

هوش مصنوعی هنوز قادر به آموختن 
نیست! 

در ای��ن کنفران��س تلویزیون��ی از م��ارک 
زوکربرگ س��وال ش��د که آیا انسان محکوم 
به این اس��ت که با هوش مصنوعی جایگزین 
ش��ود؟ او در پاس��خ گفت: »هنوز ن��ه. اینکه 
ه��وش مصنوعی جایگزین انس��ان می ش��ود 
به این معنی نیس��ت که می تواند مانند بشر 
فکر کن��د یا قابلیت آموزش داش��ته باش��د. 
ذهن انس��ان دارای پیچیدگی هایی است که 
درک آن س��اده نیست. در واقع هر چقدر هم 

کامپیوترها در یک زمینه کارآمد باشند، قادر 
به فکر ک��ردن و یادگیری یک مهارت جدید 
نیس��تند. در حال حاضر تا حد زیادی از این 
باب��ت مطمئن هس��تیم که در فک��ر کردن و 
مهارت یادگیری انس��ان با هوش مصنوعی و 
تکنولوژی قابل مقایس��ه نیست.« در مقایسه 
ه��وش مصنوعی با هوش انس��انی باید گفت 
که انسان قادر به مش��اهده، تجزیه و تحلیل 
مس��ائل مختلف اس��ت اما ه��وش مصنوعی 
مبتنی بر قوانین و رویه هایی است که از قبل 

به سیستم داده شده است. 

قیمت برنج

بازیافت یک تن طال  از محصوالت اپل

آینده هوش مصنوعی، این بار از نگاه بنیانگذار فیس بوک

خبر خوبی که البه الی درگیری های ارکستر سمفونیک تهران و البته کشمکش های 
واگ��ذاری موزه ه��ای هنرهای معاصر گم ش��د، خب��ر حذف حق الس��هم 20 درصدی 
تماش��اخانه ایرانش��هر ب��ود. ط��ی این خبر اعام ش��د که یک��ی از مصوبات ش��ورای 
سیاس��ت گذاری تماشاخانه ایرانشهر در س��ال ٩4 و اقدامات این شورا در سال ٩5 در 
راستای حمایت از تولید و اجرای گروه های نمایشی در این مجموعه، حذف 20 درصد 
حق السهم تماشاخانه است تا به این ترتیب گروه های نمایشی با کاهش دغدغه های مالی 

با اطمینان خاطر و خاقیت بیشتری به تولید آثار بپردازند. 
قطعا این خبر خوبی برای اهالی تئاتر اس��ت. گرچه اقتصاد کم رونق تئاتر و گردش 
مال��ی اندک تئاتر با ای��ن ارقام رونق نمی گیرد اما حداقل بخش کوچکی از دغدغه های 

مالی اهالی تئاتر با این طرح کم رنگ می شود. 
مش��کات اقتصادی راه را برای تئاتر خصوصی باز کرد. سالن های خصوصی در چند 
سال اخیر رونق گرفت. هرچند که آمارها حکایت از تعدد تئاترهای در حال اجرا دارد، 
ام��ا بنا به گفته اهالی تئاتر اگر کمک ها و حمایت های دولت نباش��د هزینه های تولید 
تئات��ر نه تنها در نمی آید، بلکه گروه در تولید تئاتر نس��بت ب��ه هزینه ای که کرده هم 
متضرر می ش��ود. در س��ال های اخیر چه س��الن های خصوصی و چه سالن های دولتی 
مجبور به پرداخت 20 درصد از میزان فروش خود بودند. به همین دلیل است که حذف 
حق الس��هم 20 درصدی از می��زان فروش بلیت تئاتر خبر خوب��ی برای تئاتر خصوصی 
محس��وب می شود، هرچند که نسبت به میزان فروش برخی از تئاترها این مبلغ بسیار 

ناچیز است و دردی از گروه های تئاتری درمان نمی کند. 
بای��د گفت که پیش از آن، این کار به درخواس��ت مدیر تولید ی��ا خود کارگردان با 
هماهنگی مدیرعامل های پیش��ین تماش��اخانه ایرانشهر هم صورت می گرفته و معموال 
ش��امل نمایش هایی می شد که چه در گیشه و چه در جذب مخاطب موفق نبودند. اما 
این بار این تخفیف شامل همه نمایش ها می شود، چه نمایش هایی که در جذب گیشه 
نتوانسته موفق حاضر شوند و چه نمایش هایی که در همه امور هم توانسته اند مخاطبان 

خود را پیدا کنند و هم به سودهی رسیده اند. 
از ابتدای تاسیس تماشاخانه ایرانشهر قرار بود هزینه های خود را از فروش نمایش های 
در حال اجرا تامین کند، به عبارت  دیگر این تماش��اخانه قرار بود خودکفا باش��د. حتماً 
در این مدت کوتاه توانس��ته اس��ت به س��ازوکاری برس��د که از نظر درآمد وابسته به 
میزان فروش نمایش های روی صحنه نباشد یا شاید هم کمک های شهرداری تهران به 

اندازه ای هست که این تماشاخانه را از محل این درآمد بی نیاز کند. 
سوال اینجاست، اگر تماشاخانه خصوصی ایرانشهر با عمر نزدیک به 7 سال توانسته 
به این امر دست پیدا کند، چرا مرکز هنرهای نمایشی و سالن های وابسته اش همچنان 

به حق السهم 20 درصدی اش وابسته هستند. 
مش��کات اقتصادی تئاتر بر کسی پوشیده نیست، اما مقایسه تماشاخانه ایرانشهر با 
دو س��الن و پنج س��الن  تئاتر شهر این سوال را در ذهن متبلور می کند کجای کار غلط 
اس��ت که مرکز هنرهای نمایش��ی باوجود بودجه هرچند اندک تئاتر که البته نامرتب 
به دس��ت مدیران آن می رس��د، همچنان به 20 درصد فروش نمایش ها وابس��ته است. 
به خص��وص که این موضوع صدای اعتراض هنرمندان را درآورده اس��ت و بارها از این 
موضوع ش��کایت کرده اند. بد نیس��ت مدیران دولتی برای ح��ل موضوع فکری کنند و 

قدم های محکم تری برای حمایت  از هنرمندان تئاتر بردارند. 

حمایت مادی از تئاتر
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